
निबंधक , भानिदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
म ंबई कायालयाच्या काययकक्षतेील िानिक, 
ध ळे, िंदूरबार, व जळिाव नजल्हे सहायक 
निबंधक, भािीदारी संस्था, औरंिाबाद या 
कायालयाकडे विय करणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासि 
 नवधी व न्याय नवभाि  

िासि निणयय क्रमाकंः निभास-1214/110/(48/14) काया-17 
ह तात्मा राजि रु चौक, मादाम कामा रोड,  

मंत्रालय, म ंबई 32. 
नदिाकं: 03 नडसेंबर, 2015. 

 

वाचा  :-  1) निबंधक, भानिदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे पत्र क्र. आस्था- 3813/ध जिं-      
                   औ/(41/13)/दोि/923, नद. 16.02.2013. 
                2) निबंधक, भािीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे पत्र क्र. आस्था 3814/ध जिं- 
                    औ/271/(41/13)/का-2/555, नद. 23.01.2014.  
प्रस्ताविा :- 

निबंधक, भािीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई हे कायालय भारतीय भािीदारी अनधनियम, 
1932, व म ंबई व्यापारेत्तर अनधनियम 1959 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सि 1958 
साली स्थापि करण्यात आले आहे. भारतीय भािीदारी अनधनियम या कें द्रीय अनधनियमाची 
राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी निबंधक, भािीदारी संस्था कायालयामार्य त करण्यात येते.  
राज्यभरातील उद्योिधंद्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊि सि 1985 साली निबंधक, भािीदारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, म ंबई या कायालयाच्या अनधिस्त प णे, औरंिाबाद व िािपूर येथे सहायक निबंधक, 
भािीदारी संस्था या प्रादेनिक कायालयाचंी स्थापिा करण्यात आली आहे. सद्यस्स्थतीत िानिक, ध ळे, 
िंदूरबार व जळिाव हे नजल्हे निबंधक, भािीदारी संस्था, म ंबई याचं्या काययकक्षते आहेत. सवयसामान्य 
जिता व लोकप्रनतनिधी याचं्याकडूि होणारी मािणी नवचारात घेऊि हे नजल्हे म ंबई कायालयाच्या 
काययकक्षतेूि विळूि या नजल््ािंा भौिोनलक दृष्ट्टीिे िजीक असणाऱ्या सहायक निबंधक, भािीदारी 
संस्था, औरंिाबाद या कायालयाच्या काययकक्षते विय करण्याची बाब िासिाच्या नवचाराधीि होती.    
िासि निणयय :- 

निबंधक, भािीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचं्या काययकक्षते सध्या म ंबई िहर, म ंबई 
उपििर, ठाणे, रायिड, रत्िानिरी, ससध द िय, िानिक, ध ळे, िंदूरबार व जळिाव या दहा नजल््ातंील 
तर सहायक निबधंक, भािीदारी संस्था, औरंिाबाद या प्रादेनिक कायालयाच्या काययकक्षते औरंिाबाद, 
जालिा, बीड, उस्मािाबाद, लातूर, िादेंड, परभणी व सहिोली या आठ नजल््ातंील भािीदारी 
संस्थाचंी िोंदणी व संस्थाचं्या घटिेतील बदल व अि षंिीक काययवाही करण्यात येते.     

निबंधक, भािीदारी संस्था, म ंबई याचं्या काययकक्षतेील िानिक, ध ळे, िंदूरबार व जळिाव हे 
नजल्हे भौिोनलक दृष्ट्टीिे िजीक असणाऱ्या सहायक निबंधक, भािीदारी संस्था, औरंिाबाद या 
कायालयाच्या  काययकक्षते नद. 1 जािेवारी, 2016 पासूि विय करण्यास या िासि निणययाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
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या िासि निणययास अि सरूि उपरोक्त नजल््ातंील भािीदारी संस्थाचंी िोंदणी व संस्थाचंे 
घटिा बदल व संबंनधत बाबींची अंमलबजावणी नवनहत म दतीत स रनळतपणे स रु होण्यासाठी आवश्यक 
ती काययवाही निबंधक, भािीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई व सहायक निबंधक, भािीदारी संस्था, 
औरंिाबाद याचं्या स्तरावरूि तातडीिे करण्यात यावी.  

निबंधक, भािीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई व सहायक निबंधक, भािीदारी संस्था यािंा 
असे निदेि देण्यात येत आहेत की, त्यांिी आपल्या स्तरावरूि या िासि निणययास आवश्यकती प्रनसद्धी 
द्यावी. 

 सदर िासि निणयय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201512031519584512 असा आहे. हा आदेि 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिाि सार व िावािे.  
 
  

 
               ( स . पा.ं तावडे ) 
     नवनध सल्लािार -नि- सह सनचव 

             प्रत,  
1. मा. सभापती, महाराष्ट्र नवधािपनरषद, म ंबई याचंे स्वीय सहायक. 
2. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवधािसभा, म ंबई याचंे स्वीय सहायक. 
3. मा. म ख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य याचंे स्वीय सहायक. 
4. मा. नवरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र नवधािपनरषद, म ंबई यांचे स्वीय सहायक. 
5. मा. नवरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र नवधािसभा, म ंबई याचंे स्वीय सहायक. 
6. निबंधक, भािीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
7. सहायक निबंधक, भािीदारी संस्था, औरंिाबाद, प णे, िािपूर. 
8. महालेखापाल, एक (लेखा व अि ज्ञयेता) महाराष्ट्र,  म ंबई. 
9. महालेखापाल, दोि (लेखा व अि ज्ञयेता) महाराष्ट्र, िािपूर. 
10. महालेखापाल, एक (लेखा पनरक्षा) महाराष्ट्र, म ंबई. 
11. महालेखापाल, दोि (लेखा पनरक्षा) महाराष्ट्र, िािपूर. 
12. अनधदाि व लेखा अनधकारी, वादें्र, म ंबई. 
13. निवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, म ंबई. 
14. नवनध व न्याय नवभाि, काया- 1, काया- 23, काया- 24. 
15. निवड िस्ती. 
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