
(मदु्दा 04) 
 

कलम 4 (1) ( बी) (iii) 

माध्यममक मिक्षण कायाालयातील प्रकरण सादर करण्याची पद्धती 
 

माहिती नोंदणीकार कम मलपपक  

वरीष्ठ मलपपक /कर ननररक्षक 

↓ 

प्र. पवस्तार अधधकारी/ 

सिा. लेखाधधकारी 
↓ 

उप आयकु्त (माध्य.मिक्षण) 

↓ 

मिापामलका आयकु्त 

↓ 

मा.स्थायी सममती / मा.मिासभा 
( MMC ACT तरतदुी प्रमाणे ) 

        नम ुंमपाच्या माहिती व माध्यममक मिक्षण ववभागात कोणतािी ननणणय  घेताना पाळली जाणारी ननणणय प्रक्रियेची 
आणण त्यावरील देखरेखीची पद्धत आणण सोपवलेल ेव्यक्ततगत उत्तरदानयत्व. 

 

कामाच ेनाव 
: उदा. सवण साधारण प्रकरणे/ माहिती अधधकार या ववषयावरील प्रकरणे 

सुंबुंधधत तरत द 
: मिाराष्ट्र िासकीय कमणचा-याुंचे बदलयाुंच ेववननयमन आणण िासकीय कतणव्य ेपार 

पाडताना िोणा-या ववलुंबास प्रनतबुंध अधधननयम 2005 /माहितीचा अधधकार 

अधधननयम 2005 

सुंबुंधधत अधधननयम 
: मिाराष्ट्र िासकीय कमणचा-याुंचे बदलयाुंच ेववननयमन आणण िासकीय कतणव्य ेपार 

पाडताना िोणा-या ववलुंबास प्रनतबुंध अधधननयम 2005 /माहितीचा अधधकार 

अधधननयम 2005 

ननयम : मिाराष्ट्र िासकीय कमणचा-याुंचे बदलयाुंच ेववननयमन आणण िासकीय कतणव्य ेपार 

पाडताना िोणा-या ववलुंबास प्रनतबुंध अधधननयम 2005 /माहितीचा अधधकार 

अधधननयम 2005 च्या अन षुंगाने िासनाने वळेोवेळी पारीत केलेले ननयम. 

िासन ननणणय  
: सुंबुंधधत िासन ननणणय  



पररपत्रक ि. 
: सुंबुंधधत पररपत्रक ि. 

कायाणलयीन आदेि 
: सुंबुंधधत कायाणलयीन आदेि. 

  

 

 

 

 

 

अ.क्र

. 

कामाचे स्वरुप कामाचे 

टप्प े 

अपेक्षक्षत कालावधी प्रत्येक कामाबाबत आणण प्रत्येक टप्यावर 

कमाचा-याांची भमूमका आणण जबाबदारी  

िरेा 

(असल्यास) 

1 सवणसाधारण प्रकरणे तीन 7 हदवस. मलवपक :- प्रकरण सादर करणे 

कायाणलय प्रम ख :- अमभप्राय/मिफारसीुंसि 

प्रकरण अग्रेिीत करणे. 

ववभाग प्रम ख :- ननणणय घेणे. 

 

2 तात्काळ प्रकरणे तीन ितयतो त्याच 

हदविी/ द स-या 

हदविी सकाळी. 

मलपीक :- प्रकरण सादर करणे. 

कायाणलय प्रम ख :- अमभप्राय/मिफारसीुंसि 

प्रकरण अग्रेिीत करणे. 

ववभाग प्रम ख :- ननणणय घेणे. 

 

3 तातडीच्या स्वरुपाची 

फाईल 

तीन ितयतो चार हदवस मलवपक :- प्रकरण सादर करणे. 

कायाणलय प्रम ख :- अमभप्राय/मिफारसीुंसि 

प्रकरण अग्रेिीत करणे. 

ववभाग प्रम ख :- ननणणय घेणे. 

 

4 कोणत्यािी 

ववभागाकड ेववचारार्ण 

पाठवायची 

आवश्यकता 

नसलेली फाईल 

तीन 45  हदवस. मलवपक :- प्रकरण सादर करणे. 

कायाणलय प्रम ख :- अमभप्राय/मिफारसीुंसि 

प्रकरण अग्रेिीत करणे. 

ववभाग प्रम ख :- ननणणय घेणे. 

 

 



 

 

 

 

 


