उपिनबं धक,
सहकारी सं था, पुणेशहर(5),
पुणे
(कलम 4 (1) (ब) नुसार वयं ेरणेने करावयाचे

कटन)

कलम 2 एच नमुना अ
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची यादी.
शासकीय िवभागाचे नाव :- सहकार पणन व व ो ोग िवभाग, मं ालय,मुंबई
अ. .

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे पदनाम

िठकाण/प ा

िनरं क

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडू न पूरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी
शासकीय िवभागाचे नाव: सहकार पणन व व

अ. .

ो ोग िवभाग, मं ालय,मुंबई

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे पदनाम

िठकाण/प ा

िनरं क

कलम 4 (1) (ड)(।)

1] उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) या काय लयातील रचना काय व कत ये यांचा तपशील
1.काय लयाचे नाव

:-

उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणेशहर (5) पुणे

2.प ा

:-

स.नं.46, लॉट नं .7 व 8,कृ णा िब ड ग,पहीला मजला,बॉ बे सॅपस कॉलनी,
नगर रोड, वडगांवशेरी, पुणे – 411 014.

3.काय लय मुख

:-

उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणेशहर (5) पुणे

4.शासकीय िवभागाचे नाव :-

सहकार पणन व व ो ोग िवभाग, मं ालय,मुंबई

5.कोण या मं ालयातील खा या या अिधन

:- सहकार

6.काय े

:-

पुणे शहर (5) पुणे.

7.िविश ट काय

:-

न दणी (ड न दवही) महारा ट सहकारी सं था अिधिनयम 1960चे कलम
152 अ अ वये अपील अज वर सुनावणी घे ऊन िनणय दे णे .

8.िवभागाचे ये य / धोरण :9. धोरण

:-

सहकार चळवळीची िनकोप वाढ
सहकारी सं थाचे िनयं ण व मागदशन

10.सव संबंिधत अिधकारी :- (उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणेशहर (5) यांचे
अिधन सहकार खा यातील शासकीय अिधकारी व कमचारी ) सोबत त ता
जोडला आहे .

काय :- 1. महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961,

2. महारा

सहकारी सं था (सिमती िनवडणूक) िनयम 2014,

3. महारा

सावकारी िनयमन अिधिनयम 2014

4. मुंबई वखार कायदा 1959 व िनयम 1960
5. महारा

मालकी ह का या सदिनकाबाबत अिधिनयम 1963.

11.कामाचे िव तृत व प

:-

सहकार चळवळीची गुणा मक वाढ क न समाजाचा लोकशाही माग ने
िवकास साधणे.

12.मालम ेचा तपशील :- कायलयीन जागा भाडे त वावर आहे . (मा.िवभागीय सहिनबंधक, यांचे
िनयं णाखाली ) काय लयीन फ नचर/संगणक इ.
13.उपल ध सेवा दूर वनी

मांक :-

14.काय लयीन कामकाजाची वेळ

-(020) 27030755.
:- सकाळी 10.00 वा. ते 05.45

15.सा तािहक सुटटी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वे ळा :- (दुसरा व चौथा शिनवार)रिववार व शासनाने
वेळोवेळी जाहीर केले या सुटटया.
16.टपाल

वकार या या वेळा :- सकाळी 10.00 वा. ते 05.45 पयत.

17.कॅ हे ट व लेखी ह णे :- काय लयीन वेळेत
18.अपील अज वर लाव यात ये णारे कोट टॅप फी :1.अपील अज
.100/2. थिगती अज
.25/3.िवलं बात सुट िमळणेसाठी अज
.25/िबगर वाटी/ ितवादी यांचा
4.परवानगी अज
.50/5.वकालतनामा
.5/6.कॅ हे ट
.25/19.मािहती अिधकार :1. अज
2. थम अिपल

.10/.20/-

या काय लया या वैधािनक काय े ाम ये िद.31/03/2019 अखे र एकुण 1898 सहकारी सं था
आहे त. याचे िनयं णाखाली सहकारी सं थांचे शासनीक/वैधािनक कामकाज केले जाते.
2] अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये उपिनबं धक सहकारी सं था पुणे शहर (5)
यां या अिधन त असणा या सव अिधकारी यां या जबाबदा या :1) सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (d.9) आिण या या सुधारणा (क.13 व 14) यांची न दणी करणे आिण
न दणीचे माणप दे णे (क.10)
2) सं थे या वग करण करणे आिण यांची िस द करणे (क.12) (क.13 (2) उपिवधी सुधारणा न दणी
वीकारणे, 13(3) उपिवधीची सुधारणा न दणी नाकारणे, आिण उपिवधी सुधारणा कर याचा िनदश दे णे
(क.14)
3) सं थे या नाव बदलास मंजरु ी दे णे(क.15)
4) सं थाचे एकीकरण, ह तांतर ,िवभागणी कवा पांतर यांस मंजरु ी दे णे (क.17)
5) सं थांचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश दे णे (क.18)
6) सं थेची पुनरचना कर याचा आदे श दे णे (क.19)
7) सं थे या भागीदारीस परवानगी दे णे (क.20)
8) एखादया सं थे या सद
हणुन दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केले ले अपील
िनकालात काढणे . (क.23)
9) सद याची सं थेतुन हकालपटटी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सदयास पुन:सद
हणुन
दाखल क न घे यास संमती दे णे (क.35)
10) दुस या सं थेस कज दे यास संमती दे णे. (क.44)
11) सं थेचा िनधी िविश ठ रीतीने गुंतिव यासंबंधी आदे श दे णे (क.70)
12) एखादया सं थे या कवा सं था वग या सिमतीवरील सद यांची कमाल सं या िन चत करणे(क.73)
13) अिधसुिचत िविन द ट सं थे या िनवडणुका घे णे व िनवडणुक घे याचा खच िविहत रीतीने वसुल करणे
(क.73 ए क क)
14) मुदत संप यापुव सिमतीने िनवडणुक न घे त यास िनबंधक वत:च सं थेचे यव थापन आप याकडे घे ता
येईल कवा शासकाची नेमणुक करता येईल(क.73 ह) 77 अ
15) सं थेची कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी,िव अिधकारी, यव थापक,सिचव,िव ल धी व
वेतने र पिरल धी िनधारीत करणे (क.74)
16) वा षक सवसाधारण सभा बोलिव यात कवा ितचे पढ
ु े ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसुन करणारा
(क.75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलिव यात कसुर करणारा (क.76) अिधकारी कवा सिमतीचा
यांस िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थेचा नोकर अस यास यास .100/- पयत दं ड
करणे.
17) वा षक सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलिव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.75).
18) सं थेची िवशे सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलिव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे(क.76).
19) सिमती या नवीन सिमती या सदसयांची ािधकृ त अिधकारी/सिमती नेमणुक करणे कवा बदलणे (क.77
अ)
20) सिमती काढु न टाकणे आिण नवीन सिमती कवा शासक नेमणे,सभासद काढु न टाकणे व दुसरा नेमणे
(क.78) 77 अ
21) सं थेस बंधनकारक असतील अशी कामे करवुन घे णे आिण यात कसुर करणा या दं ड करणे ( क.79)
22) िविनयम तयार कर यासाठी िनद दे णे ( क.79 अ अ )
23) सं थेचे द तर आिण िमळकितचा ताबा घे णे ( क.80)
24)
सं थेचे दरवष िहशेब तपासणी कवा तपासुन घे णे
( क.81) आिण िहशोबातील
दे ा सुधार या या सं थेस आदे श दे णे (क.82)
25) सं थेची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)
26) चौकशी अथवा तपासणे यांचे खच बददल हु कुम करणे (क.85) आिण ती वसुल करणे (क.86)
27)सं थेची पु तके तपासणे कवा ती तपासून घे णे (क.84)

28) चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आले ले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी
उपाययोजना कर यािवषयी िनदश दे णे (क.87)
29) अपचारी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क.88)
30) सा ीसाठी हजर राहणेकरीता कवा कोणताही द तऐवज कर यास भाग पडणे (क.89)
31) सं थे या द तराचे , कारभाराचे िनिर ण करणे (क.89 अ)
32) िविवि त सहकारी सं थां या दे य थकबाकीची जमीन महसुलीची थकबाकी अस या माणे वसुली करणे
(क.101)
33) सहकारी सं थेचे यवहार बंद करणे (क.102) ऋणपरीशोधकांची नेमणुक (क.103)
34) पुनिर ण अज वर कारवाई (क.152 अ व 154)
3] िनणय घे या या ि ये त अनुसर यात घे णारी कायप दती तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली
सहकार खा याची े ीय रचना
↓
धानसिचव (सहकार)(मं ालय तर)
↓
सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)
↓
िवभागीय सहिनबंधक, (भाग तर)
↓
िज हा उपिनबंधक,(िज हा तर)
↓
उप/सहायक िनबंधक (तालुका/वॉड तर )

4] सहकार खा यातील उपउपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणेशहर (5) यांचे काय लय, स.नं.46, लॉट नं .7 व
8,कृ णा िब ड ग,पहीला मजला,बॉ बे सॅपस कॉलनी, नगर रोड, वडगांवशेरी, पुणे 411 014 येथे आहे .
कलम 4 (1) (ड)(ii) नमुना (अ)

पुणे येथील उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर (5) या काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपशील

अ
अ. .

पदनाम

कोण या कायदा /िनयम/ शा.िन./

आ थक अिधकार

अिभ ाय

पिरप ाकानुसार

1

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)

पगार, वास, आक मक,
काय लयीन भाडे

महारा
महारा

नागरी सेवा िनयम
कोषागार अिधिनयम

पुणे.

ब
अ. .

पदनाम

कोण या कायदा/िनयम/शा.िन./

शासकीय अिधकार

पिरप ाकानुसार

1

उपिनबंधक,सहकारी

महारा

पुणे.

1961 चे अ वये ा त अिधकार
तसेच वेळोवेळी मा.सहकार

सं था,पुणेशहर (5)

सहकारी सं था

अिधिनयम 1960 व िनयम

आयु त काय लयाकडू न ा त
पिरप कां वये कामकाज

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व

िनयम 1961 चे अ वये ा त अिधकार तसेच

वेळोवेळी मा.सहकार आयु त काय लयाकडू न
ा त पिरप कां वये कामकाज

अिभ ाय

क
अ. .

पदनाम

फौजदारी अिधकार

उपिनबंधक,सहकारी

महारा सावकारी िनयमन
अिधिनयम 2014

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

कोण या कायदा/िनयम/शा.िन./पिरप ाकानुसार
---

अिभ ाय
---

ड
अ. .

पदनाम

अध याियक अिधकार

उपिनबंधक,सहकारी

1

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

कोण या कायदा/िनयम/शा.िन./पिरप ाकानुसार

महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व िनयम
1961

अिभ ाय

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व
1961 नुसार दान केले ले अिधकार

कलम 4 (1) (ड)(ii) नमुना (ब)
पुणे येथील उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणेशहर (5) पुणे या काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत यांचा तपशील
अ. .
1

पदनाम

कत ये

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)

पुणे.

नागरीकांकडू न ा त
अज स अनुस न
िविहत कालावधीत
कायवाही करणे

कोण या कायदा / िनयम / शा.िन. /
पिरप कानुसार

अिभ ाय

1) महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 व िनयम 1961,
2) महारा सहकारी सं था (सिमती
िनवडणूक) िनयम 2014,
3) महारा सावकारी िनयमन अिधिनयम
2014
4) मुंबई वखार कायदा 1959 व िनयम
1960

5) महारा

मालकी ह का या
सदिनकाबाबत अिधिनयम 1963.

कलम 4 (1) (ब)(iii)
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदािय व िन चत क न कायप दतीचे
कामाचे व प :संबंधीत तरतूद :अिधिनयम व िनयमाचे नाव :- 1. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961,
2. महारा सहकारी सं था (सिमती िनवडणूक) िनयम 2014,
3. महारा सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014
4. मुंबई वखार कायदा 1959 व िनयम 1960
5. महारा

शासनिनणय :पिरप के :काय लयीन आदे श :-

मालकी ह का या सदिनकाबाबत अिधिनयम 1963.

काशन

अ.
1
2
3

कामाचे

प

कालावधी

जनतेकडू न आले या त ारीसंबंधी अंतरीम
उ र दे णे.

7 िदवस

जनतेकडू न आले या त ारीसंबंधी अंितम उ र
दे णे.

45 िदवस

सहकारी सं था न दवणे

2 मिहने

कामासाठी जबाबदार अिधकारी
उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.
ती

2 मिहने

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

4

सहकारी सं था पोटिनयम दु

5

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 152 (अ) नुसार नामिनद न प ावर
दाखल झाले या अज वरील िनणय दे णे.

10 िदवस

मुंबई सावकारी िनयं ाण कायदा 1946 नुसार
सावकारी परवाना दे णे

7 िदवस

महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम
30 नुसार िनबंधक काय लयातील कागदप ांची
पाहणी करणे .

1 िदवस

महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम
30 नुसार िनबंधक काय लयातील कागदप ांची
सा ांिकत त उपल ध क न दे णे..

आव यक शु क
भर यानं तर 2
िदवस

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम
73 नुसार अिव वास ठराव पािरत कर यासाठी
संचालक मंडळ सभा बोलािवणे

पिरपूण ताव
ा त झा यानंतर
7 िदवस

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम
73 (आय) नुसार सं थे ची चौकशी
करणे बाबत या मागणी अज वर कायवाही

पिरपूण ताव
ा त झा यानंतर
7 िदवस

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 83 नुसार सं थे ची चौकशी
करणे बाबत या मागणी अज वर कायवाही

7 िदवस

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

सहकारी सं थाम ये सद य हणून नकार
दे या या अज वर अिपल दाखल झा यास
यावर िनणय दे णे.

3 मिहने

महारा

7 िदवस

(5) पुणे.

6
7

8

9

10

11

12

13

रा य वखार महामंडळ कायदा अंतगत

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.
उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

(5) पुणे.

(5) पुणे.

(5) पुणे.

(5) पुणे.
उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

14

सहकारी सं थांना दयावया या शासकीय
अथसहा या कारणांवर िनणय घे णे.

शासनाकडु न मंजुर
झा यानंतर
1मिहना

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर

(5) पुणे.

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचा कटीकरण
अ.
.

काम/ काय

कामाचे माण

---

---

आ थक ल
---

अिभ ाय
---

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाची कालमय दा ------------------ काम पूण हो यासाठी
अ.
.
1
2

काम/ काय
जनतेकडू न आले या त ार सबंधी अंतिरम
उ रे दे णे
सहकारी सं था न दणी

येक कामाची कालमय दा :िदवस/
तास

जबाबदार अिधकारी

7

संबंिधत ेि य
अिधकारी

2 मिहने

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)

पुणे.

3

सहकारी सं था पोटिनयम दु

ती

2 मिहने

5

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 152 अ नुसार नामिनदश प ावर दाखल
झाले या अज वरील िनणय दे णे

10 िदवस

सावकारी परवाना दे णे

2 मिहने

उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.
उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी

उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5)

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी

उपिनबंधक,सहकारी

पुणे.

4

त ार िनवारण अिधकारी

सं था,पुणेशहर (5)

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

पुणे.
उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)

िज हा उपिनबंधक, सहकारी
सं था , पुणे शहर

उपिनबंधक,सहकारी

उपिनबंधक,सहकारी

पुणे.

6

7

8

9

10

11

महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम
30 अ वये िनबंधक काय लयातील
कागदप ांची पाहणी करणे

1 िदवस

महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम
30 अ वये िनबंधक काय लयातील
कागदप ां या सा ांिकत ती उपल ध क न
दे णे

आव यक
शु क
भर या
नंतर 2
िदवस

उपिनबंधक,सहकारी

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 76 अ वये िवशेष सवसाधारण सभा न
बोलिव यास अशी सभा बोलिव याची
कायवाही

1 मिहना

उपिनबंधक,सहकारी

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 73 आय डी अ वये अिव वास ठराव
पािरत कर यासाठी संचालक मंडळ सभा
बोलिवणे

ताव
ा ती
नंतर 7
िदवस

उपिनबंधक,सहकारी

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 83 अ वये सं थे ची चौकशी
करणे बाबत या मागणी अज वर कायवाही
करणे बाबत

7 िदवस

उपिनबंधक,सहकारी

सहकारी सं थांम ये सद य हणून नकार
दे या या अज वर अिपल झा यास िनणय दे णे.

3 मिहने

सं था,पुणेशहर (5)

पुणे.

सं था,पुणेशहर (5)

पुणे.

सं था,पुणेशहर (5)

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.
उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

पुणे.
सं था,पुणेशहर (5)

पुणे.

सं था,पुणेशहर (5)

उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

पुणे.
उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)

पुणे.

उपिनबंधक,सहकारी

सं था,पुणेशहर (5) पुणे.

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)
-------------------- कामाशी संबंिधत िनयम /अिधिनयम
अ.

.

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय

िनयम

. व वष

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब)
-------------------- कामाशी संबंिधत िनयम /अिधिनयम
अ.

.

शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय

शासन िनणय

. व तािरख

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)
-------------------- कामाशी संबंिधत िनयम /अिधिनयम
अ.

.

शासिकय प कानुसार िदलेले िवषय

पिरप क

. व तािरख

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ)
उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) पुणे या काय लयाम ये उपल
अ.
.

द ऐवजा
चा कार

1

न ती

2

न ती

3

िवषय

अिभ ाय

द तऐवजांची यादी

संबंिधत य ती / पदनाम

वॉड/ भाग तरीय सहकारी सं था न दणी अ
धारीका

तीचे
िठकाण

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

वॉड/ भाग तरीय सहकारी सं था न दणी ब
धारीका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

न ती

वॉड/ भाग तरीय सहकारी सं था न दणी क
धारीका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

4

न ती

वॉड/ भाग तरीय सहकारी सं था लेखापिर ण
अहवाल

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

5

न ती

सावकारी परवाना धािरका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

6

न ती

वखार परवाना धािरका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

7

न ती

ॲपिड स ए धािरका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

8

न ती

अवसायन धािरका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

9

न ती

वा षक मािहती धािरका

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

10

न ती

सहाकारी सं था खाते उघडणे न दवही

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

11

न ती

सहकारी सं था न दणी

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

12

न ती

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

13

न ती

वा षक सभा मुदतवाढ

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

14

न ती

िनवडणुक

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

15

न ती

सावकारी परवाना न दवही

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

उपिवधी दु

ती

16

न ती

शासिकय भरणा

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

17

न ती

अवसायन न द वही

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

18

न ती

शासिकय भागभांडवल व कज

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

19

न ती

हजेरी पु क

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

20

न ती

सा तािहक गोषवारा

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

21

न ती

िनयतकािलक अहवाल

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

22

न ती

िवधानसभा/ िवधानपिरषद न दवही

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

23

न ती

रचना कायप दती

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

24

न ती

आवक जावक न दवही

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

25

न ती

अ यां गत न द

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे

-

कलम 4 (1) (अ) (iv)
उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) पुणे या काय लयाम ये द

ऐवजांची वगवारी

अ. .

िवषय

द ऐवजाचा कार
न ती/म टर/न दपु क/
हाऊचर इ.

मूख बाब चा तपशीलवार

1

अ धािरका

न ती

सं था न दणी वेळीची कागदप े

2

ब धािरका

न ती

सं थािनहाय न दणीवेळीची कागदप े

35 वष

3

क धािरका

न ती

लेखापिर ण अहवाल

1 वष

4

ड धािरका

न ती

सं थािनहाय ता कालीन प यवहार

1 वष

5

सावकारी परवाने धािरका

न ती

परवाने व प यवहार

1 वष

6

अपसेट ाईज धािरका

न ती

आदे श व प यवहार धािरका

1 वष

7

अवसायन धािरका

न ती

आदे श व प यवहार

1 वष

न ती

सहकारी सं था सं या मािहती

1 वष

न ती

आदे श व प यवहार

1 वष

8

अपिड

9

अे धािरका

वा षक मािह या धािरका

सुरि त ठे व याचा
कालावधी
कायम

पी

कलम 4 (1) (अ) (vii)
पुणे येथील उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) पुणे या काय लया या पिरणामाकारक कामासाठी
जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था
अ. .

स लामसलतीचा
िवषय

काय णालीचे
कोण या
िव तृत वणन
अिधिनयम/पिरप का/िनयमा दारे
िनरं क

पुनरावृ ीकाल

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)

पुणे ये थील उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) पुणे या काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणे
अ.
.

सिमतीचे नाव

सिमती

सिमतीचे
उददी ट

1

िकती
वेळा
घे यात
ये ते

सभा
सामा यांसाठी
खुली आहे
कवा नाही

सभेचा
कायवृ ंत

िनरं क

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब)

पुणे ये थील उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) पुणे या काय लया या अिधसभांची यादी कािशत करणे
अ.
.

अिधसभे चे नाव

1

सा ताहीक
कामकाज
आढावा सभा

2

सभेचा सद

सभेचे
उददी ट

िकती वेळा
घे यात ये ते

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे /नाही

सभेचा
कायवृ ांत

काय लयातील
कमचारी

कामकाजाचा
आढावा

आठवडयातून
1 वेळा

नाही

होय

क. 83 चौकशी
अिधकारी सभा

ािधकृ त चौकशी
अिधकारी

कामकाजाचा
आढावा

मिह यातून 1
वेळा

नाही

ठे वला नाही

3

क. 88 चौकशी
अिधकारी सभा

ािधकृ त चौकशी
अिधकारी

कामकाजाचा
आढावा

मिह यातून 1
वेळा

नाही

ठे वला नाही

4

अवसायक सभा

सव अवसायक

कामकाजाचा
आढावा

मिह यातून 1
वेळा

नाही

ठे वला नाही

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क)

पुणे ये थील उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणश
े हर (5) या काय लया या पिरषदांची यादी कािशत करणे
अ. .

पिरषदे चे नाव

पिरषदे चे
सद

पिरषदे चे
उददी ट

िकती वेळा
घे यात ये ते

पिरषद
जनसामा यांसाठी
खुली आहे /नाही

पिरषदे चा
कायवृ ांत

िनरं क

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड)

पुणे ये थील उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणश
े हर (5) या काय लया या कोण याही सं थे ची यादी कािशत करणे
अ. .

सं थे चे नाव

सभेचे
सद

सं थे चे
उददी ट

िकती वेळा
घे यात ये ते

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे /नाही

सभा
कायवृ ांत

Appendix A माणे वाड/ भाग तील न दणीकृ त सहकारी सं थांची यादी

कलम 4 (1) (ब) (ix)

पुणे ये थील उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणश
े हर (5) या काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नावे, दुर वनी
मांक व यांचे मािसक वेतन

अ.
.
1
2
3
4

काय लयातील अिधकारी/कमचारी नांव व पद
ीमती. िनलम ा पगळे , उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणे
शहर (5) पुणे

5

ीमती, एस एम साळुं के, सहा यक सहकारी अिधकारी

6

ीमती एस जे लोबो, सहा यक सहकारी अिधकारी

किन ठ िलिपक (िर त)

9
10

---

---

वग-3

67100

वग-3

---

वग-3

38700

वग-3

30500

वग-3

30500

वग-3

---

वग-3

---

020- 27030755

020- 27030755
020- 27030755

िशपाई (िर त)

वग

57800

020- 27030755

ी. सुजाता ए सुरगुडे, िशपाई

अ. .

वग-1

020- 27030755

ीमती, एन.एन.गुरव, सहकारी अिधकारी ( ेणी-2),

8

020- 27030755

020- 27030755

काय लय अिध क (िर त)

किन ठ िलिपक (िर त)

वग

020- 27030755

ी. डी एस सोनवणे , सहकारी अिधकारी ( ेणी-1)

7

काय लय दूर वनी
.

वेतन

वेतन बँड+ ेड पे

(सातवा वेतन आयोग)

020- 27030755

वग-4

020- 27030755

वग-4

परे षा
---

कलम 4 (1) (ब) (xi)

25800
---

इतर अनु ेय भ े
---

पुणे ये थील उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) या काय लयाचे मंजूर अंदाजप क व खच चा तपशील
िव तृत मािहती काशीत करणे
1.अंदाजप का या तीचे काशन
2.अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन
(सन 2019-20)

अ.

.

अंदाजप कीय िशष चे
वणन

अनुदान
(लाखात)

1

िनयोजीत वापर ( े कामाचा
तपशील)

अिधक अनुदान
अपे ि त अस यास
पयात

अिभ ाय

िन रं क

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)
कलम 4 (1) (ब) (xiii)

पुणे येथील उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर (5) काय लयातील िमळणा. या /सवलतीचा परवाना याची चालु
वष ची तपशीलवार मािहती
परवाना/परवानगी /सवलतीचे कार :अ. .

तालुका

31/03/2019
अखे र अनु ती
धारकांची
सं या

सन-2018-19
म ये निवन
िदलेले परवाने

सन-2018-19
म ये नुतनीकरण
केलेले परवाने

एकुण अनु ती
धारकांची सं या

नुतनीकरण
न केलेले

रदद केलेले

1

पुणेशहर (5)

204

49

151

200

53

2

एकुण

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
पुणे येथील उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर (5) काय लयातील मािहतीचे इले
काशीत करणे .
चालु वष करीता
अ. .

द ताऐवजाचा
कार

---1. टे प
2. िफ
3. िसडी
4. फलॉपी
5. इतर कोण याही इले

----

ॉनीक

पात साठिवलेली मािहती

िवषय

कोण या
इले ॉनीक
नमु यात

मािहती
िमळिव याची
प दती

----

-----

------

जबाबदार

ती

-----

ॉनीक व पात.

कलम 4 (1) (ब) (xv)
पुणे येथील उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर (5) काय लयातील सुिवधांचा त ता काशीत करणे
उपल ध सुिवधा
1.
2.
3.
4.
5.
6.

अ. .

भेट या या वेळे संदभ मािहती.
वेबसाईट िवषयी मािहती.
अिभले ख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
नमुने िमळ यातबाबत उपल ध मािहती
सुचना फलकाची मािहती.

सुिवधे चा कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

जबाबदार य ती /
कमचारी

त ार िनवारण

1

भे ट या या वेळे
संदभ त मािहती

सकाळी 10.00
ते सं या 6.45

काय लयीन
प दतीनुसार

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी
ेणी-1

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

2

वेबसाईट िवषयी

सकाळी 10.00

काय लयीन

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी

उपिनबंधक,सहकारी

3

4

5

6

7

मािहती

ते सं या 6.45

प दतीनुसार

ेणी-1

अिभले ख
तपासणीसाठी
उपल ध सुिवधांची
मािहती
कामा या
तपासणीसाठी
उपल ध सुिवधांची
मािहती
नमुने
िमळ याबाबत
उपल ध मािहती
सुचना फलकाची
मािहती

सकाळी 10.00
ते सं या 6.45

काय लयीन
प दतीनुसार

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी
ेणी-1

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

सकाळी 10.00
ते सं या 6.45

काय लयीन
प दतीनुसार

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी
ेणी-2

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

सकाळी 10.00
ते सं या 6.45

काय लयीन
प दतीनुसार

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी
ेणी-2

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

सकाळी 10.00
ते सं या 6.45

काय लयीन
प दतीनुसार

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी
ेणी-2

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

ंथालय िवषयी
मािहती

सकाळी 10.00
ते सं या 6.45

काय लयीन
प दतीनुसार

उिन काय लय

सहकारी अिधकारी
ेणी-2

उपिनबंधक,सहकारी
सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

सं था,पुणेशहर (5)
पुणे

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे शहर (5) पुणे काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक शासकीय
अिधकारी/अिपलीय अिधकारी (येथील लोक ािधकारी या काय े ातील) यांची िव तृत मािहती काशीत करणे .

अ) शासकीय मािहती अिधकारी
अ. .

शासकीय
मािहती
अिधकारीचे नाव

1.

ी. डी एस
सोनवणे

पदनाम

प ा / फोन

सहकारी अिधकारी
( ेणी-1)

ई-मेल

अिपलीय अिधकारी

स.नं.46, लॉट drcspunecity5@gmail.com
नं.7 व
8,कृ णा
िब ड ग,पहीला
मजला,बॉ बे
सॅपस कॉलनी,
नगर रोड,
वडगांवशेरी,
पुणे 411 015

1.सौ. िनलम
ा. पगळे
उपिनबंधक,
सहकारी सं था, पुणे
शहर (5) पुणे.

आ) सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी
अ. .
1

सहा यक शासकीय
मािहती अिधकारीचे नाव
ीमती एन एन गुरव

पदनाम
सहकारी अिधकारी
( ेणी-2)

प ा / फोन

ई-मेल

020-27030755

drcspunecity5@gmail.com

2

ी डी वाय वराळ

सहा यक सहकारी
अिधकारी

020-27030755

drcspunecity5@gmail.com

3

ीमती एस एम साळुं के

सहा यक सहकारी
अिधकारी

020-27030755

drcspunecity5@gmail.com

इ) अिपलीय अिधकारी
अ. .

अिपलीय
अिधकारीचे नाव

पदनाम

काय े

प ा / फोन

1

1. ीमती िनलम
पगळे ,

उपिनबंधक,
सहकारी
सं था, पुणे
शहर (5)
पुणे.

भाग / वाड
पुरते

ई-मेल

स.नं.46, लॉट drcspunecity5@gmail.com
नं.7 व
8,कृ णा
िब ड ग,पहीला
मजला,बॉ बे
सॅपस कॉलनी,
नगर रोड,
वडगांवशेरी,
पुणे 411 015

यां या
अिधन शासकीय
अिधकारी
शासकीय मािहती
अिपलीय अिधकारी

िटप :- शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी / अिपलीय अिधकारी चे नाव व पदनाम ठळक अ रात
दशनीय िठकाणी अथवा वागत क ाजवळ फलका दारे लावावी.

कलम 4 (1) (ब) (xvii)
पुणे येथील उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणेशहर (5) काय लयातील काशीत मािहती
िनरं क

कलम 4 (1) (क)
सवसामा

लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशन किरता तयार करणे व िवतरीत करणे
िनरं क

कलम 4 (1) (ड)
सवसाधारणपणे आप या काय लयात होणा या शासकीय/ अध यायीक कामकाजा या काराची यादी तयार करणे घे तले या
िनणयाबाबत काय कर याची मीमांसा यापुढे दे यात येईल.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िटप:- लोक ािधकारी/ शासकीय मािहती अिधकारी हे सुचना फलक/ वतमानप

सावजिनक सुचना, सारमा यमे ,

सुचना सारण, इंटरनेट इ. चा उपयोग मािहती सारासाठी करते.

उपिनबं धक, सहकारी सं था, पुणे शहर (5) पुणे यांचे
काय लय,
स.नं. 46, लॉट नं. 7 व 8, सीटीएस नं. 6179, कृ णा लाझा, ऑफीस नं. 5
पिहला मजला बाँबे सॅप कॉलनी, वडगांवशे री, पुणे 411014
दुर वनी मां क 020-27030755
ईमेल - drcspune5@gmail.com
जा. ं .उिन-5/माहीती अिधकार/2005/4 (1) (ब ) /सन-2020

िदनांक:-

/01/2020

ित,
मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था पुणे शहर पुणे

िवषय:- सावजिनक ािधकर णने व :हू न कवा सकारा मक वावर माहीती अिधकार अिधिनयम
2005 चे कलम 4 (1) (ब) अ वंये माहीती कट करणेबाबत...

संदभ :- आपले काय लयाकडील जा. ं . 4812,िदनांक 24/12/2019 रोजीचे प

कृ पया उपरो त संदभ य िवषयास अनुस न आपणास सिवनय सादर कर यात येते की, माहीती अिधकार
अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अ वंये माहीती िदनांक 1 जानेवारी 2020 रोजीची अ ावत िस द
करावयाची माहीती या प ासोबत जोडू न सादर करीत आहे .

त माहीतीसाठी सिवनय सादर
मा.िवभािगय सहिनबंधक,सहकारी सं था पुणे िवभाग पुणे

( िनलम पगळे )
उपिनबंधक
सहकारी सं था पुणे शहर (5)

