माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005
कलम 4 (ÜÖ) प्रमाणे माहहतीची प्रहसध्दी
सन 2019
सहकार आयुक्त व हनबं धक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 411001
Pro-active Disclosure under
Section 4(1) (b) of the Right To Information Act 2005
1. The particulars of organisation, functions and duties
(रचना, काये व कततव्ये यांचा तपशील)
 सहकारी अथथ व्यवस्था ग्रामीण जनता, आर्थथक व सामाजजक पीजित शोजषताांच्या उत्कषाचे आशा स्थान
म्हणून मान्यता पावलेली असून जतने गेल्या शतकामध्ये सवथ व्यापी स्वरूप प्राप्त केलेले आहे . व्यक्तीच्या
ग्रामीण शेती जवषयक गरजाांपासून ते ग्राहक वस्तू जवतरण, औद्योजगक प्रजिया, इतकेच नव्हे तर सहकारी
रुग्णालयाांपयंत लक्षणीय वाटचाल झाली आहे .
 सहकारी सांस्थाांची सांख्या सन 1961 मध्ये 31,565 होती व माचथ 2018 अखेर ती 1,98,252 इतकी
झालेली आहे . सभासद सांख्या सन 1961 मध्ये 42 लाख होती व माचथ 2018 अखेर ती 517 लाख
(अस्थायी ) इतकी झालेली आहे .
 या सहकारी सांस्थाांचे सांचालन व प्रशासन सहकार खाते व त्या अांतगथत असलेली दोन सांचालनालये
अनुिमे पणन सांचालनालय, पुणे व हातमाग, यांत्रमाग व वस्त्रोद्योग सांचालनालय, नागपूर आजण साखर
आयुक्तालय, पुणे याांच्या मार्थत केले जाते.

 हवभाग 1 - सहकार आयुक्त व हनबं धक सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांच्या हनयं त्रणाखालील
हवषय :1. सांचालन व प्रशासन
2. लेखापजरक्षण
3. सहकारी पत सांस्था
4. औद्योजगक सहकारी सांस्था (हातमाग व यांत्रमाग व्यजतजरक्त)
5. सहकारी गृहजनमाण सांस्था
6. इतर सहकारी सांस्था
7. जशक्षण, सांशोधन व प्रजशक्षण
8. सावकारी परवाने
 हवभाग 2 - साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या हनयं त्रणा - खालील हवषय :1. सहकारी साखर कारखाने.
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 हवभाग 3 - संचालक कृ हष पणन, म.रा. पुणे यांच्या हनयं त्रणा खालील हवषय:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

वखार
सहकारी प्रजिया सांस्था (सावकारी साखर कारखाने वगळू न)
सहकारी पणन सांस्था
सहकारी गोदामे
सहकारी ग्राहक सांस्था
कृ जष उत्पन्न बाजार सजमत्या
पणन सवेक्षण व सांशोधन
एकसूत्री बाजार वृत्तसांस्था योजना.

वस्त्रोद्योग हवभाग
प्रास्ताजवक - माचथ 89 पासून पातळीवर कृ जष व सहकार जवभाग हयाांचे जवभाजन होऊन
सहकार व वस्त्रोद्योग जवभाग हा स्वांतत्र जवभाग जनमाण करण्यात आला. या जवभागात
खालील कायालयाांचे कामकाज अांतभूथत करण्यात आले आहे .
 वस्त्रोद्योग संचालनालय, म.रा. नागपूर यांच्या हनयं त्रणाखालील हवषय:-

1.
2.

हातमाग व यांत्रमाग सहकारी सांस्था
सहकारी सूतजगरण्या

 रे शीम संचालनालय, म.रा. नागपूर यांच्या हनयं त्रणाखालील हवषय:1. रे शीम उद्योग
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2. The powers and duties of officers and employees
(अहधकारी व कमतचारी यांचे अहधकार व कततव्ये )
सहकार आयुक्त व अजधनस्त अजधकारी याांच्या जबाबदा-या

1.

सहकारी सांस्था व उपजवधी नोंदणी (क. 9) आजण त्याच्या सुधारणा (क. 13 व क. 14) याांची नोंदणी करणे
आजण नोंदणीचे प्रमाण पत्र दे णे (क. 10)

2.

सदस्य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे ककवा नाही, ककवा त्याचे रहाण्याचे जिकाण सांस्थेच्या कायथक्षेत्रात
आहे ककवा नाही याचा जनणथय दे णे (क. 11)

3.

सांस्थाांचे वगीकरण करणे आजण त्याांची यादी प्रजसद्ध करणे (क. 12) (3 अ) उपजवधींची सुधारणा नोंदणी
नाकारणे (क. 13) आजण उपजवधी सुधारणा करण्याचा जनदे श दे णे (क. 14)

4. सांस्थेच्या नाांव बदलास मांजरू ी देणे (क. 15)
5. सांस्थाांचे एकीकरण, हस्ताांतर, जवभागणी ककवा रूपाांतर यास मांजरू ी देणे (क. 17)
6. सांस्थाांचे एकीकरण ककवा पुनरथ चना करण्याचा जनदेश देणे (क. 18)
7. सांस्थेची पुनरथ चना करण्याचा आदेश देणे (क. 19)
8. सांस्थाांच्या भागीदारीस परवानगी देणे (क. 20)
9. सांस्थेची नोंदणी रद्द करणे (क. 21)
10. एखाद्या सांस्थेचा सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आलेल्या व्यक्तीने

केलेले अपील

जनकालात काढणे (क. 23)

11. सदस्याची सांस्थेतनू हकालपट्टी करण्याचे

िरावास मान्यता दे णे ककवा सदर सदस्यास पुनः सदस्य म्हणून
दाखल करून घे ण्यास सांमती दे णे (क. 35)

12. एका सहकारी सांस्थेने दुस-या सांस्थेस कजथ देण्यास सांमती देणे (क. 44)
13. सजमतीने जतची जनविणूक घेण्यासांबांधात बुध्दी पूरस्सर कसूर केली असेल, तर आजण त्यामुळे कोणत्याही
कारणास्तव, मुदत सांपण्यापूवी सजमतीची जनविणूक घे ता आली नसेल तर सजमतीने सदस्य त्याांचे
अजधकारपद धारण करण्याचे बांद करतील व अशा पजरस्स्थतीत कलम 77 अन्वये प्राजधकृ त अजधकारी
जनयुक्ती करणे .

14.

एखाद्या सांस्थेच्या ककवा सांस्था वगाचा मुख्य कायथकारी अजधकारी, जवत्त अजधकारी, व्यवस्थापक, सजचव
लेखापाल व इतर कोणताही पदाजधकारी याांच्या जनयुक्तीसािी लागणाऱ्या अहथ ता आजण याांच्या जवत्तलब्धी व
वेतनेतर पजरलब्धी जनधाजरत करणे . (क. 74)

15.

वार्थषक सवथसाधारण सभा बोलाजवण्यात ककवा जतचे पुढे ताळे बांद वगैरे िे वण्याच्या बाबतीत कसून
कराणारा (कलम 75) ककवा जवशेष साधारण सभा बोलावस्ण्यात कसून करणारा (कलम 76) अजधकारी
ककवा सजमतीचा सदस्य याांस जनविणुकीस अपात्र िरजवणे ककवा अजधकारी सांस्थेचा नोकर असल्यास त्यास
रू. 5000/- पयंत दां ि करणे .

16. सांस्थेची वार्थषक सवथसाधारण सभा
(कलम 76)
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17.

सजमतीच्या सदस्याांची जनयुक्ती , नवीन सजमती, सजमतीची घटना करीत असते वेळी कोणताही सदस्य
जनविू न न येणे व नवीन सजमतीने पदभार न स्वीकारणे यावेळी प्राजधकृ त अजधकाऱ्याची जनयुक्ती करणे
(क.77)

18. सजमती कतथव्ये पार पािण्यात कसून करीत असेल, जनष्काळजीपणा करीत असेल, जतची कामे उजचतजरत्या
व साक्षेपाने पार पािीत नसेल वा सदस्याांचा राजीनामा जनरहथ ता यामुळे ककवा प्रशासकाांची सजमती नेमणे
(क.78).

19. सजमती सदस्याने सांस्थेच्या जहतास बाधा, कृ ती जनविणूक घेण्यास

कसूर वा सजमतीची कामे पार पािणेस
नाकारणे व थाांबवणे , गांभीर जवत्तीय बाबी, अर्रातर्री व न्याजयक जनदे श गणपूती होत नसेल तेथे सजमती
अथवा सांचालक वा सदयस जनष्प्रभाजवत करणे .(क.78-क)

20. जववरणपत्रे दाखल करण्यास र्माजवणे (क.79)
21. सांस्थेचे दप्तर आजण जमळकतीचा ताबा घेणे (क.80).
22. सांस्थेने लेखापरीक्षक जनयुक्ती न केल्यास पनॅ लवरील लेखापरीक्षकाची जनयुक्ती करणे

(क.81) आजण

जहशेबातील दोष सुधारण्याचा सांस्थेस आदे श दे णे. (क.82)

23. सांस्थेची रचना, कामकाज आजण आर्थथक स्स्थती यासांबांधी चौकशी करणे (क.83)
24. धनको सांघीय सांस्थेच्या अजावरून वा स्वत:हू न शासकीय रकमाांसािी ऋणको सां
(कलम 84)

25.
26.
27.

स्थे ची तपासणी घे णे

चौकशी ककवा तपासणी याचे खचाबद्दल हु कूम करणे (क.85) आजण ती वसूल करणे (क.86)
सांस्थेची पुस्तके तपासणे ककवा ती तपासून घे णे (क.84)

चौकशी अथवा तपासणीत उघिकीस आलेले दोष सांस्थेच्या जनदशथनास आणणे आजण त्यासािी
उपाययोजना करण्याजवषयी जनदे श दे णे (क.87).

28. अपराधी, प्रवतथक वगैरे जवरुध्द नुकसानी आकारणे (क.88)
29.साक्षीसािी हजर राहणेकजरता ककवा कोणताही दस्तऐवज हजर करण्यास भाग पािणे.(क.89)
30. सांस्थेच्या कारभाराचे जनजरक्षण/तपासणी करणे (क.89-अ)
31. जवजवजक्षत सहकारी सांस्थाांच्या देय थकबाकीची रक्कम, जमीन महसूलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूली
सािी दाखला करणे (क.101)

32. सहकारी

सांस्थेचे व्यवहार गुांिाळण्याचे आदे श करणे

(क.102) ऋणपजरशोधकाची नेमणूक करणे

(क.103)

33. अवसायनातील सांस्थाांचे ऋणपजरशोधनासािी ऋणकोकिू न वसुली करणे व धनकोला प्राधान्याने नुसार
अदा करणे (क.105)

34.

जरझव्हथ बँक ऑप इांजियाचे मांजरु ी व मागणी केल्यावरुन जवमा उतरजवलेल्या बँकाांचे समापन करणे ,
जतची पुनथरचना करणे , जतची सजमती जनष्प्रभाजवत करणे , वगैरे सांबांजधत आदे श दे णे (क.110 -अ)

35.

सहकारी कृ जष आजण ग्रामीण बहु उद्दे जशय जवकास बँकेचे सदस्याांना जदलेल्या कजथ रकमेच्या वसुलीसािी
प्रमाणपत्र दे णे (क.137)

36. महाराष्र सहकारी सांस्था कायदा 1960 चे अांतगथत नोंदणीकृ त सांस्थेव्यजतजरक्त इतराांना सहकारी या
शब्दाचा वापर करण्यास मनाई करणे (क.145)

37.

कलम 146 मधील अपराधाबाबत कलम 147 अन्वये न्यायीक चौकशीसािी प्रकरण चालजवण्यास
कलम 148 (3 नुसार) परवानगी दे णे.

38.

सहकारी सांस्थाांचे जनविणुकीतील उमेदवारी नामजनदे शन नामांजरु ीबाबत अजावरुन अजपल एकूण
जनकाल दे णे (क.152-अ)
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39.

कलम 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 29, 35, 77अ, 78, 79, 88, 105 याांचेवरील
अजपलाचे अजथ स्स्वकारून जनणथय दे णे. (क.152)

40.

कोणत्याही दुय्यम अजधकाऱ्याांनी जदलेल्या जनणथयावर पुनथजनजरक्षण करणे
(सुनावणीचे अजधकार
जवभागीय सहजनबांधक सहकारी सांस्था (प्रशासन) व त्याांचेपेक्षा वरीष्ि अजधकारी याांना आहे त. (क.154)

41.
42.
43.

सांस्थेकिू न शासनास दे य रकमाची वसुली करणे (कलम 155)
मालमत्ता जप्त करून व जतची जविी करून जववजक्षत रक्कम वसुल करणे (क.156)

महाराष्र राज्यातील नोंदणीकृ त सांस्थेस राज्याबाहे र व राज्याबाहे रील सांस्थेस राज्यात शाखा उघिण्यास
परवानगी दे णे. (क.159)

44.

सहकार आयुक्त हे जी .िी.सी.ॲन्ि ए. बोिाचे अध्यक्ष आहे त . सदर बोिामध्ये शासकीय सदस्य 6 व
अशासकीय सदस्य 8 आहे त. जी.िी.सी.ॲन्ि ए . बोिाकिू न शासकीय सहकार व लेखा पदजवका
(जी.िी.सी.ॲन्ि ए .) व सहकार गृहजनमाण व्यवस्थापन (सी.एच.एम.) पजरक्षा घे तली जाते . पजरक्षाथींना
गुणपत्रक व प्रमाणपत्रक दे ण्यात येतात.
तळटीप: जनबांधक व त्याांचे अजधनस्त अजधकारी हे लोकसेवक आहे त. त्याांनी सदभावना पूवथक केलेल्या
कृ त्या बद्दल वाद, खटला, कायदयाशीर कायथवाही दाखल करता येणार नाही. (कलम 161, कलम 162)
***************
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3. The procedure followed in the decision making process, including channels of
supervision and accountability
(हनणतय घे ण्याच्या प्रहिये त अनुसरण्यात ये णारी कायत पध्दती, तसेच पयत वेक्षण आहण उत्तरदाहयत्व प्रणाली )

सहकार खात्याची क्षे त्रीय रचना
प्रधान सहचव (सहकार) (मंत्रालय स्तर)

सहकार आयुक्त व हनबं धक, सहकारी संस्था, म. रा. पुणे (राज्यस्तर मुख्यालय)

हवभागीय सहहनबं धक (हवभागस्तर)

हजल्हा उपहनबं धक (हजल्हास्तर)

हवभागीय सहहनबं धक (लेखापहरक्षण) (हवभागस्तर)

हजल्हा हवशेष लेखापहरक्षक (हजल्हास्तर)

तालुका / वॉडत उप / सहाय्यक हनबं धक (तालुकास्तर)
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जी.डी.सी.ॲण्ड ए. बोडाची रचना :- शासकीय व अशासकीय सदस्यांची रचना पुढील प्रमाणे 1. मा.सहकार आयुक्त व जनबांधक, सहकारी सांस्था, म.रा.पुणे

-

अध्यक्ष

2. मा.अपर आयुक्त व जवशेष जनबांधक, सहकारी सांस्था, म.रा.पुणे -

उपाध्यक्ष

3. मा. अपर जनबांधक (प्रशासन), सहकारी सांस्था, म.रा.पुणे -

सभासद

4. मा. अपर जनबांधक (व. व जन.), सहकारी सांस्था, म.रा.पुणे

-

सभासद

5. मा.अध्यक्ष, पुणे जजल्हा को.ऑप.हौ.र्ेिरे शन, मुांबई

-

सभासद

6. मा.अध्यक्ष, महाराष्र राज्य, को.ऑप.हौ.र्ेिरे शन, मुांबई 7. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्र राज्य, को.ऑप.हौ.र्ेिरे शन, मुांबई

सभासद
-

सभासद

8. मा.ॲिव्होकेट असोजसएशनचे प्रजतजनधी (ॲिखुने(पाटील) औदुांबर दे जवदास रा.पुणे)-

सभासद

9. मा.चाटथ िथ अकौटां ट असोजसएशनचे प्रजतजनधी (श्री. सुरेंद्र व्ही.वाईकर, चाटथ िथ अकौटां ट, पुणे)- सभासद
10. मा.अजतजरक्त आयुक्त/उप आयुक्त, शासकीय पजरक्षा मांिळ, पुणे

सभासद

11. मा.सांचालक, वैकांु ि मेहता राष्रीय सह.प्रबांध सांस्था, पुणे

सभासद

-

12. मा. ॲि.जयांत कुलकणी, हौकसग क्षेत्रातील तज्ञ

-

सभासद

13. मा. उपजनबांधक, (पजरक्षा व प्रजशक्षण)सहकारी सांस्था, म.रा.पुणे

-

सभासद

14. मा. सहाय्यक जनबांधक, (पजरक्षा व प्रजशक्षण)सहकारी सांस्था, म.रा.पुणे -

सभासद

----------------------------*----------------------------4. The norms set by it for the discharge of its functions
(स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी ठरहवण्यांत आलेली मानके )
महाराष्र सहकारी सांस्था अजधजनयम 1960 व जनयम 1961
5. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under
its control or used by its employees for discharging its functions
(त्याच्याकडील असलेले ककवा त्याच्या हनयं त्रणात असलेले ककवा त्याची काये पार पाडण्यासाठी
त्याच्या कमतचारी वगाकडू न वापरण्यांत ये णारे हनयम, हवहनयम, सूचना, हनयमपुस्स्तका आहण
अहभलेख )
1. महाराष्र सहकारी सांस्था अजधजनयम 1960 व जनयम 1961
2. महाराष्र सावकारी (जनयमन) अजधजनयम 2014
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6.

A statement of the categories of documents that are held by it or under its control

(त्याच्याकडे असलेल्या ककवा त्याच्या हनयं त्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवगाचे हववरण )

वगीकरण प्रकार A (कायम स्वरूपी िे वावयाची कागदपत्रे)


















सहकारी सांस्थेची नोंदणी व पोट जनयम नोंदणी धाजरका,
जवभागीय सूचना पुस्स्तका (Manual),
S.O. File (स्थायी आदे श धाजरका),
शासन जनणथय,
भौगोजलक बदल आदे श,
कागदपत्रे वगीकरण यादी,
अजभलेख सूची,
जनवािा व जििी आदे श,
जिवस्तूसांग्रह नोंदवही,
GIS नोंदवही,
ग्रेिेशन जलस्ट
बाजार क्षेत्र जाहीर करणे व शेत माल वस्तूांचे जनयमन आदे श
म. स. सां. जनयम 1961 चे जनयम 30 अनुसार सवथ कागदपत्रे
सवथ वैधाजनक आदे श
आर्थथक प्रस्ताव
नमूनेदार उपजवधी
नोंदणी िमाांक जवतरण

वगीकरण प्रकार B (35 वषे पयंत िे वावयाची कागदपत्रे)












लेखापजरक्षण अहवाल,
पोटजनयम दुरूस्ती प्रकरणे ,
कायथिम अांदाजपत्रक पुस्स्तका
पेन्शन प्रकरणे
वेतन दे यके (Cash Book)
जी. िी. सी. ए. जनकाल पत्र
जवभागीय पजरक्षा जनकाल पत्र
जनयुक्ती आदे श
बदली आदे श
बढती आदे श
आरक्षण आदे श
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वगीकरण प्रकार C (5 वषा पयंत िे वावयाची कागदपत्रे)









सहकारी सांस्थाांचे वार्थषक अहवाल व लेखे
शासन राजपत्र व अजधसूचना
जवधान सभा प्रश्न व उत्तरे / जवधान पजरषद प्रश्न व उत्तरे , कपात सूचना, लक्षवेधी सूचना, आश्वासने
प्रशासकीय आदे श
कामकाज वाटप आदे श
तपासणी अहवाल
आवक जावक नोंदवही
PRA / PRB (जनयतकालीन जववरण पत्रे सादरीकरण नोंदवही)

7.
The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or
representation by, the members of the public in relation to the formulation of
its policy or administration, thereof
(आपले धोरण तयार करण्याच्या ककवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी
हवचारहवहनमय करण्यासाठी ककवा लोकांकडू न हनवेदने केली जाण्यासाठी अस्स्तत्वात असलेल्या
व्यवस्थे चा तपशील)
प्राप्त झालेल्या धोरणात्मक बाबींवर सूचना तसेच कायद्यातील दुरूस्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनास
मान्यतेसािी सादर करण्यात येतात. अांजतम मान्यता जवधीमांिळाद्वारे होते.

8.

A statement of the boards, councils and other bodies – Minutes
( आपला एक भाग म्हणून ककवा सल्ला दे ण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटीत केलेल्या दोन ककवा
अहधक व्यक्क्तच्या हमळून बनलेल्या मंडळांचे, पहरषदांचे, सहमत्यांचे आहण अन्य हनकायांचे
हववरण आहण त्या मंडळांच्या, पहरषदांच्या, सहमत्यांच्या आहण अन्य हनकायांच्या बै ठकी
लोकांसाठी खुल्या आहे त ककवा कसे ककवा अशा बै ठकीची कायत वत्त
ृ े जनतेला पहावयास
हमळण्याजोगी आहे त ककवा कसे याबाबतचे हववरण )

सुधाजरत कायदयाप्रमाणे कलम 81 अजधन तरतुदीप्रमाणे सवथ सहकारी सांस्था त्याांचे आर्थथक ले ख्याांचे प्रजतवषी
ले खापरीक्षण करवून घे णेसािी वार्थषक साधारण सभे मध्ये ले खापरीक्षकाांच्या नाजमकेवरील पात्र ले खापरीक्षकाची
नेमणूक करे ल, जेथे अशी नेमणूक होणार नाही त्या स्स्थतीमध्ये सांस्थेचा जनबांधक परां तुकाचे आदे शाने
ले खापरीक्षकाची नेमणूक करून प्रत्येक सांस्थेची ले खापरीक्षा करवून घे ईल.

RTI Section-4 Discloser 2019

Page 9

9. A directory of officers and employees (अहधकाऱयांची व कमतचाऱयांची हनदे हशका )

कायत रत
अहधकारी
संख्या
मा. सहकार आयुक्त
अ.ि

1

अहधका-यांचे नाव

मा. श्री सजतश सोनी
(अजतजरक्त पदभार)
अपर आयुक्त व हवशे ष हनबं धक सहकारी संस्था गटअ
2
1
िॉ.आनांद जोगदां ि
अपर हनबं धक सहकारी संस्था सहकारी संस्था गट-अ
3

1

1

िॉ.पी.एल.खांिागळे

4
2
िॉ.जकशोर तोस्ष्णवाल
5
3
श्री.एन.पी.येगले वाि
उपहनबं धक सहकारी संस्था गट-अ
6
7
8

1
2
3

िॉ. सोपान कशदे
िॉ. एस.एन.जाधव
श्री. जदलीप उढाण
श्री. जदलीप उढाण(अजतजरक्त पदभार)
श्रीमती सुरेखा र्ु पाटे
श्री.जमलींद सोबले

9
10

4
5

11
12

6
7

13

8

श्री.सी.एम.बारी
श्री.राजेंद्र महाजन
श्री.राजेंद्र महाजन (अजतजरक्त पदभार)
श्रीमती शैलजा सारिा

14

9

श्री.महें द्र भा.मगर

15
10
श्री.अतुल सुदेवाि
सहाय्यक हनबं धक सहकारी संस्था गट-ब

पदनाम

सहकार आयुक्त व जनबांधक सहकारी सांस्था, महाराष्र
राज्य
मं जरू पदे -01, भरलेली -1 व हरक्त-0
अपर आयुक्त व जवशेष जनबांधक सहकारी सांस्था
मं जरू पदे -03 भरलेली -03 व हरक्त-00
अपर जनबांधक सहकारी सांस्था (पतसांस्था)
अपर जनबांधक, सहकारी सांस्था (प्रशासन)
अपर जनबांधक, सहकारी सांस्था (सवथसाधारण)
मं जरू पदे -11- भरलेली -10 व हरक्त-01
उपजनबांधक सहकारी सांस्था( नागरी बक
ँ )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (जत्रस्तरीय कृ जष पतपुरविा )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (गृहजनमाण )
मा.सहकार आयुक्त याांचे खाजगी सजचव
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (माजहती व तांत्रज्ञान )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (नागरी पत सांस्था )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (सवथसाधारण )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (सावकारी व भुजवकास)
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (आस्थापना )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (तिार जनवारण व दक्षता )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (अांदाज व जनयोजन)
औद्योजगक/मजूर/जांगल कामगार/पदुम सांस्था/जनविणूक
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (पजरक्षा व प्रजशक्षण )
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (कायदा व वैधाजनक
कायथवाही)
उपजनबांधक सहकारी सांस्था (सवथसाधारण सांस्था )
मं जरू पदे -13- भरलेली- 12 व हरक्त-01

16
17
18

1
2
3

श्री. शरीर् शेख
श्री. सुदाम चपटे
श्री.जवकास जाधव

सहायक जनबांधक, सहकारी सांस्था (आस्थापना -1)
सहायक जनबांधक सहकारी सांस्था (आस्थापना -2)
सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (परीक्षा व प्रजशक्षण)

19
20

4
5

21
22
23

6
7
8

श्री.के.आर.घुले
श्रीमती टी.एच.चव्हाण
श्रीमती टी.एच.चव्हाण(अजतजरक्त
पदभार)
श्री. एम.ए.परजने
श्री.एस.िी.खांबायत
श्रीमती ज्योती जाधव

सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (तिार जनवारण)
सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (दक्षता)
सहाय्यक जनबांधक सह.सां.(कायदा व वैधाजनक
कायथवाही)
सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (नागरी बँक)
सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (सवथसाधारण)
सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (गृहजनमाण )
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अ.ि

24

कायत रत
अहधका-यांचे नाव
अहधकारी
संख्या
9
श्री.प्रजवण जननावे

25
26

10
11

श्री. एम.व्ही.पाटील
श्री.बी.आर.माळी

27

12

श्री.एम.एस.काांबळे

पदनाम

सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (अांदाज व जनयोजन)
सहाय्यक जनबांधक, सहकारी सांस्था (पतसांस्था)
सहायक जनबांधक सहकारी सांस्था (सावकारी व
भुजवकास)
सहायक जनबांधक सहकारी सांस्था (कृ जषपत)

लेखापरीक्षण हवभाग
अपर हवशे ष हनबं धक (लेप) सहकारी संस्था गट-अ
मं जरू पदे -1- भरलेली -0 व हरक्त-01
हरक्त पद
28
1
अपर जनबांधक सहकारी सांस्था (ले खापरीक्षण)
िॉ.पी.एल.खांिागळे (अजतजरक्त
पदभार)
सहहनबं धक (लेप) सहकारी संस्था गट-अ

मं जरू पदे -1- भरलेली -0 व हरक्त-01

हरक्त पद
श्री.पी.ए.मोहळकर (अजतजरक्त
पदभार)
हवशे ष लेखापहरक्षक सहकारी संस्था गट-अ
30
1
श्री. बी.एस.बिाख
31
2
श्री. पी.ए..मोहोळकर

सहजनबांधक, सहकारी सांस्था (ले प)

29

1

हवशे ष लेखापहरक्षक सहकारी संस्था गट-ब
32
33

34
35
36
37

1
2

1
2
3
4

श्रीमती एस.व्ही.कशदे
श्री.एल.बी.भावसार

श्री. पी.पी. भाले राव
श्री मांगेश बुटके
श्री. शजशकाांत म्हे त्रे
श्री.अ.अ.दुधगाांवकर

RTI Section-4 Discloser 2019

मं जरू पदे -2- भरलेली -2 व हरक्त-0
जवशेष ले खापजरक्षक, सह.सां.वगथ-1 (ले प नागरी बक
ँ ा)
जवशेष ले खापजरक्षक, सह.सां.वगथ-1 (ले प पतसांस्था व
कजथमार्ी)
मं जरू पदे -2- भरलेली -2 व हरक्त-0
जवशेष ले खापजरक्षक, सह.सां.वगथ-2(ले प नागरी बक
ँ ा)
जवशेष ले खापजरक्षक, सह.सां.वगथ-2(ले प पतसांस्था व
कजथमार्ी)
लेखाशाखा व सांस्ख्यकी शाखा
सहाय्यक सांचालक (ले खा)
ले खाजधकारी
सांख्याशास्त्रज्ञ (साांजखकी)
सहाय्यक सांख्याशास्त्रज्ञ (साांजखकी)
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सहकार आयुक्त कायालयातील दूरध्वनी िमांक
कायालय PBX-(020)-26122846 फॅ क्स नं. 26130360/26133082
अ.
ि.

अहधकाऱयांचे नाव व पदनाम

Intercom

अि.

अहधकाऱयांचे नाव व पदनाम

Inter
-com

1

मा. सहकार आयुक्त व ननबंधक ,
सहकारी संस्था महा राष्ट्र राज्य पुणे

301

30

उपननबंधक, सह. संस्था (आस्थापना)

220

2

मा. सहकार आयुक्त यांचे खाजगी सनचव

212

31

सहाय्यक ननबंधक, सह.संस्था, (आस्थापना)

265

3

मा. सहकार आयुक्त यांचे स्वीय
सहाय्यक

213

32

सहाय्यक ननबंधक, सह. संस्था,
(आस्थापना)

221

4

खाजगी सनचव कक्ष

214

33

आस्थापना शाखा

222

5

मा. अपर आयुक्त व ववशे ष विबं धक

203

34

उपननबंधक, सह.संस्था, (पनरक्षा व प्रनशक्षण)

6

मा.अपर आयुक्त व जवशेष जनबांधक याांचे
पी.ए.

272

35

पनरक्षा व प्रनशक्षण शाखा

225

7

उपननबंधक सह. संस्था (नागरी बँका)

240

36

सहाय्यक ननबंधक. सहकारी संस्था (दक्षता )

227

8

सहाय्यक ननबंधक सह. संस्था (नागरी
बँका)

170

37

दक्षता शाखा

228

9

उपननबंधक, सह. सांस्था (कृ जष पत)

218

38

अपर हनबं धक, सह.संस्था (गृहहनमाण व
अंवहन)

268

10

उपननबंधक , सह.संस्था (सावकारी व
भूनवकास)

217

39

पी.ए.

209

11

सहाय्यक जनबांधक, सह.संस्था (सावकारी
व भूनवकास)

273

40

उपननबंधक, सह.संस्था (सववसाधारण)

236

12

कृषीपत व सावकारी शाखा

219

41

सहाय्यक ननबंधक, सह.संस्था
(सववसाधारण)

235

13

उपननबंधक सह. संस्था (कायदे नवषयक
बाबी)

239

42

सववसाधारण शाखा

177

14

कायदे नवषयक बाबी शाखा

277

43

आवक जावक शाखा

237

15

अपर विबं धक, सह.संस्था (पतसंस्था
व सववसाधारण)

210

44

उपननबंधक, सह. संस्था (गृहननमाण)

260

16

पी.ए.

211

45

गृहननमाण शाखा

241

17

उपननबंधक. सह. संस्था )पतसंस्था(

232

46

संख्याशास्त्रज्ञ (सांख्ख्यकी )

249

18

सहाय्यक ननबंधक, सह.संस्था (पतसंस्था)

231

47

सहाय्यक संख्याशास्त्रज्ञ (सांख्ख्यकी)

250

19

पतसंस्था शाखा

233

48

सहाय्यक ननबंधक, सह.संस्था
(औद्योनगक/मजूर/ननवडणूक )

245

20

उपननबंधक,सह.संस्था (वैधाननक
कायववाही)

238

49

अपर विबं धक, सह.संस्था
(लेखापरीक्षण)

252

21

वैधा कायव.शाखा

277

50

पी.ए. पद नरक्त

253

RTI Section-4 Discloser 2019

Page 12

अ.
ि.

अहधकाऱयांचे नाव व पदनाम

Intercom

अि.

अहधकाऱयांचे नाव व पदनाम

Inter
-com

22

सहसंचालक (लेखा)

242

51

सहननबंधक, सह.संस्था (लेखापरीक्षण)

256

23

लेखानधकारी

243

52

नवशेष लेखापरीक्षक,वगव-1, सह.संस्था,

257

24

लेखा शाखा

244

53

नवशेष लेखापरीक्षक,वगव-1, सह.संस्था,

275

25

उपननबंधक (अंदाज व ननयोजन )

260

54

नवशेष लेखापरीक्षक,वगव-2, सह.संस्था,

254

26

सहाय्यक ननबंधक (अंदाज व ननयोजन)

261

55

नवशेष लेखापरीक्षक,वगव-2, सह.संस्था,

255

27

अंदाज व ननयोजन शाखा

263

56

लेखापरीक्षण शाखा

251

28

अपर हनबं धक (प्रशासन), सह.संस्था

204

57

कजवमाफी शाखा

270

29

पी.ए.

205

58

ऑपरे टर

9/200

10. The monthly remuneration received by each of officers and employees,
including the system of compensation as provided in regulations
(आपल्या प्रत्ये क अहधकाऱयाला व कमतचाऱयाला हमळणारे माहसक वेतन, तसेच प्राहथकरणाच्या
हवहनयमामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई दे ण्याची पध्दती )

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभागातील पदांचा तपनशल व वेतनबँन्ड व ग्रेड पे चा तक्ता
अ.ि.

सांवगाचे नाांव

6 वा वेतन आयोग

ग्रेि पे

1

सहकार आयुक्त

सांवगथ पद

2

साखर आयुक्त

सांवगथ पद

3

सांचालक, वस्त्रोद्योग

सांवगथ पद

4

अपर आयुक्त व जवशेष जनबांधक /पणन सांचालक

37400-67000

8800

5

अपर जनबांधक/सांचालक

37400-67000

8700

6

सहजनबांधक / सहसांचालक

15600-39100

6600

7

उपजनबांधक / जवले प वगथ-1

15600-39100

5400

8

सहाय्यक जनबांधक/जवले प वगथ-2/ सहाय्यक सांचालक

9300-34800

4400

RTI Section-4 Discloser 2019
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अ.ि.

सांवगाचे नाांव

6 वा वेतन आयोग

ग्रेि पे

9

स्वीय सहाय्यक

9300-34800

4600

10

लघुलेखक उच्चश्रेणी

9300-34800

4400

11

लघुलेखक जनम्नश्रेणी

9300-34800

4300

12

कायालय अजधक्षक / सहकार अजधकारी श्रेणी-1/ ले खापजरक्षक श्रेणी-1

9300-34800

4300

13

मुख्य जलपीक / सहकार अजधकारी श्रेणी-2 / ले खापजरक्षक श्रेणी-2

9300-34800

4200

14

वजरष्ि जलपीक / उपले खापजरक्षक

5200-20200

2400

15

कजनष्ि जलपीक / टां कले खक/ वाहन चालक

5200-20200

1900

16

नाईक / झे रॉक्स /रोजनओ ऑपरे टर

4440-7440

1600

17

जशपाई

4440-7440

1300

RTI Section-4 Discloser 2019
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11. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on
disbursements made
( सवत योजनांचा तपशील, प्रस्ताहवत खचत दशत हवणारा, आपल्या प्रत्ये क अहभकरणाला नेमन
ू हदलेला अथत संकल्प आहण संहवतहरत केलेला रकमांचा अहवाल )

सन 2018-19 या आर्थथक वषातील कायत िमांतगतत खचाचे अथत संकस्ल्पय तरतुद हवतरण

(रुपये लाखांत)

अ.ि.

योजनेचे नाव

लेखाहशषत

अथत संकस्ल्पय
तरतुद

बी.डी.एस. वर
प्राप्त तरतुद

बी.डी.एस. वर खचत
हद. 25-1-2018

1

2

3

4

5

6

कायत िमांतगतत
1

राज्य सहकारी संघास अथत सहाय्य

24250218

50.00

35.00

35.00

2

डॉ. पं जाबराव दे शमुख व्याज सवलत योजना (सवतसाधारण)

24251009

15080.00

10556.00

2190.52

3

अल्पमुदतीच्या कजाचे मध्यम मुदतीच्या कजात रुपांतर करण्यासाठी अथत सहाय्य

64250037

0.01

0.00

0.00

4

हजल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना भागभांडवली अंशदान

44250768

10.00

0.00

0.00

5

अवेळी पाऊस व गारपीट आपादग्रस्त शे तक-यांना कजावरील व्याजमाफी

24252453

0.01

0.00

0.00

6

शे तक-यांना अल्पमुदत पीक कजतपरु वठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याजदराने अथत सहाय

24251501

5000.00

3500.00

3500.00

7

राज्यातील अल्पमुदत सकारी पतसंरचनेअंतगतत (STCCS) हजल्हा मध्यवती सहकारी
बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अथत सहाय्य

24252524

2000.00

1400.00

1400.00

8

रुपातंरीत कजावरील व्याजमाफी

24252506

4000.00

0.00

0.00

9

(00)(01)छत्रपती हशवाजी महाराज शे तकरी सन्मान योजना 2017

24350082
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10- कंत्राटी संस्था

10.00

7.00

6.98

200.00

140.00

8.68

1.00

0.70

0.00

26- जाहहरात व प्रहसध्दी

339.00

237.30

21.47

28-व्यावसाहयक सेवा

750.00

525.00

266.81

33-अथत सहाय्य

786700.00

390000.00

329739.24

एकू ण

788000.00

390910.00

330043.18

13- कायालयीन खचत
20- इतर प्रशासहकय खचत

10

(00)(01)छत्रपती हशवाजी महाराज शे तकरी सन्मान योजना (अनुसहू चत जाती
उपयोजना)

24350091

118000.00

15000.00

1200.00

11

(00)(01)छत्रपती हशवाजी महाराज शे तकरी सन्मान योजना (जनजाती क्षे त्र
उपयोजना)

24350106

94000.00

30000.00

1500.00

12

उपसा जलकसचन योजनांना अथत सहाय्य

24251261

290.00

118.18

118.18

13

परवानाधारक सावकाराकडू न शे तक-यांनी घे तलेल्या कजाची परतफेड

24252444

0.00

0.00

0.00

14

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतगतत प्राथहमक कृ षीपतपुरवठा सहकारी
संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अथत सहाय्य

24252515

5000.00

3000.00

0.00

15

औदयोहगक सहकारी संस्थांना भागभांडवली अंशदान

48510023

0.01

0.00

0.00

1031430.03

454519.18

339986.88

एकू ण
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12. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the details of beneficiaries of such
programmes
(अथत सहाय्य कायत िमाच्या अंमलबजावणीची हरत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आहण अशा कायत िमांच्या लाभधारकांचा तपशील )

अ.ि.

शासन हनणतयानुसार हदलेले हवषय

शासन हनणतय िमांक व तारीख

अहभप्राय

1

2235 सामाजजक सुरक्षा व कल्याण भजवष्य जनवाह
जनधीच्या वगथणीदाराांसािी िे व सांलग्न जवमा
योजनेमध्ये सुधारणा.

1) सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन जनणथय ि.भजनजन-1003 /
प्र.ि.44/2003/13-अ, जदनाांक 1.12.2003
2) सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन पजरपत्रक ि.भजनजन-1012/25/ प्र.ि.
133/12/13-अ,जदनाांक 15.1.2013

--

2

महाराष्र जवजनयोजन अजधजनयम 2017 जनधी जवतरण

शा.जन.ि.ले खानु-2017 /प्र.ि.24/ 2017/17-स, जदनाांक 10.04.2017
व जद.19.04.2017

--

3

कायथिम अांदाजपत्रक 2018-19 तयार करणे व जवत्त जवभागाचे शासन पजरपत्रक ि. काअांप-2016/प्र.ि.105/अथथसांकल्प-1 प्रजतवषी
जवधानमांिळाच्या
मुद्रण करण्याबाबत
जदनाांक 26 ऑक्टोबर, 2016
माचथ मध्ये
होणा-या
अथथसांकल्पीय
अजधवेशनास
कायथिम
अांदाजपत्रके,
अथथसांकल्प
जवधीमांिळास
सादर झाल्यानांतर त्याच जदवशी
अथवा
दुस-या
जदवशी
जवधानमांिळ सदस्याांना उपलब्ध
करुन द्यावयाची असतात.
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अ.ि.
4

5

6

7

शासन हनणतयानुसार हदलेले हवषय

शासन हनणतय िमांक व तारीख

7610 शासकीय कमथचारी इत्याकदना कजे
(अ) घरबाांधणी अजग्रम : सुधाजरत वेतनबि
ँ मधील
वेतन जवचारात घे ऊन अग्रीमाच्या रकमेत तसेच
घराच्या ककमत मयादत सुधारणा करण्याबाबत.

अहभप्राय

1) जवभाग, शासन जनणथय ि.घबाांअ-10.11/ प्र.ि. 56/2011/ जवजनयम,
जदनाांक 27.2.2012.
2) सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन जनणथय ि. भजनजन 1011/प्र.ि.56/011/जवजनयम, जदनाांक 01.11.2012
3) जवत्त जवभाग शासन जनणथय ि. घबाअ-2012/ प्र.ि. 30/2012/
जवजनयम/ जदनाांक 20.02.2015
(ब) मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेि, सायकल व जवत्त जवभाग, शासन जनणथय ि.अजग्रम-2013/ प्र.ि. 10/2013/जवजनयम,
अपांग राज्य शासकीय कमथचाऱ्याांसािी स्वयांचलीत जदनाांक 20.08.2014.
ककवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल
खरे दीसािी
शासकीय
कमथचाऱ्याांना
मांजरू
करावयाच्या अजग्रमाबाबत.
(क) राजपजत्रत राज्य शासकीय अजधकाऱ्याांना मोटार जवत्त जवभाग, शासन जनणथय ि.अजग्रम 2011/ प्र.ि. 57/2011/जवजनयम,
कार खरे दी करण्यासािी अजग्रम मांजरू करण्याबाबत.
जदनाांक 17.02.2012.

--

(ि) शासकीय अजधकारी/ कमथचारी याांना वैयस्क्तक
सांगणक/ल ॅपऑप/ टब
ॅ ले ट सांगणक खरे दी
करण्यासािी अजग्रम मांजरू करणेबाबत.

--
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जवत्त जवभाग, शासन जनणथय ि.अजग्रम 1011/ प्र.ि. 50/2011/जवजनयम,
जदनाांक 03.02.2012.

--

--
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लेखाहशषत 2235 ठे व सलग्न हवमा योजना लाभ धारकांची सन 2016 ते
जानेवारी, 2019 पयं तची यादी
अ
.ि.

हवभागाचे नांव

मयत कमतचाऱयाचे
नांव व पदनाम

वारसदाराचे नांव

हवतरीत केलेली
रक्कम रुपये

मंजरू ी आदे श
िमांक व हदनांक

सन 2016-17
1

सांचालनालय ,
नागपूर ,वस्त्रोधोग

कै .श्री पी ,घोरमािे .एम.
वाहन चालक

श्रीमती पदमा पुरुषोत्तम घोरमािे

60000/-

ि .6 /अांवजन/साआ22
35 /जवत .अनु/
40016सन/,
जद.15.05.2016

2

जवसजन )लेप(
नागपूर

कै ,दाणे .एन .श्री एस .
कजनष्ि जलपीक

श्रीमती चां द्रकला सुरेश दाणे

60000/-

-do-

3

जवसजन नागपूर

कै .एस ,जतघरे .व्ही.
.अजध .सह .सहा

श्री चां द्रकला रामराव जतघरे

60000/-

-do-

4

जवसजन )लेप(
नागपूर

कै ,भुजािे .जी.श्री एस .
.जल.क

श्रीमती सौ इांजदरा गुलाबराव .
भुजािे

60000/-

-do-

5

जवसजन )लेप(
नागपूर

कै ,बागिे .एम.श्री व्ही .
जशपाई

श्रीमती रमा जवकास बागिे

60000/-

-do-

6

जवसजन पुणे

कै .एल.श्री एस .
जशपाई ,जदलपाक

श्रीमती नुतन सुयथमणी जदलपाक

60000/-

-do-

7

जवसजन मुांबई

कै रोकिे .अे.श्री एस .
अ.स.स

श्रीमती एसरोकिे .एस.

60000/-

ि.6 /अांवजन/सआ223
5 .अनु/
/जवत40016सन/,
जद .10.05.2016

8

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै. व्ही गजे .जी .
उपलेखापजरक्षक

श्रीमती सांगीता जवजय गजे

60000/-

-do-

9

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै ,जनकम .पी.श्री आर .
जलपीक

श्रीमती सुनांदा राजेंद्र जनकम

60000/-

-do-

10

लेखा शाखा ,
मुख्यालय पुणे

कै ,साहोत्रे .एस.श्री व्ही .
लातूर ,जवसजन

श्रीमती शर्थमला व्हीसाहोत्रे .

60000/-

-do-

11

जवसजन )लेप(
कोल्हापूर

कै ,कुलकणी .जी.एस .
-श्रेणी ,लेखापजरक्षक2

श्रीमती स्नेहल शामराव
कुलकणी

60000/-

-do-

12

जवसजनअमरावती ,

कै .एस.श्री एम .
सहाय्यक ,चव्हाण
जनबांधक

60000/-

जा.ि.6 /अवजन/सआ
2235/.जवत.अन/
553 2016सन /
.जद5.07.2016

13

जवसजन )लेप(
कोल्हापूर

कै ,पाटील .वाय.श्री जे .
-श्रेणी ,लेखापजरक्षक2

श्रीमती सुजनता जगदीश पाटील

60000/-

-do-

14

जवसजन नागपूर

कै श्री जयांत .
,महादे वराव घाटोळे
सहाजनबांधक .

श्रीमती सांजगता जयांत घाटोळे ,

60000/-

ि.6/अांवजन/सआ223
5 सन/.जवत.अनु /
17,
जद.13.02.2017

15

मुख्यालयपुणे ,

कै ,सय्यद .एय.श्री के .
उच्चश्रेणी लघुलेखक

श्रीमती शहबाज केसय्यद .

60000/-

-do-

1.

श्री कुणाल मारोतराव
चव्हाण50 मुलगा ,%
2. 2. श्रीमकोमल . मा .
50 मुलगी ,चव्हाण%

प्रमाणक ि .
.व हद

16

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै ,आगळे .के.श्री बी.
,माजी जवलेपवगथ-1

श्रीमती कमला बीआगळे .

60000/-

ि.6 /अांवजन/सआ223
5/
/.जवत.अनु178
17 सन/,
जद.03.03.2017

17

जवसजन नाजशक

कै ,माळी .एस.श्री जी .
.तत्का
सह-श्रेणी ,अजधकारी .1

श्री एसमाळी.जी.

60000/-

-do-

18

जवसजन )लेप(
औरां गाबाद

कै ,इांगळे .बी.श्री पी .
-वगथ( माजी जवलेप1 )

श्रीमती लजलता प्रल्हाद इांगळे

60000/-

-do-

19

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै. श्री िी ,कशदे .आर.
जवलेप .तत्का

श्रीमती जमनाक्षी ज्ञानेश्वर कशदे

60000/-

ि.6 –
/अांवजन/सआ223
5/
-सन/.जवत्त.अनु
17/322 .जद ,
25.03.2017

20

जवसजन )लेप(
औरां गाबाद

कै श्री शेख अलीम .
.क .तत्का ,शेख हु सेन
.जल

श्रीमती बरकत आर्रीन शेख
अलीम

60000/-

-do-

21

जवसजन पुणे

कै .एम.श्रीमती पी.
माजी ,दे शपाांिे
लघुलेखीका

श्री एमदे शपाांिे .एम.

60000/-

क.6.अनु/अांवजन/सआ
.जवत्
/10617सन/, जद .
31.03.17

22

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै ,पाटील .ए .श्री एस .
माजी जलपीक

श्रीमती जसमा शरद पाटील

60000/-

23

मुख्यालयपुणे ,

कै ,रानविे .एस.आर .
माजी जशपाई

श्रीमती मांजष
ु ा राजेंद्र प्रतापे

60000/-

ि.6.अनु/अांवजन/सआ
/.जवत106/सन17
, जद.31.03.17
“

24

जवसजन )लेप(
नागपूर

कै श्री.एन प्रतापे .आर.
उपलेप,

श्रीमती सीमा जनतीन प्रतापे

60000/-

ि.6/अवजन/सआ223
5/
/.जवत.अनु391
17 सन/,
जद.19.04.2017

25

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै ,पाटील .िी.श्री जी .
माजी लेखापजरक्षक

श्रीमती जयश्री गोपाटील .

60000/-

-do-

26

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै श्री प्रभाकर लुकिू .
जशपाई ,महाले

श्रीमती सुमन प्रभाकर महाले

60000/-

-do-

27

जवसजन )लेप(
औरां गाबाद

कै .एम.श्री िी .
-लेप श्रेणी ,जमरजकर2

श्रीमती प्रज्ञा ज्ञानोबा जमरजकर ,

60000/-

जा-सआ.ि.
6 /अांवजन/
2235/.जवत.अनु/
48717सन /,
जद.12.06.2017

28

जवसजन )लेप(

कै ,श्री रुपचां द गायधने .

श्रीमती सांगीता रुपचां द गायधने

60000/-

-do-
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नागपूर

कजनष्ि जलपीक

29

जवसजन पुणे )लेप(

कै .एम.श्री आर .
माजी नाईक ,काटकर

श्रीमती सुमन रामदास काटकर

60000/-

-do-

30

जवसजन )लेप(
औरां गाबाद

कै ,कांकाळ.एम.श्री पी.
लेखापजरक्षकश्रेणी-2

श्रीमती सांगीता प्रकांकाळ .

60000/-

-do-

31

जवसजन )लेप(
कोल्हापूर

कै ,राजेंद्र नामदे व माने .
लेखापजरक्षक

श्रीमती काांचन राजेंद्र माने

60000/-

जा-सआ.ि.
6 /अांवजन/
2235/.जवत.अनु/
48717 सन /,
जद .12.06.2018

32

जवसजन )लेप(
कोल्हापूर

कै .बी.एल .श्री .
नलविे उपलेप ,

श्रीमती शोभा लक्ष्मण नलविे

60000/-

-do-

33

सांचालनालय
वस्त्रोधोगनागपूर ,

कै ,गोटे .व्ही.श्री बी .
.अजध .माजी काया

श्रीमती शाांता बी गोटे

60000/-

-do-

एकू ण

1980000/-

सन 2017-18
34

सांचालनालय
वस्त्रोधोग नागपूर ,

कै श्री जशवाजी .मदणे ,
माजी वाहन चालक

श्रीमती जयश्री जशवाजी मदणे

60000/-

-do-

35

जवसजन )लेप(
नागपूर

कै चे तनदास .श्री.
जशपाई ,जभवराव पारधी

श्रीमती गुणवांताबाई चे तनदास
पारधी

60000/-

-do-

36

लेखा शाख ,
पुणे ,मुख्यालय

कै एर् कोकणी .िी .
.जन.माजी स

श्रीमती वषा जदजलप कोकणी

60000/-

-do-

37

जवसजन )लेप(
अमरावती

कै .आर.श्री आर .
जजजवलेप ,शेकोकार
-वगथ1

श्रीमती उषा राजाभाऊ शेकोकार

60000/-

जा.ि.6/अवजन/सआ
2235/.जवत.अनु/
13618 सन/, जद .
17.02.2018

38

जवसजनमुांबई ,

कै श्री िपके नरें द्र .
.जल.माजी क ,जगनाथ

श्रीमती पीिपके .एन.

60000/-

जा.ि.6/अवांजन/सआ223
5
/.जवत.अनु/230/1
8,
.जद23.03.2018

39

जवसजन )लेप(
कोल्हापूर

कै ,काांबळे .बी.श्री जे .
-माजी लेप श्रेणी2

श्रीमती सुजनता जयवांत काांबळे

60000/-

जा.ि.6/अांवजन/सआ223
5
/.जवत.अनु/230
18 सन/, जद .
23.03.2018

40

जवसजन नाजशक ,

कै श्री .के पाटील .आर.
.अ.माजी स

श्रीमती पीपाटील .के .

60000/-

-do-

41

जवसजन )लेप(
नागपूर

कै .श्री पदमाकर एस .
माजी उपलेप ,खापेकर

श्रीमती पावथती पीखापेकर .

60000/-

-do-

42

जवसजन नागपूर ,

कै श्री सांजय उत्तमराव .
.जन.माजी स ,वाकोिे

श्रीमती जयश्री सांजय वाकोिे

60000/-

-do-

43

सांचालनालय ,

कै .प्रमोद जी .श्री .

श्रीमती मेघा प्रमोद महाबोले

60000/-

-do-
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नागपूर ,वस्त्रोधोग

माजी ,महाबोले
यांत्रमागदे शक

44

जवसजनलातूर ,

कै श्री मावांजी अजुथन .
.जन.स ,जाधव

श्रीमती लता मावांजी जाधव

60000/-

-do-

45

जवसजनअमरावती ,

कै श्री .सांजय त्रयांबक
इांगळे .जल.क ,

श्रीमती प्रणीता सांजय इांगळे

60000/-

जा.ि.6अांवजन/सआ
/2235
/.जवत.अनु/204
18सन/,जद.17.0
4.2018

46

जवसजन नाजशक ,

कै .श्री राजेंद्र बी .
.व .तत्का ,पाटील
जलपीक

श्रीमती जरता राजेंद्र पाटील

60000/-

जा.ि.6/अांवजन/सआ
2235/अनुजवत../
204स/न 18, जद .
17.04.2018

47

जवसजन नाजशक ,

कै .एस.श्री आर .
.जन.स ,आजहरे

श्रीमती रां जना रजतलाल आजहरे ,
श्रीआकाश रजतलाल आजहरे .

60000/-

-do-

48

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै श्री सुजनल वामन .
जशपाई ,साबळे

श्रीमती शुभाांगी सुजनल साबळे

60000/-

-do-

एकू ण

900000/-

सन 2018-19
49

जवसजन कोल्हापूर ,

कै .के.व्ही .श्री .
.माजी सह ,ओभासे
.अजध

श्रीमती अल्का जवष्णू ओमासे

60000/-

-do-

50

साखर
आयुक्तालय ,
पुणे .मरा

कै ,जटळे कर .िी.श्री पी .
.अजध.का

श्रीमती तारका प्रभाकर जटळे कर

60000/-

-do-

51

लेखाजधकारी ,
पुणे ,मुख्यालय

कै .सांपत जट .श्री .
माजी उपजन ,गुांजाळ

श्रीमती सांजगता सांपत गुांजाळ

6000/-

-do-

52

जवसजन )लेप(
नाजशक

कै प्रमोद सुकदे व .
-जजजवलेप वगथ ,पाटील1

श्रीमती एसपाटील .पी .

60000/-

-do-

53

जवसजन लातूर ,

कै श्री राजेश .
,श्रीजनवासन सोनवणे
.जन .सहा

श्रीमती शारदा राजेश सोनवणे

60000/-

-do-

54

जवसजन लातूर

कै .श्री सुयथभान जव .
.जन .सहा ,बोऱ्हािे

श्रीमती सुभद्रा सुयथभान बोऱ्हािे

60000/-

-do-

55

जवसजन कोल्हापूर ,

कै हारुगले जदपक .
नारायण

श्रीमती जदपाली जदपक हारुगले

60000/-

-do-

एकू ण

420000/-
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13. Particulars of receipts of concessions, permits or authorisations granted by it
(ज्या व्यक्क्तना सवलती, परवाने व प्राहधकारपत्रे हदलेली आहे त अशा व्यक्क्तचा तपशील )
सहकार आयुक्त कायालयामाफतत राबहवण्यात ये णा-या योजनांची माहहती
1) योजनेचे नाव : डॉ.पंजाबराव दे शमुख व्याज सवलत योजना
अ) योजना केव्हापासुन कायास्न्वत आहे . : 1991
ब) योजनेचा उद्दे श व स्वरुप

: रु.1,00,000/- पयंतचे अल्प मुदतीचे पीक कजथ घे णाऱ्या आजण जवजहत

मुदतीत परतर्ेि करणा-या शेतकऱ्याांना 3% वार्थषक दराने व रु.1,00,000/- पेक्षा जास्त पण रु.3.00
लाखापयंत अल्प मुदतीचे पीक कजथ घे णाऱ्या शेतकऱ्याांना 1% वार्थषक दराने व्याजाची सवलत लागू राहील.
सदर पीक कजाची सांपण
ू थ परतर्ेि प्रजतवषी 30 जूनच्या आत करणे आवश्यक आहे .
क) लाभाथी : जवजवध कायथकारी सेवा सहकारी सांस्थाांचे, राष्रीयीकृ त बँकाांचे, प्रादे जशक ग्रामीण बँकाांचे व
खासगी बँकाांचे जनयजमत परतर्ेि करणारे शेतकरी कजथदाराां ना उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे लाभ दे ण्यात येतो.
ड) अजत कोणाकडे करावयाचा : सहाय्यक जनबांधक/ उपजनबांधक सहकारी सांस्था
इ) मंजरू ीचे अहधकार : हजल्हा उपहनबं धक सहकारी संस्था
2) योजनेचे नाव : डॉ.पंजाबराव दे शमुख व्याज सवलत योजना हवघयो (हजल्हास्तरीय)
अ) योजना केव्हापासुन कायास्न्वत आहे :

1991

ब) योजनेचा उद्दे श व स्वरुप : सवथसधारण सभासदाप्रमाणे
क) लाभाथी

: अनुसजू चत जाती व नवबौध्द कजथदार सभासद जवजवध कायथकारी सेवा सहकारी सांस्थाांचे,

राष्रीयीकृ त बँकाांचे, प्रादे जशक ग्रामीण बँकाांचे व खाजगी बँकाांचे जनयजमत परतर्ेि करणारे शेतकरी कजथदाराांना
उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे लाभ दे ण्यात येतो.
ड) अजत कोणाकडे करावयाचा : सहाय्यक जनबांधक/ उपजनबांधक सहकारी सांस्था
इ ) मंजरू ीचे अहधकार : हजल्हा उपहनबं धक सहकारी संस्था
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3) योजनेचे नाव : राज्यातील शेतकऱयांना 6 % व्याज दराने अल्प मुदत पीक कजत पुरवठा करणे
अ) योजना केव्हापासुन कायास्न्वत आहे : सन 2006-07
ब) योजनेचा उ द्दे श व स्वरुप :

राज्यातील शेतकऱ्याांना 6% व्याज दराने अल्पमुदती कजथ पुरविा

होण्यासािी जजल्हा मध्यवती सहकारी बँका, राष्रीयीकृ त बँका व प्रादे जशक ग्रामीण बँकाांना एक टक्का व्याज
परतावा शासनाकिू न दे ण्यात येतो. जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाांना त्याांचेकिील अनुत्पाजदत कजाचे (NPA)
प्रमाण 20% पेक्षा कमी आहे , अशा बँकाांना 1.25% दराने व्याज परतावा व ज्या जजल्हा मध्यवती सहकारी
बँकाांचे अनुत्पाजदत कजाचे (NPA) प्रमाण 20 % पेक्षा जास्त आहे अशा बँकाांना 1.75% दराने व्याज परतावा
दे ण्यात येतो. त्याचप्रमाणे जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाांनी स्वजनधीतुन केलेल्या पीक कजथ पुरवियावर
1.75% दराने व्याज परतावा दे ण्यात येतो, तथापी,: नाबािथ किू न जमळणाऱ्या पुनर्थवत्त/कजथपरु वियावर व्याज
परतावा अनुज्ञेय नाही.
क) लाभाथी : जजल्हा मध्यवती सहकारी बँका/, राष्रीयकृ त बँका व प्रादे जशक ग्रामीण बँका ,खाजगी बँका
ड) अजत कोणाकडे करावयाचा : राष्रीयकृ त/प्रादे जशक ग्रामीण व खाजगी बँकाांनी त्याांच्या जवभागीय/झानल
कायालयाकिू न बँकेच्या वैधाजनक लेखापरीक्षकाकिू न प्रस्ताव तपासून व प्रमाजणत करून सहकार आयुक्त व
जनबांधक पुणे याांचेकिे सादर करावा.
: जजल्हा मध्यवती बँकानी बँकेच्या वैधाजनक लेखापरीक्षकाकिू न प्रस्ताव तपासून व प्रमाजणत करून सहकार
आयुक्त व जनबांधक पुणे याांचेकिे सादर करावा
इ ) मंजरू ीचे अहधकार : सहकार आयुक्त व हनबं धक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) योजनेचे नाव - उपसा जलकसचन सहकारी संस्थांनी उभारलेल्या योजनांना अथत सहाय्य.
अ) योजना केव्हापासुन कायास्न्वत आहे :- 1994.
ब) योजनेचे उद्दे श व स्वरुप :

सहकारी उपसा जलकसचन सांस्थाांमार्थत जास्तीत जास्त जजमन ओजलताखाली आणण्यासािी उपसा
जलकसचन योजनाांना प्रकल्प खचाच्या 25% ककवा रु.100 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या
रकमेइतके शासन सदर सांस्थेस अनुदान मांजरु करते .



सदरची योजना जद.01 एजप्रल 1994 नांतर उभारणी झालेल्या सांस्थाांना लागु आहे .



शासन अनुदानाची रक्कम सांबांजधत योजनेच्या लाभाथी शेतकऱ्याांनी जवत्तीय सांस्थेकिू न घे तलेल्या
कजथखात्यावर जमा करण्यात येते .



सांस्थेची योजना पुणथ होऊन प्रत्यक्षात जकमान 75% क्षेत्र कसचनाखाली असणे आवश्यक.
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योजनेचा स्त्रोत भुजल असल्यास सांस्था नोंदणी पुवी भुजल सवेक्षण यांत्रणेचे प्रमाणपत्र आवश्यक.



सांस्थेचे प्रकल्प मुल्याांकन नाबािथ अांतगथत कायथरत असलेल्या न ॅबकॉन्स अथवा राज्य शासनाच्या
महाराष्र जीवन प्राजधकरण अथवा सांबांजधत जजल्हयाच्या जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेतील तज्ञ
अजभयांत्यामार्थत करणे आवश्यक.

क) लाभाथी :- जद.01.04.1994 नांतर नोंदलेल्या सहकारी उपसा जलकसचन सांस्था व जद .01.04.1994 रोजी
सहकारी उपसा जलकसचन सांस्थाांची कजथमागणी प्रकरणे जवत्तीय सांस्थेकिे प्रलांजबत होती व ज्याांनी प्रकल्प
उभारणीच्या कामास सुरुवात केली नव्हती अशा सांस्था.
ड) अजत कोणाकडे करावयाचा :- सहायक जनबांधक/तालुका उपजनबांधक सहकारी सांस्था
इ) मंजरु ीचे अहधकार :- राज्य शासन.
5) योजनेचे नाव - प्राथहमक कृ हष पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करणेसाठी अथत सहाय्य.
अ) योजना केव्हापासुन कायास्न्वत आहे

:- 2014-15 (शा.जन.ि.सीसीआर/0313/प्र.ि.144/2-स,

जद.06.09.2014.)
ब) योजनेचे उद्दे श व स्वरुप :

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसांरचनेअांतगथत

(STCCS) प्राथजमक कृ जष पतपुरविा सहकारी

सांस्थाांचे सक्षमीकरण करण्याचा उद्दे श आहे .


प्राथजमक कृ जष सहकारी पतसांस्थाांना पीककजथवाटपाच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे अथथसहाय्य दे ण्यात
येते.
1) रु.25 लाखापयंत पीककजथवाटप केलेल्या सांस्थाांना - 1.5%.
2) रु.25 लाख ते 50 लाखापयंत पीककजथवाटप केलेल्या सांस्थाांना - 1%.
3) रु.50 लाख ते 1 कोटीपयंत पीककजथवाटप केलेल्या सांस्थाांना - 0.75%.
4) रु.1 कोटीपेक्षा जास्त पीककजथवाटप केलेल्या सांस्थाांना - 0.50%.

क) लाभाथी :- प्राथजमक कृ जष पतपुरविा सहकारी सांस्था
ड) अजत कोणाकडे करावयाचा :- सहायक जनबांधक सहकारी सांस्था
इ) मंजरु ीचे अहधकार :- जजल्हा उपजनबांधक सहकारी सांस्था.
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6 ) योजनेचे नाव : औद्योहगक सहकारी संस्थांना शासकीय भागभांडवल
अ) योंजना केव्हापासून कायास्न्वत आहे :

1974

ब) योजनेचा उद्दे श व स्वरूप: औद्योजगक सहकारी सांस्थाांना आपला आर्थथक पाया मजबूत करण्यासािी
व त्याांच्या अिचणी जनवारण्या कजरता महाराष्र शासन 1 : 3 प्रमाणात भाग

भाांिवल दे ते. औद्योजगक सहकारी

सांस्थाांना जवत्तीय सांस्थाांकिू न आवश्यक प्रमाणात कजथ उभारण्यासािी पात्रता वाढजवण्यासािी ही योजना कायास्न्वत आहे .
क) लाभाथी: औद्योजगक सहकारी सांस्था
ड) अजत कोणाकडे करावयाचा :
इ) मं जरू ीचे अहधकार

सांबांजधत जनबांधकाकिे

: राज्य शासन

ई) योजना टप्प्या टप्प्याने बं द करणे बाबत :

शासनाचे जनणथय ि.औद्योस-1010/प्र.ि.160/9-

स,जद.30/10/2010 चे जनणथयानुसार सदरची योजना टप्प्या टप्प्याने पुणथता बांद करण्याचा जनणथय घे ण्यात आले ला आहे .
त्यानुसार या योजने अांतगथत कोणत्याही नवीन सांस्थाांचे प्रस्ताव मांजरू ीस्तव जवचारात घे वू नयेत असा जनणथय झाले ला आहे .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 )योजनेचे नाव : - राज्य सहकारी सांघास सहाय्यक अनुदान (2425018)
अ) योजना केव्हापासून कायास्न्वत आहे : - 1946 पासून
ब) योजनेचा उद्दे श व स्वरुप

: - सहकारी चळवळीतील शासकीय, अशासकीय व्यक्तींना प्रजशक्षण दे ण्याची

जबाबदारी महाराष्र राज्य सहकारी सांघ याांचेवर सोपजवले ली आहे . हा सांघ जशखर सांस्था म्हणुन कायथ करतो. त्याला पाच
जवभागीय मांिळे व तीस जजल्हा सहकारी मांिळे सहाय्य करतात. सांघाकिू न हाती घे तले ल्या प्रजशक्षण कायथिमामध्ये
सहकारी प्रजशक्षण महाजवद्यालयाचे पुणे व नागपूर येथन
ु सहकारी बकँ कग पदजवका अभ्यासिम तसेच जवजवध कामगार
सांस्थाांसािी जवशेष अभ्यासिम इ. कायथिमाांचा अांतभाव आहे . सहकार क्षेत्रातील कायथकते तसेच अजधकारी व कमथचारी
याांना प्रजशजक्षत करण्यासािी ही योजना कायास्न्वत आहे .
या सांघाच्या अजधपत्याखाली धनांजयराव गािगीळ सहकारी प्रबांध सांस्थान नागपूर या सहकारी प्रजशक्षण
महाजवद्यालयास अनुदान दे ण्यात येते. राज्य सहकारी सांघास अथथसहाय्यक अनुदान (2425018) या योजनेअांतगथत
धनांजयराव गािगीळ सहकारी प्रबांध सांस्थान नागपूर या सहकारी प्रजशक्षण महाजवद्यालयास शासन जनणथय, कृ जष व सहकार
जवभाग िमाांक सीटीआर-1472/15078-सी-7, जदनाांक 6/09/1972 पासून केंद्र शासन व राज्य शासन याांनी 50:50
या गुणोत्तरीय प्रमाणामध्ये सांस्थाांनाचा खचथ वहन करण्याबाबतचे सुत्र जवहीत करण्यात आले ले आहे .
क) लाभाथी : - धनांजय गािगीळ सहकारी प्रबांध सांस्थाांन नागपूर
ड) मांजरु ीचे अजधकार : - सहकार आयुक्त व जनबांधक, सहकारी सांस्था महाराष्र राज्य, पुणे

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) योजनेचे नाव - महाराष्ट्र राज्य सहकारी पहरषद पुणे अनुदान (24252391)
योजना- 2- शासन जनणथय ि.मरास-2015/प्र.ि.7/22-स जद.21/2/2015 अन्वये महाराष्र राज्य सहकारी
पजरषद पुणे या कायालयाची पुनरथ चना करण्यात आली असून सदर पजरषदे वर अध्यक्षाांची जनयुक्ती करण्यात आले ली
आहे .त्यामुळे प्रस्तुत जकायालयाच्या कायालयीन कामकाजाच्या दस्ृ ष्टने लागणाऱ्या खचा करीता सन 2018-19 सािी अथथ
सांकल्पात केले ल्या रु..11.90 लाख इतक्या दे य असणाऱी 70 % रक्कम म्हणजे च रु.8.33 लाख इतकी सदर सांस्थेस
शासन जनणथय ि.अथथसां-1018/प्र.ि.73/22-स जद.5 जून 2018 अन्वये खालील ले खाजशषाखाली मांजरू करण्यात आली
आहे .
मागणी ि.

व्ही-2,

मुख्य/गैण/उपजशषथ

2425,सहकार
00-सहकार 195 सहकारी सांस्थाांना सहाय्य (24252391)
(अजनवायथ)
(1) (01) महाराष्र राज्य सहकारी पजरषदे ला सहाय्य (24252391) (अजनवायथ)

31 सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर)
सदर योजनेचा लभ :- महाराष्र राज्य सहकारी पजरषद पुणे
मांजरू ीचा अजधकार:- सहकार आयुक्त व जनबांधक, सहकारी सांस्था महाराष्र राज्य ,पुणे
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in
an electronic form
( इले क्रॉजनक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असले ल्या ककवा त्याच्याकिे असले ल्या माजहतीच्या सांबांधातील तपशील )

आजण
सहकार आयुक्त व हनबं धक सहकारी संस्था, पुणे या कायालयाचे संकेतस्थळ
www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in

15. The particulars of facilities available to citizens for obtaining information,
including the working hours or a library or reading room, if maintained for
public use
(माजहती जमळजवण्यासािी नागजरकाांना उपलब्ध असणाऱ्या सुजवधाांचा तपशील, तसेच सावथजजनक वापरासािी
चालजवण्याांत येत असलेल्या ग्रांथालयाच्या ककवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळाांचा तपशील)
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या कजरता नेमलेले जनमाजहती अजधकारी, आजण प्रथम अजपलीय अजधकारी
16.
The names, designations and other particulars of the Public Information
Officers
( जनमाजहती अजधकाऱ्याांची नाांवे, पदनामे आजण इतर तपशील )
अ.
ि.

कायासनाचे
नाव

जनमाहहती अहधकारी
यांचे नाव व पदनाम

प्रथम अहपलीय
अहधकारी यांचे नाव
व पदनाम

कायालयाचे
दुरध्वनी िमांक

ईमेल आयडी

1

2

3

4

5

7

1

सांस्ख्यकी
शाखा

श्री.अ.अ.दुधगाांवकर,
सहायक सांख्याशास्त्रज्ञ
(साांस्ख्यकी)

श्री.श.के.म्हे त्रे,
सांख्याशास्त्रज्ञ
(साांस्ख्यकी)

02026122846/47

statn.pune@gov.in

020-26129391

rajendra.mahajan06@gov.in

020-26129391

Sharif.shaikh12@gov.in

020-26129391

sudam.chhapte12@gov.in

02026122846/47

commcoop2011@gmail.com

2

आस्थापना
शाखा

3
पतसंस्था शाखा

4

5

6

नागरी बँका

सवतसाधारण
शाखा

गृहहनमाण

श्री. शरीर् शेख, सहाय्यक
जनबांधक आस्थापना-1
श्री. सुदाम चपटे , सहाय्यक
जनबांधक, आस्थापना-2
श्री एस.व्ही .पाटील,
सहाय्यक जनबांधक
(पतसांस्था)

श्री जमकलद सोबले ,
उपजनबांधक
(पतसांस्था)सहकारी
सांस्था

नारायण परजणे,सहाय्यक
जनबांधक तथा जनमाजहती
अजधकारी

िॉ.सोपान कशदे ,
उपजनबांधक, सहकारी
सांस्था

सुधीर खांबायत,सहाय्यक
जनबांधक तथा जनमाजहती
अजधकारी

श्री जमकलद सोबले
उपजनबांधक तथा प्रथम
अजपलीय अजधकारी
(सवथसाधारण)सहकारी
सांस्था

02026122846/47

श्री. जदलीप
उढाण,उपजनबांधक तथा
प्रथम अजपलीय
अजधकारी (गृहजनमाण)

02026122846/48

िॉ.ज्योती जाधव सहाय्यक
जनबांधक तथा जनमाजहती
अजधकारी
श्री मांगेश पी. बुटके
लेखाअजधकारी, सहकारी
सांस्था, महाराष्र राज्य पुणे

7

श्री. राजेंद्र महाजन,
उपजनबांधक,
(आस्थापना)

लेखा शाखा
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श्री बबन पी.
भालेराव,प्रथम
अजपलीय अजधकारी
तथा सहाय्यक सांचालक
(लेखा)

02026122846/47

sopanshinde15@gmail.com
narayan.parjane@gamil.com
commcoop2011@gmail.com
commcoop2011@gmail.com
sjadhav028@gmail.com
dileep.udhan@gmail.com

02026122846/47

bmangeshee@gmail.com
commcoop.
lekha@gmail.com
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अ.
ि.

8

कायासनाचे
नाव

कृ हषपत

9

दक्षता कक्ष

10

पहरक्षा व
प्रहशक्षण

11

12

अंदाज व
हनयोजन

इतर
सवतसाधारण
संस्था

जनमाहहती अहधकारी
यांचे नाव व पदनाम

प्रथम अहपलीय
अहधकारी यांचे नाव
व पदनाम

श्री. मोहन काांबळे सहाय्यक
जनबांधक तथा जनमाजहती
अजधकारी (कृ जषपत)

िॉ.एस.एन.जाधव,
उपजनबांधक तथा प्रथम
अजपलीय अजधकारी
(कृ जषपत)

श्रीमती तृप्ती चव्हाण
सहाय्यक जनबांधक (दक्षता)

श्री.राजेंद्र महाजन,
उपजनबांधक तथा प्रथम
अजपलीय अजधकारी
(दक्षता)

कायालयाचे
दुरध्वनी िमांक
02026122846/48

agricredit16@gmail.com
armttrupti@gmail.com
rajendra.mahajan06@gov.in

श्री. जवकास जाधव सहाय्यक
जनबांधक तथा जनमाजहती
अजधकारी (पजरक्षा व
प्रजशक्षण)

श्री. महें द्र मगरपजनबांधक
तथा प्रथम अजपलीय
अजधकारी (पजरक्षा व
प्रजशक्षण)

02026122846/48

श्री. प्रजवण जननावे, सहाय्यक
जनबांधक (अां. व जन.)

श्रीमती शैलजा सारिा,
उपजनबांधक
(इतर सवथसाधारण
सांस्था)

02026122846/48

1. श्रीमती सांजना जढर,
कायालय अजधक्षक (मजूर )

श्रीमती शैलजा सारिा,
उपजनबांधक
(इतर सवथसाधारण
सांस्था)

02026122846/48

2.श्रीमती पी. व्ही. वायदां िे,
कायालय अजधक्षक ( जांगल
कामगार व जनविणुक
शाखा)

ईमेल आयडी

commcoop2011@gmail.com
mbmagar370@gmail.com

comm.budget@gmail.com

drcs-elect.pune@gov.in
/drcs-lcs.pune@gov.in
drcs-elect.pune@gov.in
/drcs-lcs.pune@gov.in

श्री.सांपत जबबवे, मुख्य
जलपीक (औद्योजगक शाखा)

drcs-elect.pune@gov.in
/drcs-lcs.pune@gov.in

13

कायदा व
वैधाहनक
कायत वाही

श्रीमती तृप्ती चव्हाण
सहाय्यक जनबांधक (कायदा
व वैधाजनक)

श्री. महें द्र मगर
उपजनबांधक तथा प्रथम
अजपलीय अजधकारी
(कायदा व वैधाजनक)

14

सावकारी व
भूहवकास

श्री.बी.आर.माळी, सहाय्यक
जनबांधक (सावकारी व
भूजवकास)

श्री. चां द्रशेखर बारी
उपजनबांधक (सावकारी
व भूजवकास)

02026122846/48

श्रीमती सुजनता
कशदे
जवशेष
लेखापरीक्षक वगथ-2
(लेखापरीक्षण)

श्री. बी. एस.
बिाखजवशेष
लेखापरीक्षक वगथ-1
(लेखापरीक्षण)

02026122846/48
26127217

comm.audit.18@gmail.com

15

लेखापरीक्षण
(ना.बँक)

श्री. ल. भा. भावसार जवशेष
लेखापरीक्षक वगथ-2
(लेखापरीक्षण)

श्री. पाांिुरांग
मोहोळकरजवशेष
लेखापरीक्षक वगथ-1
(लेखापरीक्षण)

02026122846/48
26127217

comm.audit.18@gmail.com

16

लेखापरीक्षण
(पतसंस्था व
कजतमाफी)

17

माहहती व
तंत्रज्ञान शाखा,
मुख्यालय, पुणे

श्री. प्रमोद नेसवणकर, मुख्य
जलपीक

श्रीमती सुरेखा एकनाथ
र्ु पाटे , उपजनबांधक
(माजहती तांत्रज्ञान)

02026122846/48

श्रीमती सोनाली धुमाळे ,
वरीष्ि जलपीक
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0202612846/47

armttrupti@gmail.com
mbmagar370@gmail.com

mlldb2016@gmail.com

comm.audit.18@gmail.com

comm.audit.18@gmail.com
sphupate@gmail.com
commcoop2011@gmail.com
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17.

Such other information as may be prescribed

( जवहीत करण्याांत येईल अशी माजहती )
www. sahakarayukta.maharashtra.gov.in या सहकार आयुक्तलयाच्या सांकेतस्थळावर प्रजसध्द
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