1 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उप िनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर
मािहती अिधकार पु तका
2020

2 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

कलम 4 (1) (ब) (i)
मुंबई ये थील िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर यांचे काय लयातील काय व कत य यांचा तपिशल
काय लयाचे नांव व प ा

:-

काय लय मुख
शासकीय िवभागाचे नांव
मं ालयातील कोण या खा या या अिधन

:::-

काय े

:- भौगोिलक
काय नु प
िविश ठ काय
िवभागयाचे येय/धोरण
संबंिधत कमचारी
काय

::::::-

कामाचे िव तृत व प
मालम ेचा तपशील
इमारत व जागेचा तपशील
उपल ध सेवा
सं थे या संरचना क त याम ये काय े ाचे येक
तरावरचे तपशील
काय लयीन दूर वनी मांक व वेळा सा तािहक सुटटी

::-

िविश ठ सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

:-

:-

:-

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर
म हो ा हाऊस, 6 वा मजला, जी.पीओ. समोर, फोट, मुंबई-1
ी. जे.डी. पाटील
सहकार
सहकार, पणन व व ो ोग
मुंबई शहर (कुलाबा ते माहीम , कुलाबा ते सायन)
मुंबई शहर
पिरिश ठ - 3 (महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960)
पिरिश ठ - 3 (महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960)
सोबत जोडले या त या माणे
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर यांस काय लयीन कामकाजात सहा
करणे
सोबत जोडले या त या माणे
म हो ा हाऊस, 6 वा मजला, जी.पी.ओ.समोर, मुंबई-1,
दूर वनी, काय लयीन कामकाज संगणकावर
एकूण काय े मुंबई (1) शहर असून िज हा उपिनबंधकाची सहकारी सं था यांचे काय लय व 9 िवभाग तरावरील
काय लये िमळू न एकूण 10 काय लये आहे त.
22618471
काय लयीन वेळ :- सकाळी 9.45 ते सायं 5.30
जेवणाची वेळ :- 1.30 ते 2.00
दुसरा व चौथा शिनवार, सव रिववार व इतर घोिषत सावजिनक सुटटी
अ यांगतासाठी भेटीची वेळ - सोमवार व शु वार (दोन िदवस) दुपारी 3.00 ते 5.00
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िज हा उप नबंधक, सहकार सं था, मु ंबई
(१) शहर (एक पद)

सहायक नबंधक अ धन िज हा उप
नबंधक,सहकारी सं था, मु ंबई (1)
शहर (दोन पदे )

कायालय अ ध क

सहायक नबंधक अ धन िज हा
उप नबंधक,सहकारी सं था,
मु ंबई (1) शहर (एक पद)

कायालय अ ध क

( शासन) (एक पद)

(अपील) (एक पद)

मु य ् लपीक

मु य ् लपीक

(दोन पदे )

(एक पद)

व र ठ लपीक
(तीन पदे )
क न ठ लपीक
(सहा पदे )

व र ठ लपीक
(एक पद)

क न ठ लपीक
(एक पद)

4 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )
अ. . पदनाम

1

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई
(1) शहर

अिधकार (आ थक)

कोण या कायदया िनयम/ शासन
िनणय/पिरप कानुसार

1)सहकारी सं थांना शासकीय कज,
याज,भाग भांडवल मंजरू ी (योजनेनस
ू ार)
2) िनलखन

ताव मंजरू ी

महारा िव ीय िनयम 1978 भाग 1 ला िनयम
115 व आक मक खच िनयम 1965 िनयम
146 शासन िनणय . िवअ -2013/ . .30/
2013/िविनयम,भाग-2, िद. 17 एि ल 2015

3)काय लय भाडे ताव (अिधकार
े ातील सव काय लयाचे )

4) वाहन खच (शासकीय वाहन दु
इंधन. . . वैगरे )

1)शासन िनणय मांक सीएसजी-2461/8828/जे/
िद.14 माच1961,2) सीएसजी -24461/46508/
कुप/जी/िद.25.1.1962

ती,

महारा िव ीय िनयम 1978 भाग 1 ला िनयम
115 व आक मक खच िनयम 1965 िनयम
147(क) शासन िनणय . िवअ -2013/
. .30/ 2013/िविनयम,भाग-2, िद. 17
एि ल 2015

1) मजूर सहकारी सं था 2) नागरी पतसं था 3) ाहक सं था
४) औ ोगीक सं था यापुरते मय िदत अनुदान उल तेनस
ु ार

शासन िनणय िदनांक 17 एि ल 2015 नुसार
.60,000/- पयत

. 20000 पयतचे भाडे

येक करणी

ताव.

महारा िव ीय िनयम 1978 भाग 1 ला
उपिवभाग 2 िनयम मांक 69 व आक मक
खच िनयम 1965 शासन िनणय . िवअ 2013/ . .30/ 2013/िविनयम,भाग-2, िद.
17 एि ल 2015
महारा िव ीय िनयम 1978 भाग 1 ला
उपिवभाग 2 िनयम मांक 69 व आक मक
खच िनयम 1965 शासन िनणय . िवअ 2013/ . .30/ 2013/िविनयम,भाग-2, िद.
17 एि ल 2015

पे ोलवर चालणा-या येक वाहनासाठी तीवष
.15000/- पयत व िडझेलवर चालणा-या वाहनासाठी
.13500/- पयत

भिव
िनव ह िनधी िनयम 13/16 नुसार

कमचा-यांपरु ते काय लयातील व अिधकार क ेतील

5) कमचरी भिव
िनव ह िनधी परतावा अि म मंजरू ी
7) पगार िबले, भ े िबले काढणे यास मंजरू ी
दे ण.े

काय लयीन कायप दती अिभ ाय

महारा्

कोषागार िनयम 156 व िव ीय िनयम 15
नुसार

ितवष 2000 िलटर / 2000 िकलो म
ॅ पयत

-----
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अ. . पदनाम

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई
(1) शहर

अिधकार (आ थक)

कोण या कायदया िनयम/ शासन
िनणय/पिरप कानुसार

काय लयीन कायप दती अिभ ाय

8) आक मक खच िबले

महारा िव ीय िनयम 1978 भाग पिहला
उपिवभाग 2 िनयम 2 व 7 आिण शासन िनणय
िदनांक 17 एि ल 2015 माणे

अिधकार दानाम ये िदले या अिटनुसार

9) िवभागासाठी खच ा
अनुदानाचे वाटप करणे

महारा अथसंक प िनयमपु तका अंतगत पिर छे द
.166, अ. . 3 नुसार.

----

10) शासनाचे बाबत कर यास आलेले लेम
यांना मंजरु ी देण.े

िव ीय िनयम 1978 िनयम 36-बी शासन िनणय िद.
11 जुलै 2001.

अिधकार दानाम ये िदले या अिटनुसार

11) अराजप ीत शासकीय कमचा-यांना सण
अि म मंजरू करणे.

िव ीय अिधकार िनयम पु तका 1978 भाग 1
मधील िनयम 142 (जे)

पुण अिधकार

12) रजा रोखीकरण परवानगी
13) वै कीय बील िवभागीय सह िनबंधक
काय लयास सादर करणे
14)िज हयासाठी अंदाजप क तयार करणे

महारा नागरी सेवा िनयम (रजा)
शासन िनणय मांक एमएजी/2005/9/ . .1/
आरो /3/, िद. 19 माच 2005.
सहकार आयु त यांचे पिरप क िनयोजन/वायोका:
वेळाप क:ई-4 /2006/05, िद. 10/06/2005

15) काय लय मुख हणुन िव ीय िनयम
1978 मधील सव दाने केले य अिधकाराचा
वापर करणे.

शासन िनणय िदनांक 17 एि ल 2015 माणे

. 40000/- पयत िवभाग मुख व . 40000/- वरील खच स
शासन.
सन 2015-16 चे वा षक अंदाजप क मा.िवभागीय सह
िनबंधक, मुंबई काय लयास सादर
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िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. . पदनाम

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई
(1 ) शहर

शासकीय अिधकार

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार

काय लयीन कायप दती/
अिभ ाय

1) िवशेष वसुली अिधकारी दान मंजरू ी

शासन िनणय सीइएन-1969/2164/सी-3,
िद.20 िडसबर 1969
2) शासन िनणय सम मांक 19 मे 1998

सहकार आयु त, पुणे काय लयाकडील पिरप क
जा. .8/सआ/वैधा.काय व अवसा काम/कलम
156/2016/181, िद.24/6/2016 नुसार

2) रजा मंजरू ी वग-2

महारा

नागरी सेवा िनयम (रजा)

120 िदवसांपयत

3) रजा मंजरू ी वग-3

महारा

नागरी सेवा िनयम (रजा)

45 िदवसांपयत

4) वा षक वेतनवाढ

महारा

नागरी सेवा िनयम (वेतन) िनयम 36

य िनयं णाखालील सव कमचारी व वग-2

5) वेतन िन चती वग-2, वग-3, वग-4

महारा

नागरी सेवा िनयम (वेतन) िनयम 11

य िनयं णाखालील सव कमचारी व वग-2

6) उपिनबंधक व सहा यक िनबंधक
यांचेवर िनयं ाण ठे वणे.

(as per circular No. EST/DM-III/
Reorgn of 1981, dated 26 June 1981 of
Commissioner coorperation.

7 ) गोपनीय अहवाल िलहीणे, ितवेदन
िलहीणे
वेतन िन चती वग-2, वग-3, वग-4

सामा य शासन िवभाग,
शासन िनणय . सीएफआर1211/ . .257/तेरा, िद.7 फे व
ु ारी 2018
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िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. . पदनाम

1

िज हा
उपिनबंधक,
सह.सं था, मुंबई
(१) शहर

अिधकार फौजदारी

िनरं क

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार

िनरं क

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

िनरं क
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िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .
1

2

3
4

5
6
7

पदनाम
िज हा
उपिनबंधक,
सह.सं था, मुंबई
(1) शहर

अिधकार अध यायीक
महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे िनबंधकाचे दान केलेले
अिधकार.
(Explanation It to sub section (3)
of 29, 90(2) , 134(2) , 22(2), 42,
43(2) provision to sub rule (1) of
rule 69, 69 (7), sub rule (1) of
74 , 85(9) sub rule (10) and 11
of rule 93, 100 (4) 103 (2), sub
rule --- & of rule 107 वगळू न)
सहकारी सं था न दणी
य ती शेतकरी आहे कवा नाही वा
सं थे या काय े ात राहतो कवा कसे हे
ठरिवणे
सहकारी सं था वग करण
सहकारी सं था पोटिनयम न दणी व
पोटिनयम दु ती न दणी
पोटिनयम दु ती िनदश

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
िनयम 1960 शासन िनणय Go No.CSL/
1493/1162/CR-47/15-C,
7th August 1996

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार

कलम 9
कलम 11

कलम 12
कलम 13
कलम 14

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
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8
9
10

11
12
13

सं थे या नावातील बदलाची न द
रिज टरम ये घे णे
लोक िहतासाठी िनदश दे णे, िवभाजन
यास परवानणी दे णे
सहकारी बँकांचे एकि करणे करणे
ाथिमक कृ षी पतसं था एकि करण
करणे
सहकारी सं थांचे पुनरचना
काय े ातील बदलामुळे करणे.
सहकारी सं थांचे पुनरचना करणे

कलम 15
कलम 18
कलम 18- अे
कलम 18- बी
कलम 18- सी
कलम 19

14

सहकारी सं था न दणी रदद करणे
सहकारी सं थांचे पुनरचना करणे

कलम 21
कलम 19

15

सहकारी सं था न दणी िन भािवत
करणे
सहकारी सं था सभासद वाचे अिपल
चालिवणे
सहकारी सं थामधील सभासद रदद
के या या ठरावास मा यता दे णे
सं थे या कज उभारणीस आव यक या
अटी घालणे
सं थे ची कज दे णेची धोरणे ठरिवणे

कलम 21

16
17
18
19
20

सं थे चे दे णे पगारातून कापणेस कसूर
के याबददल जबाबदार य ती या
िवरोधात वसुली दाखला दे णे

कलम 23 (2)
कलम 35 (1)
कलम 43
कलम 44
कलम 49 (बी)

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार

10 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

21

सं थे चा िनधी सं थे या पदािधका-यांनी
वत: या केस करता वापर यास वसुली
माणप दे णे.
सं थे या यव थापन सिमतीवर िनवडू न
आले या सद यांनी नांवे जाहीर करणे.
अिव वासा या ठरावाम ये सं थे या
यव थापन सिमतीची सभा बोलािवणे
िवशेष सवसाधारण सभा बोलािवणे

कलम 71- अे

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार

कलम- 73

कलम 77- अे

27

सहकारी सं थे वर सिमती, निवन सिमती,
शासक नेमणे.
सिमती िन भािवत करणे व शासक
नेमणे
सं थे स िनदे श दे णे

28

सं थे या द तराचा ताबा घे णे

कलम 80

29

सं थे चे लेखापिर ण करणे

कलम 81

30

लेखापिर ण दोष दु

कलम 82

31

सं थे ची चौकशी करणे

कलम 83

32

सं थे या नुकसानी िन चत क न,
अपचा-याकडू न वसुल करणे.

कलम 88

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
शासकीय मदत असणा या सं था
असेल तर
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार

22
23
24
25
26

ती करवून घे णे

73-(1) डी
कलम 76

कलम 78
कलम 79

11 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

33

सं थे ची तपासणी करणे

34

वसुलीचे अिधकार

कलम 89- अे

156

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार व आिण
मा.सहकार आयु त, सहकारी सं था,
पुणे काय लयाकडील पिरप क
जा. . शासन/पिरप क/क.89(अ)
तपासणी/196/2015, िद.25/6/2015
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व
िनयमातील तरतुदीनुसार व मा.सहकार
आयु त, सहकारी सं था, पुणे
काय लयाकडील पिरप क
जा. .8/सआ/वैधा.काय व अवसा
काम/कलम 156/2016/181,
िद.24/6/2016 नुसार

12 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम
िज हा
उपिनबंधक,
सह.सं था, मुंबई
(1) शहर

आ थक कत ये
काय लय मुख हणुन सव
कामकाज िनयं ण, मागदशन व
िनणय घे णे

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार
1)शासन िनणय मांक सीएसजी2461/ 8828/जे/िद. 14 माच 1961,
2) सीएसजी24461/46508/कुप/जी/, िद.
25.1.1962

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

काय लय

मुख हणुन असणारी कत ये

13 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम
िज हा
उपिनबंधक,
सह.सं था, मुंबई
(1) शहर

शासकीय कत ये
काय लय मुख हणुन सव
कामकाज िनयं ण, मागदशन व
िनणय घे णे

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार
As per circular No. EST/DM-III/
Reorgn of 1981, dated 26 June
1981 of Commissioner
Cooperation.

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

काय लय

मुख हणुन असणारी कत ये

14 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम
िज हा
उपिनबंधक,
सहकारी सं था,
मुंबई (१) शहर

फौजदारी कत ये
िनरं क

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार
िनरं क

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय
िनरं क

15 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम
िज हा
उपिनबंधक,
सहकारी सं था,
मुंबई (१) शहर

अध यायीक कत ये
अध यायीक अिधकार वापरीत
असताना आव यक असणारी सव
वैधािनक तरतुदीचे पालन करणे.

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार
महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 व िनयम 61 या तरतुदीनुसार

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

महारा मालकी ह या या
सदिनकाबाबत (बांध यास ो साहन,
यांची िव ी, यव थापन व ह तांतरण
यांचे िनयमन करणेबाबत) अिधिनयम
1963 चे कलम 10 व 11
महारा सावकारी (िनयमन)
अिधिनयम 2014

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व शासन िनणय
िद.22/06/2018 नुसार

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार

16 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (II) नुसार )

अ. .

पदनाम
सहायक िनबंधक (1),
अिधन िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई (1)
शहर

अिधकार (आ थक)
काय लयाचा आहरण व
संिवतरण अिधकारी
हणून काम करणे

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/पिरप कानुसार
महारा कोषागार िनयम 156 व
काय लयाचा आदे श जा. . िजउिन1/
मुंबई/क -2/आ था/अिधकार दान
/4043/2018, िद.12/09/2018

काय लयीन कायप दती/
अिभ ाय
काय लय मुखा या सहमतीने अिधकार
वापरलेले आहे त.

17 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (II) नुसार )

अ. .

पदनाम

सहा यक िनबंधक (1)
सहकारी सं था, अिधन
िज हा उप िनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई (1)
शहर

शासकीय अिधकार
1)काय लयानाचे िनरी ण करणे
2) द तर िनरी ण
3) काय लयाचे पयवे ण
4) आ थापन िनयं ण
5) काय लयाचे वतीने कोट त ित ाप ावर दाखल
करणे
6) काय लयातील कागदप े यांचे स य ती उपल ध
क न दे णे, बाहे र नेणेस परवानगी दे णे.
7) कमचा-या या बैठका बोलािवणे
8) आवक टपाल काय सनाकडे वाटप करणे
9) हौ सग त ार अज कायवाही करणे

10) शासकीय अिभयो ता यांचेकडे आव यक
अस यास काय लयाचे वतीने ितिनधी व करणे
11) काय लयाचे वतीने मा.उ च यायालयाची ा त
करणाबाबत संबंिधत िवभाग अिधका यांना
ािधकृ त करणे

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क व
शासन िनणय िद.15/2/2018 (ZPDD)

काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क , शासन
पिरप क िद.19/8/2017 नुसार
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क व
शासन िनणय िद.15/2/2018 (ZPDD)
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क,
मु यालय पिरप क िद.15/1/2010 व शासन िनणय
िद.2/11/2002 व 18/1/2013
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क, शासन
पिरप क िद.19/08/2017

18 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (II) नुसार )

अ. .

पदनाम

सहा यक िनबंधक (2)
सहकारी सं था, अिधन
िज हा उप िनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई (1)
शहर

शासकीय अिधकार
1)काय लयानाचे िनरी ण करणे
2) द तर िनरी ण
3) काय लयाचे पयवे ण
4) पतसं था 156 िवशेष वसुली अिधकारी दान
करणे यावर िनयं ण
5)सावकारी परवाना नुतनीकरण
6) गृहिनम ण सहकारी सं था त ारी
7) लेखापिर ण
8) बँका संदभ तील कामकाज

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क ,
मु यालय पिरप क िद.24/06/2016
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क

9) अवसायनातील सं थाबाबत कामकाज

काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क

10) काय लयातील कागदप ा या स य ती उपल ध
क न दे णे बाहे र नेणेस परवानगी दे णे

काय लयीन कायप दती िनयम काय लय पिरप क

19 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

1

पदनाम

िज हा उपिनबं धक,
सहकारी सं था, मुंबई
(१) शहर

अिधकार फौजदारी

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

िनरं क

-----

-----

20 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम

अिधकार अध यायीक

1

सहा यक िनबंधक (2)
सहकारी सं था, अिधन
िज हा उप
िनबंधक,सहकारी सं था,
मुंबई (1) शहर

मािहती अिधकार अिपलीय अिधकारी

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
2005 नुसार

काय लयीन कायप दती/
अिभ ाय

अिधिनयमानुसार

21 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )
अ. .

पदनाम

सहायक िनबंधक (1)
अिधन िज हा
उपिनबंधक, सहकारी
सं था, मुंबई (1) शहर

शासकीय कत ये

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार

आ थापनेवर िनयं ण ठे वणे : सहा यकú िनबंधकाने पुढील बाब वर ल ठे वले पािहजे.
कमचारी काय लयात वेळेत व िनयमीत उप थत राहतात व काय लयीन वेळेचा गैरवापर
करत नाहीत. यां यात कामचुकारपणा नाही, पूव परवानगीिशवाय कामाव न
अनुप थत रहात नाहीत, रजा घे ऊ इ छणा-या सव कमचा-यां या रजेचा कालावधी,
कार व कमचा-यानी पसंत केलेला िदनांक इ. चा अंदाज दरवष तयार कर यात येतो,
आ थापनातील अनुप थती कमचा-याचे काम उवरीत कमचा-यांम ये वाटू न िदले जाते,
िवभागा या आ थापनेची सूची व िवतरण सूची ठे व यात आली आहे आिण अशी सूची
दरवष जानेवारी व जुलै मिह यात िवहीत नमु यात तयार केली जाते, सव सेवा पु तके व
रजालेखे अ यावत ठे व यात येतात िलपीक वग य कमचा-यांकरीता गोपिनय प
ठे व यात आले आहे . या गोपिनय प ात आदे शा वये कोण याही वेळी कमचा-या या
कामाशी संबंधीत शेरे न दिव यात येतात
अ) करणे कायवाहीसाठी काल मानुसार हाती घे तली जातात व िवहीत कालमय दे त
िनकालात काढ यात येतात याची खा ी क न घे यासाठी शाखां या सा तािहक थकीत
करणांचे पिरिनरी ण करे ल, दोन आठवडे वा अिधक काळापासून लंबीत करणे
वत: पािहल आिण मागदशन करे ल, या या िनयं णाखालील काय सनाचे याने
आठवडयातून एक वेळ पिरिनिर ण करावे
सव गोपिनय पाकीटे , यास िवशेष अिधकार दान केला नसेल तर, िज हा उपिनबंधका
माफत पाठवावीत. गोपिनय अहवालाशी संबंधीत कागदप े िज हा उप िनबंधकाकडे
पाठिव यात आली आहे त यावर िनयं ण ठे वेल.
अ यागतांचे वागत करील व यांची िवनंती, त ार व गा-हाणी यां याकडे ल दे ईल.

काय लयीन कायप दती िनयम
काय लय पिरप क

काय लयीन कायप दती िनयम
काय लय पिरप क

काय लयीन कायप दती िनयम
काय लय पिरप क

काय लयीन
कायप दती/
अिभ ाय

22 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम

सहायक िनबंधक (1)
अधीन िज हा
उपिनबंधक, सहकारी
सं था, मुंबई (1) शहर

आ थक कत ये

कोण या कायदया/
िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार

ले यांवर िनयं ण ठे वणे :- संिवतरण अिधकारी हणून
पुढील बाबीवर ल ठे वील. आक मक खच ची न दवही यो य महारा कोषागार
नमु यात ठे वली आहे व िबल वेळ या वेळी तयार कर यात येत
िनयम व काय लयीन
आहे याची खा ी क न घे यासाठी न दवही तपासेल. रोख
कायप दती िनयम
र कम तपासेल आिण िवभागा या ले याचे पिरिनिर ण करे ल,
याने दररोज रोख नोदवही तपासावी व यावर सही करावी.
वा षक अनुदानावर यो य िनयं ण ठे वावे. मंजरू अनुदानापे ा
अिधक खच होत नाही हे पहावे. खच या गतीवर ल ठे वावे.
याने दूर वनी न दवही तपासावी. ितकीटांचा दै िनक लेखा,
चपरा या या उशीर पाळी या तासांची न दवही तपासावी.
आ थापनेचा अथसंक प लेखा पिर ा अहवाल, िनवृ ी
वेतनाची करणे लेखापरी ा आ ेप व भिव य िनव ह िनधीतून
ावयाची अ ीमे इ. करणाचे पिरिनरी ण करावे.

काय लयीन
कायप दती/ अिभ ाय

23 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

1

पदनाम

सहायक िनबंधक (2)
अधीन िज हा
उपिनबंधक, सहकारी
सं था, मुंबई (1) शहर

अिधकार फौजदारी

कोण या कायदया/
िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार

काय लयीन
कायप दती/
अिभ ाय

िनरं क

-----

---

24 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम

अध यायीक कत ये

1

सहायक िनबंधक
(2), अधीन िज हा
उपिनबंधक, सहकारी
सं था, मुंबई (1) शहर

मािहती अिधकार अिपलीय अिधकारी

कोण या कायदया/
िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार
मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम 2005 नुसार

काय लयीन
कायप दती/
अिभ ाय

25 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

1

पदनाम

सहायक िनबंधक
(1) अधीन िज हा
उपिनबंधक,
सहकारी सं था,
मुंबई (1) शहर

कत याचा तपिशल

काय चे वग करण पुढील माणे करता येईल.
(अ) काय लयाचे पयवे ण करणे.
(ब) आ थापनेवर िनयं ण ठे वणे .
(क) काम िनकालात काढ यावर िनयं ण ठे वणे.
आ थापनेवर िनयं ण ठे वणे : सहा यक िनबंधकाने पुढील बाब वर
ल ठे वले पािहजे. कमचारी काय लयात वेळेत व िनयमीत उप थत
राहतात व काय लयीन वेळेचा गैरवापर करत नाहीत, यां यात
कामचुकारपणा नाही, पूव परवानगीिशवाय कामाव न अनुप थत
रहात नाहीत, रजा घे ऊ इ छणा-या सव कमचा-यां या रजेचा
कालावधी, कार आ थापनातील अनुप थत कमचा-याचे काम
उवरीत कमचा-यांम ये वाटू न िदले जाते, सव सेवा पु तके व रजालेखे
अ यावत ठे व यात येतात िलपीक वग य कमचा-यांकरीता गोपिनय
प ठे व यात आले आहे . या गोपिनय प ात आदे शा वये कोण याही
वेळी कमचा-या या कामाशी संबंधीत शेरे न दिव यात येतात असा
अिधकारी

कोण या कायदया/
िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार
कायप दती िनयम

काय लयीन
कायप दती/
अिभ ाय

26 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

2

पदनाम

सहायक िनबंधक
(2) अिधन िज हा
उपिनबंधक,
सहकारी सं था,
मुंबई (1) शहर

कत याचा तपिशल

1)काय लयानाचे िनरी ण करणे
2) द तर िनरी ण
3) काय लयाचे पयवे ण
4) आ थापना िनयं ण
5)शासकीय अिभयो ता यांचेकडे आव यक अस यास काय लयाचे
वतीने ितिनधी व करणे
6) काय लयाचे वतीने मा.उ च यायालयाची ा त करणाबाबत
संबंिधत िवभाग अिधका यांना ािधकृ त करणे

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार

कायप दती िनयम

काय लयीन
कायप दती/ अिभ ाय

27 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम

शासकीय अिधकार

1)अिध कांना पुढील प ांवर सही कर यात ािधकृ त कर यात आले आहे .
2) करणावर िवचार केला जात आहे . करण शासना या िवचाराधीन आहे
वा आव यक चौकशी कर यात येत आहे असा उ लेख असलेली पोचप े.
3

काय लय अिध क

3) िज हयाशी संबंिधत काय लयानी पाठवावयाची अिधकृ त आिण
अनौपचािरक मरणप े .
4) िज हयाशी संबंिधत काय लयांना पाठवावयाची अंतरीम उ रे
5) गोपिनय नसले या प ां या यादा ती या प ा वये पाठवली जातात ती
प े व ापने .
6) अिभलेखातील फाईल साठी असलेली मागणीप े .
7) फाईली या प ा दारे परत पाठिवली जातात अशी प े.
8) तातडी या व पाची नसलेली मु णलयाला पाठवावयाची मागणीप े .
9) िन याचे व िनयतकालीके अहवाल व अथसंक पीय अंदाज या दारे
मागिवले जातात अशी प े

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार
शासन काय लय प दती
िनयम
शासन काय लय प दती
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम

दती
दती
दती
दती
दती
दती
दती

काय लयीन
कायप दती/
अिभ ाय

28 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

अ. .

पदनाम

शासकीय अिधकार

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार

यादा अिधकार

4

काय लय अिध क

1)दु यम अिधकारी यां याकडू न शेरे / मािहती अहवाल मागव या या
ट यावर संदभ हाताळणे .
2) ंथालयाचे िवभाग व दु यम काय लये यांना व तु थती िवषयक मािहती
पुरिवणे.
3) संबिधत िवभागने व इतर िवभागांनी दु यम अिधका-यां ना पाठिवलेले
शासन िनणय, पिरप के व इतर आदे श यां या ती पुरवणे
4) संबंिधत िवभागाने व इतर िवभागांनी दु यम अिधका-यांना पाठिवलेले
शासन िनणय व इतर आदे श यां या तीवर पृ ठांकन करणे.
5) सेवापु तके, रजेचे िहशेब आिण यासारखे इतर गोपिनय व पाचे
नसलेले द तऐवज अ ेिषत करणे.
6) नेहतीचा प यवहार िनकालात काढ यासाठी मं ालयीन िवभाग, िवभाग
मुख, व दु यम अिधकारी यां याकडे पाठवणे व अजदारास तसे कळिवणे
7) दुस-या मं ालयीन िवभागाने कागदप ांचे ह तांतरण वकार यानंतर
ह तांतरणा या ापनावर सही करणे.
8)अथ संक पीय अंदाजांना मा यता िद यावर ते िवभागाला पाठिवणे .
9) पुढील कार या प ांवर सही करणे
(एक) लोकांना व इतरांना मुलाखतचा िदनांक व वेळ कळवणारी प े.
(दोन) सिम या, मंडळे इ यादी सं थां या बैठकीचा िदनांक, वेळ व यांना
पाठवावयाचे अशाच कारचे इतर आदे श कळवणारी व यांना बैठकीची

शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम
शासन काय लय प
िनयम

दती
दती
दती
दती
दती
दती
दती
दती
दती
दती
दती

काय लयीन
कायप दती/
अिभ ाय

29 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

कायसूची व कायवृ अ ेिषत करणारी प े.
10) शासन िनणय,पिरप के, गोपिनय व पाचा नसणारा इतर प यवहार
याम ये नमूद केले या कायवाही संबंधीची मािहती मागिवणे.
11) कागदप ावरील कायवाही या अंतरीम अव थे त िन या या बाब मधील
पूव-संदभिवषय प ांवर सही करणे.
12) िनकाला या स य ती सहीिनशी उपल ध क न दे णे.

शासन काय लय प दती
िनयम
शासन काय लय प दती
िनयम
शासन काय लय प दती
िनयम

30 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, मुंबई (१) शहर काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) (1) नुसार )

अ. .

पदनाम

काय लय अिध क

कत ये

जनसंपक अिधकारी हणून काम पहाणे/
अ यागतांना मागदशन
जनसंपक अिधकारी हणुन काम पहाणे/
अ यागतांना मागदशन
िजउिन संभा य िफरती काय म व मािसक
दै नंिदनी

िवधानसभा / िवधान पिरषद न
काय लयीन कमचा-यांवर िनयं ण ठे वणे/
काय लयात येणारे टपाल पहाणे.
विर ठ अिधकारी यांनी वेळोवेळी िदलेली कामे
पार पाडणे
काय लय तपासणी काय म आयोिजत करणे.

कोण या कायदया/
िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार
काय लयीन कायप दती
िनयम काय लय पिरप क

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

अ) करणांवर िट पणी िलहीणे व करणांची
तपासणी करणे.
काय मधील ाध य
काय सना या अिध काने अिध ण, मागदशन
व आप या शाखेतील सहा यकाचे िश ण
कामांकडे अिधक ल
ावे. ही आव यक
कत ये पार पाड यावर उपल ध होईल तेवढया
वेळात करता येईल तेवढे िटपणी िलही याचे
काम करावे.
काय सनावर पयवे ण
काय लयीन कायप दती िनयम काय लय
पिरप क

31 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

अ. .

पदनाम

काय लय अिध क

कत ये

कोण या कायदया/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार
काय लयीन कायप दती िनयम
काय लय पिरप क

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

1) अिध क पुढील काम पािहल : सव अनाव यक
कागदप े काढू न टाकून काय सन व छ ठे वले आहे .
कागदप े वा फाईली यांची आव यकता संपताच यो य
िरतीने अिभर त पाठिव यात येतात. ित ाधीन व अ य
कागदप े वतं िर या आिण यो य या िठकाणी ठे वले
जातात. टे बलावर अनाव यक कागदप े ठे वली जात
नाहीत, काय सन नीटनेटके ठे वले जाते, अिभलेख सेवा
कागदप े जिमनीवर ठे व यात येत नाहीत, काय लय बंद
हो यापूव कागदप े व फाईली
दररोज यव थत
लाव या जातात व मवार ठे व या जातात. कागदप े व
फाईली व छ व चांग या थतीत ठे व यात येतात आिण
काय लयीन कायप दती संबंधी या िनयमांचे पालन केले
जाते.
2) कमचारी वग वर पयवे ण : अिध क पुढील
बाब वर ल ठे वील अ य तासाची भोजनाची वेळ
वगळता कोणताही कमचारी सहा यक अिध का या
परवानगीिशवाय आपले टे बल सोडू न जात नाही, येक
जण दररोज यो य या माणात काम करीत आहे ,
कोण याही कमचारी अिधका यांची लेखी परवानगी
घे त यािशवाय कागदप े काय लयाबाहे र नेत नाही.
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अ. .

पदनाम

काय लय
अिध क

कत ये

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन िनणय/
पिरप कानुसार

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय
अ) काय लयाचे पयवे ण करणे :
पुढील बाब वर ल ठे वावे. िवभाग व छ
व नीटनेटका ठे वलेला आहे . सव
अनाव यक कागदप े काढू न टाकून
उपशाखा
व छ ठे वले या आहे त,
ंथालय यो य त-हे ने ठे वलेले आहे ,
कायभाग संपले या फाईली अिभर ेत
पाठिवले या आहे त, टे बलांचा वापर
कागप े ठे व यासाठी कर यात येत
नाहीत, सव कागदप े, फाईली यव थत
ठे वप
े यत कोणताही िलपीक काय लय
सोडत
नाही
व
परवानगीिशवाय
काय लयातून कागदप े नेत नाही.,
कागदप े व छ िन चांग या थतीत
ठे व यात येत आहे त, करणासाठी िनदश
प ांचा वापर कर यात येतो, वग 4
कमचारी शासकीय गणवेश वापरतात व
तो व छ ठे वतात, शासकीय यं ाचा
लेखन सामु ीचा व डाक मु ांकाचा
गैरवापर होत नाही. जंगम मालम ा वहीत
िनयमानुसार माणप न दिव यात येते.
व छ त वर सही करणे. अिध कांनी
सही करावया या सव प ांवर विर ठ
काय लयाकिरता कवा यां यातफ सही न
करता अिध काने वत:च सही करावी.
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अ. .

पदनाम

1

क -1

कत ये
1.सवसाधारण दे खरे ख, जनसंपक
2.रचना व कायप दती कामकाज

कोण या कायदया/ िनयम/ शासन
िनणय/
पिरप कानुसार
काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

खाली नमूद केले या प दतीपैकी कोण याही प दतीने करणे
तयार क न सादर करता येईल.
1)एखादया आवक प ावर वतं िट पणी ठे व यापे ा
सभासदाम ये अनौपचारीक प टीकरण िलहू न मसुदा सादर करता
येईल, कवा

4.लोकशाही िदन संदभ, लोकायु त
संदभ, िवधीमंडळ संदभ कामकाज

2) वतं िट पणी िलहू न यासोबत मसुदा सादर करता येईल, या
दो ही कारात मसु ांची व छ त दे िखल ठे वता येईल. मसु ात
या बाबतीत पुरेसे प टीकरण आहे याची िट पणी पुनरावृ ी
कर याची गरज नाही.
3) या करणी िनणय यावयाचा असेल असे करण वतं
िट पणी दारा ओदशासाठी सादर करावे. अंितम िनणय
झा यानंतरची मसुदा ठरिव यांत यावा. वरीलपैकी कोणती प दत
यो य याची करणांचा आवाका व व छ पाहू न िनवड कर यांत
यावी.

6. यायालयीन संदभ कामकाज

करणावरील िट पणीबाबत सूचना
1)िट पणीत करणांतील कागदप े श दश: िलही याची वा यांची
उ रे दे याची वा यांचा अथ नुवार दे याची गरज नाही. कारण
िवचाराधीन कागदप े अिधकारी वाचील असे गृहीत धरले पािहजे.
एखादया लांबलचक व गुंतागुंत या प ातील सारांश मा दे यात
यावा.

7. वैधािनक मािह यांचे संकलन
(क.77ए, 78,83, 88,102 इ.)

क -2

कायवाहीसाठी करणे तयार करणे

3.मािहती अिधकार कामकाज
(ऑनलाईन अज सह)

5.KRA प यवहार

2

काय लयीन कायप दती/ अिभ ाय

1.आ थापना व लेखा कामकाज

2. शासकीय वसुली कामकाज
3.महालेखापाल प यवहार

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

2) करण िनकालात काढ या या दृ टीने ता काळ आव यक
असलेली कागदप े अ यंत आटोपशीर व पात पुरिवणे हा
काय लयीन िट पणीचा उददे श असतो.
3) घटनांची पडताळणी करणे श य असेल तेथवर ती करावी वा
काही चूक अस यास ती िनदशनास आणून ावी.
4) करणाची गुतांगत
ु , नाचे व प, यात कारणीभूत
असलेली पिर थती, संदभ िनयम व पूव ची उदाहरणे ल ात
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घे ऊन िट पणीचा तपशील ठरवावा.
4.अिधकारी/कमचारी त ारी
कामकाज

5) िट पणीतून सूचना करता येतील. परं तु मत दशन कर याचे
टाळावे.

5.अिधन त काय लय तपासणी,
अिधकारी रजा, दौरा, दै नंिदनी मंजरू ी
इ. कामकाज

6) एकाच कारची अनेक करणे असू शकतात अशा वेळी
नेहमी या व पात सादर होणा-या िटपणीची श दश: पुनारावृ ी
टाळावी.
7) िट पणीत

3

क -3

1.टपाल बारािनशी कामकाज
2.अिभलेख क कामकाज
3.िजउिन मािसक दौरा / दै नंिदनी
कामकाज

4.गृहिनम ण सं था, फेडरे शन
कामकाज

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

येक मु ाचे पिर छे दात िववेचन करावे.

8) िट पणीत लांबलचक वा ये व असे हणता येईल की, हे नमूद
करता येईल की, अनाव यक श द योग टाळावेत , वा ये साधी,
सोपी आिण सुटसुटीत असावीत.
आंतर काय सन िट पणी
सामा यपणे कोणतीही
करणे एकापे ा अिधक
काय लयीन िट पणीसह सादर क नये. दुस-या काय सनामाफत
(शाखेमाफत) करणे सादर कर याची था टाळावी. याएैवजी
करण सादर कर यापूव या काय लयाशी त डी िवचारिनयम
करावा. अ य काय सनमाफत करणे जाणे आव यक असेल तर
एकि त िट पणी क न सादर करणे हे मुळ काय सनाचे (शाखेचे)
कत य आहे .
फाईलीतील िट पणी व प यवहार िवभाग
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5.सी/एम, पी/एम पोटल कामकाज

फाईलीतील िट पणी करावी व प यवहार फाईली या शेवटी
वेगळा ठे वावा. एकाच फाईलीची दोन वतं भाग क न िट पणी व
प यवहार संकिलत कर यांत येईल फाईलीवरील कायवाही
दशिव यांसाठी िट पणी या सुरवातीला िनदशप े जोडावे. िट पणी
िवभाग व प यवहार िवभाग यां यात एक पृथकप घालावे
शासन िनणय, आदेश, अिधसूचना प े व अ य यवहार यांचा
समावेश फाईलीतील प यवहार िवभागाकडे करावा. मा यतेसाठी
पाठवायाचा मसुदा दे खील प यवहार िवभागात समावेश करावा.
फाईलीतील पृ ठांना पै सीलने अनु मांक दे यांत यावे. िट पणी व
प यवहार िवभाग यांना वतं अनु मांक यावेत िट पणी व
प यवहार पुढील प दतीने संकिलत करावा.
1.बंद (टॅग) पृथकप ासह िट पणी िवभागास ओवावा व दुसरा बंद
पृथक प ापासून प यवहारापयत ओवावा. असे के याने िट पणी
िवभागा या शेवटी िट पणीची भर घालणे सोपे जाईल

4

क -4

1.िनवडणूक खच / लेखा कामकाज

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

2. निवन आवक प ावर िट पणी सादर करतांना िट पणी या
सुरवातीला डा या बाजूला म यवत न दणी शाखेतील अनु मांक
ठळकपणे िलहावा. प यवहार िवभागातील संबंिधत पृ ठ
मांकांचा संदभ िट पणी या समासात न दवावा.
3. एखादी तपशीलवार मािहती िट पणी िवभागात अंतगत के यामुळे
मु य मु ा संिद ध हो याची वा िट पझी ल बलचक हो याची श यता
असेल तर अशी मािहती व तपशील वतं वा वयंपण
ू सारांश पाने
िववरणप ा दारे समािव ट करावा.

2.मजूर, ाहक, फेडरे शन, इतर
सं था कामकाज

4.िट प यांचे व िववरणप ांचे िनगिमत वा स युलेक करावायाचे
मुददे प यवहार िवभागात ठे वावे.

3. वजिदन िनधी संकलन कामकाज

5. मरणप े, पोच पाव या, मुलाखती वा सा िन चीत करणारी प े
ही ता पुर या व पाची प े होत यांचे उ ी ट पूणे झा यावर यांना
मह वा या कागदप ांत ठे ऊ नये. िन या या व पाची कागदप े असे
िलहीले य ता पुर या आवरणांत करणा या तळाशी अशे कागदप े
ठे वावीत.
6. आकडे वारी दे तांना श यतोवर िववरणप ांचा उपयोग करावा.
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करणातील पूव या कागदप ांचा

म.

1.फाईलीतील िवचाराधीन कागदप े व मा यतेसाठी ठे वलेले
मसु ासहीत करण सव त वर ठे व यात येतील आिण याखाली
पूव ची काही कागदप े अस यास काल मानुसार ठे व यांत येतील.
सव त शेवटी िमळालेली कागदप े सव त वर व सव त आधी
िमळालेली कागदप े तळाशी ठे वावी.
2.संदभ फाईल आव यक असेल तरच िवषय प ट कर यांसाठी
तृत करावी.
5

क -5

1.िज हा म य.सह.बँक/नागरी
ब ंका/बँक फेड/असो.कामकाज
2.सहकारी सं था िनवडणूक
कामकाज
3.सहकार पुर कार कामकाज
4.अवसायनातील बँकांचे कामकाज
5.बँक वसुली अिधकारी, अिधभार
इ. कामकाज (सेवा हमी कामकाज
यायालयीन कामकाजासह)

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

3. मािहतीसाठी या संदभ साठी लागणा-या ओदशाची त तृत
के यास मुळ त असलेली फाईल तृत कर याची गरज नाही.
4. वरी ठ अिधका-याकडे संदभ य पु तके वा िनयमावली उपल ध
असेल तर फाईलीसोबत ती ठे व याची गरज नाही. िट पणी य
समासात याची फ त नोद करावी.
5. फाईलमधील सव खूण िचठया व पताका ( िनकडीचे , मा यतेसाठी
ता काळ इ. ) काढू न टाकावेत.
संदभ दे णे आिण पताकांचा उपयोग करणे.
1.एखादया करणांवर िट पणी िलहीतांना िविश ट द तएैवजांचा
िनदश करावा लागतो व असा द ताऐैवज करणांसोबत ठे वावा
लागतो. काही वेळी आधीचे उदाहरण िनयम, शासकीय िनणय वा
पिरप के आिण अ य संबंिधत कागदप े िट पणीसोबत ठे वावी
लागतात व िट पणीत यांचा िनदश करणे आव यक ठरते. या
ि येत संदभ दे णे असे हणतात. अशा कागदप ांना वण मानुसार
पताका लाव यांत येते. यामुळे अशा कागदप ांची पडताळणी करणे
सोयीचे जाते.
2.पताका पृ ठा या आतील भागांवर टाचणीने यव थत टाचणे व
टाचणीने टोक बाहे र राहणार नाही याची काळजी घे णे आिण
वाचावयाचा मजकूर, पताकाखाली झाकला जाणार नाही याची
काळजी घे णे मह वाचे आहे .
3.फाईलम यील या कागदप ांवर िवचारिवनीमय होणार आहे या
कागदप ांवर िवचारधीन कागदप े अशी िचठठी लाव यांत यावी.
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4. िवचारधील फाईलीतील कोण याही कागदप ांवर िवचारधीन
कागदप े कवा मा यतेसाठी मसुदा या यितिर त इतर कोणतीही
िचठठी लाव यांत येवू नये समासात या पृ ठांचा मांक िलहू न संदभ
दे यांत यावा.
5. अिभिलखीत केले या फाईलीस (फाईल क न ठे वलेले कागदप े
) कवा संदभ साठी तृत केले य कागदप ातील एकापे ा अिधक
वण मी िचठठया लाव यांत येवू नये ( हणजेच एका फाईलीला
वण मी िचठठया लावतांना अ.1, अ.2, अ.3 या माणे िचठठया
लावा यात )
6

क -6

1.नागरी पत / पगारदार पत सं था
कामकाज,

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

2.पतसं था वसुली अिधकारी,
अिधभार इ. कामकाज
3.सभासद िश ण कामकाज (सेवा
हमी कामकाज व यायालयीन
कामकाजासह)

6. कागदप े वरीत ओळखता यावीत हणून पताका लाव य
जातात. काम संपताच या काढू न टाक या जातात. पताका
काढ यानंतर संदभ ओळखणे सोयीचे हावे हणून संदभ य फाईचीचा
मांक, पृ ठ ं माक व अ रपताका समासात न दवावी.
7. अ य संदभ य कागदप ांचा दे खील (िनयम, अिधिनयम इ. )
वण मी िचठठया लाव यांत या यांत.
8. फाईल आड या ठे व यांत या यांत या दुस-या दुमडू न ठे व यांत
येवू नये. फाईलीतील सव कागदप े एकि त बांध यांत या यांत.
9. िट पणी सुवा छ ह ता रांत िलहावी व अध समांस सोडलेला
असावा. दीघ िट पणी टं किलखीत करता येईल
10. िट पणी सहा यक िट पणीखाली डा या बाजूला अ ा री क न
िदनांक टाकावे
11. येक िट पणीवर व छ मुळ िवभागाचे शीषक िलहावे.

7

क -7

1.मोफा अंतगत कामकाज
2.क.154 पुनिनरी ण अज
कामकाज (सेवा हमी कामकाज)

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

वरील माणे 1 ते 11 माणे

8

क

1.लेखापिर ण, फेरलेखापिर ण,
चाचणी लेखापिर ण कामकाज
2.कलम 89 अ तपासणी कामकाज

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

वरील माणे 1 ते 11 माणे

-8

3.सह.सं था मागासवग य अनुशेष
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कामकाज
4.लेखापिर ण पॅनेल कामकाज
5. सावकारी परवाना कामकाज
(सेवा हमी कामकाज यायालयीन
कामकाजासह)
6. वखार परवाना कामकाज
क -9

1.नाबाड त ते मािहती संकलन
2.सहकारी सं था वा षक प ा
3. सहकारी सं था यादी / डे टाबेस
4. या ा संकलन
5. वैधािनक कायवाही मािहती
संकलन (क.77ए, 78इ.)

काय लयीन आदेश जा. . िजउिन-1/
मुंबई/आ था/कामवाटप/2018,
िद.08/01/2018

वरील माणे 1 ते 11 माणे
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महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 81 (1) नुसार

लेखापिर ण अहवालावर कायवाही
 ले खापिर ाकां कडू न सं थे चे ले खापिर ण अहवाल ा त होताच संबंिधत िलपीक ले खापिर ण न द वहीत न द घे ईल.
 न द घे तले नंतर संबंिधत सं थे स दोष दु
 ले खापिर ण अहवालाचा दोष दु

ती अहवाल सादर करणेबाबत कळिवणत येईल.

ती अहवाल िवहीत मुदतीत ( तीन मिह यां त ) ा त न झा यास कलम 82 खाली कारवाई

करावी लागे ल.


ा त झाले या दोष दु
कळवावे लागे ल.

ती अहवालाची छाननी क न या मुददयां ची पुतता आव यक आहे या मुददयां बाबत सं थे स पु हा
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महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 खालील िनयम

 कलम 9 (2) अ वये पाठवावयाचा ितकृ तीचा नमुना -- कलम 6
 न दणी कर यां स नकार दे णे -- कलम 7
 रिज ाला या बाबी या संबधात उपिवधी कर यािवषयी सं थे स िनदश दे ता येईल कलम -- कलम 8
 सं थे चे वग करण व उपवग करण -- कलम 10
 न दणी पु तक ठे वणे -- कलम 11
 उपिवधी सुधारणा -- कलम 12
 उपिवधीची सुधारणा कर याबददल सं थे स फम िवले -- कलम 13
 सं थे या नांवात बदल करणे -- कलम 14
 जबाबदारीत बदल -- कलम 15
 सं थे चे एक ीकरण, मालम ा व जबाबदा-या यांचे ह तां तरण िवभागणी कवा पां तर, सं थे चे एक ीकरण, िवभागणी व पुनरचना
कर यािवषयी रिज ारने िनदश दे णे
सं थे ची पुनरचना -- कलम 18
 िड रिज र केले या सं थे ची आफीशअज असायिनने िज दगी व मालम ा याची वसुली दे णे संबंधी -- कलम 18अ
 िनबंधकाकडे जी अितिर त र कम जमा होईल तीची गुंतवणुक व कलम -- 18 ब
 िड रिज र करावया या सं थे या संदभ या कायवाही संबंधी काढवया या जाहीर नोटीशीची कायिरणी -- कलम 18 क
 सद यांना काढू न टाकणे -- कलम 28
 सद यांना काढू न टाक यांची कायरीती -- कलम 29
 सं थां या सद यांनी रिज ार या काय लयां त द तऐवजीची पाहणी करणे आिण द तऐवजां या ती पुरिवले चे दर -- कलम 30
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 सं थे ने िनधी उभार या या संबंधातील आणखी शत -- कलम 40
 चल साधन संप ी ठे वणे व संप ीची वाटणी -- कलम 41
 सं थांनी ावयाचे कज चे िनयमन -- कलम 42
 कज साठी अज करणा-या सद यांनी पालन करावया या अटी -- कलम 43
 कज न दे णा-या सं थे स कज दे णा या बाबतीत मय दा -- कलम 44
 एका पे ा अिधक कज दे णा-या सं थे स कज घे यास िनबध -- कलम 45
 कज परत माग याची िरत -- कलम 46
 सदरच नसले याकडू न कज घे यावर िनबंध -- कलम 46 अ
 िविवध सं थां कडू न कज घे णा-या सद यांनी कारावया या ित ाले खाचा नमुना -- कलम 48
 बुडीत कज आिण तोटे खाते िलहू न टाकणे -- कलम 49
 अिध लाभां श (बोनस ) व लाभां श समीकरणे -- कलम 52
 राखीव िनधीतील पैशाचा उपयोग व तो गुतिवणे -- कलम 54
 इतर िनधी गुंतिवणे -- कलम 55
 अिधसुिचत सहकारी सं थां या िनवडणुकीची िरत -- कलम 56 अ
 सिमती या सद यां ची अपा ता -- कलम 58
 वा षक िहशोब प क व जमाखच चा आढावा वगै रे -- कलम 61
 जमा खच चे आढावा प क आिण नफा तोटा प क या साठी नमुना -- कलम 62
 सं थे या कज उभारणीस आव यक या अटी घालणे -- कलम 43
 सं थे ची कज दे णेची धोरणे ठरिवणे -- कलम 44
 सं थे चे दे णे पगारातून कापणेस कसूर के याबददल जबाबदार य ती या िवरोधात वसुली दाखला दे णे -- कलम 41 (b)
 िनसग िनधी सं थाचे िदला अस यास वसुली माणप दे णे -- कलम 68
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 सं थे चा िनधी गुंतिवणेस परवानगी -- कलम 70
 सं थे चा िनधी सं थे या पदािधका-यांनी वत- या केस करता वापर यास वुसली माणप िदले -- कलम 71 (अे)
 वापर या वसुली माणप दे णे
 सं थे या यव थापन सिमतीवर िनवडू न आले या सद यां ची नांवे जािहर करतो -- कलम 73
 अिधसुिचत सं था या िनवडणुका घे णे -- 73/ c
 अिव वासा या ठरावाम ये सं थे या यव थापनाम ये सिमतीची सभा बोलिवणे -- कलम 73 (1) D


यव थापन सिमती या राखीव जागा व सभा बोलािवणे व राखीव जागा भरणे -- कलम 73 (B) (4)

 मिहना राखीव जागा व सभा बोलािवणे व राखीव जागा भरणे -- कलम 73 (B B B)
 वा षक सवसाधारण सभे त मुदतवाढ दे णे -- कलम 75
 िवशे ष सवसाधारण सभा बोलािवणे -- कलम 76
 सहकारी सं थे वर सिमती , निवन सिमती, शासक ने मणे -- कलम 77 अे
 सिमती िन भावती करणे व शासक ने मणे -- कलम 78
 सं थे स िनदश दे णे -- कलम 79
 सं थे या द तराचा ताबा घे णे -- कलम 80
 सं थे चे ले खापिर ण करणे -- कलम 81
 ले खापिर ण दोष दु

ता करवून घे णे -- कलम 82

 सं थे ची चौकशी करणे -- कलम 83
 सं थे या िन चीत क न, मोटर कडु न वसुल करणे -- कलम 88
 सं थे ची तपासणी करणे -- कलम 89
 िनवाडा कवा आदे श या पुव ची ज ती आिण अंतगिरक आदे श -- कलम 95
 पैसे कसे वसुल करावयाचे -- कलम 98

43 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

 िवकली जोणे श य नस यास मालम े चे ह तां तरण -- कलम 100
 िववि त सहकारी सं था या दे य थकबाकीची जमीन महसुलाची थकबाकी अस या माणे वसुली करणे -- कलम 101


यवहार बंद करणे बाबत िदले या आदे शावर अपील -- कलम 104



ण पिरशोधकाचे अिधकार -- कलम 105



ण पिरशोधकाचे िहशोबाची तपासणी -- 108

 समा ती करणाचे कामकाज बंद करणे -- 109
 रिज टरने िदले ले माण सादर के यावर कज वसुल करण माणप दे या या अिधकार -- कलम 137
 रा य शासना य आिण िनबंधकाचा पुनिनरी ण श ती -- कलम 154
 सरकारला येणे असले या र कमां ची वसुली -- कलम 156
 ज ती आणून व मालम े ची िव ी क न र कमा वसुल कर याचे अिधकार -- कलम 156
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महारा ातील

ािमण गरीब जनतेला अिधकार दान करणेसाठी सहकारी
सं थासाठी सभासदांनी सनद
संिवधािनक जबाबदारी

अ.

कायसूची

जबाबदार
कमचारी/
अिधकारी

काय पूत चा
कालावधी

िवहीत मुदतीत कायपूत न
झा यास कोण या अिधकायाकडे त ार करावी.

िज हा उप िनबंधक

7 िदवस

िज हा उप िनबंधक

2 मिहने

िज हा उप िनबंधक

2 मिहने
नैस गक याय त वास
अनुस न लागणारा
कमीत कमी
कालावधी
10 िदवस

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई
मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई
मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई
शासन

िज हा तर
1
2

जनतेकडू न झाले या त ार या िनवारणासंबंधी अंतिरम
उ र दे णे
सहकारी सं थांची न दणी

3

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु

ती

4

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 154
खाली पुनिर ण अज वर िनणय

िज हा उप िनबंधक

5

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 152
अ नुसार नामिनदशन प ावर दाखल झाले या अज वर
अिपलाचा िनणय (िवभाग तर )

िज हा उप िनबंधक

मा. उ च यायालय, मुंबई
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6

7

8

10

11

12

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधकां या काय लयातील कागदप ांची
पाहणी (िवभाग तर)
महारा सहकारी सं था 1960 चे िनयम मांक 30
अ वये िनबंधकां या काय लयातील कागदप ांची
सा ांिकत त उपल ध क न दे णे.
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम 76 अ वये
सं थे ने िवशेष साधारण सभा न बोलािव यास अशी सभा
बोलिव याबाबतची कायवाही ( िवभाग तर )
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम 76 आय जी
नुसार अिव वास ठराव पारीत करणेसाठी संचालक मंडळ
सभा बोलिवणे .
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम 83 नुसार
सं थे ची चौकशी करणेबाबत या मागणी अज वर
कायवाही
सहकारी सं थाम ये सद य हणुन नकार दे या या
अज वर अिपल दाखल झा यास याचा िनणय दे णे.
( िवभाग तर)

िज हा उप िनबंधक

1 िदवस

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई

िज हा उप िनबंधक

फी भर यानंतर 2
िदवसांत

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई

िज हा उप िनबंधक

1 मिहना

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई

िज हा उप िनबंधक

पिरपूण ताव ा त
झा यानंतर 7 िदवस

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई

िज हा उप िनबंधक

7 िदवस

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई

िज हा उप िनबंधक

3 मिहने

मा. िवभागीय सह िनबंधक,
सहकारी सं था,मुंबई
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कलम 4 (1) (ब) (iii)
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदाई व िन चत क न कायप दतीचे
अ. .

कामाचे व प

1

जनतेकडू न झाले या त ार या
िनवारणासंबंधी अंतिरम उ र दे णे

िज हा उप िनबंधक

कालावधी
िदवस
7 िदवस

2

सहकारी सं थांची न दणी

िज हा उप िनबंधक

2 मिहने

3

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु

िज हा उप िनबंधक

2 मिहने

4

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 154 खाली अिपले / पुनिर ण
अज वर िनणय

िज हा उप िनबंधक

5

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 152 अ नुसार नामिनदशन प ावर
दाखल झाले या अज वर अिपलाचा िनणय

िज हा उप िनबंधक

नैस गक याय
त वास
अनुस न
लागणारा
कमीत कमी
कालावधी
10 िदवस

ती

काशन

कामासाठी जबाबदार अिधकारी
मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,
मुंबई आिण मा. सहकार आयु त व
िनबंधक सहकारी सं था, महारा रा य,
पुणे
मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,
मुंबई आिण मा. सहकार आयु त व
िनबंधक सहकारी सं था, महारा रा य,
पुणे
मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,
मुंबई आिण मा. सहकार आयु त व
िनबंधक सहकारी सं था, महारा रा य,
पुणे
मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,
मुंबई आिण मा. सहकार आयु त व
िनबंधक सहकारी सं था, महारा रा य,
पुणे

मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,
मुंबई आिण मा. सहकार आयु त व
िनबंधक सहकारी सं था, महारा रा य,

अिभ ाय
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िज हा दे खरे ख सहकारी सं था अंतगत
संवग कृ त गट सिचवां या अिपल अज वर
िनणय
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे
िनयम .30 अ वये िनबंधकां या
काय लयातील कागदप ांची पाहणी
महारा सहकारी सं था 1960 चे िनयम
मांक 30 अ वये िनबंधकां या
काय लयातील कागदप ांची सा ांिकत त
उपल ध क न दे णे.
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम 76
आय जी नुसार अिव वास ठराव पारीत
करणेसाठी संचालक मंडळ सभा बोलिवणे .
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम 83
नुसार सं थे ची चौकशी करणेबाबत या
मागणी अज वर कायवाही
सहकारी सं थाम ये सद य हणुन नकार
दे या या अज वर अिपल दाखल झा यास
याचा िनणय दे णे. ( िवभाग तर)

पुणे
मा. सहकार आयु त व िनवबंध सहकारी
सं था, महारा रा य, पुणे

िवभागीय
सहिनबंधक

लागू नाही

िवभागय सहा यक
िनबंधक

1 िदवस

मा. सहकार आयु त व िनवबंध सहकारी
सं था, महारा रा य, पुणे

िवभागीय सहा यक
िनबंधक

फी भर यानंतर
2 िदवसांत

मा. सहकार आयु त व िनवबंध सहकारी
सं था, महारा रा य, पुणे

िवभागीय
सहिनबंधक

पिरपूण ताव
ात
झा यानंतर 7
िदवस
7 िदवस

मा. सहकार आयु त व िनवबंध सहकारी
सं था, महारा रा य, पुणे

3 मिहने

मा. सहकार आयु त व िनवबंध सहकारी
सं था, महारा रा य, पुणे

िवभागीय
सहिनबंधक
िवभागीय
सहिनबंधक

मा. सहकार आयु त व िनवबंध सहकारी
सं था, महारा रा य, पुणे
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कामाचे व प :- पुनिर ण अज / अिपल अज दाखल कायप दती
पुनिर ण अज / अिपल अज काय लयीन वेळेत काय लयात सहा यक िनबंधक यांचेकडे सादर करता येईल.
सहा यक िनबंधक सदर अज खालील बाबतीत तपासेल.
1.

अिधिनयमतील तरतूदीनुसार सार या फॉमम ये अज आहे काय ? व याम ये अज ची हकीगत, अज करणेची कारणे िवनंती िदलेली आहे काय ?

2.

प काराचे प े यव थत िदले आहे त काय ?

3.

अज यो यिरतीने वा री केला आहे काय ?

4.

अज सा ांिकत केला आहे काय ?

5.

अज स यो य ट प लावला आहे काय ?

6.

नोटीस काढणेकरीता पो ट ितिकट लावलेले िलफापे िदले आहे त का ?

7.

जी कागदप े अज त नमूद आहे त याची स य ती यादीसह जोड या आहे काय ?

8.

अज मुदतीत दाखल केला आहे का ?

9.

अज सोबत वकालतनामा, पॉवर ऑफ ऍ़ टन आव यकतेनस
ू ार जोडणेत आले आहे त कवा कसे ?

10.

सं थे तफ अज केला असेल तर पोटिनयमानुसार संचालक मंडळाने ािधकृ त के याचा ठराव जोडला आहे काय ?

11.

या आदे शािव द अज केला आहे याची स य त जोडली आहे काय ?

12.

अिपल अज संदभ त महारा

सहकारी सं था िनयम 106 ची तरतूद पुण केली आहे कवा कसे ?

13.

अज करणा-या य तीस अज कर याचा अिधकार आहे कवा कसे ?

49 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

1.

तपासणी अिधका-यास अज सव बाबीची पुतता करीत आहे असे िदसून आ यावर तो िज हा उप िनबंधक यांचेसमोर "तपासले व न दणी
कर यासाठी आदे शा तव" असे नमुद क न या या वा री िदनांकासह सादर करील व आदे श ा त क न घे ईल.

2. अज म ये कोण याही टृ ी आढळू न आ यास िवभागीय सहिनबंधक यांचे आदे श घे ऊन संबंिधत प कारास 7 िदवसा या आत पुतता कर याचे
कळिवले जाईल.
3. तपासणी अिधकारी अज वर श यतो ता काळ ज हा िवभागीय सहिनबंधक काय लयास हजर नसतील ते हा 7 िदवसां या आत पुतता कर याचे
कळिवले जाईल.
4. तपासणी झालेवर जे अज यो य असतील व िवभागीय सहिनबंधक आदे श दे तील ते अज न दणी रिज टरम ये करणेत येईल.
5. पुनिर ण अज, अिपल अज, इतर करणे अज यासाठी वतं न दवही ठे वणेत येईल.
6. अज मुदतीत नसेल िवलंब मािपत के याचा आदे श काढ यानंतर अज ची न द न दणी रिज टरला घे णेत येईल.
7. जे अज वकारले जाणार नाहीत यासाठी वतं न दवही ठे वणेत येईल.
8. अज वकार यावर संबंधीतांना सुनावणी सुचनांप काढणेत येईल.
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िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी व िन चत क न कायप दतीचे काशन
कामाचे व प :- करण िनपटारा
1.

करण काय लयात दाखल झा यावर यावर आवक िश का तारखेसह उमटिव यात येईल.

2. िज हा उप िनबंधक करणावर यो य ते आदे श दे तील
3. संबंिधत लाक या या कायिववरण न दवहीम ये न द घेऊन, या या कत याम ये नमुद केले या काय लयीन कायप दती िनयमा माणे ,
विर ठां या आदे शा माणे सव िनयम, अिधिनयम, पिरप के यांचा िवचार क न यावर िटपणीसह आव यकते माणे सादर करील.
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कामाचे व प - सुनावणी या तारखा िन चतीची कायप दती
1. वैधािनक, शासकीय करणांम ये सुनावणी या तारखा हया करण िज हा उप िनबंधक यांचेसमोर गे यावर या या वत: या उपल धतेनस
ु ार तारखा
िद या जातील.
2. अशा सुनावणी या तारखांची न द ही करणावर िज हा उप िनबंधक वत: करतील.
3. सुनावणी या तारखा या नोटीसा / प े ही सहा यक िनबंधक यांचे वा रीने संबंधीतांना पाठिवली जातील.
4. सुनावणी या तारखेस ािधकरण िज हा उप िनबंधक उप थत राहू शकले नाहीत तर करणातील प कारा या सवमताने परं तु 15 िदवसांपे ा जा त होणार
नाही अशी
5. सुनावणीची तारीख संबंधीत िलपीक दे ईल व यास िज हा उप िनबंधक यांची मा यता घे णेत येईल.
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कामाचे व प - सहकारी सं था शासकीय अथसहा य
आ थक योजनेम ये मा य झाले या तरतुदीनुसार िज हयातील िवभागांना सं था सं येनस
ु ार ल ांक िदला जातो.
िवभागाकडू न आलेले पिरपुण छाननी, योजनेत असणा-या अट चा िवचार क न केला जाते.

शासकीय अथसहा या या सवसाधारण अटी खालील माणे असतील.
1. सं था खालील कालावधीचे िवमाचन यो य अिधमान भाग रा य शासनास दे ईल
(क) शासनाकडू न िमळाले या भाग भांडवल अंशदाना या एकूण र कमे या उविरत 50 ट के र कमे बददल 10 वष चे िवमोचन यो य अिधमान भाग
(ख) शासनाकडू न िमळाले या भाग भांडवल अंशदाना या एकूण र कमे या उविरत 50 ट के र कमे बददल 15 वष चे िवमोचन यो य अिधमान भाग
2. शासनाला िदले या िवमाचन यो य अिधभाग भागांची र कम परत दे यासाठी सं था एक भाग भांडवल िवमाचन राखीव िनधी िनम ण करील आिण वत:
िन वळ नफा काढ यापूव शासना या भागभांडवल अशंदाना या एकूण 1/15 एवढी र कम दरवष या िनधीम ये जमा करील.
3. सं था हा भागभांडवल िवमोचन राखीव िनधी सं थे या यवसायाम ये गुंतिवणार नाही. िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई िवभाग, मुंबई हे सं थे या
कवा सं थे या वग या बाबतीत िनदे श दे तील या िरतीने उ त िनधीची गुंतवणुक कर यांत येईल.
4. शासनाने िदले या भागभांडवलाची र कम पूणत: फेड यािशवाय सं थे ला सद यां या भाग भांडवलाची कोणतीही र कम ा त करता येणार नाही.
तथािप,
(क) जे हा एखादा सद य सं थे चे काय े कायमचे सोडू न गेला असेल आिण यामुळे यांना आपले सद य व काढू न घे याची इ छा य त केली असेल
अशा करणी आिण
(ख) जे हा एखादा सद य मृ यू पावेल आिण या या / ित या कायदे शीर वारसाला ते भाग या या नावांवर बदली क न नको असतील व या
(ग) या सद य सं थे चे नंतर पिरसमापन झालेले असेल ित या बाबतीत.
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1. पिरसमापन केले या सं थे या पिरसमापकांना (सं थे चा) भार वकार यास पिरसमापन होणारी सं था या सं थे ची सद य असेल या सं थे कडे सद य वाचा
राजीनामा पाठवतील.
2. महारा

सहकारी सं था अिधिनयमा या कलम 23 (3) या उपबंधास अिधन राहू न पिरसमापन होणारी सं था या सं था या सं थे ची सद य असेल या सं थे ने

सद य व:चा राजीनामा िमळा या या िदनांक पासून तीन मािह या या आत पिरसमापन होणा-या सं थे ला ित या भागभांडवलाची संपण
ू र कम परत केले
पािहजे.
3. पिरसामापन होणा या सद य सं थे ना याची भागभांडवलाची र कम परत िद यानंतर सं थे ने अशी परतफेड के या या िदनांकापासून दोन वष या आंत निवन
सद य दाखल क न घे वून कवा यथ त िव मान सं थाकडू न या मय दे पयत जादा भागभांडवल गोळा क न उ त भागभांडवलाची र कम भ न काढणे
आव यक असेल.
4. या शत वर िज हा उप िनबंधकाची पूव परवानगी घे वून भागभांडवल परत करता येईल.
5. सं थे या एकूण कमचारी वग -10 पे ा जा त असेल पे ा जा त असेल ते हा सं थे ने आप या एकूण पदा या 34 ट के पदे ही भागासवग य राखून ठे वली
पािहजेत शासन िनणय सा.प.िव. .बीसीसी-1064 तीन जे िदनांक 9 एि ल 1965 म ये चार िविश ट जाती आहे त. मागासवग तील या िविवध िविश ट जात ना
याय आिण पय त ितिनध व दे या या दृ टीने सं थे म ये मागसवग य उमेदमारांना नोक-यांना दे तांना िहच ट केवारी लागू करणे आव यक असेल.
5-अ) मागसवग तील िविश ट जाती या लोकांसाठी राखून ठे वले या पैकी कोणतीही पदे िर त अस यास ती पदे यो य उमेदवारां या अभावी, या जातीतील
कोण याही उमेदवारांची नेमणूक क न भरता कामा नये ती पदे पांच वष पयत तशीच िर त ठे व याचे चालू ठे वले पािहजे , मा कोण याही सेवा
वेशा या वेळी राखीव िर त पदे पुढे चालू ठे वलेली िर त पदे िमळू ण एकूण िर त पदां या सं या या 50 ट केपे ा जा त कामा नये.
जर दोनिर त पदे असतील तर यापैकी एक राखीव िर त पद हणून मान यांत येऊ नये. िर त पदे पाच वष पे ा अिधक काळ िर त ठे व यां याचे
चालू ठे व यांत येणार नाही.
या शत स अिधन राहू न 50 ट केपे ा अितिर त पदे पुढील सेवा वेशापयत िर त ठे व यांत येतील.
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6. सं थे चा कायवाह, यव थापक कवा दरमहा 300/- यापे ा अिधक मूळ वेतन असणारे कमचारी यांची िनयु ती करताना स म ािधका-यांची पूव मा यता
घे णे आव यक असेल िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई िवभाग, मुंबई यांना दे खील सं थे चा मु य कायकारी अिधकारी अिधकारी हणून यो य अशा
शासकीय अिधका-यांची नेमणूक कर याचे अिधकार असतील.
7. याबाबतीत वेळोवेळी सुधारीत केले या कोण याही शेतीचा भं ग झा यास िवभागीय सहिनबंधक सहकारी सं था, मुंबई िवभाग, मुंबई हे ितचे संपण
ू
भागभांडवल कवा याचा भाग परत घे याचे अिधकार राखून ठे वत आहे .
8. शासना या भागभांडवलाचा वापर कर यापूव सं था या शत अंमलांत आण या या दृ टीने आप य संबध उपिवधीम ये यथोिचत सुधारणा करतील.
9. लाभांश घोिषत शासनास दे य असलेली लाभाशांची र कम शासकीय कोषागारात जमा करील. लाभांश घोिषत के या या िदनांकापासून तीन मिह या या आंत
शासनाला लाभांश दे यांम ये सं थे ने कसून के यास लाभांशाची परतफेड क न शासन िव ीय िनयमाखाली वेळोवेळी िवहीत करील असे दं डणीय याज
सं थे ला ावे लागेल. पुढील तीन मिह याम ये लाभांश आ ि◌ यावरील दं डणीय याज दे यांम ये कसूर के यास या िदनांकास भाग भांडवलाची जेवढी अद
र कम दे य असेल तेवढी सव र कम वरत घे यांत येइल आिण अटी व शत चा भं ग के याबददल उ त सं था यो य या कारवाईस पा ठरे ल.
10. सं थे ने यं समा ी जमीन आिण अ य मालम ा खरे दी के यावर लगेच यावर शासनाचा दुसरा भाग असेल आिण सं था खालील अटी मा य करील.
11. अ) िज हा उप िनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर अगर यांनी नामिनदे शन केलेली य ती यांचे मार्फत सं थे चे सतत व समवत लेखापिर ण करणे ब)
िज हा उप िनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई (1) शहर अगर यांनी नामिनदशन केलेली य ती यांचे माफत सं थे ची तपासणी घे ईल.
12. कज/ अनुदान िमळणारी सं था,/ ािधकरण हे शासनाने या िविश ट योजनासाठी अनुदान / कज मंजरू केले असेल या योजनासाठी व शासनाने नमूद
केले या अवधीत खच करील व यांचे वतं िहशोबात ठे वील.
13. अनुदान ाही / णको वरील . 11 या शत पु-या के याबददल शासनाची खा ी पटावी हणून शासन या दारे असा आदे श दे त आहे व अनुदाना ाही/ णको
मा य करीत आहे की, महालेखाकार, मुंबई / नागपूर यांना िहशोब तपासणी या योजनासाठी सं थे या िहशोब वहया िमळ याचा अिधकार असेल व
अनुदान ाही / णको महालेखाकारास आपली कामे यथोिचतिर या पार पाडता यावीत हणून यास सव मदत व सोयी उपल ध क न दे ईल.
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14. मजूर सं थाचे बाबतीत सभासदांना िमळणा-या मजूरीतून

येक

पयामागे सहापैसे कापून घे ऊन सं था आपले भागभांडवल वाढिवल.

15. या सं थे त कमचा-यांची सं या 10 कवा यापे ा जा त आहे ती सं था माजी सैिनकांसाठी हणून िर त पदापैकी 15 ट के पदे राखून न ठे वावी. (याम ये
शासन िनण सा. .िव. .एस.आर ही-1071/6454-डी िद.29/3/72 नुसार राखीव असले या 80 ट के पदांचा समावेश आहे . )
16. शासन असा िनदश दे त आहे की, कोण याही िविश ट कॅ लडर वष त तृतीय / चतुथ ेणीतील
माजी सैिनकांसाठी पदे राखून ठे वणे बंधनकारक आहे .

येक वग तील पदांसाठी जागा राखून न ठे वता सव पदांना िमळू न
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कायदा कलम 9 ( सं था न दणी ) :महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील कलम 9 नुसार िनयोिजत सहकारी सं थे ची न दणी करणेचे अिधकार, िनबंधक हणून
या काय लयास असून या सं थांचे न दणी वेळेस काय े दोन िज हा कवा यापे ा अिधक िवभागापुरते आहे अशा सं थांची न दणी या कायदयात केली
जाते.
न दणी तावामधील कागदप े पहाता ती शासना या / मु यालया या न दणी िनकषा माणे पिरपुण अस यास या करणी संबंधीत
िलपीकाकडू न िटपणी सादर क न काय लय अिध क यां चेमाफत िवभागीय सहा यक िनबंधक व िवभागीय सहिनबंधक यांजकडू न िटपणी मंजरू झालेनंतर
न दणीबाबत ापन, न दणी ताव प व सं थे ने वकारलेले उपिवधी याची न दणी केली जाते. ताव दोन मिह या या मुदतीत िनकाली काढणे बंधनकारक
असून अशा ताव िवहीत मुदतीत िनकाली काढता न आ यास मुदत संप यानंतर 15 िदवसांत अप याहू न विर ट अिधका-याकडे िनणयासाठी सोपिवली
जातो.

कायदा कलम 13 (सं थे या उपिवधीची सुधारणा):या सं थांचे काय े िज हा तरावर आहे अशा सं थांनी व यांचे मंजरू उपिवधीम ये सुधारणा करावयाची अस यास तसा उपिवधी ताव
सवसाधारण सभे त ठराव मंजरू क न नमुना पी म ये पिरपुण ताव तयार क न या काय लयास सं थे ने सादर के यास पिरपुण ताव शासन / मु यालय
यां या मागदशक िनकषानुसार पिरपुण अस यास यावर संबंधीत िलपीकाकडू न छाननी क न काय लय िट पणी सादर केली जाते. सदरहू िटपणी काय लय
अिध क यांचेमाफत िवभागीय सहा यक िनबंधक, िवभागीय सहिनबंधक, यांची मंजुरी घे ऊन सदरहू ताव मंजरू / नामंजरू केला जातो. सदरहू ताव दोन
मिह यां या मुदतीत या काय लयाकडू न िनकाली काढला जातो.
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कायदा कलम 78 :िज हा पातळीवर काय े असले या सं थांची सिमती कवा समीती सद य आप या कत यात कसूर करीत असेल कवा या
अिधिनयमा दारे व उपिवधी दारे तीला नेमन
ू िदलेली कत य पार पाड यास हयगय करीत असेल कवा ती या सद यां या िहतास बाधक अशी कोणतीही कृ ती
करीत असेल अथवा रा य शासनाने मंजरू केलेली सहकार िवषयक धोरण कवा िवकास काय म याची समुिचतिर या अंमलबजावणी कर या या
कामकाजासाठी रा यशासनाने कवा िनबंधकाने काढले या िनदे शाची जाणूनबुजन
ू अव था करीत असेल अ यथा तीची कवा याची कामे उ चीतिर या आधी
सा ेपाने पार पाडीत नसेल असे या काय लयाचे िनदशनास आ यास संबंधीत संचालक मंडळ कवा संचालकास महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
चे कलम 78 अ वये कारणेदाखवा नोटीस दे ऊन याचे लेखी व त डी हणणे ऐकन घे तले जाते. यास या माणात सुनावणी दे यात येते. तसेच एखादी सं था
िशखर / फेडरल सं थे ची सभासद अस यास या सं थे चेिह हणणे ऐकून घे तले जाते व यानुसार अं तीम िनणय घे ऊन कारवाई कर यात येत.े

कायदा कलम 102 ( यवहार बं द करणे ):िज हा तर काय े असले या सं थांचे कामकाज बंद झा यास कवा या काय लयाचे कलम 83 अ वये केले या चौकशीचे काम कवा
कलम 84 अ वये केले या तपासणीचे काम संप यावर कवा सं थे चे िहशोब तपासणीचे अहवाल ा त झा यावर कवा सं थे ने काम सु केले नाही असे
िनदशनास आ यास महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 102 खाली सं थे चे कामकाज बंद करणेबाबत म यंतरीय आदे श सं थे स दे यात
येतो. व यांचे हणणे ऐकून सदरहू आदे श एक मिह या या मुदतीत नंतर कायम कर यात येऊन सं थे चे कामकाज बंद कर याबाबत व तीचे येणे दे णी वसुल
कर याकरीता अवसायक हणुन नेमणूक केली जाते. सदरहू अवसायक कामकाज आढावा दर तीनमािहस घे यात येऊन तसे इितवृ न द क न सं थे ची
येणे / दे णी भागिव यानंतर आ थकप के िनरं क क न सं था न दणी रदद केली जाते.
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मजूर सहकारी सं था या न दणीस मा यता दे णेबाबत ( िवभागीय सिमती ):मा. सहकारी आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा रा य, पुणे यांचेकडील पिरप क मांक अथ -1 / मसअ/ न दणी /-1/85 िद.
19.4.1985 नुसार मंजरू सं था न दणीबाबत ठरवून िदलेले िनकष व काही िविश ट त वावर हु कूम न दणी करणांची छाननी कर याकरीता व पुव परवानगी
दे याकरीता िवभागीय पातळीवर एक सिमती गठीत कर यात आली आहे ती खालील माणे .
1)
2)
3)
4)

िवभागीय सहिनबंधक
िज हा उपिनबंधक
संबंधीत मंजरू िज हा फेडरे शनचा ितिनधी
रा य मजूर सहकारी सं थां या संघाचा ितिनधी

:अ य
: सद य
: सद य
: सद य

िवभागातील िज हयाकडू न मजूर सहकारी सं थांची न दणी करणे ा त झा यावर उपरो त सिमतीची सभा आयोिजत क न या सभे म ये छाननी क
न करणे / ताव मंजरू ीसाठी सादर केली जातात. सदरहू करणी मजूर सं था न दणीबाबत मु यालयाने ठरवून िदलेली मागदशक सूचना / त वे यांचा िवचार
क न सिमती मजूर सं थांना न दणी करणेस मा यता दे ते.
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त ता 4 (1) (ब) (v)
िज हा उप िनबंधक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना - अ
अ. .

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय

िनयम

मांक व वष

1

सहकारी सं था कामकाज

2

कमचारी/ अिधकारी िनयं ण

महारा

नागरी सेवा िनयम

3

आ थक अिधकार अंमलबजावणी

महारा

कोषागार िनयम महारा

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 महारा
सहकारी सं था िनयम 1960

िव ीय िनयम

अिभ ाय
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त ता 4 (1) (ब) (v)
िज हा उप िनबंधक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना - ब
अ. .

शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय

1

िनरं क

2
3

शासन िनणय

मांक व तारीख

िनरं क

अिभ ाय
िनरं क
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त ता 4 (1) (ब) (v)
िज हा उप िनबंधक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना - क
अ. .

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय

1

िनरं क

2
3

परीप क

मांक व तारीख
िनरं क

अिभ ाय
िनरं क
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त ता 4 (1) (ब) (v)
िज हा उप िनबंधक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना - ड
अ. .

िवषय

1

िनरं क

2
3

मांक व तारीख
िनरं क

अिभ ाय
िनरं क
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शाखा - लेखा
न ती सुची वष 2019-20 किरता
अ. .
िशष

उपिशष

िवषय वेतन दे यके

फाईल
.

वग करण

1
2

वेतन दे यके
काय लयीन खच

िजउिन
िजउिन

वेतन दे यके
काय लयीन खच

लेखा
लेखा

अ
ब

5

सेवािनवृ कमचारी दे यके

िजउिन

सेवािनवृ कमचारी दे यके

लेखा

ब

6
7

मािसक खच
वा षक अंदाजप क / चारमाही / आठमाही

िजउिन 9 अिधन त काय लये
िजउिन 9 अिधन त काय लये

मािसक खच
वा षक अंदाजप क / चारमाही / आठमाही

लेखा
लेखा

ब
ब

8

दौरा खच

िजउिन

दौरा खच

लेखा

ब

10
11

भ.िन.िन.िनधी ना परतावा या काय लयाचे
भ.िन.िनधी ना परतावा या काय लयाचे

िजउिन 9 अिधन त काय लये
िजउिन 9 अिधन त काय लये

भ.िन.िन.िनधी ना परतावा या काय लयाचे
भ.िन.िनधी ना परतावा या काय लयाचे

लेखा
लेखा

ब
ब

12

अंितम वेतन वाढ माणप

अंिमत वेतन वाढ माणप

लेखा

ब

13

लेखन साम ी मागणी

िजउिन 9 अिधन त वग-2
अिधकारी
िजउिन

लेखन साम ी मागणी

लेखा

ब

नादे य दाखले

िजउिन

नादे या दाखले

लेखा

ब

15
16

प यवहार धारीका
आयकर िववरण प के

िजउिन
िजउिन

प यवहार धािरका
आयकर िववरण प के

लेखा
लेखा

ब
ब

17

6 या वेतन आयो.भ.िन.िन. जमा िववरण प

िजउिन

6 या वेतन आयो. भ.िन.िन जमा िववरण प

लेखा

ब

18

मुंबई िवभाग सहकार खाते कमचारी सह. पतसं था
मय . मुंबई (कमचारी वसुली प के)

िजउिन

मुंबई िवभाग सहकारी खाते कमचारी सह.
पतसं था मय . मुंबई ( कमचारी वसुली प के )

लेखा

ब

19

वाटप केलेले अनुदान

िजउिन 9 अिधन त काय लये

वाटप केलेले अनुदान

लेखा

ब

20

सम पत अनुदान

िजउिन 9 अिधन त काय लये

सम पत अनुदान

लेखा

ब

14
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शाखा:- मािहतीचा अिधकार
न ती सुची वष 2019-20 किरता
अ. .

िशष

उपिशष

िवषय

1

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
2005

मागणी
अज

मािहती अिधकार 2005 कलम 6
अ वये मागणी अज

2

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
2005

अिपल
अज

मािहती अिधकार कलम 19 (1) अ वये
अिपल अज

3

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
2005

थायी
आदे श
धारीका

मािहती अिधकार 2005

फाईल

.

वग करण

मा.अ. मागणी अज

ब

मा.अ. अिपल

अ

मा.अ. थायी आदे श

अ
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क

:- 7

न ती सुची वष 2019-20 किरता
कलम 154 पुनिर ण अज धारीका
पु न र ण अज याद

अ. .

9

धािरका

.

अजदाराचे नाव

1 31/2017
2 32/2017

िनतीन सी. भ साली
चं कांत भ साळी

3
4
5
6
7
8

छोटे लाल भवन को.ऑप.हौ.
छोटे लाल भवन को.ऑप.हौ.
छोटे लाल भवन को.ऑप.हौ.
छोटे लाल भवन को.ऑप.हौ.
ी. अशोक भ साली
केरसी लकडवाला व इतर 2

33/2017
34/2017
35/2017
36/2017
39/2017
42/2017
47/2017

10 48/2017

गैरअजदाराचे नाव
पंचर न को.ऑप.हौ सग
पंचर न को.ऑप.हौ सग

रोहीत वनमालीदास मेहता
राहू ल रोहीत मेहता आिण इतर
मे.एच. ही. मेहता आिण इतर
वालािसनोर गती समाज
पंचर न को.ऑप.हौ सग
जयजी मे शन को.ऑप.हौ सग
चे अरमन / से े टरी,पंचर न को.ऑप.हौ सग सोसा.िल.,21,
ी. मह सी. भ साली,
2303, पंचतारा को.ऑप.हौ सग सो.िल.,21, मामा मामा परमानंद माग, मुंबई – 400 004
परमानंद माग, मुंबई -400 004.
केरसी तोमजी लकडावाला आिण इतर
जयजी मे शन को.ऑप.हौ सग
मा. उ च यायालय 27.11.2017

11 49/2018
12 50/2017

बृह मुंबई महानगरपािलका
लािसक टॉवर हौ सग
चे अरमन / से े टरी, पंचर न को.ऑप.हौ सग सोसा. िनतीन सी. भ साली
िल.,21, मामा परमानंद माग, मुंबई – 400 004

13 01/2018
14 02/2018

सॅ हीओ रे मं ड फेराओ
यू मा ँ ड को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

कासा मारीया को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
अचना नेगी टं डन,

15 03/2018

नंदलाल गु ता

ओम आराधना को.ऑप.हौ सग
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16 05/2018

िमरा मे शन हौ सग सो.

17 06/2018

गनी कॅ सल को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

ल मीकांत चं दल
ु ाल कानसरा

18 07/2018
19 08/2018

गनी कॅ सल को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
गनी कॅ सल को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

अली अकबर /सरीफा हाजी कम
अझीझ अली म सुरी

20 09/2018
21 10/2018

फोने स हाऊस को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ि यदशनी मिहला को.ऑप.हौ सग

दे वयानी एस. शाह /शशीकांत बी. शाह
अर वद नोगा शाह

22 11/2018
23 12/2018

मेसस संतोष ए टर ायजेस
मेसस संतोष ए टर ायजेस

ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

24
25
26
27
28

मेसस संतोष ए
मेसस संतोष ए
मेसस संतोष ए
मेसस संतोष ए
मेसस संतोष ए

ायजेस
ायजेस
ायजेस
ायजेस
ायजेस

ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

29 18/2018
30 19/2018
31 20/2018

मेसस संतोष ए टर ायजेस
मेसस संतोष ए टर ायजेस
मेसस संतोष ए टर ायजेस

ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

32
33
34
35

मेसस संतोष ए टर ायजेस
मेसस संतोष ए टर ायजेस
मेसस संतोष ए टर ायजेस
के.जी.वाघ

ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
ओमा साहील टॉवर को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
दादर गु दे व को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

मह तरे

माऊली को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

13/2018
14/2018
15/2018
16/2018
17/2018

21/2018
22/2018
23/2018
24/2018

36 25/2018

टर
टर
टर
टर
टर

ीमती मधु तलवार
ीन
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शाखा:- बी-9
न ती सुची वष 2019-20 किरता
मानीव अिभह तांतरणाची धािरका
अ. .

अज

.

अजदाराचे नाव

ितवादीचे नाव

1

DC1002876/2016 सटर पा ँई ट ि मायसेस

पेिननसुला लॅ ड िल.,

2

1004131/2017

क पवृ हे रीटे ज को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

मेसस साऊथिव ले डे हलपस ा.िल.,

लॉट 31-अे, कुलाबा रे लमेशन इ टे ट,

817, पारे ख माकट, मामा परमानंद माग,

106 वूड हाऊस रोड, कुलाबा,

ऑपेरा हाऊस, मुंबई – 400 004.

मुंबई – 400 005
3

1004574/2018

चे अरमन/से े टरी,

टॅ डड इंड ीज िल.,

ऑ बट लाझा ि मायसेस को.ऑप.सो.िल.,

मफतलाल सटर, नरीमन पा ँइ ट,

लॉट नं.952/954 ऑब ट लाझा,

मुंबई -400 025.

यू भादे वी, मुंबई -400 025
4

1004131/2017

इनोवा

ि मायसेस

को.ऑप.हौ सग

सो.िल., म ॅराथॉन ने सजेन िरय टी िल.,

म ॅराथॉन ने सजेन इनोवा, गणपतराव कदम माग, अिलकडे म ॅराथॉन ने सजेन िरय टी आिण
लोअर परे ल ( प चम) मुंबई -400 013.

टे सटाई स िल.,
काय लय – म ॅराथॉन यूचरे स, मफतलाल िमल
कंपाऊंड,एन. एम. जोशी माग, लोअर परे ल
(पूव), मुंबई - 400 013

5

10046202018

पेिननसुला सटर को.ऑप.ि मायसेस सोसा.िल., मेसस पेिननसुला लॅ ड िलमीटे ड,
सी.एस. नं. 63/74 व 107 परे ल िशवडी पेिननसुला पे टा, मथुरदास िम स,
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6

िड हजन,

सेनापती बापट माग,

डॉ. एस.एस. राव रोड, परे ल, मुंबई – 400 012

लोअर परे ल, मुंबई – 400 013

रोशनी
144,

को.ऑप.हौ सग
मधूकर

सो.िल., . ी.दामोदर गजानन ठाकूर,

वसंतराव

रोड, 2. ीमती जयंतीबाई शंकर पाटील,

िन यानंद नगर, वडाळा (पूव) मुंबई – 400 3. ी. मोद शंकर पाटील
037.

4. ी. सुिनल शंकर पाटील
5. ीमती सुमन कािशनाथ हा े
6. ीमती अलका अर वद पाटील
7. ीमती विनता अ ण लाडगे

7

10045432018

चे अरमन/से े टरी,
यू िशवम को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
महावीर अपाटमट, िब डग टाईप अे,

1.िहरा इ हे समट ा.िल.,
सूय महल, 4 था माळा, बुरजोरजी भ चा रोड,
फोट, बॉ बे – 400 023.

िसटी स ह नं.405/2, बावा टॉवर समोर,
ह.एन. पुरव माग, सायन- ॉ बे रोड,
चुनाभ ी, मुंबई – 400 022.

8

1004525/2018

सुरज हचर अे िब डग को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
भागोजी कीर माग, परॅ ाडाईज िसनेमा मागे,
मािहम, मुंबई – 400 016

मेसस सुरज इ टे ट डे हलपस ा.िल.,
लॅट नं. 15, बी वग, ितसरा माळा,
मािहम माता िब डग, मरीनगर कॉलनी,
मािहम, मुंबई – 400 016

9

1004529/2018

पंपंचर न को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

सागर इ हे समट कॉप रे शन,

21 पंचर न मामा परमानंद माग,

201 चचगेट चबस,
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ऑपेरा हाऊस, मुंबई – 400 004.

5 यू मरीन लाई स, मुंबई – 400 020

चर न को.ऑप.हौ सग सो.िल.,
10

11

1004661/2018

1003411/2017

नझीर िब डग को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

मेसस एच. ह. कॉप रे शन,

139, ऑग ट

907, दलामल हाऊस, नरीमन पॉईंट,

ांती माग,

क बाला िहल, मुंबई – 400 036

मुंबई -400 021.

सोना चबस को.ऑप.हौ सग सो.िल.,

मथ वाईफ ऑफ जॉन डोिमिनक गो स,

507/509, िच ा बझार, िगरगांव,

(जमीन मालक) मालम ाप का माणे ,

मुंबई – 400 002.

सीटीएस नं. 680,भूले वर हलेज,
507/509, जे.एस.एसस.रोड, िच ा बझार,
िगरगांव, मुंबई – 400 002

12

1004799/2018

युिन हसल

हाईटस

को.ऑप.सो.िल.,

लॉझम डे हलपस ा.िल.,

291, जावजी दादाजी रोड,नाना चौक, मुंबई – बी-11, क तुरचं द कंपाऊंड, कबूतरखाना,
400 007

दादर (प), मुंबई – 400 014
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कलम 4 (1) (अ) (vi)
िज हा उप िनबंधक काय लयाम ये द ताऐवजांची वगवारी
अ. .

िवषय

द ताऐवजाचा कार
न ती/ म टर/
न दपु तक,
हाऊचर इ.

मुख बाब चा
तपिशलवार

सुरि त
ठे व याचा
कालावधी
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िज हा उप िनबंधक काय ला या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स लामसलत कर याची
यव था.
अ. .

स लामसलतीचा
िवषय

1

शासक िनयु ती

2

ले खापरी ण दोष दु

3

सं थे चे िवभाजन

ती

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण य अिधिनयमा /
िनयमा / पिरप का दारे

पुनरावृ ीकाल

संघीय सं थे स प िलहू न
बोलावून

य सुनावणीस महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 चे कलम
77, 78

---

संघीय सं थे स प िलहू न
बोलावून

य सुनावणीस महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 चे कलम 82

---

संघीय सं थे स प िलहू न
बोलावून

य सुनावणीस महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 चे कलम 18

---
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कलम 4 (1)(ब)(viii)
नमुना अ
िज हा उप िनबंधक काय लयां या सिमतीची यादी
अ. .

सिमतीचे नांव

1

कामवाटप सिमती
मजूर

सिमतीचे सद य

1)िज हा उप िनबंधक- अ य
2) सहा यक िनबंधक अिधन िज हा उप
िनबंधक – सद य सिचव
3)अ य मजूर फेडरे शन – सद य
4) कायकारी अिभयंता, सावजिनक
बांधकाम िवभाग-सद य
5) कायकारी अिभयंता, कामे पाठिवणा या
वक अवाड ग ए सीज- सद य

सिमतीचे
उ ी टय

िकती वेळा
घे यांत ये ते

मजूर सहकारी
सं थाना
कामवाटप करणे

आठवडयातून एक
वेळा

सभा
सभे चा
जनसामा यांसाठी इितवृ
खुली आहे कवा (उपल ध)
नाही
नाही

उपल ध
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कलम 4 (1)(ब)(viii)
नमुना ब
िज हा उप िनबंधक काय लया या अिधसभांची यादी काशीत करणे.
अ. . अिधसभेचे
नांव

सभेचे सद य

सभेचे उि ट

िन रं

िकती वेळा
घे यात येते.

क

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे कवा
नाही

सभेचा
कायवृ ांत
(उपल ध)
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कलम 4 (1)(ब)(viii)
नमुना क
िज हा उप िनबंधक काय लया या अिधसभांची यादी काशीत करणे.
अ. .

परीषदे चे
नांव

पिरषदे चे सद य

परीषदे चे
उि ट

िन रं

िकती वेळा
घे यात येते.

क

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे कवा
नाही

सभेचा
कायवृ ांत
(उपल ध)
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कलम 4 (1)(ब)(viii)
नमुना ड
िज हा उप िनबंधक काय लया या अिधसभांची यादी काशीत करणे.
अ. .

सं थेचे
नांव

सं थेचे सद य

सं थेचे उि ट

िन रं

िकती वेळा
घे यात येते.

क

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे कवा
नाही

सभेचा
कायवृ ांत
(उपल ध)
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कलम 4 (1) (ब) (ix)
िज हा उप िनबंधक काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे नांव व यांचे मािसक वेतन.
अ. .

पदनाम

1
2
3
4
5
6

िज हा उप िनबंधक
सहा यक िनबंधक
सहा यक िनबंधक
सहा यक िनबंधक
काय लय अिध क
काय लय अिध क

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

अिधकारी/ कमचा-यांचे नांव

वग

जू िदनांक

मूळ वेतन

वग- 1
वग- 2
वग- 2
वग- 2
वग- 3
वग- 3

01.08.19
11.09.18
23.05.16
-02.01.19
01.06.17

91100
53000
71200
-55100
60300

लघुलेखक िन न ेणी
मु य िलपीक
मु य िलपीक

ी. जे.डी. पाटील
ी. राखी मंगेश गावडे
ी.िदनेश म.च हाण
पद िर त
ी.दयानंद आर.पाटील
ी.सुयभान.भा.तांदळे (सेवा वग आर-प चम
िवभाग)
ीमती एम.एस.चाळके (सेवा वग िजउिन-3)
ीमती यो.सु.गाडगे
पद िर त

वग- 3
वग- 3
वग- 3

13.06.18
09.05.16
--

72000
38700
--

मु य िलपीक
सां यकी सहायक
लेखापाल
विर ठ िलपीक
विर ठ िलपीक
विर ठ िलपीक
विर ठ िलपीक
किन ठ िलपीक
किन ठ िलपीक
किन ठ िलपीक
किन ठ िलपीक
किन ठ िलपीक

पद िर त
ी. रा.द.काटकर
पद िर त
पद िर त
ी. .एस.रातवडकर (सेवा वग एफ/एन िवभाग)
ी.िन.ना.पुंजारे
ी.जय राठोड (सेवा वग सी िवभाग)
ी.िन.मु.आहे र
ी.मं.िव.गावडे
ी.िदनेश कासार
पद िर त
पद िर त

वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 3

-18.06.13
--01.07.15
09.05.16
28.11.18
01.06.17
09.06.17
04.05.18
---

-40400
--32300
27900
26300
37200
37200
21100
---
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22
23
24
25
26
27
28
1
2

किन ठ िलपीक
किन ठ िलपीक
वाहनचालक
नाईक
िशपाई
िशपाई
िशपाई
सहकारी अिध. ण
े ी-2
सहकारी अिध. ण
े ी-2

पद िर त
पद िर त
पद िर त
ी.पी.बी. शदे (सेवा वग िवसिन काय लय)
ी.िद.िश.कोळी
ी.िद.मं.कुडके
ी.िद.शां.िशरवडकर
ी.सा.गु.तंतरपाळे (सी िवभाग मधून सेवा वग)
ी.सं.ज.बनसोडे (एफ/एस िवभाग मधून सेवा वग)

वग- 3
वग- 3
वग- 3
वग- 4
वग- 4
वग- 4
वग- 4
वग- 3
वग- 3

---01.03.07
03.08.13
01.07.06
16.01.12
15.09.12
02.07.18

---34700
18000
33700
18500
47600
47600
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कलम 4 (1) (ब) (x)
िज हा उप िनबंधक काय लया या अिधकारी / कमचा-यांची वेतनाची िव तृत मािहती
अ. .

पदनाम

अिधकारी / कमचा-यांचे
नाव

1

िज हा उप िनबंधक

वग -1 (राजपि त
अिधकारी )
ी. जे.डी. पाटील

2

सहा यक िनबंधक

वग- 2 (राजपि त
अिधकारी)
ीमती राखी गावडे

3

सहा यक िनबंधक

वग- 2 (राजपि त
अिधकारी)
ी. डी. एम.च हाण

4

काय लय अिध क

ी. एस.बी.तांदळे

5

काय लय अिध क

ी. डी.आर.पाटील

6

लघुलेिखका

ीमती एम.एस.चाळके

7

मु य िलपीक

ीमती जे.एस.गाडगे

8

विर ठ िलपीक

ी.जय राठोड

वेतन

ेणी

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

शहर
भ ा

वास भ ा

इतर बाबी
(धुलाई
भ ा)

. 67700 - 208700

10932

21864

300

2400

0

. 41800 - 132300

6360

12720

300

1,200

0

. 41800 - 132300

8544

17088

300

1200

0

. 38600 - 122800

7236

14472

300

400

0

. 38600 - 122800

6612

13224

300

400

0

. 38600 - 122800

8640

17280

300

400

0

. 35400 - 112400

4644

9288

300

400

0

. 25500 - 81100

3156

6312

300

400

0

मुळ वेतन पये 91100

मुळ वेतन पये 53000

मुळ वेतन 71200

मुळ वेतन पये 60300
मुळ वेतन पये 55100
मुळ वेतन पये 72000
मुळ वेतन 38700
मुळ वेतन 26300
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9

विर ठ िलपीक

ी. पी.एस.रातवडकर

. 25500 - 81100

3876

7752

300

400

0

10

विर ठ िलपीक

ी.एन.एन.पुंजारे

. 25500-81100

3348

6696

300

400

0

11

किन ठ िलपीक

ी.एन.एम.आहे र

.19900 - 63200
मुळ वेतन 14090 (6 वा आयोग)

20853

4227

300

400

0

12

किन ठ िलपीक

ी . एम. ही.गावडे

21046

4266

300

400

0

13

किन ठ िलपीक

ी.डी.सी.कासार

.19900 - 63200
मुळ वेतन 14200 (6 वा आयोग)
. 19900- 63200
मुळ वेतन पये 21100

2532

--

200

400

14

सां यकी सहायक

ी.आर.डी.काटकर

.29200 - 92300
मुळ वेतन पये 40400

9696

4848

300

400

0

15

नाईक

ी. पी.बी. शदे

. 16600 - 52400

4164

8328

200

400

50

16

िशपाई

ी. डी.एस.कोळी

. 15000 - 47600

2160

4320

200

400

0

17

िशपाई

ी. डी.एम.कुडके

. 15000 - 47600

4044

8088

300

400

50

18

िशपाई

ी.डी.एस.िशरवडकर

. 15000 - 47600

2220

4440

200

400

0

मुळ वेतन पये 32300
मुळ वेतन पये 27900

मुळ वेतन पये 34700
मुळ वेतन पये 18000
मुळ वेतन पये 33700
मुळ वेतन पये 18500
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कलम 4 (1) (ब) (xi)
िज हा उप िनबंधक काय लयाचे मंजरू अंदाजप क व खच चा तपिशल.
अ. .

अंदाजप िकय
शीष चे वणन

अनुदान

1

001(01)(05) िवभागीय
व िज हा शासन
24250067

9000000
89500
112000
4320000
192000
18000

िनयोिजत वापर अिधक अनुदान
( े व
अपेि त
कामाचा
अस यास
तपािशल)
पयात
वेतन
वास
काय खच
भाडे व कर
िवदयुत व दूर वनी
अितकालीक भ ा

अिभ ाय
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कलम 4 (1) (ब) (XII)
िज हा उप िनबं धक काय लयातील अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती.
काय माचे नांव :- चालू वष त या काय लयामाफत अनुदान वाटप केलेले आहे .
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कलम 4 (1) (ब) (xiv)
िज हा उप िनबंधक काय लयील मािहतीचे इले
अ. .

1

द तऐवजाचा कार

या काय लयाने संगणकावर टाईप
केले ली प े / आदे श इतर मािहती
(िटप:- या या वेळेत संगणकात
उपल ध असले ली मािहती)

ॉनीक व पात साठिवलेली मािहती

िवषय

कोण या
इले ॉिनक
नमु यात

---

---

मािहती
िमळिव याची
प दती
मािहती अिधकार
अिधिनयम 2005
अंतगत अज
के यास

जबाबदार य ती

िज हा उप िनबंधक
सहा यक िनबंधक

83 branches/jyoti/Mahiti Adhikar pustika

कलम 4 (ड) (ब) (xv)
िज हा उप िनबंधक काय लयात उपल ध सुवीधांचा त ता कािशत करणे.
अ. .

सुवीधे चा कार

वेळ

कायप दती
पुव
परवानगीिशवाय
सोमवार,
मंगळवार, गु वार
अज दे ताच
उपल ध
अज दे ताच
उपल ध

िज हा उप िनबंधक
ी. डी.आर.पाटील
काय लय
काय लय अिध क

ी.डी.एम.च हाण
सहा यक िनबंधक

िज हा उप िनबंधक
ी. डी.आर.पाटील
काय लय
काय लय अिध क
िज हा उप िनबंधक
ी.डी.एम.च हाण
काय लय
सहा यक िनबंधक

ी.डी.एम.च हाण
सहा यक िनबंधक
िज हा उप
िनबंधक

अज दे ताच
उपल ध

िज हा उप िनबंधक
ी. डी.आर.पाटील
काय लय
काय लय अिध क
िज हा उप िनबंधक
ी. डी.आर.पाटील
काय लय
काय लय अिध क

ी.डी.एम.च हाण
सहा यक िनबंधक
ी.डी.एम.च हाण
सहा यक िनबंधक

1

िज.उ.िन. यांना भेट

09.45 ते
05.30

2

अिभले ख तपासणी

3

कामाची तपासणी

09.45 ते
05.30
09.45 ते
05.30

4

नमुने िमळ याबाबत
मािहती
सुचना फलक

5

09.45 ते
05.30
09.45 ते
05.30

िठकाण

जबाबदार य ती
/ कमचारी

त ार
िनवारण
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कलम 4 (1) (ब) (xvi)
िज हा उप िनबंधक काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी / सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी /
अिपलीय ािधकारी यांची मािहती
अ. .

अ. .

शासकीय
मािहती
अिधका याचे
नांव

पदनाम

ी. डी.आर.पाटील

काय लय
अिध क

सहा यक
शासकीय
मािहती
अिधकाराचे
नांव

पदनाम

ी.एस.जी.तंतरपाळे सहकारी
अिधकारी
( ेणी-2)

अ. शासकीय मािहती अिधकारी
काय े
प ा / फोन

(काय लया या
काय े ा माणे
( शासकीय
कामकाज)

ई-मे ल

िज हा उप िनबंधक, सहकारी सं था, ddr1mumbai@gmail.com
मुंबई (1) शहर यांचे काय लय, 6 वा
मजला, म हो ा हाऊस, जी.पी.ओ.
समोर, फोट, मुंबई-01

ब. सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी
काय े
प ा / फोन

ई- मे ल

काय लया या िज हा उप िनबंधक, सहकारी सं था, ddr1mumbai@gmail.com
काय े ा माणे मुंबई (1) शहर यांचे काय लय, 6 वा
मजला, म हो ा हाऊस, जी.पी.ओ.
समोर, फोट, मुंबई-01

अिपलीय
ािधकारी

ी. डी.एम.च हाण
सहा यक
िनबंधक,अिधन
िज हा उप िनबंधक
सहकारी सं था, मुब
ं ई
(1) शहर
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अ. .

अिपलीय
मािहती
अिधकाराचे
नांव
ी. डी.एम.च हाण

पदनाम

ी.
डी.एम.च हाण
सहा यक
िनबंधक,अिधन
िज हा उप
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कलम 4 (1) (ब) (xvii)
या कलमा यितिर त अ य वतं

काशन नाही.
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