कार्यालर्याचे नाव :- ववभागीर्य सहवनबं धक, सहकारी संस्था (प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर
मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम-2005
मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम 2005 बाबत संविप्त मावहती
मावहती - यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ईमेल, अभिप्राय, सुचना, प्रभसध्दी पत्रके, आदे श, पभिपत्रक, िोजवहया,
संभवदा , अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रभतमान (मॉडे ल्स) कोणत्याही इलेक्ट्राभनक स्वरुपातील आधाि सामग्री आभण त्या
त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये साववजभनक प्राभधकिणास भमळभवता येईल
मावहतीचा अवधकार- कोणत्याही साववजभनक प्राभधकिणाकडे असलेली ककवा त्याच्या भनयंत्रणात असलेली व या
अभधभनयमाव्दािे भमळभवता येण्याजोगी माभहती भमळभवण्याचा अभधकाि

राज्र्य जन मावहती अवधकारी- पोटकलम (1) अन्वये पदभनदे भशत केलेला िाज्य जन माभहती अभधकािी असा आहे .
त्रर्यस्थ पि-

माभहती भमळण्याची भवनंती किणा-या नागभिका व्यभतभिक्ट्त अन्य एखादी व्यक्ट्ती.

मावहती प्राप्त करुन घेणेज्या प्राभधकिणाकडु न माभहती प्राप्त करुन घ्यावयाची आहे त्यांच्याकडे रु 10/- कोर्व फी भतकीर् लावलेला *
नमुना अ * मध्ये माभहती भमळणेबाबतचा भवनंती अजव सादि किावा. सदि अजव प्राभधकिणास प्राप्त झाल्याचे
तािखेपासुन 30 भदवसांचे आतच माभहती दे णे हे प्राभधकिणास बंधनकािक आहे . जि माभहती नाकािावयाची असल्यास
तसे लेखी कािणासह अजवदािास कळवावे.
सदिची माभहती प्राभधकिणाकडु न 30 भदवसांचे आत न भमळाल्यास रु.20/- कोर्व फी स्र्ॅम्प लावावे. नमुना *ब *
मध्ये कलम 19(1) अन्वये पभहले अपील अभपलीय अभधकािी / प्राभधकिणाकडे किावा. सदिचा भनणवय हा 30 भदवसाचे
आत दे णे बंधनकािक आहे . सदि अपीलाचे अनुषंगाने माभहती अपुणव ककवा माभहती न भमळाल्यास रु.20/- कोर्व फी
स्र्ॅम्प लावलेला नमुना * क* मध्ये कलम 19 (3) अंतगवत अपील िाज्य माभहती आयोगाकडे 90 भदवसांचे आंत सादि
किावे.
ज्या भदनांकास माभहती माभगतलेली आहे अशी माभहती ही 20 वषे पुवीपयवतची माभहती दे ता येईल. जि
मागीतलेली माभहती ही एखाद्या व्यक्ट्तीचे भजभवत वा स्वातंत्र्य या संबंधातील असेल ति भवनंतीचा अजव भमळाल्यापासुन
48 तासाच्या आतच माभहती दे ण्यात यावी. मुदतीमध्ये माभहती न भदल्यास सदिची माभहती अजवदािास कोणत्याही
प्रकािची फी आकािणी न किताच भवनामुल्य द्यावी.
1

दावरद्र्य रे षेखालील व्र्यक्ती ज्या व्यक्ट्तीचे वार्षषक उत्पन्न हे रु.15,000/- पेक्षा जास्त नाही (शहिी व ग्रामीण ) ककवा ज्यांना दाभिद्र्य
िे षेखालील भपवळी भशधापभत्रका दे ण्यात आलेली आहे असे प्रमाणीत केलेले असल्यास दाभिद्रय िे षेखालील व्यक्ट्तीना
कोणतीही माभहती ही कोणत्याही फी ची आकािणी न किता दे ण्यात यावी.
मावहती फी :दे य असलेली फी िोख िकमेच्या स्वरुपात भतची योग्य पावती दे वन
ु ,ककवा दशवनी धनाकषव ककवा बॅकेचा धनादे श
या स्वरुपात ककवा मनी ऑडव िच्या स्वरुपात स्वीकािण्यात यावीी़
1.

संबंधीत भविागाने भवभशष्र् दस्तऐवज, नकाशे , इत्यादींच्या बाबतीत ककमत अगोदिच भनश्चीत केली
असेल त्याबाबतीत अशी भनश्श्चत केलेली ककमत अभधक र्पाल खचव आकािावा.

2.

माभहती छायांभकत प्रतीच्या स्वरुपात ककवा अन्य प्रतीच्या स्वरुपात चर्कन भमळण्याजोगी असेल त्याबाबतीत
(अ) तयाि केलेल्या ककवा छायांभकत केलेल्या प्रत्येक पृष््ांसा्ी A-4 ककवा A-3 आकािातील
कागदास प्रत्येकी दोन रुपये अभधक र्पाल खचव आकािावा (ब) मो्या आकािाच्या कागदाच्या प्रतीचा प्रत्यक्ष
आकाि ककवा पभिव्यय ककमत अभधक र्पाल खचव आकािावा

3

अभिलेख पाहण्याकिीता पभहल्या तासाला शुल्क आकािण्यात येवु नये, त्यानंतिच्या प्रत्येक पंधिा
भमभनर्ाकिीता रुपये 5 /- इतकी फी आकािावी.

4

प्रत्यक्षात माभहती नेत असल्यास कोणताही र्पाल खचव आकािण्यात येवु नये.

5

भडस्क ककवा फ्लॉपी या स्वरुपातील माभहती पुिभवण्यासा्ी प्रत्येक भडस्क ककवा फ्लॉपीकिीता पन्नास
रुपये अभधक र्पाल खचव आकािावा.

2

प्रथम मावहती प्राप्त करणेसाठी ववनंती अजाचा नमुना
नमुना * अ *
(भनयम-3 पहा)

10/- रुपयाचे कोर्व
भतकीर् येथे लावावे

मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम-2005 अंतगगत मावहती वमळववण्र्यासाठीचा अजाचा नमुना
प्रभत,
---------------------------------------------(प्राभधकिणाचे नांव व पत्ता)
1

अजवदािाचे पुणव नांव

: -----------------------------------------

2

पत्ता

: -----------------------------------------------------------------------------------------------

3

हव्या असलेल्या माभहतीचा तपशील

(एक) माभहतीचा भवषय *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(दोन) संबंधीत माभहतीचा कालावधी

--------------------------------------------

(तीन) हव्या असलेल्या माभहतीचा तपभशल --------------------------------------------------------------------------(चार) माभहती र्पालाव्दािे /व्यक्ट्तीश:/

-----------------------------------------

आवश्यक आहे ककवा कसे?
(पाच) र्पालाव्दािे असेल त्याबाबतीत ------------------------------------------(सववसाधािण /नोदणीकृ त ककवा भशघ्र )
4

अजवदाि दाभिद्र िे षेखालील आहे काय ?
असल्यास ़ी़ पुिाव्याची प्रत जोडावी

----------------------------------------

भ्काणभदनांक

अजवदािाची स्वाक्षिी
3

प्रथम मावहती प्राप्त करणेसाठी ववनंती केलेल्र्या अजाचा तारखे पासुन / प्रावधकरणासं प्राप्त झाल्र्याचे तारखे पासुन
मावहती अपुरी / मावहती न वमळाल्र्यास प्रथम अवपलाचा नमुना
नमुना * ब *
(भनयम-5 (1) पहा)

20/- रुपयाचे कोर्व
भतकीर् येथे लावावे

मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम-2005 अंतगगत कलम 19 (1) अंतगगत पवहले अपील अजग
प्रेषक- ---------------------------------------------(अपीलकािाचे नांव व पत्ता )
प्रभत,
------------------------------------------------(अभपल प्राभधका-याचे नांव, हु द्दा व पता )
1

अपीलकािाचे संपण
ु व नांव :-------------------------------------------------------

2

पत्ता--------------------------------------------------------------------------------------------

3

िाज्य जनमाभहती अभधका-याचा तपशील ---------------------------------------------

4

ज्या आदे शाभवरुध्द अपील केले आहे --------------------------------------------तो आदे श भमळाल्याचा भदनांक ( आदे श काढला असल्यास )

5

अपील दाखल किण्याची अंभतम तािीख --------------------------------------------

6

अपीलाची कािणे -----------------------------------------------------------------------------------

7

माभहतीचा तपशील

(1) हव्या असलेल्या माभहतीचे स्वरुप व भवषय ---------------------------------------------------(2) माभहती ज्या कायालयाशी ककवा भविागाशीसंबंधीत आहे त्याचे नांव.-------------------------------------------------------------------------------------------

वठकाण --------वदनांक ---------

अपीलकाराची सही
4

प्रथम

अपीलाचा वनकाल / आदे श प्राप्त झाल्र्यापासुन / मुदतीमध्र्ये मावहती प्राप्त न झाल्र्यास 90 वदवसांचे आंत
राज्र्य मावहती आर्योगाकडे करावर्याचे दुसरे अपीलाचा नमुना
नमुना * क *

20/- रुपयाचे कोर्व

(भनयम-5 (2) पहा)

भतकीर् येथे लावावे

मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम-2005 अंतगगत कलम 19 (3) अंतगगत अपील
प्रेषक- ---------------------------------------------(अपीलाथीचे नांव व पुणव पता )
प्रभत,
------------------------------------------------(अभपलीय अभधकािी यांचे नांव, हु द्या, प्राभधकिणाचा पत्ता )
1

अपीलाथीचे पुणव नांव

:-------------------------------------------------------

2

पत्ता--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

िाज्य जनमाभहती अभधका-याचा तपशील ---------------------------------------------

4

पभहल्या अपील प्राभधका-याचा तपशील -------------------------------------------

5

ज्या आदे शाभवरुध्द अपील केले आहे तो --------------------------------------------आदे श भमळाल्याचा भदनांक

6

अपील दाखल किण्याचा अंभतम भदनांक -------------------------------------------

7

अपीलाचे कािण ------------------------------------------------------------------------------------

8

माभहतीचा तपशील
(1) हव्या असलेल्या माभहतीचे स्वरुप व भवषय(2) माभहती ज्या कायालयाशी ककवा भविागाशी -संबंधीत आहे त्याचे नांव

वठकाण --------वदनांक ---------

---------------------------------------------------------------------------

अपीलाथीची सही
5

कलम 4 अन्वर्ये स्वर्यं प्रेरणेने प्रवसध्द करावर्याच्र्या मावहतीसाठी मागगदशगक तक्ते 1 ते 17
कलम 2 (h) नमुना *क*
सावगजवनक प्रावधकरणांची खातेवनहार्य र्यादी
कलम 2 (h) * मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम 2005 नुसार
खात्र्याचे नांव- सहकार पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग
अ,क्र

साववजभनक प्राभधकिणाची
भनर्षमतीकािकानुसाि भविागणी

साववजभनक
प्राभधकिणाचे नांव

भ्काण / संपण
ु व पत्ता

1

महाराष्ट्र शासन ननर्णय

भविागीय सहभनबंधक, सहकािी
संस्था (प्रशासन) नागपूि भविाग
नागपूि

धनवर्े चें बसव (ॲनेक्ट्स), भसताबडी,
नागपूि

कलम 4 (1)(b)(i)
ववभागीर्य सहवनबं धक,सहकारी संस्था (प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर र्ये थील सावगजवनक प्रावधकरणाच्र्या कामांचा
आवण कतगव्र्याचा तपशील
अ.
क्र.

भवषये

कामे / कतवव्य

1

2

3

1

साववजभनक प्राभधकिणाचे नांव

भविागीय सहभनबंधक, सहकािी संस्था (प्रशासन) नागपूि भविाग, नागपूि

2

संपण
ु व पत्ता

धनवर्े चें बसव (ॲनेक्ट्स), भसताबडी, नागपूि

3

कायालय प्रमुख

श्री. प्रवीण वानखेडे

4

कोणत्या खात्याच्या अभधनस्त हे
कायालय आहे ?

सहकाि पणन व वस्त्रोद्योग भविाग, मंत्रालय, मुंबई

5

कामाचा अहवाल कोणत्या
कायालयाकडे सादि केला जातो

1) मा प्रधान सभचव (सहकाि पणन व वस्त्रोद्योग भविाग
2) मा.सहकाि आयुक्ट्त व भनबंधक,सहकािी संस्था, म .िा. पुणे

6

कायवकक्षा - िौगोभलक

नागपूि भविाग 6 भजल्हे (एकुण 64 तालुके )

7

अंगीकृ त व्रत (Mission)

1. महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 माफवत तितुदीनुसाि सहकािी
संस्थेची नोंदणी किणे, नोंदणी
िद्द किणे संस्थांचे भवभलनीकिण
किणे,एकत्रीकिण किणे इत्यादी.
2. संस्थांच्या संबंधाने वैधाभनक कायववाही किणे.
3. वखाि पिवाना दे णे, सावकािी पिवाना दे णे.
4. सहकािी संस्थाचे कामकाज सहकाि कायद्याप्रमाणे चालु ्े वण्यासा्ी
आवश्यक ती उपाययोजना किणे, दे खिे ख ्े वणे, सावकािी पिवाना दे वन
ु
त्यांची तपासणी किणे, अवैध सावकािावि भनयंत्रण ्े वणे, त्याअनुषंगाने प्राप्त
6

अ.
क्र.

भवषये

कामे / कतवव्य
तक्रािीवि सावकािी कायदयानुसाि कायववाही किणे.
5. गोडावुन पिवाना दे णे, त्यांचे संभनयंत्रण संबंधाने तपासणे व अनुषंगाने वखाि
कायदा 1959 प्रमाणे कायववाही किणे. सहकािी संस्थांच्या भनवडणुका पाि
पाडण्यासा्ी तालुका / भजल्हा भनवडणुक अभधकािी म्हणुन भनवडणुक कायदा
2014 अन्वये कायववाही किणे.
6. लेखापिीक्षणात आढळलेल्या अभनयभमततेबाबत भवशेष अहवाल करुन
भनबंधकाच्या पूवव पिवानगीने वैधाभनक कायववाही किणे .

8

ध्येय / धोिण ( Vision )

संस्थेचे भनबंधक म्हणुन सहकािी संस्थांचे, बाजाि सभमतीचे , सावकािाचे व वखाि
संबंधाने वैधाभनक कामकाज किणे.

9

प्रत्यक्ष कायव

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 व भनयम 1961, कृ षी उत्पन्न ख्रिे दी
भवक्री (भवकास व भवभनयमन) अभधभनयम 1963 व भनयम 1967, मुंबई सावकािी
पिवाना अभधभनयम 1946 व वखाि पणन कायदा 1959 चे भनयमाअंतगवत प्रदान
अभधकािानुसाि संपण
ु व कामकाज,

10

जनतेला दे त असलेल्या सेवांचा
थोडक्ट्यात तपशील

उपिोक्ट्त 8 व 9 च्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रािी व समस्याचे कायालयातील सबंधीत
कायासनानुसाि

11

स्थावि मालमत्ता

खाजगी इमाित

12

प्राभधकिणाच्या संिचनेचा तक्ट्ता

ववभागस्तर ( मुख्र्य प्रशासवकर्य कार्यालर्य)
1
भविागीय सहभनबंधक (कायालय प्रमुख )
2
भविागीय उपभनबंधक
3
कायालय अभधक्षक
4
भनम्नश्रेणी लघुलेखक
5
लेखापिीक्षक श्रेणी-1 (भफिते पथक)
6
मुख्यभलपीक
7
सहकाि अभधकािी श्रेणी-2
8
प्रतवािी पयववेक्षक
9
भविागीय मुल्य भनिीक्षक
10
सहाय्यक सह.अभधकािी
11
वभिष्् भलपीक
12 कभनष्् भलपीक
13 लघुर्ंकलेखक
14 प्रयोगशाळा सहा.
15 वाहन चालक
16 भशपाई
17 नाईक
18 प्रतवािी पभिचाि
एकुण

7

1 पद
1 पद
1 पद
1 पद
1 पद
2 पदे
1 पद
1 पद
1 पद
2 पदे
6 पदे
3 पदे
1 पद
1 पद
1 पद
3 पदे
1 पद
1 पद
29 पदे

अ.
क्र.

भवषये

कामे / कतवव्य
वजल्हास्तरीर्य कार्यालर्ये ( मु.प्र.का अंतगगत)
1) भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था नागपूि.
2) भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था वधा.
3) भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था िंडािा.
4) भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था गोंभदया.
5) भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था चं द्रपूि.
6) भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था गडभचिोली.

१३

कायालयाची वेळ आभण
दुिध्वनी क्रमांक

सकाळी 9.45 ते सायं 5.45 वाजेपयवत. दुिध्वनी क्रमांक 0712-2524549
Email- 1) djr_ngp@rediffmail.com 2) djrcs.nagpur@gov.in

१४

साप्ताभहक सुर्ी आभण भवशेष
सुर्या कालावधी

रनििार,मनहन्याचा दुसरा ि चौथा शननिार , २६ जानेिारी १४ एप्रील, १ मे, १५
ऑगस्ट या व्यनिरीक्ि शासनाने जाहीर केलेल्या सुटया.

कलम ४(१)(b) II नमुना क * व * ख *
ववभागीर्य सहवनबं धक सहकारी संस्था (प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर र्या सावगजवनक प्रावधकरणातील अवधकारी व
कमगचारी र्यांची अवधकार किा
अ,
क्र

अभधकाि पद

आर्षथक अभधकाि

संबंधीत कायदा /
भनयम / आदे श /
िाजपत्र

शेिा
(असल्यास)

1

2

3

4

5

1

श्री. प्रवीण वानखेडे,
भविागीय सहभनबंधक, सहकािी
संस्था ( प्रशासन) नागपूि भविाग
नागपूि

कभनष्् कायालयावि दे खिे ख व
महािाष्र शासनाचे
भनयंत्रण तसेच महािाष्र सहकािी संस्था पभिपत्रकानुसाि
अभधभनयम व भनयमानुसाि प्रदान
अभधकाि

2

श्री. एस.र्ी.गोंदे , भविागीय
उपभनबंधक, सहकािी संस्था,
नागपूि

आहिण व संभवतिण अभधकािी

--

महािाष्र कोषागाि
-अभधभनयम व भवत्तीय
भनयमावली नुसाि

*ग*
अ,क्र

अभधकाि पद

फोजदािी अभधकाि

संबंधीत कायदा / भनयम /
आदे श / िाजपत्र

शेिा (असल्यास)

1

2

3

4

5

1. महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 कलम 81(5)(ब) नुसाि भनबंधकाच्या पूवव पिवानगीभशवाय लेखापिीक्षण
किणा-या अभधका-यांना फौजदािी अभधकाि प्राप्त
2. भनबंधकास ििािी पथक पा्भवण्यास कलम 81(3)(ब) नुसाि अभधकाि असुन असा ििािी पथकाचा अहवालाच्या
आधािे भनबंधकास फौजदािी दाखल किण्याचे अभधकाि आहे .
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*घ*
अ,क्र

अभधकाि पद

अधवन्यायीक अभधकाि

संबंधीत कायदा /
भनयम / आदे श /
िाजपत्र

शेिा (असल्यास)

1

2

3

4

5

भविागीय सहभनबंधक, सहकािी
संस्था ( प्रशासन), नागपूि
भविाग, नागपूि

महािाष्र सहकािी सस्था
अभधभनयम 1960 चे
भनयम 1961 व कृ उबास चे
अभधभनयम 1963 व
अभधभनयम 1967
तितुदीनुसाि

शासन पभिपत्रकानुसाि

1

--

* र्य *
अ,क्र

अभधकाि पद

स्थाभनक अभधकाि

संबंधीत कायदा / भनयम /
आदे श / िाजपत्र

शेिा
(असल्यास)

1

2

3

4

5

भविागीय सहभनबंधक,
सहकािी संस्था ( प्रशासन),
नागपूि भविाग, नागपूि

महािाष्र नागिी सेवा भनयमा
अंतगवत िाजपभत्रत व
अिाजपभत्रत कमवचा-यांच्या
सेवेसंबधी

महािाष्र नागिी सेवा
भनयमानुसाि प्रदान केलेल्या
अभधका-यांचे अभधन

कलम 4 (1)(b)(iii)
वनणगर्य प्रविर्ये तील पर्यग वेिण व जबाबदारीचे उत्तरदार्यीत्वे वनश्चचत करुन कार्यग पध्दतीचे प्रकाशन
अवधवनर्यमाचे नांव:(1) महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 व त्याअंतगवत भनयम 1961
(2) कृ भष उत्पन्न बाजाि सभमती अभधभनयम 1963 व त्याअंतगवत भनयम 1967
(3) मुंबई सावकािी पिवाना अभधभनयम 1946 सुधािीत 2014
(4) महािाष्र वेअि हाऊस कायदा 1959 व त्याअंतगवत भनयम 1960
9

(नागरीकांची सनद)
अ,क्र.

1

कामाचे स्वरुप

अपेभक्षत कामाचा
कालावधी

कामासा्ी
जबाबदाि
अभधकािी

2

3

4

1

जनतेकडु न आलेल्या तक्रािींच्या भनवािणासंबंधी अंतिीम उत्ति
दे णे

7 भदवस

भविागीय
सहभनबंधक

2

जनतेकडू न आलेल्या तक्रािींना अंभतम उत्ति दे णे

2 मभहने

--//--

3

भविागस्तिीय सहकािी संस्थांना नोंदणी

2 मभहने

--//--

4

सहकािी संस्थांची पोर्भनयम दुरुस्ती

2 मभहने

--//--

5

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 चे कलम 152 व
154 खाली अपीले / पुनवर्षनिीक्षण अजावि भनणवय

नैसर्षगक न्याय तत्वास
अनुसरुन लागणािा कमीत
कमी कालावधी

--//--

6

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1961 चे कलम 152 अ
नुसाि नामभनदे शन पत्रावि दाखल झालेल्या अजाविील
अपीलाचा भनणवय

10 भदवस

--//--

7

भजल्हा दे खिे ख सहकािी संस्था अंतगवत सं वगीकृ त गर्
सभचवाच्या व अपील अजावि भनणवय

नैसर्षगक न्याय तत्वास
अनुसरुन लागणािा कमीत
कमी कालावधी

--//--

8

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 चे भनयम क्र.30
अन्वये भनबंधकाच्या कायालयातील कागदपत्राची पाहणी किणे

1 भदवस

--//--

9

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 चे भनयम क्र.30
अन्वये भनबंधकाच्या कायालयातील कागदपत्राची साक्षांभकत प्रत
उपलब्ध करुन दे णे

फी ििल्यानंति 2 भदवसात

--//--

10

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 चे कलम 76
अन्वये संस्थेने सववसाधािण सिा न बोलभवल्यास अशी सिा
बोलभवण्याबाबतची कायववाही

1 मभहना

--//--

11

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 चे कलम 73 -1(ड)
नुसाि अभवश्वास ्िाव पािीत किणेसा्ी संचालक मंडळ सिा
बोलभवणे

1 मभहना

--//--

12

महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम 1960 चे कलम 83 नुसाि
संस्थेची चौकशी किणेबाबतच्या मागणी अजावि कायववाही

7 भदवस

--//--

13

सहकािी संस्थामध्ये सदस्य म्हणुन नकाि दे ण्याच्या अजावि
अपील दाखल झाल्यास त्याचा भनणवय दे णे

3 मभहने

--//--

14

सहकािी संस्थांना द्यावयाच्या शासकीय अथवसहाय्याच्या
प्रकिणावि भनणवय घे णे

1 वषव

10

कलम 4 (1)(b)(iv)
नमुना अ
सावगजवनक प्रावधकरणामध्र्ये होणा-र्या कामाचे प्रकटीकरण

संघटनाचे लि(वार्षषक)
अ.क्र
1

आर्षथक लक्ष

तक्राि भनवािण अभधकािी

सहकािी संस्था संबंधाचे भनयोजन
आिाखडयानुसाि खचव या कायालयास
येत नाही

अभिप्राय

-

-

कलम 4 (1)(b)(v)
नमुना अ
सावगजवनक प्रावधकरणात होणा-र्या कामाशी संबंधीत कार्यालर्यीन आदे श/धोरणात्मक पवरपत्रके
अ.क्र

सुचनापत्रकाप्रमाणे भदलेले भवषय

1) महािाष्र सहकािी संस्था अभधभनयम
1960
2) महािाष्र कृ षी उत्पन्न खिे दी भवक्री
अभधभनयम 1963 व भनयम 1967
3) इति अनुषंभगक कायदे /आदे श इत्यादी.

संबंधीत शासकीय
भनणवय/कायालयीन आदे श/भनयम
वगैिेचा क्र. व तािीख

अभिप्राय असल्यास

महािाष्र शासनाने व मा सहकाि
आयुक्ट्त व भनबधक, यांनी
भनगवभमत केलेली शासन भनणवय
/आदे श /पभिपत्रके

कलम 4 (1)(b)(vi)
नमुना अ
कार्यालर्यामध्र्ये उपलब्ध असलेल्र्या दस्ताऐवजांची र्यादी
अ.क्र

दस्ताऐवजाचा प्रकाि

भवषय

नोंदवही
क्रमांक

प्रमुख बाबीचा
तपभशलवाि
भवषय

सुिभक्षत ्े वण्याचा
कालावधी

1

2

3

4

5

6

संबधीत शाखे ची फाईल व धारीकांची र्यादी र्या कार्यालर्यस्तरावर आहे .
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कलम 4 (1)(b)(vii)
नमुना अ
कार्यालर्याच्र्या पवरणामकारक कामासाठी जनसामान्र्यांशी सल्लामसलत करण्र्याची व्र्यवस्था
अ.क्र

सल्लामसलतीचा भवषय

सहकाि भविागाच्या
कामकाजाभवषयी व
कायद्याचे
अंमलबजावणी संबंधी
योजना िाबभवणेबाबत

कायवप्रणालीचे भवस्तृत वणवन

कोणत्या
अभधभनयम/भनयम
पभिपत्रकाव्दािे

पुनर्षवलोकनाचा
काळ

1) मा.सहकाि आयुक्ट्त व
भनबंधक,सह संस्था महािाष्र िाज्य,पुणे
यांचे माफवत भविागीय स्तिाविील
तसेच भजल्हा स्तिाविील अभधकािी
यांचा दिमहा आढावा घे वून मागवदशवन
व सुचना दे ण्यात येतात.
2) भविागीय स्तिावि भविागातील
भजल्हास्तिाविील अभधका-यांच्या
मासीक सिा घे वून कामकाजाचा
आढावा व विीष्् कायालयाकडू न
प्राप्त झालेल्या सुचनांची
अंमलबजावणी संबंधाने मागवदशवन व
सूचना दे ण्यात येतात.

महािाष्र सहकािी संस्था
अभधभनयम 1960 व
भनयम 1961 तसेच
कृ उबास अभधभनयम
1963 व भनयम 1967
सदि कायद्याप्रमाणे

कलम 4 (1)(b)(viii)
नमुना *क* समीत्र्या, पवरषदा, मंडळे बै ठकीचा तपशील
अ,
क

सभमती, पभिषद,
मंडळाचे नांव

सभमती, मंडळ, पभिषदे ची
संिचना

उद्दे श

सभमतीची संख्या/
बै्कीची संख्या

इभतवृत्त जनतेस
पाहण्यास मुिा
आहे काय?

इभतवृत्त कोणाकडे
उपलब्ध आहे

1

2

3

4

5

6

7

--

--

---

----

--

---
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कलम ४ (१)(b)(ix)
नागपूर र्ये थील ववभागीर्य सहवनबं धक सहकारी संस्था (प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर कार्यालर्यातील अवधकारी व
कमग चारी र्यांची नांवे पत्ते व त्र्यांचे मावसक वेतन करणे.
अ.
पदनाम
अभधकािी/कमवचा-यांच
वगव
कायालयात
एकुण
क्र.
नाव
रुजु भदनांक
माभसक वेतन
1
2
3
4
5
6
1
भविागीय सहभनबंधक,
श्री.पी.व्ही.वानखेडे
वगव-1
भद.15/06/2015
रु.93,800/सहकािी संस्था, नागपूि
2
भविागीय उपभनबंधक,
श्री.एस.र्ी.गोंदे
वगव-1
भद.25/07/2016
रु.61,300/सहकािी संस्था, नागपूि
3
कायालय अभधक्षक
श्री.एस.के.िािती
वगव-3
भद.03/09/2019
रु.53,500/4
लघुलेखक
श्री.डी.एस.जोशी
वगव-3
भद.09/08/2012
रु.91,400/5
ले खापिीक्षक श्रेणी-1
सौ.के.आि.सा्वणे
वगव-3
भद.01/06/2019
रु.48,900/(भफिते पथक)
6
प्रतवािी पयववेक्षक
श्री.पी.पी.कांबळे
वगव-3
भद.01/06/2019
रु.38,700/7
सहकाि अभधकािी श्रे-2
श्री.व्ही.बी.वझिकि
वगव-3
भद.01/06/2016
रु.38,700/8
मुख्यभलपीक
श्री.ए.एस.कस्तुिे
वगव-3
भद.07/06/2019
रु.38,700/9
भविागीय मुल्य.भन.
श्री.आि.एस.मा्ु ळकि
वगव-3
भद.01/06/2016
रु.47,600/10 मुख्य भलभपक
श्रीमती पी.डी.मंभतनवाि
वगव-3
भद.23/06/2014 व
रु.36,500/पदोन्नतीचे पदावि
भद.16.10.2018
11 वभिष्् भलभपक
सौ.भशतल व्ही.लाडे कि
वगव-3
भद.19/11/2014 व
रु.28,700/पदोन्नतीचे पदावि
भद.16.10.2018
12 वभिष्् भलपीक
श्री.एस.एस.वासभनक
वगव-3
भद.07/06/2016
रु.32,300/13 सहाय्यक सह.अभध
श्री.एस.झेड.खेवले
वगव-3
भद.01/06/2016
रु.30,500/14 वभिष्् भलपीक
श्री.सुभजत फु लझले
वगव-3
भद.01/06/2017
रु.27,100/15 वभिष्् भलभपक
श्रीमती ए.एन. खुणे
वगव-3
भद.01/06/2017
रु.27,900/16 सहाय्यक सह.अभध
श्री.पी.डब्ल्यु.सोनर्क्ट्के
वगव-3
भद.16/06/2016 व
रु.27,100/पदोन्नतीचे पदावि
भद.01.06.2017
17 कभनष्् भलपीक
श्री.एम.बी.जाधव
वगव-3
भद.04/06/2016
रु.20,500/18 कभनष्् भलपीक
श्री.डी.के.शास्त्रकाि
वगव-3
भद.01/06/2016
रु.23,800/19 प्रयोगशाळा सहाय्यक
सौ.व्ही.पी.िाऊत
वगव-3
भद.24.01.2008 व
रु.22,400/पदोन्नतीचे पदावि
भद.01/06/2017
20 वाहन चालक
श्री.आि.एच.कोहाडकि
वगव-3
भद.01.06.2019
रु.42,200/21 प्रतवािी पभिचि
श्रीमती.एल.डी.उन्होने
वगव-4
भद.08/06/2012
रु.29,900/22 भशपाई
श्री.एम.सी.हगवणे
वगव-4
भद.07/06/2012
रु.18,500/23 भशपाई
श्री.एस.आि.काळे
वगव-4
भद.28/05/2018
रु.15,500/13

कलम 4(1) b (x)
ववभागीर्य सहवनबं धक सहकारी संस्था (प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर र्या सावगजवनक प्रावधकरणातील अवधकार्यांचे व कमगचा-र्याचे पगार व भत्ते
अ.
क्र
1
1

2

नांव

पद

मुळपगाि

महागाई
ित्ता DA

घििाडे
HRA

शहि
ित्ता
CLA

वाहन
ित्ता
TA

भवशेष व
इति ित्ते

एकुण िक्ट्कम

2

3

4

6

7

8

9

10

11

भविागीय
सहभनबंधक,
सहकािी संस्था,
नागपूि

93,800/-

11,256/-

15,008/-

240/-

-

-

1,20,304/-

भविागीय
उपभनबंधक,
सहकािी संस्था,
नागपूि

61,300/-

7,356/-

9,808/-

240/-

2,400/

-

81,104/-

श्री.पी.व्ही.वानखे डे

श्री.एस.र्ी.गोंदे

-

3

श्री.एस.के.िािती

कायालय
अभधक्षक

53,500/-

6,420/-

8,560/-

240/-

2000/-

-

70,720/-

4

श्री.डी.एस.जोशी

लघुलेखक

91,400/-

10,968/-

14,624/-

240/-

1200/-

-

1,18,432/-

5

सौ.के.आि.सा्वणे

लेखापिीक्षक
श्रेणी-1
(भफिते पथक)

48,900/-

5,868/-

7,824/-

240/-

400/-

7,668/-

70,900/-

6

श्री.पी.पी.कांबळे

प्रतवािी
पयववेक्षक

38,700/-

4,644/-

6,192/-

240/-

400/-

6,069/-

56,245/-

7

श्री.व्ही.बी.वझिकि

सह.अभध.श्रे-2

38,700/-

4,644/-

6,192/-

240/-

400/-

6,069/-

56,245/-

8

श्री.ए.एस.कस्तुिे

मुख्यभलपीक

38,700/-

4,644/-

6,192/-

240/-

400/-

6,069/-

56,245/-

9

श्री.आि.एस.मा्ु ळकि

भविागीय
मुल्य.भन.

47,600/

5,712/-

7,616/-

240/-

400/-

--

61,568/-

10

श्रीमती पी.डी.मंभतनवाि

मुख्य भलभपक

36,500/-

4,380/-

5,840/-

240/-

400/-

5,724/-

53,084/-

11

सौ.भशतल व्ही.लाडे कि

वभिष्् भलभपक

28,700/-

3,444/-

4,592/-

240/-

400/-

4,501/-

41,877/-

12

श्री.एस.एस.वासभनक

वभिष्् भलपीक

32,300/-

3,876/-

5,168/-

240/-

2,000/-

5,065/-

48,649/-

13

श्री.एस.झे ड.खे वले

सहाय्यक
सह.अभध

30,500/-

3,660/-

4,880/-

240/-

400/-

4,783/-

44,463/-

14

श्री.सुभजत फु लझले

वभिष्् भलपीक

27,100/-

3,252/-

4,336/-

240/-

400/-

4,250/-

39,578/-

15

श्रीमती ए.एन. खुणे

वभिष्् भलभपक

27,900/-

3,348/-

4,464/-

240/-

400/-

4,375/-

40,727/-

14

अ.
क्र

नांव

पद

मुळपगाि

महागाई
ित्ता DA

घििाडे
HRA

शहि
ित्ता
CLA

वाहन
ित्ता
TA

भवशेष व
इति ित्ते

एकुण िक्ट्कम

सहाय्यक
सह.अभध

27,100/-

3,252/-

4,336/-

240/-

400/-

4,250/-

39,578/-

16

श्री.पी.डब्ल्यु.सोनर्क्ट्के

17

श्री.एम.बी.जाधव

कभनष््
भलपीक

20,500/-

2,460/-

3,600/-

150

400/-

3,215/-

30,325/-

18

श्री.डी.के.शास्त्रकाि

कभनष््
भलपीक

23,800/-

2,856/-

3,808/-

150/-

400/-

3,732/-

34,746/-

19

सौ.व्ही.पी.िाऊत

प्रयोगशाळा
सहाय्यक

22,400/-

2,688/-

3,600/-

150/-

400/-

3,513/-

32,751/-

20

श्री.आि.एच.कोहाडकि

वाहन चालक

42,200/-

5,064/-

6,752/-

240/-

400/-

50/-

54,706/-

21

श्रीमती.एल.डी.उन्होने

प्रतवािी पभिचि

29,900/-

3,588/-

4,784/-

150/-

400/-

50/-

38,872/-

22

श्री.एम.सी.हगवणे

भशपाई

18,500/-

2,220/-

3,600/-

95/-

400/-

2,901/-

27,716/-

23

श्री.एस.आि.काळे

भशपाई

15,500/-

1,860/-

3,600/-

95/-

400/-

2,431/-

23,886/-

कलम 4 (1)(b)(xi)
ववभागीर्य सहवनबं धक, सहकारी संस्था (प्रशासन), नागपूर ववभाग, नागपूर र्या सावगजवनक प्रावधकरणासाठी वदनांक
1-4-2019 ते 30-11-2019 र्या काळासाठी मंजरु झालेल्र्या आवण खचग झालेल्र्या रकमेचा तपशील
नमुना * क *
लेखा ववभाग
रक्कम – लाखात
अ.ि.

अंदाजपत्रकीर्य वशषग

मंजरु रक्कम

24250227 लेखापरीिण माहे नोव्हें बर 2019 अखे र
मंजरू रक्कम

खचग रक्कम

वेतन

45.00

7.35

प्रवास

0.45

0.00

कायालयीन खचव

0.45

0.45

कायालयीन िाडे

0.00

0.00

दुिध्वनी, वीज, व पाणी

0.00

0.00

संगणक

0.00

0.00

मोर्िवाहन

0.00

0.00

45.90

7.80

एकूण

15

अ.ि.

अंदाजपत्रकीर्य वशषग

मंजरु रक्कम

24250067 – प्रशासन माहे नोव्हें बर 2019 अखे र
मंजरू रक्कम

खचग रक्कम

1

वेतन

140.00

113.47

2

प्रवास

1.50

0.26

3

कायालयीन खचव

2.25

1.61

4

कायालयीन िाडे

0.40

0.37

5

दुिध्वनी, वीज व पाणी

0.95

0.92

5

संगणक

0.00

0.00

6

मोर्ाि वाहन

0.04

0.00

7

अभतकालीन ित्ता

0.16

0.16

145.30

116.79

एकुण

पणन Grading-24250405 माहे नोव्हें बर 2019 अखे र
1

वेतन

147.15

145.09

2

प्रवास

0.80

0.48

एकूण

147.95

145.57

एकाश्त्मक बाजार वृत्त-24250381 माहे नोव्हें बर 2019 अखे र
1

वेतन

3.72

6.16

2

प्रवास

0.04

10.00

एकूण

3.76

16.16

वसुली Recovery - 24250085
1

वेतन

0

2

प्रवास

0

एकुण

0
हातमाग - 24250058

1

वेतन

0

2

प्रवास

0

एकुण

0
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र्योजना ि. 1

कलम 4 (1)(b)(Xii)
नमुना * क * र्योजनांची मावहती

अ.क्र
भवषय
1
योजनेचे नाव
2

शासन भनणवय

3
4

आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण

5
6
7

लािाथी
अजव कोणाकडे किावा
अर्ी व शती

8
9
10

मंजिु ीचे अभधकाि
आहिण व संभवतिण अभधकाि
भनयंत्रण अभधकािी

आवदवासी र्योजना

तपभशल
आभदवासी भवभवध कायवकािी सहकािी संस्थांना िाग िांडवली अंशदान मंजिु
किणेबाबत.
1. आभदवासी भवकास भविागाचे शासन भनणवय क्र.आभवम-1096/प्र.क्र.93
/का-3, भदनांक 11/6/1999
िाग िांडवल
िाग िांडवल रु.50000/संस्था नवीन आभदवासी भवभवध कायवकािी सहकािी संस्था
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे
1. संस्थेने शासनाकडू न भमळालेले िागिांडवल शासनास पित किण्यासा्ी
दिवषी भनव्वळ नफा आकािणे पुवी एकुण भमळालेल्या शासकीय
िागिांडवलाच्या 1/15 इतकी िक्ट्कम शासकीय िागिांडवल पित फेड
भनधी म्हणुन उिािण्यात यावा.
2.सदि उिािले ला भनधी संस्थेला आपल्या व्यवहािात गुंतभवता येणाि नाही.
3.संस्थेने भतच्या सिासदांकडु न गोळा केलेल्या िाग िांडवलाचा कोणताही
िाग पित किता येणाि नाही.
4. संस्थेला दे ण्यांत आलेले िागिांडवल पितफेड संस्था 15 वषात किील
व पितफेड िक्ट्कम व अशी िक्ट्कम भमळाल्याचे 5 व्या वषापासुन पितफेड
सुरु होईल.
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
मा. सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2

वटप - सदिच्या योजना ह्या भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था यांचे स्तिावरुन िाबभवण्यात येतात.
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र्योजना ि. 2
अ.ि
ववषर्य
1
योजनेचे नाव

तपवशल
आवदवासी ववववध कार्यग कारी सहकारी संस्थांना व्र्यवस्थापकीर्य
अनुदान
2
शासन भनणवय
1. आभदवासी भवकास भविागाचे शासन भनणवय क्र.आभवम-1096/प्र.क्र.93
/का-3, भदनांक 11/6/1999
3
आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
अनुदान
4
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण
सन 2005 ते 2006 पयंत आभदवासी संस्थांना रु.10,000/- दिवषी
व्यवस्थापकीय अनुदान
5
लािाथी
संस्था नवीन आभदवासी भवभवध कायवकािी सहकािी संस्था
6
अजव कोणाकडे किावा
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे
7
अर्ी व शती
1. संस्थे च्या एकुण कमवचाऱयांची संख्या 10 पेक्षा जास्त असेल ति शासकीय
धोिणाप्रमाणे िाखीव जागा ििण्यात याव्यात.
2. व्यवस्थापक / सभचव व इति कमवचािी यांचे मुळ वेतन रु.300/- पेक्षा
जास्त असेल अशा कमवचाऱयांच्या नेमणुकीस नोंदणी अभधकािी यांची मंजिु ी
घे तली पाभहजे.
8
मंजिु ीचे अभधकाि
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
9
आहिण व संभवतिण अभधकाि
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
10 भनयंत्रण अभधकािी
मा.सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2
वटप - सदिच्या योजना ह्या भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था यांचे स्तिावरुन िाबभवण्यात येतात.
र्योजना ि. 3
अ.ि
ववषर्य
तपवशल
1
योजनेचे नाव
आवदवासी ववववध कार्यग कारी सहकारी संस्थांना रास्त भावाच्र्या
दुकानासाठी व्र्यवस्थापकीर्य अनुदान
2
शासन भनणवय
1. आभदवासी भवकास भविागाचे शासन भनणवय क्र.आभवम-1096/प्र.क्र.93
/का-3, भदनांक 11/6/1999
3
आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
अनुदान
सदिचे अनुदान रु.2500/- अगि सदि दुकान चालभवणे कभिता प्रत्यक्षात गतवषी झालेला
4
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण
तोर्ा यापैकी जी िक्ट्कम कमी असेल तेवढे अनुदान 5 वषापयंत मंजुि किता येईल.

5
6
7

लािाथी
अजव कोणाकडे किावा
अर्ी व शती

संस्था
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे

8
9
10

मंजिु ीचे अभधकाि
आहिण व संभवतिण अभधकाि
भनयंत्रण अभधकािी

भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
मा. सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2

1. िास्त िावाच्या दुकानाचे व्यवहािाचे त्या त्या वषाचे नफा -तोर्ा पत्रके
स्वतंत्रभित्या ्े वली पाहीजे. 2. प्रत्यक्ष आले ला तोर्ा हा सहकाि खात्याचे तालुका
सहाय्यक भनबंधक / उपभनबंधक यांनी प्रमाभणत केला असला पाभहजे.3. रु.300/पेक्षा विील वेतन घेणाऱया सभचव / व्यवस्थापक यांचे भनयुक्ट्तीस नोंदणी अभधकािी
यांची मंजिु ी घेतली पाभहजे.
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र्योजना ि. 4
अ.ि
ववषर्य
1
योजनेचे नाव
2
3
4
5
6
7

8
9
10
वटप

तपवशल
आवदवासी ववववध कार्यग कारी सहकारी संस्थांचे भाग खरे दी
करण्र्याकवरता आवदवासी शेतकऱर्यांना 7 वषग मुदतीत वबनव्र्याजी कजग
शासन भनणवय
आभदवासी भवकास भविागाचे शासन भनणवय क्र.आभवम-1096/प्र.क्र.93
/का-3, भदनांक 11/6/1999
आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
भबनव्याजी कजव
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण
रु.100/- रुपयाचे कमाल मयादे पयंत भबनव्याजी शेअसव खिे दी कजै
लािाथी
सिासद
अजव कोणाकडे किावा
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे
अर्ी व शती
1. योजनेचा फायदा सिासदांना फक्ट्त एकदाच भमळु शकतो.
2. कजव भमळाल्याचे वषानंति 3 ऱया वषापासुन सुरु होणाऱया 7 वार्षषक
हप्त्यात कजाची वसुली सिासदांकडु न संस्थेमाफवत किण्यांत येते.
3. या कजाची पुणव पितफेड होईपयंत लािाथीच्या संस्थेतील स्वत:च्या िाग
िांडवलाची िक्ट्कम संस्थेस पित किता येणाि नाही.
मंजिु ीचे अभधकाि
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
आहिण व संभवतिण अभधकाि
तालुक्ट्याचे उपभनबंधक / सहाय्यक भनबंधक
भनयंत्रण अभधकािी
मा. सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2
- सदिच्या योजना ह्या भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था यांचे स्तिावरुन िाबभवण्यात येतात.

र्योजना ि. 5
अ.ि
ववषर्य
1
योजनेचे नाव
2
3
4
5
6
7

8
9
10
वटप

तपवशल
आवदवासी ववववध कार्यग कारी सहकारी संस्थांना बुडीत कजग राखीव
वनधी अनुदान
शासन भनणवय
आभदवासी भवकास भविागाचे शासन भनणवय क्र.आभवम-1096/प्र.क्र.93
/का-3, भदनांक 11/6/1999
आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
बुडीत, ऋण िाखीव भनधीची िक्ट्कम शासन अनुदानाच्या स्वरुपात दे ण्यांत
येते.
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण
कमाल मयादा रु.30,000/- अनुदान
लािाथी
संस्था
अजव कोणाकडे किावा
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे
अर्ी व शती
1. सन 1999-97 हे आधाि वषव िाहील
2. सदिचे अनुदान ्िाभवक एका भदवशी कमाल थकीत कजावि जसे
पीककजव, खावर्ी कजव या कजावि दे ण्यांत येईल. सदिचे अनुदान 5 %
दिाने कमाल थकीत कजावि दे ण्यात येईल.
मंजिु ीचे अभधकाि
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
आहिण व संभवतिण अभधकाि
तालुक्ट्याचे उपभनबंधक / सहाय्यक भनबंधक
भनयंत्रण अभधकािी
मा.सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2
- सदिच्या योजना ह्या भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था यांचे स्तिावरुन िाबभवण्यात येतात.
19

र्योजना ि.6
अ.ि
ववषर्य
1
योजनेचे नाव

तपवशल
डॉ.पंजाबराव दे शमुख व्र्याज सवलत र्योजना (वपक उत्पादन प्रोत्साहन
र्योजना 4 %)

2

शासन भनणवय

सहकाि व वस्त्रोद्योग भविागाचे शासन भनणव य क्र.सीसीआि-1491/सीआि714/2-स भदनांक 2 नोव्हें बि 1991

3
4

आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण

अनुदान
रु.25,000/- पयंत पीक कजव घे णाऱया सिासदांना त्यांनी भदनांक 30 जुन
पुवी कजाचा संपण
ु व ििणा केलेला असावा, त्यांनी घे तलेल्या मुद्दलाच्या 4%
आभदवासी सिासदांना उपाययोजनेतील सिासदांना अनुदान मंजिु किण्यांत
येते.

5
6

लािाथी
अजव कोणाकडे किावा

सिासद
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे

7

अर्ी व शती

1. रु.25,000/- पयंत पीक कजव घे णाऱया आभदवासी सिासदांनी त्यांनी 30
सप्र्ें बि पुवी कजाची िक्ट्कम ििलेली असली पाभहजे. मुद्दलाच्या 4% इतके
अनुदान मंजिु किण्यांत येते.
2. सदि मंजिु अनुदानाची िक्ट्कम संबंधीत सिासदांचे भजल्हा मध्यवती
सहकािी बँकेतील बचत खात्यात जमा किण्यांत येते.

8

मंजिु ीचे अभधकाि

भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था

9

आहिण व संभवतिण अभधकाि

भजल्हा उपभनबंधक

10

भनयंत्रण अभधकािी

1. मा.सहकाि आयुक्ट्त व भनबंधक, सह.सं.म.िा.पुणे
2.मा.सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2

वटप - सदिच्या योजना ह्या भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था यांचे स्तिावरुन िाबभवण्यात येतात.
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र्योजना ि. 7 :- ववशेष घटक र्योजना व आवदवासी उपर्योजनाकवरता
अ.ि

ववषर्य

1
2

योजनेचे नाव
शासन भनणवय

3
4
5
6
7

आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण
लािाथी
अजव कोणाकडे किावा
अर्ी व शती

8
9
10

मंजिु ीचे अभधकाि
आहिण व संभवतिण अभधकाि
भनयंत्रण अभधकािी

तपवशल
आभदवासीना सहकािी साखि कािखान्यांचे िाग खिे दीकिीता अथवसहाय्य
आभद भविाग शासन भनणवय क्र.सीओपी/1083/1425/का-4 मुंबई भदनांक
20 जानेवािी 1984
कजव व अनुदान
50 % भबनव्याजी कजव व 50% अनुदान
साखि कािखान्याचे सिासद
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे
1. ज्या आभदवासी शेतकऱयांकडे 2-5 एकि बागायती शेती आहे व भवहीिीने
कसचन होणािे 5 एकि भजिाईत जमीन आहे असे अल्प िुधािक शेतकिी
2. ज्या शेतकऱयांना दोनच अपत्ये आहे त असेच शेतकिी साखि
कािखान्याचे सिासद होवु शकतात.
3. भद.7 जुन 2004 चे शासन भनणवयानुसाि सहकािी साखि कािखान्याच्या
एका िागाची ककमत रु.5000/- किण्यांत आलेली असुन त्यापैकी
रु.2500/- भबनव्याजी कजव व रु.2500/- अनुदानाचे स्वरुपात दे ण्यांत येते.
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
मा. सहभनबंधक, सहकािी संस्था, आभदवासी भवकास, म.िा.नाभशक-2

र्योजना ि. 8
अ.ि

ववषर्य

तपवशल

1

योजनेचे नाव

मध्र्यवती सहकारी संस्थांना व्र्याज सुट 4-5%

2

शासन भनणवय

3
4
5
6
7

आर्षथक सहाय्याचे स्वरुप
आर्षथक सहाय्याचे प्रमाण
लािाथी
अजव कोणाकडे किावा
अर्ी व शती

8
9
10

मंजिु ीचे अभधकाि
आहिण व संभवतिण अभधकाि
भनयंत्रण अभधकािी

शासन भनणवय कृ षी सहकाि भविाग क्र.एच.एल.एम-1182/13288/220/8
सी, भदनांक 31/7/1992
अनुदान
4-5%
संस्था
त्या त्या तालुक्ट्याचे सहाय्यक भनबंधक कायालयाकडे
नाबाडव योजने अंतगवत प्राथभमक भविागातील भशखि हातमाग भवणकि
संस्थाना कॅ श क्रेडीर् सवलतीच्या दिाने भमळावे म्हणुन व्याज दिातील
फिकाचे िकमेपोर्ी अनुदान म्हणुन भजल्हा मध्यवती सहकािी अभधकोषांना
4-5% प्रमाणे अनुदान दे ण्यात येते.
प्रा.उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, म.िा.नागपूि
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था
मा.सहकाि आयुक्ट्त व भनबंधक, सहकािी संस्था, म.िा.पुणे

वटप - सदिच्या योजना ह्या भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था यांचे स्तिावरुन िाबभवण्यात येतात.
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कलम 4 (1)(b)(Xii)
नमुना * ख *
नागपूर ववभागातील वजल्हा उपवनबं धक, सहकारी संस्था नागपूर, वधा, भं डारा, गोंवदर्या, चंद्रपूर व गडवचरोली र्या
सावगजवनक प्रावधकरणातील अनुदान वाटप, कार्यग िमातील अनुदान वाटप कार्यग िमातील लाभार्थ्र्याचा तपवशल.
सववसाधािण, भवशेष घर्क योजना, आभदवासी योजना (र्ी.एस.पी) व डॉ.पं.दे .व्याज सवलत योजना या अनुदानाची
िक्ट्कम संबंभधत सिासदांचे भजल्हा मध्यवती सहकािी बँकेच्या बचत खात्यात जमा किण्यात येते. सदि अनुदानाची िक्ट्कम
भजल्हा उपभनबंधक कायालयामाफवत भवतिीत किण्यात येत असल्यामुळे व सदि अनुदानाची िक्ट्कम या कायालयामाफवत भवतिीत
किण्यात येत नाही तसेच सदि या कायालयास सदि तितुद प्राप्त होत नाही. त्यामुळे माभहती भनिं क.
तपशील

सिासद संख्या

तितुद प्राप्त िक्ट्कम लाखात

तितुद खचव लाखत

सववसाधािण
भवशेष घर्क योजना
आभदवासी योजना र्ी. एस.
पी.
डॉ. पं. दे . व्या.सवलत योजना

भनिं क
भनिं क
भनिं क

भनिं क
भनिं क
भनिं क

भनिं क
भनिं क
भनिं क

भनिं क

भनिं क

भनिं क

कलम 4 (1)(b)(Xii)
नागपूर र्ये थील ववभागीर्य सहवनबं धक, सहकारी संस्था (प्रशासन) नागपूर र्या सावगजवनक प्रावधकरणातुन
कोणतेही सावकारी परवाना अथवा अवधकारपत्र वमळालेल्र्या लाभार्थ्र्याचा तपवशल परवाना – मुंबई अवधवनर्यम
1946 अंतगगत दे ण्र्यात आलेले सावकारी परवाने.
अ.क्र
1

पिवाना धािकाचे
नांव
2

पिवाना क्रमांक

पिवाना भदल्याची
भकती
सववसामान्य
तािीख
काळासा्ी वैध
अर्ी
3
4
5
6
विील योजना भजल्हास्तिीय असल्याने या कायालयाशी संबंभधत नाही

पिवान्याच्या
अर्ी
7

पिवाना क्रमांक

पिवान्याच्या
अर्ी
7

परवाना – वखार
अ.क्र
1

पिवाना धािकाचे
नांव
2

पिवाना भदल्याची
भकती
सववसामान्य
तािीख
काळासा्ी वैध
अर्ी
3
4
5
6
विील योजना भजल्हास्तिीय असल्याने या कायालयाशी संबंभधत नाही
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कलम 4 (1)(b)(xiv)
नागपूर र्ये थील ववभागीर्य सहवनबं धक, सहकारी संस्था (प्रशासन), नागपूर ववभाग, नागपूर कार्यालर्यात इलेक्रॉवनक
स्वरुपात उपलब्ध असलेली मावहती
अ.क्र
दस्तऐवजा चा
भवषय
कोणत्या इले क्ट्रॉभनक
माभहती भमळभवण्याची
जबाबदािी व्यक्ट्ती
प्रकाि
नमुन्यात माभहती
पध्दती
सा्भवलेली आहे
1
संख्यात्मक माहीती सहकािी संस्थाच्या
संबधीत भविाग
पेन ड्राईव्ह
अजानुसाि ---अंकेक्षणाची माहीती
प्रमुख
2

संख्यात्मक माहीती

सहकािी संस्थाच्या
अंकेक्षण शुल्काची
माहीती

पेन ड्राईव्ह

अजानुसाि

3

संख्यात्मक माभहती

महािाष्र सहकािी
संस्था अभधभनयम
1960 अंतगवत कलम
81,82,79,89

पेन ड्राईव्ह

अजानुसाि

संबधीत भविाग
प्रमुख

संबंधीत अंकेक्षण
कायासन प्रमुख

कलम 4 (1)(b)(xv)
नागपूर र्ये थील ववभागीर्य सहवनबं धक,सहकारी संस्था (प्रशासन), नागपूर ववभाग, नागपूर कायालयात उपलब्ध सुभवधांचा
तक्ट्ता प्रकाभशत किणे
अ.क्र.

सुभवधेचा प्रकाि

वेळ

कायवपध्दती

भ्काण

जबाबदािी व्यक्ट्ती/कमवचािी

1

िेर्ण्याची वेळ

दुपािी 2.00 ते
4.00

-

कायालय

1) श्री. प्रवीण वानखेडे,
भविागीय सहभनबंधक सहकािी
संस्था (प्रशासन) नागपूि भविाग
नागपूि
2) श्री.एस.र्ी.गोंदे
भविागीय उपभनबंधक, सहकािी
संस्था, नागपूि भविाग, नागपूि

2

अभिलेख
तपासणीसा्ी
उपलब्ध

10.00 ते
5.45.पयवत

अजानुसाि

कायालय

1) कायालय अभधक्षक
2) कायालयातील संबधीत भविाग
प्रमुख

3

सुचना फलक

कार्यालर्यात उपलब्ध आहे
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तक्राि
भनवािण

कलम 4 (1)(b)(xvi)
नागपूर र्ये थील ववभागीर्य सहवनबं धक,सहकारी संस्था (प्रशासन), नागपूर ववभाग, नागपूर र्या सावगजवनक
प्रावधकरणाच्र्या अखत्र्यावरतील मावहती संदभात मावहती अवधकारी सहाय्र्यक मावहती अवधकारी, आवण अवपलीर्य
अवधकारी र्यांची तपशीलवार मावहती
नमुना * क *
शासन पवरपत्रक िमांक-केमाअ-2005/प्र ि 230 / 2005 वदनांक 18-8-2005
पदवनदे वशत प्रपत्र-.
ववभागस्तर
अ.
ि.

कार्यालर्य

शासकीर्य मावहती अवधका-र्याचे
नांव व पदनाम

प्रथम अवपलीर्य प्राधीकारी
र्यांचे नांव व पदनांम

1

2

3

4

1

भविागीय सहभनबंधक,
सहकािी संस्था,
(प्रशासन) नागपूि
भविाग नागपूि ,

श्री.संभदप के.िािती , कायालय
अभधक्षक अंतगवत भविागीय
सहभनबंधक, सहकािी संस्था,
(प्रशासन) नागपूि

श्री.एस.र्ी.गोंदे , भविागीय उपभनबंधक,
सहकािी संस्था, (प्रशासन) नागपूि

वजल्हास्तर
अ,
ि

कार्यालर्य

शासकीर्य मावहती अवधका-र्याचे नांव
व पदनाम

प्रथम अवपलीर्य प्राधीकारी
र्यांचे नांव व पदनांम

1

2

3

4

1

भजल्हा उपभनबंधक,
सहकािी संस्था, नागपूि

श्री.भमकलद िाले िाव, का.अभध अंतगवत
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था,
नागपूि

श्री.अशोक भगिी, सहाय्यक भनबंधक अंतगवत भजल्हा
उपभनबंधक, सहकािी संस्था, नागपूि

2

भजल्हा उपभनबंधक,
सहकािी संस्था, वधा

श्री.र्ी.एन.चव्हाण, का.अभध अंतगवत
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था, वधा

श्री.आि.एल.वाघे , सहाय्यक भनबंधक अंतगवत, भजल्हा
उपभनबंधक, सहकािी संस्था, वधा

3

भजल्हा उपभनबंधक,
सहकािी संस्था, िं डािा

श्री.अतुल वानखेडे, का.अभध. अंतगवत
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी
संस्था,िं डािा

श्री.व्ही.एन.दे शपांडे, सहाय्यक भनबंधक अंतगवत भजल्हा
उपभनबंधक, सहकािी संस्था, िंडािा

4

भजल्हा उपभनबंधक,
सहकािी संस्था,गोंभदया

सौ.एस.आि.सकंु दिवाि, काया.अभध.
अंतगवत भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी
संस्था,गोंभदया

श्री.अभनल गोस्वामी, सहाय्यक भनबंधक अंतगवत भजल्हा
उपभनबंधक, सहकािी संस्था, गोंभदया

5

भजल्हा उपभनबंधक,
सहकािी संस्था, चं द्रपुि

श्री.अजय एल.वाहाने, का.अभध अंतगवत
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था,
चं द्रपुि

श्री.डी.यु.शेकोकाि, स.भन (प्रशासन) अंतगवत भजल्हा
उपभनबंधक, सहकािी संस्था, चं द्रपुि

6

भजल्हा उपभनबंधक,
सहकािी संस्था,
गडभचिोली

श्री.एल.एस.िं धये, का.अभध. अंतगवत
भजल्हा उपभनबंधक, सहकािी संस्था,
गडभचिोली

श्री.पी.बी.पार्ील, स.भन (प्रशासन) अंतगवत भजल्हा
उपभनबंधक, सहकािी संस्था, गडभचिोली
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कलम 4 (1) (b) (Xvii)
प्रकाशीत माहीती

वनरं क
भविागीय सहभनबंधक, सहकािी संस्था
(प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर

ववभाग – सहकार
भविागीय सहभनबंधक, सहकािी संस्था
(प्रशासन) नागपूर ववभाग नागपूर

मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम-2005
अंतगगत कलम-4 (1)(b) अन्वर्ये
स्वर्यं प्रेरणेने प्रवसध्द करावर्याची मावहती
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-: महाराष्ट्र शासन :ववभागीर्य सहवनबं धक, सहकारी संस्था, नागपूर ववभाग नागपूर र्यांचे कार्यालर्य
धनवटे चेंबसग (ॲनेक्स), वसताबडी, नागपूर- 440 012.
फोन िमांक-0712-2524549
Email Id-djrngp2011@gmail.com
**********************************************************************
जा.ि.ववसवनना/मा.अवध./कलम 4(1)(b)/
/2019
वदनांक :प्रवत,
मा.सहकार आर्युक्त व वनबं धक
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्र्य, पुणे.

ववषर्य :- सावगजवनक प्रावधकारणाने स्वत:हू न ककवा सकारात्मक तत्वावर मावहतीचा अवधकार अवधवनर्यम-2005
च्र्या कलम 4(1)(b) अन्वर्ये मावहती प्रकट करणेबाबत
(वदनांक 1 जानेवारी, 2020 रोजी प्रवसध्द करण्र्यासाठी.)

संदभग :- आपले कायालयीन पत्र क्र.सआ-15/सववसाधािण/मा.अ.2005/कलम 4(1)(b)/2019 भद.12.12.2019.

कृ पया उपिोक्ट्त भवषयाचे संदिीय पत्राचे अवलोकन होण्यांस भवनंती आहे .
उपिोक्ट्त भवषयाचे अनुषंगाने माभहतीचा अभधकाि अभधभनयम 2005 च्या कलम 4(1)(b) अन्वये स्वयंप्रेिणेने प्रभसध्द
किावयाची मुद्दा क्रमांक 1 ते 17 भवहीत नमुन्यातील माभहती या सोबत जोडू न सादि किण्यात येत आहे .
सोबत :- 1 ते 17
( प्रवीण वानखे डे )
ववभागीर्य सहवनबं धक
सहकारी संस्था, नागपूर
नोर्- या कायालयाच्या नोर्ीस बोडावि सदि माभहती लावण्यात आलेली आहे .
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