विभागीय सहिनबंधक, सिकारी संथा पण
ु े विभाग,पण
ु े
Pro-active Disclosure underSection (४) (१)(b) of the Right to Information
Act 2005
1. The particulars of organisation functions and duties
(रचना, कायय ि कर्यव्ये यांचा र्पशील)
• पुणेविभागाचे अधिनस्त जिल्हा उवपनबंिक, सहकारी संथा पण
ु े शहर, पुणे ग्रामीण ि सोलापूर
कार्ाालर्े ि सदर जिल्हर्ामिील तालुका कार्ाालर्े कार्ारत आहे त.
• पुणे विभागार् हिनांक 31/03/2019 अखेर एकुण 33,199 नोंिणीकृर् सिकारी संस्था असुन

त्यापैकी 3398 पिम
ु संस्था आिे र्.
• विभाग -१ विभागीय सिननबंधक, सिकारी संस्था , पण
ु े विभाग पण
ु े यांच्या ननयंत्रणाखालील विषय
:1.प्रशासन
2. लेखावपरक्षण
3. सहकारी पतसंस्था
4. औद्र्ोधगक सहकारी संस्था,
5. सहकारी गह
ृ ननमााण संस्था
6. इतर सहकारी संस्था
7. शशक्षण, संशोिन ि प्रशशक्षण
8. सहकारी प्रक्रिर्ासंस्था
9. सहकारी पणन संस्था
10. सहकारी गोदामे
11. सहकारी ग्राहक संस्था
12. कृवि उत्पन्न बािार सशमत्र्ा

13. प्रक्रिर्ा संस्था
14.ननिडणूक
15.सािकारी

The

Powers
(अधधकारी

विभागीर् सहहनबंिक,सहकारी

and
ि

duties of Officers and employees

कमयचारी

यांचे अधधकार

ि

कर्यव्ये)

संस्था, पण
ु े विभाग, पुणे ि त्र्ांचे अधिनस्त अधिकारी

र्ांच्र्ा

िबाबदाऱ्र्ा
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) सहकारी संस्था नोंदणी, उवपििी

नोंदणी करणे (कलम 9)

2) उवपििीची दरु
ु स्ती /सुिारणा करणे ि दरु
ु स्ती/सुिारणा नाकारणे (कलम 13) आणण
उवपििीसि
ु ारणा करण्र्ाचे ननदे श दे णे (कलम 14)
3) संस्थेच्र्ा नांि बदलासमंिूरी दे णे ( कलम 15)
4) संस्थांचे एकत्रीकरण, हस्तांतरण, विभागणी क्रकंिा रुपांतर र्ास मंिूरी दे णे (कलम 17)
5)संस्थांचे एकत्रीकरण क्रकंिा पन
ु रा चना करण्र्ाचे ननदे श दे णे (कलम 18)
6) संस्थेची पुनराचना करण्र्ाचा आदे श दे णे (कलम 19)
7) संस्थांच्र्ा भागीदारीस परिानगी दे णे (कलम 20)
8) संस्थेची नोंदणी रद्द करणे (कलम 21)
9) एखाद्र्ासंस्थेचा सदस्र् म्हणून दाखल करुन घेण्र्ास

नकार दे ण्र्ात आलेल्र्ा व्र्क्तीने केलेले

अवपल ननकालात काढणे (कलम 23)
10) सदस्र्ांची संस्थेतून हाकलपट्टी करण्र्ाचे ठरािास मान्र्ता दे णे क्रकं िा सदर सदस्र्ास पन्
ु हा
सदस्र् म्हणून दाखल करुन घेण्र्ास संमती दे णे (कलम 35)
11) एका सहकारी संस्थेतन
ु दस
ु ऱ्र्ा सहकारी संस्थेस किा दे ण्र्ास संमती दे णे (कलम 44)
12) सशमतीने नतची ननिडणूक घेण्र्ासंदभाात बुजददपुरस्सर कसूर केली असेल, तर आणण त्र्ामुळे
कोणत्र्ाही कारणास्ति, मुदत संपण्र्ापूिी सशमतीची ननिडणूक घेता आली नसेल तर, सशमतीचे सदस्र्

त्र्ांचे अधिकारपद िारण करण्र्ाचे बंद करतील ि अशा पररजस्थतीत कलम 77 अन्िर्े प्राधिकृत
अधिकारी ननर्ुक्ती करणे.
13) िाविाक सिासािारण सभा बोलाविण्र्ात क्रकं िा नतचेपुढे ताळे बंद िगैरे ठे िण्र्ाच्र्ा बाबतीत कसूर
करणारा (कलम 75) क्रकं िा विशेि सािारण सभा बोला विण्र्ात कसरू करणारा (कलम 76)
अधिकारी क्रकं िा सशमतीचा सदस्र् र्ांस ननिडणूकीसाठी अपात्र ठरविणे क्रकंिा असा अधिकारी संस्थेचा
नोकर असल्र्ास त्र्ास रु. 5000/-

पर्ंत दं ड करणे.

14) िाविाक सिासािारण सभा बोलाविण्र्ाचा एखाद्र्ा इसमास अधिकार दे णे (कलम 75)
15) संस्थेची विशेि सिासािारण सभा बोशलिणे क्रकंिा ती बोशलिण्र्ाचा एखाद्र्ा इसमास अधिकार
दे णे (कलम 76)
16) सशमतीसदस्र्ांची ननर्क्
ु ती, निीन सशमती, सशमतीची
सदस्र् ननिडून न र्ेणे ि निीन सशमतीने पदभार

घटना करीत असते
नस्िीकारणे

िेळी कोणताही

र्ािेळी प्राधिकृत

अधिकाऱ्र्ाची ननर्क्
ु ती करणे.(कलम 77)
17) सशमती कताव्र्े पार पाडण्र्ात कसूर करीत असेल, ननष्काळिीपणा करीत असेल, नतची कामे
उधचतररत्र्ा ि सचोटीने पार

पाडीत नसेल िा सदस्र्ांचा रािीनामा ननरहाता र्ामुळे क्रकं िा

अन्र्था सशमतीच्र्ा रचनेत क्रकं िा कार्ाात दोि असेल तर संचालक सशमती ननलंबबत करुन प्रशासक
क्रकं िा प्रशासकांची सशमती नेमणे (कलम 78)
18) सशमती सदस्र्ाने संस्थेच्र्ा हहतास बािा, कृती, ननिडणूक घेण्र्ास कसूर ि सशमतीची कामे पार
पाडणेस नाकारणे ि थांबिणे, गंभीर वित्तीर् बाबी, अफरातफरी िा न्र्ानर्क ननदे श गणपूती होत नसेल
तेथे सशमती अथिा संचालक िा सदस्र्ास ननष्प्रभावित करणे. (कलम 78 क)
19) वििरणपत्रे दाखल करण्र्ास फमाािणे (कलम 79)
20) संस्थेचे दप्तर आणण शमळकतीचा ताबा घेणे (कलम 80)
21) संस्थेने लेखापररक्षक ननर्ुक्ती न केल्र्ास पॅनलिरील लेखापररक्षकाची ननर्क्
ु ती करणे (कलम 81)
आणण हहशेबातील दोि सि
ु ारार्चा संस्थेस आदे श दे णे (कलम 82)
22) संस्थेची रचना, कामकाि आणण आधथाक जस्थती र्ासंबंिी

चौकशी करणे (कलम 83)

23) िनको संघीर् स्ंस्थेच्र्ा अिाािरुन िा स्ित:हून शासकीर् रकमांसाठी
तपासणी

घेणे. (कलम 84)

ऋणको

संस्थेची

24)चौकशी अथिा तपासणीत

उघडकीस आलेले दोि

संस्थेच्र्ा ननदशानास आणणे आणण

त्र्ासाठी उपार्र्ोिना करण्र्ावििर्ी ननदे श दे णे (कलम 87)
25) अपरािी,प्रिताक िगैरे विरुदद नुकसानी आकारणे (कलम 88)
26) साक्षीसाठी हिर राहणेकरीता क्रकं िा कोणताही दस्तऐिि हिर राहण्र्ास भाग पाडणे.(कलम 89)
27) संस्थेच्र्ा कामकािाचे ननररक्षण/तपासणीकरणे (कलम 89-अ)
28) वििक्षक्षत सहकारी संस्थांच्र्ा दे र् थकबाकीची

रक्कम , िमीन महसल
ू ाची थकबाकी

असल्र्ाप्रमाणे िसूलीसाठी दाखला दे णे. (कलम 101)
29) सहकारी संस्थेचे व्र्िहार गुंडाळण्र्ाचे आदे श करणे. (कलम 102) ऋणवपरशोिकाची नेमणूक
करणे.

(कलम 103)

30) ररझव्हा बँक ऑफ इंडडर्ाचे मंिरू ी िा मागणी केल्र्ािरुन विमा उतरविलेल्र्ा बँकांचे समापन
करणे, नतची पुनरा चना करणे, नतची शसमती ननष्प्रभावित करणे

िगैरे संबंधित आदे श

दे णे. (कलम

110 अ)
31) सहकारी कृिी आणण ग्रामीण बहुउद्दे शशर् विकास बँकेचे सदस्र्ांना हदलेल्र्ा किा रकमांच्र्ा
िसुलीसाठी प्रमाणपत्र दे णे. (कलम 137)
32) महाराष्र सहकारी संस्था कार्दा 1960
"सहकारी"

र्ा

चे

अंतगात नोंदणीकृत संस्थे व्र्नतररक्त इतरांना

शब्दाचा िापर करण्र्ास मनाई करणे.(कलम 145)

33) कलम 146 मिील अपरािाबाबत कलम 147

अन्िर्े शशक्षेची तरतुद आहे . सदर

अपरािाची दखल घेण्र्ासाठी कोणताही खटला दाखल करणेकामी कलम 148(3) अन्िर्े ननबंिकाची
पूिा मंिूरी घेणे.
34) सहकारी संस्थांचे ननिडणूकीतील उमेदिारी नामननदे शन नामंिुरीबाबत अिाािरुन अपील ऐकून
ननकाल

दे णे (कलम 152 अ)

35) कलम 4, 9,11,12,13,14,17,18,19,21,29,35,77A,78,79,88,105 र्ांचेिरील अवपलांचे अिा
जस्िकारुन ननणार् दे णे. (कलम 152)
36)

कोणत्र्ाही दय्ु र्म अधिकाऱ्र्ाने हदलेल्र्ा ननणार्ािर पन
ु ननारीक्षण करणे. (सुनािणीचे अधिकार

विभागीर्

सहहनबंिक, सहकारी संस्था (प्रशासन) िा त्र्ांचेपेक्षा िररष्ठ अधिकारी र्ांना आहे त.)

(कलम 154)

37) संस्थेकडून शासनास दे र् रकमांची

िसुली करणे.(कलम 155)

38) मालमत्ता िप्त करुन नतची वििी करुन वििक्षक्षत रकमा िसुल करणे. (कलम 156)
39) महाराष्र राज्र्ातील नोंदणीकृत संस्थेस राज्र्ाबाहे रि राज्र्ाबाहे रील संस्थेस राज्र्ात शाखा
उघडण्र्ास परिानगी दे णे. (कलम 159)
र्ळटीप:-ननबंिक

ि त्र्ांचे अधिनस्त अधिकारी हे लोकसेिक आहे त. त्र्ांनी सद्भािनापूिक
ा केलेल्र्ा

कृत्र्ाबद्दल िाद, खटला, कार्दे शीर कार्ािाही दाखल करता र्ेणार नाही. (कलम 161, कलम
162)

***

40.महाराष्र सािकारी (ननर्मन)/अधिननर्म-2014 ि ननर्म 2014 अन्िर्े कार्ािाही करणे.
1. निीन सािकारी परिाना दे णे. कलम (6)
2. सािकारी परिाना नुतनीकरण करणे कलम (10)
3. सािकारी प्रकरणाची चौकशी करणे कलम (16)
4. सािकारी प्रकरणात संपाहदत केलेली स्थािर मालमत्ता परत करणे कलम (18)
5. सािकारी परिाना रद्र् करणे कलम (19)

• विभाग -३ The procedure followed in the decision making process, including
channels of supervision and accountability
(ननणार् घेण्र्ाच्र्ा प्रक्रिर्ेत अनुसरण्र्ात र्ेणारी कार्ापददती, तसेच पर्ािेक्षण आणण उत्तरदानर्त्ि
प्रणाली)

सहकार खात्याची क्षेत्रीय रचना
प्रधान सचचव (सहकार)(मंत्रालयस्तर)
सहकार आयुक्त व ननबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र
राज्य, पुणे

ववभागीय सहननबंधक, सहकारी संस्था (ववभागस्तरीय)
(प्रशासन)
ववभागीय उपननबंधक

जिल्हा उपननबंधक, सहकारी
संस्था

(प्रशासन)

सहाय्यक ननबंधक
कायाालय

अचधक्षक /
सहका
अचधकारी
(श्रेणी 1)

लघल
ु ेखक
(ननम्नश्रे
णी)

सहकार

अचधकारी श्रेणी
(2)/मख्
ु य

शलवपक /

लेखापाल/
प्रतवारी ननररक्षक

सहाय्यक

सहकारी
अचधकारी /
वररष्ट्ठ

शलवपक

कननष्ट्ठ

शलवपक /

प्रतवारीकार

नाईक

वाहन

चालक

/ शशपाई /
प्रतवारी

पररचर

• विभाग ४. The norms set by it for the discharge of functions
( स्ित:ची कार्ा पार पाडण्र्ासाठी ठरविण्र्ात आलेली मानके )
महाराष्र सहकारी संस्था अधिननर्म 1960 ि ननर्म 1961
•

विभाग ५. The rules, regulations, instructions, manuals and records held

by it or under its control or used by its employees for dischargingits
functions
( त्र्ांच्र्ाकडील असलेले क्रकं िा त्र्ांच्र्ा ननर्ंत्रणात असलेले क्रकं िा त्र्ांची कार्े पार
पाडण्र्ासाठी त्र्ांच्र्ा कमाचारी िगााकडून िापरण्र्ात र्ेणारे ननर्म, विननर्म, सुचना
ननर्मपुजस्तका आणण अशभलेख)
महाराष्र सहकारी संस्था अधिननर्म 1960 ि ननर्म 1961
महाराष्र सहकारी संस्था (सशमती ननिडणूक) ननर्म 2013
महाराष्र सािकारी (ननर्मन) अधिननर्म -2014
महाराष्र सािकारी (ननर्मन) ननर्म -2014
र्क्र्ा 4 (1) (ब) (v)
विभागीय सिननबंधक कायायलय कामांशी संबंधीर् अधधननयम / ननयम
नमुना – अ
अ.क्र.

सुचना पत्रकानुसार हिलेले

ननयम, क्रमांक ि िषे

विषय

1.

सहकारी संस्था कामकाि

महाराष्र सहकारी संस्था अधिननर्म
1960
महाराष्र सहकारी संस्था ननर्म
1961

2.

कमाचारी / अधिकारी ननर्ंत्रण

महाराष्र नागरी सेिा ननर्म

3.

आधथाक अधिकार

महाराष्र कोिागार ननर्म महाराष्र

अंमलबिािणी

वित्तीर् ननर्म
र्क्र्ा 4 (1) (ब) (v)

अभभप्राय

विभागीय सिननबंधक कायायलय कामांशी संबंधीर् अधधननयम / ननयम
नमुना –ब
अ.क्र. शासन ननणययानुसार हिलेले विषय
1.

शासन ननणयय क्रमांक ि र्पशील

अभभप्राय

र्ा कार्ाालर्ातील सिा शाखांकडे स्थार्ी आदे श िारीका उपलब्ि आहे त.
र्क्र्ा 4 (1) (ब) (v)
विभागीय सिननबंधक कायायलय कामांशी संबंधीर् अधधननयम / ननयम
नमुना –क

अ.क्र. शासन ननणययानस
ु ार हिलेले विषय
1.

शासन ननणयय क्रमांक ि र्पशील

अभभप्राय

र्ा कार्ाालर्ातील सिा शाखांकडे स्थार्ी आदे श िारीका उपलब्ि आहे त.
र्क्र्ा 4 (1) (ब) (v)
विभागीय सिननबंधक कायायलय कामांशी संबंधीर् अधधननयम / ननयम
नमुना –ड

अ.क्र.
1.

विषय

क्रमांक ि र्ारीख

अभभप्राय

शासन ननणार्ानुसार हदलेले वििर्ांच्र्ा अनुिंगाने र्ा कार्ाालर्ाचे

कामकाि िाटप करण्र्ात आलेले आहे . कामकािाच्र्ा स्िरुपानुसार

संबंिीत शाखांकडे संबंधित वििर्ांचे शासन ननणार् िारीका उपलब्ि
आहे त.
• विभाग ६ A statement of the categories of documents that are held by it or under
its control (त्र्ांच्र्ाकडे असलेल्र्ा क्रकं िा त्र्ांच्र्ा ननर्ंत्रणाखाली असलेल्र्ा दस्तऐििांच्र्ा प्रिगााचे
वििरण )
िगीकरण प्रकार A ( कायम स्िरुपी ठे िाियाची कागिपत्रे)
• सहकारी संस्थेची नोंदणी ि पोट ननर्म नोंदणी िाररका.
• विभागीर् सुचना पस्
ु तीका (Manual)
• S.O. File (स्थार्ी आदे श िारीका)

• शासन ननणार्
• कागदपत्रे िगीकरण र्ादी
• अशभलेख सच
ु ी
• ननिाडा ि डडक्रि आदे श
• िडिस्तु संग्रह नोंदिही
• महाराष्र सहकारी संस्था अधिननर्म 1961 चे कलम 30 अनुसार सिा कागदपत्रे
िगीकरण प्रकार B (३५ िषय पयंर् ठे िाियाची कागिपत्रे )
• पोटननर्म दरु
ु स्ती प्रकरणे,
• पेन्शन प्रकरणे
• ननर्क्
ु ती आदे श
• बदली आदे श
• बढती आदे श

िगीकरण प्रकार C(५ िषाय पयंर् ठे िाियाची कागिपत्रे)
• सहकारी संस्थांचे िाविाक अहिाल ि लेखे
• शासन रािपत्र ि अधिसच
ु ना
• वििान सभा प्रश्नि उत्तरे / वििान पररिद प्रश्नि उत्तरे , कपात सुचना, लक्षिेिी, आश्िासने
• प्रशासक्रकर् आदे श
• तपासणी अहिाल
• आिक िािक नोंदिही
• PRA/PRB (ननर्तकालीक वििरणपत्रे सादरीकरण नोंदिही )
• विभाग 7 The particulars of any arrangement that exists for consultation with or
representation by, the members of the public in relation to the formulation of its
policy or administration, there of

(आपले िोरण तर्ार करण्र्ाच्र्ा क्रकं िा त्र्ाची अंमलबिािणी करण्र्ाच्र्ा संबंिात, लोकांशी
विचारविननमर् करण्र्ासाठी क्रकं िा लोकांकडून ननिेदने केली िाण्र्ासाठी अजस्तत्िात असलेल्र्ा
व्र्िस्थेचा तपशील )
प्राप्त झालेल्र्ा िोरणात्मक बाबींिर सच
ु ना तसेच कार्द्र्ातील दरु
ु स्तीबाबतचे प्रसताि शासनास
मान्र्तेसाठी सादर करण्र्ात र्ेतात. अंनतम मान्र्ता वििीमंडळाद्िारे होते.
कलम ४ (१) (ब) (vii)
विभागीर् सहहनबंिक,कार्ाालर्ाच्र्ा पररणामकारक कामासाठी िनसामान्र्ांशी सल्लामसलत करण्र्ाची
व्र्िस्था
अ.क्र.
1

2

3

सल्लामसलर्ी
विषयक

प्रशासक

ननर्ुक्ती
लेखापररक्षण
दोि दरु
ु स्ती

संस्थेचे विभािन

काययप्रणालीचे विस्र्र्
ृ िणयन

कोणत्या अधधननयमा / ननयम
/पररपत्रकाद्िारे

संघीर् संस्थेस पत्र शलहुन
प्रत्र्क्ष सुनािणीस बोलािुन

महाराष्र सहकारी संस्था

संबंिीत संस्थेस पत्र शलहुन
पुतत
ा ा करणे बाबत कळविले

महाराष्र सहकारी संस्था

संघीर् संस्थेस पत्र शलहुन
प्रत्र्क्ष सन
ु ािणीस बोलािन
ु

महाराष्र सहकारी संस्था

िाते.

अधिननर्म 1960 चे कलम

पुनराित्त
ृ ी
काल

--

77,78

अधिननर्म 1960 चे कलम

--

82

अधिननर्म 1960 चे कलम
18

--

कलम ४ (१) (ब) (vii)
विभागीर् सहहनबंिक, कार्ाालर् सशमतीची र्ादी
अ.क्र.

सभमर्ीचे नांि

सभमर्ीचे सिस्य ्

सभमर्ीचे उद्हिष्ट्य

ककर्ी िेळा

घेण्यार् येर्े

सभा

जनसामान्यासा
ठी खुली आिे

सभेचे

इनर्ित्त
ृ

ककं िा नािी

1

प्रादे शशक /

1) मा.सहकार आर्ुक्त ् ि ननबंिक, सहकारी संस्था

गट क मिील प्रादे शशक /

सशमती

2) विभागीर् सहननबंिक, सहकारी संस्था, पुणे

भरणे

विभाग स्तरीर्

महाराष्र राज्र् ्, पुणे – अदर्क्ष
विभाग, पुणे – सदस्र्

विभागीर् स्तरािरील पदे

आिश्र्कतेनुसार

नाही

उपलब्ि

आिश्र्कतेनुसार

नाही

उपलब्ि

3) प्रादे शशक समािकल्र्ाण अधिकारी अथिा त्र्ांचा
प्रनतननिी – सदस्र् ्

4) उपसधचि (क्षेत्रीर् आस्थापना) क्रकं िा त्र्ांचा
प्रनतननिी – सदस्र् ्

5) विभागीर् उपननबंिक, सहकारी संस्था – सदस्र् ्
सधचि

2

विभागीर्

ननिड सशमती

1) विभागीर् सहननबंिक, सहकारी संस्था, पुणे

विभागातील िगा – 3 ि

2) मागासिगीर्ांचा प्रनतननिी (उपननबंिक दिाा) –

पदोन्नती दे ण्र्ासाठी

विभाग, पुणे – अदर्क्ष
सदस्र् ्

3) विभागीर् उपननबंिक, सहकारी संस्था – सदस्र् ्
सधचि

िगा – 4 कमाचाऱ्र्ांना

3

पुनविालोकन
सशमती

1) विभागातील विभाग प्रमख
ु ाव्र्तीररक्त ् –

गट क मिील विभागीर्

पुणे विभाग

िर्ाची 55 ििा ि सेिेच्र्ा

2) प्रशासन अधिकारी विभागीर् कृवि सहसंचालक ,
3) विभागीर् उपननबंिक, सहकारी संस्था, पण
ु े

विभाग अथिा विभागातील अन्र् ज्र्ेष्ठ िगा 1 / 2
अधिकारी

स्तरािरील कमाचाऱ्र्ांच्र्ा

30 ििाानंतर शासन सेिेत
राहण्र्ाची पात्रापात्रता
ठरविणे

ििाातून एकदा

नाही

उपलब्ि

• विभाग ८ A statement of the boards councils and other bodies – Minutes
( आपला एक भाग म्िणुन ककं िा सल्ला िे ण्याच्या प्रयोजनासाठी म्िणून घटीर् केलेल्या िोन ककं िा
अधधक व्यक्र्ींच्या भमळुन बनलेल्या मंडळांचे, पररषिांचे, सभमत्यांचे आणण ननकायांच्या बैठकी
लोकांसाठी खल्
ु या आिे र् ककं िा कसे ? अशा बैठकीची काययित्त
ृ े जनर्ेला पिाियास भमळण्याजोगी आिे र्
ककं िा कसे ? याबाबर्चे वििरण)
सुिाररत कार्द्र्ाप्रमाणे कलम 81 अधिन तरतुदीप्रमाणे सिा सहकारी संस्था त्र्ांचे आधथाक लेखर्ांचे
प्रनतििी लेखापररक्षण करिन
ु घेणेसाठी िाविाक सािारण सभेमदर्े लेखापररक्षकांच्र्ा नाशमकेिरील पात्र
लेखापरीक्षकांची नेमणुक करे ल. िेथे अशी नेमणुक होणार नाही त्र्ा जस्थतीमदर्े ननबंिक परं तक
ु ांचे
आदे शाने लेखापररक्षकाची नेमणक
ु करुन प्रत्र्ेक संस्थेची लेखापरीक्षा करिुन घेईल.

• विभाग -९ A directory of officers and employees
(अधिकाऱ्र्ांची ि कमाचाऱ्र्ांची ननदे शशका)
विभागीर् सहननबंिक, सहकारी संस्था, पुणे
कार्ाालर् 020-25537618

विभाग पुणे

फॅक्स ् नं. 020-25533534

अधिकाऱ्र्ाचे नांि ि पदनाम
श्रीमती संधगता डोंगरे - – विभागीर् सहननबंिक, सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे
श्री. बी.टी. लािंड - – विभागीर् उपननबंिक, सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पण
ु े

श्री.सी.िार्.वपंगळे – विशेि लेखापररक्षक (िगा 1 )सहकारी संस्था (क्रफरते पथक) पण
ु े विभाग,पण
ु े
ररक्त पद

- – कार्ाालर् अधिक्षक

ररक्त पद

-

ररक्त पद

-

ररक्त पद

-

लघुलख
े क (ननम्नश्रेणी)

लेखापररक्षक (श्रेणी 1) सहकारी संस्था, क्रफरते पथ्क, पुणे विभाग, पुणे

प्रतिारी ननररक्षक

सौ.एस.ए.अभ्र्ंकर सौ.एम. व्ही.िोशी -

मख
ु र् ् शलवपक

सहकारी अधिकारी (श्रेणी 2)

सौ. एस.के.बागाईतकर –- सहाय्र्क सहकारी अधिकारी
श्री. एस.एस. चव्हाण - – िररष्ठ शलवपक
सौ.सी.पी.मराठे

-

सौ.एस.आर.कोराड –-

सहाय्र्क सहकारी अधिकारी
िररष्ठ शलवपक

श्री. व्ही. पी. चव्हाण - – सहाय्र्क सहकारी अधिकारी
श्री. ए. टी. पाटील - – िररष्ठ शलवपक
सौ.एस.एस.हहरे – - कननष्ठ शलवपक
श्री. आर.के. ननखारे

- – कननष्् शलवपक

श्री. व्ही. आर. हदनकर - – कननष्ठ शलवपक
श्री. एस.िी.राखुंडे –- िाहन चालक

श्री. व्ही.िी.बांबळे –- नाईक
श्री. बी.एम.पासलकर –- शशपाई
श्री. एस.के.गािडे –ररक्त पद

-

शशपाई

शशपाई

• विभाग १०. The monthly remuneration received by each of officers and
employees including the system of compensation as provided in regulations
पिनाम

िेर्नश्रेणी

विभागीर् सहननबंिक

S-23:67700-208700

विशेि लेखापररक्षक (िगा 1)(क्रफरते पथक)

S-23:67700-208700

विभागीर् उपननबंिक

S-20:56100-177500

लघुलेखक

S-15:41800-132300

कार्ाालर् अधिक्षक / लेखापररक्षक (श्रेणी 1)

S-14:38600-122800

सहकारी अधिकारी (श्रेणी 2)/मुखर् शलवपक/प्रतिारी

S-13:35400-112400

सहाय्र्क सहकारी अधिकारी / िररष्ठ शलवपक

S-8:25500-81100

कननष्ठ शलवपक

S-6:19900-63200

िाहन चालक

S-6:19900-63200

नाईक

S-3:16600-52400

शशपाई

S-1:15000-47600

ननररक्षक

• विभाग ११ The budget allocated to each of its agency indicating the particulars
of all plans proposed expenditures and reports on disburesments made

( सिय योजनांचा र्पशील , प्रस्र्ा विर् खचय िशयविणारा, आपल्या प्रत्येक अभभकरणाला नेमुन हिलेल्या
अथयसंकल्प आणण संविर्ररर् केलेल्या रकमांचा अििाल ) याबाबर्
अ.क्र.

1

अंिाजपत्रककय शीषायचे
िणयन

अनुिान
(रुपये

िजारार्)

ननयोजीर् िापर

अधधक अनुिान

र्पभशल)

असल्यास रुपयार्

(क्षेत्र ि कामाचा

अपेक्षक्षर्

(िजारार्)

001 (01)(05)

114000

िेतन

80439

प्रशासन (4250067)

585

प्रिास

-42.85

830

कार्ाालर्ीन खचा

100

18

अनतकालीक भत्ता

138.8

विभागीर् ि जिल्हा

अभभप्राय

महागाईभत्ता
िाढ

11
630
क्रफरते पथक 4250227

3

24250405 प्रतिारी

4

7610 शासकीर्

कमाचारी र्ांना किा

64.46

िीि दरु दिनी

87

भाडेपट्टी ि कर

2276

4000

िेतन

-45

45

प्रिास

0

45

कार्ाालर्ीन खचा

35

5163

िेतन

5936

48

प्रिास

0

60

मोटार िाहन

0

प्रस्ताि अप्राप्त

20

संगणक

0

प्रस्ताि अप्राप्त

2058

घरबांिणी अग्रीम

3992

1050
2

िाहन दरु
ु स्ती

• विभाग १२. The manner of execution of subsidy programmes including amount
allocated and the details of beneficiaries of such programmes
( अथयसिाय्य काययक्रमाच्या अंमलबजािणची ररर् र्सेच िाटप केलेल्या रकमा आणण अशा
काययक्रमांच्या लाभधारकांचा र्पशील)

याबाबर् , आणण

• विभाग १३.particulars of receipts of concessions permits or authorisations granted
by it
( ज्या व्यक्र्ींना सिलर्ी, परिाने ि प्राधधकारपत्रे हिलेली आिे र् अशा व्यक्र्ींचा र्पशील)
विभागीय सहिनबंधक, सिकारी संथा पण
ु े विभाग, पुणे कायायलयामार्यर् राबविण्यार् येणाऱ्या योजनांची
माहिर्ी
1) योजनेचे नाि : डॉ. पंजाबराि िे शमुख व्याज सिलर् योजना
अ) र्ोिना केहापासुन कार्ाान्िीत

1991

ब)

रु.1,००,०००/- पर्ंतचे अल्प मद
ु तीचे पीक किा घेणाऱ्र्ा आणण

आहे

र्ोिनेचा उद्दे श ि स्िरुप

विहहत मुदतीत परतफेड करणाऱ्र्ा शेतकऱ्र्ांना 3%िाविाक दराने
ि रु. 1,00,000/- पेक्षा िास्त ् पण रु.3.00 लाखापर्ंत अल्प ्
मुदतीचे पीक किा घेणाऱ्र्ा शेतकऱ्र्ांना 1% िाविाक दराने

व्र्ािाची सिलत लागु राहील. सदर पीक किााची संपण
ू ा
क) लाभाथी

परतफेड प्रनतििी 30 िुनच्र्ा आत करणे आिश्र्क आहे .

विविि कार्ाकारी सेिा सहकारी संस्थांचे राष्रीर्कृत बँकांचे

प्रादे शशक ग्रामीण बँकांचे ि खािगी बँकांचे ननर्शमत परतफेड

करणारे किादार तसेच र्ा र्ोिनेअंतगात, अनुसुधचत िाती ि
निबौदद् किादार सभासदांना विशेि घटक र्ोिने अंतगात
ड) अिा कोणाकडे करािर्ाचा
इ) मंिरु ीचे अधिकार
2)

उपरोक्त नमद
ु केल्र्ाप्रमाणे लाभ दे ण्र्ात र्ेतो

सहाय्र्क ननबंिक/उपननबंिक,सहकारी संस्था (संबंधित तालुका)
जिल्हा उवपनबंिक सहकारी संस्था (संबंधित जिल्हा)

योजनेचे नाि :डॉ. पंजाबराि िे शमख
ु व्याज सिलर् योजना(जजल्िास्र्रीय)

अ) र्ोिना केहापासुन कार्ित आहे

1991

ब) र्ोिनेचा उद्दे श ि स्िरुप

सिासािारण सभासदाप्रमाणे

क) लाभाथी

अनस
ु धु चत िाती ि निबौदद् किादार सभासद विविि कार्ाकारी
सेिा सहकारी संस्थांचे राष्रीर्कृत बँकांचे प्रादे शशक ग्रामीण

बँकांचे ि खािगी बँकांचे ननर्शमत परतफेड करणारे किादार

तसेच र्ा र्ोिनेअंतगात, अनुसुधचत िाती ि निबौदद् किादार
सभासदांना विशेि घटक र्ोिने अंतगात उपरोक्त नमद
ु
केल्र्ाप्रमाणे लाभ दे ण्र्ात र्ेतो
ड) अिा कोणाकडे करािर्ाचा

सहाय्र्क ननबंिक/उपननबंिक

इ) मंिुरीचे अधिकार

जिल्हा उपननबंिक सहकारी संस्था

3)

योजनेचे नाि:राज्यार्ील शेर्कऱ्यांना 6% व्याजिराने अल्पमुिर्ी कजय पुरिठा करणे

अ) र्ोिनेचे उद्दे श ि स्िरुप

जिल्हा मदर्िती सहकारी बँका, राष्रीर्कृत बँका, खािगी बँका,
ि प्रादे शशक ग्रामीण बँकांना एक टक्का व्र्ाि परतािा

शासनाकडून दे ण्र्ात र्ेतो जिल्हामदर्िती सहकारी बँकांना

2.50% दराने व्र्ाि परतािा दे ण्र्ात र्ेतो. तथावप नाबाडाकडून
शमळणाऱ्र्ा पुनविात्त ् / किापरु ि्र्ािर व्र्ाि परतािा अनुज्ञेर्
नाही.
ब) लाभाथी

जिल्हा मदर्िती सहकारी बँका / प्राथशमक कृवि पतसंस्था,

क) अिा कोणाकडे करािर्ाचा

1) जिल्हा मदर्िती सहकारी बँकांनी जिल्हा उपननबंिक र्ांचेकडे

राष्रीर्कृत बँका ि प्रादे शशक ग्रामीण बँका ि खािगी बँका
2) राष्रीर्कृत / प्रादे शशक ग्रामीण बँकांनी बँक शाखा ज्र्ा

तालुक्र्ात आहे त्र्ा तालुका सहाय्र्क / उपननबंिक र्ांचेकडे

ड) मंिुरीचे अधिकार

4) योजनेचे नाि

सहकार आर्ुक्त ् ि ननबंिक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्र् ्,
पण
ु े

: उपसा जलसचन योजनांना अथयसिाय्य

अ) र्ोिना केहापासुन कार्ाान्िीत

1994

ब) र्ोिनेचा उददे श ि स्िरुप

सहकारी उपसा शसंचन संस्थामाफात िास्तीत िास्त िमीन

आहे

ओलीताखाली आणण्र्ासाठी उपसा िलशसंचन र्ोिनांना प्रकल्प
खचााच्र्ा एकूण 25% क्रकं िा रु.100 लाख र्ापैकी िी रक्कम
कमी असेल त्र्ा रकमे इतके शासन सदर संस्थेस अनद
ु ान

मंिरू करते राज्र्ातील सहकारी उपसा िलशसंचन र्ोिनेंच्र्ा

प्रकल्प खचाामदर्े गेल्र्ा काही ििाात सात्त्र्ाने िाढ होत आहे ि

सदर प्रकल्पािर खचा करणे आधथाकदृष्ट्र्ा सभासदांना अडचणीचे
झाले आहे . सभासदांिरील खचााचा बोिा कमी करुन तो काही

प्रमाणात शासनाने उचलण्र्ासाठी ही र्ोिना कार्ााजन्ित आहे .
क) लाभाथी

हदनांक 1/4/1994 नंतर नोंदलेल्र्ा सहकारी उपसा िलशसंचन
संस्था ि हदनांक 1/4/1994 रोिी ज्र्ा सहकारी उपसा

िलशसंचन संस्थांची किामागणी प्रकरणे वित्तीर् संस्थांकउे

प्रलंबबत होती ि ज्र्ांनी प्रकल्प उभारणीच्र्ा कामास सरु
ु िात
केली नव्हती अशा संस्था
ड) अिा कोणाकडे करािर्ाचा

सहाय्र्क ननबंिक / उपननबंिक सहकारी संस्था

इ) मंिुरीचे अधिकार

राज्र् ् शासन

5) योजनेचे नाि

: सािकारी कजयमार्ी 2015

अ) र्ोिना केहापासुन कार्ाान्िीत

2015 (शासन ननणार् िमांक एमएलए 1015/प्र.ि.25/7-स हद.

ब) र्ोिनेचा उददे श ि स्िरुप

परिानािारक सािकारांकडून घेतलेल्र्ा किाास शासनाने माफी

आहे

10 एवप्रल 2015 नस
ु ार)

िाहीर केली असल्र्ाने र्ोिनेनुसार पात्र किााच्र्ा मद्
ु दलाची ि
व्र्ािाची शासनाचे ितीने भरपाई करणे.

क) लाभाथी

लाभाथी शेतकऱ्र्ाच्र्ा कुटुंबातील व्र्क्तीने परिानािारक

सािकाराकडून किा घेतले असल्र्ास असेही किा र्ा र्ोिनेस

पात्र राहील. परिानािारक सािकाराकडून किा घेतलेला शेतकरी

िर पगारदार व्र्क्ती, ननित्त
ंु ई दक
ु ाने
ृ ीिेतन िारक व्र्क्ती ि मब
ि आस्थापना अधिननर्म 1948 नुसार परिानािारक व्र्क्ती र्ा
र्ोिनेला पात्र असणार नाहीत.
ड) अिा कोणाकडे करािर्ाचा
इ) मंिुरीचे अधिकार

तालुका उप/सहाय्र्क ननबंिक, सहकारी संस्था
1. तालुका स्तरीर् सशमती
2. जिल्हा स्तरीर् सशमती

6) योजनेचे नाि :प्राथभमक कृवष पर्पुरिठा सिकारी संस्थांचे सक्षमीकरण 2015
अ) र्ोिना केहापासुन कार्ाान्िीत

2015-16 (शासन ननणार् िमांक सीसीआर/0313/प्र.ि.144/2-स

ब)

अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतगात (STSAO) प्राथशमक

आहे

र्ोिनेचा उद्दे श ि स्िरुप

हद.6 सप्टें बर, 2014 नस
ु ार)

कृवि पतपुरिठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्र्ाचा उद्दे श
आहे . प्राथशमक कृवि पतपरु िठा सहकारी संस्थांना पीक किा

िाटपाच्र्ा प्रमाणात अथसहाय्र् दे ण्र्ाबाबत शासन ननणार्ात

नमुद आहे . अथासहाय्र्ाची अधिकतम मर्ाादा रु. 1.00 लाख
प्रनत संस्था प्रमाणे आहे .
क) लाभाथी
ड) अिा कोणाकडे करािर्ाचा
इ) मंिरु ीचे अधिकार

प्राथशमक कृवि सहकारी पतसंस्था

सहाय्र्क ननबंिक, सहकारी संस्था
जिल्हा उपननबंिक सहकारी संस्था

7) योजनेचे नाि :औद्योधगक सिकारी संस्थांना भागभांडिली अंशिान
अ) र्ोिना केहापासुन कार्ाान्िीत
आहे

औद्र्ोधगक संस्थांना आपला आधथाक पार्ा मिबुत करण्र्ासाठी
ि त्र्ांच्र्ा अडचणी ननिारण्र्ाकरीता महाराष्र शासन 1:3

प्रमाणात भागभांडिल दे ते. औद्र्ोधगक सहकारी संस्थांना वित्तीर्
संस्थांकडून आिश्र्क प्रमाणात किा उभा करण्र्ाची पात्रता

िाढविण्र्ासाठी ही र्ोिना कार्ाान्िीत आहे . सदर र्ोिनेमदर्े
प्रकल्प क्रकमतीच्र्ा 60% वित्तीर् संस्थेचे किा 10% संस्थेचे
भागभांडिलाची परतफेड 15 ििाामदर्े करािर्ाची आहे .
ब) लाभाथी

औद्र्ोधगक सहकारी संस्था

क) अिा कोणाकडे करािर्ाचा

सहाय्र्क ननबंिक/उपननबंिक, सहकारी संस्था

इ) मंिुरीचे अधिकार

राज्र् ् शासन

8) योजनेचे नाि :औद्योधगक सिकारी संस्थांना भागभांडिल अंशिान
अ) र्ोिना केहापासुन कार्ाान्िीत आहे
ब)

र्ोिनेचा उद्दे श ि स्िरुप

1972-73
ग्रामीण भागातील बलुतेदारांनी उत्पादीत केलेल्र्ा मालाची
वििी करणे ि बलत
ु दारांना तांबत्रक / व्र्ािसार्ीक सल्ला

दे णे ि मागादशान करणे र्ासाठी बलुतेदारांच्र्ा औद्र्ोधगक
सहकारी संस्था तालुका पातळीिर 1:2 र्ा प्रमाणात

शासकीर् भागभांडिल दे ण्र्ात र्ेत.े बलत
ु ेदारांना बलत
ु ेदार
सहकारी संस्थांचा भाग भांडिली पचर्ा मिबुत करणे ि

त्र्ार्ोगे बलुतेदारांना स्िर्ंरोिगारासाठी प्रोत्साहहत करुन
त्र्ांच्र्ा उत्पन्नात िाढ करणे आिश्य्क आहे .
क) लाभाथी
ड) अिा कोणाकडे करािर्ाचा
इ) मंिरु ीचे अधिकार

बलुतेदार सहकारी संस्था

सहाय्र्क ननबंिक/उपननबंिक, सहकारी संस्था
विभागीर् सहननबंिक, सहकारी संस्था

