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अंतगत कलम -4 अ वये
वयं ेरणेने िस द करावयाची मािहती
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005
माहीतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 बाबत संि
माहीती :- याचा अथ कोण याही

पातील कोणतेही सािह

माहीती

असा असून याम ये अिभलेख, द

ऐवज, ापने, ई-मेल, अिभ ाय, सूचना,

िस दीप के, परीप के, आदे श, रोजवहया, संिवदा, अहवाल, कागदप े, नमुन,े ितमाने / मॉडे ल, कोणतीही इले टािनक व पातील
आधार साम ी आिण या या वेळी अंमलात आले या अ

कोण याही काय ाने सावजिनक ािधकरणास िमळिवता येईल.

माहीती अिधकार :- याचा अथ, कोण याही सावजिनक ािधकरणाकडे असलेली कवा या या िनयं णात असलेली व या अिधिनयमा वये
िमळवता ये याजोगी माहीती िमळिव याचा अिधकार, असा आहे .
रा
य

:- पोट-कलम (1) अ वये पदिनदिशत केलेला रा

जन माहीती आयु

:- याचा अथ, माहीती िमळ याची िवनंती करणारी नागरीका

प

मािहती ा

जन माहीती आयु

ितरी

अ

एखादी

असा आहे .
ती, असा आहे .

क न घे णे :या ािधकरणाकडू न माहीती ा

क न यावयाची आहे यां याकडे

10/- कोट ितकीट लावलेला

* नमुना अ * म ये माहीती िमळणेबाबतचा िवनंती अज सादर करावा. सदर अज ािधकरणास ा

झा याचे तारखेपासून 30 िदवसांचे

आतच माहीती दे णे हे ािधकरणास बंधनकारक आहे . जर माहीती नाकारावयाची अस यास तसे लेखी कारणासह अजदारास कळवावे.
सदरची माहीती ािधकरणाकडु न 30 िदवसांचे आत न िमळा यास नमु ना * ब * म ये कलम 19(1) अ ये पिहले अिपल
अिपलीय अिधकारी / ािधकरणाकडे करावा. सदरचा िनणय हा 30 िदवसांचे आत दे णे बंधनकारक आहे . सदर अपीलाचे अनुषंगाने माहीती
अपुण कवा माहीती न िमळा यास नमुना * क * म ये 19 (3) अंतगत अपील रा

माहीती आयोगाकडे 90 िदवसाचे आत सादर करावे.

या िदनांकास माहीती मािगतलेली आहे अशी माहीती ही 20 वष पुव पयतची माहीती दे ता येईल. जर मािगतलेली माहीती ही
एखा ा य तीचे िजिवत वा वातं

या संबधातील असेल तर िवनंतीचा अज िमळा यापासून 48 तासा या आंतच माहीती दे एयात यावी.

मुदतीम ये माहीती न िद यास सदरची माहीती अजदारास को याही
दारी रे षेखालील
या

कारची फी आकारणी न करताच मु

ावी.

ती :तीचे वा षक उ प

हे .15000/- पे ा जा

नाही (शहरी व ामीन ) कवा यांना दारी रे षेखालील िपवळी

िशधाप ीका दे यात आलेली आहे असे माणीत केलेले अस यास दारी रे षेखालील

त ना कोणतीही माहीती ही कोण याही फी ची

आकारणी न करता दे यात यावी.
माहीती फी :- दे य असलेली फी रोख रकमे या व पात ितची यो

पावती दे वून कवा दशनी धनाकष कवा बँ केचा धनादे श या व पात

कवा मिन ऑडर या व पात वीकार यात यावी.
1. संबधीत िवभागाने िविश ट द

ऐवज, नकाशे , इ यादी या बाबतीत कमत अगोदरच िन चीत केली असेल याबाबतीत अशी िन चीत

केलेली अिधक टपाल खच आकारावा.
2. माहीती छांयाकीत ित या व पात कवा अ
छायांिकत केले या

ित या व पात चटकन िमळ याजोगी असेल याबाबतीत (अ) तयार केले या कवा

येक पृ ठासाठी A-4 कवा A-3 आकरातील कागदास

मोठया आकारा या कागदा या ती या

येकी दोन पये अिधक टपाल खच आकारावा (ब)

य आकार कवा परी य कमत अिधक टपाल खच आकरावा.

3. अिभलेख पाह यासाकरीता पिह या तासाला शु

आकारएयात येवू नये , यानंतर या

येक पंधरा िमिनटाकरीता पये 5/- इतकी फी

आकारावी.
4.

ये ात माहीती नेत अस यास कोणताही टपाल खच आकार यात येव ु नये.

5. िड केट कवा लॉपी या व पातील माहीती पुरिव यासाठी
आकारावा.

येक िड केटस कवा लॉपीकरीता प नास पये अिधक टपाल खच
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जोडप

“अ”

10/-

पयाचे कोट फी िटकीट

( िनयम 3 नु सार )
मािहतीसाठी करावया या अज चा नमुना
मािहतीचा अिधकार कायदा 2005 कलम 3 अ ये अज
ती,
शासकीय मािहती अिधकारी ----------------------------------------------------------------------------------------------( काय लयाचे नाव व प ा )
1. अजदाराचे पू ण नाव :2. प यवहाराचासाठी पू ण प ा :3. आव क असले या मािहतीचा तपशील :(एक) मािहतीचा िवषय :(दोन) संबधीत मािहतीचा कालावधी :2014-2015
(तीन) ह या असले या मािहतीचा तपिशल :(चार) मािहती टपाला दारे / यकतीश:/ --------------------------------------------------------------------------------------आव क आहे कवा कसे?
(पाच) टपाला दारे असेल याबाबतीत ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(सवसाधारण /
4 अजदार दारी रे षेखालील आहे काय ?--------------------------------------------------------------अस यास पुरा याची त जोडावी.
िठकाणिदनांक-

अजदाराची सही

6
थम मािहती ा त करणेसाठी िवनंती केले या अज चा तारखे पासू न / ािधकरणासं ा त झा याचे तारखे पासू न
मािहती अपू री / मािहती न िमळा यास थम अिपलाचा नमुना
20/-

पयाचे कोट ितकीट लावावे

नमुना ब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19(1) अंतगत थम अिपल अज
े षक----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(अिपलकाराचे नांव व प ा)
ित,
-----------------------------------------------------------------------------------------(अिपल ािधका-याचे नांव, पदनाम व प ा)
1.अिपलकाराचे संपुण नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.रा य जनमािहती अिधका-याचा तपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 या आदे शािव

द अिपल केले आहे -----------------------------------------------------

तो आदे श िमळा याचा िदनांक (आदे श काढला अस यास)
5.अिपल दाखल कर याची अंितम तारीख-----------------------------------------------6 अिपलाची कारणे------------------------------------------------------7.मािहतीचा तपिशल
1.ह या असले या मािहतीचे व प व िवषय
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती या काय लयाशी कवा िवभागाशी संबधीत आहे याचे नांव-------------------------------------िठकाणिदनांक-

अिपलकाराची सही

7
थम अिपलाचािनकाल / आदे श ा त झा यापासू न/ मुदतीम ये मािहती ा त न झा यास 90 िदवसाचे आंत मा. रा य
मािहती आयोगाकडे करावयाचे दु सरे अिपल
20/-

पयाचे कोट ितकीट लावावे

नमुना ब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19(3) अंतगत दु सरे अिपल अज
े षक--------------------------------------------------------(अिपलकाराचे नांव व प ा)
ित,
---------------------------------------------(अिपल ािधका-याचे नांव, पदनाम व प ा)
1.अिपलकाराचे संपुण नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा-------------------------------------------------------------------3.रा य जनमािहती अिधका-याचा तपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 या आदे शािव

द अिपल केले आहे -----------------------------------------------------

तो आदे श िमळा याचा िदनांक (आदे श काढला अस यास)
5.अिपल दाखल कर याची अंितम तारीख-----------------------------------------------6. अिपलाची कारणे------------------------------------------------------7.मािहतीचा तपिशल
1.ह या असले या मािहतीचे व प व िवषय
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती या काय लयाशी कवा िवभागाशी संबधीत आहे याचे नांव-------------------------------------िठकाणिदनांक-

अिपलकाराची सही
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कलम 4 अ वये वयं ेरणेने िस द करावया या मािहतीसाठी मागदशक त ते 1 ते 17
कलम 2 h नमुना क
सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी
कलम 2 (h) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार
खा याचे नांव :- सहकार, पणन व व ो ोग िवभाग
अ
1

सावजिनक ािधकरणाची
िन मतीकारकानुसार िवभागणी

सावजिनक ािधकरणाचे
नांव

िठकाण / संपुण प ा

महारा

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था,ता.घाटं जी

आठवडी बाजार, मारोती
महाराज वाड,तालुका घाटं जी
िज. यवतमाळ

शासन िनणय िदनांक
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कलम 4(1) (b) (i)
यवतमाळ येथील सहा यक िनबंधक,सहकारी सं था,ता.घाटं जी या सावजिनक ािधकरणा या कामांचा
आिण कत यांचा तपशील
अ. .

िवषय

कामे / कत य

1

सावजिनक ािधकरणाचे नाव

2

संप ू ण प ा

सहा यक िनबंधक,सहकारी सं था,ता.घाटं जी
आठवडी बाजार, मारोती महाराज वाड,तालुका घाटं जी िज. यवतमाळ

3
4

काय लय मुख
कोण या खा या या अिधन

ी.िदगंबर पजरकर
सहकार, पणन व व ा् ोग

5

कामाचा अहवाल कोण या
काय लयाकडे सादर केला जातो?

6

कायक ा भौगोिलक

7

अंगीकृत त (Mission)

1.महारा सहकारी सं था, अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 नुसार सहकारी
सं था, न दणी, सं थावर सिनयं ण, तालुका तरीय सं था या त ारी व
सम याचे िनरासरण करणे आिण सहकारी सं थाचे कामकाज
2.कृिष उ प खरे दी िव ी अिधिनयम 1963 व िनयम कृिष उ प
बाजार सिमती सिनयं ण व तरतुदी माणे कामकाज

8
9

येय / धोरण (Vission)
य काय

सहकारी सं था, कृिष उ प बाजार सिमती ला मागदशन व िवकास
महारा सह. सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 तसेच महारा कृिष
उ प न खरे दी िव ी अिधिनयम 1963 िनयमाअंतगत धान अिधकारानुसार
संपुण कामकाज.
सावकारी कायदा:- महारा शासनाने सावकारी िनयमन अिधिनयम 2014
लागु केलेला असून यानुसार सावकारी यवसाय कर यास परवाना दे णे
तसेच कलम 18 अंतगत अवैध सावकारीम ये झालेले खरे दीखत र क न
शेत जिमन मुळ शेतक-यासमािज हा उपिनबंधक यांचेकडू न परत दे याबाबत
कायवाही करणे .
उपरो त 8 व 9 या अनुषंगाने ा त त ारी व सम याचे काय लयातील
संबिधत टे बलनुसार.

हे काय लय आहे .

1.मा. धान सिचव (सहकार पणन व व ो ोग िवभाग)
2.मा. सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी सं था, महारा
3.मा. िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, अमरावती
4. मा.िज हा उपिनबंधक,सहकारी सं था यवतमाळ
तालुका घाटं जी

10

जनतेला दे त असले या सेवांचा
थोड यात तपशील

11

थावर मालम ा (येथे तुम या
तुम या ािधकरणाची जमीन,
इमारत आिण अ
थावर
मालम ेचा तपशील ावा)

काय लय हे खाजगी इमारतीम ये आहे .

12

थावर मालम ा (येथे तुम या
तुम या ािधकरणाची जमीन,
इमारत आिण अ
थावर
मालम ेचा तपशील ावा)
ािधकरणा या संरचनेचा त ता

काय लय हे खाजगी इमारतीम ये आहे .

13

रा

, पुणे

14

काय लयाची वेळ आिण दू र वनी
मांक

तालुका तर (अिधिन
शासिकय काय लय)
सहा यक िनबंधक (काय लय मुख) 1 पद
सहकार् अिधकारी ेणी -1
1 पद (िर त)
सहकार् अिधकारी ेणी -2
1 पद
मु य िलपीक1 पद
वरी ठ िलपीक / ससअ
1 पद
किन ठ िलपीक /
2 पद (िर त 2)
िशपाई
1 पद (िर त 1)
सकाळी 09.45 ते सायं 5-45 पयत
दु र वनी .07230 - 277182

15

सा तािहक सु टटी आिण िवशेष
सेवांचा कालावधी

रिववार, मिह याचा दु सरा व चौथा शिनवार, 26 जानेवारी, 1 मे,
15 ऑग ट व या यतीिर त शासनानी जाहीर केले या इतर सु टटया

10
कलम 4 (1) (b) (ii) क
यवतमाळ येथील तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता.घाटं जी िज .यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणातील
अिधकारी व कमचारी यां यासह अिधकार क ा
क
अ. अिधकार पद
आ थक अिधकार
.
1
ी. दगबर पजरकर
आहरण व संिवतरण
तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, अिधकारी यांचे
ता.घाटं जी
अिधन

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप
महारा कोषागार
अिधिनयम व िव ीय
िनयमावली नु सार

शेरा अस यास
--

2

ख
अ. अिधकार पद
.
1
ी. दगबर िपजरं कर
तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था,
ता.घाटं जी

शासिकय अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप
महारा शासनाचे
परीप ाकानु सार

काय लयातील सहकारी सं थे वर
दे खरे ख व िनयं ण
तसेच महारा सहकारी
सं था अिधिनयम व
िनयमानु सार धान अिधकार

शेरा अस यास
--

ग
अ. अिधकार पद
.
1

फौजदारी अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

काय लयाशी संबिधत नाही-----

शेरा अस यास
--

घ
अ.
.

अिधकार पद

अध यायीक
अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

शेरा अस यास

1

ी. दगबर िपजरं कर
तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था,
ता.घाटं जी
य

महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे िनयम 1961 व कृ उबास चे
िनयम 1967 व अिधिनयम 1964
तरतु दीनु सार

महारा शासनाचे
परीप ाकानु सार

--

अ. अिधकार पद
अध यायीक
.
अिधकार
1
ी. दगबर िपजरं कर
महारा नागरी
तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, सेवािनयमाअंतगत
राजपि ात व
ता.घाटं जी
अराजपि त
कमचा-या या
सेवेसंबधी

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप
महारा नागरी सेवा
िनयमानु सार धान केले या
अिधकाराचे अिधन

शेरा अस यास
--

11
कलम 4 (1) (b) (iii)
िनणय ि ये तील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी वे िन चतक न कायप दतीचे

काशन

अिधिनयमाचे नांव :1. महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960, िनयम 1961 2. कृिष उ प

बाजार सिमती िनयम व अिधिनयम 1963

(नागरीकांची सनद)
कामाचे व प

अपेि त कामाचा
कालावधी

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी

1
1

2
जनतेकडु न आले या त ारी या
िनवारणासंबधी अंतिरम उ दे णे

3
7 िदवस

4
तालुका सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था, ता.घाटं जी

2

जनतेकडु न आले या त ारी या
िनवारणासंबधी अंतीम उ दे णे

2 मिहने

तालुका सहा यक िनबंधक

3
4

िज हा थरीय सं थाची न दणी
सहकारी सं थाची पोटिनयम दु

2 मिहने
2 मिहने

तालुका सहा यक िनबंधक
तालुका सहा यक िनबंधक

5

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

10 िदवस

तालुका सहा यक िनबंधक

6

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 156 नुसार वसूली अिधकारी यांना अिधकार दे णे
अिपलाचा िनणय

तालुका सहा यक िनबंधक

7

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 30 अ वये िनबंधका या काय लयातील
कागदप ाची पाहणी करणे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 30 अ वये िनबंधका या काय लयातील
कागदप ाची सा ां िकत त उपल ध क न दे णे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 73 आयजी नुसार अिव वास ठराव पारीत
करणेसाठी संचालक मंडळ सभा बोलािवणे .
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 83 अ वये सं थेची चौकशी करणेबाबत या
मागणी अज वर कायवाही

नैस गक याय
त वास अनूस न
लागणारा किमत
कमी कालावधी
1 िदवस

फी भर यानंतर 2
िदवसात

तालुका सहा यक िनबंधक

1 मिहना

तालुका सहा यक िनबंधक

1 मिहना

तालुका सहा यक िनबंधक

8

9

10

ती

तालुका सहा यक िनबंधक

कलम 4(1)(b)(iv)
सावजिनक ािधकरणाम ये होणा-या कामाचे कटीकरण.
संघटनाचे ल (वा षक)

अ. .

आ थक ल

त ार िनवारण
अिधकारी

अिभ ाय

12

कलम 4(1)(b)(v)
नमुना अ

सावजिनक ािधकरणाम ये होणा-या कामाशी संबंधीत काय लयीन आदे श / धोरणा क परीप के
अ. .
सु चना माणे िदलेले िवषय
संबिधत शासकीय िनणय / काय लयीन आदे श
/ िनयम वगैरे . व तारीख
महारा शासनाने व मा सहकार आयु त व
1.महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
िनबंधक, यांनी िनगिमत केलेली शासन िनणय
2. महारा कृिष उ प न खरे दी िव ी अिधिनयम
/आदे श /परीप के
1963 व िनयम 1967.
3.इतर अनुषंगीक कायदे / आदे श इ यादी

अिभ ास
अस यास

कलम 4(1)(b)(vi)
नमुना अ
अ.

काय लयाम ये उपल ध असले या द ताऐवजांची यादी
द ताऐवजाचा कार
िवषय
न दवही मांक

1

2

3

4

मुख बाबीचा
तपिशलवार
िवषय

सु रि त ठे व याचा
कालावधी

5

6

संबंिधत शाखेची फाईल व धारीकांची यादी सोबत जोडलेली आहे .

कलम 4(1)(b)(vii)
नमुना अ

काय लया या परीणामकारक कामसाठी जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था
अ. . स लामसलतीचा
िवषय
सहकार िवभागा या
कामकाजािवषयी व
कायदयाचे
अंमलबजावणी संबधी
योजना राबिवणेबाबत

अ. .

1

काय णालीचे िव तृ त वणन
मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सह
सं था महारा रा य,पुणे व मा.िवभागीय
सहिनबंधक, सहकारी सं था, अमरावती
यांचे माफत दरमहा आढावा घे वून
मागदशन व सूचना मु य काय लय
तरावर व तालुका तरारवरील अिधकाया या मािसक सभा घे वून कामकाजाचा
आढावा व वरी ठ काय लयाकडू न ा त
झाले या सु चनांची अंमलबजावणी व
मागदशन िज हा तरावरील

कोण या अिधिनयम /
िनयम परीप का दारे
महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व
कृउबास अिधिनयम
1963 सदर
कायदया माणे

कलम 4(1)(b)(viii)
नमुना क
सिम या , परीषदा, मंडळे , बैठकीचा तपिशल
सिम या ,
सिमती,
उदयेश
सिमतीची
परीषदा,
परीषदे ची रचना
सं या /
मंडळाचे नांव
बैठकीची सं या
2
--

3
--

4
--

5
--

पु निवलोकनाचा
काळ

इितवृ जनतेस
पाह यास मुभा
आहे काय?

इितवृ
कोणाकडे
उपल ध आहे .

6
--

7
--

13
कलम 4 (1) (b) (ix)
यवतमाळ येथील तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता.घाटं जी या सावजिनक ािधकरणातील
अिधका-यांची व कमचा-यांची यादी
अ.
1
2
3
4

अिधकार पद

अिधकारी वा कमचा-यांचे नाव

वग

नोकरीवर जू
झा याचा िदनांक

संपक साठी दू र वनी
/ फॅ
/ ईमेल

सहा यक िनबंधक
मु यिलपीक
सहकार् अिधकारी ेणी -2
व. िलपीक / सहा यक स.अ.

ी. दगबर िपजरं कर
एन.एस. भालेराव
ओ.एम.पहु रकर
अमोल इंगोले

2
3
3
3

29.10.1990
11.04.2012
26.03.2012
09.04.2008

07230/277182
07230/277182
07230/277182
07230/277182

14
कलम 4 (1) (b) (x)
यवतमाळ येथील तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता.घाटं जी या सावजिनक ािधकरणातील अिधका-यांचे
व कमचा-यांचे पगार व भ .े
अ.

नाव

अिधकार पद /कमचारी
पदनाम

मूळ
पगार

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

िवशेष वास
भ ा भ ा

Gpf
NPS

एकूण
र म

1
2
3
4

सहा यक िनबंधक
मु.िलपीक
सहकार् अिधकारी ेणी -2
व. िलपीक/सहा यक स.अ.

ी. दगबर िपजरं कर
एन.एस. भालेराव
ओ.एम.पहु रकर
अमोल इंगोले

80000
41000
44800
41100

9600
4920
5376
4932

6400
3280
3584
3288

1500
1005
1005
840

7000
6429
7025
6445

98700
58634
62190
57005

1200
2000
400
400

15

कलम 4(1)(b)(xi)
यवतमाळ येथील तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता.घाटं जी या सावजिनक ािधकरणासाठी िदनांक 1 एि ल 2018
ते. 31/03/2018 या काळा साठी मंज ू र झाले या आिण खच झाले या रकमेचा तपशील.
1) वा षक योजना सन 18-19 खच अहवाल माहे . 31 माच 2019 अखे र
अ.
योजनेचे
मंज ू र
अथ
ा
पुन विनयो
नाव
िनयत
संक पीय तरतू द
ज
य
तरतू द
नाम ये
ा जादा/
किम तरतू द

चालू
मिहना
अखेर
झालेला
खच

झालेला
एकुण
खच

1

2
3
4
अ)सवसाधारण योजना टे टपू ल

5

6

(रकम पये लाखात)
पुन विनयो मागील
ज
मिहना
नानंतर
अखेर
ा
झालेला
सु धारीत
खच
तरतू द
5+6
7
8

9

10

1

डॉ.पंजाबराव
दे शमुख याज
सवलत योजना
(24251009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ब)सवसाधारण योजना (डी.पी.डी.सी.)
1

1

1

1

डॉ.पंजाबराव
0
दे शमुख याज
सवलत योजना
(24252195)
क)िवशे ष घटक योजना
डॉ.पंजाबराव
0
दे शमुख याज
सवलत योजना
(2225E732)

ड)आिदवासी उप योजना (िटएसपी)
िपक उ पादन
0
0
ो साहन योजना
(2225E374)

0

0

इ)आदीवासी े ाबाहे रील उपयोजना (ओिटएसपी)
िपक उ पादन
0
0
0
ो साहन योजना
(2225E374)
एकू ण सव

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) वा षक खच (वेतन, वास, काय लयीन खच, दु र वनी, िवज, पाणी
( .हजारात)
अ.
अंदाजप कीय िशष
मंज ु र रकम

1
2
3
4
5
6
7

1
2

24250067- शासन
वेतन
वास
काय लयीन खच
काय लय भाडे
दु र वनी, वीज व पाणी
संगणक
मोटारवाहन
एकूण
वसू ली Recovery -24250085
वेतन
वास
एकूण

झालेला खच

700000
25000
9000
0
0
0
0
734000

-1416452
18174
9000
0
0
0
0
1443626

50000
1000
501000

0
0
0
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1
2

पणन Grading-24250405
वेतन
वास
एकूण

200000
1000
201000

-1303612
760
1304372

कलम 4(1)(b)(xii)
नमुना क योजनांची मािहती
योजना
अ. .
1

मांक-1
िवषय
योजनेचे नांव

2

शासन िनणय

सहकार पणन व व ोधोग िवभागाचे शासन िनणय
714/2-स िदनांक 2 नो हे बंर 1991

3
4
5
6

आ थक सहा याचे व प
आ थक सहा याचे माण
लाभाथ
अज कोणाकडे करावा

अनुदान
सभासद
या या तालु याचे सं थेकडु न काय लयाकडे

7
8

अटी व शत
मंज ू रीचे अिधकार

िजउपिनबंधक, सहकारी सं था

9
10

आहरण संिवतरण अिधकारी
िनयं ण अिधकारी

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था घाटं जी
मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे

योजना
अ. .
1
2

मांक-2
िवषय
योजनेचे नांव
शासन िनणय

3

आ थक सहा याचे व प

4

आ थ सहा याचे माण

5
6
7

लाभाथ
अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

8

मंज ू रीचे अिधकार

.100000/- पयत िपक कज घे णा-या सभासदांना यांनी िदनांक30 जू न पुव कज चा
संपुण भरणा केलेला असावा, यांनी घे तले या मुद ृ ला या 3% सवसाधारण व
आिदवासी सभासदांना व 3 % माणे अनुसूिचत जाती उपयोजनेतील सभासदांना
अनुदान मंज ू र कर यात येत.े
सभासद
या या तालु याचे सं थेकडु न सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
1. .100000/- पयत िपक कज घे णा-या आिदवासी सभासदांना यांनी िदनांक
30 जू न पुव कज ची र कम भरलेली असली पाहीजे. मु ला या 3 % माणे
अनुदान मंज ू र कर यात येत.े
2.योजनेनुसार तरीय सह पतपुरवठा यं णा रा ीयकृत बँ का, ािमण बँ का,
खाजगी बँ काकडू न .1 लाखापे जा त पण .3 लाखपयतचे अ प मुदतीचे
पीक कज घे णा-या अिण िवहीत मुदतीत परतफेड करणा-या शेतक-याना 1 %
इत या दराने याजाची सवलत लागु कर यात आली आहे .
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

9
10

आहरण संिवतरण अिधकारी
िनयं ण अिधकारी

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था घाटं जी
मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे

तपिशल
डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना

तपिशल
िपक उ पादन ो साहन योजना 3%
सहकार पणन व व ोधोग िवभागाचे शासन िनणय
714/2-स िदनांक 2 नो हे बंर 1991
अनुदान

. सीसीआर-1491/सीआर-

. सीसीआर-1491/सीआर-
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योजना
अ. .

मांक-3
िवषय

तपिशल

1

योजनेचे नांव

आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सेवा सं थांना बु डीत कज राखीव िनधी अनुदान

2

शासन िनणय

3
4
5

आ थक सहा याचे व प
आ थ सहा याचे माण
लाभाथ

आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनण
.आिवम-1096/ क-93/का-3 िद.11 / 6
/ 99
बु डीत ऋण राखीव िनधीची र कम शासन अनुदाना या व पात दे यात येत.े
कमाल मय दा .30,000/- अनुदान
सं था

6
7

अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

8
9

मंज ू रीचे अिधकार
आहरण संिवतरण अिधकारी

या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
1.सन 96-97 हे आधार वष राहील.
2.सदरचे अनुदान ठरावीक एका िदवशी कमाल थकीत कज वर जसे
िपककज, खापटीकज या कज वार दे यांत येईल सदरचे अनुदान 5% दराने
कमाल थकीत कजा्रवर दे यात येइल.
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था घाटं जी

10

िनयं ण अिधकारी

मा. सहिनबं धक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा. नािसक

कलम 4(1)(b)(xiii)
यवतमाळ येथील सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था घाटं जी या सवजनीक ाधीकरणातुन कोणतीही सवलत,परवाना
अथवा अिधकारप िमळाले या लाभाथ चा तपशील 2019-2020 या कालावधीकरीता
1) वेअर हाऊस परवाना
अ.
.

परवानाधारकाचे नाव

परवाना
मांक

परवाना िद याची
तारीख

िकती
काळासाठी वैध

सवसामा
य अटी

परवानाचा
तपिशल
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2)सावकारी परवाना

तालुका घाटं जी तालुकातील परवानाधारक सावकारांची यादी

सन 2018-2019
अ.

तालूका

परवानाधारक सावकाराचे नांव व प ा

परवाना

मांक

1

घांटजी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/21/2018

2

घांटजी

1) शे.मेहबु ब साहे ब शे.म तान साहे ब,धमशाळा वाड,
घांटजी
2) सदािशव तुकाराम हष, राम मंिदर रोड, घांटजी

3

घांटजी

3)नामदे व तुकाराम हष, राम मंिदर रोड, घांटजी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/23 /2018

4

घांटजी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/24/2018

5

घांटजी

5)दयाशंकर िसताराम पंचेाली , राम मंिदर रोड,
घांटजी
6)गजानन गुलाबराव खरवडे , सराफा लाईन, घांटजी

6

घांटजी

7) निवन अंबादास अ वाल, िशवाजी वाड, घांटजी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/26 /2018

7

घांटजी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/27 /2018

8

घांटजी

9

घांटजी

10

घांटजी

11

घांटजी

8) ाने वर िहरालालजी म के, राममंिदर रोड,
घाटं जी
9) संजय दे िवदासजी बु कावार, सराफा लाईन, राम
मंिदर रोड, घाटं जी
10) शैलेश नंदिकशोरजी वम , न.प.कॉ पले स, वम
वेलस, घाटं जी
11) िवलास द ा यजी िनलावार ,िनलावार
वेलस,इंिदरा चौक, घाटं जी
12) कूणाल काश हष, राममंिदररोड, घांटजी

12

घांटजी

13) अिमत अशोक अ वाल, अ सेन चौक, घाटं जी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/32/2018

13

घांटजी

14) अ य
घाटं जी

हानदं जी कटकमवार, रा.इंदीरा चौक,

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/33 /2018

14

घांटजी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/34 /2018

15

घांटजी

15) सागर रामनाथजी कोळे कर, सु खकत वेलस,
नृ सीहवाडी, घाटं जी
16) द ा य रामभाऊ गटलेवार, नेह नगर, घाटं जी

16

घांटजी

17) िजत वामनराव हाडगे, हाडगे वेलस, राम
मंिदर रोड, घाटं जी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/36 /2018

17

घांटजी

18) उ हास जनाधनराव हष, द

वेलस, घाटं जी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/37 /2018

18

घाटं जी

19)संतोष गोपाळराव कहाळे , जलाराम कृषी कद
घाटं जी

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/38 /2018

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/22 /2018

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/25 /2018

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/38 /2018
वाय एम एल/जी एम एल/18-19/29 /2018
वाय एम एल/जी एम एल/18-19/30 /2018
वाय एम एल/जी एम एल/18-19/ 31/2018

वाय एम एल/जी एम एल/18-19/35 /2018
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कलम 4 (1) (b)(xiv)
यवतमाळ येथील सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था घाटं जी या काय लयात इले टा्रिनक व पात उपल ध असलेली मािहती
अ. . द तऐवजाचा िवषय
िवषय
कोण या
मािहती
जबाबदारी य ती
इले टा्रिनक
िमळिव याची
नमु यात मािहती
प दती
साठिवलेली आहे .
सं या मक मािहती

सहकारी सं थाची सं या मक
मािहती

सी.डी./पेन ाइ ह

अज नुसार

संबिधत िवभाग
मुख

सं या मक मािहती

अडचणील नागरी बँ का व
पतसं था
महारा सहकारी सं था
अिधिनयम अंतगत कलम
77, 78, 83, 88, व 102

सी.डी. पेन ाइ ह

अज नुसार

सी.डी. पेन ाइ ह

अज नुसार

संबिधत िवभाग
मुख
संबिधत िवभाग
मुख

सं या मक मािहती

कलम 4 (1) (b)(xv)

यवतमाळ ये थील सहा यक िनबं धक, सहकारी सं था घाटं जी या काय लयात उपल ध सु िवधांचा त ता.
अ. . सु िवधे चा कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

जबाबदरी य ती/ कमचारी
ी. दगबर पजरकर
तालुका सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, ता.घाटं जी
1. काय लय अिभले अ.
2. संबिधत िवभाग मुख

1

भेट याची वेळ

-

काय लय

2

अिभलेख
तपासणीसाठी
उपल ध

अज नुसार

काय लय

3

त ार
िनवारण

काय लयात उपल ध आहे .

कलम 4 (1) (b)(xvi)
यवतमाळ ये थील सहा यक िनबं धक, सहकारी सं था घाटं जी या सावजिनक ािधकरणा या अख यारीतील माहीती
संदभ त माहीती अिधकारी, सहा यक माहीती अिधकारी आिण अिपलीय ािधकारी यांची तपशीलवार माहीती

अ. .

1

नमू ना “क”
शासन परीप क मांक-केमाअ-2005/
.230 /2005 िदनांक 18/08/2005
काय लय
शासकीय मािहती अिधकासहा यक मािहती
थम अिपलीय अिधकारी
याचे नांव व पदनांम
अिधका-याचे नांव व
यांचे नांव व पदनांम
पदनांम
सहा यक िनबंधक,
ी. एन.एस.भालेराव (मुली)
ी. दगबर पजरकर
सहकारी सं था,
अंतगत सहा यक िनबंधक,
तालुका सहा यक िनबंधक,
ता.घाटं जी
सहकारी सं था, ता.घाटं जी
सहकारी सं था, ता.घाटं जी
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कलम 4 (1) (b)(xvii)
कािशत मािहती

िनरं क
ी. दगबर पजरकर
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता.घाटं जी

