माहितीचा अहिकार कायदा
2005
कलम 4 अंतर्गत प्रकाहित
करावयाची मािीती
उप हिबं िक,
सिकारी संस्था ता.
िातकणंर्ले, हि.कोल्िापूर

1

कलम 2 एच िमुिा अ
माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 अन्वये हवभागवार लोकप्राहिकारी याांची यादी .
शासहकय हवभागाचे िाव :कलम 2 (एच) a/b/c/d
अिु.क्र

लोक प्राहिकारी सांस्था

सांस्था प्रमुखाचे पदिाम

हिकाण / पत्ता

हिरां क
कलम 2 एच िमुिा ब
शासिाकडू ि पुरेसा हििी प्राप्त लोकप्राहिकारी सांस्थाांची यादी .
शासहकय हवभागाचे िाव
कलम 2 (एच) ( i) (ii ) अंतर्गत
अिु.क्र

लोक प्राहिकारी सांस्था

सांस्था प्रमुखाचे पदिाम

हिकाण / पत्ता

हिरां क

कलम -4(1) (ड) (i)
1. उप हिबं िक सिकारी संस्था ता.
, हि.कोल्िापूर
कायग व कतगव्ये यांचा तपहिल
कायालयाचे िाव :- उप हिबांिक सिकारी सांस्था, ता.

, हि.कोल्िापूर

पत्ता :- िहवि प्रशासकीय इमारत, पहिला मिला, रे ल्वे स्टे शि रोड,
कायालय प्रमुख :- उप हिबांिक सिकारी सांस्था, ता. िातकणांगले
शासहकय हवभागाचे िाव :- सिकार पणि व वस्ञोघोग हवभाग
कोणत्या मांञालयातील खात्याच्या अहििस्त :- सिकार
काययक्षञ
े :- िातकणांगले तालुका
हवहशष्ि काये :- िोंदणी ( ड िोंद विी )
हवभागाचे ध्येय/िोरण :- सिकार चळवळीची हिकोप वाढ
िोरण :-सिकारी सांस्थाचे पालि
2

कायालयातील रचिा,

., कोल्िापूर.

सवय सांबहित कमयचारी :- उप हिबांिक सिकारी सांस्था, ता.
याांचे अहििस्त तालुक्यातील सिकार
खात्यातील शासहकय कमयचारी
कायय :- मिाराष्र कृ षी हवपणि (हवहियमि)अहिहियम 1967, मुांबई सावकारी अहिहियम 1946, मिाराष्र वखार
कायदा, मिाराष्र सिकारी सांस्था अहिहियम 1960 व हियम 1961 कायदां याची अांमलबिावणी करणे
कामाचे हवस्तृत स्वरुप :- सिकार चळवळीची गुणात्मक वाढ करुि समािाचा लोकशािी मागािे हवकास सािणे
मालमत्ते चा तपहशल :- शासकीय इांमारत
उपलब्ि सेवा :-

संस्थे च्या संरचिात्मक तक्तत्यामध्ये कायग क्षेञाचे प्रत्ये क स्तरावरचे तपहिल :काययलयीि दुरध्विी क्रमाांक व वेळा :- 0230- 2483160 सकाळी 10.00 वा ते 5.45
साप्तहिक सुट्टी व हवहशष्ट सेवस
े ािी िरहवले ल्या वेळा :- रहववार

उप हिबं िक,सिकारी संस्था,

- 1 पद

सिकार अहिकारी श्रेणी I – 1 पद
सिकार अहिकारी श्रेणी II - 3 पदे
मुख्य हलपीक - 2 पदे
सिाय्यक सिकारी अहिकारी - 3 पदे ( पैकी 1 हरक्त)
कहिष्ि हलपीक - 2 पदे
प्रतवारीकार - 2 पदे

( दोन्िी पदे हरक्त)

हशपाई - 2 पदे पैकी (पैकी 1 हरक्त)

3

कलम -4(1) (ड) (ii) िमुिा (अ)

2. कोल्िापूर ये थील उप हिबं िक सिकारी संस्था, ता. िातकणंर्ले,
कायालयातील अहिकारी व कमगचारी यांच्या अहिकारांचा तपहिल
अ

अ.क्र.
1

कोणत्या
कायद्या/हियम
/िासिहिणगय /पहरपञकािुसार

पदिाम

अहिकार-आर्थथक

उप हिबांिक सिकारी सांस्था ता.
िातकणांगले याांिा अहिकार प्रदाि केले ले
आिे त.

पगार,प्रवास,आकस्स्मक
कायालयीि
भाडे
दे यक.

अहिप्राय

मिाराष्र िागरी सेवा हियम

ब
अ
क्र.
1

अहिकारप्रिासकीय

पदिाम

कोणत्या कायद्या/
/पहरपञकािुसार

हियम/

िासिहिणगय

अहिप्राय

उप हिबांिक सिकारी सांस्था ता.
िातकणांगले

क
अ.क्र.

पदिाम

अहिकार-फौिदारी

कोणत्या
कायद्या/
हियम
/िासिहिणगय/ पहरपञकािुसार

अहिप्राय

हिरां क
ड
अ.क्र..

पदिाम

अहिकार-अिग न्यायीक

कोणत्या कायद्या/हियम
पहरपञकािुसार

/िासिहिणगय/

1

उप हिबांिक सिकारी
सांस्था ता. िातकणांगले

कलम 11,13,35,83,88.
156 .102,137,152 अ
पुस्तकािुसार

मिाराष्र सिकारी सांस्था अहिहियम 1960 व
अहिहियम 1961 व केंद्र सरकारच्या 97 व्या
घटिा दुरूस्तीिुसार

अहिप्राय

कलम 4 (1) ( ड ) ( ii ) िमुिा (ब)

कोल्िापूर -ये थील उप हिबं िक,सिकारी संस्था, ता. िातकणंर्ले, हि.कोल्िापूर
अहिकारी व कमगचारी यांच्या कतगव्यांचा तपिील.

- कायालयातील

अ.क्र.

पदिाम

कतगव्ये

कोणत्या कायद्या/ हियम
/िासिहिणगय/ पहरपत्रका िुसार

1

उप हिबांिक सिकारी
सांस्था ता. िातकणांगले

मागणीदाराचे
मागणीस
अिुसरुि
हविीत
कालाविीत कायदयािुसार
काययवािी करणे

मिाराष्र सिकारी सांस्था अहिहियम 1960 व
हियम 1961,
मिाराष्र कृ षी हवपणि (हवहियमि)अहिहियम
1967,
मुांबई सावकारी अहिहियम मिाराष्र वखार
कायदा,

4

अहिप्राय

कलम 4 (1) (ब) (iii )
3. हिणगय घे ण्याच्या प्रहक्रये त अिुसरण्यात ये णारी कायग पध्दती तसेच पयग वेक्षण व
उत्तरदाहयत्व प्रणाली

EòÉ¨ÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú/xÉÉ´ÉEòÉ¨ÉÉSÉä º´É¯û{É ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ iÉ®úiÉÖnù+ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉä xÉÉ´É- ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960,¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ EÞò¹ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ (Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É
1967, ¨ÉÖ¤Æ É<Ç ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ EòÉªÉnùÉ 1946.
ÊxÉªÉ¨É¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ ÊxÉªÉ¨É 1961, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ÊxÉªÉ¨É
2014
¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ {É®úÒ{ÉjÉEäòEòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ +Énäù¶É+G

EòÉ¨ÉÉSÉä º´É¯û{É

+{ÉäÊ¶ÉiÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ

1
2
3
4

VÉxÉiÉäEòbÖ÷xÉ +É±Éä±ªÉÉ iÉGòÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +ÆiÉ®úÒ¨É =kÉ®ú näùhÉä
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ xÉÉånùhÉÒ
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ {ÉÉä]õÊxÉªÉ¨É nÖù¯ûºiÉÒ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960 SÉä Eò±É¨É
152 + xÉÖºÉÉ®ú xÉÉ¨ÉÊxÉnæù¶ÉxÉ {ÉjÉÉ´É®ú nùÉJÉ±É ZÉÉ±Éä±ªÉÉ
+VÉÉÇ´É®úÒ±É ÊxÉhÉÇªÉ näùhÉä
¨ÉÖ¤Æ É<Ç ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ÊxÉªÉÆjÉhÉ EòÉªÉnùÉ 1946 xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ
{É®ú´ÉÉxÉÉ näùhÉä
+.xÉ´ÉÒxÉ +VÉÇ Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò¯ûxÉ ÊVÉ±½þÉ ={ÉÊxÉ¤ÉÆvÉEò ªÉÉÆSÉä
Eòbä÷ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä
¤É.ºÉÉ´ÉEòÉ®úÉSÆ Éä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉä +É±Éä±Éä +VÉÇ Ê¶É¡òÉ®úºÉ
Eò¯ûxÉ ÊVÉ±½þÉ ={ÉÊxÉ¤ÉÆvÉEò ªÉÉÆSÉäEòbä÷ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1961 SÉä ÊxÉªÉ¨É 30 +x´ÉªÉä
ÊxÉ¤ÉÆvÉEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {ÉÉ½þhÉÒ Eò®úhÉä.
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1961 SÉÆä ÊxÉªÉ¨É 30 +x´ÉªÉä
ÊxÉ¤ÉÆvÉEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ ºÉÉIÉÉÆEòÒiÉ |ÉiÉ
={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ Eò®úhÉä.
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 SÉää Eò±É¨É 76 +x´ÉªÉä
Ê´É¶Éä¹É ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¦ÉÉ xÉ ¤ÉÉä±ÉÊ´É±ªÉÉºÉ +¶ÉÒ ºÉ¦ÉÉ
¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 SÉä Eò±É¨É 73 +ÉªÉ
(VÉÒ) xÉÖºÉÉ®ú +Ê´É·ÉÉºÉ `ö®úÉ´É {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò
¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦ÉÉ ¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhÉä..

7 Ênù´ÉºÉ
2 ¨ÉÊ½þxÉä
2 ¨ÉÊ½þxÉä
10 Ênù´ÉºÉ

5

6
7
8
9

10
5

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 SÉä Eò±É¨É 83 xÉÖºÉÉ®ú
ºÉÆºlÉäSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ +VÉÉÇ´É®ú

|ÉiªÉäEò EòÉ¨ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÊhÉ |ÉiªÉäEò
]õ{{ªÉÉ´É®ú Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ´É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉÒ
¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ +ÉÊhÉ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ
, िातकणांगले
, िातकणांगले
, िातकणांगले
, िातकणांगले

हि±½þÉ

7 Ênù´ÉºÉ
15 Ênù´ÉºÉ
1 Ênù´ÉºÉ

, िातकणांगले

¡òÒ
¦É®ú±ªÉÉxÉÆiÉ®
ú 2 Ênù´ÉºÉ
1 ¨ÉÊ½þxÉÉ

, िातकणांगले

{É®úÒ{ÉÖhÉÇ
|ÉºiÉÉ´É
|ÉÉ{iÉ
ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú
7 Ênù´ÉºÉ
7 Ênù´ÉºÉ

, िातकणांगले

, िातकणांगले

, िातकणांगले

+Ê¦É|ÉÉªÉ

11
12

EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉÆ¨ÉvªÉä ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÖxÉ xÉEòÉ®ú näùhÉäSªÉÉ +VÉÉÇ´É®ú 3 ¨ÉÊ½þxÉä
+{ÉÒ±É ZÉÉ±ªÉÉºÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùhÉä.
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ´ÉJÉÉ®ú ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý EòÉªÉnùÉ +ÆiÉMÉÇiÉ
7 Ênù´ÉºÉ
MÉÖ³ý/JÉÉÆb÷ºÉ®úÒ ´É®úÒ±É MÉÖ-½þÉ³ýÉxÆ ÉÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ näùhÉä

, िातकणांगले
हि±½þÉ

कलम 4 (1) (ब) ( iv ) िमुिा (अ)
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
सांघटिाचे लक्ष ( वार्षषक )

ºÉÆºlÉÉ{ÉÉiÉ³ýÒ ú´É `ö®ú´É±Éä±Éä ¨ÉÉÊºÉEò/jÉä¨è ÉÉÊºÉEò/+vÉÇ´ÉÉÌ¹ÉEò +lÉ´ÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò

äõ

ºÉÆPÉ]õxÉÉSÉä ±ÉIÉ (´ÉÉÌ¹ÉEò)
+ +ÊvÉEòÉ®ú{Énù
Gò
1

, िातकणां गले

EòÉ¨É
EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É

¦ÉÉèÊiÉEò =Îvnù¹]äõ +ÉÌlÉEò =Îvnù¹]äõ
(BEòÉÆEòÉiÉ)
(¯û)
JÉ®úÒ{É
®ú¤¤ÉÒ
BEÚòhÉ
BEÚòhÉ

EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ

+Ê¦É|ÉÉªÉ

JÉ®úÒ{É-2019
®ú¤¤ÉÒ- 2019

---

कलम 4 (1) (ब) ( iv ) िमुिा ( ब)
4. स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी ठरहवण्यात आलेली मािके :+. EòÉ¨É/EòÉªÉæ
Ênù´ÉºÉ/iÉÉºÉ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ
IÉGòÉ®ú ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ
Gò
{ÉÖhÉÇ
Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ
1
VÉxÉiÉäEòbÖ÷xÉ +É±Éä±ªÉÉ iÉGòÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +ÆiÉ®úÒ¨É 7 Ênù´ÉºÉ
हि±½þÉ
=kÉ®ú näùhÉä
, िातकणां गले
2 ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ xÉÉånùhÉÒ
2 ¨ÉÊ½þxÉä
हि±½þÉ
,
, िातकणां गले

3

ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ {ÉÉä]õÊxÉªÉ¨É nÖù¯ûºiÉÒ

2 ¨ÉÊ½þxÉä
, िातकणां गले

4
5

6
7
6

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960 SÉä
Eò±É¨É 152 + xÉÖºÉÉ®ú xÉÉ¨ÉÊxÉnæù¶ÉxÉ {ÉjÉÉ´É®ú
nùÉJÉ±É ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇ´É®úÒ±É ÊxÉhÉÇªÉ näùhÉä
¨ÉÖ¤Æ É<Ç ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ÊxÉªÉÆjÉhÉ EòÉªÉnùÉ 1946 xÉÖºÉÉ®ú
ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ {É®ú´ÉÉxÉÉ näùhÉä
+.xÉ´ÉÒxÉ +VÉÇ Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò¯ûxÉ ÊVÉ±½þÉ
={ÉÊxÉ¤ÉÆvÉEò ªÉÉÆSÉä Eòbä÷ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä
¤É.ºÉÉ´ÉEòÉ®úÉSÆ Éä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉä +É±Éä±Éä +VÉÇ
Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò¯ûxÉ ÊVÉ±½þÉ ={ÉÊxÉ¤ÉÆvÉEò ªÉÉÆSÉäEòbä÷
{ÉÉ`öÊ´ÉhÉä
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1961 SÉä ÊxÉªÉ¨É 30
+x´ÉªÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ
{ÉÉ½þhÉÒ Eò®úhÉä.
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1961 SÉÆä ÊxÉªÉ¨É 30
+x´ÉªÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ

10 Ênù´ÉºÉ

हि±½þÉ
हि±½þÉ

, िातकणां गले
हि±½þÉ

7 Ênù´ÉºÉ

Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ºÉ½þÊxÉ¤ÉÆvÉEò,
ºÉ½þEòÉ®úÒä ºÉÆºlÉÉ,EòÉä±½þÉ{ÉÖ®ú

15 Ênù´ÉºÉ
1 Ênù´ÉºÉ
, िातकणां गले

¡òÒ
¦É®ú±ªÉÉxÉÆiÉ®ú

हि±½þÉ

हि±½þÉ
, िातकणां गले

8

9

10
11
12

7

ºÉÉIÉÉÆEòÒiÉ |ÉiÉ ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ Eò®úhÉä.
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 SÉää Eò±É¨É 76
+x´ÉªÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¦ÉÉ xÉ
¤ÉÉä±ÉÊ´É±ªÉÉºÉ +¶ÉÒ ºÉ¦ÉÉ ¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ
EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 SÉä Eò±É¨É 73
+ÉªÉ (VÉÒ) xÉÖºÉÉ®ú +Ê´É·ÉÉºÉ `ö®úÉ´É {ÉÉ®úÒiÉ
Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦ÉÉ ¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhÉä..

2 Ênù´ÉºÉ
1 ¨ÉÊ½þxÉÉ

{É®úÒ{ÉÖhÉÇ
|ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ
ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú
7 Ênù´ÉºÉ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 SÉä Eò±É¨É 83 7 Ênù´ÉºÉ
xÉÖºÉÉ®ú ºÉÆºlÉäSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ
+VÉÉÇ´É®ú EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉÆ¨ÉvªÉä ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÖxÉ xÉEòÉ®ú
3 ¨ÉÊ½þxÉä
näùhÉäSªÉÉ +VÉÉÇ´É®ú +{ÉÒ±É ZÉÉ±ªÉÉºÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùhÉä.
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ´ÉJÉÉ®ú ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý EòÉªÉnùÉ
7 Ênù´ÉºÉ
+ÆiÉMÉÇiÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ näùhÉä

, िातकणां गले

, िातकणां गले

, िातकणां गले

, िातकणां गले
हि±½þÉ

हि±½þÉ

हि±½þÉ

हि±½þÉ

हि±½þÉ

Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ºÉ½þÊxÉ¤ÉÆvÉEò,
ºÉ½þEòÉ®úÒä ºÉÆºlÉÉ,EòÉä±½þÉ{ÉÖ®ú

कलम 4 (1) (ब) ( v ) िमुिा ( अ)
5. त्याच्याकडे असलेल्या ककवा त्याच्या हियं त्रणात असलेले ककवा त्याची काये पार
पाडण्यासाठी त्याच्या कमगचारी वर्ाकडू ि वापरण्यात ये णारे हियम, हवहियम, सूचिा,
हियमपुस्स्तका, अहिलेख
1. स्थायी आदे ि िाहरका
2. मिाराष्ट्र सिकारी संस्था अहिहियम,1960 व हियम 1961 मिील तपहिल
3. मिाराष्र कृ षी हवपणि (हवहियमि)अहिहियम 1967,
4. मुांबई सावकारी अहिहियम 1946,
5. मिाराष्र वखार कायदा,
-------------------------------- कामाशी सांबांिीत हियम / अहिहियम
अिु. क्र.

सूचिा पत्रका िुसार हदलले हवषय

हियम क्रमाांक व वषे

अहभप्राय ( असल्यास)

कलम 4 (1) (ब) ( v ) िमुिा ( ब)
-------------------------- कामाशी सांबांिीत शासि हिणयय
अिु. क्र.

शासि हिणययािुसार
हवषय

हदलले

शासि हिणयय क्रमाांक व तारीख

अहभप्राय ( असल्यास)

कलम 4 (1) (ब) ( v ) िमुिा ( क)
अिु.क्र.

शासहकय
पत्रकािुसार पहरपत्रक क्रमाांक व तारीख
हदले ले हवषय

अहभप्राय ( असल्यास)

कलम 4 (1) (ब) ( v ) िमुिा ( ड)
-------------------------------- कामाशी सांबांिीत कायालयीि आदे श / िोरणात्मक पहरपत्रके
अिु.क्र.

हवषय

क्रमाांक व तारीख

अहभप्राय (असल्यास)

कलम 4 (1) (ब) ( v ) िमुिा ( ई )
6. त्याच्याकडे असलेले ककवा त्याच्या हियं त्रणाखाली असलेल्या दस्ताऐविाच्या
प्रवर्ाचे हववरण

Ä+.
Gò

nùùºiÉÉBä´ÉVÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ
|ÉEòÉ®ú

1

xÉºiÉÒ

8

iÉÉ±ÉÖEòÉ ºiÉ®úÒªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ
ºÉÆºlÉÉ xÉÉånùhÉÒ +

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´ªÉCiÉÒ /{ÉnùxÉÉ¨É

, िातकणांगले

´ªÉCiÉÒSÉä
Ê`öEòÉhÉ/={É®úÉäCiÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ={É±É¤vÉ
xÉºÉ±ªÉÉºÉ
------

Ä+.
Gò

nùùºiÉÉBä´ÉVÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ
|ÉEòÉ®ú

2
3

xÉºiÉÒ
xÉºiÉÒ

4

xÉºiÉÒ

5

xÉºiÉÒ

6

vÉÉ®úÒEòÉ
¤É vÉÉ®úÒEòÉ
Eò vÉÉ®úÒEòÉ

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´ªÉCiÉÒ /{ÉnùxÉÉ¨É

, िातकणांगले

´ªÉCiÉÒSÉä
Ê`öEòÉhÉ/={É®úÉäCiÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ={É±É¤vÉ
xÉºÉ±ªÉÉºÉ

, िातकणांगले

-----------

, िातकणांगले

------

, िातकणांगले

------

xÉºiÉÒ

iÉÉ±ÉÖEòÉ ºiÉ®úÒªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ
ºÉÆºlÉÉ ±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉhÉ
+½þ´ÉÉ±É.
ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ {É®ú´ÉÉxÉÉ
vÉÉ®úÒEòÉ
´ÉJÉÉ®ú {É®ú´ÉÉxÉÉ vÉÉ®úÒEòÉ

, िातकणांगले

------

7

xÉºiÉÒ

+{Éåb÷ÒCºÉ +ä vÉÉ®úÒEòÉ

, िातकणांगले

------

8

xÉºiÉÒ

+´ÉºÉÉªÉxÉ vÉÉ®úÒEòÉ

, िातकणांगले

------

9

xÉºiÉÒ

´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÉÊ½þiªÉÉ vÉÉ®úÒEòÉ

, िातकणांगले

------

10

xÉºiÉÒ

, िातकणांगले

------

11

xÉºiÉÒ

, िातकणांगले

------

12

xÉºiÉÒ

ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ JÉÉiÉä
=PÉb÷hÉä xÉÉånù´É½þÒ
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉäSÉÒ
xÉÉånùhÉÒ
={ÉÊ´ÉvÉÒ nÖù¯ûºiÉÒ

, िातकणांगले

------

13

xÉºiÉÒ

´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÖnùiÉ ´ÉÉfø

, िातकणांगले

------

14 xÉºiÉÒ

ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò

, िातकणांगले

------

15

xÉºiÉÒ

, िातकणांगले

------

16

xÉºiÉÒ

ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ {É®ú´ÉÉxÉÉ
xÉÉånù´É½þÒ
¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¦É®úhÉÉ

, िातकणांगले

------

17

xÉºiÉÒ

+´ÉºÉÉªÉxÉ xÉÉånù´É½þÒ

, िातकणांगले

------

18

xÉºiÉÒ

, िातकणांगले

------

19

xÉºiÉÒ

¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¦ÉÉMÉ¦ÉÉÆb÷´É±É
´É EòVÉÇ
½þVÉä®úÒ {ÉÖºiÉEò

, िातकणांगले

------

20

xÉºiÉÒ

ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò PÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ

, िातकणांगले

------

21

xÉºiÉÒ

ÊxÉªÉiÉ EòÉÊ±ÉEòÉ
+½þ´ÉÉ±É

, िातकणांगले

------

9

Ä+.
Gò

nùùºiÉÉBä´ÉVÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ
|ÉEòÉ®ú

22

xÉºiÉÒ

23

xÉºiÉÒ

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´ªÉCiÉÒ /{ÉnùxÉÉ¨É

´ªÉCiÉÒSÉä
Ê`öEòÉhÉ/={É®úÉäCiÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ={É±É¤vÉ
xÉºÉ±ªÉÉºÉ

Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ/ Ê´ÉvÉÉxÉ
{É®úÒ¹Énù xÉÉånù´É½þÒ
®úSÉxÉÉ EòÉªÉÇ {ÉvnùiÉÒ

, िातकणांगले

------

, िातकणांगले

------

24 xÉºiÉÒ

+É´ÉEò VÉÉ´ÉEò xÉÉånù´É½þÒ

, िातकणांगले

------

25 xÉºiÉÒ

+¦ªÉÉMÉiÉ xÉÉånù´É½þÒ..

, िातकणांगले

------

कलम 4 (1) (अ) ( iv )
सिाय्य्क हिबांिक, सिकारी सांस्था, ता.करवीर, हि.कोल्िापूर - येथील कायालयामध्ये दस्ताऐविाांची वगयवारी

+.Gò. Ê´É¹ÉªÉ

nùºiÉÉBä´ä ÉVÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú
|É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉ¤ÉÒSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É´ÉÉ®ú
xÉºiÉÒ/¨Éº]õ®ú/
xÉÉånù{ÉÖºiÉEò, ´½þÉ>ðSÉ®ú <.
xÉºiÉÒ
ºÉÆºlÉÉÊxÉ½þÉªÉ xÉÉånùhÉÒ ´Éä³ýÒSÉÒ
EòÉMÉnù{ÉjÉä
xÉºiÉÒ
ºÉÆºlÉÉÊxÉ½þÉªÉ xÉÉånùhÉÒ ´Éä³ÒSÉÒ +xªÉ
EòÉMÉnù{ÉjÉä
xÉºiÉÒ
+´ÉºÉÉªÉxÉ vÉÉ®úÒEòÉ
ºÉÆºlÉÉÊxÉ½þÉªÉ iÉÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú

ºÉÖ®úÊIÉiÉ
`äö´ÉhªÉÉSÉÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ
EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ

1

+ vÉÉ®úÒEòÉ

2

¤É vÉÉ®úÒEòÉ

3

E-1ò vÉÉ®úÒEòÉ

4

Eò-2 vÉÉ®úÒEòÉ

xÉºiÉÒ

±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É

xÉÉÆänùhÉÒ ®úqù
ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 5
´É¹Éæ
2 ´É¹Éæ

5

ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ {É®ú´ÉÉxÉä
vÉÉ®úÒEòÉ
+{ÉºÉä]õ |ÉÉ<ÇVÉ
vÉÉ®úÒEòÉ
+{Éåb÷ÒCºÉ +ä
´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÉÊ½þiªÉÉ
vÉÉ®úÒEòÉ

xÉºiÉÒ

{É®ú´ÉÉxÉä ´É {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú

35 ´É¹Éê

xÉºiÉÒ

+Énäù¶É ´É {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú vÉÉ®úÒEòÉ

xÉºiÉÒ
xÉºiÉÒ

ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉJªÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ
+Énäù¶É ´É {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú

´ÉºÉÖ±ÉÒ xÉÆiÉ®ú 1
´É¹ÉÉÇ{ÉªÉÈiÉ
1 ´É¹Éæ
1 ´É¹Éæ

6
7
8

10

35 ´É¹Éæ

कलम 4 (1) (अ) ( vii )
7. आपले िोरण तयार करण्याच्या ककवा त्याची अंमलबिावणी करण्याच्या
संबंिात,लोकांिी हवचारहविीमय करण्यासाठी ककवा लोकांकडू ि हिवेदिे केली
िाण्यासाठी अस्स्तत्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपहिल.

+.G

ºÉ±±ÉÉ¨ÉºÉ±ÉiÉÒSÉÉ
Ê´É¹ÉªÉ

EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒSÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ
´ÉhÉÇxÉ (EòÉªÉÇ{ÉvnùiÉÒ)

ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ ¶ÉÉºÉÊEòªÉ ÊxÉhÉÇªÉ/ {ÉÖxÉÌ´É±ÉÉäEòxÉÉSÉÉ EòÉ³ý
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ +Énäù¶É/
®úÉVÉ{ÉjÉ ´ÉèMÉä®ÆúäSÉÉ Gò¨ÉÉÆEò ´É
iÉÉ®úÒJÉ
¶ÉÉºÉxÉ vÉäÉ®hÉ `ö®úÊ´ÉhªÉÉ{ÉÖ´ÉÔ VÉxÉiÉä¶ÉÒ ºÉ±±ÉÉ ¨ÉºÉ±ÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +É½äþ iªÉÉ iªÉÉ EòÉªÉnùªÉÉiÉÒ±É / ÊxÉªÉ¨ÉÉiÉÒ±É
ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ iÉ®úiÉÖnùÓxÉÖºÉÉ®ú VÉxÉiÉä¶ÉÒ ºÉ±±ÉÉ ¨ÉºÉ±ÉiÉ Eò¯ûxÉ vÉÉä®úhÉ `ö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.BJÉÉnäù vÉÉä®úhÉ `ö®úÊ´ÉhªÉÉ{ÉÖ´ÉÔ VÉ®ú
xÉÉMÉ®úÒEò ºÉÖSÉxÉÉiÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉä vÉÉä®úhÉ `ö®úÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ{ÉhÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä.
कलम 4 (1) (ब) ( viii ) िमुिा ( ब )
कोल्िापूर - सिाय्य्क हिबांिक, सिकारी सांस्था, ता.करवीर, हि.कोल्िापूर - कायालयाच्या अहिसभाांची यादी प्रकाशीत
करणे.
अ.क्र. अहिसभे चे
िाव
हिरां क

सभे चे सदस्य

सभे चे उहदष्ट

हकती
वेळा सभा
घे णेत येते
ििसामान्यांाासािी
खुली आिे ककवा िािी

सभे चा
काययवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ि )

हिरां क

हिरां क

हिरां क

हिरां क

हिरां क

कलम 4 (1) (ब) ( viii ) िमुिा ( क)
, िातकणांगले, कायालयाच्या पहरषदाांची यादी प्रकाशीत करणे.

कोल्िापूर -येथील
अ.क्र.

पहरषदे चे िाांव

पहरषदे चे
सदस्य

पहरषदे चे
उहदष्ट

हकती
वेळा सभा
घे णेत येते
ििसामान्यांाासािी
खुली आिे ककवा िािी

सभे चा काययवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ि )

हिरां क

हिरां क

हिरां क

हिरां क

हिरां क

हिरां क

कलम 4 (1) (ब) ( viii ) िमुिा ( ड)
, िातकणांगले - कायालयाच्या कोणत्यािी सांस्थेची यादी प्रकाशीत करणे.

कोल्िापूर -येथील
अ.क्र.

-

11

सांस्थेचे िाांव सभे चे सदस्य

हिरां क

हिरां क

हिरां क

सभे चे
उहदष्ट

हिरां क

हकती
वेळा
घे णेत येते
हिरां क

सभा
ििसामान्यांसािी सभे चा
काययवत्त
ृ ाांत
खुली आिे ककवा िािी
(उपलब्ि )

हिरां क

हिरां क

कलम 4 (1) (ब) (ix)
8.अहिकारी व कमगचारी यांची हिदे हिका
अ.
क्र.

अहिकारी / कमगचायांचे िांव सवगश्री

िु द्दा

दूरध्विीक्रमांक
/
/ प

1
2

)

-अ

10.6.2019

9850641213

69,000/-

सिकारअहिकारी श्रेणी -1

-

09.11.2019

9970889947

46,200/43,600/-

3

,

मुख्यहलहपक

-

01.06.2015

9822209877

4

,

मुख्यहलहपक

-

08.06.2015

8197764949 44900/-

5

.

सिकार अहिकारी श्रेणी-2

-

03.11.2018

7709943031

सिकार अहिकारी श्रेणी-2

-

10.6.2019

8459213473 41,100/-

सिकार अहिकारी श्रेणी-2

-

10.6.2019

7218824296

42,300/-

सिाय्यक सिकारी अहिकारी

-

02.06.2012

8482871060

11,610/-

सिाय्यक सिकारीअहिकारी

-

01.06.2016

9011226930

27,100/-

सिाय्यक सिकारीअहिकारी

-

-

-

-

-

05.7.2018

9975440636 21,100/-

-

15.06.2018

8856901137

21,100/-

प

-

-

-

-

प

-

-

-

-

-

01.08.2005

7350367076

27,400/-

6
7

.

8

झ

9
10

प

12
13

.

14
15
16

प

-

-

36,500/-

-

-

कलम 4 (1) (ब) (x)
10. आपल्या प्रत्ये क अहिकाऱ्याला व कमगचाऱ्याला हमळणारे माहसक वेति तसेच
प्राहिकराच्या हवहियमाद्वारे तरतुदी केलेप्रमाणे िुकसाि िरपाई दे ण्याची पध्दती
अ.
क्र.

वर्ग

वेति रुपरे षा

इतर अिुज्ञेय ित्ते
मिार्ाई ित्ता

घरिाडे ित्ता

प्रवास ित्ता

2

ब

एस -15

06 %

8%

600

3

क

एस-14

06 %

8%

400

4

क

एस-13

06 %

8%

6

क

एस-6

06 %

8%

7

ड

एस-1

06 %

8%

12

400
400
400

कलम 4 (1) (ब) (xi)
11. सवग योििांचा तपहिल, प्रस्ताहवत खचग दिग हवणारी, आपल्या प्रत्ये क अहिकरणाला
िेमि
ू हदलेला अथगसंकल्प आहण संहवतरीत केलेल्या रकमांचा अिवाल
1) अांदािपञकाच्या प्रतीचे प्रकाशि
2) अिुदािाच्या हवतरणाांच्या प्रतीचे प्रकाशि.
अ.क्र.

अंदािपञकीय िीषाचे वणगि

1

2425 सिकार 00 107 (41)
(41/02) डॉ. पांिाबराव दे शमुख
व्याि
सवलत
योििा
(24251751)

रक्कम रु.लाखात

अिुदाि

हियोिीत
वापर
कामाचा तपहिल)

(क्षे ञ

2,48,41,213/-

िातकणांगले तालुक्यायातील
117 हवकास सांस्थामिील
17,653 शेतकरी सभासद व
05 राष्रीयकृ त ब ँकामिील
425 कियदार

अहिक अिुदाि
अपेहक्षत
असल्यास
रुपयात
हिरां क

अहिप्राय

सि 2017-18
आर्षथक वषात
झालेले अिुदाि

प्राप्त

कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा (अ)
12. अथगसिाय्य कायग क्रमाच्या अंमलबिावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आहण
अिा लाििारकांचा तपहिल

कोल्िापूर येथील हिल्िा उपहिबांिक सिकारी सांस्था कोल्िापूर- कायालयातील अिुदाि वाटपाच्या काययक्रमाांची
काययपध्दती 2019-20 या वषासािी प्रकाशीत करणे.
1)

कायग क्रमांचे िांव :- डॉ. पांिाबराव दे शमुख व्याि सवलत योििा (सवयसािारण)
(पीक उत्पादि प्रोत्सािि योििा)

2)

लािाथीच्या पाञता संबंिीच्या अटी व िती :- िे शेतकरी रु.1 लाख अथवा त्यापेक्षा कमी पीक किय घेतात

व मुदतीत कियपरतफेड करतात अशा हव.का.स./राष्रीयीकृ त/ग्रामीण/खािगी बक
ँ ामिील शेतक-यावर मिाराष्र
शासिातफे 3 टक्के व केंद्र शासिातफे 3 टक्के प्रोत्साििात्मक सुट हमळते. तसेच 1 लाख ते 3 लाख पययन्त पीक किय व
मुदतीत किय परतफेड करतात अशा हवकास सांस्थाां/व्यापारी ब ँकाांच्या शेतकरी सभासदाांिा 1% प्रेात्साििात्मक सुट
हमळते.
3)

लाि हमळण्यासाठीच्या अटी :- प्राथहमक हव.का.स.सेवा सांस्था/राष्रीयीकृ त/ग्रामीण/खािगी ब ँकामिील रु.

3.00 लाख पेक्षा कमी पीक किय घे तले पाहििे व त्याची मुदतीत कियपरतफेड केली पाहििे.
4)

लाि हमळण्यासाठीची कायग पध्दती. प्राथहमक हव.क.स. सेवा सांस्था/राष्रीयीकृ त/ग्रामीण/खािगी ब ँकामाफयत

प्रस्ताव दाखल करण्यात येतो व क्षेत्रीय अहिकारी याांचेमाफयत तपासणी करुि पात्र लाभाथीच्या साांगली हि.म.स.
बक
ँ /राष्रीयीकृ त /ग्रामीण/खािगी बँकामिील सेव्व्िग्ि िे व खात्यात हिबांिकामाफयत रक्कम वगय केली िाते .
5)

पाञता ठरहवण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्दपञे :- मुदतीत किय परत फेड करण्यात आलेल्या पात्र

लाभाथीचे प्रस्ताव हव.का.स सांस्था/तालुक्यातील राष्रीयीकृ त/ग्रामीण/खािगी बक
ँ ामिील शाखेमाफयत

सांबहित

उप/सिाय्यक हिबांिक, सिकारी सांस्था याांचे कायालयात दाखल करण्यात येतो.
6)

अिुदाि

वाटपाची

कायग पध्दती

:-

हिबांिकामाफयत

हि.म.स.ब ॅके/राष्रीयीकृ त/ग्रामीण/खािगी ब ँकामिील सेव्व्िग्ि िे व खात्यात वगय केली िाते.
8)

सक्षम अहिका-यांचे पदिाम :- हिल्िा उपहिबांिक ,सिकारी सांस्था, कोल्िापूर

9)

हविंती अिासोबत लार्णारे िुल्क :- शुल्क िािी

10)

इतर िुल्क :- िािी

13

लाभाथीच्या

कोल्िापूर

11)

हविंती अिाचा िमुिा :- िािी

12)

सोबत िोडणे आवश्यक असलेल्या कार्दपञांची यादी.(दस्तऐवि/दाखले) िािी

13)

िोड कार्दपञाचा िमुिा. िािी

14)

कायग पध्दती संदिात तक्रार हिवारणासाठी संबंहित अहिका-यांचे पदिाम :हिल्िा उपहिबांिक, सिकारी सांस्था, कोल्िापूर

15)

तपहिलवार व प्रत्ये क स्तरावर उपलब्ि हििी (उदा.तालुका पातळी,र्ांवपातळी):आवश्यकतेिस
ु ार हिल्िापातळीवरुि तालुकाच्यामागणीप्रमाणे हवतरीत करण्यात येतो.

16)
अ

लािाथीची यादी खालील िमुन्यात :-

सभसदाचे िाव

क

सांबांिीत

हि.म.स.बॅक

स्तरावर

व

राष्रीयीकृ त/ग्रामीण/खािगी
शाखास्तरावर

किाचा तपहशल

किय परतफेडीचा तपहशल

मुद्यलावर

किय

किय

तारी

मुद्यल

4 टक्के खात्यात िमा

खाते

उच

रक्क

ख

प्रमाणे

िांबर

ल

म
-

व्याि

एकुण

लाभाथीच्या
करावयाची

बक
ँ

शेरा

रक्कम
-

-

-

-

-

-

-

-

-

यादी

पिावयास हमळे ल

कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा (ब)
योििा/कायग क्रमांचे िांव :- डॉ.पं िाबराव दे िमुख व्याि सवलत योििा (सवगसािारण )
(पीक उत्पादि प्रोत्सािि योििा )
अिु.
क्र.

लािाथीचे
संख्या

अिुदाि / लाि याची रक्तकम
/ स्वरुप

हिवड पाञतेचे हिकष

1

18,078
लाभाथी

िातकणांगले तालुक्यायातील
117 हवकास सांस्थामिील
17,653 शेतकरी सभासद व
05 राष्रीयकृ त बँकामिील
425 कियदार

प्राथहमक हव.का.स.सेवा सांस्थे माफयत /
राष्रीयकृ त / ग्राहमण / व्यापारी बँकेकडू ि
रु.300000/-पेक्षा कमी पीक किय घां तले
पाहििे व त्याची मुदतीत कियपरतफेड केली
पाहििे अशा सभासदाांिा त्याांिी घे तलेल्या
किाच्या मुद्यलाच्या 4 टक्के रक्कम शेतकयाांच्यावीिे शासि भरे ल

अहिप्राय

सि 2017-18
अर्षथक वषात
झालेले अिुदाि

योििा/कायग क्रमांचे िांव :- डॉ.पं िाबराव दे िमुख व्याि सवलत योििा(हविे ष घटक योििा)
( पीक उत्पादि प्रोत्सािि योििा )
अिु.
क्र.

लािाथीचे
व पत्ता
हिरां क

1

14

िावं

अिुदाि/लाि
रक्तकम/स्वरुप
हिरां क

याची

हिवड पाञतेचे हिकष

अहिप्राय

अिुसहु चत िातीच्या प्रवगासािी प्राथहमक
हव.का.स.सेवा सांस्थे माफयत / राष्रीयकृ त /
ग्राहमण / व्यापारी बँकेकडू ि रु.300000/पेक्षा कमी पीक किय घां तले पाहििे व त्याची
मुदतीत कियपरतफेड केली पाहििे अशा
सभासदाांिा त्याांिी घे तलेल्या किाच्या
मुद्यलाच्या 4
टक्के रक्कम शेतकयाांच्यावीिे शासि भरे ल

हिरां क

प्राप्त

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
13.ज्या व्यक्क्ततिा सवलती, परवािे व प्राहिकारपत्रे हदलेली आिे त अिा व्यक्क्ततचा
तपहिल सिकार आयुक्तत कायालयामाफगत राबहवण्यात ये णाऱ्या योििांची माहिती
साांगली -येथील उप हिबांिक, सिकारी सांस्था, ता.
/सवलतीचा परवािा याची चालु वषाची तपहशलवार माहिती.
परवािा/परवािगी/सवलतीचे प्रकार.
अ
क्र.

, हि.कोल्िापूर

याांचे

कायालयातील हमळणा-या

परवािा िारकाचे िाव

परवान्याचा
प्रकार

परवािा
क्रमांक

हदिांका
पासूि

हदिांका पयग त

सािारण
अटी

परवान्याची
हवस्तृत माहिती

एकुण 74 िोंदणीकृ त
सावकार हद.31/3/2019
अखेर

व्यक्तीगत

--

1/4/2019

31/3/2020

--

वेबसाईटवर
उपलब्ि आिे
मा.सिकार
आयुक्त
व
हिबांिक,
सि
सांस्था म.रा.पुणे

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
14. इलेक्तरॉहिक स्वरुपात त्यास उपलब्ि असलेल्या ककवा त्याच्याकडे असलेल्या
माहितीच्या संबंिातील तपहिल
अिु.
क्र.

दस्तऐविाचा
प्रकार

हवषय

कोणत्या इलेक्तरॉहिक
िमुन्यात

माहिती
हमळहवण्याची
पध्दती

िबाबदार
व्यक्तती

हिरं क
1)
2)
3)
4)
5)

टे प
हफल्म
हसडी
फ्लॉपी
इतर कोणत्यािी इले क्रॉहिक स्वरुपात.

कलम 4 (1) (ब) (xv)
15. माहिती हमळहवण्यासाठी िार्हरकांिा उपलब्ि असणाऱ्या सुहविांचा तपहिल,
तसेच सावगिहिक वापरीसाठी चालहवण्यात ये त असलेल्या ग्रंथालयाच्या ककवा
वाचिालयाच्या कामकािाच्या वेळांचा तपहिल
अ.क्र.

सुहविे चा प्रकार

वेळ

कायग पध्दती

हठकाण

िबाबदार
कमगचारी

1

भेटण्याच्या वेळे सांदभात
माहिती.

सकाळी 9.45 ते
सांध्या 5.45

कायालयीि
पद्धती िुसार

उहि
कायालय

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

2

वेबसाईट
माहिती.

हवषयी

सकाळी 9.45 ते
सांध्या 5.45

कायालयीि
पद्धती िुसार

उहि
कायालय

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

3

कॉलसेंटर
माहिती.

हवषयी

--

--

--

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

4

अहभलेख तपासणीसािी

सकाळी 9.45 ते

कायालयीि

उहि

उप हिबांिक, सिकारी

उप हिबांिक, सिकारी

15

व्यक्तती/

तक्रार हिवारण

अ.क्र.

सुहविे चा प्रकार

वेळ

कायग पध्दती

हठकाण

िबाबदार
कमगचारी

उपलब्ि
माहिती.

सांध्या 5.45

पद्धती िुसार

कायालय

सांस्था, िातकणांगले

सांस्था, िातकणांगले

सुहविाांची

व्यक्तती/

तक्रार हिवारण

5

कामाच्या तपासणीसािी
उपलब्ि
सुहविाांची
माहिती.

सकाळी 9.45 ते
सांध्या 5.45

कायालयीि
पद्धती िुसार

उहि
कायालय

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

6

िमुिे
हमळण्याबाबत
उपलब्ि माहिती.

सकाळी 9.45 ते
सांध्या 5.45

कायालयीि
पद्धती िुसार

उहि
कायालय

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

7

सुचिा
माहिती.

फलकाची

सकाळी 9.45 ते
सांध्या 5.45

कायालयीि
पद्धती िुसार

उहि
कायालय

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

8

ग्रांथालय हवषयी माहिती.

सकाळी 9.45 ते
सांध्या 5.45

कायालयीि
पद्धती िुसार

उहि
कायालय

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

उप हिबांिक, सिकारी
सांस्था, िातकणांगले

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
16. ििमाहिती अहिकाऱ्यांची िांव, पदिामे व इतर माहिती यांचा तपहिल
-------------------------- येथील -------------------- कायालयातील शासकीय माहिती अहिकारी/सिाय्यक शासकीय अहिकारी
/अहपलीय प्रहिकारी (येथील लोक प्रहिकारीच्या काययक्षेञातील ) याांची हवस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे .
अ)

शासकीय माहिती अहिकारी.

अिु
.क्र.

िासकीय माहिती
अहिकारीचे िाव

पदिाम

कायग क्षेञ

पत्ता/फोि

ई-मेल

1

श्री.

मुख्यहलपीक,
अहिि उहि
िातकणांगले

सांबांिीत
कायालय

उप
हिबांिक
कायालय

hatkanagaled
yrcs@gmail.c
om

ब)

02302483160

अहपलीय प्राहिकारी

हिबांिक,
िातकणांगले

अ
सिकारी

सिाय्यक शासकीय माहिती अहिकारी.

अिु.क्र.

सिाय्यक िासकीय माहिती
अहिकारीचे िाव

पदिाम

कायग क्षेञ

पत्ता/फोि

ई-मेल

--

सांबांिीत कक्षाकडील कमयचारी

--

--

--

--

क)
अ.क्र.

1

अहपलीय अहिकारी.
अहपलीय
अहिकारीचे िाव

अ
हिबांिक,
सिकारी सांस्था
िातकणांगले

16

सांस्था

पदिाम

कायग क्षेञ

पत्ता/फोि

ई-मेल

यांच्या
अहििस्त
िासकीय माहिती
अहिकारी

हिबांिक,
सिकारी
सांस्था
िातकणांगले

सांबांिीत
कायालय

उप हिबांिक कायालय

hatkanagaledyrcs@
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सांस्था,

कलम 4 (1) (ब) (xvii)
17. हविीत करणेत ये णारी माहिती
कलम 4 (1) (क)
सवयसामान्य लोकाांशी सबांहित मित्वाचे हिणयय व िोरणे याांची यादी प्रकाशि कहरता तयार
करणे व हवतरीत करणे.
कलम 4 (1) (ड)

सवयसािारणपणे आपल्या कायालयात िोणा-या प्रशासकीय/अियन्यायीक
कामकामाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे .घे तले ल्या हिणययाबाबत कायय
कारणाची मीमाांसा यापुढे दे ण्यात येईल/ िािीर करण्यात येईल.
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मिाराष्ट्र िासि

उप निबं धक,सहकारी संस्था,तालुका

,कोल्हापूर.

, कोल्हापूर
Email id --hatkanagaledyrcs@gmail.com phone no 0230-2483160
िा.क्र.अ-6/

/मा.अ/कलम 4(1)(बी)/प्रहसध्दी/2020

हदिाांक-28.02.2020

प्रहत,
मा.हिल्िा उपहिबांिक,
सिकारी सांस्था,कोल्िापूर
हवषय :- सावगििीक प्राहिकरणािे स्वत:िु ि ककवा सकारात्मक तत्वावर माहितीचा
अहिकार अहिहियम 2005 च्या कलम 4(1)(b) अन्वये माहिती प्रकट
करणे बाबत(मािे िािेवारी 2020 रोिी प्रहसध्द करण्यासाठी) ..
------------------------------------------------------------------------मिोदय,

उपरोक्त हवषयाचे पत्राकडे कृ पया आपले लक्ष वेिि
ु कळवु इस्च्ितो की,
2/माहिती अहिकार अहिहियम 2005 चे कलम 4(1)(b) अन्वये िमुिा 1 ते 17 हविीत
िमुन्यामिील या कायालयाची आपल्या कायालयाच्या ddrkolhapur@gmail.com या मेल वर पीडीएफ
स्वरुपात तयार करुि मेलव्दारे हदिाांक 28.02.2020 रोिी सादर करणेत आलेली आिे . कृ पया अवलेाकि
िोणेबाबत हविांती आिे .
(डॉ. प्रर्ती अ. बार्ल)
उप हिबं िक,
सिकारी संस्था,ता.िातकणंर्ले
प्रत माहितीस्तव सहविय सादर :मा.हवभागीय सिहिबांिक, सिकारी सांस्था, कोल्िापूर हवभाग कोल्िापूर
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