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*****
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
चे कलम 4 (1) (ख) नुसार
वयं ेरणेने करावयाचे कटनाचे नमुने
िदनांक 01/01/2020 वर

-: काय लय :सहा यक िनबं धक,
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ख) नुसार िस द करावयाची मािहती
िस दसहकारी
कर यात येत आहे .सं था.ता.जालना
काय लय :- सहा यक िनबंधक सहकारी सं था- जालना .

पुढील माणे

िदनांक :- 31.07.2018.
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II आपले अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य :i)

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960

ii)

महारा

सहकारी सं था िनयम 1961

iii)

महारा

कृ िष उ प न खरे दी िव ी (िवकास व िविनयमन) अिधिनयम 1963 व िनयम 1967

iv)

महारा

सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014

v)

महारा

वखार कायदा 1962

vi)

महारा

ओनरिशप लॅट ऍ़ ट 1970

vii)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 व या अंतगतचे िनयम

viii)

महारा

कोषागार िनयम

ix)

महारा

नागरी सेवा िनयम

x)

भिव य िनव ह िनधी िनयम
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पिरिश ट - 1
आपली रचना, काय व कत य यांचा तपशील
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (एक) नुसार सहा यक िनबंधक , सहकारी सं था,
ता.जालना काय लयाची रचना, काय व कत य यांचा तपशील ...
i)

रचना :-

1)

काय लयाचे नांव व प ा

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता.जालना, भु-िवकास बँक
ईमारत, पिहला मजला,पोलीस अिध क काय लया समोर,स.नं.488,
जालना.

2)

विर ट काय लय व प े

1) मा. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, जालना , िज हािधकारी
काय लय इमारत, दुसरा मजला, स.नं.488, जालना. दुर वनी मांक
02482-2225207
2) मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, औरं गाबाद, अंजुमन
िब ड ग, ांतीचौक, औरं गाबाद दुर वनी .0240-2334755
3) मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा
पुणे, स ल िब ड ग, ससुन हॉ पीटल समोर, पुणे-1
दुर वनी .020-26122446/47

रा य,
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पिरिश ट - 2
i)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ख) दोन नुसार सहा यक िनबं धक
सहकारी सं था जालना, काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य.
a) काय लय मुख
b) पिरिश ट -1 मधील II (3) मधील अिधिनयमांतगत ा त अिधकारानुसार िनम यायीक कामकाज व
जबाबदा-या.
c) सहकारी सं था तपासणी
d) सहकारी सं था िनवडणुका
e) आहरण व संिवतरण अिधकारी
f)

ii)

किन ठ कमचा-यावर िनयं ण

काय लय अिध क
a) किन ठ कमचारी िनयं ण
b) काय लय िनयं ण
c) जनसंपक अिधकारी

iii)

िवभाग मुख
a) कामवाटप त ता.
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:- काय लय -:

सहा यक िनबं धक ,सहकारी सं था,ता.जालना.
सहा यक िनबं धक,सहकारी सं था,ता.जालना या काय लयातील कमचा यांचा कामवाटप
त ता
क

कमचा यांचे नांव

नेमन
ु िदलेले कामकाज

क -1

ी एम.आर.जयरं गे
सहकार अिधकारी -े 1

1) जन मािहती अिधकारी, मािहती अिधकार अज व अपील,
लोकशाही िदन /लोकायु त संदभ / सी.एम. पी.एम. पोटल /
आर.टी.एस.
2) शासन िवभाग- सं था न दणी, पोटिनयम दु ती व इतर
वैधािनक आदे श
3) अवसायन व िनवडणुका
4) नागरी बँका / नागरी/ ा.िब.शे.पतसं था/ कम. सह.पतसं था
5) मजुर सहकारी सं था
6) गृहिनम ण सहकारी सं था
7) कलम 101 व कलम 137
8) कलम 89 अ अ वये तपास यांचे काय लयीन कामकाज
9) िवधीमंडळ संबंधीत कामकाज
10) अिभलेख क व संबंधीत न दवहया

क -2

ी एस.के.गाजुलवाड,
सहकार अिधकारी -े 2

1) िज.म.स बॅक /दतर बॅकाचे कजवाटप /कज वसुली
2) डॉ पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना
3) छ पती िशवाजी महाराज शेतकरी स मान योजना
4) िव.का.से.सह.सं था व यांचे स िमकरण
5) अपिड य अे
6) यांचे कामकाजाशी संबंधीत सहा यक माहीती अिधकारी
7)
8) हजेरीपट/उिशरा न दवही/ हालचाल न दवही
9) आ थापना
10) िहशोब/ले खा
11) िनयोजन/महालेखापाल
12) कृ िष उ प न बाजार सिमती
13) ाहक सहकारी सं था
14) लेखापरी ण
15) िज नग े सग/ ि या सहकारी सं था
16) फळे भाजीपाला सहकारी सं था
17) ामीण गोदाम योजना/वेअरहाऊस
18) सामा य
19) यांचे कामकाजाशी संबधीत सहा यक मिहती अिधकारी.

6
क -3

ी एम.एम.जोशी
सहा यक सहकार अिधकारी

क -4

ीमती संिगता र.च हाण,
सहा यक सहकार अिधकारी

क -5

ीमती ए आर चौघरी
िशपाई

ी पी आर मोरे
िशपाई

1
2
3
4

एम आर जयरं गे सह.अिध. -े
1
एस के गाजुलवाड सह.
अिध. -े 2
एम एम जोशी स स अ
ीमतीसंिगता
र.च हाण
स.स.अ

1) मािसक सभेची मािहती संबधीत शाखेकडु न घेवन
ु ितचे
एक ीकरण
2) आ थापना /िहशोब/िनयोजन/सामा य
3) लेखापरी णा
4) सावकारी वैध अवैध
5) आवक जावक / थािनक व बाहे रील टपाल वाटपाचे िनयं ण
6)कृ िष उ प न बाजार सिमती / ािमण गोदाम योजना
7) यांचे कामकाजाशी संबधीत सहा यक मिहती अिधकारी.
1) सुिश ीत बेरोजगार/नािव यपुण सं था
2) ाहक सहकारी सं था
3) औ ोिगक सहकारी सं था
4) पाणीवापर /पाणीवाटप /उपसा जल सचन सं था
5) खरे दी िव ी संघ
6) िजिनग े सग / ि या सहकारी सं था
7) फळे भाजी पाला सहकारी सं था
8) सांि याकी
9) यांचे कामकाजाशी संबधीत सहा यक मिहती अिधकारी.
1) काय लयीन वेळेत काय लय उघडणे व बंद करणे.
2) काय लयीन साफसफाई करणे.
3) काय लयात पाणी भरणे.
4) काय लयीन थानीक टपालाचे वाटप करणे.
5) लेखा शाखेसंबधी कोषागार दे यक मदतनीस.
6) सहा यक िनबंधक /काय लयीन कमचारी यांनी वेळोवेळी िदले या
1)
सुचना माणे कामकाज करणे.
1) काय लयीन वेळेत काय लय उघडणे व बंद करणे.
2) काय लयीन साफसफाई करणे.
3) काय लयात पाणी भरणे.
4) काय लयीन थानीक टपालाचे वाटप करणे.
5) लेखा शाखेसंबधी कोषागार दे यक मदतनीस.
6) सहा यक िनबंधक /काय लयीन कमचारी यांनी वेळोवेळी िदले या
सुचना माणे कामकाज करणे.
जालना िवभाग/गोलापांगरी
नेर/सेवली िवभाग
रामनगर िवभाग
वा ळ
ु जहािगर

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था,ता.जालना.
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जा. ं .सिनजा/आ था/कम/कामवाटप/502/2018
जालना िदनांक :- 06.07.2018.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ख) (तीन) नुसार िनणय घे याचे
ि ये त अनुसर यात ये णारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली.
i)

िनणय ि या कायप दती :a)

िनणय ि ये मधील ट पे :1) काय लय अिध क,
2) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था,
3) िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था,

b)

c)

कायप दती :1)

िविवध कायदे , या अंतगतचे िनयम, शासन िनणय, परीप के, मा.सहकार आयु त
व िनबंधक, सहकारी सं था, पणन संचालक यांचे िनदशानुसार नेमन
ु िदले या प दतीने
कामकाज.

2)

महारा नागरी सेवा िनयम, महारा कोषागार अिधिनयम, बॉ बे फायना शीयल
स माणे िदले या प दतीनुसार कामकाज.

3)

शासन िनणया माणे िदले या िनदशानुसार खा या या योजना राबिवणे.

पयवे ण :1) काय लयीन रचने माणे पयवे ण
2) सहकारी सं था, कृ िष उ प न बाजार सिमती, गोदामे, सावकार व किन ट काय लयचे यांचे
पयवे ण.

d)

उ रदािय व - णाली :1) शासकीय िनयमा माणे.
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पिरिश ट - 4
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(चार) नुसार वत:ची काय पार
पाड यासाठी या याकडु न ठरिव यात आलेली मानके :

i)

नागरीकाची सनद :a) नागरीकाची सनद िस द करणे.
b) सादरीकरणाचे ट पे कमी करणे.
c) कालमय दा धारीका िनकाली काढणे.
वरील माणे या काय लया म ये नागरीकाची सनद दशनी भागावर लाव यात आली असुन ती
िस द कर यात आली आहे . तसेच या बाबत काय लयातील कमचा-यांना अवगत केलेले आहे .

काय लय :- सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था,ता.जालना.
नागरीकांची सनद
तालुका तर
अ.
.

काय लयाकडु न पुरिवली जाणारी सेवा

1

3

जनतेकडु न आले या त ारीचे िनवारणा
संबधी अंतरीम उ र दे णे
जनतेकडु न आले या त ार ना अंतीम
उ र दे णे
तालूका तरीय सहकारी सं थांची न दणी

4

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु

2

ती

आव यक
कागदप ा
ची पुतता
केलेनंतर
िकती
कालावधीत
सेवा
पुरिवली
जाईल
7 िदवस
2 मिहने
2 मिहने
2 मिहने

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी / कमचारी

सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं

िनबंधक,
था जालना.
िनबंधक,
था जालना.
िनबंधक,
था जालना.
िनबंधक,
था जालना.

िविहत कालावधीत सेवा
न पुरिव यास
यां याकडे त ार करता
ये ईल तो अिधकारी व
दुर वनी मांक

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

9
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

महारा
सहकारी सं था अिधिनमय
1960 चे कलम 152-अ नुसार
नामिनदशन
प ावर
दाखल
झाले या अज वरील अपीलाचा िनणय
महारा सावकारी अिधिनयम (िनयमन)
2014 नुसार सावकारी परवाने दे णे
अ) सहा यक िनबंधक काय लया कडु न
िशफारस क न आलेले अज
ब) सहा यक िनबंधक काय लयाकडु न
सावकाराचे परवाने नुतनीकरणासाठी
आलेले अज
महारा सहकारी सं था 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधक काय लयातील
कागदप ाची पाहनी करणे
महारा सहकारी सं था 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधक काय लयातील
कागदप ाची सां ािकत त उपल ध
क न दे णे
महारा
सहकारी सं था 1960 चे
कलम 73 आय डी नुसार अिव वास
ठराव पारीत कर यासाठी संचालक
मंडळ सभा बोलािवणे
महारा
सहकारी सं था 1960 चे
कलम 73 ए नुसार सं थेची चौकशी
करणे बाबत या मागणी अज वर
कायवाही
महारा
सहकारी सं था 1960 चे
कलम 83 नुसार सं थेची चौकशी करणे
बाबत या मागणी अज वर कायवाही
सहकारी सं था म ये सद य हणुन
नकार दे याचे अज वर अपील दाखल
झा यास याचा िनणय दे णे
महारा रा य वखार महामंडळ काय ा
अंतगत परवाना दे णे
सहकारी सं थांना ावया या शासकीय
अथसहा या या करणावर िनणय घेणे

10 िदवस

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं

िनबंधक,
था जालना
िनबंधक,
था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

01 िदवस

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

01 मिहना

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

पिरपुण
ताव ा त
झा यावर
07 िदवस
पिरपुण
ताव ा त
झा यावर
07 िदवस
07 िदवस

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

03 मिहने

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना.

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

07 िदवस

सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, जालना

07 िदवस

01 वष

िनबंधक,
था जालना.
िनबंधक,
था जालना.
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पिरिश ट - 5
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (पाच) नुसार असलेले कवा
िनयं णात असलेले कवा पार पाड यासाठी कमचारी वग कडु न वापर यांत ये णारे िनयम,
िविनयम, सुचना िनयमपु तीका आिण अिभलेख.
i)

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960

ii)

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे िनयम 1961

iii)

महारा

कृ िष उ प न खरे दी िव ी (िवकास व िविनयमन) अिधिनयम 1963 व िनयम 1967

iv)

महारा

सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014

v)

महारा

वखार कायदा 1962

vi)

महारा

ओनरिशप लॅट ऍ़ ट 1970

vii)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 व या अंतगतचे िनयम

viii)

महारा

कोषागार िनयम

ix)

महारा

नागरी सेवा िनयम

x)

भिव य िनव ह िनधी िनयम

अिभलेख :या काय लया या अिभलेख क ामधील न ती न दवही.
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पिरिश ट - 6
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(सहा) नुसार यां याकडे असले या
कवा या या िनयं णा खाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण.
i)

अ - वग (कायम) द तावेज :1) सं था न दणी अ-धारीका
2) खा याचे िनदशा माणे रोखिकद (Cash Book) वेतन दे यक न दवही

ii)

ब - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "ब" वग कृ त धारीका व द तावेज.
2) या वग तील द तावेज (15) वष ठे व यात येतात.

iii)

क - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "क" वग कृ त धारीका व द तावेज.
2) या वग तील द तावेज (05) वष ठे व यात येतात.

iv)

ड - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "ड" वग कृ त धारीका व द तावेज.
3) या वग तील द तावेज (01) वष नंतर न ट कर यात येतील.
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पिरिश ट - 7
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(सात) नुसार धोरण तयार कर या या
कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी िवचार िविनमय करणेसाठी कवा
लोकांकडु न िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या कोण याही यव थेचा तपशील.
i)

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. जालना, हे काय लय तालुका तरीय काय लय
आहे . धोरण ठरिव याचे अिधकार या काय लयास नाहीत.

ii)
शासन धोरणा संबधात (Policy Matter) ा त िनवेदने विर ठ काय लयास सादर
कर यात येतात.
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पिरिश ट - 8
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (आठ) नुसार आपला एक भाग हणुन कवा स ला
दे या या योजनासाठी हणुन घटीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळु न बनले या मंडळाची पारषदांचे,
सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे िववरण, आिण या मंडळा या पिरषदां या, सिम यां या आिण अ य िनकायां या
बैठकी लोकांसाठी खु या आहे त कवा कसे कवा अशा बैठकीची कायवृ े जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे त
कवा कसे या बाबतचे िववरण.
अ.
.

1

2

सिमतीचे नांव

सावकारी
िनयं ण सिमती

सिमतीचे सद य

मा.तहिसलदार,
मा.उपिवभागीय पोलीस
अिधकारी व
सहा यक
िनबंधक,
सहकारी सं था
िपक कज माफी सहा यक िनबंधक,
संदभ त तालूका सहकारी सं था,
तरीय सिमती
चौकसिनस, िजमस
बँक,तालुका
लेखापिर क व
सबंिधत बँकेचे
शाखािधकारी

सिमतीचे उिद ट

सभा
िकती वेळा
घे यात
ये ते

मुंबई सावकारी
अिधिनयमाची
भावी
अंमलबजावणी

ितमाही

सभा जन
सामा या
साठी खुली
आहे कवा
नाही
नाही

िपक कज माफी
योजनेची
अमलबजावणी

-

-

सभेचा
काय
वृ ांत

होय
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पिरिश ट - 9
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (नऊ) नुसार आप या
अिधका-यांची आिण कमचा-यांची िनदिशका.
अ. .
01
02
03
04
05
06
07

मंजरु पदनाम
सहा यक िनबंधक
सहकार अिधकारी ेणी-1
सहकार अिधकारी ेणी-2
सहकार अिधकारी ेणी-2
सहा यक सहकार अिधकारी
सहा यक सहकार अिधकारी
िशपाई

कायरत अिधकारी / कमचारी नांव
ी. पी.बी.वरखडे
ी.एम.आर.जयरं गे
िर त पद
ी. सं.का.गाजुलवाड
ीमती. सं.र.च हाण ( ितिनयु ती)
ी. एम.एम.जोशी
ीमती आ.रा.चौधरी

जु िदनांक
10/09/2018
01/06/2019
िर त पद
09/05/2016
10/07/2019
01/06/2019
13/06/2016
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पिरिश ट-10
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (दहा) नुसार आप या ये क
अिधका याला व कमचा-याला िमळणारे मासीक वेतन व तसेच ािधकरणा या िविनयमा म ये
तरतुद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची प दती.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------अ
01
02
03
04
05
06
07

अिधका-यांचे / कमचा-याचे नांव
ी. पी.बी.वरखडे
ी.एम.आर.जयरं गे
िर त पद
ी. सं.का.गाजुलवाड
ीमती. सं.र.च हाण
ी. एम.एम.जोशी
ीमती. आ.रा.चौधरी

पदनाम
सहा यक िनबंधक
सहकार अिधकारी -े 1
सहकार अिधकारी ेणी-2
सहकार अिधकारी ेणी-2
सहा यक सहकार अिधकारी
सहा यक सहकार अिधकारी
िशपाई

िटप :- नुकसान भरपाई दे याची प दत चलीत शासन िनयमानुसार.

मासीक वेतन माहे िडसबर -2019
(िन वळ)
67100
47500
0000
46200
28700
28700
21500
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पिरिश ट-11
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (अकरा) नुसार सव योजनांचा तपशील,
तावीत खच दशिवणारा, आप या ये क अिभकरणाला नेमन
ु िदलेला अथसंक प आिण
संिवतरीत केले या र कमांचा अहवाल.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अ

01
02
03

योजनेचे नांव

डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत
योजना (सवसाधारण) 24251009
डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत
योजना (िवघयो) 24251233
डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत
योजना (सवसाधारण) डीपीडीसी
24251896
एकुण

(र कम पये लाखात)
िद.31.3.2018
लाभाथ
अखेर खच
सं या

सन 201718
अथसंक पीय
तरतुद

बी.डी.एस.वर
ा त तरतुद

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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पिरिश ट-12
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (बारा) नुसार अथसहा य काय मा या
अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या र कमा आिण काय मा या लाभाधारकांचा
तपशील
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------खा याचे काय म अंदाज प का मधील प दती व संबंधीत शासन िनणयानुसार लाभा य ची यादी
िवभाग मुखाकडे उपल ध आहे .
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पिरिश ट-13
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (तेरा) नुसार या य त ना सवलती,
परवाने कवा ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------महारा

I)

सावकारी (िनयमन) अिधिनयम अंतगत जालना तालू यातील सावकारी

परवानाधारकांची यादी सोबत संल न आहे .
अ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

परवाना धारक सावकाराचे नांव
अिनल ीपतराव तळे कर
गो वद राजकुमार दरख
सुरेश तुळिशराम खडकर
अिनल पंढरीनाथ ढाले
राजु पंढरीनाथ ढाले
गो वद सुधाकरराव शेडुते
घनशाम िशवनाथ राठी
िदपक मुरलीधर दुधानी
अजय अमरचं द सुराणा
राजु भुमैया गुलापे ली
िजत चं काश गािदया
िबजमोहा हरनारायण ल ा
राम ारकादास शेडुते
सोमानाथ ब ीनारायण उगले
अिशष इंदरचं द बो ं िदया
यंकटे श नामदे वराव सुवणकार
ीधर िव वानाथ दिहवाल
अशोक तुळिशराम खडकर
िवशाल अिनल िवसपुते
शाम शहाणे
कैलास भगवानराव घोलप
अंकुश साहे बराव पडु ळ
शांतीलाल बसीलाल काढे ड
सुरेश बालमुकं ू द दायमा
बालाजी वैिजानाथ सुवणकार
मुकं ू द मोहालाल दे िवदान
मुकं ू द पांडूरंगराव पवार
आांद भाकर ीमाळी
रामे वर म नालाल अ वाल
जनादन द ा ंय शहाणे

शेरा

19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

अिभजीत पु षो म दुसाने
भरतकुमार िबजराजजी जैन / गािदया
रामे वर गंगाधर खंडेलवाल
नंदिकशोर ल मण पोपट
िदपक िसतलदास लधानी
िगरधर िसतलदास लधानी
मांगीलाल माणकचं द सेठीया
सुखदे व जोधराज सराफ
मनोहरमल अमरचं द जैन
आ माराम अंबादास िलबोने
जगिदश केवलराम ि यानी
गोपालदास गो वददास मोतीवाला
काश कच जैन
ारकादास गो वददास मोतीवाल
सुिशल रमेशचं खडकर
रमेश कहै यालाल सेठीया
अशोक माधवराव डहाळे
अशोककुमार अमरचं द जैन
गजाननतुकाराम दुसाने
पी.जी.मोतीवाला
पंकज गंगािभषणजी दे िवदान
संजय गौतम ि यानी
जगिदश पारसमल वम
संिदप भगवाादास दायमा
भरत मािणकलाल शहा
गौतम केवलराम ि यानी
उ दव सितषराव टे हरे
याम पांडुरंग उगले
बलराम भै यालाल नंद
िवनोद िव लराव रतपारखे
पंकज पु षो म खडकर
सौ िव ा केदारनाथ बुधवंत
भारतभुषण चं दालाल जै वाल
बाबुराव गो वदराव कुलकण
पंकज सुरेशराव खरोटे
िदोश दुलीचं द भगत
िवजय गोिपनाथ िवसपुते
िशवाजी अंबादास उदावंत
िसताराम आसाराम ढगे
निवन मोहालाल भुरेवाल

20
71
72

पेश मदालाल संचेती
तुकाराम नामदे व मोरे
महारा

II)

वखार कायदा अंतगत जालना तालू यातील परवाना धारकांची यादी सोबत संल न

आहे .
अ

गोडावून परवाना धारकाचे नांव

गोडावून सं या

1

बुलढाणा अबन पत सं था शाखा जालना

03

2

जदल माती परी ण सहकारी सं था म.जालना

10

3

िद.महारा

08

4

वखार महामंडळ जालना

30

5

नेतल अ ोटे क िलमीटे ड जालना

01

टे ट माके टग फेडरे शन िल.मुंबई
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पिरिश ट-14
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (चौदा) नुसार इले ॉनीक व पात
यास उपल ध असले या कवा यां याकडे असले या मािहती या संबंधातील तपशील
-------------------------------------------------------------------------------------------I)

या काय लयात ई-मेल ारे ा त सव अहवाल व प े

II)

या काय लयाने तयार केलेले सव अहवाल

III)

या काय लयाने िदलेली प े व वैधािनक आदे श
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पिरिश ट-15

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (पंधरा) नुसार मािहती िमळिव यासाठी नागरीकांना
उपल ध असणा-या सुिवधांचा तपशील तसेच सावजनीक वापरासाठी चालिव यात ये त असले या ंथालया या
कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळाचा तपशील
------------------------------------------------------------------------------------------------------------I)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत सुिवधा

II)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लयीन द ताऐवज पाह यासाठी उपल ध

III)

या काय लयाम ये वेगळे ंथालय िकवा वाचनालय नाही. काय लया म ये उपल ध पु तके
काय लयीन वेळे म ये पाह यासाठी रे कॉड म भारीकडे उपल ध आहे .
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पिरिश ट-16
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सोळा) नुसार जनमािहती अिधकायांची नांवे, पदनाम आिण इतर तपशील

------------------------------------------------------------------------------------------------------------जनमािहती अिधकारी
नांव

:-

ी. एम.आर.जयरं गे

पद

:-

सहकार अिधकारी

प ा

:-

काय लय, सहा यक िनबंधक ,सहकारी सं था,ता.जालना, भु-िवकास

ेणी- 1

बँक ईमारत, पिहला मजला, जालना
दुर वनी

मांक

:-

-

थम अपीलीय अिधकारी
नांव

:-

ी. पी.बी.वरखडे

पद

:-

सहा यक िनबंधक,

प ा

:-

काय लय, सहा यक िनबंधक ,सहकारी सं था,ता.जालना, भु-िवकास
बँक ईमारत, पिहला मजला, जालना

दुर वनी

मांक

:-

-

ि तीय अपीलीय अिधकारी
पद

:-

मा. रा य मािहती आयोग, खंडपीठ औरं गाबाद.

प ा

:-

बचतभवन, लेखा व कोषागार काय लया या पाठीमागे, औरं गाबाद

:-

0240 2352544

दुर वनी

मांक

24

पिरिश ट-17

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सतरा) नुसार िवहीत कर यात येईल अशी इतर मािहती
------------------------------------------------------------------------------------------------------------सहकार खा याचे संकेत थळ खालील माणे आहे .......
www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
www.mahasahakar.maharashtra.gov.in

सहा यक िनबंधक ,
सहकारी सं था,ता.जालना .
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तालुका अिधकारी व यांचे संपक
अ

काय लयाचे नांव

1

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था,
जालना

अिधका-यांचे
नांव
पी.बी.वरखडे

प ा
सहा यक िनबंधक
सहकरी सं था,जालना

मांक

संपक

मांक

9420702368

ई-मेल आयडी
arcs.jal.jalna@gmail.com

सहा यक िनबंधक ,
सहकारी सं था,जालना.
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महारा
महारा

शासनाची डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना

शासना या सहकार, पणन व व ो ोग िवभागा माफत महारा ातील शेतक-यांसाठी

डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना राबिवली जाते. सदर योजने अंतगत ाथमीक कृ षी सहकारी पतसं था
◌ंमाफत वाटप के या जाणा-या पीक कज वरील याज दरात वसुलीशी िनगडीत ो साहनपर सुट दे याचा िनणय
शासनाने िदनांक 24.11.1998 रोजी घेतला होता. यानुसार िदनांक 02.11.1991

या शासन िनणयानुसार

डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना (मुळ पीक उ पादन ो साहन योजना) 01.04.1990 पासुन अंमलात
आली. याम ये .10000/- कवा यापे ा कमी र कमे या पीक कज घेणा-या व पीक कज ची संपण
ू परतफेड िवहीत
मुदतीत हणजेच 30 जुन पयत करणा-यांना यांनी घेतले या कज वर उ पादन ो साहन हणुन चारट के लाभाची
र कम मंजुर कर यात येत होती.
त नंतर शासनाने पी कज या कमाल मय दे म ये वेळोवेळी खालील माणे सुधारणा केली आहे .
सदर योजनेची या ती सन 2010-11 म ये वाढिव यात येऊन रा ीयकृ त बँका व ामीण बँकाचा समावेश कर यात
आला. स या सदर योजने ारे र कम पये 1/- लाखा पयत या कज स तीन ट के व यावरील र कमेस एक ट

◌ा

याज सवलत हणुन अदा कर यात येते.
सदर योजनेनस
ु ार मंजरु कर यात येणा-या याज सवलतीची र कम सु वाती पासुनच लाभाथ
शेतक-यांना कधीही नगदी व पात न दे ता संबंधीत लाभा य या बँक खा याम ये पर पर जमा केली जाते. ती र कम
यां या कज म ये जमा करतो कवा यां या खा या मधुन काढु न घेतो.
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अ

1
2
3

नागरीकांची सनद (तालूका तर)
आव यक
कागदप ाची
पुतता केलेनंतर
सेवा पुरिवणारा
काय लयाकडु न पुरिवली जाणारी सेवा
िकती
अिधकारी / कमचारी
कालावधीत
सेवा पुरिवली
जाईल
जनतेकडु न आले या त ारीचे िनवारण
7 िदवस
सहा यक िनबंधक,
संबंधी अंतरीम उ र दे णे
सहकारी सं था जालना
जनतेकडु न आले या त ार ना अंतीम
2 मिहने
सहा यक िनबंधक,
उ र दे णे
सहकारी सं था जालना
िज हा तरीय सहकारी सं थांची मािहती
2 मिहने
सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना

4

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु

5

महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कम 150 नुसार नामिनदशन
प ावर दाखल झाले या अज वरील
अपीलाचा िनणय
मुंबई सावकारी िनयं ण कायदा 1946
नुसार सावकारी परवाने दे णे
अ) सहा यक िनबंधक काय लयाकडु न
िशफारस क न आलेले अज
ब) सहा यक िनबंधक काय लयाकडु न
सावकारांचे परवाने नुतनीकरणासाठी
आलेले अज
महारा सहकारी सं था 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधक काय लयातील
कागद प ाची पाहणी करणे
महारा सहकारी सं था 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधक काय लयातील
कागद प ाची सा ांकीत त उपल ध
क न दे णे
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम
73 आय-जी नुसार अिव वास ठराव
पारीत कर यासाठी संचालक मंडळ सभा
बोलिवणे

6

7

8

9

ती

2 मिहने

िवहीत कालावधीत सेवा
न पुरिव यास
यां याकडे त ार येईल
तो अिधकारी व दुर वनी
मांक
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं

िनबंधक,
था जालना
िनबंधक,
था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं

िनबंधक,
था जालना
िनबंधक,
था जालना
िनबंधक,
था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

1 िदवस

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

1 मिहना

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

परीपूण ताव
ा त झा यावर
7 िदवस

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

10 िदवस

7 िदवस
7 िदवस
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10

11

12

13
14

महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम
73 आय नुसार सं थेची चौकशी करणे
बाबत या मागणी अज वर कायवाही
महारा सहकारी सं था 1960 चे कलम
83 नुसार सं थेची चौकशी करणे
बाबत या मागणी अज वर कायवाही
सहकारी सं था म ये सद य हणुन नकार
दे याचे अज वर अपील दाखल झा यास
याचा िनणय दे णे
महारा रा य वखार महामंडळ काय ा
अंतगत परवाना दे णे
सहकारी सं थांना ावया या शासकीय
अथ सहा या या करणावर िनणय घेणे

परीपूण ताव
ा त झा यावर
7 िदवस
7 िदवस

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था
भोकरदन
सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

3 मिहने

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

7 िदवस

सहा यक
सहकारी सं
सहा यक
सहकारी सं

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü
िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

1 वष

िनबंधक,
था जालना
िनबंधक,
था जालना

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,जालना ü

