थम अिपलीय अिधकारी तथा सहायक िनबं धक, सहकारी सं था,
भैरवनाथ द नगरी, पोटोबा मंिदर समोर, वडगांव मावळ, ता. मावळ, िज. पुणे-412106.

दुर वनी मांक :02114-235583
ई.मे ल आय.डी. arcsmawal@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िवषय : क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 या कलम 4
उपल ध 1(ब) मधील 17 मुदयांवरील मािहती

RTI

थम अिपलीय अिधकारी तथा सहायक िनबं धक, सहकारी सं था,
भैरवनाथ द नगरी, पोटोबा मं िदर समोर, वडगांव मावळ, ता. मावळ, िज. पुणे-412106.
मांक :02114-235583
ई.मे ल आय.डी. arcsmawal@gmail.com

दुर वनी

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

जा. .सिनमा/माअ2005/कलम4/मािहती/सन2020

िदनांक : 20 /01/ 2020

ित,
मा. िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, पुणे ( ामीण), पुणे.
िवषय : क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 या कलम 4 उपल ध 1(ब)
मधील 17 मुदयांवरील मािहती पू तीका.
महोदय,
उपरो त िवषयास अनुस न सिवनय सादर करणेत येते की,
02/-

क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 या कलम 4 उपल ध 1(ब) मधील 17

मुदयांवरील मािहती सोबत जोडू न सादर करीत आहे .
कृपया अवलोकन हावे िह िवनं ती.

(िवठठल सुयवंशी)
सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था, वडगाव मावळ

RTI

थम अिपलीय अिधकारी तथा सहायक िनबं धक,
सहकारी सं था,

भैरवनाथ द नगरी, पोटोबा मंिदर समोर, वडगांव मावळ, ता. मावळ, िज. पुणे-412106 यांचे
काय लय

काय लयाचा ा प आराखडा
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था

+
सहकारी अिधकारी ( ेणी-1)

मु य िलपीक

सहकारी अिधकारी ( ेणी-2)

सहायक सहकारी अिधकारी

किन ठ िलपीक

िशपाई

RTI

{कलम 2 एच} नमुना {अ}
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची यादी

शासिकय िवभागाचे नांव : सहकार, पणन व व ोदयोग िवभाग

कलम 2(एच)/a/b/c/d

अ. .

1

RTI

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे
पदनाम

सहायक िनबंधक,
सहायक िनबंधक, सहकारी
सहकारी सं था,
सं था, ता. मावळ (वडगावं), िज.
ता. मावळ
पुणे तालुका काय लय
(वडगावं), िज. पुणे

िवकाण
भैरवनाथ द नगरी,
पोटोबा मंिदर समोर,
वडगांव मावळ, ता.
मावळ, िज. पुणे412106 यांचे
काय लय

{कलम 2 एच} नमुना {ब}
शासनाकडू न परे सा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थाची यादी

शासिकय िवभागाचे नांव : सहकार, पणन व व ोदयोग िवभाग

कलम 2(b) (i) (ii)

अ. .

1

RTI

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे
पदनाम

सहायक िनबंधक,
सहायक िनबंधक, सहकारी
सहकारी सं था,
सं था, ता. मावळ (वडगावं), िज.
ता. मावळ
पुणे तालुका काय लय
(वडगावं), िज. पुणे

िवकाण
भैरवनाथ द नगरी,
पोटोबा मंिदर समोर,
वडगांव मावळ, ता.
मावळ, िज. पुणे412106

{कलम 4(1)(b)(i)}

सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ (वडगावं ), िज. पुणे तालुका
काय लय.
काय लयातील काय व कत ये यांचा तपिशल :
काय लयाचे नांव

: सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ (वडगावं), िज. पुणे

प ा
काय लय मुख

: भैरवनाथ द नगरी, पोटोबा मं िदर समोर, वडगांव मावळ, ता. मावळ,
िज. पुणे-412106
:
ी. िवठठल सुयवंशी, सहायक िनबंधक, सहकारी सं था

शासिकय िवभागाचे नांव

: सहकार, पणन व व ोदयोग िवभाग

काय े

: सं पूण मावळ तालुका - (िज हा पुणे)

भौगालीक

: मावळ तालुका

काय नु प अमलबजावणी

: महारा ट सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961, महारा ट
सावकारी िनयमन अ यादे श – 2014, महारा ट सहकारी िनवडणूक
िनयम-2004.
: सहकारी अथ यव था ामीण जनता आ थक व सामािजक िपढीत
शोिषतां या क याणासाठी काय करणे .
: सहकारी त वावर ामीण जनता व सामािजक िपढीत शोिषतां या
क याणासाठी काय करणे व शासना या िविवध योजना राबविणे ,
सहकारी सं थावर िनयं ण ठे वणे व मा दशन करणे , सहकारी सं था
थापन करणे .
: (1)
सहकारी अिधकारी ( ेणी-1) … 1
(2)
मु य िलपीक - …1
(3)
सहकारी अिधकारी ( ेणी-2) … 1
(4)
सहायक सहकारी अिधकारी - …1
(5)
किन ठ िलपीक- …2 ( 2 -िर त)
(6)
िशपाई- …1
एकूण -7 पदे

िविश ट काय
िवभागाचे येय / धोरण

सव संबधीत वग 3 व 4 कमचारी

RTI

काय

: काय लयीन कामकाज वाटप आदे शानूसार

कामाचे िव तृत व प

: वरील माणे

मालम ेचा तपिशल

: भाडे त वावर

इमारत व जागे चा तपिशल

: भैरवनाथ द नगरी, पोटोबा मं िदर समोर, वडगांव मावळ, ता. मावळ,
िज. पुणे-412106
: सहकारी कायदा, कानु व सं थानी वकृत केले या उपिवधीनुसार
मागदशन, सहकारी सं सांची न दणी, न दणीकृत सहकारी सं थांची
महारा ट सहकारी सं था िनवडणूक िनयम 2014 नुसार िनवडणूक
कामकाज, िनयोजनांतगत ा त िनधीनुसार अथ सहाय ताव मं जूरी
व िशफारस. सावकारी िनयं ण कायदयाची अमलबजावणी, वखार
अिधिनयमा वये परवाने दे यासाठी िशफारस व शासनाने िवहीत
केले या अ य से वा.
:

उपल ध से वा

सं थे या सं रचना मक त याम ये
काय े ाचे

येक तपिशल

काय लयनी दुर वनी

मांक

: 02114-235583

काय लयीन ई-मे ल आय.डी

: arcsmawal@gmail.com

सा तािहक सुटटी

: रिववार सा तािहक सुटटी व मिह यातील दुसरा व चौथा शिनवार
सुटटी.
: सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 05.45 पयत

काय लयीन वेळ

RTI

{कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (अ)}
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ (वडगावं), िज. पुणे तालुका
काय लय.
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल :
अ.
.

पदनाम

1
सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था, ता.
मावळ (वडगावं),
िज. पुणे
2

अ.
.

1

RTI

पदनाम

सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था, ता.
मावळ (वडगावं),
िज. पुणे

अिधकार –
आ थक

कोण या कायदयातील / िनयम /
शासन िनण / पिरप कानुसार

वेतन/भ े/भ.िन.िन/अ
ीम/काय लयीन
खच/वाहन
खच/आक मक
खच/काय लय जागा
भाडे अदा करणे

महारा ट शासनाचे िव ीय िवभागा या
िनयम पु तीका 1978/भाग
पिहला/दोन/िवअ /1099/ . .11/99/िव
िनयम, िदनांक.2.9.1999 िनयमातील
ा त अिधकारानुसार

अ प/अ य प
भूधारक शेतकरी
सभासदांना पंजाबराव
दे शमुख िपक
ो साहन अनूदान
योजना सवलत

शासन िनणय मांक
सीसीसआर/1478/504/3/151/3,
िदनांक 15.10.1978, 27.2.1979 कृषी
व सहकार िवभाग, शासन िन य
.सीसीसआर/1478/1512,
िद.3.4.1979

अिधकार –
शासिकय

कोण या कायदयातील / िनयम /
शासन िनण / पिरप कानुसार

िनयं णाखालील
किन ठ कमचा-यांचे
30 िदवसापयत या
रजा, िकरकोळ रज
मं जूरी व किन ठ
कमचारी यांचे
कामकाजावर
िनयं ण.

महारा ट नागरी से वा (रजा) िनयम 1981
व शासन िनणय िव िवभाग .2
. .1194/184/से वा-5, िद.28.3.1995

अिभ ा
य

अिभ ा
य

अ.
.

पदनाम

1

सहायक िनबंधक, सहकारी
सं था, ता. मावळ
(वडगावं), िज. पुणे

अ.
.

1

RTI

पदनाम

सहायक िनबंधक, सहकारी
सं था, ता. मावळ
(वडगावं), िज. पुणे

कत य – फौजदारी

िनरं क

कत य-अध यायीक

कोण या कायदयातील /
िनयम / शासन िनण /
पिरप कानुसार

अिभ ाय

िनरं क

कोण या कायदयातील /
िनयम / शासन िनण /
पिरप कानुसार

1. सहकारी सं थांम ये
सभासद वाबाबत िनणय
दे णे.

महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 23.

2. सहकारी सं थांतील
सभासद व रदद
कर याबाबत िनणय दे णे.
3. सहकारी सं थातील
थकीत वसूलीसाठी वसूली
माणप दे णे
4. नामिनदशन प
नाकारणे संबधी या
याचीकेवर िनणय दे णे

महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 35.
महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 101.
महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 152 अ.

अिभ ाय

{कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (ब)}

सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ (वडगावं), िज. पुणे तालुका
काय लय.
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल :
अ.
.

पदनाम

अिधकार –
आ थक

सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था, ता.
मावळ (वडगावं),
िज. पुणे

वेतन/भ े/भ.िन.िन/अ
ीम/काय लयीन
खच/वाहन
खच/आक मक
खच/काय लय जागा
भाडे अदा करणे
अ प/अ य प
भूधारक शेतकरी
सभासदांना पंजाबराव
दे शमुख िपक
ो साहन अनूदान
योजना सवलत

पदनाम

अिधकार –
शासिकय

1

2

अ.
.

1

RTI

सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था, ता.
मावळ (वडगावं),
िज. पुणे

िनयं णाखालील
किन ठ कमचा-यांचे
30 िदवसापयत या
रजा, िकरकोळ रज
मं जूरी व किन ठ
कमचारी यांचे
कामकाजावर
िनयं ण.

कोण या कायदयातील / िनयम /
शासन िनण / पिरप कानुसार

अिभ ा
य

महारा ट शासनाचे िव ीय िवभागा या
िनयम पु तीका 1978/भाग
पिहला/दोन/िवअ /1099/ . .11/99/िव
िनयम, िदनांक.2.9.1999 िनयमातील
ा त अिधकारानुसार
शासन िनणय मांक
सीसीसआर/1478/504/3/151/3,
िदनांक 15.10.1978, 27.2.1979 कृषी
व सहकार िवभाग, शासन िन य
.सीसीसआर/1478/1512,
िद.3.4.1979

कोण या कायदयातील / िनयम /
शासन िनण / पिरप कानुसार

महारा ट नागरी से वा (रजा) िनयम 1981
व शासन िनणय िव िवभाग .2
. .1194/184/से वा-5, िद.28.3.1995

अिभ ा
य

अ.
.

पदनाम

1

सहायक िनबंधक, सहकारी
सं था, ता. मावळ
(वडगावं), िज. पुणे

अ.
.

1

RTI

पदनाम

सहायक िनबंधक, सहकारी
सं था, ता. मावळ
(वडगावं), िज. पुणे

कत य – फौजदारी

िनरं क

कत य-अध यायीक

कोण या कायदयातील /
िनयम / शासन िनण /
पिरप कानुसार

अिभ ाय

िनरं क

कोण या कायदयातील /
िनयम / शासन िनण /
पिरप कानुसार

1. सहकारी सं थांम ये
सभासद वाबाबत िनणय
दे णे.

महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 23.

2. सहकारी सं थांतील
सभासद व रदद
कर याबाबत िनणय दे णे.
3. सहकारी सं थातील
थकीत वसूलीसाठी वसूली
माणप दे णे
4. नामिनदशन प
नाकारणे संबधी या
याचीकेवर िनणय दे णे

महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 35.
महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 101.
महारा ट सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 मधील
कलम 152 अ.

अिभ ाय

{कलम 4(1)(b)(iii)}
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ (वडगावं), िज. पुणे तालुका
काय लय.
िनणय ि ये तील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी व िन चत क न
कायप दतीचे काशन:
(कामाचा कार / नाव)
अ. .
1
2
3
4
5

6

7

8

RTI

कामाचे व प
जनते कडू न आले या त ारी या
िनवारणा संबंधी अंतरीम उ र दे णे
जनते कडू न आले या त ारीना अंितम
उ र दे णे.
तालूका तरीय सहकारी सं थांची
न दणी
सहकारी सं थांची पोटिनयम दु ती
महारा ट सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 152 नुसार
नामनिदशनप ावर दाखल झाले या
अज वरील अिपलाचा िनणय
महारा ट सावकारी िनयमन अ यादे श
2014 नुसार सावकारी
परवानादे णे/अिपल/नुतनीकरण/नवीनी
करण/रदद कर यास िशफारस करणे
महारा ट सहकारी सं ं◌ा िनयम 1961
चे िनयम .30 अ वये िनबंधक
काय लयातील कायदप ांची पाहणी
करणे
महारा ट सहकारी सं था िनयम 1961
चे िनयम .30 अ वये िनबंधक
काया्रलयातील कागदप ांची
सा ांकीत ती उपल ध क न दे णे.

कालावधी
7 िदवस
2 मिहने

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
संबधीत कमचारी व सहायक
िनबंधक, सहकारी सं सथा
--“---“---“--

10 िदवस

--“--

7 िदवस

--“--

1 िदवस

--“--

फी
भर यानं तर
2 िदवसा

--“--

अिभ ा
य

9

10

11

12
अिधिन
यम

िनयम
शासन
िनणय

RTI

महारा ट सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 73 अ वये सं थे ने
िवशेष साधारण सभा न बोलािव यास
अशी सभा बोलिव याबाबतची
कायवाही
महारा ट सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 73(1)(d) नुसार
अिवशवस ठराव पारीत कर यासाठी
सं चालक मं डळ सभा बोलिवणे
महारा ट सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 83 नुसार सं थे ची
चौकशी करणे बाबत या मागणी
अज वर कायवाही
सहकारी सं थाम ये सद य हणून
नकार दे या या अज वर अिपल
दाख झा यास याचा िनणय दे णे
1. सावकार िनयं ण कायदा
2. महारा ट रा य सहकारी सं था
अिधिनयम, 1960
1. महारा ट रा य सहकारी सं था
िनयम, 1961
2. महारा ट कृषी उ प खरे दी िव ी
(िनयमन) अिधिनयम 1963
वरील िनयमांतगत तसे च शासिकय
सुधारणांतगत वेळावेळी िदलेले िनदश

1 मिहना

--“--

पिरपूण
ताव ा त
झा यानंतर 7
िदवस

--“--

7 िदवस

--“--

3 मिहने

--“--

{कलम 4(1)(b)(iv) नमुना(अ)}
नमु याम ये कामाचे

कटीकरण

संघटनाचे लाभ (वा षक)
अ.क.

काम /काय कामाचे माण

आ थक लाभ

अिभ ाय

अशी कामे नाहीत

{कलम 4(1)(b)(iv) नमुना(ब)}
कामाची कालमय दा
ये क कामाची कालमय दा
अ.क.

काम /काय

िदवस/तास पूण
कर यासाठी

जबाबदार
अिधकारी

त ार िनवारण
अिधकारी

रचना व कायप दती यांनी ठरवून िदले या कामा या माणानूसार कारय यीन
कामकाज पार पाड यासाठी कािशत केले या मं ालयीन कायप दतीतील िनयम
पु तकेतील करण मांक 3,16 व 17 म ये नमूद के यानूसार तसेच वेळावेळी
िदले या िनदशानुसार

RTI

{कलम 4(1)(b)(v) नमुना (अ)}
कामाशी संबिधत िनयम/अिधिनयम
ये क कामाची कालमय दा
अ. .

सूचना प कानूसार िदलेले िवषय

ियम

मांक व वष

(अ) क शासनाची काशने
1

भारताचे संिवधान

1992 ची आवृ ी

(ब) महारा ट िवधान मं डळाची काशने
1

महारा ट िवधानसभा िनयम

2

महारा ट िवधान पिरषद िनयम

(क) रा य शासनाची सामा य शासन िवभागाची काशने / िनयम / अिधिनयम
1

शासन कायिनमयावली (पिहली अनूसूची)

2

महारा ट शासन कायिनयमावली व या वये िदलेले अनूदेश

3

मं ालय अनूदेश

4

काया्र यीन कायप दती िनयमपु तका

5

महारा ट नागरी से वा (वतणूक) िनयम

1979

6

महारा ट नागरी से वा (िश त व अपील) िनयम

1979

7

महारा ट सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी िनयम

(ड) िव

िवभागाने िवहीत केलेले खालील िनयम

1

महारा ट नागरी से वा (से वे या सवसाधारण शत ) िनयम

1981

2

महारा ट नागरी से वा (पद हण अवधी, वीयेतर से वा इ.)

1981

िनयम
3

RTI

महारा ट नागरी से वा (रजा) िनयम

1981

4

महारा ट नागरी से वा (वेतन) िनयम

1981

5

महारा ट नागरी से वा (िनवृ ीवेतन) िनयम

1982

6

महारा ट नागरी से वा (िनवृ ीवेतनाचे अंशराशीकरण) िनयम

7

महारा ट अथसंक पीय िनयमपु तका

8

महारा ट आक मक खच िनयम

1965

9

िव ीय िनयम

1965

(इ) सामा य शासन िवभागाने िवहीत केलेले अ य िनयम / अिधिनयम
1

अ याव यक से वा अिधिनयम

2

छोटे कूटूं ब राख याबाबतची अिधसूचना

28 माच, 2005

3

महारा ट नागरी से वा (जे ठतेचे िविनयमन) िनयम

1982

4

िमिहती अिधकार कायदा / िनयम

2005

(फ) इतर काशन व िनयम
1

महारा ट नागरी से वा (वग करण व से वाभरती) िनयम

2

Hand Book of Instructions

1935

(ब)सहकार, पणन व वस ोदयोग िवभागाने िवहीत केलेले अिधिनयम / िनयम
1

सावकार िनयं ण कायदा

1960

2

महारा ट रा य सहकारी सं था अिधिनयम, 1960

1960

3

महारा ट िविन द ट सहकारी िनवडणूक अिधिनयम

1971

4

महारा ट क.षी उ प खरे दी िव ी (िनयमन) अिधिनयम

1963

5

महारा ट रा य सहकारी सं था िनयम

1961

RTI

{कलम 4(1)(b)(v) नमुना (ब)}
कामाशी संबधीत शासन िनणय
शासन िनणयानुसार
शासन िनणय
अिभ ाय(अस यास)
िदलेले िवषय
मांक व तारीख
सहकार, पणन व व ादयोग िवभागाचे कामकाज या िवभागाकडू न जे धोरणा मक िनणय घेतले
जातात यानूसार व तसेच या िवभागाने तयार केले या अिधिनयम / िनयम/शासन
िनणय/पिरप के इ. नुसार चालते, िवभागाचे शासन िनणय/पिरप के/आदे श इ यादी वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आले आहे त.
अ. .

{कलम 4(1)(b)(v) नमुना (क)}
कामाशी संबधीत पिरप के
शासन िनणयानुसार
शासन िनणय
अिभ ाय(अस यास)
िदलेले िवषय
मांक व तारीख
सहकार, पणन व व ादयोग िवभागाचे कामकाज या िवभागाकडू न जे धोरणा मक िनणय घेतले
जातात यानूसार व तसेच या िवभागाने तयार केले या अिधिनयम / िनयम/शासन
िनणय/पिरप के इ. नुसार चालते, िवभागाचे शासन िनणय/पिरप के/आदे श इ यादी वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आले आहे त.
अ. .

{कलम 4(1)(b)(v) नमुना (ड)}
कामाशी संबधीत काय लयीन आदे श/धोरणा मक पिरप के
अ. .
िवषय
मांक व तारीख अिभ ाय(अस यास)
सहकार, पणन व व ादयोग िवभागाचे कामकाज या िवभागाकडू न जे धोरणा मक िनणय घेतले
जातात यानूसार व तसेच या िवभागाने तयार केले या अिधिनयम / िनयम/शासन
िनणय/पिरप के इ. नुसार चालते, िवभागाचे शासन िनणय/पिरप के/आदे श इ यादी वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आले आहे त.-कामकाज वाटपाची त सोबत जोडलेली आहे .
RTI

{कलम 4(1)(b)(v) नमुना (इ)}
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे यांचे काय लयात उपल ध
द तऐवजांची यादी.
य तीचे िठकाण
अ. .
िवषय
(उपरो त काय लयात
उपल ध नस यास)
कलम 4(1)(b)(v) नमुना (ह) मधील मांक 1 ते 7 तसेच कामाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम
व या िवभागाकडू न िनगमीत कर यात आलेले शासन िनणय हे द तऐवज िवभागाकडे उपल ध
असून वेब-साईटवर टाक यात येत आहे त.
द तऐवजाचा
कार

संबधीत
य ती/पदनाम

{कलम 4(1)(अ)(vi)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे यांचे
काय लयात द तऐवजांची वगवारी.
अ. ं

िवषय

1

सहकार, पणन व
व ोदयोग
िवभागा या
िवषयसूची माणे
असणारे िवषय

RTI

द तऐवजाचा
कार/न ती/म टर/न
दपु तक, हाऊचर

मुख बाब चा
तपिशलवार

सुर ीत ठे व याचा
कालावधी

येक मािहती अिधकायाकडे सोपिवले या
कामकाजानूसार यां या
िवषयाशी संबंिधत
न या, न दपू तके,
हजे रीपट, थायी
आदे शांचे सं कलन,
िनवडन ती इ. या
व पात ठे व यात येतात.

कलम 4(1)(b)(v)
नमु ना (ह) म ये नमू द
केले या कामाशी
संबंिधत
िनयम/अिधिनयम व
या िवभागाकडू न
वेळावेळी विर ठ
तराव न घेतले या
िनणया या अनुषंगाने

काया्रलयीन कायप दती
िनयम पू तीका मधील
करण .11 मधील मुददा
.93 नुसार न ती यसा
वग करणा या
आदे शानूसार “अ” वग
(कायम), “ब” वग (30
वष पयत), “क” वग (5
वष पयत), “ड” वग (1

केलेली कायवाही

वष पयत), याम ये
द तऐवज िवभागले
जातात, तसे च या
पू तकेतील मुददा ं .98
नुसार अ आिण ब वग म ये
वग करण केले या न तीचे
दर 10 वष नी पुन वलोकन
कर यात येऊन वग करण
बदल यात येते.

{कलम 4(1)(अ)(vii)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे यांचे काय लया या
पिरणामकारक जनसामा याशी स ला मसलत कर याची यव था.
अ. ं .

स लामसलतीचा
कोण या
काय णालीचे िव तृत वणन
िवषय
अिधिनयम/पिरप का ारे

1

सहकारी
गृहिनम ण
सं था या
कामकाजासंबधी
व अडीअडचणी
व त ारी

2

अ य सहकारी
सं थां या
अडीअडचणी
त ारी व स ला
मसलत

RTI

संबधीत सं था पदािधकारी,
त ारदार यांना सम
बोलािवणे /लेखी सुचना
दे णे/मागदशन करणे व
कायदयातील िनयमातील,
उपिवधीतील व शासन
आदे श पिरप के,
यायालयीन िनवाडे यानुसार
उिचत कायवाही सूिचत
करणे व तातडी या करणी
य सं थांना भेटी दे वून
शहािनशा करणे

कायदा, कानु उपिवधी
यातील तरतुदी व शासन
पिरप के आदे श व
यायालयीन िनवडयाचे
अिधिन राहू न

येक करणातील
बाबी िवचारात घेवून व
ा त होणा-या
कागदप ा या आधारे

वरील माणे

कायदा,कानु उपिवधी व
त ारी अगर अडचणी
िवचारात घेऊन

वरील माणे

{कलम 4(1)(b)(viii) नमुना(अ)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या
सिमतीची यादी कािशत करणे
अ.क.

सिमतीचे
नांव

सिमतीचे
सद य

सिमतीचे
उददी ट

िकती वेळा
घे यात येते

मुख
बाब चा
तपिश वार

सुर ीत
ठे व याचा
कालावधी

िनरं क

{कलम 4(1)(b)(viii) नमुना(ब)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या
अिधसभांची यादी कािशत करणे
अ.क.

अिधसभेचे
नांव

अिधसभेचे
सद य

अिधसभेचे िकती वेळा
उददी ट
घे यात येते

मुख
बाब चा
तपिश वार

सुर ीत
ठे व याचा
कालावधी

िनरं क

{कलम 4(1)(b)(viii) नमुना(क)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या
पिरषदांची यादी कािशत करणे
अ.क.

पिरषदे चे
नांव

पिरषदे चे
सद य

पिरषदे चे
उददी ट
िनरं क

RTI

िकती वेळा
घे यात येते

मुख
बाब चा
तपिश वार

सुर ीत
ठे व याचा
कालावधी

{कलम 4(1)(b)(viii) नमुना(ड)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या
सं थेची यादी
सं थे चे
नांव

अ.क.

सं थे चे
सद य

कािशत करणे

सं थे चे
उददी ट

िकती वेळा
घे यात येते

मुख
बाब चा
तपिश वार

सुर ीत
ठे व याचा
कालावधी

िनरं क

{कलम 4(1)(b)(ix) व 4(1)b(x)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
अिधकारी व कमचारी यांची नांवे व यांचे मािसक वेतन कािशत करणे.

सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था

अिधकारी /
कमचारी यांचे
नाव
ी. िवठठल
सुयवंशी

6

सहकारी अिधकारी
( ेणी-1)
मु य िलपीक
सहकारी अिधकारी
( ेणी-2)
सहायक सहकारी
अिधकारी
किन ठ िलपीक

ीमती. आशा
सोमा दाते
िर पद
ी.नामदे व टोपू
राठोड
िवनोद पी.
कोतकर
िर पद

7

किन ठ िलपीक

िर

िशपाई

अ. ं .

1
2
3
4
5

8

RTI

पदनाम

वग

वे तन बँड

जू िदनांक

Matix Pay

वग-2

11.01.2018

63100.00

वग-3

01/06/2016

60300.00

वग-3

01/06/2019

वग-3

23/01/2019

43600.00
37600.00

वग-3

01/06/2016

वग-3

--

--

पद

वग-3

--

--

ीमती.
खै िनसा बशीर
मुलाणी

वग-4

01/06/2016

33300.00

28200.00

{कलम 4(1)(b)(x)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे काय लयातील अनुदान वाटपा या
काय माची कायप दती 2017-2018 या वष साठी काशीत करणे.
काय माचे नांव
लाभाथ पा ता संबधी या अटी व शत

1. अ प / अ य प भूधारक ---------- याज अनुदान
2. ी. पंजाबराव दे शमुख -------- याज अनुदान
िवहीत केले या मुदतीत कजफेड

लाभ िमळ यासाठी या अटी
लाभ िमळ यासाठी या कायप दती
पा ता ठरिव यसाठी आव यक असलेले कागदप े

वरील माणे
संबिध सं थे कडू न ताव ा त झा यानंतर
सं थेचा अज/मागणी ठराव/लाभाथ यादी

काय माम ये िमळणा-या लाभाथ ची िव तृत मािहती

1. भरपाई याजा या --- याज अनुदान
2. मुदला या -------- याज अनुदान
1. सं थांकडू न ताव ा त झा◌ा यानंतर उपल ध
िनधीनुसार पा लाभाथ ना ------- याज अनुदान तालूका
तराव न मजूर क न संबिधत सं थे या बचत खा यात
र कम जमा क न लाभाथ ना सं थे माफत िवतरण.
2. सं थाकडू न ताव ा त झा यानंतर उपल ध
िनधीनुसार पा लाभाथ ना --- ट के याज सवलत िज हा
तराव न मं जूर क न संबिधत सं थे या बचत खा यावर
र कम जमा क न लाभाथ ना सं थे माफत िवतरण
1. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे ामीण, पुणे
2. सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, वडगांव मावळ

अनुदान वाटपाची कायप दती

स म अिधका-याचे पदनाम
िवनंती अज सोबत जागणारे शु क
इतर शु क
िवनंती अज चा नमुना

नाही
नाही
साधा अज

सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी
(द तऐवज/दाखले)
जोड कागदप ाचा नमुना
कायप दती संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंधीत
अिधका-याचे पदनाम
तपिशलवार व येक तरावर उपल ध िन ं◌ी
लाभाथ ची यादी खालील नमु यात

सं थेचा ठराव, लाभाथ ची िवहीत नमु यात मािहती,
सं थेचा दाखला
वरील माणे
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, वडगांव मावळ
1. तालुक तर 2. िज हा तर

िटप : वरील र कम मा. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे ामीण, पुणे यांचेकडील िदनांक

/

आदे शा वये मंजूर क न संबिधत सं थां या सभासदांना अनुदान सवलत िवतरीत कर यात आलेले आहे .

RTI

/ 20

या

{कलम 4(1)(b)(x)A}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे

No

Class

1

B

63100

12

10

स.िन.

As per official tour

Spl.
Allowances
like
Training
Allowance
etc.
As pr Rule

2
3
4
5
6
7

NgB
C
C
C
C
C

60300

किन ठ िलपीक

12
12
12
12
12
12

10
10
10
10
10
10

स.अ. े.1
मु.िल.
स.अ. े.2
स.स.अ.
िर त पद
िर त पद

As per official tour
As per official tour
As per official tour
As per official tour
As per official tour
As per official tour

As pr Rule
As pr Rule
As pr Rule
As pr Rule
As pr Rule
As pr Rule

8

D

28200

12

10

िशपाई

As per official tour

As pr Rule

Matrix Pay
Scale

43600
37600
33300
किन ठ िलपीक

DA in%

HRA
In %

CLA as
per 7th
Pay in Rs.

Other Travelling
Allowances as per
Occasion

{कलम 4(1)(b)(xi)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहकार, पणन व व ोदयोग िवभागा माफत राबिव यात येणा-या योजना / काय म
व याखाली लाभ ा त झाले या लाभाथ चा तपिशल इ. मािहती सहकार, पणन व व ोदयोग
िवभागा या काय म अंदाजप क / अथसंक पीय अंदाज/नागिरकांची सनद इ. कारणादवारे
कािशत कर यात येतात.

RTI

{कलम 4(1)(b)(xii) नमुना (अ)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहकार, पणन व व ोदयोग िवभागातून कोण याही सं था, वयंसेवी सं था, य ती
यांना सहकार, पणन व व ोदयोग िवभागाकडू न कोण याही कारचे अनुदान वाटप कर यात
येत नाही.

{कलम 4(1)(b)(xii) नमुना (ब)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहकार, पणन व व ोदयोग िवभागातील अनुदान काय मांतगत लाभाथ ची
िव तृत मािहती कािशत करणे .
(सोबत यादी जोडलेली आहे )
{कलम 4(1)(b)(xiii)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहकार, पणन व व ोदयोग िवभागाकडू न िमळणा-या / सवलत चा परवाना यांची चालू वष ची
तपिशलवार मािहती.

अ. .

1

परववाना
धारकाचे
नांव
यादी माणे

परवा याचा
कार

परवाना
मांक

सावकारी
परवाने

सोबत
यादी
जोडली
आहे

िदनांकापयत

साधारण
अटी

परवा याची
िव तृत मािहती

01/04/2019 31/03/2020

महारा ट
सावकारी
िनयमन
2014

सावकारी
यवसायाकरीता
परवाने

िदनांकापासून

(सोबत यादी जोडलेली आहे )

RTI

{कलम 4(1)(b)(xiv)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
काय लयातील मािहतीचे इले टॉिनक व पात साठिवलेली मािहती काशीत
करणे.

अ. .

1

RTI

द तऐवजाचा
कार

शासन िनणय,
आदे श, पिरप के,
वा षक मािहती,
िववरणप 1 ते6
इ.

िवषय

कलम
4(1)(b)(iii)
व 4(1)(iv)
मधील
नमु यानुसार

कोण या
इले टॉिनक
नमू यात
सदर शासन
िनणय,
पिरप के इ.
शासना या
वेबसाईटवर
उपल ध
क न दे यात
आले आहे त.
तसेच छापील
व पातही
उपल ध
आहे त.

मािहती
िमळिव याची
प दती

जबाबदार
य ती

कलम
मािहती
4(1)(b)
अिधकार
(xvi) /
अिधिनयमातील संबधीत
तरतुदीनुसार
शाखा
कमचारी

कलम 4(1)(b)(xv)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
काय लयातील सुिवधांचा त ता कािशत करणे.
अ. ं .

1

2

RTI

सुिवधे चा कार

काय लयीन भेट

वेळ

काया्र यीन
कामकाजा या
िदवशी
अ यागतांसाठी
काय लयनी
वेळेत.

कायप दती

िठकाण

पुवसूचने
खे रीज

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव),
िज. पुणे यांचे
काय य

सहायक
अ यांगतांसाठी
िनबंधक,
अिभलेख तपासणी पूविनधा्ररीत
सहकारी सं था,
/ नमु ने
िन चत
पुव
ता.
िमळ यासाबाबतची
कर यात
सूचने व न
मावळ(वडगांव),
मािहती
आले या
िज. पुणे यांचे
वेळेनूसार
काय य

जबाबदार
य ती /
कमचारी
सहकारी
अिधकारी
( ेणी-1)
सहकारी
अिधकारी
( ेणी-1)
मु य
िलपीक,
सहायक
सहकारी
अिधकारी,
किन ठ
िलपीक
सहकारी
अिधकारी
( ेणी-1)
सहकारी
अिधकारी
( ेणी-1)
मु य
िलपीक,
सहायक
सहकारी
अिधकारी,
किन ठ
िलपीक

त ार
िनवारण

काय य
मुख

काय य
मुख

{कलम 4(1)(b)(xvi)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणेकाय लयातील
जनमािहती अिधकारी / सहायक जनमािहती अिधकारी / अिपलीय ािधकारी यांची िव तृत मािहती
कािशत करणे.
अ. जनमािहती अिधकारी
अ. ं
.

1

शासिकय
जनमािह
ती
अिधकारी
यांचे नांव

ीमती.
आशा
सोमा दाते

पदनाम

सहकारी
अिधका
री ( ेणी1)

काय े

मावळ
तालुका

अ. सहायक जनमािहती अिधकारी
सहायक
अ. ं
जनमािहती
पदना काय े
.
अिधकारी
म
यांचे नांव

1

RTI

ीमती.
ही.जे .तळपे

सहका
री
अिध
कारी
( ेणी2)

मावळ
तालुका

ई.मे ल

अिपलीय
अिधकारी

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव)
, िज. पुणे02114235583

arcsmawal@gmail.co
m

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव)
, िज. पुणे

प ा / फोन नं

ई.मे ल

अिपलीय
अिधकारी

arcsmawal@gmail.co
m

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव)
, िज. पुणे

प ा / फोन नं

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव)
, िज. पुणे02114235583

2

ी. िवनोद
पी. कोतकर

3

ी. एस. जी.
लादे ,

सहाय
क
सहका
री
अिध
कारी
सहाय
क
सहका
री
अिध
कारी

अ. थम अिपलीय अिधकारी
शासिकय
जनमािह
अ. ं
ती
पदनाम
.
अिधकारी
यांचे नांव

1

RTI

ी.
िवठठल
सुयवंशी

सहायक
िनबंधक,
सहकारी
सं था

मावळ
तालुका

वरील माणे

वरील माणे

वरील माणे

मावळ
तालुका

वरील माणे

वरील माणे

वरील माणे

काय े

प ा / फोन नं

मावळ
तालुका

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव),
िज. पुणे-02114235583

ई.मे ल

अिपलीय
अिधकारी

arcsmawal@gmai
l.com

सहायक
िनबंधक,
सहकारी सं था,
ता.
मावळ(वडगांव)
, िज. पुणे

{कलम 4(1)(b)(xviii)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या काय यातील
कािशत मािहती या काय याकडू न मािहती कािशत केली जात नाही.

{कलम 4(1)(क)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या काय लयाने
सवसामा य लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशनाकरीता तयार
करणे व िवतरीत करणे .
सदर बाब रा य, िवभागीय, िज हा तराव न कािश होते.

RTI

{कलम 4(1)(ड)}
सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे या काय लयाने
सवसाधारणपणे काय लयात होणा-या शासिकय / अध याियक कामकाजा या कारची यादी
तयार करणे , घेतले या िनणयाबाबत काय कर याची िममांसा यापुढे दे यात येईल असे जािहर
करणे .
सदर बाबतीत संबिधतंना केले या शासिकय / अध याियक कामकाजा या िनणय /
आदे शा या ती िनगिमत कर यात येतात. तसेच काही कारणी साव नक िठका◌ा◌ी /
वतमान प ात / सुचना फलकावर िस दी िदली जाते.

सहायक िनबं धक, सहकारी सं था, ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे
वडगांव, ता. मावळ, िज. पुणे-412106.

अ. .

काय लयाचे नांव

1

सहायक िनबंधक, सहकारी सं था,
ता. मावळ(वडगांव), िज. पुणे

RTI

शासिकय
जनमािहती अिधकायाचे नांव व
पदनाम
ीमती. आशा सोमा दाते ,
सहकारी अिधकारी
( ेणी-1)

थम अिपलीय
अिधका-याचे नांव
व पदनाम
ी. िवठठल सुयवंशी,

सहायक िनबंधक,
सहकारी सं था

