महारा शासन
सहकार, पणन, व ो ग िवभाग

सहा यक िनबं धक,सहकारी सं था,पाचोरा.
यांचे काय लय,सहकार भुवन, कृ िष उ प न बाजार सिमतीसमोर, भडगाव रोड, पाचोरा, िज. जळगाव

---------------------------------------------जा.

.आ था/मा.अ.2005/कलम-4/मािहती कट/सन 2019

िदनांक:- 01/07/2019

ित
मा. सहकार आयु त व िनबं धक,
सहकारी सं था, महारा रा य, पुणे
िवषय :- सावजिनक ािधकरणाने वत: हुन कवा सकारा मक त वावर मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम 2005 या कलम 4(1)(ब) अ वये मािहती कट करणेबाबत.
संदभ :- आपले काय लयाकडील प . .संवका/मा.अ.2005/कलम4/मािहती कट/
सन 2019, िद. 05/01/2019
वरील संदभ य िवषया या अनुषंगाने िवनंती पुवक सादर कर यात ये ते की,
2/-

उपरो त संदभ य िवषयाचे अनुषंगाने या काय लयाची मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

या कलम 4(1) अ वये कट करावयाची 1 ते 17 मु यांबाबतची मािहती सोबत जोडू न सिवनय
सादर कर यात ये त आहे .

सहा यक िनबंधक
सहकारी सं था, पाचोरा, िज.जळगांव.
त मािहती तव सिवनय सादर
1.मा. िवभागीय सहिनबं धक, सहकारी सं था, नािशक िवभाग नािशक
2.मा. िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, जळगाव

क ीय मािहती अिधकार 2005
चे कलम 4 (1) (ब) माणे
01/01/2019 रोजी 1 ते 17 उपकलमांची
मािहती िस द करणेबाब

काय लयाचे नांव
सहा यक िनबं धक,सहकारी सं था,पाचोरा.
यांचे काय लय,सहकार भुवन, कृ िष उ प न
बाजार सिमतीसमोर, भडगाव रोड, पाचोरा, िज. जळगाव

मु ा

मांक :- 1 (एक)
काय व कत ये यांचा तपशील

सहा यक िनबं धक, सहकारी सं था, पाचोरा यांचे िनयं णाखालील िवषय:

शासन (तालुका)

 तालु यातील सहकारी सं थांवर िनयं ण तसेच वै धािनक कायवाही
 तालु यातील सव नागरी सहकारी व ािमण िबगरशे ती पतसं थांवर
िनयं ण तसेच वै धािनक कायवाही.
 तालु यातील सहकारी सं थां या िनवडणूका
 आप या अिधिन त तालु यातील सं थांवर िनयं ण
 तालुका दे खरे ख संघ कामकाज
 शासन िनणयातील तरतुदी माणे कायवाही करणे

मु ा

मांक :- 2 (दोन)
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य

 सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (क. 9) आिण या या सुधारणा (क.13 व
14)यांची न दणी करणे आिण न दणी माणप दे णे (क.10)
 सद य होऊ पाहणारा इसम शे तकरी आहे कवा नाही कवा यांचे रहा याचे
िठकाण सं थे या काय े ात आहे कवा नाही याचा िनणय दे णे (क.11)
 सं थे चे नाव बदल यास परवाणगी दे णे (क.10)
 सं थांचे एकीकरण, ह तांतरण मं जरु ी दे णे (क.17)
 सं थांचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश दे णे (क.18)
 सं थे ची पुनरचना कर याचा आदे श (क.19)
 सं थां या भागीदारास परवानगी दे णे (क.20)
 एखादया सं थे या सद य हणुन दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या
य तीने केलेले अिपल िनकालात काढणे (क.23)
 सद यांची सं थे तन
ु हकालपटटी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर
सद यास पुन: सद य ळमणुन दाखल क न घे यास संमती दे णे (क.35)
 मुदत संप यापुव सिमतीने िनवडणुक न घे त यास िनबं धक वत: सं थे चे
यव थापन आप याकडे घे ता ये ईल कवा शासकाची नेमणुक करता ये ईल
(क.73 ह)

 सिमती काढु न टाकणे कवा नवीन सिमती शासक नेमणे, सभासद काढु न
टोणे (क.78)
 सं थे स बंधकारक असतील अशी कामे करवुन घे णे आिण यात कसुर करणायास दं ड करणे (क.79)
 सं थे चे द तर िमळिव याचा ताबा घे णे (क.80)
 सं थे चे दरवष िहशे ब कवा तपासणी घे णे (क.81) िहशे ब दोष दु

ती

सुधार याचा सं थेस आदे श दे णे (क.82)
 सं थे ची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे
(क.83)
 चौकशी कवा तपासणी यांचे खाच ब ल हुकूम करणे (क.85) आिण जी पसूल
करणे (क.86)
 सं थे ची पु तके तपासणे कवा ती तपासुन घे णे (क.84)
 सा ीसाठी हजर राहणेकरीता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग
पाडणे (क.89)
 िविवि त सहकारी सं थां या दे य थकबाकीची जिमन महसुलची थकबाकीची
वसुली करणे (क.101)
 सहकारी सं थांचे यवहार बं द करणे (क.102) ऋणपरीशो कांची नेमणुक
(क.103)
 अिपल अज वर कारवाई (क.152)

मु ा

मांक :- 3 (तीन)
िनणय घे या या ि ये स अनुसर यात ये णार
कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली
सहा यक िनबं धक, सहकारी सं था, पाचोरा यांची काय े रचना

सहकार खा याची े ीय रचना
सिचव (सहकार) (मं ालय तर)
सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)
िवभागीय सहिनबं धक (िवभाग तर)
िज हा उपिनबं धक, (िज हा तर)
तालुका सहा यक िनबं धक (तालुका तर)
---------------------------------------------------------------------------------------------------सहकार अिधकारी
सहकार अिधकारी
सहकार अिधकारी
िलपीक
थम ेणी
दतीय ेणी
अिधकारी

मु ा

मांक :- 4 (चार)
वत: ची कायभार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके
आिण

मु ा

मांक :- 5 (पाच)
यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात असलेले कवा

यांचे काय पार पाडणेसाठी यां या कमचारी वग कडु न वापर यात ये णारे
िनयम, िविनयम, सुचना, िनयमपु तीका आिण अिभलेख

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 अ वये

असले या जबाबदा-या.

मु ा

मांक :- 6 (सहा)

यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली
असले या द तऐवजां या वग चे िववरण

वग करण कार अ (कायम व पी ठे वावयाची कागदप े)



















सहकारी सं थांची न दणी व पोटिनयम न दणी धािरका
िवभागीय सूचना पु तीका
थायी आदे श धारीका
शान िनणय
भौगोिलक बदल आदे श (नवीन काय लय थापन करणे, बद या इ.)
अिभलेख सुची
िनवाडा व िड ी आदे श
जडव तू सं ह न दवही
G. I. S न दवही
ेडेशन यादी
म.स.सं.िनयम 1961 चे िनयम 30 अ नुसार सव कागदप े
सव वैधािनक आदे श
कमचारी िनयु ती आदे श धारीका (बदली आदे श)
न दणी मांक िववरण
नमुनेदार उपिवधी (सव कार)
पोटिनयम दु ती व सं थे या नावात बदल
सावकारी कायदा, अिधिनयम व पिरप के
सावकारी परवाना न दवही

वग करण कार ब (35 वष पयत ठे वायाची कागदप े)
 लेखापिर ण अहवाल
 पोटिनयम दु ती करणे




















काय म अंदाज प के
िनयु ती आदे श
प शन करणे (सव)
सेवापु तके
सावकारी परवानािवतरण, र करणे, न दणी अज र करणे
वग करण कार क (5 वष पयत ठे वावयाची क कागदप े)
सहकारी सं थांचे वा षक अहवाल व लेखे
िवधान सभा/ िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सूचना, ल वेधी सूचना,
आ वासने
कामकाज वाटप आदे श
तपापसणी अहवाल
आवक जावक न दवही
लेखन सामु ी मागणप
बदली आदे श
बढती आदे श
िनयतकालीन िववरणप सादरीकरण न दही
िनयोजन आंदाजप क
कायकार ह तांतरण
मािणत लेखापिर ण यांना वाटप केले या सं थांचे आदे श
मजुर सं थांचे अहवाल

मु ा

मांक :- 7 (सात)
आपले धोरण तयार कर या या कवा यांची अंमलबजावणी

कर या या संबंधात लोकांशी िवचार िविनमय कर यासाठी

कवा

लोकांकडू न िनवे दने केली जा यासाठी अ त वात असले या यव थेचा
तपिशल.

ा त झाले या धोरणा क बाब वर सूचना तसेच कायदयातील
दु

तीबाबतचे

मु ा

ताव विर ठ काय लयास सादर कर यात ये तात.

मांक :- 8 (आठ)
आपला एक भाग हणून कवा स ला दे या या योजनासाठी हणुन

घटीत केले या कवा अिधक य त या िमळु न बनले या मं डळाचे पिरिश टांचे,
सिम यांचे िववरण आिण या मं डळा या, पिरषदां या सिम यां ाू आिण अ य
िनकाला या बै ठ ◌ीत लोकांसाठी खुला आहे त कवा कसे अशा बै ठकीचे कायवृ े
जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण.
तालु यातील अडचणीतील नागरी सहकारी पत सं था / पतसं थांमधील
ठे वीदारां या ठे वी परत कर यासाठी ठोस कायवाही कर या या अनुषंगाने कर यात
ये णा-या का व हीस गती ये यासाठ
शासिनणय

सहकार, पणान व

ो

ग िवभागकडील

मांक युआरबी-1507/िशकाणा/ . .47/7-स, िदनांक 13/08/2008

अ वये तालु यातील कृ ती सिमती थापन कर यात आलेली आहे . सदर सिमती विर ठ
काय लया या आदे शा वये कामकाज करते.
महारा
रा य सावकारी या यवहाराचे िनयमनाकरीता महारा
सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014 हा कायदा िदनांक 4 एि ल 2014 रोजी या
अिधसुचने दारे िस द झालेला आहे . महारा शासनाने िदनांक 9 स टबर 2014
रोजी या अिनसुचने दारे या े ाम ये िनबं धक आप या अिधकाराचा वापर करतील

व आपली कत य पार पाडतील ते े हणुन िन चत केले आहे . सावकाराने िदले या
कज वर एका वष त िकती याजदर आकारवयाचा याबाबतची महारा शासनाने 16
स टबर 2014 रोजी अिधसूचना िस द केली आहे . सदर कायदयांतगत या े ात
बे कायदे िशर सावकारी यवसाय केला जातो या े ातील सावकारािव द कलम 16
अ वये कारवाई क न सावकारी बाबतची सव कागदप े ज त कर याचा अिधकार
िनबं धकांना िदला आहे .संपािदत केने या थावर मालम ेची िव हे वाट लाव याचा
अिधकार कलम 18 नुसार िनबंधकांना िदला आहे . सावकारी संदभ त ा त होणा-या
लेख / ऑनलाईन त ारीवर चौकशी क न कायवाही कर याचा अिधकार िनबं धकांना
आहे .
मु ा मांक :- 9 (नऊ) अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका
आिण

मु ा

मांक :- 10 (दहा)

अ. . अिधकारी / कमचारी नाव
पदनाम
1
ी. ही. एम.जगताप
सहा यक िनबं धक
2
िर त पद
मु यिलपीक
3

िर त पद

सहकार अिधकारी
ेणी-1
सहकार अिधकारी
ेणी-2

4

ी. एच. बी. पाटील

5

ी. बी. ही. पाटील

6

ी. बी. अे. बारी

7

ी. वाहे द तडवी

सहा यक सहकार
अिधकारी
सहा यक सहकार
अिधकारी
किन ठ िलिपक

7

ीमती िवमलबाई बारी

िशपाई

आप या

अितिर त कायभार
ी.यो.ना.इंगळे यांची मु ताईनगर
ये थन
ू या काय लयात सेवा वग
ी.राजेश ढवळे यांची रावेर
ये थन
ू या काय लयात सेवा वग

िजऊिन काय लय, जळगांव ये थे
सेवा वग आहे .

ये क अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसाक वेतन, तसेच

ािधकरणा या िविनयमाम ये नमूद के या माणे नुकसार भरपाई दे याची प दती.

अ. .

पदनाम

1

सहा यक िनबं धक

.9300-34800/- अिधक .4400/- ेड वेतन

2

मु यिलपीक

.9300-34800/- अिधक .4200/- ेड वेतन

3

सहकार अिधकारी

ेणी-1

.9300-34800/- अिधक .4300/- ेड वेतन

4

सहकार अिधकारी

ेणी-2

.9300-34800/- अिधक .4200/- ेड वेतन

5

सहा यक सहकार अिधकारी

.5200-20200/- अिधक .2400/- ेड वेतन

6

किन ठ िलपीक

.5200-20200/- अिधक .1900/- ेड वेतन

7

िशपाई

.4440-7440/- अिधक . 1300/- ेड वेतन

मु ा

वेतन ेणी

मांक :- 11(आकरा)
सव योजनांचा तपशील,

तािवत खच दशिवणारा, आप या

ये क

अिभकरणाला नेमण
ु िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या रकमांचा अहवाल.
वा षक योजना सन 2017-18, माहे माच 2019 अखे र झालेला खच आिण

मु ा

मांक :- 12(बारा)
अथसहा य काय मां या अंमलबजावणीची िरत तसेच वाटप केले या

रकमा आिण अशा काय मा ाू लाभ धारकांचा तपशील.

आिण

मु ा

मांक :- 13(तेरा)
या य त ना सवलती, परवाने ािधकार प े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील.

सहा यक िनबं धक, यांचे काय लयामाफत राबिव यात ये णा-या योजनांची मािहती.
सन 2015-16
अ.
.

1
1
2
3
4

1

( . लाखात )

गौणिशष, ाथिमक घटक

सन 201718
ची
अंितम
सुधारीम
अथसंक पीय
तरतुद
2
3
107(02)(04) डॉ. पंजाबराव दे शमुख िपक ो साहन 40450493
योजना ( याज सवलत) (जनरल)24251009
00
107(02)(04) डॉ. पंजाबराव दे शमुख िपक ो साहन
योजना ( याज सवलत) (जनरल)24251813
107(02)(04) डॉ. पंजाबराव दे शमुख िपक ो साहन
योजना (िवघयो)24251223
102(02)(02)गटपातळीवरील ािमण कारािगरां या
(बलुतेदार) औ िगक सहकारी सं थांना भाग भांवली
अंशदान 48510856
योजनेचे नाव

माहे माच
18 अखे र
झालेला
खच

सम पत
झा या
ची
कारणे

4
00

5
--

00

--

538809

00

--

20000

20000

--

डॉ. पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना (सवसाधारण)
(िवघयो) व (आिदवासी उपयोजना)
पासून 1991

अ योजना के हा
काय वत आहे
ब योजनेचा उ े श व व प

या योतनेतंगत जे शे तकरी . 100000/- वा यापे ा कमी पीक
कज घेतात आिण या कज ची याजासह संपण
ु परतफेड 30
जुन या आत करतात या शेतक-यांना भरणा केले या याजाची 3
अ के याज सवलत अनुदान तसेच . 100001/- . 300000/पयत कज घेणा-या शे तक-यांना 1 ट के याज सवलत पीक
अ पादन ो सानासाठी शासनाकडु न दे यात ये ते. शे तक-यां या

पीक कज ची वेळेवर परतफेड होऊन या योजनेचा जा तीत जा त
शे तक-यांना लाभ िमळावा या योजनेचा उ े श आहे . िशवाय ही
याज सवलत योजना अस यामुळे शे तक-यांना पीक उ पादनात
वाढ कर यासाठी ो साहन िमळते.
क

लाभाथ

ड

अज
करावयाचा
मं जरु ीचे अिधकार

इ

मु ा

िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं थांचे िनयिमत परतफेड करणारे
कजदार सभासद
कोणाकडे तालुका सहा यक िनबं धक
म. िज हा उपिनबं धक

मांक :- 14(चौदा)
इले

ॉिन स व पात उपल ध असले या कवा यां याकडे असले या

मािहती या संबंधातील तपशील
आिण

मु ा

मांक :- 15(पंधरा)
मािहती िमळिव यासाठी नागरीकांना उपल ध असणा-या सुिवधांचा

तपशील, तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यात ये त असले या गं◌्रथालया या कवा
वाचनालया या कामकाजा या वेळांत तपशील.
सहा यक िनबं धक, सहकारी सं था पाचोरा या काय लया या सूचना
फलकावर उपल ध असणा-या सुिवधांचा तपशील िस द केलेला आहे .

मु ा

मांक :- 16(सोळा)
सहा यक िनबं धक, सहकारी सं था, पाचोरा काय लयातील शासकीय

जनमािहती अिधकारी यांची िडरे टरी.
अ. . काय लयाचे नाव प ा जनमािहती अिधकारी यांचे
व दुर वनी मांक
नाव, पदनाम, व दुर वनी
मांक
1
सहा यक िनबं धक,
ी.
एस.आर.ढवळे ,
सहकारी
सहकार अिधकारी
सं था,पाचोरा.
ेणी-1,
यांचे
(रावे र काय लयातून या
काय लय,सहकार
काय लयात सेवा वग)
भुवन, कृ िष उ प न
मो. नं.9637344086
बाजार
सिमतीसमोर,
भडगाव रोड, पाचोरा,
िज. जळगाव

अिपलीय अिधकारी यांचे
नाव, पदनाम, व दुर वनी
मांक
ी.पी.एस. पाटोळे ,
सहा यक िनबं धक, सहकारी
सं था, पाचोरा
मो.नं.9421605625

मु ा

मांक :- 17(सतरा)
िवहीत कर यात ये ईल अशी मािहती.

1.वा. 24 / ॲपिड स अेदरवष माहे माच अखे र अ त वात असले या सव

कार या सहकारी

सं थांची सं या िन चत करणे. वष अखे र नवीन न दणी झाले या /
पुनिजवन झाले या / अवसायनात घे तले या र केले या सं थांची मािहती
विर ट काय लयास सादर करणे.
2. वा षक मािहती त ते 10 ते 51 एन आर टे बल सादर करणे.
दरवष वा. 24 नुसार िन चत केले या सव
सं थांची वा षक मािहती सं थांचा

कार या सहकारी

कार िनहाय मािहती विर ट

काय लयास सादर करणे.

सहा यक िनबंधक
सहकारी सं था, पाचोरा, िज.जळगांव.

