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संवका/4(1)(ब)/माहीती कट/1ते17/3721/2019

िदनां क:-

कृपयाउपरो तिवषयाचे अवलोकनहोणे सिवनं तीआहे .
उपरो तिवषयाचे अनु षंगाने मािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005

अंतगतकलम4(1)(ब)अ वये वंय ेरणेने िस दकरावयाचीिदनांक

जानेवारी2020अखेरचीमु ा मां क 1 ते 17 मािहतीयासोबतजोडू नसिवनयसादरकर यातयेतआहे.

सहप -मािहती1 ते 17
सहा यक िनबंधक
तीिलपीमाहीतीकरीतासिवनयसादर

सहकारीसं थापांढरकवडा

मा. िवभागीयसहिनबंधकसहकारीसं थाअमरावती

01

2

सहकारपणनवव ोधोगिवभाग
पांढरकवडातालुका
सहा यक िनबं धक,
सहकारीसं था, पांढरकवडा
मािहतीचाअिधकारअिधिनयम -2005
अंतगतकलम-4 अ वये
वयं े रणेने िस दकरावयाचीमािहती
(िदनांक-01 जानेवारी2020)
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मािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005
माहीतीचाअिधकारअिधिनयम 2005 बाबतसंि
माहीती:- याचाअथकोण याही

पातीलकोणतेहीसािह

माहीती

असाअसून याम येअिभलेख, द

ऐवज, ापने, ई-मेल, अिभ ाय, सूचना,

िस दीप के, परीप के, आदे श, रोजवहया, संिवदा, अहवाल, कागदप े, नमुन,े ितमाने / मॉडे ल,
कोणतीहीइले टािनक व पातीलआधारसाम ीआिण या यावेळीअंमलातआले याअ
कोण याहीकाय ाने सावजिनक ािधकरणासिमळिवतायेईल.
माहीतीअिधकार :याचाअथ,कोण याहीसावजिनक ािधकरणाकडे असले ली कवा या यािनयं णातअसले लीवयाअिधिनयमा वयेिमळवताये याजोगीमाहीतीिमळिव
याचाअिधकार, असाआहे .
रा
य

जनमाहीतीआयु
प

:- पोट-कलम (1) अ वयेपदिनदिशतकेले लारा

जनमाहीतीआयु

:- याचाअथ, माहीतीिमळ याचीिवनंतीकरणारीनागरीका ितरी

मािहती ा

अ

एखादी

असाआहे .
ती, असाआहे .

क नघे णे:-

या ािधकरणाकडू नमाहीती ा

क न यावयाचीआहे यां याकडे

10/- कोटितकीटलावले ला

* नमुनाअ * म येमाहीतीिमळणेबाबतचािवनंत ीअजसादरकरावा.सदरअज ािधकरणास ा

झा याचे तारखेपासून 30

िदवसांचेआतचमाहीतीदे णेहे ािधकरणासबंध नकारकआहे. जरमाहीतीनाकारावयाचीअस यासतसेलेखीकारणासहअजदारासकळवावे.
सदरचीमाहीती ािधकरणाकडु न 30 िदवसांचेआतनिमळा यासनमुना * ब * म येकलम 19(1) अ येपिहले अिपलअिपलीयअिधकारी /
ािधकरणाकडे करावा. सदरचािनणयहा 30 िदवसांचेआतदे णेबंधनकारकआहे .
सदरअपीलाचे अनु षंगाने माहीतीअपुण कवामाहीतीनिमळा यासनमुना * क * म ये 19 (3) अंत गतअपीलरा

माहीतीआयोगाकडे 90

िदवसाचे आतसादरकरावे.
यािदनांकासमाहीतीमािगतले लीआहे अशीमाहीतीही 20 वषपु व पयतचीमाहीतीदे तायेईल.
जरमािगतले लीमाहीतीहीएखा ा य तीचे िजिवतवा वातं

यासंबधातीलअसेलतरिवनंत ीचाअजिमळा यापासून 48

तासा याआंतचमाहीतीदे एयातयावी. मुदतीम येमाहीतीनिद याससदरचीमाहीतीअजदारासको याही कारचीफीआकारणीनकरताचमु त ावी.
दारी रे षेखालील

ती :-

या य तीचे वा षकउ प

हे .15000/- पे ाजा

नाही (शहरीव ामीन )

कवा यांनादारी रे षेखालीलिपवळीिशधाप ीकादे यातआले लीआहे असे माणीतकेलेलेअस यासदारी रे षेखालील

त नाकोणतीहीमाहीतीहीको

ण याहीफीचीआकारणीनकरतादे यातयावी.
माहीतीफी :दे यअसले लीफीरोखरकमे या व पातितचीयो यपावतीदे वून कवादशनीधनाकष कवाबँ केचाधनादेशया व पात कवामिनऑडर या व पात वीका
र यातयावी.
1. संबधीतिवभागानेिविश टद तऐवज, नकाशे ,
इ यादी याबाबतीत कमतअगोदरचिन चीतकेलीअसेल याबाबतीतअशीिन चीतकेले लीअिधकटपालखचआकारावा.

5
2. माहीतीछांयाकीत ित या व पात कवाअ

ित या व पातचटकनिमळ याजोगीअसेल याबाबतीत (अ)

तयारकेले या कवाछायांिकतकेले या येकपृ ठासाठी A-4 कवा A-3 आकरातीलकागदास येकीदोन पयेअिधकटपालखचआकारावा
(ब) मोठयाआकारा याकागदा या ती या य आकार कवापरी य कमतअिधकटपालखचआकरावा.
3. अिभले खपाह याकरीतापिह यातासालाशु कआकार यातयेवूनये , यानंतर या येकपंधरािमिनटाकरीता पये 5/- इतकीफीआकारावी.
4.

ये ातमाहीतीनेतअस यासकोणताहीटपालखचआकार यातयेवुनये.

5. िड केट कवा लॉपीया व पातीलमाहीतीपु रिव यासाठी येकिड केटस कवा लॉपीकरीताप नास पयेअिधकटपालखचआकारावा.
जोडप “अ”

10/-

पयाचेकोटफीिटकीट

( िनयम 3 नु सार )
मािहतीसाठीकरावया याअज चानमुना
मािहतीचाअिधकारकायदा 2005 कलम 3 अ येअज
ती,
शासकीयमािहतीअिधकारी----------------------------------------------------------------------------------------------( काय लयाचे नाववप ा )
1. अजदाराचे प ू णनाव :2. प यवहाराचासाठीपू ण प ा :3. आव कअसले यामािहतीचातपशील :(एक) मािहतीचािवषय :(दोन) संबधीतमािहतीचाकालावधी :2014-2015
(तीन) ह याअसले यामािहतीचातपिशल :(चार) मािहतीटपाला दारे / यकतीश:/ --------------------------------------------------------------------------------------आव कआहे कवाकसे?
(पाच) टपाला दारे असेल याबाबतीत ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(सवसाधारण /
4 अजदारदारी रेषेखालीलआहे काय ?--------------------------------------------------------------अस यासपुरा याची तजोडावी.
िठकाण-

6
िदनां क-

अजदाराचीसही

थममािहती ा तकरणेसाठीिवनंतीकेले याअज चातारखे पासू न / ािधकरणासं ा तझा याचेतारखेपासू नमािहतीअपू री /
मािहतीनिमळा यास थमअिपलाचानमुना
20/-

पयाचेकोटितकीटलावावे

नमुनाब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005 अंतगतकलम 19(1) अंतगत थमअिपलअज
ेषक----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(अिपलकाराचेनांववप ा)
ित,
-----------------------------------------------------------------------------------------(अिपल ािधका-याचेनांव, पदनामवप ा)
1.अिपलकाराचेसंप ु णनांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.रा यजनमािहतीअिधका-याचातपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 याआदे शािव

दअिपलकेलेआहे -----------------------------------------------------

तोआदे शिमळा याचािदनांक (आदे शकाढलाअस यास)
5.अिपलदाखलकर याचीअंितमतारीख-----------------------------------------------6 अिपलाचीकारणे ------------------------------------------------------7.मािहतीचातपिशल
1.ह याअसले यामािहतीचे व पविवषय
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती याकाय लयाशी कवािवभागाशीसंबधीतआहे याचेनांव-------------------------------------िठकाण-

7
िदनां क-

अिपलकाराचीसही

थमअिपलाचािनकाल / आदे श ा तझा यापासू न/ मुदतीम ये मािहती ा तनझा यास 90 िदवसाचेआंतमा.
रा यमािहतीआयोगाकडे करावयाचेदुसरे अिपल
20/- पयाचेकोटितकीटलावावे

नमुनाब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005 अंतगतकलम 19(3) अंतगतदुसरे अिपलअज
ेषक--------------------------------------------------------(अिपलकाराचेनांववप ा)
ित,
---------------------------------------------(अिपल ािधका-याचेनांव, पदनामवप ा)
1.अिपलकाराचेसंप ु णनांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा-------------------------------------------------------------------3.रा यजनमािहतीअिधका-याचातपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 याआदे शािव

दअिपलकेलेआहे -----------------------------------------------------

तोआदे शिमळा याचािदनांक (आदे शकाढलाअस यास)
5.अिपलदाखलकर याचीअंितमतारीख-----------------------------------------------6. अिपलाचीकारणे ------------------------------------------------------7.मािहतीचातपिशल
1.ह याअसले यामािहतीचे व पविवषय
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती याकाय लयाशी कवािवभागाशीसंबधीतआहे याचेनांव-------------------------------------िठकाण-

8
िदनां क-

अिपलकाराचीसही

कलम 4 अ वये वयं ेरणेने िस दकरावया यामािहतीसाठीमागदशकत ते 1 ते 17
कलम 2 h नमुनाक
सावजिनक ािधकरणांचीखातेिनहाययादी
कलम 2 (h) मािहतीचाअिधकारअिधिनयम 2005 नु सार
खा याचे नांव :- सहकारपणनवव
अ.
.
1

ो ोगिवभाग

सावजिनक ािधकरणाची
िन मतीकारकानुसारिवभागणी

सावजिनक ािधकरणाचे
नांव

महारा शासनिनणयिदनांक

सहा यक िनबंधक,
सहकारीसं था,पांढरकवडा

िठकाण / संपुणप ा
जोशी काँ ले स, िशबला पॉइंट,
पांढरकवडा ता.केळापु रिज.यवतमाळ

कलम 4(1) (b) (i)
यवतमाळयेथीलिज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था, यवतमाळ
यासावजिनक ािधकरणा याकामां चाआिणकत यां चातपशील
अ. .

िवषय

कामे / कत य

1

सावजिनक ािधकरणाचेनाव

सहा यक िनबंधक, सहकारीसं था, पांढरकवडा

2
3
4

संप ू णप ा
काय लय मुख
कोण याखा या याअिधन त
हे काय लयआहे .
कामाचाअहवालकोण या
काय लयाकडे सादरकेलाजातो?

जोशी काँ ले स, िशबला पॉइंट, पांढरकवडा ता.केळापु रिज.यवतमाळ
ी िड.आर. पजरकर
सहकार, पणनवव ो ोग

6
7

कायक ाभौगोिलक
अंगीकृत त (Mission)

8

येय / धोरण (Vission)

पांढरकवडातालुका
1.महारा सहकारीसं था, अिधिनयम 1960 विनयम 1961 नुसारसहकारीसं था, न दणी,
सं थावरसिनयं ण,
तालुका तरीयसं था यात ारीवसम याचेिनरासरणकरणेआिणसहकारीसं थाचेकामकाज
2.कृिषउ प खरे दीिव ीअिधिनयम 1963 विनयमकृिषउ प
बाजारसिमतीसिनयं ाणवतरतुदी माणेकामकाज
सहकारीसं था, कृिषउ प बाजारसिमतीलामागदशनविवकास

5

9

य काय

1.मा. धानसिचव (सहकारपणनवव ो ोगिवभाग)
2.मा. सहकारआयु तविनबंधकसहकारीसं था, महारा रा य,पुणे
3.मा. िवभागीयसहिनबंधक, सहकारीसं था, अमरावती
4.मा.िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था पांढरकवडा.

महारा सह. सं थाअिधिनयम 1960 विनयम 1961 तसेच
महारा कृिषउ प नखरे दीिव ीअिधिनयम
िनयमाअंतगत धानअिधकारानुसारसंपु णकामकाज
सावकारीकायदा:महारा शासनानेसावकारीिनयमनअिधिनयम
लागुकेले लाअसून यानुसारसावकारी यवसायकर यासपरवानादे णेतसेचकलम
अंत गतअवै धसावकारीम येझालेलेखरे दीखतर क नशेत जिमनमुळशेतकयासपरतदे याबाबतकायवाहीकरणे.

1963
2014
18

9
10
11

12

13

जनते लादे तअसले यासेवांचा
थोड याततपशील
थावरमालम ा (येथेतुम या
तुम या ािधकरणाचीजमीन,
इमारतआिणअ य थावर
मालम ेचातपशील ावा)

उपरो त 8 व 9 याअनुषंगाने ा तत ारीवसम याचे काय लयातीलसंबिधतटेबलनुसार.

थावरमालम ा (येथे
तुम या ािधकरणाचीजमीन,
इमारतआिणअ य थावर
मालम ेचातपशील ावा)
ािधकरणा यासंरचनेचात ता

काय लयहे श ासकीयइमारतीम येनाही

काय लयहे श ासकीयइमारतीम येनाही.
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काय लयाचीवेळआिणदू र वनी
मांक

तालुका तर (मु य शासिकयकाय लय)
सहा यकिनबंधक1 पद
सहकारअिधकारी ेणी 1
1 पद
सहकारअिधकारी ेणी 2
1 पद
सहा.सह.अिधकारी2 पद
किन ठिलपीक /
2 पद (िर त 1)
िशपाई
2 पद (िर त 2)
सकाळी 10-00 तेसायं 5-45 पयत
दुर वनी .07235/ 227579

15

सा तािहकसुटटीआिणिवशेष
सेवां चाकालावधी

रिववार, मिह याचादुसरावचौथाशिनवार, 26 जानेवारी, 1 मे,
15 ऑग टवया यतीिर तशासनानीजाहीरकेले याइतरसुटटया

कलम 4 (1) (b) (ii) क
यवतमाळयेथीलिज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था, यवतमाळयासावजिनक ािधकरणातील
अिधकारीवकमचारीयां यसहअिधकारक ा
क
अ. अिधकारपद
.
1
ी.एम.डी.मे ाम
सहा यक िनबंधक,
सहकारीसं था,पांढरकवडा

संबिधतकायदा / िनयम
शेराअस यास
/ आदे श / राजप
आहरणवसंिवतरणअिधकारीयां
महारा
चे
कोषागारअिधिनयमविव ीयिनयमावलीनु सार -अिधन त
आ थकअिधकार

2

ख
अ. अिधकारपद
.
1

ी.एम.डी.मे ाम
सहा यक िनबंधक,
सहकारीसं था,पांढरकवडा

शासिकयअिधकार
तालुक ा तरावरसहकारीसं थाविनयं ाण
तसेचमहारा सहकारीसं थाअिधिनयमविनयमानुसार धानअिधकार

संबिधतकायदा / िनयम शेराअस यास
/ आदे श / राजप
महारा शासनाचे
परीप ाकानु सार

--

10

ग
अ.
.
1

अिधकारपद

फौजदारीअिधकार

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

काय लयाशीसंबिधतनाही-----

शेराअस यास
--

घ
अ.
.

अिधकारपद

अध यायीक
अिधकार

संबिधतकायदा/िनयम शेरा
/ आदे श/राजप
अस यास

1

सहा यक िनबंधक,
सहकारीसं था,पांढरकवडा
य

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे िनयम 1961
वकृ उबासचेिनयम 1967 वअिधिनयम 1964 तरतु दीनुसार

महारा शासनाचे
परीप ाकानुसार

अ. अिधकारपद
.
1

अध यायीक
अिधकार

सहा यक िनबंधक,
सहकारीसं था,पांढरकवडा

--

शेराअस यास

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

महारा नागरीसेवािनयमाअंतमहारा
गत
नागरीसेवा
-िनयमानु सार धानकेले याअिधकाराचेअिधन

कलम 4 (1) (b) (iii)
िनणय ि येतीलपयवे णवजबाबदारीचेउ रदायी वेिन चतक नकायप दतीचे काशन
अिधिनयमाचेनांव :1. महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960, िनयम 1961 2. कृिषउ प

बाजारसिमतीिनयमवअिधिनयम1963

(नागरीकांचीसनद)
कामाचे व प
1

2

3

कामासाठीजबाबदार
अिधकारी
4

1

7 िदवस

सहा यक िनबंधक,

2 मिहने

सहा यक िनबंधक,

3

जनते कडु नआले यात ारी या
िनवारणासंबधीअंतिरमउ रदे णे
जनते कडु नआले यात ारी या
िनवारणासंबधीअंतीमउ रदे णे
िज हा थरीयसं थाचीन दणी

2 मिहने

वरी ठ काय लय अिधकार

4

सहकारीसं थाचीपोटिनयमदु

2 मिहने

सहा यक िनबंधक,

5

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 152 अनुसारनामिनदशनप ावरदाखल
झाले याअज वरीलअिपलाचािनणय
महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 156
नुसारवसूलीअिधकारीयांनाअिधकारदे णेअिपलाचािनणय
महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 30 अ वयेिनबंधका याकाय लयातील
कागदप ाचीपाहणीकरणे

10 िदवस

सहा यक िनबंधक,

2

6

7

ती

अपेि तकामाचाकालावधी

नैस गक यायत वासअनूस नलागणाराकिमत
वरी ठ काय लय अिधकार
कमीकालावधी
1 िदवस

वरी ठ काय लय अिधकार

11
8

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 30 अ वयेिनबंधका याकाय लयातील
कागदप ाचीसा ांिकत तउपल धक नदे णे

फीभर यानंतर 2
िदवसात

वरी ठ काय लय अिधकार

9

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 73 आयजीनुसारअिव वासठरावपारीत
करणेसाठीसंचालकमंडळसभाबोलािवणे.

1 मिहना

वरी ठ काय लय अिधकार

1 मिहना

सहा यक िनबंधक,

10 महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 83 अ वयेसं थे चीचौकशीकरणेबाबत या
मागणीअज वरकायवाही

कलम 4(1)(b)(iv)

सावजिनक ािधकरणाम येहोणा-याकामाचे कटीकरण.
संघटनाचेल (वा षक)

अ. .

आ थकल

त ारिनवारणअिधकारी अिभ ाय
कलम 4(1)(b)(v)
नमुनाअ

सावजिनक ािधकरणाम येहोणा-याकामाशीसं बंधीतकाय लयीनआदे श / धोरणा कपरीप के
अ.
.

सुचना माणेिदले लेिवषय

1.महारा
2. महारा

सहकारीसं थाअिधिनयम 1960
कृिषउ प नखरे दीिव ीअिधिनयम 1963

विनयम 1967.
3.इतरअनु षंगीककायदे / आदे शइ यादी

काय लयाम ये उपल धअसले याद ताऐवजांचीयादी

संबिधतशासकीयिनणय / काय लयीनआदे श / अिभ ासअस
िनयमवगैरे . वतारीख
यास
महारा शासनानेवमासहकारआयु तविनबंधक
, यां नीिनगिमतकेले लीशासनिनणय /आदे श
/परीप के

कलम 4(1)(b)(vi)
नमुनाअ

अ.

द ताऐवजाचा कार

िवषय

न दवही मां क

मुखबाबीचा
तपिशलवार
िवषय

सुरि तठे व याचाकालावधी

1

2

3

4

5

6

संबंिधतशाखेचीफाईलवधारीकांचीयादीसोबतजोडले लीआहे .
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कलम 4(1)(b)(vii)
नमुनाअ

काय लया यापरीणामकारककामसाठीजनसामा यांशीस लामसलतकर याची यव था
अ
.

स लामसलतीचािवषय

काय णालीचेिव तृ तवणन

कोण याअिध
िनयम /
िनयमपरीप
का दारे

सहकारिवभागा याकाम
काजािवषयीव
कायदयाचे अंमलबजावणी
संबधीयोजनाराबिवणेबाब
त

मा.सहकारआयु तविनबंधक,
सहसं थामहारा रा य,पुणेवमा.िवभागीयसहिनबंधक,
सहकारीसं था,
अमरावतीयां चेमाफतदरमहाआढावाघेवूनमागदशनवसूचनामु यका
य लय तरावरवतालुका तरारवरीलअिधकाया यामािसकसभाघेवूनकामकाजाचाआढावाववरी ठकाय लयाकडू
न ा तझाले यासुचनांचीअंमलबजावणीवमागदशनतालुका तरावरी
ल

महारा सहका
रीसं थाअिधिन
यम 1960
वकृउबासअिध
िनयम 1963
सदरकायछया
माणे

.

पु निवलो
कनाचाका
ळ

कलम 4(1)(b)(viii)
नमुनाक
सिम या , परीषदा, मंडळे, बैठकीचातपिशल
अ.
.

सिम या ,
परीषदा,
मंडळाचेनां
व

सिमती,
परीषदे चीरच
ना

उदये
श

सिमतीचीसं
या /
बैठकीचीसं
या

इितवृ जनतेसपाह यासमुभाआहे का
य?

इितवृ कोणाकडेउ पल धआ
हे .

1

2

3

4

5

6

7

--

--

--

--

--

--

कलम 4 (1) (b) (ix)
पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबंधक, सहकारीसं था, पांढरकवडायासावजिनक ािधकरणातील
अिधका-यां चीवकमचा-यां चीयादी
अ.

अिधकारपद

1
2

सहा किनबंधक
सहकारअिधकारी ेणी 1

3
4
5

अिधकारीवाकमचा-यां चेनाव

वग

नोकरीवर जू
झा याचािदनांक

संपक साठीदू र वनी
/ फॅ
/ ईमेल

भारी
ी एस.के.रोकडे

2
3

िद.23/05/1983

07235/227579
07235/227579

सहा.सह.अिधकारी

ी के. ह.तलवारे

3

िद.17/03/2007

07235/227579

सहा.सह.अिधकारी
क.िलपीक

कु.एस.ड लु.पालकर
ीएस.डी.मडावी

3
3

िद.08/09/2008
िद.07/04/2010

07235/227579
07235/227579
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कलम 4 (1) (b) (x)
पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबंधक, सहकारीसं था, पांढरकवडायासावजिनक ािधकरणातीलअिधका-यां चे
वकमचा-यां चेपगारवभ .े
अ. नाव

अिधकारपद

मूळ
पगार

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

िवशेष वास
भ ा भ ा

एन.िप. एकूण
एस.
र म

1
2

सहा किनबंधक
सहकारअिधकारी ेणी 1

भारी
ी एस.के.रोकडे

51900

8823

4152

0

400

0

65275

3

सहा.सह.अिधकारी

ी के. ह.तलवारे

30500

5185

2440

0

2000

5211

45336

4
5

सहा.सह.अिधकारी
क.िलपीक

कु.एस.ड लु.पालकर
ीएस.डी.मडावी

38700
28700

6579
4879

3096
2296

0
0

400
400

6611 55386
4903 41178

कलम 4(1)(b)(xi)
पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबंधक, सहकारीसं था, पांढरकवडायासावजिनक ािधकरणासाठीिदनांक 1 एि ल 2018ते.
31/03/2018याकाळासाठीमंज ू रझाले याआिणखचझाले यारकमेचातपशील.
1) वा षकयोजनासन 18-19खचअहवालमाहे .31 माच 2019अखेर (रकम पये लाखात)
अ.

योजनेचे
नाव

1

2
3
अ)सवसाधारणयोजना टे टपूल

1

डॉ.पंजाबरावदे शमुख
याजसवलतयोजना
(24251009)

1

मंजूर
िनयत
य

1

ा
तरतूद

पुन विनयो
ज
नाम ये ा
जादा/
किमतरतूद

4

5

6

ब)सवसाधारणयोजना (डी.पी.डी.सी.)
डॉ.पंजाबरावदे शमुख
याजसवलतयोजना
(24252195)
क)िवशेषघटकयोजना

1

अथ
संक
पीय
तरतूद

डॉ.पंजाबरावदे शमुख
याजसवलतयोजना
(2225E732)
ड)आिदवासीउपयोजना (िटएसपी)
िपकउ पादन ो साहन
योजना

पुन विनयो
ज
नानंत र ा
सुधारीत
तरतूद
5+6
7

मागील
मिहना
अखेर
झाले ला
खच

चालू
मिहना
अखेर
झाले ला
खच

झाले ला
एकुण
खच

8

9

10

14
(2225E374)
1

इ)आदीवासी े ाबाहे रीलउपयोजना (ओिटएसपी)
िपकउ पादन ो साहन
योजना
(2225E374)
एकूणसव

2) वा षकखच (वेत न, वास, काय लयीनखच, दुर वनी, िवज, पाणी
( .हजारात)
अ.
अंद ाजप कीयिशष
मं ज ु ररकम
24250067- शासन
1
वेतन
700000
2
वास
30000
3
4
5
6
7

1
2

1
2

झालेलाखच
3277499
0

काय लयीनखच
काय लयभाडे
दुर वनी, वीजवपाणी
संगणक
मोटारवाहन
एकूण
वसूली Recovery -24250085
वेतन

9400
20001
4000
0
0
763401

6400
19200
10860
0
0
3313959

50000

0

वास
एकूण
पणन Grading-24250405
वेतन

0
50000

0
0

0

0

वास
एकूण

0
0

0
0

कलम 4(1)(b)(xii)
नमुनाकयोजनांचीमािहती
योजना मांक-1
अ. .
िवषय

तपिशल

1
2

योजनेचेनांव
शासनिनणय

डॉ.पंजाबरावदे शमुख याजसवलतयोजना
सहकारपणनवव ोधोगिवभागाचेशासनिनणय . सीसीआर-1491/सीआर-714/2सिदनां क 2 नो हे बंर 1991

3
4
5

आ थकसहा याचे व प
आ थकसहा याचे माण
लाभाथ

अनुदान
सभासद

6
7

अजकोणाकडे करावा
अटीवशत

8

मंज ू रीचे अिधकार

िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

9

आहरणसंिवतरणअिधकारी

िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

10

िनयं णअिधकारी

मा.सहकारआयु तविनबंधक, सहकारीसं था, म.रा.पुणे

या यातालु याचे सहा यकिनबंधककाय लयाकडे
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योजना मांक-2
अ. .
1

िवषय
योजनेचेनांव

तपिशल
िपकउ पादन ो साहनयोजना 3%

2

शासनिनणय

3

आ थकसहा याचे व प

सहकारपणनवव ोधोगिवभागाचेशासनिनणय . सीसीआर-1491/सीआर-714/2सिदनां क 2 नो हे बंर 1991
अनुदान

4

आ थसहा याचे माण

5

लाभाथ

6
7

अजकोणाकडे करावा
अटीवशत

8

मंज ू रीचे अिधकार

या यातालु याचे सहा यकिनबंधककाय लयाकडे
1. .100000/- पयतिपककजघेणा-याआिदवासीसभासदां ना यांनीिदनांक 30
जूनपुव कज चीर कमभरले लीअसलीपाहीजे.
मु ला या
3
%
माणेअनुदानमंज ू रकर यातयेते.
2.योजनेन ुसार तरीयसहपतपुरवठायं णारा ीयकृतबँ का, ािमणबँ का,
खाजगीबँ काकडू न .1
लाखापे जा तपण .3
लाखपयतचे अ पमुदतीचे पीककजघेणा-याअिणिवहीतमुदतीतपरतफेडकरणायाशेतक-याना 1 % इत यादराने याजाचीसवलतलागुकर यातआलीआहे.
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

9

आहरणसंिवतरणअिधकारी

िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

10

िनयं णअिधकारी

मा.सहकारआयु तविनबंधक, सहकारीसं था, म.रा.पुणे

.100000/- पयतिपककजघेणा-यासभासदांना यांनीिदनांक30
जूनपुव कज चासंपुणभरणाकेले लाअसावा, यांनीघेतले यामुद ृ ला या 3%
सवसाधारणवआिदवासीसभासदांनाव 3 %
माणेअनुसूिचतजातीउपयोजनेतीलसभासदांनाअनुदानमंज ू रकर यातयेत.े
सभासद

योजना मांक-3
अ. .

िवषय

तपिशल

1

योजनेचेनांव

आिदवासीिविवधकायकारीसहकारीसेवासं थांनाबु डीतकजराखीविनधीअनुदान

2

शासनिनणय

आिदवासीिवकासिवभागाचेशासनिनण
99

3

आ थकसहा याचे व प

बु डीतऋणराखीविनधीचीर कमशासनअनुदाना या व पातदे यातयेते.

4
5

आ थकसहा याचे माण
लाभाथ

कमालमय दा .30,000/- अनुदान
सं था

6
7

अजकोणाकडे करावा
अटीवशत

8

मंज ू रीचे अिधकार

या यातालु याचे सहा यकिनबंधककाय लयाकडे
1.सन 96-97 हे आधारवषराहील.
2.सदरचे अनुदानठरावीकएकािदवशीकमालथकीतकज वरजसेिपककज,
खापटीकजयाकज वारदे यांतयेईलसदरचे अनुदान
5%
दरानेकमालथकीतकजा्रवरदे यातयेइल.
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

9

आहरणसंिवतरणअिधकारी

िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

10

िनयं णअिधकारी

मा. सहिनबं धक, सहकारीसं था, आिदवासीिवकास, म.रा. नािसक

.आिवम-1096/ क-93/का-3 िद.11 / 6 /
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कलम 4(1)(b)(xiii)

पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबंधक, सहकारीसं था,
पांढरकवडायासवजनीक ाधीकरणातुनकोणतीहीसवलत,परवानाअथवाअिधकारप िमळाले यालाभाथ चातपशील2019-2020
याकालावधीकरीता
1) वेअरहाऊसपरवाना
अ.
.

परवानाधारकाचेनाव

परवाना
मांक

परवानािद याची
तारीख

िकतीकाळासा
ठीवैध

सवसामा
यअटी

परवानाचा
तपिशल

2)सावकारीपरवाना

पां ढरकवडा तालु यातील परवाणाधारक सावकारां ची यादी
सन 2018-2019
अ.

तालूका

1

पांढरकवडा

2

पांढरकवडा

3
4

परवानाधारक सावकाराचे नांव व प ा

परवाना

मांक

वायएमएल/पीऐएमएल/17-18/ 2 /2017

पांढरकवडा

1)मिनषमोहनलालबोगावत,आठवडीबाजार,
पांढरकवडा
2)शेखनजीरबाशा S/o शेखबासू साहे ब,
भगत सगवाड, पांढरकवडा
3) राजे
ीमलवम मु.पो.मोहदाता.केळापू र

पांढरकवडा

4) धमे नं दिकशोरवम मु.पो.मोहदाता.केळापू र

वायएमएल/पीऐएमएल/17-18/ 7 /2017

वायएमएल/पीऐएमएल/17-18/ 4 /2017
वायएमएल/पीऐएमएल/17-18/ 6 /2017

कलम 4 (1) (b)(xiv)

पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबंधक, सहकारीसं था, पांढरकवडायाकाय लयातइले टा्रिनक व पातउपल धअसलेलीमािहती
अ.
.

द तऐवजाचा िवषय
िवषय
सं या मक
सहकारीसं थाचीसं या मकमािह
मािहती
ती
सं या मक
मािहती
सं या मक
मािहती

कोण याइले टा्रिनकनमु यातमािहती
साठिवले लीआहे .
सी.डी./पेन ाइ ह

मािहतीिमळिव या
चीप दती
अज नुसार

जबाबदारी य
ती
संबिधतिवभा
ग मुख

अडचणीलनागरीबँ कावपतसं था सी.डी.पेन ाइ ह

अज नुसार

महारा सहकारीसं थाअिधिनय
मअंतगतकलम 77, 78, 83,
88, व 102

अज नुसार

संबिधतिवभा
ग मुख
संबिधतिवभा
ग मुख

सी.डी.पेन ाइ ह
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कलम 4 (1) (b)(xv)

पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबं धक, सहकारीसं था, पांढ रकवडायाकाय लयातउपल धसुिवधांचात ता.
अ. . सुिवधे चा कार
1
भेट याचीवे ळ

2

अिभले खतपासणीसाठी
उपल ध

3

वेळ

कायप दती
-

िठकाण
काय लय

अज नुसार

काय लय

जबाबदरी य ती/ कमचारी
ी िड.आर. पजरकर
सहा यक िनबंधक,
सहकारीसं थापांढरकवडा
1. काय लयअिध क
2. संबिधतिवभाग मुख

त ारिनवारण

काय लयातउपल धआहे .

कलम 4 (1) (b)(xvi)

पांढरकवडायेथीलसहा यक िनबं धक, सहकारीसं था,
पांढरकवडायासावजिनक ािधकरणा याअख यारीतीलमाहीतीसंदभ तमाहीतीअिधकारी,
सहा यकमाहीतीअिधकारीआिणअिपलीय ािधकारीयांचीतपशीलवारमाहीती
नमू ना“क”
शासनपरीप क मांक-केमाअ-2005/ .230 /2005 िदनांक 18/08/2005
सहा यकमािहती
अ.
थमअिपलीयअिधकारीयांचे
काय लय
शासकीयमािहतीअिधका-याचेनांववपदनांम
अिधका.
नांववपदनांम
याचेनांववपदनांम

1

सहा यक
िनबं धक,
सहकारीसं
था,
पांढ रकव
डा

कु.एस.ड लु.पालकर,
सहा यकसहकारअिधकारीअंतगतसहा किनबंधकसह
कारीसं थापांढरकवडा

कलम 4 (1) (b)(xvii)
कािशतमािहती

िनरं क
सहा यक िनबंधक
सहकारीसं थापांढरकवडा

-

िड.आर. पजरकर
सहा यकिनबंधकसहकारीसं थापांढरक
वडा

