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संदभ:

1. उपिनबंधक (सवसाधारण) म.रा.पुणे यांचेप जा .स.आ.15/सवसाधारण/मा.अ.2005 कलम 4(1)(b)/2019 िदनांक
12/12/2009.
2. मा.िवभागीयसहिनबं धकसहकारीसं थाअमरावतीयांचेप संवका/4(1)(ब)/माहीती कट/1ते17/3721/2019
िदनांक29/12/2019.
कृपयाउपरो तिवषयाचे अवलोकनहोणेसिवनंतीआहे .

उपरो तिवषयाचे अनुषंगानेमािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005 अंतगतकलम4(1)(ब)अ वये वंय ेरणेने िस दकरावयाचीिदनांक 01
जानेवारी2020अखेरचीमु ा मांक 1 ते 17 मािहतीयासोबतजोडू नसिवनयसादरकर यातयेतआहे .

सहप -मािहती

(अचनामाळवे)
सहकारीसं था,यवतमाळ

तीिलपीमाहीतीकरीतासिवनयसादर
मा.िवभागीयसहिनबंधकसहकारीसं थाअमरावती

िज हाउपिनबंधक,
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सहकारपणनवव ोधोगिवभाग
यवतमाळिज हा
सहा यकिनबं धक,
सहकारीसं था पुसद
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 ानेसावजिनक ािधकरणासिमळिवतायेईल.
माहीतीअिधकार :याचाअथ,कोण याहीसावजिनक ािधकरणाकडे असलेली कवा या यािनयं णातअसलेलीवयाअिधिनयमा वयेिमळवताये याजोगीमाहीतीिमळ
िव याचाअिधकार, असाआहे .
रा
य

जनमाहीतीआयु
प

मािहती ा

:- पोट-कलम (1) अ वयेपदिनदिशतकेलेलारा

जनमाहीतीआयु

:- याचाअथ, माहीतीिमळ याचीिवनंतीकरणारीनागरीका ितरी

अ

एखादी

असाआहे .
ती, असाआहे .

क नघे ण:े -

या ािधकरणाकडू नमाहीती ा

क न यावयाचीआहे यां याकडे

10/- कोटितकीटलावलेला

* नमुनाअ * म येमाहीतीिमळणेबाबतचािवनंतीअजसादरकरावा. सदरअज ािधकरणास ा

झा याचे तारखेपासून 30

िदवसांचेआतचमाहीतीदे णेहे ािधकरणासबंधनकारकआहे . जरमाहीतीनाकारावयाचीअस यासतसेलेखीकारणासहअजदारासकळवावे.
सदरचीमाहीती ािधकरणाकडु न 30 िदवसांचेआतनिमळा यासनमुना * ब * म येकलम 19(1) अ येपिहलेअिपलअिपलीयअिधकारी /
ािधकरणाकडे करावा. सदरचािनणयहा 30 िदवसांचेआतदे णेबंधनकारकआहे .
सदरअपीलाचे अनुषंगानेमाहीतीअपुण कवामाहीतीनिमळा यासनमुना * क * म ये 19 (3) अंतगतअपीलरा

माहीतीआयोगाकडे 90

िदवसाचे आतसादरकरावे.
यािदनांकासमाहीतीमािगतलेलीआहे अशीमाहीतीही 20 वषपुव पयतचीमाहीतीदे तायेईल.
जरमािगतलेलीमाहीतीहीएखा ा य तीचे िजिवतवा वातं

यासंबधातीलअसेलतरिवनंतीचाअजिमळा यापासून 48

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

ती :-

तीचे वा षकउ प

हे .15000/- पे ाजा

नाही (शहरीव ामीन )

कवा यांनादारी रे षेखालीलिपवळीिशधाप ीकादे यातआलेलीआहे असे माणीतकेलेलेअस यासदारी रे षेखालील
हीकोण याहीफीचीआकारणीनकरतादे यातयावी.

त नाकोणतीहीमाहीती
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माहीतीफी :- दे यअसलेलीफीरोखरकमे या व पातितचीयो
पावतीदे वून कवादशनीधनाकष कवाबँ केचाधनादे शया व पात कवामिनऑडर या व पात वीकार यातयावी.
1. संबधीतिवभागानेिविश टद

ऐवज, नकाशे ,

इ यादी याबाबतीत कमतअगोदरचिन चीतकेलीअसेल याबाबतीतअशीिन चीतकेलेलीअिधकटपालखचआकारावा.
2. माहीतीछांयाकीत ित या व पात कवाअ

ित या व पातचटकनिमळ याजोगीअसेल याबाबतीत (अ)

तयारकेले या कवाछायां िकतकेले या येकपृ ठासाठी A-4 कवा A-3
आकरातीलकागदास येकीदोन पयेअिधकटपालखचआकारावा (ब)
मोठयाआकारा याकागदा या ती या य आकार कवापरी य कमतअिधकटपालखचआकरावा.
3. अिभलेखपाह यासाकरीतापिह यातासालाशु

आकारएयातयेवूनये , यानंतर या येकपंधरािमिनटाकरीता पये 5/-

इतकीफीआकारावी.
4.

ये ातमाहीतीनेतअस यासकोणताहीटपालखचआकार यातयेव ु नये.

5. िड केट कवा लॉपीया व पातीलमाहीतीपुरिव 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 णप ा :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 रे षेखालीलआहे काय ?--------------------------------------------------------------अस यासपुरा याची तजोडावी.
िठकाण-

6
िदनांक-

अजदाराचीसही

थममािहती ा तकरणेसाठीिवनंतीकेले याअज चातारखे पासू न / ािधकरणासं ा तझा याचेतारखे पासू 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.अिपलकाराचेसंपुणनांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.रा यजनमािहतीअिधका-याचातपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 याआदे शािव

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

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

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

पयाचेकोटितकीटलावावे

नमुनाब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005 अंतगतकलम 19(3) अंतगतदु सरे अिपलअज
े षक--------------------------------------------------------(अिपलकाराचेनांववप ा)
ित,
---------------------------------------------(अिपल ािधका-याचेनांव, पदनामवप ा)
1.अिपलकाराचेसंपुणनांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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-------------------------------------िठकाणिदनांक-

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

सावजिनक ािधकरणाची
िन मतीकारकानुसारिवभागणी

सावजिनक ािधकरणाचे
नांव

1

महारा शासनिनणयिदनांक

सहा यकिनबंधक
सहकारीसं था पसु द

िठकाण / संपुणप ा
व शेषराव पािटल िज नग अॅड
े सग सोसायटी पुसद
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कलम 4(1) (b) (i)

पुसदयेथीलसहा यक िनबंधक सहकारीसं था पुसद
अ. .
1
2
3
4

यासावजिनक ािधकरणा याकामांचाआिणकत यांचातपशील
िवषय
कामे / कत य
सावजिनक ािधकरणाचे नाव
संप ू णप ा
काय लय मुख
कोण याखा या याअिधन
हे काय लयआहे .
कामाचाअहवालकोण या
काय लयाकडे सादरकेलाजातो?

सहा यक िनबंधक सहकारी सं था पुसद िज.यवतमाळ
व शेषराव पािटल िज नग अॅड े सग सोसायटी पुसद
ीसु िनल सु खदे व भालेराव
सहकार, पणनवव ा् ोग

6

कायक ाभौगोिलक

पुसद तालुका

7

अंगीकृत त (Mission)

8
9

येय / धोरण (Vission)
य काय

१.महारा सहकारीसं था, अिधिनयम 1960 विनयम 1961 नुसारसहकारीसं था, न दणी,
सं थावरसिनयं ण, िज हा तरीयसं था यात ारीवसम याचे िनरासरणकरणेआिण
सहकारीसं थाचे कामकाज
2.कृिषउ प खरे दीिव ीअिधिनयम 1963 विनयमकृिषउ प न
बाजारसिमतीसिनयं ाणवतरतुदी माणेअिपलकामकाज
सहकारीसं था, कृिषउ प बाजारसिमतीलामागदशनविवकास
महारा सह. सं थाअिधिनयम 1960 विनयम 1961 तसेच
महारा कृिषउ प नखरे दीिव ीअिधिनयम 1963 िनयमाअंतगत धानअिधकारानुसारसंपुणकामकाज
सावकारीकायदा:- महारा शासनानेसावकारीिनयमनअिधिनयम 2014 लागुकेलेला
असून यानुसारसावकारी यवसायकर यासपरवानादे णेतसेचकलम 18 अंतगत
अवैधसावकारीम येझालेलेखरे दीखतर क नशेतजिमनमुळशेतक-यासपरत
दे याबाबतकायवाहीकरणे .

5

10
11

12

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

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

◌ा , पुणे

उपरो त 8 व 9 याअनुषंगाने ा तत ारीवसम याचे काय लयातीलसंबिधतटे बलनुसार.
काय लय हे सहकारी सं थां या इमारतीम ये भाडे त वावर कायरत आहे

काय लय हे सहकारी सं थां या इमारतीम ये भाडे त वावर कायरत आहे

13

ािधकरणा यासंरचनेचात ता

14

काय लयाचीवेळआिणदू र वनी
मांक

िज हा (मु य शासिकयकाय लय)
सहा यकिनबंधक (काय लय मुख) 1पद
सहकार अिधकारी ेणी -१1पद
सहकार अिधकारी ेणी -२1पद
सहा यकसहकार अिधकारी
2 पद(िर त)
किन ठिलपीक3पद (िर त )
िशपाई2पद
िशपाई1पद
सकाळी 10-00 तेसायं 5-45 पयत
दु र वनी .07233-248800

15

सा तािहकसु टटीआिणिवशेष
सेवांचाकालावधी

रिववार, मिह याचादु सरावचौथाशिनवार, 26 जानेवारी, 1 मे,
15 ऑग टवया यतीिर तशासनानीजाहीरकेले याइतरसु टटया

कलम 4 (1) (b) (ii) क

11
पुसदयेथीलसहा यक िनबंधक, सहकारीसं था पुसद यासावजिनक ािधकरणातील
अिधकारीवकमचारीयां यसहअिधकारक ा
क
अ. अिधकारपद
.
1
ी. सु िनल सु खदे व भालेराव
सहा यक िनबंधक सहकारी सं था पुसद

शेराअस यास

आ थकअिधकार

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप
आहरणवसंिवतरणअिधकारीयां
महारा
चे
कोषागार
अिधन त
अिधिनयमविव ीय
िनयमावलीनु सार

--

2

ख
अ. अिधकारपद
शासिकयअिधकार
.
काय लयावरदे खरे खविनयं ाण
1
तसेचमहारा सहकारीसं थाअिधिनयमविनयमानु सार
सहा यक िनबंधक सहकारी सं था पुसद

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप
महारा शासनाचे
धानअिधकार
परीप ाकानु सार

शेराअस यास
--

ग
अ. अिधकारपद
.

फौजदारीअिधकार

1

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

काय लयाशीसंबिधतनाही-----

शेराअस यास
--

घ
अ.
.

अिधकारपद

अध यायीक
अिधकार

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

1

सहा यक िनबंधक सहकारी सं था पुसद

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे िनयम
महारा
1961 वकृ उबासचे िनयम 1967वअिधिनयम
परीप
1964 तरतु दीनु सार

शासनाचे
ाकानु सार

शेराअस यास

--

य
अ. अिधकारपद
.
1

अध यायीक
अिधकार

संबिधतकायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

शेराअस यास

महारा नागरीसेवािनयमाअंतगतराजपि ातव
महारा नागरीसेवा
-सहा यक िनबंधक सहकारी अराजपि त
िनयमानु सार धानकेले याअिधकाराचेअिधन
सं था पुसद
कमचा-या या
सेवेसंबधी

कलम 4 (1) (b) (iii)
िनणय ि येतीलपयवे णवजबाबदारीचेउ रदायी वेिन चतक नकायप दतीचे काशन
अिधिनयमाचेनांव :-
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1. महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960, िनयम 1961 2. कृिषउ प नबाजारसिमतीिनयमवअिधिनयम1963
(नागरीकांचीसनद)
कामाचे व प
1
1

अपेि तकामाचाकालावधी

कामासाठीजबाबदार
अिधकारी

2
जनतेकडु नआले यात ारी या
िनवारणासंबधीअंतिरमउ दे णे
जनतेकडु नआले यात ारी या
िनवारणासंबधीअंतीमउ दे णे

3
7 िदवस

4
सहा यक िनबंधक

2 मिहने

सहा यक िनबंधक

तालुका तरीयसं थाचीन दणी
सहकारीसं थाचीपोटिनयमदु ती
महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 152 अनुसारनामिनदशनप ावरदाखल
झाले याअज वरीलअिपलाचािनणय
महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 156 नुसारवसूलीअिधकारीयांनाअिधकारदे णे
अिपलाचािनणय

2 मिहने
2 मिहने
10 िदवस

सहा यक िनबंधक
सहा यक िनबंधक
सहा यक िनबंधक

7

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 30 अ वयेिनबंधका याकाय लयातील
कागदप ाचीपाहणीकरणे

1 िदवस

सहा यक िनबंधक

8

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

फीभर यानंतर 2
िदवसात

सहा यक िनबंधक

9

महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 73 आयजीनुसारअिव वासठरावपारीत
करणेसाठीसंचालकमंडळसभाबोलािवणे .
महारा सहकारीसं थाअिधिनयम 1960 चे
कलम 83 अ वयेसं थेचीचौकशीकरणेबाबत या
मागणीअज वरकायवाही

1 मिहना

--

1 मिहना

सहा यक िनबंधक

2
3
4
5

6

10

नैस गक याय
-त वासअनूस नलागणाराकिमत
कमीकालावधी

कलम 4(1)(b)(iv)
सावजिनक ािधकरणाम येहोणा-याकामाचे कटीकरण.
संघटनाचेल (वा षक)

अ. .
१

आ थकल
िनरं क

त ारिनवारणअिधकारी अिभ ाय
िनरं क
िनरं क

कलम 4(1)(b)(v)
नमुनाअ
सावजिनक ािधकरणाम येहोणा-याकामाशीसंबंधीतकाय लयीनआदे श / धोरणा कपरीप के
अ. .

सु चना माणेिदलेलेिवषय

1.महारा
2. महारा

सहकारीसं थाअिधिनयम 1960
कृिषउ प नखरे दीिव ीअिधिनयम

संबिधतशासकीयिनणय / काय लयीनआदे श /
अिभ ासअस यास
िनयमवगैरे . वतारीख
महारा शासनानेवमासहकारआयु तविनबंधक,
यांनीिनगिमतकेलेलीशासनिनणय /आदे श

13
1963 विनयम 1967.
3.इतरअनुषंगीककायदे / आदे शइ यादी

/परीप के

कलम 4(1)(b)(vi)
नमुनाअ
काय लयाम ये उपल धअसले याद ताऐवजांचीयादी
अ.
द ताऐवजाचा कार
िवषय

न दवही मांक

मुखबाबीचा
तपिशलवार
िवषय

सु रि तठे व याचाकालावधी

1

4

5

6

2

3

संबंिधतशाखेचीफाईलवधारीकांचीयादीसोबतजोडलेलीआहे .

कलम 4(1)(b)(vii)
नमुनाअ
काय लया यापरीणामकारककामसाठीजनसामा यांशीस लामसलतकर याची यव था
अ. स लामसलतीचािवषय
काय णालीचेिव तृ तवणन
.

सहकारिवभागा याकामका
जािवषयीव
कायदयाचे अंमलबजावणीसं
बधीयोजनाराबिवणेबाबत

कोण याअिधिन
यम /
िनयमपरीप का
दारे
महारा सहकारी
सं थाअिधिनयम
1960
वकृउबासअिधिन
यम 1963
सदरकायदया मा
णे

मा.सहकारआयु तविनबंधक,
सहसं थामहारा रा य,पुणे,मा.िवभागीयसहिनबंधक,
सहकारीसं था, अमरावती व मा.िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था यवतमाळ
यांचेमागदशन,सूचनावतालुका तरारवरीलअिधकाया यामािसकसभाघे वूनकामकाजाचाआढावाववरी ठका
य लयाकडू न ा तझाले यासु चनांचीअंमलबजावणी
कलम 4(1)(b)(viii)
नमुनाक
सिम या , परीषदा, मंडळे , बैठकीचातपिशल
अ.
सिम या ,
सिमती,
उदये सिमतीचीसं
इितवृ जनतेसपाह यासमुभाआहे
.
परीषदा,
परीषदे चीरच श
या /
काय?
मंडळाचे नां ना
बैठकीचीसं
व
या
1
2
3
4
5
6
--

--

--

--

--

पु निवलोक
नाचाकाळ

इितवृ कोणाकडे उपल ध
आहे .

7
--

कलम 4 (1) (b) (ix)
पुसदयेथीलसहा यकिनबंधकसहकारीसं थापुसदयासावजिनक ािधकरणातील
अिधका-यांचीवकमचा-यांचीयादी
अ.

अिधकारपद

अिधकारीवाकमचा-यांचेनाव

वग

नोकरीवर जू

संपक साठीदू र वनी

14

सु िनल सु खदे व भालेराव
बी.के.कुडमेथे

झा याचािदनांक

/ फॅ

/ ईमेल

२
३

2.11.2011
6.11.1990

07233-248800
07233-248800

1
2

सहा यक िनबधंक
सहकार अिधकारी ेणी-१

3
4

सहकार अिधकारी ेणी-२
ए.के.सु रपाम
सहा यक सहकार अिधकारी िर त

३
3

22.3.2010
0

07233-248800
07233-248800

5
6

सहा यक सहकार अिधकारी िर त
किन ठ िलपीक
िर त

3
3

0
0

07233-248800
07233-248800

7
8
9

किन ठ िलपीक
किन ठिलपीक
िशपाई

िर त
िर त
ए. ही . च हाण

3
3
4

0
0
3.4.2012

07233-248800
07233-248800
07233-248800

10

िशपाई

ए.सी.गाडे कर

4

16.10.1989

07233-248800

11

िशपाई

िर त

4

0

07233-248800

कलम 4 (1) (b) (x)
यवतमाळयेथीलिज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था, यवतमाळयासावजिनक ािधकरणातीलअिधका-यांचे
वकमचा-यांचेपगारवभ े.
अ.

नाव

अिधकारपद

मूळ
पगार

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

िवशेष
वास
भ ा
भ ा

nps

एकूण
र म

1
2

सु िनलसु खदे व भालेराव
बी.के.कुडमेथे

50600
56800

7152
6816

4768 ०
4516 0

3

ए.के.सु रपाम

39900

4788

3192

4

ए. ही . च हाण

सहा यकिनबधंक
सहकार अिधकारी
ेणी-१
सहकार अिधकारी
ेणी-२
िशपाई तवारी

600
400

0
0

72120
68560

0

400

6257

54537

28000

3360

2240

0

400

0

38391

5

ए.सी.गाडे कर

िशपाई

33000

3960

2640

0

400

०

40000
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कलम 4(1)(b)(xi)
पुसदयेथीलसहा यकिनबंधक, सहकारीसं थापुसदयासावजिनक ािधकरणासाठीिदनांक 1 एि ल 2019ते.
31/12/2019याकाळासाठीमंज ू रझाले याआिणखचझाले यारकमेचातपशील.
1) वा षकखच (वेतन, वास, काय लयीनखच, दु र वनी, िवज, पाणी
अ.

1
2
3
4
5
6
7

1
2

1
2

अंदाजप कीयिशष
24250067- शासन
वेतन
वास
काय लयीनखच
काय लयभाडे
दु र वनी, वीजवपाणी
संगणक
मोटारवाहन
एकूण
वसू ली Recovery -24250085
वेतन
वास
काय लयीनखच
एकूण
पणन Grading-24250405
वेतन
वास
एकूण

( .हजारात)

मंज ु ररकम

झालेलाखच

1700000
0
12450
0
500
0
0
1712950

2424194
0
12450
0
29531
0
0
2466175

264000
0
3000
267000

368494
0
3000
267000

0

0

0
0

0
0

कलम 4(1)(b)(xii)
नमुनाकयोजनांचीमािहती
योजना मांक-1
अ. .
िवषय
1
योजनेचेनांव
2

शासनिनणय

3
4

आ थकसहा याचे व प
आ थकसहा याचे माण

5
6
7
8
9
10

लाभाथ
अजकोणाकडे करावा
अटीवशत
मंज ू रीचे अिधकार
आहरणसंिवतरणअिधकारी
िनयं णअिधकारी

तपिशल
डॉ.पंजाबरावदे शमुख याजसवलतयोजना
सहकारपणनवव ोधोगिवभागाचे शासनिनणय . सीसीआर-1491/सीआर-714/2सिदनांक 2 नो हे बंर 1991
अनुदान
सभासद
या यातालु याचे सहा यकिनबंधककाय लयाकडे
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था
मा.सहकारआयु तविनबंधक, सहकारीसं था, म.रा.पुणे

योजना मांक-2
अ. .
1
2

िवषय
योजनेचेनांव
शासनिनणय

3
4

आ थकसहा याचे व प
आ थसहा याचे माण

तपिशल
िपकउ पादन ो साहनयोजना 3%
सहकारपणनवव ोधोगिवभागाचे शासनिनणय . सीसीआर-1491/सीआर-714/2सिदनांक 2 नो हे बंर 1991
अनुदान
.100000/- पयतिपककजघे णा-यासभासदांना यांनीिदनांक30
जू नपुव कज चासंपुणभरणाकेलेलाअसावा, यांनीघे तले यामुद ृ ला या 3%
सवसाधारणवआिदवासीसभासदांनाव 3 %
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माणेअनुसूिचतजातीउपयोजनेतीलसभासदांनाअनुदानमंज ू रकर यातयेत.े
5
6

लाभाथ
अजकोणाकडे करावा

सभासद
या यातालु याचे सहा यकिनबंधककाय लयाकडे

7

अटीवशत

8
9

मंज ू रीचे अिधकार
आहरणसंिवतरणअिधकारी

1. .100000/- पयतिपककजघे णा-याआिदवासीसभासदांना यांनीिदनांक 30
जू नपुव कज चीर कमभरलेलीअसलीपाहीजे.
मु ला या
3
%
माणेअनुदानमंज ू रकर यातयेते.
2.योजनेनुसार तरीयसहपतपुरवठायं णारा ीयकृतबँ का, ािमणबँ का,
खाजगीबँ काकडू न .1
लाखापे जा तपण .3
लाखपयतचे अ पमुदतीचे पीककजघे णा-याअिणिवहीतमुदतीतपरतफेडकरणायाशेतक-याना 1 % इत यादराने याजाचीसवलतलागुकर यातआलीआहे.
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था

10

िनयं णअिधकारी

मा.सहकारआयु तविनबंधक, सहकारीसं था, म.रा.पुणे
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योजना मांक-3
अ. .
1

िवषय
योजनेचेनांव

तपिशल
आिदवासीिविवधकायकारीसहकारीसेवासं थांनाबु डीतकजराखीविनधीअनुदान

2

शासनिनणय

3
4

आ थकसहा याचे व प
आ थसहा याचे माण

आिदवासीिवकासिवभागाचे शासनिनण
.आिवम-1096/ क-93/का-3 िद.11 / 6 /
99
बु डीतऋणराखीविनधीचीर कमशासनअनुदाना या व पातदे यातयेते.
कमालमय दा .30,000/- अनुदान

5
6

लाभाथ
अजकोणाकडे करावा

सं था
या यातालु याचे सहा यकिनबंधककाय लयाकडे

7

अटीवशत

8
9
10

मंज ू रीचे अिधकार
आहरणसंिवतरणअिधकारी
िनयं णअिधकारी

1.सन 96-97 हे आधारवषराहील.
2.सदरचे अनुदानठरावीकएकािदवशीकमालथकीतकज वरजसेिपककज,
खापटीकजयाकज वारदे यांतयेईलसदरचे अनुदान
5%
दरानेकमालथकीतकजा्रवरदे यातयेइल.
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था
िज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था
मा. सहिनबं धक, सहकारीसं था, आिदवासीिवकास, म.रा. नािसक

कलम 4(1)(b)(xiii)
उमरखेडयेथीलसहा यकिनबंधक
,सहकारीसं था,उमरखेडयासवजनीक ाधीकरणातुनकोणतीहीसवलत,परवानाअथवाअिधकारप िमळाले यालाभाथ चातपशील20
19-2020 याकालावधीकरीता
1) वेअरहाऊसपरवाना
अ.
.
1
2
3

परवानाधारकाचे नाव
ीमतीरं जनासु भाषरणिवरराजोबावेअरहाऊसकल
गावता. महागाव
महारा रा यवखारमहामंडळपुसदता.पुसद
बु लढाणाअबनको.ऑपसोसायटीशाखापुसदता.
पुसद

परवाना
मांक
01

परवानािद याची
तारीख
10/10/2018

03

1/11/2018

01

16/1/2019

िकतीकाळासा
ठीवैध
10/10/2018
ते 30/9/2019
1/11/2018 ते
30/9/2019
16/1/2019 ते
30/9/2019

सवसामा
यअटी

परवानाचा
तपिशल
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2)सावकारीपरवाना

पुसदतालु यातील परवानाधारक सावकारांची यादी

सन 2018-2019
अ.

तालूका

परवानाधारक सावकाराचे नांव व प ा

परवाना

मांक

1

पुसद

1)नंदिकशेारजानकीलालगटटाणी, नेह चौक, पुसद

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 1 /2017

2

पुसद

2)बंडोपंतध डू िज हे वार, सराफाबाजार, पुसद

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 2 /2017

3

पुसद

3)श तीिदपकआसेगांवकर, सराफालाईन, पुसद

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/4 /2017

4

पुसद

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 6 /2017

5

पुसद

6

पुसद

5)संिदप ीपादलाभशेटवार, गो वदराज वेलस,
सराफाबाजार, पुसद
भागवतरमेशिच दरवार, िच दरवार वेलस, दे वीवाड,
पुसद
िदपकबाबु रावपेटावार, दे वीवाड, सोनारलाईन, पुसद

7

पुसद

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 9 /2017

8

पुसद

9

पुसद

10

पुसद

11

पुसद

12

पुसद

13

पुसद

गो वदकुं दनलालजीवम , हनुमानवाड, सोनारलाईन,
पुसद
गजानन भाकरिच रवार, आसेगांवकरले-आऊट,
पुसद
अंकुशनंदिकशोरभलगे, बालाजीवाड,
सु भाषटॉकीजजवळ, पुसद
आकाशओम काशराठी, गो वदराजअपाटमट,
उदासीवाड, पुसद
कौ तुभशाम यवहारे, सु भाषटॉकीजसमोर,
सराफालाईनपुसद
ी.िदपकस यनारायणसोनी, दे िववाडसोनारलाईन,
पुसद
ी.िशतलिदपकवाकडे , दे वीवाड, सोनारलाईन, पुसद

14

महागांव

वायएमएल/एम. एमएल/17-18/ 1 /2017

15

महागांव

16

महागांव

सैा. मैनाबाईनामदे वयादव, भा यल मी वेलस,
महागांव
गजानन भाकरिच रवार, मु.पो.काळीदौलत,
ता.महागांव
चं कांत ीपादलाभसेटवार, गो वदराज वेलस,
महागांव

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/7 /2017
वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 8 /2017

वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 10 /2017
वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/11 /2017
वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 12 /2017
वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 13 /2017
वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 14 /2017
वायएमएल/पीयु. एमएल/17-18/ 15 /2017

वायएमएल/एम. एमएल/17-18/ 2 /2017
वायएमएल/एम. एमएल/17-18/ 3 /2017

कलम 4 (1) (b)(xiv)
यवतमाळयेथीलिज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था, यवतमाळयाकाय लयातइले टा्रिनक व पातउपल धअसलेलीमािहती
अ. द तऐवजा
िवषय
कोण याइले टा्रिनकनमु यातमािह
मािहतीिमळिव या जबाबदारी य
. चािवषय
तीसाठिवलेलीआहे .
चीप दती
ती
सं या मक
मािहती
सं या मक
मािहती
सं या मक
मािहती

सहकारीसं थाचीसं या मकमा
िहती
अडचणीलनागरीबँ कावपतसं
था
महारा सहकारीसं थाअिधिन
यमअंतगतकलम 77, 78,

सी.डी./पेन ाइ ह

अज नुसार

सी.डी.पेन ाइ ह

अज नुसार

सी.डी.पेन ाइ ह

अज नुसार

संबिधतिवभा
ग मुख
संबिधतिवभा
ग मुख
संबिधतिवभा
ग मुख
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83, 88, व 102

कलम 4 (1) (b)(xv)
पु सदये थीलसहा यक िनबं धकसहकारीसं थापु सदकाय लयातउपल धसु िवधांचात ता.
अ. . सु िवधे चा कार
1
भेट याचीवेळ

2

वेळ

अिभलेखतपासणीसाठी
उपल ध

कायप दती
-

िठकाण
काय लय

अज नुसार

काय लय

3

जबाबदरी य ती/ कमचारी
ी.सु िनलसु खदे व भालेराव
सहा यक िनबंधक
सहकारी सं था पुसद
1. सहकार अिधकारी े-२
2. संबिधतिवभाग मुख

त ारिनवारण

काय लयातउपल धआहे .

कलम 4 (1) (b)(xvi)
यवतमाळये थीलिज हाउपिनबंधक, सहकारीसं था,
यवतमाळयासावजिनक ािधकरणा याअख यारीतीलमाहीतीसंदभ तमाहीतीअिधकारी,
सहा यकमाहीतीअिधकारीआिणअिपलीय ािधकारीयांचीतपशीलवारमाहीती
नमू ना“क”
शासनपरीप क मांक-केमाअ-2005/ .230 /2005 िदनांक 18/08/2005
अ.
.

काय लय

शासकीयमािहतीअिधका
-याचेनांववपदनांम

सहा यकमािहतीअिधका
-याचेनांववपदनांम

थमअिपलीयअिधकारीयांचेनांववपदनां
म

1

िज हाउपिनबं धक
, सहकारीसं था,
यवतमाळ

ी..ए.के.सु रपाम,
सहकार अिधकारी े-२
अंतगत सहा यक
िनबंधक सहकारी सं था
पुसद

-

ी.सु िनलसु खदे व भालेराव सहा यक िनबंधक
सहकारी सं था पुसद
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कलम 4 (1) (b)(xvii)
कािशतमािहती

िनरं क

िज हाउपिनबंधक,
सहकारीसं था,यवतमाळ

21
महारा शासन
िज हाउपिनबं धक,सहकारीसं थायवतमाळ.
दगडीइमारत,सहकारभवन यवतमाळ.445001
ईमेलddr_yml @ rediffmail.Com
काय लयदु र वनी मांक- 07232-244460
फॅ स नंबर-244483
जा. ..िजउिन-यवत /मािहतीअिध/ कलम-4/
ित,

/2019

िदनांक:-

//2019

मा.िनवासीउपिज हािधकारी,
यवतमाळ

िवषय:शासना यातसेचिवभागा याआिणसल नकाय लया यावेबसाईटवरीलमाहीती याअिधकारातीलमाहीतीअदयावतठे व याबाबत
(कलम4अ वये 1 ते 17 मुदयाचीमाहीतीअदयावतकरणेबाबत)
संदभ: आपले काय लयीन प

./क.ली./मा.अ./कािव/150/2019 िदनांक 14/03/2019.

कृपयाउपरो तिवषयाचे अवलोकनहोणेसिवनंतीआहे .
उपरो तिवषयाचे अनुषंगानेमािहतीचाअिधकारअिधिनयम-2005
अ वयेसंकेत थळावर वंय ेरणेने िस दकरावयाचीिदनांक
01
चीमािहतीयासोबतसिवनयसादरकर यातयेतआहे .

जानेवारी2020अखेरचीमु ा मांक

सहप - मािहती(Soft Copy)

(अचनामाळवे)
िज हाउपिनबंधक,
सहकारीसं था,यवतमाळ

तीिलपीमाहीतीकरीतासिवनयसादर
मा.िवभागीयसहिनबंधकसहकारीसं थाअमरावती

1

अंतगतकलम4
ते
17

