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करावयाची पु तका
कृ पया उपरो त िवषयां िकत संदभ चे अवलोकन होणेस िवनंती.
2/-

वरील िवषयास अनुस न क शासनाचा मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार िदनां क

01/01/2020

अखेरची पु तका या प ासोबत जोडु न सादर कर यात येत आहे त.

उपिनबंधक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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-: दाखला :क

शासनाचा मािहती अिधकार

अिधिनयम 2005

नुसार उपिनबंधक

सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई या काय लयाची मािहती िविहत नमुना
(एकुण 17 नमु यात)

काय लया या नोटीस बोड वर आज िदनांक

1(1) अ व ब

01/01/2020 रोजी

नागरीकां या मािहतीसाठी िस द कर यात येत आहे .

िदनां क :- 01/01/2020
थळ :- मुंबई
उपिनबं धक,
सहकारी सं था, अे-िवभाग, मुंबई
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उपिनबंधक सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई

क शासनाचा मािहती अिधकार
अिधिनयम 2005 नुसार कािशत
करावयाची पु तका

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-1
संघटना, कामे व कत य याचा तपिशल
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मुंबई
उपिनबंधक, सहकारी सं था
मु यिलपीक
सहकारी अिधकारी ेणी-1
सहकारी अिधकारी ेणी-2
सहकारी अिधकारी ेणी-2
सहा यक सहकारी अिधकारी
किन ठ िलपीक
या काय लयात महारा

(1)
.(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

काय लय मुख - 1
मु यिलपीक - 1
सहकारी अिधकारी ेणी - 1
सहकारी अिधकारी ेणी – 2
सहकारी अिधकारी ेणी – 2(िर त पद)
सहा यक सहकारी अिधकारी - 2
किन ठ िलपीक -2 ( 2- िर त पद)

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मुंबई

सावकारी अिधिनयम 1946 अ वये व या अनुषंधीक कायदयातं गत कामे पार पाडली जातात.
यात सहकारी सं थां ची न दणी, पोटिनयम मंजरू ी, दु ती सहकारी सं थांचे एकीकरण/
िवभाजन सभासदांचे वाद, सहकारी सं थांची न दणी र करणे , सभासद त ारीबाबत िनणय
घे णे, सं थ या सवसाधारण सभा, आव यक तेथे िनवडणुक घे णे, शासक िनयु ती, सं थे चे
द तर

ा त क न दे णे, सहकारी सं थां चे ले खापरी ण, दोष दु

ती अहवाल, सं थां चे

गैर यवहाराबाबत चौकशी करणे व जबाबदारी िन चत करणे , सहकारी सं थांचे बाबतीत
थकीत वसुली करणे , वसुली दाखला दे णे, सं था अवसायनात घे णे, व या अनुषंगीक काम पार
पाडणे इ यादी कामे केली जातात व या अनुषंगाने कत ये पार पाडणे या जबाबदारी
संबंिधतांवर असते याचा तपिशल 4 (1) (ब) (6) म ये िदला आहे

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-2
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मुंबई.यां चे काय लयातील अिधकारी /कमचारी यां या
कामाचा तपिशल.
अ पदनाम
ं
1

1

2

कत य

कोण या
काय ा/िनयम शासन
िनणय पिरप कानुसार
3

अिभ ाय

4

5

सहकारी
अिधकारी
ेणी 1

बँक व पतसं थांचे कामकाज,
मा.उ च यायालय, शासन व विर ठ
काय लय संदभ , मुंबई सावकारी
अिधिनयम 1946 खालील सावकारी
परवाना भे टी /नुतनीकरण करणे ,
गृहिनम ण त ारी ,मािहती अिधकार
अज, अवसायक कामकाज,
िवधानसभा/िवधानपरीषद व
लोकायु त व उ च यायालय संबंधी
कामकाज

महारा सहकारी
सं था अिधिनयम
1960 व िनयम
1961 नुसार

शासकीय व
अध याियक

2 सहकारी
अिधकारी
ेणी 2

सहकारी सं था न दणी /पोटिनयम
दु ती , गृहिनम ण त ारी ,
िनवडणुकी कामकाज व मािहती,
ाहक सं था प यवहार, िनयोजन
शासकीय कज भागभांडवल वसुली,
रचना व कायप दती सभा न द घे णे

महारा सहकारी
सं था अिधिनयम
1960 व िनयम
1961 नुसार

शासकीय व
अध याियक

3 सहा यक
सहकारी
अिधकारी

का.क. 101,22, 23 सं थांचे
कामकाज, गृहिनम ण त ारी, सं था,
ले खापरी ण कामकाज

4 किन ठ
िलिपक

आवक जावक नांदवही , ले खा
शाखा, आ थापना,जमाताळमेळ
कामकाज

---//---

---//---

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-3
िनणय

.

ीयेतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी व िन चत क न कायप दतीचे शासन
(कामाचा कार / नांव)
कामाचे व प
-शासकीय व अध याियका
संबंिधत तरतुद
-कलम 9,13,22,23,35,77,78 व 102
महारा सहकारी सं था िनयम, 1961
शासन िनणय
-पिरप के
-काय लयीन आदे श -शाखा मांक - बी , 1, 2, 3
कामासाठी जबाबदार

अिभ ाय

सं था न दणी ताव कलम 60 िदवस
(9)
पोटिनयम दु ती ताव
60 िदवस
कलम - 13

उपिनबंधक सहकारी सं था व
सहकारी अिधकारी ेणी-2
सहकारी अिधकारी ेणी-2

अध यायीक

3

सभासद वासाठी आलेले
अपील अज कलम 22 व
23

नैस गक याय त वास
अनुस न लागणारा
कालावधी (3 मिहने )

उपिनबंधक सहकारी सं था व
सहा यक सहकारी अिधकारी

अध यायीक

4

सभासद व िन पभािवत
करणे या अंतीम मंजरु ी दे णे
(कलम- 35)

नैस गक याय त वास
अनुस न लागणारा
कालावधी

उपिनबंधक सहकारी सं था व
सहा यक सहकारी अिधकारी

अध यायीक

5

कसूरवारसं थांची सिमती
बरखा तीची कारवाई
सं था समापन कारवाई
करणे

जा तीत जा त--सह अिध.(ि . े)व सहा यक
6मिहने
सहकारी अिध.
जा तीत जा त 10 वष सह अिध.(ि . े)व सहा यक
सहकारी अिध.

अध यायीक

7

89 - अे खालील आदे श

शासकीय कालावधी
करीता लागणारा
िविहत कालावधी

सहा यक सह अिध .

अध यायीका

8

का. कलम 83 खालील
कायवाही

अज ा त झालेचे
तारखेपासून 15
िदवसांचे आत

सहकारी अिधकारी ेणी-2

अध यायीका

9

का. कलम 88 खालील
कायवाही

अज ा त झालेचे
तारखेपासून 15
िदवसांचे आत

सहकारी अिधकारी ेणी-2

अध यायीका

10

का. कलम 152 (अे)

अज ा त झालेचे

सह.अिध ,उपिनबंधक हणुन

अध यायीका

1
2

6

कामाचे व प

कालावधी

अध यायीक

अध यायीक

7

तारखेपासून 10
िदवसांचे आत

शासकीय जबाबदारी

11

मुब
ं ई सावकारी अिधिनयम
1946 खालील सावकारी
परवाना नुतनीकरण करणे

अज ा त झालेचे
तारखेपासून 7
िदवसांचे आत

स हकारी अिधकारी ेणी-1

शासकीय

12

मािहती अिधकाराखलील
अज िनकाली काढणे

अज ा त झालेचे
तारखेपासून 30
िदवसांचे आत

उप िनबंधक सहकारी सं था व
सहकारी अिधकारी ेणी-1

शासकीय

13

सहकारी सं था त ारी व
ताव

अज ा त झालेचे
तारखेपासून 45
िदवसांचे आत अंितम
उ र दे णे

सहकारी अिधकारी ण
े ी- 1 व
सहकारी अिधकारी ण
े ी-2

शासकीय व
अध यायीका
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कलम 81(1)(अ) खलील
सहकारी सं थाचे
लेखापरी ण अहवाल ा त
क न घे णेसाठी कारवाई
करणे

कालावधी 90 िदवस

सहा यक सहकारी अिधकारी

अध यायीका

15

कलम 81(1)(अ) खलील
सहकारी सं थाचे
लेखापरी ण अहवालाचा
दोष दु ती अहवालाची
छाननी करणे

15 िदवस

सहा यक सहकारी अिधकारी

अध यायीका

16

िनयो. सहकारी सं थाचे
नाव राखुन ठे वणे व ब ँकेत
खाते उघडणेस परवानगी
दे णे

1 मही याचे आत

सहा यक सहकारी अिधकारी

शासकीय /
अध यायीका

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-3 नमुना अ
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग,मुंबई. काय लया या
कोण याही सं थे ची यादी कािशत करणे
. अिधसभे
चे नांव

1

2

सभे चे सद य

सभे ने
उि ट

िकती
वेळा
घे यात
येते

सभा जन
सामा या
साठी खुली
आहे . कवा
नाही

सभे चा
कायवृ ात
(उपल ध)

3

4

5

6

7

िनरं क

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-3 नमुना ब
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग,मुंबई.काय लया या
पिरषदांची यादी कािशत करणे
. पिरषदे चे
नांव

1

2

पिरषदे चे
सद य

पिरषदे चे
उि ट

िकती
वेळा
घे यात
येते

सभा जन
सामा या
साठी खुली
आहे . कवा
नाही

सभे चा
कायवृ ात
(उपल ध)

3

4

5

6

7

िन

रं

क

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-3 नमुना ड
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग,मुंबई.काय लया या
कोण याही सं थे ची यादी कािशत करणे
. सं थे चे
नांव

1

2

सं थे चे
सद य

सं थे चे
उि ट

िकती
वेळा
घे यात
येते

सभा जन
सामा या
साठी खुली
आहे . कवा
नाही

सभे चा
कायवृ ात
(उपल ध)

3

4

5

6

7

िन

रं

क

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) (4)
विर ठ काय लयाने वेळोवे ळी ठरवून िदले या वा षक ल ांका माणे

कलम (4) (1) (5)
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग मुंबई यांचे काय लयास

यां या

िनयं ाअिधन असले ले कवा यां या कमचा-याकडु न वापर यास येणारे कवा िनयम, िविनमय
िनदे श, िनयम पु तीका व अिभले ख.
------------------------------------------------------------------------------------------महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 महारा

सावकारी

(िनयमन) अिधिनयम 2014 व याखालील िनयम व कृिष उ प न खरे दी िनयमन अिधिनयम
1963 व िनयम 1967, शासकीय पिरप के व िस द केले ले थायी आदे श यानुसार कायवाही
कर यात येते.

उपिनबं धक,
सहकारी सं था, अे-िवभाग, मुंबई
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उप िनबं धक, सहकारी सं था, अे िवभाग,मुंबई. काय लयामधील द तऐवजाची वगवारी
िवषय

द तऐ
वजा
चा
कार
न ती

1

न ती अ
वग

2

न ती ब
वग

न ती

न ती क
वग

न ती

3

मुख बाब चे िशलवार

1) सं था न दणी धारीका
2) न दणी रिज टर
3) पोटिनयम दु तीचे रिज टर
4) मुंबई सावकारी िनयं ण काय ाखालील परवाना करण व
रिज टस
5) काय लयात मंजरू कर यात आले या पदाची मािहती व
कागदप े
6)लायबरी व डेउ टॉक रिज टर
7) खा याची थायी व पाचे आदे श फाईल
8) महारा सहकारी सं थाचे अिधिनयम 1960 चे कलम
83,85,88,व 12 खालील करणे यांची कागदप े रिज टस
9) टे शनरी मागणी करणे व रिज टर कमचारी सेवा पु तके
1)सहकारी सं थामधील अकरा त ारी या करणांची
कागदप े
2)पे शन केसेस
3)खाते िनहाय चौकशी
4)पगारिबला या फाई स व यासंबंिधचे रिज टरस
5)भाडे िब स
6)कॅ शबुके व इतर अनुषंगीक कॅ शबुक
7)अक मीत खच ची िबले व रिज टस
8)पो टे ज टॅप व रिज टस "अ" व "ब"
1)महारा सहकारी सं थाचे अिधिनयम 1960 चे कलम
22(2),23,35,77-अ,78,79,82,152,154,155 खालील
करणे व रिज टस
2)वा षक अहवाल
3)पी.आर.ए.व.पी.आर.बी. रिज टस
4)कमचा-यांमधील काय लयीन कामकाज वाटप बाबतची
मािहती
5)काय लय तपासणी अहवाल
6)सं थे या तपास याबाबत
7)वा षक वेतनवाढ फाई स इ.
8)सहकारी सं थाचे व सभासदांचे त ारीचे अज व रिज टस
9)सहकारी सं थाना िदले या शासकीय आ थक व रिज टस

सुरि त ठे व याचा
कालावधी

कायम व पी

ठरािवक कालावधी
करीता जतन
करावयाचे
कागदप े
(साधारण 6 ते 10)
10 ते 15 वष पयत

ठरािवक कालावधी
करीता जतन
करावयाचे
कागदप े
(साधारण 6 ते 10)
10 ते 15 वष पयत
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10) लंबीत िविनयोग दाखले गहाणखते व संबंिधत कागदप े
व रिज टस मु ांिकत पाव या इ.
11)आक मक खच ची बील व
12)वेतन दे यक व इतर दौरा भ ा व संबंिधत दे यके तसेच
शासकीय अथसहायाची दे यक मंजरू झा यानंतर कोषागार
काय लयाकडू न ा त होतो व संबंिधत दे यकावर नां◌ेदवून तेथे
जोडू न ठे व यात येते. रिज टरला मा केवळ मां क व िदनांक
नमूद कर यात येतो.
4

5

6

न ती ड
वग

म टर

हाउचस

न ती

1) सहकारी सं थाचे सभासदाचे त ारी अज
2) महारा सहकारी सं थाचे अिधिनयम 1960 चे कलम
75 खाली िदलेली मुदतवाढ करणे.
3) मुब
ं ई सावकारी िनयं ण काय ाखालील नमुना पाव या
.8 व 12.
4)सहकारी सं थाकडू न ता कालीक व पाचे मागिवलेली
मािहती
5)विर ठ काय लयाकडू न िनरिनराळया िवषयांवर मागिवलेली
ता कालीन व पाची मािहती.
6)कमचा-यांचे गोपिनय अहवाल सादर के याची धारीका
7)तालुका तरीय सहकारी सं थाचे लेखापरी ण अहवाल व
या संदभ तील प यवहार 8)रजा अज फाई स व रिज टस

कायवाही पुण
होऊन 1 वष पुण
होताच न ट
करावयाची
कागदप े

1. वग 3 व 4
2. उिशरा येणा-या कमचा-यासाठी
3. िफरती न दवही (कमचारी )
वेतन दे यक व इतर दौरा भ ा व सबंिधत दे यके तसेच
शासकीय अथ सहा याची दे यके मंजरू झा यानंतर

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-7
.

स ला
मसलतीचे
िवषय

काय माणालाचे िव तृत
वणन

कोण या अिधिनयम पुनरावृ ी
िनयमा/पिरप का दारे काल

1

सं थे ची
िनवडणूक

सव सहकारी सं थाची
संचालक मंडळाची मुदत
संप यापूव सहा मािहने
अगोदर सभासदं ◌ाची यादी
सं थाकडू न तयार क न
घे उन सदर यादीवर
िनवडणुकीतील वग करण
अ, ब , क, ड माणे
कायवाही करणे .

महारा सहकारी
सं था अिधिनयम
1960चे 73 सी बी
अ वये व महारा
सह.सं था (समितची
िनवडणुक) िनयम
2014

2

सावकारी
परवाना
नूतनीकरण
व निवन
परवाने

सावकारी नवीन परवाना
ताव छाननी क न घे णे
तसेच सावकारी परवा यांचे
नुतनीकरण क न
िमळणे साठी ताव तयार
क न मा. िज हा
उपिनबंधक, यांचेकडे सादर
करणं .

मुंबई सावकार
दरवष
िनय ंण कायदा
नुतनीकरण
महारा सावकारी
(िनयमन) अिधिनयम
2014 व याखालील
िनयम

संचालक
मंडळाची
मुदत
मंडळाची
मुदत संपले
नं तर

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-8 नमुना "अ"
उप िनबंधक सहकारी सं था अे िवभाग मुंबई काय लया या
कोण याही सं थे ची यादी कािशत करणे .
. सिमतीचे
नाव

सिमतीचे
सद य

सिमतीचे
उि ट

िकती
सभा
वेळा
जनसभा
घे यात येते यासाठी
खुली आहे
कवा नाही
िवनापरवाना मिह यातुन नाही
सावकारी
1 वेळा
करणा-या
य तीवर
कारवाई

1

मुंबई
सावकार
िनयं ण
काय ाची
अंमल
बजावणी
भरारी
पथक

1.पोिलस
आयु त
2 उपिनबंधक
सहकारी
सं था अेिवभाग मुंबई
3.तहसीलदार

2

ले खापरी
ण सम वये
सिमती

1 उपिनबंधक ले खापरी ण मिह यातुन
सहकारी
अहवाल
1 वेळा
सं था अेवाचन
िवभाग मुंबई
2.ले खपरी ण
स . मुंबई

नाही

सभे चा
कायवृ ां
त
(उपल ध)
असे
इितवृ
िलिहले
जाते

असे
इितवृ
िलिहले
जाते

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-8 नमुना "ब"
उपिनबं धक सहकारी सं था अे िवभाग मुंबई काय लया या कोण याही सं थेची
यादी कािशत करणे .
.

अिधसभे
चे नांव

सभे चे
सद य

सभे चे
उि ट

िन

िकती वेळा सभा जन सभे चा
घे यात येते सामा यां कायवृ ांत
साठी
(उपल ध )
खुली
आहे .
कवा
नाही
रं

क

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-8 नमुना "ड"
उप िनबंधक सहकारी सं था अे िवभाग मुंबई काय लया या
कोण याही सं थे ची यादी कािशत करणे
.

अिधसभे चे
नांव

सभे चे
सद य

सभे चे
उि ट

िन

िकती वेळा
घे यात येते

रं

सभा जन
सामा यांसा
ठी खुली
आहे .
कवा नाही

सभे चा
कायवृ ांत
(उपल ध )

क

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-10
उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे-िवभाग, मुंबई िवभाग काय लयातील अिधकारी / कमचारी
यांची नावे व यांचे मािसक वेतन
अ.

पदनाम

अिधकारी/कमचा-यांचे नाव
व पद

वग

जू िदनां क

दुर वनी

मां क

एकुण
वेतन

1

उपिनबंधक

ी पी. बी. सातपुते

1

09.06.2019

02-22618471

85800

2

सहकारी अिध-1

ी.अे .एम. शदे

3

12.08.2019

--"--

64000

4

मु यिलपीक

ी पी एम खच

3

01.04.2019

--"--

17420

5

सहकारी अिध-

ी. अे. एस. जाधव

3

08.10.2014

--"--

47600

िर त पद

3

-

--"--

3

19.05.2016

--"--

27900

3

09.06.2017

--"--

36400

2
6

सहकारी अिध2

7

सहा.सह.अिध

8

सहा.सह.अिध

ीमती आर.आर.पवार
(सेवा वग- रा य सहकारी
िनवडणुक ािधकरण, पुणे)
ीमती आर.एम.महाडीक

9

किन ठ िलिपक

िर त पद

3

--

--"--

--

10

किन ठ िलिपक

िर त पद

3

--

--"--

--

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई.
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कलम 4 (1) ब-11
वाटप केले या र कमा व अशा काय मा या लाभाथ या तपिशलासह अथ
सहा यात काय माची अंमल बजावणी कर याची िरत.
-------------------------------------------------------------------------------------------उपिनबंधक सहकारी सं था अे िवभाग मुंबई यांचे काय लयाकडु न सन 20192020 या िव ीय वष त असे वाटप कर यात आले ले नाही.

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-12
उपिनबंधक सहकारी सं था अे िवभाग मुंबई काय लया या तािवत खच या व
केले या सं िवतरणावरील अहवाला या तपिशलासह या या येक एज सीना केले ला िनयम
वाटप केले ला अथसं क पीय तरतुद
-------------------------------------------------------------------------------------------उपिनबंधक सहकारी सं था अे िवभाग या काय लयाकडु न एज सीना िनयत
वाटपासाठी अथसं क पीय तरतुद चे वाटप केले जात नाही.

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-13
िदले या सवलती परवाने कवा ािधकार प े
----------------------------------------उपिनबंधक सहकारी सं था अे िवभाग या काय लयाकडु न सवलती, परवाने
कवा ािधकार प िदली जात नाही.

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-14
इले ॉिन स व पात िनिद ट केले या कवा धारण केले या मािहतीचा तपिशल
-------------------------------------------------------------------------------इले ॉिन स व पात िनिद ट केले ली मािहती उपिनबंधक सहकारी सं था अे
िवभाग या काय लयात धारण केली जात नाही.

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-15
जर सावजिनक वापरासाठी चानिव यात येत असतील तर ंथालये व वाचनालये
यांचे वेळासह मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असले या सुिवधांचा तपिशल .
---------------------------------------------------------------------------------------------ंथालये /वाचनालये ही या काय लयामाफत चालिवली जात नाहीत. तथापी
भारतीय नागिरकांना या काय लयात महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 32

अ वये कागदप े उपल ध क न घे ता येतात आिण संबंधीत सं थे या मािहती ा त क न घे ता
येते .

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-16
सावजिनक मािहती अिधका-यां ची नावे कवा पदनामे व इतर तपिशल
. मािहती अिधका-यां चे नांव
1
2

ी पी. बी. सातपुते
थम अिपलीय मािहती अिधकारी
ी अे. एम. शदे
सहकारी अिधकारी ेणी-1

पदनाम
उपिनबंधक सहकारी सं था,
अे िवभाग मुंबई
सहकारी अिधकारी ेणी-1

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई
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कलम 4 (1) ब-17
या कलमा यितिर त अ य वतं

काशन नाही.

उपिनबं धक,
सहकारी सं था अे-िवभाग, मुंबई

