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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²Ö¬ÓÖú ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÃÓ£ÖÖ ‡Ô ×¾Ö³ÖÖÖ ´Ö²ÓãÖ‡Ô µÖÖ“ÓÖê úÖµÖÖ»ÔÖµÖ
³ÖÖ¹êýúÖ “Ö¸òüß™üê²Ö»Ö ™üÒÃ™ü, ™üÒÖÃÖ¯ÖÖ™êüÔ ÆüÖ‰úÃÖ, 5 ¾ÖÖ ´ÖÖôûÖ, 128/²Öß, ¯ÖãÖÖ ÛÃ™üÒ™ü, ´ÖÛÃ•Ö¤ü ²Ö¤Óü¸ü (¯Ö¾ãÖ)Ô,´Ö²ÓãÖ‡Ô 400 009

•ÖÖ.úÎ.´ÖãÓ²Ö‡Ô/ÃÖ×Ö/‡Ô ×¾Ö³ÖÖÖü/´ÖÖ.†.¯ÖãÃŸÖßúÖ/
×¤üÖÖÓú :- /01/2020

/2020

¯ÖÏ×ŸÖ,
´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ´Öã²ÓÖ‡Ô (1) ¿ÖÆü¸ü
×¾ÖÂÖµÖ - ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú»Ö´Ö (4) ¯Ö´ÏÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß
ÃÖÖ 2019-2020
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ êÖ †¾Ö»ÖÖêúÖ ¾ÆüÖ¾Öê.
2/-

µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ×úŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÆêü •Öã» îÖ 2019 Ÿ êÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü 2020 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ

ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö» êÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ êÖ ‡Ô-´Öê»Ö ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÆüÖµÖú ×Ö²Ö¬ÓÖú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÃÓ£ÖÖ, ‡Ô ×¾Ö³ÖÖÖ, ´Ö²ÓãÖ‡.Ô
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सहायक िनबं धक,

सहकारी संस्था, ई िवभाग, मं ब
ु ई
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम (4) �माणे
मािहतीचा �िसध्दी सन - 2019-20

2
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1. The Pariculars of organization, functions and duties
(रचना काय� व कतर् व्ये याच
ं ा तपशील)
1

सहायक िनबं धक सहकारी संस्था, ईिवभाग,

काय�लयाचे नाव

मंुबई
2

काय�लय �मुख

3

मं �ालयातील

सहायक िनबं धक
कोणत्या सहकार िवभाग

खात्याच्या अिधनस्त
4

कायर्क्षे�

ई �वभाग ( माझागांव, भायखळा, सातरस्ता,
मब
ंु ई स��ल, Ø“Ö“Ö¯ÖÖêúôûß,

5

िविशष्ट कायर्

›üÖòúµÖÖ›üÔ ¸üÖ›êü )

कलम 9 अन्वये न�दणी, कलम 101 अन्वये
वसुली दाखला, कलम 22,23 व 35 अ�पलाव
ं र
कायव
र् ाह� करणे.

6

सवर् संबंधीत अिधकारी

तक्ता जोडला आहे

7

काय� /कामाचे स्व�प

नमुद के ल्यानुसार

8

मालम�े चा तपशील

काय�लयीन जागा भाडे तत्वावर आहे .
काय�लयीन फ�नचर/संगणक इ.

9

उपलब्ध सेवा

फोन न.ं 02265160155

10

काय�लयीन कामकाजाची वेळ

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पय�त

11

सु�ी

दस
ु रा व चौथा शिनवार, रिववार व शासनाने वेळोवे ळी जाहीर
के लेल्या सु�या

12

टपाल �स्वकारण्याच्या वेळा

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पय�त

13

अिपल/पुनिरक्षण अजर् दाखल सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पय�त
करण्याच्या वेळा

14

कॅ व्हे ट व लेखी म्हणणे

15

अिपल अजर् /पुनिरक्षण अज�वर अिपल अजर्
लावण्यात येणारे कोटर् फी स्टॅ म्प

काय�लयीन वेळे त
�. 100/-

पुनिरक्षण अजर्

�. 100/-

स्थिगती अजर्

�. 25/-

िवलंबात सुट िमळणेसाठी अजर् �. 25/िबगर वाटी/�ितवादी याच
ं ा
परवानगी अजर्

�. 50/-

वकालतनामा

�. 5/-

कॅ व्हे ट

�. 25/-

E:\hemant6.6.1111\LILY\rti section (4)

16

मािहती अिधकार

4

अजर् �. 10/अिपल I �. 20/अिपल II �. 20/-

x
x
x

सहकारी अथर् व्यवस्था �ामीण जनता, आ�थक व सामािजक पीिडत शोिषतांच्या उत्कष�चे आशा स्थान म्हणन
ू
मान्यता पावलेली असून ितने गेल्या शतकामध्ये सवर्व्यापी स्व�प �ाप्त के लेले आहे .
व्यक्तीच्या �ामीण शेतीिवषयक गरजाप
ं ासून ते �ाहक वस्तु िवतरण, औदयोिगक �ि�या, इतके च नव्हे तर
सहकारी �ग्णालयाप
ं य�त लक्षणीय वाटचाल झाली आहे .
िवभागात सवर् सहकारी संस्थाच
ं ी संख्या िद. 31.3.2018 अखे र एकू ण 603 इतकी झालेली आहे .

2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमर् चारी याच
ं े अिधकारी व कतर् व्ये)
सहाय्यक िनबंधक, सहकारी सस्ंथा, ईिवभाग, मंब
ु ई यांच्या अिधनस्त असणाऱ्या सवर् अिधकारी यांच्या
जबाबदाऱ्या
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

सहकारी संस्था व उपिवधी नोंदणी (क.9) आिण त्याच्या सुधारणा (क.13 व 14) याच
ं ी नोंदणी करणे आिण

नोंदणीचे �माणप� दे णे (क.10)
सदस्य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे िंकवा नाही िंकवा त्याच
ं े रहाण्याचे िठकाण संस्थे च्या कायर्क्षे�ात आहे
िंकवा नाही याचा िनणर्य दे णे (क.11)
संस्थाचे वग�करण करणे आिण त्यांची यादी �िसध्द करणे (क.12) (3अ) उपिवधीची सुधारणा नोंदणी नाकारणे
(क. 13) आिण उपिवधी सुधारणा करण्याचा िनद� श दे णे(क.14)
संस्थे च्या नाव बदलास मं जूरी दे णे (क.15)
संस्थाचे एकीकरण, हस्तात
ं रण, िवभागणी िंकवा �पात
ं र यास
ं मं जूरी दे णे (क 17)
संस्थाचे एकीकरण िंकवा पुनरर् चना करण्याचा िनद� श दे णे (क 18)
संस्थे ची पुनरर् चना करण्याचा आदे श दे णे (क. 19)
संस्थाच्या भागीदारीस परवानगी दे णे (क 20)
एखादया संस्थे चा सदस्य म्हणन
ू दाखल क�न घेण्यास नकार दे ण्यात आलेल्या व्यक्तीने के लेले अपील िनकालात
काढणे (क.23)
सदस्याची संस्थे तन
ू हकालप�ी करण्याचे ठरावास मान्यता दे णे िंकवा सदर सदस्यास पुन: सदस्य म्हणन
ू दाखल
क�न घेण्यास संमती दे णे (क. 35)
दस
ु ऱ्या संस्थे स कजर् दे ण्यास संमती दे णे (क.44)
संस्थे चा िनधी िविशष्ठ रीतीने गं ◌त
ु िवण्यासंबं धी आदे श दे णे (क. 70)
एखादया संस्थे च्या िंकवा संस्था वग�च्या सिमतीवरील सदस्याच
ं ी कमाल संख्या िन�श्चत करणे (क.73)
अिधसुिचत िविन�दष्ट संस्थाच्या िनवडणक
ू ा घेणे व िनवडणक
ू घेण्याचा खचर् िविहत रीतीने वसुल करणे (क. 73ए
क क)
मुदत संपण्यापूव� सिमतीने िनवडणक
ू न घेतल्यास िनबं धक स्वत:च संस्थे चे व्यवस्थापन आपल्याकडे घेता येईल
िंकवा �शासकाची नेमणक
ू करता येईल (क. 73 ह)
संस्थे ची िंकवा संस्था वग�चा मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िव� अिधकारी, व्यवस्थापक, सिचव, िव�लब्धी व
वेतनेतर पिरलब्धी िनध�रीत करणे (क. 74)
वा�षक सवर्साधारण सभा बोलािवण्यात िंकवा ितचेपुढे ताळे बंद वगै रे ठे वण्याच्या बाबतीत कसून करणारा (क.
75) िंकवा िवशेष साधारण सभा बोलािवण्यात कसूर करणारा (क. 76) अिधकारी िंकवा सिमतीचा सदस्य यास
ं
िनवडणक
ु ीस अपा� ठरिवणे िंकवा असा अिधकारी संस्थे चा नोकर असल्यास त्यास �. 100/- पय�त दं ड करणे.

E:\hemant6.6.1111\LILY\rti section (4)

5

18. वा�षक सवर्साधारण बोलिवणे िंकवा ती बोलावण्याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
19. संस्थे ची िवशेष सवर्साधारण बोलिवणे िंकवा ती बोलावण्याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
20. सिमतीच्या नवीन सिमतीच्या सदस्याच
ं ी िंकवा �शासकाच
ं ी नेमणक
ू करणे िंकवा बदलणे (क.77अ)
21. सिमती काढू न टाकणे आिण नवीन सिमती िंकवा �शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व दस
ु रा नेमणे (क.78)
22. संस्थे स बंधनकारक असतील अशी कामे करवून घेणे आिण त्यात कसूर करणाऱ्यास दं ड करणे (क.79)
23. िविनसम तयार करण्यासाठी िनदे श दे णे (क.79 अ अ)
24. संस्थे चे दप्तर आिण िमळकतीचा ताबा घेणे (क.80)
25. संस्थे चे दरवष� िहशब
े तपासणी िंकवा तपासून घेणे (क.81) आिण िहशब
े ातील दोष सध
ु ारण्याचा संस्थे स आदे श
दे णे (क.82)
26. संस्थे ची रचना, कामकाज आिण आ�थक �स्थती यासंबं धी चौकशी करणे (क.83)
27. चौकशी िंकवा तपासणी याच
ं े खच�ब�ल हु कू म करणे (क.85) आिण ती वसूल करणे (क.86)
28. संस्थे ची पुस्तके तपासणे िंकवा ती तपासून घेणे (क.84)
29. चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष संस्थे च्या िनदशर्नास आणणे आिण त्यासाठी उपाययोजना
करण्यािवषयी िनदे श दे णे (क.87)
30. अपराधी, �वतर् क वगै रे िव�ध्द नुकसानी आकारणे (क 88)
31. साक्षीसाठी हजर राहणेकरीता िंकवा कोणताही दस्तऐवज हजर करण्यास भाग पडणे (क.89)
32. संस्थे च्या कारभाराचे िनरीक्षण करणे (क-89-अ)
33. िविविक्षत सहकारी संस्थाच्या दे य थकबाकीची जमीन महसल
ू ची थकबाकी असल्या�माणे वसुली करणे (क. 101)
34. सहकारी संस्थे चे व्यवहार बंद करणे (क 102) ऋणपरीशोधकाच
ं ी नेमणक
ू (क.103)
The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision
and accountability.
(िनणर्य घेण्याच्या �ि�येत अनुसरण्यात येणारी कायर्पध्दती, तसेच पयर्वे क्षण आिण उ�रदाियत्व �णाली)

सहकार खात्याची क्षे �ीय रचना
�धान सिचव (सहकार) (मं �ालय स्तर)
सहकार आयुक्त (राज्य मुख्यालय स्तर)
िवभागीय सहिनबं धक, (िवभाग स्तर)
िजल्हा उपिनबंधक, (िजल्हा स्तर)
तालुका/वॉडर् /उप/सहाय्यक िनबंधक (तालुका/वॉडर् स्तर)
3. The norms set by it for the discharge of its functions
(स्वत:ची काय� पार पाडण्यासाठी ठरिवण्यात आलेली मानके )
आिण
4. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control or
used by its employees for discharging its functions.
(त्याच्ंयाकडील असलेले िंकवा त्याच्ंया िनयं �णात आलेले िंकवा त्याच
ं ी काय� पार पाडण्यासाठी त्याच्ंया
कमर् चारी वग�कडू न येणारे िनयम, िविनयम, सुचना, िनयमपु�स्तका आिण अिभलेख)
x महाराष्� नागरी सेवा िनयम 1980 िव�ीय अिधकार
x महाराष्� सहकारी संस्था अिधिनयम 1960 व त्याखालील िनयम 1961

E:\hemant6.6.1111\LILY\rti section (4)

x
x
x

बहु राज्यस्तरीय सहकारी संस्था कायदा 20053
मं ◌ब
ु ई सावकारी कायदा 1946
शासन व मुख्यालय पिरप�कांची धािरका (काय�लयात उपलब्ध आहे ).

5. A statement of the categories of documents that are held by it or under its control
(त्याच्ंयाकडे असलेल्या िंकवा त्याच्ंया िनयं �णाखाली असलेल्या दस्तऐवजाच्ंया �वग�चे िववरण)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

वग�करण �कार A (कायम स्व�पी ठे वावयाची कागदप�े )
सहकारी संस्थे ची नोंदणी व पोटिनयम नोंदणी धारीका
िवभागीय सूचना पुस्तका (Manual)
S.O. File (स्थायी आदे श धािरका)
शासन िनणर्य
भौगोिलक बदल आदे श
कागदप�े वग�करण यादी
अिभलेख सूची
िनवाडा व िड�ी आदे श
जडवस्तूसह नोंदवही
GIS नोंदवही
�े डे शन िलस्ट
म.सह.स.ं िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सवर् कागदप�े
सवर् वैधािनक आदे श
आ�थक �स्ताव
नमुनेदार उपिवधी
नोंदणी �माक
ं िवतरण

वग�करण �कार B (35 वष� पयर् त ठे वावयाची कागदप�े )
x पोटिनयम द�
ु स्ती �करणे
x कायर्�म अद
ं ाजप�क पु�स्तका
x पेन्शन �करणे
x िनयुक्ती आदे श
x बदली आदे श
x बढती आदे श
x आरक्षण आदे श
वग�करण �कार C (5 वष�पयर् त ठे वावयाची कागदप�े)
x
x
x
x
x
x
x
x

सहकारी संस्थाचे वा�षक अहवाल व लेखे
शासन राजप� व अिधसूचना
िवधानसभा �श्न व उ�रे /िवधान पिरषद �श्न व उ�रे , कपात सुचना, लक्षावे धी सूचना, आश्वासने
�शासकीय आदे श
कामकाज वाटप आदे श
तपासणी अहवाल
आवक जावक नोंदवही
PRA/PRB (िनयतकालीन) िववरण प�े सादरीकरण नोंदवही

6
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वग�करण �कार D कायर्भाग संपताच अथवा लेखा पिरक्षण पूतर्ता अहवाल स्वीकृ त होताच, परं तू त्यानंतर
कोणत्याही पिर�स्थतीत 1 वष�च्या आत या �कारात मोडणारी कागदप�े कधीही अिभलेख कक्षाकडे
पाठवावयाची नसतात.
6. The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by
the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration,
thereof (आपले धोरण तयार करण्याच्या िंकवा त्याची अम
ं लबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकाश
ं ी
िवचारिविनमय करण्यासाठी िंकवा लोकाक
ं डू न िनवे दने के ली जाण्यासाठी आ�स्तत्वात असलेल्या व्यवस्थे चा
तपशील)
�ाप्त झालेल्या धोरणात्मक बाबीवर सुचना तसेच कायदयातील द�
ु स्तीबाबतचा �स्ताव शासनास मान्यतेसाठी
सादर करण्यास घेतात अिंतम मान्यता िवधी मं डळाव्दारे होते.
7. A statement of the boards, councils and other bodies Minutes (आपला एक भाग म्हणन
ू िंकवा
सल्ला दे ण्याच्या �योजनासाठी म्हणन
ू घटीत के लेल्या दोन िंकवा अिधक व्यक्तीच्या िमळू न बनलेल्या मं डळाचे
/ पिरषदाच
ं े/ सिमत्याच
ं े/ अन्य िनकायाच
ं े िववरण आिण त्या मं डळाच्या / पिरषदाच्ंया/ सिमत्याच्या/ अन्य
िनकायाच्ंया बैठकीत लोकास
ं ाठी खुल्या आहे त िंकवा कसे िंकवा अशा बैठकींची कायर्वृ�े जनतेला पहावयास
िमळण्याजोगी आहे त िंकवा कसे याबाबतचे िववरण)
8. A directory of officers and employees (अिधकाऱ्याच
ं ी व कमर् चाऱ्याच
ं ी िनद� िशका)

सहायक िनबंधक, सहकारी संस्था, ई िवभाग, मंुबई
अ.�.

अिधकारी/कमर्चारी नाव

1

सद
ु ाम काठे

2

�ीम एस एस मॅ सी

3

�ीम एस एस मयेकर

4

�ी आर एस कदम

5

ÁÖß. •ÖµÖ×¤ü¯Ö ¤üê¾Öúãôûê

6

�ी एस एन खेवरा

पदनाम
सहायक िनबंधक सहकारी
संस्था, ई िवभाग, मंुबई

¹ý•Öæ ×¤üÖÖÓú
02/06/2017

सहकार अिधकार� (�ण
े ी 1)

01/06/2016
सहकार अिधकारी (�ण
े ी-2)
01/11/2013
मुख्यिलपीक
01/07/2015
ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß 02/05/2018
िशपाई
01/07/2003

9. The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the system
of compensation as provided in regulation (आपल्या �त्येक अिधकाऱ्याला व कमर् चाऱ्याला िमळणारे
मािसक वेतन, तसेच �ािधकरणाच्या िविनयमामध्ये तरतूद के ल्या�माणे नुकसान भरपाई दे ण्याची पध्दती)
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पदनाम

वेतन�ण
े ी

1

सहायक िनबं धक सहकारी संस्था, ई िवभाग, मंुबई

9300 - 34,800

2

सहकार अिधकार� (�ण
े ी 1)

9300 - 34,800

3

सहकार अिधकारी (�ण
े ी-2)

9300 - 34,800

4

मुख्यिलपीक

9300 - 34,800

5

िशपाई

4440 - 7440

10. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursement made (सवर् योजनाच
ं ा तपशील, �स्तािवत खचर् दशर्िवणारा,
आपल्या �त्येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथर् संकल्प आिण संिवतिरत रकमाच
ं ा अहवाल)
स्वतं� धािरका या काय�लयात उपलब्ध आहे .
11. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the details
of beneficiaries of such programmes (अथर् सहाय्य कायर्�माच्या अम
ं लबजावणीची िरत तसेच वाटप
के लेल्या रकमा आिण अशा कायर्�माच्ंया लाभधारकाच
ं ा तपशील)
अद
ं ाज व िनयोजन शाखा कलम (4) (1) (V) नमन
ु ाब
अ.

शासन

�.

िदलल
े े िवषय

1

िनणय
र् ानस
ु ार शासन िनणय
र् �माक
ं व ता र ी ख

2235 सामािजक सुरक्षा व
कल्याण

भिवष्य

िनव�ह

िनधीच्या

वगर् णीदारास
ं ाठी

ठे व संलग्न िवमा योजना

2

शासन

िनणर्य

�.

भिनिन

1003/��.44/2003/13 अ िद.
1.12.2003

अथस
र् क
ं ल्पीय अद
ं ाज सन 1. शासन िनणर्य �. बजीटी
1006/�. �. 50/17 स िद.
2018-19 सहकार पणन
5.4.06
व व�ोदयोग �वभाग, 2. सीसीआर-1499/ �� 135/2
स िद. 26.4.1999
लख
े ानद
ु ान
�वतरण
3. (पीक
उत्पादन
�ोत्साहन
(योजना)
योजना
योजनेची
व्याप्ती
वाढिवणेबाबत)
4. सीसीआर 142000/ 13917/
�� 630/ 2 स िद. 4.3.2003
सहकारी उपसा जलिंसचन
योजनान
ं ा
दयावयाचे

अिभ�ाय (असल्यास)
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अथर् सहाय्य
5. शासन िनणर्य �. सीएसएस
1494/ 2822/ � �. 1337/ 7
सी
िद.
19.11.1994
औदयोिगक सहकारी संस्थान
ं ा
1:3 या �माणात शासकीय
भागभांडवल दे ण्याची योजना
िजल्हा
स्तराव�न
राज्य
स्तरावर घेण्याबाबत.
6. औदयोस-1094/ 5905/ � �.
320/ 9 स िद. 2.1.2002

कायर्�म अद
ं ाजप�क

िव� िवभाग �. काअप - 1005/
��. 111/ अथर् संकल्प 1/ िद.
10.10.05

�ितवष�

िवधान

मं डळाच्या

माचर्मध्ये

होणाऱ्या अथर् संकल्पीय अिधवे शनास
कायर्�म अद
ं ाज प�के , अथर् संकल्प
िवधानमं डळास सादर झाल्यानंतर त्याच
िदवशी अथवा दस
ु ऱ्या िदवशी िवधान
मं डळ सदस्यान
ं ा उपलब्ध क�न दे णे.

4

अथर्

संकल्पीय

अद
ं ाजप�के
सुधारलेली

वा�षक
आिण

अद
ं ाजप�के

िनयं �ण

अिधकाऱ्यान
ं ी

शासनाने

�शासकिनकै

िवभागास नेमून िदलेल्या
तारखान
ं ी

सादर

शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
बीजीटी 1076/ 555/ 76/ बीयुडी 3
िद. 11.11.1976

करण्याबाबत

5

मािहतीचा अिधकार 2005

सामान्य

�शासन

िवभाग

�.

�माअ 2005/ ��. 230/05/05
िद. 18.8.2005
6

7610 शासकीय कमर् चारी 1. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
इत्यादीना
कजर्
अ)
अि�म 1096/ �� 4/ 96
िविनयम िद. 23.6.1977
घरबाध
ं णी
2. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
एचबीए 1076/ सीआर 765/
जीईएन 5 िद. 5.2.1981
3. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
एचबीए 1083/ सीआर 812/
जनरल/ 5 िद. 22.10.1984

1. पुढील आ�थक वष�चे अथर् संकल्पीय
वा�षक
अद
ं ाजप�क
िनयं �ण
अिधकाऱ्यान
ं ी शासनाने �शासकीय
िवभागास पाठिवण्याची शेवटची तारीख
15 ऑक्टोबर
2.
चालू आ�थक वष�चे आठमाही
अद
ं ाजप�के िनयं �ण अिधकाऱ्यान
ं ी
शासनाचे
�शासकीय
िवभागास
पाठिवण्याची शेवटची तारीख 31
िडसेंबर
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4. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ
ं 1088/ 155/ िविनयम
िद. 6.11.1990
5. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
मं ◌िुविन
1086/
543
/कोषागारे 6 िद. 31.3.1989

6. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ
ं 1088/ 155/ िविनयम
िद. 6.11.1990
7. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ
ं 1087 / 465/ िविनयम
िद. 6.11.1990

8. शासन
िनणर्य
सहकार
वस्तर्ोदयोग िवभाग एचएसजी
1090/ 15120/�� 13/ 18
सी िद.7.2.1991

9. शासन िनणर्य सहकार व
वस्तर्ोदयोग
िवभाग
�.
एचएसजी 1090/15120/ ��
271/ 19 सी िद.10.4.1992
10. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ 1093/ ��. 421/ 19
सी िद. 7.8.1993
11. सहकार वस्तर्ोदयोग िवभाग
शासन िनणर्य �. एचएसजी
1093/ ��. 8/ 18 सी िद.
27.10.1993
12. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ
ं 1093/ ��. 135/ 93/
िविनयम 18/5/1994
13. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
1095/ ��. 19/95/ िविनयम
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िद. 15.5.1998
14. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
1099/�� 2/99/िविनयम िद.
8.7.1999
15. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ
ं 1002/ ��. 58/ 2002
िविनयम िद. 6.7.2002
16. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
घबाअ
ं
10037/ �� 75/
2003 िविनयम िद. 3.9.2003
17. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
अि�म 1004/ ��. 39/ 04
िविनयम िद. 9.2.2005
ब) मोटार सायकल

1. शासन िनणर्य �. अि�म
1090/23
िविनयम
िद.
7.6.1990
2. िव� िवभाग �. अि�म 1093/
��. 14/ 93/ िविनयम िद.
1.4.1993
3. शासन िनणर्य �. भा�से
3899/�� 188/98/ का.9/
िद. 25.5.1999
4. शासन िनणर्य �. 1099/ ��.
3/99/ िविनयम िद. 9.7.1999
5. शासन िनणर्य िव� िवभाग
अि�म 1095/ ��. 95/
िविनयम िद. 28.2.2000
6. शा. िनणर्य �. अि�म 1099/
��. 18/99/ िविनयम िद.
10.3.2000
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7. शा.िन.�. िव� िवभाग अि�म
(व्याजदर) 1099/ ��. 37/
99/ िविनयम िद. 25.4.2000

8. शा.िन.अि�म1000/��37/2000,
िद.10.8.2000
9. िव� िवभाग �. अि�म 1005/ �� 18/2005 िविनयम
िद. 20.6.2005
क) संगणक

1. शासन िनणर्य �. अि�म
1092/ �� 42/92 िविनयम
िद. 1.4.1993
2. शासन िनणर्य �. अि�म
1096/��. 41/96/ िविनयम
िद. 30.10.1996
3. शासन िनणर्य �. अि�म
1098/ �� 41/96/ िविनयम
िद. 2.6.1998
4. मा.शा. पुरक प� �. अि�म
1098/ �� 16/ 98/ िविनयम
िद. 17.6.1998
5. शासन िनणर्य �. अि�म
1098/ �� 16/ 98 िविनयम
िद. 25.1.2000
6. शासन िनणर्य िव� िवभाग �.
अि�म 1000/ ��.42/2000
िविनयम िद. 1.7.2000
अद
ं ाज व िनयोजन शाखा कलम 4 (1) (ब) (V) नमन
ु ाब

अ. शासन

िनणय
र् ानस
ु ार शासन िनणय
र् �माक
ं व ता र ी ख

�. िदलल
े े िवषय
1

7610 शासकीय कमर् चारी 1. िव� िवभाग पिरप�क �. घबाअ 1077/ सीआर

अिभ�ाय (असल्यास)
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1098/ जीइएन 5, िद. 8.5.1981
2. पिरप�क �. डीओएस 1188-30/ 18 िद.
27/6/88
3. सहकार व वस्तर्ो�ोग िवभाग पिरप�क �.
एचएसजी 1192/ �करण 443/19 सी िद.
1.1.1993
4. शासन पिरप�क �. सहकार वस्तर्ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/ ��. 64/ 19 सी िद.
26.7.1993
5. जा. �. अद
ं ाज िनयोजन/ ई 4/ सवर् अ�ीम
2000/ िद. 8.2.2000
6. जा.�. िनयोजन ई4/सवर् अि�म 2000/ िद.
8.2.2000
7. शासन पिरप�क �. सहकार वस्तर्ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/ ��.49/ 99/ िविनयम िद.
5.5.2000
8. जा.�. िनयोजन ई 4/सवर् अि�म अजर् 2000/
िद. 17.2.2000
9. जा. �. ई4/घबाअ
ं / 2000 िद. 20.9.2000
10. शासन पिरप�क �. वसल
ू ी 4405/ ��
729/19 स िद. 1.10.2005
Circular No. MCA 1073/ 596-F 1 dt
29.5.1974

14.
Details in respect of the information available to or held by it, reduced in and
electronic form (इलक्
े �ॉिनक स्व�पात त्यात उपलब्ध असलल्ेया िंकवा त्यांच्या कडे असलल्ेया मािहतीच्या
सब
ं ं धातील तपशील )
िनरं क
15.
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information
including the working hours or a library or reading room, if maintained for public
use. (मािहती िमळिवण्यासाठी नागिरकांनी उपलब्ध असणाऱ्या सिुवधांचा तपशील, तसच
े सावर् जिनक
वापरासाठी चालिवण्यात ये त असलल्ेया �ंथालयाच्या िंकवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळींचा तपशील)
काय�लय भाडयाच्या जागे त असल्याने व जागा अपूरी असल्याने या काय�लयाकडे स्वतं� �ं थालय
नाही. अभ्यागतान
ं ा बसण्याची सुिवधा काय�लयात आहे . �त्येक काय�लयात शासकीय मािहती अिधकारी व अिपलीय
अिधकारी यांची नावे �िसध्द के लेली आहे . नागरीकाच
ं ी सनद दशर्नी भागात लावण्यात आली आहे .
16.
The names designations and other particulars of the public information officers
(जन मािहती अिधकाऱ्याचे नाव, पदनाम आिण इतर तपशील)
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नमन
ु ा

िजल्हयाचे नाव :- ई िवभाग, मंुबई 1 शहर
अ.�. काय�लयाचे

ना व

प�व्यवहाराचा

पण
ू र्

व जन मािहती अिधकाऱ्यांचे नाव, अिपलीय अिधकाऱ्याचे नाव,
प�ा
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