´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 2005
Ûú»Ö´Ö 4 (ÜÖ) ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß
ÃÖ®Ö 2018
सहकार आयु त व िनबं धक, सहकारी सं था, महारा

रा य, पु णे 411001

Pro-active Disclosure under
Section 4(1) (b) of the Right To Information Act 2005
1. The particulars of organisation, functions and duties
(रचना, काय व कत ये यांचा तपशील)

 सहकारी अथ यव था ामीण जनता, आ थक व सामािजक पीिडत शोिषतां या उ कष चे आशा थान
हणू न मा यता पावलेली असू न ितने गे या शतकाम ये सव यापी व प ा त केलेले आहे . य ती या
ामीण शेती िवषयक गरजांपासून ते ाहक व तू िवतरण, औ ोिगक ि या, इतकेच न हे तर सहकारी
णालयांपयत ल णीय वाटचाल झाली आहे .
 सहकारी सं थांची सं या सन 1961 म ये 31,565 होती व माच 2017 अखेर ती 1,95,301 इतकी
झालेली आहे . सभासद सं या सन 1961 म ये 42 लाख होती व माच 2017 अखेर ती 499 लाख
(अ थायी ) इतकी झालेली आहे .
 या सहकारी सं थांचे संचालन व शासन सहकार खाते व या अंतगत असले ली दोन संचालनालये
अनु मे पणन संचालनालय, पुणे व हातमाग, यं माग व व ो ोग संचालनालय, नागपू र आिण साखर
आयु तालय, पुणे यां या माफत केले जाते.

 िवभाग 1 - सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी सं था, म.रा. पु णे यां या िनयं णाखालील
िवषय :1. संचालन व शासन
2. ले खापिर ण
3. सहकारी पत सं था
4. औ ोिगक सहकारी सं था (हातमाग व यं माग यितिर त)
5. सहकारी गृ हिनम ण सं था
6. इतर सहकारी सं था
7. िश ण, संशोधन व िश ण
8. सावकारी परवाने
 िवभाग 2 - साखर आयु त महारा

रा य पुणे यां या िनयं णा - खालील िवषय :-

1. सहकारी साखर कारखाने .
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 िवभाग 3 - संचालक कृिष पणन, म.रा. पु णे यां या िनयं णा खालील िवषय:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

व

वखार
सहकारी ि या सं था (सावकारी साखर कारखाने वगळू न)
सहकारी पणन सं था
सहकारी गोदामे
सहकारी ाहक सं था
कृिष उ प न बाजार सिम या
पणन सव ण व संशोधन
एकसू ी बाजार वृ सं था योजना.

ो ोग िवभाग

ा तािवक - माच 89 पासून पातळीवर कृिष व सहकार िवभाग हयांचे िवभाजन होऊन
सहकार व व ो ोग िवभाग हा वंत िवभाग िनम ण कर यात आला. या िवभागात
खालील काय लयां चे कामकाज अंतभू त कर यात आले आहे .
 व

ो ोग संचालनालय, म.रा. नागपूर यां या िनयं णाखालील िवषय:-

1.
2.

हातमाग व यं माग सहकारी सं था
सहकारी सूतिगर या

 रे शीम संचालनालय, म.रा. नागपूर यां या िनयं णाखालील िवषय:1. रे शीम उ ोग
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2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये )
सहकार आयु त व अिधन त अिधकारी यां या जबाबदा-या

1.

सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (क. 9) आिण या या सुधारणा (क. 13 व क. 14) यांची न दणी करणे
आिण न दणीचे माण प दे णे (क. 10)

2.

सद य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे कवा नाही, कवा याचे रहा याचे िठकाण सं थे या काय े ात
आहे कवा नाही याचा िनणय दे णे (क. 11)

3.

सं थांचे वग करण करणे आिण यांची यादी िस करणे (क. 12) (3 अ) उपिवध ची सुधारणा न दणी
नाकारणे (क. 13) आिण उपिवधी सुधारणा कर याचा िनदश दे णे (क. 14)

4. सं थे या नांव बदलास मंज ू री देणे (क. 15)
5. सं थांचे एकीकरण, ह तांतर, िवभागणी कवा पांतर यास मंज ू री देणे (क. 17)
6. सं थांचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश देणे (क. 18)
7. सं थेची पुनरचना कर याचा आदेश देणे (क. 19)
8. सं थां या भागीदारीस परवानगी देणे (क. 20)
9. सं थेची न दणी र करणे (क. 21)
10. एखा ा सं थेचा सद य हणून दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या
िनकालात काढणे (क. 23)

य तीने केलेले अपील

11. सद याची सं

थेतून हकालप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पुनः सद य हणू न
दाखल क न घे यास संमती देणे (क. 35)

12. एका सहकारी सं थेने दु स-या सं थेस कज दे यास संमती देणे (क. 44)
13. सिमतीने ितची िनवडणूक घे यासंबंधात बु दी पूर सर कसूर केली असेल, तर आिण

यामुळे कोण याही
कारणा तव, मुदत संप यापू व सिमतीची िनवडणू क घे ता आली नसेल तर सिमतीने सद य यां चे
अिधकारपद धारण कर याचे बंद करतील व अशा पिर थतीत कलम 77 अ वये ािधकृ त अिधकारी
िनयु ती करणे.

14.

एखा ा सं थे या कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी, िव अिधकारी, यव थापक, सिचव
ले खापाल व इतर कोणताही पदािधकारी यां या िनयु तीसाठी लागणा या अहता आिण यां या िव ल धी व
वेतने तर पिरल धी िनध िरत करणे . (क. 74)

15.

वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पुढे ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसून
कराणारा (कलम 75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलाव यात कसून करणारा (कलम 76) अिधकारी
कवा सिमतीचा सद य यांस िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा अिधकारी सं थेचा नोकर अस यास यास
. 5000/- पयत दं ड करणे.

16. सं

थेची वा षक सवसाधारण सभा बोलािवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे
(कलम 76)
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17.

सिमती या सद यांची िनयु ती, नवीन सिमती, सिमतीची घटना करीत असते वेळी कोणताही सद य
िनवडू न न येणे व नवीन सिमतीने पदभार न वीकारणे यावेळी ािधकृत अिधका याची िनयु ती करणे
(क.77)

18. सिमती कत ये पार पाड

यात कसून करीत असेल, िन काळजीपणा करीत असेल, ितची कामे उिचतिर या
व सा ेपाने पार पाडीत नसेल वा सद यां चा राजीनामा िनरहता यामुळे कवा शासकांची सिमती ने मणे
(क.78).

19. सिमती सद याने सं

थे या िहतास बाधा, कृती िनवडणू क घे यास कसूर वा सिमतीची कामे पार पाडणेस
नाकारणे व थांबवणे, गंभीर िव ीय बाबी, अफरातफरी व याियक िनदे श गणपू त होत नसेल तेथे सिमती
अथवा संचालक वा सदयस िन भािवत करणे .(क.78-क)

20. िववरणप े दाखल कर यास फम िवणे (क.79)
21. सं थेचे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घेणे (क.80).
22. सं थेने लेखापरी क िनयु ती न के यास पॅ नलवरील

लेखापरी काची िनयु ती करणे (क.81) आिण
िहशेबातील दोष सुधार याचा सं थेस आदे श दे णे. (क.82)

23. सं
24.

थेची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)

25.
26.
27.

चौकशी कवा तपासणी याचे खच ब ल हु कूम करणे (क.85) आिण ती वसूल करणे (क.86)

धनको संघीय सं थे या अज व न वा वत:हू न शासकीय रकमांसाठी ऋणको सं थेची तपासणी घे णे
(कलम 84)
सं थेची पु तके तपासणे कवा ती तपासून घे णे (क.84)

चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी
उपाययोजना कर यािवषयी िनदे श दे णे (क.87).

28. अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क.88)
29.सा ीसाठी हजर राहणेकिरता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग पाडणे.(क.89)
30. सं थे या कारभाराचे िनिर ण/तपासणी करणे (क.89-अ)
31. िविवि त सहकारी सं थां या देय थकबाकीची र कम, जमीन महसूलाची थकबाकी अस या
साठी दाखला करणे (क.101)

32. सहकारी

(क.103)

सं थेचे

माणे वसूली

यवहार गु ंडाळ याचे आदे श करणे (क.102) ऋणपिरशोधकाची नेमणू क करणे

33. अवसायनातील सं थांचे ऋणपिरशोधनासाठी ऋणकोकडू न वसुली करणे व धनकोला
अदा करणे (क.105)

ाधा याने नुसार

34.

िरझ ह बँ क ऑप इंिडयाचे मंजुरी व मागणी के याव न िवमा उतरिवले या बँ कांचे समापन करणे,
ितची पुनरचना करणे, ितची सिमती िन भािवत करणे, वगैरे संबंिधत आदे श दे णे (क.110 -अ)

35.

सहकारी कृिष आिण ामीण बहु उ े िशय िवकास बँ केचे सद यांना िदले या कज रकमे या वसुलीसाठी
माणप दे णे (क.137)

36. महारा

सहकारी सं था कायदा 1960 चे अंतगत न दणीकृत सं थे यितिर त इतरांना सहकारी या
श दाचा वापर कर यास मनाई करणे (क.145)

37.

कलम 146 मधील अपराधाबाबत कलम 147 अ वये यायीक चौकशीसाठी करण चालिव यास
कलम 148 (3 नुसार) परवानगी दे णे.

38.

सहकारी सं थांचे िनवडणुकीतील उमेदवारी नामिनदशन नामंजुरीबाबत अज व न अिपल एकूण
िनकाल दे णे (क.152-अ)

RTI Section-4 Discloser 2018

Page 4

39.

कलम 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 29, 35, 77अ, 78, 79, 88, 105 यांचेवरील
अिपलाचे अज वका न िनणय दे णे. (क.152)

40.

कोण याही दु यम अिधका यां नी िदले या िनणयावर पुनिनिर ण करणे (सुनावणीचे अिधकार
िवभागीय सहिनबंधक सहकारी सं था ( शासन) व यांचेपे ा वरी ठ अिधकारी यांना आहे त. (क.154)

41.
42.
43.

सं थेकडू न शासनास दे य रकमाची वसुली करणे (कलम 155)
मालम ा ज त क न व ितची िव ी क न िववि त र कम वसुल करणे (क.156)

महारा रा यातील न दणीकृ त सं थेस रा याबाहे र व रा याबाहे रील सं थेस रा यात शाखा उघड यास
परवानगी दे णे. (क.159)

44.

सहकार आयु त हे जी.डी.सी.ॲ ड ए. बोड चे अ य आहे त. सदर बोड म ये शासकीय सद य 6 व
अशासकीय सद य 8 आहे त. जी.डी.सी.ॲ ड ए. बोड कडू न शासकीय सहकार व ले खा पदिवका
(जी.डी.सी.ॲ ड ए.) व सहकार गृ हिनम ण यव थापन (सी.एच.एम.) पिर ा घेतली जाते. पिर ाथ ना
गु णप क व माणप क दे यात येतात.
तळटीप: िनबंधक व यांचे अिधन त अिधकारी हे लोकसेवक आहे त. यांनी सदभावना पू वक केले या
कृ या ब ल वाद, खटला, कायदयाशीर कायवाही दाखल करता येणार नाही. (कलम 161, कलम 162)
***************
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3. The procedure followed in the decision making process, including channels of
supervision and accountability
(िनणय घे या या ि येत अनु सर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली )

सहकार खा याची

े ीय रचना

धान सिचव (सहकार) (मं ालय तर)

सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, म. रा. पु णे (रा य तर मु यालय)

िवभागीय सहिनबंधक (िवभाग तर)

िवभागीय सहिनबंधक (लेखापिर ण) (िवभाग तर)

िज हा उपिनबंधक (िज हा तर)

तालुका / वॉड उप / सहा यक िनबंधक (तालुका तर)
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जी.डी.सी.ॲ ड ए. बोड ची रचना :- शासकीय व अशासकीय सद यांची रचना पुढील माणे1. मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे

-

अय

2. मा.अपर आयु त व िवशेष िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे 3. मा. अपर िनबंधक ( शासन), सहकारी सं था, म.रा.पुणे -

उपा य
सभासद

4. मा. अपर िनबंधक (व. व िन.), सहकारी सं था, म.रा.पुणे

-

सभासद

5. मा.अ य , पुणे िज हा को.ऑप.हौ.फेडरे शन, मुंबई

-

सभासद

6. मा.अ य , महारा

रा य, को.ऑप.हौ.फेडरे शन, मुंबई -

7. मा.उपा य , महारा

रा य, को.ऑप.हौ.फेडरे श न, मुंबई

सभासद
-

सभासद

8. मा.ॲड होकेट असोिसएशनचे ितिनधी (ॲडखु न(े पाटील) औदु ं बर दे िवदास रा.पुण)े 9. मा.चाटड अकौटं ट असोिसएशनचे ितिनधी ( ी. सुर

सभासद

ही.वाईकर, चाटड अकौटं ट, पुणे)- सभासद

10. मा.अितिर त आयु त/उप आयु त, शासकीय पिर ा मंडळ, पुणे

सभासद

11. मा.संचालक, वैकुं ठ मेहता रा ीय सह. बंध सं था, पुणे

सभासद

-

12. मा. ॲड.जयंत कुलकण , हौ सग े ातील त

-

सभासद

13. मा. उपिनबंधक, (पिर ा व िश ण)सहकारी सं था, म.रा.पुणे -

सभासद

14. मा. सहा यक िनबंधक, (पिर ा व िश ण)सहकारी सं था, म.रा.पुणे -

सभासद

----------------------------*----------------------------4. The norms set by it for the discharge of its functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यांत आलेली मानके )
महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961

5. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under
its control or used by its employees for discharging its functions
( या याकडील असलेले कवा या या िनयं णात असलेले कवा याची काय पार पाड यासाठी
या या कमचारी वग कडू न वापर यांत ये णारे िनयम, िविनयम, सू चना, िनयमपु तका आिण
अिभलेख )
1. महारा
2. महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961
सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014
RTI Section-4 Discloser 2018
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6.

A statement of the categories of documents that are held by it or under its control

( या याकडे असले या कवा या या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण )

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


















सहकारी सं थेची न दणी व पोट िनयम न दणी धािरका,
िवभागीय सूचना पु तका (Manual),
S.O. File ( थायी आदेश धािरका),
शासन िनणय,
भौगोिलक बदल आदे श,
कागदप े वग करण यादी,
अिभलेख सूची,
िनवाडा व िड ी आदे श,
जडव तूसं ह न दवही,
GIS न दवही,
ेडेशन िल ट
बाजार े जाहीर करणे व शेत माल व तूंचे िनयमन आदे श
म. स. सं. िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
सव वैधािनक आदे श
आ थक ताव
नमू नेदार उपिवधी
न दणी मांक िवतरण

वग करण कार B (35 वष पयत ठे वावयाची कागदप े)












ले खापिर ण अहवाल,
पोटिनयम दु ती करणे,
काय म अंदाजप क पु तका
पे शन करणे
वेतन दे यके (Cash Book)
जी. डी. सी. ए. िनकाल प
िवभागीय पिर ा िनकाल प
िनयु ती आदेश
बदली आदेश
बढती आदे श
आर ण आदे श

RTI Section-4 Discloser 2018
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वग करण कार C (5 वष पयत ठे वावयाची कागदप े)









सहकारी सं थांचे वा षक अहवाल व ले खे
शासन राजप व अिधसूचना
िवधान सभा न व उ रे / िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सूचना, ल वेधी सूचना, आ वासने
शासकीय आदे श
कामकाज वाटप आदे श
तपासणी अहवाल
आवक जावक न दवही
PRA / PRB (िनयतकालीन िववरण प े सादरीकरण न दवही)

7.
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 कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात, लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या
यव थे चा तपशील)
ा त झाले या धोरणा मक बाब वर सूचना तसेच काय ातील दु
मा यतेसाठी सादर कर यात येतात. अंितम मा यता िवधीमंडळा ारे होते.

8.

तीबाबतचे

ताव शासनास

A statement of the boards, councils and other bodies – Minutes
( आपला एक भाग हणून कवा स ला दे या या योजनासाठी हणून घटीत केले या दोन कवा
अिधक य त या िमळून बनले या मं डळांच,े पिरषदांचे, सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे
िववरण आिण या मं डळां या, पिरषदां या, सिम यां या आिण अ य िनकायां या बैठकी
लोकांसाठी खु या आहे त कवा कसे कवा अशा बैठकीची कायवृ े जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण )

सुधािरत कायदया माणे कलम 81 अिधन तरतुदी माणे सव सहकारी सं था यां चे आ थक ले यांचे
ले खापरी ण करवून घे णेसाठी वा षक साधारण सभेम ये ले खापरी कां या नािमकेवरील पा
नेमणू क करे ल, जेथे अशी नेमणू क होणार नाही
ले खापरी काची नेमणू क क न

या

ितवष

ले खापरी काची

थतीम ये सं थेचा िनबंधक परं तुकाचे आदे शाने

येक सं थेची ले खापरी ा करवून घेईल.
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9. A directory of officers and employees (अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका )

अ.

1
2

अिधका-यांचे नाव

पदनाम
सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी सं था, महारा
अपर आयु त व िवशेष िनबंधक सहकारी सं था

3

मा. डॉ. ी.िवजय झाडे (भा. .से)
िर त पदडॉ.आनंद जोगदं ड (अ.प.)
डॉ.पी.एल.खंडागळे (अ.प)

4
5

डॉ. िकशोर तो णवाल
ी.एन.पी.येगले वाड

अपर िनबंधक, सहकारी सं था ( शासन)
अपर िनबंधक, सहकारी सं था (सवसाधारण)

6
7
8

डॉ. एस.एन.जाधव
डॉ. सोपान शदे ,
िर त पदी.सोपान शदे (अ.प.)
ी.िमल द सोबले

उपिनबंधक, ि तरीय कृिष पतपुरवठा काय सन
उपिनबंधक, कायदे िवषयक बाबी काय सन
उपिनबंधक, नागरी बँ क काय सन

9

रा य

अपर िनबंधक सहकारी सं था (पतसं था)

उपिनबंधक नागरी पत सं था काय सन

10
11

ी.सी.एम.बारी,
ी. िदलीप उढाण

12
13
14

ी.राज महाजन
ी.िनतीन काळे
ी. समृ त जाधव

उपिनबंधक सावकारी व भुिवकास
उपिनबंधक अंदाज प क व िनयोजन काय सन / गृ हिनम ण
काय सन.
उपिनबंधक आ थापना काय सन
उपिनबंधक त ार िनवारण सहकारी सं था व द ता
उपिनबंधक पिर ा व िश ण काय सन

15
16
17
18

ीमती शैलजा सारडा
ीमती सुरेखा फु पाटे
ी. शरीफ शेख
ी.एस.एस. शगाडे

उपिनबंधक सव साधारण
उपिनबंधक वैधािनक कायवाही / अवसायन कामकाज
सहायक िनबंधक, सहकारी सं था (आ थापना -1)
सहायक िनबंधक सहकारी सं था (आ थापना -2)

19
20

ी.िवकास जाधव
िर त पद
ी. एम.ए.परजने (अ.प.)

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (परी ा व िश ण)
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था
(मा. आयु त यांचे खाजगी सिचव)

21
22

ी. डी.आर.ितजोरे
ीमती टी.एच.च हाण

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (नागरी बँ क)
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (द ता)

23
24

ी. एम.ए.परजने
ी.एस.डी.खंबायत

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (द ता)
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (सवसाधारण)

25
26
27
28

ी. सुदाम चपटे
ी. एम. ही.पाटील
ी.बी.आर.माळी
ी.एन.आर.िझने

सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (अंदाव व िनयोजन)
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था (पतसं था)
सहायक िनबंधक सहकारी सं था (कृिषपत)
सहायक िनबंधक सहकारी सं था (सावकारी व भुिवकास)

29

ी.एम.एस.कांबळे

सहायक िनबंधक सहकारी सं था िनवडणु क/मजुर/औ ोगीक
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लेखापरी ण िवभाग
30

िर त पद

अपर िनबंधक सहकारी सं था (ले खापरी ण)

31

ी. राजेश जाधवर, पद िर त

सहिनबंधक,सहकारी सं था (ले प)

32

ी. बी.एस.बडाख

िवशेष लेखापिर क, सह.सं.वग-1

33
34

ी. एम.एस.मोहोळकर
ीमती एस आर न ली

िवशेष लेखापिर क, सह.सं.वग-1
िवशेष लेखापिर क, सह.सं.वग-2

35

ी.एल.बी.भावसार

36
37

ी. पी.पी. भालेराव
ी मंगेश बु टके

सहा यक संचालक (ले खा)
ले खािधकारी

38
39

ी. शिशकांत हे े
ी. अ.अ. दु धगांवकर

सं याशा
(सांिखकी)
सहा यक सं याशा
(सांिखकी)

िवशेष लेखापिर क, सह.सं.वग-2
लेखाशाखा व सां यकी शाखा

सहकार आयु त काय लयातील दूर वनी

मांक

काय लय PBX-(020)-26122846 फॅ स नं. 26130360/26133082

अ.
.

अिधका यांचे नाव व पदनाम

Intercom

अ
.

अिधका यांचे नाव व पदनाम

Inter
-com

1

मा. सहकार आयु त व िनबं धक ,
सहकारी सं था महारा रा य पुणे
मा. सहकार आयु त यांचे खाजगी
सिचव

301

30

उपिनबंधक, सह. सं था (आ थापना)

220

212

31

सहा यक िनबंधक, सह.सं था,
(आ थापना)

265

मा. सहकार आयु त यांचे वीय
सहा यक
खाजगी सिचव क

213

32

221

214

33

सहा यक िनबंधक, सह. सं था,
(आ थापना)
आ थापना शाखा

5

मा. अपर आयु त व िवशेष
िनबं धक

203

34

उपिनबंधक, सह.सं था, (पिर ा व
िश ण)

6

मा.अपर आयु त व िवशेष िनबंधक
यां चे पी.ए.
उपिनबंधक सह. सं था (नागरी बँ का)

272

35

पिर ा व िश ण शाखा

225

240

36

सहा यक िनबंधक. सहकारी सं था
(द ता )

227

सहा यक िनबंधक सह. सं था (नागरी
बँका)
उपिनबंधक, सह. सं था (कृिष पत)

170

37

द ता शाखा

228

218

38

अपर िनबं धक, सह.सं था
(सवसाधारण)

268

उपिनबंधक , सह.सं था (सावकारी व
भूिवकास)

217

39

पी.ए.

209

2
3
4

7
8
9
10
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11

सहा यक िनबंधक, सह.सं था
(सावकारी व भूिवकास)
कृषीपत व सावकारी शाखा

273

40

उपिनबंधक, सह.सं था (सवसाधारण)

236

219

41

235

13

उपिनबंधक सह. सं था
(कायदेिवषयक बाबी)

239

42

सहा यक िनबंधक, सह.सं था
(सवसाधारण)
सवसाधारण शाखा

14

कायदे िवषयक बाबी शाखा

277

43

आवक जावक शाखा

237

15

अपर िनबं धक, सह.सं था
(पतसं था)

210

44

उपिनबंधक, सह. सं था (गृहिनम ण)

260

16

पी.ए.

211

45

गृहिनम ण शाखा

241

17

उपिनबंधक. सह. सं था (पतसं था)

232

46

सं याशा

249

18

सहा यक िनबंधक, सह.सं था
(पतसं था)
पतसं था शाखा

231

47

सहा यक सं याशा

233

48

उपिनबंधक,सह.सं था (वैध ािनक
कायवाही)

238

49

21

वैधा काय.शाखा

277

50

पी.ए. पद िर त

253

अ.
.

अिधका यांचे नाव व पदनाम

Intercom

अ
.

अिधका यांचे नाव व पदनाम

Inter
-com

22

सहसंचालक (लेखा)

242

51

सहिनबं धक, सह.सं था (लेखापरी ण)

256

23

लेखािधकारी

243

52

िवशेष लेखापरी क,वग-1, सह.सं था,

257

24

लेखा शाखा

244

53

िवशेष लेखापरी क,वग-1, सह.सं था,

275

25

उपिनबंधक (अंदाज व िनयोजन )

260

54

िवशेष लेखापरी क,वग-2, सह.सं था,

254

26

सहा यक िनबंधक (अंदाज व िनयोजन)

261

55

िवशेष लेखापरी क,वग-2, सह.सं था,

255

27

अंदाज व िनयोजन शाखा

263

56

लेखापरी ण शाखा

251

28

अपर िनबं धक ( शासन),
सह.सं था
पी.ए.

204

57

कजमाफी शाखा

270

205

58

ऑपरे टर

9/200

12

19

20

29

177

(सां यकी )
(सां यकी)

250

सहा यक िनबं धक, सह.सं था

245

अपर िनबं धक, सह.सं था

252

(औ ोिगक/मजूर/िनवडणूक)

(लेखापरी ण)

10. The monthly remuneration received by each of officers and employees,
including the system of compensation as provided in regulations
(आप या ये क अिधका याला व कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नु कसान भरपाई दे याची प दती )
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सहकार, पणन व व ो ोग िवभागातील पदांचा तपिशल व वेतनबँ ड व े ड पे चा त ता
अ. .

संवग चे नांव

6 वा वेतन आयोग

ेड पे

1

सहकार आयु त

संवग पद

2

साखर आयु त

संवग पद

3

संचालक, व

संवग पद

4

अपर आयु त व िवशेष िनबंधक /पणन संचालक

37400-67000

8800

5

अपर िनबंधक/संचालक

37400-67000

8700

6

सहिनबंधक / सहसंचालक

15600-39100

6600

7

उपिनबंधक / िवलेप वग-1

15600-39100

5400

8

सहा यक िनबंधक/िवलेप वग-2/ सहा यक संचालक

9300-34800

4400

9300-34800

4600

9

ो ोग

वीय सहा यक

10

लघुलेखक उ च ेणी

9300-34800

4400

11

लघुलेखक िन न ेणी

9300-34800

4300

12

काय लय अिध क / सहकार अिधकारी ेणी-1/ ले खापिर क ेणी-1

9300-34800

4300

13

मु य िलपीक / सहकार अिधकारी ेणी-2 / ले खापिर क ेणी-2

9300-34800

4200

14

विर ठ िलपीक / उपले खापिर क

5200-20200

2400

15

किन ठ िलपीक / टं कले खक/ वाहन चालक

5200-20200

1900

16

नाईक / झेरॉ स /रोिनओ ऑपरे टर

4440-7440

1600

17

िशपाई

4440-7440

1300
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11. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on
disbursements made
( सव योजनांचा तपशील,

तािवत खच दशिवणारा, आप या

ये क अिभकरणाला नेम ू न िदलेला अथसंक प आिण संिवतिरत केलेला रकमांचा अहवाल )

सन 2017-18 या आ थक वष तील योजनांतगत योजनांचे अथसंक पीय तरतूद िववरणप
( पये लाखात)

अ. .

योजने चे नाव व लेखािशष

1

रा य सहकारी संघ (2425 0218)

2

उपसा जल सचन योजनांना अथसहा य (2425 1261)

3

डॉ. पंजाबराव देशमुख याज सवलत योजना (सवसाधारण) (24251009)

4

शेतक-यां ना अ पमुदत पीक कजपु रवठा कर यासाठी 1 ट का याजदराने अथसहाय (2425
1501)

5

परवानाधारक सावकाराकडू न शेतक-यां नी घेतले या कज ची परतफेड (2425 2444)

6

अवेळी पाऊस व गारपीट आपद

7
8

त शेतक यांना कज वरील याजमाफी (2425 2453)

पांतरीत कज वरील याजमाफी (2425 2506)
रा यातील अ पमुदत सहकारी पतसं रचने अंतगत ाथिमक कृषी पतपुरवठा सहकारी बँ काचे
स मीकरणासाठी सहा य (2425 2515)

RTI Section-4 Discloser 2018

सन 2017-18
मंजूर तरतु द

िद. 15/12/17
बी.डी.एस. वर ा त
तरतु दी

िद. 15/12/17
अखेरचा खच

50.00

40.00

40.00

200.00

81.50

81.50

24670.63

10050.00

9464.20

21999.97

5775.00

5775.00

30.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

10000.00

0.00

0.00

2000.00

1400.00

0.00
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9
10

रा यातील अ पमुदत सहकारी पतसं रचने अंतगत िज हा म यवत सहकारी ब ँ काचे
स मीकरणासाठी सहा य (2425 2524)
िज हा म यवत सहकारी बँ काना भागभांडवली अंशदान (4425 0067)

11

औदयोिगक सहकारी सं थांना भागभांडवली अंशदान (4851 0023)

12

अ पमुदती या कज चे म यम मुदती या कज त पांतर कर यासाठी अथसहा य
(6425 0037)
(00)(01)छ पती िशवाजी महाराज शेतकरी स मान योजना (रा य तर) (24350082)

13

23800.00

1600.00

1600.00

0.01

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

1800000.00

1501050.00

1224397.00

14

(00)(01)छ पती िशवाजी महाराज शेतकरी स मान योजना (अनुसूिचत जाती
उपयोजना)(24350091)

100000.00

50000.00

0.00

15

(00)(01)छ पती िशवाजी महाराज शेतकरी स मान योजना (जनजाती े उपयोजना)(24350106)

100000.00

50000.00

0.00

12. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the details of beneficiaries of such
programmes
(अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची िरत तसेच वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या लाभधारकांचा तपशील )

अ. .

शासन िनणयानु सार िदलेले िवषय

1

2235 सामािजक सुर ा व क याण भिव य िनव ह
िनधी या वगणीदारांसाठी ठे व संल न िवमा
योजनेम ये सुधारणा.

RTI Section-4 Discloser 2018

शासन िनणय

मांक व तारीख

1) सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .भिनिन-1003 /
. .44/2003/13-अ, िदनां क 1.12.2003
2) सामा य शासन िवभाग, शासन पिरप क .भिनिन-1012/25/
. . 133/12/13-अ,िदनांक 15.1.2013

अिभ ाय
--
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4

2

महारा िविनयोजन अिधिनयम 2017 िनधी
िवतरण

शा.िन. .ले खानु-2017 / . .24/ 2017/17-स, िदनां क
10.04.2017 व िद.19.04.2017

--

3

काय म अंदाजप क 2017-18 तयार करणे व िव
िवभागाचे
शासन
पिरप क
.
काअंप- ितवष िवधानमंडळा या माचम ये
मु ण कर याबाबत
2016/ . .105/अथसंक प-1 िदनां क 26 ऑ टोबर, 2016
होणा-या अथसंक पीय अिधवे शनास
काय म अंदाजप के, अथसंक प
िवधीमंडळास सादर झा यानंत र याच
िदवशी अथवा दुस-या िदवशी
िवधानमंडळ सद यांना उपल ध क न
ावयाची असतात.
7610 शासकीय कमचारी इ या दना कज
1) िवभाग, शासन िनणय .घबांअ-10.11/ . . 56/2011/
-(अ) घरबां धणी अि म : सुधािरत वेतनबँ डमधील
िविनयम, िदनां क 27.2.2012.
वेतन िवचारात घेऊन अ ीमा या रकमेत तसेच
2) सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय . भिनिन घरा या कमत मय दत सुधारणा कर याबाबत.
1011/ . .56/011/िविनयम, िदनां क 01.11.2012
3) िव िवभाग शासन िनणय . घबाअ-2012/ . . 30/2012/
िविनयम/ िदनांक 20.02.2015

5

(ब) मोटार सायकल, कूटर, मोपेड, सायकल व िव िवभाग, शासन िनणय .अि म-2013/ . .
अपंग रा य शासकीय कमचा यां साठी वयंचलीत 10/2013/िविनयम, िदनां क 20.08.2014.
कवा मनु य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल
खरे दीसाठी
शासकीय
कमचा यांना
मंज ू र
करावया या अि माबाबत.

--

6

(क) राजपि त रा य शासकीय अिधका यांना
मोटार कार खरे दी कर यासाठी अि म मंज ू र
कर याबाबत.

िव िवभाग, शासन िनणय .अि म 2011/ . .
57/2011/िविनयम, िदनां क 17.02.2012.

--

7

(ड) शासकीय अिधकारी/ कमचारी यां ना वैय तक
संगणक/लॅ पऑप/ टॅ बलेट संगणक खरे दी
कर यासाठी अि म मंज ू र करणेबाबत.

िव िवभाग, शासन िनणय .अि म 1011/ . .
50/2011/िविनयम, िदनां क 03.02.2012.

--
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13. Particulars of receipts of concessions, permits or authorisations granted by it
( या य तना सवलती, परवाने व ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य तचा तपशील )
सहकार आयु त काय लयामाफत राबिव यात ये णा-या योजनांची मािहती
1) योजनेचे नाव : डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना
अ) योजना के हापासुन काय वत आहे . : 1991
ब) योजनेचा उ े श व व प

:

.1,00,000/- पयतचे अ प मुदतीचे पीक कज घे णा या आिण िविहत

मुदतीत परतफेड करणा-या शेतक यांना 3% वा षक दराने व

.1,00,000/- पे ा जा त पण

.3.00

लाखापयत अ प मुदतीचे पीक कज घे णा या शेतक यां ना 1% वा षक दराने याजाची सवलत लागू राहील.
सदर पीक कज ची संप ू ण परतफेड ितवष 30 जू न या आत करणे आव यक आहे .
क) लाभाथ : िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं थांचे, रा ीयीकृ त बँ कांचे, ादे िशक ामीण बँ कांचे व
खासगी बँ कांचे िनयिमत परतफेड करणारे शेतकरी कजदारांना उपरो त नमू द के या माणे लाभ दे यात येतो.
ड) अज कोणाकडे करावयाचा : सहा यक िनबंधक/ उपिनबंधक सहकारी सं था
इ) मं जूरीचे अिधकार : िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था
2) योजनेचे नाव : डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना िवघयो (िज हा तरीय)
अ) योजना के हापासुन काय वत आहे :

1991

ब) योजनेचा उ े श व व प : सवसधारण सभासदा माणे
क) लाभाथ

: अनुसूिचत जाती व नवबौ द कजदार सभासद िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं थांचे,

रा ीयीकृत बँ कांचे, ादे िशक ामीण बँ कांचे व खाजगी बँ कांचे िनयिमत परतफेड करणारे शेतकरी कजदारांना
उपरो त नमू द के या माणे लाभ दे यात येतो.
ड) अज कोणाकडे करावयाचा : सहा यक िनबंधक/ उपिनबंधक सहकारी सं था
इ ) मं जूरीचे अिधकार : िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था
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3) योजनेचे नाव : रा यातील शे तक यांना 6 % याज दराने अ प मुदत पीक कज पु रवठा करणे
अ) योजना के हापासुन काय वत आहे : सन 2006-07
ब) योजनेचा उ े श व व प

: रा यातील शेतक यां ना 6%

याजदराने अ पमुदती कज पुरवठा

हो यासाठी िज हा म यवत सहकारी बँ का, रा ीयीकृत बँ का व ादे िशक ामीण बँ कांना एक ट का याज
परतावा शासनाकडू न दे यात येतो. िज हा म यवत सहकारी बँ कांना यांचेकडील अनु पािदत कज चे (NPA)
माण 20% पे ा कमी आहे , अशा बँ कांना 1.25% दराने याज परतावा व या िज हा म यवत सहकारी
बँ कांचे अनु पािदत कज चे (NPA) माण 20 % पे ा जा त आहे अशा बँ कांना 1.75% दराने याज परतावा
दे यात येतो. याच माणे िज हा म यवत सहकारी बँ कांनी विनधीतुन केले या पीक कज पुरवठयावर
1.75% दराने याज परतावा दे यात येतो, तथापी,: नाबाडकडू न िमळणा या पुन व /कजपुरवठयावर याज
परतावा अनु ेय नाही.
क) लाभाथ

: िज हा म यवत सहकारी बँ का/, रा ीयकृ त बँ का व ादेिशक ामीण बँ का ,खाजगी बँ का

ड) अज कोणाकडे करावयाचा : रा ीयकृ त/ ादे िशक ामीण व खाजगी बँ कां नी यां या िवभागीय/झानल
काय लयाकडू न बँ के या वैधािनक लेखापरी काकडू न

ताव तपासून व मािणत क न सहकार आयु त व

िनबंधक पुणे यांचेकडे सादर करावा.
: िज हा म यवत बँ कानी बँ के या वैधािनकले खापरी काकडू न

ताव तपासून व मािणत क न सहकार

आयु त व िनबंधक पुणे यांचेकडे सादर करावा
इ ) मं जूरीचे अिधकार : सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा

रा य, पुणे

------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) योजनेचे नाव - उपसा जल सचन योजनांना अथसहा य.
अ) योजना के हापासुन काय वत आहे :- 1994.
ब) योजनेचे उ े श व व प :

सहकारी उपसा जल सचन सं थांमाफत जा तीत जा त जिमन ओिलताखाली आण यासाठी उपसा
जल सचन योजनांना क प खच या 25% कवा .100 लाख यापै की जी र कम कमी असेल या
रकमेइतके शासन सदर सं थे स अनुदान मंजुर करते.



सदरची योजना िद.01 एि ल 1994 नंतर उभारणी झाले या सं थां ना लागु आहे.



शासन अनुदानाची र कम संबंिधत योजने या लाभाथ शेतक यांनी िव ीय सं थेकडू न घे तले या
कजखा यावर जमा कर यात येते.
RTI Section-4 Discloser 2018
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सं थेची योजना पुण होऊन



योजने चा



सं थेचे
महारा

य ात िकमान 75% े

सचनाखाली असणे आव यक.

ोत भुजल अस यास सं था न दणी पुव भुजल सव ण यं णेचे माणप आव यक.
क प मु यांकन नाबाड अंतगत कायरत असले या न ॅ बकॉ स अथवा रा य शासना या
जीवन

ािधकरण अथवा संबंिधत िज हया या िज हा म यवत सहकारी बँ केतील त

अिभयं यामाफत करणे आव यक.
क) लाभाथ :- िद.01.04.1994 नंतर न दले या सहकारी उपसा जल सचन सं था व िद.01.04.1994 रोजी
सहकारी उपसा जल सचन सं थांची कजमागणी

करणे िव ीय सं थेकडे

लंिबत होती व यांनी

क प

उभारणी या कामास सु वात केली न हती अशा सं था.
ड) अज कोणाकडे करावयाचा :- सहायक िनबंधक/तालुका उपिनबंधक सहकारी सं था
इ) मं ज ुरीचे अिधकार :- रा य शासन.

5) योजनेचे नाव - ाथिमक कृ िष पतपुरवठा सहकारी सं थांचे स मीकरण करणेसाठी अथसहा य.
अ) योजना के हापासुन काय वत आहे :- 2014-15 (शा.िन. .सीसीआर/0313/ . .144/2-स,
िद.06.09.2014.)
ब) योजनेचे उ े श व व प :

रा यातील अ पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतगत (STCCS)

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा सहकारी

सं थांचे स मीकरण कर याचा उ ेश आहे .


ाथिमक कृ िष सहकारी पतसं थांना पीककजवाटपा या माणात खालील माणे अथसहा य दे यात
येते.
1) .25 लाखापयत पीककजवाटप केले या सं थांना - 1.5%.
2) .25 लाख ते 50 लाखापयत पीककजवाटप केले या सं थांना - 1%.
3) .50 लाख ते 1 कोटीपयत पीककजवाटप केले या सं थांना - 0.75%.
4) .1 कोटीपे ा जा त पीककजवाटप केले या सं थां ना - 0.50%.

क) लाभाथ :- ाथिमक कृ िष पतपुरवठा सहकारी सं था
ड) अज कोणाकडे करावयाचा :- सहायक िनबंधक सहकारी सं था
इ) मं ज ुरीचे अिधकार :- िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था.
RTI Section-4 Discloser 2018
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6 ) योजनेचे नाव : औ ोिगक सहकारी सं थांना शासकीय भागभांडवल
: 1974

अ) य जना के हापासू न काय वत आहे

ब) योजनेचा उ े श व व प: औ ोिगक सहकारी सं थांना आपला आ थक पाया मजबू त कर यासाठी
व यां या अडचणी िनवार या किरता महारा
सं थांना िव ीय सं थांकडू न आव यक

शासन 1 : 3 माणात भाग भांडवल दे ते. औ ोिगक सहकारी
माणात कज उभार यासाठी पा ता वाढिव यासाठी ही योजना

काय वत आहे .
क) लाभाथ : औ ोिगक सहकारी सं था
ड) अज कोणाकडे करावयाचा : संबंिधत िनबंधकाकडे
इ) मं जूरीचे अिधकार

: रा य शासन

ई) योजना ट या ट याने बंद करणे बाबत

: शासनाचे िनणय

.औ ोस-1010/ . .160/9-

स,िद.30/10/2010 चे िनणयानुसार सदरची योजना ट या ट याने पुणता बंद कर याचा िनणय घे यात
आलेला आहे . यानुसार या योजने अंतगत कोण याही नवीन सं थां चे

ताव मंज ू री तव िवचारात घेवू नयेत

असा िनणय झालेला आहे .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 )योजनेचे नाव : - रा य सहकारी संघास सहा यक अनुदान (2425018)
अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : - 1946 पासून
ब) योजनेचा उ े श व व प
दे याची जबाबदारी महारा

: - सहकारी चळवळीतील शासकीय, अशासकीय य त ना

िश ण

रा य सहकारी संघ यांचेवर सोपिवले ली आहे . हा संघ िशखर सं था हणुन काय

करतो. याला पाच िवभागीय मंडळे व तीस िज हा सहकारी मंडळे सहा य करतात. संघाकडू न हाती घे तले या
िश ण काय माम ये सहकारी

िश ण महािव ालयाचे पुणे व नागपू र येथुन सहकारी बँ कग पदिवका

अ यास म तसेच िविवध कामगार सं थांसाठी िवशेष अ यास म इ. काय मांचा अंतभ व आहे . सहकार
े ातील कायकत तसेच अिधकारी व कमचारी यांना िशि त कर यासाठी ही योजना काय वत आहे .
या संघा या अिधप याखाली धनंजयराव गाडगीळ सहकारी बंध सं थान नागपू र या सहकारी िश ण
महािव ालयास अनुदान दे यात येत.े

रा य सहकारी संघास अथसहा यक अनुदान (2425018) या

योजने अंतगत धनंजयराव गाडगीळ सहकारी बंध सं थान नागपू र या सहकारी िश ण महािव ालयास शासन
िनणय, कृिष व सहकार िवभाग

मांक सीटीआर-1472/15078-सी-7, िदनांक 6/09/1972 पासून क

शासन व रा य शासन यांनी 50:50 या गु णो रीय माणाम ये सं थांनाचा खच वहन कर याबाबतचे सु
िवहीत कर यात आलेले आहे .
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क) लाभाथ : - धनं जय गाडगीळ सहकारी बंध सं थांन नागपू र
ड) मंजुरीचे अिधकार : - सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था महारा
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14. Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in
an electronic form
( इले

ॉिनक व पात यास उपल ध असले या कवा या याकडे असले या मािहती या संबंधातील तपशील )

आिण
सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी सं था, पुणे या काय लयाचे संकेत थळ
www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in

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 िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असणा या सुिवधां चा तपशील, तसेच सावजिनक वापरासाठी
चालिव यांत येत असले या ंथालया या कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळांचा तपशील)

या किरता नेमले ले जनमािहती अिधकारी, आिण थम अिपलीय अिधकारी
16.
The names, designations and other particulars of the Public Information
Officers
( जनमािहती अिधका यां ची नांव,े पदनामे आिण इतर तपशील )
अ. .

काय सन

जनमािहती अिधकारी यांचे नाव तथा
(पद)

1

ि

तरीय कृ िष

पतपुरवठा (1स.आ.)

2

सावकारी व
भुिवकास

इ-मे ल प े

आ थापना शाखा
स.आ.9

4

आ थापना शाखा
स.आ.10

इ-मे ल प े

ी.बी.आर.माळी, सहा यक िनबंधक

डॉ.एस.एन.जाधव, उपिनबंधक

agricredit16@gmail.com

agricredit16@gmail.com

ी.नंदिकशोर िझने, सहा यक िनबंधक
drcs-fin.pune@gov.in
Mlldb2016@gmail.com

3

थम अिपलीय अिधकारी यांचे नाव तथा (पद)

ी. शरीफ शे ख, सहा यक िनबंधक

comm.establish@gmail.com
commcoop2011@gmail.com
ी.एस.एस. शगाडे , सहा यक िनबंधक

comm.establish@gmail.com

commcoop2011@gmail.com

ी.चं शेखर बारी, उपिनबंधक
drcs-fin.pune@gov.in
Mlldb2016@gmail.com
ी. राज महाजन, उपिनबंधक

comm.establish@gmail.com
commcoop2011@gmail.com
ी. राज महाजन उपिनबंधक

comm.establish@gmail.com
commcoop2011@gmail.com

अ. .

काय सन

जनमािहती अिधकारी यांचे नाव तथा
(पद)

5

द ता क

शाखा

इ-मे ल प े

ीमती तृ ती च हाण, जनमािहती
अिधकारी, तथा काय लय अिध क

थम अिपलीय अिधकारी यांचे नाव तथा (पद)
इ-मे ल प े
ी. िनतीन काळे (उपिनबंध क)

coop.dakshata@gmail.com

coop.dakshata@gmail.com
6

परी ा व िश ण
शाखा

7

ी.िवकास एस. जाधव, सहा यक
िनबंधक drcs-gdca.pune@gov.in

नागरी बॅ का शाखा

ी. िदलीप ितजोरे , सहा यक िनबंधक

drcs-ucb1.pune@gov.in
8

नागरी पतसं था
शाखा

9

ी.एस. ही.पाटील, सहा यक िनबंधक

drcs-ucs.pune@gov.in

लेखाशाखा

ी.एम.पी.बु टके, लेखािधकारी asstdir-

accts.pune@gov.in
10

अंदाज व िनयोजन
शाखा

11

ी. एस.एस. चपटे, सहा यक िनबंधक

drcs-bgt.pune@gov.in

सां यकी शाखा

ी. अ.अ.दु धगांवकर, सहा यक
सं याशा

12

लेखापरी ण
क -17

statn.pune@gov.in

ीमती एस.आर. न ली
िवशेष लेखापरी क वग-2
spladtrcls2-19.pune@gov.in

ी. मह मगर, उपिनबंधक

drcs-

gdca.pune@gov.in
ी.सोपान शदे, उपिनबंधक

drcs-

ucb1.pune@gov.in
ी. िम लद सोबले, उपिनबंधक

drcs-

ucs.pune@gov.in
ी. बी. पी. भालेराव, सहा यक संचालकवग-1
asstdir-accts.pune@gov.in
ी. िदलीप उढाण, उपिनबंधक,

drcs-bgt.pune@gov.in
ी. शिशकांत केशव हे ,े सं याशा

statn.pune@gov.in
ी. बी. एस. बडाख
िवशेष लेखापरी क वग-1
comm_audit@ rediffmai.com

(नागरी बँ का)
13

लेखापरी ण
क -18

ी. एल. बी. भावसार

िवशेष लेखापरी क वग-2

spladtrcls2-18.pune@gov.in

ी. पी. ए. मोहोळकर
िवशेष लेखापरी क वग-1
comm_audit@ rediffmai.com

(पतसं था व
कजमाफी)

14

गृ हिनम ण शाखा

ी.आर.एम. हे ,े काय लय अिध क

dyreg.housing@coop.Maharas
tra.gov.in

RTI Section-4 Discloser 2018

ी. िदलीप उढाण, उपिनबंधक
dyreg.housing@coop.Maharastra.gov.i
n

Page 23

अ. .

काय सन

जनमािहती अिधकारी यांचे नाव तथा
(पद)

15

सवसाधारण शाखा

थम अिपलीय अिधकारी यांचे नाव तथा (पद)

इ-मे ल प े

इ-मे ल प े

ी.सुधीर खं बायत, सहा यक िनबंधक

drcs-om.pune@gov.in
16

इतर सवसाधारण
शाखा

1.

ीमती डामसे, काय लय अिध क

(मजूर व जंगल कामगार)

drcs-

elect.pune@gov.in /drcs-

उपिनबंधक

drcs-om.pune@gov.in
ी.मोहन कांबळे , सहा यक िनबंधक drcs-

elect.pune@gov.in /drcslcs.pune@gov.in

lcs.pune@gov.in
17

2. ीमती पी. ही. वायदं डे, काय लय

ी.मोहन कांबळे , सहा यक िनबंधक drcs-

अिध क (िनवडणु क शाखा)

elect.pune@gov.in /drcs-

drcs-elect.pune@gov.in /drcs-

lcs.pune@gov.in

lcs.pune@gov.in
18

3.

ी.आर.के.तावरे , मु य िलपीक

ी.मोहन कांबळे , सहा यक िनबंधक drcs-

(औ ोिगक शाखा)

elect.pune@gov.in /drcs-

drcs-elect.pune@gov.in /drcs-

lcs.pune@gov.in

lcs.pune@gov.in
19

वैधािनक कायवाही
व अवसायन
कामकाज

ीमती एस.जी. बगळे ,
काय लय अिध क

ीमती सुरेखा फुपाटे, उपिनबंधक

drcs-admin.pune@gov.in

drcs-admin.pune@gov.in
20

कायदे िवषयक बाबी
शाखा

ीमती भारती ए. थोरात ,
काय लय अिध क वग-3

डॉ.सोपान शदे , उपिनबंधक

drcs-admin.pune@gov.in

drcs-admin.pune@gov.in

17.

Such other information as may be prescribed

( िवहीत कर यांत येईल अशी मािहती )
www. sahakarayukta.maharashtra.gov.in या सहकार आयु तलया या संकेत थळावर
िस द
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