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VÉÉ.Gò.Ê´É2/®úÉ.¨ÉÉ.+./Eò.4(1)/+Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ/ºÉxÉ 2020
ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò,ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ,ÊºÉzÉ®ú÷ ªÉÉÆSÉä EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ,
ÊºÉzÉ®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉÄEò, 1 ±ÉÉ ¨ÉVÉ±ÉÉ, ÊºÉzÉ®ú÷,ÊVÉ.xÉÉÊ¶ÉEò.
ÊnùxÉÉÆEò 06/01/2020
|ÉÊiÉ,
¨ÉÉ.ÊVÉ±½þÉ ={ÉÊxÉ¤ÉÆvÉEò,
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ,xÉÉÊ¶ÉEò.
Ê´É¹ÉªÉ :- ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEòÉ®úhÉÉxÉä º´ÉiÉ:½ÚþxÉ ËEò´ÉÉ ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò iÉi´ÉÉ´É®ú ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 SªÉÉ Eò±É¨É 4(1)(b) +x´ÉªÉä ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉEò]õ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ…
(Ênù. 1 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2020 ®úÉäVÉÒ |ÉÊºÉvnù Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ)
ºÉÆnù¦ÉÇ :- +É{É±Éä EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉEòb÷Ò±É nÖù®úv´ÉxÉÒ ºÉÆnäù¶É ÊnùxÉÉÆEò 4/01/2020
´É®úÒ±É ºÉÆnùÌ¦ÉªÉ Ê´É¹ÉªÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ,
2/- EåòpùÒªÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 SÉä Eò±É¨É 4(1) +x´ÉªÉä xÉ¨ÉÖnù Eäò±Éä±ªÉÉ 1 iÉä 17 ¨ÉÖtÉÆSÉÒ ªÉÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉÒ +tªÉÉ´ÉiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ iÉªÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®ú |ÉÊºÉvnù Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ. ºÉÉä¤ÉiÉ iªÉÉSÉÒ |ÉiÉ +É{É±Éä
¨ÉÉ½þÒiÉÒºiÉ´É ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ.
ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò,
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ,ÊºÉzÉ®ú÷

2

क य मा हती अिधकार 2005
चेकलम 4 (1) (¤É) माणे

01 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒú 2020 अखेर 1 ते17 उपकलमांची
मा हती िस द करणेबाबत
कायालयाचेनांव

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò, ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ,ÊºÉzÉ®ú÷
VÉÖxÉÒ ÊºÉzÉ®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉìEò, 1 ±ÉÉ ¨ÉVÉ±ÉÉ, JÉÉ]õÒEò MÉ±±ÉÒ, ÊºÉzÉ®ú,
iÉÉ.ÊºÉzÉ®ú÷, ÊVÉ.xÉÉÊ¶ÉEò.

3

एक)
मु"ा
एक –
््"ा #मांक :- 1 (एक
काय% व कत&येयांचा तपशील

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò, सहकार
•

सं
(था,
*णाखालील +वषय :था ÊºÉzÉ®ú÷ यांचेिनयं

शासन. (iÉÉ±ÉÖEòÉ)

•

iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É

सहकार सं
(थांवर िनयं
*ण तसेच वैधािनक कायवाह

•

iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É

सव नागर सहकार बँक व पतसं
(थांवर िनयं
*ण तसेच वैधािनक कायवाह .

•

iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É Eò ´É b÷ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É सहकार

•

iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É कृ षी उ3प4न बाजार सिमती कामकाज .

•

शासन िनणयातील तरतुद माणेकायवाह करणे.

दोन)मु"ा
दोन
््"ा #मांक ú:-2 (दोन

सं
(थां0या िनवडणुका.

अिधकार व कमचार यांचेअिधकार व कत&ये
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ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò, व अिधन(त अिधकार
अिधकार पद

यां0या जबाबदा-

या

शासिनक अिधकार

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò व

सहकार

3यां0या अिधन(त

उप+वधीतील सुधारणा

कायदा/िनयम
राजप*
कायदा िनयम/आदे
िनयम आदेश/राजप*

सं
(था व उप+वधी न8दणी व महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 9 , कलम 13 व 14 व िनयम

अिधकार व कमचार

4,5,12 व 13
सं
(थांचेवग:करण करणेआ;ण 3यांची याद
िस द करणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 12(3 अ) व िनयम 10

सं
(थांचेएक<करण, ह(तांतर, +वभागणी यांस

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

मं
जुर देणे

चेकलम 17 व 18 िनयम 16 व 17

सं
(थेची प न
ु रचना कर>याचा आदेश देणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 19 व िनयम 18

सं
(थां0या भागीदार स परवानगी देणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 20

सं
(थेची न8दणी र" करणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 21

एखादया सं
(थेचा सद(य ?हणून दाखल

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

कAन घे>यास नकार दे>यात आलेCया

चेकलम 23

&य+D<नेकेलेलेअ+पल िनकालात काढणे
एखादया सद(याची सं
(थेतन
ू हकालपट

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

कर>याचेठरावास मा4यता दे>यास कंवा

चेकलम 35 व िनयम 28 व 29

सद(यास प न
ु :सद(य ?हणून दाखल कAन
घे>यास सं
मती देणे
सं
(थेस कज दे>यास सं
मती देणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 44 व िनयम 42

सं
(थेचा िनधी +विशH Iरतीनेगुत
ं +व>या बदल

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

आदेश देणे

चेकलम 70 व िनयम 55

एखादया सं
(थे0या कंवा सं
(था वगा0या

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

सिमतीवर ल सद(यांची कमाल सं
Jया

चेकलम 73

िन;Kत करणे
वा+षक सवसाधारण सभा बोल+व>यास कंवा महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
ित0या प ढ
ु े ताळेबद
ं ठेव>यां0या बाबतीत चेकलम 75 व 76
कसूर करणारा कंवा +वशेष साधारण सभा
बोल+व>यात कसूर करणारा अिधकार

कंवा

सिमतीचा सद(य यास िनवडणूक<स अपा*
ठर+वणे कंवा असा अिधकार सं
(थेचा नोकर
असCयास 3यास दंड करणे
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सं
(थेतील +वशेष सवसाधारण सभा बोल+वणे महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
कंवा ती बोल+व>याचा एखादया इसमास

चेकलम 76

अिधकार देणे
सिमती0या नवीन सिमती0या सद(याची

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

कंवा शासकाची नेमणूक करणे/बदलणे

चेकलम 77 अ

सिमती काढू न टाकणेआ;ण न+वन सिमती महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
कंवा शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे चेकलम 78
व नेमणे
सं
(थेस बं
धनकारक असतील अशी कामे महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
कAन घेणेआ;ण 3यास कसुर कर>यास दंड चेकलम 79
करणे
सं
(थेचेदNर कंवा िमळकतीचा ताबा घेणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 80

सं
(थेची रचना, कामकाज आ;ण आिथक महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
;(थती याबाबत चौकशी करणे
चौकशी

चेकलम 83

कंवा तपासणी यांचे खचा ब"ल महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

हुकुम करणेआ;ण ती वसूल करणे

चेकलम 85 व 86

सं
(थेची प (
ु तकेतपासणी कंवा तपासून घेणे महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 84
सं
(थे0या कारभाराचेिनर Pण करणे

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960
चेकलम 89 अ

+व+व;Pत

सहकार

सं
(थां0या

देय महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

थकबाक<ची वसुली करणे

चेकलम 101

सहकार सं
(थेस &यवहार बं
द करणेतसेच

महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960

ऋण पIरशोधकाची नेमणूक

चेकलम 102 व 103

मु"ा #मांक ú:-3 (तीन
तीन)
तीन िनणय घे>या0या

#येस अनुसर>यात येणार

कायप दती,
दती तसेच पयवेPण आ;ण उRरदािय3व णाली

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò, सहकार

सं
(था,
था ÊºÉzÉ®ú÷ यांची कायPे* रचना

6
सहकार खा3याची Pे*ीय रचना
सिचव (सहकार
सहकार)
मं
*ालय (तर)
सहकार (मं
(तर
↓
सहकार आयुD (राSय
राSय मुJयालय (तर)
(तर
↓
+वभागीय सहिनबं
धक (+वभाग
+वभाग (तर)
(तर
↓
;जCहा उपिनबं
धक ú, (;जCहा
;जCहा (तर)
(तर
↓
तालुका/उप
धकú
तालुका (तरú
ा उप/सहाTयक
उप सहाTयक िनबं
क (तालु
(तरü)
↓
--------------------------------------------------------------------------------------------------↓

↓

सहकार अिधकार

सहकार अिधकार

थम Uे
णी

;&दतीय Uे
णी

↓
सहाTTक सहकारú
सहकारü
अिधकार

मु"ा #मांक ú:-4 (चार
चार ) (वत: ची काय पार पाड>यासाठV ठर+व>यात आलेली मानके
आ;ण

↓
िलपीक
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मु"ा #मांक :-5 (पाच
पाच)
पाच 3यां0याकड ल असलेले कंवा 3यां0या िनयं
*णात असलेले कंवा 3यांचेकाय पार पाडणेसाठV
3यां0या कमचार वगाकडू न वापर>यात येणारेिनयम, +विनमय, सुचना, िनयमप ;ु (तका आ;ण अिभले
ख.
महारा9 सहकार सं
(था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 अ4वये
मु"ा #मांक :-6(सहा
सहा)सहा

3यां0याकडेअसलेCया कंवा 3यां0या िनयं
*णाखाली असलेCया द(तऐवजां0या
वगाचे+व+वरण

वग:करण कार अ (कायम
कायम (वAपी ठेवावयाची कागदप*े)
•

सहकार सं
(थेची न8दणी व पोटिनयम न8दणी धाIरका

•

+वभागीय सूचना प ;ु (तका

•

(थायी आदेश धाIरका

•

शासन िनणय

•

भौगोिलक बदल आदेश (नवीन कायालय (थापन करणे, बदCया इ.)

•

अिभलेख सुची

•

िनवाडा व ड#< ओदश

•

जडव(तू सं
Yह न8दवह

•

G.I.S.न8दवह

•

म.स.सं
.िनयम 1961 चेिनयम 30 अनुसार सव कागदप*े

•

सव वैधािनक आदेश

•

बाजार Pे* जा हर करणे, िनयम आदेश व बाजार सिमती0या +वधी व उप+वधी

•

नमुनद
े ार उप+वधी (सव कार)

•

पोटिनयम दZ
(थे0या नावात बदल
ु (ती व सं

•

सावकार कायदा ,अिधिनयम व पIरप*के

•

सावकार परवाना न8दवह (नमु
नमुना 1 व िनयम 3)

•

सावकार परवानाधारक न8दवह ( कलम 7)

वग:करण कार ब (35 वषापय[त ठेवायाची कागदप*े)
•

काय#म अं
दाज प ;ु (तका

•

पे4शन करणे(सव)

•

बदली आदेश

•

बढती आदेश

•

सेवाप (
ु तके

•

सावकार परवाना +वतरण, र" करणे, न8दणी अज र" करणे

8
वग:करण कार क (5 वषापयत ठेवावयाची कागदप*े)
•

सहकार सं
(थांचेवा+षक अहवाल व लेखे

•

+वधानसभा/+वधान पIरषद \ व उRरे, कपात सूचना, लPवेधी सूचना, आ]ासने

•

कामकाज वाटप आदेश

•

तपासणी अहवाल

•

आवक-जावक न8दवह

•

लेखन सामुYी मागणीप*

•

िनयतकालीन +ववरणप* सादर करण न8दवह

•

िनयोजन अं
दाजप*क

•

कायभार ह(तांतरण

•

लेखापIरPण अहवाल

मु"ा #मांक:-7(सात
सात)
सात –

आपलेधोरण तयार कर>या0या कंवा 3यांची अमं
लबजावणी कर>या0या सं
बध
ं ात

लोकांशी +वचार +वनीमय कर>यासाठV कंवा लोकांकडू न िनवेदनेकेली जा>यासाठV अ;(त3वात असलेCया &यव(थेचा
तपिशल.
ाN झालेCया धोरणा3मक बाबींवर सूचना तसेच कायदयातील दA
ु (तीबाबतचे (ताव शासनास मा4यतेसाठV
सादर कर>यात येतात.
मु"ा #मांक:-8(आठ
आठ)आठ
आपला एक भाग ?हणून कंवा सCला दे>या0या

योजनासाठV ?हणून घट त केलेCया दोन कंवा अिधक

&यD<ं0या िमळू न बनलेCया मं
डळाचेपIरिशHांच,े सिम3यांच आ;ण अ4य िनकालाचे+ववरण आ;ण 3या मं
डळा0या,
पIरषदा0या सिम3या0या आ;ण अ4य िनकाला0या बैठक<त लोकासाठV खुला आहेत कंवा कसेअशा बैठक<ची कायवृRे
जनतेला पहावयास िमळ>याजोगी आहेत कंवा कसेयाबाबतचे+ववरण.
महारा9 राSय सावकार 0या &यवहाराचेिनयमनाकIरता महारा9 सावकार (िनयमन) अिधिनयम 2014 हा
कायदा दनांक 4 ए+ ल 2014 रोजी0या अिधसुचने
&दारे िस द झालेला आहे. महारा9 शासनाने दनांक 9 स_टबर
2014 रोजी0या अिधसूचने&दारेSया Pे*ाम येिनबं
धक आपCया अिधकाराचा वापर करतील व आपली कत&य पार
पाडतील तेPे* ?हणून िन;Kत केलेआहे. सावकाराने दलेCया कजावर एका वषात कती &याजदर आकारवयाचा
याबाबतची महारा9 शासनाने16 स_टबर 2014 रोजी अिधसूचना िस द केली आहे. सदर कायदयांतगत Sया Pे*ात
बेकायदेशीर सावकार &यवसाय केला जातो 3या Pे*ातील सावकारा+वA द कलम 16 अ4वयेकारवाई कAन सावकार
बाबतची सव कागदप*ेजN कर>याचा अिधकार िनबं
धकां
ना दला आहे.

9
मु"ा #मांक :- 9 (नऊ
नऊ)नऊ

अिधका-यांची व कमचा-यांची िनद% िशका
आ;ण

दहा)मु"ा
दहा
््"ा #मांक :-10(दहा
आपCया 3येक अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारेमािसक वेतन,तसेच ािधकरणा0या
+विनयमाम येतरतुद केCया माणेनुकसारभरपाई दे>याची प दत
अ

अिधकार प द

अिधकार व कमचार नाव(सवUी
नाव सवUी)
सवUी

वग

मािसक वेतन

(VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2020 +JÉä®ú )

#.

(मु
मुळवेतन +Yे
Yेड पे)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò
ºÉ½þEòÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ (|É.¸Éä.)
ºÉ½þEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (Êuù.¸Éä.)
¨ÉÖJªÉÊ±É{ÉÒEò
ºÉ½ÉþªªÉEò ºÉ½þEòÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ
ºÉ½ÉþªªÉEò ºÉ½þEòÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ
EòÊxÉ¹`ö Ê±É{ÉÒEò
EòÊxÉ¹`ö Ê±É{ÉÒEò
Ê¶É{ÉÉ<Ç

10 Ê¶É{ÉÉ<Ç

¸ÉÒ. ºÉÆnùÒ{É |É¦ÉÉEò®ú ¯ûpùÉIÉ
¸ÉÒ. ºÉÖ®äú¶É Ê¦É´ÉÉVÉÒ EòÉºÉÉ®ú
¸ÉÒ. ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ Ê¦ÉEòÉVÉÒ ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ
ºÉÉè. ºÉÖÊxÉiÉÉ ÊnùxÉEò®ú ±ÉÉäJÉÆb÷ä
¸ÉÒ. ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ºÉJÉÉ®úÉ¨É iÉÉÆnù³ýä
¸ÉÒ. ºÉÖvÉÒ®ú MÉÉäË´Énù ´ÉÉPÉ
{Énù Ê®úCiÉ
{Énù Ê®úCiÉ
¸ÉÒ. ®úÉVÉä¶É ºÉÖ¦ÉÉ¹É Ë¶É{ÉÒ
{Énù Ê®úCiÉ

2
3
3
3
3
3
3
4

50000/58500/38700/42300/28700/33300/00
00
29000/-

4

00

10
अकरा)मु"ा
अकरा
््"ा #मांक :-11(अकरा
सव योजनां
चा तपशील, (ता+वत खच दश+वणारा, आपCया 3येक अिभकरणाला
नेमण
ू दलेला अथसं
कCप आ;ण सं
+वतर त केलेCया रbकमांचा अहवाल.
वा+षक योजना सन 2019-20 माहे. Êb÷ºÉå¤É®ú 2019 अखेर झालेला खच.
खच
आ;ण
बारा)मु"ा
बारा
््"ा #मांक :-12(बारा
अथसहाTय ् काय#मां0या अमं
लबजावणीची Iरत तसेच वाटप केलेCया रbकमा आ;ण अशा
काय#मा0या लाभ धारकांचा तपशील
आ;ण
तेरा)मु"ा
ा
््"ा #मांक :-13(ते
Sया &यD<ंना सवलती ,परवानेव ािधकार प*े दलेली आहेत अशा &यD<ंचा तपशील.

iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É

यांचेकायालयमाफत राब+व>यात येणा-या योजनांची मा हती.
सन 2019-20

अ.क
क

1
1

गौणिशष,
गौणिशष उप िशष,
िशष ाथिमक घटक

(A
A. लाखात)
लाखात
सन 2019-20 ªÉÉ

माहेÊb÷ºÉå¤É®ú,

सम+प त बचत

+ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ
Ê¨É³ýÉ±Éä±Éä +xÉÖnùÉxÉ

2020 अखेर

झाCयाची

3

झालेला खच.
खच
4

कारणे
5

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

ÊxÉ®ÆúEò

2
107 (02) (04) डॉ
डॉ.प
पज
ं ाबराव देशमुख +प क
ो3साहन योजना (&याज
&याज सवलत)
सवलत
(जनरल
जनरल)24251009
जनरल

2

107 (02) (04) डॉ.प
ं ाबराव देशमुख +प क
डॉ प ज
ो3साहन योजना (+वघयो
+वघयो)24251223
+वघयो
एकुण :-

1

योजनेचेनाव

डॉ.प
ं ाबराव देशमुख &याज सवलत योजना.(सवसाधारण
+वघयो)
डॉ प ज
योजना सवसाधारण)
सवसाधारण (+वघयो
+वघयो व

अ.

योजना के&हाप ासुन काया;4वत आहे.

(आ
आ दवासी उप योजना)
योजना
1991

ब.

योजनेचा उ"ेश व (वAप .

या योजनतगत जेशेतकर A.100000/-वा
वा 3यापेPा कमी प ीक कज घेतात
आ;ण 3या कजा[ची &याजासह संप ुण प रतफेड 30 जुन0या आत करतात
3या शेतक-याना
क याना भरणा केलेCया &याजाप ैक< 3 टbके &याज अनुदान तसेच
A.100001/- A.300000/- प य[त कज घेणा-या
ा या शेतक-यां
क यांना 1 टbके &याज
सवलत प ीक उ3प ादन ो3साहनासाठV शासनाकडु न दे>यात येते. शेतकक
यां0या प ीक कजाची वेळेवर प रतफेड होऊन या योजनेचा जा(तीत जा(त
शेतक-यां
क यांना लाभ िमळावा या योजनेचा उ"ेश आहे. िशवाय ह &याज
सवलत योजना असCयामुळेशेतक-यां
क यांना प ीक उ3प ादनात वाढ कर>यासाठV
ो3साहन िमळते.

क.

लाभाथ:.
लाभाथ:

+व+वध कायकार सेवा सहकार सं(थाचेिनयिमत प रतफेड करणारेकजदार
सभासद.
सभासद

ड.

अज कोणाकडेकरावयाचा.
करावयाचा

सहाTयक िनबंधक.
क

इ.

मंजुर चेअिधकार.
अिधकार

;जCहा उप िनबंधक.
क

11
चौदा)मु"ा
चौदा
््"ा #मांक :-14 (चौदा
इलेbeॉिनbस (वAपात

º´ÉiÉ:Eòbä÷

उपलfध असलेCया कंवा

iÉÉ¤ªÉÉiÉ

असलेCया मा हती0या

सं
बधातील तपशील
आ;ण
पध
ं रा)मु"ा
रा
््"ा #मांक :-15(प
मा हती िमळ+व>यासाठV नागर कांना उपलfध असणा-या सु+वधांचा तपशील.

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò, ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ,SÉÉÆnù´Éb÷ या कायालया0या सूचना फलकावर

उपलfध

असणा-या सु+वधां
चा तपशील िस द केलेला आहे.

मु"ा #मांक :-16(सोळा
सोळा)सोळा

iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É
अ.#
#

1

शासक<य जनमा हती अिधकार यांची डरेbटर

कायालयाचेनाव

सहाTयक जनमा हती अिधकार

पRा व दरु वनी

यांचेनाव,प
नाव प दनाम व दरु वनी

नाव,पदनाम
नाव पदनाम व दरु वनी

नाव,पदनाम
नाव पदनाम व दरु वनी

#मांक

#मांक

#मांक

#मांक

Ê¦É´ÉÉVÉÒ EòÉºÉÉ®úú
ºÉ½þEòÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ (1)

ºÉÆnùÒ{É |É¦ÉÉEò®ú ¯ûpùÉIÉ
ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ, ÊºÉzÉ®ú

सहाTयक िनबंधक
सहकार सं(था चांदवड
तालुका ;जCहा नािशक

शाखा मुख
(सं
संबधीत कमचार )

जनमा हती अिधकार यांचे

Uी ºÉÖ®äú¶É

दरु वनी #मांक

02556-252325

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ, ÊºÉzÉ®ú

अ+पलीय अिधकार यांचे

12
सतरा)्"ा
् #मांक :-17 (सतरा
मु"ा
सतरा
+वह त कर>यात येईल अशी मा हती.
वा+षक मा हती सं
बध
ं ी या कायालयाचेसां;Jयक< शाखा कामकाजाचे(वAप
खालील माणे:1. वा-24/gप
gप डbस अेवा
दरवष: माहे माच अखेर अ;(त3वात असलेCया सव

कार0या सहकार सं
(थांची सं
Jया

िनKीत करणे, वषाअखेर नवीन न8दणी झालेCया/प न
ु ;जवन झालेCया/अवसायानात घेतलेCया र"
केलेCया सं
(थां
ची सं
Jया ´ÉÊ®ú¹`ö कायालयास सादर करणे.
2. वा+षक मा हती तDे10 ते51 (ANR TABLES) सादर करणे.
दरवष: वा-24 नुसार िन;Kत केलेCया सव कार0या सहकार सं
(थां
ची वा+षक मा हती
सं
(थां0या कारिनहाय

ºÉÆºlÉÉÆEòbÚ÷xÉ

ाN कAन घेऊन एक+*करण कAन मा हती

´É®úÒ¹]õ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ

सादर
कर>यात येत.े
3. ;जCहा सामा;जक व आिथक समालोचन/राSय
िनद% शां
क
समालोचन राSय सां;Jयक< गोषवार/तालु
गोषवार तालुका िनवडक
:;जCहा सामा;जक व आिथक समालोचन/तालुका िनवडक िनद% शांक हे काशन दरवष: ;जCहा
सां;Jयक< गोषवारा हे काशन अथ व सां;Jयक< सं
चालनालय, मुब
ं ई या कायालयातफ% काशीत कर>यात
येत.े सदर काशनाकर ता आवhयक असलेली मा हती

´É®úÒ¹]õ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ

सादर कर>यात येते.

इतर :-

¨É.ÊVÉ±½þÉ ={ÉÊxÉ¤ÉÆvÉEò,
+वषयक

मा हती

सादर

सहकार सं
(था,नािशक कायालयाकडू न

करणे. तसेच

खाजगी

सं
(था/

माग+वलेली

सां;Jयक<

&य+Dंनी मािगतलेली सां;Jयक<

मा हती/आवhयकतेनस
ु ार उपलfध कAन देण.े

ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEò,
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ,ÊºÉzÉ®ú÷
-----------------------------
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