पिरिश ट-01
काय लयातीलरचना,कायवकत ययां चातपिशलमािहतीअिधकारअिधिनयम2005चेकलम4(1)(ख)(ए
क)नुसारसहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेडिज.परभणीकाय लयाचीरचना,कायवकत ययां
चातपिशल
1) रचना:1

काय लयाचेनांवप ा

सहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेडिज.परभणीनवाम ढागंगाखेडदुर वण

1) मा. धानसिचव(सहकार)सहकार,सहकार,पणनवव ो ोगिवभाग,मं ायल,िव तार,मं◌ुबई-32
मा.सिचव(पणन)सहकार,सहकार,पणनवव ो ोगिवभाग,मं ायल,िव तार,मं◌ुबई-32
मा.सिचव(व ो ोग)सहकार,सहकार,पणनवव ो ोगिवभाग,मं ायल,िव तार,मं◌ुबई-32
सहकारआयु तविनबंधक,सहकारीसं था,महारा रा य,पुणेस लिब ड गससुनहॉ पीलसमोर,पुणे2 वरी ठकाय लयवप26122446/47
े

1) मा.िवभागीयसहिनबंधक,सहकारीसं थाऔरंगाबादअंजम
ु नबंगलाअदालतरोड ांतीचौकऔंरंगाबाददुर व
2) मा.िज हाउपिनबंधक,सहकारीसं थापरभणीिद.परभणीिपप सको-ऑपबँक(आवसायनात)िब ड गनेह
1) सहा यकिनबंधक,सहाकरीसं था
2

काय लयीनरचना

2)
3)
4)
5)

सहकारअिधकारी ेणी-1
मुखिलपीक
सहकारअिधकारी ेणी-2
सहा यकसहकारअिधकारी

6) किन ठिलपीक
7) िशपाई
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पिरिश ट-02
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(दोन)नुसारसहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगा
खेडिज.परभणीकाय लयातीअिधकारीवकमचारीयांचेअिधकारवकत य
1) सहा यकिनबंधक,सहकारीसं था
अ)काय लय मुख
ब)पिरिश ट-5मधीलअिधिनयमांतगत ा तअिधकारानुसारिनम याईककामकाजवजाबबदा या
क)अहरणवसंिवतरअिधकारी
ड)किन ठकमचा यावरिनयं ण
इ)सहकारीसं थातपासणी
ई)सहकारीसं थािनवडणुका
2) सहकारअिधकारी ेणी-1
अ)सावकारीद तरतपासणी
ब)सहकारीसं थातपासणी
क)सहकारीसं◌ं थािनवडणुका
ड)काय लय मुखासमदत
3)

मुखिलपीक
अ)किन ठकमचारीिनयं ण
ब)काय लयिनयं ण
क)जनसंपकअिधकारी
ड)जनमािहतीअिधकारी

4) सहकारअिधकारी ेणी-2
अ)सहकारीसं थातपासणी
ब)सहकारीसं◌ं थािनवडणुका
क)काय लय मुखासमदत
5) सहा यकसहकारअिधकारी
अ)सहकारीसं थातपासणी
ब)सहकारीसं◌ं थािनवडणुका
क)काय लय मुखासमदत
6) शाखा मुख
अ)शाखािनहायकामवापटत तानुसारकामकाज

पिरिश ट-03

2

मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(तीन)नुसारिनणयघे याचे ि येतअनुसर यातयेणा
रीकायप दती,तसेचपयवे णआणीउ रदायी व णाली
1) िनणय ि याकायप दती
अ)िनणय ि ये मधीलट पे
1) शाखा मुख
2)

मुखिलपीक

3) सहा यकिनबंधक,सहकारीसं था
ब)कायप दती
1) िविवधकायदे , याअंतगतचेिनयम,शासनिनणय,पिरप के,मा.सहाकारआयु ततथािनबंधक,सह
कारीसं था,पणनसंचालकयांचेिनदशानुसारने मन
ु िदले याप दतीने कामकाज
2) महारा नागरीसेवािनयम,महारा कोषागारअिधिनयम,बॅा बेफायना शीयल

स माणेिदले या

प दतीनुसारकामकाज
3) शासनिनणया माणेिदले यािनदशानुसारखा या यायोजनाराबिवणे
क)पयवे ण
1) काय लयीनरचने माणेकायवे ण
2) सहाकरीसं था,कृषीउ प नबाजारसिमती,गोदामे,सावकारवसहकारीसं थायांचेपयवे ण
ड)उ रदायी व- णाली
1) शासकीिनयमा माणे
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पिरिश ट-04
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(चार)नुसार वत:चीकायपारपाड यासाठी
या याकडु नठरिव यातआलेलीमानके
1) नागरीकांचीसनद
अ)नागरीकांचीसनद िस दकरणे
ब)सादरीकरणाचे ट पे कमीकरणे
क)कालमय दाधारीकािनकालीकाढणे
वरील माणेयाकाय लयाम येनागरीकांचीसनददशिनयभागावरलाव यातआलीअसुनती िस दकर यात
आलीआहे वयाबाबतकाय सनातीलकमचा यांनाअवगतकेले लेआहे .

पिरिश ट05
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(पाच)नुसारअसलेले कवािनयं णातअ
सले ले कवापारपाड यासाठीकमचारीवग कडु नवापर यातयेणारेिनयम,िविनमय,सुचनािनय
मपु तीकाआणीअिभले ख
1) महारा सहकारीसं थाअिधिनयम1960व याखालीलिनयम1961
2) महारा कृषीउ प नखरे दीिव ी(िवकासविविनयमन)अिधिनयम1963व याखालीलिनयम196
7
3) महारा सावकारी(िनयमन)अिधिनयम2014
4) महारा वखारकायदा1962
5) महारा ओनरिशपफलॅटऑ ट1963
6) मािहतीअिधकारअिधिनयम2005व याअंत गतचेिनयम
7) महारा कोषागारिनयम
8) महारा नागरीसेवािनयम
9) भिव यिनव हािनधीिनयम
10) महारा सहकारीसं था(िनवडणुक)िनयम
अिभलेखे
याकाय लया याअिभलेखक ामधीलन तीन दवही
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पिरिश ट-06
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(सहा)नुसार यां याकडे असले या कवा यां
यािनयं णाखालीअसले याद तएैवजा या वग चेिववरण
1) अ-वग(कायम)द तवेज
अ)सं थान दणीअ-धारीका
ब)खा याचे िनदशा माणेरोखिकद(CashBook)पेिब सनां◌ेद
2) ब-वगद तवे ज
अ)रचनावकायप दीनुसारबवग कृतधारीकावद तवेज
ब)या वग तीलद तावेज(15)वषठे व यातयेतात
3) कवगद तवेज
अ)रचनावकायप दतीनुसारकवग कृ तधारीकावद तावेज
ब)या वग तीलद तावेज(07)वषठे व यातयेतात
4) डवगद तावेज
अ)रचनावकायप दतीनुसारडवग कृतधारीकावद तावेज
ब)या वग तीलद तावेज(01)वष नंतरन टकर यातयेथील
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पिरिश ट-07
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(सात)नुसारधोरणतयारकर या या क
वा याचीअमलबजावणीकर या यासंबंधातलोकाशीिवचारिविनमयकरणेसाठी कवालोकाडु
निनवेदने केलीजा यासाठीअ ती वातअसले या यव थेचातपिशल
1) सहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेडिज.परभणीहे काय लयतालुका तरीयकाय
लयाआहे .धोरणठरिव याचे अिधकारयाकाय लयासनाहीत.
2) शासनधोरणासंबंधात(PolicyMatter) ा तिनवेदनेवरी ठकाय लयाससादरकर यातये
तील

पिरिश ट-08
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(आठ)नुसारआपलाएकभाग हणुन कवास लादे
या या योजनासाठी हणुनगठीतकेले यादोन कवाअधीक य ती यािमळु नबनले यामंडळाचीपिरषदां चे
,सिम यां चेआणीअ यिनकायाचे िववरण,आणी यामंडळा यापिरषदा या,सिम यां याआणीअ यिनकाया
याबैठकीचीकायवत
अ.
.

सिमतीचे नांव

सिमतीचेसद य

सिमतीचे उिद ट

सभािकतीवेळाघे या
तयेते.
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शासकीयकाय लयातम
िहलािव दहोणा याल
िगकअ याचारिनमुलन
सिमती

सौ.िगतािगनगीने(अ य
)
मुखिलपीक(सद यस
िचव)सद य ीमतीजे.ए
स.तेरखेडकर

काय लयातीलमिहलाकमचा यावरल
िगकअ याचारसंबंधी ा तत ारीचेिन
वारणकरणे

ा तत ारअजिवचा
रातघे ऊन

2

मागासवग यक सिम
ती

सहकारअिधकारी ेणी1(अ य ), मुखिलपी
क(सद यसिचव),सद
यएस.एस. शदे

काय लयातीमागासवग यकमचा याक
डु नसेवािवषयकबाबीसंदभ त ा तअ
ज वरकायवाहीकरणे

ा तत ारअजिवचा
रातघे ऊन

पिरिश ट-9
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मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(नऊ)नुसारआप याअिधका यां चीआणीकमचा यां
चीिनदशीका
अ. .
1

मंजरु पदनांम
सहा यकिनबंधक,सहकारीसं था

कायरतअिधकारी/कमचारीनांव
एस. एन. तायडे

जुिदनांक
9/7/2019

2
3

सहकारअिधकारी ण
े ी-1
सहकारअिधकारी ेणी-2

िर त पद
के.बी.मा े

-12/05/2016

4
5

मु यिलपीक
सहा यकसहकारअिधकारी

एम.बी.धुमाळ
ए. डी. मुळे

4/6/2018
1/6/2019

6
7

सहा यकसहकारअिधकारी
किन ठिलपीक

एस.एस. शदे
के. एस. जोशी

01/06/2017
26/10/2018

8
9

किन ठिलपीक
िशपाई

एस.एस.बोरफळे
िर तपद

14/06/2016
--

10

िशपाई

िर तपद

--

पिरिश ट-10
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(दहा)नुसारआप या येकअिधका यालावकमचा
यांनािमळणारे मािसकवेतनवतसेच ािधकरणा यािविनयमाम येतरतुदके या माणेनक
ु सानभरपाईदे
याचीप दती
अ.
.
1

अिधकारी/कमचारीनांव

पदनांम

मािसकवेतनमाहे 1/1/2020पासुन(वेतनबॅ डमधीलमुळवेतन+ ेडवेतन)

एस. एन. तायडे

67100 + 0

2

िर त पद

3

के.बी.मा े

4

ए. डी. मुळे

सहा यक
िनबंधक
सहकारी
सं था
सहकार
अिधकारी
ेणी-1
सहकार
अिधकारी
ेणी-2
सहा यक
सहकार
अिधकारी

--

44900 + 0

28700 + 0
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5

एस.एस. शदे

सहा यक
सहकार
अिधकारी

30500 + 0

6
7

एम.बी.धुमाळ
एस.एस.बोरफळे

44900 + 0
25200 + 0

8

के.एस.जोशी

मु य िलपीक
किन ठ
िलपीक
किन ठ
िलपकी

26000 + 0
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पिरिश ट-11
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चेकलम4(1)(ख)(अकरा)नुसारसवयोजनांचातपिशल, तावीतखच
दशिवणाराआप या येकअिभकरणालानेमण
ु िदलेलाअथसंक पआणीसंिवतरीतकेले यार कमां
चाअहवाल
याकाय लयाचे तराव नकोणतीहीयोजनाथेटराबिव यातयेतनसुनयाकाय लयामाफतकोण याहीयोजनां
यार कमाथेटलाभा य सिवतरीतके याजातनाही

पिरिश ट-12
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(बारा)नुसारअथसहा यकाय मां याअंमलबाजाव
णीचीिरततसेचवाटपकेले यार कमाआणीकाय मा यालाभधारकांचातपिशल
याकाय लयामाफतकोण याही य तीस/सं थेसथेट व पातअथसहा यदे यातयेतनाही.

पिरिश ट-13
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(तेरा)नुसार या य तीनासवलती,परवाने कवा ािध
कारप ेिदले लीआहे त.अशा य तांचातपिशल
याकाय लयामाफतकोण याही य तीस/सं थेससवलती,परवाने कवा ािधकारप ेदे यातयेतनाही.
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पिरिश ट-14
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(चौदा)नुसारइले

ॉिनक व पात यासउपल धअस

ले या कवा यां याकडे असले यामािहती यासंबंधातीलतपिशल
1) याकाय लयातई-मेल दारे ा तसवअहवालवप े
2) याकाय लयानेतयारकेलेलेसवअहवाल
3) याकाय लयानेिदले लीप ेववैधािनकआदे श

पिरिश ट-15
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(पंधरा)नुसारमािहतीिमळिव यासाठीनगरी
कांनाउपल धअसणा यासुिवधांचातपिशलतसेचसावजिनकवापरासाठीचालिव यातयेतअसले
या ंथालया या कवावाचणालया याकामकाजा यावेळाचातपिशल
1) मािहतीअिधकरअिधिनयम2005अंतगतसुिवधा
2) मािहतीअिधकारअिधिनयम2005अंतगतकाय लयीनद तएैवजपाहा यासाठीउपल ध
3) याकाय लयाम येवेगळे ंथालय कवावाचणालयनाही.काय लयाम येउपल धपु तकेकाय ल
यीनवेळेम येपाहा यासाठीरेकॉड म भारीकडे उपल धआहे .
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पिरिश ट-16
मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(सोळा)नुसारजनमािहतीअिधका यंचीनांव,े पदनांम
आणीइतरतपिशल
जनमािहतीअिधकारी
नांव:- ीखो ाजीभोजाजीमा े,
पद:- मुखिलपीक(अितरी तपदभार)
प ा:-काय लय,सहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेड
नवाम ढागंगाखेडता.गंगाखेडिज.परभणी431514
दुर वणी .:-02453-222115
अिपलीयअिधकारी
नांव:- संदीप नामदे वराव तायडे
पद:-सहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेड
प ा:-काय लय,सहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेड
नवाम ढागंगाखेडता.गंगाखेडिज.परभणी431514
दुर वणी .:-02453-222115
दतीयअिपलीयअिधकारी
नांव:-एम.बी.सुरवसे
पद:-मा.िज हाउपिनबंधक,सहकारीसं थापरभणी
प ा::- िद.परभणीिपप सको-ऑपबँक(अवसायानात)िब ड गने ह रोडपरभणी
दुर वणी:-02452-220046
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पिरिश ट-17
अ.
.

काय लयाचेनं◌ ाव

1

िवभागीयसहिनबंधक,सहकारीसं थाऔरंगाबाद

2

िज हाउपिनबंधक,सहकारीसं थापरभणी

3

सहा यकिनबंधक,सहकारीसं थाता.गंगाखेड

अिधका याचेनांव

प ा

संपक .

अंजुमनबंगला,अदालतरोड ांत ीचौकऔरं गाबाद

ीएम.बी.सुरवसे
ीएस. एन.
तायडे

02402334755
िद.परभणीिपप सको02452ऑपबँक(अवसायानात)िब ड गनेह रोडपरभणी 220046
नवामोढागंगाखेड
02453- ar
222115

मािहतीअिधकारअिधिनयम2005चे कलम4(1)(ख)(सतरा)नुसारिवहीतकर यातयेईलअशीइतरमािहती
सहकारखा याचेसंके त थळखालील माणेआहे .
www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
www.mahasahakara.maharashtra.gov.in
िवभगविज हा तरावरीलअिधकारीवतालुका तरीयअिधकारी यांचेसंपक .
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जा .सिनगं/क -1/मािहतीअिधमा/18
काय लय,सहा यकिनबंधक,सहकारीसं था
ता.गंगाखेडिदनां क4 / 2 /2020
ित,
मा.िज हाउपिनबंधक,
सहकारीसं थापरभणी
िवषय:-सावजिनक ािधकरणाने वत:हु न कवासकारा मकत वावरमािहतीअिधकार
अिधिनयम2005 याकलम4(1)(बी)अ वयेमािहती गटकरणेबाबत
(िद.01/01/2020रोजी िस दकर यासाठी)
संदभ:-आपले काय लयाचे ई-मेलसंदेशिदनांक4 / 2/2020
कृपयावरीलिवषयाचे अवलोकन हावेिहिवनं ती
2/- उपरो तिवषयीसंद भ यईमेलसंदेशा वये ा तसुचनानुसारमािहतीचाअिधकारअिधिनयम2005मधीलकलम4अ वये गटकरा
वयाची01ते17मुदयाबाबतचीमािहतीसंकेत थळावरसादरकर याबाबतकळिव यातआलेलेआहे .
संदभ यईमेलसंदेशा वयेिदले यासुचनानुसारसहा यकिनबंधक,सहकारीसं◌ा थाता.गंगाखेडयाकाय लयसंबं
धीचीिद.01/01/2020रोजी िस दकरावयाचीमािहतीचाअिधकारअिधिनयम2005मधीलकलम4अ
वये गटकरावयाची01ते17मुदयाबाबतचीमािहतीयासोबतसॉफवहॉडकॉपीसहसादरकर यातयेतेआ
हे .
सोबत:-वरील माणे
सहा यकिनबंधक,
सहकारीसं थाता.गंगाखेड
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