===  ===
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
चे कलम 4 (1) (ख) नुसार
वयं ेरणेने करावयाचे कटनाचे नमुने


-: काय लय :-

िज हा उपिनबं धक
सहकारी सं था परभणी
===  ===

जा. .िजउिन/आ था/मा.अ./ कट /2020
काय लय :- िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
परभणी िदनांक
/01/2020
ित,
मा.िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था , औरं गाबाद
िवषय :- सावजिनक ािधकरणाकडे वत:हु न कवा सकारा मक त वावर मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(b) अ वये मािहती कट करणे बाबत.(1 जानेवारी
2018 रोजी िस द करणे साठी)
संदभ :- आपले काय लयीन प िदनांक
कृ पया वरील िवषयाचे अवलोकन हावे.
2/उपरो त संदभ य प ाचे अनुषंगाने सिवनय सादर कर यांत येते की, िज हा उपिनबंधक, सहकारी
सं था परभणी या काय लयाची मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 ची कट करावयाची
1 ते 17 मु ांबाबतची मािहती या सोबत सादर कर यांत येत आहे .
करीता मािहती तव सिवनय सादर

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था परभणी
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पिरिश ट - 1

काय लयातील रचना, काय व कत य यांचा तपशील
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (एक) नुसार िज हा उपिनबंधक, सहकारी
सं था परभणी काय लयाची रचना, काय व कत य यांचा तपशील ...
i) रचना :1)

काय लयाचे नांव व प ा

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था परभणी नेह रोड परभणी िपप स
को-ऑप बँक िल. परभणी (अवसायनात). दुर वनी .02452
220046

2)

विर ट काय लय व प े

1) मा. धान सिचव (सहकार) सहकार, पणन व व
िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई -32

ो ोग

2) मा.सिचव (पणन) सहकार, पणन व व ो ोग
िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई -32
3) मा.सिचव (व ो ोग) सहकार, सहकार, पणन व व
िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई -32

ो ोग

4) मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा
पुणे स ल िब ड ग, ससुन हॉ पीटल समोर, पुणे-1
दुर वनी .020/26122446/47

3)

किन ट काय लय

रा य,

5) िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, औरं गाबाद अंजुमन
बंगला, अदालत रोड,
ांती चौक, औरं गाबाद. दुर वनी
.0240/2334755
1) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. परभणी
2) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. पुण
3) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. पालम
4) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. गंगाखेड
5) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. सोनपेठ
6) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. सेलु
7) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. मानवत
8) सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था ता. जतुर

4)

काय लयीन रचना

वरील सव िज हा काय लयाचे अंतगत येणारे तालुका तरावरील सव
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था काय लयेआहे त
1) िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
2) सहायक िनबंधक( शासन)
3) काय लय अिध क
4) शाखा मुख (Section Head) एकुण 9
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पिरिश ट - 2
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ख) दोन नुसार िज हा उपिनबंधक, सहकारी
सं था, परभणी काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य.
i) िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, परभणी
a) काय लय मुख
b) पिरिश ट - 5 मधील अिधिनयमांतगत ा त अिधकारानुसार िनम यायीक कामकाज व जबाबदा या.
c) किन ठ काय लय तपासणी d) सहकारी सं था तपासणीe) सहकारी सं था िनवडणुका-

ii) सहा यक िनबं धक ( शासन)
a) आहरण व संिवतरण अिधकारीb) किन ठ कमचा यावर िनयं णc) काय लय मुखास मदत
d) सहकारी सं था तपासणीiii) काय लय अिध क
a) किन ठ कमचारी िनयं ण
b) काय लय िनयं ण
c) जनसंपक अिधकारी

iv) शाखा मुख
a) शाखािनहाय कामवाटप त ता.
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पिरिश ट - 3
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (तीन) नुसार िनणय घे याचे
अनुस र यात ये णारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली.

i) िनणय
a)

ि ये त

ि या कायप दती :िनणय

ि ये मधील ट पे :-

1) शाखा मुख
2) काय लय अिध क
3) सहा यक िनबंधक( शासन)
4) िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, परभणी

b)

c)

कायप दती :1)

िविवध कायदे , या अंत गतचे िनयम शासन िनणय, परीप के, मा.सहकार आयु त
तथा िनबंधक, सहकारी सं था, पणन संचालक यां चे िनदशानुसार नेमुन िदले या प दतीने
कामकाज.

2)

महारा नागरी सेवा िनयम, महारा र कोषागार अिधिनमय, बॉ बे फायना शीयल
स माणे िदले लया प दतीनुसार कामकाज. महारा सावकारी (सुधारणा) अिधिनयम 2014

3)

शासन िनणया माणे िदले या िनदशानुसार खा या या योजना राबिवणे.

पयवे ण :1) काय लयीन रचने माणे पयवे ण
2) सहकारी सं था, कृिष उ प न बाजार सिमती, गोदामे, सावकार व किन ठ काय लय यांचे पयवे ण.

d)

उ रदािय व - णाली :1) शासकीय िनयमा माणे.
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पिरिश ट - 4
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (चार) नुसार
पाड यासाठी या याकडु न ठरिव यात आलेली मानके :

i)

वत: ची काय पार

नागरीकाची सनद :a) नागरीकाची सनद िस द करणे.
b) सादरीकरणाचे ट पे कमी करणे.
c) कालमय दा धारीका िनकाली काढणे.

वरील माणे या काय लया म ये नागरीकाची सनद दशनीय भागावर लाव यात आली असुन ती
िस द कर यात आली आहे व या बाबत काय सनातील कमचा यांना अवगत केले ले आहे .
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पिरिश ट - 5
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (पाच) नुसार असलेले कवा िनयं णात
असलेले कवा पार पाड यासाठी कमचारी वग कडु न वापर यांत येणारे िनयम, िविनयम, सुचना
िनयमपु तीका आिण अिभलेख.

i) महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व या खालील िनयम 1961

ii) महारा

कृिष उ प न खरे दी िव ी (िवकास व िविनयमन) अिधिनमय 1963 व या खालील िनयम 1967

iii) महारा

सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014

iv) महारा

वखार कायदा 1962

v) महारा

ओनरिशप लटॅ ॲ ट 1963

vi) मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 व या अंत गतचे िनयम
vii) महारा
viii)

कोषागार िनयम

महारा

नागरी सेवा िनयम

ix) भिव य िनव ह िनधी िनयम
x) महारा

सहकारी सं था (िनवडणूक) िनयम-2014

अिभलेख :या काय लया या अिभले ख क ा मधील न ती न दवही.
अिभले ख अ ब क व ड माणे अिभलेख ठे व यांत आले आहे .
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पिरिश ट - 6
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सहा) नुसार यां याकडे असले या कवा
या या िनयं णा खाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण.

i) अ - वग (कायम) द तावेज :1) सं था न दणी अ-धारीका
2) खा याचे िनदशा माणे रोखिकद (Cash Book) पे-िब स न द वही

ii) ब - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "ब" वग कृत धारीका व द तावेज.
2) या वग तील द तावेज (15) वष ठे व यात येतात.

iii) क - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "क" वग कृत धारीका व द तावेज.
2) या वग तील द तावेज (07) वष ठे व यात येतात.

iv) ड - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "ड" वग कृत धारीका व द तावेज.
3) या वग तील द तावेज (01) वष नंतर न ट कर यात येतील.
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पिरिश ट - 7
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सात) नुसार धोरण तयार कर या या
कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी िवचार िविनमय करणेसाठी कवा लोकांकडु न
िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या कोण याही यव थेचा तपशील.

i) िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, परभणी हे काय लय िज हा तरीय काय लय आहे . धोरण ठरिव याचे अिधकार
या काय लयास नाहीत.
ii) शासन धोरणा संबधात (Policy Matter) ा त िनवेदने विर ट काय लयास सादर कर यात येतात.
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पिरिश ट - 8
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (आठ) नुसार आपला एक भाग हणुन कवा
स ला दे या या योजनासाठी हणुन गठीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळु न बनले या मंडळाची
पिरषदांच,े सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे िववरण, आिण या मंडळा या पिरषदां या, सिम यां या आिण अ य
िनकायां या बैठकीची कायवृ े
अ.
.

सिमतीचे नांव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे उिद ट

सभा िकती
वेळा घे यात
ये ते

1

िज हा तरीय
सिमती

गटसिचवांचे
सम याबाबत िनणय
घेणे

आव य ते
नुसार

2.

मजुर सं थांना
कामवाटप
सिमती

1.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
परभणी (अ य )
2.सहा यक िनबंधक ( शासन)
3.कायकारी संचालक िजमस बँक
(सद य)
4.गटसिचव संघटनेचे ितिनधी(21
सद य)
1. िज हा उपिनबं धक, सहकारी
सं था परभणी (अ य )
2.िज हा िवशेष लेखा परी क वग -1,
सहकारी सं था परभणी
3.सहा यक िनबं धक ( शासन) (सद य
सिचव)
4.अ य मजुर सहकारी संघ (सद य)
5.संबंधीत खा याचे कायकारी अिभयंता
(सद य)

पा मजुर सहकारी
सं थाना काम वाटप
करणे

उपल ध
कामानुसार

3

िज हा तरीय
लेखापरी ण
काम वाटप
सिमती

1.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
परभणी (अ य )
2.िज हा िवशेष लेखापरी क
3. सहा यक िनबं धक ( शासन)

िज हयातील सहकारी
सं थांचे लेखापरी ण
करणे

वष तुन एक
वेळा

4

पणन
ीया
न दणी सिमती

पणन सहकारी सं थांचे
न दणी बाबत

ताव ा त
झा या नंतर

5

शासकीय
काय लयात
मिहलांिव द
होणा या लिगक
अ याचार िनमुलन
सिमती

1.िवभागीय सहिनबं धक, सहकारी सं था
औरं गाबाद
2.िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था
परभणी
3.िज हा अिध क कृषी िवभाग
4.संबंधीत तालु याचे उपसहा यक
िनबं धक

ीमती
जे.एस.तेरखेडकर
(अ य ), काय लयातील मिहला
सहा यक िनबंधक ( शासन) (सद य कमचा यांवर लिगक
सिचव),
अ याचारासंबंधी ा त
काय लय अिध क (सद य),
त ारीचे िनवारण करणे
ीमती एस.एस.गोरे (सद य)

11

ा त त ार अज
िवचारात घेऊन

पिरिश ट – 9
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (नऊ) नुसार आप या अिधका यांची
आिण कमचा यांची िनदिशका.
अ. .

मंजरु पदनाम

01

िज हा उपिनबंधक, स.स.

कायरत अिधकारी / कमचारी
नांव
एम.बी.सुरवसे

जु िदनांक

02

सहा यक िनबंधक ( शासन)

यु.पी.हु शे

16/8/2019

03
04

काय लय अिध क
ले खापाल

िर त पद
सी.जी.घावटे

6/10/2017
1/6/2010

15/6/2018

05

मुख िलपीक

ए.एस.कुलथे

06
07

मुख िलपीक
तवारी पयवे क

एस.यु.काळे
स.जावे द स. अमीरअली

08
09
10

सां यकी सहा यक
विर ठ िलपीक
विर ठ िलपीक

ए.ए.रऊफ
एस.एस.दुधारे
ही.जी.दे खणे

1/8/2016
6/5/2016
31/05/2019

29/7/2016
1/9/2015

11

विर ठ िलपीक

बी.एस.कु डे

6/6/2015

12

विर ठ िलपीक

जे.एस.तेरखेडकर

2/5/2016

13
14

किन ठ िलपीक
योग शाळा सहा यक

ए.जी.सोनवणे
ीमती एस. ही.दे श पांडे

15

वाहन चालक

िर त पद

16
17

नाईक
किन ठ िलपीक

पी.आर.घाटगे
एस.एस.गोरे

18

लघुलेखक

िर त

19
20

किन ठ िलपीककिन ठ िलपीक

बी.टी. लगायत
िर त

21

किन ठ िलपीक

िर त

0

22
23

किन ठ िलपीक
िशपाई

िर त
िर त

0
0

24

िशपाई

िर त

0

12

26/3/2012
8/7/2017
12/4/1993
29/01/2019
0
29/6/2018
0

पिरिश ट - 10
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (दहा) नुसार आप या ये क अिधका-याला व
कमचा-याला िमळणारे मासीक वेत न व तसेच ािधकरणा या िविनयमा म ये तरतुद के या माणे नुकसान
भरपाई दे याची प दती.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------अ

अिधका यां चे / कमचा याचे नां व

पदनाम

मासीक वेतन माहे 1/1/2020
पासून
(वेतनबँडमधील मुळ वेतन )

01

िज हा उपिनबंधक, स.स.

एम.बी.सुरवसे

57800

02

सहा यक िनबंधक (¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ)

यु.पी.हु शे

53000

03

ले खापाल

सी.जी.घावटे

04

मुख िलपीक

ए.एस.कुलथे

05

मुख िलपीक

एस.यु.काळे

42300
38700
43600

06

तवारी पयवे क

स.जावे द स. अमीरअली

44900

07

सां यकी सहा यक

ए.ए.रऊफ

37000

08

विर ठ िलपीक

30500

09

विर ठ िलपीक

एस.एस.दुधारे
ही.जी.दे खणे

10

विर ठ िलपीक

बी.एस.कु डे

11

विर ठ िलपीक

जे.एस.तेरखेडकर

12

किन ठ िलपीक

ए.जी.सोनवणे

13

योग शाळा सहा यक

ीमती एस. ही.दे श पांडे

28700
27900
27900
21100
24500

14

किन ठ िलपीक

बी.टी. लगायत

15

नाईक

पी.आर.घाटगे

23800
32000

16

किन ठ िलपीक

एस.एस.गोरे

19900

िटप :- नुकसान भरपाई दे याची प दत चलीत शासन िनयमानुसार.
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पिरिश ट - 11
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (अकरा) नुसार सव योजनांचा तपशील, तावीत खच
दशिवणारा, आप या ये क अिभकरणाला नेमन
ु िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या र कमांचा
अहवाल.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अनुदाना पये लाखात
2016-17

सन 2015-16
अ. .

अंदाजप कीय िशष चे
वणन

1

डॉ.पंजाबराव देशमुख
याज सवलत
योजना(सवसाधारण)
टे ट पुल

600.00

600.00

डॉ.पंजाबराव देशमुख
याज सवलत
योजना(सवसाधारण)
डी.पी.डी. सी.

77.00

77.00

डॉ.पंजाबराव देशमुख
याज सवलत योजना(
िवशेष घटक योजना)
टे ट पुल

0.70

समप त

ा त तरतुद

खच

ा त तरतुद

खच

213.50 213.50

50.00

50.00

1.00 समप त

14

2017-18
ा त तरतुद

खच

383.50 383.50

42.00

42.00

0

0

अंदाज प का या तीचे काशन अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन
कलम 4 (1)(b) (xii) नमुना –(अ)
परभणी येथील िज हा उप नबधक, काय लयातील अनुदान वाटपा या काय ं माची
कायप दती सन 2016-17 या वष साठी काशीत करणे.
अ.

तपिशल

िववरण

काय ं माचे नाव

डॉ.पंजाबराव

.
01

दे शमुख

िपक

ो साहन

याज

सवलतयोजना
2

लाभा थ या पा ते संबिध अटी

लाभा थ िव.का.सेवा सहकारी सं थेचा सभासद
असला पािहजे

3

लाभ िमळणसाठी या अटी

01. पीक कज ची वसुली याच वष त केलेली
असली पािहजे.

4

लाभ िमळणसाठी या कायप दती

कज या मु लावर

पये 1.00 लाख पयत 3% व

पये 3.00 लाखाववर 1%
5

पा

ठरिव यासाठी आव क असलेली सेवा सहकारी सं थे या कायकारी मं डळाचा ठराव .

कागद प े
6

काय मा

म ये

िमळणा-या

लाभाची --

िव तृत मािहती
7

अनुदान वाटपाची कायप दती

मु लावर

िमळणारे

अनुदान

संबिधता या

बॅक

खा यावर जमा कर यात ये ते.
8

स म अिधकारी

िज हा उप नबंधक, सहकारी सं था. परभणी

9

वनंती अज सोबत लागणारे शु क

िनरं क

10

इतर श क

11

िवनंती अज चा नमूना

12

सोबत

जोडणे

नरक
िनरं क

आव यक

असले या िनरं क

कागदप ाची यादी (द ताऐवज/दाखले)
13

जोड कागदप ाचा नमूना

14

कायप दती संदभ त त ार िनवारणसाठी तालुकाउप/ सहा यक नबंधक,सहकारी सं था.

िनरं क

संबिधत अिधका-याचे पदनाम
15

तपिशलवार व

येक

िनधी(उदा.िज हा

तरावर उपल ध डीपीडीसी व महारा

पातळी,

तालुका

पातळी,गावपातळी)
16

लाभाथ ची यादी सोबत या नमू यात

होय

15

शासना कडू न ा त िनधी .

कलम 4 (1)(b) (xii) नमुना –(ब)
परभणी ये थील िज हा उप नबधक, काय लयातील अनुदान वाटपा या काय ं माची
कायप दती सन 2018-19 या वष साठी काशीत करणे.
योजना/ काय माचे नाव:अ.

लाभाथ चे नाव प ा

.

अनुदान/लाभ

याची िनवडपा तेचे अिभपाय

र कम/ व प

1

िनकष

सन 2018-19 या आ थक वष त खाली
डॉ.पंजाबराव दे शमुख पीक 100.10 लाखिनिध
ो साहन

ा त झाला दशिव या

याज सवलत व तो 39129 लाभाथ

योजना टे टपुल

-

यां ना

माणे.

वाटप कर यात आला
सन 2018-19 या आ थक वष त खाली

-

डॉ.पंजाबराव दे शमुख पीक 50.00 लाखिनिध ा त झाला व दशिव या
ो साहन

याज सवलत तो लाभाथ यां ना वाटप कर यात

योजना िड.पी.डी.सी.

माणे

आला

डॉ.पं जाबराव दे शमुख पीक
ो साहन
याज सवलत योजनेची
भावीपणे
अंमलबजावणी िनवड पा तेचे िनकष :महारा शासन सहकार पणन व ो ोग िवभाग मं ालय मुंबई शासन िनणय ं माक सीसीआर1410/ . .1030/2-स िदनां क 19 ऑ टोबर 2011 चे शासन िनणया नुसार सन 2011-12 या
वष पासुन ि तरीय सहकारी पत पुरवठा यं णेसह रा ीयकृ त बॅका, गा्रमीण ब ॅका व यापारी
ब ॅकांकडू न शे तक-यानी उचल केले या अ पमुदत िपक कज र कमे या िविहत मूदततीत हणजे
दनाक 30 जून पयत केले या परतफेडीवर डॉ.पंजाबराव देशमुख पीक ो साहन याज सवलत
योजने या अमंलबजावणी संदभ त मागदशक सुचना.
योजनेचे व प :1. या योजने अंतगत पये 1.00 लाख पयतंचे अ पमुदतीचे पीक कज घे णा-या व याची
िविहत मूदतीत हणजेच

ती वष 30 जून पयत परतफेड करणा-या

शे तक-यां ना

मु ला या 3% वा षक दराने याजची सवलत लागू राहील.
2.

पये 1.00 लाखा पे ा जा त परं त ू 3.00 लाखा पयतचे अ प मुदतीचे पीक कज

घे णा-या व िविहत मुदती म ये हणजे

ितवष

दनाक 30 जून पयत सपुण परतफेड

करणा-या शे तक-यां ना मु ला या 2% वा षक दराने याज सवलत लागू होईल.
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1. विरल 1 व 2 म ये नमूद के या माणे शेतक-यां नी घे तेले या अ पमुदत कज सपुंण
परतफेड

तेक व ष दनाक 30 जून पयत के यास ते शेतकरी या योजने अंतगत याज

सवलत घे यास पा

राहतील

दनाक 30 जून नंतर पीक कज परतफेड करणा-या

शेतक-याना योजनेचा लाभ िमळणार नाही. याच माणे सदर योजना थकीत कज स लागू
राहणार नाही.
1.सदर योजनेचा लाभ सन 2011-12 या हं गामा पासुन अ पमुदत पीक कज घे णा-या
शेतक-यां ना लागू राहील .
उ त योजना रा यातील सर्व शे तक-यासाठी राबिव यात येत असुन या योजने अंतगत
शासन िनणया माणे अनुसिु चत जाती या शेतक-यनाही सवलत दे णे अिभ त आहे .
पा कज:01.या योजने म ये फ त अ पमुदती या पीक कज चा समावेश कर यात आला आहे .
02. अ प मुदत पीक कज ची मय दा अनु ं मे पये 1.00 ला व .3.00 असुन पये
3.00 लाखावरील पीक कज या र कमे वर याज सवलत अनु ेय नाही.
03. या योजनेचा लाभ सन 2015-16 या हं गामा पासुन अ पमुदत पीक कज घे णा-या
शेतक-यां ना ावयाचा आहे . मा
या पीकासाठी माहे ए ील 2011 पुव कज वाटप
झालेले आहे . व सदर पीक कज या परतफेडीची मुदत दनाक 30 जून 2012 आहे (उदा.
उुस पीक कज )अशा सव पीक कजघे णा-या शे तक-यां नी यां चे मु ल पीक कज दनाक
30 जून कवा या पुव संपण
ु परतफेड केले तर ते शे तकरी या योजने या लाभासाठी पा
ठरिव यात यावेत.
04. याच माणे िकसान ि डीट काड योजने अंतगत कज खा याची मुदत 1 वष ची
असुन या कालावधीत शे तक-यानी कज खाती नरक के यास शे तक-यास या योजनेचा
लाभ दे ता येईल.
05. या बाबत प ट कर यात येते की, क शासना कडू नही पीक कज ची मुदतीत
परतफेड करणा-या शे तक-यासाठी 3% याज दराने सवलत योजना राबिव यात येत आहे .
डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजने मधील वर नमूद व क शासना या याज
परतावा योजने मधील पीक कज या परतफेडी या तारखे म ये असले ला बदल लखात
घे उुन योजना राबिव यात यावी.
अपा कज:सदरची योजना िबगरशे ती कज/म यम मुदत शेती कज उदा. ॅ टर खरे दी ,पाईप
लाईन,िठबक सचन,िविहर दु ती इ यादी कारणासाठी िदले ली कज तसेच थकीत
पीक कज या कज ना लागू राहणार नाही.
कज वसुली करताना याज आकर याची प दत :वरील िनदशा नुसारा ि

तरीय सहकारी पतपुरठा यं णा ,रा ीयकृत ब ॅका

ामीण

ब ॅका व खाजगी बक
ॅ ा यां नी शेतक-या कडू न अ पमुदत पीक कज ची वसुली करताना
17

शेतकरी िपक कज ची संपण
ु परतफेड दनाक 30 जून पयत करीत अस यास पये
1.00 लाखा पयत वा षक 3 % व यावरी पये100001/- ते पये 3 लाखा पयत
वा षक दराने 1% याजाचे र कम वजा क न परतफेडीची मुद

र कम वसुल

करावी.
या योजने म ये पीक कज ची वसुली िविहत मुदतीत होणे आव यक अस याने जेवढे
िदवस कज चा वापर झालेला आहे . तेवढया िदवसा या (365 िदवसापे ा जा त लाभ
देयात येउुनये) याजावर सवलत दे यात यावी.
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पिरिश ट - 12
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (बारा) नुसार अथसहा य काय मा या
अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या र कमा आिण काय मा या लाभधारकांचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------या काय लयामाफत कोण याही य तीस/सं थेस थेट व पात अथसहा य दे यात येत नाही.
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पिरिश ट - 13
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (तेरा) नुसार या य त ना सवलती, परवाने कवा
ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

परभणी िज
अ. .

ातील सन 2018-19 वखार परवाना

नाव

1

भालचं राजाराम

2

सौ. िवमल भालचं

3
4

मता मे.टन
म ये

वार

िठकाण

1000

कौडगांवा ता.परभणी

1000

कौडगांवा ता.परभणी

राजकुमार छगनलाल लोिहलया

6000

कानडखेड ता.पुण

िवशाल ल मीनारयण िचतलांगे

6000

कानडखेड ता.पुण

वार

5

शांत एस कळमकर

1000

येलदरी रोड जतुर

6

दौलत बळीराम भोसले

6000

कानडखेड ता.पुण

7

अचना िमल द

5000

वाणीसंगम ता.सोनपेठ

8

प नालाल िबहारीलाल मुर या

7500

एम आय डी सी परभणी

9

सौ राहीबाई अमृतराव शदे

1000

ा हणगाव ता. परभणी

10

िवजयकुमार ओम काश डागा

400

माकट याड बोरी, ता.िजतूर

11

महारा

12

महारा
टे ट वे अर हाऊस काप रे शन परभणी एम
आय िड सी

13

महारा

टे ट वे अर हाऊस काप रे शन गंगाखेड

1230

गंगाखेड

14

महारा

टे ट वे अर हाऊस काप रे शन जतुर

3160

जतुर

15

महारा

टे ट वे अर हाऊस काप रे शन पुण

6804

पुण

16

महारा

टे ट वे अर हाऊस काप रे शन सेलु

6780

सेलु

17

महारा

टे ट वे अर हाऊस काप रे शन मानवत

9480

मानवत

18

अिभिजत बी सोळं के

1600

हसनापुर ता परभणी

19

इडलवाईज ॲ ी हॅलु चे न

1160

हसनापुर ता परभणी

20

गणेश अॅ ो वे अर हाउस

17200

21

राजे कांतीचं द गोले छा

2600

धम पुरी ता. परभणी

22

सौ. शैलेजा द ा य गायकवाड

2000

पारवा ता.परभणी

23

दुग वरी वेअर हाऊस

6000

24

गु दे व वेअर हाऊस

1000

पारवा ता.परभणी

25

सुषमा बांढीया

1000

पारवा ता.परभणी

वार

टे ट वे अर हाऊस काप रे शन परभणी शहर

20

4270
27120

ानोपासक कॉलेज जवळ जतुर
रोड परभणी
एम आय डी सी परभणी

ा हणगाव ता. परभणी

ा हणगाव ता. परभणी

26

िवनयकुमार बांढीया

1000

पारवा ता.परभणी

27

राज ी बांढीया

1000

पारवा ता.परभणी

28

ित पती वे अर हाऊस

1000

जतुर

29

ित मला वेअर हाउस

1000

जतुर

30

हािरश कांचन क व
ु ार

1000

कौडगाव

31

सौ पाली हिरश क व
ु ार

1000

कौडगाव

32

गणेश रामचं क व
ु ार

1000

कौडगाव

33

सौ सुगधा उदय क व
ू ार

1000

कौडगाव

34

हिरश कांचन क व
ु ार

1800

कौडगाव

35

उदय कां चन क व
ु ार

1000

कौडगाव

36

रामचं

बक क व
ु ार

1000

कौडगाव

ाने श रामचं क व
ु ार

1000

कौडगाव

37
38

आंनंद वेअर हाऊस गोदाम नं 2

1000

सुरळवाडी ता गंगाखेड

39

आंनंद वेअर हाऊस गोदाम

1000

सुरळवाडी ता गंगाखेड

40

बुलढाणा अबन परभणी शाखा

12000

पारवा ता.परभणी

41

बुलढाणा अबन म टी टे ट कंु डी

4000

कुंडी ता से लु

1000

जतुर

42

टॅडड वेअर हाऊस

43

राज तो णीवाल

7200

वालुर ता सेलु

44

दरगड वेअर हाऊस

2000

नवा मोढा जतुर

45

व लभ वेअर हाऊस

2000

एम आय डी सी जतुर

46

वै णवी वेअर हाऊस

1000

पुण

47

महे श मोना मालपाणी

1000

ा हणगाव ता. परभणी

48

गोपाळ बाला साद आजमेरा

4000

आडगाव लािसना ता पुण

49

सौ शकंु तला गोपाल आजमेरा

4000

आडगाव लािसना ता पुण

50

बाबा वे अर हाऊस

1200

सगनापुर

51

एम एच वेअर हाउस

1200

सगनापुर

52

बुलढाणा अबन बोरी

2000

बोरी

53

वरद चतामणी वेअर हाउस

600

िजतुर

21

माहीती अिधकार 2005 चे कलम 4(1)(ख)(तेरा) नुसार या य त ना सवलती ,परवाने कवा पा्रिधकरप े िदले ली
आहे त अशा य तीचा तपशील .

परभणी िज हयातील सन-2017 मधील परवानाधारक सावकारांची यादी
अ. . तालु याचे नाव सावकाराचे नाव
1

सोनपेठ

2

परवाना
िदनांक

.

वष-2017-18

बालासाहे ब रामराव सुयवंशी रा.कोरटे क
ता.सोनपेठ

24,िद25/5/17

2017-18

निवन

मंगेश माधवराव महा मे रा.सोनपेठ
ता.सोनपेठ िज.परभणी

25,िद.25/5/17

2017-18

निवन

3

ी.योगेश उमेशअ पा िन ड
ु कर रा.सोनपेठ
िज.परभणी

90,िद.24.10.17

2017-18

निवन

4

ी.मुरलीधर ध डबा ध डगे मु.ितवठाणा
पो.महातपुरी ता.सोनपेठ

62,िद1/7/17

2017-18

निवन

65,िद.13/7/17

2017-18

नुतणीकरण

5

सेल/ु पाथरी

ी िशवहार िशवशंकर अ पा िशवणकर
हनुमान मंिदरा जवळ म ढा सेलु ता.सेलु
िज.परभणी

6

ी स यनारायण दारकादास लाहोटी
रा.महे श नगर सेलु ता.सेलु

63,िद13/7/17

2017-18

नुतणीकरण

7

ी ानोबा देवराव को हे रा.उमरा ता.पाथरी
िज.परभणी

64,िद.13/7/17

2017-18

नुतणीकरण

8

ल मण हरी सहे जराव रा.हतनुर ता.सेल ु
िज.परभणी

66,िद.13/7/17

2017-18

निवन

9

ी.चं कांत हनुमं त काचे वार रा.िव ानगर
सेलु ता.सेलु िज.परभणी

11,िद.12/5/17

2017-18

नुतणीकरण

10

ी.नदंिकशोर द ा य बिहवाल म ढा सेलु
ता.सेल ु िज.परभणी

12,िद.12/5/17

2017-18

नुतणीकरण

11

ी.भा कर आ ोबा ड गरे रा.वाईबोथ
ता.सेल ु िज.परभणी

85,िद.20.9.17

2017-18

निवन

12

ी.कैलास द ा य कसबकर रा.पाथरी
ता.पाथरी िज.परभणी

86,िद.20.9.17

2017-18

नुतणीकरण

10,िद 12/5/17

2017-18

नुतणीकरण

ी किपल रामदास ब लमखाने खैरी लॉट
जतुर ता.िजतुर िज.परभणी

71,िद.2/8/17

2017-18

नुतणीकरण

ी. साद मुकंु दराव खडकर कसबाग ली
जतुर ता. जतुर िज.परभणी

69,िद.2/8/17

2017-18

नुतणीकरण

16

ी धनल मी फायना स जतुर येरमवार
ो हीजन बोड कर कॉ पले स जतुर 1) ी
कृ णा पु षो म िच वार 2) ी गजानन
ीराम येरमवार3) ी संतोष िवजयकुमार
वटमवार 4) ी गणेश महा लग अ पा कु-हे
5) ी िकशन भा कर वटमवार

72,िद.2/8/17

2017-18

नुतणीकरण

17

ी. िदप महादे वराव काजळे िशवाजीनगर
जतुर ता. जतुर

79,िद.15/9/17

2017-18

नुतणीकरण

18

ी गजानन जाराम भडके बंजारा कॉलनी
जतुर ता. जतुर

70,िद.2/8/17

2017-18

नुतणीकरण

13
14
15

मनोज सुरेशराव कुलथे रा.मोढा सेलु ता.सेलु
जतुर

22

मे. यु आबासाहे ब हिरभाऊ शहाणे मेन रोड
, जतुर ता. जतुर िज.परभणी 1) ी.योगेश
आबासाहे ब शहाणे 2) ी.लखन
आबासाहे ब शहाणे मेन रोड , जतुर ता. जतुर

19

ी.मधुकर बळीराम बनकर रा.मु मखेडा
पो.येलदरी ता. जतुर

20
21

मानवत

22

23

24

ी कैलास िवठलराव जवजाळ रा.म ढा
पिरसर पालम ता.पालम िज.परभणी

2017-18

नुतणीकरण

29,िद.26/5/17

2017-18

निवन

77,िद.29/8/17

2017-18
नुतणीकरण

78,िद.29/8/17

2017-18
नुतणीकरण

76,िद.31/8/17

2017-18
नुतणीकरण

3 िद.27.4.17

2017-18

ी रमेश िदगांबर पेकम रा.संतजनाबाई नगर
गंगाखेड ता.गंगाखेड

33, िद.25/5/17

2017-18

नुतणीकरण

26

ी शंकर िव वनाथ जाधव
रा.राणीसावरगाव ता.गंगाखेड िज.परभणी

31,िद.25/5/17

2017-18

नुतणीकरण

27

ी सुभाष रावसाहे ब िच लगर रा. ा यापक
कॉलनी जुना पो ट ऑफीस गंगाखेड
ता.गंगाखेड

32, िद.25/5/17

2017-18

नुतणीकरण

28

ी मनोज काशराव नळदकर मे न रोड
गंगाखेड ता.गंगाखेड िज.परभणी

2017-18

नुतणीकरण

29

ीराम कृ ण फायना स योगे वर कॉलनी
डॉ.लाईन गंगाखेड 1)बाळासाहे ब नामदे वराव
राठोड 2)सौ.शालुबाई बालु राठोड
रा.मौ.मालेवाडी ता.गंगाखेड

2017-18

निवन

25

पालम

ी शामराव सखाराम कोळे कर मे.संतकृपा
फायना स मानवत िजजाऊनगर मानवत
ता.मानवत िज.परभणी
ी वसं त रामभाऊ लाड मे.कुबेर फायना स
मानवत ता.मानवत 1) ी वसं त रामभाऊ
लाड 2) ी वैज नाथ गोरखनाथ माळवाळ व
इतर 3
ी िशवलाल िहरालाल कुमावत मे.धनजय
फायना ा नालारोड मानवत ता.मानवत
1) ी िशवलाल रतनलाल िहरालाल
कुमावत 2) स.लाल स.अकबर

84 िद.
20/8/17

गंगाखेड

30
31

पुण

सैा.िनमला गंगाधर पवार रा.राणीसावरगाव
ता.गंगाखेड
ी िकरण अशोकराव कुलथे िकरण वेलस
सराफा बाजार पुण ता.पुण िज.परभणी

30,िद.25/5/17

34,िद.25/5/17

67,िद.2/8/17
42,िद.13/6/17

32

ी स यनारायण मांगीलाल कुलथे सरफा
लाईन पुण ता.पुण िज.परभणी

33

ी.ओम काश ब ीनाथनाराण मोदानी नेह
रोड पुण िशवाजीनगर पुण ता.पुण

13,िद.12/5/17

34

ी.गंगाधर बाबाराव कु-हे रा.सोनार ग ली
पुण ता.पुण

68,िद.2/8/17

ी.नारायण शेषराव खेडकर रा.जुना पेडगाव
रोड पो ट कॉलनी परभणी

1
िदनांक18/4/17

35

परभणी

23

41,िद.13/6/17

नुतणीकरण

निवन
2017-18

नुतणीकरण

2017-18

नुतणीकरण

2017-18

निवन

2017-18

निवन

2017-18

निवन

36

37
38

सुहाग ुप फायना स झरी 1) ी. ताप
ता याराव दे शमुख 2) ी.भगवान शं करराव
राउत रा.वाटारे ग ली झरी ता.िज.परभणी व
इतर 9 रा.झरी ता.िज.परभणी

2 िद.24/4/17

2017-18

निवन

ी.र व सुवालाल मुथा दारा,मुथा
फाय नास
ी सदाकुअर शां तीलाल कुचे रीया साई
फायनॉ स गवळी ग ली परभणी

4 िद.12/5/17

2017-18

नुतणीकरण

2017-18

नुतणीकरण

2017-18

निवन

2017-18

नुतणीकरण

2017-18

नुतणीकरण

5,िद.12/5/17

39

रजिनश सुरेश परसावत रा.पारदे वर
मंिदरामागे ल मीनगर परभणी

40

ी.िदनेश ल मणराव शहाणे कोमटी ग ली
परभणी ता.िज.परभणी

41

ी गंगािकशन देिवदासराव रा.गां धीपाक
परभणी सराफी दुकान परभणी

42

शुभम महािवर कांकरीया रा.वडग ली
परभणी ता.िज.परभणी

43

ी.ओम काश बालासाहे ब तापडीया
तापडीया फायना स जतुर रोड परभणी

7,िद.12/5/17

44

ीराम गंगाधरराव महाजन रा.नाथनगर
परभणी ता.परभणी

18,िद.25/5/17

45

ी अनंत चं शेखराव डहाळे राममंदीर
जवळ गांधी पाक परभणी

46

ी. काश मुगाजी साळवे रा. ांतीनगर
गंगाखेड रोड परभणी

47

गो वद वामनराव जाधव रा.वृदावन कॉलनी
परभणी ता.परभणी

48

सुधारकर रामभाऊ अंिबलवादे 1) ी सिचन
सुधाकरराव अंिबलवादे 2) ी सितश
सुधाकरराव अंिबलवादे रा.सरदार पटे ल रोड
परभणी

49

ी िदपक रामराव वाघ रा. ाने वर नगर
परभणी ता.िज.परभणी

50

ी घनशाम ीिकशन सारडा मे.राधारमण
फायनॉ स सारडा भवण सरदार पटे ल रोड
परभणी ता.िज.परभणी

8,िद.12/5/17
9,िद.12/5/17
14,िद.25/5/17
2016-17
15,25/5/17

39,िद13/6/17

2017-18

निवन
नुतणीकरण

2017-18

निवन

2017-18

नुतणीकरण

2017-18
17,िद.25/5/17

निवन
2017-18

16,25/5/17
2017-18

निवन
नुतणीकरण

2017-18

नुतणीकरण

6,िद.12/5/17
21,िद25/5/17
2017-18
43,िद.13/6/17
नुतणीकरण
2017-18

51

ी ओम काश नंदलालजी जोशी ी
िसयाराम फायना स नाथनगर परभणी

52

ी मुरलीधर मारोतराव डहाळे गाय ी
वेलस परभणी ता.परभणी

53

ी. िशवाजी गो वदराव कदम ी.िवजय
ीरंगराव रसाळ िजजामाता रोड ,परभणी
ी.नृिसह फायना स परभणी

54

ी राजेशसखाराम शहाणे दारा 1) ी
आ माराम बाबुराव शहाणे ,सराफ कोमटी
ग ली परभणी ता.परभणी

44,िद13/6/17

नुतणीकरण
2017-18

19,िद.25/5/17

24

नुतणीकरण
2016-17

46 िद.13/6/17
36,िद.13/6/17

नुतणीकरण
2017-18
नुतणीकरण

55

ी.कैलास द राव गोरे रा.परसावत नगर
परभणी 2) ी.सुरेश द राव राऊत
रा.दुधगाव ता. जतुर ,ओम ी.साई
फायना स घर. .344 परसावत नगर
परभणी ता.परभणी

40, िद.13/6/17

2017-18

2017-18

नुतणीकरण

56

ी िवण नामदे वराव टाक धार रोड
,परभणी

52,िद.1/7/17

57

ी.नागेश िवठलराव शहाणे गांधी पाक
परभणी ता.िज.परभणी

50,िद.1/7/17

58

ीमती उषाबाई बाबाराव बोकन गां धी पाक
परभणी ता.परभणी

51,िद.1/7/17
59,िद1/7/17

59

ी अमोल सुभाषराव कुलथे दारा ी
सुभाष नारायणराव कुलथे कोमटी ग ली
परभणी ता.परभणी

60

नुतणीकरण

ी सुरेश शं करराव च हाण ी साईराम
फायना ा परभणी साई कॉनर खंडोबा
बाजार रोड परभणी ता.परभणी

नुतणीकरण
2017-18
नुतणीकरण
2017-18
नुतणीकरण
2017-18

74,िद.2/8/17

नुतणीकरण
2017-18

61

ी िनवृती रामदास व े कंु भार ग ली
परभणी ता.परभणी

62

ी बाळकृ ण भगवानराव शहाणे गायकवाड
कॉ पले स नारायण चाळ परभणी

63

2017-18

ी यु हिरओम फायना स जतुर रोड
परभणी 1) ी िरतेश र व सह गौतम 2) ी
कुलिदप सितश सह रघुवंशी जतुर रोड
परभणी

73,िद.2/8/17
49,िद.1/7/17

नुतणीकरण
2017-18

22,िद.25/5/17

2017-18

नुतणीकरण

नुतणीकरण
45,िद.13/6/17

2017-18

64

ी.िवनोद ल मणराव चं दणिशव
रा.गणेश नगर ,परभणी ता.परभणी

35,िद13/6/17

2017-18

65

ी.अिनल रामराव दे खमुख िस दां त
फायना स लोकमा य नगर परभणी
ता.परभणी

66

ी धनंजय कृ णकुमार पाटील अमेयनगर
परभणी ता.परभणी

47,िद.13/6/17

2017-18

67

ी.िशवाजी िसताराम घुंगरे िजजामाता रोड
,चमकार ग ली परभणी ता.परभणी

68
69
70

नुतणीकरण

नुतणीकरण
नुतणीकरण
58,िद1/7/17

2017-18
नुतणीकरण

ी संतोष भागोजी सोसे साई समथ
फायना स दुकान न.7 जलतरणीका
कॉ पले स टे शन रोड परभणी

37,िद.13/6/17

2017-18

ीमती शोभा द राव दुधारे ,रामे वर नगर
परभणी ता.परभणी

23,िद.25/5/17

2017-18

59,िद 17.6.16

2016-17

नुतणीकरण

ी गंगाधर हिरभाऊ ताकतोडे अशोकनगर
,सुपर माकट जवळ परभणी ता.िज.परभणी

25

नुतणीकरण

नुतणीकरण

71

ी सुिमत सदािशराव मंग ळकर गजानन
नगर परभणी ता.िज.परभणी

20,िद25/5/17

72

ी सुभाष पुरभाजी खंट ग ि मुत नगर
परभणी ता.िज.परभणी

26,िद.25/5/17

73

सौ उषा पंढरीनाथ नागरे समथ फायना ा
िव ानगर परभणी ता.िज.परभणी

2017-18
नुतणीकरण
2017-18
नुतणीकरण

83,िद.15/9/17

2017-18

38,िद.13/6/17

2017-18

ी िदलीप द राव त डगे आनंदनगर
कारेगाव रोड परभणी आनंदे वर फायना स
रा.आरो य कॉलनी वसमत रोड परभणी 2)
सौ.सुिनता िवजयकुमार िबडगर
2)सौ.संिगता संतोष लाटकर

27,िद.25/5/17

2017-18

76

ी.द ा बालासाहे ब अंधारे रा.मराठवाडा
लाॅ ट परभणी ता.िज.परभणी

28, िद.25.5.17

77

ी रिवकांत सुरेशराव फु लारी गांधी पाक
परभणी ता.िज.परभणी

74

75

78
79

ी ताप नारायणराव रगे ी ल मण
नारायणराव रगे रा.जामकर फायना स

ी शामसुंदर रघुनाथराव मुंढे सोमनाथनगर
कारेगाव रोड परभणी
ी िकशोर सखाराम रणे र तुळजाई
फायना स खंडोबा बाजार परभणी
ी संदीप तुकाराम पवार मातेा ी फायना ा
असमानगंज सुभाष रोड परभणी

81

ी िवनोद िपराजीराव कदम तुळजाई साई
कॉनर खंड ोबा रोड परभणी

82

ी रंगनाथ सदािशवराव पाटील
रा.क याणनगर वसमत रोड परभणी
ता.परभणी
ी अ न रं गनाथराव पाटील रा.िशवाजीनगर
परभणी ता.िज.परभणी

84

ी िभमाशंकर बापुराव टाक रा.गुजरी
बाजार परभणी

87

नुतणीकरण
निवन
53,िद1/7/17

2017-18

60,िद1/7/17

2017-18

48,िद11/7/17

2017-18

80,िद.15/9/17

2017-18

नुतणीकरण

नुतणीकरण

नुतणीकरण
81,िद15/9/17

2017-18
नुतणीकरण

55,िद.1/7/17

2017-18

56,िद.1/7/17

2017-18

नुतणीकरण

83

86

नुतणीकरण

नुतणीकरण

80

85

नुतणीकरण

सौ.क पलता कृ णा क म ी.गु कृपा
फायना स रा.मु सीपल कॉलनी परभणी
ी रेाहीत रामकृ ण शहाणे दारा: ी
रामकृ ण मनोहरराव शहाणे सराफ ॲ ड
वेलस गां धीपाक,परभणी
ी.संजय बाजीराव िशवणीकर सौ.रं जना
बाजीराव िशवणीकर रा.वृंदावन कॉलनी
कारेगाव रोड परभणी ता.परभणी
26

नुतणीकरण
75,िद.8/8/17

2017-18
नुतणीकरण
2017-18

57,िद.1/7/17
नुतणीकरण
2017-18
61,िद1/7/17
नुतणीकरण
2017-18
54 िद.1/7/17
नुतणीकरण

88

ी.िरतेश सुभाषचं डोशी रा.पो ट कॉलनी
जुना पेडगाव रोड,परभणी ता.िज.परभणी

87,िद.11.10.17

89

ी.गो वद िशवाजीरा ढगे रा.िव ानगर
नांदखेडा रोड, परभणी ता.िज.परभणी

88,िद.11.10.17

90

ी. शांत भाकरराव रोहीणकर रा.एकता
कॉलनी ,वसमत रोड,परभणी ता.िज.परभणी

27

89,िद.16.10.17

2017-18
निवन
2017-18
निवन
2017-18
निवन

पिरिश ट - 14
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (चौदा) नुसार इले ॉनीक व पात यास उपल ध
असले या कवा यां याकडे असले या मािहती या संबंधातील तपशील
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I) या काय लयात ई-मेल ारे ा त सव अहवाल व प े
II) या काय लयाने तयार केले ले सव अहवाल
III) या काय लयाने िदले ली प े व वैधानीक आदे श

28

पिरिश ट - 15
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (पंधरा) नुसार मािहती िमळिव यासाठी नागरीकांना
उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील तसेच सावजनीक वापरासाठी चालिव यात ये त असले या ंथालया या
कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळाचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------I)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत सुिवधा

II)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लयीन द ताऐवज पाह यासाठी उपल ध

III)

या काय लयाम ये वेगळे ंथालय िकवं वाचनालय नाही. काय लया म ये उपल ध पु तके काय लयीन वेळे
म ये पाह यासाठी रे कॉड म उपल ध आहे .
( भारी ी.बी.टी. लगायत , क.िल. मो. नं.7588159359)
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पिरिश ट - 16
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सोळा) नुसार जनमािहती अिधका यांची नांवे, पदनाम
आिण इतर तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------जनमािहती अिधकारी
नांव

:-

बी.एस.नांदापुरकर

पद

:-

काय लय अिध क ( भारी)

प ा

:-

काय लय, िज हा उपिनबंधक,सहकारी सं था, परभणी
ने ह रोड िपप स को-ऑप बँक िल. परभणी (अवसायनात)परभणी-431401

दुर वनी

मांक

:-

02452 - 220046

अपीलीय अिधकारी
नांव

:-

पद

:-

सहा यक िनबंधक ( शासन)

प ा

:-

काय लय, िज हा उपिनबंधक,सहकारी सं था, परभणी

ी.यु.पी.हु शे,

ने ह रोड िज हा कृषी ामीण व बहु ेशीय ,

िवकास बॅक म.,परभणी. (अवसायनात)

(अवसायनात)परभणी-431401
दुर वनी

मांक

:-

02452 - 220046

ि तीय अपीलीय अिधकारी
पद

:-

मा.रा य मािहती आयोग खंडपीठ औरं गाबाद

प ा

:-

बचतभवन, ले खा व कोषागार काय लया या पाठीमागे, औरं गाबाद

:-

0240 - 2352544

दुर वनी

मांक
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पिरिश ट-17
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सतरा) नुसार िवहीत कर यात ये ईल अशी इतर
मािहती
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------सहकार खा याचे संकेत थळ खालील माणे आहे .......
www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
www.mahasahakar.maharashtra.gov.in
िज हा तरावरील व तालुका तरावरील अिधकारी व यांचे संपक
अ.
.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

काय लयाचे नांव

अिधका यां चे नांव

प ा

संपक

मांक
मां क

ई-मेल आयडी

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, परभणी

ी.एम.बी.सुरवसे

िद परभणी िपप स बँक
िब ड ग, नेह रोड,
परभणी

02452220046

ddr_pbn@rediffmai
l.com

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. परभणी

ी.पी.एस.राठोड

माकट याड परभणी

02452223867

arcs_pbn123@redif
fmail.com

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. पुण

ी. आर.आर.सावंत

सहाययक िनबंधक,
सहकारी सं था ता.
गंगाखेड

ी.एस.एन.तायडे

माकट याड ता. पुण

माकट याड ता. गंगाखेड

मो.
9588644922
254080
मो.नं.
9834507322

arcs_purana@rediffmai
l.com

222115
मो.न.
8329326682

arcs_gangakhed@redif
fmail.com

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. पालम

बी.एस.नांदापुरकर,
स.अ. ेणी-1
(अितरी त पदभार)

संतमोतीराम महाराज नगर
ता. पालम

9421392055

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. सोनपेठ

एस. ही.िगनिगने,
स.िन.स.स.ता.सोनपेठ

िवठा रोड ता. सोनपेठ

9823148863

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. मानवत

जे.एल.पाठक

माकट याड ता. मानवत

arcs_palam@rediffmail
.com
arcs_sonpath@rediffm
ail.com

9860371917
arcs_manwat@rediffm
ail.com

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. जतुर

ी.ए.एस.गु सगे

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. सेलु

ी.एम.यु.यादव,
स.िन.स.स.ता.सेलु

माकट याड ता. जतुर

9421657658
arcs_jintur@rediffmail.
com

आदश नगर ता.सेलु

31

222215
मो.नं.
9405586322

arcs_selu@rediffmail.c
om

काय लय :- िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था परभणी

नागरीकांची सनद
िज हा तर

अ. .

काय लयाकडु न पुरिवली जाणारी सेवा

1
1

2
जनतेकडु न आले या त ारीचे िनवारणा संबधी
अंतरीम उ र दे णे

2

जनतेकडु न आले या त ार ना अंतीम उ र देणे

3
4
5

िवभाग तरीय सहकारी सं थां ची न दणी
सहकारी सं थांची पोटिनयम दु ती
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
152 व 154 खाली दाखल अपील/पुनिर ण अज वर
िनणय
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम
152 अनुसार नामिनदशन प ावर दाखल झाले या
अज वरील अपीलाचा िनणय

2 मिहने
2 मिहने
नैस गक याय
त वानुसार कमीत
कमी कालावधी
10 िदवस

-- do --- do --- do --

-- do --- do --- do --

-- do --

-- do --

7

िज हा दे खरेख सहकारी सं था अंतगत संवग कृत गट
सिचवां या अपील अज वर िनणय

-- do --

-- do --

8

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम
.30
अ वये
िनबंधका या
काय लयातील
कागदप ांची पाहणी करणे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम
.30
अ वये
िनबंधका या
काय लयातील
कागदप ांची सा ांिकत त उपल ध क न दे णे
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
76 अ वये सं थेने िवशेष साधारण सभा न
बोलिव यास अशी सभा बोलिव यांबाबतची
कायवाही
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
73-1 डी नुसार अिव वास ठराव पािरत कर यांसाठी
संचालक मंडळ सभा बोलिवणे
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
83 नुसार सं थाची चौकशी करणे बाबत या मागणी
अज वर कायवाही
सहकारी सं थाम ये सद य हणून नकार दे या या
अज वर अपील दाखल झा यास याचा िनणय दे णे

नैस गक याय
त वानुसार कमीत
कमी कालावधी
1 िदवस

-- do --

-- do --

फी भर यानंतर 2
िदवसात

-- do --

-- do --

1 मिहना

-- do --

-- do --

7 िदवस

-- do --

-- do --

7 िदवस

-- do --

-- do --

3 मिहने

-- do --

-- do --

6

9

10

11

12

13

आव यक
कागदप ाची
पुतता केलेनंत र
िकती कालावधीत
सेव ा पुरिवली
जाईल
3
7 िदवस

2 मिहने

सेव ा पुरिवणारा
अिधकारी /
कमचारी

4
िज हा
उपिनबंधक,
सहकारी सं था
परभणी
-- do --

िविहत कालावधीत
सेव ा न पुरिव यास
यां याकडे त ार
करता ये ईल तो
अिधकारी व दुर वनी
मांक
5
मा. िवभागीय
सहिनबंधक, सहकारी
सं था , औरंगाबाद
-- do --

िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था, परभणी
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