1.The Particulars Of Organisation, Functions And Duties
(रचना,व काय« कत«Ëयांचा तपशील)
रचना
उपिनबंधक, सहकारी संÎथा, िमरज ता. िमरज िज. सांगली
मु°यिलपीक,
सहकारी अिधकारी Ǜे. 1,
सहकारी अिधकारी Ǜे. 2
विरÍठ िलपीक/ सहाÈयक सहकारी अिधकारी
किनÍठिलपीक,
िशपाई,
काय« व कत«Ëये
सहकारी अथ«ËयवÎथा Đामीण Đामीणजनता,आȌथक व सामािजक पीिडत शोिषतां´या उ¾कषɕचे
आशाÎथान Çहणून माÂयता पावलेली असून ितने गेÊया शतकामÁये सव«Ëयापी ÎवǗप ĢाÃत केले लेआहे .Ëय¯तȒ´या
Đामीण शेती िवषयक गरजा पासूनतेĐाहक वÎतू िवतरण,औदयािगक,ĢिĎया,पणन इतकेच नËहे तर नावीÂयपूण«
संÎथा ल©णीय वाटचाल झाली आहे .
 तालुका Îतरावरील सव« सहकारी संÎथांचे कामकाज.
 कलम 152 अ अपील Ģकरणे
 क. 101 अÂवये कामकाज

2.ThePowersAndDutiesOfOfficersAndEmployees
(अिधकारी व कम« चारी यांचे अिधकार व कत«Ëये )
1.उपिनबं धक-Ģथम अिपल अिधकारी ( मािहती अिधकार)
कायɕलयीन काय« िववरण /िवभाग वाटप तपिशल.
कायɕलयीन काम/िवभाग वाटपाबाबत काय«िववरण सूचना (जॉबचाट« )िद. 9/08/2017 पासून खालील Ģमाणे
वाटप करणेत येतआहे . (वेळोवेळी केले ले सुधािरत आदेश)
अ.
Ď.

मंजरू पद

अिधकारी/
कम«चा-यांचे नाव

क©

नेमन
ू िदलेले काम

उपिनबं धक, सहकारी संÎथा, िमरज ता. िमरज िज. सांगली
उपिनबंधक,सहकारी Ǜीमती डॉ. Ģ. अ.
संÎथा, िमरज
बागल,

आहरणव संिवतरण अिधकारी Çहणून कामकाज
पाहणे ,मािहती अिधकाराखालील Ģथम अिपलीय
अिधकारी व कायɕलयीन कामकाज पाहणे.
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कायɕलय अिध©क/ सहकारी अिधकारी- Ǜेणी- 1संवग«
1

सहकारी अिधकारी Ǜी. डी. पी. काळे
Ǜे. 1

1

कायदे शीर कारवाइ, कलम 83, 88, Ģशासिकय
िवशेष अहवाल कारवाई, Ģशासक िनयु¯ती कारवाई
कामकाज, सेवक सहकारी पत संÎथा कामकाज

2

सहकारी अिधकारी Ǜी. यु. एस. मधाळे
Ǜे. 1
(ªापनावर)

2

नागरी / Đा.िब. शेती सहकारी पत संÎथा कामकाज,
का.क. 101 व ¾यावरील अिपल/पुनिर©ण
कामकाज, नागरी/Đा.िब.शेती सहकारी पत संÎथा
आढावा सभा कामकाज

मु°यिलपीक/सहकारी अिधकारी Ǜेणी-2 संवग«

3

मु°यिलिपक

Ǜी. एस. बी. सोनवणे

3

रचना व काय«पÁदती सभा, कायɕलयीन कम«चारी
यांचे वर देखरेख, िवधानसभा/लोकायु¯त संदभ« ,
मािसक सभा, कायɕलयीन दÃतर तपासणी, अपȂडी¯स
ए, िरटिपटीशन /अिपल कामकाज, मािहती अिधकार व
अिपल कामकाज, झीरो पȂडÂसी

4

मु°यिलिपक

सौ. पी. यु. माळी

4

अवसायन कामकाज, अवसायन नȗद वही, िनवडणुक
क© Ģमुख, िनवडणुक कामकाज मािहती

5

सहकारी अिधकारी
Ǜे. 2

सौ. एस. Ëही.कोठावळे

5

सुतिगरणी, यंĝमाग, औदयोिगक सहकारी संÎथा
कामकाज, पणन व ĢĎीया सं Îथा, गाहक संÎथा,
बलुतेदार संÎथा, माकȃट किमटी कामकाज Ǘ. 200/कोटी प ॅकेज वसुली कामकाज

6

सहकारी अिधकारी
Ǜे. 2

Ǜी. एस. पी. मधाळे

6

पाणी पुरवठा, शासिकय कज« वसुली, लेखापरी©ण
कामकाज, भुसंधारण व फामȓग संÎथा, लेखापरी©ण
दोष दुǗÎती क. 79 व 82

7

सहकारी अिधकारी
Ǜे. 2

Ǜी. एस. एस. बोगार

7

गृहिनमɕण सहकारी संÎथा, मजुर सहकारी संÎथा,
नागरी सहकारी बॅका, सावकारी परवाना कामकाज,

विरÍठ िलपीक/ सहाÈयक सहकारी अिधकारी

8

विरÍठिलपीक

Ǜी. एन.एस. जमदाडे

8

िवकास संÎथा, कज«वाटप/वसुली, पीक िवमा, डॉ.
पंजाबराव देशमुख Ëयाज सवलत योजना, कज«माफी,
तालुका सह.दे खरे ख संघ, िनवउणुक खच« मंजुरी
कामकाज,

किनÍठ िलपीक संवग«

9

किनÍठिलपीक

सौ. Ëही.एम. सुय«वंशी

9

10

किनÍठिलपीक

Ǜी. एस.एस.चËहाण
(ªापनावर)

10

आÎथापना िहशोब शाखा, अिभलेख क©्, िविनयोग
दाखले, ताळमेळपĝक, म ॅÂडेटरी िरटन«स िफरती
अिधकारी दै नंिदनी, डेडÎटॉक, Đंथालय, ितकीट अ
रिजÎटर, Îटे Ìनरी , अिभलेख क©

आवक-जावक टपाल,इंडȂट पाठिवणे ,ितकीटे िहशोब
ठे वणे ,जडसंĐहनȗदवही,टायȋपगकरणे लेखापरी©ण
कामकाज, Îवयरोजगार संÎथा, कामकाज

2
c/anil/mahiti adhikar kalam 4 file

िटप:1) िनवडणुक , लेखापरीÑण, नȗदणी उपिवधी दुǗÎती, तĎार अज« एनआर, लोकशाही िदन संदæ«
इ¾यादी बाबत संपण
ु « कामकाज ¶या ¾या शाखे´या कम«चारी यांनी करावयाचे आहे .
2) ¶या ¾या शाखेचे कम«चारी ¾या ¾या शाखेचे सहाÈयक मािहती अिधकारी आहे त. ¾यांनी िविहत
मुदतीत मािहती अिधकार अज िनग«त करावयाचे आहे त. तसेच ¾यांनी मािहती अिधकार अिपल
याबाबतचे कामकाज पहावयाचे आहे .वरील Ģमाणे कामकाजाचे वाटप असले तरीही कामकाजाचे
सोयीचे दÍृ टी कोनातून तातडीने Ģसंगी कायɕलय Ģमुख कोण¾याही अिधकारी/कम«चाÉयास कोण¾याही
कायɕसनाचे कामकाज दे तील.
3. The procedure followed in the decision making process, including channels
Of Supervision and Accountability
(िनण«य घे ½या´या ĢिĎये त अनुसर½यात ये णारी काय« पÁदती, तसेच पय« वे©ण आिण उǄरदािय¾व
Ģणाली)
1.संबंधीत क©ाचा कम«चारी,
2. मु°यिलपीक,
3.मा. उपिनबं धक
4.TheNormsSetByItForTheDischargeogItsFunctions
(Îवत:ची कायȃ पार पाड½यासाठी ठरिव½यात आलेली मानके)
1. काय« िविवरण नȗदवहीठे वणे Ģित©ाधीन नȗदवही, िवशेष नȗदवही
2.आठवडा गोषवारा
3.Ģलंबीत Ģकरणाची यादी तयारकरणे
4.Ģलंबीत धािरका
5.टे बल तपास½या
6.Ģलंिबत Ģकरणाचा िनपटारा
5.Therules,regulations,instructions,manualsandrecordsheldbyorunder
Its control or used by its employees for discharge in gits functions
(¾या´या कडील असलेले ȋकवा ¾या´या िनयं ĝणात असलेले ȋकवा ¾याची कायȃ पार पाड½यासाठी
¾या´या कम«चारी वगɕ कडू न वापर½यात ये णारे िनयम, िविनयम ,सुचना िनयम पुȎÎतका आिण
अिभलेख)
1.Îथायी आदे श धािरका
2.महाराÍĘ सहकारी संÎथा अिधिनयम ,1960 व िनयम 1961 मधील तपशील
3.महाराÍĘ कृिष उ¾पÂन बाजार सिमती, कायदा
4.सावकारी कायदा
6.A Statement of The Categories ofdocumentsthat are held by it or under its control
(¾या´याकडे असलेÊया ȋकवा ¾या´या िनयं ĝणा खाली असलेÊया दÎतऐवजां´या Ģवगɕची िववरणे)
वगȓकरणĢकारA(कायम ÎवǗपी ठे वावयाची कागदपĝे)
 सहकारी संÎथांची नȗदणी व पोटिनयम नȗदणी धािरका
 िवभागीय सूचना पुȎÎतका
 S.O. File (Îथायीआदे श धािरका)
 शासन िनण«य
 भौगोिलक बदल आदे श
 कागदपĝे वगȓकरण यादी
 अिभले ख सुची
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 अपील / पुनिर©ण अज«धािरका
वगȓकरणĢकारB(35वषȃपयȊ तठे वावयाचीकागदपĝे)
 आहरण व संिवतरण िवषयक आदे श इ.
 िनयु¯ती आदे श
 GIS नȗद वही
 कॅ शबुक
 सेवापुÎतके
 पगार िबले
वगȓकरण Ģकार C (5 वषɕपय« त ठे वावयाची कागदपĝे)
 सहकारी संÎथांचे वाȌषक अहवाल व लेखे
 शासन राजपĝ व अिधसुचना
 िवधानसभा ĢÌन व उǄरे /िवधान पिरषद ĢÌन व उǄरे ,कपात सुचना,ल©वेधी सुचना,आÌवासने
 Ģशासकीय आदे श
 कामकाज वाटप आदे श
 तपासणी अहवाल
 आवक जावक नȗदवही
 अÂय वैधािनक आदे श / लेखापरी©ण अहवाल /पेÂशन पेपस« (मंजरू ी नंतर िवहीत कालावधीत)
वगȓकरण Ģकार D (1 वषɕ पय« त ठे वावयाची कागदपĝे)
 सव«साधारण पĝ Ëयवहार (¶याधािरकांची काय«वाही पूण« झाली आहे अशा धािरका )
 मािसक अहवाल
 कायɕलय तपासणी, परफॉÂस ब जेट, सभा इितवृǄांत, संÎथा िवशेषअहवाल
7.The particular s of any arrangement that exists for consultation with or
representation by the member of public inrelationt ot he for mulation or its policy
or administration, there of
(आपले धोरण तयार कर½या´या ȋकवा ¾याची अंमलबजावणी कर½या´या संबंधात, लोकांशी िवचार
िविनमय कर½यासाठी ȋकवा लोकांकडू न िनवे दने केली जा½यासाठी अȎÎत¾वात असलेÊया ËयवÎथेचा
तपशील)
ĢाÃत झाले Êया धोरणा¾मक बाबȒ वर सुचना तसेच कायदयातील दुǗÎतीबाबत चे ĢÎताव ,सहकार आयु¯त व
शासनास सादर कर½यात येतात .अंतीम माÂयता िवधी मंडळाËदारे होते .
8.Astatement of the boards, councilsandotherbodies - Minutes
(आपला एक भाग Çहणून ȋकवा सÊला दे ½या´या Ģयोजना साठी Çहणून घटीत केले Êया दोन ȋकवा अिधक
Ëयȏ¯त´या िमळून बनलेÊया मंडळांचे, पिरषदांचे, सिम¾यांचे आिण अÂय िनकायांचे िववरण आिण¾या मंडळा´या,
पिरषदां ´या, सिम¾यां´या आिण अÂय िनकायां ´या बैठकी लोकांसाठी खुÊया आहे त ȋकवा कसे ȋकवा अशा
बैठकीची काय«वǄ
ृ े जनतेला पहावयास िमळ½या जोगी आहे त ȋकवा कसे या बाबतचे िववरण)
रा¶यातील सव« नागरी ब ँकां´या लेखापरी©ण कामकाजाचे ई- Ģकाश संगणक Ģणाली Ëदारे वाटप
कर½यात येते. िवभागातील िनयोिजत पाणी पुरवठा सहकारी संÎथां´या नȗदणी ĢÎतावावर नȗदणीपूव« परवानगीचे
कामकाज िवभागीय सिमती माफ«त केले जाते . तसेच अवसायनातील िवभागÎतरीय नागरी
स हकारी ब ँकां´या
एकर कमी कज« परत फेड योजनेची छाननी िवभाग Îतरीय सिमती माफ«त केली जाते .
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9.A directory of officer sand employees
(अिधका-यांची व कम«चा-यांची िनदȃ िशका)
अ.Ď. अिधकारी / कम«चा-यांचे नांव सव« Ǜी

हु ǈा

1

Ǜीमती डॉ. Ģ. अ. बागल

उपिनबंधक, सहकारी संÎथा, िमरज

2

Ǜी. डी.पी. काळे

सहकारी अिधकारी Ǜेणी-1

3

Ǜी. यु. एस. मधाळे

सहकारी अिधकारी Ǜेणी-1 (ªापनावर)

4

Ǜी. एस . बी. सोनवणे

मु°यिलिपक

5

Ǜीमती पी.यु. माळी

मु°यिलिपक

6

Ǜी. एस. पी. मधाळे

सहकारी अिधकारी Ǜेणी-2

7

Ǜी. एस.एस. बोगार

सहकारी अिधकारी Ǜेणी-2

8

Ǜीमती एस. Ëही. कोठावळे

सहकारी अिधकारी Ǜेणी-2

9

Ǜी. एन.एस.जमदाडे

सहाÈयक सहकारीअिधकारी

10

िर¯त

सहाÈयक सहकारीअिधकारी

10

िर¯त

सहाÈयक सहकारीअिधकारी

11

Ǜीमती Ëही. एम. सुय«वंशी

किनÍठिलपीक

12

Ǜी. एस.एस. चËहाण

किनÍठिलपीक (ªापनावर)

13

िर¯त

िशपाई

14

िर¯त

िशपाई

दूरÁवनीĎमांक
0233- 2223118

10.The monthly remuneration received by each of officer sand e mployees
Including the system of compensation as provided in regulations
(आपÊया Ģ¾ये क अिधका-याला व कम« चा-याला िमळणारे मािसक वेतन (मुळवेतन+Đेडवेतन), तसेच
Ģािधकरणा´या िविनयमामÁये तरतुद केÊयाĢमाणे नुकसान भरपाई दे ½याची पÁदती)
अ.Ď.

पदभार

वेतन Ǘपये (मुळवेतन+Đेडवेतन)

1

Ǜीमती डॉ. Ģ. अ. बागल

25080/-

2

Ǜी. डी.पी. काळे

20430/-

3

Ǜी. यु. एस. मधाळे ( ªापनावर )

16620/-

4

Ǜी. एस . बी. सोनवणे

16720/-

5

Ǜीमती पी.यु. माळी

15210/-

6

Ǜी. एस. एस. बोगार

14370/-

7

Ǜीमती एस. Ëही. कोठावळे

15670/-

8

Ǜी. एस. पी. मधाळे

16340/-

9

Ǜी. एन.एस. जमदाडे

10,060/-

10

Ǜीमती Ëही. एम. सुय«वंशी

7500/-

11

Ǜी. एस. एस. चËहाण ( ªापनावर )

11230/-

11.The budget all ocated to each of itsagency ,indicating the particular so fall
plans ,proposed expenditures and report son disbursements made
(सव« योजनांचा तपशील, ĢÎतािवत खच« दश« िवणारा, आपÊया Ģ¾ये क अिभकरणाला नेमन
ू िदलेÊया
अथ« संकÊप आिण संिवतिरत केलेला रकमांचा अहवाल)
मा. सहकार आयु¯त व िनबंधक, सहकारी संÎथा, महाराÍĘ रा¶य, पुणे यांचे कायɕलयाकडू न या बाबत
काय«वाही केली जाते .
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12.The manner of execution of subsidy programmers ,including amount all
ocated and the detail of beneficiaries of such programmers
(अथ« सहाÈय काय« Ďमा´या अंमलबजावणी रीत तसेच वाटप केलेÊया रकमा आिण अशा काय« Ďमां´या
लाभधारकांचा तपशील)
मा.सहकारआयु¯त व िनबं धक, सहकारी संÎथा, महाराÍĘ रा¶य, पुणे यांचे कायɕलयाकडू न
याबाबत काय«वाही केली जाते.
13.Particulars of receipts of concessions, permits or author izationsgranted
byit(¶या Ëयȏ¯तना सवलती, परवाने व Ģािधकारपĝे िदलेली आहे त अशा Ëय¯तȒचा तपिशल)
िजÊहाÎतरावर िजÊहाउपिनबंधक, सहकारी संÎथा योजना राबिवतात.
1. योजनेचे नांव :-डॉ. पंजाबरावदेशमुखËयाजसवलतयोजनासव«साधारण
अ.योजना केËहा पासून कायɕȎÂवतआहे
- सन1991
ब.योजनेचा उǈे श व ÎवǗप
- र¯कमǗ. 1 लाख पयȊतचे अÊपमुदती चे पीक कज«घेणा-या आिण िवहीत
मुदतीत परतफेड करणा-या शेतक-यांना 3% वाȌषक दरानेवर¯कमǗ.1 लाखांपे©ा जाÎत पण र¯कम Ǘ. 3
लाखांपय«त अÊप मुदतीचे पीक कज« घेणा-या शेतक-यांना 2% वाȌषक दराने Ëयाजाची सवलत लागू राहील.
सदर पीक कजɕची संपण
ू « परतफेड Ģितवषȓ 30 जून ´याआत करणे आवÌयक आहे .
क. लाभाथȓ
- िविवध काय«कारी सेवा सहकारी संÎथांचे राÍĘीयीकृ त ब ँकांचे, Ģादे िशक Đामीण
बक
ँ ांचे व खाजगी बक
ँ ांचे िनयिमत परतफेड करणारे कज«दार तसेच यायोजनेतंग«त, अनुसिू चत
जाती व नव बौÁद कज«दार सभासदां ना िवशेष घटक योजनेतंग«त उपरो¯त नमूद केÊया Ģमाणे लाभ दे ½यात
येतो.
ड. अज«कोणाकडे करावयाचा
- सहाÈयक िनबंधक / उपिनबंधक, सहकारी संÎथा
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- िजÊहा उपिनबंधक, सहकारी संÎथा
2. योजनेचे नांव:- डॉ. पंजाबराव देशमुख Ëयाज सवलत योजना िवशेष घटक योजना
अ. योजना केËहा पासून कायɕȎÂवत आहे - सन1991
ब. योजनेचा उǈे श व ÎवǗप
- सव«साधारण सभासदां Ģमाणे
क. लाभाथȓ
- अनुसिू चत जाती व नवबौÁद कज«दार सभासद िविवध काय«कारी सेवा
सहकारी संÎथांचे राÍĘीयीकृ त बँकांचे, Ģादे िशक Đामीण बक
ँ ांचे व खाजगी ब ँकां चे िनयिमत परतफेड करणारे
कज«दार तसेच या योजनेतंग«त, अनुसिू चत जाती वन व बौÁद कज«दार सभासदां ना िवशेष घटक योजनेतंग«त
उपरो¯त नमूद केÊयाĢमाणे लाभ दे ½यात येतो.
ड. अज« कोणाकडे करावयाचा
- सहाÈयकिनबंधक / उपिनबंधक, सहकारीसंÎथा
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- िजÊहा उपिनबंधक, सहकारी संÎथा
3.योजनेचे नांव: -अनु.जाती नवबौÁद िसमांिकत अिदवासी शेतकरी यांना सहकारी साखर
कारखाना भाग खरे दी साठीअथ«सहाħय योजना.
4.योजनेचेनांव :-रा¶यातील शेतक-यांना 6% Ëयाज दराने अÊपमुदत पीक कज«परु वठा
अ. योजना केËहा पासून कायɕȎÂवत आहे -सन 2006-07 पासून
ब. योजनेचा उǈे श व ÎवǗप
- रा¶यातील शेतक-यांना 6% Ëयाजदराने अÊप मुदती कज« पुरवठा
हो½यासाठी िजÊहा मÁयवतȓ सहकारी ब ँक, राÍĘीयकृ त बँका व Ģादे िशक Đामीण बँकां एकट¯काËया परतावा
शासनाकडू न दे ½यातयेतो. िजÊहा मÁयवतȓ ब ँकेने ¾यांचे कडील अनु¾पािदत कजɕचे (NPA) Ģमाण 20% पे©ा
कमी आहे , अशा ब ँकां ना 1.25 % दराने Ëयाज परतावा व ¶या िजÊहा मÁयवतȓ सहकारी बक
ँ ांचे अनु¾पािदत
कजɕचे (NPA) Ģमाण 20 % पे©ा जाÎत आहे . अशा ब ँकांना 1.75% दराने Ëयाज परतावा दे ½यात येतो. ¾याच
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Ģमाणे िजÊहा मÁयवतȓ सहकारी ब ँकांनी Îविनधीतून केलेÊया पीक कज« पुरवठयावर 1.75% दराने Ëयाज
परतावा दे ½यात येतो, तथािप, नाबाड« कडू न िमळणा-या पुनȌवǄ / कज«परु वठयावर Ëयाज परतावा अनुªेय नाही.
क. लाभाथȓ
- िजÊहा मÁयवतȓ सहकारी ब ँक, Ģाथिमक कृ षी पत संÎथा, राÍĘीयकृ त
ब ँका व Ģादे िशक Đामीणबँका
ड. अज« कोणाकडे करावयाचा
- िजÊहा मÁयवतȓ सहकारी ब ँकेने िजÊहा उपिनबंधक यांचेकडे व राÍĘीयकृ त
/ Ģादे िशक Đामीण बक
ँ ांनी बँक शाखा ¶या तालु¯यात आहे .¾या तालुका उप/सहाÈयक िनबंधक यांचेकडे
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- मा. सहकारआयु¯त व िनबंधक, सहकारी संÎथा, महाराÍĘरा¶य,पुणे
5. योजनेचे नांव:उपसा जलȋसचन योजनांना अथ« सहाÈय
अ. योजना केËहापासून कायɕȎÂवतआहे -सन 1994
ब. योजनेचा उǈेश व ÎवǗप
- सहकारी उपसा जलȋसचन संÎथामाफ«त जाÎतीत जाÎत जमीन
ओिलताखाली आण½यासाठी उपसा जलȋसचन योजनांना ĢकÊपखचɕ´या एकूण 25% ȋकवा र¯कमǗ. 100
लाख या पैकी जी र¯कम कमी असेल ¾या रकमेइतके शासनस दर संÎथेस अनुदान मंजरू करते रा¶यातील
सहकारी उपसा जलȋसचन योजने´या ĢकÊप खचɕमÁये गेÊया काही वषɕत सात¾याने वाढ होत आहे व सदर
ĢकÊपावर खच« करणे आȌथक दृÍटया सभासदांना अडचणीचे झाले आहे . सभासदांवरील खचɕचा बोजा कमी
कǗन तो काही Ģमाणात शासनाने उचल½यासाठी ही येाजना कायɕȎÂवत आहे .
क. लाभाथȓ - िद. 01/04/1994 नंतर नȗदलेÊया सहकारी उपसा जलȋसचन संÎथा व िद. 01/04/1994 रोजी
¶या सहकारी उपसा जलȋसचन संÎथांची कज« मागणी Ģकरणे िवǄीय संÎथांकडे Ģलंिबत होती व ¶यांनी ĢकÊप
उभरणी´या कामास सुǗवात केली नËहती अशा संÎथा
ड. अज« कोणाकडे करावयाचा
- सहाÈयकिनबंधक / उपिनबं धक, सहकारीसंÎथा
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- रा¶यशासन
6. योजनेचे नांव- औǏोिगक सहकारी संÎथांना भाग भांडवली अंशदान
अ. योजना केËहा पासून कायɕȎÂवत आहे - सन -1974
ब. योजनेचा उǈे श व ÎवǗप
- औǏोिगक संÎथांना आपला आȌथक पाया मजबूत कर½यासाठी व
¾यां´या अडचणी िनवार½या करीता महाराÍĘ शा सन 1:3 Ģमाणात भाग भांडवल दे ते. औǏोिगक सहकारी संÎथां ना
िवǄीय संÎथांकडू न आवÌयक Ģमाणात कज« उभार½याची पाĝता वाढिव½यासाठी ही योजना कायɕȎÂवत आहे . सदर
योजनेमÁये ĢकÊप ȋकमती´या 60% िवǄीय संÎथेचे कज«, 10% संÎथेचे भागभांडवल आिण 30% शासनाचे
भागभांडवल असे आȌथक सहाÈयाचे ÎवǗपआहे . सदर योजनेतंग«त ĢकÊप मयɕदा Ǘ. 5 कोटी इतकी आहे .आिण
सदरचे भाग भांडवलाची परतफेड 15 वषɕमÁये करावयाचीआहे .
क. लाभाथȓ
- औǏोिगक सहकारी संÎथा
ड. अज«कोणाकडे करावयाचा
- सहाÈयक िनबंधक / उपिनबंधक, सहकारी संÎथा
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- रा¶यशासन
7. योजनेचे नांव:- औǏोिगक सहकारी संÎथांना भागभांडवली अंशदान
अ. योजना केËहा पासून कायɕȎÂवत आहे - सन1972-73
ब. योजनेचा उǈेश व ÎवǗप
- Đामीण भागातील बलुतेदारांनी उ¾पािदत केले Êया मालाची िवĎी करणे
व बलुतेदारांना तांिĝक/ Ëयावसाियक सÊला दे णे व माग«दश«न करणे या साठी बलुतेदारां´या औǏोिगक सहकारी
संÎथा तालुका पातळीवर Îथापन कर½यात आले Êयाआहे त. या संÎथांना 1:2 Ģमाणात शासकीय भाग भांडवल
दे ½यात येते. बलुतेदारां´या सहकारी संÎथा तालुका पातळीवर Îथापन कर½यातआलेÊया आहे त. या संÎथां ना
1:2 Ģमाणात शासकीय भाग भांडवल दे ½यात येते. बलुतेदारां´या सहकारी संÎथांचा भागभांडव ली पाया मजबूत
करणे व ¾यायोगे बलुतेदारांना Îवयंरोजगारासाठी Ģो¾साहीत कǗन ¾यां´या उ¾पÂनात वाढ करणे आवÌयक
आहे .
7
c/anil/mahiti adhikar kalam 4 file

क. लाभाथȓ
- बलुतेदार सहकारी संÎथा
ड. अज« कोणाकडे करावयाचा
- सहाÈयक िनबंधक / उपिनबंधक, सहकारी संÎथा
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी संÎथा
8. योजनेचे नांव - दुब«ल घटकांतील सहकारी संÎथांना अथ« सहाÈय (24251297)
अ. योजना केËहा पासून कायɕȎÂवतआहे - सन 1993-94
(Ǘ. लाखांत)
अ.Ď. तपशील

भागभांडवल

अनुदान

एकूण

0.40

खेळतेभागभांड
वल
0.40

1

Ģाथिमक सहकारी संÎथा

0.20

1.00

2
3

िजÊहाÎतरीय संघ
रा¶यÎतरीय सघ

0.80
2.00

0.80
2.00

0.40
1.00

2.00
5.00

क. लाभाथȓ :- दुब«ल घटकां´या सहकारीसंÎथा
ड. परत फेडीचा कालावधी :भागभांडवल 15 वष« (तीन वषɕचा मॉटȘिरअम) 12 समान हÃते
खेळते भाग भांडवल 9 वष« (दोन वषɕचा मॉटȘिरअम) 7 समान हÃते
ड. अज« कोणाकडे करावयाचा
- िजÊहा िनबंधक, सहकारी संÎथा
इ. मंजरू ीचे अिधकार
- रा¶य शासन
14.Details in respect if the information, available toor held by it, reducedinan
electronic
(मािहती िमळिव½या साठी नागिरकांना उपलÅध असणा-या सुिवधांचा तपशील ,तसेच साव« जिनक वापरा
साठी चालिव½यात ये त असलेÊया Đंथालया´या ȋकवा वाचनालया´या कामकाजा´या वेळांचा तपशील)
कायɕलयीन वेळ सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45
16.The names, designations andother particular soft he publicin for mation
officers (जनमािहती अिधका-यांचे नांव, पदनाम आिण इतर तपिशल)
1.Ǜीमती Ģ. अ. बागल -अिपलीय अिधकारी तथा उपिनबंधक,सहकारी संÎथा, िमरज ता. िमर
2.Ǜी. एस. बी. सोनवणे –जनमािहती अिधकारी तथा मु°यिलपीक अिधन उपिनबंधक, सह. संÎथा िमरज
17.Suchotherinformationasmaybeprescribed
(िवहीत कर½यात ये ईल अशी मािहती)

(एस.बी. सोनवणे)
जनमािहती अिधकारी तथा मु°यिलपीक,
अिधन उपिनबं धक,सहकारी संÎथा, िमरज
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महाराÍĘ शासन
उपिनबं धक,
सहकारी संÎथा,िमरज.
ता. िमरज िज. सांगली

----------------------------------------------

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 अÂवये ĢिसÁद केलेली मािहती.
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