1.The Particulars Of Organisation,Functions And
Duties
(रचना
रचना,कायवकत
रचना कायवकत येयांचातपशील)
ातपशील
रचनÖ

ˆ¯Ö×−Ö¬Öú ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ÆüÖú ÖÓ÷Ö»Öê ŸÖÖ.ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê
अ
.
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अिधकारी / कमचाकमचा

ÁÖß. ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÖôûß ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö
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×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

सहकारी अिधकारी

ण
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×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

सहकारी अिधकारी

ण
े ी-2

सहकारी अिधकारी

ण
े ी-2

ÁÖß. ¾Æüß.¯Öß.´Ö¼üß´Ö Öß
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.
ÁÖß. ‹ÃÖ.•Öß.—Ö»Ö÷Ö
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.

सहा(यक सहकारीअिधकारी

×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
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×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
ÁÖß´ÖŸÖß,µÖã.†Ö¸ü.µÖê›üÖôêû
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

सहा(यक सहकारीअिधकारी
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दरू !वनी मांक

यांचेनांवसव ी

सहकारी अिधकारी
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úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

हु ा

ÁÖß. ‹ÃÖ.¾Æüß.“ÖÓ¤ü÷Ö›üú¸,ü
ÃÖÆü.†×¬Ö. ÁÖê Öß-1
ÁÖß. ‹´Ö.•Öß.Ø¿Ö¤üß ,´Öã.×»Ö.
ÁÖß. ¯Öß.‹´Ö.´ÖÖôûß ,´Öã.×»Ö.

2

िज.
िज

ण
े ी-1

मु$यिलिपक
मु$यिलिपक

सहा(यक सहकारीअिधकारी

ú.×»Ö¯Ößú
ú×−ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¸üßúÖ¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¸üßúÖ¸ü
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
काय व कत ये

सहकारी

अथ यव*था

+ामीण

+ामीणजनता,आिथक

व

सामािजक

पीिडत

शोिषतां1या उ3कषाचे आशा*थान 4हणून मा5यता पावलेली असून ितने ग े7या शतकाम!ये
सव यापी *व8प 9ा: केलेलेआहे . य;ीं1या +ामीण शेती िवषयक ग रजा पासूनते+ाहक व*तू
िवतरण,औदयािग क,9ि या,पणन इतकेच न हे तर नावी5यपूण सं*था ल?णीय वाटचाल झाली
आहे .
1
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•

तालुका

*तरावरील सव सहकारी सं*थांचे

•

कलम 152 अ अपील 9करणे

•

क. 101 अ5वये कामकाज

कामकाज.व िनयंBण

2.ThePowers And Duties OfOfficers AndEmployees
(अिधकारी
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये)

•

1. ˆ¯Ö ×−Ö²ÖÓ¬Öú -9थमअिपलअिधकारी(मािहतीअिधकार)

कायालयीनकायिववरण/िवभाग
कायालयीनकायिववरण िवभाग वाटपतपिशल.
वाटपतपिशल
कायालयीनकाम/िवभाग वाटपाबाबत कायिववरण सूचना (जॉबचाट)िद. 1/07/2016 पासून
खालील 9माणे वाटप करणेत येतआहे . (वेळोवेळी केलेले सुधािरतआदे श)
अ
.

अिधकारी/
अिधकारी

मंजूरपद

नेमन
ू िदलेलेकाम

क?

कमचा-यां
कमचा यांचेनाव

.
िवभाग ीय उपिनबंधक,सहकारीसं
को7हापूर
क सहकारीसं*था,को7हापू
था को7हापूरिवभाग ,को7हापू

ˆ¯Ö×−Ö¬Öú ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ÆüÖúÖÓ÷Ö»Öê
ŸÖÖ.ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê
िज.
िज

úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

1.ÁÖß. ‹´Ö.‹»Ö ´ÖÖôûß,
ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Öú-

संिवतरणअिधकारी4हणूनकामकाजपाहणे,

9थमअिपलीयअिध

मािहतीअिधकाराखालील9थमअिपलीयअिधका

कारी

री व कायालयीन कामकाज पाहणे.

ÁÖß. ‹ÃÖ.•Öß.—Ö»Ö÷Ö
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß-

आहरण व

2.

आहरण

व

संिवतरणअिधकारी
4हणूनकामकाजपाह
णे
1

कायालयअिध?क/सहकारीअिधकारी
े ी-1सं
कायालयअिध?क सहकारीअिधकारीसहकारीअिधकारी ण
ी संवग
ÁÖß. ‹ÃÖ.¾Æüß.“ÖÓ¤ü÷Ö›üú¸,ü 1 1)×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö

सहकारी
अिधकारी

.
े 1

ÃÖÆü.†×¬Ö. ÁÖê Öß-1

2) ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß
3) ×−Ö¾Ö›ü Öæú úÖ´ÖúÖ•Ö
4)´Ö•Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ
5)´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖ´ÖúÖ•Ö
6)ŸÖÎúÖ¸ü ×−Ö¾ÖÖ¸ü ÖÒ †×¬ÖúÖ¸üß
7)−ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖÆü.²ÖòúÖ
8)¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô
2
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2

सहकारी

मु$यिलपीक/सहकारी
े ी-2सं
यिलपीक सहकारी अिधकारी ण
ी संवग
2
1.¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß. ‹´Ö.•Öß.Ø¿Ö¤üß

अिधकारी,´Öã.×»Ö¯Öß

,´Öã.×»Ö.

¾Ö ŸÖÎúÖ¸ü ×−Ö¾ÖÖ¸ü Ö
†×¬ÖúÖ¸üß,
2. ™ü¯ÖÖ»Ö ´ÖÖúâ÷Ö ¾Ö Æü•Öê¸üß¯Ö¡Öú ×−ÖµÖÓ¡Ö Ö,
3.−ÖÖ÷Ö¸üß/÷ÖÏÖ×´Ö Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ,
4.´ÖÖ×ÃÖú ÃÖ³ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ‹ú¡Ößú¸ü Ö,
5.úÖ.ú.101 −ÖÖ.¯ÖŸÖ.
6.†¯ÖÃÖê™ü, ×¾ÖÎúß ¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡Ö,
7.×¾Ö¬ÖÖ−ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü,
8.ŸÖÖ¸üÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏ¿−Ö úÖ´ÖúÖ•Ö,
9.ÃÖê¾Öú ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ úÖ´ÖúÖ•Ö

ú.

ÁÖß. ¯Öß.‹´Ö.´ÖÖôûß
अिधकारी,´Öã.×»Ö¯Öß ,´Öã.×»Ö.

3

सहकारी

4

ÃÖÆüÖµµÖú सहकारी
अिधकारी

5

ÃÖÆüÖµµÖú सहकारी
अिधकारी

6

ú.×»Ö¯Ößú

3

ÁÖß. ¾Æüß.¯Öß.´Ö¼üß´Ö Öß
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.

4

ÁÖß. ‹ÃÖ.•Öß.—Ö»Ö÷Ö
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.

5

ÁÖß. ‹ÃÖ.²Öß.−ÖÖ‡Ôú
ú.×»Ö.

6

1.¿ÖÖú¾Ö,
2.×Æü¿ÖÖê²Ö,
4.•Ö−Ö¸ü»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ,
5.ÆüÖŸÖ´ÖÖ÷Ö »ÖÖêú¸ü ×¾Ö Öú¸ü ÃÖÆü.ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö
ãÓú³ÖúÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ.
6. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¸ü“Ö−ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖ³ÖÖ,
7.¯Ö Ö−Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,
8.´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ †Ö¤üÖê×÷Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ
9.ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖ Öê
10.÷ÖÏÖÆüú ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖ´ÖúÖ•Ö
1.Ö¸êü¤üß ×¾ÖÎÎúß ÃÖÓ‘Ö
2.¾ÖÖÙÂÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß
3.ÃÖÓ¡Ö´ÖÖ÷Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖ´ÖúÖ•Ö
4.ÃÖãŸÖ×÷Ö¸ü µÖÖ úÖ´ÖúÖ•Ö
5.†¾ÖÃÖÖµÖ−Ö ¾Ö †Ö¤êü¿Ö úÖœü Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö
1.†ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ¾Ö »ÖêÖÖ
2.²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß,
3.¸êüúÖò›Ôü ×ú¯Ö¸ü,
4.›êü›ü Ã™üÖòú ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü,
5.ŸÖÖôû´Öêôû.
6.×−Ö¾Ö›ü Öãú
1.»ÖêÖÖ¯Ö×¸üÖ Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö.
2.¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ,
3.²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß.
4.™ü¯ÖÖ»Ö †Ö¾Öú-•ÖÖ¾Öú ú¸ü Öê.
5.Ã¾ÖÓµÖ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ,
6. ´ÖÖ×ÃÖú ÃÖ³ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ.
7.»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¤ü−Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ.
8.‡Ô-ŸÖÎúÖ¸ü
9.†Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß
10.‡Ô-´Öê»Ö ¯ÖÖÆü Öê
3
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िटप:1)
िटप

िनवडणुक , लेखापरीJण, नKदणी

लोकशाही
यांनी

िदन

करावयाचे

संदभ ् इ3यादी

तसेच

3यांनी
3यांनी

संपण
ु

द8
ु *ती, त ार अज

कामकाज

‹एनआर,

Nया 3या

शाखे1या

कमचारी

सहा(यक

मािहती

अिधकारी

िनग त

करावयाचे

आहे .

2) Nया 3या
आहे त.

बाबत

उपिवधी

शाखेचे

िविहत

कमचारी 3या 3या

मुदतीत

मािहती

मािहती

अिधकार अिपल

शाखेचे

अिधकार अज
याबाबतचे

कामकाज

पहावयाचे

आहे त.
आहे .वरील

9माणे कामकाजाचे वाटप असले तरीही कामकाजाचे सोयीचे OPी कोनातून तातडीने 9संग ी
कायालय 9मुख कोण3याही अिधकारी/कमचाQयास कोण3याही कायासनाचे कामकाज दे तील.
3. The procedure followed in the decision making process,
including channels
Of Supervision and Accountability
(िनणय
कायप!दती,तसे
िनणय घेSया1या 9ि येत अनुसरSयात येणारी कायप!दती
तसेच यवे?णआिणउTरदािय3व
9णाली)
9णाली
1.संबध
ं ीत क?ाचा कमचारी,
2. मु$यिलपीक,
4.TheNormsSetByItForTheDischargeogItsFunctions
(*वत
*वत:ची
*वत ची कायपार पाडSयासाठी ठरिवSयात आलेली मानके)
1. कायिविवरण

नKदवहीठे वणे

9ित?ाधीन

नKदवही,

िवशेष नKदवही

2.आठवडा ग ोषवारा
3.9लंबीत 9करणाची यादी तयारकरणे
4.9लंबीत धािरका
5.टे बल तपासSया
6.9लंिबत 9करणाचा िनपटारा
5.Therules,regulations,instructions,manualsandrecordsheldbyorunder
Its control or used by its employees for discharge in gits
functions
(3या1याकडील
3या1याकडील असलेले िकंवा 3या1या िनयंBणात असलेले िकंवा 3याची काय पार पाडSयासाठी
3या1या कमचारी वग ाकडू न वापरSयात येणारे िनयम,िविनयम
िनयम िविनयम,सु
िविनयम सुचनािनयमपुि*तका

आिण

अिभलेख)
1.*थायी आदे श धािरका
2.महाराW सहकारी सं*था अिधिनयम,1960 व िनयम 1961 मधील तपशील
3.महाराW कृ िष उ3प5न बाजार सिमती,कायदा
4.सावकारी कायदा

4
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6.AStatementofTheCategories ofdocumentsthat are held by it or under its
control

(3या1याकडे
3या1याकडे असले7या िकंवा 3या1या िनयंBणा खाली असले7या द*तऐवजां1या 9वग ाची
िववरणे)
वग Zकरण9कारA(कायम*व8पीठे
Zकरण9कार कायम*व8पीठे वावयाचीकाग दपBे)
•

सहकारी सं*थांची नKदणी व

पोटिनयम नKदणी धािरका

•

िवभाग ीय सूचना पुि*तका

•

S.O.File (*थायीआदे शधािरका)

•

शासनिनणय

•

भौग ोिलक बदलआदे श

•

काग दपBे वग Zकरण यादी

•

अिभलेख सुची

•

अपील / पुनिर?णअजधािरका

वग Zकरण9कार B (35 वषपय\त ठे वावयाची काग दपBे)
•

आहरण व संिवतरण िवषयकआदे श इ.

•

िनयु;ी आदे श

•

GIS

•

कॅश बुक

•

सेवापु*तके

•

पग ारिबले

नKदवही

वग Zकरण 9कार C (5 वषापयत ठे वावयाची काग दपBे)
•

सहकारी सं*थांचे वािषकअहवाल व

लेखे

•

शासन राजपB वअिधसुचना

•

िवधानसभा 9^ व उTरे /िवधानपिरषद 9^ व उTरे ,कपात सुचना,ल?वेधी
सुचना,आ_ासने

•

9शासकीयआदे श

•

कामकाजवाटपआदे श

•

तपासणी अहवाल

•

आवक जावक नKदवही

•

अ5यवैधािनकआदे श/ लेखापरी?ण अहवाल/पे5शनपेपस (मंजूरीनंतरिवहीतकालावधीत)

वग Zकरण9कार
वषापयतठे वावयाचीकाग दपBे)
Zकरण9कारD
9कार (1वषापयतठे
•

सवसाधारण पB

•

मािसकअहवाल

यवहार (Nया धािरकांची कायवाही पूण झाली आहे अशा धािरका )

5
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•

कायालय तपासणी, परफॉ5सबजेट, सभा इितवृTांत, सं*था िवशेषअहवाल

7.Theparticularsofanyarrangementthatexistsforconsultationwithorrep
resentationbythememberofpublicinrelationtotheformulationoritspolic
yoradministration,thereof
(आपले
ात,लोकां
लोकांशीिवचारिविनमयकर
आपलेधोरणतयारकरSया1यािकंवा3याचीअंमलबजावणीकरSया1यासंबध
ं ात
Sयासाठीिकंवालोकांकडू निनवेदनेकेलीजाSयासाठीअि*त3वातअसले7या यव*थेचातपशील)
ातपशील
9ा:

झाले7या

धोरणा3मक

बाबींवर

सुचना

तसेच

कायदयातील

द8
ु *तीबाबतचे

9*ताव,सहकारआयु; व शासनास सादर करSयात येतात.अंतीम मा5यता िवधीमंडळा दारे होते.
8.Astatement of the boards, councilsandotherbodies - Minutes
(आपला एक भाग 4हणून िकंवा स7ला दे Sया1या 9योजनासाठी 4हणून घटीत केले7या दोन
िकंवा अिधक

यि;ं1या िमळू न बनले7या मंडळांचे,पिरषदांचे,सिम3यांचे आिण अ5य िनकायांचे

िववरण आिण 3यामंडळा1या,पिरषदां1या,सिम3यां1याआिण अ5य िनकायां1या बैठकीलोकांसाठी
खु7या आहे त िकंवा कसे िकंवा अशा बैठकीची काय वृTे जनतेला पहावयास िमळSयाजोग ी आहे त
िकंवा कसे याबाबतचे िववरण)
राNयातील सव नाग री बँकां1या लेखापरी?ण कामकाजाचे ई- 9काश संग णक 9णाली दारे
वाटप करSयात येते. िवभाग ातील िनयोिजत पाणी पुरवठा सहकारी सं*थां1या नKदणी 9*तावा
वर नKदणी पूव परवानग ीचे कामकाज िवभाग ीय सिमती माफत केले जाते. तसेच अवसायनातील
िवभाग *तरीय नाग री सहकारी बँकां1या एकरकमी कजपरतफेड योजनेची छाननी िवभाग *तरीय
सिमतीमाफत केली जाते.
9.Adirectoryofofficersandemployees
(अिधका
अिधका-यां
अिधका यांची व कमचा-यां
कमचा यांची िनदिशका)
िनदिशका
(अिधका
अिधका-यां
अिधका यांची व कमचा-यां
कमचा यांची िनदिशका)
िनदिशका
अ
.
.
1
2

अिधकारी / कमचाकमचा

¹ý•Öæ ×¤ü−ÖÖÓú

¾Ö÷ÖÔ

हु ा

यांचेनांवसव ी

ÁÖß. ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÖôûß ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê

ÁÖß. ‹ÃÖ.¾Æüß.“ÖÓ¤ü÷Ö›üú¸,ü
ÃÖÆü.†×¬Ö. ÁÖê Öß-1

/

ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Öú

¾Ö÷ÖÔ-†

सहकारी

‹ãú Ö ¾ÖêŸÖ−Ö
±òúŒÃÖ/‡Ô-´Öê»Ö (´Öãôû ¾ÖêŸÖ−Ö)

दरू !वनी मांक

26.10.2015

8149972455

30780/-

¾Ö÷ÖÔ-ú

08.06.2015

9822801507

22150/-

¾Ö÷ÖÔ-ú
¾Ö÷ÖÔ-ú

01.06.2015

9822209877

15560/-

08.06.2015

8197764949

16230/-

-

-

-

अिधकारी
ण
े ी-1
मु$यिलिपक

4

ÁÖß. ‹´Ö.•Öß.Ø¿Ö¤üß ,´Öã.×»Ö.
ÁÖß. ¯Öß.‹´Ö.´ÖÖôûß ,´Öã.×»Ö.

5

×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

सहकारी

3

मु$यिलिपक

-

6
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अिधकारी
ण
े ी-2
6
7
8

×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

सहकारी

-

-

-

-

सहकारी
अिधकारी

-

-

-

-

ÁÖß. ¾Æüß.¯Öß.´Ö¼üß´Ö Öß
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.

सहा(यक
अिधकारी

¾Ö÷ÖÔ-ú

05.06.2013

9225507575

10710/-

¾Ö÷ÖÔ-ú

02.06.2012

8482871060

11270/-

-

-

-

सहकारीअिधका
री

9

ÁÖß. ‹ÃÖ.•Öß.—Ö»Ö÷Ö
ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.

सहा(यक
सहकारीअिधका
री

10

×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

सहा(यक

-

सहकारीअिधका
री
12
13

ÁÖß.‹ÃÖ.²Öß.−ÖÖ‡Ôú
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü
ÁÖß´ÖŸÖß,µÖã.†Ö¸ü.µÖê›üÖôêû
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

ú.×»Ö¯Ößú
ú×−ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¸üßúÖ¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¸üßúÖ¸ü
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

¾Ö÷ÖÔ-ú

01.06.2016
9011226930 8990/14
15
¾Ö÷ÖÔ-›ü 01.08.2005 7350367076 9890/16
10.Themonthlyremunerationreceivedbyeachofofficersandemployeesinclu
dingthesystemofcompensationasprovidedinregulations
(आप7या
आप7या 93येक अिधका-याला
मुळवेतन++े
अिधका याला व कमचा-याला
कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन (मु
न +ेडवेतन),
न
तसेच 9ािधकरणा1या िविनयमाम!ये तरतुद के7या9माणे नुकसान भरपाई दे Sयाची प!दती)
प!दती
अ. .
1
2
4
5

पदभार

ÁÖß. ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÖôûß ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê

ÁÖß. ‹ÃÖ.¾Æüß.“ÖÓ¤ü÷Ö›üú¸,ü ÃÖÆü.†×¬Ö. ÁÖê Öß-1
ÁÖß. ‹´Ö.•Öß.Ø¿Ö¤üß ,´Öã.×»Ö.
ÁÖß. ¯Öß.‹´Ö.´ÖÖôûß ,´Öã.×»Ö.

वेतन8पये
(मु
मुळवेतन++े
न +ेडवेतन)
न
30780/22150/15560/16230/10710/-

7

ÁÖß. ¾Æüß.¯Öß.´Ö¼üß´Ö Öß ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.
ÁÖß. ‹ÃÖ.•Öß.—Ö»Ö÷Ö ÃÖ.ÃÖ.†×¬ÖúÖ¸üß.

8
9

ÁÖß.‹ÃÖ.²Öß.−ÖÖ‡Ôú
ÁÖß´ÖŸÖß,µÖã.†Ö¸ü.µÖê›üÖôêû

8990/9890/-

6

11270/-

11.The budget allocated to each of it s agency,indicating
theparticulars of all plans,proposed expenditures and reports on
disbursements made
7
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(सव
सव योजनांचा तपशील,
ू
तपशील 9*तािवत खच दशिवणारा,
दशिवणारा आप7या 93येक अिभकरणाला नेमन
िदले7या अथसंक7प आिण संिवतिरत केलेला रकमांचा अहवाल)
अहवाल
मा.सहकार आयु; व िनबंधक, सहकारी सं*था, महाराW राNय, पुणे यांचे
कायालया कडू न याबाबत कायवाही केली जाते.
12.Themannerofexecutionofsubsidyprogrammers,includingamountallocat
edandthedetailofbeneficiariesofsuchprogrammers
(अथसहा(य
अथसहा(य काय मा1या अंमलबजावणी रीत तसेच वाटप केले7या रकमा आिण अशा
काय मां1या लाभधारकांचा तपशील)
तपशील
मा. सहकार आयु; व िनबंधक, सहकारी सं*था, महाराW राNय, पुणे यांचे
कायालयाकडू न याबाबत कायवाही केली जाते.
13.Particularsofreceiptsofconcessions,permitsorauthorizationsgrant
ed
byit(Nया
Nया यि;ंना सवलती,
सवलती परवाने व 9ािधकारपBे िदलेली आहे त अशा य;ींचा तपिशल)
तपिशल
िज7हा *तरावर िज7हाउपिनबंधक, सहकारी सं*था योजना राबिवतात.
1. योजनेचेनांव :-

-डॉ.

पंजाबरावदे शमुख याजसवलतयोजनासवसाधारण
अ.योजनाके हापासूनकायाि5वतआहे
ब.योजनेचाउ े शव*व8प

- सन1991
- रfकम8. 1 लाखा पय\तचेअ7प मुदतीचे पीक कज

घेणा-या आिण िवहीत मुदतीत परत फेड करणा-या शेतक-यांना 3% वािषक दराने वर
fकम8.1 लाखांपे?ाजा*त पणरfकम8. 3 लाखांपयत अ7पमुदतीचे
यांना 1% वािषक दराने

पीक कज घेणा-या शेतक-

याजाची सवलत लाग ू राहील. सदर पीक कजाची संपण
ू परत फेड 9ित

वषZ 30 जून1या आत करणे आवgयकआहे .
क. लाभाथZ

- िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं*थांचे

+ामीण बँकांचे व खाजग ी बँकांचे िनयिमत परत

राWीयीकृ त बँकांचे, 9ादे िशक

फेड करणारे कजदार तसेच या योजनेतगं त,

अनुसूिचत जाती व नवबौ!द कजदार सभासदांना िवशेष घटक योजनेतंग त उपरो; नमूद
के7या9माणे लाभ दे Sयात येतो.
ड. अजकोणाकडे करावयाचा

-सहा(यकिनबंधक / उपिनबंधक, सहकारीसं*था

इ.

- िज7हाउपिनबंधक, सहकारीसं*था

मंजूरीचेअिधकार

2. योजनेचेनांव:- डॉ. पंजाबराव दे शमुख

याज सवलत योजना िवशेष घटक योजना

अ. योजना के हा पासून कायाि5वतआहे

- सन 1991

ब. योजनेचा उ े श व *व8प

- सवसाधारण सभासदां9माणे

क. लाभाथZ

- अनुसूिचत

इ.

-

मंजूरीचेअिधकार

िज7हा उपिनबंधक, सहकारी

3.योजनेचेनांव: -अनु.जाती नव बौ!द िसमांिकतअिदवासी शेतकरी

यांना

सं*था
सहकारी

साखर

कारखाना भाग खरे दीसाठी अथसहाh य योजना.
4.योजनेचेनांव :-राNयातील शेतक-यांना

6%

याज दरानेअ7प मुदत पीक कजपुरवठा
8
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अ. योजना के हा पासून कायाि5वतआहे

-सन 2006-07 पासून

ब. योजनेचाउ े शव*व8प

- राNयातीलशेतक-यांना 6%

याज दराने अ7प मुदती

कजपुरवठा होSयासाठी िज7हा म!यवतZ सहकारी बँक, राWीयकृ त बँका व 9ादे िशक +ामीण
बँकांना एक टfका

याज परतावा शासनाकडू न दे Sयात येतो. िज7हा म!यवतZ बँकेने 3यांचे

कडीलअनु3पािदतकजाचे (NPA) 9माण 20% पे?ा कमी आहे , अशा बँकांना 1.25 % दराने
याज परतावा व Nया िज7हा म!यवतZ सहकारी बँकांचेअनु3पािदत कजाचे (NPA) 9माण 20 %
पे?ाजा*तआहे . अशा बँकांना 1.75% दराने
म!यवतZ सहकारी

याज परतावा दे Sयात येतो. 3याच 9माणे िज7हा

बँकांनी *विनधीतून केले7या पीक कजपुरवठयावर 1.75% दराने

याज

परतावा दे Sयात येतो, तथािप, नाबाड कडू न िमळणा-या पुनिवT / कज पुरवठयावर

याज

परतावा अनुiेय नाही.
क. लाभाथZ

- िज7हा म!यवतZ

सहकारी बँक, 9ाथिमक कृ षीपत सं*था,

राWीयकृ त बँका व 9ादे िशक +ामीण बँका
ड. अज कोणाकडे करावयाचा -िज7हा म!यवतZ सहकारी बँकेने िज7हा उपिनबंधक यांचेकडे
व राWीयकृ त / 9ादे िशक +ामीण बँकांनी बँक शाखा Nया
तालुfयात आहे 3या तालुका उप/सहा(यक िनबंधक यांचे
कडे
इ.

मंजूरीचेअिधकार

- मा. सहकार आयु; विनबंधक, सहकारी सं*था, महाराW
राNय,पुणे

5. योजनेचेनांव
अ. योजना
ब. योजनेचा

:- उपसा जलिसंचन

के हा
उ ेश

पासून

कायाि5वतआहे

व*व8प

- सहकारी

योजनांनाअथसहा(य

-सन 1994
उपसा जलिसंचन

जमीन ओिलता खाली आणSयासाठी उपसा जलिसंचन
िकंवा

सं*था माफत जा*तीत जा*त

योजनांना

9क7प

खचा1याएकूण 25%

रfकम8. 100 लाख या पैकी जी रfकम कमी असेल 3या रकमे इतके शासन सदर

सं*थेस अनुदान मंजरू करते राNयातील सहकारी उपसा जलिसंचन योजने1या 9क7प खचाम!ये
ग े7या काही वषात सात3याने वाढ होतआहे व सदर 9क7पा वर खच करणे आिथक OPया
सभासदांना अडचणीचे झालेआहे . सभासदांवरील खचाचा बोजा कमी क8न
9माणात शासनाने

उचलSयासाठी

क. लाभाथZ

तो

काही

ही येाजना कायाि5वतआहे .

- िद. 01/04/1994 नंतर नKदले7या सहकारी उपसा जलिसंचन

सं*था व िद. 01/04/1994 रोजी Nया सहकारी उपसा जलिसंचन सं*थांची कजमाग णी 9करणे
िवTीय सं*थांकडे 9लंिबत होती व Nयांनी 9क7प
अशा

उभरणी1या

कामास

सु8वात केली

न हती

सं*था

ड. अज

कोणाकडे

करावयाचा

-

सहा(यक िनबंधक / उपिनबंधक,
सहकारी सं*था

इ.

मंजूरीचे

अिधकार

6. योजनेचेनांव- औlोिग क सहकारी

सं*थांना

राNयशासन

भाग भांडवली अंशदान
9
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अ. योजना

के हापासून

ब. योजनेचा उ े श

व

कायाि5वत आहे
*व8प

करSयासाठी व3यां1या अडचणी
भाग भांडवल
कज

दे ते. औlोिग क

उभारSयाची

9क7प

पाBता

िकंमती1या

- सन1974
- औlोिग क सं*थांना आपला आिथक पाया मजबूत

िनवारSया
सहकारी

करीता
सं*थांना

वाढिवSयासाठी

60% िवTीय

ही

सं*थेचे

महाराW
िवTीय

योजना

शासन 1:3 9माणात
सं*थांकडू न आवgयक 9माणात

कायाि5वतआहे . सदर

कज, 10% सं*थेचे

योजनेम!ये

भाग भांडवल आिण 30%

शासनाचे भाग भांडवल असे आिथक सहा(याचे *व8प आहे . सदर योजनेतगं त 9क7प मयादा8.
5 कोटी इतकी आहे .आिण सदर चे भाग भांडवलाची

परतफेड 15 वषाम!ये करावयाचीआहे .

क. लाभाथZ

- औlोिग क सहकारी

ड. अज कोणाकडे करावयाचा

- सहा(यकिनबंधक / उपिनबंधक, सहकारीसं*था

इ.

- राNयशासन

मंजूरीचेअिधकार

सं*था

7. योजनेचेनांव:- औlोिग क सहकारी सं*थांना भाग भांडवली अंशदान
अ. योजना के हा पासून कायाि5वत आहे

- सन1972-73

ब. योजनेचा उ े श व *व8प

- +ामीण भाग ातील बलुतेदारांनी उ3पािदत केले7या

मालाची िव ी करणे व बलुतेदारां ना तांिBक/

यावसाियक स7ला दे णे व माग दशन करणे या

साठी बलुतेदारां1या औlोिग कसहकारी सं*था तालुका पातळीवर *थापन करSयातआले7याआहे त.
यासं*थांना 1:2 9माणात शासकीय भाग भांडवल दे Sयात येते. बलुतेदारां1या सहकारी सं*था
तालुका

पातळीवर

*थापन

करSयात आले7याआहे त. यासं*थांना 1:2 9माणात शासकीय

भाग भांडवल दे Sयात येते. बलुतेदारां1या सहकारी सं*थां चा भाग भांडवली पाया मजबूत करणे व
3या योग े बलुतेदारांना *वयंरोजग ारासाठी 9ो3साहीत क8न 3यां1या उ3प5नात वाढ करणे
आवgयक आहे .
क. लाभाथZ

- बलुतेदारसहकारीसं*था

ड. अजकोणाकडे करावयाचा

-

सहा(यक िनबंधक / उपिनबंधक,

सहकारीसं*था
इ.

मंजूरीचेअिधकार

8. योजनेचेनांव

- दब
ु ल

िवभाग ीयसहिनबंधक, सहकारीसं*था

घटकांतील सहकारी सं*थांनाअथसहा(य (24251297)

अ. योजना के हा पासून कायाि5वत आहे

- सन1993-94

(8. लाखांत)
अ.

तपशील

भाग भांडवल

खेळतेभाग भांड

अनुदान

एकूण

0.20

1.00

1

9ाथिमकसहकारीसं*था

0.40

वल
0.40

2

िज7हा*तरीयसंघ

0.80

0.80

0.40

2.00

3

राNय*तरीयसघ

2.00

2.00

1.00

5.00

.
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क. लाभाथZ :-

दब
ु ल घटकां1या सहकारी सं*था

ड. परतफेडीचाकालावधी :-

भाग भांडवल 15 वष (तीनवषाचामॉटmिरअम) 12

समानह:े
खेळते भाग भांडवल
ड. अजकोणाकडे करावयाचा इ.

मंजूरीचेअिधकार

9 वष (दोनवषाचामॉटmिरअम) 7 समानह:े

िज7हा िनबंधक, सहकारी सं*था
राNयशासन

-

14.Details inrespect if the information,available to or held by
it,reduced in an electronic
(मािहती
मािहती िमळिवSयासाठी नाग िरकांना उपलnध असणा-या
असणा या सुिवधांचा तपशील,तसे
तपशील तसेच सावजिनक
वापरासाठी चालिवSयात येत असले7या +ंथालया1या िकंवा वाचनालया1या कामकाजा1या वेळांचा
तपशील)
तपशील
कायालयीन वेळ सकाळी 9.45 ते सायंकाळी5.45
16.The
names,designation
sandotherparticulars
of
the
public
information officers(जनमािहती
जनमािहती अिधका-यां
अिधका यांचे नांव,पदनाम
पदनाम आिण इतर तपिशल)
तपिशल
1. ÁÖß.‹´Ö.‹»Ö.´ÖÖôûß ,ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Öú –9थम अिपिलय अिधकारß,,ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Öú सहकारी

सं*था,

ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê
2.

ÁÖß. ‹´Ö.•Öß.Ø¿Ö¤üß ,´Öã.×»Ö.
सहकारी

सं*था,

–जनमािहतीअिधकारी तथा

,´Öã.×»Ö.,

अिधन

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Ö

ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê

17.Such other information as may be prescribed
(िवहीत
िवहीत करSयात येईल अशी मािहती)
मािहती

ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.ÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê
×•Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

11
c/anil/mahiti adhikar kalam 4 file

सहकारी

ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Ö
सं*था,üÆüÖŸÖú ÖÓ÷Ö»Öê

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 अ5वये 9िस!द केलेली मािहती.
मािहती
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