1

मािहतीचा अिधकार
कायदा 2005
कलम 4 अंतगत कािशत करावयाची मािहती

सहायक िनबंधक,
क, सहकारी संथा कृ िष
उप बाजार सिमती इमारत,
इमारत,अकलूज ता.
ता.
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कलम 2 एच नमुना अ

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अवये िवभागवार लोकिधकारी यांची यादी .
शासकय िवभागाचे नाव

:- सहकार िवभाग

कलम 2 (एच) a/b/c/d

अनु.


लोक िधकारी
संथा

संथा मुखाचे पदनाम

सहा%यक िनबंधक

!ठकाण / प$ा

अकलूज

सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

कलम 2 एच नमुना ब
शासनाकडू न पुरेसा िनधी ा+ लोकािधकारी संथांची यादी .
शासकय िवभागाचे नाव : सहकर पणन व व,ो-ोग िवभाग, मं.ालय, मुंबई
कलम 2 (एच) ( i) (ii ) अंतग0त
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अनु.

लोक िधकारी

संथा मुखाचे



संथा

पदनाम

!ठकाण / प$ा
िनरं क

कलम -4(1) (ड) (i)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लयातील काय0 व कत01े
यांचा तपिशल
काया0लयाचे नाव :- सहा%यक िनबंधक, सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
प$ा :- कृ िष उ5प6 बाजार सिमती इमारत,अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
काया0लय मुख :- सहा%यक िनबंधक, सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
शासकय िवभागाचे नाव :- सहकार व वस्.ो-ोग िवभाग, मं.ालय, मुब
ं ई
कोण5या मंञालयातील खा5या:या अिधनत :- सहकार
काय0;े. :- माळिशरस तालुका
िविश< काय= :- न>दणी ( ड न>द वही )
िवभागाचे ?येय/धोरण :- सहकार चळवळीची िनकोप वाढ
धोरण :-सहकारी संथाचे िनयं.ण व माग0दश0न
सव0 संबिधत कम0चारी :- सहा%यक िनबंधक,सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
यांचे अिधिनत तालुAयातील सहकार खा5यातील शासकय कम0चारी
काय0 :- महाराB कृ षी िवपणन (िविनयमन)अिधिनयम 1967,मुंबई सावकारी अिधिनयम
1947,महाराB वखार कायदा,महाराB सहकारी संथा अिधिनयम 1960 व िनयम
1961 कायदंयाची अंमलबजावणी करणे
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कामाचे िवतृत वCप :- सहकार चळवळीची गुणा5मक वाढ कCन समाजाचा लोकशाही मागा0ने िवकास
साधणे
मालम$ेचा तपिशल :- शासकDय इमारत
उपलEध सेवा :संथे:या संरचना5मक तA5याम?ये काय0;ेञाचे 5येक तरावरचे तपिशल :काय0लयीन दुर?वनी मांक व वेळा :- (02185) 222449 सकाळी 10.00 वा ते 5.45
सा+िहक सुटटी व िविशG सेवेसाठी ठरिवलेHया वेळा :- रिववार, úदुसरा व चौथा शिनवार)

सहायक िनबंधक सहकारी संथा
था -1 पद
सहकारी अिधकारी Jेणी 1 -1 पद
मुKय िलपीक - 1 पद
सहा%यक सहकारी अिधकारी -2 पद
किन< िलपीक-2 ( 1 पद !रL )
िशपाई -2 ( 1 पद !रL )

कलम -4(1) (ड) (ii) नमुना (अ)
अकलूज येथील सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस काया0लयातील अिधकारी व
कम0चारी यां:या अिधकारांचा तपिशल

अ
कोण5या काय-ा/िनयम

अ.

.

पदनाम

अिधकार-

/शासनिनण0य

आNथक

/प!रपञकानुसार

सहा%यक िनबंधक

पगार,वास

महाराB नागरी सेवा

सहकारी संथा अकलूज,

आकिमक.

िनयम महाराB

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

काया0लयीन भाडे

कोषागार अिधिनयम

देयक.
ब
अनु

कोण5या काय-ा/िनयम

अिभाय
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.

पदनाम

अिधकार-

/शासनिनण0य

अिभाय

शासकDय

/प!रपञकानुसार

सहा%यक िनबंधक

सहकारी संथा

म. स.सं. अिधिनयम 1960

सहकारी संथा अकलूज,

न>दणी,

व िनयम 1961 अवये ा+

ता.माळिशरस,

संचलन,िनयंञण,

अिधकार तसेच वेळोवेळी

िज.सोलापूर

न>दणी रO

मा. सहकार आयुL

व संथा अनुषंिगक

काया0लयाकडू न ा+

कामे

प!रप.कावये कामकाज.
क

अनु
.

कोण5या काय-ा/िनयम
पदनाम

अिधकार-फौजदारी

/शासनिनण0य

अिभाय

/प!रपञकानुसार
िनरं क
ड
अनु
.

कोण5या काय-ा/िनयम
पदनाम

अिधकार-

/शासनिनण0य

अिभाय

अध0यायीक

/प!रपञकानुसार

सहा%यक िनबंधक

महाराB सहकारी

महाराB सहकारी संथा

सहकारी संथा

संथा कलम

अिधिनयम 1960 व

अकलूज,

11,13,35,83,88.1

अिधिनयम 1961 दान

ता.माळिशरस,

01.102,137 152अ

के लेले अिधकार.

िज.सोलापूर

कलम 4 (1) ( ड ) ( ii ) नमुना (ब)
अकलूज -येथील सहा%यक िनबंधक,सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर - काया0लयातील
अिधकारी व कम0चारी यां:या कत01ांचा तपशील.
अनं. पदनाम
.

कत01े

कोण5या काय-ा/ िनयम
/शासनिनण0य/ प!रप.का नुसार

अिभाय

6

सहा%यक

1

मागणीदाराचे

महाराB सहकारी संथा

िनबंधक सहकारी मागणीस

अिधिनयम 1960 व िनयम

संथा अकलूज,

अनुसCन

1961,

ता.माळिशरस,

िवहीत

महाराB कृ षी

िज.सोलापूर

कालावधीत

िवपणन(िविनयमन)

कायदयानुसार अिधिनयम 1967, मुंबई
काय0वाही

सावकारी अिधिनयम महाराB

करणे

वखार कायदा,

कलम 4 (1) (ब) (iii )
िनण0य येतील पय0वे;ण व जबाबदारीचे उ$रदािय5व िनिQत कCन काय0प?दतीचे काशन
( कामाचा कार / नांव )
कामाचे वCप :संबंधीत तरतुद :अिधिनयमाचे नांव :-महाराB सहकारी संथा अिधिनयम 1960 महाराB कृ षी िवपणन(िविनयमन)
अिधिनयम 1967,मुंबई सावकारी िनयंञण कायदा 1946
िनयम

:- महाराB सहकारी संथा िनयम 1961

शासन िनण0य :प!रप.के :काया0लयीन आदेश :अ. कामाचे वCप

कालावधी

कामासाठी जबाबदार

.

दवस

अिधकारी

1

जनतेकडु न आलेHया तारी
संबधी अंत!रम उ$र देणे

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा, अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

अिभाय

7

2

जनतेकडु न आलेHया तारी

45 दवस

संबधी उ$र देणे

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा, अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

3

सहकारी संथा न>दणी

2 मिहने

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा, अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

4

सहकारी संथा पोटिनयम

2 मिहने

दुCती

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा, अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

5

महाराB सहकारी संथा

10 दवस

सहा%यक िनबंधक,

अिधिनयम 1960 चे कलम

सहकारी संथा, अकलूज,

152 अ नुसार नामिनद=शन

ता.माळिशरस,

पञावर दाखल झालेHया

िज.सोलापूर

अजा0वरील िनण0य देणे
6

मुंबई सावकारी िनयंञण

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,

कायदा 1946 नुसार

सहकारी संथा, अकलूज,

सावकारी परवाना देणे

ता.माळिशरस,

आिण निवन आ?यादेश

िज.सोलापूर

2014
7

8

महाराB सहकारी संथा

1 दवस

सहा%यक िनबंधक,

1961 चे िनयम 30 नुसार

सहकारी संथा, अकलूज,

िनबंधक काया0लयातील

ता.माळिशरस,

कागदप.ांची पाहणी करणे

िज.सोलापूर

महाराB सहकारी संथा

1 दवस

सहा%यक िनबंधक,

1961 चे िनयम 30 नुसार

सहकारी संथा, अकलूज,

िनबंधक काया0लयातील

ता.माळिशरस,

कागदप.ांची सा;ांकDत

िज.सोलापूर

पाहणी करणे

8

9

महाराB सहकारी संथा

प!रपूण0

1961 चे िनयम 73 आय

ताव ा+

(डी) नुसारअिवTास ठराव
पा!रत करUयासाठी

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा, अकलूज,

झाHयानंतर 7 ता.माळिशरस,
दवस

िज.सोलापूर

प!रपूण0

सहा%यक िनबंधक,

संचालक मंडळ सभा
बोलिवणे.
10

महाराB सहकारी संथा
1961 चे िनयम 1961 चे
िनयम 73 आय नुसार
संथेची चौकशी

ताव ा+

सहकारी संथा, अकलूज,

झाHयानंतर 7 ता.माळिशरस,
दवस

िज.सोलापूर

करणेबाबत:या मागणी
अजा0वर काय0वाही
11

महाराB सहकारी संथा

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,

1960 चे कलम 83 नुसार

सहकारी संथा, अकलूज,

संथेची चौकशी

ता.माळिशरस,

करणेबाबत:या मागणी

िज.सोलापूर

अजा0वर काय0वाही
12

13

सहकारी संथाम?ये सदय

3 मिहने

सहा%यक िनबंधक,

Vहणून नकार देUया:या

सहकारी संथा, अकलूज,

अजा0वर अिपल दाखल

ता.माळिशरस,

झाHयास 5यावर िनण0य देणे

िज.सोलापूर

महाराB राWय वखार

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,

महामंडळ कायदा अंतग0त

सहकारी संथा, अकलूज,

परवाना देण.े

ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

14

सहकारी संथांना
दयावया:या शासकDय
अथ0सहा%य:या करणांवर
िनण0य देणे

1 वष0

मा.िजHहा उपXनबधक,
सहकारी संथा, सोलापूर

9

कलम 4 (1) (ब) ( iv ) नमुना (अ)
नमुयाम?ये कामाचे कटीकरण
संघटनाचे ल; ( वाNषक )
अनु.

काम/काय0

कामाचे माण

आNथक ल;

अिभाय

.
िनरं क

कलम 4 (1) (ब) ( iv ) नमुना ( ब)
कामाची कालमया0दा/ काम पूण0 होUयासाठी
5येक कामाची कालमया0दा :अ

काम/ काय0

.
1

दवस/तास पूण0

जबाबदार अिधकारी

करUयासाठी
जनतेकडु न आलेHया

7 दवस

तार िनवारण
अिधकारी

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

तारी संबधी

सहकारी संथा,अकलूज,

सहकारी संथा.

अंित!रम उ$र देणे

ता.माळिशरस,

सोलापूर

िज.सोलापूर
2

सहकारी संथा
न>दणी

2 मिहने

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

सहकारी संथा,अकलूज,

सहकारी संथा.

ता.माळिशरस,

सोलापूर

िज.सोलापूर

10

3

सहकारी संथा

2 मिहने

पोटिनयम दुCती

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

सहकारी संथा,अकलूज,

सहकारी संथा.

ता.माळिशरस,

सोलापूर

िज.सोलापूर
4

महाराB सहकारी

10 दवस

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

संथा अिधिनयम

सहकारी संथा,अकलूज,

सहकारी संथा.

1960 चे कलम 152

ता.माळिशरस,

सोलापूर

अ नुसार नामिनद=शन

िज.सोलापूर

पञावर दाखल
झालेHया अजा0वरील
िनण0य देणे
5

मुंबई सावकारी

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

िनयंञण कायदा

सहकारी संथा,अकलूज,

सहकारी संथा.

1946 नुसार

ता.माळिशरस,

सोलापूर

सावकारी परवाना

िज.सोलापूर

देणे आिण निवन
आ?यादेश 2014
6

महाराB सहकारी

1 दवस

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

संथा 1961 चे

सहकारी संथा,अकलूज,

सहकारी संथा.

िनयम 30 अवये

ता.माळिशरस,

सोलापूर

िनबंधक

िज.सोलापूर

काया0लयातील
कागदप.ांची पाहणी
करणे
7

महाराB सहकारी

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

सहकारी संथा,

सहकारी संथा.

िनयम 30 अवये

अकलूज, ता.माळिशरस,

सोलापूर

िनबंधक

िज.सोलापूर

संथा 1961 चे

काया0लयातील
कागदप.ांची

फD भरHयानंतर
2 दवस

11

सा;ांकDत त
उपलEध कCन करणे
8

महाराB सहकारी

1 मिहना

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

संथा 1960 चे

सहकारी संथा,

सहकारी संथा.

कलम 76 अवये

अकलूज, ता.माळिशरस,

सोलापूर

संथेने िवशेष

िज.सोलापूर

साधारण सभा न
बोलिवHयास अशी
सभा बोलिवUयाची
काय0वाही
9

महाराB सहकारी

प!रपूण0 ताव

संथा 1960 चे

ा+ झाHयानंतर सहकारी संथा,

कलम 73 आय (डी)

7 दवस

नुसार अिवTास

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,
सहकारी संथा.

अकलूज, ता.माळिशरस,

सोलापूर

िज.सोलापूर

ठराव पारीत
करणेसाठी संचालक
मंडळ सभा बोलिवणे.
1

महाराB सहकारी

0

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

संथा 1960 चे

सहकारी संथा,

सहकारी संथा,

कलम 83 नुसार

अकलूज, ता.माळिशरस,

सोलापूर

संथेची चौकशी

िज.सोलापूर

करणेबाबत:या
मागणी अजा0वर
काय0वाही

1

सहकारी संथाम?ये

1

3 मिहने

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

सदय Vहणून नकार

सहकारी संथा,

सहकारी संथा. सोलापूर

देणे:या अजा0वर

अकलूज,

अपील झाHयास

ता.माळिशरस,

िनण0य देण.े

िज.सोलापूर

12

1

महाराB राWय वखार

7 दवस

सहा%यक िनबंधक,

िजHहा उपिनबंधक,

महामंडळ कायदा

सहकारी संथा,

सहकारी संथा, सोलापूर

अंतग0त परवाना देण.े

अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

कलम 4 (1) (ब) ( v ) नमुना ( अ)
कामाशी संबंधीत िनयम / अिधिनयम
अनु.

सूचना प.का नुसार

िनयम मांक व अिभाय ( असHयास)

.

दलले िवषय

वष=

कलम 4 (1) (ब) ( v ) नमुना ( ब)
कामाशी संबंधीत शासन िनण0य
अनु.

शासन िनण0यानुसार

शासन िनण0य मांक व अिभाय

.

दलले िवषय

तारीख

( असHयास)

कलम 4 (1) (ब) ( v ) नमुना ( क)
अनु. शासकय
.

प.कानुसार दलेले
िवषय

प!रप.क मांक व
तारीख

अिभाय ( असHयास)

13

कलम 4 (1) (ब) ( v ) नमुना ( ड)
कामाशी संबंधीत काया0लयीन आदेश / धोरणा5मक प!रप.के
अनु.

िवषय

मांक व तारीख

अिभाय (असHयास)

.
कलम 4 (1) (ब) ( v ) नमुना ( ई )
िशCर-येथील सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर - काया0लयाम?ये
उपलEध दताऐवजांची यादी दतऐवजाचा िवषय
अनं

दताऐव

.

जाचा

उपरोL काया0लयात

.

कार

उपलEध नसHयास

1

2

नती

नती

िवषय

संबंिधत 1LD / पदनाम

तालुका तरीय सहकारी सहा%यक िनबंधक,
संथा न>दणी अ

सहकारी संथा,अकलूज,

धारीका

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

ब धारीका

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

3

नती

क धारीका

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

4

5

नती

नती

तालुकातरीय सहकारी

सहा%यक िनबंधक,

संथा लेखाप!र;ण

सहकारी संथा,अकलूज,

अहवाल

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

सावकारी परवाना

सहा%यक िनबंधक,

धा!रका

सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

6

नती

वखार परवाना धारीका

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

1LDचे !ठकाण/

14
7

नती

अप[डीAस अे धा!रका

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

8

नती

अवसायन धारीका

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

9

नती

वाNषक मािह5या

सहा%यक िनबंधक,

धा!रका

सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

10

नती

सहकारी संथा खाते

सहा%यक िनबंधक,

उघडणे न>दवही

सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

11

नती

सहकारी संथा न>दणी

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

12

नती

उपिवधी दुCती

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

13

नती

वाNषक सभा मुदत वाढ

लागु नाही.

14

नती

िनवडणुक

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

15

नती

सावकारी परवाना

सहा%यक िनबंधक,

न>दवही

सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

16

नती

शासकDय भरणा

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

15
17

नती

अवसायन न>दवही

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

18

नती

शासकDय भागभांडवल

सहा%यक िनबंधक,

व कज0

सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

19

नती

हजेरी पुतक

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

20

नती

सा+ाहीक घोषवारा

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

21

नती

िनयत कािलका अहवाल सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

22

नती

िवधान सभा/िवधान

सहा%यक िनबंधक,

प!रषद न>दवही

सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

23

नती

रचना कार्य प?दती

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

24

नती

आवक जावक न>दवही

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर

25

नती

अ\यागत न>दवही

सहा%यक िनबंधक,
सहकारी संथा,अकलूज,
ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
कलम 4 (1) (अ) ( iv )

16

सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर - काया0लयाम?ये
दताऐवजांची वग0वारी
अनु

िवषय

दताऐवजाचा

मुख बाबीचा

.

कार नती/

तपशीलवार

.

मटर/ नोदंपुतक,

सुरि;त ठे वUयाचा कालावधी

]हाऊचर इ.
1

अ धा!रका

नती

संथािनहाय न>दणी
वेळीची कागदपञे

कायमवCपी

संथािनहाय
2

ब धा!रका

नती

न>दणीवेळीची अय

35 वष=

कागदपञे
3

क धा!रका

नती

ले_ाप!र;ण
अहवाल

1 वष=

संथािनहाय
4

ड धा!रका

नती

ता5कालीन

1 वष=

पञ1वहार
सावकारी
5

परवाने

नती

धा!रका
अपसेट
6

ाईज

नती

धा!रका
7
8

अवसायन
धा!रका
अप[डीAस
अे धा!रका

नती
नती

परवाने व
प.1वहार
आदेश व प.1वहार
धा!रका
आदेश व प.1वहार
सहकारी संथा
संKया मािहती

1 वष=

1 वष=

1 वष=
1 वष=

वाNषक
9

मािह5या

नती

आदेश व प.1वहार

धा!रका
कलम 4 (1) (अ) ( vii )

1 वष=

17

सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लया:या प!रणामकारक
कामासाठी जनसामायांशी सHलामसलत करUयाची 1वथा.
अनु. सHलामसलती काय0णाली

कोण5या अिधिनयमा /

.

िनयमा/परीप.का]दारे

चा िवषय

चे िवतृत

पुनरावृतीकाल

वण0न
िनरं क
कलम 4 (1) (ब) ( viii ) नमुना ( अ)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लया:या सिमतीची यादी
कािशत करणे.
अ.

सिमतीचे सिमती

सिमती

कती

सभा जनसामा

सभेचा काय0वृ$ांत

.

नांव

चे

चे

वेळा

यांसाठी खुली आहे

(उपलEध)

सदय

उO<

घेUयात

`कवा नाही

येते
िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

कलम 4 (1) (ब) ( viii ) नमुना ( ब )
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर - काया0लया:या अिधसभांची
यादी काशीत करणे.
अ.

अिधसभे

सभेचे

सभेचे

कती वेळा

सभा

सभेचा काय0वृ$ांत

.

चे नाव

सदय

उदG

घेणेत येते

जनसामायांसाठी

(उपलEध )

खुली आहे `कवा नाही
िनरं क

िनरंक

िनरं क

िनरंक

िनरं क

िनरंक

18

कलम 4 (1) (ब) ( viii ) नमुना ( क)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर - काया0लया:या प!रषदांची यादी
काशीत करणे.
अ.

प!रषदेचे प!रषदेचे

प!रषदेचे

कती

सभा

सभेचा काय0वृ$ांत (उपलEध

.

नांव

उदG

वेळा

जनसामायां

)

सदय

घेणेत येते साठी खुली
आहे `कवा
नाही
िनरं क

1

िनरं क

िनरंक

िनरं क

िनरं क

िनरंक

कलम 4 (1) (ब) ( viii ) नमुना ( ड)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लया:या कोण5याही
संथेची यादी काशीत करणे.
अ.

संथेचे

सभेचे

सभेचे

कती वेळा

सभा

सभेचा काय0वृ$ांत

.

नांव

सदय

उदG

घेणेत येते

जनसामायां

(उपलEध )

साठी खुली
आहे `कवा
नाही
-

िनरं क

िनरंक

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरंक

कलम 4 (1) (ब) (ix)
अकलूज येथील सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा , अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लयातील
अिधकारी व कम0चारी यांची नावे , प$े व 5यांचे मािसक वेतन करणे.
अ. पदनाम

अिधकारी/

वग0 Cजू दनांक

कम0चा-यांचे नाव
1

सहा%यक िनबंधक

Jी.देिवदास ह.

सहकारी संथा

िमसाळ

अकलूज,

2

09/01/2017

दुर?वनी 

एकू ण वेतन

फॅ Aस/ईमेल

(मूळ वेतन )

02185-

19420/-

222449
ई मेल-

19

2

ता.माळिशरस,

arcsakluj@g

िज.सोलापूर

mail.com

1.सहकारी

1.Jीमती सं.सा.

अिधकारी Jेणी 1

कदम

3

2. Jी. ज. ना.

अिधकरी Jेणी 1

िबडगर

02185222449

(सेवावग0)
2.सहकारी

14/06/2017

01/01/2016

21510/-

(पुणे शहर 1 येथे
सेवावग0)
3

मुKय िलिपक

Jी. Jी.िव.कोरे

3

07/08/2015

(सोलापूर शहर

02185-

16450/-

222449

कडे सेवावग0)
4

सहा%यक सह

Jी.अ.म.कांबऴे

3

03/11/2016

अिधकारी
5

10210/-

222449

सहा%यक सह

Jी.अ.कृ .गािवत

3

03/06/2017

अिधकारी
6

0218502185-

11860/-

222449

किन< िलिपक

Jी. सा.कु .यादव

3

10/11/2015

02185-

7970/-

222449
7

किन< िलिपक

!रL पद

3

8

िशपाई -

Jी.िस.कृ .रणदवे

4

--

--

01/09/2012 02185-

-6680/-

222449
9

िशपाई -

!रL पद

4

--

--

--

!टप - हे काशन 5येक वषा0ला करावे लागेल.

कलम 4 (1) (ब) (x)
अकलूज येथील सहायक िनबंधक सहकारी संथा , अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
कायालयातील अिधकारी व कमचा-यांची वेतनांची िवतृत मािहती काशीत करणे.
अ. वग0


वेतन Cपरे षा

इतर अनुpेय भ$े
महागाई भ$ा+घरभाडे ,

संगा नुसार
(जसे वास )

िवशेष (जसे
क प भ

ा

िशण भ

ा )

20

1

ब

9300-34800 rेड पे

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

!रL पद

िनरं क

136 टsे + 10 टsे

िनरं क

!रL पद

िनरं क

4400
2

क

9300-34800 rेड पे
4300

3

क

9300-34800 rेड पे
4200

4

क

5200-20200 rेड पे
2400

5

क

5200-20200 rेड पे
2400

6

क

5200-20200 rेड पे
1900

7

क

5200-20200 rेड पे
1900

8

ड

4440-7440 rेड पे
1300

9

ड

4440-7440 rेड पे
1300

कलम 4 (1) (ब) (xi)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लयाचे मंजरू अंदाज पञक व
खचा0चा तपिशल िवतृत मािहती काशीत करणे.
1) अंदाजपञका:या तीचे काशन
2) अनुदाना:या िवतरणां:या तीचे काशन.

अनु अंदाजपञक&य शीषाचे
वणन

.

अनुदान

िनयोजीत

अिधक

15-16

वापर (;ेञ

अनुदान

कामाचा

अपेि;त

तपिशल)

असHयास

#.

अिभाय

Cपयात

1 2425 सहकार 107 (02)
(04) डॉ. पंजाबराव

28278751/-

144
संथाया

िनरं क

सन 2016-17
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देशमुख ाज सवलत

15885

अNथक वषा0त ा+

योजना (24251009)

लाभ

झालेले अनुदान

(सन 2015-16 या

धारक

वषा!साठी)

शेतकरी
सभासदां
ना

2

4859 rामोदयोग व

बलुतेदार

लघुउदयोग वरील भांडवली

सहकारी

खच0 109(02)(02) गट

िनरं क

--

संथा

पातळी वरील rामीण

िनरं क

कारािगरां:या बtOेशीय
सहकारी संथाना
भागभांडवली अंशदान
(48510032

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लयातील अनुदान
वाटपा:या काय0मांची काय0प?दती
2016-2017 या वषा0साठी काशीत करणे.
1)काय0मांचे नांव :- डॉ. पंजाबराव देशमुख 1ाज सवलत योजना (सव0साधारण)
(पीक उ5पादन ो5साहन योजना)
2)लाभाथv:या पाञता सबंधीया अटी व शत :- ि.तरीय सहकारी पतपुरवठा यं.ना, पुणे िजHहा
बँकाकडू न जे शेतकरी C. 1,00,000/- अथवा 5यापे;ा कमी पीक कज0 घेतात व मुदतीत कज0परतफे ड
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करतात 5यांना 3 टsे ो5साहना5मक सुट िमळते, व C.100001 ते C.300000/- पयxत पीक कज0 घेतलेHया
शेतकरी सभासदांना 1 टsा ो5साहना5मक सुट िमळते.
3)लाभ िमळUयासाठी:या अटी :- वरील योजनेनुसार ाथिमक िव.का.स.सेवा संथेमाफ0 त C.25000/पे;ा कमी पीक कज0 घेतले पािहजे व 5याची मुदतीत कज0परतफे ड के ली पािहजे.
4) लाभ िमळUयासाठीची काय0प?दती.. ाथिमक िव.क.स. सेवा संथेमाफ0 त पताव दाखल

करUयात

येतो व ;े.ीय अिधकारी यांचेमाफ0 त तपासणी कCन पा. लाभाथv:यािशCर िज.म.स. बँकेतील सेX]हyज
ठे व खा5यात िनबंधकामाफ0 त रsम वग0 के ली जाते.
5)पाञता ठरिवUयासाठी आवzयक असणारी कागदपञे :- मुदतीत कज0 परत फे ड करUयात आलेHया पा.
लाभाथvचे ताव िवकास संथामाफ0 त दाखल करUयात येतो.
6)काय0मांम?ये िमळणा-या लाभाची िवतृत मािहती. ाथिमक िव.का.स.सेवा संथेमाफ0 त C.25000/पे;ा कमी पीक कज0 घेतले पािहजे व 5याची मुदतीत कज0परतफे ड के ली पािहजे
अशा सभासदांना 5यांनी घेतलेHया कजा0:या मु-ला:या 4 टsे रक् कम शेतक-यांना अनुदान
देणत
े येत.े
7)अनुदान वाटपाची काय0प?दती- िनबंधकामाफ0 त लाभाथv:या माळिशरस िज.म.स.बॅकेतील सेX]हyज
ठे व खा5यात वग0 के ली जाते.
8)स;म अिधका-यांचे पदनाम- िजHहा उपिनबंधक ,सहकारी संथा, सोलापूर
9)िवनंती अजा0सोबत लागणारे शुHक :- शुHक नाही
10)इतर शुHक :- नाही
11)िवनंती अजा0चा नमुना :-नाही
12)सोबत जोडणे आवzयक असलेHया कागदपञांची यादी (दतऐवज/दाखले) :नाही
13)जोड कागदपञाचा नमुना :- नाही
14)काय0प?दती संदभा0त तार िनवारणासाठी संबंिधत अिधका-यांचे पदनाम:- सहा%यक
िनबंधक,सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
15)तपिशलवार व 5येक तरावर उपलEध िनधी (उदा.िजHहा पातळी,तालुका पातळी, गांवपातळी) :आवzयकतेनुसार िजHहापातळीवCन तालुका:यामागणीमाणे िवतरीत करUयात येतो.
16)

लाभाथvची यादी खालील नमुयात..
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अ
क

सभस कजाचा तपिशल
दा
चे
नाव

मु&
लावर
4 ट(े
मा
णे

कज परतफे डीचा
तपिशल

कज कज तारी मु& 0ा
उच
र(म ख ल ज

लाभाथ+,या
खा.यात जमा
करावयाची
र(म

बँक खाते
नंबर

शेरा

एकु
ण

ल

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर काया0लयातील िमळणा-या
/सावकारी परवाना याची चालु वषा0ची तपिशलवार मािहती. परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार.
अ
.

परवाना धारकाचे नाव परवाया परवाना दनांका दनांका
सव ी
चा कार मांक पासून
पय0त

साधारण
अटी

परवा
या
ची
िवतृ
त

मािह
ती

सोबत वतं यादी जोडली आहे
कलम 4 (1) (ब) (xiv)

सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर येथील काया0लयातील मािहतीचे
इलेA{ॉिनक वCपात साठिवलेली मािहती चालू वषा0क!रता कािशत करणे
अनु.

दतऐवजाचा

.

कार

िवषय

कोण5या

मािहती

इलेA{ॉिनक

िमळिवUयाची

नमुयात

प?दती

जबाबदार 1LD
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1)

टेप

2)

फHम

3)

िसडी

4)

फलॉपी

5)

इतर कोण5याही इलेA{ॉिनक वCपात.
कलम 4 (1) (ब) (xv)

सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर येथील काया0लयातील सुिवधांचा
तLा काशीत करणे.
उपलEध सुिवधा.
1)

भेटUया:या वेळे संदभा0त मािहती.

2)

वेबसाईट िवषयी मािहती.

3)

कॉलस[टर िवषयी मािहती.

4)

अिभलेख तपासणीसाठी उपलEध सुिवधांची मािहती.

5)

कामा:या तपासणीसाठी उपलEध सुिवधांची मािहती.

6)

नमुने िमळUयाबाबत उपलEध मािहती.

7)

सुचना फलकाची मािहती.
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8)

rंथालय िवषयी मािहती.

अनु.

सुिवधेचा

.

कार

वेळ काय0प?दती !ठकाण जबाबदार 1LD/

तार िनवारण

कम0चारी

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर येथील काया0लयातील शासकDय
मािहती अिधकारी/सहा%यक शासकDय अिधकारी /अिपलीय िधकारी (येथील लोक िधकारी:या
काय0;ेञातील ) यांची िवतृत मािहती काशीत करणे.
अ)

शासकDय मािहती अिधकारी.

अ.

शासकDय

.

मािहती

पदनाम

काय0;ेञ

प$ा/फो

ई-मेल

अिपलीय ािधकारी

न

अिधकारीचे
नाव
1

ीमती सं.सा.
कदम

सहकारी माळिशरस कृ िष
अिधकारी तालुका
उ.प6
ेणी-1
बाजार
सिमती
इमारत
अकलूज,
ता.
माळिशरस
िज.
सोलापूर
02185222449

ब)

सहा%यक शासकDय मािहती अिधकारी:-

arcsakluj @
gmail .com

ी. देिवदास ह.िमसाळ ,
सहा9यक िनबंधक सहकारी
संथा, अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर
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अनु.

सहा%यक शासकDय

.

मािहती अिधकारीचे नाव

1

ी.अ.म.कांबऴे

पदनाम काय0;ेञ

स.स.अ.

प$ा/फोन

माळिशरस कृ िष उ.प6 बाजार
तालुका
सिमती इमारत
अकलूज, ता.
माळिशरसिज.
सोलापूर

ई-मेल

arcsakluj @ gmail
.com

02185- 222449
2

ी.अ.कृ .गािवत

स.स.अ.

माळिशरस कृ िष उ.प6 बाजार
तालुका
सिमती इमारत
अकलूज, ता.
माळिशरसिज.
सोलापूर

arcsakluj @ gmail
.com

02185- 222449
3

ी. सा.कु .यादव

िल.

क.

माळिशरस कृ िष उ.प6 बाजार
तालुका
सिमती इमारत
अकलूज, ता.
माळिशरसिज.
सोलापूर

arcsakluj @ gmail
.com

02185- 222449

क)

अिपलीय अिधकारी.

अ अिपलीय
.

पदनाम

काय0;ेञ

अिधकारीचे नाव

प$ा/

ई-मेल

फोन

शासकDय मािहती


1

यां:या अिधनत
अिधकार

ी. देिवदास
ह.िमसाळ ,
सहा9यक िनबंधक
सहकारी संथा,
अकलूज,
ता.माळिशरस,
िज.सोलापूर

सहा9यक
िनबंधक

माळिशरस
तालुका

कृ िष उ.प6 बाजार सिमती
इमारत अकलूज, ता.
माळिशरस िज. सोलापूर
02185- 222449

arcsakluj
@ gmail
.com
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!टप :- शासकDय मािहती अिधकारी/सहा%यक शासकDय मािहती अिधकारी/अिपलीय िधकारी चे नांव व
पदनाम ठळक अ;रात दश0नीय !ठकाणी अथवा वागत क;ाजवळ फलका|ारे लावावी.
कलम 4 (1) (ब) (xvii)
सहा%यक िनबंधक सहकारी संथा, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर येथील काया0लयातील काशीत
मािहती

!टप :- 1 एिल 2016 पय0त मािहती नमुयात िस?द करUयांत आली आहे.
कलम 4 (1) (क)
सव0सामाय लोकांशी सबंिधत मह5वाचे िनण0य व धोरणे यांची यादी काशन क!रता तयार करणे व
िवतरीत करणे.
कलम 4 (1) (ड)
सव0साधारणपणे आपHया काया0लयात होणा-या शासकDय/अध0यायीक कामकामा:या काराची यादी
तयार करणे:घेतलेHया िनण0याबाबत काय0 करणाची िममांसा यापुढे देUयात येईल .

!टप :- लोक िधकारी/शासकDय मािहती अिधकारी हे सुचना फलक/वत0मानपञ
साव0जिनक सुचना,सारमा?यमे,सुचना सारण,इंटरनेट इ5यादीचा उपयोग
मािहती सारासाठी करते.

