´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
Email. Id -ar_bhm@rediffmail.com
•ÖÖ.Îú.ÃÖ×Ö³ÖÖ/´ÖÖ.†×¬Ö/ú»Ö´Ö 4(1)(b)/35/2018
×¤üÖÖÓú - 28 /02/2018
ित,
मा सहकार आयु त व िनबंधक
सहकारी सं था महारा ट रा य,पुणे
िवषय :- सावजिनक ािधकारणाने वत:हु न कवा सकारा मक त वावर माहीतीचा अिधकार
अिधिनयम २००५ या कलम ४ (१) ( b ) अ वये माहीती कट करणेबाबत
िदनांक १/७/२०१६ रोजी िस द करणेबाबत
संदभ :-आपले काय लयीन प

जा. .1028/2017, िदनांक 02/02/2017 चे मरण प .

कृ पया उपरो त िवषयाचे अवलोकन होणेस िवनंती आहे
उपरो त िवषयाचे अनुषंगाने माहीतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ या कलम ४(१) (b) अ वये
वय े रणेने

िस द करावयाची

मु ा

१ ते १७ बाबतची माहीती आपणाकडे सहप ासह जोडु न सादर

कर यात ये त आहे माहीतीकरीता सिवनय सादर

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü
ितलीपी
नोटीसबोड

काय लयाचे नाव :-ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 बाबत संि त मािहत
मािहती - याम येअिभलेख,द तऐवज, ापने ,ईमेल,अिभ ाय,सुचना, िस दी प के, आदे श
,पिरप क,रोजवहया,संिवदा , अहवाल, कागदप े, नमुने, ितमान (मॉडे स)
कोण याही इले ािनक व पातील आधार साम ी,आिण या या वेळी अंमलात
असले या अ य कोण याही काय ा वये सावजिनक ािधकरणास िमळिवता येईल
मािहतीचा अिधकार- कोण याही सावजिनक ािधकरणाकडे असलेली कवा या या िनयं णात
असलेली व या
अिधिनयमा दारे िमळिवता ये याजोगी मािहती िमळिव याचा अिधकार
रा य जन मािहती अिधकारी- पोटकलम (1) अ वये पदिनदिशत केलेला रा य जन मािहती अिधकारी असा आहे .
य थ प - मािहती िमळ याची िवनंती करणारी नागिरका यितिर त अ य एखादी य ती
मािहती ा त क न घेण-े
या ािधकरणाकडु न मािहती ा त क न यावयाची आहे यां याकडे 10/- कोट ितकीट लावलेला * नमुना
अ * म ये मािहती िमळणे बाबतचा िवनंती अज सादर करावा. सदर अज ािधकरणास ा त झा याचे तारखेपासुन 30
िदवसांचे आंतच मािहती दे णे हे ािधकरणास बंधनकारक आहे . जर मािहती नाकारावयाची अस यास तसे लेखी
कारणासह अजदारास कळवावे.
सदरची मािहती ािधकरणाकडु न 30 िदवसांचे आत न िमळा यास नमुना *ब * म ये कलम 19(1) अ वये
पिहले अपील अपीलीय अिधकारी / ािधकरणाकडे करावा. सदरचा िनणय हा 30 िदवसाचे आंत दे णे बंधनकारक
आहे . सदर अपीलाचे अनुषंगाने मािहती अपुण कवा मािहती न िमळा यास नमुना * क* म ये कलम 19 (3) अतगत
अपील रा य मािहती आयोगाकडे 90 िदवसांचे आंत सादर करावे.
या िदनांकास मािहती मािगतलेली आहे अशी मािहती ही 20 वष पुव पयतची मािहती दे ता येईल.जर
मागीतलेली मािहती ही एखा ा य तीचे िजिवत वा वातं य या संबंधातील असेल तर िवनंतीचा अज िमळा यापासुन
48 तासा या आंतच मािहती दे यात यावी.मुदतीम ये मािहती न िद यास सदरची मािहती अजदारास कोण याही
कारची फी आकारणी न करताच मु त ावी.
दारी रे षेखालील य तीया य तीचे वा षक उ प न हे
15,000/- पे ा जा त नाही (शहरी व ामीण ) कवा यांना दािर
रे षेखालील िपवळी िशधाप ीका दे यात आलेली आहे असे माणीत केलेले अस यास दारी रे षेखालील य तीना
कोणतीही मािहती ही कोण याही फीची आकारणी न करता दे यात यावी.
मािहती फी :दे य असलेली फी रोख रकमे या व पात ितची यो य पावती दे वन
ु , कवा दशनी धनाकष कवा बॅकेचा धनादे श
या व पात कवा मनी ऑडर या व पात वीकार यात यावी़
1.
संबंधीत िवभागाने िविश ट द तऐवज,नकाशे,इ याद या बाबतीत कमत अगोदरचिन चीत केली
असेल याबाबतीत अशी िन चीत केलेली कमत अिधक टपाल खच आकारावा.
2.
मािहती छायां िकत ित या व पात कवा अ य ित या व पात चटकन िमळ याजोगी असेल
याबाबतीत (अ) तयार केले या कवा छायांिकत केले या येक पृ ठांसाठी A-4 कवा A-3 आकारातील
कागदास येकी दोन पये अिधक टपाल खच आकारावा (ब) मोठया आकारा या कागदा या तीचा य
आकार कवा पिर यय कमत अिधक टपाल खच आकारावा
3
अिभलेख पाह याकरीता पिह या तासाला शु क आकार यात येवु नये, यानंतर या येक पंधरा
िमिनटाकरीता पये 5 /- इतकी फी आकारावी.
4
प य ात मािहती नेत अस यास कोणताही टपाल खच आकार यात येवु नये.

5

िड केट कवा लॉपी या व पातील मािहती पुरिव यासाठी
पये अिधक टपाल खच आकारावा.

येक िड केटस कवा लॉपीकरीता प नास

थम मािहती ा त करणेसाठी िवनंती अज चा नमुना
नमुना * अ *
(िनयम-3 पहा)

10/- पयाचे कोट
ितकीट येथे लावावे

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत मािहती िमळिव यासाठीचा अज चा नमुना
ित,
---------------------------------------------( ािधकरणाचे नांव व प ा)
1

अजदाराचे पुण नांव

2

प ा

: ----------------------------------------: -----------------------------------------------------------------------------------------

3

ह या असले या मािहतीचा तपशील

(एक) मािहतीचा िवषय *

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

(दोन) संबंधीत मािहतीचा कालावधी

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

(तीन) ह या असले या मािहतीचा तपिशल --------------------------------------(चार) मािहती टपाला दारे / य तीश:/

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

आव यक आहे कवा कसे?
(पाच) टपाला दारे असेल याबाबतीत -----------------------------------------(सवसाधारण /नोदणीकृ त कवा िश )
4

अजदार दािर रे षेखालील आहे काय ?
अस यास पुरा याची त जोडावी

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

िठकाणअजदाराची वा री
िदनांक

थम मािहती ा त करणेसाठी िवनंती केले या अज चा तारखे पासुन / ािधकरणासं ा त झा याचे तारखेपासुन
मािहती अपुरी / मािहती न िमळा यास थम अिपलाचा नमुना

नमुना * ब *
(िनयम-5 (1) पहा)

20/- पयाचे कोट
ितकीट येथे लावावे

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19 (1) अंतगत पिहले अपील अज
ेषक- ---------------------------------------------(अपीलकाराचे नांव व प ा )
ित,
------------------------------------------------(अिपल ािघका-याचे नांव,हु ा व पता )
1

अपीलकाराचे संपुण नांव :-------------------------------------------

2

प ा--------------------------------------------------------------

3

रा य जनमािहती अिधका-याचा तपशील ------------------------------------

4

या आदे शािव द अपील केले आहे --------------------------------------तो आदे श िमळा याचा िदनांक ( आदे श काढला अस यास )

5

अपील दाखल कर याची अंितम तारीख -------------------------------------

6

अपीलाची कारणे -----------------------------------------------------

7

मािहतीचा तपशील

(1) ह या असले या मािहतीचे व प व िवषय ---------------------------------(2) मािहती या काय लयाशी कवा िवभागाशीसंबंधीत आहे याचे नांव.------------------------------------------------------------------------------------------िठकाण --------िदनांक --------अपीलकाराची सही

थम

अपीलाचा िनकाल / आदे श ा त झा यापासुन / मुदतीम ये मािहती ा त न झा यास 90 िदवसांचे आंत
रा य मािहती आयोगाकडे करावयाचे दुसरे अपीलाचा नमुना
नमुना * क *

20/- पयाचे कोट

(िनयम-5 (2) पहा)

ितकीट येथे लावावे

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19 (3) अंतगत अपील
ेषक- ---------------------------------------------(अपीलाथ चे नांव व पुण पता )
ित,
------------------------------------------------(अिपलीय अिधकारी यांचे नांव, हु ा, ािधकरणाचा प ा )
1

अपीलाथ चे पुण नांव

:-------------------------------------------

2

प ा--------------------------------------------------------------

3

रा य जनमािहती अिधका-याचा तपशील ------------------------------------

4

पिह या अपील ािधका-याचा तपशील --------------------------------------

5

या आदे शािव द अपील केले आहे तो ------------------------------------आदे श िमळा याचा िदनांक

6

अपील दाखल कर याचा अंितम िदनांक -------------------------------------

7

अपीलाचे कारण -----------------------------------------------------

8

मािहतीचा तपशील
(1) ह या असले या मािहतीचे व प व िवषय(2) मािहती या काय लयाशी कवा िवभागाशी --

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

संबंधीत आहे याचे नांव

िठकाण --------िदनांक ---------

अपीलाथ ची सही

कलम 4 अ वये वयं े रणेने िस द करावया या मािहतीसाठी मागदशक त ते 1 ते 17
कलम 2 (h) नमुना *क*
सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी
कलम 2 (h) * मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार
खा याचे नांव- सहकार पणन व व ो् ोग िवभाग
अ,
सावजिनक ािधकरणाची
सावजिनक
िठकाण / संपुण प ा
िन मतीकारकानुसार िवभागणी
ािधकरणाचे नांव
1

महारा

शासन िनणय

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ³Ö¾ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü ‡Ô´ÖÖ¸üŸÖ

कलम 4 (1)(b)(i)
×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,Ö›ü×“Ö¸üÖê»Öß येथील सावजिनक ािधकरणा या कामांचा आिण कत याचा तपशील
अ,

िवषये

कामे / कत य

1

2

3

1

सावजिनक ािधकरणाचे नांव

2

संपुण प ा

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.†Æêü¸üß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ³Ö¾ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü ‡Ô´ÖÖ¸üŸÖ

3

काय लय मुख

ÁÖß.»ÖÖê´Öê¿Ö ‹ÃÖ.¸Óü¬ÖµÖê (¯ÖÏ³ÖÖ¸ßü)

4

कोण या खा या या अिधन त हे
काय लय आहे ?

सहकार पणन व व ो ोग, मं ालय, मुंबई

5

कामाचा अहवाल कोण या
काय लयाकडे सादर केला जातो

1) मा.िवभागीय सहिनबं धक सहकारी सं था ( शासन) नागपूर िवभाग
नागपूर
2) ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,Ö›ü×“Ö¸üÖê»Öß

6

कायक ा-भौगोिलक

(ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü ŸÖÖ»ÖãúÖ)

7

अंिगक़ृत त (Mission)

1) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960चे कलम 81 (1) (अ) अंतगत (2)
3,4,5 (अ), 5(ब) 6 व 7 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम
69 अ वये सहकारी सं थांचे िनबंधका या आदे शानुसार परं तुका वये लेखापरी ण
व फेरलेखापरी ण क न अहवाल सं थे स व िनबंधकास िनगिमत करणे. तसेच
ठरावानुसार अंके ण करणे.
2) कलम 82 अंतगत लेखापरी ण अहवालावरील दोष दु तीचे करण िनकाली
काढणे,
3) कलम 79 अंतगत सं थांचे िववरणप तपासणी करणे.
4) कलम 89(अ) अंतगत सं थांची तपासणी करणे.
5) कलम 83 व 88 अंतगत िनबंधाकाने चौकशी सोपिव यास ती पूण करणे.
6) लेखापरी णात आढळले या अिनयिमततेबाबत िवशेष अहवाल क न
िनबंधका या पूव परवानगीने वैधािनक कायवाही करणे.

8

येय / धोरण ( Vision )

िनबंधका या आदे शानुसार सहकारी सं थांचे व कृ षी उ प न बाजार सिमतीचे
लेखापरी ण करणे.

9

य काय

10

जनतंला दे त असले या सेवांचा
थोड यात तपशील

11
12

थावर मालम ा
ािधकरणा या संरचनेचा त ता

महारा सह सं था अिधिनयम 1960 चा व िनयम 1961 तसेच महारा कृ षी
उ प न रे दी िव ी अिधिनयम 1963 िनयमाअतगत धान अिधकारानुसार संपुण
कामकाज
उपरो त 8 व 9 या अनुषंगाने ा त त ारी व सम याचे काय लयातील सबंधीत
टे बलानुसार
काय लय हे महारा शासना या शासकीय इमारतीत आहे .
िवभाग तर ( मु य शासिकय काय लय)
1
2
3
4

ÃÖÆüÖµµú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (काय लय
ÃÖÆüúÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê-1
ÃÖÆüúÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê-2

5

´ÖãµÖ×»Ö¯Ößú
ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆüúÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß

6
7

किन ठ िलपीक
िशपाई

मुख )

1 पद
1 पद
1 पद
1 पद
1 पद
1 पद
1 पद

7 पद

एकुण

ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

( मु. .का अंतगत)

--१३

काय लयाची वेळ आिण
दुर वनी मांक

सकाळी 9.45 ते सायं ५-४५ वाजेपयत दुर वनी
Email- ar_bhm@rediffmail.com

मांक 07133-272080

१४

साताहीक सुटी आिण िवशेष
सुटया कालावधी

रिववार,मिह याचा दुसरा व चौथा शिनवार , २६ जानेवारी १४ एिपल, १ मे, १५
ऑग ट या यवतीरी त शासनाने जाहीर केले या सुटया

कलम ४ १ b II नमुना क * व * ख *
×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,Ö›ü×“Ö¸üÖê»Öß या सावजिनक ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी यांचा अिधकार क ा
अ,

अिधकार पद

आ थक अिधकार

संबंधीत कायदा /
िनयम / आदे श /
राजप

शेरा
(अस यास)

1

2

3

4

5

1

ÁÖß.‹»Ö.‹ÃÖ.¸Óü¬ÖµÖê (†×ŸÖ.¯ÖÏ³ÖÖ¸ü)
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

2

ÁÖß.‹»Ö.‹ÃÖ.¸Óü¬ÖµÖê (†×ŸÖ.¯ÖÏ³ÖÖ¸ü)
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

किन ठ काय लयावर दे खरे ख व
िनयं णतसेच महारा सहकारी सं था
अिधिनयम व िनयमानुसार धान
अिधकार
आहरण व संिवतरण अिधकारी

महारा शासनाचे
पिरप कानुसार

--

महारा कोषागार
अिधिनयम व िवतीय
िनयमावली नुसार

--

*ग*
अ,
1

अिधकार पद

फोजदारी अिधकार

संबंधीत कायदा / िनयम /
आदे श / राजप

शेरा (अस यास)

2

3

4

5

महारा सहकारी स था अिधिनयम 1960 कलम 81(5)(ब) नुसार लेखापरी ण करणा-या अिधका-यांना फौजदारी
अिधकार ा त
*घ*
अ,

अिधकार पद

1
1

2

----

अघ यायीक अिधकार

3
महारा सहकारी स था अिधिनयम 1960
चे िनयम 1961 व कृ उबास चे िनयम
1967 व अिधिनयम 1964 तरतुदीनुसार

संबंधीत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

शेरा (अस यास)

4

5

शासन पिरप कानुसार

--

*य*
अ,

अिधकार पद
1

थािनक अिधकार

2

संबंधीत कायदा / िनयम /
आदे श / राजप

3
महारा ट नागरी
सेवािनयमाअंतगत राजपि त
व अराजपि त कमचा-या या
सेवेसंबधी

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

4

5

महारा ट नागरी सेवा
िनयमानुसार धान केले या
अिधका-याचे अिधन

कलम 4 (1)(b)(iii)
िनणय ि ये तील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी वे िन चीत क न कायप दतीचे
अिधिनयमाचे नांव:(1) महा सह सं था अिध 1960 व िनयम 1961
(2) कृ िष उ प न बाजार सिमती अिध 1963 व िनयम 1967
(नागरीकांची सनद)
अ, .

शेरा
(अस यास)

काशन

कामाचे व प

अपेि त कामाचा
कालावधी

कामासाठी
जबाबदार
अिधकारी

2

3

4

1
1

जनतेकडु न आले या त ारी या िनवारणासंबंधी अंतिरम उ र दे णे 7 िदवस

2

जनतेकडू न आले या त ारीना अंितम उ र दे णे

2 मिहने

--**--

3

िवभाग तरीय सहकारी सं थांना न दणी

2 मिहने

--**--

4

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु

2 मिहने

--**--

5

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 152 व 154
खाली अपीले / पनिनिर ण अज वर िनणय

नैस गक याय त वास
अनुस न लागणारा
कमीत कमी कालावधी

--**--

6

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे कलम 152 अनुसार
नामिनदशन प ावर दाखल झाले या अज वरील अपीलाचा िनणय
िज हा दे खरे ख सहकारी सं था अंतगत सवग कृ त गट सिचवा या
अवपील अज वर िनणय

10 िदवस

--**--

नैस गक याय त वास
अनुस न लागणारा
कमीत कमी कालावधी

--**--

8

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे िनयम .30 अ वये
िनबंधका या काय लयातील कागदप ाची पाहणी करणे

1 िदवस

--**--

9

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे िनयम .30 अ वये
िनबंधका या काय लयातील कागदप ाची सा ांिकत त उपल ध
क न दे णे

फी भर यानंतर 2
िदवसात

--**--

10

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 76 अ वये
सं थे ने िवशेष साधारण सभा न बोलिव यास अशी सभा
बोलिव याबाबतची कायवाही

1 मिहना

--**--

7

ती

ÃÖÆüÖµµÖú
×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

11

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 73 आयजी
नुसार अिव वास ठराव पारीत करणेसाठी संचालक मंडळ सभा
बोलिवणे

1 मिहना

--**--

12

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 83 नुसार
सं थे ची चौकशी करणेबाबत या मागणी अज वर कायवाही

7 िदवस

--**--

13

सहकारी सं थाम ये सद य हणुन नकार दे या या अज वर अपील 3 मिहने
दाखल झा यास याचा िनणय दे णे

--**--

14

सहकारी सं थाना ावया या शासकीय अथसहा या या
करणावर िनणय घे णे

1 वष

सावजिनक

कलम 4 (1)(b)(iv)
नमुना अ
ािधकरणाम ये होणा-या कामाचे

संघटनाचे ल (वा षक)
अ.
आ थक ल

त ार िनवारण अिधकारी

µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß कलम 4
(1)(b)(Xii) “µÖÖ ŸÖŒŸµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

अ.

कटीकरण
अिभ ाय
--

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

कलम 4 (1)(b)(v)
नमुना अ
सावजिनक ािधकरणात होणा-या कामाशी संबंधीत काय लयीन आदे श/धोरणा मक पिरप के
सुचनाप का माणे िदलेले िवषय
संबंधीत शासकीय
अिभ ाय अस यास
िनणय/काय लयीन आदे श/िनयम
वगैरेचा . व तारीख
1) महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960
2) महारा कृ षी उ प न खरे दी िव ी
अिधिनयम 1963 व िनयम 1967
3) इतर आनुषंिगक कायदे /आदे श इ यादी.

महारा शासनाने व मा सहकार
आयु त व िनबधक,यांनी िनगिमत
केलेली शासन िनणय /आदे श
/पिरप के

--

कलम 4 (1)(b)(vi)
नमुना अ
काय लयाम ये उपल ध असले या द ताऐवजांची यादी
अ.

द ताऐवजाचा कार

िवषय

नोदवही
मांक

मुख बाबीचा
तपिशलवार
िवषय

सुरि त ठे व याचा
कालावधी

1

2

3

4

5

6

संबधीत शाखेची फाईल व धारीकांची या काय लय तरावर आहे .

कलम 4 (1)(b)(vii)
नमुना अ
काय लया या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था
अ.

स लामसलतीचा िवषय

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण या
अिधिनयम/िनयम
पिरप का दारे

पुनिवलोकनाचा
काळ

सहकार िवभागा या
कामकाजािवषयी व
कायदयाचे
अंमलबजावणी संबधी
योजना राबिवणेबाबत

1) मा.सहकार आयु त व
िनबंधक,सह सं था महारा रा य,पुणे
यांचे माफत िवभागीय तरावरील
तसेच िज हा तरावरील अिधकारी
यांची दरमहा आढावा घे वून मागदशन
व सुचना दे यात येतात.
2) िवभागीय तरावर िवभागातील
िज हा तरावरील अिधका-या या
मासीक सभा घे वून कामकाजाचा
आढावा व वरी ठ काय लयाकडू न
ा त झाले या सुचनांची
अंमलबजावणी संबंधाने मागदशन व
सूचना दे णे येतात.

महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व
िनयम 1961 तसेच
कृ उबास अिधिनयम
1963 व िनयम 1967
सदर कायदया माणे

कलम 4 (1)(b)(viii)
नमुना *क* समी या,पिरषदा,मं डळे बै ठकीचा तपशील
अ,
क
1

सिमती,पिरषद,
मंडळाचे नांव

सिमती,मंडळ पिरषदे ची
संरचना

उ ेश

सिमतीची सं या/
बैठकीची सं या

इितवृ जनतेस
पाह यास मुभा
आहे काय?

इितवृ कोणाकडे
उपल ध आहे

2

3

4

5

6

7

--

--

---

----

--

---

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü
अ.
.

कलम ४ (१)(b)(ix)
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नांवे प े व यांचे मािसक
वेतन करणे.

पदनाम

अिधकारी/कमचा-यांच
नाव

वग

काय लयात
जु िदनांक

एकुण
मािसक वेतन

2

3

4

5

7

1

--

वग-2

--

--

ÁÖß.ˆ¤üÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö üÆü»Ö´ÖÖ¸êü

वग-3

25/07/2017

48638/-

3

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê-1
ÃÖÆüúÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê-2

ÁÖß. ¾ÖÖµÖ.‹“Ö.ÖÖîŸÖ´Ö

वग-3

17/06/2016

45465/-

4

´ÖãµÖ×»Ö¯Ößú

---

वग-3

---

---

5

ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆüúÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß

ãú.‹.Û¾Æü.“Ö»Öú»Ö¾ÖÖ¸ü

वग-3

01/06/2017

37836/-

6
7

किन ठ िलपीक
िशपाई

--

वग-3

---

---

वग -3

-

-

1
2

कलम 4(1) b (x)
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü या सावजिनक ािधकरणातील अिधका-यांचे व कमचा-याचे पगार व
भ े
नांव

पद

मुळपगार
Pay + ेड
पे

Grade
pay

महागाई
भ ा DA

घरभाडे
HRA

शहर
भ ा
CLA

वाहन
भ ा
TA

िवशेष
व इतर
भ े

एकुण
र कम

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-î

12740

4400

23446

1724

-

600

5626

48638

13460

4300

24154

1776

-

400

3451

45465

-

-

-

-

-

-

-

-

अ.
1
1

--

2.

ÁÖß.ˆ¤üÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö
üÆü»Ö´ÖÖ¸êü

3

ÁÖß.
¾ÖÖµÖ.‹“Ö.ÖÖîŸÖ´Ö

ÃÖÆüÖµµÖú
×Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê-1
ÃÖÆüúÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê-2

4

---

´ÖãµÖ×»Ö¯Ößú

5

ãú.‹.Û¾Æü.“Ö»Öú»Ö¾ÖÖ¸ü

ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆüúÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß

9300

4200

18360

1350

-

400

5576

37836

6

--

किन ठ िलपीक

-

-

-

-

-

-

-

-

िशपाई

-

-

-

-

-

-

-

-

7

कलम 4 (1)(b)(xi)
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü या सावजिनक ािधकरणासाठी िदनांक
1-4-2017 ते 31-3-2018 या काळासाठी मं जरु झाले या आिण खच झाले या रकमे चा तपशील
नमुना * क *
लखा िवभाग
र कम- लाखात
अ,

अंदाजप कीय िशष

24250227 लेखापर

ण माहे डसबर 2017 अखेर

मंजुर रकम

मं जरू र कम
--

खच र कम
--

--

--

काय लयीन खच

--

--

काय लयीन भाडे
दुर नी, वीज, व पाणी

---

---

संगणक

--

--

मोटरवाहन

--

--

--

--

वेतन
वास

एकू ण
अंदाजप कीय िशष

अ,

मंजुर रकम
24250,067- शासन

1

वेतन

10.00

10.00

2

वास

0.30

0.28

3

काय लयीन खच

0.05

0.05

4

काय लयीन भाडे

0.00

0.00

5
5

दुर नी, वीज, व पाणी
संगणक

0.00
0.0

0.00
0

6

मोटरवाहन

0

0

एकुण

10.35

10.33

वसुली Recovery-24250085
1

वेतन

0

2

वास

0

एकुण

0

पणन Grading -24250405
1
2

वेतन
वास

0
0

एकुण

0
हातमाग-24250058

1
2

वेतन
वास

0
0

एकुण

0

योजना
अ.
1

कलम 4 (1)(b)(Xii)
नमुना * क * योजनांची मािहती

.1
िवषय

आिदवासी योजना

तपिशल
योजनेचे नाव
आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं थांना भाग भांडवली
अंशदान मं जरु करणेबाबत.
2
शासन िनणय
1. आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनणय .आिवम-1096/ . .93
/का-3, िदनांक 11/6/1999
3
आ थक सहा याचे व प
भाग भांडवल
4
आ थक सहा याचे माण
भाग भांडवल .50000/5
लाभाथ
सं था नवीन आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं था
6
अज कोणाकडे करावा
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
7
अटी व शत
1. सं थे ने शासनाकडू न िमळालेले भागभांडवल शासनास परत कर यासाठी
दरवष िन वळ नफा आकारणे पुव एकुण िमळाले या शासकीय
भागभांडवला या 1/15 इतकी र कम शासकीय भागभांडवल परत फेड
िनधी हणुन उभार यात यावा.
2.सदर उभारलेला िनधी सं थे ला आप य यवहारात गुंतिवता येणार नाही.
3.सं थे ने ित या सभासदांकडु न गोळा केले या भाग भांडवलाचा कोणताही
भाग परत करता येणार नाही.
4. सं थे ला दे यांत आलेले भागभांडवल परतफेड सं था 15 वष त करील
व परतफेड र कम व अशी र कम िमळा याचे 5 या वष पासुन परतफेड
सु होईल.
8
मंजुरीचे अिधकार
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
9
आहरण व संिवतरण अिधकार
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
10 िनयं ण अिधकारी
मा.सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा.नािशक-2
िटप - सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.
योजना .2
अ.
िवषय
तपिशल
1
योजनेचे नाव
आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं थांना यव थापकीय
अनुदान
2
शासन िनणय
1. आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनणय .आिवम-1096/ . .93
/का-3, िदनांक 11/6/1999
3
आ थक सहा याचे व प
अनुदान
4
आ थक सहा याचे माण
सन 2005 ते 2006 पयत आिदवासी सं थांना .10,000/- दरवष
यव थापकीय अनुदान
5
लाभाथ
सं था नवीन आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं था
6
अज कोणाकडे करावा
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
7
अटी व शत
1. सं थे या एकुण कमचा यांची सं या 10 पे ा जा त असेल तर शासकीय
धोरणा माणे राखीव जागा भर यात या यात.
2. यव थापक / सिचव व इतर कमचारी यांचे मुळ वेतन .300/- पे ा

8
9
10
िटप

जा त असेल अशा कमचा यां या नेमणुकीस न दणी अिधकारी यांची मंजुरी
घे तली पािहजे.
मंजुरीचे अिधकार
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
आहरण व संिवतरण अिधकार
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
िनयं ण अिधकारी
मा.सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा.नािशक-2
- सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.

योजना .3
अ.
िवषय
1
योजनेचे नाव

योजना

2

शासन िनणय

3
4

आ थक सहा याचे व प
आ थक सहा याचे माण

5
6
7

लाभाथ
अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

8
9
10

मंजुरीचे अिधकार
आहरण व संिवतरण अिधकार
िनयं ण अिधकारी

तपिशल
आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं थांना रा त भावा या
दुकानासाठी यव थापेकीय अनुदान
1. आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनणय .आिवम-1096/ . .93
/का-3, िदनांक 11/6/1999
अनुदान
सदरचे अनुदान .2500/- अगर सदर दुाकन चालिवणेकिरता य ात
गतवष झालेला तोटा यापैकी जी र कम कमी असेल तेवढे अनुदान 5
वष पयत मंजुर करता येईल.
सं था
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
1. रा त भावा या दुकानाचे यवहाराचे या या वष चे नफा -तोटा प के
वतं िर या ठे वली पाहीजे.
2. य आलेला तोटा हा सहकार खा याचे तालुका सहा यक िनबंधक /
उपिनबंधक यांनी मािणत केला असला पािहजे.
3. .300/- पे ा वरील वेतन घे णा या सिचव / यव थापक यांचे िनयु तीस
न दणी अिधकारी यांची मंजुरी घे तली पािहजे.
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
मा.सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा.नािशक-2

.4
अ.
1

िवषय
योजनेचे नाव

2

शासन िनणय

3
4
5
6
7

आ थक सहा याचे व प
आ थक सहा याचे माण
लाभाथ
अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

तपिशल
आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं थांचे भाग खरे दी
कर याकिरता आिदवासी शे तक यांना 7 वष मुदतीत िबन याजी कज
आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनणय .आिवम-1096/ . .93
/का-3, िदनांक 11/6/1999
िबन याजी कज
.100/- पयाचे कमाल मय दे पयत िबन याजी शेअस खरे दी कज
सभासद
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
1. योजनेचा फायदा सभासदांना फ त एकदाच िमळु शकतो.

8
9
10

मंजुरीचे अिधकार
आहरण व संिवतरण अिधकार
िनयं ण अिधकारी

2. कज िमळा याचे वष नंतर 3 या वष पासुन सु होणा या 7 वा षक
ह यात कज ची वसुली सभासदांकडु न सं थे माफत कर यांत येते.
3. या कज ची पुण परतफेड होईपयत लाभाथ या सं थे तील वत: या भाग
भांडवलाची र कम सं थे स परत करता येणार नाही.
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
तालु याचे उपिनबंधक / सहा यक िनबंधक
मा.सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा.नािशक-2

िटप - सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.
योजना .5
अ.
िवषय
1
योजनेचे नाव

तपिशल
आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सं थांना बुडीत कज राखीन
िनधी अनुदान
2
शासन िनणय
आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनणय .आिवम-1096/ . .93
/का-3, िदनांक 11/6/1999
3
आ थक सहा याचे व प
बुडीत, ऋण राखीव िनधीची र कम शासन अनुदाना या व पात दे यांत
येते.
4
आ थक सहा याचे माण
कमाल मय दा .30,000/- अनुदान
5
लाभाथ
सं था
6
अज कोणाकडे करावा
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
7
अटी व शत
1. सन 1999-97 हे आधार वष राहील
2. सदरचे अनुदान ठरािवक एका िदवशी कमाल थकीत कज वर जसे
पीककज, खावटीकज या कज वर दे यांत येईल. सदरचे अनुदान 5 % दराने
कमाल थकीत कजावर दे यात येईल.
8
मंजुरीचे अिधकार
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
9
आहरण व संिवतरण अिधकार
तालु याचे उपिनबंधक / सहा यक िनबंधक
10 िनयं ण अिधकारी
मा.सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा.नािशक-2
िटप - सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.
योजना .6
अ.
िवषय
तपिशल
1
योजनेचे नाव
डॉ.पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना (िपक उ पादन ो साहन
योजना 4 %)
2
शासन िनणय
सहकार व व ो ोग िवभागाचे शासन िनणय .सीसीआर-1491/सीआर714/2-स िदनांक 2 नो हबर 1991
3
आ थक सहा याचे व प
अनुदान
4
आ थक सहा याचे माण
.25,000/- पयत पीक कज घे णा या सभासदांना यांनी िदनांक 30 जुन
पुव कज चा संपुण भरणा केलेला असावा, यांनी घे तले या मु ला या 4%
आिदवासी सभासदांना उपाययोजनेतील सभासदांना अनुदान मंजुर कर यांत
येते.
5
लाभाथ
सभासद

6
7

अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
1. .25,000/- पयत पीक कज घे णा या आिदवासी सभासदांनी यांनी 30
स टबर पुव कज ची र कम भरलेली असली पािहजे. मु ला या 4% इतके
अनुदान मंजुर कर यांत येते.
2. सदर मंजुर अनुदानाची र कम संबंधीत सभासदांचे िज हा म यवत
सहकारी बँकेतील बचत खा यात जमा कर यांत येते.
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
तालु याचे उपिनबंधक / सहा यक िनबंधक

8
मंजुरीचे अिधकार
9
आहरण व संिवतरण अिधकार
10 िनयं ण अिधकारी
िटप - सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.
योजना .7
िवशेष घटक योजना व आिदवासी उपयोजनाकिरता
अ.
1

िवषय
योजनेचे नाव

2

शासन िनणय

3
4
5
6
7

आ थक सहा याचे व प
आ थक सहा याचे माण
लाभाथ
अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

8
9
10

मंजुरीचे अिधकार
आहरण व संिवतरण अिधकार
िनयं ण अिधकारी

तपिशल
आिदवासीना सहकारी साखर कारखा याचे भाग खरे दीकरीता
अथसहा य
आिद िवभाग शासन िनणय .सीओपी/1083/1425/का-4 मुंबई िदनांक
20 जानेवारी 1984
कज व अनुदान
50 % िबन याजी कज व 50% अनुदान
साखर कारखा याचे सभासद
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
1. या आिदवासी शेतक यांकडे 2-5 एकर बागाती शेती आहे व िवहीरीने
सचन होणारे 5 एकर िजराईत जमीन आहे असे अ प भुधारक शेतकरी
2. या शेतक यांना दोनच अप ये आहे त असेच शेतकरी साखर
कारखा याचे सभासद होवु शकतात.
3. िद.7 जुन 2004 चे शासन िनणयानुसार सहकारी साखर कारखा य या
एका भागाची कमत .5000/- कर यांत आलेली असुन यापैकी
.2500/- िबन याजी कज व .2500/- अनुदानाचे व पात दे यांत येते.
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
मा.सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा.नािशक-2

योजना .8
गैर आिदवासी योजना
अ.
1

िवषय
योजनेचे नाव

2

शासन िनणय

तपिशल
हातमाग िवणकर सहकारी सं थां या सभासदांना शासकीय बचत
िनधी -अंशदान योजना
शासन िनणय कृ षी व सहकार िवभाग .सीआयएस-1072/3792-सी (i)
िदनांक 30/09/1972

3
4
5
6
7

आ थक सहा याचे व प
आ थक सहा याचे माण
लाभाथ
अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

8
9
10

मंजुरीचे अिधकार
आहरण व संिवतरण अिधकार
िनयं ण अिधकारी

अनुदान
रा यवाटा 4% क वाटा 4%
हातमाग िवणकर सह सं थांचे सभासद
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
सहकारी हातमाग सं था व हातमाग महामंडळा या काय े ातील िवणकरांना
बचतीसाठी वृ क न यांची आ थक पिर थती सुधार याचा य न केला
जातो, या योजने अंतगत िवणकारां या मंजुरीतुन ित .8 पैसे माणे कपात
क न िनधीम ये ठे वले जाते. शासनाकडु न याम ये ित 4 पैसे रा य शासन
व 4 पैसे क ाकडु न अंशदान करतात
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, नागपुर
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था
ा.उपसंचालक, व ो ोग, नागपूर

िटप - सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.
योजना
अ.
1
2

.9
िवषय
योजनेचे नाव
शासन िनणय

3
4
5
6
7

आ थक सहा याचे व प
आ थक सहा याचे माण
लाभाथ
अज कोणाकडे करावा
अटी व शत

8
9
10

मंजुरीचे अिधकार
आहरण व संिवतरण अिधकार
िनयं ण अिधकारी

तपिशल
म यवत सहकारी सं थांना याज सुट 4-5%
शासन िनणय कृ षी सहकार िवभाग .एच.एल.एम-1182/13288/220/8
सी, िदनांक 31/7/1992
अनुदान
4-5%
सं था
या या तालु याचे सहा यक िनबंधक काय लयाकडे
नाबाड योजने अंतगत ाथिमक िवभागातील िशखर हातमाग िवणकर
सं थान कॅ श े डीट सवलती या दराने िमळावे हणुन याज दरातील
फरकाचे रकमेपोटी अनुदान हणुन िज हा म यवत सहकारी अिधकोषांना
4-5% माणे अनुदान दे यात येते.
ा.उपसंचालक, व ो ोग, म.रा.नागपूर
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था,
मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे

िटप - सदर या योजना हया िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांचे तराव न राबिव यात योतात.
कलम 4 (1)(b)(Xii)
नमुना * ख *
िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था गडिचरोली या सावजिनक ािधककरणातील अनुदान वाटप काय मातील
अनुदान वाटप काय मातील लाभा य चा तपिशल.
सदरची अनुदानाची र कम संबंिधत सभासदांचे िज हा म यवत सहकारी बँके या बचत खा यात जमा कर यात येते.
सन 2017-2018 या वष म ये अनुदान मंजुर कर यात आलेले असुन याची मािहती खालील माणे
सन 2017-2018

तपिशल
सवसाधारण BLVA 4%
िवशेष घटक योजना
आिदवासी योजना टी. एस.
पी.

सभासद सं या
8651
754
3099

तरतुद ा त र कम लाखात
68.00
10.00
20.00

तरतुद खच लाखत
68.00
10.00
20.00

कलम 4 (1)(b)(Xii)
िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था गडिचरोली या सावजीक ािधककरणातुन कोणतीही सावकारी परवाना
अथवा अिधकारप िमळाले या लाभा य चा तपिशल परवाना – मुंबई अिधिनयम 1946 अंतगत दे यात आलेले
सावकारी परवाने.
अ.
1

परवाना धारकाचे
परवाना मांक
परवाना िद याची िकती
नांव
तारीख
काळासाठी वैध
2
3
4
5
संबधीत शाखेची फाईल व धारीकांची या कायालय तरावर आहे.

सवसामा य
अटी
6

परवाना - वखार
अ.
परवाना धारकाचे
परवाना मांक
परवाना िद याची िकती
सवसामा य
नांव
तारीख
काळासाठी वैध अटी
1
2
3
4
5
6
संबधीत शाखेची फाईल व धारीकांची या कायालय तरावर आहे.
कलम 4 (1)(b)(xiv)
िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था गडिचरोली काय लयात इले ािनक
व पात उपल ध असलेली मािहती
अ.
द तऐवजा चा
िवषय
कोण या इले ािनक मािहती िमळिव याची
कार
नमु यात मािहती
प दती
साठिवलेली आहे
1

सं या मक माहीती

सहकारी सं था या

सी.डी

अंके णाची माहीती

अज नुसार ----

परवा या या
अटी
7

परवा या या
अटी
7

जबाबदारी य ती

संबधीत िवभाग
मुख

2

सं या मक माहीती

सहकारी सं था या
अंके ण शु काची
माहीती

सी.डी.

अज नुसार

संबधीत िवभाग
मुख

3

सं या मक मािहती

महारा सहकारी
सं था अिधिनयम
1960
अंतग कलम
81,82,79,89

सी.डी.

अज नुसार

संबंधीत अंके ण
काय सन मुख

अ.

कलम 4 (1)(b)(xv)
ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत करणे
सुिवधेचा कार वेळ
कायप दती
िठकाण
जबाबदारी य ती/कमचारी
त ार
िनवारण

1

भेट याची वेळ

दुपारी 2.00 ते
4.00

-

काय लय

1) ÁÖß.‹»Ö.‹ÃÖ.¸Óü¬ÖµÖê

2

अिभलेख
तपासणीसाठी
उपल ध

10.00 ते
5.45.पयत

अज नुसार

काय लय

1) काय लय अिध क
2) काय लयातील संबधीत िवभाग
मुख

3

सुचना फलक

काय लयात उपल ध आहे

कलम 4 (1)(b)(xvi)

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü या सावजिनक

ािधकरणा या अख यािरतील मािहती संदभ त मािहती

अिधकारी सहा यक मािहती अिधकारी,आिण अिपिलय अिधकारी यांची तपशीलवार मािहती
नमुना * क *
शासन पिरप क

मांक-केमाअ-2005/

230 / 2005 िदनांक 18-8-2005

पदिनदिशत प -.

ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸ü
अ,

काय लय

1

2

1

ÃÖÆüÖµµÖú
×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü

शासकीय मािहती अिधका-याचे नांव
व पदनाम
3

ÁÖß.ˆ¤üÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö üÆü»Ö´ÖÖ¸êü, ÃÖÆüúÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß ÁÖêÖß-1

थम अिपलीय ाधीकारी
यांचे नांव व पदनांम
4
ÁÖß.‹»Ö.‹ÃÖ.¸Óü¬ÖµÖê ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.†Æêü¸üß

कलम 4 (1) (b) (Xvii)
काशीत माहीती

िनरं क

ÃÖÆüÖµµÖú ×Ö²ÖÓ¬Öú,ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖÖ.³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü
( शासन)
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, गडिचरोली
( शासन)
िवभाग – सहकार
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था
( शासन) नागपूर िवभाग नागपूर
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005
अंतगत कलम-4 (1)(b) अ वये
वयं े रणेने िस द करावयाची मािहती

