माहीतीचा अधिकार सन 2005
कलम
कार्ाालर्ाचे नाव

व पत्ता:-

4 (1)(b)(I)

सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा
द्वारा- साईनाथ साळवे,बाजार चौक,राजनाांदगाव रोड, धानोरा

कार्ाालर् प्रमुख :-

सहाय्र्क ननबांधक,सहकारी सांस्था,गडचचरोली

शासकीर् ववभागाचे नाव :-

सहकार पणन व वस्रोद्र्ोग ववभाग

ववशशष्ट कार्ा :-

महाराष्र शासन कार्ाननर्मावली व त्र्ाअन्वर्े ददलेले अनुदेश मधील

कार्ाालर्ाचे ध्र्र् धोरण व कामाचे स्वरुप :- र्ा बाबत ववस्तुत मादहती सोबत जोडलेली आहे .
सवा कमाचारी व कामाचे स्वरुप :-

र्ा बाबत ववस्तत
ु मादहती सोबत जोडलेली आहे .

कार्ाालर्ाचे दरु ध्वनी क्रमाांक व वेळा :-

दरु ध्वनी क्रमाांक नाही.

सकाळी :- 9.45 ते सार्ांकाळी :- 5.45
साप्ताहीक सट्
ु टी व ववशशष्ट सेवेसाठी ठरववलेल्र्ा सेवा :-सवा रवववार र्ा शशवार् दस
ु रा व चौथा शननवार तसेच
शासनाने जाहीर केलेल्र्ा शासकीर् सट्
ु टर्ा
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथे ववभागानुसार केलेले कामाचे वाटप :ववभाग

कामाचा तपशशल

सहकार अिीकारी, श्रेणी-1

कार्ाालर्ीन अधिक्षक,

जनसांपका अचधकारी म्हणून काम करणे
1. सावकारी तपासण्र्ा

2. मादहतीचा अचधकारी
3. झिरो पेन्डसी बाबत कामकाज.
विकास-4

1. कृषी उत्पन्न बाजार सशमती व खरे दी ववक्री सहकारी सांस्था ववषर्क मादहती व पर
व्र्वहाराची कामे.

2. ग्राहक सांस्था ववषर् कामकाज
3. प्रक्रीर्ा सांस्था ववषर् कामकाज
ननर्मन ,
ववकास-2
लेखा व बजेट

ननर्मन

1. सहकारी सांस्थाचे नोंदणी,
2. उपववधी दरु
ु स्ती

3. महाराष्र सहकारी अचधननर्म 1960 व ननर्म 1961 अांतगात कामकाज करणे.
4. सांस्थाचे ननवडणुकाांचे कामकाज पाहणे
विकास-2

जांगल कामगार व मजूर कामगार सहकारी सांस्थाांचे कामकाज करणे.
ववकास -1
ववत्त ववभाग
ववकास-4

विकास-1

1. कृषी पत सांस्थाांची सवा प्रकारची कामे.
2. आददवासी ववववध कार्ा सांस्थाची कामे
3. आददवासी ववकास महामांडळची कामे
4. जजल्हा सवगीकरण सांबधीत सवा कामे
5. जजमस बँक /राष्टीकृत /ग्रामीण बँकेचे कामे
6. सहकारी बोडा ववकास कामे

7. पीक कजा वसुली व वाटप (जजमस /राष्रीर् कृत/ग्रामीण बँक)साप्ताहीक मादहती
8. भवु वकास बँक सबांधी कामे

9. कलम 101 अन्वेर् आरआरसी (पत सांस्था /कृषी पत सांस्था)
वित्तविभाग

1. आथीक सहाय्र्ाची प्रकरणे सादर करणे
2. र्ोजना अांतगात आचथाक मदतची मांजूरी व त्र्ा सबांधीचा व्र्वहार
3. डी पी डी सी

4. शासकीर् भागभाांडवल,ऑडीट फी, सुपरजव्हजन फी इत्र्ादी सांबांधी मादहती व महसल
ू
जमा बाबतची मादहती

5. शासकीर् लोनबॅन्ड मद्
ु ाांकीत पावत्र्ा शमळवणे
6. शासकीर् लेजर अध्र्ावत करणे

7. महालेखाकार र्ाांचे ऑडीट नोट व दोष दरु
ु स्ती करणे.
विकास-4

1. गह
ृ ननमााण व गह
ृ तारण सहकारी सांस्था ववषर् मादहती

2. ग्रामीण ववकास र्ोजने अांतगात राबववण्र्ात र्ेणारे कार्ाक्रम
ववकास -3
पतसांस्था साांख्र्ाकी ववभाग

3. सवा प्रकारचे गोदाम बाांधकाम ववषर्क प्रकरणे व त्र्ा अनुषांगाने कामकाज
विकास -3

1. नागरी सहकारी पत सांस्थाचे कामकाज, सभा व तपासण्र्ा
2. नागरी सहकारी बँकाचे कामकाज, सभा व तपासण्र्ा
3. कमाचारी पत सांस्थाचे कामकाज, सभा व तपासण्र्ा
सांख्र्ाकी

1. सवा सहकारी सांस्थाचे ए एन आर तक्ते तर्ार करणे व सादर करणे
2. सांस्थेकडून आचथाक परके मागववणे.वेळीच आथीक परके सादर न केल्र्ास त्र्ा
सांबांधाने कार्ावाही करणे.

सामान्र् ववभाग
लेखाववभाग
अांकेक्षणे

कलम 89 अांतगात तपासण्र्ा ची

सामान्र् विभाग

1. आवक /जावक ववभागाची सांपूणा कामे व मुद्ाांक दहशोब ठे वणे
2. शासकीर् स्टे शनरी बाबत परव्र्वहार

3. कार्ाालर्ातील सवा मालमत्ते ववषर्क मादहती ठे वणे व त्र्ावर आवश्र्क कार्ावाही

कामे.

करणे
4. मा. तहसीलदार धानोरा, व इतर कार्ाालर्ाचे सभेचे परव्र्हावर कार्ावाही
5. सवासाधारण परव्र्वहार
6. कार्ाालर्ाचे अ ब क ड धारीका सुरळीत ठे वणे व त्र्ाची नोंद घेण,
े धारीका रजीष्टर
नुसार फाईल लावणे इत्र्ादी.

लेखापररक्ष्ण विभाग

1. सवा प्रकारच्र्ा सांस्थाचे लेखापररक्षण अहवालाची रजजष्टरला नोंद घेणे.
2. लेखापररक्षण सांबांधाने सांस्थेकडून ठराव प्राप्त करणे व त्र्ाच्र्ा नोंद घेणे व मादहती
सादर करणे

3. लेखापररक्षण अहवालावर वाचन करण्र्ा करीता सांस्थेचे सांचालक मांडळ व सांबधीत
लेखापररक्षकाच्र्ा सभा घेणे
4. दोष दरु
ु स्ती अहवाल वेळीच प्राप्त करण्र्ा करीता परव्र्वहार करणे इत्र्ादी.
5. ववशेष अहवालावर कार्ावाही करणे.

6. अफरातफर सांबध
ां ाने सबांधीत लेखापररक्षकास FIR दाखल करण्र्ा बाबत सुचना दे णे.
7. कलम 89 अांतगात तपासण्र्ा.

8. कलम 79 अ अांतगात कार्ावाही.
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

कलम 4 (1)(b)(II)
अ क्र

1

पदनाम

सहकार अधीकारी, सहकारी
सांस्था, तालक
ु ा धानोरा

आचधकार आचथाक

-कार्ासनाचे ननररक्षण करणे

कोणता कार्दा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

नुसार

ननणार्

--

/पररपरका

----

कार्ापध्दती

दप्तर ननररक्षण

--

कार्ाालर्ाचे पररवेक्षण

--

आस्थापन्ना ननररक्षण

--

कार्ाालर्ातील

-–

कागदपरे

र्ाांचे

सत्र्प्रती

करुन

दे णे,

उपलब्ध

बाहे र

नेणेस

परवानगी दे णे
कमाचाऱ्र्ाचे बैठकी बोलावणे

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्दती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

1

पदनाम

फौजदारी अचधकार

सहकार अधीकारी, सहकारी

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्दा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

ननणार्

/पररपरका

नुसार
--

ननरां क

कार्ापध्दती

---

सांस्था, तालुका धानोरा
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

1

पदनाम

अचधकार अधान्र्ार्ीक

कोणता कार्दा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

ननणार्

नुसार

ननरां क

सहकार अिीकारी, सहकारी

4 (1)(b)(I)
/पररपरका

---

कार्ापध्दती

---

संस्था, तालक
ु ा िानोरा

सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

1

पदनाम

सहकार अिीकारी, सहकारी
संस्था, तालक
ु ा िानोरा

4 (1)(b)(I)

प्रशासकीर् कताव्र्

कोणता कार्दा / ननर्म
/
शासन ननणार्

आस्थापनेवर ननर्ांरण ठे वणे –सहाय्र्क
ननबांधक र्ाांनी वेळोवेळी साांगीतलेली कामे
करणे व

पुढील बाबीतर लक्ष ठे वले

पाहीजे. कमाचारी कार्ाालर्ात वेळेत व
ननर्मीत

उपजस्थत

कार्ाालर्ाीन

वेळेचा

राहतात
गैरवापर

व
करीत

नाहीत, त्र्ाांच्र्ात कामचुकारपणा नाही,
सहाय्र्क

ननबांधक

परवानचगशशवार्

र्ाांच्र्ा

कामावर

पुवा

अनुउपजस्थत

राहत नाहीत,र्ाबाबत दक्षता घे णे.
अ) प्रकरणे

कार्ावाहीसाठी

कालक्रमानुसार

हाती

घेतली

जातात व ववदहत कालमर्ाादेत
ननकालात

काढण्र्ात

र्ेतात

र्ाची खारी करुन घेण्र्ासाठी
शाखाच्र्ा

साप्ताहीक

थकीत

प्रकरणाचा

ननररक्षण

करे ल.

दोन

आठवडे

काळापासुन

वा

अचधक

प्रलांबीत

प्रकरणे

/पररपरका नुसार
--

कार्ाालर्ीन
कार्ापध्दती
अशभप्रार्
---

स्वत: पाहील आझण मागादशान
करे ल त्र्ाच्र्ा ननर्रणाखाली
कार्ाासनाचे
आठवडर्ातून

त्र्ाने
एक

वेळा

पररननरीक्षण करावे.
आ) अभ्र्ागताांचे स्वागत करीत व
त्र्ाची ववनांती तक्रार गाऱ्हाणी
र्ाांच्र्ाकडे लक्ष दे ण्र्ात र्ेत
आहे हे पाहील.
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पदनाम

4 (1)(b)(I)

आचथाक कताव्र्

कोणता कार्दा / ननर्म

कार्ाालर्ीन

/शासन ननणार्/
1

पररपरका नुसार

--

सहकार अधीकारी, सहकारी

कार्ापध्दती
अशभप्रार्
---

---

सांस्था, तालुका धानोरा
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

1

पदनाम

फौजदारी कताव्र्

सहकार अधीकारी, सहकारी

ननरां क

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्दा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

ननणार्

/पररपरका

कार्ापध्दती

नुसार
--

---

सांस्था, तालक
ु ा धानोरा

सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

1

पदनाम

सहकार अधीकारी, सहकारी
सांस्था, तालुका धानोरा

अधान्र्ार्ीक कताव्र्

ननरां क

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्दा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

नुसार
--

ननणार्

/पररपरका

---

कार्ापध्दती

सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालुका िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पदनाम

4 (1)(b)(I)

कताव्र्ाचा तपशशल

कोणता कार्दा
/
ननर्म /

कार्ाालर्ीनृ

शासन ननणार्

अशभप्रार्

कार्ापध्दती

/पररपरका
1

सहकार अिीकारी, सहकारी
संस्था, तालक
ु ा िानोरा

नुसार
--

कार्ाालर् कताव्र् पुदढल प्रमाणे करता र्ेईल
अ)

---

कार्ाालर्ाचे पर्ावेक्षण करणे.

अ)

कार्ाालर्ाचे पर्ावेक्षण करणे

आ)

आस्थापनेवर ननर्ांरण ठे वणे

इ)

काम ननकालात काढण्र्ावर ननर्ांरण ठे वणे

आस्थापनेवर ननर्ांरण ठे वणे : सहकार अधीकारी श्रे.1
र्ाांनी

पढ
ु ील

बाबीवर

लक्ष

ठे वले

पाहीजे.

कमाचारी

कार्ाालर्ात वेळेत व ननर्मीत उपजस्थत राहतात व
कार्ाालर्ाीन वेळेचा गैरवापर करीत नाहीत, त्र्ाांच्र्ात
कामचुकारपणा नाही, पुवा परवानचगशशवार् कामावरुन
अनउ
ु पजस्थत राहत नाहीत र्ाबाबत दक्षता घेणे.

प्रकरणे कार्ावाहीसाठी कालक्रमानस
ु ार हाती घेतली जातात
व ववदहत कालमर्ाादेत ननकालात काढण्र्ात र्ेतात र्ाची

खारी करुन घेण्र्ासाठी शाखाच्र्ा साप्ताहीक थकीत
प्रकरणाचा ननररक्षण करे ल. दोन आठवडे वा अचधक
काळापासन
ु

प्रलांबीत

प्रकरणे

स्वत:

पाहील

आझण

मागादशान करे ल त्र्ाच्र्ा ननर्रणाखाली कार्ाासनाचे त्र्ाने
आठवडर्ातून एक वेळा पररननरीक्षण करावे.

अभ्र्ार्ताांचे स्वागत करीत व त्र्ाची ववनांती तक्रार
गाऱ्हाणी र्ाांच्र्ाकडे लक्ष दे ण्र्ात र्ेत आहे हे पाहील.
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पदनाम

कताव्र्

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्दा
/ ननर्म

कार्ाालर्ीन कार्ापध्दती /अशभप्रार्

/

शासन ननणार्
/पररपरका
1

आवक जावक शाखा

कार्ाालर्ास

प्राप्त

िालेल्र्ा

नुसार
-

टपालाांची नोंद करणे व सांबांचधत

कार्ाालर्ास प्राप्त िालेल्र्ा टपालावर प्रथम
कार्ाालर्ीन आवक शशक्का मद्
ु ीत केला

शाखेस वाटप करणे

जातो.

तद्नांतर

कार्ाालर्

अचधक्षक

/

मुख्र्शलपीक त्र्ावर र्ोग्र् ते शाखेचे नाव
नमुद केल्र्ानांतर कार्ाालर्ातील प्रमुखाची
स्वाक्षरी

िालेनांतर

कार्ाालर्ीन

आवका

क्रमाांक नमुद करुन सांबांधीत शाखेस वाटप
केले जाते.
कार्ाालर्ात जावक

--

कार्ाालर्ाीन टपालाची नोंद जावक नोंदवहीत

टपालाांची नोंद करुन सांबांधीताांना

घेऊन सांबांधीत टपाल पोस्टाव्दारे पाठववले

टपाल पाठववणे / डाक मुद्ाांक

जाते

नोंदवही अघ्र्ावत ठे वणे

तसेच

स्थाननक

टपाल

असल्र्ास

स्थाननक नोंदवहीत नोंद घेऊन कार्ालर्ातील
कमाचाऱ्र्ामाफात सबांधीत कार्ाालर्ास पोहोच
घेऊन ददले जाते.

सामान्र् ववभाग

शासकीर्

स्टे शरी

बाबत

मालमत्ते

ववषर्क

परव्र्वहार
कार्ाालर्

मादहती ठे वणे
इतर

कार्ातील

सभेबाबत

परव्र्वहार
सवासाधारण पर व्र्वहार
कार्ाालर्ाचे आचधकारी वगावारी
अ ब क ड नुसार सुरक्षीत ठे वणे
2.

सहकार अधीकारी श्रेणी1

जनसांपका अचधकारी
मादहतीचा अचधकार
झिरो पेन्डांसी
सांस्था तपासणी
महाराष््

कार्ाक्रम व

सहकारी

सांस्था

अचधननर्म 1960 कलम 89
अांतगात

तपासणी

कार्ाक्रम

तर्ार करणे, तसचे 79 चे
ननदे श व आनलाईन व्हॉलीडेशन
तर्ार करणे.
3

आस्थापन्ना

दै नांददनी

कार्ावाही साठी प्रकरण तर्ार करणे

वाषीक वेतन वाढ

स्वतांर

सेवापुस्तके

दटपणी शलहून त्र्ासोबत मसुदा
सादर करता र्ेईल मसद
ु र्ाची स्वतांर प्रत

वेतन ननजश्चती

पुरेसे

सवा प्रकरणाच्र्ा रजा मांजूरी
लोकशाही ददन सभा

सुध्दा ठे वता र्ेईल मस
ु ुदर्ात ज्र्ा बाबतीत
स्पष्टीकरण

पुनरावत्त
ृ ी
प्रकारणी
प्रकरण

आहे

करणे

गरजेचे

ननणार्
स्वतांर

त्र्ाची

दटपणी

नाही.

ज्र्ा

घ्र्ावर्ाचा

असेल

दटपणीव्दारे

आदे शासाठी

असे

सादर करावे अांतीम ननणार् िाल्र्ानांतर
मसुदा

ठरववण्र्ात

र्ावा

वरील

पैकी

कोणतीही पध्दत र्ोग्र् र्ाची प्रकारणाांचा
आवाका व स्वरुप पाहून ननवड करण्र्ात
र्ावी.
दटपणी

प्रकरणातील

कागदपरे

शब्द

शलहीण्र्ाची वा त्र्ाची उत्तरे दे ण्र्ाची वा
त्र्ाच्र्ा अथाानुवाद दे ण्र्ाची गरज
कारणा

ववचाराचधीन

कागदपरे

नाही

अचधकारी

वाचील असे गह
ृ ीत धरले पाहीजे. एखादर्ा

लाांबलचक व गुांतागतीच्र्ा परातील मुदर्ाांचा
साराांश दे ण्र्ात र्ावा.
प्रकरण
तात्काळ

ननकालात
आवश्र्क

काढण्र्ाच्र्ा
असलेली

दृष्टीने
कागदपरे

अत्र्ांत आटोपशशल स्वरुपात परु ववणे हा

कार्ाालर्ीन दटपणीचा उदे श आहे. घटनाांची
पडताळणी करणे शक्र् असेल तेथवर ती
करावी

वा

कही

चक
ु

असल्र्ास

ती

ननदशानास आणून घ्र्ावी.

प्रकरण गुांतागुांतीचे, प्रश्नाचे स्वरुप, त्र्ात
कारणीभुत असलेली पररजस्थती सदभा ननर्म

व पव
ु ीची उदाहरणे लक्षात घेऊन दटपणी चा
तपशशल ठरवावा.

4

लेखा ववभाग

वाषीक अांदाज परक, चारमाही
, आठमाही अांदाज परक तर्ार
करणे

5

अथा /ववत्त / ननर्ोजन

सरकारी कजा ,व्र्ाज,
भागभाांडवल,लाभाांष

,हमी

शुल्क

शासकीर् लेजर अध्र्ावत ठे वणे
आथीक

सहाय्र्ाची

प्रकारणे

सादर करणे.
र्ोजना

अतगात

आथीक

मदतीची मांजूरी व त्र्ासांबधीचा
व्र्वहार
लोन

बॅन्ड

शमळवणे

मुद्ाांकीत

पावत्र्ा

जमा ताळमेळ परके
6

ननर्मन

लेखा शल्
ु क आकारणी परके
सहकारी सांस्था नोंदणी
उपववधी दरु
ु स्ती
सांस्थेच्र्ा

कामकाज
महाराष्र

ननवडणुकीचे

सहकारी

सांस्था

1960

अन्वर्े

अचधननर्म

कार्ावाही करणे.
7

ववकास -1

कृषी पत सांस्थाांची सवा प्रकारची
कामे.

कृषी सशमती सभा / सरचाजा
वसल
ु ी / एस आर ओ सभा
वत्त
ृ ाांत

आददवासी

ववववध

कार्ा

सांस्थाची कामे
मासीक सभा वत्त
ृ ाांत शलहणे
शलड बँक सभा
आददवासी ववकास महामांडळची
कामे
जजमस

बँक

/ग्रामीण बँकेचे कामे

/राष्टीकृत

सहकारी बोडा ववकास कामे
पीक

कजा

वसुली

व

वाटप

(जजमस /राष्रीर् कृत/ग्रामीण
बँक) साप्ताहीक मादहती
शेती

पत

सांस्था

एकात्मीक

ग्रामीण ववकास र्ांरणा
डी पी डी सी , ककसान क्रेडीट
काडा,

परव्र्वहार,

स्वर्म

सहाय्र्ता बचत गट, पीक कजा
व्र्ाजमाफी इत्र्ादी.
भुववकास बँक सबांधी कामे

कलम 101 अन्वेर् आरआरसी
(पत सांस्था /कृषी पत सांस्था)

ववकास -2

मजूर

कामगार

जांगल

/

कामगार / सुशशक्षीत बेरोजगार
सांस्थाचे कामकाज
ववकास -3

नागरी सहकारी पत सांस्थाचे
कामकाज
नागरी

सहकारी

बँकाचे

कामकाज
कमाचारी पत सांस्थाचे कामकाज
साांख्र्ाकी

सवा सहकारी सांस्थाचे ए एन
आर

तक्ता

वेळीच

आथीक

सादर

न

परके
केलेल्र्ा

सांस्थावर कार्ावाही करणे
8

ववकास -4

कृषी उत्पन्न बाजार सशमती
उत्पादक सांस्था
भात चगरण्र्ा
जागतीक बॅक गोडावन
ू / वखा
महामांडळ गोडावून / खाजगी
गोडावून / सांस्था गोडावून
ग्राहक सांस्था

गह
ृ ननमााण सांस्था
फॉमीांग,
अकेक्षण ् शाखा

आददवासी

,

गह
ृ ननमााण सांस्था
सवा प्रकारच्र्ा

सांस्थाचे

लेखापररक्षण अहवालाची नोंद
घेणे
लेखापररक्षण बाबत ठराव
प्राप्त करणे
लेखापररक्षण अहवाल वाचन
दोष दरु
ु स्ती अहवाल प्राप्त
करुन घेणे

ववशेष अहवालावर कार्ावाही
करणे
लेखपररक्षण अहवालात

अफरातफर आढळून आल्र्ास
लेखापरक्षक्षकास FIR दाखल
करण्र्ास सुचना दे णे.

सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(b)(IIII) ननणार् प्रकरणेतील पर्ािेक्षण जिाबदारीचे उत्तर दाईत्ि

ननश्चचत करुन कार्ापध्दतीचे प्रकािन
अ क्र

कार्ाालर्ाकडून पुरववली जाणारी सेवा

आवश्र्क कागदाची
पुतत
ा ा केल्र्ा नांतर

सेवा पुरववणारा

अचधकारी / कमाचारी

ककती कालावधीत सेवा
1

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीच्र्ा

पुरवीली जाईल

ववदहत कालावधीत सेवा
न पुरववल्र्ास तक्रार
कताा र्ेईल तो
अचधकारी

ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीना अांतीम उत्तर

45 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

तालुका स्तरीर् सांस्थाची नोंदणी

2 मदहने

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

7

ननवारणासांबांधी अांतररम उत्तर दे णे
2

दे णे
3

4
5

सहकारी सांस्थाांची पोटननर्म दरु
ु स्ती

2 मादहने

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

10 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

1 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म

फी भरल्र्ानांतर 2

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबांधक

ददवसात

1 मदहणा

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

पररपुणा प्रसताव प्राप्त

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

7 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

3 मदहणे

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

7 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 152 अनस
ु ार

नामननदे शन परावर दाखल िालेल्र्ा
अजाावरील अवपलाचा ननणार् दे णे
6

मुांबई सावकारी ननर्ांरण कार्दा 1946
नुसार सावकारी परवाने दे णे

अ) अवपल अजा शशफारस करुन
जजउननगड र्ाांचे कडे पाठववणे
ब)
आलेले

सावकारीचे नुतणीकरणाचे

7 ददवस ृ
7 ददवस

अजा शशफारस करुन
जजउननगड कडे
पाठववणे
7

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबधक
कार्ाालर्ातील कागदपराची पाहणी करणे

8

कार्ाालर्ातील कागदपराची

साक्षाांकीत

उपलब्ध करुन दे णे
9

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 76 अन्वर्े ववशेष
साधारण सभा न बोलववल्र्ास अशी सभा
बोलववण्र्ा बाबत कार्ावाही

10

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 73 आर् जी नस
ु ार

िाल्र्ानांतर 7 ददवस

अववश्वास ठराव पारीत करण्र्ासाठी
सांचालक मांडळाची
11

सभा बोलववणे

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 83 नुसार सस्थेची

चौकशी करणे बाबत मागणी अजाावर
कार्ावाही
12

सहकारी सांस्थेमध्र्े सदस्र् म्हणन
ु नकार

दे ण्र्ाच्र्ा अजाावर अपील दाखल िाल्र्ास
त्र्ाचा ननणाण दे णे
13

गड / खांडसरी वरील गुऱ्हाळाांना परवानगी
दे णे

सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा र्ेथील कार्ाालर्ीन अधिकार कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(b)(V) कामासी सबंिीत अधिननर्म
नमन
ु ा अ

अ क्र

सुचना
ववषर्

1

परकानुसार

ददलेले

सहकारी सांस्था कामकाज

ननर्म क्रमाांक व वषा
महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म 1960 व महाराष्र
सहकारी सांस्था ननर्म 1961

कमाचारी / अचधकारी ननर्ांरण

महाराष्र नागरी सेवा ननर्म 1982

आचथाक

महाराष्र कोषागार ननर्म , महाराष्र ववत्तीर् ननर्म

अमलबजावणी

अचधकर

अशभप्रार्

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(b)(V) कामासी सबंिीत िासन ननणार्
नमन
ु ा ब

अ क्र
1

शासन ननणार्ा नुसार ददलेले ववषर्

माहहतीचा अधिकार कलम

शासन ननणार् क्रमाांक व तारीख

अशभप्रार्

4 (1)(b)(V) कामासी सबंिीत िासन पररपत्रक
नमन
ु ा क

अ क्र
1

शासन पररपरका नस
ु ार ददलेले ववषर्

माहहतीचा अधिकार कलम

शासन पररपरक

क्रमाांक व तारीख

अशभप्रार्

4 (1)(b)(V) कामासी सबंिीत कार्ाालर्ीन आदे ि ि िोरणात्मक पररपत्रक
नमन
ु ा ड

अ क्र
1

ववषर्

क्रमाांक व तारीख

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

ववषर्

4 (1)(a)(VII) कामासी सबंिीत अशभलेख

दस्तएैवजाचा प्रकार नस्ती/मस्टर/नोंदपुस्तक /व्हाऊचर
इत्र्ादी

अशभप्रार्

प्रमुख

तपशशलवार

बाबीचा

सुरक्षीत

ठे वल्र्ाचा

कालावधी

कार्ाालर्ातील सवा धारीका कार्ाालर्ाचे अशभलेख कक्षात उपलब्ध आहे त व त्र्ाची नोंद सेन्रल
नोंदवहीत घेतलेली आहे .

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र
1

सल्लामसलतीचे ववषर्
प्रशासक

/

4 (1)(B)(VII) सनसामान्र्ािी सलामसलत करण्र्ाची व्र्िस्था

कार्ाप्रणालीचे ववस्तत
ृ वणान
--

प्राचधकृत

कोणते अचधननर्म /ननर्म /पररपरक
--

पुनरावत्त
ृ ीकाल
--

अचधकाऱ्र्ाची ननर्ुक्ती
लेखापररक्षण

2

दोष

दरु
ु स्ती

सांस्थेचे ववभाजन

3.

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

सशमतीच नाव

4 (1)(B)(VIII) कार्ाालर्ाच्र्ा सशमतीची र्ादी.

समीतीचे

सशमती

ककती वेळा

सभा जनसामान्र्ासाठी

सदस्र्

उददष्टर्े

घेण्र्ात र्ेते

खुली आहे ककां वा नाही

सभेचा इनतवत्त
ृ ाांत

ननर्ुक्ती व आश्वासीत प्रगती र्ोजना नसल्र्ाने मादहती ननरां क समजण्र्ात र्ावी

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) कार्ाालर् अनद
ु ान िाटपच्र्ा कार्ाक्रमाची कार्ापध्दती.

मा. ववभागीर् सहननबांधक, सहकारी सांस्था नागपरू ववभाग नागपरू र्ाांचे कडून जजल्हर्ासाठी जे अनद
ू ान वाटप करण्र्ात र्ेते
.जजल्हा कार्ाालर् तालुक्र्ास अनुदान वाटप करतो.

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) कार्ाालर्ाच्र्ा अशभसभांची र्ादी प्रकािीत

र्ादी प्रकािीत

करणे
नमन
ु ा -ब
अ क्र

अशभसभेचे नाव

सभेचे सदस्र्

सभेचे

उददष्ठ

ककती

वेळा

घेण्र्ात र्ेते

सभा

सभेचे कार्ावत्त
ृ ाांत

जनसामान्र्ा

(उपलब्ध)

साठी खुली आहे
ककां वा नाही
ननरां क

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) कार्ाालर्ाच्र्ा पररषदाची र्ादी प्रकािीत करणे
नमन
ु ा -क

अ क्र

पररषदे चे नाव

पररषदे चे सदस्र्

पररषदे चे उददष्ठ

ककती

वेळा

घेण्र्ात र्ेते

सभा

सभेचे कार्ावत्त
ृ ाांत

जनसामान्र्ा

(उपलब्ध)

साठी खुली आहे
ककां वा नाही
ननरां क

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) संस्थेची

र्ादी प्रकािीत करणे

नमन
ु ा -ड
अ क्र

सांस्थेचे नाव

सांस्थेचे सदस्र्

सांस्थेचे

उददष्ठ

ककती

घेण्र्ात र्ेते

वेळा

सभा

सभेचे कार्ावत्त
ृ ाांत

जनसामान्र्ा

(उपलब्ध)

साठी खुली आहे
ककां वा नाही
ननरां क

महाराष्ट्रातील ग्रामीण गरीब जनतेला अधिकार प्रदान करण्र्ासाठी सहकारी संस्थानी सभासदाची सनद सवििाननक
जबाबदारी
अ क्र

कार्ाालर्ाकडून पुरववली जाणारी सेवा

आवश्र्क कागदाची
पत
ा ा केल्र्ा नांतर
ु त

सेवा पुरववणारा

अचधकारी / कमाचारी

ककती कालावधीत सेवा
1

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीच्र्ा

ननवारणासांबांधी अांतररम उत्तर दे णे

पुरवीली जाईल
7

ददवस

ववदहत कालावधीत सेवा
न परु ववल्र्ास तक्रार
कताा र्ेईल तो
अचधकारी

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

2

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीना अांतीम उत्तर

45 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

तालुका स्तरीर् सांस्थाची नोंदणी

2 मदहने

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

2 मादहने

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म

10 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

1 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म

फी भरल्र्ानांतर 2

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबांधक

ददवसात

1 मदहणा

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

पररपुणा प्रसताव प्राप्त

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

7 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

3 मदहणे

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

7 ददवस

सहाय्र्क ननबांधक

जजल्हा उपननबांधक,

दे णे
3
4
5

सहकारी सांस्थाांची पोटननर्म दरु
ु स्ती
1960 चे कलम 152 अनस
ु ार

नामननदे शन परावर दाखल िालेल्र्ा
अजाावरील अवपलाचा ननणार् दे णे
6

मुांबई सावकारी ननर्ांरण कार्दा 1946
नस
ु ार सावकारी परवाने दे णे

अ) अवपल अजा शशफारस करुन

7 ददवस ृ

जजउननगड र्ाांचे कडे पाठववणे
ब)
आलेले

7 ददवस

सावकारीचे नुतणीकरणाचे
अजा शशफारस करुन

जजउननगड कडे
पाठववणे
7

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबधक
कार्ाालर्ातील कागदपराची पाहणी करणे

8

कार्ाालर्ातील कागदपराची

साक्षाांकीत

उपलब्ध करुन दे णे
9

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 76 अन्वर्े ववशेष
साधारण सभा न बोलववल्र्ास अशी सभा
बोलववण्र्ा बाबत कार्ावाही

10

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 73 आर् जी नस
ु ार

िाल्र्ानांतर 7 ददवस

अववश्वास ठराव पारीत करण्र्ासाठी
सांचालक मांडळाची
11

सभा बोलववणे

महाराष्र सहकारी सांस्था अचधननर्म

1960 चे कलम 83 नुसार सस्थेची

चौकशी करणे बाबत मागणी अजाावर
कार्ावाही
12

सहकारी सांस्थेमध्र्े सदस्र् म्हणन
ु नकार

दे ण्र्ाच्र्ा अजाावर अपील दाखल िाल्र्ास
त्र्ाचा ननणाण दे णे
13

गड / खांडसरी वरील गुऱ्हाळाांना परवानगी
दे णे

मंजूर करािर्ाचे प्रस्ताि
अ

र्ोजनेचे

ज्र्ा कार्ाालर्ामाफात

अथा सहाय्र्ाचा

क्र

नाव

प्रस्ताव सादर

स्वरुप

भागभाडवल

प्रसतवासोबत सादर
करावर्ाची कागदपरे

करावर्ाचे आहे त्र्ाचे
नाव
र्ा कार्ाालर्ास तरतद
ु प्राप्त होत नसल्र्ाने सादरील मादहती

ननरां क समजण्र्ात र्ावी.

मांजूरीसाठी

शती व अटी

माहहतीचा अधिकार कलम
अ

4 (1)(B)(IX) कार्ाालर्ातील कमाचाऱ्र्ाच्र्ा िेतनाची माहती

पदनाम

अचधकारी कमाचाऱ्र्ाचे नाव

वगा

रुजु ददनाांक

दरु ध्वनी क्रमाांक

एकूण वेतन

सहकार अचधकारी श्रेणी-1

श्री. एस.डी.वानखेडे

क

3/2/2013

9404014026

44075/-

4

सहाय्र्क सहकार अचधकारी

ररक्त पद

क

---

---

--

6

कननष्ठ शलपीक

श्री.एस.एम.कन्नमवार

क

1/3/2004

9420145819

25922/-

7

शशपाई

श्री.एस.एम.सोरते

ड

1/9/2015

9404310363

25622/-

क्र
2

माहहतीचा अधिकार कलम
अ

पदनाम

क्र

4 (1)(B)(X) कार्ाालर्ातील अधिकारी / कमाचारी िेतनाची विस्तत
ृ माहती

अचधकारी/

वेतनश्रेणी

कमाचाऱ्र्ाचे नाव

घरभाडे

आदी

वाहतक
ु

भत्ता

भत्ता

ववशेष
भत्ता

2

सहकार अचधकारी श्रेणी1

श्री.एस.डी. वानखेडे

9300-34800 मुळ वेतन 13470 ग्रेड-पे-4400

2365

825

600

--

5

सहाय्र्क सह. अचधकारी

ररक्त पद

--

--

--

--

--

6

कननष्ठ शलपीक

श्री.एस.एम.कन्नमवार

5200-20200 मळ
ु वेतन 8070 ग्रेड पे -

1047

657

400

--

7

शशपाई

श्री.एस.एम.सोरते

5200-20200 मुळवेतन 8840 ग्रेड पे-1600

1044

518

400

--

2400

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(XI) आथीक अंदाजपत्रक ि खचााचा तपशिल

अ क्र

अांदाजपरकीर् शशषााचे वणाण

अनुदान

ननर्ोजजत

1

001(01)(05) ववभागीर् व

0

वेतन

जजल्हा प्रशासन-24250067

0

प्रवास

--

0

कार्ाालर्ीन खचा

--

14400

कार्ाालर्ीन भाडे

--

6000

ववज / दरु ध्वनी

--

अचधक

व कामाचा तपशशल)

अनुदान

अपेक्षीत असल्र्ास
--

00

पेराल

--

00

वाहन दरु
ु स्ती

--

अशभप्रार्

एकूण बेरीज

20400

माहहतीचा अधिकार कलम

वापर(क्षेर

4(D)(B)(XIII) कार्ाालर्ातील शमळणाऱ्र्ा परिाना र्ाची परिाना/परिानगी
/ सिलतीचे प्रकर

अ क्र

परवाना

परवान्र्ाचा

परवाना

धारकाचे नाव

प्रकार

क्रमाांक

ददनाांक पासन

ददनाांक पर्ंत

सवासाधारण

परवाण्र्ाची

अटी

ववस्तत
ृ
माहती

र्ा कार्ाालर्ा माफात परवाना ददल्र्ा जात नसल्र्ाने सदरील मादहती

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र
1

2.

3.

4(D)(B)(XV) कार्ाालर्ात उपलब्ि सवु ििाचा तक्ता प्रशसध्द करणे.

सुववधाचा प्रकार

वेळ

सहाय्र्क ननबांधक, र्ाांना

10.00
5.45

भेट
अशभलेख तपासणी

कामाची तपासणी

ननरां क समजण्र्ात र्ावी

कार्ापध्दती

दठकाण

जबाबदार

व्र्क्ती

तक्रार ननवारण

/ कमाचारी

10.00
5.45

10.00
5.45

ते

ते

ते

पुवा

सहाय्र्क

श्री.एस.डी.वानखेडे

ननतीन मस्के

शशवार्

ननबांधक, र्ाांचे

सहकार

सनन

गरु
ु वार व शक्र
ु वार

कार्ाालर्ात

श्रेणी-1

सहाय्र्क

श्री.एस.डी.वानखेडे

ननतीन मस्के

उपलब्ध

ननबांधक, र्ाांचे

सहकार

सनन

कार्ाालर्ात

श्रेणी-1

सहाय्र्क

ननतीन मस्के

ननतीन मस्के

ननबांधक, र्ाांचे

सनन

सनन

अजा

अजा
उपलब्ध

परवाणगी

दे ताच

दे ताच

कार्ाालर्ात

अचधकारी

अचधकारी

नमुने

4

शमळण्र्ा

बाबत

मादहती
सच
ु ना फलक

5

ते

10.00
5.45

अजा

दे ताच

उपलब्ध
ते

10.00
5.45

अजा

दे ताच

उपलब्ध

सहाय्र्क

श्री.एस.डी.वानखेडे

ननतीन मस्के

ननबांधक, र्ाांचे

सहकार

सनन

कार्ाालर्ात

श्रेणी-1

सहाय्र्क

श्री.एस.एम.कन्नमवार

ननबांधक, र्ाांचे

अचधकारी

कननष्ठ शलपीक

ननतीन मस्के
सनन

कार्ाालर्ात

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

दस्तऐवजाचा प्रकार

4 (1)(B)(XIV)इलेक्राननक स्िरुपाची माहहती.

ववषर्

कोणत्र्ा

मादहती शमळण्र्ाची

इलेक्राननक

पध्दत

जबाबदार व्र्क्ती

नमण्
ु र्ात

ननरं क

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(XVI)

िासकीर् माहहती जन अधिकारी / अवपलीर् अधिकारी / सहाय्र्क माहहती जन अधिकारी
अ)

िासकीर् माहहती जन अधिकारी

अ

शासकीर्

क्र

जन

मादहती

अचधकारी

पदनाम

कार्ाक्षेर

पत्ता व फोन

चे

इमेल

अपीलीर्

नांबर

अचधकारी

नाव
1

ननतीन मस्के

सहाय्र्क

सहाय्र्क सबांधक,

ननबांधक,

सहकारी

कार्ाालर्ापुरते

--

Ar_gad@rediffmailcom,
arcsgadchiroli@gmailcom

सांस्था

पी.बी. पाटील
जजल्हा
उपननबांधक,

तालुका गडचचरोली

सहकारी सांस्था
गडचचरोली

,

शासकीर्
कार्ाालर्ाचे
सांकुल

बॅरेक

क्रमाांक -1

ब)
अ क्र

सहाय्र्क िासकीर् माहहती जन अधिकारी
सहाय्र्क शासकीर् मादहती

पदनाम

कार्ाक्षेर

पत्ता

जन अचधकारी
1

सबांधीत कमाचारी

सहकार

(शाखा प्रमख
ु )

अचधकारी श्रेणी1

कार्ाालर्ापुरते

व

फोन

नांबर
--

इमेल
Ar_gad@rediffmailcom,
arcsgadchiroli@gmailcom

क) अपीलीर् अधिकारी
अ क्र

अवपलीर्

मादहती

पदनाम

कार्ाक्षेर

अचधकारीचे नाव

पत्ता

व

फोन

इमेल

नांबर

र्ाांच्र्ा
अचधनस्त
शासकीर्
अचधकारी

1

श्री.ननतीन मस्के

सहार्क

कार्ाालर्ापुरते

सहार्र्क

ननबांधक,

उपननबांधक,

सहकारी

सहकारी

सांस्था

सांस्था

07137222323

जजल्हा
ननबांधक,

माहहतीचा अधिकार कलम
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा,

ar_gad@rediffmail.com

4 (1)(B)(XVII)

सहकारी संस्था कार्ाालर्ानी प्रकािीत माहहती.

सन 2016-17 र्ा वषाात कोणतीही माहीती प्रकाशीत केलेली नाही.
सहकार अिीकारी, सहकारी संस्था, तालक
ु ा िानोरा कार्ाालर्ातील अधिकारी ि कमाचारी र्ांचे अधिकाराचा तपशिल.

उप

(महहतीचा अधिकार अधिननर्म 2005 कलम 4(1)(ब)(1) नुसार)
अ.क्र

पदनाम

अधिकार (आथीक)

कोणत्र्ा कार्दर्ा /ननर्म/

कार्ाालर्ाीन पध्दत /

1

--

शासन ननणार् / पररपरकानुसार
--

अशभप्रार्
--

सहकार अिीकारी,

ननरां क

ननरां क

ननरां क

सहकारी संस्था, तालुका
िानोरा

प्रिासकीर् अधिकार
फौजदार अधिकार
--अिान्र्ार्ीक अधिकार

(महहतीचा अधिकार अधिननर्म 2005 कलम 4(1)(ब)(1) नुसार)
अ.क्र

1

पदनाम

सहाय्र्क ननबांधक,

आथीक कताव्र्

कार्ाालर् प्रमुख म्हणुन

कोणत्र्ा कार्दर्ा /ननर्म/

कार्ाालर्ाीन पध्दत /

शासन ननणार् /

अशभप्रार्

पररपरकानुसार

शासन ननणार् क्रमाांक

सवा कामकाज ननर्ांरण ,

सीएसजी -2461/8828/ जे

मागादशान व ननणार् घेणे

दद.14 माचा 1961 2)
सीएसजी24461/46508/कुप/
जी दद.25/01/1962

प्रिासकीर् कताव्र्
1

सहाय्र्क ननबांधक,
प्रमुख म्हणुन सवा

कामकाजावर मागादशान व
ननणार् व ननर्ांरण
फैजदारी कताव्र्
1

As per Cicular
No.EST/DM-III/Eeirgn
of 1981 dated 26
June 1981 of
Commissioner
Cooperation

सहाय्र्क ननबांधक, म्हणुन

असणारी कताव्र्

ननरां क

अथान्र्ार्ीक कताव्र्े
--

माहीतीचा अधिकार
कलम 4(1)(ब) नस
ु ार
1 ते 17 बाबतची
माहीती

