माहीतीचा अधिकार सन 2005
कलम
कार्ाालर्ाचे नाव

व पत्ता:-

4 (1)(b)(I)

सहाय्र्क ननबंधक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडचचरोली
बॅरेक क्र.2, कॉम्लेक्स, गडचचरोली

कार्ाालर् प्रमुख :-

सहाय्र्क ननबंधक,सहकारी संस्था,गडचचरोली

शासकीर् ववभागाचे नाव :-

सहकार पणन व वस्रोद्र्ोग ववभाग

ववशशष्ट कार्ा :-

महाराष्र शासन कार्ा ननर्मावली व त्र्ाअन्वर्े दिलेले अनुिेश 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 िरु ध्वनी क्रमांक व वेळा :-

07132-222385

सकाळी :- 9.45 ते सार्ंकाळी :- 5.45
साप्ताहीक सट्
ु टी व ववशशष्ट सेवेसाठी ठरववलेल्र्ा सेवा :-सवा रवववार र्ा शशवार् िस
ु रा व चौथा शननवार तसेच
शासनाने जाहीर केलेल्र्ा शासकीर् सट्
ु टर्ा
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली र्ेथे ववभागानुसार केलेले कामाचे वाटप :ववभाग

कामाचा तपशशल

कार्ाालर् अचधक्षक,

कायाालयीन अधिक्षक,

सावकारी ववभाग

जनसंपका अचधकारी म्हणून काम करणे
1. सावकारी तपासण्र्ा

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

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

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

ननयमन

1. सहकारी संस्थाचे नोंिणी,
2. उपववधी िरु
ु स्ती

3. महाराष्र सहकारी अचधननर्म 1960 व ननर्म 1961 अंतगात कामकाज करणे.
4. संस्थाचे ननवडणुकांचे कामकाज पाहणे
आस्थापन्ना

1. सेवा पुस्तकात नोंिणी घेणे.

2. कमाचाऱर्ांचे रजा मंजरू करणे.
3. वाषीक गोपननर् अहवाल.
4. वाषीक वेतन वाढ.
5. ननवत्त
ृ ी प्रकरणे.
विकास-2

जंगल कामगार व मजरू कामगार सहकारी संस्थांचे कामकाज करणे.
लेखाविभाग

1. रोकड बूक शलहणे

2. पगार बबले, प्रवासभता ,आकस्मीक खचा, डी सी बबले, इत्र्ािी तर्ार करणे.

3. वाषीक, चारमाही, आठमाही बजेट तर्ार करणे व मासीक खचााचे वववरण परके
तर्ार करणे. इनकम टॅ क्सची मादहती तर्ार करणे.
ववकास -1
ववत्त ववभाग
ववकास-4

विकास-1

1. कृषी पत संस्थांची सवा प्रकारची कामे.
2. आदिवासी ववववध कार्ा संस्थाची कामे
3. आदिवास ववकास महामंडळाची कामे
4. जजल्हा सवगीकरण संबधीत सवा कामे
5. जजमस बँक /राष्टीर्कृत /ग्रामीण बँकेचे कामे
6. सहकारी बोडा ववकास कामे

7. पीक कजा वसुली व वाटप (जजमस /राष्रीर् कृत/ग्रामीण बँक)साप्ताहीक मादहती
8. भुववकास बँक सबंधी कामे

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

1. आथीक सहाय्र्ाची प्रकरणे सािर करणे
2. र्ोजना अंतगात आचथाक मितची मंजूरी व त्र्ा सबंधीचा व्र्वहार
3. डी. पी. डी. सी.

4. शासकीर् भागभांडवल,ऑडीट फी, सुपरजव्हजन फी इत्र्ािी संबंधी मादहती व महसल
ू
जमा बाबतची मादहती

5. शासकीर् लोनबॅन्ड मुद्ांकीत पावत्र्ा शमळवणे.
6. शासकीर् लेजर अध्र्ावत करणे.

7. महालेखाकार र्ांचे ऑडीट नोट व िोष िरु
ु स्ती करणे.
विकास-4

1. गह
ृ ननमााण व गह
ृ तारण सहकारी संस्था ववषर् मादहती

2. ग्रामीण ववकास र्ोजने अंतगात राबववण्र्ात र्ेणारे कार्ाक्रम
ववकास -3
सांख्र्ाकी ववभाग

3. सवा प्रकारचे गोिाम बांधकाम ववषर्क प्रकरणे व त्र्ा अनुषंगाने कामकाज.
विकास -3

1. नागरी सहकारी पत संस्थाचे कामकाज, सभा व तपासण्र्ा
2. नागरी सहकारी बँकाचे कामकाज, सभा व तपासण्र्ा
3. कमाचारी पत संस्थाचे कामकाज, सभा व तपासण्र्ा
सांख्याकी

1. सवा सहकारी संस्थाचे ए.एन.आर. तक्ते तर्ार करणे व सािर करणे
2. संस्थेकडून आचथाक परके मागववणे.वेळ आथीक परके सािर न केल्र्ास त्र्ा संबंधाने
कार्ावाही करणे.

सामान्र् ववभाग
लेखाववभाग
अंकेक्षणे
कलम 89 अंतगात तपासण्र्ा ची
कामे.

सामान्य विभाग

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

3. कार्ाालर्ातील सवा मालमत्ते ववषर्क मादहती ठे वणे व त्र्ावर आवश्र्क कार्ावाही
करणे.
4. मा. तहसीलिार गडचचरोली, व इतर कार्ाालर्ाचे सभेचे परव्र्हावर कार्ावाही.
5. सवासाधारण परव्र्वहार
6. कार्ाालर्ाचे अ ब क ड धारीका सरु ळीत ठे वणे व त्र्ाची नोंि घेण,
े धारीका रजीष्टर
नुसार फाईल लावणे इत्र्ािी.

लेखापररक्ष्ण विभाग

1. सवा प्रकारच्र्ा संस्थाचे लेखापररक्षण अहवालाची रजजष्टरला नोंि घेणे.
2. लेखापररक्षण संबंधाने संस्थेकडून ठराव प्राप्त करणे व त्र्ाच्र्ा नोंि घेणे व मादहती
सािर करणे

3. लेखापररक्षण अहवालावर वाचन करण्र्ा करीता संस्थेचे संचालक मंडळ व संबधीत
लेखापररक्षकाच्र्ा सभा घेणे
4. िोष िरु
ु स्ती अहवाल वेळीच प्राप्त करण्र्ा करीता परव्र्वहार करणे इत्र्ािी.
5. ववशेष अहवालावर कार्ावाही करणे.

6. अफरातफर संबध
ं ाने सबंधीत लेखापररक्षकास FIR िाखल करण्र्ा बाबत सुचना िे णे.

7. कलम 89 अंतगात तपासण्र्ा.
8. कलम 79 अ अंतगात कार्ावाही.
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

कलम 4 (1)(b)(II)
अ क्र

1

पिनाम

आचधकार आचथाक

सहाय्र्क ननबंधक, सहकारी

कार्ाालर्ाचे

आहरण

व

संस्था तालुका गडचचरोली

संववतरण अचधकारी म्हणून

कोणता कार्िा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

ननणार्

नस
ु ार

महाराष्र
156

/पररपरका

कोषागार

ननर्म

कार्ापध्िती

---

काम करणे

कार्ाासनाचे ननररक्षण करणे

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक
िप्तर ननररक्षण

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक
कार्ाालर्ाचे पररवेक्षण

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक
आस्थापना ननररक्षण

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक
कार्ाालर्ातील
र्ांचे

सत्र्प्रती

कागिपरे
उपलब्ध

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक

करुन िे णे, बाहे र नेण्र्ास
परवानगी िे णे
कमाचाऱर्ाचे बैठकी बोलावणे

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती

ननर्म कार्ाालर् पररपरक
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

फौजिारी अचधकार

सहाय्र्क ननबंधक, सहकारी

1

ननरं क

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

ननणार्

/पररपरका

कार्ापध्िती

नुसार
--

---

संस्था तालुका गडचचरोली
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

अचधकार अधान्र्ार्ीक

सहाय्र्क ननबंधक, सहकारी

1

संस्था तालुका गडचचरोली

कलम
83,88,98,101,102,152,21

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

नुसार

ननणार्

/पररपरका

महाराष्र सहकारी संस्था अचध

कार्ापध्िती

---

ननर्म 1960 व ननर्म1961 व
शासककर्

कामकाज

परीपरकांनस
ु ार

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

प्रशासकीर् कताव्र्

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा / ननर्म
/ शासन ननणार्
/पररपरका नुसार

कार्ाालर्ीन
कार्ापध्िती
अशभप्रार्

सहाय्र्क

1

सहकारी
गडचचरोली

संस्था

ननबंधक,

आस्थापनेवर ननर्ंरण ठे वणे – सहाय्र्क

तालुका

ननबंधकाने पुढील बाबीतर लक्ष ठे वले

--

---

पाहीजे. कमाचारी कार्ाालर्ात वेळेत व
ननर्मीत

उपजस्थत

कार्ाालर्ाीन

राहतात

वेळेचा

व

गैरवापर

करीत

नाहीत, त्र्ांच्र्ात कामचुकारपणा नाही,
पुवा

परवानचगशशवार्

कामावर

अनउ
ु पजस्थत राहत नाहीत, रजा घेऊ
इजच्िणाऱर्ा सवा कमाचाऱर्ांच्र्ा रजेचा

कालावधी, प्रकार व कमाचाऱर्ानी पसंत
केलेल्र्ा दिनांक इ.चा अंिाज िरवषी

तर्ार करण्र्ात र्ेतो , आस्थापनातील
अनुपजस्थत

कमाचाऱर्ाचे

कमाचाऱर्ामध्र्े
तालुक्र्ातील

वाटून

काम

उवारीत

दिले

जाते

आस्थापनेची

सच
ु ी

व

ववतरण सुची ठे वण्र्ात आली आहे आझण
अशी सच
ु ी िरवषी जानेवारी व जल
ु ै

मदहण्र्ात ववदहत नमुण्र्ात तर्ार केली
जाते, सवा सेवा पुस्तके व रजा लेखे
अध्र्ावत ठे वण्र्ात र्ेतात शलपीक वगीर्
कमाचाऱर्ाचे गोपननर्म परक ठे वण्र्ात
आले

आहे

र्ा

आिे शान्वर्े
कमाचाऱर्ाच्र्ा

गोपननर्

परात

कोणत्र्ाही
कामाशी

वेळी

संबध
ं ीत

शेरे

नोंिववण्र्ात र्ेतात.
अ) प्रकरणे

कार्ावाहीसाठी

कालक्रमानस
ु ार

हाती

घेतली

जातात व ववदहत कालमर्ाािेत
ननकालात

काढण्र्ात

र्ेतात

र्ाची खारी करुन घेण्र्ासाठी
शाखाच्र्ा

साप्ताहीक

थकीत

प्रकरणाचा

ननररक्षण

करे ल.

िोन

आठवडे

काळापासुन

वा

अचधक

प्रलंबीत

प्रकरणे

स्वत: पाहील आझण मागािशान
करे ल त्र्ाच्र्ा ननर्रणाखाली
कार्ाासनाचे
आठवडर्ातून

त्र्ाने
एक

वेळा

पररननरीक्षण करावे.
आ) अभ्र्ागतांचे स्वागत करीत व
त्र्ाची ववनंती तक्रार गाऱहाणी
र्ांच्र्ाकडे लक्ष िे ण्र्ात र्ेत
आहे हे पाहील.
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

आचथाक कताव्र्

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा / ननर्म

कार्ाालर्ीन

पररपरका नुसार

अशभप्रार्

/शासन ननणार्/

कार्ापध्िती

सहाय्र्क

1

सहकारी
गडचचरोली

संस्था

ननबंधक,

लेख्र्ांवर ननर्ंरण ठे वणे – सववतरण

महाराष्र

तालुका

अचधकारी म्हणून पुदढल बाबीवर लक्ष

ननर्म

ठे वील.

आकजस्मक

खचााची

नोंिवही

कोषागार
व

---

कार्ाालर्ीन

कार्ापध्िती ननर्म

र्ोग्र् नमुण्र्ात ठे वली आहे व बबल
वेळच्र्ा वेळी तर्ार करण्र्ात र्ेत आहे

र्ाची खारी करुन घेण्र्ासाइी नोंिवही
तपासेल, रोख रक्कम तपासेल , स्थार्ी
अगावू रक्कमेची नोंिवही तपासावी व

त्र्ावर सही करावी, वाषीक अनि
ु ानावर
र्ोग्र्

ननर्ंरण

ठे वावे.

मंजूर

अनूिानापेक्षा अचधक खचा होत नाही हे

पाहावे. खचााच्र्ा प्रगतीवर लक्ष ठे वावे ,
त्र्ाने

िरु ध्वनी

नोंिवही

तपासावी,

नतककटांचे िै ननक लेखा, चपराश्र्ाच्र्ा
उशीरा

पाळीच्र्ा

तासाची

नोंिवही

तपासावी आस्थापनेचा अथासंकल्प लेखा
पररक्षण
प्रकरणे,
भववष्र्

अहवाल,

ननवत
ृ ी

लेखापररक्षण
ननवााह

वेतनाची

आक्षेप,

ननधीतून

व

घ्र्ावर्ाची

अग्रीमे इत्र्ातिी प्रकाराचे पररननररक्षण
करावे

बाहे रील

व्र्क्तींकडून

जस्वकारलेल्र्ा रोख रक्कमेच्र्ा अचधकृत

पावत्र्ांवर सही करावी व अशा रक्कमेचा
दहशेाब

घेतल्र्ा

जाता

व

कोषागारात

भरल्र्ा जातात हे पाहावे.
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

फौजिारी कताव्र्

सहाय्र्क ननबंधक, सहकारी

1

ननरं क

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

ननणार्

/पररपरका

नुसार
--

कार्ापध्िती

---

संस्था तालक
ु ा गडचचरोली

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

1

पिनाम

सहाय्र्क ननबंधक, सहकारी
संस्था तालुका गडचचरोली

अधान्र्ार्ीक कताव्र्

ननरं क

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा / ननर्म /

कार्ाालर्ीन

शासन

अशभप्रार्

नुसार
--

ननणार्

/पररपरका

---

कार्ापध्िती

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालुका गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

4 (1)(b)(I)

कताव्र्ाचा तपशशल

कोणता कार्िा
/
ननर्म /

कार्ाालर्ीनृ

शासन ननणार्

अशभप्रार्

कार्ापध्िती

/पररपरका
सहाय्र्क

1

सहकारी
गडचचरोली

ननबंधक,
संस्था

तालक
ु ा

नुसार

कार्ाालर् कताव्र् पुदढल प्रमाणे करता र्ेईल
अ)

--

---

कार्ाालर्ाचे पर्ावेक्षण करणे.

अ)

कार्ाालर्ाचे पर्ावेक्षण करणे

आ)

आस्थापनेवर ननर्ंरण ठे वणे

इ)

काम ननकालात काढण्र्ावर ननर्ंरण ठे वणे

आस्थापनेवर ननर्ंरण ठे वणे : सहाय्र्क ननबंधकाने
पुढील बाबीवर लक्ष ठे वले पाहीजे. कमाचारी कार्ाालर्ात
वेळेत व ननर्मीत उपजस्थत राहतात व कार्ाालर्ाीन

वेळेचा गैरवापर करीत नाहीत, त्र्ांच्र्ात कामचुकारपणा
नाही, पव
ु पजस्थत राहत
ु ा परवानचगशशवार् कामावरुन अनउ

नाहीत, रजा घेऊ इजच्िणाऱर्ा सवा कमाचाऱर्ांच्र्ा रजेचा
कालावधी, प्रकार व कमाचाऱर्ानी पसंत केलेल्र्ा दिनांक
इ.चा

अंिाज

िरवषी

तर्ार

करण्र्ात

र्ेतो

,

आस्थापनातील अनुपजस्थत कमाचाऱर्ाचे काम उवारीत
कमाचाऱर्ामध्र्े

वाटून

दिले

जाते.

तालक्
ु र्ातील

आस्थापनेची सुची व ववतरण सुची ठे वण्र्ात आली आहे

आझण अशी सुची िरवषी जानेवारी व जुलै मदहण्र्ात

ववदहत नमुण्र्ात तर्ार केली जाते, सवा सेवा पुस्तके व
रजा लेखे अद्र्ावत ठे वण्र्ात र्ेतात शलपीक वगीर्
कमाचाऱर्ाचे गोपननर्म परक ठे वण्र्ात आले आहे. र्ा
गोपननर्

परात

आिे शान्वर्े

कोणत्र्ाही

वेळी

कमाचाऱर्ाच्र्ा कामाशी संबंधीत शेरे नोंिववण्र्ात र्ेतात.
असे अचधकार.
प्रकरणे कार्ावाहीसाठी कालक्रमानस
ु ार हाती घेतली जातात
व ववदहत कालमर्ाािेत ननकालात काढण्र्ात र्ेतात र्ाची

खारी करुन घेण्र्ासाठी शाखाच्र्ा साप्ताहीक थकीत
प्रकरणाचा ननररक्षण करे ल. िोन आठ7वडे वा अचधक
काळापासुन

प्रलंबीत

प्रकरणे

स्वत:

पाहील

आझण

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

अभ्र्ार्तांचे स्वागत करीत व त्र्ाची ववनंती तक्रार
गाऱहाणी र्ांच्र्ाकडे लक्ष िे ण्र्ात र्ेत आहे हे पाहील.
सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

पिनाम

कताव्र्

4 (1)(b)(I)
कोणता कार्िा
/ ननर्म

/

शासन ननणार्
/पररपरका
नुसार

कार्ाालर्ीन कार्ापध्िती /अशभप्रार्

1

आवक जावक शाखा

कार्ाालर्ास

प्राप्त

िालेल्र्ा

-

टपालांची नोंि करणे व संबंचधत

कार्ाालर्ास प्राप्त िालेल्र्ा टपालावर प्रथम
कार्ाालर्ीन आवक शशक्का मद्
ु ीत केला

शाखेस वाटप करणे

जातो.

तद्नंतर

कार्ाालर्

अचधक्षक

/

मुख्र्शलपीक त्र्ावर र्ोग्र् ते शाखेचे नाव
नमुि केल्र्ानंतर कार्ाालर्ातील प्रमुखाची
स्वाक्षरी

िालेनंतर

कार्ाालर्ीन

आवका

क्रमांक नमुि करुन संबंधीत शाखेस वाटप
केले जाते.
कार्ाालर्ात जावक

--

कार्ाालर्ाीन टपालाची नोंि जावक नोंिवहीत

टपालांची नोंि करुन संबंधीतांना

घेऊन संबंधीत टपाल पोस्टाव्िारे पाठववले

टपाल पाठववणे / डाक मुद्ांक

जाते

नोंिवही अघ्र्ावत ठे वणे

तसेच

स्थाननक

टपाल

असल्र्ास

स्थाननक नोंिवहीत नोंि घेऊन कार्ालर्ातील
कमाचाऱर्ामाफात सबंधीत कार्ाालर्ास पोहोच
घेऊन दिले जाते.

सामान्र् ववभाग

शासकीर्

स्टे शरी

बाबत

मालमत्ते

ववषर्क

परव्र्वहार
कार्ाालर्

मादहती ठे वणे
इतर

कार्ातील

सभेबाबत

परव्र्वहार
सवासाधारण पर व्र्वहार
कार्ाालर्ाचे आचधकारी वगावारी
2.

कार्ाालर्ीन अचधक्षक

अ ब क ड नुसार सुरक्षीत ठे वणे
जनसंपका अचधकारी
सावकारी तपासणी
मादहतीचा अचधकार
झिरो पेन्डंसी
संस्था तपासणी
महाराष््

कार्ाक्रम व

सहकारी

संस्था

अचधननर्म 1960 कलम 89
अंतगात

तपासणी

कार्ाक्रम

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

आस्थापन्ना

िै नंदिनी

कार्ावाही साठी प्रकरण तर्ार करणे

वाषीक वेतन वाढ

स्वतंर

सेवापस्
ु तके

शलहून त्र्ासोबत मसि
ु ा
सािर करता र्ेईल मसुिर्ाची स्वतंर प्रत

वेतन ननजश्चती

पुरेसे

सवा प्रकरणाच्र्ा रजा मंजरू ी
लोकशाही दिन सभा

दटपणी

सुध्िा ठे वता र्ेईल मसुिर्ात ज्र्ा बाबतीत
स्पष्टीकरण

पुनरावत्त
ृ ी
प्रकारणी
प्रकरण

आहे

करणे
ननणार्
स्वतंर

त्र्ाची

गरजेचे

दटपणी

नाही.

ज्र्ा

घ्र्ावर्ाचा

असेल

असे

दटपणीव्िारे

आिे शासाठी

सािर करावे अंतीम ननणार् िाल्र्ानंतर
मसुिा

ठरववण्र्ात

र्ावा

वरील

पैकी

कोणतीही पध्ित र्ोग्र् र्ाची प्रकारणांचा
आवाका व स्वरुप पाहून ननवड करण्र्ात
र्ावी.
दटपणी

प्रकरणातील

कागिपरे

शब्ि

शलहीण्र्ाची वा त्र्ाची उत्तरे िे ण्र्ाची वा
त्र्ाच्र्ा अथाानव
ु ाि िे ण्र्ाची गरज

नाही

कारणा

ववचाराचधन

कागिपरे

अचधकारी

वाचील असे गह
ृ ीत धरले पाहीजे. एखािर्ा

लांबलचक व गंत
ु ागतीच्र्ा परातील मि
ु र्ांचा
सारांश िे ण्र्ात र्ावा.
प्रकरण
तात्काळ

ननकालात
आवश्र्क

काढण्र्ाच्र्ा
असलेली

दृष्टीने
कागिपरे

अत्र्ंत आटोपशशल स्वरुपात परु ववणे हा

कार्ाालर्ीन दटपणीचा उिे श आहे. घटनांची
पडताळणी करणे शक्र् असेल तेथवर ती
करावी

वा

कही

चुक

असल्र्ास

ती

ननिशानास आणून घ्र्ावी.

प्रकरण गंत
ु ागंत
ु ीचे, प्रश्नाचे स्वरुप, त्र्ात
कारणीभुत असलेली पररजस्थती सिभा ननर्म

व पुवीची उिाहरणे लक्षात घेऊन दटपणी चा
तपशशल ठरवावा.
4

लेखा ववभाग

वाषीक अंिाज परक, चारमाही
, आठमाही अंिाज परक तर्ार
करणे
कॅशबुक शलहणे

मासीक खचा परक
ननवत्त
ृ ी वेतन

महालेखाकार ऑडीट पॅरा
लोक लेखा सशमती
सवा

प्रकरणाची

िे र्के

तर्ार

करणे
5

अथा /ववत्त / ननर्ोजन

सरकारी कजा ,व्र्ाज,
भागभांडवल,लाभांष,हमी शुल्क

शासकीर् लेजर अध्र्ावत ठे वणे
आथीक

सहाय्र्ाची

प्रकारणे

सािर करणे.
र्ोजना

अतगात

आथीक

मितीची मंजरू ी व त्र्ासंबधीचा
व्र्वहार
लोन

बॅन्ड

मुद्ांकीत

शमळवणे

पावत्र्ा

ऑडीट फी ची ननश्चीती
जमा ताळमेळ परके
लेखा शुल्क आकारणी परके
ननलेखन प्रस्ताव
महाराष्र

सहकारी

अचधननर्म

1960

संस्था
चे कलम

155 ची लेखापररक्षण फी
डी पी डी सी
6

ननर्मन

सहकारी संस्था नोंिणी
उपववधी िरु
ु स्ती
अपील

/

ररव्हीजन

संबंधी

कामकाज
िक्षता कक्षातील कामकाज

संस्थेच्र्ा

ननवडणुकीचे

कामकाज प्रशासक / प्राचधकृत
अचधकारी , अवसार्क नेमणक
ु
महाराष्र

सहकारी

संस्था

1960

अन्वर्े

अचधननर्म

कार्ावाही करणे.
7

ववकास -1

कृषी पत संस्थांची सवा प्रकारची
कामे.

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

आदिवासी

ववववध

कार्ा

संस्थाची कामे
मासीक सभा वत्त
ृ ांत शलहणे
शलड बँक सभा
आदिवासी ववकास महामंडळची
कामे
जजल्हा सवगीकरण संबधीत सवा
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

संस्था

एकात्मीक

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

परव्र्वहार,

स्वर्म

सहाय्र्ता बचत गट, पीक कजा
व्र्ाजमाफी इत्र्ािी.
भुववकास बँक सबंधी कामे

कलम 101 अन्वेर् आरआरसी
ववकास -2

(पत संस्था /कृषी पत संस्था)
मजूर

कामगार

जंगल

/

कामगार / सुशशक्षीत बेरोजगार
संस्थाचे कामकाज
ववकास -3

नागरी सहकारी पत संस्थाचे
कामकाज
नागरी

सहकारी

बँकाचे

कामकाज
कमाचारी पत संस्थाचे कामकाज
सांख्र्ाकी

सवा सहकारी संस्थाचे ए एन
आर
वेळीच

तक्ता
सािर

आथीक
न

परके
केलेल्र्ा

संस्थावर कार्ावाही करणे
8

ववकास -4

कृषी उत्पन्न बाजार सशमती
उत्पािक संस्था
भात चगरण्र्ा

जागतीक बॅक गोडावून / वखा

महामंडळ गोडावून / खाजगी
गोडावन
ू / संस्था गोडावन
ू
ग्राहक संस्था

गह
ृ ननमााण संस्था
फॉमींग,
अकेक्षण ् शाखा

आदिवासी

,

गह
ृ ननमााण संस्था
सवा प्रकारच्र्ा

संस्थाचे

लेखापररक्षण अहवालाची नोंि
घेणे
लेखापररक्षण बाबत ठराव
प्राप्त करणे
लेखापररक्षण अहवाल वाचन
िोष िरु
ु स्ती अहवाल प्राप्त
करुन घेणे

ववशेष अहवालावर कार्ावाही
करणे
लेखपररक्षण अहवालात
अफरातफर आढळून आल्र्ास
लेखापरक्षक्षकास FIR िाखल
करण्र्ास सुचना िे णे.

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(b)(IIII) ननणाय प्रकरणेतील पयािेक्षण जिाबदारीचे उत्तर दाईत्ि

ननश्चचत करुन कायापध्दतीचे प्रकािन
अ क्र

कार्ाालर्ाकडून परु ववली जाणारी सेवा

आवश्र्क कागिाची
पुतत
ा ा केल्र्ा नंतर

सेवा परु ववणारा

अचधकारी / कमाचारी

ककती कालावधीत सेवा
1

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीच्र्ा

पुरवीली जाईल

ववदहत कालावधीत सेवा
न पुरववल्र्ास तक्रार
कताा र्ेईल तो
अचधकारी

दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीना अंतीम उत्तर

45 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

तालुका स्तरीर् संस्थाची नोंिणी

2 मदहने

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

2 मादहने

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म

10 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

7

ननवारणासंबंधी अंतररम उत्तर िे णे
2

िे णे
3
4
5

सहकारी संस्थांची पोटननर्म िरु
ु स्ती
1960 चे कलम 152 अनस
ु ार

नामननिे शन परावर िाखल िालेल्र्ा
अजाावरील अवपलाचा ननणार् िे णे
6

मुंबई सावकारी ननर्ंरण कार्िा 1946
नुसार सावकारी परवाने िे णे

अ) अवपल अजा शशफारस करुन
जजउननगड र्ांचे कडे पाठववणे
ब)

सावकारीचे नुतणीकरणाचे

7 दिवस ृ
7 दिवस

आलेले अजा शशफारस करुन
जजउननगड कडे पाठववणे
7

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म
1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबधक
कार्ाालर्ातील कागिपराची पाहणी करणे

1 दिवस

8

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म

फी भरल्र्ानंतर 2

1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबंधक

दिवसात

कार्ाालर्ातील कागिपराची

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

1 मदहणा

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

पररपण
ु ा प्रसताव प्राप्त

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

7 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

3 मदहने

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

7 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

साक्षांकीत

उपलब्ध करुन िे णे
महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म

9

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

10

1960 चे कलम 73 आर् जी नस
ु ार

िाल्र्ानंतर 7 दिवस

अववश्वास ठराव पारीत करण्र्ासाठी
संचालक मंडळाची

सभा बोलववणे

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म

11

1960 चे कलम 83 नस
ु ार सस्थेची

चौकशी करणे बाबत मागणी अजाावर
कार्ावाही
सहकारी संस्थेमध्र्े सिस्र् म्हणन
ु नकार

12

िे ण्र्ाच्र्ा अजाावर अपील िाखल िाल्र्ास
त्र्ाचा ननणाण िे णे
गड / खंडसरी वरील गऱु हाळांना परवानगी

13

िे णे

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था तालक
ु ा गडधचरोली येथील कायाालयीन अधिकार कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

माहहतीचा अधिकार कलम

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

अ क्र

सुचना

परकानुसार

ववषर्
1

दिलेले

सहकारी संस्था कामकाज

ननर्म क्रमांक व वषा

अशभप्रार्

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म 1960 व महाराष्र
सहकारी संस्था ननर्म 1961

कमाचारी / अचधकारी ननर्ंरण

महाराष्र नागरी सेवा ननर्म 1982

आचथाक

महाराष्र कोषागार ननर्म , महाराष्र ववत्तीर् ननर्म

अचधकर

अमलबजावणी

माहहतीचा अधिकार कलम

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

अ क्र
1

शासन ननणार्ा नुसार दिलेले ववषर्

माहहतीचा अधिकार कलम

शासन ननणार् क्रमांक व तारीख

अशभप्रार्

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

अ क्र
1

शासन पररपरका नस
ु ार दिलेले ववषर्

माहहतीचा अधिकार कलम

शासन पररपरक

क्रमांक व तारीख

अशभप्रार्

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

अ क्र
1

ववषर्

क्रमांक व तारीख

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(a)(VII) कामासी सबंिीत अशभलेख

अशभप्रार्

अ क्र

ववषर्

िस्तएैवजाचा प्रकार नस्ती/मस्टर/नोंिपुस्तक /व्हाऊचर
इत्र्ािी

प्रमुख

तपशशलवार

बाबीचा

सुरक्षीत

ठे वल्र्ाचा

कालावधी

कार्ाालर्ातील सवा धारीका कार्ाालर्ाचे अशभलेख कक्षात उपलब्ध आहे त व त्र्ाची नोंि सेन्रल
नोंिवहीत घेतलेली आहे .

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र
1

सल्लामसलतीचे ववषर्
प्रशासक

/

कार्ाप्रणालीचे ववस्तत
ृ वणान

प्राचधकृत

संघीर्

सुनावणीस बोलावणे

िरु
ु स्ती

सुनावणीस बोलावणे

िोष

संघीर्

संस्थेचे ववभाजन

3.

संस्थेस

अचधकाऱर्ाची ननर्ुक्ती
लेखापररक्षण

2

4 (1)(B)(VII) सनसामान्यािी सलामसलत करण्याची व्यिस्था

संघीर्

संस्थेस
संस्थेस

कोणते अचधननर्म /ननर्म /पररपरक

पर

िे ऊन

पर

िे ऊन

चे कलम 77 व 78

अ क्र

सशमतीच नाव

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म 1960
चे कलम 82

पर

िे ऊन

सुनावणीस बोलावणे

माहहतीचा अधिकार कलम

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म 1960

पुनरावत्त
ृ ीकाल
--

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म 1960
चे कलम 18

4 (1)(B)(VIII) कायाालयाच्या सशमतीची यादी.

समीतीचे

सशमती

ककती वेळा

सभा जनसामान्र्ासाठी

सिस्र्

उदिष्टर्े

घेण्र्ात र्ेते

खुली आहे ककं वा नाही

सभेचा इनतवत्त
ृ ांत

ननर्ुक्ती व आश्वासीत प्रगती र्ोजना नसल्र्ाने मादहती ननरं क समजण्र्ात र्ावी

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) कायाालय अनद
ु ान िाटपच्या कायाक्रमाची कायापध्दती.

मा. ववभागीर् सहननबंधक, सहकारी संस्था नागपूर ववभाग नागपूर र्ांचे कडून जजल्हर्ासाठी जे अनूिान वाटप करण्र्ात र्ेते
.जजल्हा कार्ाालर् तालुक्र्ास अनुिान वाटप करतो.

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) कायाालयाच्या अशभसभांची यादी प्रकािीत

यादी प्रकािीत

करणे
नमन
ु ा -ब
अ क्र

अशभसभेचे नाव

सभेचे सिस्र्

सभेचे

उदिष्ठ

ककती

वेळा

घेण्र्ात र्ेते

सभा

सभेचे कार्ावत्त
ृ ांत

जनसामान्र्ा

(उपलब्ध)

साठी खुली आहे
ककं वा नाही
ननरं क

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) कायाालयाच्या पररषदाची यादी प्रकािीत करणे
नमन
ु ा -क

अ क्र

पररषिे चे नाव

पररषिे चे सिस्र्

पररषिे चे उदिष्ठ

ककती

वेळा

घेण्र्ात र्ेते

सभा

सभेचे कार्ावत्त
ृ ांत

जनसामान्र्ा

(उपलब्ध)

साठी खुली आहे
ककं वा नाही
ननरं क

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(VIII) संस्थेची

यादी प्रकािीत करणे

नमन
ु ा -ड
अ क्र

संस्थेचे नाव

संस्थेचे सिस्र्

संस्थेचे

उदिष्ठ

ककती

वेळा

घेण्र्ात र्ेते

सभा

सभेचे कार्ावत्त
ृ ांत

जनसामान्र्ा

(उपलब्ध)

साठी खुली आहे
ककं वा नाही
ननरं क

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

कार्ाालर्ाकडून परु ववली जाणारी सेवा

आवश्र्क कागिाची
पुतत
ा ा केल्र्ा नंतर

ककती कालावधीत सेवा
पुरवीली जाईल

सेवा परु ववणारा

अचधकारी / कमाचारी

ववदहत कालावधीत सेवा
न पुरववल्र्ास तक्रार
कताा र्ेईल तो
अचधकारी

1

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीच्र्ा

7

दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

जनतेकडून आलेल्र्ा तक्रारीना अंतीम उत्तर

45 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

तालुका स्तरीर् संस्थाची नोंिणी

2 मदहने

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

2 मादहने

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म

10 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

1 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म

फी भरल्र्ानंतर 2

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबंधक

दिवसात

1 मदहना

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

पररपुणा प्रस्ताव प्राप्त

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

7 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

3 मदहने

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

7 दिवस

सहाय्र्क ननबंधक

जजल्हा उपननबंधक,

ननवारणासंबंधी अंतररम उत्तर िे णे
2

िे णे
3
4
5

सहकारी संस्थांची पोटननर्म िरु
ु स्ती
1960 चे कलम 152 अनस
ु ार

नामननिे शन परावर िाखल िालेल्र्ा
अजाावरील अवपलाचा ननणार् िे णे
6

मंब
ु ई सावकारी ननर्ंरण कार्िा 1946
नुसार सावकारी परवाने िे णे

अ) अवपल अजा शशफारस करुन

7 दिवस

जजउननगड र्ांचे कडे पाठववणे
ब)
आलेले

अजा शशफारस करुन जजल्हा

उपननबंधक

सहकारी संस्था

गडचचरोली र्ांचे कडे
7

7 दिवस

सावकारीचे नत
ु णीकरणाचे

पाठववणे

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म
1961 मधील ननर्म 30 अन्वर्े ननबधक
कार्ाालर्ातील कागिपराची पाहणी करणे

8

कार्ाालर्ातील कागिपराची

साक्षांकीत

उपलब्ध करुन िे णे
9

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

10

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

िाल्र्ानंतर 7 दिवस

अववश्वास ठराव पारीत करण्र्ासाठी
संचालक मंडळाची
11

सभा बोलववणे

महाराष्र सहकारी संस्था अचधननर्म
1960 चे कलम 83 नुसार सस्थेची

चौकशी करणे बाबत मागणी अजाावर
कार्ावाही
12

सहकारी संस्थेमध्र्े सिस्र् म्हणन
ु नकार

िे ण्र्ाच्र्ा अजाावर अपील िाखल िाल्र्ास
त्र्ाचा ननणाण िे णे
13

गड / खंडसरी वरील गुऱहाळांना परवानगी
िे णे

मंजूर कराियाचे प्रस्ताि
अ

र्ोजनेचे

ज्र्ा कार्ाालर्ामाफात

अथा सहाय्र्ाचा

क्र

नाव

प्रस्ताव सािर

स्वरुप

करावर्ाचे आहे त्र्ाचे
नाव

भागभांडवल

प्रस्तावासोबत सािर
करावर्ाची कागिपरे

मंजूरीसाठी

शती व अटी

र्ा कार्ाालर्ास तरतुि प्राप्त होत नसल्र्ाने सािरील मादहती ज

माहहतीचा अधिकार कलम
अ
क्र
1

ननरं क समजण्र्ात र्ावी.

4 (1)(B)(IX) कायाालयातील कमाचाऱ्याच्या िेतनाची माहती

पिनाम

अचधकारी कमाचाऱर्ाचे नाव

वगा

रुजु दिनांक

िरु ध्वनी क्रमांक

एकूण वेतन

सहाय्र्क ननबंधक,

ननतीन मस्के

ब

2/7/2015

9075745554

53616/-

श्री. आर.डी. मून

क

7/7/1994

8928680020

43953/-

ववजर्.एस.पाटील

क

14/3/2008

9923391300

35826/-

2

सहकार अचधकारी श्रेणी-1

3

मुख्र्शलपीक

4

सहाय्र्क सहकार अचधकारी

ररक्त पि

क

---

---

--

6

कननष्ठ शलपीक

पी.पी.घोरमाडे

क

11/1/2016

8446530729

23086/-

7

शशपाई

ररक्त पि

ड

---

--

--

माहहतीचा अधिकार कलम
अ

पिनाम

क्र

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

अचधकारी/

कमाचाऱर्ाचे

वेतनश्रेणी

घरभाडे

आिी

नाव

वाहतुक

भत्ता

भत्ता

ववशेष
भत्ता

1

सहाय्र्क ननबंधक,

ननतीन मस्के

--

--

--

--

--

2

सहकार अचधकारी श्रेणी1

श्री.आर.डी.मून

9300-34800 मुळ वेतन 13450 ग्रेड-पे-4400

2365

825

600

--

4

मुख्र्शलपीक

ववजर् एस.पाटील

0

750

400

--

5

सहाय्र्क सह. अचधकारी

ररक्त पि

9300-34800मुळ वेतन-9710 ग्रेड-पे4300
--

--

--

--

--

6

कननष्ठ शलपीक

पी. पी.घोरमाडे

5200-20200 मुळवेतन 6070 ग्रेड पे -

1107

615

400

--

7

शशपाई

ररक्त पि

---

--

--

--

--

2400

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र
1

अंिाजपरकीर् शशषााचे वणाण

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

ननर्ोजजत

001(01)(05) ववभागीर् व

27,00,000

वेतन

जजल्हा प्रशासन-24250067

15,000

प्रवास

--

20,000

कार्ाालर्ीन खचा

--

499

कार्ाालर्ीन भाडे

--

15000

ववज / िरु ध्वनी

--

व कामाचा तपशशल)

अचधक

अनुिान

अशभप्रार्

अपेक्षीत असल्र्ास
--

00

पेराल

--

00

वाहन िरु
ु स्ती

--

2750499

माहहतीचा अधिकार कलम

वापर(क्षेर

एकूण बेरीज

4(D)(B)(XIII) कायाालयातील शमळणाऱ्या परिाना याची परिाना/परिानगी
/ सिलतीचे प्रकर

अ क्र

परवाना

परवान्र्ाचा

परवाना

धारकाचे नाव

प्रकार

क्रमांक

दिनांक पासन

दिनांक पर्ंत

सवासाधारण

परवाण्र्ाची

अटी

ववस्तत
ृ
माहती

र्ा कार्ाालर्ा माफात परवाना दिल्र्ा जात नसल्र्ाने सिरील मादहती

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

सुववधाचा प्रकार

ननरं क समजण्र्ात र्ावी

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

कार्ापध्िती

दठकाण

जबाबिार
व्र्क्ती
कमाचारी

तक्रार ननवारण
/

सहाय्र्क ननबंधक, र्ांना

1

भेट

अशभलेख तपासणी

2.

ते

10.00
5.45

ते

10.00
5.45

पुवा

परवाणगी

सहाय्र्क

शशवार्

ननबंधक, र्ांचे

गरु
ु वार व शक्र
ु वार

कार्ाालर्ात

अजा

सहाय्र्क

िे ताच

उपलब्ध

श्री.आर.डी.मुन

ननतीन मस्के

सहकार

सनन

अचधकारी
श्रेणी-1

ननबंधक, र्ांचे
कार्ाालर्ात

श्री.आर.डी.मुन

ननतीन मस्के

सहकार

सनन

अचधकारी
श्रेणी-1

कामाची तपासणी

3.

ते

10.00
5.45

अजा

िे ताच

उपलब्ध

सहाय्र्क

ननतीन मस्के

ननतीन मस्के

ननबंधक, र्ांचे

सनन

सनन

सहाय्र्क

ववजर् पाटील

ननतीन मस्के

ननबंधक, र्ांचे

मुली

सनन

सहाय्र्क

पी.पी.घोरमाडे

ननतीन मस्के

ननबंधक, र्ांचे

क.ली

सनन

कार्ाालर्ात
नमुने

4

शमळण्र्ा

बाबत

मादहती

ते

10.00
5.45

अजा

िे ताच

उपलब्ध

कार्ाालर्ात
सच
ु ना फलक

5

ते

10.00
5.45

अजा

िे ताच

उपलब्ध

कार्ाालर्ात

माहहतीचा अधिकार कलम
अ क्र

िस्तऐवजाचा प्रकार

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

ववषर्

कोणत्र्ा

मादहती शमळण्र्ाची

इलेक्राननक

पध्ित

जबाबिार व्र्क्ती

नमण्
ु र्ात

ननरं क

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(XVI)

िासकीय माहहती जन अधिकारी / अवपलीय अधिकारी / सहाय्यक माहहती जन अधिकारी
अ)

िासकीय माहहती जन अधिकारी

अ

शासकीर्

क्र

जन

मादहती

अचधकारी

पिनाम

कार्ाक्षेर

पत्ता व फोन

चे

इमेल

अपीलीर्

नंबर

अचधकारी

नाव
1

ननतीन मस्के

सहाय्र्क

सहाय्र्क सबंधक,

ननबंधक,

सहकारी

कार्ाालर्ापुरते

--

Ar_gad@rediffmailcom,
arcsgadchiroli@gmailcom

संस्था

पी.बी. पाटील
जजल्हा
उपननबंधक,

तालक
ु ा गडचचरोली

सहकारी संस्था
गडचचरोली

,

शासकीर्
कार्ाालर्ाचे
संकुल

बॅरेक

क्रमांक -1

ब)
अ क्र

सहाय्यक िासकीय माहहती जन अधिकारी
सहाय्र्क शासकीर् मादहती

पिनाम

कार्ाक्षेर

जन अचधकारी
1

सबंधीत कमाचारी

सहकार

(शाखा प्रमख
ु )

अचधकारी श्रेणी1

क) अपीलीय अधिकारी

कार्ाालर्ापुरते

पत्ता
नंबर
--

व

फोन

इमेल
Ar_gad@rediffmailcom,
arcsgadchiroli@gmailcom

अ

अवपलीर्

मादहती

क्र

अचधकारीचे नाव

पिनाम

कार्ाक्षेर

पत्ता

व

फोन

इमेल

र्ांच्र्ा

नंबर

अचधनस्त
शासकीर्
अचधकारी

1

श्री. पी. बी पाटील

जजल्हा

जजल्हा उपननबंधक,

उपननबंधक,

कार्ाालर्ापुरते

07137222323

ddr_gad@rediffmail.com

ववभागीर्
सहननबंधक,

सहकारी

सहकारी

संस्था

संस्था नागपरू

माहहतीचा अधिकार कलम

4 (1)(B)(XVII)

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था कायाालयानी प्रकािीत माहहती.
सन 2016-17 र्ा वषाात कोणतीही माहीती प्रकाशीत केलेली नाही.

सहाय्यक ननबंिक, सहकारी संस्था कायाालयातील अधिकारी ि कमाचारी यांचे अधिकाराचा तपशिल.
(महहतीचा अधिकार अधिननयम 2005 कलम 4(1)(ब)(1) नस
ु ार)
अ.क्र
1

पिनाम

अधिकार (आथीक)

कोणत्र्ा कार्िर्ा /ननर्म/

कार्ाालर्ाीन पध्ित /
अशभप्रार्

सहाय्र्क सबंधक,

कमाचारी भववष्र् ननवााह

शासन ननणार् / पररपरकानस
ु ार

सहकारी संस्था तालुका

ननधी परतावा अग्रीम

भववष ्र् ननवााह ननर्म 13/16
नुसार

कार्ाालर्ीतील अचधकारी व

गडचचरोली

मंजूर

पगार बबले, भत्ते बबले

महाराष्र कोषागार ननर्म 156

काढणे त्र्ास मंजूरी िे णे

व ववत्तीर् ननर्म 15 नुसार

आकस्मीक खचा बबले

महाराष्र ववत्तीर् ननर्म पस्
ु तीक
1978 ननर्म 2 व 7 शासन

ननणार् दिनांक 11 जुलै 2001

कमाचाऱर्ाचे परु ते
कक्षेतील
--

अचधकार प्रधान दिलेल्र्ा
अदट नुसार

पमाणे
कमाचाऱर्ांचे इनकम टॅ क्स
अराजपरीत शासकीर्
कमाचाऱर्ाना सण अग्रीम
मजुर करणे

महाराष्र ववत्तीर् ननर्म पुस्तीका
1978 भाग 1 मधील ननर्म
142 (जे)

शासन ननणार्

दिनांक 26 ऑक्टोबर 2015
प्रमाणे

प्रिासकीय अधिकार
रजा मंजूर वगा-3

महाराष्र नागरी सेवा ननर्म

30 दिवस

(रजा)
रजा मंजूर वगा -4

महाराष्र नागरी सेवा ननर्म

30 दिवस

(रजा)
वाषीक वेतनवाढ

महाराष्र नागरी सेवा ननर्म

प्रत्र्ेक्षात ननर्ंरणाखालील

(वेतन) ननर्म 36

सवा कमाचारी

वेतन ननजश्चती वग-3 व
4

महाराष्र नगारी सेवा ननर्म

प्रत्र्ेक्षात ननर्ंरणाखालील

(वेतन) ननर्म 11

सवा कमाचारी

गोपननर् अहवाल शलहणे

सामान्र् प्रशासन ववभाग शासन

प्रत्र्ेक्षात ननर्ंरणाखालील

वगा- 3 व 4

ननणार् क्रमांक सी एफ आर-

सवा कमाचारी

1210/प्र क्र .47/21102/तेरा
दि. 01 नोव्हे -2011
फौजदार अधिकार
---

ननरं क

ननरं क

महाराष्र सहकारी संस्था

महाराष्र सहकारी संस्था

अचधननर्म 1960 चे

अचधननर्म 1960 ननर्म 1961

अिान्यायीक अधिकार

ननरं क

ननबंधकाचे प्रिान केलेले

शासन ननणार् क्र.

अचधकार

सीएसएल/1493/1162/सीआर47-15 सी 7 ॲगष्ट 1993

सहकारी संस्था करीता

कलम -6

ककमान प्रवताक संख्र्ा
ठरववणे
सहकारी संस्थाची नोंिणी

कलम -9

व्र्क्ती शेतकरी आहे

कलम-11

ककं वा नाही वा संस्थेच्र्ा
कार्ाक्षेरात राहतो ककं वा
कसे हे ठरवणे
सहकारी संस्थाचे

कलम -12

वगीकरण
सहकारी संस्था पोटननर्म

कलम -13

नोंिणी व पोटननर्म
िरु
ु स्ती

पोटननर्म िरु
ु स्तीचे

कलम -14

संस्था एकरीकरण

कलम -17

ननिे श

ववलणीकरण , ववभाजन
र्ास परवानगी िे णे
लोक दहतासाठी ननिे श

कलम-18

,ववभाजन र्ास
परवानगी िे णे
प्राथशमक कृषी पत

कलम 18 बी

सहकारी संस्थाच्र्ा

कलम 18 सी

तालक्
ु र्ा परु ते

कलम 19

तालुक्र्ा पुरते

संस्था एकरीकरण

पुनरा चना कार्ाक्षेरातील
बिलामुळे करणे

सहकारी संस्थाची
पुनरा चना करणे

सहकारी संस्थाची नोंिणी

कलम 21

रद्ि करणे
सहकारी संस्था नोंिणी

कलम 21 अे

ननष्प्रभावतीत करणे
सहकारी संस्था

कलम 23 (2)

सभासिाचे अपील
चालवणे
सहकारी संस्था मधील

कलम 35 (1)

सभासि रद्ि केलेल्र्ा
ठरावास मान्र्ता िे णे
राखीव ननधी मध्र्े जमा

कलम 66

करणेच्र्ा नफर्ाच्र्ा
रक्कमाचा भाग कमी
करणेस परवानगी
डीव्हीडंड 15 टक्के वर

कलम 67

िे णे परवानगी िे णे
संस्थेची ननधी गुतववणेस
परवानगी िे णे

कलम 70

संस्थेचा ननधी संस्थेच्र्ा

कलम 71 अे

पिाचधकाऱर्ानी स्वताच्र्ा
केस करता वापरण्र्ास
वसुली प्रमाणपर िे णे
सहकारी संस्थाच्र्ा
ननवडणुका घेणे

संस्थेच्र्ा व्र्वस्थापन

कलम 73

क वगााच्र्ा संस्था

कलम 73

कार्ाक्षेरातील संस्था

सशमतीवर ननवडुन

आलेल्र्ा सिस्र्ाची नावे
जाहीर करणे
ववशेष साधारण सभा

कलम 76

बोलववणे
सहकारी संस्थेवर

कलम 77

सशमती, नववन सशमती
प्रशासक नेमणे
सशमती ननष्प्रभाववत

कलम 78

करणे व प्राचधकृत
अचधकारी नेमणे

संस्थेस ननिे श िे णे

कलम 79

संस्थेच्र्ा ित्पराचा ताबा

कलम 80

घेणे
संस्थेचे लेखापररक्षण

कलम 81

करणे

संस्थेनी ठराव घेऊन
लेखापररक्षकाची नेमणुक

करणे. तसेच ठराव प्राप्त न
िाल्र्ास जजउनन हे
परं तक
ु ान्वर्े आिे श
काढतील.
लेखापररक्षण िोष िरु
ु स्ती

कलम 82

संस्थेची चौकशी

कलम 83

संस्थेच्र्ा नुकसानी

कलम 88

करुन घेण

ननजश्चत करुन

अपचाऱर्ाकडून वसुल
करणे

संस्थेची तपासणी

कलम 89

संस्थेकडील शासकीर्

कलम 155

वसुली

वसुलीचे अचधकार

कलम 156

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

1

पिनाम

सहाय्र्क ननबंधक,

आथीक कताव्य

कार्ाालर् प्रमुख म्हणुन

कोणत्र्ा कार्िर्ा /ननर्म/

कार्ाालर्ाीन पध्ित /

शासन ननणार् /

अशभप्रार्

पररपरकानुसार

शासन ननणार् क्रमांक

सवा कामकाज ननर्ंरण ,

सीएसजी -2461/8828/ जे

मागािशान व ननणार् घेणे

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

प्रिासकीय कताव्य
1

सहाय्र्क ननबंधक,
प्रमुख म्हणुन सवा

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

सहाय्र्क ननबंधक, म्हणन
ु

असणारी कताव्र्

कामकाजावर मागािशान व
ननणार् व ननर्ंरण
फैजदारी कताव्य
1

June 1981 of
Commissioner
Cooperation

ननरं क

अथान्यायीक कताव्ये
अथान्र्ार्ीक अचधकार

महाराष्र सहकारी संस्था

वापरीत असताना

अचधननर्म 1960 व ननर्म

आवश्र्क असणारी सवा

61 च्र्ा तरतुिी नुसार

वैधाननक

तरति
ु ीचे

पालन करणे

--

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

जा.क्र.सनि.गड./ मा.अ./ कलम 4(1)(B)/

/2017

कार्यालर्य
सहाय्र्यक निबं धक,सहकारी संस्था,गडनचरोली
नििांक :- /03/2017
प्रनि,
मा. नजल्हा उपनिबं धक
सहकारी संस्था,गडनचरोली.
निषर्य :- सािवजनिक प्राधीकरणािे स्िि:हु ि मानहिीचा अधीकार 2005 च्र्या कलम
कलम 4(1)(B) अन्िर्ये मानहिी प्रकट करण्र्याबाबि.
संिर्व :- 1) मा. सहकार आर्युक्ि ि नि बं धक सहकारी संस्था म.रा.पुणे र्यांचे पत्र .
सआ.15,/मा.अ. 2005 /सिवसाधारण / कलम 4(1)(B) /965/2017
नििांक 18.01.2017
2) आपले कार्यालर्यीि ई –मेल नििांक 07/3/2017
उपरोक्ि निषर्याचे अिलोिकि व्हािे.
उपरोक्ि निषर्याचे अिुषंगािे, निनहि िमुन्र्यािील गडनचरोली ि धािोरा िालुक्र्यािील
मानहिी सनििर्य सािर करण्र्याि र्ये ि आहे .
सहपत्र:- 1)गडनचरोली िालुक्र्याची कलम 4(1)(B) ची मानहिी.
2) धािोरा िालुक्र्याची कलम 4(1)(B) ची मानहिी.
सहाय्र्यक निबं धक
सहकारी संस्था,गडनचरोली
प्रनिनलपी मानहिीकनरिा सनििर्य सािर.
1)मा. निर्ागीर्य सहनिबं धक, सहकारी संस्था,िागपूर
2) मा.सहकार आर्युक्ि ि निबं धक सहकारी संस्था, म.रा.पुणे
सहाय्र्यक निबं धक
सहकारी संस्था,गडनचरोली

