मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
2005
मिधल कलम (4) (1) (ख) नुसार
िस द करावयाची मािहती

काय लय
सहकार अिधकारी ेणी-1,
सहकारी सं था, लोणार
07260 220233
1
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प -1,
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ख) (1)
सहकार अिधकारी ण
े ी-1, सहकारी सं था,ता.लोणार, िज. बुलडाणा या सावजिनक ािधकरणा या कामां चा आिण
कत याचा तपिशल
01

सावजिनक ािधकरणाचे
नाव

सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार
िज हा बुलडाणा

02
03
04

संपण
ु प ा
काय लय मुख
कोण या खा या या अंतगत
हे काय लयआहे .

िगतमलॉज टे ट बॅके या बाजुला , ता.लोणार. िज.बुलडाणा
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार
सहकार, पणन व व ो ोग िवभाग

05

कामाचा अहवाल कोण या
काय लयाकडे सादर केला
जातो

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, स.राजा,

कायक ा ( भौगोलीक )
जनते ला दे त असले या
सेवां चा थोड यात तपिशल

लोणार तालु या पुरते
1. जनते कडु न आले या त ारी या िनवारणासंबंधी
7 िदवसात अंत िरम उ र दे णे व 2 मिह यात अंितम उ र दे णे

06
07

मा.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, बुलडाणा,

2. तालुका तरीय सहकारी सं थांची न दणी करणे
(कालावधी दोन मिहने )
3. तालुका तरीय सहकारी सं थांची पोटिनयम/ उपिवधी दुर ती
करणे ( कालावधी दोन मिहने )
4.महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 152- अ
नुसार नामिनदशन प ावर दाखल झाले या अज वरील अिपलाचा
िनणय दे णे ( कालावधी 10 िदवस )
5.मं◌ुबई सावकारी िनयं ण कायदा 1946 नुसार सावकारी
परवाने दे णे.
अ. सावकारी परवा याची िशफारसी करीता आले ले अज
( कालावधी 7 िदवस )
ब. सावकारां चे नुतिनकरणाचे अज तपासून िशफारस करणे
(
कालावधी 7 िदवस )
6. महार सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम . 30
अ वये नबंधक काय लयातील कागदप े पाहणीसाठी उपलबध
क न दे णे.
7. महारा सहकारी सं था, अिधिनयम 1961 चे िनयम 30
अ वये िनबंधक काय लयातील कागदप ाची सां ांिकत त
उपल ध क न दे णे.
8.महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 73-एक-ड
नुसार अिव वास ठराव पारीत करणेसाठी संचालक मंड ळ सभा
बोलािवणे ( कालावधी 7 िदवस )
9. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 83 नुसार
सं थेची चौकशी करणेबाबत या मागणी अज वर कायवाही
(कालावधी 7 िदवस )
10.सहकारी
सं थाम ये
सद य व
दे यास
नकार
2
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िमळ याबाबत या त ार अज वर अिपल दाखल झा यास याचा
िनणय दे णे
( कालावधी 3 मिहने )
11. महारा रा य वखार महामंडळ कायदा 1959 अंतगत धा य
साठवणुकीचा परवाना करीता िशफारस करणे
12.सहकारी सं थांना ावया या शासकीय अथसहा या या
करणाची िशफारस करणे
08

लोणार येथे

थावर मालम ा

टे ट बॅ के या बाजुला गतमलॉज

ी कापु रे

यां या मालक या जागेत 680 चौ फुट जागा दर महा
3000/- भाडे
09

काय लयाची वेळ आिण दुर वनी मांक

वावर घेतलेल आहे .

काय लयाची वेळ सकाळी 9.45 ते सं या 5.45
1. दुर वनी मांक - 07260 220233
ई-मेल : co1.bud.lnr@gmail.com

10

सा ताहीक सुटटी आिण िवशेष
सेवां चा कालावधी

शासकीय िनयमानुसार

तालुका तर
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, काय लयातील संरचनेची मािहती
सहकार अिधकारी ेणी-1,
1 - पद
सहा यक सहकार
अिधकारी
1-पद (री त )

किन ठ
िलपीक
1-पद

िशपाई पद मंजरु
नाही
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प -2
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (2)
अ. .

अिधकार पद

अिधकार व कत ये

01

सहकार
अिधकारी
ेणी-1 मािहतीचा अिधकारअिधिनयम अंत गत येणा-या अज तील जनमािहती
सहकारी सं था ता. लोणार
अिधकारी हणून मािहती पुरिवणे
मािहती अिधकार अिधिनयम अंतगत येणा-या कलम
मािहतीचा अिधकारअिधिनयम अंतगत येणा-या कलम 19 खालील
मा.रा य मािहती आयु त खंडिपठ, अमरावती यां चे काय लयात
जनमािहती अिधकारी हणून अिपलाचे सुनावणीसाठी उप थीत राहणे.
काय लयाम ये येणा-या अ यांगतांशी कामकाजाबाबत चच करणे
तसेच मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, ता. िसदं खेडराजा यां या
िनदशाखाली कामकाज करणे, सोपिव यात आले या िवभागाचे
कामकाज, मािहती आदान दान, वरी ठ काय लयाचे अहवाल दे णे,
तसेच वरी ठांकडू न आले या आदे शाचे पालन करणे

02

सहा यक सहकार अिधकारी

िर त पद

03

कंिन ट िलिपक

यांना सोपिव यात आले या िवभागाचे कामकाज , मािहती आदान
दान, वरी ठ काय लयाचे अहवाल दे णे, वरी ठाकडु न आले या
आदेशाचे पालन करणे
आवक टपाल वीकारणे, काय लयीन संदभ जावक करणे, काय लयीन
टपाल पाठिवणे व या अनुषंग ाने आव यक न दी ठे वणे, वरी ठाकडु न
नेमुण िदले ले कामकाज व सुचनाचे पालन करणे.
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प -3
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (3)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार ,िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणात कोणताही
िनणय घेतांना पाळली जाणारी िनणय ि येची आिण यावरील दे खरे खीची प दत आिण सोपिवले ले यकतीगत
उ रदायी व
अ. .

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

िवहीत कालावधीत
सेवा न पुरिव यास
यां याकडे त ार
करता येईल तो
अिधकारी व दुर वनी
मांक
मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

दोन मिहने

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

दोन मिहने

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा
मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा
मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

अ) सावकारी परवाना िमळ या सात िदवस
साठीचे अज िशफारस करणे

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

ब)
सावकारी
परवा याचे सात िदवस
नुतनीकरणाचे आले ले अज
तपासून िशफारस करणे

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

07

महारा सहकारी सं था
िनयम 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधक
काय तयातील कागदप े
पाहणीसाठी उपल ध
क न दे णे

एक िदवस

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा यां चे परवानगीने
सहकार अिधकारी ेणी-1,
सहकारी सं था

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

08

महारा

एक िदवस

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी

मा.िज हा उपिनबंधक,

01

02

03
04

काय लयाकडु न पुरिवली
जाणारी सेवा

जनते कडु न आले या
त ारी या िनवारणासंबंधी
अंतिरम उ र दे णे
जनते कडु न आले या
त ारी या िनवारणासंबंधी
अंतीम उ र दे णे
तालुका तरीय सहकारी
सं थांची न दणी
सहकारी सं थांची
पोटिनयम दु ती

05

महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 चे कलम
152-अ, नुसार नामिनदशन
प ावर दाखल झाले या
अज वरील अिपलाचा
िनणय

06

मुंबई सावकारी कायदा
1946

सहकारी सं था

आव यक
कागदप ाची
पुतता के यानंतर
िकती कालावधीत
सेवा पुरिवली
जाईल
सात िदवस

दोन मिहने
10 िदवस

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी
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िनयम 1961 चे िनयम
.30 अ वये िनबंधक
काय तयातील कागदप ाची
सां ां कत त उपल ध
क न दे णे
महारा सहकारी सं था
परीपुण ताव
िनयम 1960 चे कलम 73-एका त झा यानंतर
ड नुसार अिव वास
सात िदवस
ठराव पारीत करणेसाठी
संचालक मंडळ सभा
बोलािवणे

सं था, िस.राजा यां चे परवानगीने
सहकार अिधकारी ेणी-1,
सहकारी सं था

सहकारी सं था, बुलडाणा

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

10

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

तीन मिहने

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

11

सहकारी सं थाम ये सद य
तीन मिहने
हणुन नकार दे याचा
अज वर अिपल दाखल
झा यास यांचा िनणय दे णे
महारा रा य वखार
सात िदवस
महामंडळ कायदा 1959
अंतगत परवाना ची िशफारस
करणे

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

सहकारी सं थांना
ावया या शासकीय
अथसहा या या करणाची
िशफारस करणे

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था, िस.राजा

मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा

09

12

13

एक मिहना
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प -4
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (4)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार,िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणात होणा-या
कामासंबंधी सव सामा यपणे ठरिवले ली भौितक व आ थक उि टे
ल ांक पुतता अहवाल
( िद. 31/12/2017 अखेर )
अ.
िवषय
ल ांक
पुतता
ट केवारी
.
मागील
चालु
एकुण
1

2

मिहना
4

3

अ) रा ीयकृत बँका िपक कज वाटप
खरीप ( पये लाखात )
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ब) र बी ( पये लाखात )
अ) निवन सभासदांना कज वाटप
सभासद सं या
ब) र कम पये लाख

मिहना
5

6

7

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

अ) पीक कज वसुली अ प मुदत
( पये लाखात )
ब) म यम िदघ + िदघ ( पये लाखात )

0

0

0

0

डॉ. पं . दे . याज सवलत योजना
खच ( पये लाखात )
ब) 1 ट ◌े याज परतावा
( पये लाखात )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

गटसिचव सभा उप थती
सं था तपासणी ( सं या )
ले खापिर ण पुण झाले या सं थांची
सं या
ले खापिर ण अहवाल वाचन
क/ड वग ( सं या )
िवशेष अहवालावरील कायवाही
( सं या )

24
54
54

8
02
51

8
2
3

16
4
54

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

अ) कायदा कलम 83 चौकशी
ब) कायदा कलम 88 चौकशी

0

0

0

94

0

00.00

0

0

0

0

0

किन ठ काय लय लपासणी
( सव)
सावकाराची द तर तपासणी
(सं या )

0

0

0

0

00.00

0

0

0

0

0

िवधीमंडळ आ वासने िनकाली काढणे
महाले खापाल/ लोकले खा सिमती
परी छे द िनकाली काढणे
अ) नागरी बँका क व ड सं था ्
मासीक बैठक

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

ब) नागरी पतसं था क व ड
सं था मािसक बैठक

0

0

0

0

0
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16
17
18

सं थाचे ऑन लाईन न दणी
सं थांचे िरटन (का.क.79तपासणे)
मानीव अिभह तांतरण

54
54
0

54
4
0

0
0
0

54
4
0

100

19

वसुली अिधकारी आढावा बैठक

0

0

0

0

0

20

आवसायक कामकाज आढाव बैठक

9

0

0

0

0

21

10 वष वरील अवसायनातील सं था
र करणे (माच 2014 अखेर सव)

0

0

0

0

0

0
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प 5
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(5)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार ,िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणात होणा-या
कामासंबंधाने वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सुचना, िनयमपु तीका आिण अिभलेख
01)

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व महारा

सहकारी सं था िनयम 1961

02)

महारा

कृिष उ प न खरे दी िव ी ( िविनयमन ) अिधिनयम 1963

03)

महारा

सावकारी (िनयमन) अिधिनयम - 2014

04)

05)

मं◌ुबई वखार अिधिनयम 1959
शासनाकडु न वेळोवे ळी िस द होणारे शासन िनणय व परीप क

प -6
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(6)
सहकार अिधकारी ण
े ी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार,िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणात उपल ध
असले या कागदप ाची यादी
या काय लयास ा त होणारे प यवहार / संदभ संबंधीत िवभागाकडु न कायवाही झा यानंत र याची वतं र
धारीका तयार क न ठे व यात येते. येक धारीकेचे वग करण पुढील माणे केले जाते.
01.

अमय द कालावधीसाठी जतन क न ठे वावयाची धारीका

अ- वग

02.

तीस वष पय त जतन क न ठे वावयाची धारीका

ब- वग

03.

पाच वष पय त जतन क न ठे वावयाची धारीका

क- वग

04.

एक वष नंतर न तीब द करावयाची धारीका / कागदप े

ड – वग
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प -7
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(7)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार ,िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणात कोणताही
धोरणा मक िनणय घे यापुव कवा याची अंमलबजावणी कर यापुव जनतेशी अथवा जनते या ितिनधीशी चच
कर याबाबत अ ती वात असले या यव थे चा तपिशल
धोरणा मक िनणय घे याची बाब या काय लयाचे अिधकार क ेत येत नाही. सदर बाब वरी ठ काय लय व
शासनाशी संबंधीत आहे .

तथापी वरी ठ काय लय व शासनाने धोरणा मक िनणयाची अंमलबजावणी

काय लयाकडु न केली जाते.

या

तसेच या काय लयाचा कामकाजाचा संबंध फ त सहकारी सं थेचे पदािधकारी व

सभासदांपरु ता मय दीत अस यामुळे यां या िविवध माग या, अज, िनवेदने/ त ारी इ यादी बाबीवर िनणय घेतांना
िनयमानुसार चौकशी अथवा सुनावणी घेऊन

न सोडिवले जातात.

प -8
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(8)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार ,िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणातील
अिधकारी कमचा-यांचे पगार व भ े हे मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, िस.राजा हे आहरण व संिवतरण
अिधकारी आहे त.
अ) या काय लयातील कमचा-यां चे पगार व भ े माहे - िडसबर,2017 चे
अ.
.

नाव

अिधकार पद

वेतन

ेड
वेतन

4300

1900

1

राज घ गे

सहकार अिधकारी 15130
ेणी-1

2

िर त

सहा यक सहकार
अिधकारी

3

आर िब बोडखे

कं िलिपक

5600

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

वाहन
भ ा

इतर
भ े/
धुलाई
भ े

एकुण

26425

1943

400

0

48198

10200

75

400

0

20620

प र -9
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(9)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार ,िज हा बुलडाणा या सावजिनक
ाधीकरणासाठी िद.01/04/2017 ते 31/03/2018 या काळासाठी मंजरू झाले या आिण खच झाले या र कमेबाबत

मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, स.राजा हे आ थापना मुख व आहरण व संिवतरण अिधकारी अस याने
सदरहू मािहती या काय लयात उपल ध नाही.
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प -10
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(10)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था,तालुका लोणार, िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणातील
अनुदान वाटपाची प दत
व
प -11
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(11)
सहकार अिधकारी ण
े ी-1, सहकारी सं था,तालुका लोणार, िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणातील
अनुदान वाटप काय मातील लाभाथ चा तपिशल.
िपक कज परतफेड योजने चा लाभ घे णा-या व याची िवहीत मुदतीत परतफेड करणा-या शे तक-यासाठी
शासनाने डॉ. पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना ( सवसाधारण योजना ) व (अनुसिू चत जाती उपयोजना)
सु केले या असुन याबाबत सिव तर मािहती पुढील माणे .
तसेच िदनांक 01/01/2017 ते 31/12/2017 या कालावधीत तालु यातील एकुण (0 ) लाभाथ ना
सवसाधारण आिण िवशेष घटक योजने अंतगत लाभ दे यात आलेला नाही.
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था,तालुका लोणार या सावजिनक ािधकरणातील डॉ. पंजाबराव
दे शमुख याज सवलत योजना सन 2016 ते 2017 बाबतची अनुदान वाटप प दत
काय माचे वा योजनेचे नाव
लाभधारकां साठी पा ते या अटी

लाभ िमळ यासाठी असले या
पूवअटी

या योजनेचा लाभ घे यासाठी
असले ली कायप दती

डॉ. पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना
( सवसाधारण योजना )
शा.िन.सीसीआर 1499 . .19/02, िद. 04/02/1999 नुसार कृिष
पतसं थामाफत वेळोवे ळी ा त होणा या शासन िनणयानुसार िवहीत
मुदतीत सन 2015-16 या आ थक वष किरता कालमय दा िद.1/4/14 ते
31/08/15) अ पमुदतीचे िपक कज घेवुन कज ची संपण
ू परतफेड
करणारा सभासद सदर याज सवलत योजनेस पा राहील.
शा.िन.सीसीआर 1499 . .19/02, िद. 04/02/1999 नुसार कृिष
पतसं थामाफत वेळोवे ळी ा त होणा या शासन िनणयानुसार िवहीत
मुदतीत सन-2015-16 या आ थक वष किरता कज ची मय दा .3
लाखापय त राहील. यापैकी 1 लाखापय◌ंत 3% व 1 लाख ते 3
लाखपय◌ंत 1% लाभ दे यात येतो.
1.कृषी पतसं था माफत िवहीत मुदतीत ( सन 2015-16 या आ थक
वष किरता कालमय दा िद.1/4/14 ते 31/08/15) अ पमुदतीचे िपक
कज घेवन
ु कज ची संपण
ू परतफेड करणा-या सभासदांना सदर योजना
लागू राहील.
2. वेळोवे ळी ा त होणा या शासन िनणयानुसार संबंधीत सहकारी कृषी
पतसं थां या / रा रीयकृत बँ◌ंकां या लाभधारकां ची यांनी घेतले ले
कज, परतफेडीची र कम तारीख
याज सवलतीची र कम इ.
तपिशलासह लाभाथ चे नांविनशी सं थािनहाय /बँक शाखािनहहाय
11
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ताव / यादी सं थे या ठराव तीसह सं थेचे सिचव, अ य यां चे
वा रीने माणीत क न या काय लयास ा त क न घे यात येते.
3.सदर तावाची छाननी क न मा.स.िन.िस.राजा यांचे अिभ ाय व
िशफारशीसह मा. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, यां चे काय लयात
पाठिव यात यावे.
4. या काय लयाने सादर केले या तावांची फेरछाननी क न व पा
लाभाथ या तावास मा.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, यां चेकडु न
मंजुरी दे यात येते.
5. तावानुसार मंजरू र कम िज हा तरावरील उपल ध क न िदले या
तरतुदीतुन सदर र कम काढु न या संबंधीत बँक शाखे या प ासह या
काय लयाकडे ा त होते.
6. मा.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, बुलडाणा यां चे कडू न मंजरू पा
लाभा य ची र कम यां या िज हा म यवत सहकारी बँके या / रा.कृ.बँक
शाखे या खा यात बँक तरावर जमा केली जाते.
7.सहकार पणन व व ो ोग िवभागाचा शासन िनणय .सी.सी.आर1407/ . .215 /2 स, िद. 11/06/2007 नुसार व या अनुषंगाने
वेळोवे ळी ा त होणा या सुधारीत शासन िनणयानुसार डॉ. पंजाबराव
दे श मुख याज सवलत योजनाची या ती वाढिव यासाठी महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 या कलम 79 (अ) अ वये
िनदशानुसार, ि तरीय सहकारी तपुरवठा यं णेने जर शेतकरी
िपककज ची परतफेड येक वष िवहीत मुदतीत किरत अस यास सदर
िपक कज ची वसुली करतांना 3 ट के व 1 ट के र कम वजा क न
परतफेडीची र कम वसूली कर यात यावी. सदर सवलत िदले या
र कमे या ितपूत किरता, ि तरीय सहकारी पतपुरवठा यं णेस
शासनाकडे सहकार आयु तामाफत मागणी करता येते.
पा ता ठरिव याचे
आव यक कागदप े

िनकष

आिण 1.कृषी पतसं थेकडु न
तसेच रा टीय बँकेकडु न िवहीत मुदतीत
अ पमुदतीत 3 लाखापय तचे कज घेवुन संपुण परतफेड करणा-या पा
लाभाथ चे ताव संबंिधत सिचव अ य / बँक यव थापक यांनी
वा रीिनशी मािणत क न सं थे या ठरावासह सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था काय लयास सादर करणे आव यक राहील.
2.सदर सादर तावावर सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, यांनी छाननी
क न यो य तावाबाबत अिभ ायासह सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं थां यां ची िशफारस आव यक राहील.

3.सदर सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, स.राजा यां चेकडु न ा त

झाले ले
तावावर िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, यांचे
काय लयाकडु न फेरछाननी क न सदर तावास िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, यां चेकडु न मंजरू ी आदेश असणे आव यक राहील.
या योजनेत ुन िमळणा-या लाभांचा तपिशल 1.
कृषी पतसं थेकडु न रा टीय बँक शाखेकडु न िवहीत मुदतीत
अ पमुदतीचे 3 लाखापय तचे कज घेवुन संपण
ू परतफेड करणा-या पा
लाभाथ स र. 100000/- पय त 3 ट के व 100001/- ते 3
लाखापय त र कमेस 1 ट के याज सवलत दे यात येते.
अनुदान वाटपाची प दत

तावानुसार मंजरू र कम िज हा तराविरल उपल ध क न िदले या
तरतुदीतुन सदर र कम काढु न या संबंिधत बँकेकडे धनादेश ा दारे मंजरू
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अज कोठे करावा अथवा अज
कर यासाठी काय लयात कोणालाभेटावे
अज बरोबर भरावयाची फी

यादीसह पाठिवतात. संबंधीत बँका यां या पा लाभा य ची र कम
यां या िज हा म यवत सहकारी बँके या/ रा टीकृत बँक शाखे या
खा यात जमा केली जाते.
अज कर याची आव यकता नाही.
-

अ य फी

-

अज चा नमुना

-

सोबत जोडावयाची पिरिश ठे
या पिरिश ठां चा काही िविश ठ
नमुना अस यास तो नमुना

-

कायवाहीबददल काही त ार असेल
तर ती कोणाकडे करायची या
अिधका-यां चे पदनाम
उपल ध र कमेचा तपिशल

संबंधीत तालु याचे सहा यक िनबंधक/सहकार अिधकारी
सहकारी सं था यां चे काय लय

ेणी-1,

सदरहू अनुदानाची उपल ध र कमेची मािहती मा.िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, बुलडाणा येथे असते.

लाभधारकां ची येक वषगिणक
िदले या नमु यानुसार यादी
उ ीठ

-.

शेरा

शासन िनणय . सीसीआर 0612 . .269/2-स िद. 03/12/2012
नुसार सदर योजनेची या ती वाढिव यात आली असुन सन 2012-13 या
वष पासून ि तरीय सहकारी पतपुरवठा यं णा, रा ीयकृत बँका,
ामीण बँका व खाजगी बँका यां चेकडु न िवहीत मुदतीत 3 लाखापय तचे
अ पमुदत कज घेवन
ु कज ची संपण
ु परतफेड करणा-या सभासदास
.100000/- पय त 3 ट के व . 100001/- ते 3 लाखापय त 1 ट के
याज सवलत दे यात येत आहे .
प -12
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(12)

सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणातुन कोणतीही
सवलत, परवाने/अथवा अिधकार प िमळाले या लाभा य चा तपिशल
या काय लयाकडु न सावकारी परवाना, धा य साठवणूकीचा परवाना ( गोदाम परवाना ) तसेच नागरी
सहकारी पत सं था / बँका या वसलीसाठी िवशेष वसूली अिधकारी हणुन परवानगी / अिधकार दे यात येत नाही.
परंतु मा.सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, िस.राजा यां या िशफारसीसह मा.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था,
बुलडाणा काय लयाकडे ा त ताव मंजुरी करीता सादर कर यात येतात.
प 13
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(13)
इले

सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, िज हा बुलडाणा या सावजिनक
ॉिनक व पात मािहती उपल ध नाही.

ाधीकरणात तुत स
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प 14
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(14)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणात उपल ध असलेली
मािहती नागरीकांना पुरिव यासाठी उपल ध असले या सुिवधा
(1) जनतेसाठी राखुन ठे वले या भे टी या वेळेसंबंधी
अ)
काय लयीन कामकाजाचे िदवशी सकाळी 9.45 ते सं या 5.45 या काळात काय लयीन
कामकाज सु राहील.
ब)
अिभलेख तपासणीसाठी काय लयीन कामकाजाचे िदवशी व काय लयीन वेळेत मािहती
अिधकारा वये मागणी के यास जनतेस पाह यासाठी िनयमानुसार उपलबध क न दे यात
ये ईल.
क)
काय लयीन आदे श/ मह वाचे िनणय / मािहती आव यकतेनस
ु ार काय लयातील सुचना
फलकावर िस द केली जाईल.

प 15
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(15)
िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था, बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणा या अख यारीतील मािहती संदभ त
सहा यक मािहती अिधकारी, जन मािहती अिधकारी, थम अिपलीय अिधकारी यांची तपिशलवार मािहती
(क)

जन मािहती अिधकारी

अ. .

जन
मािहती अिधकार पद
अिधका-यांचे नाव
2
3
राज घ गे
सहकार
अिधकारी ेणी1

1
1

(ग)
अ.
.
1
1

थम अिपलीय अिधकारी
थम
अिपलीय अिधकार पद
अिधका-यांचे नाव
2
डॉ. योती जाधव

जन मािहती अिधकारी हणुन संपण
ु
प ा / दुर वनी
यांची कायक ा
मांक
4
5
क ीय मािहतीचा अिधकार
काय लय
अिधिनयम 2005 चे कलम 5 सहकार अिधकारी ेणी-1
ते 11 मधील तरतुदीस अिधन
सहकारी सं था, लोणार
राहु न कामकाज करणे
दु. .07260 220233

अिपलीय अिधकारी
यांची कायक ा

हणुन अहवाल दे णारे मािहती
अिधकारी

3
4
सहा यक िनबं धक
क ीय मािहतीचा अिधकार
सहकारी
सं था, अिधिनयम 2005 चे कलम 19
िस.राजा
मधील
तरतुदीनुसार
ात
अिधकारा वये कायवाही करणे

5
जनमािहती अिधकारी
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प 16
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1)(ख)(16)
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार, िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणाम ये
जनते या िज हाळयाचे िन य िनयिमत िनणय आिण काही मह वाचे धोरणा मक िनणय तसेच काही मह वाचे
शासकीय आिण अध यायीक िनणय याबाबत मािहती.
सहकार अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था, तालुका लोणार, िज हा बुलडाणा या सावजिनक ाधीकरणाचे काय
सहकारी सं था चालक व सहकारी सं था सभासदापुरते मय दीत आहे . यामुळे सदर सं था व सं था सभासदाचे
िविवध न, त ारी, सम याचे िनराकरण क न संबंधीतां ना िनणय कळिवला जातो.
(राजद घ गे)

िद.11/01/2018

जन मािहती अिधकारी
तथा सहकार अिधकारी ेणी-1
सहकारी सं था, तालुका लोणार
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