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र्ा.क्र.सननरा/माअधि/कलम-4/माप्रससध्दी/

/2017

कायाालय :- सिाय्यक ननबांिक, सिकारी सांस्था, राळे गाि
हदनाांक:- 20/12/2017
प्रनत,
मा. जर्ल्िा उपननबांिक,
सिकारी सांस्था, यितमाळ
विषय:- माहितीचा अधिकार अधिननयम-2005 कलम-4 अांतगात प्रससध्द कराियाची माहिती
कृपया उपरोक्त विषयाचे अनुषांगाने विनांती करण्यात येत आिे .

उपरोक्त विषयाचे अनुषांगाने माहितीचा अधिकार अधिननयम-2005 अांतगात कलम-4 अन्िये

स्िांयप्रेरिेने प्रससध्द करािश्याची हदनाांक 1-4-2017 ते हदनाांक 31-07-2017अखेरची मुद्दा

क्रमाांक 1 ते 17

माहिती आपिाकडे सिपत्रासि र्ोडून सादर करण्यात येत आिे .
सिपत्र-माहिती

सिाय्यक ननबांिक,
सिकारी सांस्था, राळे गाि
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माहहतीचा अधधकार अधधननयम-2005
मािीतीचा अधिकार अधिननयम 2005 बाबत सांक्षिप्त ् मािीती
माहीती :- याचा अथा कोित्यािी स्ि ्रुपातील कोितेिी साहित्य ् असा असन
ू त्यामध्ये असभलेख, दस्त ्ऐिर्, ज्ञापने, ईमेल, असभप्राय, सच
ू ना, प्रससध्दीपत्रके, परीपत्रके, आदे ि, रोर्ििया, सांविदा, अििाल, कागदपत्रे, नमन
ु ,े प्रनतमाने /
मॉडेल, कोितीिी इलेक्टाननक स्िरूपातील आिार सामग्री आणि त्या त्या िेळी अांमलात आलेल्या अन्य ् कोित्यािी
कायद्याने सािार्ननक प्राधिकरिास समळविता येईल.
माहीती अधधकार :- याचा अथा, कोित्यािी सािार्ननक प्राधिकरिाकडे असलेली क्रकांिा त्याच्या ननयांत्रिात असलेली ि या
अधिननयमान्िये समळिता येण्यार्ोगी मािीती समळविण्याचा अधिकार, असा आिे .
राज्य ् जन माहीती आयक्
ु त ् :- पोट-कलम (1) अन्िये पदननदे सित केलेला राज्य ् र्न मािीती आयक्
ु त ् असा आिे .
रयस्त्थ ् पक्ष :- याचा अथा, मािीती समळण्याची विनांती करिारी नागरीका व्य ्नतरीक्त ् अन्य ् एखादी व्य ्क्ती, असा आिे .
माहहती प्राप्त ् करून घेणे :ज्या प्राधिकरिाकडून मािीती प्राप्त ् करून घ्याियाची आिे त्याांच्याकडे रू 10/- कोटा नतकीट
लािलेला
* नमन
ु ा अ * मध्ये मािीती समळिेबाबतचा विनांती अर्ा सादर करािा. सदर अर्ा प्राधिकरिास प्राप्त ् झाल्याचे
तारखेपासन
ू 30 हदिसाांचे आतच मािीती दे िे िे प्राधिकरिास बांिनकारक आिे . र्र मािीती नाकाराियाची असल्यास
तसे लेखी कारिासि अर्ादारास कळिािे.
सदरची मािीती प्राधिकरिाकडुन 30 हदिसाांचे आत न समळाल्यास नमन
ु ा * ब * मध्ये कलम
19(1) अन्ि ्ये पहिले अवपल अवपलीय अधिकारी / प्राधिकरिाकडे करािा. सदरचा ननिाय िा 30 हदिसाांचे आत दे िे
बांिनकारक आिे . सदर अपीलाचे अनष
ां ाने मािीती अपि
ु ग
ु ा क्रकां िा मािीती न समळाल्यास नमन
ु ा * क * मध्ये 19 (3)
अांतगात अपील राज्य ् मािीती आयोगाकडे 90 हदिसाचे आत सादर करािे.
ज्या हदनाांकास मािीती माधगतलेली आिे अिी मािीती िी 20 िषा पि
ु ीपयंतची मािीती दे ता
येईल. र्र माधगतलेली मािीती िी एखाद्या व्यक्तीचे जर्वित िा स्िातांत्र्य ् या सांबिातील असेल तर विनांतीचा अर्ा
समळाल्यापासन
ू 48 तासाच्या आांतच मािीती दे एयात यािी. मद
ु तीमध्ये मािीती न हदल्यास सदरची मािीती अर्ादारास
कोण्त्यािी

प्रकारची फी आकारिी न करताच मक्
ु त ् द्यािी.

दारीद्र रे षख
े ालील व्य ्क्ती :-
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ज्या व्य ् क्तीचे िावषाक उत्पन्न ् िे रु.15000/- पेिा र्ास्त ् नािी (ििरी ि ग्रामीन ) क्रकां िा ज्याांना
दारीद्र रे षख
े ालील वपिळी सििापत्रीका दे ण्यात आलेली आिे असे प्रमािीत केलेले असल्यास दारीद्र रे षख
े ालील व्य ्क्तीांना
कोितीिी मािीती िी कोित्यािी फी ची आकारिी न करता दे ण्यात यािी.
माहीती फी :- दे य असलेली फी रोख रकमेच्या स्िरुपात नतची योग्य ् पािती दे िन
ू क्रकां िा दिानी िनाकषा क्रकां िा बँकेचा
िनादे ि या स्िरूपात क्रकांिा मनन ऑडारच्या स्िरुपात स्िीकारण्यात यािी.
1. सांबिीत विभागाने विसिष्ट दस्त ्ऐिर्, नकािे , इत्यादीच्या बाबतीत क्रकां मत अगोदरच ननश्चीत केली असेल
त्याबाबतीत अिी ननश्चीत केलेली अधिक टपाल खचा आकारािा.
2. मािीती छाांयाकीत प्रनतच्या स्िरुपात क्रकांिा अन्य ् प्रनतच्या स्िरुपात चटकन समळण्यार्ोगी असेल त्याबाबतीत (अ)
तयार केलेल्या क्रकांिा छायाांक्रकत केलेल्या प्रत्येक पष्ृ ठासाठी A-4 क्रकां िा A-3 आकरातील कागदास प्रत्येकी दोन रुपये
अधिक टपाल खचा आकारािा (ब) मोठया आकाराच्या कागदाच्या प्रतीच्या प्रत्यि आकार क्रकां िा परीव्य ्य क्रकां मत
अधिक टपाल खचा आकरािा.
3. असभलेख पािण्यासाकरीता पहिल्या तासाला िल्
ु क् आकारएयात येिू नये , त्यानांतरच्या प्रत्येक पांिरा समननटाकरीता
रुपये 5/- इतकी फी आकारािी.
4. प्रत्येिात मािीती नेत असल्यास कोितािी टपाल खचा आकारण्यात येिु नये.
5. डडस्केट क्रकां िा प्लॉपी या स्िरुपातील मािीती परु विण्यासाठी प्रत्येक डडस्केटस क्रकां िा प्लॉपीकरीता पन्नास रुपये
अधिक टपाल खचा आकारािा.

6
जोडपर “ अ ”
10/- रुपयाचे कोर्ग फी हर्कीर्
( ननयम 3 नस
ु ार )
माहहतीसाठी करावयाच्या अजागचा नमन
ु ा
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 कलम 3 अन्ि ्ये अर्ा
प्रती,
िासकीय माहिती अधिकारी ----------------------------------------------------------------------------------------------( कायाालयाचे नाि ि पत्ता )
1. अर्ादाराचे पि
ू ा नाि :2. पत्रव्यििाराचासाठी पि
ू ा पत्ता :3. आिश्य्क असलेल्या माहितीचा तपिील :(एक) माहितीचा विषय :(दोन) सांबिीत माहितीचा कालाििी :2014-2015
(तीन) िव्या असलेल्या माहितीचा तपसिल :(चार) माहिती टपालाव्दारे / व्यकतीि:/ -------------------------------------------------------------------------------------आिश्य्क आिे क्रकां िा कसे?
(पाच) टपालाव्दारे असेल त्याबाबतीत ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(सिासािारि /
4 अर्ादार दारीद्र रे षख
े ालील आिे काय ?--------------------------------------------------------------असल्यास परु ाव्याची प्रत र्ोडािी.
हठकािहदनाांक-

अर्ादाराची सिी

7
प्रथम माहहती प्राप्त करणेसाठी ववनंती केलेल्या अजागचा तारखेपासन
ू / प्राधधकरणासं प्राप्त झाल्याचे तारखेपासन
ू
माहहती अपरू ी / माहहती न समळाल्यास प्रथम अवपलाचा नमन
ु ा

नमुना ब
20/- रुपयाचे कोर्ग नतकीर् लावावे

(ननयम-5 (1) पहा)

माहहतीचा अधधकार अधधननयम-2005 अंतगगत कलम 19(1) अंतगगत प्रथम अवपल अजग
प्रेषक----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(अवपलकाराचे नांव व पत्ता)
प्रनत,
-----------------------------------------------------------------------------------------(अवपल प्राधधका-याचे नांव, पदनाम व पत्ता)
1.अवपलकाराचे संपण
ु ग नांव

--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.पत्ता----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.राज्य जनमाहहती अधधका-याचा तपसिल
----------------------------------------------------------------------------4 ज्या आदे िाववरूध्द अवपल केले आहे ----------------------------------------------------तो आदे ि समळाल्याचा हदनांक (आदे ि काढला असल्यास)
5.अवपल दाखल करण्याची अंनतम तारीख-----------------------------------------------6 अवपलाची कारणे------------------------------------------------------7.माहहतीचा तपसिल
1.हव्या असलेल्या माहहतीचे स्त्वरुप व ववषय
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.माहहती ज्या कायागलयािी ककंवा ववभागािी संबधीत आहे त्याचे नांव---------------------------------हठकािहदनाांक-

अवपलकाराची सिी

8
प्रथम अवपलाचाननकाल / आदे ि प्राप्त झाल्यापासन
ू / मद
ु तीमध्ये माहहती प्राप्त न झाल्यास 90 हदवसाचे आंत
मा. राज्य माहहती आयोगाकडे करावयाचे दस
ु रे अवपल

नमुना ब

20/- रुपयाचे कोर्ग नतकीर् लावावे

(ननयम-5 (1) पहा)

माहहतीचा अधधकार अधधननयम-2005 अंतगगत कलम 19(3) अंतगगत दस
ु रे अवपल अजग
प्रेषक--------------------------------------------------------(अवपलकाराचे नांव व पत्ता)
प्रनत,
---------------------------------------------(अवपल प्राधधका-याचे नांव, पदनाम व पत्ता)
1.अवपलकाराचे संपण
ु ग नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.पत्ता-------------------------------------------------------------------3.राज्य जनमाहहती अधधका-याचा तपसिल
----------------------------------------------------------------------------4 ज्या आदे िाववरूध्द अवपल केले आहे ----------------------------------------------------तो आदे ि समळाल्याचा हदनांक (आदे ि काढला असल्यास)
5.अवपल दाखल करण्याची अंनतम तारीख-----------------------------------------------7 अवपलाची कारणे------------------------------------------------------7.माहहतीचा तपसिल
1.हव्या असलेल्या माहहतीचे स्त्वरुप व ववषय
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.माहहती ज्या कायागलयािी ककंवा ववभागािी संबधीत आहे त्याचे नांव---------------------------------हठकािहदनाांक-

अवपलकाराची सिी
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कलम 4 अन्िये स्ियांप्रेरिेने प्रससध्द कराियाच्या माहितीसाठी मागादिाक तक्ते 1 ते 17
कलम 2 h नमन
ु ा क
सािार्ननक प्राधिकरिाांची खातेननिाय यादी
कलम 2 (h) माहितीचा अधिकार अधिननयम 2005 नस
ु ार
खात्याचे नाांि :- सिकार पिन ि िस्त्रोद्योग विभाग
अ.

सािार्ननक प्राधिकरिाची

क्र.

ननसमातीकारकानस
ु ार विभागिी

1

मिाराष्र िासन ननिाय हदनाांक

सािार्ननक प्राधिकरिाचे
नाांि
सिाय्यक ननबांिक
सिकारी सांस्था, राळे गाि

हठकाि / सांपि
ु ा पत्ता
िासुदेि र्ािि याांची इमारत
माता नगर राळे गाि

ता राळे गाि जर्- यितमाळ

10

कलम 4(1) (b) (i)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव

या सािार्ननक प्राधिकरिाच्या कामाांचा

आणि कताव्याांचा तपिील
अ.क्र.
1

ववषय
सािार्ननक प्राधिकरिाचे नाि

कामे / कतगव्य
सिाय्यक ननबांिक
सिकारी सांस्था, राळे गाि

2

सांपि
ू ा पत्ता

िासुदेि र्ािि याांची इमारत
माता नगर राळे गाि

ता राळे गाि जर्- यितमाळ
3
4
5

कायाालय प्रमख
ु

कोित्या खात्याच्या अधिनस्त ् िे
कायाालय आिे .

कामाचा अििाल कोित्या

श्री. एस. व्िी. कुळमेथे

सिकार, पिन ि िस्त्रा्द्योग
1.मा. प्रिान सधचि (सिकार पिन ि िस्त्रोद्योग विभाग)

कायाालयाकडे सादर केला र्ातो? 2.मा. सिकार आयक्
ु त ि ननबांिक सिकारी सांस्था, मिाराष्र राज्य ्ाा , पि
ु े
3.मा. विभागीय सिननबांिक, सिकारी सांस्था, अमरािती
४. मा. जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था, यितमाळ

6

कायाकिा भौगोसलक

7

अांगीकृत व्रत (Mission)

राळे गाि तालक
ु ा

1.मिाराष्र सिकारी सांस्था, अधिननयम 1960 ि ननयम 1961 नस
ु ार सिकारी

सांस्था, नोंदिी, सांस्थािर सननयांत्रि, तालक
ु ा स्तरीय सांस्थाच्या तक्रारी ि समस्या
ननरासरि

करिे आणि सिकारी सांस्थाचे कामकार्

2.कृवष उत्पन्न ् खरे दी विक्री अधिननयम 1963 ि ननयम कृवष उत्पन्न ्
बार्ार ससमती सननयांत्राि ि कामकार्
8

ध्येय / िोरि (Vission)

9

प्रत्यि काया

सिकारी सांस्था, कृवष उत्पन्न ् बार्ार ससमती ला मागादिान ि विकास
मिाराष्र सि. सांस्था अधिननयम 1960 ि ननयम 1961 तसेच

मिाराष्र कृवष उत्पन्न खरे दी विक्री अधिननयम 1963 ननयमाअांतगात कामकार्

सािकारी कायदा:- मिाराष्र िासनाने सािकारी ननयमन अधिननयम 2014 लागु

केलेला असन
ू त्यानस
ु ार सािकारी व्यिसाय करण्यास परिाना दे िेचे प्रस्ताि मा.

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था, यितमाळ याांना सादर करिे, अिैि सािकारी
व्यििारा बाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीांची चौकिी करिे
10

र्नतेला दे त असलेल्या सेिाांचा
थोडक्यात तपिील

उपरोक्त 8 ि 9 च्या अनष
ां ाने प्राप्त तक्रारी ि समस्याचेननराकरि
ु ग
सांबधित टे बलनस
ु ार.

कायाालयात

11
11

स्थािर मालमत्ता (येथे तम
ु च्या
तम
ु च्या प्राधिकरिाची र्मीन,

कायाालय िे खार्गी इमारतीमध्ये आिे .

इमारत आणि अन्य ् स्थािर
मालमत्तेचा तपिील द्यािा)
12

स्थािर मालमत्ता (येथे तम
ु च्या
तम
ु च्या प्राधिकरिाची र्मीन,

कायाालय िे खार्गी इमारतीमध्ये आिे .

इमारत आणि अन्य ् स्थािर
मालमत्तेचा तपिील द्यािा)
13

प्राधिकरिाच्या सांरचनेचा तक्ता

तालक
ु ास्त्तरीय (मख्
ु य प्रिासककय कायागलय)
सिाय्यक ननबांिक (कायाालय प्रमख
ु ) 1 पद
सिकार अधिकारी श्रेिी 1

1 पद

मख्
ु य सलपीक-

1

सिकार अधिकारी श्रेिी 2

सिाय्यक सिकार अधिकारी
सिपाई

1 पद

पद (1 ररक्त )

1 पद

पद

14

कायाालयाची िेळ आणि दरू ध्िनी

सकाळी 09 : ४५

15

साप्ताहिक सट
ु टी आणि वििेष

रवििार, महिन्याचा दस
ु रा ि चौथा िननिार, 26 र्ानेिारी, 1 मे,

क्रमाांक

सेिाांचा कालाििी

ते सायां 5-45 पयंत

दरु ध्िनी क्र.07202 / 225242

15 ऑगष्ट ि या व्यतीररक्त िासनानी र्ािीर केलेल्या इतर सट
ु टया
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कलम 4 (1) (b) (ii) क
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या सािार्ननक प्राधिकरिातील
अधिकारी ि कमाचारी याांच्यस अधिकार किा
क
िेरा असल्यास

अ.

अधधकार पद

आधथगक अधधकार

संबधधत कायदा / ननयम

1

श्री. एस. व्िी. कुळमेथे

आहरण व संववतरण

महाराष्ट्र कोषागार अधधननयम
--

क्र.

सिाय्यक ननबांिक

सिकारी सांस्था, राळे गाि

/ आदे ि / राजपर

अधधकारी

व ववत्तीय ननयमावली नस
ु ार

2

ख
अ.

अधधकार पद

प्रिासककय अधधकार

संबधधत कायदा / ननयम

िेरा असल्यास

1

श्री. एस. व्िी. कुळमेथे

तालुक्यातील सहकारी

महाराष्ट्र िासनाचे

--

क्र.

सिाय्यक ननबांिक

सिकारी सांस्था, राळे गाि

/ आदे ि / राजपर

संस्त्थावर दे खरे ख व

ननयंराण तसेच महाराष्ट्र सहकारी

परीपराकानस
ु ार

संस्त्था अधधननयम व ननयमानस
ु ार
प्रदान

अधधकार

ग
अ.
क्र.

अधिकार पद

1

फौर्दारी अधिकार

सांबधित कायदा / ननयम
/ आदे ि / रार्पत्र

कायाालयािी सांबधित नािी-----

िेरा असल्यास
--

घ
अ.

अधधकार पद

क्र.

1

अधगन्यायीक
अधधकार

सिाय्यक ननबांिक

सिकारी सांस्था, राळे गाि

संबधधत कायदा / ननयम
/ आदे ि / राजपर

महाराष्ट्र सहकारी संस्त्था अधधननयम 1960 महाराष्ट्र
चे
ननयम 1961 तरतुदीनस
ु ार

िेरा असल्यास

िासनाचे

परीपराकानस
ु ार

--

13
य
अ.
क्र.
1

अधिकार पद

अिान्यायीक

सांबधित कायदा / ननयम

िेरा असल्यास

मिाराष्र नागरी

मिाराष्र नागरी सेिा

--

अरार्पत्रत्रत

अधिकाराचे अधिन

अधिकार

सिाय्यक ननबांिक

सेिाननयमाअांतगात

सिकारी सांस्था, राळे गाि

कमाचा-याच्या

/ आदे ि / रार्पत्र

ननयमानस
ु ार प्रदान केलेल्या

सेिेसब
ां िी

कलम 4 (1) (b) (iii)
ननणगय प्रकक्रयेतील पयगवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्वे ननश्चचतकरून कायगपध्दतीचे प्रकािन अधधननयमाचे नांव :1.मिाराष्र सिकारी सांस्था अधिननयम 1960, ननयम 1961
2. कृवष उत्पन्न ् बार्ार ससमती ननयम ि अधिननयम 1963
(नागरीकांची सनद)
अ.क्र.

कामाचे स्त्वरुप

1

अपेक्षक्षत कामाचा कामासाठी जबाबदार
कालावधी

2

अधधकारी

3

4

1

र्नतेकडुन आलेल्या तक्रारीच्या

7 हदिस

सिाय्यक ननबांिक

2

र्नतेकडुन आलेल्या तक्रारीच्या

2 महिने

सिाय्यक ननबांिक

3

तालक
ु ा स्थरीय सांस्थाची नोंदिी

2 महिने

सिाय्यक ननबांिक

2 महिने

सिाय्यक ननबांिक

मिाराष्र सिकारी सांस्था अधिननयम 1960 चे

10 हदिस

सिाय्यक ननबांिक

1 हदिस

सिाय्यक ननबांिक

4
5

ननिारिासांबिी अांतररम उत्त्र दे िे
ननिारिासांबिी अांतीम उत्त्र दे िे
सिकारी सांस्थाची पोटननयम दरू
ु स्ती

कलम 152 अ नस
ु ार नामननदे िन पत्रािर दाखल
झालेल्या अर्ाािरील अवपलाचा ननिाय

7

मिाराष्र सिकारी सांस्था अधिननयम 1960 चे

कलम 32 अन्िये ननबांिकाच्या कायाालयातील
कागदपत्राची पाििी करिे

8

मिाराष्र सिकारी सांस्था अधिननयम 1960 चे
कलम 32 अन्िये ननबांिकाच्या कायाालयातील

कागदपत्राची सािाांक्रकत प्रत उपलब्ि करून दे िे
9

मिाराष्र सिकारी सांस्था अधिननयम 1960 चे कलम 73 आयर्ी
नस
ु ार अविश्िास ठराि पारीत करिेसाठी तालक्
ु यातील सिकारी
सांस्थाांच्या सांचालक मांडळसभा बोलावििे.

फी भरल्यानांतर सिाय्यक ननबांिक
2 हदिसात

1 महिना

सिाय्यक ननबांिक
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कलम 4(1)(b)(iv)
सािार्ननक प्राधिकरिामध्ये िोिा-या कामाचे प्रकटीकरि.
संघर्नाचे लक्ष (वावषगक)

अ.क्र.

आधथाक लि

तक्रार ननिारि

असभप्राय

अधिकारी

कलम 4(1)(b)(v)
नमन
ु ा अ

सािार्ननक प्राधिकरिामध्ये िोिा-या कामािी सांबि
ां ीत कायाालयीन आदे ि / िोरिात््क परीपत्रके
अ.क्र.

सच
ु नाप्रमािे हदलेले विषय

1.मिाराष्र
1960

सांबधित िासकीय ननिाय / कायाालयीन
आदे ि / ननयम िगैरे क्र. ि तारीख

असभप्रास

असल्यास

मिाराष्र िासनाने ि मा सिकार

सिकारी सांस्था अधिननयम

आयक्
ु त ि ननबांिक, याांनी ननगासमत

केलेली िासन ननिाय /आदे ि /परीपत्रके

2. मिाराष्र कृवष उत्पन्न खरे दी विक्री
अधिननयम 1963 ि ननयम 1967.

3.इतर अनष
ां ीक कायदे / आदे ि इत्यादी
ु ग

कलम 4(1)(b)(vi)
नमन
ु ा अ

कायागलयामध्ये उपलब्ध असलेल्या दस्त्ताऐवजांची यादी
अ.क्र

1

दस्ताऐिर्ाचा प्रकार

2

ववषय

3

नोंदििी क्रमाांक

4

सांबधां ित िाखेची फाईल ि िारीकाांची यादी सोबत र्ोडलेली आिे .

प्रमख
ु बाबीचा

सरु क्षित

विषय

कालाििी

तपसिलिार

5

ठे िण्याचा

6

15

कलम 4(1)(b)(vii)
नमन
ु ा अ

कायागलयाच्या परीणामकारक कामसाठी जनसामान्यांिी सल्लामसलत करण्याची

व्यवस्त्था
अ.क्र. सल्लामसलतीचा

कायगप्रणालीचे ववस्त्तत
ृ वणगन

ववषय

कोणत्या अधधननयम
/ ननयम

परीपरकाव्दारे

सिकार विभागाच्या

मा.सिकार आयक्
ु त ि ननबांिक,

मिाराष्र सिकारी

कायदयाचे

मा.विभागीय सिननबांिक, सिकारी

1960 ि कृउबास

कामकार्ाविषयी ि

अांमलबर्ाििी सांबिी
योर्ना राबवििेबाबत

सि सांस्था मिाराष्र राज्य,पि
ु े ि
सांस्था, अमरािती मा. जर्ल्िा
उपननबांिक, सिकारी सांस्था,
यितमाळ

पन
ु वग वलोकनाचा
काळ

सांस्था अधिननयम
अधिननयम 1963

सदर कायछयाप्रमािे

याांचे माफात दरमिा

आढािा घेिन
ू मागादिान ि सच
ू ना
मख्
ु य कायाालय स्तरािर ि

तालक
ु ा स्तरारिरील सिकारी
सांस्थाांच्या

अधिका-याच्या /

कामााच्यायााच्या माससक सभा
घेिन
ू कामकार्ाचा आढािा ि
िरीष्ठ कायाालयाकडून प्राप्त

झालेल्या सच
ु नाांची अांमलबर्ाििी
ि मागादिान तालक
ु ा स्तरारिरील

कलम 4(1)(b)(viii)
नमन
ु ा क

ससमत्या , परीषदा, मांडळे , बैठकीचा तपसिल
अ.क्र.

1

ससमत्या ,

ससमती,

मांडळाचे नाांि

रचना

परीषदा,

परीषदे ची

उदयेि

ससमतीची

इनतित्त
ृ

इनतित्त
ृ

बैठकीची

पािण्यास

उपलब्ि आिे .

सांख्या /
सांख्या

र्नतेस

मभ
ु ा आिे

कोिाकडे

काय?

2

3

4

5

6

7

--

--

--

--

--

--

16
कलम 4 (1) (b) (ix)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या सािार्ननक प्राधिकरिातील
अधिका-याांची ि कमाचा-याांची यादी
अ.क्र

अधिकार पद

अधिकारी िा कमाचा-याांचे नाि िगा

1

सिाय्यक ननबांिक

श्री. एस.व्िी. कुळमेथे

2

2

सिकार अधिकारी श्रेिी 1

श्री ए. एम. सािे

3

२३/०५/१९८३

07222/225242

3

सिकार अधिकारी श्रेिी 2

श्री. एस.के. वपसाळकर

3

१२/०४/१२

07222/225242

4

मख्
ु य सलपीक-

1

पद (1 ररक्त )

3

07222/225242

5

सिाय्यक सिकार अधिकारी

श्री. एस. डब्ल्य.ू खरतडे

3

07222/225242

6

सिपाई

श्री. के.एस. एडस्कर

4

(कायाालय प्रमख
ु ) 1 पद

1 पद

1 पद

1

पद (1 ररक्त )

1 पद

पद

नोकरीिर रुर्ू

सांपकाासाठी दरू ध्िनी

झाल्याचा हदनाांक / फॅक्स ् / ईमेल

07222/225242

०६/१२/१९९४

07222/225242
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कलम 4 (1) (b) (x)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या सािार्ननक प्राधिकरिातील अधिका-याांचे
ि कमाचा-याांचे पगार ि भत्ते.
अ.क्र नाि

अधिकार पद

मळ
ू
पगार

1

श्री. एस.व्िी. कुळमेथे

मिागाई

घरभाडे

वििेष

प्रिास

nps

एकूि

भत्ता

भत्ता

भत्ता

भत्ता

रक्क्म

सिाय्यक ननबांिक
(कायाालय प्रमख
ु )
1 पद

1

श्री ए. एम. सािे

सिकार अधिकारी श्रेि१८९७०
ी

२५७९९

१८९७

-

४००

-

४७०६६

2

श्री. एस.के. वपसाळकर

सिकार अधिकारी

३९१०

१८९१८

१३९१

-

४००

३२८३

३७९०२

3

1

मख्
ु य सलपीक-

श्री. एस. डब्ल्य.ू खरतडे सिाय्यक सिकार

१२६१०

१७१५०

१२६१

२०००

-

-

३३०२१

श्री. के.एस. एडस्कर

११०००

-

२७५१०

पद (1 ररक्त )

1

1 पद

श्रेिी 2

1

पद (1 ररक्त )

अधिकारी

4

सिपाई
पद

1 पद

1 पद

CONV.A

१४९६०

११००

५० wa ४००

18

कलम 4(1)(b)(xi)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या सािार्ननक प्राधिकरिासाठी हदनाांक 1 एवप्रल
2013 ते. 31 माचा 2014 या काळासाठी मांर्ूर झालेल्या आणि खचा झालेल्या रकमेचा तपिील.
1) वावषगक योजना सन 14-15खचग अहवाल माहे .31 माचग 2016 अखेर (रकम रूपये लाखात)
अ.क्र

योर्नेचे
नाि

1
1

2

मांर्ूर

अथा

ननयत

सांकल्पीय

व्य्य

तरतूद

3

4

अ)सवगसाधारण योजना स्त्र्े र्पूल
डॉ.पांर्ाबराि

-

-

प्राप्त ्

पुनविाननयोर्

मागील

चालू

झालेला

सुिारीततरतूद

झालेला

झालेला

खचा

खचा

खचा

6

7

8

9

10

६९.८९

-

-

६९.८९

-

६९.८९

४.३३

-

-

४.३३

-

४.३३

४.६३

-

-

४.६३

-

४.६३

तरतूद

5

पुनविाननयोर्

नामध्ये प्राप्त ्
र्ादा/

कसम तरतूद

नानांतर प्राप्त ्
5+6

महिनाअखेर

महिनाअखेर

एकुि

दे िमुख व्यार्

सिलत योर्ना
(24251009)
ब)सवगसाधारण योजना (डी.पी.डी.सी.)
1

डॉ.पांर्ाबराि
दे िमुख व्यार्

सिलत योर्ना
(24252195)
क)वविेष घर्क योजना
1

डॉ.पांर्ाबराि

-

-

दे िमुख व्यार्

सिलत योर्ना
(24251223)

ड)आहदवासी उप योजना (हर्एसपी)
1

वपक उत्पादन

-

-

प्रोत्सािन
योर्ना
(24251134)
इ)आदीवासी क्षेराबाहे रील उपयोजना (ओहर्एसपी)
1

वपक उत्पादन

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

७६.८५

-

-

७६.८५

-

७६.८५

प्रोत्सािन
योर्ना
(24251143)
एकूण सवग
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2) वावषगक खचग (वेतन, प्रवास, कायागलयीन खचग, दरु ध्वनी, ववज, पाणी)
अ.क्र

अंदाजपरकीय सिषग
24250067-प्रिासन

मंजुर रकम

झालेला खचग

1

िेतन

११०७०००

१०९३९७४

2

प्रिास

३०५००

-

3

कायाालयीन खचा

९५००

-

4

कायाालय भाडे

६०००

-

5

दरु ध्िनी, िीर् ि पािी

२००

-

सांगिक

-

-

मोटारिािन

-

-

एकूण

११५३२००

१०९३९७४

िेतन

९१०४०

२२४७६८

2

प्रिास

२०००

-

3

कायाालयीन खचा

१०००

एकूण

९४०४०

२२४७६८

1

िेतन

५००००

३५३६८३

2

प्रिास

-

-

एकूि

५००००

३५३६८३

6
7

1

वसल
ू ी Recovery -24250085

पणन Grading-24250405

कलम 4(1)(b)(xii)

योजना क्रमांक-1

नमन
ु ा क योजनांची माहहती

अ.क्र.

विषय

तपसिल

1

योर्नेचे नाांि

2

िासन ननिाय

डॉ.पांर्ाबराि दे िमख
ु व्यार् सिलत योर्ना

3

आधथाक सिाय्याचे स्िरूप

4

आधथा सिाय्याचे प्रमाि

5

लाभाथी

ग्रा.वि.का. / आ.वि.का. सांस्थेचे सभासद

6

अर्ा कोिाकडे करािा

ग्रा.वि.का. / आ.वि.का. सांस्थेकडे

7

अटी ि िती

8

मांर्रू ीचे अधिकार

9
10

सिकार पिन ि िस्त्रोिोग विभागाचे िासन ननिाय क्र. सीसीआर1491/सीआर-714/2-स हदनाांक 2 नोव्िे बरां 1991
अनद
ु ान

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था

आिरि सांवितरि

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था

ननयांत्रि अधिकारी

मा.सिकार आयक्
ु त ि ननबांिक, सिकारी सांस्था, म.रा.पि
ु े

अधिकारी

20
योजना क्रमांक-2
अ.क्र.

विषय

तपसिल

1

योर्नेचे नाांि

वपक उत्पादन प्रोत्सािन योर्ना 3%

2

िासन ननिाय

सिकार पिन ि िस्त्रोिोग विभागाचे िासन ननिाय क्र. सीसीआर-

3

आधथाक सिाय्याचे स्िरूप

4

आधथा सिाय्याचे प्रमाि

अनद
ु ान

1491/सीआर-714/2-स हदनाांक 2 नोव्िे बरां 1991

रु.100000/- पयंत वपक कर्ा घेिा-या सभासदाांना त्याांनी हदनाांक30 र्ून
पि
ु ी कर्ााचा सांपि
ु ा भरिा केलेला असािा, त्याांनी घेतलेल्या मदृ
ु लाच्या
3% सिासािारि ि आहदिासी सभासदाांना ि 3 % प्रमािे अनस
ु धू चत

5

लाभाथी

6

अर्ा कोिाकडे करािा

7

अटी ि िती

र्ाती उपयोर्नेतील सभासदाांना अनद
ु ान मांर्ूर करण्यात येत.े
ग्रा.वि.का. / आ.वि.का. सांस्थेचे सभासद
ग्रा.वि.का. / आ.वि.का. सांस्थेकडे

1.रु.100000/- पयंत वपक कर्ा घेिा-या आहदिासी सभासदाांना

त्याांनी हदनाांक 30 र्न
ू पि
ु ी कर्ााची रक्कम भरलेली असली
पािीर्े. मद्
ु लाच्या 3 % प्रमािे अनद
ु ान मांर्ूर करण्यात येत.े
2.योर्नेनस
ु ार

त्रस्तरीय

सि

पतपरु िठा

यांत्रिा

राष्रीयकृत

बँका,ग्रासमि बँका, खार्गी बँकाकडून रु.1 लाखापेि र्ास्त पि

रु.3 लाखपयंतचे अल्प मद
ु तीचे पीक कर्ा घेिा-या अणि वििीत
मद
ु तीत परतफेड करिा-या िेतक-याना 1 % इतक्या दराने
8
9
10

मांर्ूरीचे अधिकार

व्यार्ाची सिलत लागु करण्यात आली आिे .

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था

आिरि सांवितरि

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था

ननयांत्रि अधिकारी

मा.सिकार आयक्
ु त ि ननबांिक, सिकारी सांस्था, म.रा.पि
ु े

अधिकारी
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योजना क्रमांक-3
अ.क्र.

विषय

तपसिल

1

योर्नेचे नाांि

आहदिासी विविि कायाकारी सिकारी सेिा सांस्थाांना बड
ु ीत कर्ा राखीि

2

िासन ननिाय

आहदिासी विकास विभागाचे िासन ननिाय ् क्र.आविम-1096/प्रक-93/का-3

3

आधथाक सिाय्याचे स्िरूप

बड
ु ीत ऋि राखीि ननिीची रक्कम िासन अनद
ु ानाच्या स्िरूपात दे ण्यात

4

आधथा सिाय्याचे प्रमाि

5

लाभाथी

कमाल मयाादा रु.30,000/- अनद
ु ान

6

अर्ा कोिाकडे करािा

7

अटी ि िती

ननिी अनद
ु ान

हद.11 / 6 / 99
येत.े

आहदिासी विविि कायाकारी सिकारी सेिा सांस्था
सिाय्यक ननबांिक कायाालयाकडे
1.सन 96-97 िे आिार िषा रािील.

2.सदरचे अनद
ु ान ठरािीक एका हदििी कमाल थकीत कर्ाािर
र्से वपककर्ा, खापटीकर्ा या कर्ाािार दे ण्याांत येईल सदरचे

8
9
10

मांर्ूरीचे अधिकार

अनद
ु ान 5% दराने कमाल थकीत कर्ा्रिर दे ण्यात येइल.

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था

आिरि सांवितरि

जर्ल्िा उपननबांिक, सिकारी सांस्था

ननयांत्रि अधिकारी

मा. सहननबंधक, सहकारी संस्त्था, आहदवासी ववकास, म.रा. नाससक

अधिकारी
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कलम 4(1)(b)(xiii)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या सािार्ननक प्राधिकरिातन
ू कोितीिी सिलत,
परिाना अथिा अधिकारपत्र समळालेल्या लाभाथीचा तपिील

1)वेअर हाउस परवाना
अ.क्र

परिानािारकाचे नाि

परिाना क्रमाांक

परिाना

हदल्याची
तारीख

१

मॅनेर्र/िाखा व्यिस्थापक,बल
ु ढािा
अबान को.ऑप क्रेडडट सोसायटी

1

07/06/2016

क्रकती काळासाठी
िैि

सिासामान्य ्
अटी

सन 2015-2016

िाखा राळे गाांि

टीप :- सिाय्यक ननबांिक सिकारी सांस्था राळे गाि या कायाालयाकडून िेअर िाउस परिाना हदल्यार्ात नािी.

परिान्या
चा

तपिील
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2)सावकारी परवाना

राळे गाि तालक्
ु यातील परिानािारक सािकाराांची यादी

सन 2015-2016
(परिान्याची मद
ु त हदनाांक 1/4/2015 ते हदनाांक 31/3/2016)
अ.क्र

तालक
ू ा

परवानाधारक सावकाराचे नांव व पत्ता

98

राळे गाांि

1) अमोल रमेिराि बोबडे, म.ु क्रकन्िी (र्)

िाय एम एल/आर. एम

99

राळे गाांि

2) िेख नर्ीरबािा बासस
ु ािे ब मातानगर ,

िाय एम एल/आर. एम

100

राळे गाांि

3) िसांत िकांरराि पोटफोडे िाडा न.1

िाय एम एल/आर. एम

101

राळे गाांि

4) रतनचांद सग
ु तचांद िमाा, मेन रोड,

िाय एम एल/आर. एम

पो.दिे गाांि ता.राळे गाांि (नविन)
राळे गाि
राळे गाि
राळे गाांि

परवाना क्रमांक

एल/15-16/ 3
एल/15-16/ 1
एल/15-16/ 4
एल/15-16/ 5

/2016
/2016
/2016
/2016

टीप :- सिाय्यक ननबांिक सिकारी सांस्था राळे गाि या कायाालयाकडून सािकारी परिाना हदल्यार्ात नािी.

कलम 4 (1) (b)(xiv)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या कायागलयात इलेक्र्ा्रननक स्त्वरुपात उपलब्ध
असलेली माहहती

अ.क्र. दस्तऐिर्ाचा
विषय

विषय

कोित्या
इलेक्टा्रननक
नमुन्यात माहिती
साठविलेली आिे .

माहिती

समळविण्याची
पध्दती

र्बाबदारी
व्यक्ती

सांख्यात्मक

सिकारी सांस्थाची

सी.डी.

अर्ाानस
ु ार

सांबधित विभाग

सांख्यात्मक

मिाराष्र सिकारी सांस्था

सी.डी.

अर्ाानस
ु ार

सांबधित विभाग

माहिती
माहिती

सांख्यात्मक माहिती
अधिननयम अांतगात

कलम 77, 78, 83,
88, ि 102

प्रमख
ु
प्रमख
ु
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कलम 4 (1) (b)(xv)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या कायागलयात उपलब्ध सवु वधांचा तक्ता.
अ.क्र. सवु वधेचा प्रकार
1

भेटण्याची िेळ

वेळ

कायगपध्दती

हठकाण

जबाबदरी व्यक्ती/ कमगचारी

-

कायाालय

श्री. एस.व्िी. कुळमेथे

तक्रार

ननवारण

सिाय्यक ननबांिक सिकारी सांस्था
राळे गाि

2

असभलेख

तपासिीसाठी

अर्ाानस
ु ार

कायाालय

उपलब्ि
3

कायाालयात उपलब्ि आिे .

1. कायाालय अधििक /
स.अ. श्रे.२

2. सांबधित विभाग प्रमख
ु

कलम 4 (1) (b)(xvi)
राळे गाव येथील सहाय्यक ननबंधक सहकारी संस्त्था राळे गाव या सावगजननक प्राधधकरणाच्या अख्त्यारीतील

माहीती संदभागत माहीती अधधकारी, सहाय्य्क माहीती अधधकारी आणण अवपलीय प्राधधकारी यांची तपिीलवार
माहीती
नमन
ू ा “क”

िासन परीपरक क्रमांक-केमाअ-2005/प्र क्र.230 /2005 हदनांक 18/08/2005
अ.क्र.

1

कायागलय

िासकीय माहहती अधधकायाचे नांव व पदनांम

सहाय्यक माहहती

प्रथम अवपलीय अधधकारी

अधधका-याचे नांव व

यांचे नांव व पदनांम

पदनांम

सिाय्यक ननबांिक

श्री.ए.एम. सारिे

श्री.एस. के. वपसाळकर

श्री. एस.व्िी. कुळमेथे

राळे गाि

अांतगात सिाय्यक ननबांिक

श्रेिी २ अांतगात

सांस्था राळे गाि

सिकारी सांस्था

सिकार अधिकारी श्रेिी १
सिकारी सांस्था राळे गाि

सिकार अधिकारी

सिाय्यक ननबांिक

सिाय्यक ननबांिक सिकारी

सिकारी सांस्था
राळे गाि

कलम 4 (1) (b)(xvii)
प्रकासित माहिती
ननरां क

सहाय्यक ननबंधक

सहकारी संस्त्था राळे गाव

