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पिरिश ट - 1

काय लयातील रचना, काय व कत य यांचा तपशील
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (एक) नुसार िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी
सं था काय लयाची रचना, काय व कत य यांचा तपशील ...
i) रचना :1)

काय लयाचे नांव व प ा

सहायक िनबंधक, सहकारी सं था ता.सोनपेठ िवठारोड बाहे ती
कॉ पले स ता.सोनपेठ

2)

विर ट काय लय व प े

1) मा. धान सिचव (सहकार) सहकार, सहकार, पणन व व
िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई -32

ो ोग

2) मा.सिचव (पणन) सहकार, सहकार, पणन व व ो ोग
िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई -32
3) मा.सिचव (व ो ोग) सहकार, सहकार, पणन व व
िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई -32

ो ोग

4) मा.सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा
पुणे स ल िब ड ग ससुन हॉ पीटल समोर, पुण-े 1
दु र वनी .020/26122446/47

रा य,

5) िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, औरं गाबाद िवभाग,
अंजुमन बंगला, अदालत रोड, ांती चौक, औरं गाबाद. दु र वनी
.0240/2334755
6) िज हा उपिनबधंक सहकारी सं था परभणी
दुर वनी
.02452220046
3)

किन ट काय लय

िनरं क

4)

काय लयीन रचना

1) सहायक िनबंधक, सहकारी सं था
2) मुख िलपीक
3) शाखा मुख (Section Head) व िफरती अिधकारी एकुण 3
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पिरिश ट - 2
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ख) दोन नु सार िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी
सं था, औरं गाबाद काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य.
i) सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, सोनपेठ
a) काय लय मुख
b) पिरिश ट - 5 मधील अिधिनयमांतगत ा त अिधकारानुसार िनम यायीक कामकाज व जबाबदा या.
c) सहकारी सं था तपासणी-24
d) सहकारी सं था िनवडणुका-1
ii) मुख िलपीक
a) किन ठ कमचारी िनयं ण
b) काय लय िनयं ण
c) जनसंपक अिधकारी

iv) शाखा मुख व िफरती अिधकारी
a) शाखािनहाय कामवाटप त ता.
सोबत जोडला आहे
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पिरिश ट - 3
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (तीन) नु सार िनणय घे याचे
अनु स र यात ये णारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली.

i) िनणय
a)

ि ये त

ि या कायप दती :िनणय

ि ये मधील ट पे :-

1) शाखा मुख व िफरती अिधकारी
2)

मुख िलपीक

3) सहा यक िनबंधक सहकारी सं था

b)

c)

कायप दती :1)

िविवध कायदे , या अंत गतचे िनयम शासन िनणय, परीप के, मा.सहकार आयु त
तथा िनबंधक, सहकारी सं था, पणन संचालक यां चे िनदशानुसार नेमुन िदले या प दतीने
कामकाज.

2)

महारा नागरी सेवा िनयम, महारा कोषागार अिधिनमय, बॉ बे फायना शीयल
स माणे िदले लया प दतीनुसार कामकाज. महारा सावकारी कायदाअिधिनयम 2014

3)

शासन िनणया माणे िदले या िनदशानुसार खा या या योजना राबिवणे.

पयवे ण :1) काय लयीन रचने माणे पयवे ण
2) सहकारी सं था, कृिष उ प न बाजार सिमती, गोदामे, सावकार व किन ट काय लयचे यां चे पयवे ण.

d)

उ रदािय व - णाली :1) शासकीय िनयमा माणे.
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पिरिश ट - 4
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (चार) नु सार
पाड यासाठी या याकडु न ठरिव यात आलेली मानके :

i)

वत: ची काय पार

नागरीकाची सनद :a) नागरीकाची सनद िस द करणे.
b) सादरीकरणाचे ट पे कमी करणे.
c) कालमय दा धारीका िनकाली काढणे.

वरील माणे या काय लया म ये नागरीकाची सनद दशनीय भागावर लाव यात आली असुन ती
िस द कर यात आली आहे व या बाबत काय सनातील कमचा यांना अवगत केले ले आहे .
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पिरिश ट - 5
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (पाच) नु सार असलेले कवा िनयं णात
असलेले कवा पार पाड यासाठी कमचारी वग कडु न वापर यांत येणारे िनयम, िविनयम, सुचना
िनयमपु तीका आिण अिभलेख.

i) महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व या खालील िनयम 1961

ii) महारा

कृिष उ प न खरे दी िव ी (िवकास व िविनयमन) अिधिनमय 1963 व या खालील िनयम 1967

iii) महारा

सावकारी (िनयमन) अिधिनयम 2014

iv) महारा

वखार कायदा 1962

v) महारा

ओनरिशप ल ॅ ट ॲ ट 1963

vi) मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 व या अंत गतचे िनयम
vii) महारा
viii)

कोषागार िनयम

महारा

नागरी सेवा िनयम

ix) भिव य िनव ह िनधी िनयम
x) महारा

सहकारी सं था (िनवडणूक) िनयम-2014

अिभलेख :या काय लया या अिभले ख क ा मधील न ती न दवही.
अिभलेख अ ब क ड नुसार धारीका ठे व यात आ या आहे त.
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पिरिश ट - 6
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सहा) नु सार यां याकडे असले या कवा
या या िनयं णा खाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण.

i) अ - वग (कायम) द तावेज :1) सं था न दणी अ-धारीका
2) खा याचे िनदशा माणे रोखिकद (Cash Book) पे-िब स न द वही

ii) ब - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "ब" वग कृत धारीका व द तावेज.
2) या वग तील द तावेज (15) वष ठे व यात येतात.

iii) क - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "क" वग कृत धारीका व द तावेज.
2) या वग तील द तावेज (07) वष ठे व यात येतात.

iv) ड - वग द तावेज :1) रचना व कायप दतीनुसार "ड" वग कृत धारीका व द तावेज.
3) या वग तील द तावेज (01) वष नंतर न ट कर यात येतील.
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पिरिश ट - 7
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सात) नु सार धोरण तयार कर या या
कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी िवचार िविनमय करणेसाठी कवा लोकांकडु न
िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या कोण याही यव थेचा तपशील.

i) सहायक िनबंधक, सहकारी सं था, परभणी हे काय लय तालुका तरीय काय लय आहे. धोरण ठरिव याचे अिधकार
या काय लयास नाहीत.
ii) शासन धोरणा संबधात (Policy Matter) ा त िनवेदने विर ट काय लयास सादर कर यात येतात.
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पिरिश ट - 8
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (आठ) नु सार आपला एक भाग हणु न कवा
स ला दे या या योजनासाठी हणुन गठीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळु न बनले या मंडळाची
पिरषदांच,े सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे िववरण, आिण या मंडळा या पिरषदां या, सिम यां या आिण अ य
िनकायां या बैठकीची कायवृ े
अ.
.

सिमतीचे नांव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे उिद ट

सभा िकती
वेळा घे यात
ये ते

1
2

लागु नाही

लागु नाही

लागु नाही

3
4
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लागु नाही

पिरिश ट - 9
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (नऊ) नु सार आप या अिधका यांची
आिण कमचा यांची िनदिशका.
अ. .

मंज ु र पदनाम

कायरत अिधकारी / कमचारी
नांव

जु िदनांक

1

स.िन.स.स.ता.सोनपेठ
सहा यक िनबंधक, स.स.ता.मानवत
आ.एम.कां बळे

2

सहकारी अिधकारी

3

मु य िलपीक

4

सहकार अिधकारी

5

सहा यक सहकार अिधकारी

ए.के.कदम

13/4/2012

6

किन ठ िलपीक

पी.यु.वारे

9/5/2016

1

सहा यक िनबंधक, स.स.ता.मानवत

आ.एम.कां बळे

27/7/2015

ेणी-1
ेणी-2

27/7/2015

िर त पद

0

िर त पद

0

एम.बी.धुमाळ

10

1/6/2011

पिरिश ट - 10
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (दहा) नु सार आप या ये क अिधका-याला व
कमचा-याला िमळणारे मासीक वेत न व तसेच ािधकरणा या िविनयमा म ये तरतु द के या माणे नु कसान
भरपाई दे याची प दती.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------अ

अिधका यां चे / कमचा याचे नां व

.

. . .

पदनाम

मासीक वेतन माहे जुलै-17
पासून
(वेतनबँ डमधीलमुळ वेतन +
ेड वेतन)

.

1
2
3

सहा यक िनबंधक, स.स.ता.सोनपेठ
सहकार अिधकारी ेण ी-2
सहा यक सहकार अिधकारी

आ.एम.कांबळे
एम.बी.धुम ाळ
ए.के.कदम

4

किन ठ िलपीक

पी.यु.वारे

िटप :- नुकसान भरपाई दे याची प दत चलीत शासन िनयमानु सार.

11

19590
11940
9110
5600

4400
4200
2400
1900

पिरिश ट - 11
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (अकरा) नु सार सव योजनांचा तपशील, तावीत खच
दशिवणारा, आप या ये क अिभकरणाला नेमुन िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या र कमांचा
अहवाल.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------या काय लयाचे तराव न कोणती योजना थेट राबिव यात येत नसून या काय लयामाफत कोण याही योजना या
र कमा थेट लाभा य स िवतिरत के या जात नाहीत.
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पिरिश ट - 12
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (बारा) नु सार अथसहा य काय मा या
अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या र कमा आिण काय मा या लाभधारकांचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------या काय लयामाफत कोण याही य तीस/सं थेस थेट व पात अथसहा य दे यात येत नाही.
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पिरिश ट - 13
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (तेरा) नु सार या य त ना सवलती, परवाने कवा
ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------या काय लयामाफत कोण याही य तीस/सं थेस सवलती, परवाने कवा ािधकारप े दे यात येत आहे त.
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पिरिश ट - 14
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (चौदा) नु सार इले ॉनीक व पात यास उपल ध
असले या कवा यां याकडे असले या मािहती या संबंधातील तपशील
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I) या काय लयात ई-मेल ारे ा त सव अहवाल व प े
II) या काय लयाने तयार केले ले सव अहवाल
III) या काय लयाने िदले ली प े व वैधानीक आदे श
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पिरिश ट - 15
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (पंधरा) नु सार मािहती िमळिव यासाठी नागरीकांना
उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील तसेच सावजनीक वापरासाठी चालिव यात ये त असले या ंथालया या
कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळाचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------I)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत सुिवधा

II)

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लयीन द ताऐवज पाह यासाठी उपल ध

III)

या काय लयाम ये वेगळे ंथालय िकवं वाचनालय नाही. काय लया म ये उपल ध पु तके काय लयीन वेळे
म ये पाह यासाठी रे कॉड म उपल ध नाहीत
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पिरिश ट - 16
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सोळा) नु सार जनमािहती अिधका यांची नांवे, पदनाम
आिण इतर तपशील
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

जनमािहती अिधकारी
नांव

:-

एम.बी.धु माळ

पद

:-

मु य िलपीक

प ा

:- काय लय सहा यक िनबंधक, स.स.ता.सोनपेठ

दुर वनी

मांक

:-

अपीलीय अिधकारी
नांव

:-

पद

:-

प ा
दुर वनी

आर.एम.कांबळे
सहा यक िनबंधक स.स.ता .सोनपेठ

:- काय लय सहा यक िनबंधक, स.स.ता.सोनपेठ
मां क

:-

ि तीय अपीलीय अिधकारी
पद

:-

मा.रा य मािहती आयोग खंडपीठ औरं गाबाद

प ा

:-

बचतभवन, ले खा व कोषागार काय लया या पाठीमागे, औरं गाबाद

:-

0240 - 2352544

दुर वनी

मांक
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पिरिश

ट-17

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (सतरा) नु सार िवहीत कर यात ये ईल अशी इतर
मािहती
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------सहकार खा याचे संकेत थळ खालील माणे आहे .......
www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
www.mahasahakar.maharashtra.gov.in
िज हा तर तालुका तरावरील अिधकारी व यांचे संपक
अ.
.
1

2

काय लयाचे नांव

अिधका यां चे नांव

प ा

मांक

संपक

मां क

ई-मेल आयडी

िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, परभणी

ी.जी.जी. पुरी

िद परभणी िपप स बँ क
िब ड ग, नेह रोड, परभणी

02452220046

ddr_pbn@rediffmai
l.com

सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था ता. सोनपेठ

ी.आर.एम.कांबळे

िवठा रोड, बाहे ती
कॉ पले स सोनपेठ

02452254085

arcs_sonpeth@gma
il.com
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काय लय :- सहायक िनबंधक, सहकारी सं था सोनपे ठ

नागरीकांची सनद
तालुका तर

अ. .

काय लयाकडु न पुरिवली जाणारी सेवा

1
1

2
जनतेकडु न आले या त ारीचे िनवारणा संबधी
अंतरीम उ र दे णे

2
3

जनतेकडु न आले या त ार ना अंतीम उ र देणे
िवभाग तरीय सहकारी सं थां ची न दणी

4
5

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु ती
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
152 व 154 खाली दाखल अपील/पुनिर ण अज वर
िनणय
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम
152 अनुसार नामिनदशन प ावर दाखल झाले या
अज वरील अपीलाचा िनणय

2 मिहने
नैस गक याय
त वानुसार कमीत
कमी कालावधी
10 िदवस

-- do --- do --

-- do --- do --

-- do --

-- do --

7

िज हा दे खरेख सहकारी सं था अंतगत संवग कृत गट
सिचवां या अपील अज वर िनणय

नैस गक याय
त वानुसार कमीत
कमी कालावधी

-- do --

-- do --

8

महारा
.30
कागदप
महारा
.30
कागदप

1 िदवस

-- do --

-- do --

फी भर यानंतर 2
िदवसात

-- do --

-- do --

1 मिहना

-- do --

-- do --

7 िदवस

-- do --

-- do --

7 िदवस

-- do --

-- do --

3 मिहने

-- do --

-- do --

6

9

10

11

12

13

सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम
अ वये
िनबंधका या
काय लयातील
ांची पाहणी करणे
सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम
अ वये
िनबंधका या
काय लयातील
ांची सा ांिकत त उपल ध क न दे णे

आव यक
कागदप ाची
पु तता केलेनंत र
िकती कालावधीत
सेव ा पुरिवली
जाईल
3
7 िदवस

2 मिहने
2 मिहने

महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
76 अ वये सं थेने िवशेष साधारण सभा न
बोलिव यास अशी सभा बोलिव यांबाबतची
कायवाही
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
73-1 डी नुसार अिव वास ठराव पािरत कर यांसाठी
संचालक मंडळ सभा बोलिवणे
महारा सहकारी सं था अिधिनमय 1960 चे कलम
83 नुसार सं थाची चौकशी करणे बाबत या मागणी
अज वर कायवाही
सहकारी सं थाम ये सद य हणून नकार दे या या
अज वर अपील दाखल झा यास याचा िनणय दे णे

सेव ा पुरिवणारा
अिधकारी /
कमचारी

4
सहायक िनबधंक
सहकारी सं था
ता.परभणी
-- do --- do --

िविहत कालावधीत
सेव ा न पुरिव यास
यां याकडे त ार
करता ये ईल तो
अिधकारी व दुर वनी
मांक
5
मा.िज हा उपिनबधंक
सहकारी सं था परभणी
-- do --- do --

सहायक िनबंधक
सहकारी सं था,सोनपेठ
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