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मां क :- 1 (एक)

मु् ा

काय व कत

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú











मु् ा

े यांचा तपशील

सहकारी सं था,

ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü

यां चे िनयं णाखालील िवषय :-

शासन. (िज हा)
िज हयातील सहकारी सं थांव र िनयं ण तसेच वैध ािनक कायवाही
िज हयातील सव नागरी सहकारी बँक व पतसं थांव र िनयं ण तसेच वैध ािनक कायवाही.
िज हयातील सहकारी सं थां या िनवडणुका.
आप या अिधिन त तालुका कायालयावर िनयं ण
िज हयातील कृ षी उ प बाजार सिमती कामकाज .
िज हा देख रेख संघ कामकाज .
िज हयातील हातमाग व यं माग सहकारी सं था, कामकाज.
शासन िनणयातील तरतुदी माणे कायवाही करणे.
मािनव अिभह तांतरणासाठी आले या करणांवर िनणय घेण.े

मां क ú:-2 (दोन)- अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकार व कत

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú
अिधकार पद

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú
सहकारी सं था, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸
व यां या अिधन त
अिधकारी व कमचारी

सहकारी सं था,

े

ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ व अिधन त अिधकारी यां

शासिनक अिधकार
सहकारी सं था व उपिवधी न दणी व
उपिवधीतील सुधारणा
सं थांचे वग करण करणे आिण यांची यादी
िस द करणे
सं थांचे एक करण, ह तांतर, िवभागणी यांस
मंजुरी देणे
सं थेची पुनरचना कर याचा आदेश देणे
सं थां या भागीदारीस परवानगी देणे
सं थेची न दणी र करणे
एखादया सं थेचा सद य हणून दाखल क न
घे यास नकार दे यात आले या ि ने के लेले
अिपल िनकालात काढणे
एखादया सद याची सं थेतून हकालपटी
कर याचे ठरावास मा यता दे यास कवा
सद यास पुन:सद य हणून दाखल क न घे यास
संमती देणे
सं थेस कज दे यास संमती देणे
सं थेचा िनधी िविश रतीने गुंतिव या बदल
आदेश देणे
एखादया सं थे या कवा सं था वगा या
सिमतीवरील सद यांची कमाल सं या िनि त
करणे

या जबाबदा-या

कायदा/िनयम/आदेश/राजप
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 9 , कलम 13 व 14 व िनयम 4,5,12 व 13
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 12(3 अ) व िनयम 10
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 17 व 18 िनयम 16 व 17
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 19 व िनयम 18
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 20
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 21
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 23
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 35 व िनयम 28 व 29

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 44 व िनयम 42
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 70 व िनयम 55
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 73

3
अिधसूिचत सं था या िनवडणुक घेणे व
िनवडणुक घे याचा खच िवहीत रतीने वसुल
करणे
मुदत संप यापुव सिमतीने िनवडणूक न
घेत यास िनबंधकास वत:स सं थेचे व थापन
आपलेकडे घेता येईल कवा शासकाची नेमणूक
करता येईल.
वा षक सवसाधारण सभा बोलिव यास कवा
ित या पुढे ताळे ब ंद ठे व यां या बाबतीत कसूर
करणारा
कवा िवशेष साधारण सभा
बोलिव यात कसूर करणारा अिधकारी कवा
सिमतीचा सद य यास िनवडणूक स अपा
ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थेचा नोकर
अस यास यास दंड करणे
वा षक सवसाधारण सभा बोलिव यासाठी मुदत
वाढिवणे कवा अशी सभा बोलिव याचा
एखादया इसमास अिधकार देणे
सं थेतील िवशेष सवसाधारण सभा बोलिवणे
कवा ती बोलिव याचा एखादया इसमास
अिधकार देणे
सिमती या नवीन सिमती या सद याची कवा
शासकाची नेमणूक करणे/बदलणे
सिमती काढू न टाकणे आिण निवन सिमती कवा
शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व नेमणे
सं थेस बंध नकारक असतील अशी कामे क न घेणे
आिण यास कसुर कर यास दंड करणे

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 73 ए, क क व िनयम 56 अ
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 73 ह

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 75 व 76

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 75
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 76
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 77 अ
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 78
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 79

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 80
सं थेचे दरवष िहशोब तपासणे कवा तपासून महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
घेणे व िहशोबातील दोष सुधार याचा सं थेस कलम 81 व 82
आदेश देणे
सं थेची रचना, कामकाज आिण आ थक ि थती महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
याबाबत चौकशी करणे
कलम 83
चौकशी कवा तपासणी यांचे खचा ब ल कु म महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
करणे आिण ती वसूल करणे
कलम 85 व 86
सं थेची पु तके तपासणी कवा तपासून घेणे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 84
सं थे या कारभाराचे िनरी ण करणे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 89 अ
िविवि त सहकारी सं थां या देय थकबाक ची महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
वसुली करणे
कलम 101
सहकारी सं थेस वहार बंद करणे तसेच
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
ऋण प रशोधकाची नेमणूक
कलम 102 व 103
सं थेचे द र कवा िमळकतीचा ताबा घेणे

मु ा मांक ú:-3 (तीन) िनणय घे या या

येस अनुसर यात येणारी

कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली
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सहकारी सं था,

ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ यां ची काय

रचना
े

सहकार खा याची े ीय रचना
सिचव (सहकार) (मं ालय तर)

सहकार आयु (रा य मु यालय तर)

िवभागीय सहिनबंधक (िवभाग तर)

िज हा उपिनबंधक ú, (िज हा तर)

तालु का/उप/सहा यक िनबंधकú (तालुका तर)

---------------------------------------------------------------------------------------------------





सहकार अिधकारी
ेणी -1

सहकार अिधकारी
े णी - 2


सहा यक सहकार


िलपीक

अिधकारी

मु ा मां क ú:-4 (चार ) वत: ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके
आिण
मु ा मां क :-5 (पाच) यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात असलेले कवा यांचे काय पार पाडणेसाठी
यां या कमचारी वगाकडू न वापर यात येणारे िनयम, िविनमय, सुचना, िनयमपुि तका आिण अिभलेख.
मु ा मां क :-6(सहा)वगाचे िविवरण

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 अ वये
यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या

वग करण कार अ (कायम व पी ठे वावयाची कागदप )े
 सहकारी सं थेची न दणी व पोटिनयम न दणी धा रका

थायी आदेश धा रका
 शासन िनणय
 अिभलेख सुची
 िनवाडा व िड ओदश
 जडव तू सं ह न दवही
 G.I.S.न दवही

ेडेशन यादी
 म.स.सं.िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
 सव वैधािनक आदेश
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बाजार े जािहर करणे, िनयम आदेश व बाजार
सिमती या िवधी व उपिवधी
कमचारी िनयु आदेश धा रका (वग-4) सेव ा िनयम नमुनेदार उपिवधी
न दणी मांक िवतरण
नमुनेदार उपिवधी (सव कार)
पोटिनयम दु ती व सं थे या नावात बदल
सावकारी कायदा ,अिधिनयम व प रप के
सावकारी परवाना न दवही (नमुना 1 व िनयम 3)
सावकारी परवानाधारक न दवही ( कलम 7)
सावकारी परवाना र आदेश (कलम 11)

वग करण कार ब (35 वषापयत ठे वायाची कागदप )े







काय म अंदाज पुि तका
पे शन करणे (सव )
बदली आदेश
बढती आदेश
सेव ापु तके
सावकारी परवाना िवतरण, र करणे, न दणी अज र करणे

वग करण कार क (5 वषापयत ठे वावयाची कागदप )े















मु ा

सहकारी सं थांचे वा षक अहवाल व लेखे
िवधानसभा/िवधान प रषद
व उ रे, कपात सूचना, ल वेधी सूचना, आ ासने
कामकाज वाटप आदेश
तपासणी अहवाल
आवक-जावक न दवही
लेखन सामु ी मागणीप
िनयु आदेश
िनयतकालीन िववरणप सादरीकरण न दवही
जी.डी.सी.ए.व खाते प र ा िनकालप
प र ा िनयोजन धा रका (वेळाप क, हजेरीप क)
िनयोजन अंदाजप क
कायभार ह तांतरण
मािणत लेखाप र क यांना वाटप के ले या सं थांचे आदेश
मजुर सं थां कामकाज वाटप

मांक:-7(सात) –

आपले धोरण तयार कर या या कवा यांची अमंलबजावणी कर या या संब ंधात लोकांश ी

िवचार िवनीमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या
ा झाले या धोरणा मक बाब वर सूचना तसेच कायदयातील दु

व थेचा तपिशल.

तीबाबतचे

ताव शासनास मा यतेसाठी

सादर कर यात येतात.

मु ा मांक:-8(आठ)-

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

घेताना पाळली जाणारी िनणय

येची आिण यावरील देखरे खीची प दत आिण सोपवलेले

सहकारी सं था,

ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ ये थील कायालयात कोणताही िनणय

अ. .

कामाचे व प

1

जनतेकडू न झाले या त ारी या िनवारणासबंधी अंत रम उ र देणे

ि गत उ रदािय व:कालावधी दवस

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

7 दवस

6
2

सहकारी सं थांची न दणी

3

सहकारी सं थांची पोटिनयम दु

4
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ती

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम .30 अ वये

2 मिहने
2 मिहने
1 दवस

िनबंधका या कायालयातील कागदप ाची पाहणी करणे.
5

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे िनयम

.30 अ वये

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

फ भर यानंतर 2
दवस

िनबंधका या कायालयातील कागदप ाची सां ां कत त उपल ध क न देणे.
6

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 76 अ वये सं थेने

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

1 मिहना

सवसाधारण सभा न बोलािव यास अशी सभा बोलािव याबाबतची
कायवाही.
7

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 73 आय जी नूसार

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

प रपुण

झा यास 7 दवस

अिव ास ठराव पारीत करणेसाठी संचालक मंडळ सभा बोलािवणे.
8

महारा

ताव ा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 83 नुसार सं थेची

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

7 दवस

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

3 मिहने.

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

1 वष

चौकशी करणेबाबत या मागणी अजावर कायवाही.
9

सहकारी सं थाम ये सद य हणून नकार दे या या अजावर अपील दाखल
घा यास याचा िनणय देणे.
सहकारी सं थांना
घेणे

ावया या शास कय अथसहा यां या करणावर िनणय

मु ा मांक :- 9 (नऊ)- अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका
आिण
मु् ा मांक :-10(दहा)-

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

सहकारी सं था,

ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ यांचे कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां चे नाव,

पदनाम व अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन,तसेच ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतुद के या माणे नुकसारभरपाई

( माहे

दे याची प दत
अ. .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
अ. .

अिधका यांचे वा
कमचा याचे नाव

•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß - 2018 अखेर)

पदनाम

वग

नोकरीवर जू
झा याचा दनांक

ÁÖß.¾Æüß.²Öß.´ÖÖÖê
×¯Ö.‹»Ö.¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ú¸ü

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú
ÃÖÆü úÖ¸ü †×¬Ö úÖ¸üß ÁÖê Öß-1

2

07/05/1994

3

16/06/2000

‹´Ö.²Öß.´ÖÖê¸êü
¯Öß.†Ö¸ü. ãú»Ö ú Öá
†Ö¸ü.•Öê.¤êü¾Ö úŸÖê
¯Öß.¯Öß.“ÖÓ¤üÖê
‹.‹ÃÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü
‹ÃÖ.‹ÃÖ.»ÖÖêÆüÖ¸ü
‹´Ö.†Ö¸ü.Ø¿Ö ÖÖ›êü

´Öã µÖ ×»Ö¯Öß ú
ÃÖÆü úÖ¸ü †×¬Ö úÖ¸üß ÁÖê Öß-2
ÃÖÆüÖµµÖ ú ÃÖÆü úÖ¸ü †×¬Ö úÖ¸üß
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Öß ú
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Öß ú
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

3

24/06/2008

3

05/11/1992

3

19/08/2007

3

24/06/1996

3

03/11/2008

4

20/03/2012

4

06/09/2013

अिधकारी/कमचारी यांचे

पदनाम

मुळ पगार

ेड पे

महागा
ई
भ ा

घरभाडे
भ ा

वहान
भ ा

नांव

संपकासाठी दुर

940365204
9623320555
9765960649
9423767895
9850795983
9850390774
9423532727
9860298547
997584554
एकु ण र म

1

ÁÖß.¾Æüß.²Öß.´ÖÖÖê

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

21930

4400

34756

2633

600

64319

2

×¯Ö.‹»Ö.¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ú¸ü

ÃÖÆü úÖ¸ü †×¬Ö úÖ¸üß ÁÖê.1

17800

4300

30056

2210

400

54766

7
3

‹´Ö.²Öß.´ÖÖê¸êü

´Öã µÖ ×»Ö¯Öß ú

11080

4200

20781

1528

400

37989

4

¯Öß.†Ö¸ü. ãú»Ö ú Öá

ÃÖÆü úÖ¸ü †×¬Ö úÖ¸üß ÁÖê-2

12780

4200

23093

1698

400

42171

5

†Ö¸ü.•Öê.¤êü¾Ö úŸÖê

ÃÖÆüÖµµÖ ú ÃÖÆü úÖ¸ü †×¬Ö úÖ¸üß

7810

13886

1021

400

25517

6

¯Öß.¯Öß.“ÖÓ¤üÖê

ú×ÖÂšü ×»Ö¯Öß ú

8290

1900

13858

1019

400

25467

7

‹.‹ÃÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü

ú×ÖÂšü ×»Ö¯Öß ú

6500

1900

11424

840

400

21064

8

‹ÃÖ.‹ÃÖ.»ÖÖêÆüÖ¸ü

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

8850

1300

13804

1015

‹´Ö.†Ö¸ü.Ø¿Ö ÖÖ›êü

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

5180

1300

8813

648

‹´Ö.†Ö¸ü.Ø¿Ö ÖÖ›êü

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

5180

1300

8813

648

400
Pp-2642
50
400
50
400
50

9

2400

28211
16391

मु् ा मांक :-11(अकरा)सव योजनांचा तपशील,

तािवत खच दशिवणारा, आप या

येक अिभकरणाला

नेमूण दलेला अथसंक प आिण संिवतरीत के ले या र मांचा अहवाल.
आिण
मु् ा मांक :-12(बारा)अथसहा य काय मा या अमंलबजावणीची
काय मा या लाभ धारकांचा तपशील
आिण

रत तसेच वाटप के ले या

र मा आिण अशा

मु् ा मांक :-13(तेरा)या

ना सवलती ,परवाने व ािधकार प े दलेली आहेत अशा

चा तपशील.

िज हा उपिनबंधक यांचे कायालयमाफत राबिव यात येणा-या योजनांची मािहती.
सन 2016-17
अ.क

गौणिशष, उपिशष, ाथिमक घटक

1

2

1

107 (02) (04) डॉ.पंजाबराव देशमु ख िपक ो साहन
योजना ( ाज सवलत) (जनरल)24251009

2

107 (02) (04) डॉ.पंजाबराव देशमु ख िपक ो साहन
योजना (िवघयो)24251223

3

डॉ.पंजाबराव देशमुख िपक ो साहन योजना DPDC
24251994

4

03 (01) आ दवासी सहकारी सं थां या पुन रचने स ाठी
व थापक य अनुदान (24250817).

5

102 (02) (02) गट पातळीवरील ािमण कारागीरां या
(बलु त ेदार) औ ोिगक सहकारी सं थांना भाग भां डवली

( . लाखात)
सन 2016-17ची

माहे माच, 17

अंितम सु धारीत
अथसंक पीय तरतुद

अखेर झाले ला खच.

3

4

†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß

ÖêŸÖ
ÖêŸÖ
ÖêŸÖ
ÖêŸÖ
ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß
†×¬Ö úÖ¸ü ú
ÖÖÆüß

सम पत बचत
झा याची कारणे
5

ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ ÖÖÆüß

ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ ÖÖÆüß

ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ ÖÖÆüß

ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ ÖÖÆüß

ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ ÖÖÆüß

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ ÖÖÆüß

अंशदान.48510811
6

108 (03) (08) आ दवासी शेतक-यां ना सहकारी साखर

†×¬Ö úÖ¸ü ú ÖêŸÖ

16391

8

ÖÖÆüß

कारखा यां च े भाग खरे दीकरीता अथसहा य. (22251535)
आ दवासी सहकारी सं

7

ÖÖÆüß

ेचे शेअस खरेदीसाठी सात वष

मुदतीचे िबन ाजी कज. (62250044)
एकु ण :-

योजनेच े नाव

1

डॉ.पंजाबराव देशमु ख

ाज सवलत योजना.(सवसाधारण) (िवघयो) व (आ दवासी

उपयोजना)
अ.

योजना के हापासु न कायाि वत आहे.

1991

ब.

योजनेचा उ ेश व व प.

या योजनतगत जे शेतकरी .100000/-वा यापे ा कमी पीक कज घेतात आिण या
कजाची

ाजासह संपुण परतफे ड 30 जुन या आत करतात या शेतक-याना भरणा

के ले या

ाजापैक 3 ट े

घेणा-या शेतक-यां ना 1 ट े

ाज अनुदान तसेच .100001/ाज सवलत पीक उ पादन

.300000/- पयत कज

ो साहनासाठी शासनाकडु न

दे यात येते. शेतक-यां या पीक कजाची वेळे वर परतफे ड होऊन या योजनेचा जा तीत
जा त शेतक-यां ना लाभ िमळावा या योजने चा उ ेश आहे. िशवाय ही

ाज सवलत

योजना अस यामुळे शेतक-यां ना पीक उ पादनात वाढ कर यासाठी ो साहन िमळते.
क.

लाभाथ .

िविवध कायकारी से वा सहकारी सं थाचे िनयिमत परतफे ड करणारे कजदार सभासद.

ड.

अज कोणाकडे करावयाचा.

उप/ सहा यक िनबंधक.

इ.

मं ज ुरीचे अिधकार.

िज हा उपिनबं धक.

मु् ा मांक :-14 (चौदा)इले
संब धातील तपशील

ॉिन स व पात

ास उपल ध असले या कवा यां याकडे असले या मािहती या
आिण

मु् ा मांक :-15(पं ध रा)-

मािहती िमळिव यासाठी नागरीकांना उपल ध असणा-या सुिवधांचा तपशील,तसेच

सावजिनक वापरासाठी चालिव यात येत असले या

ंथ ालया या कवा वाचनालया या कामकाजा या

वेळांचा तपशील.
िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था ,

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤

या कायालया या सूचना फलकावर उपल ध

असणा-या सुिवधांचा तपशील िस द के लेला आहे.
मु ा

मांक :-16(सोळा)-

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú

सहकारी सं था,

ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ येथील कायालयातील मािहती अिधकारी, सहा यक

मािहती अिधकारी आिण थम अिपिलय ािधकारी यांची तपिशलवार मािहती.
मािहती अिधकारी
मािहती

अ.

पदनाम

अिधका-यांचे

.

नांव

ÁÖß.¾Æüß.²Öß.
´ÖÖÖê

1

सहा यक िनबंधक
सहकारी सं था,

ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü

मािहती
अिधकारी
हणून याची
कायक ा
सहा यक
िनबंधक
कायालय

संपुण प ा/दुर वनी मांक

ई-मेल आयडी (या

अिपिलय ािधकारी

कायदयापुरताच)

ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú,ÃÖÆü úÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü, ÖÖê¯ÖÖôû
Ö Ö¸ü, éúÂ ÖÖ »ÖÖò•Ö
¿Öê•ÖÖ¸üß,ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü
¤æü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓ ú - 02471 242057

arcs.sahakartulja
pur@gmail.com

ÁÖß.Û¾Æü.²Öß.´ÖÖÖê,
ÃÖÆüÖµµÖ ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ú,
ÃÖÆü úÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ,ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü

सहा यक मािहती अिधकारी
अ. .

सहा यक मािहती
अिधकारी यांचे नांव

अिधकार पद

सहा यक मािहती अिधकारी हणून
याची कायक ा

संपुण प ा/दु र वनी मांक

9
सहा यक िनबंधक

1

सहा यक िनबंधक

सहा यक िनबंधक

कायालय ŸÖã
ŸÖãôûŸÖãŸÖãŸÖŸÖŸÖãŸÖŸÖ´Ö

, सहकारी सं था,

-

, सहकारी सं था,
कायालयातील सबंिधत
िवभागाचे शाखा मुख

ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü,
(02471) 242057

थम अिपिलय ािधकारी
अ.

अिधकार पद

अिपिलय
ािधकारी
हणून याची
कायक ा

अहवाल देणारे
मािहती अिधकारी

3

4

5

ी. ¾Æü.²Öß.´ÖÖÖêü

सहा यक िनबंधक

सहा यक िनबंधक
, सह सं था, ŸÖÖ.ŸÖãËôû•ÖÖ¯Öæ¸ ü

सहकारी सं था, ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ ü

सहा यक
िनबंधक

अिपिलय ािधकायांचे नाव

.

1

2

1

ई-मेल आयडी
(या कायदयापुरताच)

6

ÁÖß.¾Æüß.²Öß. ´ÖÖÖê

arcs.sahakartuljapur@
gmail.com

सहकारी सं था,

ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü

मु् ा मांक :-17 (सतरा)िवहीत कर यात येईल अशी मािहती.
वा षक मािहती संब ंधी या कायालयाचे सांि यक शाखा कामकाजाचे व प खालील माणे :-

1. वा-24/ पिड स अे दरवष माहे माच अखेर अि त वात असले या सव

कार या सहकारी सं थांची सं या िन ीत करणे,

वषाअखेर नवीन न दणी झाले या/पुनिजवन झाले या/अवसायानात घेतले या र

के ले या सं थांची सं या

येक

तालु याकडू न घेऊन िज हयाची एकि त सं या मु य कायालयास सादर करणे.
2. वा षक मािहती त े 10 ते 51 (ANR TABLES) सादर करणे.
दरवष वा-24 नुसार िनि त के ले या सव
कारिनहाय सव तालु याकडू न

ा

कार या सहकारी सं थांची वा षक मािहती सं थां या

क न घेऊन िज हयाचे एकि करण क न मािहती मु य कायालय, पुणे यांना

सादर कर यात येत.े
3. िज हा सामािजक व आ थक समालोचन/रा य सांि यक गोषवार/तालु का िनवडक
िज हा सामािजक व आ थक समालोचन/तालुका िनवडक िनदशांक हे
गोषवारा हे

काशन अथ व सांि यक

िनदशांक :काशन दरवष

संचालनालय, मुंबई या कायालयातफ

िज हा सांि यक

काशीत कर यात येत.े सदर

काशनाकरीता आव यक असलेली मािहती वा षक मािहती या त यां या आधारे कवा आव य यता वाट यास
तालुका कायालयाकडू न/लेखाप र ण यांचेकडू न उपल ध क न घेऊन िज हा सांि यक कायालयास सादर के ली जाते.
4. इतर :मा.मु य कायालय, पुणे तसेच मा. िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,लातूर,´ÖÖ´Öe
´ÖÖekek
कायालयाकडू न मागिवलेली सांि यक िवषयक मािहती सादर करणे. तसेच खाजगी सं था/
मािगतलेली सांि यक मािहती/आव यकतेनुसार उपल ध क न देणे.

नी

10

सहा यक िनबंधक

सहकारी सं था,

ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü

