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जा.".ÃÖ×−Ö¾Ö/×−ÖµÖ´Ö−Ö/माअिध/कलम-4/मा िस दी/ Q /2017
कायालय :- ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö

Öß

िदनांक:- 20/12/2017
ित,
मा. िज7हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था,यवतमाळ
िवषय:- मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 कलम-4 अंतगत िस द करावयाची मािहती
कृ पया उपरोF िवषयाचे अवलोकन होणेस िवनंती आहे .
उपरोF िवषयाचे अनुषग
ं ाने मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम-4 अ वये वंय ेरणेने
िस द करावIयाची िदनांक 1-4-2017 ते िदनांक 31-07-2017अखेरची मुJा "मांक 1 ते 17 मािहती आपणाकडे
सहप4ासह जोडू न सादर कर*यात येत आहे .
सहप4-मािहती

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö Öß
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005
माहीतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 बाबत संि&' ्माहीती
माहीती :- याचा अथ कोण2याही व ्Kपातील कोणतेही सािह2य ्असा असून 2याम ये अिभलेख, द त ्ऐवज, Lापने, ई-मेल,
अिभ ाय, सूचना, िस दीप4के, परीप4के, आदे श, रोजवहया, संिवदा, अहवाल, कागदप4े, नमुने, ितमाने / मॉडे ल, कोणतीही
इलेDटािनक वEपातील आधार सामOी आिण 2या 2या वेळी अंमलात आले7या अ य ्कोण2याही कायJाने सावजिनक
ािधकरणास िमळिवता येईल.
माहीती अिधकार :- याचा अथ, कोण2याही सावजिनक ािधकरणाकडे असलेली िकंवा 2या1या िनयं4णात असलेली व या
अिधिनयमा वये िमळवता ये*याजोगी माहीती िमळिव*याचा अिधकार, असा आहे .
राPय ्जन माहीती आयुF् :- पोट-कलम (1) अ वये पदिनदQ िशत केलेला राPय ्जन माहीती आयुF्असा आहे .
4य थ ्प& :- याचा अथ, माहीती िमळ*याची िवनंती करणारी नागरीका /य ्ितरीF् अ य ्एखादी /य ्Fी, असा आहे .
मािहती ा' ्कEन घेणे :Pया ािधकरणाकडू न माहीती ा' ्कEन Tयावयाची आहे 2यां1याकडे E 10/- कोट ितकीट लावलेला
* नमुना अ * म ये माहीती िमळणेबाबतचा िवनंती अज सादर करावा. सदर अज ािधकरणास ा' ्झा7याचे तारखेपासून 30
िदवसांचे आतच माहीती दे णे हे ािधकरणास बंधनकारक आहे . जर माहीती नाकारावयाची अस7यास तसे लेखी कारणासह
अजदारास कळवावे.
सदरची माहीती ािधकरणाकडु न 30 िदवसांचे आत न िमळा7यास नमुना * ब * म ये कलम 19(1) अ व ्ये पिहले
अिपल अिपलीय अिधकारी / ािधकरणाकडे करावा. सदरचा िनणय हा 30 िदवसांचे आत दे णे बंधनकारक आहे . सदर अपीलाचे
अनुषग
ं ाने माहीती अपुण िकंवा माहीती न िमळा7यास नमुना * क * म ये 19 (3) अंतगत अपील राPय ्माहीती आयोगाकडे 90
िदवसाचे आत सादर करावे.
Pया िदनांकास माहीती मािगतलेली आहे अशी माहीती ही 20 वष पुवUपयVतची माहीती दे ता येईल. जर मािगतलेली
माहीती ही एखाJा /यFीचे िजिवत वा वातंWय ्या संबधातील असेल तर िवनंतीचा अज िमळा7यापासून 48 तासा1या आंतच
माहीती दे एयात यावी. मुदतीम ये माहीती न िद7यास सदरची माहीती अजदारास को*2याही
मुF्Jावी.
दारीY रे षख
े ालील /य ्Fी :-

कारची फी आकारणी न करताच
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Pया /य ्Fीचे वािषक उ2प न ्हे K.15000/- पे&ा जा त ्नाही (शहरी व Oामीन ) िकंवा Pयांना दारीY रे षेखालील िपवळी
िशधाप4ीका दे *यात आलेली आहे असे माणीत केलेले अस7यास दारीY रे षेखालील /य ्Fींना कोणतीही माहीती ही कोण2याही
फी ची आकारणी न करता दे *यात यावी.
माहीती फी :- दे य असलेली फी रोख रकमे1या वKपात ितची योZय ्पावती दे वून िकंवा दशनी धनाकष िकंवा बँकेचा धनादे श या
वEपात िकंवा मिन ऑडर1या वKपात वीकार*यात यावी.
1. संबधीत िवभागाने िविश] द त ्ऐवज, नकाशे , इ2यादी1या बाबतीत िकंमत अगोदरच िन^ीत केली असेल 2याबाबतीत अशी
िन^ीत केलेली अिधक टपाल खच आकारावा.

2
2. माहीती छांयाकीत ित1या वKपात िकंवा अ य ् ित1या वKपात चटकन िमळ*याजोगी असेल 2याबाबतीत (अ) तयार
केले7या िकंवा छायांिकत केले7या 2येक पृ`ासाठी A-4 िकंवा A-3 आकरातील कागदास 2येकी दोन Kपये अिधक टपाल
खच आकारावा (ब) मोठया आकारा1या कागदा1या ती1या 2य& आकार िकंवा परी/य ्य िकंमत अिधक टपाल खच
आकरावा.
3. अिभलेख पाह*यासाकरीता पिह7या तासाला शु7क् आकारएयात येवू नये , 2यानंतर1या 2येक पंधरा िमिनटाकरीता Kपये 5/इतकी फी आकारावी.
4.

2ये&ात माहीती नेत अस7यास कोणताही टपाल खच आकार*यात येवु नये.

5. िड केट िकंवा aलॉपी या वKपातील माहीती पुरिव*यासाठी 2येक िड केटस िकंवा aलॉपीकरीता प नास Kपये अिधक टपाल
खच आकारावा.
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जोडप4 “ अ ”

10/- Kपयाचे कोट फी िटकीट

( िनयम 3 नुसार )
मािहतीसाठी करावया1या अजाचा नमुना
मािहतीचा अिधकार कायदा 2005 कलम 3 अ व ्ये अज
ती,
शासकीय मािहती अिधकारी – ÁÖß.×¯Ö.µÖã.úÖµÖÓ¤êü
( कायालयाचे नाव व प?ा ) ÃÖÆüÖµµÖú

´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú

×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1. अजदाराचे पूण नाव :2. प4/यवहाराचासाठी पूण प?ा :3. आवIbक असले7या मािहतीचा तपशील :(एक) मािहतीचा िवषय :(दोन) संबधीत मािहतीचा कालावधी :2014-2015
(तीन) ह/या असले7या मािहतीचा तपिशल :(चार) मािहती टपाला/दारे / /यकतीश:/ --------------------------------------------------------------------------------------आवIbक आहे िकंवा कसे?
(पाच) टपाला/दारे असेल 2याबाबतीत ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(सवसाधारण /
4 अजदार दारीY रे षेखालील आहे काय ?--------------------------------------------------------------अस7यास पुरा/याची त जोडावी.
िठकाणिदनांक-

अजदाराची सही
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थम मािहती ा' करणेसाठी िवनंती केले7या अजाचा तारखेपासून / ािधकरणासं ा' झा7याचे तारखेपासून
मािहती अपूरी / मािहती न िमळा7यास थम अिपलाचा नमुना

नमुना ब

20/- Kपयाचे कोट ितकीट लावावे

(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19(1) अंतगत थम अिपल अज
ेषक----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(अिपलकाराचे नांव व प?ा)
ित,

ÁÖß.²Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö
¯ÖÏ£Ö´Ö †¯Öß»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
(अिपल ािधका-याचे नांव, पदनाम व प?ा)
1.अिपलकाराचे संपण
ु नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प?ा----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.राPय जनमािहती अिधका-याचा तपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 Pया आदे शािवE द अिपल केले आहे ----------------------------------------------------तो आदे श िमळा7याचा िदनांक (आदे श काढला अस7यास)
5.अिपल दाखल कर*याची अंितम तारीख-----------------------------------------------6 अिपलाची कारणे------------------------------------------------------7.मािहतीचा तपिशल
1.ह/या असले7या मािहतीचे वKप व िवषय
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.मािहती Pया कायालयाशी िकंवा िवभागाशी संबधीत आहे 2याचे नांव-------------------------------------िठकाणिदनांक-

अिपलकाराची सही

थम अिपलाचािनकाल / आदे श ा' झा7यापासून/ मुदतीम ये मािहती ा' न झा7यास 90 िदवसाचे आंत मा. राPय
मािहती आयोगाकडे करावयाचे दस
ु रे अिपल

नमुना ब

20/- Kपयाचे कोट ितकीट लावावे

(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19(3) अंतगत दस
ु रे अिपल अज
ेषक--------------------------------------------------------(अिपलकाराचे नांव व प?ा)
ित,

ÁÖß.²Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö, ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ŸÖ£ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö Öß
(अिपल ािधका-याचे नांव, पदनाम व प?ा)
1.अिपलकाराचे संपण
ु नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प?ा-------------------------------------------------------------------3.राPय जनमािहती अिधका-याचा तपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 Pया आदे शािवE द अिपल केले आहे ----------------------------------------------------तो आदे श िमळा7याचा िदनांक (आदे श काढला अस7यास)
5.अिपल दाखल कर*याची अंितम तारीख------------------------------------------------
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7 अिपलाची कारणे------------------------------------------------------7.मािहतीचा तपिशल
1.ह/या असले7या मािहतीचे वKप व िवषय
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती Pया कायालयाशी िकंवा िवभागाशी संबधीत आहे 2याचे नांव-------------------------------------िठकाणिदनांक-

अिपलकाराची सही

10

कलम 4 अ वये वयं रे णेने िस द करावया1या मािहतीसाठी मागदशक तFे 1 ते 17
कलम 2 h नमुना क
सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी
कलम 2 (h) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार
खा2याचे नांव :- सहकार पणन व व ोJोग िवभाग
अ

सावजिनक ािधकरणाची

सावजिनक ािधकरणाचे

"

िनिमतीकारकानुसार िवभागणी

नांव

1

महाराd शासन िनणय िदनांक

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß

िठकाण / संपण
ु प?ा

÷Ö Öê¿Ö¯Öã¸ü ¸üÖê›ü, ¾Ö Öß
ŸÖÖ.¾Ö Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
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कलम 4(1) (b) (i)

¾Ö Öß

येथील ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö

Öß

या सावजिनक ािधकरणा1या कामांचा आिण कत/यांचा तपशील
अ.".

िवषय

कामे / कत/य

1

सावजिनक ािधकरणाचे नाव

2

संपूण प?ा

3

कायालय मुख

4

कोण2या

खा2या1या

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß
÷Ö Öê¿Ö¯Öã¸ü ¸üÖê›ü, ¾Ö Öß ŸÖÖ.¾Ö Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
ÁÖß.²Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö

अिधन सहकार, पणन व व तरा्Jोग

कायालय आहे .
5

कामाचा अहवाल कोण2या

1.मा. धान सिचव (सहकार पणन व व ोJोग िवभाग)

कायालयाकडे सादर केला जातो? 2.मा. सहकार आयुF व िनबंधक सहकारी सं था, महाराd राPय ्◌ा , पुणे
3.मा. िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, अमरावती
.4.मा. िज7हा उपिनबंधक,सहकारी सं था,यवतमाळ
6

कायक&ा भौगोिलक

¾Ö Öß ŸÖÖ»ÖãúÖ

7

अंगीकृ त iत (Mission)

1.महाराd सहकारी सं था, अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 नुसार सह
सं था, नjदणी, सं थावर सिनयं4ण, ŸÖÖ»ÖãúÖ तरीय सं था1या
त"ारी व सम याचे िनरासरण करणे आिण सहकारी सं थाचे कामकाज
2.कृ िष उ2प न ्खरे दी िव"ी अिधिनयम 1963 व िनयम कृ िष उ2प न ्
बाजार सिमती सिनयं4ाण व तरतुदी माणे अिपल कामकाज

8

येय / धोरण (Vission)

सहकारी सं था, कृ िष उ2प न ्बाजार सिमती ला मागदशन व िवकास

9

2य& काय

महाराd सह. सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 तसेच
महाराd कृ िष उ2प न खरे दी िव"ी अिधिनयम 1963 िनयमाअंतगत
अिधकारानुसार संपण
ु कामकाज
सावकारी कायदा:- महाराd शासनाने सावकारी िनयमन अिधिनयम 2014
लागु केलेला असून 2यानुसार सावकारी /यवसाय अनुषग
ं ाने
कामकाज तसेच कलम 16 अंतगत अवैध सावकारी त"ारीम ये

“ÖÖîú¿Öß úºþ−Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü करणे.
10

11

जनतेला दे त असले7या सेवांचा

उपरोF 8 व 9 1या अनुषग
ं ाने

थोडDयात तपशील

संबिधत टे बलनुसार.

थावर मालम?ा (येथे तुम1या

ा' त"ारी व सम याचे कायालया

कायालय हे

ÖÖ•Ö÷Öß इमारती

म ये आहे .

कायालय हे

ÖÖ•Ö÷Öß इमारती

म ये आहे .

तुम1या ािधकरणाची जमीन,
इमारत आिण अ य ् थावर
मालम?ेचा तपशील Jावा)
12

थावर मालम?ा (येथे तुम1या
तुम1या ािधकरणाची जमीन,

12

इमारत आिण अ य ् थावर
मालम?ेचा तपशील Jावा)
13

ािधकरणा1या संरचनेचा तFा

ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸ü
सहाbयक िनबंधक (कायालय मुख) 1 पद

ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê.1
ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê.2
´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú
ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
ú×−ÖÂšüü ×»Ö¯Ößú
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
14

कायालयाची वेळ आिण दरू वनी सकाळी 10-00 ते सायं 5-45 पयVत
"मांक

15

- 1 ¯Ö¤ü
- 1 ¯Ö¤ü
- 1 ¯Ö¤ü
- 1 ¯Ö¤ü
- 1 ¯Ö¤ü (×¸üŒŸÖ )
- 1 ¯Ö¤ü

र वनी ".07239/ 293374 , arcs_wani@rediffmail.com

सा'ािहक सुटटी आिण िवशेष

रिववार, मिह याचा दस
ु रा व चौथा शिनवार, 26 जानेवारी, 1 मे,

सेवांचा कालावधी

15 ऑग] व या /यतीिरF शासनानी जाहीर केले7या इतर सुटटया

कलम 4 (1) (b) (ii) क

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ या सावजिनक

ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी यां1यl

अिधकार क&ा
क
अ. अिधकार पद
".
1

आिथक अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम

शेरा अस7यास

/ आदे श / राजप4

ÁÖß.²Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß

आहरण व संिवतरण

महाराd कोषागार अिधिनयम--

अिधकारी यांचे

िव?ीय िनयमावली नुसार

अिधन त ्

2

ख
अ. अिधकार पद
".
1

शासिकय अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम

शेरा अस7यास

/ आदे श / राजप4

ÁÖß.²Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß
ग

महाराd सहकारी सं था अिधिनय
िनयमानुसार धान अिधकार

महाराd शासनाचे
परीप4ाकानुसार

--

13

अ.

अिधकार पद

फौजदारी अिधकार

".
1

शेरा अस7यास

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप4

--

कायालयाशी संबिधत नाही-----

घ
अ.

अिधकार पद

".

अध यायीक

संबिधत कायदा / िनयम

अिधकार

/ आदे श / राजप4

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे महाराd

1

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß

िनयम 1961 व कृ उबास चे िनयम 1967 व
अिधिनयम 1964 तरतुदीनुसार

शेरा अस7यास

--

शासनाचे

परीप4ाकानुसार

य
शेरा अस7यास

अ. अिधकार पद

अध यायीक

संबिधत कायदा / िनयम

".
1

अिधकार

/ आदे श / राजप4

महाराd नागरी

महाराd नागरी सेवा

सेवािनयमाअंतगत

िनयमानुसार धान केले7या

राजपि4◌ात व

अिधकाराचे अिधन

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß

--

अराजपि4त
कमचा-या1या
सेवेसंबधी

कलम 4 (1) (b) (iii)
िनणय ि"येतील पयवे&ण व जबाबदारीचे उ?रदायी2वे िनि^तकEन कायप दतीचे काशन
अिधिनयमाचे नांव :1.महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960, िनयम 1961 2. कृ िष उ2प न ्बाजार सिमती िनयम व अिधिनयम
1963
(नागरीकांची सनद)
कामाचे वKप
1
1

2
जनतेकडु न आले7या त"ारी1या

अपेि&त कामाचा

कामासाठी जबाबदार

कालावधी
3
7 िदवस

अिधकारी

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,

2 मिहने

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,

4

िनवारणासंबधी अंतिरम उ24 दे णे
2

जनतेकडु न आले7या त"ारी1या
िनवारणासंबधी अंतीम उ24 दे णे

14

3

ŸÖÖ»ÖãúÖ

4

सहकारी सं थाची पोटिनयम दE
ु ती

2 मिहने

5

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे

10 िदवस

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे

नैसिगक याय

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

कलम 156 नुसार वसूली अिधकारी ×−ÖµÖãŒŸÖß“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö

त2वास अनूसEन

ÃÖÖ¤ü¸ü ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
µÖÖÓ“Öêú›êü ÃÖÖ¤ü¸üú¸ü Öê

लागणारा किमत

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे

1 िदवस

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे

फी भर7यानंतर 2

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

कलम 30 अ वये िनबंधका1या कायालयातील

िदवसात

थरीय सं थाची नjदणी

2 मिहने

कलम 152 अ नुसार नामिनदQ शन प4ावर दाखल
झाले7या अजावरील अिपलाचा िनणय
6

7

कमी कालावधी

कलम 30 अ वये िनबंधका1या कायालयातील
कागदप4ाची पाहणी करणे
8

कागदप4ाची सा&ांिकत त उपल6ध कEन दे णे
9

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे

1 मिहना

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

1 मिहना

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

कलम 73 आयजी नुसार अिवmास ठराव पारीत
करणेसाठी संचालक मंडळ सभा बोलािवणे.
10

महाराd सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 83 अ वये सं थेची चौकशी करणेबाबत1या
मागणी अजावर कायवाही

11
12
13

ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü úºþ−Ö ‘Öê µÖÖÃÖ −ÖúÖ¸ü ¤êü µÖÖ“Öê 3 ´Ö×Æü−Öê
†•ÖÖÔ¾Ö¸ü †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×−Ö ÖÔµÖ ¤êü Öê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾ÖÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû úÖµÖ¤üµÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß7 िदवसात
¤êü Öêú¸üßŸÖÖ ×ÃÖ±úÖ¸üÃÖ ú¸ü Öê.
ú»Ö´Ö 76 †−¾ÖµÖê ÃÖÓÃ£Öê−Öê ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö ÃÖ³ÖÖ −Ö
1 मिहना
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ †¿Öß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü Öê

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

कलम 4(1)(b)(iv)
सावजिनक ािधकरणाम ये होणा-या कामाचे कटीकरण.
संघटनाचे ल& (वािषक)

अ.".

आिथक ल&

त"ार िनवारण
अिधकारी

अिभ ाय
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कलम 4(1)(b)(v)
नमुना अ
सावजिनक ािधकरणाम ये होणा-या कामाशी संबंधीत कायालयीन आदे श / धोरणा2nक परीप4के
अ.".

सुचना माणे िदलेले िवषय

1.महाराd सहकारी सं
2. महाराd कृ िष उ2प

संबिधत शासकीय िनणय / कायालयीन

अिभ ास

आदे श / िनयम वगैरे ". व तारीख

अस7यास

था अिधिनयम 1960

महाराd शासनाने व मा सहकार आयुF व

न खरे दी िव"ी

िनबंधक, यांनी िनगिमत केलेली शासन

अिधिनयम 1963 व िनयम 1967.

िनणय /आदे श /परीप4के

3.इतर अनुषग
ं ीक कायदे / आदे श इ2यादी

कलम 4(1)(b)(vi)
नमुना अ
कायालयाम ये उपल6ध असले7या द ताऐवजांची यादी
अ."

1

द ताऐवजाचा कार

2

िवषय

3

नjदवही "मांक

4

मुख बाबीचा

सुरि&त

तपिशलवार

ठे व*याचा

िवषय

कालावधी

5

6

संबंिधत शाखेची फाईल व धारीकांची यादी सोबत जोडलेली आहे .

कलम 4(1)(b)(vii)
नमुना अ
कायालया1या परीणामकारक कामसाठी जनसामा यांशी स7लामसलत कर*याची /यव था
अ.".

स7लामसलतीचा

काय णालीचे िव तृत वणन

िवषय

कोण2या अिधिनयम /

पुनिवलोकनाचा

िनयम परीप4का/दारे

काळ

सहकार िवभागा1या

मा.सहकार आयुF व िनबंधक, सह

महाराd सहकारी

कामकाजािवषयी व

सं था महाराd राPय,पुणे व

सं था अिधिनयम

कायदयाचे

मा.िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी

1960 व कृ उबास

अंमलबजावणी संबधी

सं था, अमरावती यांचे माफत

अिधिनयम 1963

योजना राबिवणेबाबत

दरमहा आढावा घेवन
ू मागदशन व

सदर कायछया माणे

सूचना मुoय कायालय तरावर व
तालुका तरारवरील अिधका-या1या
मािसक सभा घेवन
ू कामकाजाचा
आढावा व वरी` कायालयाकडू न ा'
झाले7या सुचनांची अंमलबजावणी व
मागदशन िज7हा तरावरील
कलम 4(1)(b)(viii)

16

नमुना क
सिम2या , परीषदा, मंडळे , बैठकीचा तपिशल
अ.".

1

सिम2या ,

सिमती,

परीषदा,
मंडळाचे नांव

2
--

सिमतीची

इितवृ?

इितवृ?

परीषदे ची

संoया /

जनतेस

कोणाकडे

रचना

बैठकीची

पाह*यास

उपल6ध आहे .

संoया

मुभा आहे

5
--

काय?
6
--

3
--

उदयेश

4
--

7
--

कलम 4 (1) (b) (ix)

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß या सावजिनक
अ."

अिधकार पद

अिधकारी वा कमचा-यांचे नाव

ािधकरणातील अिधका-यांची व कमचा-यांची यादी
वग

नोकरीवर Kजू

संपकासाठी दरू वनी

1

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

ÁÖß.×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÷Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

1

झा7याचा िदनांक / फॅDस ्/ ईमेल
07.07.2016
9420368529

2

ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê.1

ÁÖß´ÖŸÖß ¾Öî¿ÖÖ»Öß ¾Æüß ¯ÖšüÖ¸êü

2

17.10.2013

9970377553

3

ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê.2

ÁÖß.›üÖë÷Ö¸üØÃÖ÷Ö ›üß.ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü

3

06.06.2013

9405163346

4

´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú

ÁÖß.¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö úÖµÖÓ¤êü

3

14.02.2013

9420185372

5

ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß

ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖ›ê ü

3

31.12.2016

9767462469

6

ú×−ÖÂšüü ×»Ö¯Ößú

×¸üŒŸÖ

3

--

-

7

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

ÁÖß.¯ÖÏã±ãú»Ö êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖ™êü

3

12.07.2012

9272644733
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कलम 4 (1) (b) (x)

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, या सावजिनक

ािधकरणातील अिधका-यांचे

व कमचा-यांचे पगार व भ?े.
अ." नाव

अिधकार पद

मूळ
पगार

महागाई

घरभाडे

िवशेष

वास

भ?ा

भ?ा

भ?ा

भ?ा

dcps

एकूण
रDDम

1

ÁÖß.×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÷Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú

20120

27377

2013

1510

600

0

51630

2

ÁÖß´ÖŸÖß ¾Öî¿ÖÖ»Öß ¾Æüß ¯ÖšüÖ¸êü

ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬Ö. ÁÖê.1

18310

24902

1831

0

400

4322

49765

3

ÁÖß.›üÖë÷Ö¸üØÃÖ÷Ö ›üß.ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü

ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬Ö.ÁÖê.2

18290

24874

1829

1510

400

0

46903

4

ÁÖß.¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö úÖµÖÓ¤êü

´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú

15780

21461

1578

1405

400

0

40624

5

ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü

ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÆü.†×¬ÖúÖ¸üß

11460

15586

1146

0

400

0

28592

6

×¸üŒŸÖ

ú×−ÖÂšüü ×»Ö¯Ößú

0

0

0

0

0

0

0

7

ÁÖß.¯ÖÏ±ãú»Ö êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖ™êü

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

7230

9833

723

503

0

1707

19996

कलम 4(1)(b)(xi)

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,

या सावजिनक ािधकरणासाठी िदनांक 1 एि ल 2016 ते. 31 माच

2017 या काळासाठी मंजरू झाले7या आिण खच झाले7या रकमेचा तपशील.
1) वािषक योजना सन 16-17 खच अहवाल माहे .31 माच 2017 अखेर (रकम Eपये लाखात)
अ."

योजनेचे

मंजरू

अथ

नाव

िनयत

संक7पीय तरतूद

/bय

तरतूद

1

2
3
4
अ)सवसाधारण योजना टे टपूल

1

डॉ.पंजाबराव
दे शमुख /याज
सवलत योजना
(24251009)
ब)सवसाधारण योजना (डी.पी.डी.सी.)

1

डॉ.पंजाबराव
दे शमुख /याज

ा' ्

5

पुनिविनयोज पुनिविनयोज मागील

चालू

झालेला

नाम ये

नानंतर

मिहना

मिहना

एकुण

ा' ्जादा/

ा' ्सुधारीत

अखेर

अखेर

खच

किम तरतूद

तरतूद
5+6

झालेला

झालेला

खच
8

खच
9

6

7

10

18

1

सवलत योजना
(24252195)
क)िवशेष घटक योजना
42.00
डॉ.पंजाबराव
दे शमुख /याज
सवलत योजना
(24251223)
ड)आिदवासी उप योजना (िटएसपी)

1

िपक उ2पादन
ो2साहन
योजना
(24251134)
इ)आदीवासी &े4ाबाहे रील उपयोजना (ओिटएसपी)

1

िपक उ2पादन
ो2साहन
योजना
(24251143)
एकूण सव

2) वािषक खच (वेतन, वास, कायालयीन खच, दुर वनी, िवज, पाणी)
अ."

अंदाजप4कीय िशष

मंजुर रकम

झालेला खच

1342483

1237280

28500

28382

24250067- शासन
1

वेतन

2

वास

3

कायालयीन खच

11000

6000

4

कायालय भाडे

46094

42869

5

दरु वनी, वीज व पाणी

2910

2910

6

संगणक

0

0

7

मोटारवाहन

0

0

एकूण

1422644

1237280

वसूली Recovery -24250085
1

वेतन

0

0

2

वास

0

0

एकूण

0

0

586349

586349

0

0

586349

586349

पणन Grading-24250405
1

वेतन

2

वास
एकूण
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कलम 4(1)(b)(xii)
नमुना क योजनांची मािहती
योजना "मांक-1
अ.".
1

िवषय

तपिशल

योजनेचे नांव

डॉ.पंजाबराव दे शमुख /याज सवलत योजना

2

शासन िनणय

सहकार पणन व व ोधोग िवभागाचे शासन िनणय ". सीसीआर1491/सीआर-714/2-स िदनांक 2 नो/हे बरं 1991

3

आिथक सहाbयाचे वEप

4

आिथ सहाbयाचे माण

5

लाभाथU

सभासद

6

अज कोणाकडे करावा

2या 2या तालुDयाचे सहाbयक िनबंधक कायालयाकडे

7

अटी व शतU

8

मंजरू ीचे अिधकार

िज7हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

9

आहरण संिवतरण

िज7हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

अनुदान

अिधकारी
10

िनयं4ण अिधकारी

मा.सहकार आयुF व िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे

योजना "मांक-2
अ.".
1

िवषय

तपिशल

योजनेचे नांव

िपक उ2पादन ो2साहन योजना 3%

2

शासन िनणय

सहकार पणन व व ोधोग िवभागाचे शासन िनणय ". सीसीआर1491/सीआर-714/2-स िदनांक 2 नो/हे बरं 1991

3

आिथक सहाbयाचे वEप

अनुदान

4

आिथ सहाbयाचे माण

K.100000/- पयVत िपक कज घेणा-या सभासदांना 2यांनी िदनांक30 जून पुवU
कजाचा संपण
ु भरणा केलेला असावा, 2यांनी घेतले7या मुrला1या 3%
सवसाधारण व आिदवासी सभासदांना व 3 % माणे अनुसूिचत जाती
उपयोजनेतील सभासदांना अनुदान मंजरू कर*यात येते.

5

लाभाथU

सभासद

6

अज कोणाकडे करावा

तालुDयाचे सहाbयक िनबंधक कायालयाकडे

7

अटी व शतU

1.K.100000/- पयVत िपक कज घेणा-या आिदवासी सभासदांना 2यांनी
िदनांक 30 जून पुवU कजाची रDकम भरलेली असली पाहीजे.
मुsला1या 3 % माणे अनुदान मंजरू कर*यात येते.
2.योजनेनस
ु ार 4 तरीय सह पतपुरवठा यं4णा राdीयकृ त बँका,Oािमण
बँका, खाजगी बँकाकडू न K.1 लाखापे& जा त पण K.3 लाखपयVतचे
अ7प मुदतीचे पीक कज घेणा-या अिण िवहीत मुदतीत परतफेड
करणा-या शेतक-याना 1 % इतDया दराने /याजाची सवलत लागु

20

कर*यात आली आहे .
8

मंजरू ीचे अिधकार

मा.िज7हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

9

आहरण संिवतरण

मा.िज7हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

अिधकारी
10

िनयं4ण अिधकारी

मा.सहकार आयुF व िनबंधक, सहकारी सं था, म.रा.पुणे

योजना "मांक-3
अ.".
1

िवषय

तपिशल

योजनेचे नांव

आिदवासी िविवध कायकारी सहकारी सेवा सं थांना बुडीत कज राखीव िनधी
अनुदान

2

शासन िनणय

आिदवासी िवकास िवभागाचे शासन िनणय ्".आिवम-1096/ क-93/का-3
िद.11 / 6 / 99

3

आिथक सहाbयाचे वEप

बुडीत ऋण राखीव िनधीची रDकम शासन अनुदाना1या वEपात दे *यात येते.

4

आिथ सहाbयाचे माण

कमाल मयादा K.30,000/- अनुदान

5

लाभाथU

सं था

6

अज कोणाकडे करावा

2या 2या तालुDयाचे सहाbयक िनबंधक कायालयाकडे

7

अटी व शतU

1.सन 96-97 हे आधार वष राहील.
2.सदरचे अनुदान ठरावीक एका िदवशी कमाल थकीत कजावर जसे
िपककज, खापटीकज या कजावार दे *यांत येईल सदरचे अनुदान 5%
दराने कमाल थकीत कजा् रवर दे *यात येइल.

8

मंजरू ीचे अिधकार

मा.िज7हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

9

आहरण संिवतरण

मा.िज7हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

अिधकारी
10

िनयं4ण अिधकारी

मा. सहिनबंधक, सहकारी सं था, आिदवासी िवकास, म.रा. नािसक

कलम 4(1)(b)(xiii)
वणी

µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,

या सावजिनक ािधकरणातून कोणतीही सवलत, परवाना अथवा

अिधकारप4 िमळाले7या लाभाथUचा तपशील
1)वेअर हाउस परवाना
अ."

1

परवानाधारकाचे नाव

साठा अिधuक,महा. राPय ्वखार
महामंडळ मया.वणी

परवाना "मांक

4

परवाना

िकती काळासाठी

सवसामा य ्

परवा या

िद7याची

वैध

अटी

चा

तारीख
18/2/2016

तपशील
1/10/2015
ते
30/09/2016
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2)सावकारी परवाना

वणी तालुDयातील परवानाधारक सावकारांची यादी

सन 2015-2016
(परवा याची मुदत िदनांक 1/4/2015 ते िदनांक 31/3/2016)
अ."

तालूका

1

वणी

परवानाधारक सावकाराचे नांव व प?ा

परवाना "मांक

7) सौ.िवJाताई िहरामण संदरलवार पॉवर

वाय एम एल//ही. एम

हाऊस समोर गोकुल नगर, वणी

एल/15-16/ 24 /2016

कलम 4 (1) (b)(xiv)

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,
अ.". द तऐवजाचा िवषय

या कायालयात इलेDwारिनक वKपात उपल6ध असलेली मािहती

िवषय

-

कोण2या

मािहती

इलेDwारिनक

िमळिव*याची

नमु यात मािहती

प दती

जबाबदारी /यFी

साठिवलेली आहे .
-

-

कलम 4 (1) (b)(xv)

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß या कायालयात उपल6ध सुिवधांचा तFा.
अ.".

सुिवधेचा कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

जबाबदरी /यFी/ कमचारी

त"ार
िनवारण

1

2

भेट*याची वेळ

-

अिभलेख

अजानुसार

कायालय

ÁÖß.¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö úÖµÖÓ¤êü

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, वणी

कायालय

तपासणीसाठी
उपल6ध
3

कायालयात उपल6ध आहे .

1.

´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú

2. संबिधत िवभाग मुख
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कलम 4 (1) (b)(xvi)

¾Ö Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¾Ö Öß या सावजिनक

ािधकरणा1या अo2यारीतील माहीती

संदभात माहीती अिधकारी, सहाbbक माहीती अिधकारी आिण अिपलीय ािधकारी यांची तपशीलवार माहीती
नमूना “क”
शासन परीप4क "मांक-केमाअ-2005/ ".230 /2005 िदनांक 18/08/2005
अ.".

कायालय

शासकीय मािहती अिधका-

सहाbयक मािहती

याचे नांव व पदनांम

अिधका-याचे नांव व

थम अिपलीय अिधकारी
यांचे नांव व पदनांम

पदनांम
1

ÁÖß.›üß.›üß.ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü
ÁÖß.²Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö
ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, ÁÖß.×¯Ö.µÖã.úÖµÖÓ¤êü
´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú
ÃÖÆüúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖê.2ú ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú,
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,
अंतगत ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú, अंतगत ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Ö सहकारी सं था, वणी
वणी
सहकारी सं था, वणी

सहकारी सं था, वणी

कलम 4 (1) (b)(xvii)
कािशत मािहती
िनरं क

ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖÓ¬Öú
सहकारी सं था, वणी

