कलम 4 अन्वये स्वंयप्रेरणे ने प्रसिध्द करावयाच्या मासिती िाठी मार्गदश़र्कग तक्ते 1ते 17
कलम 2 H नमुना क

सार्वजनिक प्रानिकरणाची खाते निहाय यादी.

कलम 2 h मानहतीचा अनिकार अनिनियम 2005 िु सार
खात्याचे िाांर् सहकार पणि र् र्स्त्रोदयोग नर्भाग.

अ.क्र. सार्वजनिक प्रानिकरणाची निर्ममती करारा िु सार नर्भागणी

सार्वजनिक प्रानिकरणाचे िाांर्

ठीकाण र् सांपूणव पत्ता.

01

सहाय्य़क निबांिक सहकारी सांस्त्था

कृषी उत्पन्ऩ बाजार सनमती आर्ार

महाराष्ट्रशासि निणवय नदिाांक

र्ानशम.

र्ानशम.मु.पो.ता.नज.र्ानशम.

कलम 4 (1) (b) (i)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

या सार्वजनिक प्रानिकरणाच्या कामाचा आनण कतवव्याचा तपनशल.
अ.क्र. नर्षय

कामे/कतवव़्

1.

सार्वजनिक प्रानिकरणाचे िाांर्

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

2.

सांपूणव पत्ता.

कृषी उत्पन्ऩ बाजार सनमती आर्ार र्ानशम.मु.पो.ता.नज.र्ानशम.

3.

कायालय प्रमुख.

श्री.बी.एि.कोल्हे (प्रभारी)

4.

कोणत्या खात्याच्या अनििस्त़् हे कायालय आहे .?

सहकार पणि र् र्स्त्रोदयोग नर्भाग.

5.

कामाचा अहर्ाल कोणत्या कायालया कडे सादर केल्या

1.मा.सहकार आयुक्त र् निबांिक सहकारी सस्त्था म.रा.पुणे.

जातो.?

2.मा.नर्भानगय सहनिबांिक सहकारी सांस्त्था अमरार्ती.
3.मा.नजल्हा उपनिबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

6.

कायवकक्षा भौगोनलक

र्ानशम तालुका

7.

अांनगकृत व्रत (mission)

1.महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम 1960 र् नियम 1961िु सार सहकारी
सांस्त्था िोंदणी,सांस्त्थार्र नियांरि,दे खरे ख,तालुका प्राप्त़ तक्रारी र् समस्त्याांचे
निससरण करणे तसेच बांद सहकारी सांस्त्थाची िोंदणी रदद करणे.

2. कृषी उत्पन्ऩ खरे दी नर्क्री अनिनियम 1963 र् नियम िु सार कृषी उत्पन्ऩ

बाजार सनमतीर्र मा.नजल्हा उपनिबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम याांच्या र्तीिे
नियांरि र् दे खरे ख करणे.

3. महाराष्ट्रा सार्कारी (नियमि) अनिनियम-2014 िु सार कायवर्ाही
8.

ध्येय/िोरण.

िनर्ि सांस्त्था निकषा िु सार िोंदणी रदद करणे ,िोंदणीकृत सहकारी सांस्त्थािा
मागवदशवि र् सनियांरि ठे र्णे.आनण कामकाज बांद असलेल्या सांस्त्थाांिर्र
िोंदणी रददची कायवर्ाही करणे. सार्कारी तक्रार निर्ारण,

9.

प्रत़्क्ष कायव

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम 1960 र् नियम 1961 प्रदाि
अनिकारािु सार सांपूर्णव कामकाज.

कृषी उत्पन्ऩ खरे दी नर्क्री अनिनियम 1963 र् नियम अांतगवत प्रदाि

अनिकारािु सार र् मा.नजल्हा उपनिबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम याांच्या र्तीिे
सांपूणव कामकाज करणे.

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था निर्डणूक नियम 2014 िु सार निर्डणूकीस पार
सहकारी सांस्त्थाच्या निर्डणूका घेणे.

महाराष्ट्र सार्कारी (नियमि)अध्यादे श 2014 िु सार िनर्ि सार्कारी

परर्ाणयाांचा प्रस्त्तार् र्रीष्ट़् कायालयाला सादर करणे,सार्कारी परर्ािा
िु तरणीकरणाांचा प्रस्त्तार् सादर करणे,सार्काराांचे नजल्हा उपनिबांिक

याांचेकडू ि प्राप्त़ र् या कायालयास थेट प्राप्त़ अर्ैि सार्कारी तक्रारी बाबत
चौकशी करुि चौकशी अहर्ाल सादर करणे.

र्खार परर्ािा अनिनियमािुसार िनर्ि र् िु तणीकरण र्खार परर्ािा दे णेसाठी
प्रस्त्तार् र्रीष़्ठ़ कायालयास सादर करणे.
10.

जितेला दे त असलेल्या सेर्ाचा तपनशल.

उपरोक्त 8 र् 9 च्या अिु षांगािे प्राप्त़ तक्रारी र् समस्त्याांचे निराकरण करणे.

11.

स्त्थार्र मालमत्ता ( येथे तुमच्या प्रानिकरणाांची जनमि,इमारत

नद.1/4/2004 पासूि कृषी उत्पन्ऩ बाजार सनमती आर्ार

12.

प्रानिकरणाच्या सांरचिेचा तक्ता

आनण अन्ऩ स्त्थार्र मालमत्तेचा तपनशल दयार्ा )

र्ानशम.मु.पो.ता.नज.र्ानशम.येथे भाडे त्तार्र आहे .
1. श्री.आर.एल.नहर्ाळे ,
2. श्री.बी.एि.कोल्हे
3. श्री.बी.एि.गोदमले
4. श्री.के.जी.चव्हाण.
5. श्री.नस.डी.राऊत
6. श्री.एस.जी.गादे कर.

सहाय्य़क निबांिक
सहकार अनिकारी श्रेणी-1
सहकार अनिकारी श्रेणी-2
मुख्य़नलपीक
सहाय्ययक़ सहकार अनिकारी
कनिष्ट़् नलपीक.

7. श्री.एि.एम.खांडाळकर.
8. श्री.बी.जी.र्ािखेडे.

िाईक.
प्रतर्ार पनरचर.

13

कायालयाची र्ेळ आनण दु रध्र्िी क्रमाांक

सकाळी 10 ते साांयकाळी 5.45 (लांचब्रेक दु .2.00 ते 2.30 र्गळता)

14.

साप्ततानहक सुटटी आनण. नर्शेष सेर्ाांचा कालार्िी.

रनर्र्ार ,मनहणयाांचा दु सरा र् चौथा शनिर्ार या व्यनतनरक्त शासिािाचे

दु रध्र्िी क्रमाांक 07252/232147.

पनरपरकािुसार जाहीरकेलेल्या सुटया र् मा.नजल्हानिकारी र्ानशम
याांच्या घोषीत सुटया.

कलम 4 (1) (b) (ii)क

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

या सार्वजनिक प्रानिकरणाच्या कामाचा आनण कतवव्याचा तपनशल.
क

अ.क्र.

अनिकारी पद

आर्मथक अनिकार

सांबांिीतकायदा/नियम/आदे श/राजपर.

01

सहायक निबांिक,सहकारी सांस्त्था र्ानशम

आहरण र् सांनर्तरण

महाराष्ट्रा कोषागार अनिनियम र्

अनिकारी

शेरा असल्यास.

नर्त्तीय अनिनियम पुस्त्तीका िु सार

ख
अ.क्र.
1

अनिकारी पद
सहायक निबांिक,सहकारी सांस्त्था र्ानशम

प्रशासनकय अनिकार
सांस्त्था िोंदणी र् िोंदणी
रद्द करणे

सांबांिीत

कायदा/नियम/आदे श/राजपर.
महाराष्ट्रा सहकारी सांस्त्था

अनिनियम-1960 र् नियम
1961

शेरा असल्यास.

ग
अ.क्र.

अनिकारी पद

फौजदारी अनिकार

01

सहाय्य़क निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

कायालयाशी सांबांिीत
िाही.

सांबांिीत

शेरा असल्यास.

महाराष्ट्र शासिाचे

-

कायदा/नियम/आदे श/राजपर.
पनरपरकािुसार.

घ
अ.

अनिकारी पद

01

सहाय्य़क निबांिक सहकारी सांस्त्था

क्र.

र्ानशम.

अिवन्नयायीक अनिकार

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था

अनिनियम 1960 र् नियम 1961
मिील तरतूदी िु सार.

सांबांिीत

शेरा असल्यास.

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम

--

कायदा/नियम/आदे श/राजपर.

1960 र् नियम 1961.

य
अ.

क्र.

अनिकारी पद

अिवन्नयायीक अनिकार

सहाय्य़क निबांिक सहकारी सांस्त्था

महाराष्ट्रिागरी सेर्ा नियमा अांतगवत

र्ानशम.

अराजपरीत कमवचा-याांच्या सेर्स
े ांबिी

सांबांिीत

शेरा असल्यास.

महाराष्ट्र िागरी सेर्ा नियम

--

कायदा/नियम/आदे श/राजपर.

कलम 4 (1) (b) (iii)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

निणवय प्रनकयेतील पयवर्क्ष
े ण र् जबाबदारीचे उत़्रदायीत्र्े निश्चीत करुि कायवपध्दतीचे प्रकाशि
अनिनियमाचे िाांर् – 1. महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम 1960 र् नियम 1961.

2. कृषी उत्पन्ऩ खरे दी नर्क्री अनिनियम 1963 र् नियम.
अ.क्र.

कामाचे स्त्र्रुप

अपेक्षीत कामाचा

कामासाठी जबाबदार

01

जितेकडू ि आलेल्या तक्रारीच्या अिु षांगािे निर्ारणासांबांिी अांतरीम उत़्र दे णे.

7 नदर्स.

सहाय्य़क निबांिक

02

जितेकडू ि आलेल्या तक्रारीच्या अिु षांगािे निर्ारणासांबांिी अांतीम उत़्र दे णे.

2 मनहणे.

सहाय्य़क निबांिक

03

तालुकास्त़्रीय सांस्त्थाांची िोंदणी.

2 मनहणे.

सहाय्य़क निबांिक

04

तालुकास्त़्रीय सांस्त्थाांची पोटनियम दु रुस्त्ती.

2 मनहणे.

सहाय्य़क निबांिक

05

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम 1960चे कलम 152 (अ)चे अनपलार्र निणवय दे णे.

10 नदर्स.

सहाय्य़क निबांिक

06

महाराष्ट्र सार्कारी (नियमि)अध्यादे श 2014 िु सार कायवर्ाही

कालार्िी

अनिकारी

सहाय्य़क निबांिक

अ.िनर्ि सार्कारी परर्ािा प्रस्त्तार् सादर करणे

7 नदर्स.

07

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था नियम 1961 क्र.30 अन्नर्ये निबांिक कायालयातील कागदपराची

1 नदर्स.

सहाय्य़क निबांिक

08

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था नियम 1961 क्र.30 अन्नर्ये निबांिक कायालयातील कागदपराची

फी भरल्यािांतर 2

सहाय्य़क निबांिक

9

महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम 1960चे कलम 83िु सार चौकशी करणेच्या मागणी

7 नदर्स.

सहाय्य़क निबांिक

10

सहकारी सांस्त्थामध्ये सदस्त़् म्हणूि िकार दे णयाांच्या अजार्र अपील निणवय दे णे.

3 मनहिे.

सहाय्य़क निबांिक

11

र्खार परर्ािा अनिनियमािुसार िनर्ि र्खार परर्ान्नयाांचा र् िु तणीकरणाचा प्रस्त्तार् सादर

7 नदर्स.

सहाय्य़क निबांिक

12

सहकारी सांस्त्थािा द्ययार्याचा शासनकय अथवसहाय्य़ाच्या प्रकरणार्र निणवय दे णे.

1 र्षव.

सहाय्य़क निबांिक

ब. िु तरणीकरणाांचा परर्ािाचा प्रस्त्तार् सादर करणे.
पाहणी करणे.
प्रत दे णे.

अजार्र कायवर्ाही

करणे.

7 नदर्स.

नदर्सात.

कलम 4 (1) (b) (iv)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

या सार्वजनिक प्रानिकरणामध्ये होणा-या कामाचे प्रकटीकरण.
सांघटिाांचे लक्ष ( र्ार्मषक )

अ.क्र.

आर्मथक लक्षा

तक्रार निर्ारण अनिकारी

अनभप्राय.

1

निरांक

निरांक

निरांक

कलम 4 (1) (b) (v) (अ)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

या सार्वजनिक प्रानिकरणामध्ये होणा-या कामाशी सांबि
ां ीत कायालयीि आदे श/िोरणात़्क पनरपरके.
अ.क्र.
1.

सूचिा प्रमाणे नदलेले नर्षय

सांबांिीत शासनकय निणवय /कायालयीि
आदे श /नियम र्गैरे क्रमाांक र् नदिाांक

1. महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनिनियम 1960 र् नियम 1961
2. कृषी उत्पन्ऩ खरे दी नर्क्री अनिनियम 1963 र् नियम
3. महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था निर्डणूक नियम 2014
4. महाराष्ट्र सार्कारी (नियमि)अनिनियम- 2014

अनभप्राय असल्यास

महाराष्ट्र शासिािे र् मा.सहकार

आयुक़् र् निबांिक सहकारी सांस्त्था पुणे
याांिी निगवनमत केलली शासि निणवय
/आदे श /पनरपरके

5. र्खार परर्ािा अनिनियम

कलम 4 (1) (b) (vi)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

या सार्वजनिक प्रानिकरणामध्ये होणा-या कामाशी सांबि
ां ीत कायालयीि आदे श/िोरणात़्क पनरपरके.
अ.क्र.

दस्त़्ऐर्जाचा प्रकार

नर्षय

िोंदर्ही क्रमाांक

प्रमुख बाबीचा
तपनशलर्ार
नर्षय

01

सांबांिीत शाखेची फाईल र् िारीकाांची यादी सोबत जोडली आहे .

सुरनक्षत ठे र्णयाांचा
कालार्िी.

कलम 4 (1) (b) (vii)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

कायालयाच्या पनरणामकारक कामासाठी जिसामान्ऩाांशी सल्ललामसलत करणयाांची व़्र्स्त्था
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा नर्षय

कायवप्रणालीचे नर्स्त्तृत

1

सहकार नर्भागाच्या कामकाजा नर्षयी र्

मा.नजल्हा उपनिबांिक

र्णवि

कायद्याचे अांमलबजार्णी सांबांिी योजिा
राबनर्णे बाबत.

कोणत्याही अनिनियम /नियम

सहकारी सांस्त्था र्ानशम

परीपरकाव्दारे

1.महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था अनि
नियम 1960 र् नियम 1961

याांचे माफवत दरमहा

2. कृषी उत्पन्ऩ खरे दी नर्क्री

तालुका स्त्तरार्रील

3. महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था

आढार्ा सभा घेर्ि
ू

मागवदशवि र् सूचिा
नदल्या जातात.

पुिवनर्लोकिाचा काळ.

अनिनियम 1963 र् नियम
निर्डणूक नियम 2014

4. महाराष्ट्र सार्कारी

(नियमि)अनिनियम- 2014

5. र्खार परर्ािा अनिनियम
.
कलम 4 (1) (b) (viii)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

सनमत्या पनरषदा मांडळे बैठकीचा तपनशल.
अ.क्र.

01

सनमत्या,परीषदा मांडळाचे
िाांर्

निरांक

सनमती परीषदे ची रचिा

निरांक

उददे श

निरांक

सनमतीची सांख्यया

बैठकीची सांख्यया

निरांक

इनतर्ृत़् जिते स
पाहणयाांस मुभा
आहे काय?
निरांक

इनतर्ृत़्

कोणाकडे
उपलब्धध्द
आहे .

निरांक

कलम 4 (1) (b) (ix)

सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.या सार्वजनिक प्रानिकरणातील अनिका-याांची र् कमवचा-याांची यादी.
अ.क्र.

अनिकारी/कमवचारी पद

01

सहाय्य़क निबांिक

02

1.

अनिकारी /कमवचा-याांचे िाांर्

र्गव

कायालयात रुजू

एकूण मानसक

झाल्याचा नदिाांक

र्ेति.

1. श्री.आर.एल.नहर्ाळे ,

2

6/2016

62850

सहकार अनिकारी श्रेणी-1

2. श्री.बी.एि.कोल्हे

3

20/6/2011

52675

03

सहकार अनिकारी श्रेणी-2

3. श्री.बी.एि.गोदमले

3

6/6/2014

43794

04

मुख्य़नलपीक

4. श्री.के.जी.चव्हाण.

3

1/7/2016

39022

05

सहाय्ययक़ सहकार अनिकारी

5. श्री.नस.डी.राऊत

3

28/12/2015

31175

06

कनिष्ट़् नलपीक.

6. श्री.एस.जी.गादे कर.

3

30/3/2012

23909

07

िाईक.

7. श्री.एि.एम.खांडाळकर.

4

7/9/2007

28642

08

प्रतर्ार पनरचर.

8. श्री.बी.जी.र्ािखेडे.

4

3/10/2015

32213

कलम 4 (1) (b) (xi)

र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.या कायालयाचे नद.1/एनप्रल 2017 ते 31 माचव 2018 या काळासाठीचे
मांजूर अांदाजपरक र् खचाचातपनशल.

अ.क्र.़ल

01

योजिेचे
िाांर्

निरांक

मांजूर नियत
व़्य

निरांक

अथव

सांकल्पीय
तरतूद

निरांक

प्राप्त़

तरतूद

पुिर्मर्योजिा

पुिर्मर्नियोजिा

मानगल

चालु मनहिा

जादा/कमी

सुिारीत

अखेर

झालेला

मध्ये प्राप्त़
तरतूद

निरांक

निरांक

िांतर प्राप्त़

मनहिा

तरतूद

झालेला

निरांक

निरांक

खचव

अखेर

झालेला

एकूण खचव.

खचव

निरांक

निरांक

2.

र्ार्मषक खचव

(र्ेति,प्रर्ास,कायालयीि खचव,दु रध्र्िी,नर्ज पानण) आथीक र्षव सि 2017-18

अ.क्र.़ल अांदाजपरकीय नशषव

मांजूर रक्क़म

झालेला खचव.

24250067-प्रशासि
01

र्ेति

2620000

2249764

02

प्रर्ास

25000

16712

03

कायालयीि खचव

5000

4850

04

कायालय भाडे

0

0

05

दु रध्र्िी नर्ज र् पानण

9800

17908

एकूण

2659800

2099345

24250405- प्रतर्ारी
01

र्ेति

283000

765836

02

प्रर्ास

0

03

कायालय खचव

0

0

एकूण

283000

765836

कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (क)

र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.या कायालयातील अिु दाि र्ाटपाच्या कायवक्रमाची कायवपध्दती सि 2017-18 या र्षासाठी प्रकानशत
करणे.

अ.क्र.

नर्षय

तपनशल.

01

योजिेचे िाांर्

निरांक

02

शासि निणवय

निरांक

03

आथीक सहाय्य़ाचे स्त़्रुप

निरांक

04

आर्मथक सहाय्य़ाचे प्रमाणे

निरांक

05

लाभाथी

निरांक

06

अजव कोणाकडे करार्ा

निरांक

07

मांजूरीचे अनिकार

निरांक

08

आहरण र् सांनर्तरण अनिकारी

निरांक

09

नियांरि अनिकारी.

निरांक

कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (ख)
र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.या कायालयातील अिु दाि र्ाटप कायवक्रमा अांतगवत लाभाथीचा तपनशल.
अ.क्र.

लाभाथीचे िाांर् र् पत्ता

निर्ड पारते चे निकष

अनभप्राय

01

योजिेचे िाांर्

निरांक

निरांक

कलम 4 (1) (b) (xiii) नमुना

र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम. कायालयातूि नमळालेल्या कोणत्याही सर्लती,परर्ािा ककर्ा अनिकारपर याची
चालु र्षासाठी नमळालेल्या लाभाथीचा तपनशल.
अ.क्र.

परर्ािािारकाांचे

परर्ान्नयाांचा

परर्ािा क्रमाांक

नदिाांकापासूि

नदिाांका पयंत

सािारण अटी

परर्ान्नयाची

01

निरांक

निरांक

निरांक

निरांक

निरांक

निरांक

निरांक

िाांर्

प्रकार

नर्स्त्तृ मानहती.

कलम 4 (1) (b) (xiv)

र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम. कायालयात इलेक्रानिक स्त्र्रुपात उपलब्ध् असलेली मानहती..
अ.क्र.

01

दस्त़्ऐर्जाचा प्रकार

निरांक

नर्षय

निरांक

कोणत्या इलेक्टॉनिक िमुणयाांत मानहती
साठनर्लेली आहे .
टे प- निरांक
नफल़्- निरांक
सीडी- निरांक

फलॉपी- निरांक इतर कोणत्याही स्त़्रुपात

मानहती

नमळनर्णयाांची
पध्दती
निरांक

जबाबदार
व़्क्ती
निरांक

कलम 4 (1) (b) (xv)
र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम. कायालयात उपलब्ध़ सुनर्िाांचा तक्ता प्रकानशत करणे.
अ.क्र.

सुनर्ेिेचा प्रकार

र्ेळ

कायवपध्दती

नठकाण

जबादार व़्क्ती /कमवचारी

तक्रार

01

भेटणयाांची र्ेळ

03.00 ते 05.00

--

कायालय

श्री.बी.एि.कोल्हे (प्रभारी)

--

निर्ारण.

सहाय्य़कनिबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.

कलम 4 (1) (b) (xvi)

र्ानशम सहाय्ययक निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम. कायालयातील शासनकय मानहती अनिकारी सहाय्य़क शासनकय मानहती अनिकारी
/अनपलीय प्रानिकारी याांची नर्स्त़्ृत मानहतीप्रकानशत करणे.
अ. शासनकय मानहती अनिकारी.
अ.क्र.

शासनकय मानहती

पदिाम

कायवक्षेर

पत्ता फोि

ई-मे ल

01

श्री.बी.एि.कोल्हे

सहकार

र्ानशम

कृषी उत्पन्ऩ बाजार

arcs.wsm.wsm@gmail.com मा. सहायक

अनिका-याांचे िाांर्

अनिकारी श्रेणी1

तालुका

सनमती आर्ार नर्द्युत

अनपलीय

प्रानिकारी
निबांिक,सहकारी

कायालयाच्या र्र

सांस्त्था र्ानशम

र्ानशम.ता.नज.र्ानशम.

सहाय्ययक शासनकय मानहती अनिकारी.
अ.क्र.

शासनकय मानहती अनिका-

पदिाम

कायवक्षेर

पत्ता फोि

ई-मे ल

अनपलीय

1

बी.एि.कोल्हे

स.अ.श्रे-1

र्ानशम तालुका

कृषी उत्पन्नन्नषा बाजार

arcs.wsm.wsm

सहायक

2

बी.एि.गोदमले

स.अ.श्रे-2

र्ानशम तालुका

3

के.जी.चव्हाण

मु.नलनपक

र्ानशम तालुका

4

सी.डी.राऊत

स.स.अनि

र्ानशम तालुका

5

एस.जी.गादे कर

क.नलनपक

र्ानशम तालुका

याांचे िाांर्

सनमती पनरसर कहगोली
िाका र्ानशम

@gmail.com

प्रानिकारी
निबांिक,सह
कारी सांस्त्था
र्ानशम

ब. अनपलीय अनिकारी.
अ.क्र.

अनपलीय

प्रानिका-याांचे

पदिाम

कायवक्षेर

पत्ता फोि

ई-मे ल

अनपलीय

सहायक

र्ानशम

कृषी उत्पन्नन्नषा बाजार

arcs.wsm.wsm@

मा. मानहती

प्रानिकारी

िाांर्
01

बी.एि.कोल्हे
(प्रभारी)

निबांिक,सहकारी सांस्त्था

तालुका

र्ानशम

सनमती पनरसर कहगोली
िाका र्ानशम

gmail.com

आयुक़्

अमरार्ती

कलम 4 (1) (b) (xvii)
प्रकानशत मानहती.

अ.क्र.

प्रकानशत मानहती.

स्त्र्रुप

शेरा.

01

निरांक

निरांक

निरांकै

जा.क्र.सनिर्ा/मा.अनि.1 ते 17/33 /2017.
कायालय

सहाय्ययक़ निबांिक सहकारी सांस्त्था र्ानशम.
नदिाांक-18/01/2018
प्रती,

मा.नजल्हा उपनिबांिक

सहकारी सांस्त्था र्ानशम.
सवषय- मानहतीचा अनिकार अनिनियम2005 अन्नर्ये 1 ते 17 मुदयाांची मानहती सादर करणे बाबत.
िंदर्ग- आपले कायालयीि मे ल नद.17/1/2018 चे
महोदय,

उपरोक़् नर्षयाचे अिु षांगािे सनर्िय सादर करणयाांत येते की, र्रील सांदर्मभय मे ल व्दारे मागणी केलेली मुददा क्रां.1 ते 17 ची मानहती

तयार करुि सनर्िय सादर.

ििपत्र- र्रील प्रमाणे 1 ते 17

