माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005
महधल कलम (4) (1) (ख) नुसार
प्रहसध्द करावयाची माहहती
कायालय
सहाय्यक हनबंधक,
सहकारी संस्था,ता.हचखली,हज. बुलडाणा
(07264) 242144
प्रपत्र -1,
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 4 (1) (ख) (1)
सहाय्यक हनबंधक,सहकारी संस्था, ता.हचखली हज.बुलडाणा या साववजहनक प्राहधकरणाच्या कामांचा आहण कतवव्याचा
तपहिल
01
साववजहनक प्राहधकरणाचे
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली , हज.बुलडाणा
नाव
02
संपण
ु व पत्ता
कृ .उ.बा.स. हचखली ता.हचखली हज. बुलडाणा
443201
03
कायालय प्रमुख
सहाय्यक हनबंधक,सहकारी संस्था
04
कोणत्या खात्याच्या अंतगवत
सहकार, पणन व वस्रोद्योग हवभाग
हे कायालयआहे .
05
कामाचा अहवाल कोणत्या
हजल्हा उपहनबंधक ,सहकारी संस्था, बुलढाणा .
कायालयाकडे सादर केला जातो
06
कायवकक्षा ( भौगोलीक )
हचखली तालुका
07
जनतेला दे त असलेल्या
1.जनतेकडु न आले ल्या तक्रारीच्या हनवारणासंबंधी
सेवांचा थोडक्यात तपहिल
7 हदवसात अंतहरम उत्तर दे णे व 2 महहन्यात अंहतम उत्तर दे णे
2. तालुकास्तरीय सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे
(कालावधी दोन महहने )
3.तालुकास्तरीय सहकारी संस्थांची पोटहनयम/ उपहवधी दुरस्ती
करणे ( कालावधी दोन महहने )
4.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अहधहनयम 1960 चे कलम 152- अ
नुसार नामहनदे िन परावर दाखल झाले ल्या अजावरील अहपलाचा
हनणवय दे णे ( कालावधी 10 हदवस )
5.महाराष्ट्र सावकारी (हनयमन)अहधहनयम २०१४ नुसार सावकारी
परवाने दे णे साठी .हिफारस करने
6. महारष्ट्र सहकारी संस्था अहधहनयम 1961 चे हनयम क्र. 30
अन्वये ननबंधक कायालयातील कागदपरे पाहणीसाठी उपलबध
करुन दे णे.
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7. महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अहधहनयम 1961 चे हनयम 30 अन्वये
हनबंधक कायालयातील कागदपराची सांक्षांहकत प्रत उपलब्ध करुन
दे णे.

08

स्थावर मालमत्ता

09

कायालयाची वेळ आहण दुरध्वनी क्रमांक

10

साप्ताहीक सुटटी आहण हविेष
सेवांचा कालावधी

9. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अहधहनयम 1960 चे कलम 83 नुसार
संस्थेची चौकिी करणेबाबतच्या मागणी अजावर कायववाही
(कालावधी 7 हदवस )
10. सहकारी संस्थामध्ये सदस्यत्व दे ण्यास नकार हमळण्याबाबतच्या
तक्रार अजावर अहपल दाखल झाल्यास त्याचा हनणवय दे णे (
कालावधी 3 महहने )
11. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ कायदा 1959 अंतगवत धान्य
साठवणुकीचा परवाना दे णे साठी हजल्हा उपहनबंधक कायालयाकडे
हिफारस करणे
कृ षी उत्पन्न बाजार सहमती ता.हचखली या संस्थेची ५७६ चौ.फु ट
जागा कायालयाने दरमहा रुपये २२२०/- भाडे तत्वावर घे तले ली
आहे .
कायालयाची वेळ सकाळी 9.45 ते संध्या 5.45
1. दुरध्वनी क्रमांक - ०७२६४ २४२१४४
ई-मेल : arcs.bud.chl@gmail.com
िासकीय हनयमानुसार

तालुका स्तर
सहाय्यक ननबं धक ,सहकारी संस्था ता.निखली , नि.बुलडाणा कायालयातील संरिनेिी मानहती
सहाय्यक ननबं धक, सहकारी संस्था,
1- पद(रािपत्रीत)
सहकार अनधकारी
श्रेणी-१

मुख्य नलनपक 1
पद

सहायक सहकार
अनधकारी
१ पद

कननष्ट नलनपक
१ पद

निपाई
३ पदे
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अ.क्र.
01

प्रपत्र -2
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (2)
अहधकार पद
अहधकार व कतवव्ये
सहायक हनबंधक
तालुकास्तरीय सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे
तालुकास्तरीय सहकारी संस्थांची पोटहनयम दुरुस्ती करणे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अहधहनयम 1960 चे कलम 152 अ अनुसार
नामहनदे िन परावर दाखल झाले ल्या अजावरील अहपलाचा हनणवय दे णे
महाराष्ट्र सावकारी (हनयमन)अहधहनयम २०१४नुसार सावकारी परवाने दे णे
बाबत हिफारस कायववाही करणे व अवैध सावकारी व्यवहाराची चौकिी
करुन कायववाही करणे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था हनयम 1961 चे हनयम 30 अन्वये हनबंधक
कायालयातील कागदपरे पाहणीसाठी उपलबध करुन दे णे व कागदपराची
सांक्षाकीत प्रत उपलब्ध करुन दे णे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था हनयम 1960 चे कलम 73(1) ड नुसार अहवश्वास
ठराव पारीत करणेसाठी संचालक मंडळ सभा बोलाहवणे
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, अहधहनयम अंतगवत परवाने दे णे बाबत
हिफारस करणे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था हनयम 1960 चे कलम 83 नुसार संस्थेची चौकिी
करणेबाबतच्या मागणीवर हनणवय घे णे
जनतेकडु न आलेल्या तक्रारीचे हनवारण करुन त्यांना उत्तर दे णे
महाराष्ट्र कृ हष उत्पन्न खरे दी हवक्री ( हवकास व हनयमन ) अहधहनयम 1963
व हनयम 1967 अंतगवत मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे
पहरपरक क्र. सीएमआर/आर /35/ॲक्ट & रुल्स, हद. 18, सप्टें बर 1981
अंतगवत प्रदान करण्यात आले ले अहधकार

02

सहकार अहधकारी श्रेणी-१

सहाय्यक हनबंधक कायालयातील सवव कायवपध्दतीचे व्यवस्थापन व
मागवदिवन करणे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था हनयम 1960 व हनयम 1961 अंतगवत तालुक्यातील
सहकारी संस्थांचे कामकाजावर दे खरे ख व हनयंरण ठे वणे
जनमाहहती अहधकारी म्हणून कामकाज करणे
अवसायन कामकाज
सहायक हनबंधक यांनी कलम ८३ व ८८ नुसार सोपहवले ले चौकिी
कामकाज करणे.
सहायक हनबंधक यांनी सोपहवल्यानुसार प्राहधकृ त अहधकारी म्हणून
कामकाज
सहायक हनबंधक यांनी सोपहवले ले कायालयीन कामकाज ज्यामध्ये
सावकारी अहधहनयम २०१४ ,मुंबई वखार अहधहनयम १९५९,सांख्ययकी
हवभाग,कापूस एकाहधकार योजना ,पंजाबराव दे िमुख व्याज सवलत
योजना,कृ .उ.बा.स.कामकाज,पणन,प्रहक्रया,ग्राहक,पाणीवापर,पगारदार,संस्था
संबंधी कामकाज,ए.एन.आर.बाबत कायववाही. समावेि आहे .
3
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0३

0४
०५

मुयय हलहपक

सहायक सहकार अहधकारी
कहनष्ट्ट हलहपक

कायालयीन आवक इतर हवभागाकडे सोपहवणे
म.स.स.अहधहनयम १९६० चे कलम अंतगवत नोंदणी ,हवनोंदनी,हनयमन,
उपहवधी दुरुस्ती,हनवडणूक कामकाज,रचना व कायापद्धती याबाबत चे
कामकाज
सहायक हनबंधक यांनी सोपहवले ले कामकाज करणे.ज्यामध्येआस्थापना,रचना व कायवपद्धती,हवधानसभा/पहरषद तारांहकत/अतारांहकत
प्रश्न,कायालयीन
तक्रारी,ई.गवनवसिून्य
प्रलख्म्बतता
सहकार
प्रहिक्षण,सहकारी
संस्था
सवेक्षण,मानीव
अहभहस्तांतरण,मजूर
संस्था,औद्योहगक संस्था,बलुतेदार संस्था संबधी कामकाज समावेि आहे .
सदर पद हरक्त आहे
कायालयीन आवक जावक हवभागाचे कामकाज करणे
ले ख हवभागाचे कामकाज
अवसायन कामकाज
हनवडणूक कामकाज
सहायक हनबंधक यांनी सोपहवले ले कामकाज ज्यामध्ये-हपक कजव
वाटप,ग्रामसेवा संस्था,हजल्हा दे खरे ख संस्था,गृहहनमाण संस्था,सुहिहक्षत
बेरोजगार संस्था,महाले खापाल पहरच्छे द,भूहवकास ब ँक संबंधी कामकाज
समावेि आहे .
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प्रपत्र -3
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1) (ख) (3)
हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणात कोणताही हनणवय घे तांना पाळली जाणारी
हनणवय प्रहक्रयेची आहण त्यावरील दे खरे खीची पध्दत आहण सोपहवले ले व्यकतीगत उत्तरदायीत्व
अ.क्र.

01

02

03
04
05

06

07

कायालयाकडु न पुरहवली
जाणारी सेवा

जनतेकडु न आलेल्या
तक्रारीच्या हनवारणासंबंधी
अंतहरम उत्तर दे णे
जनतेकडु न आलेल्या
तक्रारीच्या हनवारणासंबंधी
अंतीम उत्तर दे णे
हजल्हा स्तरीय सहकारी
संस्थांची नोंदणी
सहकारी संस्थांची
पोटहनयम दुरुस्ती
महाराष्ट्र सहकारी संस्था
अहधहनयम 1960 चे कलम
152-अ, नुसार नामहनदे िन
परावर दाखल झाले ल्या
अजावरील अहपलाचा
हनणवय
मुंबई सावकारी कायदा
1946 नुसार सावकारी
परवाने बाबत हिफारस करणे
दे णे
ब)
सहाय्यक
हनबंधक,
कायालयाकडु न सावकाराचे
नुतनीकरणाचे आले ले अजव
हिफारस करणे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था
हनयम 1961 चे हनयम
क्र.30 अन्वये हनबंधक
कायातयातील कागदपरे

आवश्यक
कागदपराची
पुतवता केल्यानंतर
हकती कालावधीत
सेवा पुरहवली
जाईल
सात हदवस

हवहीत कालावधीत
सेवा न पुरहवल्यास
ज्यांच्याकडे तक्रार
करता येईल तो
अहधकारी व दुरध्वनी
क्रमांक
सहायक
हनबंधक हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था, हचखली
सहकारी संस्था,बुलढाणा

दोन महहने

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

दोन महहने

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली
सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली
सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा
हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा
हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

7 हदवस

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

सात हदवस

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

एक हदवस

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

दोन महहने
10 हदवस

सेवा पुरहवणारा
अहधकारी
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पाहणीसाठी उपलब्ध
करुन दे णे
08

09

10

11

12

महाराष्ट्र सहकारी संस्था
हनयम 1961 चे हनयम
क्र.30 अन्वये हनबंधक
कायातयातील कागदपराची
सांक्षांनकत प्रत उपलब्ध
करुन दे णे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था
हनयम 1960 चे कलम 73एक-ड नुसार अहवश्वास
ठराव पारीत करणेसाठी
संचालक मंडळ सभा
बोलाहवणे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था
अहधहनयम 1960 चे कलम
83 नुसार संस्थेची चौकिी
करणेबाबतच्या मागणी
अजावर कायववाही
सहकारी संस्थामध्ये सदस्य
म्हणुन नकार दे ण्याचा
अजावर अहपल दाखल
झाल्यास त्यांचा हनणवय दे णे

एक हदवस

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

परीपुणव प्रस्ताव
प्राप्त झाल्यानंतर
सात हदवस

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

तीन महहने

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

तीन महहने

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा

महाराष्ट्र राज्य वखार
महामंडळ कायदा 1959
अंतगवत परवाना दे णे

सात हदवस

सहायक हनबंधक
सहकारी संस्था,हचखली

हजल्हा
उपहनबंधक
सहकारी संस्था,बुलढाणा
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प्रपत्र -4
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख) (4)
हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणात होणा-या कामासंबंधी सवव सामान्यपणे
ठरहवले ली भौहतक व आर्थथक उहिष्ट्टे
लक्षांक पुर्तर्ा अहवाल
( दि. 3०/६/201६ अखे र )
अ.क्र
विषय
लक्षांक
पुतततष
.
मषगील
चषलु
एकुण टक्केिष
री
मवहनष
मवहनष
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21

2
अ) रषष्ट्रीयकृत बँकष वपक कजत िषटप खरीप (
रुपये लषखषत )
ब) रब्बी ( रुपये लषखषत )
अ) नविन सभषसदषांनष कजत िषटप सभषसद सांख्यष
ब) रक्कम रुपये लषख
अ) पीक कजत िसुली अल्प मुदत ( रुपये लषखषत )
ब) मध्यम वदघत + वदघत ( रुपये लषखषत )
डॉ. पां. दे . व्यषज सिलत योजनष
खचत ( रुपये लषखषत )
ब) 1 टक्के व्यषज परतषिष ( रुपये लषखषत )
गटसवचि सभष उपस्थथती
सांथथष तपषसणी ( सांख्यष )
लेखषपवरक्ण पुणत झषलेल्यष सांथथषांची सांख्यष

3

4

5

6

7

२४
60
१९२

६

०

६

२५%

168

0

168

०.०६%

लेखषपवरक्ण अहिषल िषचन
क/ड िगत ( सांख्यष )
विशेष अहिषलषिरील कषयतिषही ( सांख्यष )
अ) कषयदष कलम 83 चौकशी
ब) कषयदष कलम 88 चौकशी
सषिकषरषची दप्तर तपषसणी (सांख्यष )

१९२

42

०

42

०

०

०

0

०

०
00.00

०
११

11

0

11

100.00

महषलेखषपषल/ लोकलेखष सवमती
परीच्छे द वनकषली कषढणे
अ) नषगरी बँकष क ि ड सांथथष - मषसीक बैठक
ब) नषगरी पतसांथथष क ि ड सांथथष मषवसक बैठक
सांथथषचे ऑन लषईन नोंदणी

4

4

0

4

100%

0
0
194

0
०
194

0
०
0

0
०
194

0
०
100.00

सांथथषांचे वरटनत (कष.क.79तपषसणे )
मषनीि अवभहथतषांतरण
आिसषयक कषमकषज आढषि बैठक
10 िषािरील अिसषयनषतील सांथथष रद्द करणे
(मषचत 2017 अखेर सित)

194
0
4
4

0
4

0
0

0
4

0
100.00

0

0

0

0
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प्रपत्र 5
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(5)
सहायक हनबंधक,सहकारी संस्था, ता.हचखली हज.बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणात होणा-या कामासंबंधाने
वापरण्यात येणारे हनयम, हवहनयम, सुचना, हनयमपुस्तीका आहण अहभले ख
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अहधहनयम 1960 व महाराष्ट्र सहकारी संस्था हनयम 1961
महाराष्ट्र कृ हष उत्पन्न खरे दी हवक्री ( हवहनयमन ) अहधहनयम 1963 व त्याखालील हनयम १९६७
महाराष्ट्र सावकारी (हनयमन) अहधहनयम - 2014
मुंबई वखार अहधहनयम 1959
िासनाकडु न वेळोवेळी प्रहसध्द होणारे िासन हनणवय व परीपरक
महारष्ट्र सहकारी संस्था( सहमती हनवडणूक) हनयम २०१४
माहहती अहधकार अहधहनयम २००५

प्रपत्र -6
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(6)
हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणात उपलब्धअसलेल्या कागदपराची यादी
या कायालयास प्राप्त होणारे पर व्यवहार / संदभव संबंधीत हवभागाकडु न कायववाही झाल्यानंतर त्याची स्वतंर
धारीका तयार करुन ठे वण्यात येते. प्रत्येक धारीकेचे वगीकरण पुढील प्रमाणे केले जाते.
01.
02.
03.
04.

अमयाद कालावधीसाठी जतन करुन ठे वावयाची धारीका
तीस वषापयवन्त जतन करुन ठे वावयाची धारीका
पाच वषापयवन्त जतन करुन ठे वावयाची धारीका
एक वषानंतर नस्तीबध्द करावयाची धारीका / कागदपरे

अ- वगव
ब- वगव
क- वगव
ड - वगव

प्रपत्र -7
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(7)
सहायक हनबंधक , सहकारी संस्था,ता.हचखली बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणात कोणताही धोरणात्मक हनणवय
घे ण्यापुवी नकवा त्याची अंमलबजावणी करण्यापुवी जनतेिी अथवा जनतेच्या प्रहतहनधीिी चचा करण्याबाबत
अख्स्तीत्वात असले ल्या व्यवस्थेचा तपहिल
धोरणात्मक हनणवय घे ण्याची बाब या कायालयाचे अहधकार कक्षेत येत नाही. सदर बाब वरीष्ट्ठ कायालय व
िासनािी संबंधीत आहे .
तथापी वरीष्ट्ठ कायालय व िासनाने धोरणात्मक हनणवयाची अंमलबजावणी या
कायालयाकडु न केली जाते.
तसेच या कायालयाचा कामकाजाचा संबंध फक्त सहकारी संस्थेचे पदाहधकारी व
सभासदांपरु ता मयादीत असल्यामुळे त्यांच्या हवहवध मागण्या, अजव, हनवेदने/ तक्रारी इत्यादी बाबीवर हनणवय घे तांना
हनयमानुसार चौकिी अथवा सुनावणी घे ऊन प्रश्न सोडहवले जातात.
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प्रपत्र -8
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(8)
हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणातील अहधकारी कमवचा-यांचे पगार व भत्ते
अ) या कायालयातील अहधकारी व कमवचा-यांचे पगार व भत्ते माहे –
2017 चे
अ.
क्र.

नषि

अवधकषर पद

1
2

वज.पी.सषबळे
आर.आर.सषिांत

3
4
5
6
7
8

डी.आर.इटे
.ए.
पी.एस.नषगरे
एल.एस.पिषर
एस.एन.वहिषळे
पी.एस.लोढे

िेतन

ग्रे ड
िेतन

महषगषई
भत्तष

घरभषडे
भत्तष

िषहन
भत्तष

सहषयक वनबांधक
सहकषर
अवधकषरी श्रेणी-१

22720 5400
14540 4300

38243
25622

2812
1884

1200
400

इतर
एकुण
भत्ते /
धुलषई
भत्ते
NPS
०
70375
4447 51193

मुख्य वलवपक
. .
कवनष्ट्ट वलवपक
वशपषई
वशपषई
वशपषई

11940
8540
6560
8650
8850
5380

21950
14878
11506
13940
13804
9085

1614
1094
846
1015
1015
668

400
400
400
400
400
400

०
2582
1997
०
4266
1577

4200
2400
1900
1600
1300
1300

40104
29891
23209
25615
29635
18410
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प्रपत्र -9
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(9)
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली, हज.बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणासाठी हद.01/04/2016
ते 31/03/2017 या काळासाठी मंजरू झालेल्या आहण खचव झाले ल्या रक्कमेचा तपहिल
क)निखली तालुक्यासाठी हदनांक 01/04/2016 ते 31/03/2017 या कालावधीसाठी योजनेत्तर योजनाकहरता
मंजरू तरतुद आहण खचाची माहहती.

अ.क्र.
01

02

अंदाज परकीय
हिषव
24250067
प्रिासन

24250405
प्रतवारी

तपहिल

प्राप्त अनुदान

वेतन

1200000

हद.31/3/2016
अखेर प्रत्यक्ष खचव
2247956

प्रवास खचव

10000

0

कायालय खचव

6000

6000

कायालय भाडे व 15540
कर
दुरध्वनी हवज
17000
व पाणी िुल्क
वेतन
160000

15540

प्रवास भत्ता

0

0

िेरा

10641
534625
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प्रपत्र -10
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(10)
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली,ता. बुलडाणा या सावविननक प्राधीकरणातील अनुदान वाटपािी
पध्दत
व
प्रपत्र -11
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(11)
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली,नि.बुलडाणा या सावविननक प्राधीकरणातील अनुदान वाटप
कायव क्रमातील लाभाथीिा तपनिल.

नपक किव परतफेड योिनेिा लाभ घे णा-या व त्यािी नवहीत मुदतीत परतफेड करणा-या िे तकयासाठी िासनाने डॉ. पंिाबराव दे िमुख व्याि सवलत योिना ( सववसाधारण योिना ) व (अनुसनू ित िाती
उपयोिना) सुरु केलेल्या असुन त्याबाबत सनवस्तर मानहती पुढील प्रमाणे .
सहाय्यक ननबं धक ,सहकारी संस्था ता.निखली, या सावविननक प्रानधकरणातील डॉ. पंिाबराव दे िमुख व्याि
सवलत योिना सन 2016 ते 2017 बाबतिी अनुदान वाटप पध्दत
कायवक्रमाचे वा योजनेचे नाव
लाभधारकांसाठी पारतेच्या अटी

लाभ हमळण्यासाठी असले ल्या
पूववअटी

या योजनेचा लाभ घे ण्यासाठी
असले ली कायवपध्दती

डॉ. पंजाबराव दे िमुख व्याज सवलत योजना
( सववसाधारण योजना /हविेष घटक योजना )
िा.हन.सीसीआर 1499 प्र.क्र.19/02,
हद. 04/02/1999 नुसार कृ हष
पतसंस्थामाफवत वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या िासन हनणवयानुसार हवहीत मुदतीत सन
2016-17 या आर्थथक वषाकहरता कालमयादा हद.1/4/16 ते 31/03/17)
अल्पमुदतीचे हपक कजव घे वन
ु कजाची संपण
ू व परतफेड करणारा सभासद सदर व्याज
सवलत योजनेस पार राहील.हविेष घटक योजने साठी सभासद अनुसहू चत जाती
मधील असावा
िा.हन.सीसीआर 1499 प्र.क्र.19/02, हद. 04/02/1999 नुसार कृ हष पतसंस्थामाफवत
वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या िासन हनणवयानुसार हवहीत मुदतीत सन-2016-17 या
आर्थथक वषाकहरता कजाची मयादा रु.3 लाखापयवन्त राहील. त्यापैकी 1 लाखापयंत
3% व 1 लाख ते 3 लाखपयंत 1% लाभ दे ण्यात येतो.
1.कृ षी पतसंस्था माफवत हवहीत मुदतीत ( सन 2016-17 या आर्थथक वषाकहरता
कालमयादा हद.1/4/16 ते 31/03/17) अल्पमुदतीचे हपक कजव घे वन
ु कजाची
संपण
ू व परतफेड करणा-या सभासदांना सदर योजना लागू राहील.
2. वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या िासन हनणवयानुसार संबंधीत सहकारी कृ षी पतसंस्थांच्या
/ राष्ट्टरीयकृ त बक
ँ ांच्या लाभधारकांची त्यांनी घे तलेले कजव, परतफेडीची रक्कम
तारीख व्याज सवलतीची रक्कम इ. तपहिलासह लाभाथीचे नांवहनिी संस्थाहनहाय
/बक
ँ िाखाहनहहाय प्रस्ताव / यादी संस्थेच्या ठरावप्रतीसह संस्थेचे सहचव, अध्यक्ष
यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणीत करुन संबंधीत सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था
यांच्याकडे पाठहवण्यात येते.
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3.संबंधीत सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्थां यांनी सदर प्रस्तावाची छाननी करुन
त्यांच्या अहभप्रायासह / हिफारिीसह, हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था, यांचे
कायालयासत पाठहवण्यात येते.
4.हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था यांचे कायालयाकडु न सहाय्यक हनबंधक,
सहकारी संस्था, यांचेकडु न प्राप्त प्रस्तावांची फेरछाननी करुन व पार लाभाथीच्या
प्रस्तावास हजल्हा उपहनबंधक, सहकारी संस्था, यांचेकडु न मंजरु ी दे ण्यात येते.
5.प्रस्तावानुसार मंजरू रक्कम हजल्हास्तरावरील उपलब्ध करुन हदलेल्या तरतुदीतुन
सदर रक्कम काढु न त्या संबंधीत बं
ँ ंक िाखेच्या परासह सहाय्यक हनबंधक,
सहकारी संस्था यांचेकडे पाठहवतात.
6.सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडु न पार लाभार्थ्यांची रक्कम त्यांच्या
हजल्हा मध्यवती सहकारी बक
ँ े च्या खात्यात जमा केली जाते.
7.सहकार पणन व वस्रोद्योग हवभागाचा िासन हनणवय क्र.सी.सी.आर1407/प्र.क्र.215 /2 स, हद. 11/06/2007 नुसार व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी प्राप्त
होणाऱ्या सुधारीत िासन हनणवयानुसार डॉ. पंजाबराव दे िमुख व्याज सवलत
योजनाची व्याप्ती वाढहवण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अहधहनयम 1960 च्या
कलम 79 (अ) अन्वये हनदे िानुसार, हरस्तरीय सहकारी प्रतपुरवठा यंरणेने जर
िेतकरी हपककजाची परतफेड प्रत्येक वषी हवहीत मुदतीत कहरत असल्यास सदर
हपक कजाची वसुली करतांना 3 टक्के व 1 टक्के रक्कम वजा करुन परतफेडीची
रक्कम वसूली करण्यात यावी. सदर सवलत हदले ल्या रक्कमेच्या प्रहतपूतीकहरता,
हरस्तरीय सहकारी पतपुरवठा यंरणेस िासनाकडे सहकार आयुक्तामाफवत मागणी
करता येते.
पारता ठरहवण्याचे हनकष आहण 1.कृ षी पतसंस्थेकडु न तसेच राष्ट्टीय ब ँकेकडु न हवहीत मुदतीत अल्पमुदतीत 3
आवश्यक कागदपरे
लाखापयवन्तचे कजव घे वन
ु संपण
ु व परतफेड करणा-या पार लाभाथीचे प्रस्ताव संबंहधत
सहचव अध्यक्ष / बक
ँ व्यवस्थापक यांनी स्वाक्षरीहनिी प्रमाहणत करुन संस्थेच्या
ठरावासह सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था कायालयास सादर करणे आवश्यक
राहील.
2.सदर सादर प्रस्तावावर सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था, यांनी छाननी करुन
योग्य प्रस्तावाबाबत अहभप्रायासह सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्थां यांची हिफारस
आवश्यक राहील.
या योजनेतुन हमळणा-या लाभांचा 1.
कृ षी पतसंस्थेकडु न राष्ट्टीय ब ँक िाखेकडु न हवहीत मुदतीत अल्पमुदतीचे 3
तपहिल
लाखापयवन्तचे कजव घे वन
ु संपण
ू व परतफेड करणा-या पार लाभाथीस र. 100000/पयवन्त 3 टक्के व 100001/- ते 3 लाखापयवन्त रक्कमेस 1 टक्के व्याज सवलत
दे ण्यात येते.
अनुदान वाटपाची पध्दत
प्रस्तावानुसार मंजरू रक्कम हजल्हास्तरावहरल उपलब्ध करुन हदले ल्या तरतुदीतुन
सदर रक्कम काढु न त्या सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे पाठहवतात.
सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था यांच्यामाफत पार लाभार्थ्याची रक्कम त्यांच्या
हजल्हा मध्यवती सहकारी बक
ँ े च्या/ राष्ट्टीकृ त बक
ँ िाखेच्या खात्यात जमा केली जाते.
अजव कोठे करावा अथवा अजव
अजव करण्याची आवश्यकता नाही.
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करण्यासाठी
कोणाला भेटावे

कायालयात

अजाबरोबर भरावयाची फी
अन्य फी

-

अजाचा नमुना
सोबत जोडावयाची पहरहिष्ट्ठे
त्या पहरहिष्ट्ठांचा काही हवहिष्ट्ठ
नमुना असल्यास तो नमुना
कायववाहीबददल काही तक्रार
असेल तर ती कोणाकडे करायची
त्या अहधका-यांचे पदनाम

-

िेरा

िासन हनणवय क्र. सीसीआर 0612 प्र.क्र.269/2-स हद. 03/12/2012 नुसार सदर
योजनेची व्याप्ती वाढहवण्यात आली असुन सन 2012-13 या वषापासून हरस्तरीय
सहकारी पतपुरवठा यंरणा, राष्ट्रीयकृ त बक
ँ ा, ग्रामीण बक
ँ ा व खाजगी बक
ँ ा
यांचेकडु न हवहीत मुदतीत 3 लाखापयवन्तचे अल्पमुदत कजव घे वन
ु कजाची संपण
ु व
परतफेड करणा-या सभासदास रु.100000/- पयवन्त 3 टक्के व रु. 100001/- ते 3
लाखापयवन्त 1 टक्के व्याज सवलत दे ण्यात येत आहे .

सहाय्यक हनबंधक, सहकारी संस्था यांचे कायालय
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प्रपत्र -12
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(12)
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली, हज.बुलडाणा या सावविननक प्राधीकरणातुन
सवलत, परवाने/अथवा अनधकार पत्र नमळालेल्या लाभार्थ्यांिा तपनिल

कोणतीही

या कायालयाकडु न सावकारी परवाना, धान्य साठवणूकीचा परवाना ( गोदाम परवाना ) तसेच नागरी सहकारी
पत संस्था / ब ँकाच्या वसलीसाठी हविेष वसूली अहधकारी म्हणुन परवानगी / अहधकार पर प्रदान केले जाते. हदनांक
01/04/2016 ते हदनांक 31/12/2017 पयवन्त वरील प्रमाणे परवानगी प्रदान करण्यात आलेल्या लाभाथींचा
तपहिल पुढील प्रमाणे आहे .
निखली तालुक्यातील परवानाधारक सावकारांिी यादी सन 2017-18 †
निखली तालुका
अ.क्र

परवाना क्रमांक

१

BLD

२

BLD

३

BLD

४

पत्ता

दत्तप्रसाद दगडू लाल कांछवाल

मु.पो.ता.हचखली

राजु वाघमारे

मु.पो.ता.हचखली

756

सुभाषअप्पा वैजीनाथ् अप्पा बोंद्रे

वाडव नं. 21,राजाटावर जवळ,हचखली

BLD

762

नयन हवलासआप्पा बोंद्रे

वाडव क्र.10 जयस्तंभ चौक, हचखली

५
६

BLD

829

हदनकरराव लक्ष्मणराव िेळके

सावरकर नगर, हचखली

BLD

857

पंकज हनळकंठ सावजी

वाडव नं.14, हचखली

७

BLD

८

BLD

९

BLD

१०

BLD

११

BLD

710

परवानाधारक सावकाराचे नांव

गजानन घुसळकर
876

. . हचखली

हसध्दाथव हकिोरअप्पा बोंद्रे

वाडव नं.21,राजा टावर जवळ हचखली

आहिष चुनावाले

मु.पो.हचखली

890

गोनवद बन्सीलाल पांडे

वा.नं.16 गांधी नगर हचखली

901

राजेंद्र लक्ष्मीनारायण तोसहनवाल

तोसनीवाल ज्वेलसै हड.पी.रोड हचखली
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प्रपत्र 13
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(13)
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली, बुलडाणा या सावविननक प्राधीकरणात तुतास इलेक्रॉननक
स्वरुपात मानहती उपलब्ध नाही.
प्रपत्र 14
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(14)
सहायक ननबं धक, सहकारी संस्था,ता.निखली या सावविननक प्राधीकरणात उपलब्ध असलेली मानहती
नागरीकांना पुरनवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुनवधा
(1) िनतेसाठी राखुन ठे वलेल्या भे टीच्या वेळेसंबंधी
अ)
कायालयीन कामकािािे नदविी सकाळी 9.45 ते संध्या 5.45 या काळात कायालयीन
कामकाि सुरु राहील.
ब)
सहायक ननबं धक, यांना भे टणेबाबत वेळ दुपारी 3.00 ते 4.00 या दरम्यान कायालयीन
कामकािािे नदविी ( सुट्टीिे नदवस, तातडीिे कामकाि, इतर कायव क्रम, बै ठका, दौरे सोडु न )
क)
अनभलेख तपासणीसाठी कायालयीन कामकािािे नदविी व कायालयीन वेळेत मानहती
अनधकारान्वये मागणी केल्यास िनतेस पाहण्यासाठी ननयमानुसार उपलबध करुन दे ण्यात
ये ईल.
ड)
कायालयीन आदे ि/ महत्वािे ननणवय / मानहती आवश्यकतेनस
ु ार कायालयातील सुिना
फलकावर प्रनसध्द केली िाईल.
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प्रपत्र 15
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(15)
सहाय्यक ननबं धक ,सहकारी संस्था ता.निखली, सावविननक प्राधीकरणाच्या अखत्यारीतील मानहती संदभात
सहाय्यक मानहती अनधकारी, िन मानहती अनधकारी, प्रथम अनपलीय अनधकारी यांिी तपनिलवार मानहती
(क)
अ.क्र.

1
1
२

(ख)
अ.क्र.
1
1

(ग)
अ.क्र
.
1
1

सहाय्यक मानहती अनधकारी
सहाय्यक
मानहती अनधकार पद
अनधका-यांिे नाव
2
डी.आर.इटे
पी.एस.नागरे
िे.ए.दं डे

3
मुख्य नलपीक
कननष्ट नलनपक
सहा.सह.अनध

िन मानहती अनधकारी
िन
मानहती अनधकार पद
अनधका-यांिे नाव
2
3
आर.आर.सावंत
सहकार
अनधकारी श्रेणी१

प्रथम अनपलीय अनधकारी
प्रथम अनपलीय अनधका- अनधकार पद
यांिे नाव
2
3
नि.पी.साबळे
सहाय्यक
ननबं धक

सहाय्यक
अनधकारी
कायव कक्षा

िन
म्हणुन

मानहती संपण
ु व पत्ता
त्यांिी क्रमांक

4
कायालयास
प्राप्त
होणारे
मानहती
अनधकार
अिािी
रनिष्टरला नोंद घे वन
ु
व
अिािी छाननी करुन िन
मानहती अनधकारी व प्रथम
अनपलीय
अनधकारी
यांिे
ननदिव नास
व
पुढील
कायव वाहीस्तव ठे वणे

/

दुरध्वनी

5
कायालय
सहाय्यक ननबं धक
,सहकारी संस्था
ता.निखली,
दु.क्र.०७२६४२४२१४४

िन मानहती अनधकारी म्हणुन संपण
ु व पत्ता / दुरध्वनी
त्यांिी कायव कक्षा
क्रमांक
4
5
केंद्रीय मानहतीिा अनधकार
कायालय
अनधननयम 2005 िे कलम सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी
5 ते 11
मधील तरतुदीस
संस्था ता.हचखली,
अनधन राहु न कामकाि करणे
दु.क्र.०७२६४२४२१४४

अनपलीय अनधकारी म्हणुन अहवाल दे णारे मानहती
त्यांिी कायव कक्षा
अनधकारी
4
5
केंद्रीय मानहतीिा अनधकार
िनमानहती अनधकारी
अनधननयम 2005 िे कलम
19 मधील तरतुदीनुसार प्राप्त
अनधकारान्वये कायव वाही करणे
16
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प्रपत्र 16
मानहतीिा अनधकार अनधननयम 2005 िे कलम 4(1)(ख)(16)
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली,नि. बुलडाणा या सावविननक प्राधीकरणामध्ये िनतेच्या
निव्हाळयािे ननत्य ननयनमत ननणवय आनण काही महत्वािे धोरणात्मक ननणवय तसेि काही महत्वािे
प्रिासकीय आनण अधव न्यायीक ननणवय याबाबत मानहती.
सहाय्यक हनबंधक ,सहकारी संस्था ता.हचखली,हज. बुलडाणा या साववजहनक प्राधीकरणाचे कायव सहकारी संस्थाचालक व
सहकारी संस्था सभासदापुरते मयादीत आहे . त्यामुळे सदर संस्था व संस्था सभासदाचे हवहवध प्रश्न, तक्रारी, समस्याचे
हनराकरण करुन संबंधीतांना हनणवय कळहवला जातो.

िन मानहती अनधकारी
तथा सहकार अनधकारी श्रेणी-१
अंतगवत सहाय्यक ननबं धक ,सहकारी संस्था ता.निखली
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