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मािहतीचा िस दी सन - 2017-18
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1. The Pariculars of organization, functions and duties
(रचना काय व कत ये यांचा तपशील)
1

काय लयाचे नाव

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (3), मुंबई
गृ हिनम ण भवन, तळमजला, क
. 69, बां ा (पू व),
मुब
ं ई 400 051.
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (3), मुंबई

2

काय लय मुख

3

मं ालयातील
खा या या अिधन त

4
5

काय े
िविश ट काय

मुंबई प चम उपनगरे (बां ा ते जोगे वरी )
मुब
ं ई सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 152 व 154
अ वये अिपल/पुनिर ण अज वर सु नावणी घेवून िनणय दे णे

6

सव संबंधीत अिधकारी

त ता जोडला आहे

7
8

काय /कामाचे व प
मालम ेचा तपशील

नमुद के यानुसार
काय लयीन जागा भाडे त वावर आहे .
काय लयीन फ नचर/संगणक इ.

9
10

उपल ध सेवा
काय लयीन कामकाजाची वेळ

फोन नं. 26590997
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत

11

सु ी

दु सरा व चौथा शिनवार, रिववार व शासनाने वेळोवेळी जाहीर
केले या सु या

12
13

टपाल वकार या या वेळा
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
अिपल/पुनिर ण अज दाखल सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
कर या या वेळा

कोण या सहकार िवभाग

14 कॅ हे ट व लेख ी हणणे
काय लयीन वेळेत
15 अिपल अज/पुनिर ण अज वर अिपल अज
. 100/लाव यात येणारे कोट फी ट ॅ प पुनिर ण अज
. 100/थिगती अज
. 25/िवलंबात सुट िमळणेसाठी अज
िबगर वाटी/ ितवादी यांचा
परवानगी अज
. 50/वकालतनामा
. 5/कॅ हे ट
. 25/16 मािहती अिधकार
अज
. 10/अिपल I
. 20/अिपल II
. 20/


. 25/-

सहकारी अथ यव था ामीण जनता, आ थक व सामािजक पीिडत शोिषतां या उ कष चे आशा थान
हणू न मा यता पावलेली असू न ितने गे या शतकाम ये सव यापी व प ा त केलेले आहे .
य ती या ामीण शेतीिवषयक गरजांपासू न ते ाहक व तु िवतरण, औदयोिगक ि या, इतकेच न हे तर
सहकारी णालयांपयत ल णीय वाटचाल झाली आहे .
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िज हयाम ये सव सहकारी सं थांची सं या िद. 31.3.2017 अखेर एकूण 8643 इतकी झालेली आहे .
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (3), मुब
ं ई यां या अिधन त 04 िवभाग काय लये आहेत. यां चे
िनयं णाखाली सहकारी सं थांचे शासनीक/वैधािनक कामकाज केले जाते.

2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकारी व कत ये)
िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (3), मुब
ं ई यां या अिधन त असणा या सव अिधकारी यां या जबाबदा या
1. सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (d.9) आिण या या सु धारणा (क.13 व 14) यां ची न दणी करणे आिण
न दणीचे माणप दे णे (क.10)
2. सद य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे कवा नाही कवा यां चे रहा याचे िठकाण सं थे या काय े ात
आहे कवा नाही याचा िनणय दे णे (क.11)
3. सं थाचे वग करण करणे आिण यां ची यादी िस द करणे (क.12) (3अ) उपिवधीची सुधारणा न दणी
नाकारणे (क. 13) आिण उपिवधी सु धारणा कर याचा िनदश दे णे(क.14)
4. सं थे या नाव बदलास मंज ू री दे णे (क.15)
5. सं थाचे एकीकरण, ह तांतरण, िवभागणी कवा पांतर यां स मंज ू री दे णे (क 17)
6. सं थाचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश देणे (क 18)
7. सं थे ची पुनरचना कर याचा आदेश दे णे (क. 19)
8. सं था या भागीदारीस परवानगी दे णे (क 20)
9. एखादया सं थे चा सद य हणू न दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केलेले अपील
िनकालात काढणे (क.23)
10. सद याची सं थे तून हकालप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पुन: सद य हणून
दाखल क न घे यास संमती दे णे (क. 35)
11. दुस या सं थे स कज दे यास संमती दे णे (क.44)
12. सं थे चा िनधी िविश ठ रीतीने गुत
ं िव यासंबंधी आदेश दे णे (क. 70)
13. एखादया सं थे या कवा सं था वग या सिमतीवरील सद यां ची कमाल सं या िन चत करणे (क.73)
14. अिधसुिचत िविन द ट सं था या िनवडणू का घे णे व िनवडणू क घे याचा खच िविहत रीतीने वसुल करणे (क.
73ए क क)
15. मुदत संप यापू व सिमतीने िनवडणू क न घेत यास िनबंधक वत:च सं थेचे यव थापन आप याकडे घे ता
येईल कवा शासकाची नेमणू क करता येईल (क. 73 ह)
16. सं थे ची कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी, िव अिधकारी, यव थापक, सिचव, िव ल धी व
वेतनेतर पिरल धी िनध रीत करणे (क. 74)
17. वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पुढे ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसू र करणारा
(क. 75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलािव यात कसू र करणारा (क. 76) अिधकारी कवा सिमतीचा
सद य यां स िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थे चा नोकर अस यास यास . 100/पयत दं ड करणे.
18. वा षक सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
19. सं थे ची िवशेष सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
20. सिमती या नवीन सिमती या सद यांची कवा शासकां ची नेमणू क करणे कवा बदलणे (क.77अ)
21. सिमती काढू न टाकणे आिण नवीन सिमती कवा शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व दु सरा नेमणे
(क.78)
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22. सं थे स बंधनकारक असतील अशी कामे करवून घे णे आिण यात कसू र करणा यास दंड करणे (क.79)
23. िविनसम तयार कर यासाठी िनदेश दे णे (क.79 अ अ)
24.सं थे चे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घे णे (क.80)
25. सं थे चे दरवष िहशेब तपासणी कवा तपासू न घे णे (क.81) आिण िहशेबातील दोष सुधार याचा सं थे स
आदेश दे णे (क.82)
26. सं थे ची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)
27.चौकशी कवा तपासणी यां चे खच ब ल हु कूम करणे (क.85) आिण ती वसू ल करणे (क.86)
28. सं थे ची पु तके तपासणे कवा ती तपासून घे णे (क.84)
29. चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी उपाययोजना
कर यािवषयी िनदेश दे णे (क.87)
30. अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क 88)
31. सा ीसाठी हजर राहणेकरीता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग पडणे (क.89)
32. सं थे या कारभाराचे िनरी ण करणे (क-89-अ)
33. िविवि त सहकारी सं था या दे य थकबाकीची जमीन महसूलची थकबाकी अस या माणे वसु ली करणे (क.
101)
34.सहकारी सं थे चे यवहार बंद करणे (क 102) ऋणपरीशोधकांची नेमणू क (क.103)
35. अपील/पुनिर ण अज वर कारवाई (कलम 152 अ व 154)

3. The procedure followed in the decision making process, including channels of
supervision and accountability.
(िनणय घे या या ि ये त अनु सर यात ये णारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व
णाली)

सहकार खा याची े ीय रचना

धान सिचव (सहकार) (मं ालय तर)

सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)

िवभागीय सहिनबंधक, (िवभाग तर)

िज हा उपिनबंधक, (िज हा तर)

तालु का/वॉड/उप/सहा यक िनबंधक (तालु का/वॉड तर)
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सहकार खा यातील मुब
ं ई िवभागातील िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था (3), मुब
ं ई यांचे काय लय
गृ हिनम ण भवन, तळमजला, क
. 69, बां ा (पू), मु ं बई-400 051 ये थे असू न सदर िज हया या
िनयं णाखाली 6 भाग काय लये ये त असू न याची मािहती पुढील माणे आहे .

ी. मह
अ.
.
1

2

3

4

ह के , िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था मुंबई (3), प चम उपनगरे (काय लय 26590997)
िवभागाचे नाव

प ा

सहा यक
िनबंधक, भंडारी ब ँ क भवन, 2 रा मजला,
सहकारी सं था, एच/पू व . ल. काळे गु जी माग, दादर
िवभाग
(प), मुब
ं ई 28
उपिनबंधक,
सहकारी भंडारी ब ँ क भवन, 2 रा मजला,
सं था, एच/प िवभाग
. ल. काळे गु जी माग, दादर
(प), मुब
ं ई 28
उपिनबंधक,
सहकारी 315/316, अे 1 िब ड ग
सं था, के/पू िवभाग
वडाळा क ट मनल, वडाळा
(पू), मुंबई 37
उपिनबंधक,
सहकारी गृ हिनम ण भवन, तळमजला,
सं था, के/प िवभाग
क
. 69, बां ा (पू), मुंबई400 051

अिधका याचे
नाव
ी. सुिनल िहरे

काय े
बां ा (पू), खार(पू),
सांता ु झ (पू)

ी.बी.एस.कटरे

बां ा(प), खार(प),
सांता ु झ (प)

ी. पी.बी.सातपुते

िवलेपाल(पू),
अंधेरी(पू),
जोगे वरी (पू)
िवलेपाल(प),
अंधेरी(प),
जोगे वरी (प)

ी. ताप पाटील

4. The norms set by it for the discharge of its functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके)
आिण
5. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under
its control or used by its employees for discharging its functions.
( यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात आलेले कवा यांची काय पार पाड यासाठी
यां या कमचारी वग कडू न येणारे िनयम, िविनयम, सु चना, िनयमपु तका आिण अिभलेख)







महारा नागरी सेवा िनयम 1980 िव ीय अिधकार
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम 1961
बहु रा य तरीय सहकारी सं था कायदा 20053
मुंबई सावकारी कायदा 1946
शासन व मु यालय पिरप कांची धािरका (काय लयात उपल ध आहे ).
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6. A statement of the categories of documents that are held by it or under its
control ( यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे
िववरण)
वग करण कार A (कायम व पी ठे वावयाची कागदप े )

















सहकारी सं थे ची न दणी व पोटिनयम न दणी धारीका
िवभागीय सू चना पु तका (Manual)
S.O.File ( थायी आदेश धािरका)
शासन िनणय
भौगोिलक बदल आदेश
कागदप े वग करण यादी
अिभलेख सू ची
िनवाडा व िड ी आदेश
जडव तूसह न दवही
GIS न दवही
ेडेशन िल ट
म.सह.सं. िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
सव वैधािनक आदेश
आ थक ताव
नमुनेदार उपिवधी
न दणी मांक िवतरण

वग करण कार B (35 वष पयत ठे वावयाची कागदप े )











लेखापिर ण अहवाल
पोटिनयम दु ती करणे
काय म अंदाजप क पु तका
पे शन करणे
जी.डी.सी.ए. िनकाल प
िवभागीय पिर ा िनकाल प
िनयु ती आदेश
बदली आदेश
बढती आदेश
आर ण आदेश

वग करण कार C (5 वष पयत ठे व ावयाची कागदप े )




सहकारी सं थाचे वा षक अहवाल व लेखे
शासन राजप व अिधसूचना
िवधानसभा न व उ रे /िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सु चना, ल ावेधी सू चना, आ वासने
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शासकीय आदेश
कामकाज वाटप आदेश
तपासणी अहवाल
आवक जावक न दवही
PRA/PRB (िनयतकालीन) िववरण प े सादरीकरण न दवही
वग करण कार D कायभाग संपताच अथवा लेख ा पिर ण पू तता अहवाल वीकृत होताच, परं तू यानंतर
कोण याही पिर थतीत 1 वष या आत या

कारात मोडणारी कागदप े कधीही अिभलेख क ाकडे

पाठवावयाची नसतात.

7. The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by
the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration,
thereof (आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी आ त वात असले या यव थे चा
तपशील)
ा त झाले या धोरणा मक बाबीवर सु चना तसेच कायदयातील दु
मा यतेसाठी सादर कर यास घेतात अंितम मा यता िवधी मंडळा दारे होते .

तीबाबतचा

ताव शासनास

8. A statement of the boards, councils and other bodies Minutes (आपला एक भाग हणू न कवा
स ला दे या या

योजनासाठी हणू न घटीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळून बनले या

मंडळाचे / पिरषदांचे/ सिम यांचे/ अ य िनकायांचे िववरण आिण या मंडळा या / पिरषदां या/ सिम या या/
अ य िनकायां या बैठ कीत लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे कवा अशा बैठ क ची कायवृ े जनते ला
पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण)
या िज हयातील न दणी झाले या सव सहकारी सं थांचे लेखापिर ण कामकाजाचे वाटप
कर यासाठी मा. सहकार आयु त व िनबंधक यांचेकडील िद. 25.05.2015 रोजी या पिरप का वये 4
सद यांची िज हा वाटप सिमती िनयु त केलेली आहे . सदर सिमतीमाफत मा. सहकार आयु त व िनबंधक,
सहकारी सं था, महारा

रा य, पुणे यां चेकडील संद भय िद. 25.5.2015 रोजी या पिरप कानुसार या

िज हयातील सव सहकारी सं थाचे लेख ापिर णाचे कामकाजाचे वाटप कर यात येते. सदर वाटप सिमतीने
घे तलेले िनणय संबंिधतांना उपल ध कर यात येतात.
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A directory of officers
9. and employees (अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका)
िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था (3), मु ं बई
अ. र. अिधकारी/कमचारी नाव
ह के

पदनाम

1

ी. मह

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (3), मुंबई

2

ी. एच.आर.जगताप

सहायक िनबंधक, सहकारी सं था

3

ीमती एस सी परब

काय लय अिध क

4

ीमती एम. एस. चाळके

लघुलेिखका, िन न ेणी

5

ीमती मंजुषा पाटील

मु य िलपीक

6

ीमती कांचन सोनवाने

वरी ठ िलपीक

7

संदीप रामदास महाजन

वरी ठ िलपीक

8

अिवनाश राठोड

विर ठ िलिपक

9

ी.एस.डी.गवस

किन ठ िलिपक

10

ी.जी.पी.गावडे

किन ठ िलपीक

11

पद िर त-2

किन ठ िलिपक

12

िर त पद

वाहनचालक

13

ीमती एस. ही. आमरे

िशपाई

14

ीमती िमना घे ालप

िशपाई

15

ीमती एस जे राठोड

िशपाई

10. The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the
system of compensation as provided in regulation (आप या

येक अिधका याला व कमचा याला

िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची
प दती)
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अ. .

पदनाम

वेतन ेणी

1

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (3), मुब
ं ई

15600-39100 ( े.वे. 6600/-)

2

सहकारी िनबंधक, सहकारी सं था

9300-34800 ( े.वे. 4400/-)

3

काय लय अिध क

9300-34800 ( े.वे. 4300/-)

4

लघुलेिखका, िन न ेणी

9300-34800 ( े.वे. 4300/-)

5

मु य िलपीक

9300-34800 ( े.वे. 4200/-)

6

सहकारी अिधकारी ेणी 2

9300-34800 ( े.वे. 4200/-)

7

वरी ठ िलपीक

5200-20200 ( .े वे. 2400/-)

8

किन ठ िलपीक

5200-20200 ( .े वे. 1900/-)

9

वाहनचालक

5200-20200 ( .े वे. 1900/-)

10

िशपाई

5200-20200 ( .े वे. 1300/-)

11. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursement made (सव योजनांचा तपशील,
दशिवणारा, आप या

तािवत खच

येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथसंक प आिण संिवतिरत रकमांचा अहवाल)

वतं धािरका या काय लयात उपल ध आहे .

12. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the
details of beneficiaries of such programmes (अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची िरत तसेच
वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या लाभधारकांचा तपशील)

मुब
ं ई िवभागात सन 2017-18 म ये अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीम ये अनुदान
वाटपाची योजना नस याने सदरची मािहती िनरं क
13. Particulars of receipts of concessions, permits or authorizations granted by it ( या य त ना
सवलती, परवाने व ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील)
न दवहया या काय लयात उपल ध आहे .
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िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मुब
ं ई िवभाग, मुब
ं ई काय लयामाफत राबिव यात येणा या योजनांची
मािहती

1) योजनेचे नाव

कामगार कं ाट सहकारी सं थांना अथसहा य

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे

: 1968 पासू न

ब) योजनेचा उ े श व व प

: समाजातील दु ब ल घटक, बेरोजगार आिण अ प भुधारकांना रोजगार

पुरिव याम ये मजू र सहकारी सं थाची भुिमका फार मह वाची ठरली आहे . यव थापकीय अनुदान
पिह या वष

. 1800/- दुस या वष

. 1200/- व ितस या वष

. 3600/-

. 600/- दे याचे धोरण आहे . या

सं थानला चालना िद याने यां या सभासदांना आ थक थै य, रोजगाराची िन चती व नफयाचे वाटप या तीन
कारे मदत होते . मजू र सहकारी सं थाची आ थक थती सु धार यासाठी ही योजना काय वत आहे .
क) लाभाथ

:

मजू र सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

:

सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

:

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

2) योजनेचे नाव

औदयोिगक सहकारी सं थांना अथसहा य

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1974
ब) योजनेचा उ े श व

व प

:

औदयोिगक सं थाचे कामकाज सु रळीतपणे चाल यासाठी सं था

थापनेनंतरची पिहली तीन वष यव थापकीय अनुदान पिह या वष
ितस या वष

. 800 /- दुस या वष

. 600/- दे यात येते. औदयोिगक सहकारी सं थांन ा

. 600/- व

िशि त कमचारी नेम याकरीता

यव थापकीय अनुदानाची योजना काय वत आहे .
क) लाभाथ

:

औदयोिगक सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

:

सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

:

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

3) योजनेचे नाव

कामगार कं ाट सहकारी सं थाना भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे :
ब) योजनेचा उ े श व व प

1968

: कामगार कं ाट सहकारी सं थांचा भागभांडवली पाया मजबू त कर यासाठी

शासकीय भागभांडवल जा तीत जा त

. 3000/- 1:3 माणत दे यात येत.े मजू र सहकारी सं थाना यां चे
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खे ळते भांडवल आिण बाहे रील कज उभारणीची

मता वाढिव यासाठी शासकीय भागभांडवल उपल ध क न

दे यात येत.े
क) लाभाथ

: मजू र सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

: सहा यक िनबंधक / उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

: िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

4) योजनेचे नाव

कृ िष पतसं थाना भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे :
ब) योजनेचा उ े श व व प

:

1965-66
कृ िष पतसं था, िज हा म यवत सहकारी ब ँ का, रा य सहकारी ब ँ क

यां ना रा य शासनाकडू न भागभांडवलासाठी अंशदान िदले जाते. हे अंशदान नाबाड या िदघ मुदत िनधीतून
िमळणा या कज मधून दे यात येत.े या कज ची परतफेड कर याकरीता ितवष तरतूद कर यात येत,े पतपुरवठा
करणा या िविवध तरावरील ाथिमक सेवा सं था िज हा म यवत सहकारी ब ँ का आिदवासी सं था यां ना परे शा
माणावर कज िनधी उभार यासाठी याची पत मता वाढिव याची गरज आहे हणू न ही योजना काय वत आहे .
रा य ब ँ केस 4 कोटी िज हा म यवत ब ँ क 3 कोटी ाथिमक कृिष पतसं था 50 हजार या माणे शासन भाग
भांडवल दे ते. या कज ची परतफेड 12 वष त मु ला या 12 समान ह यात कर यात येते. पिहला ह ता 3 वष नंतर
दे य होतो. यावरील याजदर 9 % आहे .
क) लाभाथ

: कृ िष पतसं था, िज हा म यवत सहकारी सं था, रा य सहकारी ब ँ क

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

: शासन

इ) मंजूरीचे अिधकार

: रा य शासन

5) योजनेचे नाव

नागरी पतसं थांना भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1973-74
ब) योजनेचा उ े श व व प

: लहान यापारी भाजी फळ िव े ते हातगाडीव न िकरकोळ िव ी करणारे

यां या सार या समाजातील दु बल घटकाची आ थक

थती सु धारणेसाठी नागरी पतसं थांनी कज दयावयाचा

यो य काय म हाती यावा हणू न यां चा भागभांडवली पाया मजबू त करणे आव यक आहे . यासाठी या सं था
वरील कार या दु बल घटकातील लहान यवसाियकांना एकूण कजवाटपा या 50 % कज वाटप करतील यां ना
या योजनेनुसार शासकीय भागभांडवला या
अथसहा याची मय दा

व पातील अथसहा य 1:1

माणात दे यात येत.े सदर

. 5000/- आहे . दु बल घटकातील लहान व िकरकोळ
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यावसाियकां ना अ

माने व जा तीत जा त कजपुरवठा करणा या सं थांना भागभांडवली पाया मजबू त

कर यासाठी ही योजना काय वत आहे .
क) लाभाथ

: नागरी पतसं था

ड) अज कोणाकडे करावयाचा

: सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

: िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

6) योजनेचे नाव

नागरी पतसं थांना भागभांडवली अंशदान (िवघयो)

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे :
ब) योजनेचा उ े श व व प

1978-79

: मागासवग यां या नागरी सहकारी पतसं थासाठी ही योजना आहे . ही िवशेष

घटक योजना आहे . लहान यापारी भाजी फळ िव े ते हातगाडीव न िकरकोळ िव ी करणारे यां या सार या
समाजातील दु बल घटकाची आ थक

थती सु धारणेसाठी नागरी पतसं थांनी कज दयावयाचा यो य काय म

हाती यावा हणू न यां चा भागभांडवली पाया मजबू त करणे आव यक आहे . यासाठी या सं था वरील
कार या दु बल घटकातील लहान यवसाियकांना एकूण कजवाटपा या 50 % कजवाटप करतील यां ना या
योजनेन ुसार शासकीय भागभांडवा या व पातील अथसहा य 1:1 माणात दे यात येत.े सदर अथसहा याची
कमाल मय दा
अ

. 5000/- आहे . दु बल घटकातील लहान व िकरकोळ यापा यांना तसेच यावसाियकां ना

माने व जा तीत जा त कजपुरवठा करणा या सं थांना भागभांडवली पाया मजबू त कर यासाठी ही योजना

काय वत आहे . सदर योजनेसाठी सहकारी साखर कारखाने, सु तिगर या व अ य मोठया सहकारी सं थांना भाग
भांडवल,कज दे यासाठी शासनाकडू न पुरेसा िनधी उपल ध होऊ शकत नाही. हणू न महारा

सहकार िवकास

महामंडळाची थापना कर यात आली असून या महामंडळामाफत बाजारातून कज व कजरोखे उभा न अथबळ
िनम ण केले जाते व यातुन वरील सं थांन ा आव यकतेनुसार भागभांडवल व कज मंज ू र कर यासाठी शासनाला
कज

पाने िनधी उपल ध क न िदला जातो. महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल

. 100 कोटी असू न

यापैकी 51 % भागभांडवल रा य शासनाकडू न उपल ध क न दे यासाठी सदर योजने अंतगत महामंडळास
भागभांडवल दे यात येत.े
क) मंज ू रीचे अिधकार

: सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था महारा
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7) योजनेचे नाव

औदयोिगक सहकारी सं थांचा भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1974
ब) योजनेचा उ े श व व प

: औदयोिगक सं थांन ा आपली आ थक पाया मजबूत कर यासाठी व यां या

अडचणी िनवार याकरीता महारा

शासन 1 : 3 माणात भागभं◌ाडवल देते . औदयोिगक सहकारी सं थांन ा

िव ीय सं थाकडू न आव यक माणात कज उभार याची पा ता वाढिव यासाठी ही योजना काय वत आहे .
सदर योजनेम ये क प िकमती या 60 % िव ीय सं थे चे कज 10 % सं थे चे भागभांडवल आिण 30 %
शासनाचे भागभांडवल असे आ थक सहा याचे व प आहे . सदर योजने अंतगत क प मय दा

. 5 कोटी

इतकी आहे आिण सदरचे भागभांडवलाची परतफेड 25 वष म ये करावयाची आहे .
क) लाभाथ

:

औदयोिगक सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

:

सहा यक / उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

:

रा य शासन

8) योजनेचे नाव

अ प मुदती या कज चे म यम मुदत कज त

पांतर कर यासाठी

सहकारी पतसं थांना कज (64250037)
अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1979-80
ब) योजनेचा उ े श व व प

: अ प मुदत कज चे म यम मुदत कज त

60% िज हा म यवत ब ँ क 15 % महारा

रा य सहकारी ब ँ क 10 % व महारा

पां तर कर यासाठी नाबाड
शासन 15 % या माणे

नाबाडचे िनकषानुसार शासन र कम मंजूर करते. दु काळी पिर थतीमुळे शेतकरी सभासदांना िदलेले चालु िपक
कज यावेळी परत करणे श य नसते अशा वेळी चालु अ प मुदत कज चे म यम मुदत पीक कज त पांतर
कर यात येते व यां ना नवीन पीक कज उपल ध क न दे यात येते. अशावेळी महारा

शासन जी 15 %

र कम मंजूर करत याची तरतुद कर यात येत.े सदर या म यम मुदत कज या परतफेडीचा कालावधी तीन
वष चा असून पांतरणापासू न 15 मिह यानंतर पिहला ह ता, 24 मिह यानंतर दु सरा ह ता आिण 36 मिह यानंतर
ितसरा ह ता परतफेड करणे आव यक आहे .
क) लाभाथ

: या भागाम ये दु काळी पिर थती असेल या िज हयातील 50
पे ा कमी आणणारी असले या खरीप व र बी गावातील पीक
कजदार सभासद

ड) अज कोणाकडे करावयाचा

: िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यां याकडे िज हा म यवत
सहकारी ब ँ क अ प मुदत कज चे म यम मुदत कज चे म यम
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मािहतीचा अिधकार – कलम 4 ख

मुदत कज त पांतर
इ) मंजूरीचे अिधकार

9) योजनेचे नाव

ताव सादर करतात.

: रा य शासन

मिहला सहकारी सं थांन ा अथसहा य (क पुर कृत)

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1993-94
ब) योजनेचा उ े श व व प

: 100 % अथसहा य क शासनाकडू न उपल ध होत सं थांचे

ताव िशफारस

कर यासाठी िज हािधकारी पातळीवर एक सिमती िनयु त केलेली आहे . मिहलां या ाथिमक सहकारी सं थांन ा
खालील माणे कमाल

. 1 लाखपयत अथसहा य उपल ध क न दे यात येते. 1) शासकीय भागभांडवल

40000/- 2) खे ळते भांडवल

. 40000/- 3) यव. अनुदान

.

. 2000/- रा यातील मिहला सहकारी सं थाना

आ थक िवकास हो यासाठी तसेच यां ना वत: या पायावर उभे राहता यावे हणू न अशा सं थांना अथसहा य
मंज ू र कर याची योजना क शासनाने सु केलेली आहे .
क) लाभाथ

: मिहला सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे करावयाचा

: िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

: रा य शासन

10) योजनेचे नाव

दु बल घटकातील सहकारी सं थांना अथसहा य

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1993-94 ( . लाखात)
ब) लाभाथ

: दुबल घटकातील सहकारी सं था

ड) परतफेडीचा कालावधी

: भागभांडवल 15 वष (तीन वष चा मॉटोरीअम) 12 समान ह ते खे ळते
भांडवल 9 वष (दोन वष चा मोटोरीअम) 7 समान ह ते

इ) मंजूरीचे अिधकार

: रा य शासन
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अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम (4) (1) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय
. िवषय

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

1

2235 सामािजक सु र ा व शासन
िनणय
.
क याण भिव य िनव ह 1003/ .44/2003/13
िनधी या वगणीदारां साठी 1.12.2003
ठे व संल न िवमा योजना

भिनिन
अ
िद.

2

अथसंक पीय अंदाज सन 1. शासन िनणय . बजीटी 1006/ . .
2006-07 सहकार पणन
50/17 स िद. 5.4.06
व व ोदयोग िवभाग, 2.
सीसीआर-1499/
135/2
लेख ानुदान
िवतरण
स िद. 26.4.1999
(योजना)
(पीक उ पादन
ो साहन योजना
योजनेची या ती वाढिवणेब ाबत)
3.
सीसीआर 142000/ 13917/
630/ 2 स िद. 4.3.2003
सहकारी उपसा जल सचन योजनांना
दयावयाचे अथसहा य
4.
शासन िनणय
. सीएसएस
1494/ 2822/
. 1337/ 7 सी
िद. 19.11.1994 औदयोिगक सहकारी
सं थांन ा 1:3 या माणात शासकीय
भागभांडवल दे याची योजना िज हा
तराव न रा य तरावर घे याबाबत.
5.
औदयोस-1094/ 5905/
.
320/ 9 स िद. 2.1.2002

3

काय म अंदाजप क

4

अथ संक पीय वा षक
अंदाजप के
आिण
सु धारलेली अंदाजप के
िनयं ण
अिधका यांनी
शासनाने
शासकिनकै
िवभागास नेमून िदले या
तारखांनी
सादर
कर याबाबत

िव िवभाग . काअप - 1005/
111/ अथ संक प 1/ िद. 10.10.05

ितवष िवधान मंडळा या माचम ये
होणा या
अथ
संक पीय
अिधवेशनास काय म अंदाज प के,
अथ संक प िवधानमंडळास सादर
झा यानं तर याच िदवशी अथवा
दु स या िदवशी िवधान मंडळ
सद यांना उपल ध क न दे णे.
शासन िनणय िव िवभाग . बीजीटी 1. पुढील आ थक वष चे अथ
1076/ 555/ 76/ बीयुडी 3 िद.
संक पीय वा षक अंदाजप क
11.11.1976
िनयं ण अिधका यांनी शासनाने
शासकीय
िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 15
ऑ टोबर
2.
चालू
आ थक
वष चे
आठमाही अंदाजप के िनयं ण
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अिधका यांनी
शासनाचे
शासकीय
िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 31
िडसबर
5

6

मािहतीचा अिधकार 2005 सामा य शासन िवभाग
.
माअ
2005/
.
230/05/05
िद.
18.8.2005
7610 शासकीय कमचारी
1. शासन िनणय िव िवभाग . अि म
इ यादीना
कज
अ)
1096/
4/ 96 िविनयम िद.
घरबांधणी
23.6.1977
2.
शासन िनणय िव िवभाग र.
एचबीए 1076/ सीआर 765/
जीईएन 5 िद. 5.2.1981
3.
शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1083/ सीआर 812/
जनरल/ 5 िद. 22.10.1984
4. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
5.
शासन िनणय िव िवभाग .
मुिं विन 1086/ 543 /कोषागारे 6
िद. 31.3.1989
6.
शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
7. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1087 / 465/ िविनयम िद.
6.11.1990
8.
शासन
िनणय
सहकार
व ोदयोग िवभाग एचएसजी 1090/
15120/
13/
18
सी
िद.7.2.1991
9.
शासन िनणय सहकार व
व ोदयोग िवभाग
. एचएसजी
1090/15120/
271/ 19 सी
िद.10.4.1992
10. शासन िनणय िव िवभाग .
घबाअ 1093/
. 421/ 19 सी
िद. 7.8.1993
11.

सहकार

व ोदयोग
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ब) मोटार सायकल

शासन िनणय . एचएसजी 1093/
. 8/ 18 सी िद. 27.10.1993
12. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1093/
. 135/ 93/
िविनयम 18/5/1994
13. शासन िनणय िव िवभाग .
1095/
. 19/95/ िविनयम िद.
15.5.1998
14. शासन िनणय िव िवभाग .
1099/
2/99/िविनयम िद.
8.7.1999
15. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1002/
. 58/ 2002
िविनयम िद. 6.7.2002
16. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 10037/
75/ 2003
िविनयम िद. 3.9.2003
17. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1004/
. 39/ 04
िविनयम िद. 9.2.2005
1. शासन िनणय . अि म 1090/23
िविनयम िद. 7.6.1990
2.

िव

िवभाग . अि म 1093/
. 14/ 93/ िविनयम िद.
1.4.1993
3.
शासन िनणय
. भा से
3899/
188/98/ का.9/ िद.
25.5.1999
4. शासन िनणय . 1099/
.
3/99/ िविनयम िद. 9.7.1999
5.
शासन िनणय िव
िवभाग
अि म 1095/
. 95/ िविनयम
िद. 28.2.2000
6.

शा. िनणय . अि म 1099/
.
18/99/
िविनयम
िद.
10.3.2000

7. शा.िन. . िव िवभाग अि म
( याजदर) 1099/
. 37/ 99/
िविनयम िद. 25.4.2000
8.

शा.िन.अि म-
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क) संगणक

1000/ 37/2000,
िद.10.8.2000
9.
िव िवभाग . अि म 10-05/
18/2005 िविनयम िद.
20.6.2005
1. शासन िनणय . अि म 1092/
42/92 िविनयम िद. 1.4.1993
2.
शासन िनणय
. अि म
1096/ . 41/96/ िविनयम िद.
30.10.1996
3.

शासन िनणय
41/96/
2.6.1998

. अि म 1098/
िविनयम
िद.

4. मा.शा. पुरक प
. अि म
1098/
16/ 98/ िविनयम िद.
17.6.1998
5.
शासन िनणय . अि म 1098/
16/ 98 िविनयम िद.
25.1.2000
6.
शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1000/
.42/2000
िविनयम िद. 1.7.2000
अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय मांक व तारीख
अिभ ाय (अस यास)
. िवषय
1
7610 शासकीय कमचारी
1. िव िवभाग पिरप क . घबाअ 1077/
इ याद ना कज
सीआर 1098/ जीइएन 5, िद. 8.5.1981
अ. घरबांधणी
2.पिरप क . डीओएस 1188-30/ 18 िद.
27/6/88
3.सहकार व व ो ोग िवभाग पिरप क .
एचएसजी 1192/ करण 443/19 सी िद.
1.1.1993
4.शासन पिरप क
. सहकार व ोदयोग
िवभाग
एचएसजी 1185/
. 64/ 19 सी िद.
26.7.1993
5.जा. . अंदाज िनयोजन/ ई 4/ सव अ ीम
2000/ िद. 8.2.2000
6.जा. . िनयोजन ई4/सव अि म 2000/ िद.
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ब. मोटार सायकल

8.2.2000
7.शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग
िवभाग एचएसजी 1185/
.49/ 99/
िविनयम िद. 5.5.2000
8.जा. . िनयोजन ई 4/सव अि म अज
2000/
िद. 17.2.2000
9.जा. . ई4/घबां अ/ 2000 िद. 20.9.2000
10.शासन पिरप क . वसू ली 4405/
729/19 स िद. 1.10.2005
Circular No. MCA 1073/ 596-F 1 dt
29.5.1974

14.
Details in respect of the information available to or held by it, reduced in and
electronic form (इले ॉिनक व पात यात उपल ध असले या कवा यां या कडे असले या
मािहती या संबंधातील तपशील )
िनरं क

15.
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information
including the working hours or a library or reading room, if maintained for public
use. (मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांनी उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील, तसेच सावजिनक
वापरासाठी चालिव यात येत असले या ंथालया या कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळ चा
तपशील)
काय लय भाडया या जागेत अस याने व जागा अपू री अस याने या काय लयाकडे वतं ंथ ालय
नाही. अ यागतां ना बस याची सु िवधा काय लयात आहे . येक काय लयात शासकीय मािहती अिधकारी व अिपलीय
अिधकारी यां ची नावे िस द केलेली आहे . नागरीकांची सनद दशनी भागात लाव यात आली आहे .

16.
The names designations and other particulars of the public information
officers (जन मािहती अिधका याचे नाव, पदनाम आिण इतर तपशील)
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नमुना
िज हयाचे नाव :- प चम उपनगरे

अ. . काय लयाचे नाव व सहा यक जन मािहती जन
मािहती अिपलीय अिधका याचे
प यवहाराचा
पू ण अिधका याचे नाव, पदनाम अिधका यांचे
नाव, नाव, पदनाम व दू र वनी
प ा
व
दू र वनी व दू र वनी मांक
पदनाम व दू र वनी
मांक
मांक
मांक
1
1

2
3
िज हा
उपिनबंधक या- या शाखे चे कमचारी
सहकारी सं था (3) दू र वनी
मांक
मुब
ं ई,
. नं. 69, 26590997
तळमजला,
हाडा
िब ड ग, बां ा (पू),
मुब
ं ई - 51

4
ीमती एस सी परब,
काय लय अिध क
दू र वनी
मांक
26590997

5
ी. एच.आर.जगताप ,
सहा यक
िनबंधक,
,अिधन
िज हा
उपिनबंधक,
सहकारी
सं था, मुब
ं ई (3) प चम
उपनगरे दू र वनी मांक
26590997

******************
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ÃÖÆüÖµµÖÛú ×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,
‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡ÔÔ

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम (4) माणे
मािहतीचा िस दी सन - 2016-17
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1. The Pariculars of organization, functions and duties
(रचना काय व कत ये यां चा तपशील)
1

काय लयाचे नाव

ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
³ÖÓ›üÖ¸üß ²ÖÑÛú ³Ö¾Ö®Ö, 2 ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ›üÖò.¯Öß.‹»Ö.ÛúÖôêû ÝÖãºþ•Öß ´ÖÖÝÖÔ,
¾ÖÖ´Ö®Ö Æü¸üß ¯Öêšêü •¾Öê»ÖÃÖÔ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ¤üÖ¤ü¸ü (¯Ö.), ´Öã²Ó Ö‡Ô-400 028
ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô

2

काय लय मुख

3
4

मं ालयातील
खा या या अिधन त
काय े

5

िविश ट काय

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1960, ×®ÖµÖ´Ö 1971 ¾Ö
ˆ¯Ö×¾Ö¬Öß ®ÖæÃÖÖ¸ü ²ÖÖÓ¦üÖ-¯Öæ¾ÖÔ ŸÖê ÃÖÖÓŸÖÖÛÎãú—Ö-¯Öæ¾ÖÔ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. ®ÖÖë¤üÞÖß, ŸÖÛÎúÖ¸üß, ¯Öæ®ÖÙ¾ÖÛúÖÃÖ, Ûú»Ö´Ö
22 (2), 23(2), 101, 77 †, 78 (1), 102, ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ
†×¬ÖÛúÖ¸ü ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †®ÖãÂÖÓÝÖßÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö)

6

सव संबंधीत अिधकारी

त ता जोडला आहे

7
8

काय /कामाचे व प
मालम ेचा तपशील

नमुद के यानुसार
काय लयीन जागा भाडे त वावर आहे .
काय लयीन फ नचर/संगणक इ.

9
10

उपल ध सेवा
काय लयीन कामकाजाची वेळ

फोन नं. 26590997
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत

11

सु ी

कोण या सहकार िवभाग

‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, (²ÖÖÓ¦üÖ-¯Öæ¾ÖÔ ŸÖê ÃÖÖÓŸÖÖÛÎãú—Ö-¯Öæ¾ÖÔ)

दु सरा व चौथा शिनवार, रिववार व शासनाने वेळोवेळी जाहीर
केले या सु या
12 टपाल वकार या या वेळा
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
13 अिपल/पुनिर ण अज दाखल सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
कर या या वेळा
14 अिपल अज/पुनिर ण अज वर अिपल अज
. 100/लाव यात येणारे कोट फी ट ॅ प पुनिर ण अज
. 100/थिगती अज
. 25/िवलंबात सुट िमळणेसाठी अज
. 25/िबगर वा¤üß/ ितवादी यां चा
परवानगी अज
. 50/वकालतनामा
. 5/कॅ हे ट
. 25/15 मािहती अिधकार
अज
. 10/अिपल I
. 20/


सहकारी अथ यव था ामीण जनता, आ थक व सामािजक पीिडत शोिषतां या उ कष चे आशा थान
हणू न मा यता पावलेली असू न ितने गे या शतकाम ये सव यापी व प ा त केलेले आहे .
य ती या ामीण शेतीिवषयक गरजांपासू न ते ाहक व तु िवतरण, औदयोिगक ि या, इतकेच न हे तर
सहकारी णालयांपयत ल णीय वाटचाल झाली आहे .
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×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê सव सहकारी सं

थांची सं या िद. 31.3.2016 अखेर एकूण 1114 इतकी झालेली आहे .

2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकारी व कत ये)
ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô यां या अिधन त असणा या सव अिधकारी यां या
जबाबदा या
1. सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (d.9) आिण या या सु धारणा (क.13 व 14) यां ची न दणी करणे आिण
न दणीचे माणप दे णे (क.10)
2. सद य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे कवा नाही कवा यां चे रहा याचे िठकाण सं थे या काय े ात
आहे कवा नाही याचा िनणय दे णे (क.11)
3. सं थाÓचे वग करण करणे आिण यां ची यादी िस द करणे (क.12) (3अ) उपिवधीची सुधारणा न दणी
नाकारणे (क. 13) आिण उपिवधी सु धारणा कर याचा िनदश दे णे(क.14)
4. सं थे या नाव बदलास मंज ू री दे णे (क.15)
5. सं थाचे एकीकरण, ह तांतरण, िवभागणी कवा पांतर यां स मंज ू री दे णे (क 17)
6. सं थाचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश देणे (क 18)
7. सं थे ची पुनरचना कर याचा आदेश दे णे (क. 19)
8. सं था या भागीदारीस परवानगी दे णे (क 20)
9. एखादया सं थे चा सद य हणू न दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केलेले अपील
िनकालात काढणे (क.23)
10. सद याची सं थे तून हकालप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पुन: सद य हणून
दाखल क न घे यास संमती दे णे (क. 35)
11. दुस या सं थे स कज दे यास संमती दे णे (क.44)
12. सं थे चा िनधी िविश ठ रीतीने गं◌ुतिव यासंबंधी आदेश देणे (क. 70)
13. एखादया सं थे या कवा सं था वग या सिमतीवरील सद यां ची कमाल सं या िन चत करणे (क.73)
14. अिधसु िचत िविन द ट सं था या िनवडणू का घे णे व िनवडणू क घे याचा खच िविहत रीतीने वसुल करणे (क.
73ए क क)
15. मुदत संप यापू व सिमतीने िनवडणू क न घेत यास िनबंधक वत:च सं थेचे यव थापन आप याकडे घे ता
येईल कवा शासकाची नेमणू क करता येईल (क. 73 ह)
16. सं थे ची कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी, िव अिधकारी, यव थापक, सिचव, िव ल धी व
वेतनेतर पिरल धी िनध रीत करणे (क. 74)
17. वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पुढे ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसू न करणारा
(क. 75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलािव यात कसू र करणारा (क. 76) अिधकारी कवा सिमतीचा
सद य यां स िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थे चा नोकर अस यास यास . 100/पयत दं ड करणे.
18. वा षक सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
19. सं थे ची िवशेष सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
20. सिमती या नवीन सिमती या सद यांची कवा शासकां ची नेमणू क करणे कवा बदलणे (क.77अ)
21. सिमती काढू न टाकणे आिण नवीन सिमती कवा शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व दु सरा नेमणे
(क.78)
22. सं थे स बंधनकारक असतील अशी कामे करवून घे णे आिण यात कसू र करणा यास दंड करणे (क.79)
23. िविनसम तयार कर यासाठी िनदेश दे णे (क.79 अ अ)
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24.सं थे चे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घे णे (क.80)
25. सं थे चे दरवष िहशेब तपासणी कवा तपासू न घे णे (क.81) आिण िहशेबातील दोष सुधार याचा सं थे स
आदेश दे णे (क.82)
26. सं थे ची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)
27.चौकशी कवा तपासणी यां चे खच ब ल हु कूम करणे (क.85) आिण ती वसू ल करणे (क.86)
28. सं थे ची पु तके तपासणे कवा ती तपासून घे णे (क.84)
29. चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी उपाययोजना
कर यािवषयी िनदेश दे णे (क.87)
30. अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क 88)
31. सा ीसाठी हजर राहणेकरीता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग पडणे (क.89)
32. सं थे या कारभाराचे िनरी ण करणे (क-89-अ)
33. िविवि त सहकारी सं था या दे य थकबाकीची जमीन महसूलची थकबाकी अस या माणे वसु ली करणे (क.
101)
34.सहकारी सं थे चे यवहार बंद करणे (क 102) ऋणपरीशोधकांची नेमणू क (क.103)
35. अपील अज वर कारवाई (कलम 152)

3. The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision
and accountability.
(िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली)

सहकार खा याची े ीय रचना
धान सिचव (सहकार) (मं ालय तर)
सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)
िवभागीय सहिनबंधक, (िवभाग तर)
िज हा उपिनबंधक, (िज हा तर)
तालु का/वॉड/उप/सहा यक िनबंधक (तालुका/वॉड तर)

ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô यां चे काय लय ³ÖÓ›üÖ¸üß ²ÖÑÛú ³Ö¾Ö®Ö, 2 ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ,
›üÖò.¯Öß.‹»Ö.ÛúÖôêû ÝÖãºþ•Öß ´ÖÖÝÖÔ, ¾ÖÖ´Ö®Ö Æü¸üß ¯Öêšêü •¾Öê»ÖÃÖÔ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ¤üÖ¤ü¸ü (¯Ö.), ´Öã²Ó Ö‡Ô-400 028 येथे असून सदर
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ िनयं णाखाली 1 भाग काय लय येत असून याची मािहती पुढील माणे आहे .
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ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं

था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ

×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô

(काय लय 26590997)
अ
.
.
1

िवभागाचे नाव

प ा

सहा यक
िनबंधक, भंडारी ब ँ क भवन, 2 रा मजला, .
सहकारी सं था, एच/पू व ल. काळे गु जी माग, दादर (प),
िवभाग
मं◌ुबई 28

अिधका याचे नाव

ी. सु िनल िहरे

काय े

बां ा, खार, सांता ु झ
(पू)

4. The norms set by it for the discharge of its functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके)
आिण
5. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control or
used by its employees for discharging its functions.
( यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात आलेले कवा यां ची काय पार पाड यासाठी यां या
कमचारी वग कडू न येणारे िनयम, िविनयम, सु चना, िनयमपु तका आिण अिभलेख )
 महारा नागरी सेवा िनयम 1980 िव ीय अिधकार
 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम 1961
 बहु रा य तरीय सहकारी सं था कायदा 20053
 मंबई सावकारी कायदा 1946
 शासन व मु यालय पिरप कांची धािरका (काय लयात उपल ध आहे ).
6. A statement of the categories of documents that are held by it or under its control
( यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण)
वग करण कार A (कायम व पी ठे वावयाची कागदप े )













सहकारी सं थे ची न दणी व पोटिनयम न दणी धारीका
िवभागीय सू चना पु तका (Manual)
S.O.File ( थायी आदेश धािरका)
शासन िनणय
भौगोिलक बदल आदेश
कागदप े वग करण यादी
अिभलेख सू ची
िनवाडा व िड ी आदेश
जडव तूसह न दवही
GIS न दवही
ेडेशन िल ट
म.सह.सं. िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
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सव वैधािनक आदेश
आ थक ताव
नमुनेदार उपिवधी
न दणी मांक िवतरण

वग करण कार B (35 वष पयत ठे वावयाची कागदप े )











लेखापिर ण अहवाल
पोटिनयम दु ती करणे
काय म अंदाजप क पु तका
पे शन करणे
जी.डी.सी.ए. िनकाल प
िवभागीय पिर ा िनकाल प
िनयु ती आदेश
बदली आदेश
बढती आदेश
आर ण आदेश

वग करण कार C (5 वष पयत ठे व ावयाची कागदप े )









सहकारी सं थाचे वा षक अहवाल व लेखे
शासन राजप व अिधसूचना
िवधानसभा न व उ रे /िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सु चना, ल ावेधी सू चना, आ वासने
शासकीय आदेश
कामकाज वाटप आदेश
तपासणी अहवाल
आवक जावक न दवही
PRA/PRB (िनयतकालीन) िववरण प े सादरीकरण न दवही
वग करण कार D कायभाग संपताच अथवा लेख ा पिर ण पू तता अहवाल वीकृत होताच, परं तू यानंतर
कोण याही पिर थतीत 1 वष या आत या कारात मोडणारी कागदप े कधीही अिभलेख क ाकडे
पाठवावयाची नसतात.

7. The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by
the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration,
thereof (आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी आ त वात असले या यव थे चा
तपशील)
ा त झाले या धोरणा मक बाबीवर सु चना तसेच कायदयातील दु
मा यतेसाठी सादर कर यास घेतात अंितम मा यता िवधी मंडळा दारे होते .
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8. A statement of the boards, councils and other bodies Minutes (आपला एक भाग हणू न कवा
स ला दे या या योजनासाठी हणू न घटीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळून बनले या
मंडळाचे / पिरषदांचे/ सिम यांचे/ अ य िनकायांचे िववरण आिण या मंडळा या / पिरषदां या/ सिम या या/
अ य िनकायां या बैठ कीत लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे कवा अशा बैठ क ची कायवृ े जनते ला
पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण)

- ×®Ö¸ÓüÛú

9. A directory of officers and employees (अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका)

ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं

था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ

×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô

अ. . अिधकारी/कमचारी नाव

पदनाम

1

ÁÖß.ÃÖã×®Ö»Ö ×Æü¸êü,

ÃÖÆüÖµµÖÛú िनबंधक, सहकारी सं

2

ÁÖß´ÖŸÖß.‹ÃÖ.¾Æüß.×ÛúÞÖß

´ÖãÜµÖ ×»Ö¯ÖßÛú

3

ÁÖß.‹ÃÖ.¯Öß.¸üÖÞÖÖ

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖêÞÖß-2

4

ी पी एम खच

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß

5

×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ

×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô

Ûú×®ÖÂšü ×»Ö¯ÖßÛú

10. The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the
system of compensation as provided in regulation (आप या येक अिधका याला व कमचा याला
िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची
प दती)
अ. . पदनाम
1

ÃÖÆüÖµµÖÛú

वेतन ेणी
िनबंधक,

सहकारी

सं था,

‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ

9300-34800 ( े.वे. 4400/-)

×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
2

9300-34800 ( े.वे. 4300/-)

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖêÞÖß-1
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3

मु य िलपीक

9300-34800 ( े.वे. 4200/-)

4

सहकारी अिधकारी ेणी 2

9300-34800 ( े.वे. 4200/-)

5

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß

5200-20200 ( े.वे. 2400/-)

6

किन ठ िलपीक

5200-20200 ( े.वे. 1900/-)

7

िशपाई

5200-20200 ( े.वे. 1300/-)

11. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursement made (सव योजनांचा तपशील,
तािवत खच
दशिवणारा, आप या येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथसंक प आिण संिवतिरत रकमांचा अहवाल)
वतं धािरका या काय लयात उपल ध आहे .
12. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the
details of beneficiaries of such programmes (अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची िरत तसेच
वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या लाभधारकांचा तपशील)
मुंबई िवभागात सन 2016-17 म ये अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीम ये अनुदान
वाटपाची योजना नस याने सदरची मािहती िनरं क
13. Particulars of receipts of concessions, permits or authorizations granted by it ( या य त ना
सवलती, परवाने व ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील)
न दवहया या काय लयात उपल ध आहे .

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मुंबई िवभाग, मुंबई काय लयामाफत राबिव यात येणा या योजनांची
मािहती

2) योजनेचे नाव

कामगार कं ाट सहकारी सं थांना अथसहा य

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे

: 1968 पासू न

ब) योजनेचा उ े श व व प

: समाजातील दु ब ल घटक, बेरोजगार आिण अ प भुधारकांना रोजगार

पुरिव याम ये मजू र सहकारी सं थाची भुिमका फार मह वाची ठरली आहे . यव थापकीय अनुदान
पिह या वष

. 1800/- दुस या वष

. 1200/- व ितस या वष
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सं थानला चालना िद याने यां या सभासदांना आ थक थै य, रोजगाराची िन चती व नफयाचे वाटप या तीन
कारे मदत होते . मजू र सहकारी सं थाची आ थक थती सु धार यासाठी ही योजना काय वत आहे .
क) लाभाथ

:

मजू र सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा
इ) मंजूरीचे अिधकार

2) योजनेचे नाव

:

:

सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक, सहकारी सं था

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

औदयोिगक सहकारी सं थांना अथसहा य

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1974
ब) योजनेचा उ े श व

व प

:

औदयोिगक सं थाचे कामकाज सु रळीतपणे चाल यासाठी सं था

थापनेनंतरची पिहली तीन वर्ष यव थापकीय अनुदान पिह या वष
ितस या वष

. 800 /- दु स या वष

. 600/- दे यात येते. औदयोिगक सहकारी सं थांन ा

. 600/- व

िशि त कमचारी नेम याकरीता

यव थापकीय अनुदानाची योजना काय वत आहे .
क) लाभाथ

:

औदयोिगक सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

:

सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

:

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था

3) योजनेचे नाव

कामगार कं ाट सहकारी सं थाना भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे :
ब) योजनेचा उ े श व व प

1968

: कामगार कं ाट सहकारी सं थांचा भागभांडवली पाया मजबू त कर यासाठी

शासकीय भागभांडवल जा तीत जा त

. 3000/- 1:3 माणत दे यात येत.े मजू र सहकारी सं थाना यां चे

खे ळते भांडवल आिण बाहे रील कज उभारणीची

मता वाढिव यासाठी शासकीय भागभांडवल उपल ध क न

दे यात येत.े
क) लाभाथ

: मजू र सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

: सहा यक िनबंधक / उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

: िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

4) योजनेचे नाव

कृ िष पतसं थाना भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे :

1965-66
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ब) योजनेचा उ े श व व प

:

कृिष पतसं था, िज हा म यवत सहकारी ब ँ का, रा य सहकारी ब ँ क यां ना

रा य शासनाकडू न भागभांडवलासाठी अंशदान िदले जाते. हे अंशदान नाबाड या िदघ मुदत िनधीतून िमळणा या
कज मधून दे यात येत.े या कज ची परतफेड कर याकरीता ितवष तरतूद कर यात येत,े पतपुरवठा करणा या
िविवध तरावरील ाथिमक सेवा सं था िज हा म यवत सहकारी ब ँ का आिदवासी सं था यां ना परे शा माणावर
कज िनधी उभार यासाठी याची पत मता वाढिव याची गरज आहे हणू न ही योजना काय वत आहे . रा य
बँ केस 4 कोटी िज हा म यवत ब ँ क 3 कोटी ाथिमक कृिष पतसं था 50 हजार या माणे शासन भाग भांडवल
दे ते. या कज ची परतफेड 12 वष त मु ला या 12 समान ह यात कर यात येते. पिहला ह ता 3 वष नंतर दे य
होतो. यावरील याजदर 9 % आहे .
क) लाभाथ

: कृ िष पतसं था, िज हा म यवत सहकारी सं था, रा य सहकारी ब ँ क

ड) अर्ज कोणाकडे , करावयाचा
इ) मंजूरीचे अिधकार

5) योजनेचे नाव

: शासन
: रा य शासन

नागरी पतसं थांना भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1973-74
ब) योजनेचा उ े श व व प

: लहान यापारी भाजी फळ िव े ते हातगाडीव न िकरकोळ िव ी करणारे

यां या सार या समाजातील दु बल घटकाची आ थक

थती सु धारणेसाठी नागरी पतसं थांनी कज दयावयाचा

यो य काय म हाती यावा हणू न यां चा भागभांडवली पाया मजबू त करणे आव यक आहे . यासाठी या सं था
वरील कार या दु बल घटकातील लहान यवसाियकांना एकूण कजवाटपा या 50 % कज वाटप करतील यां ना
या योजनेनुसार शासकीय भागभांडवला या
अथसहा याची मय दा
यावसाियकां ना अ

व पातील अथसहा य 1:1

माणात दे यात येत.े सदर

. 5000/- आहे . दु बल घटकातील लहान व िकरकोळ

यापा यांना तसेच

माने व जा तीत जा त कजपुरवठा करणा या सं थांना भागभांडवली पाया मजबू त

कर यासाठी ही योजना काय वत आहे .
क) लाभाथ

: नागरी पतसं था

ड) अज कोणाकडे करावयाचा

: सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

: िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

6) योजनेचे नाव

नागरी पतसं थांना भागभांडवली अंशदान (िवघयो)

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे :

1978-79
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ब) योजनेचा उ े श व व प

: मागासवग यां या नागरी सहकारी पतसं थासाठी ही योजना आहे . ही िवशेष

घटक योजना आहे . लहान यापारी भाजी फळ िव े ते हातगाडीव न िकरकोळ िव ी करणारे यां या सार या
समाजातील दु बल घटकाची आ थक

थती सु धारणेसाठी नागरी पतसं थांनी कज दयावयाचा यो य काय म

हाती यावा हणू न यां चा भागभांडवली पाया मजबू त करणे आव यक आहे . यासाठी या सं था वरील
कार या दु बल घटकातील लहान यवसाियकांना एकूण कजवाटपा या 50 % कजवाटप करतील यां ना या
योजनेन ुसार शासकीय भागभांडवा या व पातील अथसहा य 1:1 माणात दे यात येत.े सदर अथसहा याची
कमाल मय दा
अ

. 5000/- आहे . दु बल घटकातील लहान व िकरकोळ यापा यांना तसेच यावसाियकं◌ाना

माने व जा तीत जा त कजपुरवठा करणा या सं थांना भागभांडवली पाया मजबू त कर यासाठी ही योजना

काय वत आहे . सदर योजनेसाठी सहकारी साखर कारखाने, सु तिगर या व अ य मोठया सहकारी सं थांना भाग
भांडवल,कज दे यासाठी शासनाकडू न पुरेसा िनधी उपल ध होऊ शकत नाही. हणू न महारा

सहकार िवकास

महामंडळाची थापना कर यात आली असून या महामंडळामाफत बाजारातून कज व कजरोखे उभा न अथबळ
िनम ण केले जाते व यातुन वरील सं थांन ा आव यकतेनुसार भागभांडवल व कज मंज ू र कर यासाठी शासनाला
कज

पाने िनधी उपल ध क न िदला जातो. महामंडळाचे अिधकृत भाग भांडवल

. 100 कोटी असू न

यापैकी 51 % भागभांडवल रा य शासनाकडू न उपल ध क न दे यासाठी सदर योजने अंतगत महामंडळास
भागभांडवल दे यात येत.े
क) मंज ू रीचे अिधकार

7) योजनेचे नाव

: सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था महारा

रा य, पुणे

औदयोिगक सहकारी सं थांचा भागभांडवली अंशदान

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1974
ब) योजनेचा उ े श व व प
अडचणी िनवार याकरीता महारा

: औदयोिगक सं थांन ा आपली आ थक पाया मजबूत कर यासाठी व यां या
शासन 1 : 3 माणात भागभं◌ाडवल देते . औदयोिगक सहकारी सं थांन ा

िव ीय सं थाकडू न आव यक माणात कज उभार याची पा ता वाढिव यासाठी ही योजना काय वत आहे .
सदर योजनेम ये क प िकमती या 60 % िव ीय सं थे चे कज 10 % सं थे चे भागभांडवल आिण 30 %
शासनाचे भागभांडवल असे आ थक सहा याचे व प आहे . सदर योजने अंतगत क प मय दा

. 5 कोटी

इतकी आहे आिण सदरचे भागभांडवलाची परतफेड 25 वष म ये करावयाची आहे .
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क) लाभाथ

:

औदयोिगक सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे , करावयाचा

:

सहा यक / उपिनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

:

रा य शासन

8) योजनेचे नाव

अ प मुदती या कज चे म यम मुदत कज त

पांतर कर यासाठी

सहकारी पतसं थांना कज (64250037)
अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1979-80
ब) योजनेचा उ े श व व प

: अ प मुदत कज चे म यम मुदत कज त

िज हा म यवत ब ँ क 15 % महारा

रा य सहकारी ब ँ क 10 % व महारा

पांतर कर यासाठी नाबाड 60%
शासन 15 % या माणे नाबाडचे

िनकषानुसार शासन र कम मंज ू र करते . दु काळी पिर थतीमुळे शेतकरी सभासदांना िदलेले चालु िपक कज
यावेळी परत करणे श य नसते अशा वेळी चालु अ प मुदत कज चे म यम मुदत पीक कज त पांतर कर यात
येते व यां ना नवीन पीक कज उपल ध क न दे यात येते. अशावेळी महारा

शासन जी 15 % र कम मंज ू र

करत याची तरतुद कर यात येत.े सदर या म यम मुदत कज या परतफेडीचा कालावधी तीन वष चा असू न
पांतरणापासू न 15 मिह यानंतर पिहला ह ता, 24 मिह यानंतर दुसरा ह ता आिण 36 मिह यानंतर ितसरा ह ता
परतफेड करणे आव यक आहे .
क) लाभाथ

:

या भागाम ये दु काळी पिर थती असेल या िज हयातील 50
पे ा कमी आणणारी असले या खरीप व र बी गावातील पीक
कजदार सभासद

ड) अज कोणाकडे करावयाचा

: िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यां याकडे िज हा म यवत
सहकारी ब ँ क अ प मुदत कज चे म यम मुदत कज चे म यम
मुदत कज त पांतर

इ) मंजूरीचे अिधकार

9) योजनेचे नाव

ताव सादर करतात.

: रा य शासन

मिहला सहकारी सं थांन ा अथसहा य (क पुर कृत)

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1993-94
ब) योजनेचा उ े श व व प

: 100 % अथसहा य क शासनाकडू न उपल ध होत सं थांचे

ताव िशफारस

कर यासाठी िज हािधकारी पातळीवर एक सिमती िनयु त केलेली आहे . मिहलां या ाथिमक सहकारी सं थांन ा
खालील माणे कमाल

. 1 लाखपयत अथसहा य उपल ध क न दे यात येते. 1) शासकीय भागभांडवल

40000/- 2) खे ळते भांडवल

. 40000/- 3) यव. अनुदान

- 32 -

.

. 2000/- रा यातील मिहला सहकारी सं थाना

मािहतीचा अिधकार – कलम 4 ख

आ थक िवकास हो यासाठी तसेच यां ना वत: या पायावर उभे राहता यावे हणू न अशा सं थांना अथसहा य
मंज ू र कर याची योजना क शासनाने सु केलेली आहे .
क) लाभाथ

: मिहला सहकारी सं था

ड) अज कोणाकडे करावयाचा

: िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था

इ) मंजूरीचे अिधकार

: रा य शासन

10) योजनेचे नाव

दु बल घटकातील सहकारी सं थांना अथसहा य

अ) योजना के हापासू न काय वत आहे : 1993-94 ( . लाखात)
ब) लाभाथ

: दु बल घटकातील सहकारी सं था

ड) परतफेडीचा कालावधी

: भागभांडवल 15 वष (तीन वष चा मॉटोरीअम) 12 समान ह ते

खे ळते
भांडवल 9 वष (दोन वष चा मोटोरीअम) 7 समान ह ते
इ) मंजूरीचे अिधकार

: रा य शासन

अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम (4) (1) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय
. िवषय
1

2

2235 सामािजक सु र ा व
क याण भिव य िनव ह
िनधी या वगणीदारां साठी
ठे व संल न िवमा योजना
अथसंक पीय अंदाज सन
2006-07 सहकार पणन
व व ोदयोग िवभाग,
लेख ानुदान
िवतरण
(योजना)

मांक व तारीख

शासन
िनणय
.
1003/ .44/2003/13
1.12.2003

अिभ ाय (अस यास)
भिनिन
अ
िद.

6.
शासन िनणय
. बजीटी
1006/ . . 50/17 स िद. 5.4.06
7.
सीसीआर-1499/
135/2
स िद. 26.4.1999
(पीक उ पादन
ो साहन योजना
योजनेची या ती वाढिवणेबाबत)
8.
सीसीआर 142000/ 13917/
630/ 2 स िद. 4.3.2003
सहकारी उपसा जल सचन योजनांना
दयावयाचे अथसहा य
9.
शासन िनणय
. सीएसएस
1494/ 2822/
. 1337/ 7 सी
िद. 19.11.1994 औदयोिगक सहकारी
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सं थांना 1:3 या माणात शासकीय
भागभांडवल दे याची योजना िज हा
तराव न रा य तरावर घे याबाबत.
10.
औदयोस-1094/ 5905/
.
320/ 9 स िद. 2.1.2002
िव िवभाग . काअप - 1005/
. ितवष िवधान मंडळा या माचम ये
111/ अथ संक प 1/ िद. 10.10.05
होणा या
अथ
संक पीय
अिधवेशनास काय म अंदाज प के,
अथ संक प िवधानमंडळास सादर
झा यानं तर याच िदवशी अथवा
दु स या िदवशी िवधान मंडळ
सद यांना उपल ध क न दे ण.े

3

काय म अंदाजप क

4

अथ संक पीय वा षक शासन िनणय िव िवभाग . बीजीटी
अंदाजप के
आिण 1076/ 555/ 76/ बीयुडी 3 िद.
सु धारलेली
अंदाजप के 11.11.1976
िनयं ण
अिधका यांनी
शासनाने
शासकिनकै
िवभागास नेम ून िदले या
तारखांनी
सादर
कर याबाबत

5

मािहतीचा अिधकार 2005

सामा य शासन िवभाग
.
माअ
2005/
.
230/05/05
िद.
18.8.2005

6

7610 शासकीय कमचारी
इ यादीना
कज
अ)
घरबांधणी

18. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1096/
4/ 96 िविनयम
िद. 23.6.1977

3.
पुढील आ थक वष चे अथ
संक पीय वा षक अंदाजप क
िनयं ण अिधका यांनी शासनाने
शासकीय
िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 15
ऑ टोबर
4.
चालू
आ थक
वष चे
आठमाही अंदाजप के िनयं ण
अिधका यांनी
शासनाचे
शासकीय
िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 31
िडसबर

19. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1076/ सीआर 765/
जीईएन 5 िद. 5.2.1981
20. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1083/ सीआर 812/
जनरल/ 5 िद. 22.10.1984
21. शासन िनणय िव त िवभाग .
घबां अ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
22. शासन िनणय िव िवभाग .
मं◌ुिविन 1086/ 543 /कोषागारे 6
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िद. 31.3.1989
23. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
24. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1087 / 465/ िविनयम िद.
6.11.1990
25. शासन
िनणय
सहकार
व ोदयोग िवभाग एचएसजी 1090/
15120/
13/
18
सी
िद.7.2.1991
26. शासन िनणय सहकार व
व ोदयोग िवभाग
. एचएसजी
1090/15120/
271/ 19 सी
िद.10.4.1992
27. शासन िनणय िव िवभाग .
घबाअ 1093/
. 421/ 19 सी
िद. 7.8.1993
28. सहकार व ोदयोग िवभाग
शासन िनणय . एचएसजी 1093/
. 8/ 18 सी िद. 27.10.1993
29. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1093/
. 135/ 93/
िविनयम 18/5/1994
30. शासन िनणय िव िवभाग .
1095/
. 19/95/ िविनयम िद.
15.5.1998
31. शासन िनणय िव िवभाग .
1099/
2/99/िविनयम िद.
8.7.1999
32. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 1002/
. 58/ 2002
िविनयम िद. 6.7.2002
33. शासन िनणय िव िवभाग .
घबां अ 10037/
75/ 2003
िविनयम िद. 3.9.2003

ब) मोटार सायकल

34. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1004/
. 39/ 04
िविनयम िद. 9.2.2005
10. शासन िनणय
. अि म
1090/23 िविनयम िद. 7.6.1990
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11.

िवभाग . अि म 1093/
. 14/ 93/ िविनयम िद.
1.4.1993
12. शासन िनणय
. भा से
3899/
188/98/ का.9/ िद.
25.5.1999

क) संगणक

िव

13. शासन िनणय . 1099/
.
3/99/ िविनयम िद. 9.7.1999
14. शासन िनणय िव
िवभाग
अि म 1095/
. 95/ िविनयम
िद. 28.2.2000
15. शा. िनणय . अि म 1099/
.
18/99/
िविनयम
िद.
10.3.2000
16. शा.िन. . िव िवभाग अि म
( याजदर) 1099/
. 37/ 99/
िविनयम िद. 25.4.2000
17. शा.िन.अि म1000/ 37/2000,
िद.10.8.2000
18. िव िवभाग . अि म 10-05/
18/2005 िविनयम िद.
20.6.2005
7. शासन िनणय . अि म 1092/
42/92 िविनयम िद. 1.4.1993

8.
शासन िनणय
. अि म
1096/ . 41/96/ िविनयम िद.
30.10.1996
9.
शासन िनणय . अि म 1098/
41/96/
िविनयम
िद.
2.6.1998
10. मा.शा. पुरक प
. अि म
1098/
16/ 98/ िविनयम िद.
17.6.1998
11.

शासन िनणय . अि म 1098/
16/ 98 िविनयम िद.
25.1.2000
12. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1000/
.42/2000
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िविनयम िद. 1.7.2000
अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय
. िवषय
1

7610 शासकीय कमचारी
इ याद ना कज
अ. घरबांधणी

ब. मोटार सायकल

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

2.
िव िवभाग पिरप क . घबाअ 1077/
सीआर 1098/ जीइएन 5, िद. 8.5.1981
3.
पिरप क . डीओएस 1188-30/ 18 िद.
27/6/88
4. सहकार व व ो ोग िवभाग पिरप क .
एचएसजी 1192/ करण 443/19 सी िद.
1.1.1993
5.
शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग
िवभाग एचएसजी 1185/
. 64/ 19 सी िद.
26.7.1993
6.
जा. . अंदाज िनयोजन/ ई 4/ सव अ ीम
2000/ िद. 8.2.2000
7. जा. . िनयोजन ई4/सव अि म 2000/
िद. 8.2.2000
8.
शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग
िवभाग एचएसजी 1185/
.49/ 99/
िविनयम िद. 5.5.2000
9.
जा. . िनयोजन ई 4/सव अि म अज
2000/ िद. 17.2.2000
10. जा.
. ई4/घबां अ/ 2000 िद.
20.9.2000
11. शासन पिरप क . वसूली 4405/
729/19 स िद. 1.10.2005
Circular No. MCA 1073/ 596-F 1 dt
29.5.1974

14.
Details in respect of the information available to or held by it, reduced in and
electronic form (इले ॉिनक व पात यात उपल ध असले या कवा यां या कडे असले या
मािहती या संबंधातील तपशील )
िनरं क
15.
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information
including the working hours or a library or reading room, if maintained for public
use. (मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांनी उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील, तसेच सावजिनक
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वापरासाठी चालिव यात येत असले या
तपशील)

ंथालया या

कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळ चा

काय लय भाडया या जागेत अस याने व जागा अपू री अस याने या काय लयाकडे वतं ंथ ालय
नाही. अ यागतां ना बस याची सु िवधा काय लयात आहे . येक काय लयात शासकीय मािहती अिधकारी व अिपलीय
अिधकारी यां ची नावे िस द केलेली आहे . नागरीकांची सनद दशनी भागात लाव यात आली आहे .
16.
The names designations and other particulars of the public information
officers (जन मािहती अिधका याचे नाव, पदनाम आिण इतर तपशील)
नमुना
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö :- ÃÖÆüÖµµÖÛú ×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô
अ. . काय लयाचे नाव व सहा यक जन मािहती जन
मािहती अिपलीय अिधका याचे
प यवहाराचा
पू ण अिधका याचे नाव, पदनाम अिधका यांचे
नाव, नाव, पदनाम व दू र वनी
प ा
व
दू र वनी व दू र वनी मांक
पदनाम व दू र वनी
मां क
मांक
मांक
1
1

2

ÃÖÆüÖµµÖÛú
सहकारी

िनबंधक,
सं था,

3

4

ÁÖß´ÖŸÖß.‹ÃÖ.¾Æüß.×ÛúÞÖß,
´ÖãÜµÖ×»Ö¯ÖßÛú

ÁÖß.‹ÃÖ.¯Öß.¸üÖÞÖÖ,
ÁÖß.ÃÖã×®Ö»Ö ×Æü¸êü, ¯ÖÏ£Ö´Ö
ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß, †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß, ŸÖ£ÖÖ
ÁÖêÞÖß-2
ÃÖÆüÖµµÖÛú
िनबंधक,
सहकारी सं था, ‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ
×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô

‹“Ö/¯Öæ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
³ÖÓ›üÖ¸üß ²ÖÑÛú ³Ö¾Ö®Ö, 2
¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ›üÖò. ¯Öß.
‹»Ö. ÛúÖôêû ÝÖãºþ•Öß
´ÖÖÝÖÔ, ¾ÖÖ´Ö®Ö Æü¸üß ¯Öêšêü
•¾Öê»ÖÃÖÔ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ¤üÖ¤ü¸ü
(¯Ö.), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 028

5

******************
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उपिनबं धक,
सहकारी सं था ‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम (4) माणे
मा×ÆüŸÖß“Öß िस दी सन - 2017-18

- 39 -

मािहतीचा अिधकार – कलम 4 ख

1. The Pariculars of organization, functions and duties
(रचना काय व कत ये यां चा तपशील)
1

काय लयाचे नाव

2

काय लय मुख

3
4

मं ालयातील
खा या या अिधन त
काय े

5

िविश ट काय

‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ( ²ÖÖÓ¦üÖ,ÜÖÖ¸ü,ÃÖÖÓŸÖÖÛÎãú—Ö ¯Ö×¿“Ö´Ö )
Ûú»Ö´Ö 9 †®¾ÖµÖê ®ÖÖë¤üÞÖß, Ûú»Ö´Ö 101 †®¾ÖµÖê ¾ÖÃÖã»Öß ¤üÖÜÖ»ÖÖ,
Ûú»Ö´Ö 22,23 ¾Ö 35 †×¯Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.

6

सव संबंधीत अिधकारी

त ता जोडला आहे

7
8

काय /कामाचे व प
मालम ेचा तपशील

नमुद के यानुसार
काय लयीन जागा भाडे त वावर आहे .
काय लयीन फ नचर/संगणक इ.

9

उपल ध सेवा

फोन नं. 24366542

10
11

काय लयीन कामकाजाची वेळ
सु ी

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
दु सरा व चौथा शिनवार, रिववार व शासनाने वेळोवेळी जाहीर
केले या सु या

12
13

टपाल वकार या या वेळा
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
अिपल/पुनिर ण अज दाखल सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
कर या या वेळा

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô
ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,
कोण या सहकार िवभाग

14 कॅ हे ट व लेख ी हणणे
काय लयीन वेळेत
15 अिपल अज/पुनिर ण अज वर अिपल अज
. 100/लाव यात येणारे कोट फी ट ॅ प पुनिर ण अज
. 100/थिगती अज
. 25/िवलंबात सुट िमळणेसाठी अज
िबगर वाटी/ ितवादी यांचा
परवानगी अज
. 50/वकालतनामा
. 5/कॅ हे ट
. 25/16 मािहती अिधकार
अज . 10/अिपल I . 20/अिपल II . 20/



. 25/-

सहकारी अथ यव था ामीण जनता, आ थक व सामािजक पीिडत शोिषतां या उ कष चे आशा थान
हणू न मा यता पावलेली असू न ितने गे या शतकाम ये सव यापी व प ा त केलेले आहे .
य ती या ामीण शेतीिवषयक गरजांपासू न ते ाहक व तु िवतरण, औदयोिगक ि या, इतकेच न हे तर
सहकारी णालयांपयत ल णीय वाटचाल झाली आहे .
×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ सव सहकारी सं थांची सं या िद. 31.3.2017 अखेर एकूण 2334 इतकी झालेली आहे .

2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकारी व कत ये)
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उपिनबंधक, सहकारी सं था,
जबाबदा या

‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô

यां या अिधन त असणा या सव अिधकारी यां या

1. सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (Ûú 9) आिण या या सु धारणा (क.13 व 14) यां ची न दणी करणे आिण
न दणीचे माणप दे णे (क.10)
2. सद य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे कवा नाही कवा यां चे रहा याचे िठकाण सं थे या काय े ात आहे
कवा नाही याचा िनणय दे णे (क.11)
3. सं थाचे वग करण करणे आिण यां ची यादी िस द करणे (क.12) (3अ) उपिवधीची सु धारणा न दणी नाकारणे
(क. 13) आिण उपिवधी सु धारणा कर याचा िनदश दे णे(क.14)
4. सं थे या नाव बदलास मंज ू री दे णे (क.15)
5. सं थाचे एकीकरण, ह तांतरण, िवभागणी कवा पांतर यांस मंज ू री दे णे (क 17)
6. सं थाचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश दे णे (क 18)
7. सं थेची पुनरचना कर याचा आदेश देणे (क. 19)
8. सं था या भागीदारीस परवानगी दे णे (क 20)
9. एखादया सं थे चा सद य हणू न दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केलेले अपील
िनकालात काढणे (क.23)
10. सद याची सं थेत ून हकालप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पुन: सद य हणू न दाखल
क न घे यास संमती दे णे (क. 35)
11. दु स या सं थे स कज दे यास संमती दे णे (क.44)
12. सं थेचा िनधी िविश ठ रीतीने गं◌ुतिव यासंबंधी आदेश दे णे (क. 70)
13. एखादया सं थे या कवा सं था वग या सिमतीवरील सद यां ची कमाल सं या िन चत करणे (क.73)
14. अिधसु िचत िविन द ट सं था या िनवडणू का घेणे व िनवडणू क घे याचा खच िविहत रीतीने वसु ल करणे (क.
73ए क क)
15. मुदत संप यापू व सिमतीने िनवडणू क न घेत यास िनबंधक वत:च सं थे चे यव थापन आप याकडे घेता येईल
कवा शासकाची नेमणू क करता येईल (क. 73 ह)
16. सं थेची कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी, िव अिधकारी, यव थापक, सिचव, िव ल धी व
वेतनेतर पिरल धी िनध रीत करणे (क. 74)
17. वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पुढे ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसू न करणारा (क.
75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलािव यात कसू र करणारा (क. 76) अिधकारी कवा सिमतीचा सद य यां स
िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थे चा नोकर अस यास यास . 100/- पयत दं ड करणे.
18. वा षक सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
19. सं थेची िवशेष सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
20. सिमती या नवीन सिमती या सद यांची कवा शासकां ची नेमणू क करणे कवा बदलणे (क.77अ)
21. सिमती काढू न टाकणे आिण नवीन सिमती कवा शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व दु सरा नेमणे
(क.78)
22. सं थेस बंधनकारक असतील अशी कामे करवून घे णे आिण यात कसू र करणा यास दं ड करणे (क.79)
23. िविनसम तयार कर यासाठी िनदेश दे णे (क.79 अ अ)
24.सं थेचे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घेणे (क.80)
25. सं थेचे दरवष िहशेब तपासणी कवा तपासून घे णे (क.81) आिण िहशेबातील दोष सु धार याचा सं थे स आदेश
दे णे (क.82)
26. सं थेची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)
27. चौकशी कवा तपासणी यां चे खच ब ल हु कूम करणे (क.85) आिण ती वसू ल करणे (क.86)
28. सं थेची पु तके तपासणे कवा ती तपासू न घे णे (क.84)
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29. चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी उपाययोजना
कर यािवषयी िनदेश दे णे (क.87)
30. अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क 88)
31. सा ीसाठी हजर राहणेक रीता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग पडणे (क.89)
32. सं थे या कारभाराचे िनरी ण करणे (क-89-अ)
33. िविवि त सहकारी सं था या दे य थकबाकीची जमीन महसू लची थकबाकी अस या माणे वसु ली करणे (क.
101)
34.सहकारी सं थे चे यवहार बंद करणे (क 102) ऋणपरीशोधकांची नेमणू क (क.103)
The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision
and accountability.
(िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली)
सहकार खा याची े ीय रचना
धान सिचव (सहकार) (मं ालय तर)
सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)
िवभागीय सहिनबंधक, (िवभाग तर)
िज हा उपिनबंधक, (िज हा तर)
तालु का/वॉड/उप/सहा यक िनबंधक (तालु का/वॉड तर)
3. The norms set by it for the discharge of its functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके)
आिण
4. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control or
used by its employees for discharging its functions.
( यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात आलेले कवा यां ची काय पार पाड यासाठी यां या
कमचारी वग कडू न येणारे िनयम, िविनयम, सु चना, िनयमपु तका आिण अिभलेख )






महारा नागरी सेवा िनयम 1980 िव ीय अिधकार
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम 1961
बहु रा य तरीय सहकारी सं था कायदा 20053
मंबई सावकारी कायदा 1946
शासन व मु यालय पिरप कांची धािरका (काय लयात उपल ध आहे ).

5. A statement of the categories of documents that are held by it or under its control
( यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण)

वग करण कार A (कायम व पी ठे वावयाची कागदप े )





सहकारी सं थे ची न दणी व पोटिनयम न दणी धारीका
िवभागीय सू चना पु तका (Manual)
S.O.File ( थायी आदेश धािरका)
शासन िनणय
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भौगोिलक बदल आदेश
कागदप े वग करण यादी
अिभलेख सू ची
िनवाडा व िड ी आदेश
जडव तूसह न दवही
GIS न दवही
ेडेशन िल ट
म.सह.सं. िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
सव वैधािनक आदेश
आ थक ताव
नमुनेदार उपिवधी
न दणी मांक िवतरण

वग करण कार B (35 वष पयत ठे वावयाची कागदप े )









लेखापिर ण अहवाल
पोटिनयम दु ती करणे
काय म अंदाजप क पु तका
पे शन करणे
िनयु ती आदेश
बदली आदेश
बढती आदेश
आर ण आदेश

वग करण कार C (5 वष पयत ठे व ावयाची कागदप े )









सहकारी सं थाचे वा षक अहवाल व लेखे
शासन राजप व अिधसूचना
िवधानसभा न व उ रे /िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सु चना, ल ावेधी सू चना, आ वासने
शासकीय आदेश
कामकाज वाटप आदेश
तपासणी अहवाल
आवक जावक न दवही
PRA/PRB (िनयतकालीन) िववरण प े सादरीकरण न दवही
वग करण कार D कायभाग संपताच अथवा लेख ा पिर ण पू तता अहवाल वीकृत होताच, परं तू यानंतर
कोण याही पिर थतीत 1 वष या आत या

कारात मोडणारी कागदप े कधीही अिभलेख क ाकडे

पाठवावयाची नसतात.
6. The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by
the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration,
thereof (आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी आ त वात असले या यव थे चा
तपशील)
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ा त झाले या धोरणा मक बाबीवर सु चना तसेच कायदयातील दु
मा यतेसाठी सादर कर यास घेतात अंितम मा यता िवधी मंडळा दारे होते .

तीबाबतचा

ताव शासनास

7. A statement of the boards, councils and other bodies Minutes (आपला एक भाग हणू न कवा
स ला दे या या

योजनासाठी हणू न घटीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळून बनले या

मंडळाचे / पिरषदांचे/ सिम यांचे/ अ य िनकायांचे िववरण आिण या मंडळा या / पिरषदां या/ सिम या या/
अ य िनकायां या बैठ कीत लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे कवा अशा बैठ क ची कायवृ े जनते ला
पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण)
8. A directory of officers and employees (अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका)

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
अ. . अिधकारी/कमचारी नाव

पदनाम

1

ÁÖß ²Öß.‹ÃÖ.Ûú™ü¸êü

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

2

ÁÖß. ÃÖ×ŸÖ¿Ö ´ÖÖ®Öê

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2

3

ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ÜÖê›üÛú¸ü

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß

4

ÁÖß. ÝÖÞÖê¿Ö ÛãÓú³ÖÖ¸ü

Ûú×®ÖÂšü ×»Ö¯ÖßÛú,

5

ÁÖß´ÖŸÖß ×¾Ö•ÖµÖÖ ¤üÖ. ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

9. The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the
system of compensation as provided in regulation (आप या

येक अिधका याला व कमचा याला

िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची
प दती)
अ. . पदनाम

वेतन ेणी

1

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô

15600 -39100

2

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2

9300 - 34,800

3

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß

5200 - 20,200

4

Ûú×®ÖÂšü ×»Ö¯ÖßÛú,

5200 - 20,200

5

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

4440 - 7440

10. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursement made (सव योजनांचा तपशील,
दशिवणारा, आप या

तािवत खच

येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथसंक प आिण संिवतिरत रकमांचा अहवाल)

वतं धािरका या काय लयात उपल ध आहे .
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11. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the
details of beneficiaries of such programmes (अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची िरत तसेच
वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या लाभधारकांचा तपशील)
अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम (4) (1) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले
. िवषय
1
2235 सामािजक सु र ा व
क याण भिव य िनव ह
िनधी या वगणीदारां साठी
ठे व संल न िवमा योजना
2

3

4

शासन िनणय

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

शासन िनणय . भिनिन
1003/ .44/2003/13 अ िद.
1.12.2003

शासन िनणय . बजीटी
अथसंक पीय अंदाज सन 11.
1006/ . . 50/17 स िद. 5.4.06
2006-07 सहकार पणन
12.
सीसीआर-1499/
135/2 स
व व ोदयोग िवभाग,
िद. 26.4.1999
लेख ानुदान
िवतरण
(पीक उ पादन ो साहन योजना योजनेची
(योजना)
या ती वाढिवणेबाबत)
13.
सीसीआर 142000/ 13917/
630/ 2 स िद. 4.3.2003 सहकारी
उपसा जल सचन योजनांना दयावयाचे
अथसहा य
14.
शासन िनणय . सीएसएस
1494/ 2822/
. 1337/ 7 सी िद.
19.11.1994 औदयोिगक सहकारी
सं थांना 1:3 या माणात शासकीय
भागभांडवल दे याची योजना िज हा
तराव न रा य तरावर घे याबाबत.
15.
औदयोस-1094/ 5905/
.
320/ 9 स िद. 2.1.2002
काय म अंदाजप क
िव िवभाग . काअप - 1005/
.
ितवष िवधान मंडळा या माचम ये
111/ अथ संक प 1/ िद. 10.10.05
होणा या
अथ
संक पीय
अिधवेशनास काय म अंदाज प के,
अथ संक प िवधानमंडळास सादर
झा यानं तर याच िदवशी अथवा
दु स या िदवशी िवधान मंडळ
सद यांना उपल ध क न दे णे.
अथ संक पीय वा षक शासन िनणय िव िवभाग . बीजीटी 5.
पुढील आ थक वष चे अथ
अंदाजप के
आिण 1076/ 555/ 76/ बीयुडी 3 िद.
संक पीय वा षक अंदाजप क
सु धारलेली अंदाजप के 11.11.1976
िनयं ण अिधका यांनी शासनाने
िनयं ण
अिधका यांनी
शासकीय िवभागास
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शासनाने
शासकिनकै
िवभागास नेमून िदले या
तारखांनी
सादर
कर याबाबत

5

6

पाठिव याची शेवटची तारीख 15
ऑ टोबर
6.
चालू आ थक वष चे
आठमाही अंदाजप के िनयं ण
अिधका यांनी शासनाचे
शासकीय िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 31
िडसबर

मािहतीचा अिधकार 2005 सामा य शासन िवभाग . माअ
2005/
. 230/05/05 िद.
18.8.2005
35. शासन िनणय िव िवभाग .
7610 शासकीय कमचारी
अि म 1096/
4/ 96 िविनयम
इ यादीना
कज
अ)
िद. 23.6.1977
घरबांधणी
36. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1076/ सीआर 765/ जीईएन
5 िद. 5.2.1981
37. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1083/ सीआर 812/ जनरल/
5 िद. 22.10.1984
38. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
39. शासन िनणय िव िवभाग .
मं◌ुिविन 1086/ 543 /कोषागारे 6
िद. 31.3.1989
40. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
41. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1087 / 465/ िविनयम िद.
6.11.1990
42. शासन िनणय सहकार व ोदयोग
िवभाग एचएसजी 1090/ 15120/
13/ 18 सी िद.7.2.1991
43. शासन िनणय सहकार व
व ोदयोग िवभाग . एचएसजी
1090/15120/
271/ 19 सी
िद.10.4.1992
44. शासन िनणय िव िवभाग .
घबाअ 1093/
. 421/ 19 सी िद.
7.8.1993
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45. सहकार व ोदयोग िवभाग
शासन िनणय . एचएसजी 1093/
. 8/ 18 सी िद. 27.10.1993
46. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1093/
. 135/ 93/
िविनयम 18/5/1994
47. शासन िनणय िव िवभाग .
1095/
. 19/95/ िविनयम िद.
15.5.1998
48. शासन िनणय िव िवभाग
1099/
2/99/िविनयम िद.
8.7.1999

ब) मोटार सायकल

.

49. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1002/
. 58/ 2002
िविनयम िद. 6.7.2002
50. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 10037/
75/ 2003
िविनयम िद. 3.9.2003
51. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1004/
. 39/ 04
िविनयम िद. 9.2.2005
19. शासन िनणय . अि म
1090/23 िविनयम िद. 7.6.1990
20.

िव िवभाग . अि म 1093/
. 14/ 93/ िविनयम िद. 1.4.1993

21. शासन िनणय . भा से
3899/
188/98/ का.9/ िद.
25.5.1999
22. शासन िनणय . 1099/
3/99/ िविनयम िद. 9.7.1999

.

23. शासन िनणय िव िवभाग अि म
1095/
. 95/ िविनयम िद.
28.2.2000
24. शा. िनणय . अि म 1099/
. 18/99/ िविनयम िद.
10.3.2000
25. शा.िन. . िव िवभाग अि म
( याजदर) 1099/
. 37/ 99/
िविनयम िद. 25.4.2000
26. शा.िन.अि म1000/ 37/2000, िद.10.8.2000
27. िव िवभाग . अि म 10-05/
18/2005 िविनयम िद.
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20.6.2005

क) संगणक

13.

शासन िनणय . अि म 1092/
42/92 िविनयम िद. 1.4.1993

14. शासन िनणय . अि म
1096/ . 41/96/ िविनयम िद.
30.10.1996
15.

शासन िनणय . अि म 1098/
41/96/ िविनयम िद. 2.6.1998
16. मा.शा. पुरक प
. अि म
1098/
16/ 98/ िविनयम िद.
17.6.1998
17. शासन िनणय . अि म 1098/
16/ 98 िविनयम िद. 25.1.2000
18. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1000/
.42/2000
िविनयम िद. 1.7.2000

अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय मांक व तारीख
. िवषय
12. िव िवभाग पिरप क . घबाअ 1077/
1
7610 शासकीय कमचारी
सीआर 1098/ जीइएन 5, िद. 8.5.1981
इ याद ना कज
13. पिरप क . डीओएस 1188-30/ 18 िद.
अ. घरबांधणी

अिभ ाय (अस यास)

27/6/88
14. सहकार व व ो ोग िवभाग पिरप क .
एचएसजी 1192/ करण 443/19 सी िद. 1.1.1993
15. शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/
. 64/ 19 सी िद. 26.7.1993
16. जा. . अंदाज िनयोजन/ ई 4/ सव अ ीम
2000/ िद. 8.2.2000
17. जा. . िनयोजन ई4/सव अि म 2000/ िद.
8.2.2000
18. शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/
.49/ 99/ िविनयम िद.
5.5.2000
19.
जा. . िनयोजन ई 4/सव अि म अज 2000/
िद. 17.2.2000
20. जा. . ई4/घबांअ/ 2000 िद. 20.9.2000

21.

शासन पिरप क . वसूली 4405/
729/19 स िद. 1.10.2005

ब. मोटार सायकल

Circular No. MCA 1073/ 596-F 1 dt
29.5.1974
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14.
Details in respect of the information available to or held by it, reduced in and electronic
form (इले ॉिनक व पात यात उपल ध असले या कवा यां या कडे असले या मािहती या संबंधातील
तपशील )
िनरं क
15.
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the
working hours or a library or reading room, if maintained for public use. (मािहती िमळिव यासाठी
नागिरकांनी उपल ध असणा या सु िवधांचा तपशील, तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यात येत असले या
ंथालया या कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळ चा तपशील)
काय लय भाडया या जागेत अस याने व जागा अपू री अस याने या काय लयाकडे वतं ंथ ालय
नाही. अ यागतां ना बस याची सु िवधा काय लयात आहे . येक काय लयात शासकीय मािहती अिधकारी व अिपलीय
अिधकारी यां ची नावे िस द केलेली आहे . नागरीकांची सनद दशनी भागात लाव यात आली आहे .
16.
The names designations and other particulars of the public information officers (जन मािहती
अिधका याचे नाव, पदनाम आिण इतर तपशील)
नमुना
िज हयाचे नाव :- प चम उपनगरे
अ. .

काय लयाचे
नाव
व जन मािहती अिधका यांचे
प यवहाराचा पू ण प ा व नाव, पदनाम व दू र वनी
दू र वनी मांक
मांक

अिपलीय अिधका याचे नाव,
पदनाम व दू र वनी मांक

1

2

4

5

1

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ,
‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô,
³ÖÓ›üÖ¸üß ÃÖÆüÛúÖ¸üß ²ÖÑÛú ‡´ÖÖ¸üŸÖ, 2
¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ¯ÖÏ.»Ö.ÛúÖôêû ÝÖã¹ý•Öß
´ÖÖÝÖÔ, ¤üÖ¤ü¸ü ¯Ö×¿“Ö´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô 28.

ÁÖß. ÃÖ×ŸÖ¿Ö ´ÖÖ®Öê,
ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2

ÁÖß. ²Öß.‹ÃÖ.Ûú™ü¸êü
ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö ÜÖê›üÛú¸ü,
ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‹“Ö-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô
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उपिनबं धक,
सहकारी सं था Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम (4) माणे
मा×ÆüŸÖß“Öß िस दी सन - 2017-18
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1. The Pariculars of organization, functions and duties
(रचना काय व कत ये यां चा तपशील)
1

काय लयाचे नाव

2

काय लय मुख

3
4

मं ालयातील
खा या या अिधन त
काय े

5

िविश ट काय

Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ( †Ó¬Öê¸üß, ×¾Ö»Öê¯ÖÖ»Öì, •ÖÖêÝÖêÀ¾Ö¸üß (¯Öã¾ÖÔ))
Ûú»Ö´Ö 9 †®¾ÖµÖê ®ÖÖë¤üÞÖß, Ûú»Ö´Ö 101 †®¾ÖµÖê ¾ÖÃÖã»Öß ¤üÖÜÖ»ÖÖ,
Ûú»Ö´Ö 22,23 ¾Ö 35 †×¯Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.

6

सव संबंधीत अिधकारी

त ता जोडला आहे

7
8

काय /कामाचे व प
मालम ेचा तपशील

नमुद के यानुसार
काय लयीन जागा भाडे त वावर आहे .
काय लयीन फ नचर/संगणक इ.

9

उपल ध सेवा

फोन नं. 022 - 2409 4339

10
11

काय लयीन कामकाजाची वेळ
सु ी

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
दु सरा व चौथा शिनवार, रिववार व शासनाने वेळोवेळी जाहीर
केले या सु या

12
13

टपाल वकार या या वेळा
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
अिपल/पुनिर ण अज दाखल सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
कर या या वेळा

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô
ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,
कोण या सहकार िवभाग

14 कॅ हे ट व लेख ी हणणे
काय लयीन वेळेत
15 अिपल अज/पुनिर ण अज वर अिपल अज
. 100/लाव यात येणारे कोट फी ट ॅ प पुनिर ण अज
. 100/थिगती अज
. 25/िवलंबात सुट िमळणेसाठी अज
िबगर वाटी/ ितवादी यांचा
परवानगी अज
. 50/वकालतनामा
. 5/कॅ हे ट
. 25/16 मािहती अिधकार
अज . 10/अिपल I . 20/अिपल II . 20/



. 25/-

सहकारी अथ यव था ामीण जनता, आ थक व सामािजक पीिडत शोिषतां या उ कष चे आशा थान
हणू न मा यता पावलेली असू न ितने गे या शतकाम ये सव यापी व प ा त केलेले आहे .
य ती या ामीण शेतीिवषयक गरजांपासू न ते ाहक व तु िवतरण, औदयोिगक ि या, इतकेच न हे तर
सहकारी णालयांपयत ल णीय वाटचाल झाली आहे .
×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ सव सहकारी सं थांची सं या िद. 31.3.2017 अखेर एकूण 2705 इतकी झालेली आहे .

2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकारी व कत ये)
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उपिनबंधक, सहकारी सं था Ûêú-¯Öã¾ÖÔ

×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô यां या अिधन त असणा या सव अिधकारी यां या जबाबदा या
था व उपिवधी न दणी (Ûú 9) आिण या या सुधारणा (क.13 व 14) यां ची न दणी करणे आिण

1. सहकारी सं
न दणीचे माणप दे णे (क.10)
2. सद य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे कवा नाही कवा यां चे रहा याचे िठकाण सं थे या काय े ात आहे
कवा नाही याचा िनणय दे णे (क.11)
3. सं थाचे वग करण करणे आिण यां ची यादी िस द करणे (क.12) (3अ) उपिवधीची सु धारणा न दणी नाकारणे
(क. 13) आिण उपिवधी सु धारणा कर याचा िनदश दे णे(क.14)
4. सं थे या नाव बदलास मंज ू री दे णे (क.15)
5. सं थाचे एकीकरण, ह तांतरण, िवभागणी कवा पांतर यांस मंज ू री दे णे (क 17)
6. सं थाचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश दे णे (क 18)
7. सं थेची पुनरचना कर याचा आदेश देणे (क. 19)
8. सं था या भागीदारीस परवानगी दे णे (क 20)
9. एखादया सं थे चा सद य हणू न दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केलेले अपील
िनकालात काढणे (क.23)
10. सद याची सं थेत ून हकालप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पुन: सद य हणू न दाखल
क न घे यास संमती दे णे (क. 35)
11. दु स या सं थे स कज दे यास संमती दे णे (क.44)
12. सं थेचा िनधी िविश ठ रीतीने गं◌ुतिव यासंबंधी आदेश दे णे (क. 70)
13. एखादया सं थे या कवा सं था वग या सिमतीवरील सद यां ची कमाल सं या िन चत करणे (क.73)
14. अिधसु िचत िविन द ट सं था या िनवडणू का घेणे व िनवडणू क घे याचा खच िविहत रीतीने वसु ल करणे (क.
73ए क क)
15. मुदत संप यापू व सिमतीने िनवडणू क न घेत यास िनबंधक वत:च सं थे चे यव थापन आप याकडे घेता येईल
कवा शासकाची नेमणू क करता येईल (क. 73 ह)
16. सं थेची कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी, िव अिधकारी, यव थापक, सिचव, िव ल धी व
वेतनेतर पिरल धी िनध रीत करणे (क. 74)
17. वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पुढे ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसू न करणारा (क.
75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलािव यात कसू र करणारा (क. 76) अिधकारी कवा सिमतीचा सद य यां स
िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थे चा नोकर अस यास यास . 100/- पयत दं ड करणे.
18. वा षक सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
19. सं थेची िवशेष सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
20. सिमती या नवीन सिमती या सद यांची कवा शासकां ची नेमणू क करणे कवा बदलणे (क.77अ)
21. सिमती काढू न टाकणे आिण नवीन सिमती कवा शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व दु सरा नेमणे
(क.78)
22. सं थेस बंधनकारक असतील अशी कामे करवून घे णे आिण यात कसू र करणा यास दं ड करणे (क.79)
23. िविनसम तयार कर यासाठी िनदेश दे णे (क.79 अ अ)
24.सं थेचे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घेणे (क.80)
25. सं थेचे दरवष िहशेब तपासणी कवा तपासून घे णे (क.81) आिण िहशेबातील दोष सु धार याचा सं थे स आदेश
दे णे (क.82)
26. सं थेची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)
27. चौकशी कवा तपासणी यां चे खच ब ल हु कूम करणे (क.85) आिण ती वसू ल करणे (क.86)
28. सं थेची पु तके तपासणे कवा ती तपासू न घे णे (क.84)
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29. चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी उपाययोजना
कर यािवषयी िनदेश दे णे (क.87)
30. अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क 88)
31. सा ीसाठी हजर राहणेक रीता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग पडणे (क.89)
32. सं थे या कारभाराचे िनरी ण करणे (क-89-अ)
33. िविवि त सहकारी सं था या दे य थकबाकीची जमीन महसू लची थकबाकी अस या माणे वसु ली करणे (क.
101)
34.सहकारी सं थे चे यवहार बंद करणे (क 102) ऋणपरीशोधकांची नेमणू क (क.103)
The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision
and accountability.
(िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली)
सहकार खा याची े ीय रचना
धान सिचव (सहकार) (मं ालय तर)
सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)
िवभागीय सहिनबंधक, (िवभाग तर)
िज हा उपिनबंधक, (िज हा तर)
तालु का/वॉड/उप/सहा यक िनबंधक (तालुका/वॉड तर)
3. The norms set by it for the discharge of its functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके)
आिण
4. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control or
used by its employees for discharging its functions.
( यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात आलेले कवा यां ची काय पार पाड यासाठी यां या
कमचारी वग कडू न येणारे िनयम, िविनयम, सु चना, िनयमपु तका आिण अिभलेख )






महारा नागरी सेवा िनयम 1980 िव ीय अिधकार
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम 1961
बहु रा य तरीय सहकारी सं था कायदा 20053
मंबई सावकारी कायदा 1946
शासन व मु यालय पिरप कांची धािरका (काय लयात उपल ध आहे ).

5. A statement of the categories of documents that are held by it or under its control
( यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण)
वग करण कार A (कायम व पी ठे वावयाची कागदप े )
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सहकारी सं थे ची न दणी व पोटिनयम न दणी धारीका
िवभागीय सू चना पु तका (Manual)
S.O.File ( थायी आदेश धािरका)
शासन िनणय
भौगोिलक बदल आदेश
कागदप े वग करण यादी
अिभलेख सू ची
िनवाडा व िड ी आदेश
जडव तूसह न दवही
GIS न दवही
ेडेशन िल ट
म.सह.सं. िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
सव वैधािनक आदेश
आ थक ताव
नमुनेदार उपिवधी
न दणी मांक िवतरण

वग करण कार B (35 वष पयत ठे वावयाची कागदप े )









लेखापिर ण अहवाल
पोटिनयम दु ती करणे
काय म अंदाजप क पु तका
पे शन करणे
िनयु ती आदेश
बदली आदेश
बढती आदेश
आर ण आदेश

वग करण कार C (5 वष पयत ठे व ावयाची कागदप े )









सहकारी सं थाचे वा षक अहवाल व लेखे
शासन राजप व अिधसूचना
िवधानसभा न व उ रे /िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सु चना, ल ावेधी सू चना, आ वासने
शासकीय आदेश
कामकाज वाटप आदेश
तपासणी अहवाल
आवक जावक न दवही
PRA/PRB (िनयतकालीन) िववरण प े सादरीकरण न दवही
वग करण कार D कायभाग संपताच अथवा लेख ा पिर ण पू तता अहवाल वीकृत होताच, परं तू यानंतर
कोण याही पिर थतीत 1 वष या आत या

कारात मोडणारी कागदप े कधीही अिभलेख क ाकडे

पाठवावयाची नसतात.

6. The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by
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the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration,
thereof (आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी आ त वात असले या यव थे चा
तपशील)
ा त झाले या धोरणा मक बाबीवर सु चना तसेच कायदयातील दु
मा यतेसाठी सादर कर यास घेतात अंितम मा यता िवधी मंडळा दारे होते .

तीबाबतचा

ताव शासनास

7. A statement of the boards, councils and other bodies Minutes (आपला एक भाग हणू न कवा
स ला दे या या

योजनासाठी हणू न घटीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळून बनले या

मंडळाचे / पिरषदांचे/ सिम यांचे/ अ य िनकायांचे िववरण आिण या मंडळा या / पिरषदां या/ सिम या या/
अ य िनकायां या बैठ कीत लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे कवा अशा बैठ क ची कायवृ े जनते ला
पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण)
8. A directory of officers and employees (अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका)

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô
अ. . अिधकारी/कमचारी नाव

पदनाम

1

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô
ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-1 (×¤ü. / /2017 ¸üÖê•Öß“µÖÖ –ÖÖ¯Ö®ÖÖ®¾ÖµÖê
†Ö¸ü.ÃÖÖ‰ú£Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ¾ÖÝÖÔ)
ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß - 2
ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß - 2
ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß
ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

2
3
4
5
6
7

ÁÖß. ¯Öß. ²Öß. ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê
ÁÖß. ˆ´Öê¤ü ÛúÖÓ²Öôêû
ÁÖß. ‹. ¯Öß. ¯ÖÝÖÖ¸êü
ÁÖß. ²Öß. ‹´Ö. ´ÖÓ›üÖ×»ÖµÖÖ
ÁÖß. ÃÖß. ‹´Ö. ¸üÖŸÖÖÓ²Öê
ÁÖß´ÖŸÖß ‹´Ö. ‹ÃÖ. •ÖÖ¾Öôêû
ÁÖß. ¯Öß. ‹®Ö. ˆÝÖ»Öê

9. The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the
system of compensation as provided in regulation (आप या

येक अिधका याला व कमचा याला

िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची
प दती)
अ. . पदनाम

वेतन ेणी

1

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

15600 -39100

2

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-1

9300 - 34,800

3

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2

9300 - 34,800

4

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß

5200 - 20,200

5

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

4440 - 7440
- 55 -

मािहतीचा अिधकार – कलम 4 ख

10. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursement made (सव योजनांचा तपशील,
दशिवणारा, आप या

तािवत खच

येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथसंक प आिण संिवतिरत रकमांचा अहवाल)

वतं धािरका या काय लयात उपल ध आहे .
11. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the
details of beneficiaries of such programmes (अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची िरत तसेच
वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या लाभधारकांचा तपशील)
अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम (4) (1) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले
. िवषय
1
2235 सामािजक सु र ा व
क याण भिव य िनव ह
िनधी या वगणीदारां साठी
ठे व संल न िवमा योजना
2 अथसंक पीय अंदाज सन
2006-07 सहकार पणन
व व ोदयोग िवभाग,
लेख ानुदान
िवतरण
(योजना)

3

काय म अंदाजप क

शासन िनणय

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

शासन िनणय . भिनिन
1003/ .44/2003/13 अ िद.
1.12.2003
16.
शासन िनणय . बजीटी
1006/ . . 50/17 स िद. 5.4.06
17.
सीसीआर-1499/
135/2 स
िद. 26.4.1999
(पीक उ पादन ो साहन योजना योजनेची
या ती वाढिवणेबाबत)
18.
सीसीआर 142000/ 13917/
630/ 2 स िद. 4.3.2003 सहकारी
उपसा जल सचन योजनांना दयावयाचे
अथसहा य
19.
शासन िनणय . सीएसएस
1494/ 2822/
. 1337/ 7 सी िद.
19.11.1994 औदयोिगक सहकारी
सं थांना 1:3 या माणात शासकीय
भागभांडवल दे याची योजना िज हा
तराव न रा य तरावर घे याबाबत.

20.
औदयोस-1094/ 5905/
320/ 9 स िद. 2.1.2002
िव िवभाग . काअप - 1005/
111/ अथ संक प 1/ िद. 10.10.05
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ितवष िवधान मंडळा या माचम ये
होणा या
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4

अथ संक पीय वा षक
अंदाजप के
आिण
सु धारलेली अंदाजप के
िनयं ण
अिधका यांनी
शासनाने
शासकिनकै
िवभागास नेमून िदले या
तारखांनी
सादर
कर याबाबत

5

मािहतीचा अिधकार 2005

6

7610 शासकीय कमचारी
इ यादीना
कज
अ)
घरबांधणी

झा यानं तर याच िदवशी अथवा
दु स या िदवशी िवधान मंडळ
सद यांना उपल ध क न दे णे.
पुढील आ थक वष चे अथ
शासन िनणय िव िवभाग . बीजीटी 7.
संक पीय वा षक अंदाजप क
1076/ 555/ 76/ बीयुडी 3 िद.
िनयं ण अिधका यां नी शासनाने
11.11.1976
शासकीय िवभागास पाठिव याची
शेवटची तारीख 15 ऑ टोबर
8.
चालू आ थक वष चे
आठमाही अंदाजप के िनयं ण
अिधका यां नी शासनाचे शासकीय
िवभागास पाठिव याची शेवटची
तारीख 31 िडसबर
सामा य शासन िवभाग . माअ
2005/
. 230/05/05 िद.
18.8.2005
52. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1096/
4/ 96 िविनयम
िद. 23.6.1977
53. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1076/ सीआर 765/ जीईएन
5 िद. 5.2.1981
54. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1083/ सीआर 812/ जनरल/
5 िद. 22.10.1984
55. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
56. शासन िनणय िव िवभाग .
मं◌ुिविन 1086/ 543 /कोषागारे 6
िद. 31.3.1989
57. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
58. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1087 / 465/ िविनयम िद.
6.11.1990
59. शासन िनणय सहकार व ोदयोग
िवभाग एचएसजी 1090/ 15120/
13/ 18 सी िद.7.2.1991
60. शासन िनणय सहकार व
व ोदयोग िवभाग . एचएसजी
1090/15120/
271/ 19 सी
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िद.10.4.1992
61. शासन िनणय िव िवभाग .
घबाअ 1093/
. 421/ 19 सी िद.
7.8.1993
62. सहकार व ोदयोग िवभाग
शासन िनणय . एचएसजी 1093/
. 8/ 18 सी िद. 27.10.1993
63. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1093/
. 135/ 93/
िविनयम 18/5/1994
64. शासन िनणय िव िवभाग .
1095/
. 19/95/ िविनयम िद.
15.5.1998
65. शासन िनणय िव िवभाग .
1099/
2/99/िविनयम िद.
8.7.1999
66. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1002/
. 58/ 2002
िविनयम िद. 6.7.2002
67. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 10037/
75/ 2003
िविनयम िद. 3.9.2003
68. शासन िनणय िव िवभाग
अि म 1004/
. 39/ 04
िविनयम िद. 9.2.2005

ब) मोटार सायकल

.

28. शासन िनणय . अि म
1090/23 िविनयम िद. 7.6.1990
29.

िव िवभाग . अि म 1093/
. 14/ 93/ िविनयम िद. 1.4.1993
30. शासन िनणय . भा से
3899/
188/98/ का.9/ िद.
25.5.1999
31. शासन िनणय . 1099/
.
3/99/ िविनयम िद. 9.7.1999
32. शासन िनणय िव िवभाग अि म
1095/
. 95/ िविनयम िद.
28.2.2000
33. शा. िनणय . अि म 1099/
. 18/99/ िविनयम िद.
10.3.2000
34. शा.िन. . िव िवभाग अि म
( याजदर) 1099/
. 37/ 99/
िविनयम िद. 25.4.2000
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क) संगणक

35. शा.िन.अि म1000/ 37/2000, िद.10.8.2000
36. िव िवभाग . अि म 10-05/
18/2005 िविनयम िद.
20.6.2005
19. शासन िनणय . अि म 1092/
42/92 िविनयम िद. 1.4.1993
20. शासन िनणय . अि म
1096/ . 41/96/ िविनयम िद.
30.10.1996
21. शासन िनणय . अि म 1098/
41/96/ िविनयम िद. 2.6.1998
22. मा.शा. पुरक प
. अि म
1098/
16/ 98/ िविनयम िद.
17.6.1998
23.

शासन िनणय . अि म 1098/
16/ 98 िविनयम िद. 25.1.2000

24. शासन िनणय िव िवभाग
अि म 1000/
.42/2000
िविनयम िद. 1.7.2000

.

अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय
. िवषय
1

7610 शासकीय कमचारी
इ याद ना कज
अ. घरबांधणी

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

22. िव िवभाग पिरप क . घबाअ 1077/
सीआर 1098/ जीइएन 5, िद. 8.5.1981
23. पिरप क . डीओएस 1188-30/ 18 िद.
27/6/88
24. सहकार व व ो ोग िवभाग पिरप क .
एचएसजी 1192/ करण 443/19 सी िद. 1.1.1993
25. शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/
. 64/ 19 सी िद. 26.7.1993
26. जा. . अंदाज िनयोजन/ ई 4/ सव अ ीम
2000/ िद. 8.2.2000
27. जा. . िनयोजन ई4/सव अि म 2000/ िद.
8.2.2000
28. शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/
.49/ 99/ िविनयम िद.
5.5.2000
29. जा. . िनयोजन ई 4/सव अि म अज 2000/
िद. 17.2.2000
30. जा. . ई4/घबांअ/ 2000 िद. 20.9.2000

31.

शासन पिरप क . वसूली 4405/
729/19 स िद. 1.10.2005
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ब. मोटार सायकल

Circular No. MCA 1073/ 596-F 1 dt
29.5.1974

14.
Details in respect of the information available to or held by it, reduced in and electronic
form (इले ॉिनक व पात यात उपल ध असले या कवा यां या कडे असले या मािहती या संबंधातील
तपशील )
िनरं क
15.
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the
working hours or a library or reading room, if maintained for public use. (मािहती िमळिव यासाठी
नागिरकांनी उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील, तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यात ये त असले या
ंथालया या कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळ चा तपशील)
काय लय भाडया या जागेत अस याने व जागा अपू री अस याने या काय लयाकडे वतं ंथ ालय
नाही. अ यागतां ना बस याची सु िवधा काय लयात आहे . येक काय लयात शासकीय मािहती अिधकारी व अिपलीय
अिधकारी यां ची नावे िस द केलेली आहे . नागरीकांची सनद दशनी भागात लाव यात आली आहे .
16.
The names designations and other particulars of the public information officers (जन मािहती
अिधका याचे नाव, पदनाम आिण इतर तपशील)
नमुना
िज हयाचे नाव :- प चम उपनगरे
अ. .

काय लयाचे
नाव
व जन मािहती अिधका यांचे
प यवहाराचा पू ण प ा व नाव, पदनाम व दू र वनी
दू र वनी मांक
मांक

अिपलीय अिधका याचे नाव,
पदनाम व दू र वनी मांक

1

2

4

5

1

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô,
×²Ö. ®ÖÓ. †ê/1, ¹ý´Ö ®ÖÓ. 315,
×ŸÖÃÖ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ¾Ö›üÖôûÖ ™ÒüÛú
™üÙ´Ö®Ö»Ö, †Ö¸ü.™üß.†Öê. †Öò×±úÃÖ
•Ö¾Öôû, ¾Ö›üÖôûÖ (¯Öã¾ÖÔ) ´Öã²Ó Ö‡Ô – 37
022 - 2401 4339

•Ö®Ö´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß
ÁÖß. ‹. ¯Öß. ¯ÖÝÖÖ¸êü
ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2

ÁÖß. ¯Öß. ²Öß. ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê
ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Öã¾ÖÔ
×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

ÃÖÆüÖµµÖÛú •Ö®Ö´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß
1) ÁÖß. ²Öß. ‹´Ö. ´ÖÓ›üÖ×»ÖµÖÖ
ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2
2) ÁÖß. ÃÖß. ‹´Ö. ¸üÖŸÖÖÓ²Öê ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß
3) ÁÖß´ÖŸÖß ‹´Ö.‹ÃÖ.•ÖÖ¾Öôêû
ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Öã¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô
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उपिनबं धक,
सहकारी सं था के-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

´ÖãÓ²Ö‡Ô

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम कलम (4) माणे
मा×ÆüŸÖß“Öß िस दी सन - 2017-18
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1. The Pariculars of organization, functions and duties
(रचना काय व कत ये यां चा तपशील)
1

काय लयाचे नाव

2

काय लय मुख

3
4

मं ालयातील
खा या या अिधन त
काय े

5

िविश ट काय

Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ( •ÖÖêÝÖêÀ¾Ö¸üß,†Ó¬Öê¸üß,×¾Ö»Öê¯ÖÖ»Öì ¯Ö×¿“Ö´Ö )
Ûú»Ö´Ö 9 †®¾ÖµÖê ®ÖÖë¤üÞÖß, Ûú»Ö´Ö 101 †®¾ÖµÖê ¾ÖÃÖã»Öß ¤üÖÜÖ»ÖÖ,
Ûú»Ö´Ö 22,23 ¾Ö 35 †×¯Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.

6

सव संबंधीत अिधकारी

त ता जोडला आहे

7
8

काय /कामाचे व प
मालम ेचा तपशील

नमुद के यानुसार
काय लयीन जागा भाडे त वावर आहे .
काय लयीन फ नचर/संगणक इ.

9

उपल ध सेवा

फोन नं. 24366542

10
11

काय लयीन कामकाजाची वेळ
सु ी

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
दु सरा व चौथा शिनवार, रिववार व शासनाने वेळोवेळी जाहीर
केले या सु या

12
13

टपाल वकार या या वेळा
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
अिपल/पुनिर ण अज दाखल सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत
कर या या वेळा

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô
ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,
कोण या सहकार िवभाग

14 कॅ हे ट व लेख ी हणणे
काय लयीन वेळेत
15 अिपल अज/पुनिर ण अज वर अिपल अज
. 100/लाव यात येणारे कोट फी ट ॅ प पुनिर षण अज
. 100/थिगती अज
. 25/िवलंबात सुट िमळणेसाठी अज
िबगर वाटी/ ितवादी यांचा
परवानगी अज
. 50/वकालतनामा
. 5/कॅ हे ट
. 25/16 मािहती अिधकार
अज . 10/अिपल I . 20/अिपल II . 20/



. 25/-

सहकारी अथ यव था ामीण जनता, आ थक व सामािजक पीिडत शोिषतां या उ कष चे आशा थान
हणू न मा यता पावलेली असू न ितने गे या शतकाम ये सव यापी व प ा त केलेले आहे .
य ती या ामीण शेतीिवषयक गरजांपासू न ते ाहक व तु िवतरण, औदयोिगक ि या, इतकेच न हे तर
सहकारी णालयांपयत ल णीय वाटचाल झाली आहे .
×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ सव सहकारी सं थांची सं या िद. 31.3.2017 अखेर एकूण 2334 इतकी झालेली आहे .

2. The powers and duties of officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यां चे अिधकारी व कत ये)
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उपिनबंधक, सहकारी सं था,
जबाबदा या

Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô

यां या अिधन त असणा या सव अिधकारी यां या

1. सहकारी सं था व उपिवधी न दणी (Ûú 9) आिण या या सु धारणा (क.13 व 14) यां ची न दणी करणे आिण
न दणीचे माणप दे णे (क.10)
2. सद य होऊ पाहणारा इसम शेतकरी आहे कवा नाही कवा यां चे रहा याचे िठकाण सं थे या काय े ात आहे
कवा नाही याचा िनणय दे णे (क.11)
3. सं थाचे वग करण करणे आिण यां ची यादी िस द करणे (क.12) (3अ) उपिवधीची सु धारणा न दणी नाकारणे
(क. 13) आिण उपिवधी सुधारणा कर याचा िनदश दे णे(क.14)
4. सं थे या नाव बदलास मंज ू री दे णे (क.15)
5. सं थाचे एकीकरण, ह तांतरण, िवभागणी कवा पांतर यांस मंज ू री दे णे (क 17)
6. सं थाचे एकीकरण कवा पुनरचना कर याचा िनदश दे णे (क 18)
7. सं थेची पुनरचना कर याचा आदेश देणे (क. 19)
8. सं था या भागीदारीस परवानगी दे णे (क 20)
9. एखादया सं थे चा सद य हणू न दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केलेले अपील
िनकालात काढणे (क.23)
10. सद याची सं थेत ून हकालप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पुन: सद य हणू न दाखल
क न घे यास संमती दे णे (क. 35)
11. दु स या सं थे स कज दे यास संमती दे णे (क.44)
12. सं थेचा िनधी िविश ठ रीतीने गं◌ुतिव यासंबंधी आदेश दे णे (क. 70)
13. एखादया सं थे या कवा सं था वग या सिमतीवरील सद यां ची कमाल सं या िन चत करणे (क.73)
14. अिधसु िचत िविन द ट सं था या िनवडणू का घेणे व िनवडणू क घे याचा खच िविहत रीतीने वसु ल करणे (क.
73ए क क)
15. मुदत संप यापू व सिमतीने िनवडणू क न घेत यास िनबंधक वत:च सं थे चे यव थापन आप याकडे घेता येईल
कवा शासकाची नेमणू क करता येईल (क. 73 ह)
16. सं थेची कवा सं था वग चा मु य कायकारी अिधकारी, िव अिधकारी, यव थापक, सिचव, िव ल धी व
वेतनेतर पिरल धी िनध रीत करणे (क. 74)
17. वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पुढे ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसू न करणारा (क.
75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलािव यात कसू र करणारा (क. 76) अिधकारी कवा सिमतीचा सद य यां स
िनवडणुकीस अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थे चा नोकर अस यास यास . 100/- पयत दं ड करणे.
18. वा षक सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
19. सं थेची िवशेष सवसाधारण बोलिवणे कवा ती बोलाव याचा एखादया इसमास अिधकार दे णे (क.76)
20. सिमती या नवीन सिमती या सद यांची कवा शासकां ची नेमणू क करणे कवा बदलणे (क.77अ)
21. सिमती काढू न टाकणे आिण नवीन सिमती कवा शासक नेमणे, सभासद काढू न टाकणे व दु सरा नेमणे
(क.78)
22. सं थेस बंधनकारक असतील अशी कामे करवून घे णे आिण यात कसू र करणा यास दं ड करणे (क.79)
23. िविनसम तयार कर यासाठी िनदेश दे णे (क.79 अ अ)
24.सं थेचे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घेणे (क.80)
25. सं थेचे दरवष िहशेब तपासणी कवा तपासून घे णे (क.81) आिण िहशेबातील दोष सु धार याचा सं थे स आदेश
दे णे (क.82)
26. सं थेची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (क.83)
27. चौकशी कवा तपासणी यां चे खच ब ल हु कूम करणे (क.85) आिण ती वसू ल करणे (क.86)
28. सं थेची पु तके तपासणे कवा ती तपासू न घे णे (क.84)
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29. चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आलेले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी उपाययोजना
कर यािवषयी िनदेश दे णे (क.87)
30. अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (क 88)
31. सा ीसाठी हजर राहणेक रीता कवा कोणताही द तऐवज हजर कर यास भाग पडणे (क.89)
32. सं थे या कारभाराचे िनरी ण करणे (क-89-अ)
33. िविवि त सहकारी सं था या दे य थकबाकीची जमीन महसू लची थकबाकी अस या माणे वसु ली करणे (क.
101)
34.सहकारी सं थे चे यवहार बंद करणे (क 102) ऋणपरीशोधकांची नेमणू क (क.103)
The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision
and accountability.
(िनर्णय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली)
सहकार खा याची े ीय रचना
धान सिचव (सहकार) (मं ालय तर)
सहकार आयु त (रा य मु यालय तर)
िवभागीय सहिनबंधक, (िवभाग तर)
िज हा उपिनबंधक, (िज हा तर)
तालु का/वॉड/उप/सहा यक िनबंधक (तालुका/वॉड तर)
3. The norms set by it for the discharge of its functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके)
आिण
4. The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control or
used by its employees for discharging its functions.
( यां याकडील असलेले कवा यां या िनयं णात आलेले कवा यां ची काय पार पाड यासाठी यां या
कमचारी वग कडू न येणारे िनयम, िविनयम, सु चना, िनयमपु तका आिण अिभलेख )






महारा नागरी सेवा िनयम 1980 िव ीय अिधकार
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम 1961
बहु रा य तरीय सहकारी सं था कायदा 20053
मंबई सावकारी कायदा 1946
शासन व मु यालय पिरप कांची धािरका (काय लयात उपल ध आहे ).

5. A statement of the categories of documents that are held by it or under its control
( यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे िववरण)
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वग करण कार A (कायम व पी ठे वावयाची कागदप े
 सहकारी सं थे ची न दणी व पोटिनयम न दणी धारीका
 िवभागीय सू चना पु तका (Manual)
 S.O.File ( थायी आदेश धािरका)
 शासन िनणय
 भौगोिलक बदल आदेश
 कागदप े वग करण यादी
 अिभलेख सू ची
 िनवाडा व िड ी आदेश
 जडव तूसह न दवही
 GIS न दवही

ेडेशन िल ट
 म.सह.सं. िनयम 1961 चे िनयम 30 अनुसार सव कागदप े
 सव वैधािनक आदेश
 आ थक ताव
 नमुनेदार उपिवधी
 न दणी मांक िवतरण
वग करण कार B (35 वष पयत ठे वावयाची कागदप े )









लेखापिर ण अहवाल
पोटिनयम दु ती करणे
काय म अंदाजप क पु तका
पे शन करणे
िनयु ती आदेश
बदली आदेश
बढती आदेश
आर ण आदेश

वग करण कार C (5 वष पयत ठे व ावयाची कागदप े )









सहकारी सं थाचे वा षक अहवाल व लेखे
शासन राजप व अिधसूचना
िवधानसभा न व उ रे /िवधान पिरषद न व उ रे , कपात सु चना, ल ावेधी सू चना, आ वासने
शासकीय आदेश
कामकाज वाटप आदेश
तपासणी अहवाल
आवक जावक न दवही
PRA/PRB (िनयतकालीन) िववरण प े सादरीकरण न दवही
वग करण कार D कायभाग संपताच अथवा लेख ा पिर ण पू तता अहवाल वीकृत होताच, परं तू यानंतर
कोण याही पिर थतीत 1 वष या आत या

कारात मोडणारी कागदप े कधीही अिभलेख क ाकडे

पाठवावयाची नसतात.
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6. The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by
the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration,
thereof (आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकांशी
िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी आ त वात असले या यव थे चा
तपशील)
ा त झाले या धोरणा मक बाबीवर सु चना तसेच कायदयातील दु
मा यतेसाठी सादर कर यास घेतात अंितम मा यता िवधी मंडळा दारे होते .

तीबाबतचा

ताव शासनास

7. A statement of the boards, councils and other bodies Minutes (आपला एक भाग हणू न कवा
स ला दे या या

योजनासाठी हणू न घटीत केले या दोन कवा अिधक य ती या िमळून बनले या

मंडळाचे / पिरषदांचे/ सिम यांचे/ अ य िनकायांचे िववरण आिण या मंडळा या / पिरषदां या/ सिम या या/
अ य िनकायां या बैठ कीत लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे कवा अशा बैठ क ची कायवृ े जनते ला
पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण)
8. A directory of officers and employees (अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका)

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
अ. . अिधकारी/कमचारी नाव

पदनाम

1

ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô

2

ÁÖß †×®Ö»Ö Ø¿Ö¤êü

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-1

3

ÁÖß ¸üØ¾Ö¦ü ³ÖÖê‡Ô

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸ü ÁÖêÞÖß-2

4

ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖÖ™üß»Ö

´ÖãÜµÖ×»Ö¯ÖßÛú

5

ÁÖß ×¿Ö¾ÖÃÖÖÝÖ¸ü ¿Ö´ÖÖÔ

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß

6

ÁÖß ¬Ö®ÖÖ•Öß ÛúÖôãûÜÖê

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß

7

ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü®ÖÖ “Ö¾ÆüÖÞÖ

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
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9. The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the
system of compensation as provided in regulation (आप या

येक अिधका याला व कमचा याला

िमळणारे मािसक वेतन, तसेच ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची
प दती)
अ. . पदनाम

वेतन ेणी

1

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

15600 -39100

2

ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-1

9300 - 34,800

2

ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2 / ´ÖãÜµÖ×»Ö¯ÖßÛú

9300 - 34,800

3

ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß

5200 - 20,200

4

Ûú×®ÖÂšü ×»Ö¯ÖßÛú,

5200 - 20,200

5

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

4440 - 7440

10. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursement made (सव योजनांचा तपशील,
दशिवणारा, आप या

तािवत खच

येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथसंक प आिण संिवतिरत रकमांचा अहवाल)

वतं धािरका या काय लयात उपल ध आहे .
11. The manner of execution of subsidy programmes, including amount allocated and the
details of beneficiaries of such programmes (अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची िरत तसेच
वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या लाभधारकांचा तपशील)
अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम (4) (1) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले
. िवषय
1
2235 सामािजक सु र ा व
क याण भिव य िनव ह
िनधी या वगणीदारां साठी
ठे व संल न िवमा योजना
2

शासन िनणय

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

शासन िनणय . भिनिन
1003/ .44/2003/13 अ िद.
1.12.2003

शासन िनणय . बजीटी
अथसंक पीय अंदाज सन 21.
1006/
. . 50/17 स िद. 5.4.06
2006-07 सहकार पणन
सीसीआर-1499/
135/2 स
व व ोदयोग िवभाग, 22.
िद. 26.4.1999
लेख ानुदान
िवतरण
(पीक उ पादन ो साहन योजना योजनेची
(योजना)
या ती वाढिवणेबाबत)
23.
सीसीआर 142000/ 13917/
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630/ 2 स िद. 4.3.2003 सहकारी
उपसा जल सचन योजनांना दयावयाचे
अथसहा य
24.
शासन िनणय . सीएसएस
1494/ 2822/
. 1337/ 7 सी िद.
19.11.1994 औदयोिगक सहकारी
सं थांना 1:3 या माणात शासकीय
भागभांडवल दे याची योजना िज हा
तराव न रा य तरावर घे याबाबत.
25.
औदयोस-1094/ 5905/
.
320/ 9 स िद. 2.1.2002

3

काय म अंदाजप क

4

अथ संक पीय वा षक
अंदाजप के
आिण
सु धारलेली अंदाजप के
िनयं ण
अिधका यांनी
शासनाने
शासकिनकै
िवभागास नेमून िदले या
तारखांनी
सादर
कर याबाबत

5

मािहतीचा अिधकार 2005

6

7610 शासकीय कमचारी
इ यादीना
कज
अ)
घरबांधणी

िव िवभाग . काअप - 1005/
111/ अथ संक प 1/ िद. 10.10.05

.

ितवष िवधान मंडळा या माचम ये
होणा या
अथ
संक पीय
अिधवेशनास काय म अंदाज प के,
अथ संक प िवधानमंडळास सादर
झा यानं तर याच िदवशी अथवा
दु स या िदवशी िवधान मंडळ
सद यांना उपल ध क न दे णे.
शासन िनणय िव िवभाग . बीजीटी 9.
पुढील आ थक वष चे अथ
1076/ 555/ 76/ बीयुडी 3 िद.
संक पीय वा षक अंदाजप क
11.11.1976
िनयं ण अिधका यांनी शासनाने
शासकीय िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 15
ऑ टोबर
10.
चालू आ थक वष चे
आठमाही अंदाजप के िनयं ण
अिधका यांनी शासनाचे
शासकीय िवभागास
पाठिव याची शेवटची तारीख 31
िडसबर
सामा य शासन िवभाग . माअ
2005/
. 230/05/05 िद.
18.8.2005
69. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1096/
4/ 96 िविनयम
िद. 23.6.1977
70. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1076/ सीआर 765/ जीईएन
5 िद. 5.2.1981
71. शासन िनणय िव िवभाग .
एचबीए 1083/ सीआर 812/ जनरल/
5 िद. 22.10.1984
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72. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
73. शासन िनणय िव िवभाग .
मुिविन 1086/ 543 /कोषागारे 6 िद.
31.3.1989
74. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1088/ 155/ िविनयम िद.
6.11.1990
75. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1087 / 465/ िविनयम िद.
6.11.1990
76. शासन िनणय सहकार व ोदयोग
िवभाग एचएसजी 1090/ 15120/
13/ 18 सी िद.7.2.1991
77. शासन िनणय सहकार व
व ोदयोग िवभाग . एचएसजी
1090/15120/
271/ 19 सी
िद.10.4.1992
78. शासन िनणय िव िवभाग .
घबाअ 1093/
. 421/ 19 सी िद.
7.8.1993
79. सहकार व ोदयोग िवभाग
शासन िनणय र. एचएसजी 1093/
. 8/ 18 सी िद. 27.10.1993
80. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1093/
. 135/ 93/
िविनयम 18/5/1994
81. शासन िनणय िव िवभाग .
1095/
. 19/95/ िविनयम िद.
15.5.1998
82. शासन िनणय िव िवभाग .
1099/
2/99/िविनयम िद.
8.7.1999
83. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 1002/
. 58/ 2002
िविनयम िद. 6.7.2002
84. शासन िनणय िव िवभाग .
घबांअ 10037/
75/ 2003
िविनयम िद. 3.9.2003
85. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1004/
. 39/ 04
िविनयम िद. 9.2.2005
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ब) मोटार सायकल

37. शासन िनणय . अि म
1090/23 िविनयम िद. 7.6.1990
38. िव िवभाग . अि म 1093/
. 14/ 93/ िविनयम िद. 1.4.1993
39. शासन िनणय . भा से
3899/
188/98/ का.9/ िद.
25.5.1999
40. शासन िनणय . 1099/
3/99/ िविनयम िद. 9.7.1999

.

41. शासन िनणय िव िवभाग अि म
1095/
. 95/ िविनयम िद.
28.2.2000
42. शा. िनणय . अि म 1099/
. 18/99/ िविनयम िद.
10.3.2000
43. शा.िन. . िव िवभाग अि म
( याजदर) 1099/
. 37/ 99/
िविनयम िद. 25.4.2000

क) संगणक

44. शा.िन.अि म1000/ 37/2000, िद.10.8.2000
45. िव िवभाग . अि म 10-05/
18/2005 िविनयम िद.
20.6.2005
25. शासन िनणय . अि म 1092/
42/92 िविनयम िद. 1.4.1993
26. शासन िनणय . अि म
1096/ . 41/96/ िविनयम िद.
30.10.1996
27. शासन िनणय . अि म 1098/
41/96/ िविनयम िद. 2.6.1998
28. मा.शा. पुरक प
. अि म
1098/
16/ 98/ िविनयम िद.
17.6.1998
29.

शासन िनणय . अि म 1098/
16/ 98 िविनयम िद. 25.1.2000
30. शासन िनणय िव िवभाग .
अि म 1000/
.42/2000
िविनयम िद. 1.7.2000
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अंदाज व िनयोजन शाखा
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना ब
अ. शासन िनणयानुसार िदलेले शासन िनणय
. िवषय
1

7610 शासकीय कमचारी
इ याद ना कज
अ. घरबांधणी

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

32. िव िवभाग पिरप क र. घबाअ 1077/
सीआर 1098/ जीइएन 5, िद. 8.5.1981
33. पिरप क . डीओएस 1188-30/ 18 िद.
27/6/88
34. सहकार व व ो ोग िवभाग पिरप क .
एचएसजी 1192/ करण 443/19 सी िद. 1.1.1993
35. शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/
. 64/ 19 सी िद. 26.7.1993
36. जा. . अंदाज िनयोजन/ ई 4/ सव अ ीम
2000/ िद. 8.2.2000
37. जा. . िनयोजन ई4/सव अि म 2000/ िद.
8.2.2000
38. शासन पिरप क . सहकार व ोदयोग िवभाग
एचएसजी 1185/
.49/ 99/ िविनयम िद.
5.5.2000
39. जा. . िनयोजन ई 4/सव अि म अज 2000/
िद. 17.2.2000
40. जा. . ई4/घबांअ/ 2000 िद. 20.9.2000

41. शासन पिरप क . वसूली 4405/
729/19 स िद. 1.10.2005

ब. मोटार सायकल

Circular No. MCA 1073/ 596-F 1 dt
29.5.1974

14.
Details in respect of the information available to or held by it, reduced in and electronic
form (इले ॉिनक व पात यात उपल ध असले या कवा यां या कडे असले या मािहती या संबंधातील
तपशील )
िनरं क
15.
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the
working hours or a library or reading room, if maintained for public use. (मािहती िमळिव यासाठी
नागिरकांनी उपल ध असणा या सु िवधांचा तपशील, तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यात येत असले या
ंथालया या कवा वाचनालया या कामकाजा या वेळ चा तपशील)
काय लय भाडया या जागेत अस याने व जागा अपू री अस याने या काय लयाकडे वतं ंथ ालय
नाही. अ यागतां ना बस याची सु िवधा काय लयात आहे . येक काय लयात शासकीय मािहती अिधकारी व अिपलीय
अिधकारी यां ची नावे िस द केलेली आहे . नागरीकांची सनद दशनी भागात लाव यात आली आहे .
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16.
The names designations and other particulars of the public information officers (जन मािहती
अिधका याचे नाव, पदनाम आिण इतर तपशील)
नमुना
िज हयाचे नाव :- प चम उपनगरे
अ. .

काय लयाचे
नाव
व जन मािहती अिधका यांचे
प यवहाराचा पू ण प ा व नाव, पदनाम व दू र वनी
दू र वनी मांक
मांक

अिपलीय अिधका याचे नाव,
पदनाम व दू र वनी मांक

1
1

2

5

4

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûêú- ÁÖß †×®Ö»Ö Ø¿Ö¤êü
¯Ö×¿“Ö´Ö
×¾Ö³ÖÖÝÖ,´Öã²Ó Ö‡Ô,69 ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-1
†ê,ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ,
ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ
³Ö¾Ö®Ö,²ÖÖÓ¦êü (¯Öæ¾ÖÔ),´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 051 ÁÖß †Ö¸ü ‹´Ö ³ÖÖê‡Ô
ÃÖÆüÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ÁÖêÞÖß-2

ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö
×¾Ö³ÖÖÝÖ,´Öã²Ó Ö‡Ô

ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú,
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, Ûêú-¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

******************
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