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विभागीय सहवनबं धक सहकारी संस्था (लेखापवरक्षण) पुणे विभाग, पुणे
E-mail :- djra.pune@gov.in

22, आबेडंकर रोड मझदा बबल्डींग, पुणे - 411 001

जा.क्र.बिसबन/(ले प)/आस्था/मा.अ./कलम 4(1)(ख)/ 2166 /2017

 (020) 26128008.
वदनांक - 19/12/2017

विषय :- केंद्रीय मावहती अवधकार अवधवनयम 2005 मधील कलम 4 (1) (ख) नूसार
मुद्दा क्र.(1) ते (17) ची अद्ययाित स्िरुपात प्रवसध्द कराियाची मावहती.
(1) कायालयीन रचना, काये ि कततव्ये यांचा तपशील 1) सहकार, ि िस्रोद्योग बिभाग शासन बन णणय क्रमांक राजस -1090/प्र.क्र.128/भाग-2/12-स बदनांक 22 जून, 1992
अन्िये लेखापरीक्षण कक्षाची पुनणरचनेत घोबित प्रादे बशक बिभाग प्रमुख म्हणून अबधनस्तच्या
ि उक्त शासन
बनणणयाद्वारे च बजल्हा प्रमुख म्हणून घोबित बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण -1 सहकारी संस्था ि इतर बिशेि
लेखापरीक्षक िगण -1 ि िगण -2 तसेच तालुका स्तरािरील कायालयीन , प्रशासकीय तसेच सहकारी संस्था लेखापरीक्षण
ि तद्नुिंगीक कामकाजािर बनयंरण ठे िणे . तयांचेमार्णत सहकारी संस्थांचे संदभात बिबहत कामकाज करणे.
2) मा.न्या.िैद्यनाथन सबमती बशर्ारस तथा 97 व्या घटना दुरुस्तीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अबधबनयमातील सुधारणा
ि बदलाचे पार्शिणभम
ू ीिर सहकार खातयाच्या लेखापबरक्षण बिभागाकडील शासकीय ले खापरीक्षकांकडे सोपबिणे त
आले ले सद्यस्स्थतीतील कायदा कलम 81(1) अन्िये, ठराि प्राप्त ि 20 संस्थांचे कमाल उद्दीष्ट्ट असलेल्या परं तक
ू ा
आदे शान्ियेचे लेखापरीक्षण, र्ेर ले खापरीक्षण, कलम 81(3)(क) अन्ियेचे चाचणी लेखापरीक्षण, कलम 79 नुसारची
बििरणपरे छाननी , कलम 89(अ) नुसार संस्था तपासणी तसेच अिसायक म्हणून ककिा तक्रार अजण अनुिंगाने
चौकशी कामकाज याबशिाय महाराष्ट्र सहकारी बनिडणूक प्राबधकरणाकडील बनिडणूक कामकाजासाठीची बनयुक्ती ,
प्रबतबनयुक्ती, मदत आबद कामकाज मा .सहकार आयुक्त ि बनबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे कायालयाचे
तथा लेखापरीक्षण कायासनाचे बनयंरणात बिभाग अबधनस्त कायणरत खातयाच्या लेखापरीक्षकांकडू न करुन घे णे.
3) िरील बाबत, पुणे बिभागातील सहकारी संस्थांच्या ले खापरीक्षणासंदभात महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 81 अन्िये
मा.सहकार आयुक्त ि बनबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सहाय्यभुत भुबमका बजािणे.
4) महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 82 अन्िये सहकारी संस्थांच्या ले खापरीक्षण दोि दुरुस्ती अहिालाबाबत पाठपुरािा ि
अनुिंगीक कायणिाही करणे.
5) बिभागातील सिण लेखापरीक्षण कायालयामध्ये समन्िय साधणे ि तयांचे कामकाजािर बनयंरण ठे िणे
6) लेखापरीक्षण शुल्क िसुलीबाबत पाठपुरािा करणे.
7) बिभागातील सिण लेखापरीक्षण कायालयाच्या िेतन ि इतर खचासांठी अंदाजपरकीय तरतूद करिून घे णे ि तयािर
बनयंरण ठे िणे.
8) बिभागातील सिण कायालयामधील राजपरीत िगण -1 ि िगण -2 तसेच अराजपरीत िगण-3 ि िगण-4 कमणचाऱयांच्या
आस्थापना बिियक बाबींचे अबधकार क्षेरातील आदे श मंजरू करणे ि तयािर बनयंरण राखणे.
9) बिभागातील सिण लेखापरीक्षण कायालयाची कायालयीन तपासणी करणे ि तयांचे कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
10) महतिाच्या ि आिर्शयक बाबी मा. सहकार आयुक्त ि बनबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे
अिलोकनास आणून दे णे.
11) सहकार खातयाच्या बिभागामधील सिण कायालये प्रशासन ि ले खापरीक्षण कक्षाकडील सिण कायालयाचे
कामकाजातील समन्ियाबाबत पाठपुरािा करणे.
12) बनयबमत ि प्रमाबणत लेखापरीक्षक यांचे कामकाजािर बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक यांचेमार्णत बनयंरण ठे िणे.
13) बनर्शचीत केल्यानूसार माबसक ि इतर बनयतकालीक माबहती िबरष्ट्ठ कायालयास सादर करणे.
(2) अवधकारी ि कमत चारी यांचे अवधकार ि कततव्ये या कायालयाच्या कामकाजामध्ये सुसर
ु ता येण्यासाठी ि कामकाजाचा जलद गतीने बनपटारा होणे साठी कामकाजाचे
प्रामुख्याने अंकेक्षण बिभाग , आस्थापना बिभाग (काया-1,2,3), आस्थापना बिभाग (काया-4), प्रशासन बिभाग ि बहशोब
बिभाग इ.सह आिक-जािक, संगणक अशा अन्य बिभागांची बनर्ममती ि िगीकरण केलेले असून प्रतयेक कायासनामार्णत
केले जात असलेल्या महतिाच्या कामकाजाचा कायासनबनहाय तपशील खालीलप्रमाणे
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अ) अंकेक्षण विभाग,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

बिभागातील सहकारी संस्थांच्या कलम
81(1) अन्िये ठराि प्राप्त ि परं तक
ु ा आदे शान्ियेचे लेखापरीक्षण
कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि लेखापरीक्षक िगण -1 यांच्या कायालयामार्णत बनयंरणाखाली येणाऱया सिण क्षेरीय
शहर, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
बिभागातील तक्रार प्रा प्त संस्थांचे बनयमीत ले खापबरक्षण , कलम 81(1) अन्िये र्ेरले खापबरक्षण ि कलम 81 (3)
(क) अन्िये चाचणी लेखापबरक्षण इ .शासकीय लेखापबरक्षकांकडे आदे बशत कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि
लेखापरीक्षक िगण -1 यांच्या कायालयामार्णत बनयंरणाखाली येणाऱया सिण क्षेरीय शहर , बजल्हा, तालुका पातळीिरील
कायालयाच्या कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
उक्त कायदयाचे कलम 79 नुसार बित्तीय ििण समाप्त झालेनंतर 6 मबहन्याचे आत शासनाने बिहीत केलेली ि
प्रतयेक सहकारी संस्थेने सादर केलेल्या 1 ते 6 बििरणपरातील 1 ते 3 ची बििरणपरांची ले खापरीक्षण अ हिालाच्या
आधारे माहे सप्टें बर ते बडसेंबर या कालािधीत कराियाच्या छाननीस्ति कमाल मयादे त शासबकय ले खापरीक्षकांना
िाटप कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण -1 यांच्या कायालयामार्णत बनयंरणाखाली येणाऱया सिण
क्षेरीय शहर, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
कायदा कलम 89 (अ) नुसार आिर्शयक सहकारी संस्था तपासणीचे प्रती शासकीय ले खापरीक्षक 24 (िार्मिक)
प्रमाणे सोपबिलेल्या कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण -1 यांच्या कायालयामार्णत बनयंरणाखाली
येणाऱया सिण क्षेरीय शहर, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
अिसायनातील सहकारी संस्थांचे अिसायक ि प्रशासक सदस्य म्हणून ले खापरीक्षण शाखे कडील
अबधकारी/लेखापरीक्षक िृंदाची बनयुक्तीने सोपबिले ल्या कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण -1 यांच्या
कायालयामार्णत बनयंरणाखाली येणाऱया सिण क्षेरीय शहर
, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या
कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
सहकारी संस्था ि समस्याप्रधान संस्था संदभातील प्राप्त तक्रार अजानुिंगाने शासबकय ले खापरीक्षक तथा अबधकारी
िृंदाकडे सोपबिलेले चौकशीचे कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि लेखापरीक्षक िगण
-1 यांच्या कायालयामार्णत
बनयंरणाखाली येणाऱया सिण क्षेरीय शहर, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
महाराष्ट्र राज्य सहकार बनिडणूक प्राबधकरणामार्णत सहकारी संस्थांच्या
बनिडणूकाचे कामकाजास्ति शासकीय
लेखापबरक्षकांची बनयुक्ती कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि लेखापरीक्षक िगण -1 यांच्या कायालयामार्णत बनयंरणाखाली
येणाऱया सिण क्षेरीय शहर, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
बजल्हयातील सहकारी सं स्थांच्या लेखापबरक्षण , दोि दुरुस्ती अहिाल , सहकारी संस्थांचे ले खापबरक्षक
बनयुक्तीबाबतचा ठराि ि उिणबरत संस्थांच्या लेखापबरक्षण परं तक
ू ान्िये िाटप प्रबक्रयेबाबतचा ले खाजोखा बनबंधकाचे
ितीने बजल्हा बिशेि लेखापबरक्षक कायालयाने ठे िायचा असून तया अनुिंगानेचे अबधका
र बजल्हा बिशेि
लेखापरीक्षक िगण -1 सहकारी संस्था कायालयास दे ण्यात आले ले आहे त
. सहकारी संस्थांचे ले खापबरक्षण
अनुिंगानेचा पाठपुरािा, सभा तथा परव्यिहाराद्वारे आढािा, संबंबधताना नोटीसा, या बाबीचे बिस्तृत कामकाजाबाबत
तयांना मागणदशणन ि बनयंरण ठे िणे.
सहकारी संस्थांचे ले खापरीक्षण अहिाल ि दोिदुरुस्ती अहिाल छाननीचे माहे ऑगस्ट ते बडसेंबर या कालािधीत
शासकीय लेखापरीक्षकांनी पूणण कराियाच्या कामकाजाबाबत बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण
-1 यांच्या
कायालयामार्णत बनयंरणाखाली येणाऱया सिण क्षेरीय शहर
, बजल्हा, तालुका पातळीिरील कायालयाच्या
कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
खातयातील ले खापरीक्षकांनी ले खापरीक्षण पुणण केलेल्या संस्थांकडू न ले खापरीक्षण शुल्क िसुली साठी पाठपुरािा
करणे.
उक्त नमूद कामाकाजाबाबतची माबहती बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण -1 यांचे कायालया कडू न संकबलत करुन
िरीष्ट्ठ कायालयास सादर करणे.
लेखापरीक्षण बिभागातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजाच्या अनुिंगाने प्राप्त बिशेि अहिाल बनकाली काढण्यासाठी
पाठपुरािा करणे ि बनयंरण ठे िणे.
खातयाच्या लेखापरीक्षकांकडील उक्त नमूद कामकाजाबाबतचे अहिाल मुदती त बनगणबमत होतील यादष्ट्ृ टीने बजल्हा
बिशेि ले खापरीक्षक िगण-1 सहकारी संस्था कायालयामार्णत बनयंरण ठे िणे.
उक्त नमूद कामकाजासंदभात िबरष्ट्ठ कायालयाकडू न प्राप्त पबरपरकीय सूचना
, बनदे श मागणदशणन इ .नुसार
बिभागातील सिण अबधकारी / कमणचारी यांच्या बनदशणनास आणुन दे णे ि तयाची अंमलबजािणी करणे.
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ब) आस्थापना विभाग- कायासन 1, 2, 3.
1.
2.

3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

अराजपरीत संिगण 3 ि िगण -4 मधील सरळसेिा भरती , अनुकंपा ततिाने पदे भरणेबाबत आिर्शयक कायणिाही ि
पाठपुरािा करणे.
मा.उच्च न्यायालय , मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाबधकरण , मा.लोकआयुक्त ि मा .माबहती आयुक्त ि अन्य
न्यायीक बाबी संदभात ि तयांचेकडे दाखल दािा , अजण ि याबचका तथा अन्य बाबत प्रबतज्ञापर , पबरच्छे दबनहाय
अबभप्रायाबाबतची कायणिाही करणे.
कबदू नामािली नोंदिही तयार करुन मा .मागासिगण कक्ष व्दारा बिभागीय आयुक्त काया लयामार्णत तपासणी
अनुिंगीक कायणिाही करणे
मा.शासन, मा.सहकार आयुक्त ि अन्य िबरष्ट्ठ कायालयाकडील परव्यिहार , संबंबधत बििय प्रकरण परव्यिहार ,
सभा बटपणी ि अनुिंगीक कायणिाही करणे.
बिभागाकडील सिण अबधकारी ि कमणचारी यांचे गोपबनय अहिालाबाबत पाठपुरािा
, परव्यिहार करणे . उदा.
पबरपरक पाठबिणे, गोपबनय अहिालाची बिभागणी करणे अनुिंगीक नोंदिही इ.आिर्शयक कायणिाही
बनयबमत पदोन्नती , कालबध्द पदोन्नती ि पदािनतीबाबत कायणिाही करणे ि तयांचे िेतन बनर्शचीतीचे आदे श
काढणे.
िगण-3 ि िगण-4 कमणचारी बनयतकालीक बदली अनुिंगीक आिर्शयक कायणिाही करणे.
बिशेि लेखापरीक्षक िगण -1 ि िगण -2 अबधकाऱयांचे ि बिभागीय कायालयाचे आस्थापनेिरील अबधकारी कमणचारी
यांचे सेिा बनिृत्ती प्रकरण बिियक कायणिाही करणे
आस्थापना बिभागाकडील कामांच्या ि बिियाच्या अनुिंगाने आिर्शयक तया नोंद िह्या तयार करणे ि तया अद्याित
ठे िणे. उदा. पी.आर.अे ि पी.आर.बी नोंद िह्या तयार करणे.
बिशेि लेखापरीक्षक िगण -1 च्या 45 बदिसापयंत ि बिशेि ले खापरीक्षक िगण -2 च्या 30 बदिसापेक्षा जास्त
कालािधीच्या अर्मजत, िैद्यबकय िा इतर प्रकारच्या रजा मंजरू करणे ि िगण -3 ि िगण -4 कमणचाऱयांच्या बाबतीतील
या कायालयाच्या अबधकाराखालील 120 बदिसांपेक्षा जास्त कालािधीच्या अर्मजत , िैद्यबकय िा इतर प्रकारच्या
रजा मंजरू करणे ि आिर्शयकतेनरु
ु प िबरष्ट्ठ कायालयाकडे प्रस्ताबित करणे.
बिभागातील अबधकारी ि कमणचारी यांच्या असाधारण बिना
िेतनी / असाधारण रजा मंजरू करणे ि
आिर्शयकतेनरु
ु प िबरष्ट्ठ कायालयाकडे प्रस्ताबित करणे.
िगण 3 मधील कमणचाऱयांना अध्ययन रजा ि बिकलांगता रजासह इतर सिण प्रकारच्या रजा, सेिाबनिृत्तीची बशल्लक
रजा रोखीकरण प्रस्तािािर आिर्शयक कायणिाही करणे.
अबधपतयाखालील अबधकारी ि कमणचारी िगांचे सेिा पुस्तके अद्याित राहण्याच्या दष्ट्ृ टीने बनयतकाबलक सूचना
बनगणबमत करुन पाठपुरािा करणे.
माबहती अबधकार अबधबनयमांतगणत प्राप्त अजण, अबपल अजानुिंबगक कायणिाही करािी.

क) आस्थापना विभाग - कायासन-4
1.

2.
3.
4.
5.

बिभागाकडील कमणचा ऱयांची बिभागीय चौकशी प्रकरणे ि तयांचे प्रस्ताि तयार करणे दोिी कमणचाऱयां बिरुध्द
कारिाईचे प्रस्ताि सादर करणे . महाराष्ट्र सेिा बनयमानूसार उदा .पदािनती, सेिेतन
ू कमी , बनलं बन, िेतनिाढी
स्थबगती, इ.बाबत आिर्शयक कायणिाही ि परव्यिहार करणे.
िबरष्ट्ठ कायालया कडू न प्राप्त झाले ल्या तक्रार अजाचे संदभात आिर्शयक माबहती गोळा करणे छाननी करणे ि
आिर्शयक बटपण्या ि प्रस्ताि सादर करणे.
कायासनाशी संबंबधत मा . लोकआयुक्त, मा. सहकार आयुक्त , शासन, तदथण सबमती , दक्षता बिभाग इ . कडू न
आलेल्या प्रकरणाबाबत आिर्शयक कायणिाही ि परव्यिहार करणे.
कमणचारी गैरहजर, गैरितणन अशा बाबी बाबत कायणिाही ि परव्यिहार करणे.
िगण 3 मधील कमणचाऱयांना पेन्शनचे संदभात लागणारे बिभागीय चौकशी नसल्याचे प्रमाणपर दे ण.े

ड) प्रशासन विभाग 1.
2.

बिधानसभा / बिधान पबरिद - तारांबकत / अतारांबकत प्रर्शनांबाबत पुतणता ि परव्यिहार करणे.
बझरो पेंडन्सी अँड डे ली बडस्पोजल (ZPDD) कायणप्रणाली नुसार बिभागस्तरािरील अबधनस्त बजल्हास्तर माबहतीचे
संकलन, एकरीकरण करुन अहिाल सादर करणे ि ततसंदभात आिर्शयक पाठपुरािा करणे.
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3.

मा.सहकार आयुक्त ि बनबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे कायालयाकडील पबरपरकीय सूचना
अंमलबजािणी बाबत पाठपुरािा करुन कायणिाही करणे.

ई) वहशोब ि लेखा विभाग 1.
2.
3.
4.
5.

या कायालयाच्या माबसक खचण / अंदाजपरकाबाबत परव्यिहार करणे . ि तयाप्रमाणे माबहतया िरीष्ट्ठ कायालयास
मुदतीत सादर करणे.
या बिभागातील अबधकारी / कमणचारी िगण यांचेकडू न भबिष्ट्य बन िाह बनधी अग्रीमाबाबत प्राप्त झाले ल्या अजािर
कायणिाही करणे.
या कायालयाच्या अबधपतयाखालील अबधकारी / कमणचाऱयांच्या िैद्यबकय बबल प्रतीपुतीसाठी पाठपुरािा करणे.
बिभागातील कायालयांना अनुदान बितरण करणे. ि तयािर बनयंरण ठे िणे.
बिबिध प्रकारचे अग्रीमे (उदा. घरबांधणी, िाहन अग्रीम, संगणक अग्रीम ) इ. प्रकरणांची छाननी करणे ि सदरची
प्रकरणे बनकाली काढणे.

ड) आिक-जािक विभाग 1.
बिभागीय कायालयाच्या आिक जािक बिभागाचे कामकाजातील आिक टपालांची नोंद घे णे, टपालाचे
शाखाबनहाय िगीकरण करुन संबंबधत शाखांना रिाना करणे. जािक टपालाचे नोंदी घे ऊन आिर्शयकतेनरु
ु प
हातरिाना, टपालाव्दारे पोहोच कायणिाही करणे.
2.
पोस्टे ज जमाखचाचा बहशोब ठे िणे ि टपाल नोंदिही 'अे' ि 'बी' नमून्यात ठे िणे. तसेच इतर आिर्शयक नोंदिहया
अद्ययाित करणे .
(3) वनणतय प्रवक्रये त अनुकरणात ये णारी कायत पध्दती तसेच पयत िेक्षण आवण उत्तरदावयत्ि प्रणाली
अ) सहकार खात्याची रचना प्रधान सबचि (सहकार)
सहकार आयुक्त ि बनबंधक
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
अप्पर बनबंधक सहकारी
संस्था(लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

बिभागीय सहबनबंधक सहकारी संस्था
(लेखापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे.

बजल्हा बिशेि ले खापरीक्षक िगण-1.

तालुका लेखापरीक्षक कायालये .
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ब) कायालयाची रचना ×¾Ö

विभागीय सहवनबं धक सहकारी संस्था
{लेखापरीक्षण} पुणे विभाग पुणे

विशेष लेखापरीक्षक िगत-2

विशे ष लेखापरीक्षक िर्ग-1

कायालयीन अवधक्षक ि प्रशासन विभाग

लेखापरीक्षण बिभाग

आस्थापना बिभाग

आिक-जािक

बहशोब ि ले खा

विभाग

टे बल क्र.2
उपलेप

टे बल क्र.1
लेप श्रेणी-1

टे बल क्र.3
बलपीक

विभाग

टे बल क्र.4
बलपीक/संग
णक

टे बल क्र.1
ि.बलबपक

टे बल क्र.1
ले प श्रेणी-2

टे बल क्र 2
उपलेप

टे बल क्र. 3
उपलेप

टे बल क्र.4
ले प श्रेणी-2

टे बल क्र.2
उपले प

टे बल क्र5
बलबपक/संगणक

(4) स्ित:ची काये पार पाडण्यासाठी ठरविण्यात आलेली मानके 1)

2)
3)
4)

कायदा कलम 81(1) अन्िये, ठराि प्राप्त ि 20 संस्थांचे कमाल उद्दीष्ट्ट असलेल्या परं तक
ू ा आदे शान्ियेचे
लेखापरीक्षण, र्ेर लेखापरीक्षण, कलम 81(3)(क) अन्ियेचे चाचणी लेखापरीक्षण , कलम 79 नुसारची
बििरणपरे छाननी, कलम 89(अ) नुसार संस्था तपासणी तसेच अिसायक, चौकशी कामकाज, सहकारी
संस्था बनिडणूक कामकाज बाबत बिबहत तेथे िार्मिक लेखापरीक्षण कायणक्रमानुसार कामकाज करणे ि
नमूद कामकाज अबधनस्त कमणचाऱयांमार्णत करुन घे णे ि अनुिंगीक कायणिाही करणे.
महाराष्ट्र नागरी सेिा बिियक सिण बनयम , अनुिंगाने बनगणबमत शासन बनणणय तथा पबरपरकीयचे अबधन
तथा बाबत शासन ि िबरष्ट्ठ कायालयाकडील बनगणबमत सूचनानुरुप बिबहत कामकाज करणे.
अबधनस्त कायालयांना भेटी दे णे ि कायालयीन तपासणी ि अनुिंगीक कायणिाही करणे.
मुंबई बित्तीय बनयम, महाराष्ट्र कोिागार बनयम, शासन बनणण य, पबरपरके ि िबरष्ट्ठांकडील सूचना अबधनस्त
राजपरीत िगण -1 ि िगण -2 तसेच अराजपरीत िगण-3 ि िगण -4 बाबत बहशोब तथा ले खा बाबींशी संबंधीत
बिबहत कायणपध्दती ि जबाबदारी पार पाडणे.

(5) त्याच्याकडे असलेले ककिा त्यांच्या वनयं त्रणात असलेले ककिा त्याची काये पार पाडण्यासाठी
कमत चारी िगाकडू न िापरण्यात ये णारे वनयम विवनयम, सुचना, वनयमपुस्तीका ि अवभलेख.
1.
2.
3.

महाराष्ट्र कमणचारी सेिा बनयम 1981 ि तया अनुिंगाने बनगणबमत शासन बनणणयानुसार कामकाज करणे.
महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 81 ि 82 ि तया अनुिंगाने बनयम 69 ि 73 अनुिंगाने बजल्हा बिशेि
लेखापरीक्षक िगण-1 कायालयामार्णत ले खापरीक्षण ि दोि दुरुस्ती कामकाजािर बनयंरण ठे िणे.
महाराष्ट्र सहकार कायदा बनयम 74 नुसार ले खापरीक्षण शुल्क आकारणी, पडताळणी कामाकज.
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4.

मा.शासन बनणण य ि मा.सहकार आयुक्त ि बनबंधक यांनी बनगणबमत केलेली पबरपरकाची अंमलबजािणी
करणे.
मुंबई बित्तीय बनयम 1959, महाराष्ट्र कोिागार बनयम 1968, शासन पबरपरके ि मा.सहकार आयुक्त
कायालयाकडील पबरपरके इतयादी बित्तीय ि पबरपरकीय अबधकारानुसार कामकाज करणे.

5.

(6) दस्तऐिजांच्या प्रकारचे िगीकरण कायालयीन कागदपत्रे आवण धावरकांचे िगीकरण
ि जपिणुकीचा काळ

अ
कायमस्िरुपी

ब

क

ड

35 िषापयं त

5 िषापयं त

कायत भाग संपताच

लेखापरीक्षण बिभागाकडील महतिाच्या कागदपराचे /धाबरकांचे िगीकरण ि तयांच्या जपिणुकीचा काळ इतयादीचा
तपशील खालील प्रमाणे -

1) 'अ' प्रकारची म्हणजे कायम स्िरुपाची कागदपत्रे
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

शासन बनणणय ि स्थायी आदे श.
सहकार आयुक्त कायालय पबरपरके.
जड िस्तू नोंदिही /कायम नोंदिही.
अबभलेख सूची.
सेिाजेष्ट्ठता यादी, कबदू नामािली नोंदिही.
सेिापुस्तके.
लेखापरीक्षण अहिाल.

2) 'ब' प्रकारची म्हणजे 35 िषापयं त ठे िाियाची कागदपत्रे 1.
2.
3.
4.
5.
6.

कमणचारी सेिाबनिृत्ती प्रकरणे.
बनयुक्ती आदे श िगण-3 ि िगण-4.
कमणचारी बदली आदे श िगण-3 ि िगण-4.
कमणचारी पदोन्नती आदे श िगण-3 ि िगण-4.
बहशोबबिियक बाबी पगार बबले ि इतर अनुिंबगक बबले.
अे.जी.कायालय परव्यिहार.

3) 'क' प्रकारची म्हणजे 5 िषापयं त ठे िाियाची कागदपत्रे 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

प्रशासकीय आदे श.
कामकाज िाटप.
आिक जािक नोंदिही /पी आर ए ि पी आर बी नोंदिहया.
बकरकोळ ि अर्मजत ि असाधारण रजा आदे श.
कायालयीन तपासणी अहिाल.
कायालयीन माबसक सभा िृत्तांत.
शासकीय रक्कमेची चोरी अथिा नुकसान याबाबतची कागदपरे.
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8.
9.
10.
11.
12.

पोस्ट बतकीटांची बहशोब नोंद िही.
अपीलाची सूचनापरे.
माबसक खचण परके.
प्रिास भत्ते बबले .
पदभार हस्तांतरण प्रमाणपरे.

4) 'ड' प्रकारची म्हणजे कायत भाग संपताच नष्ट कराियाची कागदपत्रे (1 िषािरील) -

सिण प्रकारचे कमणचारी रजा अजण, माबहतीस्ति प्राप्त परव्यिहार, दै नंबदनी ि बर्रती कायणक्रम, इतर बकरकोळ
परव्यिहार इतयादी सारख्या बाबी.

(7) आपले धोरण तयार करण्याच्या ककिा त्याची अंमलबजािणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी विचार
विवनमय करण्यासाठी ककिा लोकांकडू न वनिेदने केली जाण्यासाठी अस्स्तत्िात असलेल्या
कोणत्याही व्यिस्थे चा तपशील प्राप्त झालेल्या धोरणातमक बाबींिर सूचना तसेच कायदयातील दुरुस्तीबाबतचे प्रस्ताि मा.सहकार आयुक्त
ि बनबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्णत शासनास मान्यतेसाठी सादर करणे त येतात.
(8) आपला एक भाग म्हणून ककिा सल्ला दे ण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घवटत केलेल्या दोन ककिा
अवधक व्यक्तींच्या वमळून बनलेल्या मं डळांचे, पवरपदांचे सवमत्यांचे आवण अन्य वनकायांचे वििरण
आवण त्या मंडळाच्या, पवरषदांच्या सवमत्यांच्या आवण अन्य वनकायांच्या बै ठकी लोकांसाठी खुलया
आहे त ककिा कसे? अशा बै ठकीची कायत ित्त
ृ े जनतेला पाहाियास वमळण्याजोगी आहे त ककिा कसे?
याबाबतचे वििरण.
या कायालयास लागू नाही.
(9) अवधकाऱयांची आवण कमत चाऱयांची वनदे वशका अ.क्र.

1

अवधकाऱयाचे /
कमतचाऱयाचे नाि
श्री.आर.एस.बशके
श्री.सी.िाय.कपगळे

पद

बिभागीय सहबनबंधक सहकारी संस्था,
(ले खापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे.

श्री.डी.टी.छरीकर

कालािधी (वदनांक) पासून
27/7/2016 ते 29/5/2017
(प्रभारी)
30/5/2017 ते 28/6/2017
(प्रभारी)
28/6/2017

2

श्री.आर.के.बेहेरे

बिशेि लेखापरीक्षक िगण-2

18/6/2015

3

सौ.एस.व्ही.कशदे

बिशेि लेखापरीक्षक िगण-2

5/6/2014

4

श्री.पी.जी.खोंडे

लेखापरीक्षक श्रेणी-1 तथा कायालय अबधक्षक

27/4/2016

5

श्री.पी.व्ही.जगताप

लेखापरीक्षक श्रेणी-1 (सेिािगण)

24/5/2016

6

श्री.एस.एन.बिप्र

लेखापरीक्षक श्रेणी-2 / मुख्य बलपीक

5/5/2016

7

श्री.िाय.आर.सांगळे

लेखापरीक्षक श्रेणी-2 (सेिािगण)

10/1/2012

8

श्री.बी.टी.गाडे कर

उपले खापरीक्षक / िरीष्ट्ठ बलपीक

1/6/2013

9

श्री. डी.डी.चौधरी

उपले खापरीक्षक

1/7/2014

10

सौ.ए.सी.शेिते

उपले खापरीक्षक

1/6/2013

11

श्री. आर.एस.ढिळे

उपले खापरीक्षक

1/7/2014

12

श्री.व्ही.एस.भागित

उपले खापरीक्षक

31/12/2011

13

सौ.एस.बी.लोंढे

बलपीक

1/7/2014
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14

श्री.आर.बी.नळकांडे

बलपीक

1/2/2015

15

सौ.बी.आर.ढे कणे

बलपीक

1/6/2012

16

सौ.पी.पी.गोळे

बलपीक

1/6/2017

17

कु.यु.आर.गायकिाड

बलपीक (सेिािगण)

11/8/2014

18

श्री. आर.सी.भांदग
ु े

िाहनचालक (बनिडणूक प्राबधकरण सेिािगण)

26/4/1999

19

श्री. एस.बी.बुरुड

बशपाई

1/7/1991

20

श्री.ए.एस.चौबे

बशपाई

1/7/1999

21

श्री.के.पी.धनिे

बशपाई

14/6/2011

(10) आपल्या प्रत्ये क अवधकारी ि कमत चाऱयांस वमळणारे मावसक िेतन तसेच प्रावधकरणाच्या विवनमयामध्ये
तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई दे ण्याची पध्दती.
अ.क्र

पदनाम

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

बिभागीय सहबनबंधक सहकारी संस्था (ले खापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे.
बिशेि लेखापरीक्षक िगण-1 सहकारी संस्था
बिशेि लेखापरीक्षक िगण-2 सहकारी संस्था
लेखापरीक्षक श्रेणी-1
लेखापरीक्षक श्रेणी-2
/मुख्य बलपीक
उपले खापरीक्षक /िरीष्ट्ठ बलपीक
बलपीक
िाहन चालक
नाईक
बशपाई

िेतन श्रेणी
िेतन बँड
ग्रेड िेतन
रु.15600-39100
6600
रु.15600-39100
5400
रु.9300-34800
4400
रु.9300-34800
4300
रु.9300-34800
4200
रु.5200-20200
2400
रु.5200-20200
1900
रु.5200-20200
1900
रु.4440-7440
1600
रु.4440-7440
1300

(11) सित योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खचत दशत विणारा आपल्या प्रत्ये क अवभकरणाला नेमन
ू वदलेला
अथत संकल्प आवण संवितवरत केलेल्या रकमांचा अहिाल
अशा बाबी नाहीत.
(12) अथत सहाय्य कायत क्रमाच्या अंमलबजािणीची वरत तसेच िाटप केलेल्या रकमा आवण अशा कायत क्रमांच्या
लाभवधकाऱयांचा तपशील
अशा बाबी नाहीत.
(13) ज्या व्यक्तींना सिलती, परिाने ककिा प्रावधकारपत्रे वदलेली आहे त अशा व्यक्तीचा तपशील
अशा बाबी नाहीत.

(14) इलेक्रॉवनक स्िरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या ककिा त्याच्याकडे असलेल्या मावहतीच्या संबंधातील तपशील
अशी माबहती नाही.
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(15) मावहती वमळविण्यासाठी नागकरकांना उपलब्ध असणाऱया सुविधांचा तपशील तसेच साितजवनक िापरासाठी
चालविण्यात ये त असलेल्या ग्रथांलयाच्या ककिा िाचनालयाच्या कामकाजाच्या िेळांचा तपशील
अशा प्रकारचे सािणजबनक उपक्रम या कायालयामार्णत राबबिणे त येत नसल्याने ही बाब या कायालयास
लागू नाही.
(16) मावहती अवधकार अवधवनयम 2005 चे कलम 2(ज) मधील व्याख्ये नस
ु ार, कलम 5(1) ि (2) नुसार प्रथम
अपीलीय अवधकारी, जन मावहती अवधकारी, सहाय्यक जन मावहती अवधकारी ि समन्िय अवधकारी तसेच
व्यिस्थापक प्रशासक इ.नाम ि पद वनदे वशत तपशील.
अ.क्र
1

2

3

4

अवधकाऱयाचे / कमत चाऱयाचे नाि ि पदनाम

बनदे बशत पद तपशील

कालािधी (वदनांक)

श्री.आर.के.बेहेरे
बिशेि लेखापरीक्षक िगण-1 अबधन बिभागीय सहबनबंधक,
सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे

प्रथम अपीलीय
प्राबधकारी

22/7/2015 पासून

सौ.एस.व्ही.कशदे
बिशेि लेखापरीक्षक िगण-2 अबधन बिभागीय सहबनबंधक,
सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे

शासकीय जन माबहती
अबधकारी ि समन्िय
अबधकारी

22/7/2015 पासून

श्री.बी.टी.गाडे कर
िबरष्ट्ठ बलपीक अबधन बिभागीय सहबनबंधक, सहकारी संस्था
(लेखापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे

सहाय्यक शासकीय
जन माबहती अबधकारी

22/7/2015 पासून

श्री.डी.डी.चौधरी
उपलेखापरीक्षक अबधन बिभागीय सहबनबंधक, सहकारी संस्था
(लेखापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे

व्यस्थापन प्रशासक

22/7/2015 पासून

(17) विहीत करण्यात ये ईल अशी इतर मावहती
मुद्दा क्र. (1) ि (2) मध्ये नमूद बाबींच्या अनुिंगाने माबहती या कायालयाकडू न उपलब्ध होिू शकेल.
केंबिय माबहती अबधकार अबधबनयम मधील कलम 4(1)(ख) नुसारचे क्रमांक (1) ते (17) मुद्दयांबाबतची
माबहती - बदनांक 01/07/2017 रोजीची अद्ययाित माबहती आज बदनांक 19/12/2017 रोजी प्रबसध्द केली.

सही /बिभागीय सहबनबंधक सहकारी संस्था,
(ले खापरीक्षण) पुणे बिभाग, पुणे.
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