िवभागीय सिहनबं धक, सहकारी संथा पुणे िवभाग,पुणे
Pro-active Dislosure under Section (४) (१)(b) of the organization Act 2005

1. The particulars of organisation functions and duties
(रचना, काय व कत ये यांचा तपशील)
• पुणे िवभागाचे अिधन त िज हा उिपनबंधक, सहकारी संथा पुणे शहर, पुणे ामीण व सोलापूर काय लये व सदर
िज हयामधील तालुका काय लये कायरत आहे त.
• पुणे िवभागात िदनांक 31/03/2017 अखे र एकुण 33,699 न दणीकृ त सहकारी सं था असुन

यापैकी 3206 पदुम सं था आहे त.
• िवभाग -१ िवभागीय सहिनबं धक, सहकारी सं था , पुणे िवभाग पुणे यां या िनयं णाखालील िवषय :1. शासन
2. ले खािपर ण
3. सहकारी पतसं था
4. औ ोिगक सहकारी सं था सहकारी गृहिनम ण सं था
5. इतर सहकारी सं था
6. िश ण, संशोधन व िश ण
7. सहकारी ि या सं था
8. सहकारी पणन सं था
9. सहकारी गोदामे
10. सहकारी ाहक सं था
11. कृ िष उ प न बाजार सिम या
12. ि या सं था

The Powers and duties of Officers and employees
(अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये )
िवभागीय सिहनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग, पुणे व यांचे अिधन त अिधकारी यां या जबाबदा या
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) सहकारी सं था न दणी, उिपवधी न दणी करणे (कलम 9)
2) उिपवधीची दु

ती /सुधारणा करणे व दु

ती/सुधारणा नाकारणे (कलम 13) आिण उिपवधी सुधारणा कर ययाचे

िनदश दे णे (कलम 14)
3) सं थे या नांव बदलास मंजरू ी दे णे ( कलम 15)
4) सं थांचे एक ीकरण, ह तांतरण, िवभागणी कवा पांतर यास मंजरू ी दे णे (कलम 17)
5) सं थांचे एक ीकरण कवा पुनरचना कर याचे िनदश दे णे (कलम 18)
6) सं थेची पुनरचना कर याचा आदे श दे णे (कलम 19)
7) सं थां या भागीदारीस परवानगी दे णे (कलम 20)
8) सं थेची न दणी र करणे (कलम 21)
9) एखा ा सं थेचा सद य हणून दाखल क न घे यास नकार दे यात आले या य तीने केले ले अिपल िनकालात
काढणे (कलम 23)
10) सद यांची सं थेतन
ू हाकलप ी कर याचे ठरावास मा यता दे णे कवा सदर सद यास पु हा सद य हणून दाखल
क न घे यास संमती दे णे (कलम 35)
11) एका सहकारी सं थेतुन दुस या सहकारी सं थेस कज दे यास संमती दे णे (कलम 44)
12) समतीने ितची िनवडणूक घे यासंदभ त बु दपुर सर कसूर केली असेल, तर आिण यामुळे कोण याही
कारणा तव, मुदत संप यापूव सिमतीची िनवडणूक घे ता आली नसेल तर, सिमतीचे सद य यांचे अिधकारपद धारण
कर याचे बंद करतील व अशा पिर थतीत कलम 77 अ वये ािधकृ त अिधकारी िनयु ती करणे.
13) वा षक सवसाधारण सभा बोलािव यात कवा ितचे पढ
ु े ताळे बंद वगैरे ठे व या या बाबतीत कसूर करणारा (कलम
75) कवा िवशेष साधारण सभा बोलािव यात कसूर करणारा (कलम 76) अिधकारी कवा सिमतीचा सद य
यांस िनवडणूकीसाठी अपा ठरिवणे कवा असा अिधकारी सं थेचा नोकर अस यास यास . 5000/- पयत दं ड
करणे.
14) वा षक सवसाधारण सभा बोलािव याचा एखा ा इसमास अिधकार दे णे (कलम 75)
15) सं थेची िवशेष सवसाधारण सभा बोिलवणे कवा ती बोिलव याचा एखा ा इसमास अिधकार दे णे (कलम 76)

16) समती सद यांची िनयु ती, नवीन सिमती, सिमतीची घटना करीत असते वेळी कोणताही सद य िनवडू न
न येणे व नवीन सिमतीने पदभार न वीकारणे यावेळी

ािधकृ त अिधका याची िनयु ती करणे. (कलम 77)

17) सिमती कत ये पार पाड यात कसूर करीत असेल, िन काळजीपणा करीत असेल, ितची कामे उिचतिर या व
सचोटीने पार पाडीत नसेल वा सद यांचा राजीनामा िनरहता यामुळे कवा अ यथा सिमती या रचनेत कवा काय त
दोष असेल तर संचालक सिमती िनलं िबत क न शासक कवा शासकांची सिमती नेमणे (कलम 78)
18) सिमती सद याने सं थे या िहतास बाधा, कृ ती, िनवडणूक घे यास कसूर व सिमतीची कामे पार पाडणेस
नाकारणे व थांबवणे, गंभीर िव ीय बाबी, अफरातफरी वा याियक िनदे श गणपूत होत नसेल तेथे सिमती अथवा
संचालक वा सद यास िन भािवत करणे. (कलम 78 क)
19) िववरणप े दाखल कर यास फम वणे (कलम 79)
20) सं थेचे द तर आिण िमळकतीचा ताबा घे णे (कलम 80)
21) सं थेने ले खापिर क िनयु ती न के यास प ॅनलवरील ले खापिर काची िनयु ती करणे (कलम 81) आिण
िहशेबातील दोष सुधारायचा सं थेस आदे श दे णे (कलम 82)
22) सं थेची रचना, कामकाज आिण आ थक थती यासंबंधी चौकशी करणे (कलम 83)
23) धनको संघीय

ं थे या अज व न वा वत:हू न शासकीय रकमांसाठी ऋणको सं थेची तपासणी घे णे.

(कलम 84)
24) चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आले ले दोष सं थे या िनदशनास आणणे आिण यासाठी
उपाययोजना कर यािवषयी िनदश दे णे (कलम 87)
25) अपराधी, वतक वगैरे िव द नुकसानी आकारणे (कलम 88)
26) सा ीसाठी हजर राहणेकरीता कवा कोणताही द तऐवज हजर राह यास भाग पाडणे.(कलम 89)
27) सं थे या कामकाजाचे िनिर ण/तपासणी करणे (कलम 89-अ)
28) िववि त सहकारी सं थां या दे य थकबाकीची र कम , जमीन महसूलाची थकबाकी अस या माणे
वसूलीसाठी दाखला दे णे. (कलम 101)
29) सहकारी सं थेचे यवहार गुंडाळ याचे आदे श करणे. (कलम 102) ऋणिपरशोधकाची ने मणूक करणे.
(कलम 103)
30) िरझ ह ब ँक ऑफ इंिडयाचे मंजरू ी वा मागणी के याव न िवमा उतरिवले या ब ँकांचे समापन करणे, ितची
पुनरचना करणे, ितची िसमती िन भािवत करणे वगैरे संबंिधत आदे श दे णे. (कलम 110 अ)
31) सहकारी कृ षी आिण ामीण बहु उ े िशय िवकास बक
ँ े चे सद यांना िदले या कज रकमां या वसुलीसाठी
माणप दे णे. (कलम 137)
32) महारा

सहकारी सं था कायदा 1960 चे अंतगत न दणीकृत सं थे यितिर त इतरांना "सहकारी" या

श दाचा वापर कर यास मनाई करणे.(कलम 145)

33) कलम 146 मधील अपराधाबाबत कलम 147 अ वये िश ेची तरतुद आहे . सदर अपराधाची दखल
घे यासाठी कोणताही खटला दाखल करणेकामी कलम 148(3) अ वये िनबंधकाची पूव मंजरू ी घे णे.
34) सहकारी सं थांचे िनवडणूकीतील उमेदवारी नामिनदशन नामंजरु ीबाबत अज व न अपील ऐकून िनकाल दे णे
(कलम 152 अ)
35) कलम 4, 9,11,12,13,14,17,18,19,21,29,35,77A,78,79,88,105 यांचेवरील अिपलांचे अज
वका न िनणय दे णे. (कलम 152)
36) कोण याही दु यम अिधका याने िदले या िनणयावर पुन नरी ण करणे. (सुनावणीचे अिधकार िवभागीय
सिहनबंधक, सहकारी सं था ( शासन) वा यांचेपे ा विर ठ अिधकारी यांना आहे त.) (कलम 154)
37) सं थेकडू न शासनास दे य रकमांची वसुली करणे.(कलम 155)
38) मालम ा ज त क न ितची िव ी क न िववि त रकमा वसुल करणे. (कलम 156)
39) महारा

रा यातील न दणीकृत सं थेस रा याबाहे र व रा याबाहे रील सं थेस रा यात शाखा उघड यास परवानगी

दे णे. (कलम 159)
तळटीप:- िनबंधक व यांचे अिधन त अिधकारी हे लोकसेवक आहे त. यांनी स ावनापूवक केले या कृ याब ल
वाद, खटला, कायदे शीर कायवाही दाखल करता येणार नाही. (कलम 161, कलम 162) ***

• िवभाग -३ 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 व िनबंधक, सहकारी सं था महारा
रा य, पुणे
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था (िवभाग तरीय)
( शासन)
िवभागीय उपिनबंधक
( शासन)

िज हा उपिनबंधक, सहकारी
सं था
सहा यक िनबंधक

काय लय
अिध क /
सहका
अिधकारी
( ेणी 1)

लघुलेखक
(िन न ेणी)

सहकार अिधकारी
ेणी (2)/मु य
िलिपक /
ले खापाल/
तवारी िनिर क

सहा यक
सहकारी
अिधकारी /
विर ठ
िलिपक

किन ठ
िलिपक /
तवारीकार

वाहन
चालक

नाईक
/ िशपाई /
तवारी
पिरचर

• िवभाग ४. The norms set by it for the discharge of functions
( वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आले ली मानके )
महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961

• िवभाग ५. 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 असले ले कवा यां या िनयं णात असलेले कवा यांची काय पार पाड यासाठी यां या
कमचारी वग कडू न वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सुचना िनयमपु तका आिण अिभले ख)
महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961
त ता 4 (1) (ब) (v)
िवभागीय सहिनबं धक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना – अ

अ. .
1.
2.
3.

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय
सहकारी सं था कामकाज
महारा
महारा
कमचारी / अिधकारी िनयं ण
महारा
आ थक अिधकार अंमलबजावणी
महारा
िनयम

िनयम, मांक व वष
सहकारी सं था अिधिनयम 1960
सहकारी सं था िनयम 1961
नागरी सेवा िनयम
कोषागार िनयम महारा िव ीय

अिभ ाय

त ता 4 (1) (ब) (v)
िवभागीय सहिनबं धक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना – ब
अ. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तपशील
1.
या काय लयातील सव शाखांकडे थायी आदे श धारीका उपल ध आहे त.

अिभ ाय

त ता 4 (1) (ब) (v)
िवभागीय सहिनबं धक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना – क
अ. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तपशील
1.
या काय लयातील सव शाखांकडे थायी आदे श धारीका उपल ध आहे त.

अिभ ाय

त ता 4 (1) (ब) (v)
िवभागीय सहिनबं धक काय लय कामांशी संबंधीत अिधिनयम / िनयम
नमुना – ड
अ. .
िवषय
मांक व तारीख
1.
शासन िनणयानुसार िदले ले िवषयां या अनुषंगाने या काय लयाचे कामकाज वाटप
कर यात आले ले आहे . कामकाजा या व पानुसार संबंधीत शाखांकडे संबंिधत
िवषयांचे शासन िनणय धारीका उपल ध आहे त.

अिभ ाय

• िवभाग ६ 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 थेची न दणी व पोट िनयम न दणी धािरका.
• िवभागीय सुचना पु तीका (Manual)
• S.O. File ( थायी आदे श धारीका)
• शासन िनणय
• कागदप े वग करण यादी
• अिभले ख सुची
• िनवाडा व िडि

आदे श

• जडव तु सं ह न दवही
• महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चे कलम 30 अनुसार सव कागदप े

वग करण कार B (३५ वष पयत ठे वावयाची कागदप े )
• ले खापिर ण अहवाल
• पोटिनयम दु

ती करणे,

• पे शन करणे
• िनयु ती आदे श
• बदली आदे श
• बढती आदे श

वग करण कार C(५ वष पयत ठे वावयाची कागदप े)
• सहकारी सं थांचे वा षक अहवाल व ले खे
• शासन राजप व अिधसुचना
• िवधान सभा
•

न व उ रे / िवधान पिरषद

न व उ रे , कपात सुचना, ल वेधी, आ वासने

शासिकय आदे श

• तपासणी अहवाल
• आवक जावक न दवही
• PRA/PRB (िनयतकालीक िववरणप े सादरीकरण न दवही )
• िवभाग 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, there of
(आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात, लोकांशी िवचारिविनमय
कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या यव थेचा तपशील )
ा त झाले या धोरणा मक बाब वर सुचना तसेच काय ातील दु

तीबाबतचे सताव शासनास मा यतेसाठी सादर

कर यात येतात. अंितम मा यता िवधीमंडळा ारे होते.
कलम ४ (१) (ब) (vii)
िवभागीय सिहनबंधक,काय लया या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था
अ. .
1

स लामसलती
िवषयक
शासक िनयु ती

2

ले खापिर ण दोष
दु ती

3

सं थेचे िवभाजन

काय णालीचे िव तृत वणन
संघीय सं थेस प िलहु न
सुनावणीस बोलावुन

य

संबंधीत सं थेस प िलहु न
पुतता करणे बाबत कळिवले
जाते.
संघीय सं थेस प िलहु न य
सुनावणीस बोलावुन

कोण या अिधिनयमा / िनयम
/पिरप का ारे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 77,78

पुनरावृ ी
काल
--

महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 82

--

महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 18

--

कलम ४ (१) (ब) (vii)
िवभागीय सिहनबंधक, काय लय सिमतीची यादी
अ. .

सिमतीचे नांव

1

ादे िशक /
िवभाग तरीय
सिमती

2

िवभागीय िनवड
सिमती

3

पुन वलोकन
सिमती

सिमतीचे सद

1) मा.सहकार आयु व िनबंधक, सहकारी सं था महारा
रा , पुणे – अ य
2) िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग, पुणे
– सद य
3) ादे िशक समाजक याण अिधकारी अथवा यांचा
ितिनधी – सद
4) उपसिचव ( े ीय आ थापना) कवा यांचा ितिनधी –
सद
5) िवभागीय उपिनबंधक, सहकारी सं था – सद सिचव
1) िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग, पुणे
–अ य ्
2) मागासवग यांचा ितिनधी (उपिनबंधक दज ) – सद
3) िवभागीय उपिनबंधक, सहकारी सं था – सद सिचव
1) िवभागातील िवभाग मुखा यतीिर –
2) शासन अिधकारी िवभागीय कृ िष सहसंचालक , पुणे
िवभाग
3) िवभागीय उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग अथवा
िवभागातील अ य ये ठ वग 1 / 2 अिधकारी

सिमतीचे उि

िकती वेळा
घे यात ये ते

आव यकतेनस
ु ार

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
नाही

गट क मधील ादे िशक /
िवभागीय तरावरील पदे
भरणे

सभे चे
इितवृ

उपल ध

िवभागातील वग – 3 व वग
– 4 कमचा यांना पदो नती
दे यासाठी

आव यकतेनस
ु ार

नाही

उपल ध

गट क मधील िवभागीय
तरावरील कमचा यां या
वयाची 55 वष व सेवे या 30
वष नंतर शासन सेवेत
राह याची पा ापा ता ठरिवणे

वष तून एकदा

नाही

उपल ध

• िवभाग ८ A statement of the boards councils and other bodies – Minutes
( आपला एक भाग हणुन कवा स ला दे या या योजनासाठी हणून घटीत केले या दोन कवा अिधक
य त या िमळु न बनले या मं डळांचे, पिरषदांचे, सिम यांचे आिण िनकायां या बै ठकी लोकांसाठी खु या
आहे त कवा कसे ? अशा बै ठकीची कायवृ े जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे ?
याबाबतचे िववरण)
सुधािरत काय ा माणे कलम 81 अिधन तरतुदी माणे सव सहकारी सं था यांचे आ थक ले यांचे ितवष
ले खापिर ण करवुन घे णेसाठी वा षक साधारण सभे म ये ले खापिर कां या नािमकेवरील पा ले खापरी कांची
नेमणुक करे ल. जेथे अशी नेमणुक होणार नाही या थतीम ये िनबंधक परं तुकांचे आदे शाने ले खापिर काची नेमणुक
क न

येक सं थेची ले खापरी ा करवुन घे ईल.

• िवभाग -९ A directory of officers and employees
(अिधका यांची व कमचा यांची िनदिशका)
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग पुणे
काय लय 020-25537618

फॅ

नं. 020-25533534

अिधका याचे नांव व पदनाम
ी.िदपक तावरे – िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग, पुणे
ी. एन.एस.कंजेरी – िवभागीय उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे िवभाग, पुणे
ी.सी.वाय. पगळे – िवशेष ले खापिर क (वग 1 )सहकारी सं था (िफरते पथक) पुणे िवभाग,पुणे
ी.डी.एस.सोनवणे – काय लय अिध क
ी.पी.सी.बडदे - लघुलेखक (िन न ेणी)
ी.बी.बी.कारं डे- ले खापिर क ( ेणी 1) सहकारी सं था, िफरते प क, पुणे िवभाग, पुणे
ी.एस.टी. शगाडे - तवारी िनिर क
सौ.एस.ए.अ यंकर – मु िलिपक
सौ.एस.आर.रणिदवे – सहकारी अिधकारी ( ेणी 2)
सौ. एस.के.बागाईतकर – सहा यक सहकारी अिधकारी
सौ.एन.एन.गुरव – विर ठ िलिपक
सौ.सी.पी.मराठे - सहा यक सहकारी अिधकारी
सौ.एस.आर.कोराड – विर ठ िलिपक
ी. एस.आर.पवार – सहा यक सहकारी अिधकारी
ीमती एस.जे.लोबो – विर ठ िलिपक
सौ.एस.एस.िहरे – किन ठ िलिपक
सौ. एस.एस.िबडवई – किन िलिपक
िर त पद – किन ठ िलिपक
ी. ीहरी काळे – वाहन चालक
ी. ही.जी.बांबळे – नाईक
ी. बी.एम.पासलकर – िशपाई
ी. एस.के.गावडे – िशपाई
ी. ही.आर. िदनकर, िशपाई

• िवभाग १०. The monthly remuneration received by each of officers and employees
including the system of compensation as provided in regulations
पदनाम
िवभागीय सहिनबंधक

वेतन ेणी
15,600-39100 ेड पे 6600

िवशेष ले खापिर क (वग 1)(िफरते पथक)
िवभागीय उपिनबंधक
लघुलेखक

15,600-39100 ेड पे 6600
15,600-39100 ेड पे 5400
9300-34800 ेड पे 4400

काय लय अिध क / ले खापिर क ( ेणी 1)
सहकारी अिधकारी ( ेणी 2)/मु य िलिपक/ तवारी िनिर क

9300-34800 ेड पे 4300
9300-34800 ेड पे 4200

सहा यक सहकारी अिधकारी / विर ठ िलिपक
किन ठ िलिपक
वाहन चालक
नाईक
िशपाई

5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
4400-7440

ेड पे 2400
ेड पे 1900
ेड पे 1900
ेड पे 2100
ेड पे 1300

• िवभाग ११ The budget allocated to each of its agency indicating the particulars of all
plans proposed expenditures and reports on disburesments made
( सव योजनांचा तपशील , तािवत खच दशिवणारा, आप या ये क अिभकरणाला नेमन
ु िदले या
अथसंक प आिण संिवतिरत केले या रकमांचा अहवाल ) याबाबत
अ. .
अंदाजप िकय शीष चे
अनुदान
िनयोजीत वापर
अिधक अनुदान
अिभ ाय
वणन
( पये
( े व कामाचा अपेि त अस यास
हजारात)
तपिशल)
पयात (हजारात)
1
001 (01)(05) िवभागीय
132306 वेतन
103949
महागाईभ ा वाढ
व िज हा शासन
560
वास
1095
(4250067)
678
काय लयीन खच
1623
19
14
752
3500

अितकालीक भ ा
वाहन दु ती
वीज दुर वनी
भाडे प ी व कर

40
50
790
3281

2

िफरते पथक 4250227

1799
62
19

वेतन
वास
काय लयीन खच

1080
0
0

3

24250405 तवारी

6250
34

वेतन
वास

13940
120

4

7610 शासकीय कमचारी
यांना कज

120
60
0

मोटार वाहन
संगणक
घरबांधणी अ ीम

70
0
2928

ा त ताव
ताव अ ा त

• िवभाग १२. The manner of execution of subsidy programmes including amount
allocated and the details of beneficiaries of such programmes
( अथसहा य काय मा या अंमलबजावणची िरत तसेच वाटप केले या रकमा आिण अशा काय मां या
लाभधारकांचा तपशील) याबाबत , आिण
• िवभाग १३.particulars of receipts of concessions permits or authorisations granted
by it
( या य त ना सवलती, परवाने व ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील)
िवभागीय सिहनबं धक, सहकारी संथा पुणे िवभाग, पुणे काय लयामाफत राबिव यात ये णा या योजनांची
मािहती
1) योजनेचे नाव : डॉ. पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना
अ) योजना केहापासुन काय वीत आहे
ब) योजनेचा उ े श व व प

क) लाभाथ

ड) अज कोणाकडे करावयाचा
इ) मंजरु ीचे अिधकार

1991
. 1,००,०००/- पयतचे अ प मुदतीचे पीक कज घे णा या आिण
िविहत मुदतीत परतफेड करणा या शेतक यांना 3% वा षक दराने व .
1,00,000/- पे ा जा पण .3.00 लाखापयत अ मुदतीचे पीक
कज घे णा या शेतक यांना 1% वा षक दराने याजाची सवलत लागु
राहील. सदर पीक कज ची संपण
ू परतफेड ितवष 30 जुन या आत
करणे आव यक आहे .
िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं थांचे रा ीयकृत बक
ँ ांचे
ादे िशक ामीण बक
ँ ांचे व खाजगी ब ँकांचे िनयिमत परतफेड करणारे
कजदार तसेच या योजनेअंतगत, अनुसिु चत जाती व नवबौ कजदार
सभासदांना िवशेष घटक योजने अंतगत उपरो त नमुद के या माणे लाभ
दे यात येतो
सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक
िज हा उिपनबंधक सहकारी सं था

2) योजनेचे नाव : डॉ. पंजाबराव दे शमुख याज सवलत योजना (िज हा तरीय)
अ) योजना केहापासुन कायवत आहे
ब) योजनेचा उ े श व व प
क) लाभाथ

ड) अज कोणाकडे करावयाचा
इ) मंजरु ीचे िअधकार

1991
सवसाधारण सभासदा माणे
अनुसिु चत जाती व नवबौ कजदार सभासद िविवध कायकारी सेवा
सहकारी सं थांचे रा ीयकृ त बक
ँ ांचे ादे िशक ामीण बक
ँ ांचे व खाजगी
बक
ँ ांचे िनयिमत परतफेड करणारे कजदार तसेच या योजनेअंतगत,
अनुसिु चत जाती व नवबौ कजदार सभासदांना िवशेष घटक योजने
अंतगत उपरो त नमुद के या माणे लाभ दे यात येतो
सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक
िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था

3) योजनेचे नाव : रा यातील शे तक यांना 6% याजदराने अ पमुदती कज पुरवठा करणे
अ) योजनेचे उ े श व व प

ब) लाभाथ
क) अज कोणाकडे करावयाचा

ड) मंजरु ीचे अिधकार

4) योजनेचे नाव
अ) योजना केहापासुन काय वीत आहे
ब) योजनेचा उददे श व व प

क) लाभाथ

ड) अज कोणाकडे करावयाचा
इ) मंजरु ीचे अिधकार

िज हा म यवत सहकारी बक
ँ ा, रा ीयकृ त बक
ँ ा, खाजगी बक
ँ ा, व
ादे िशक ामीण बक
ँ ांना एक ट का याज परतावा शासनाकडू न दे यात
येतो िज हाम यवत सहकारी बक
ँ ांना 2.50% दराने याज परतावा
दे यात येतो. तथािप नाबाडकडू न िमळणा या पुन व / कजपुरव ावर
याज परतावा अनु ेय नाही.
िज हा म यवत सहकारी बक
ँ ा / ाथिमक कृ िष पतसं था, रा ीयकृ त
बक
ँ ा व ादे िशक ामीण बक
ँ ा व खाजगी बक
ँ ा
1) िज हा म यवत सहकारी बक
ँ ांनी िज हा उपिनबंधक यांचेकडे
2) रा ीयकृत / ादे िशक ामीण ब ँकांनी बक
ँ शाखा या तालु यात
आहे या तालुका सहा यक / उपिनबंधक यांचेकडे
सहकार आयु व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा रा , पुणे

: उपसा जलसचन योजनांना अथसहा य
1994
सहकारी उपसा सचन सं थामाफत जा तीत जा त जमीन ओलीताखाली
आण यासाठी उपसा जल सचन योजनांना क प खच या एकूण 25%
कवा .100 लाख यापैकी जी र कम कमी असेल या रकमे इतके
शासन सदर सं थेस अनुदान मंजरू करते रा यातील सहकारी उपसा
जल सचन योजन या क प खच म ये गे या काही वष त सा याने वाढ
होत आहे व सदर क पावर खच करणे आ थकद ृ ा सभासदांना
अडचणीचे झाले आहे . सभासदांवरील खच चा बोजा कमी क न तो
काही माणात शासनाने उचल यासाठी ही योजना काय वत आहे .
िदनांक 1/4/1994 नंतर न दले या सहकारी उपसा जल सचन सं था व
िदनांक 1/4/1994 रोजी या सहकारी उपसा जल सचन सं थांची
कजमागणी करणे िव ीय सं थांकउे लं िबत होती व यांनी क प
उभारणी या कामास सु वात केली न हती अशा सं था
सहा यक िनबंधक / उपिनबंधक सहकारी सं था
रा शासन

5) योजनेचे नाव
अ) योजना केहापासुन काय वीत आहे
ब) योजनेचा उददे श व व प

क) लाभाथ

ड) अज कोणाकडे करावयाचा
इ) मंजरु ीचे अिधकार

: सावकारी कजमाफी 2015
2015 (शासन िनणय मांक एमएलए 1015/ . .25/7-स िद. 10
एि ल 2015 नुसार)
परवानाधारक सावकारांकडू न घे तले या कज स शासनाने माफी जाहीर
केली अस याने योजनेनस
ु ार पा कज या मु लाची व याजाची
शासनाचे वतीने भरपाई करणे.
लाभाथ शेतक या या कुटुं बातील य तीने परवानाधारक
सावकाराकडू न कज घे तले अस यास असेही कज या योजनेस पा
राहील. परवानाधारक सावकाराकडू न कज घे तले ला शेतकरी जर
पगारदार य ती, िनवृ ीवेतन धारक य ती व मुंबई दुकाने व आ थापना
अिधिनयम 1948 नुसार परवानाधारक य ती या योजनेला पा असणार
नाहीत.
तालुका उप/सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था
1. तालुका तरीय सिमती
2. िज हा तरीय सिमती

6) योजनेचे नाव : ाथिमक कृ िष पतपुरवठा सहकारी सं थांचे स मीकरण 2015
अ) योजना केहापासुन काय वीत आहे

क) लाभाथ
ड) अज कोणाकडे करावयाचा

2015-16 (शासन िनणय मांक सीसीआर/0313/ . .144/2-स
िद.6 स टबर, 2014 नुसार)
अ पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतगत (STSC) ाथिमक कृ िष
पतपुरवठा सहकारी सं थांचे स मीकरण कर याचा उ े श आहे . ाथिमक
कृ िष पतपुरवठा सहकारी सं थांना पीक कज वाटपा या माणात
अथसहा य दे याबाबत शासन िनणयात नमुद आहे . अथसहा याची
अिधकतम मय दा . 1.00 लाख ित सं था माणे आहे .
ाथिमक कृ िष सहकारी पतसं था
सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था

इ) मंजरु ीचे अिधकार

िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था

ब) योजनेचा उ े श व व प

7) योजनेचे नाव : औ ोिगक सहकारी सं थांना भागभांडवली अंशदान
अ) योजना केहापासुन काय वीत आहे

ब) लाभाथ
क) अज कोणाकडे करावयाचा
इ) मंजरु ीचे अिधकार

औ ोिगक सं थांना आपला आ थक पाया मजबुत कर यासाठी व
यां या अडचणी िनवार याकरीता महारा शासन 1:3 माणात
भागभांडवल दे ते. औ ोिगक सहकारी सं थांना िव ीय सं थांकडू न
आव यक माणात कज उभा कर याची पा ता वाढिव यासाठी ही
योजना काय वीत आहे . सदर योजनेम ये क प िकमती या 60%
िव ीय सं थेचे कज 10% सं थेचे भागभांडवलाची परतफेड 15 वष म ये
करावयाची आहे .
औ ोिगक सहकारी सं था
सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक, सहकारी सं था
रा शासन

8) योजनेचे नाव : औ ोिगक सहकारी सं थांना भागभांडवल अंशदान
अ) योजना केहापासुन काय वीत आहे
ब) योजनेचा उ े श व व प

क) लाभाथ
ड) अज कोणाकडे करावयाचा
इ) मंजरु ीचे अिधकार

1972-73
ामीण भागातील बलुतेदारांनी उ पादीत केले या मालाची िव ी
करणे व बलुतदारांना तांि क / यावसायीक स ला दे णे व
मागदशन करणे यासाठी बलुतेदारां या औ ोिगक सहकारी सं था
तालुका पातळीवर 1:2 या माणात शासकीय भागभांडवल दे यात
येते. बलुतेदारांना बलुतेदार सहकारी सं थांचा भाग भांडवली पचया
मजबुत करणे व यायोगे बलुतेदारांना वयंरोजगारासाठी ो सािहत
क न यां या उ प नात वाढ करणे आव क आहे .
बलुतेदार सहकारी सं था
सहा यक िनबंधक/उपिनबंधक, सहकारी सं था
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था

