सार्वजननक प्रानधकरणाचे नाांर्
नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-1 सहकारी सांस्था जळगाांर् कायालयातील काये र् कतवव्य याांचा तपनशल
मानहती अनधकार अनधननयम 2005 चे कलम 4(1)ख अन्र्ये
मुद्दा क्र 1 ते 17 बाबतची मानहती

नमुना -अ
(कलम4(1)(ख)(एक)
1)कायालयाचे नाांर्नजल्हा नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1 सहकारी सांस्था जळगाांर्
2) कायालयाचा पत्ता प्रशासकीय ईमारत ,3 राटप्पा आकाशर्ाणी जर्ळ जळगांाार्
3) कायालया प्रमुखश्री आर बी जांगले
4) शासकीय नर्भागाचे नाांर्
सहकार नर्भाग
5) कोणत्या मां त्रालयाच्या खात्याच्या अनधनस्त - सहकार र् पणन र्स्त्रोद्योग नर्भाग ,महाराष्ट्र
शासन मांाुबई
6) कायव क्षेत्र- जळगाांर् नजल्हा , भौगोाेलीक-जळगाांर् नजल्हा ,महाराष्ट्र राज्य
कायानुरुप- जळगाांर् नजल्यातील एकुण 15 तालुके र् अनधनस्त नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव1/2 ची
कायालये
7)नर्नशष्ट्ट काये ------}-महाराष्ट्र सह सांस्था अनधननयम 1960 चे कलम 81 अन्र्ये
लेखापरीक्षण कामकाज करणेकलम 89(अ) नुसार तपासणी करणे
र् दोष दुरुस्ती अहहर्ाल छाननी करणे , 79 नुसार नर्र्रण पत्रे सादर
करणे ठरार्ाांन्र्ये र् परां तक
ु ाांन्र्ये र्ाटप केलेल्या सहकारी सांस्थाांचे लेखापरीक्षण करुन कामकाजाचे नजल्हा
स्तरार्र ननयां त्रण करणे , अनधनस्त कायालयाांची आढार्ा सभा घे णे,सन 2017 मध्ये छत्रपती
नशर्ाजी महाराज शेतकरी सांमान योजना सन 2017 चे कामकाज
इ करणे,सहकारी सांस्था ाांचे कामकाज र्र ननयां त्रण ठे व्रणे
8)नर्भागाचे ध्ये य धोरण र् 9)धोरण ----सहकारी सांस्थाांचे लेखापरीक्षण करणे सभासदाांचे नहताचे रक्षण
करणे
10) सर्व सांबांधीत कमव चारीअ नां
1
2
3
4
5
6
7
8

कायालय र् हु द्दा
नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-1 सह सांस्था जळगाांर्
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1 सह सांस्था जळगाांर्
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सह सांस्था जळगाांर्
लेखापरीक्षक श्रेणी-1
लेखापरीक्षक श्रेणी-1
उपलेखापरीक्षक श्रेणी-2
नलपीक
नशपाई
एकुण-

नार्ाननशी माहीती पुढील प्रमाणेनजल्हा नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1 सहकारी सांस्था जळगाांर् नजल्हा नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था(प.दु.म) जळगाांर्नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था(पणन) जळगाांर् नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था, जळगाांर्
नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था(पणन) पाचोरा -

मां जरु पदे
1
5
9
21
50
39
64
36
225

श्री आर बी जांगले
श्री के डी पाटील
श्री पी एफ चव्हाण
- श्री ए टी सोमर्ांशी
आर एस तडर्ी

नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था चाळीसगाांर्
आर एस तडर्ी
नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था अमळनेर
श्री ए टी सोमर्ांशी
प्रथम नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-1 सहकारी सांस्था (साखर) जळगाांर्श्री व्व्ह पी सोनटक्के
व्व्दतीय नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1 सहकारी सांस्था (साखर) जळगाांर्- श्री व्व्ह पी सोनटक्के
अनधनस्त तालुका कायालये
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

तालुका लेखापरीक्षक -भुसार्ळ
तालुका लेखापरीक्षक-रार्ेर
तालुका लेखापरीक्षक-मुक्ताईनगरतालुका लेखापरीक्षक- यार्ल
तालुका लेखापरीक्षक-चोपडा
तालुका लेखापरीक्षक-अमळनांाेर
तालुका लेखापरीक्षक-धरणाांर्
तालुका लेखापरीक्षक-एरां डोल
तालुका लेखापरीक्षक-पारोळा
तालुका लेखापरीक्षक-भडगाांर्
तालुका लेखापरीक्षक-पाचोरा
तालुका लेखापरीक्षक-चाळीसगांाार्
तालुका लेखापरीक्षक-जामनेर
तालुका लेखापरीक्षक श्रेणी-1जळगाांर्
तालुका लेखापरीक्षक-बोदर्ळ

श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री

एम व्ही पाटील
एम व्ही पार्रा
व्ही एस गर्ळी
आर पी झोपे
एस टी गढरी
आर यु पाटील(प्रभारी)
एम डी डाबे रार्
ए एस पर्ार(प्रभारी)
बी आर भार्सार
एम ए र्ळर्ी
व्ही जी परदे शी
आर बी पर्ार
आर ए ये र्ले (प्रभारी)
पी के नर्रकर
सी पी साांगळे

11) कायव - लेखापरीक्षण करणे
12) मालमत्ता तपनशल- शासकीय ईमारतीत कायालय - (अशी मालमत्ता नाही)
13)उपलब्ध सेर्ा- फोन ,इ-मे ल
14)सांस्थे च्य सांरचनात्मक तक्त्यामध्ये कायव क्षेत्राचे प्रत्ये क स्तरार्रचे तपशील
15) कायालयीन दुरध्र्नी क्रमाांक र् र्ेळाकायालयीन र्ेळा-सकाळी 9.45 ते सांध्या 5.45
Email id :- dsajalgaon.2009@rediffmail.com &
dsajalgaon@ gmail.com
दुरध्र्नी क्र.0257-2236704
16) सप्तानहक सुटी र् नर्नशष्ट्ट सेर्ेसाठी ठरनर्लेल्या र्ेळामहीण्याचा दुसरा र् चौथा- शननर्ार सुटी , प्रत्ये क
रनर्र्ार र् शासनाने
ननधारीत केलेल्या सुटया ,आदे श ननगवनमत केले
जातात नजल्हानधकारी
जळगाांर् याांचे आदे शाांन्र्ये नदलेल्या स्थाननक
सुटया
नर्नशष्ट्ट सेर्ेसाठी ठरनर्लेल्या र्ेळाशासनाने काढलेली परीपत्रका नुसार र् आदे शानुसार
17) सांस्थे चा प्रारुप तक्ता - कायालयाची रचना-

अ
जळगाांर्
जळगाांर्

1)नजल्हा नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1सहकारी सांस्था
2) नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सहकारी सांस्था

3) लेखापरीक्षकश्रेणी-1
4) लेखापरीक्षकश्रेणी-2
5)उपलेखापरीक्षक
6) नलपीक
7) नशपाई
ब)महाराष्ट्र मानहती अनधकार ननयम-2005 अतवगत अनधकारी
कमव चारी
माहीती अनधकारी
जनमाहीती अनधकारी
सहाय्यक जनमाहीती अनधकारी
क) कायालये -अनधनस्त कायाले
प्रथम नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1 सह सांस्था (साखर)
जळगाांर्
व्व्दतीय नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-1 सह सांस्था (साखर)
जळगाांर्
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सह सांस्था जळगाांर्
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सह सांस्था (पणन)जळगाांर्
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सह सांस्था (पणन) पाचोरा
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सह सांस्था चाळीसगार्
नर्शेष लेखापरीक्षक र्गव-2 सह सांस्था अमळनेर
नजल्हा नर्शेष लेखापरीक्षक व्रगव-2 सहकारी सांस्थ (पदुम)
जळगाांर्
अनधनस्त तालुका लेखापरीक्षक कायालये

नमुना -अ
(कलम4(1)(ख)(दोन)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव-1 सहकारी सांस्था जळगाांर् कायालयातील अनधकारी र्
कमव चारी याांच्या अनधकाराांचा तपनशल
अ
पदनाांम
अनधकार -आर्थथक
कोणत्या
अनभप्राय
क्र
कायद्या/ननयम/शासन
ननणवय/परीपत्रकानुसार
1
श्री आर बी जांगले
1) जळगाांर् नजल्हयातील
महाराष्ट्र सहकारी
नजल्हा नर्शे ष
सहकारी सांस्थाांचे -महाराष्ट्र
सांस्थाअनधननयम लेखापरीक्षक र्गव-1
सहकारी सांस्था अनधननयम
1960 ननयम
सहकारी सांस्था जळगाांर्
1960चे कलम 81 नुसार
1961नुसार प्रदान
सहकारी सांस्थाांचे ठरार्ाांन्र्ये
केलेले अनधकार
/र् परां तक
ु ाांन्र्ये लेखापरीक्षण
शासनाचे र्ेळोर्ेळी

करणे र् ननयमन करणे
प्रकाशीत
2) महाराष्ट्र सहकारी
झालेले
सांस्थाअनधननयम -1960
परीपत्रकेतसेच र्रीष्ट्ठ
ननयम 1961नुसार सहकारी
कायालयाचे परीपत्रके
सांस्थाांचे दोष दुरुस्ती अहर्ाल
प्राप्त करुन धे णे
3)लेखाशुल्क र्सुल करणे र्
महसुल जमा बाबत पाठपुरार्
करणे
4)अनधनस्त कायालयाांना र्
कमव चाऱयाांना आदे श ननगवनमत
करणे
5)कायालयीन कामकाजार्र
ननयां त्रण ठे र्णे
6)सहकारी खात्याचे प्रशासन
नर्भाग र्लेखापरीक्षण नर्भाग
( नजल्हा उपननबां धक र् या
काया्रयाचे कामकाजात समां न्य
ठे र्न
ु कामकाजाबाबत
पाठपुरार्ा करणे
7) माहीती अनधकार ननयम 2005 नुसार कामकाजार्र
ननयां त्रण ठे र्णे आर्श्यक त्या
सुचना दे णे र् मागवदशव न करणे
8)मा सहकारी आयुक्त र्
ननबां धक सहकारी सांस्था
महाराष्ट्र राज्य पुणे याांनी
नदलेल्या आदे शांााचे र्
सुचनाांचे पालन करणे र्
कामकाज करणे
9) छत्रपती नशर्ाजी महाराज
शेतकरी सांमान योजना सन
2017 चे कामकाज इ
करणे,सहकारी सांस्था ाांचे
कामकाज र्र ननयां त्रण ठे व्रणे
10 ) कमवचा-याांचे र्ेतन र्
भत्ते अदा करणे सेर्ाननर्ृत्ती
नर्शयी प्रकरणे ननकाली
काढणे
11) शासना नर्रुध्द दाखल
झालेल्या कोटव केसेस बाबत
न्यायालयात हजर राहाणे
आर्श्यक तेव्हा साक्ष दे णे

नमुना -ख
(कलम4(1)(ख)(2)
अ
नां

कमवचाऱयाचे नाांर्

पदनाांम

प्रशासननक अनधकार/कतवव्य

1

पी व्ही पाटील

ले खापरीक्षक श्रेणी-1

2

डी सी शिंदे

ले खापरीक्षक श्रेणी-1

3

एस एम सोवे

ले खापरीक्षक श्रेणी-2

4

आर एच ववधाते

ले खापरीक्षक श्रेणी-2

5

एस वाय चौधरी

ले खापरीक्षक श्रेणी-2

6

पी बी ववसपुते

उपलेखापरीक्षक

7

ए यु वबऱ्हाडे

उपलेखापरीक्षक

8

उपलेखापरीक्षक

9
10

श्रीमती
एस.एस.मेश्राम
आर आर बाववस्कर
आर के मोरे

11

पी एम इंगळे

वलपीक

12

व्ही यु जाधव

वलपीक

13
14

व्व्ह.वड.वास्कर
बी जे सोनार

वलपीक
विंपाई

अधव शासनकय पत्रव्यर्हार,र्ार्थषक अपें डडक्स जुळर्णे
सभार्ृत्ताांाात नटपणी ठर्णे,लोकलेखा सनमनतबाबत
ननपटारा करुन रनजष्ट्टर ठे र्णे.
कायालयीन अनधक्षक ,गोपननय पत्रव्यर्हार ,माहीती
अनधकारी कामकाज,अडचणीतील पतसांस्थाांचे
लेखापरीक्षण बाबत मानहती
कायालयातील आस्थापना नर्भाग ,सेर्ापुस्तकातील
नोंदी घे णे
मानहती अनधकार यां ााना मदत,दोष दरुस्ती
मानहती,आस्थापना नर्भागास मदत र् म.नजनर्लेप
र्गव 1 याांनी सोपनर्लेले कामकाज र्ेळीच पुणव केले.
अांदाजपत्र तयार करणे,उपलेप याांच्या दै नांनदनी
मां जरु ी,नहशोब शाखे चे कामकाज
लेखापनरक्षणनर्षयक पत्रव्यर्हार तयार
करणे,प्रशासनकय र् अफरातफर अहर्ालासांबधी
कामकाज,कजव माफीसांबधी कामकाज,कोटव केसबाबत
मानहती.
लेखापनरक्षण अहर्ाल नोंदर्हीत नोंद घे णे र् त्याची
मानहती तयार करणे म.नजनर्लेप याांनी नदलेल्या
आदे शानुसार र् र्ैयव्क्तक पदभारातील कामकाज
करणे
मानसक /त्रैमानसक मानहत्या तयार करणे,महसुल
जमा,नझरो पें न्डन्सी मानहती तयार करणे.
नहशोब शाखे स मदत
कलम 79 चे नर्र्रणपत्राांची छाननी
करणे,लेखापनरक्षण अहर्ाल छाननी बाबत मानहती
ठे र्णे.
पत्रव्यर्हार आर्क जार्क करणे,आस्थापना
नर्भागास मदत
पत्रव्यर्हार आर्क जार्क करणे,नकरकोळ/लेखा
ठे र्णे
अडचणीतील पतसांस्थे च्या कामकाजास मदत
अनभलेख कक्षातुन आर्श्यक टपाल काढु न
दे णे,फायडलग करणे,कोषागाराचे
कामकाज,पत्रव्यर्हार र्ाटप

वलपीक
उपलेखापरीक्षक

नमुना -ख
(कलम4(1)(ख)(तीन)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् सार्वजननक प्रानधकरणात
कोणताही ननणवय घे ताना पाळली जाणारी ननणवय प्रनक्रये ची आनण त्यार्रील दे खरे खीची पध्दत आनण
सोपनर्लेले व्यव्क्तगत उत्तरदानयत्र्
कायालयात दाखल होणारी सवव प्रकरणे कायालय प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने संबवधत िंाखांकडे पाठववण्यात येतात
त्यावर िंाखेकडु न प्रकरणास अनूसरुन मावहती व आवश्यकता असल्यास कामकाजाबाबत वटप्पणी/अवभप्राय
कच्चा मसुदा कायालय प्रमुखाकडे सादर करण्यात येतो तो तपासुन त्यावर कायालय प्रमुखांच्या अंवतम सुचनेप्रमाणे
पुढील कायववाही करण्यात येते अिंा वरतीने कामकाज पारदर्शिं करणारे अवधकारी व कमवचारी यांनी केलेल्या
कामकाजाबाबत उत्तरदायी राहतात.
नमुना क
कलम 4 (1)(ख)(4)
जळगांव येथील वजल्हा वविंेष ले खापरीक्षक वगव 1 सहकारी संस्था जळगांव साववजवनक प्रावधकरण होणा-या
कामासंबधी सववसामान्यपणे ठरववले ली भौवतक व आर्शथक उवदष्टे
संस्था पातळीवर ठरवले ले मावसक/त्रैमावसक/अधववार्शषक अथवा वार्शषक उवदष्टे
अ.क्र
अवधकार पद काम
भौवतक
आर्शथक
कालावधी
िंेरा
उददीष्टे
उवददष्टे
लागु नाही
नमुना क
कलम 4 (1)(ख)(5)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् सार्वजननक प्रानधकरणात
होणा-या कामासांबनध सर्वसामान्यपणे आखलेले ननयम
1.महाराष्ट सहकारी संस्था अवधवनयम 1960
2. महाराष्ट सहकारी संस्था वनयम 1961
3.संबवधत इतर िंासवकय,वनयम,िंासन वनणव य व वरीष्ठ कायालयांचे आदे िं.
नमुना क
कलम 4 (1)(क)(6)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् सार्वजननक प्रानधकरणात
उपलब्ध असलेल्या कागदपत्राांची यादी
अ.क्र
दस्तऐवज/धावरणी/नोंदवही यापैवक कोणत्या
वकती काळापयवत ही मावहती सांभाळु न ठे वली
प्रकारात उपलब्ध
जाते.
1
कायालयीन नस्त्या
अ वगव -कायमस्वरुपी जतन करावयाची
कागदपत्रे
2
आस्थापना ववभाग
ब वगव -30 वषव जतन करावयाची कागदपत्रे
3
ले खा ववभाग
क वगव - 5 वषव जतन करावयाची कागदपत्रे
4
ले खापरीक्षण ववभाग
ड वगव - फक्त 1 वषव जतन करावयाची कागदपत्रे
5
ई गव्हव नन्स व संगणक िंाखा

कलम 4 (1)(क)(सात)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या सार्वजननक प्रानधकरणाांत
कोणताही धोरणात्मक ननणवय घे ण्यापुर्ी डकर्ा त्याची कायालयात अांमलबजार्णी करण्यापुर्ी जनतेशी
अथर्ा जनतेच्या प्रनतननधीशी चचा करण्याबाबत अव्स्तत्र्ात असलेल्या व्यर्स्थे चा तपनशल
अ.क्र
कोणत्या ववषयासंबधी व्यवस्थे ची कायवपध्दतीची संबवधत िंासवकय
पुनवववलोकनाचा
सल्लामसलत
वनणवय/कायालयीन
काळ
आदे िं/राजपत्र वगवरेचा
क्रमांक व तारीख
लागु नाही
कलम 4 (1)(ख)(आठ)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर्या सार्वजननक प्रानधकरणातील
सनमत्या,पनरषदा अथर्ा मां डळाच्या बै ठनकचे तपनशल
अ.क्र सवमती
सवमती
सवमती,मंडळ सवमती,मंडळ वा त्या वैठवकस त्य बैठकेचा या
मंडळ वा
मंडळ वा वा पवरषदे चा पवरषदे च्या
उपव्स्थत
इवतवृत्तांत
बैठवकचा
पवरषदांची पवरषदे चा उददे िं
बैठवकच्या
राहण्याची
जनतेस
इवतवृत्तांत
नावे
ढाचा
वारं वारीता
जनतेस मुभा पाहण्यासाठी कोणाकडे
आहे का
उपलध्द
उपलब्ध
आहे का
असतो
1
मवहला
िंासनाने मवहलांच्या
आवश्यकतप्रमाणे नाही
नाही
सवमती
तक्रार
ववहीत
लैं गीक
बैठका घे ण्यात
सवचव व
वनवारण
केल्या
छळाबाबत
येतात
अध्यक्ष
सवमती
प्रमाणे
च्या
यांचे कडे
तक्रारीचा
वनपटारा
करणे

नमुना -अ
कलम 4 (1)(ख)(9)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील अनधकारी
र् कमव चारी याांची नार्े र् भत्ते र् त्याांचे र्ेतन
अ
नां
1
1
2
3

पदनाांम

2
वजल्हा वविंेष ले खापरीक्षक वगव -1
सह संस्था जळगांव
लेखापरीक्षक श्रेणी-1
लेखापरीक्षक श्रेणी-1

अनधकारी
/कमवचाऱयाचां
नाांर्(सर्वश्री)
3
आर बी जंगले
पी व्ही पाटील
डी सी शिंदे

र्गव

4
1

कायालया
त रुजु
नदनाांक
5
1/9/2016
8/3/17
1/3/16

दुरध्र्नी क्र/
ई-मे ल

एकुण
र्ेतन

6
02572236704
,,
,,

7
87605
52085
51199

4
5
6
7
8
9

लेखापरीक्षक श्रेणी-2
लेखापरीक्षक श्रेणी-2
लेखापरीक्षक श्रेणी-2
उपलेखापरीक्षक
उपलेखापरीक्षक
उपलेखापरीक्षक

10
11

उपलेखापरीक्षक
वलपीक

12
13
14
15

वलपीक
वलपीक
वलपीक
विंपाई

एस एम सोवे
आर एच ववधाते
एस वाय चौधरी
पी बी ववसपुते
ए यु वबऱ्हाडे
श्रीमती
एस.एस.मेश्राम
आर.के.मोरे
आर आर
बाववस्कर

5/10/16
29/4/13
1/3/16
9/5/2008
8/3/17
9/3/17

,,
,,
,,
,,
,,
,,

44065
40104
44112
35067
28250
28250

1/7/12
1/7/16

,,
,,

32060
27720

पी एम इंगळे
व्व्ह.वड.वास्कर
व्ही यु जाधव
बी जे सोनार

23/9/16
27/3/12
1/7/17
13/6/17

,,
,,
,,
,,

21887
24637
21887
25715

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(11)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्र्ग 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयाचे मां जरु
अांदाजपत्रक र् खचाचा तपनशल याची नर्स्तृत माहीती प्रकानशत करणे
1)अांदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन
2) अनुदानाच्या नर्तरणाच्या प्रनतचे प्रकाशन
अ नां

अांदाजपत्रकीय शीषाचे
र्णवन

अनुदान
17/18

वेतन
प्रवास
ववज व पाणी
कायालयीन खचव
कायालयीन भाडे
एकुण-

34200000
1420000
27000
38708
262000
35947708

ननयोनजत र्ापर
(क्षे त्र र् कामाचा
तपनशल)
22312568
400850
29057
38708
207095
22988278

अनधक अनुदान
अपे नक्षत असल्यास
रुपयाांत
-

अनभप्राय

-

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(12)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील अनुदान
र्ाटपाच्या कायव क्रमाची कायव पध्दती 17-18 या र्षासाठी प्रकाशीत करणे
मा ववभागीय सहवनबंधक सहकारी संस्था (ले खापरीक्षण ) नाविंक ववभाग नाविंक यांचे कायालयामाफवत अनुदान
वाटप केले जाते
या कायालयास लागु नाही

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(12)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील अनुदान
लाभाथींची नर्स्तृत माहीती प्रकाशीत करणे
मा ववभागीय सहवनबंधक सहकारी संस्था (ले खापरीक्षण ) नाविंक ववभाग नाविंक यांचे कायालयामाफवत अनुदान
वाटप केले जाते
या कायालयास लागु नाही

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(13)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील नमळणाऱया
सर्लतीचा परर्ाणा याची चालु र्षाची तपनशलर्ार माहीती परर्ाणा/परर्ानगी/सर्लतीचे प्रकार
अ नां

परर्ाना
धारकाचे
नाांर्

परर्ानाचा परर्ाणा
प्रकार
क्रमाांक

नदनाांक नदनाांका
पासुन पयं त

साधारण
अटी

परर्ाणा नर्स्तृत
मानहती

मानहती
लागु नाही

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(14)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातीलमानहतीचे
इलेक्रॉननक स्र्रुपात साठनर्लेली मानहती प्रकाशीत करणे चालु र्षाकरीता
अनु
क्र

दस्त ऐर्जाचा
प्रकार

नर्षय

1

सांगण्कार्रील
मानहती र्
पत्रव्यर्हार

लागु असेल
तेथे

कोणत्या
इलेक्रॉननकनमुन्यात
1) सांगणक
2) सीडी
3) फ्लॉपी

माहीती
जबाबदार
नमळण्याची
व्यक्ती
पध्दती
ऑन लाईल
या
/प्रत्यक्ष
कायालयातील
/समक्ष
मानहती
/टपालाव्दारे अनधकारी र्
तालुका
कायालयातील
कमवचारी

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(15)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील उपलब्ध
सुनर्धाांचा तक्ता प्रकाशीत करणे ,उपलब्ध सुनर्धा प्रकार
1) मावहती अवधकारान्वये कायालयाकडे अजव दाखल झाल्यावर अजावर योग्य ती कायववाही करुन मावहती
पुरववणे त येते.
नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(16)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील शासनकय
मानहती अनधकारी /सहाय्यक शासनकय मानहती अनधकारी /अनपनलय प्रानधकारी (तथा लोक प्रानधकाराच्या
कायव क्षेत्रातील ) याांचा नर्स्तृत मानहती प्रकानशत करणे.
अनु शासनकय
पदनाांम
कायव क्षे पत्ता र् फोन
ई-मे ल
अनपनलय
क्र
मानहती
त्र
प्रानधकारी
अनधकाऱयाचे
नाांर्
1

श्री डी सी शिंदे

ले खापरीक्ष
क श्रेणी-1
सहकारी
संस्था
(बलुतेदार)
जळगांव

जळगां
व
वजल्हा

वजल्हा वविंेष
Email id :श्री पी एफ चव्हाण
ले खापरीक्षक वगव- dsajalgaon.2009 वविंेष ले खापरीक्षक
1 सह संस्था
@rediffmail.co वगव-2 सह संस्था
जळगांव
m&
(प.द) जळगांव
dsajalgaon@
प्रिंासकीय इमारत
3रा टप्पा ,आकािं
gmail.com
वाणी जवळ
,जळगांव
02572236704

नमुना-अ
कलम 4(1)(ख)(17)
जळगाांर् ये थील नजल्हा नर्शे ष लेखापरीक्षक र्गव 1 सहकारी सांस्था जळगाांर् या कायालयातील प्रकानशत
मानहती सादर केली.
नदनाांक 22/12/2017
( आर बी जांगले)
नजल्हा नर्शेष लेखापरीक्षरक र्गव-1
सहकारी सांस्था जळगाांर्

