माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005
कलम 4 (1) (B) (i)
या सार्वजहनक प्राहधकरणाच्या कामाांचा आहण कतववयाांचा तपशील
1.

सार्वजननक प्रानधकरणाचे नार्

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ

2.

सं पुणव पत्ता

3.
4.
5.

कायालय प्रमुख
कोणत्या खात्याच्या अनधनस्त हे कायालय आहे
कामाचा अहर्ाल कोणत्या कायालयाकडे सादर
केला जातो

¿Ö×®Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü•Ö¾Öôû ×´ÖÃÖÖôû ™üÖò¾Ö¸ü 2 ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ ¸êü»¾Öê
•›üÖ®Ö ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû •Öã®ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ.
श्री †Ö¸ü.™üß.¿ÖêôûÛêú

6.

कायवकक्षा भौगोनलक

7.
8.
9.
10
11

अंगीकत व्रत (mission)
ध्येय / धोरण (Vission)
साध््
प्रत्यक्ष कायव
जनतेला दे त असलेल्या सेर्ांचा थोडक्यात
तपशील
स्थार्र मालमत्ता (येथे तुमच्या प्रानधकरणाची
जमीन, इमारत आनण अन्य स्थार्र मालमत्ते चा
तपशील दयार्ा )
प्रानधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता
(र्ंशर्ृक्षाचा
तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढु न , प्रत्येक,
पातळीर्र कायवकक्षा र् सं पकाच्या पत्याशी त्याची
जोड घालुन दाखर्ार्ी.)
कायालयाची र्ेळ आनण दुरध्र्नी क्रमांक
(सर्व
दुरध्र्नी क्रमांक , फॅक्स क्रमांक , ई-मे ल आनण
कायालयीन कालानंतर सं पकाचा तात
डीचा
क्रमांक असेल तर तोही)
साप्ताहीक सुटटी आनण नर्शेष से र्ांचा कालार्धी

12

13

14

15

सहकार, पणन र् र्स्त्रोदयोग नर्भाग
मा.सहकार आयुक्त र् ननबंधक , सहकारी सं स्था ,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

´ÖÖ.×¾Ö³ÖÖ×ÝÖµÖ ÃÖÆü×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú , ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö)
†Öî¸üÝÖÖ²ÖÖ¤ü
´ÖÖ.×¾Ö³ÖÖ×ÝÖµÖ ÃÖÆü×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú , ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
(»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ) †Öî¸üÝÖÖ²ÖÖ¤ü
• •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ (8 ŸÖÖ»ÖæÛêú)
सहकारी सं स्थांचे लेखापरीक्षण काम
सहकारी सं स्थांचे लेखापरीक्षण काम
सहकारी सं स्थांचे लेखापरीक्षण काम
सहकारी सं स्थांचे लेखापरीक्षण काम
सहकार नर्भागाकडे सोपनर्लेले सहकारी सं स्थांचे
लेखापरीक्षण कामकाज करणे
ननरं क

सोबत जोडला आहे .

सकाळी 9.45 ते सं ध्याकाळी 5.45. दूरध्र्नी क्र .
02482- 225594
Email id :-dsajalna_nk@rediffmail.com
सर्व रनर्र्ार तसे च प्रत्येक मनहन्यातील दुसरा र्
चौथा शननर्ार तसे च शासनाने जा
हीर केलेल्या
सार्वजननक सुट्टया.
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×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ
या कायालयातील हर्षयाांचे कायासनहनहाय काम र्ाटप
अ.क्र
1

कायासनाचे नार्
आस्थापना

पदनाम

•¯Öलेखा
परीक्षक

हर्भाग

कामाचे स्र्रुप

आस्थापना

आस्थापना नर्भागाचा र्नरष्ट्ठ कायालयाचा
पत्रव्यर्हार पाहणे. सर्व कमवचाऱयांचे कायवनर्र्रण
जमा करणे . सर्व प्रकारच्या प्रनशक्षण मानहती सादर
करणे , कायालयातील ÃÖ¾ÖÔ कमवचारी यांचे
सेर्ापुस्तक अदयार्त ठे र्णे, ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ

Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ×Ûú¸üÛúÖêôû ¸ü•ÖÖ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü †¤üµÖÖ¾ÖŸÖ
šêü¾ÖÞÖê.ŸÖÃÖê“Ö †Ù•ÖŸÖ ¸ü•ÖÖ ¾Ö ¾Öî¤üµÖ×ÛúµÖ ¸ü•ÖÖ ‡.“Öê
¸ü•ÖÖ´ÖÓ•Öã¸üß †Ö¤êü¿Ö²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ µÖÖÓ®ÖÖ
×™ü¯¯ÖÞÖß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¸ü•ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß †Ö¤êü¿Ö ÛúÖœüÞÖê.
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö कमवचारी यांचे मत्ता र् दायीत्र्

संकलीत करणे र् त्याबाबत र्नरष्ट्ठ कायालयास
कळनर्णे, नटपणी र् पत्रव्यर्हार सादर करणे .
ŸÖÖ»ÖãÛúÖ कायालय भाडे पत्रव्यर्हार पाहणे. र्ार्षषक
र्ेतनर्ाढी र् र्ेतनननश्चतीती प्रकरणÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ®ÖÖê Ó¤ü

‘ÖêÞÖê ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖÛú †¤üµÖÖ¾ÖŸÖ
šêü¾ÖÞÖê, ŸÖÃÖê“Ö ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸ü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¤êüµÖÛêú ŸÖµÖÖ¸ü
Ûúºþ®Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê, , आस्थापनेर्रील सर्व
अनधकारी र् कमवचारी यांची सर्व प्रकारची नबले
काढणे , लेखा शाखे तील सर्व प्रकारची नबले ,
कॅशबुक तयार करणे . कायालयातील अनधकारी
र् कमवचारी यांचे आयकर नर्र्रणपत्रे तयार
करणे . स्टे शनरी प्रप्रटींग बाबत मागणीपत्र तयार
करणे . घरबांधणी, मोटर सायकल अग्रीम,
संगणक अग्रीम, भनननन अग्रीम ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö¸üßÂšü
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê नर्ननयोग दाखले,
लेखानर्भागातील नोंदर्हया अद्ययार्त करणे .
आयकर नर्र्रणपत्रे तयार करणे . स्टे शनरी प्रप्रटींग
बाबत
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»ÖêÜÖÖ

•¯Öलेखा

मागणीपत्र

तयार

करणे .¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ

³Ö¢ÖÖ,
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ³ÖÖ›êü, †Öò×±úÃÖ ÜÖ“ÖÔ ‡.²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ²Ö•Öê™ü“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß Ûú¸üÞÖê
ŸÖÖ»ÖãÛúÖ कायालय भाडे ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö
ÜÖÖŸÖê ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ †®¾ÖêÂÖÞÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖ Ö“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ
Ûú¸ÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö ¾Ö
¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ Ûú¸üÞÖê.ü

»ÖêÜÖÖ

परीक्षक

र्ार्षषक
र्ेतनर्ाढी
र्
र्ेतनननश्चतीती
प्रकरणÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ®ÖÖê Ó¤ü ‘ÖêÞÖê ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖÖ“Öê
2

ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖÛú †¤üµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê, ŸÖÃÖê“Ö ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸ü
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¤êüµÖÛêú ŸÖµÖÖ¸ü Ûúºþ®Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê, ,
आस्थापनेर्रील सर्व अनधकारी र् कमव चारी यांची
सर्व प्रकारची नबले काढणे, लेखा शाखे तील सर्व
प्रकारची नबले, कॅशबुक तयार करणे .
कायालयातील अनधकारी र् कमव चारी यांचे
आयकर नर्र्रणपत्रे तयार करणे . स्टे शनरी प्रप्रटींग
बाबत मागणीपत्र तयार करणे . घरबांधणी, मोटर
सायकल अग्रीम, संगणक अग्रीम, भनननन अग्रीम

‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö¸üßÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê

नर्ननयोग दाखले, लेखानर्भागातील नोंदर्हया
अद्ययार्त करणे . आयकर नर्र्रणपत्रे तयार
करणे . स्टे शनरी प्रप्रटींग बाबत मागणीपत्र तयार
करणे .¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ

³Ö¢ÖÖ, ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ³ÖÖ›êü, †Öò×±úÃÖ ÜÖ“ÖÔ
‡.²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ²Ö•Öê™ü“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß Ûú¸üÞÖê
8

†Ö¾ÖÛú •ÖÖ¾ÖÛú ×¾Ö³ÖÖÝÖ

कननष्ट्ठ
नलपीक

आस्थापना

कायालयात आलेले सर्व टपाल आर्क जार्क
करणे र् टपाल र्ेळीच पानरत होईल हे पाहणे.
नतकीटांचा नहशोब ठे र्णे. ×•Öनर्लेप र्गव-1 µÖÖÓ®Öß

¾ÖêôûÖê¾Öêôû ß ×¤ü»Öê»Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö Ûú¸üÞÖê ×—Ö¸üÖê¯Öê›ü®ÃÖßÃÖÖšüß
ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÛú›æü®Ö ×—Ö¸üÖê¯Öê›ü®ÃÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêÞÖê
¾Ö ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ“ÖÖ ×—Ö¸üÖ¯ê Öê›ü®ÃÖß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ŸÖµÖÖ¸ü
Ûú¸üÞÖê ¾Ö ´ÖÖ.×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ÃÖÆü×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ µÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê ‡ ÍÃÖÖ¯ŸÖÖ×ÆüÛ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´Öê»Ö¾¤üÖ¸êü ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê Í त्याबाबी“Öê †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ »ÖêÜÖÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê †Ö¾ÖÛú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ²Ö™ü¾Ö›üÖ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü šêü¾ÖÞÖê
†®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ¯ÖÏ×ŸÖõÖÖ¬Öß®Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ®ÖÖê¤ü
¯ÖÏ×ŸÖõÖÖ¬Öß®Ö ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ‘ÖêÞÖê.
लेखापरीक्षण ×¾Ö³ÖÖÝÖ

लेखा
परीक्षक
श्रेणी-2

लेखा परी

रोजचे रोज ईमेल पाहु न र्नरष्ट्ठांच्या ननदशवनास
आणुन दे णे र्नरष्ट्ठ कायालयाशी पत्रव्यर्हार
करणे , मानसक मानहती, सभा नटपणी तयार करणे .
रोजचे रोज ईमेल पाहु न र्नरष्ट्ठांच्या ननदशवनास
आणुन दे णे, सहा गठ्ठे पध्दतीने धानरका ठे र्णे,
र्ेळोर्ेळी प्रनदणी र् नर्रळणीचे काम करणे ,
र्ेळोर्ेळी ´ÖÖ.×•Ö×¾Ö»Öê¯Ö यांच्या आदे शाने काम
करणे . ´ÖÖ.×•Ö×¾Ö»Öê¯Ö र्गव -1 माफवत पत्रव्यर्हार

क्षण

¾Ö¸üßÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ
सादर
करणे .
‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. ŸÖÖŸÖ›üß“Öß
¾Ö ´ÖÖ×ÃÖÛú †ÖœüÖ¾ÖÖ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ®Ö ŸÖÖ»ÖãÛúÖ
3

»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾Ö •¯Ö»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú µÖÖÓ“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“ÖÖ
×¸ü¯ÖÖê™Ôü ´ÖÖ×ÃÖÛú †¬ÖÔ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¯Ö¡ÖÖ¾¤üÖ¸êü ´ÖÖ.×¾Ö³ÖÖ×ÝÖµÖ
ÃÖÆü×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ (»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ) †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. लेखापनरक्षण नर्भागाचा
ŸÖÖ»ÖãÛúÖ कायालयाशी पत्रव्यर्हार करणे. सभा
इनतर्ृत्त, लेपशुल्क र् इतर शासकीय येणे रकमा
मानहती, पीएसी, नाबाडव मानहती, कजव माफी,
व्याजमाफी, बाबत पत्रव्यर्हार करणे र् मानहती
सादर करणे ,.

कलम 4(1)(b)(i)
हर्भागाचा प्रारुप तक्ता
अ.क्र. अनधका-याचे नार्
1.
श्री †Ö¸ü.टी.¿ÖêôûÛêú

पदनाम

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ

दुरध्र्नी क्रमांक
02482-225594

कलम 4 (1) (B) (2) नमुना क
या सार्वजहनक प्राहधकरणातील अहधकारी र् कमव चारी याांच्या अहधकार कक्षा

क
अ.क्र

अनधकार पद

आर्षथक अनधकार

संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

1

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú
¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ

मुंबई नर्त्तीय
ननयम 1959 र्
महाराष्ट्र
आकस्स्मक खचव
ननयम
1965
प्रमाणे नदलेले
अनधकार

मुंबई नर्त्तीय ननयम 1959 र् महाराष्ट्र आकस्स्मक
खचव ननयम 1965 प्रमाणे नदलेले अनधकार तसे च
शासनाने र्ेळोर्ेळी ननगवनमत केलेले ननयम
,
अनधननयम, शासन ननणवय , पनरपत्रक, कायालयीन
अनधसूचना इत्यादीनुसार दे ण्यात आलेल्या आर्षथक
अनधकारानुसार ×•Ö»ÆüÖतील कामकाज चालनर्ले
जाते.

शेरा
(असल्यास)
-

ख
अ.क्र
1

अनधकार पद

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
•ÖÖ»Ö®ÖÖ

प्रशासननक
अनधकार
शासनाने
र्ेळोर्ेळी
पारीत केलेले

संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

शेरा
(असल्यास)

शासनाने र्ेळोर्ेळी ननगवनमत केलेले ननयम, अनधननयम,
शासन ननणवय , पनरपत्रक, कायालयीन अनधसूचना
इत्यादीनुसार दे ण्यात आलेल्या आर्षथक
अनधकारानुसार ×•Ö»ÆüµÖÖतील कामकाज चालनर्ले जाते .

-

4

ग
अ.क्र अनधकार पद फौजदारी अनधकार संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र
-

शेरा (असल्यास)
-

घ
अ.क्र अनधकार पद अधव न्यानयक अनधकार संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र शेरा (असल्यास)
1
/मानहती अनधकार ननयम 2005
-

य
अ.क्र अनधकार पद न्यानयक अनधकार संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र
1
-

शेरा (असल्यास)
-

कलम 4 (1) (B) (2) नमुना ख
या सार्वजहनक प्राहधकरणातील अहधकारी र् कमव चारी याांच्या अहधकार कक्षा
क
अ.क्र

अनधकार पद

आर्षथक कतवव्ये

संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

1

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú
¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ

मुंबई नर्त्तीय
ननयम 1959 र्
महाराष्ट्र
आकस्स्मक खचव
ननयम
1965
प्रमाणे नदलेले
अनधकार

मुंबई नर्त्तीय ननयम 1959 र् महाराष्ट्र आकस्स्मक
खचव ननयम 1965 प्रमाणे नदलेले अनधकार तसे च
शासनाने र्ेळोर्ेळी
ननगवनमत केलेले ननयम
,
अनधननयम, शासन ननणवय , पनरपत्रक, कायालयीन
अनधसूचना इत्यादीनुसार दे ण्यात आलेल्या आर्षथक
अनधकारानुसार नर्भागातील कामकाज चालनर्ले
जाते.

शेरा
(असल्यास)
-

ख
अ.क्र
1

अनधकार पद

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
•ÖÖ»Ö®ÖÖ

प्रशासननक
कतवव्ये
शासनाने
र्ेळोर्ेळी
पारीत केलेले

संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र

शेरा
(असल्यास)

शासनाने र्ेळोर्ेळी ननगवनमत केलेले ननयम
,
अनधननयम, शासन ननणवय , पनरपत्रक, कायालयीन
अनधसूचना इत्यादीनुसार दे ण्यात आलेल्या आर्षथक
अनधकारानुसार नर्भागातील कामकाज चालनर्ले
जाते.

-

5

ग
अ.क्र
1

अनधकार
पद
-

फौजदारी
कतवव्ये
-

संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र
महाराष्ट्र सहकारी सं स्था अनधननयम
1960 नुसार सहकारी
सं स्थांचे लेखापरीक्षण करताना अपहार /अफरातफर आढळल्यास
गुन्हे ननबंधकाच्या मं जूरीने दाखल करता येतात.

शेरा
(असल्यास)
-

घ
अ.क्र अनधकार पद अधव न्यानयक कतवव्ये संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र शेरा (असल्यास)
1
मानहती अनधकार ननयम 2005
-

य
अ.क्र अनधकार पद न्यानयक कतवव्ये संबंनधत कायदा/ननयम/आदे श/राजपत्र
1
-

6

शेरा (असल्यास)
-

कलम 4 (1) (b)(iii)
कलम 4 (1) (b) (2) नमुना ख
या सार्वजहनक प्राहधकरणात कोणताही हनणवय घे ताना पाळली जाणारी हनणवय प्रहक्रये ची आहण त्यार्रील
दे खरे खीची पध्दत आहण सोपहर्लेले वयक्तीगत उत्तरदाहयत्र्
अ.क्र.
1
2

तपशील
कामाचे नार्
सं बंनधत तरतुद

मानहती
सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण काम.
ननणव य प्रनक्रया मा. सहकार आयुक्त र् ननबंधक , महाराष्ट्र राज्य,
पुणे तसेच सहकारी सं स्थांचे ननबंधक यांचेमाफवत केले जाते .
महाराष्ट्र सहकारी सं स्था अनधननयम 1960.
महाराष्ट्र सहकारी सं स्था अनधननयम 1961.

3
4

सं बंनधत अनधननयम
ननयम

5

शासन ननणव य

र्रील ननयमांतगवत तसे च प्र शासकीय सुधारणांतगवत र्ेळोर्ेळी
नदलेले ननदे श.

6

पनरपत्रक क्र

7

कायालयीन आदे श

´ÖÖ.ÃÖÆüÛúÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ×®Ö²Ö¬ÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯ÖãÞÖê
µÖÖÓ®Öß¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê ¯Ö¸üß¯Ö¡ÖÛú.
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö †Ö¤êü¿Ö.

सांघटनाांचे लक्ष (र्ार्षषक)
अ.क्र.

काम/कायव

कामाचे प्रमाण
हन रां क

आर्षथक लक्ष

अहभप्राय

कलम 4(1)(b)(iv) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा
प्रत्ये क कामाची कालमयादा
अ.क्र.

काम/कायव

हदर्स/तास पूणव
जबाबादार
तक्रार हनर्ारण
करण्यासाठी
अहधकारी
अहधकारी
रचना र् कायव पध्दती याांनी ठरर्ून हदलेल्या कामाच्या प्रमाणात तसेच र्ेळोर्ेळी हदलेल्या हनदे शानुसार

7

कलम 4 (1)(b)(5) नमुना (अ)
कामाशी सांबांहधत हनयम/अहधहनयम
अ.क्र.

3
4
5

सूचना पत्रकानुसार नदलेले नर्षय
ननयम क्रमांक र् र्षव
अ) केंद्र शासनाची प्रकाशने
ब) महाराष्ट्र हर्धान मां डळाची प्रकाशने
क) राज्य शासनाची सामान्य प्रशासन हर्भागाची प्रकाशने /हनयम/अहधहनयम
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (र्तवणूक) ननयम
1979
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (नशस्त र् अनपल) ननयम
1979
नर्भागीय चौकशी ननयम पुस्स्तका (चौथी आर्ृत्ती)
1991
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भनर्ष्ट्य ननर्ाह ननधी ननयम
ड) हर्त्त हर्भागाने हर्हीत केलेले खालील हनयम
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (सेर्ेच्या सर्वसाधारण शती) ननयम
1981
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (पदग्रहण अर्धी, स्र्ीयेतर से र्ा इ.)
1981
ननयम
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (रजा) ननयम
1981
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (र्ेतन) ननयम
1981
महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (ननर्ृत्तीर्ेतन) ननयम
1982

6
7
8
9

महाराष्ट्र नागरी सेर्ा (ननर्ृत्तीर्ेतनाचे अंशराशीकरण) ननयम
महाराष्ट्र अथव संकल्पीय ननयम पुस्स्तका
महाराष्ट्र आकस्मीक खचव ननयम
नर्त्तीय ननयम

1
1
1
2
3
4
1
2

1

1
2
3

1965
1959

इ. सामान्य प्रशासन हर्भागाने हर्हीत केलेल्या अन्य हनयम/अहधहनयम
मानहतीचा अनधकार अनधननयम
2005
ई. इतर प्रकाशने र् हनयम
उ. सहकार, पणन र् र्स्रोद्योग हर्भागाने हर्हीत केलेले अहधहनयम / हनयम
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अनधननयम 1960
1960
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरे दी नर्क्री (ननयमन) अनधननयम
1963
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ननयम 1961
1961
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कलम 4(1)(b)(v) नमुना (ब)
कामाशी सांबांहधत शासन हनणवय
अ.क्र.

शासन ननणव यानुसार नदलेले नर्षय

शासन ननणवय क्रमांक र्
अनभप्राय (असल्यास)
तारीख
सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग नर्भागाचे कामकाज या नर्भागाकडू न जे धोरणात्मक ननणव य घेतले जातात त्यानुसार
तसेच सदर सहकार , पणन र् र्स्त्रोद्योग नर्भागाने केलेल्या अनधननयम
/ननयम/शासन ननणव य /पनरपत्रके
इत्यादीनुसार चालते . नर्भागाचे शासन ननणव य/पनरपत्रके इत्यादी र्ेर्साईटर्र उपलब्ध आहे त .
कलम 4(1)(b)(v) नमुना (क)
कामाशी सांबांहधत पहरपरके
अ.क्र.

शासन पनरपत्रकानुसार नदलेले नर्षय

पनरपत्रक क्रमांक र्
अनभप्राय (असल्यास)
तारीख
सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग नर्भागाचे कामकाज या नर्भागाकडू न जे धोरणात्मक ननणव य घेतले जातात त्यानुसार
तसेच सदर सहकार , पणन र् र्स्त्रोद्योग
नर्भागाने केलेल्या अनधननयम /ननयम/शासन ननणव य /पनरपत्रके
इत्यादीनुसार चालते . नर्भागाचे शासन ननणव य/पनरपत्रके इत्यादी र्ेर्साईटर्र उपलब्ध आहे त .
कलम 4(1)(b)(v) नमुना (ड)
कामाशी सांबांहधत कायालयीन आदे श/धोरणात्मक पहरपरके
अ.क्र.
नर्षय
क्रमांक र् तारीख
अनभप्राय (असल्यास)
सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग नर्भागाचे कामकाज या नर्भागाकडू न जे धोरणात्मक ननणव य घेतले जातात त्यानुसार
तसेच सदर सहकार , पणन र् र्स्त्रोद्योग नर्भागाने केलेल्या अनधननयम
/ननयम/शासन ननणव य /पनरपत्रके
इत्यादीनुसार चालते . नर्भागाचे शासन ननणव य/पनरपत्रके इत्यादी र्े र्साईटर्र उपलब्ध आहे त.
कलम 4(1)(b)(v) नमुना (इ)
सहकार, पणन र् र्स्रोद्योग हर्भागातील उपलब्ध दस्तऐर्जाांची यादी
अ.क्र.

दस्तऐर्जाचा प्रकार

नर्षय

व्यक्तीचे नठकाण
(उपरोक्त
कायालयात उपलब्ध
नसल्यास)
कलम 4(1)(b)(v) नमुना (अ) मधील क्रमांक 1 ते 7 तसे च कामाशी सं बंनधत ननयम /अनधननयम र्
नर्भागाकडू न ननगवनमत करण्यात आलेले शासन ननणव य हे दस्तऐर्ज नर्भागाकडे उपलब्ध असून
र्ेर्साईटर्र उपलब्ध आहे त.

9

संबंनधत
व्यक्ती/पदनाम

कलम 4(1)(अ)(vi)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
दस्तऐर्जाांची र्गवर्ारी
अ.क्र.

1

हर्षय

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
•ÖÖ»Ö®ÖÖ µÖÖ
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ
नर्षय सूचीप्रमाणे
असणारे नर्षय

दस्तऐर्जाचा
प्रकार/नस्ती/मस्टर/नोंद
पुस्तक, वहार्चर इ.
मानहती अनधका -याकडे
सोपनर्लेल्या
कामकाजानुसार त्यांच्या
नर्षयाशी सं बंनधत नस्त्या ,
नोंदपुस्तके,
हजे रीपट,
स्थायी आदे शांचे संकलन,
इ. या स्र्रुपात ठे र्ण्यात
येतात.

प्रमुख बाबींचा
तपशीलर्ार

सुरहक्षत ठे र्ण्याचा
कालार्धी

कलम 4(1)(b)(v)
मध्ये नमूद केलेल्या
कामाशी सं बंनधत
ननयम/अनधननयम र्
र्नरष्ट्ठ
स्तरार्रुन
घेतलेल्या ननणव याच्या
अनुषंगाने केलेली
कायवर्ाही

कायालयीन कायवपध्दती
ननयम पुस्तीका प्रकरण
क्र. 11 मधील मुद्या क्र .
93
नुसार नस्तीच्या
र्गीकरणाच्या
आदे शानुसार अ र्गव
(कायम),
ब र्गव 30 र्षापयंत,
क र्गव 5 र्षांपयंत ,
ड र्गव 1 र्षांपयंत
यामध्ये दस्तऐर्ज
नर्भागले जातात.

कलम 4(1)(अ)(vii)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ मध्ये

पहरणामकारक कामासाठी जनसामान्याांशी

सल्लामसलत करण्याची वयर्स्था
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा हर्षय

कायव प्रणालीचे
कोणत्या
हर्स्तृत र्णवन अहधहनयमा/हनयमा/पहरपरकाद्वारे
हन रां क

पुनरार्ृत्ती
काल

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना(अ)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ सहमतीची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

सहमतीचे नार्

सहमतीचे
सदस्य

सहमतीचे
उहिष्ट्ट
हन रां क

10

हकती र्ेळा
घे ण्यात ये ते

प्रमुख
बाबींचा
तपशीलर्ार

सुरहक्षत
ठे र्ण्याचा
कालार्धी

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना(ब)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖच्या अहधसभाांची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

अहधसभे चे नार्

सभेचे
सदस्य

सभे चे
उहिष्ट्ट

हकती र्ेळा
घे ण्यात ये ते

सभा
जनसामान्या
सह खुली
आहे ककर्ा
नाही

सभे चा
कायव र्त्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

हन रां क
कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना(क)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖच्या पहरषदाांची
अ.क्र.

पहरषदे चे नार्

पहरषदे चे
सदस्य

पहरषदे चे
उहिष्ट्ट

हकती र्ेळा
घे ण्यात ये ते

यादी प्रकाहशत करणे

सभा
जनसामान्या
सह खुली
आहे ककर्ा
नाही

सभे चा
कायव र्त्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

हन रां क

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना(ड)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖच्या कोणत्या सांस्थे ची
अ.क्र.

सांस्थे चे नार्

सांस्थे चे सदस्य

सांस्थे चे उहिष्ट्ट

हकती र्ेळा
घेण्यात ये ते

हन रां क

11

यादी प्रकाहशत करणे

सभा जनसामान्या
सह खुली आहे
ककर्ा नाही

सभेचा
कायव र्त्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

कलम 4(1)(ब)(ix)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖच्या माहहती अहधकारा खालील कलम 4(1)(b)(ix) र्
4(1) प्रमाणे याांचे कायालयातील अहधकारी र् कमव चारी याांची नार्े र् त्याांचे माहसक र्ेतन
Sr.no.

1

Name of
Employee
R.T.Shelke

Designation

Cl
ass

Dt.of
Joining

Tel.No.

Gross
Salary

Spl.Auditor cI A

01.09.2017

9922443685

72269

2

S.P.Sonsale

Auditor Gr II

C

01.09.2017

8623834683

42647

3

R.L.Kakde

Auditor Gr II

C

02.07.91

9420826259

43648

4

T.R.Pardeshi

Auditor Gr II

C

22.02.91

9421320105

52577

5

V.N. Ghogare

Auditor Gr II

C

25.6.08

9049453424

47985

6

A.G.Jadhav

Auditor Gr II

C

25.03.08

9028531000

39034

7

J.Y.Patil

Sub-Auditor

C

14.03.12

8275340967

32433

8

S.B.Kolte

Sub-Auditor

C

20.04.91

7798087278

29406

9

P.R.Kolte

Sub-Auditor

C

11.07.94

9421658355

35234

10

G.V.Potabattin

Sub-Auditor

C

15.04.91

9423158507

43032

11

S.V.Mohril

Sub-Auditor

C

14.03.08

9421470689

35367

12

R.K.Panchwatkar

Sub-Auditor

C

5.01.04

8623906833

430392

13

B.R.Kawde

Sub-Auditor

C

12.12.94

9049254935

36219

14

R.K.Salokh

Junior clerk

C

04.05.98

7588598949
9403887358

27632

15

R.M.Parihar

Junior clerk

C

20.03.91

9822195894

36390

16

M.Gaous K.Baje

peon

D

12.04.91

9527144026

29380

12

Remarks

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ

याांचे कायालयातील अहधका-याांची र्

कमवचा-याांचे पगार र् भत्ते .
Sr.N

Clas

o.

s

Pay Scale + Grade
Pay

D.A. in
%

H.R.A.
in %

C.L.A. as per
th

6

\Pay in
Rs.

1

A

2

C

3

C

4

C

5

C

6

C

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C
C
C
C
C
C
C
C
C
D

15600-39100+5400
9300-34800 + 4200
9300-34800 + 4200
9300-34800 + 4300
9300-34800 + 4200
9300-34800 + 4200
5200-20200 + 2400
5200-20200 + 4200
5200-20200 + 2400
5200-20200 + 4200
5200-20200 + 2400
5200-20200 + 4200
5200-20200 + 2400
5200-20200+2400
5200-20200+2400
5200-20200+2000

136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%
136%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

13

Other

Special

Travelling

Allowances

Allowances as

like Training

per occasion

Allowance etc.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

AS PER GOVT.

RESOLUTION

RESOLUTION

RESOLUTION

कलम 4(1)(b)(xi)
सहकार, पणन र् र्स्रोद्योग हर्भागामार्वत राबहर्ण्यात ये णा-या योजना/कायव क्रम र् त्याखाली लाभ प्राप्त झालेल्या लाभाथींचा
तपशील इ. माहीती सहकार, पणन र् र्स्रोद्योग हर्भागाच्या कायव क्रम / अांदाजपरक/अथव सांकल्पीय अांदाज/नागरीकाांची सनद
इत्यादी प्रकरणाद्वारे मां रालय स्तरार्रुन प्रकाहशत करण्यात ये तात.

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना (अ)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालयामधील अनुदान र्ाटपाच्या
कायव क्रमाची कायव पध्दती
-

माहहती हनरां क –

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना (ब)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालया मधील अनुदान कायव क्रमाांतगवत
लाभाथींची हर्स्तृत माहहती प्रकाहशत करणे
-

माहहती हनरां क –
कलम 4(1)(b)(xiii)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालया हमळणा-या /
सर्लतींचा परर्ाना याांची चालू र्षाची तपशीलर्ार माहहती
अ.क्र.

परर्ाना
धारकाचे
नार्

परर्ान्याचा
प्रकार

परर्ाना
क्रमाांक

हदनाांका
पासून

हदनाांका
पयं त

साधारण
अटी

परर्ान्याची
हर्स्तृत
माहहती

हन रां क
कलम 4(1)(b)(xiv)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालया मधील माहहतीचे
इलेक्राहनक स्र्रुपात साठहर्लेली माहहती प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

1

दस्तऐर्जाचा
प्रकार

हर्षय

कोणत्या
इलेक्राहनक
नमुन्यात
शासन ननणव य , कलम
सदर शासन
आदे श,
4(1)(b)(iii)
ननणवय,
पनरपत्रके
र् 4(1)(iv) पनरपत्रके इ .
इत्यादी
मधील
शासनाच्या
नमुन्यानुसार
र्ेबसाईटर्र
उपलब्ध करुन
दे ण्यात आले
आहे त.
14

माहहती
हमळहर्ण्याची
पध्दती
मानहती
अनधकार
अनधननयमातील
तरतूदीनुसर

जबाबदार
वयक्ती
4(1)(b)(xvi)
येथे नमूद
केलेले जन
मानहती
/
सहायक जन
मानहती
अनधकारी

कलम 4(1)(b)(xv)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालया मधील उपलब्ध
सुहर्धाांचा तक्ता प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

सुनर्धेचा प्रकार

र्ेळ

कायवपध्दती

नठकाण

जबाबदार
व्यक्ती /
कमवचारी

तक्रार

1

कायालयीन भेट

कायालयीन
कामकाजाच्या
नदर्शी
अभ्यागतांसाठी
पूर्वननधारीत
ननस्श्चत
करण्यात
आलेल्या
र्ेळेनुसार
दु.2:00 ते
संध्या 5:30
र्ाजे पयंत (सर्व
सुटटी, रर्ीर्ार
र् प्रत्येक
मनहन्यातील
दुसरा र् चौथा
शननर्ार
र्गळू न)

मानहती
अनधकार
अनधननयमातील
तरतुदीनुसार

मं त्रालय,
मुंबई

कलम
४(1)(b)(xvi)
येथे नमुद
केलेले जन
मानहती /
सहाय्यक जन
मानहती
अनधकारी

कलम
४(1)(b)(xvi)
येथे नमुद
केलेले
अनपलीय
प्रानधकारी

2

र्ेबसाईट
www.Maharashtra.gov.in

संपुणव र्ेळ

--

--

--

--

3

अनभलेख तपासणी / नमुने
नमळण्याबाबतची मानहती

अभ्यागतांसाठी
पूर्वननधानरत
ननस्श्चत
करण्यात
आलेल्या
र्ेळेनुसार दु.
1 २:०० ते
संध्या ५:0०
र्ाजे पयंत (सर्व
सुटटी, रनर्र्ार
र् प्रत्येक
मनहन्यातील
दुसरा र् चौथा
शननर्ार
र्गळु न

मानहती
अनधकार
अनधननयमातील
तरतुदीनुसार

मं त्रालय,
मुंबई

15

कलम
कलम
४(1)(b)(xvi) ४(1)(b)(xvi)
येथे नमुद येथे नमुद केलेले
केलेले जन
अनपलीय
मानहती
प्रानधकारी

कलम 4(1)(b)(xvi)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालया मधील जन माहहती
अहधकारी / सहाय्यक जन माहहती अहधकारी / अहपलीय प्राहधकारी याांची हर्स्तृत माहहती प्रकाशीत
जन माहहती अहधकारी / अहपलीय अहधकारी

µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß

ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ करणे
कलम 4(1)(b)(xvi)

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ याांचे कायालया महधल प्रकाशीत
माहहती

×®Ö¸ÓüÛú
र्रील कलम 4(1)(b)(v) नमुना (अ) ये थे नमूद केलेली (क) (इ) र् (र्) तसेच
कलम ४(1)(b)(v) नमुना (ब) मध्ये नमूद केलेली माहहती
अ.क्र. नार्

अनधकार पद

1

ÁÖß.†Ö¸ü.™üß.¿ÖêôûÛêú

2

ÁÖß´ÖŸÖß
‹ÃÖ.¯Öß.ÃÖÖê®ÖÃÖôêû

अहपलीय
अहधकारी
जन माहहती
अहधकारी

मुळपगार महागाई
भत्ता

घरभाडे
भत्ता

नर्शेष
शहर
भत्ता

नर्शेष
भत्ता,प्रर्ास भत्ता
र् प्रकल्प भत्ता

एकुण
रक्क म

28890

39290

2889

-

-

71069

15670

15994

1176

-

-

32840

कलम 4 (1)(b)(11)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ

या सार्वजहनक प्राहधकरणासाठी हद.1

एहप्रल 2017 ते 31 माचव 2018 या काळासाठी मां जरु झालेल्या आहण खचव झालेल्या रक्कमे चा तपशील
नमुना "क"चालु र्षासाठी
अ.क्र. अंदाजपत्रकीय
शीषव
1

02425

मंजुर
रक्कम

ननयोनजत र्ापर (येथे क्षेत्रानुसार र्
कामानुसार स्र्तंत्र पानांर्र मानहती
भरार्ी)
»ÖÖÝÖã ®ÖÖÆüß

16

शेरा (असल्यास)

ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ³Ö¢Öê¾Ö¸ü
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÜÖ“ÖÖÔ¾Ö¸ü ÜÖ“ÖÔ Ûú¸üÖ¾ÖÖ.

नमुना "ख" चालु र्षासाठी
अ.क्र. अंदाजपत्रकीय शीषव मंजुर रक्कम र्ापरलेली रक्कम ×¿Ö»»ÖÛú ¸üŒÛú´Ö
¾ÖêŸÖ®Ö
6933800
1
6938537

पनरणाम
-4737

2

¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ³Ö¢ÖÖ

550000

324897

225103

3

ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ³ÖÖ›êü

123910

93520

30390

4

ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÜÖ“ÖÔ

29000

28977

23

5

¾Öß•Ö ¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÜÖ“ÖÔ

17000

16273

727

7653710

7402204

251506

‹ÛæúÞÖ

17

कलम 4 (1)(b)(12) नमुना "क"

•ÖÖ»Ö®ÖÖ

ये थील

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजननक
प्रानधकरणातील अनुदान र्ाटपाची पध्दत

1. ´ÖÖ. ×¾Ö³ÖÖ×ÝÖµÖ ÃÖÆü×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú (»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ) ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓ“ÖêÛú›æü®Ö †Öò®Ö»ÖÖò‡Ô®Ö ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ¾ÖÖ™ü¯Ö.
कलम 4 (1)(b)(12) नमुना "ख"

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजहनक प्राहधकरणातील अनुदान
र्ाटप कायव क्रमातील लाभाहथं चा तपशील

कायवक्रमाचे / योजनेचे नार्
र्षव 1 एहप्रल 2017 ते 31 माचव 2018
अ.क्र. लाभधारकाचे सं पुणव नार् आनण पत्ता नदलेल्या अनुदानाची रककम / नदलेल्या सर्लतीची रक्कम

×®Ö¸ÓüÛú
कलम 4 (1)(b)(13)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Öया सार्वजननक प्रानधकरणातुन कोणतीही
सर्लत, परर्ाना अथर्ा अनधकारपत्र नमळालेल्या लाभानथं चा तपशील परर्ाना/परर्ानगी/सर्लत यांचा प्रकार :

परर्ाना दे णारी अनधकारी व्यक्ती :
अ.क्र. परर्ानाधारकाचे
नार्

परर्ाना
क्रमांक

परर्ाना
नदल्याची तानरख

नकती
काळासाठी र्ैध

सर्वसामान्य
अटी

परर्ान्याचा
तपशील

×®Ö¸ÓüÛú
कलम 4 (1)(b)(14)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजहनक प्राहधकरणात
इलेक्टॉहनक स्र्रुपात उपलब्ध असलेली माहहती
अ.क्र. दस्ताऐर्ज/धारीणी/नोंदर्हीचा
प्रकार

नर्षय कोणत्या प्रकारच्या इलेक्टॉननक
स्र्रुपात मानहती साठनर्लेली आहे

×®Ö¸ÓüÛú
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ही मानहती ताब्यात
असलेल्या व्यक्तीचे नार्

कलम 4 (1)(b)(15)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजहनक प्राहधकरणात उपलब्ध
असलेली माहहती नागहरकाांना पुरहर्ण्यासाठी उपलब्् असलेल्या सुहर्धा

सुनर्धांचाप्रकार :1. ®ÖÖê×™üÃÖ ²ÖÖê›Ôü
2. ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß
3. ŸÖÛÎúÖ¸ü ¯Öê™üß
4. ×¯ÖÞµÖÖ“Öê ¯ÖÖÞÖß
5. ³Öê×™ü“Öê ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü
अ.क्र. उपलब्ध सुनर्धा र्ेळ

³Öê×™ü“Öê ¸ü×•ÖÃ™ü¸

कायवपध्दती स्थान जबाबदार व्यक्ती
•ÖÖ»Ö®ÖÖ
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×¬ÖõÖÛú
×®ÖµÖÖê×•ÖŸÖ -कलम 4 (1)(b)(xvi)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजहनक प्राहधकरणाच्या
अखत्यारीतील माहहती सांदभात माहहती अहधकारी, सहायक माहहती अहधकारी आहण अहपलीय प्राहधकारी
याांची तपशीलर्ार माहहती नमुना "क"

मानहती अनधकारी
अ.क्र. मानहती
अनधका-याचे
नार्

1

ÁÖß´ÖŸÖß
‹ÃÖ.¯Öß.ÃÖÖê®ÖÃÖôêû
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú
ÁÖêÞÖß-2

अनधकार
पद

•Ö®Ö´ÖÖ×ÆüŸÖß

मानहती
अनधकारी
म्हणुन
त्याची
कायवकक्षा
•ÖÖ»Ö®ÖÖ

अनधकारी

संपुणव
पत्ता
/दुरध्र्नी
क्रमांक

ई-मे ल आयढी (या
कायदयापुरताच)

अनपलीय
प्रानधकारी

02482225594

dsajalna_nk@rediffmail.com ÁÖß.†Ö¸ü.™üß.¿ÖêôûÛêú

नमुना "ख"
सहायक माहहती अहिकारी
अ.क्र. सहायक मानहती अनधकायाचे नार्

अनधकार
पद

सहायक मानहती अनधकारी म्हणुन
त्याची कायवकक्षा
×®Ö¸ÓüÛú
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संपुणव पत्ता /दुरध्र्नी
क्रमांक

नमुना "ग"
अहिलीय प्राहिकारी
अ.क्र.

अहिलीय
प्राहिका-याचे
नाव

1

ÁÖß.†Ö¸ü.™üß.¿ÖêôûÛêú

अहिकार िद

अनपलीय
प्रानधकारी
म्हणुन त्याची
कायवकक्षा

×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ
»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ1, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
•ÖÖ»Ö®ÖÖ

अहवाल
दे णारे माहहती
अहिकारी

ई-मेल आयडी (या
कायदयािुरताच)

´ÖÖ.×¾Ö³ÖÖ×ÝÖµÖ
dsajalna_nk@rediffmail.com
ÃÖÆü×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ
(»ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÞÖ)
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü.

कलम 4(1)(c)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजननक प्रानधकरणामध्ये
जनतेच्या नजव्हाळयाचे ननत्य ननयनमत ननणवय आनण काही महत्र्ाचे ननणवय

×®Ö¸ÓüÛú
कलम 4(1)(d)

•ÖÖ»Ö®ÖÖ ये थील ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÛú ¾ÖÝÖÔ-1 ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ या सार्वजननक प्रानधकरणामध्ये
घेतले जाणारे काही महत्र्ाचे प्रशासकीय आनण अधवन्यानयक ननणवय

×®Ö¸ÓüÛú
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