केंद्रीय माहहती अहधक ाार अहधहनयम 2005 मधील कलम 4(1) ख नूसार
हिल्हा हिशेष लेखापहरक्षक िगग-1,सहकारी संस्था,सोलापूर या कायालयाची प्रहसध्द कराियाची माहहती
पुढीलप्रमाणे.
(1) कायालयीन रचना,काये ि कतगव्ये यांचा तपशील.
1) सोलापूर जजल्हयातील सहकारी संसथांच्या ले खापजरक्षण संदर्भात महाराष्ट्र कायदा कलम 81 अन्वये मा.जवर्भागीय
सहजनबंधक,सहकारी संसथा,(लेखापजरक्षण),पुणे जवर्भाग,पुणे यांना सहाय्यर्भुत र्भुजमका बजावणे.
2) महाराष्ट्र कायदा कलम 81 अन्वये सहकारी संसथांच्या ले खापजरक्षण दोष दुरुसती अहवालाबाबत पाठपुरावा करणे.
3) जजल्हयातील सवव लेखापजरक्षण कायालयामध्ये समन्वय साधणे व तयांचे कामकाजावर जनयंत्रण ठे वणे
4) लेखापजरक्षण शुल्क वसुलीबाबत पाठपुरावा करणे.
5) जजल्हयातील सवव लेखापजरक्षण कायालयाच्या वेतन व इतर खचासांठी अंदाजपत्रकीय तरतूद करवून घे णे व तयावर जनयंत्रण
ठे वणे.
6) जजल्हयातील सवव कायालयामधील वगव-3 व वगव-4 कमवचा-यांच्या आसथापना जवषयक बाबींचे आदे श मंजरू व तयावर जनयंत्रण
ठे वणे.
7) जजल्हयातील सवव लेखापजरक्षण कायालयाची कायालयीन तपासणी करणे व तयांचे कामकाजावर जनयंत्रण ठे वणे.
8) महतवाच्या व आवश्यक बाबी मा.जवर्भागीय सहजनबंधक,सहकारी संसथा(ले खापजरक्षण) पुणे जवर्भाग,पुणे यांचे जनदशवनास आणून
दे णे.
9) सहकार खातयाच्या सवव कायालये प्रशासन व ले खापजरक्षण यांचे कामकाजात समन्वयाबाबत पाठपुरावा करणे.
10) जनयजमत लेखापजरक्षकांचे वार्षषक लेखापजरक्षण कायवक्रम मंजरू करणे व तयावर जनयंत्रण ठे वणे.
10) जनश्श्चत केल्यानुसार माजसक व इतर जनयतकालीक माजहती वरीष्ट्ठ कायालयास सादर करणे .
(2) अहधकारी ि कमग चारी यांचे अहधकार ि कतगव्ये .
या कायालयाच्या कामकाजामध्ये सुसत्र
ू ता येण्यासाठी व कामकाजाचा जलद गतीने जनपटारा होणे साठी कामकाजाचे
खालीलप्रमाणे तीन जवर्भागामध्ये वगीकरण केले असून प्रतयेक जवर्भागामार्वत केले जात असले ल्या महतवाच्या कामकाजाचा
जवर्भागजनहाय तपशील खालीलप्रमाणे.
अ) लेखापहरक्षण हिभाग,
1) जजल्हयातील सहकारी संसथांच्या लेखापजरक्षण कामकाजावर जनयंत्रण ठे वणे.
2) खातयातील लेखापजरक्षकांनी लेखापजरक्षण पुणव केले ल्या संसथांकडू न ले खापजरक्षण शुल्क वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे.
3) सहकारी संसथांच्या लेखापजरक्षण जवषयक कामकाजाबाबतची माजहती संकजलत करुन वजरष्ट्ठ
कायालयास सादर
करणे.
4) लेखापजरक्षण जवर्भागातील सहकारी संसथांच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने या कायालयाकडे प्राप्त जवशेष अहवाल
जनकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा करणे व जनयंत्रण ठे वणे.
5) खातयाच्या लेखापजरक्षकांनी लेखापजरक्षण पुणव केले ल्या संसथांचे ले खापजरक्षण अहवाल मुदतीत जनगवजमत होतील
यादष्ट्ृ टीने या कायालयामार्वत जनयंत्रण ठे वणे.
6) लेखापजरक्षण कामकाजाच्या अनुषंगाने वजरष्ट्ठ कायालयाकडू न प्राप्त पजरपत्रकीय सूचना जजल्हयातील सवव
अजधकारी/कमवचारी यांच्या जनदशवनास आणुन दे णेबाबतची कायववाही करणे.
7) जजल्हयातील जनयजमत लेखापजरक्षण व प्रमाजणत ले खापजरक्षक यांचे कामकाजावर जनयंत्रण ठे वणे.
8) जनयजमत लेखापजरक्षकांचे वार्षषक लेखापजरक्षण कायवक्रम मंजरू करणे व तयावर जनयंत्रण ठे वणे.
9) प्रमाजणत व सनदी लेखापाल यांचे ले खापजरक्षण अहवाल श्सवकारणे,छाननी करणे,व आवश्यकतेनस
ु ार पुढील कारवाई
करणे.
(ब) आस्थापना हिभाग,
1) वगव-3 व वगव-4 कमवचा-यांच्या सेवा जेष्ट्ठता यादी अधावत करणे कामी जजल्हयातील वगव-3 व वगव-4 कमवचा-यांची
माजहती जवर्भागीय कायालयास पाठजवणे.
2) या कायालयाच्या अजधपातयाखालील कमवचा-यांना दयावयाच्या जनयजमत पदोन्नती,कालबध्द पदोन्नती इ.बाबतची
माजहती जवर्भागीय कायालयास सादर करणे.

3) जजल्हयातील वगव-3 व वगव-4 कमवचा-यांच्या बाबतीत आगाऊ वेतन वाढीचे प्रसताव जवर्भागीय
कायालयास
सादर करणे.
4) जजल्हयातील सेवा जनवृत्त कमवचा-यांच्या सेवा जनवृत्ती प्रकरणांचा जनपटारा करणे.
5) अजधपतयाखालील कमवचारी वगांचे सेवा पुसतके अधावत राहण्याच्या दष्ट्ृ टीने पाठपुरावा करणे.
6) या कायालयाच्या अजधपतयाखालील राजपजत्रत व अराजपजत्रत अजधकारी कमवचारी वगाच्या गोपजनय अहवालाबातची
कायववाही करणेजवषयीची माजहती जवर्भागीय कायालयास दे णे.
7) अजधपतयाखालील कमवचा-यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी पत्रव्यवहार करणे.
क) हहशोब ि लेखा हिभाग,
1) या कायालयाच्या माजसक खचव /अंदाजपत्रका बाबत पत्रव्यवहार करणे,व तयाप्रमाणे माजहतया वजरष्ट्ठ कायालयास
मुदतीत सादर करणे .
2) जजल्हयातील या जवर्भागीतील अजधकारी/कमवचारी वगव यांचेकडू न र्भजवष्ट्य जनवाह जनधी अग्रीमाबाबत प्राप्त झालेलया
अजावर कायववाही करणे.
3) या कायालयाच्या अजधपतयाखालील अजधकारी/कमवचा-यांच्या वैद्यजकय जबल प्रतीपुतीसाठी पाठपुरावा करणे.
4) जजल्हयातील कायालयांना जवर्भागामार्वत जमळाले ले अनुदान जवतरण करणे, व तयावर जनयंत्रण ठे वणे.
5) जवजवध प्रकारचे अग्रीमे (उदा : घरबांधणी,वाहन अग्रीम) इ.प्रकरणांची छाननी करणे व सदरची प्रकरणे मंजरु ीसाठी
वरीष्ट्ट कायालयास पाठजवणे.
3) जनणवय घे ण्याच्या प्रक्रीयेत अनुकरणात येणारी कायवपध्दती तसेच पयववेक्षण अााजण उत्तरदाजयतव प्रणाली.
अ) सहकार खात्याची रचना

प्रधान सजचव (सहकार)

सहकार आयुक्त व जनबंधक,सहकारी संसथा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

अप्पर जनबंधक,सहकारी संसथा(ले खापजरक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे

जवर्भागीय सहजनबंधक,सहकारी संसथा(ले खापजरक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे

जजल्हा जवशेष लेखाजपरक्षक वगव-1
इतर जवशेष ले खापजरक्षक वगव-1 व वगव-2

तालुका लेखापजरक्षक कायालये

ब) कायालयाची रचना
हिल्हा हिशेष लेखापहरक्षक िगग-1

हिशेष लेखापहरक्षक िगग-2

कायालयीन अहधक्षक

लेखापहरक्षण हिभाग

आस्थापना ि लेखाहिभाग
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(4) स्ित:ची काये पार पाडण्यासाठी ठरहिण्यात आलेली मानके
1)
2)
3)
4)

वार्षषक लेखापजरक्षण कायवक्रमानूसार कामकाज करणे
एम.सी.एस.आर व तया अनुषंगाने जनगवजमत शासन जनणवय व सहकार आयुक्त कायालय पजरपत्रकानूसार
अजधनसत कायालयांना र्भेटी दे णे
अजधनसत कायालयाच्या कायालयीन तपासणी घे णे.

कामकाज करणे

(5) त्याच्याकडे असलेले ककिा त्यं ााच्या हनयं त्रणात असलेले ककिा त्याची काये पार पाडण्यासाठी कमगचारी िगाकडू न
िापरण्यात ये णारे हनयम हिहनयम,सुचना,हनयमपुस्स्तका ि अहभलेख.
1) महाराष्ट्र कमवचारी सेवा जनयम 1981 व तया अनुषंगाने जनगवजमत शासन जनणवयानुसार कामकाज करणे.
2) महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 81 व 82 व तयाअनुषंगाने जनयम 69 व 73 अनुषंगाने जजल्हा जवशेष ले खापजरक्षक वगव-1 या
कायालयामार्वत लेखापजरक्षण व दोष दुरुसती कामकाजावर जनयंत्रण ठे वणे.
3) महाराष्ट्र सहकार कायदा जनयम 74 नूसार ले खापजरक्षण शुल्क आकारणी,पडताळणी कामकाज
4) मा.शासन जनणवय व मा.सहकार आयुक्त व जनबंधक यांनी जनगवजमत केले ली पजरपत्रकाची अंमलबजावणी करणे.
5) मुंबई जवत्तीय जनयम 1959,महाराष्ट्र कोषागार जनयम 1968 शासन पजरपत्रके व मा.सहकार आयुक्त
कायालयाकडील
पजरपत्रके इतयादी जवत्तीय व पजरपत्रकीय अजधकारानुसार कामकाज करणे.

6) दस्तऐििांच्या प्रकारचे िगीकरण
कायालयीन कागदपत्रे आहण धाहरकांचे
िगीकरण ि िपिणुकीचा काळ
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लेखापजरक्षण जवर्भागाकडील महतवाच्या कागदपत्राचे /धानकांचे वगीकरण व तयांच्या जपवणुकीचा काळ इतयांदीचा तपशील
खालीलप्रमाणे
1) ‘†’ प्रकारची म्हणिे कायम स्िरुपाची कागदपत्रे
1) शासन जनणवय व सथायी आदे श
2) सहकार आयुक्त कायालय पजरपत्रके
3) जड वसतू नोंद वही/कायम नोंदवही
4) अजर्भलेख सूची
5) सेवा जेष्ट्ठता यादी,बबदू नामावली नोंदवही
6) सेवा पुसतकेाे
7) लेखापजरक्षण अहवाल
1) ‘²Ö’ प्रकारची म्हणिे 35 िषापयं त ठे िाियाची कागदपत्रे
1) कमवचारी सेवाजनवृत्ती प्रकरणे
2) जनयुक्ती आदे श वगव-3 व वगव-4
3) कमवचारी बदली आदे श वगव-3 व वगव-4
4) कमवचारी पदोन्नती आदे श वगव-3 व वगव-4
5) जहशोबजवषयक बाबी पगार जबले व इतर अनुषांजगक जबले
6) अे.िी.कायालय पत्रव्यिहार

2) ‘•ú’ प्रकारची म्हणिे 5 िषापयं त ठे िाियाची कागदपत्रे
1) प्रशासकीय आदे श
2) कामकाज वाटप
3) आवक जावक नोंदवही/पी आर ए व पी आर बी नोंदवहया
4) जकरकोळ व अर्षजत व असाधारण रजा आदे श.
5) कायालयीन तपासणी अहवाल
6) कायालयीन माजसक सर्भा वृत्तांत
7) शासकीय रक्ककमेची चोरी अथवा नुकसान याबाबतची कागदपत्रे
8) पोसट जतकीटाची जहशोब नोंद वही
9) अपीलाची सूचनापत्रे
10) माजसक खचव पत्रके
11) प्रवास र्भत्ते जबले
12) पदर्भार हसतांतरण प्रमाणपत्रे
13) ‘›ü’ प्रकारची म्हणिेच कायग भाग संपताच नष्ट कराियाची कागदपत्रे ( 1 िषािरील)
सवव प्रकारचे कमवचारी रजा अजव,माजहतीसतव प्राप्त पत्रव्यवहार, दै नंजदनी व जर्रती कायवक्रम, इतर जकरकोळ पत्रव्यवहार
इतयादी सारख्या बाबी.
(7) आपले धोरण तयार करण्याच्या ककिा त्याची अंमलबिािणी करण्याच्या संबंधात,लोकांशी हिचार हिहनमय
करण्यासाठी ककिा लोंकाकडू न हनिेदने केली िाण्यासाठी अस्स्तत्िात असलेल्या कोणत्याही व्यिस्थे चा तपशील
प्राप्त झालेल्या धोरणातमक बाबींवर सूचना तसेच कायधातील दुरुसतीबाबतचे प्रसताव मा.सहकार आयुक्त व जनबंधक
सहकारी संसथा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेमार्वत शासनास मान्यतेसाठी सादर करणे त येतात.
(8) आपला एक भाग म्हणून ककिा सल्ला दे ण्याच्या प्रयोिनासाइी म्हणून घहटत केलेल्या दोन ककिा अहधक व्यक्तींच्या
हमळून बनलेल्या मंडळांचे,पहरपदांचे सहमत्यांचे अााहण अन्य हनकायांचे हििरण आहण त्या मंडळाच्या,पहरषदांच्या
सहमत्यांच्या आहण अन्य हनकायांच्या बै ठकी लोकांसाठी खुले आहे त ककिा कसे अशा
बै ठकीची कायग ित्त
ृ े िनतेला
पाहाियास हमळण्यािोगी आहे त ककिा कसे याबाबतचे हििरण
या कायालयास लागू नाही
(9) अहधका-यांची ि कमग चा-यांची हनदे हशका (01/01/2018 ची स्स्थती)
अक्र
अहधका-याचे/कमगचा-याचे
पद
नांि
1
श्री.सु.पं.काकडे
जजल्हा जवशेष ले खापजरक्षक वगव-1,सहकारी संसथा,सोलापूर
कायालयीन कमगचारी
2
3

श्री. ब. छ. पवार
श्री. अ. ज्ञा. चव्हाण

जवशेष ले खापजरक्षक वगव-2 अजधन जज.जव.ले प वगव-1,स.सं, सोलापूर
ले खापजरक्षक श्रेणी-1,अजधन जज.जव.ले .प.वगव-1 सह.संसथा, सोलापूर

4
5
6
7
8
9

श्रीमती त.अ.क.रामपुरे
श्री.ए.एस.प्रधान
श्री. आर.पी. साळी
श्री.सा.क.दुधाळे
श्री.अ.रा.पासकंटी
सौ.अ.स.कंाुर्भारे

ले खापजरक्षक श्रेणी-2, अजधन जज.जव.ले प वगव-1, स.सं, सोलापूर
अप्पर ले खापजरक्षक अजधन जजजवलेप वगव-1 स.सं, सोलापूर
प्रथम अप्पर ले खापजरक्षक, अजधन जज.जव.ले प वगव-1, स.सं, सोलापूर
उपलेखापजरक्षक अजधन जज.जव.ले प वगव-1, स.सं, सोलापूर
उपलेखापजरक्षक अजधन जज.जव.ले प वगव-1, स.सं, सोलापूर
जलपीक, अजधन जज.जव.ले प वगव-1, स.सं, सोलापूर

10
11
12
13
14

श्री.प्रजवण पांचाळ
श्रीमती बा.जव. कदम
श्रीमती अ.स.कोष्ट्टी
श्रीमती प्र. ना. गायकवाड
पदजरक्त

15

श्री.द.मा.बरडे

जलपीक,प्रजत ले खापजरक्षक श्रेणी-1, अजधन जज.जव.ले प वगव-1स.सं,सोलापूर
जलपीक,प्रजत ले खापजरक्षक अजधन जज.जव.ले प वगव-1, सह.संसथा,सोलापूर
जलपीक अजधन अप्पर ले खापजरक्षक जज.जव.ले प वगव-1,सह.संसथा,सोलापूर
जलपीक,प्रजत,प्रथम अप्पर ले खापजरक्षक अजधन जज.जव.ले .प वगव-1,स.सं.सोलापूर
नाईक अजधन जज.जव.ले प वगव-1, सह.संसथा.सोलापूर
नाईक प्रजत अप्पर ले खापरीक्षक अजधन जज.जव.ले प वगव-1, स.सं.सोलापूर

स्ितंत्र पदभार
16
17
18
19

श्री.जव.जर्भ.गायकवाड
श्री.ए.एन.घनाते
श्रीमती र. ब. जडग्गे
श्री.म.धों.सरवदे

कायालय अजधक्षक प्रथम अप्पर ले खापजरक्षक , स.सं, (जवणकर), सोलापूर
ले खापजरक्षक श्रेणी-1,सह.संसथा, सोलापूर
जलपीक, प्रजत ले खापजरक्षक श्रेणी-1,स.सं.सोलापूर
ले खापजरक्षक श्रेणी-1,सह.संसथा (नजन) सोलापूर

20
21
22
23
24
25
26
27

श्री. सं. जच.दीजक्षत
श्रीमती ल.म.कांबळे
पदजरक्त
श्री.डी.के.मुदाळे
श्री.र्ु .ढा. राठोड
श्री. सु. श्री. ठोंबरे
श्री. जद.य. जाधव
श्री.जी.बी.पासकंटी

अप्पर ले खापजरक्षक श्रेणी-2,सह.संसथा सोलापूर
जलपीक अजधन अप्पर ले खापजरक्षक श्रेणी-2,स.सं. सोलापूर
जलपीक,प्रजत प्रथम अप्पर ले खापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
प्रथम अप्पर ले खापरीक्षक सह.संसथा,सोलापूर
श्व्दतीय अप्पर ले खापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
तृतीय अप्पर ले खापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
उपलेखापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
उपलेखापरीक्षक सह.संसथा (सेल), सोलापूर

28
30
32
33
34

श्री. एम.आर.शेटे
श्री. अ. जश. कोकाटे
श्री. जव. सु. पवार
पदजरक्त
श्री जश.जक.जाधव

अप्पर उपलेखापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
प्रथम अप्पर उपलेखापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
श्व्दतीय अप्पर उपलेखापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर
उपलेखापजरक्षक सह.संसथा (सेल) सोलापूर
जशपाई प्रजत अप्पर ले खापजरक्षक सह.संसथा.सोलापूर

35
36

श्रीमती क.द.र्भुसारे
पदजरक्त

जशपाई प्रजत ले खापजरक्षक श्रेणी-1,स.सं.सोलापूर
नाईक प्रजत अप्पर ले खापरीक्षक सह.संसथा.सोलापूर

(10) आपल्या प्रत्ये क अहधकारी ि कमगचा-यांस हमळणारे माहसक िेतन तसेच प्राहधकरणाच्या हिहनमयामध्ये तरतूद
केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई दे ण्याची पध्दती.
पदनाम
1) हिल्हा हिशेष लेखापहरक्षक िगग-1,सहकारी संस्था,
2) हिशेष लेखापहरक्षक िगग-2,सहकारी संस्था,
3) लेखापहरक्षक श्रेणी-1
4) लेखापहरक्षक श्रेणी-2
5) उपलेखापहरक्षक
6) हलपीक
7) नाईक
8) हशपाई

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

(11) सिग योिनांचा तपशील,प्रस्ताहित खचग दशग हिणारा आपल्या प्रत्ये क अहभकरणाला नेमन
ू हदलेला अथग संकल्प अााहण
संहितहरत केलेल्या रकमांचा अहिाल लाभहधका-यांचा तपशील
अशा बाबी नाहीत
(12) अथग सहाय्य कायग क्रमाच्या अंमलबिािणीची हरत तसेच िाटप केलेल्या रकमा अााहण अशा कायग क्रमांच्या
लाभहधका-यांचा तपशील
अशा बाबी नाहीत
(13) ज्या व्यक्तींना सिलती,परिाने ककिा प्राहधकारपत्रे हदलेली आहे त अशा व्यक्तीचा तपशील
अशा बाबी नाहीत
(14) इलेक्रॉहनक स्िरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या ाेककिा त्याच्याकडे असलेल्या माहहतीच्या संबंधातील तपशील
अशा बाबी नाहीत
(15) माहहती हमळहिण्यासाठी नागहरकांना उपलब्ध असणा-या सुहिधांचा तपशील तसेच सािगिहनक िापर ाासाठी
चालहिण्यात ये त असलेल्या ग्रंथालयाच्या ककिा िाचनालयाच्या कामक ाािाच्या िेळांचा तपशील

अशा प्रकारचे साववजजनक उपक्रम या कायालयामार्वत राबजवणे त येत नसल्याने ही बाब या कायालयास लागू नाही.
(16) िन माहहती अहधका-यांची नािे,पदनामे आहण इतर तपशील
1. श्री.सु.पं.काकडे - अजपलीय अजधकारी, तथा जजल्हा जवशेष ले खापजरक्षक वगव-1,सहकारी संसथा,सोलापूर
2. श्री.ब.छ. पवार- माजहती अजधकारी तथा जवशेष ले खापजरक्षक वगव-2 अजधन जजजवलेप वगव-1, सह.संसथा, सोलापूर
3. श्री. डी.के.मुदाळे - सहाय्यक माजहती अजधकारी तथा प्रथम अप्पर ले खापजरक्षक,सह.संसथा,सोलापूर
कायालयाचा पत्ता :- 102, हसध्दे श्िर पे ठ,सुरिसे हबल्डींग , सोलापूर
E-Mail ID dsa_solapur@rediffmail.com
(17) हिहीत करण्यात ये ईल अशी इतर माहहती
मुद्दा क्र.1 व 2 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या अनुषंगोन माजहती या कायालयाकडू न उपलब्ध होवू शकेल.

हिल्हा हिशेष लेखापहरक्षक िगग-1,
सहकारी संस्था,सोलापूर.

