काय�लय,
सहाय्यक िनबध
ं क
सहकारी सस्
ं था, िंशदखड
े ा िज.धुळे
-------------------------------------मािहतीचा अिधकार अिध-ि◌◌ायम 2005
-------------------------------------कलम 4 (1) (ब) �माणे मािहती �िसध्दी करणे

कलम 4(1)(b)(i)
सहाय्यक िनबं धक सहकारी सस्ंथा,िंशदखे डा िज.धळ
ु े या काय�लयातील काय� व कतर्व्ये यांचा तपिशल
काय�लयाचे नाव

सहाय्यक िनबंधक सहकारी संस्था,िंशदखड
े ा िज.धु ळे

संपू णर् प�ा

मध्यवत� �शासिकय इमारत िंशदखड
े ा, ता.िंशदखड
े ा,
िज.धु ळे

काय�लय �मुख

सहाय्यक िनबंधक सहकारी संस्था,िंशदखड
े ा, िज.धु ळे

शासकीय िवभागाचे नाव

सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग मं�ालय मुंबई

कोणत्या मं�ालयातील खात्याच्या सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग
अिधनस्त
कायक्ष
र् े �

िंशदखड
े ा तालु का

िविशष्ठ कायर्

सहकारी संस्था नोंदणी व �शासकीय कामकाज

िवभागाचे ध्येय /धोरण

महाराष्� शासनाचे ध्येय धोरण

सवर् संबंधीत कमर्चारी

सहकारी संस्थास
ं ंदभ�त �शासकीय कामकाज

कायर्

वरील �माणे

कामाचे िवस्तृत स्व�प

सहकारी संस्थास
ं ंदभ�त �शासकीय कामकाज

मालम�च
े े तपिशल

मध्यवत� �शासिकय इमारत 1 ला मजला

उपलब्ध सेवा

दू रध्वनी- 02566-222332
ई मे ल- ar_shindkheda@rediffmail.com

काय�लयीन कामकाजाची वळ
े

सकाळी 9-45 ते सायं.5-45 वाजे पावत
े ो

सुटी

महाराष्� शासनाने जाहीर के लेल्या सावर्जिनक सुटया व
दु सरा व चौथा शिनवार सुटी �त्येक रिववार सुटी

कें �ीय मािहतीचा अिधकार अिध-ि◌◌ायम 2005 मधील कलम 4 (1) (ब) �माणे मािहती �िसध्द करणे.
Right to Information Act 2005 Pro-active Disclosure under
Section 4 (1) (b)
1) The particular of organization, functions and duties
2) The powers and duties of officers and employees
3) The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision
and accountability.
4) The norms set by it for the discharge of its functions.
5) The rules, regulation, instructions, manuals and records held by it or under its control or
used by its employees for discharging its functions.
6) A statement of the categories of documents that are held by it or under its control.
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
8) A statement of the boards, councils and other bodies Minutes.
9) A directory of officers and employees.
10) The monthly remuneration received by each of officers and employees, including the
system of compensation as provided in \regulations.
11) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed
expenditures and reports on disbursements made.
12) The manner of execution of subsidy programmers, including amount allocated and the
details of beneficiaries of such programmers.
13) Particulars of receipts of concessions, permits of authorization granted by it.
14) Details in respect of information available to or held by it, reduced
in an electronic form.
15) The particulars of facilities available to citizen as for obtaining information, including the
working hours or a library or reading room, if maintained for public use
16) The names, designations and other particulars of the public information Officers.
17) Such other information as may be prescribed.
1) The particular of organization, functions and duties
( कायर् कतर्व्याचा तपिशल )
. सहकारी अथर् व्यवस्था �ामीण ज-◌ाता, आ�थक सामािजक िपडीत शोिषताचे आशास्था-◌ा म्हण-ु ◌ा मा-यता
पावले ली असन
ू ितने गेल्या दशकामध्ये सवर् व्यापी स्व�प �ाप्त के ले ले आहे .
.व्यक्तीच्या �ामीण शेती िवषयक गांवापास-ु ◌ा ते �ाहक वस्तु िवतरण, औ�ोिगक �ि�या या मध्ये लक्षणीय वाटचाल
झाले ली आहे .
.सहकारी संस्थाचे संचाल-◌ा व �शास-◌ा सहकार खाते व त्याअत
ं गर्त असले ली दो-◌ा संचाल-◌ा◌ालय अ◌ा◌�
ु मे मा.पण-◌ा संचालक पण
ु े व हातमाग यं�माग व वस्�ो�ोग िवभाग -◌ा◌ागपरू आिण साखर संचाल◌ा◌ालय पण
ु े यांच्या माफर् त के ले जाते.
िवभाग-1- सहाय्यक िनबं धक, सहकारी सस्ंथा,िंशदखे डा, िज.धळ
ु े यांच्या -ि◌◌ायं �णाखालील िवषय 1. संचाल-◌ा व �शासक
2. ले खापरीक्षण

3. सहकारी बक
ॅ ा /पतसंस्था
4. औ�ोिगक सहकारी संस्था
5. सहकारी गहृ-ि◌◌ाम�ण संस्था
6. इतर सहकारी संस्था
7. सहकारी पण-◌ा संस्था
8. सहकारी �ाहक भांडारे
9. कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती
10. सहकारी �ि�या संस्था
2) The powers and duties of officers and employees
( कमच
र् ारी यांचे अिधकार व कतर्व्ये ) 1
सहाय्यक िनबं धक, सहकारी सस्ंथा,िंशदखे डा िज.धळ
ु े यांचे अिध-◌ास्त अिधकारी व कमर् चारी यांच्या महाराष्�
सहकारी सस्ंथा अिध-ि◌◌ायम 1960 अ-वये असलल्ेया जबाबदा-या.
1) सहकारी संस्था उपिवधी -◌ा◌ो◌द
ं णी (कलम 9 ) व त्याच्या सध
ु ारणा (कलम 13,14 ) यांची -◌ा◌ो◌द
ं णी
करणे व -◌ा◌ो◌द
ं णीचे �माणप� दे णे (कलम 10)
2) संस्थे चे वग�करण करणे व त्यांची यादी �िसध्द करणे (कलम 12) 3 अ उपिवधीची सध
ु ारणा, -◌ा◌ो◌द
ं णी ◌ा◌ाकारणे (कलम 13 ) व उपिवधीची सध
ु ारणा करण्याचे -ि◌◌ाद� श दे णे.
3) संस्थे चे -◌ा◌ाव बदलास मज
ं रुी दे णे (कलम 15)
4) संस्थे चे एकि�करण हस्तांतरण, िवभागणी िंकवा �पांतर यास मज
ं रुी दे णे (कलम17)
5) संस्थे ची प-ु र◌
् ारच-◌ा◌ा करण्यां चे आदे श दे णे (कलम 19)
6) संस्थे ची -◌ा◌ो◌द
ं णी र� करणे (कलम 21)
7) एखादया संस्थे चा सदस्य म्हण-ू ◌ा दाखल क�-◌ा घे ण्यास -◌ाकार दे ण्यात आले ल्या व्यकती-◌ो के ले ल्या
अपील -ि◌◌ाकालात काढणे . (कलम 23)
8) सदस्याची संस्थे त-ु ◌ा हकालपटटी करण्यांच्या ठरावास मा-यता दे णे िंकवा सदर सदस्यास प-ु हा सदस्य म्हण-ु
◌ा दाखल क�-◌ा घे ण्यांस समत
ं ी दे णे .(कलम 35)
9) संस्थे चा -ि◌◌ाधी िविशष्ट िरती-◌ो गंत
ु वण्याबाबत आदे श दे णे (कलम 70)
10) मद
ु त संपण्यापव
ु � सिमती-◌ो -ि◌◌ावडणक
ू -◌ा घे तल्यास -ि◌◌ाबंधक स्वत: संस्थे चे व्यवस्थाप-◌ा
आपल्याकडे घे ईल िंकवा �शासकाची -◌ोमणक
ु करणे (कलम 73 ह)
11) वा�षक साधारण सभा बोलिवण्यासाठी मद
ु त वाढिवणे िंकवा सभा बोलिवण्याचा एखादया इसमास अिधकार
दे णे . (कलम 75)
12) संस्थे ची िवशेष साधारण सभा बोलिवणे िंकवा ती बोलिवण्यां चा एखादया इसमास अिधकार दे णे
(कलम76)
13) सिमतीच्या -◌ावी-◌ा सदस्यांची िंकवा �शासकाची -◌ोमणक
ू करणे िंकवा बदलणे (कलम77 अ)
14) सिमती क ◌ाढू -◌ा टाकणे आिण -◌ावी-◌ा सिमती िंकवा �शासक -◌ोमणे , सभासद काढू -◌ा टाकणे,
(कलम 78)
15) संस्थे स बंध-◌ाकारक असतील अशी कामे क�-◌ा घे णे आिण त्यास कसरू करणा-यास दं ड करणे
(कलम79)
16) िव-ि◌◌ायम-◌ा तयार करण्यांसाठी -ि◌◌ाद� श दे णे (कलम 79 अ अ)
17) संस्थे चे दप्तर आिण िमळकतीचा ताबा घे णे (कलम 80)
18) संस्थे चे दरवष� िहशोब तपास-ू ◌ा घे णे (कलम 81) आिण िहशोबाच्या दोष सध
ु ारण्याचा संस्थे स आदे श
दे णे (कलम 82)
20) संस्थे ची रच-◌ा◌ा कामकाज आिण आ�थक �स्थती या संबधी चौकशी करणे (कलम 83)
21) चौकशी िंकवा तपासणी यांचे खच�बाबत हु कू म करणे .(कलम 85) आिण ती वसल
ू करणे (कलम 86)

22) संस्थे ची पस्ुतके तपासणे िंकवा तपास-ू ◌ा घे णे (कलम 84)
23) चौकशी अथवा तपासणीत उघडकीस आले ले दोष संस्थे च्या -ि◌◌ाद� श-◌ा◌ास आणणे आिण त्यासाठी
उपाययोज-◌ा◌ा करण्यांसाठी -ि◌◌ाद� श दे णे (कलम 87)
24)अपराधी �वत
र् क वगैरे िव�ध्द -◌ा◌क
ु सा-◌ा आकारणे (कलम 88)
25) साक्षीसाठी हजर राहण्याकरीता िंकवा कोणतेही दस्तऐवज हजर करण्यांस भाग पाडणे (कलम 89)
26) संस्थे च्या कारभाराचे -ि◌◌ारीक्षण करणे (कलम 89 अ)
27) िवविक्षत सहकारी संस्थाच्या दे य थकबाकीची जमी-◌ा महसल
ु ीची थकबाकी असल्या�माणे वसल
ु ी करणे
(कलम 101)
28) सहकारी संस्थे चे व्यवहार बंद करणे (कलम 102) पिरशोधकाची -◌ोमणक
ू करणे (कलम 103)
3) The procedure followed in the decision making process,
including channels of supervision and accountability.
(-ि◌◌ाणर्य घे ण्याच्या �ि�ये त अ-◌ा◌स
ु रण्यात ये णारी कायर् पध्दती, तसच
े पयर् वे क्षण आिण उ�रदाियत्व �णाली)
सहकार खात्याची क्षे �ीय रच-◌ा◌ा
�धा-◌ा सिचव (सहकार) (म�
ं ालय स्तर)
|
|
सहकार आयक्
ु त (राज्य मख्
ु यालय स्तर)
|
|
िवभागीय सह-ि◌◌ाबंधक (िवभाग स्तर)
|
|
िजल्हा उप-ि◌◌ाबंधक (िजल्हा स्तर)
|
|
उप/सहाय्यक -ि◌◌◌
ं ाबधक (तालक
ु ा स्तर)
4) The norms set by it for the discharge of its functions
(स्वत:ची काय� पार पाडण्यासाठी ठरिवण्यात आलल
े ी मा-◌ाके )
आ िण
5) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control
or used by its employees for discharging its functions.
( त्यांच्याकडील असलल
े े िंकवा त्याच्या -ि◌◌ायं �णात असलल
े े िंकवा त्याची काय� पार पाडण्यासाठी त्यांच्या
कमर् चारी वग�कडू -◌ा वापण्यात ये णारे -ि◌◌ायम, िव-ि◌◌ायमन सच
ू -◌ा◌ा -ि◌◌ायमप�ुस्तका आिण
अिभलख
े )
महाराष्� सहकारी सस्ंथा अिध-ि◌◌ायम 1960 व -ि◌◌ायम 1961 अ-वये असलल्ेया जबाबदा-या
(म�ुा �.1 अ-◌ा◌स
ु ार )
6) A statement of the categories of documents that are held by it or
under its control.
(त्यांच्याकडे असलल्ेया िंकवा त्यांच्या -ि◌◌ायं �णाखाली असलल्ेया दस्तऐवजांच्या �वग�चे िवतरण )
वग�करण �कार A(कायमस्व�पी ठे वावयाची कागदप�े)

* सहकारी संस्थे ची -◌ा◌ो◌ंदणी व पोट-ि◌◌ायम -◌ा◌ो◌द
ं णी धारीका
* िवभागीय सच
ू -◌ा◌ा प�ु स्तका (Manual)
* (S.O. file (स्थायी आदे श धािरका)
* शास-◌ा -ि◌◌ाणर् य
* भौगोिलक बदल आदे श
* कागदप�े वग�करण यादी,
* अिभले ख सच
ू ी,
* -ि◌◌ावाडा व िड�ी आदे श
* जडवस्तस
ू ं�ह -◌ा◌ो◌द
ं वही
* GIS -◌ा◌ो◌द
ं वही
* �ेडे श-◌ा िलस्ट
* बाजार क्ष�
े जाहीर करणे व शेतमाल वस्तंच
ू े -ि◌◌ायम-◌ा आदे श
* महाराष्� सहकारी संस्था -ि◌◌ायम 1961 चे -ि◌◌ायम 30 अ-◌ा◌स
ु ार सवर् कागदप�े,
* सवर् वध
ै ा-ि◌◌ाक आदे श,
* आ�थक �स्ताव,
* -◌ाम-ु ◌ोदार उपिवधी,
वग�करण �कार B (35 वष� पयर्त ठे वावयाची कागदप�े)
* ले खापरीक्षण अहवाल
* पोट-ि◌◌ायम द�
ु स्ती �करणे
* कायर्�म अद
ं ाजप�क प�ुस्तका
* प-शे ◌ा �करणे
* -ि◌◌ायक्
ु ती आदे श
* बदली आदे श
* बढती आदे श
* आरक्षण आदे श
वग�करण �कार B (35 वष� पयर्त ठे वावयाची कागदप�े )
* सहकारी संस्थांचे वा�षक अहवाल व ले खे
* शास-◌ा राजप� व अिधसच
ू -◌ा◌ा
* िवधा-◌ासभा �श्-◌ा व उ�रे /िवधा-◌ा पिरषद �श्-◌ा व उ�रे , कपात सच
ू -◌ा◌ा, लक्षवध
े ी सच
ू -◌ा◌ा, आश्वास◌ो
* �शासकीय आदे श
* कामकाज वाटप आदे श
* तपासणी अहवाल
* आवक जावक -◌ा◌ो◌द
ं वही
7) The particulars of any arrangement that exists for consolation with, or representation
by, the members of the public in relation to the formulation job its policy or
administration, there of
(आपले धोरण तयार करण्याच्या िंकवा त्याची अम
ं लबजावणी करण्याच्या सब
ं ं धात,लोकांशी िवचार िव-ि◌◌ायमय
करण्यासाठी िंकवा लोकांकडू न -ि◌◌ावेद-◌ो के ली जाण्यासाठी अ�स्तत्वात असलेल्या व्यवस्थे चा तपिशल )

�ाप्त झाले ल्या धोरणात्मक बाबींवर सच
ू -◌ा◌ा तसेच काय�ातील द�
ु स्तीबाबतचे �स्ताव शास-◌ा◌ास
मा-यतेसाठी मा. सहकार आयक्
ु त व -ि◌◌ाबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्� राज्य,पण
ु े यांचे माफर् त सादर करण्यांत
येतात.अिंतम मा-यता िवधीमड
ं ळा�ारे होते.
8) A Statement of the boards, councils, councils and other bodies Minutes.
(आपला एक भाग म्हण-ू ◌ा िंकवा सल्ला दे ण्याच्या �योज-◌ा◌ासाठी म्हण-ू ◌ा घटीत के ले ल्या दो-◌ा िंकवा
अिधक व्य�क्त िमळू -◌ा ब-◌ाले ल्या मड
ं ळांचे ,परीषदां चे ,सिमत्यांचे आिण अ-य -ि◌◌ाकायांच्या िववरण आिण
त्या मड
ं ळांच्या, पिरषदांच्या, सिमत्यांच्या आिण अ-य -ि◌◌ाकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खल्ुया आहे त िंकवा
अशा बैठकीची कायर्व�
ृ े ज-◌ातेला पहावयास िमळण्याजोगी आहे त िंकवा कसे याबाबतचे िववरण )
ज्या सहकारी पतसंस्था ठे वी व खे ळते भांडवल 1 कोटी पेक्षा कमी आहे . अशा संस्थाचे ले खापरीक्षण करणे साठी
िजल्हा उप-ि◌◌ाबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमतीत ठरले ल्या धोरणा-◌ा◌स
ु ार काय�लयाकडू -◌ा आदे श ि◌◌ाग�िमत करण्यांत येतात.
9) A directory of officers and employees.
(अिधका-यांची व कमर् चा-यांची -ि◌◌ाद� िशका )
िंशदखे डा तालक्
ु यातील जन मािहती अिधकारी नेमणक
ू आदे श �िसध्द करण्यांत आले ला आहे .
अ.क

1

काय�लय

सहाय्यक जन मािहती

शासकीय जन मािहती

अिपलीय �ािधका-

अिधकारी

अिधका-याचे नाव
ं व

याचे ◌ा◌ा◌व
ं पद-

पदनाम

◌ा◌ाम

सहाय्यक –

सब
ं ध
ं ीत शाखा �मुख

�ी.आर.पी.दाऊळकर

�ी.एस.एस.िगते ,

िनबध
ं क, सहकारी

अिधन सहाय्यक –

सहाय्यक सहकार

सहाय्यक िनबध
ं क

सस्
ं था, िंशदखड
े ा,

िनबंधक, सहकारी

अिधकारी अिधन

सहकारी सस्
ं था,

िज.धुळे

सस्
ं था, िंशदखड
े ा

सहाय्यक िनबध
ं क

िंशदखड
े ा

सहकारी सस्
ं था, Ø¿Ö¤üÜÖ›êüÖ
10) The monthly remuneration received by each of officers and employees, including
the system of compensation as provided in regulation. ( आपल्या �त्ये क अिधकारी व कमर् चा-याला
िमळणारे मािसक वेत-◌ा, तसच
े �ािधकरणाच्या िव-ि◌◌ायमामध्ये तरतद
ु के ल्या�माणे -◌ा◌क
ु सा-◌ा भरपाई
दे ण्याची पध्दती )
अ.�. अिधकारी कमर्चा-याच
ं े ना व

वगर्

मािसक वत
े न

(मुळवत
े न+�ेड प)
े

AD M
1

�ी.एस.एस.िगते,,सहाय्यक िनबध
ं क,सहकारी स्था,िंशदखेडा

वग-2
र्

9300-34800

2

सहकार अिधकारी (�.�.े ) िंशदखेडा

वग-3
र्

पदिरक्त

3

मुख्यिलिपक

वग-3
र्

पदिरक्त

4

�ी.आर.पी.दाऊळकर,सहकार अिधकारी (ि�.�.े )

वग-3
र्

14420-4200

5

सहाय्यक सहकार अिधकारी

वग-3
र्

पदिरक्त

6

सहाय्यक सहकार अिधकारी

वग-3
र्

पदिरक्त

7

�ी.पी.पी.डोलारे ,किनष्ठ िलिपक

वग-3
र्

6450-1900

11) The budget allocated to each of its agency. indicating the particulars of all plans,
proposed expenditures and reports on disbursements made. ( सवर् योज-◌ा◌ाचा तपिशल,
�स्तािवत खचर् दशर् िवणारा, आपल्या �त्ये क अिभकरणाला -◌ोम-ु ◌ा िदलल
े ा अथर् सक
ं ल्प आिण सिंवतिरत
के लल
े ा रकमांचा अहवाल )
िजल्हा उप-ि◌◌ाबं धक, सहकारी सस्ंथा,धळ
ु े यांचे काय�लयामाफर् त राबिवण्यांत ये णा-या ये ाज-◌ा◌ा

अ.-

योज-◌ोचे -◌ा◌ा◌व
ं

तपिशल

◌ा.
1

107 (02) (07) डॉ.

सव�
र् थम सदरची योज-◌ा◌ा सन 1991 पासू-◌ा कायर
र् त

पज
ं ाबराव दे शमुख पीक

झाली.

�ोत्साह-◌ा योज-◌ा◌ा

या योजनेत शासनाने खालील �माणे वळ
े ोवळ
े ी बदल के ले.

(व्याज सवलत) 24251009

1) जे शेतकरी �. 25000/- िंकवा त्यापेक्षा कमी पीक कजर्
घेतात आिण त्या कज�ची व्याजासह सप
ं ूणर् परतफे ड 30 जू
◌ा च्या अ◌
ं ात करतात त्या शेतक-या-ं ◌ा◌ा भरणा के लेल्या
व्याजापैकी 4 % रक्कम पीक उत्पाद-◌ा �ोत्साह-◌ा म्हणन
ू
शास-◌ा◌ाकडू न दे ण्यात येते .
2)

म.शासन सहकार, पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन

िनणय
र् �.सीसीआर/1407/ �.�.215/2 स िदनाक
ं 11 जून
2007 अन्वये �. 25,000/- िंकवा त्यापेक्षा कमी पीक कजर्
घेतात आिण त्या कज�ची व्याजासह सप
ं ूणर् परतफे ड 30 जू

◌ा च्या अ◌
ं ात करतात त्या शेतक-या-ं ◌ा◌ा भरणा के लेल्या

व्याजापैकी 4 % व �.25001 ते �.3 लाखापय�त परतफे ड
करणा-या शेतक-यान
ं ा 2% व्याज सवलत योजना लागू
करण्यात आली.
3) म.शासन सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन
िनणय
र् �. सीसीआर/1410/�.�.1030/2 स िदनाक
ं 28 जून
2010 नु सार सन 2010-11 या हं गामापासून �.50 हजार
पय�तचे अल्पमुदत पीककजर् घेणा-या व त्याची िवहीत
मुदतीत (30 जून) पय�त परतफे ड करणा-या शेतक-यान
ं ा
4% व �. 50,001 ते �. 3 लाखापय�त परतफे ड करणा-या
शेतक-यान
ं ा 2% व्याज सवलत योजना लागू करण्यात

आली.

4) म.शासन सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन
िनणय
र्

�.

सीसीआर/1410/�.�.1030/2

स

िदनाक
ं

19/10/2011 नु सार सन 2011-12 या हं गामापासून �.1 लाखा
पय�तचे अल्पमुदत पीककजर् घेणा-या व त्याची िवहीत
मुदतीत (30 जून) पय�त परतफे ड करणा-या शेतक-यान
ं ा
3% व �. 1,00,001 ते �. 3 लाखापय�त पीक कजर् रकमे ला
2% व्याज सवलत लागू करण्यात आली.
5) म.शासन सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन
िनणय
र् �. सीसीआर/612/�.�.269/2 स िदनाक
ं
3-12-

2012 नु सार सन 2012-13 या हं गामापासून �.1 लाखापय�त
अल्पमुदत पीककजर् घेणा-या व त्याची िवहीत मुदतीत (15
ऑगस्ट) पय�त परतफे ड करणा-या शेतक-यान
ं ा 3% व्याज
व �. 1,00,001 ते �. 3 लाखापय�त पीक कजर् रकमे ला 1%
व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली आहे .
या योजनेत िविवध कायक
र् ारी सेवा सहकारी सस्
ं थे चे व
आिदवासी िविवध कायक
र् ारी सेवा सहकारी सस्
ं थे चे ि◌◌ायिमत कजर् परतफे ड करणारे सभासद या योज-◌ोचा
लाभ घेवू शकतात. त्यासाठी ज्या त्या तालुक्यातील सब
ं धीत
तालुका उप-ि◌◌ाबध
ं क/ सहाय्यक िनबध
ं क सहकारी सस्
ं था

याच
ं े कडे अजर् करावयाचा असून मंजूरीचे अिधकार िजल्हा
उप-ि◌◌ाबध
ं क सहकारी सस्
ं था या-ं ◌ा◌ा आहे त.
2

107 (02) (06) डॉ.

सव�
र् थम सदरची योज-◌ा◌ा सन 1991 पासू-◌ा कायर
र् त

पज
ं ाबराव दे शमुख व्याज

झाली.

सवलत योज-◌ा◌ा (िवघयो)

सदरची योजना अनु सूिचत जाती व नवबौध्द शेतक-यास
ं ाठी

24251223

आहे . या योजनेत शासनाने खालील �माणे वळ
े ोवळ
े ी बदल
के ले.
1) जे शेतकरी �. 10,000/- िंकवा त्यापेक्षा कमी पीक कजर्
घेतात आिण त्या कज�ची व्याजासह सप
ं ूणर् परतफे ड 30 जू
◌ा च्या अ◌
ं ात करतात त्या शेतक-या-ं ◌ा◌ा भरणा के लेल्या
व्याजापैकी 8 % रक्कम व्याज अ-◌ा◌द
ु ा-◌ा म्हणू-◌ा पीक
उत्पाद-◌ा �ोत्साह-◌ा◌ासाठी शास-◌ा◌ाकडू न दे ण्यात
ं
येते .
2)

शासनाने या योजनेत अश
ं त: बदल क�न म.शासन

सहकार,

पणन

व

वस्�ो�ोग

िवभाग

शासन

िनणय
र्

�.सीसीआर/1407/ �.�.215/2 स िदनाक
ं 11 जून 2007
अन्वये �.25 हजार पय�त कजर्वाटप के लेल्या व मुदतीत
सप
ं ूणर् कजर् परतफे ड के लेल्या शेतकरी सभासदान
ं ा 4% व
त्यापुढील कज�वर �.3 लाखापय�त िदनाक
ं 30 जून पूव�
परतफे ड करणा-या शेतकरी सभासदास 2% व्याज सवलत
लागू करण्यात आली.
3)

म.शासन सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन

िनणय
र् �. सीसीआर/1410/�.�.1030/2 स िदनाक
ं 28 जून
2010 नु सार सन 2010-11 या हं गामापासून �.50 हजार
पय�तचे अल्पमुदत पीककजर् घेणा-या व त्याची िवहीत
मुदतीत (30 जून) पय�त परतफे ड करणा-या शेतक-यान
ं ा

4% व �. 50,001 ते �. 3 लाखापय�त पीक कजर् रकमे ला
2% व्याज सवलत लागू करण्यात आली.
4) म.शासन सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन
िनणय
र्

�.

सीसीआर/1410/�.�.1030/2

स

िदनाक
ं

19/10/2011 नु सार सन 2011-12 या हं गामापासून �.1 लाखा
पय�तचे अल्पमुदत पीककजर् घेणा-या व त्याची िवहीत
मुदतीत (30 जून) पय�त परतफे ड करणा-या शेतक-यान
ं ा
3% व �. 1,00,001 ते �. 3 लाखापय�त पीक कजर् रकमे ला
2% व्याज सवलत लागू करण्यात आली.
5) म.शासन सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग शासन
िनणय
र् �. सीसीआर/612/�.�.269/2 स िदनाक
ं
3-122012 नु सार सन 2012-13 या हं गामापासून �.1 लाखापय�त
अल्पमुदत पीककजर् घेणा-या व त्याची िवहीत मुदतीत (15
ऑगस्ट) पय�त परतफे ड करणा-या शेतक-यान
ं ा 3% व �.
1,00,001 ते �. 3 लाखापय�त पीक कजर् रकमे ला 1% व्याज

सवलत लागू करण्यात आलेली आहे .
या योजनेत िविवध कायक
र् ारी सेवा सहकारी सस्
ं थे चे व
आिदवासी िविवध कायक
र् ारी सेवा सहकारी सस्
ं थे चे ि◌◌ायिमत कजर् परतफे ड करणारे सभासद या योज-◌ोचा
लाभ घेवू शकतात. त्यासाठी ज्या त्या तालुक्यातील सब
ं धीत
तालुका उप-ि◌◌ाबध
ं क/ सहाय्यक िनबध
ं क सहकारी सस्
ं था
याच
ं े कडे अजर् करावयाचा असून मंजूरीचे अिधकार िजल्हा
उप-ि◌◌ाबध
ं क सहकारी सस्
ं था या-ं ◌ा◌ा आहे त.
3

4425 सहकारी भागभाड
ं वल

आिदवासी िव.का.सेवा सहकारी सस्
ं थाच्या सभासदा-ं ◌ा◌ा

आिद.सह.सस्
ं थाच्या पु

शेतीसाठी कजर् वाटप आवश्यक खते व बी िबयाणे -

र◌
् ारच-◌ोसाठी भाड
ं वली

ि◌◌ािवष्ठा पुरवठा, रास्तभाव दु का-◌ा चालिवणे, दु ग्ध

अशद
ं ा-◌ा 107 (01) (00)

व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, आिण मजूर िवषयक इ.

(01) 44250445

व्यवसायासाठी कजर् उभारणी करावी लागते. ही कजर्

उभारणी

सस्
ं थे च्या

असल्या-◌ो

भ ाग
ं भ ाड
ं वलाच्या

सस्
ं था-◌ा◌ा

पटीशी

भागभाड
ं वली

पाया

सब
ं ध
ं ीत
म ज बत
ू

करण्यास
ं ाठी �. 50,000/- भागभाड
ं वली अश
ं दा-◌ा दे ण्यात
येते . मंजु र करण्याचे अिधकार िजल्हा उप-ि◌◌ाबध
ं क
सहकारी सस्
ं था या-ं ◌ा◌ा आहे त.
4

आिदवासी सहकारी सस्
ं थाच्या सस्
ं थे च्या सभासदाच
ं ी सामािजक व आ�थक पिर�स्थती लक्षात
पुनरर्च-◌ोसाठी

घेता तसेच सस्
ं थे चे सु�वातीचे व्यवहार मय�िदत राहतात हे

व्यवस्थापकीय अ-◌ा◌द
ु ा-◌ा

लक्षात घेव-ू ◌ा �ती सस्
ं था �.10,000/- �ितवष�

107 (04)(03)(01)

येतात.

24250817

मंजूरीचे अिधकार िजल्हा उप-ि◌◌ाबध
ं क सहकारी सस्
ं था

दे ण्यात

या-ं ◌ा◌ा आहे त.
5

6225- अ-◌ा◌स
ु ु िचत

आिदवासी िव.का.सेवा सहकारी सस्
ं थे चे भाग खरे दीसाठी

जमातीच्या सभासदा-ं ◌ा◌ा

सस्
ं थे च्या सभासदास �त्येकी �.100/- कमाल मय�दे पय�त

अिदवासी सहकारी सस्
ं थाच
ं े

सात वष� मुदतीचे िब-◌ाव्याजी भाग खरे दी कजर् सदर योज-

भाग खरे दी करणेसाठी 7 वषर्

◌ो अत
ं गत
र् दे ता येते .

मुदतीचे िब-◌ाव्याजी कजर्

मंजु रीचे अिधकार िजल्हा उप-ि◌◌ाबध
ं क सहकारी सस्
ं था

800(01)(00)(01)

या-ं ◌ा◌ा आहे त.

62250044
टीप- वरील योजनेत शासनाचे वळ
े ोवेळी होणारे बदल लागू होतील.
12) The manner of execution of subsidy programmers, including amount allocated and
the details of beneficiaries of such program.
( अथर् सहाय्य कायर् �माच्या अम
ं लबजावणीची िरत तसच
े वाटप के लल
े ा रकमा आिण अशा क ◌ायर् �मांच्या
लाभधारकांचा तपिशल )
खच�चे अिधकार मा.िजल्हा उपिनबं धक सहकारी सस्ंथा,धळ
ु े यांचे काय�लयास आहे त.
13) Particulars of receipts of concessions, permits of authorisation granted by it
(ज्या व्यक्ती-◌ा◌ा सवलती, परवा-◌ो व �ािधकारप�े िदलल
े ी आहे त अशा व्यक्िंतचा तपिशल )
िंशदखे डा तालक्
ु यातील सन 2017-18 अखे र परवानाधारक सावकारांची
अ.�.

सावकारी परवानाधारकाचे

सावकाराचा व्यवसायचा प�ा

परवाना

1

2

3

4

1

नाव
ं

िदलीप जैन

बेटावद

�माक
ं

SKD 1

14) Details in respect of information, available to or held by it, reduced in an electronic
form (इलक्
े �ॉ-ि◌◌ाक स्व�पात त्यास उपलब्ध असलल्ेया िंकवा त्यांच्याकडे असलल्ेया मािहतीच्या सब
ं ं धातील
तपिशल)
15) The particulars of facilities available to citizen for obtaining in formation, including
the working hours or a library or reading room, if maintained for public use (मािहती
िमळिवण्यासाठी -◌ा◌ागिरकां-◌ा◌ा उपलब्ध असणा-या सिुवधांचा तपिशल, तसेच सावर्ज-ि◌◌ाक वापरासाठी
चालिवण्यात ये त असलल्ेया �ंथालयांच्या िंकवा वाच-◌ा◌ालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपिशल)
16) The names, designations and other particulars of the public information officers (ज◌ामािहती अिधका-यांची -◌ा◌ा◌व
ं े , पद-◌ा◌ामे आिण इतर तपिशल)
अ.क

काय�लय

सहाय्यक जन मािहती

शासकीय जन मािहती

अिपलीय �ािधका-

अिधकारी

अिधका-याचे नावं व

याचे नावं व पदनाम

पदनाम
1

सहाय्यक

सब
ं ध
ं ीत शाखा �मुख

�ी.आर.पी.दाऊळकर, �ी.एस.एस.िगते

िनबध
ं क, सहकारी

अिधन सहाय्यक िनबध
ं क,

हाय्यक सहकार

सहाय्यक िनबध
ं क

सस्
ं था, िंशदखड
े ा,

सहकारी सस्
ं था,

अिधकारी अिधन

सहकारी सस्
ं था,

िज.धुळे

िंशदखड
े ा

सहाय्यक िनबध
ं क
सहकारी सस्
ं था,
िंशदखड
े ा

िंशदखड
े ा

17) Such order information as may be prescribed (िवहीत करण्यात ये ईल अशी मािहती)
िजल्हािनहाय कायर् रत असलल्ेया शासकीय व भाडे तत्वावर असलल्ेया काय�लयाच
ं ी अ�ावत मािहती
अ.�

काय�लयाचे नाव

एकु ण

1

2
सहाय्यक िनबध
ं क

भाडे तत्वावरील जागे त

संख्या

काय�लये संख्या

कायर
र् त असलेले

कायर
र् त काय�लये

3

4

5

6

1

1

0

00

सहकारी सस्
ं था
िंशदखड
े ा
सहाय्यक िनबं धक
सहकारी सस्ंथा,िंशदखे डा,िज.धळ
ु े

9300-4400-34800

वा�षक भाडे

काय�लये
संख्या

1

शासकीय जागे त

रक्कम

