सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग
केंद्र शासनाचा मावहतीचा अविकार अविवनयम, 2005
अंतगगत 17 बाबींवरील मावहती

मावहतीचा अविकार अविवनयम, 2005
कलम 4 (1) (b) (i)
कार्यालर्याचे नाव

:-

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग

पत्ता

:-

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग (खुद्द), रु.नं.317,
विसरा मजला,मंरालर्य, मुंबई-400032.

कार्यालर्य प्रमुख

:-

प्रधान सवचव (सहकार)
अप्पर मुख्र्य सवचव (पणन)
अप्पर मुख्र्य सवचव (वस्त्रोद्योग)

शासकीर्य ववभागाचे नाव

:-

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मंरालर्य, मुंबई.

वववशष्ट कार्ये

:-

ववभागाचे ध्र्येर्य/धोरण
सवव संबवधि कमवचारी
कामाचे ववस्त्िृि स्त्वरुप

:::-

कार्यालर्यीन दुरध्वनी क्रमांक व :वेळा
साप्िावहक सुट्टी व वववशष्ट
सेवेसाठी ठरववले ल्र्या वेळा

}सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग(खुद्द), मंरालर्य,मुंबई
} मधील कार्ये, ध्र्येर्य,धोरणे िसेच कामाचे ववस्त्िृि
} स्त्वरूप र्या बाबिची मावहिी सोबिच्र्या ववषर्यसूचीि
} दशवववण्र्याि आली आहे .
} मावहिी सोबि दशवववली आहे .
दूरध्वनी क्र. 22793642, 22830430
सकाळी 9.45 वा. िे संध्र्याकाळी 5.30 वा.पर्यंि

:-

सवव रवववार र्यावशवार्य प्रत्र्येक मवहन्र्यािील दुसरा व चौथा
शवनवार िसेच शासनाने जाहीर केलेल्र्या साववजवनक सुट्टर्या.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील ववषयाांचे कायासन वनहाय वाटप.
कायासन 1-स
1)

राज्यातील विननग व प्रेनसगचा मास्टर प्लॅन

2)

विननग प्रेनसग सांस््ाांना बँकेत खाते उघडण्यास / नोंदणीस परवानगी दे णे

3)

विननग प्रेनसग सांस््ाांच्या कारभारववषयक तक्रारी / वनयुक्ती / भ्रष्टाचार / कायद्यातील तरतूदीतून सूट दे णे /
अवसायन इ.

4)

विननग प्रेनसग सांस््ाांना शासकीय भागभाांडवल दे णे

5)

महाराष्र राज्य सहकारी बँकेकडू न विननग व प्रेनसग सांस््ाांना केल्या िाणा-या किजपुरवठयाबाबत वदलेली
शासन हमी / किज वसुली

6)

असुववधा कापूस सांकलन केंद्र सुरु करण्याबाबत

7)

कापूस सांकलन केंद्रातील कापसाच्या साठयाांना लागणा-या आगीबाबत

8)

सांकलन केंद्रावरील सोयी / सुववधाांबाबत

9)

कापसाची प्रतवारी

10)

कापूस एकावधकार योिनेखालील भाांडवल उभारणी वनधीमधून कापूस उत्पादनावर आधावरत सहकारी सांस््ा
(विननग व प्रेनसग सूत वगरण्या, तेल वगरण्या इ.) भागभाांडवल तसेच किज उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत (सक्षम
प्रावधकरण)

11)

विननग व प्रेनसग सांस््ाांचे आधुवनकीकरण - राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत योिना

12)

कापूस पणन महासांघाच्या कमजचा-याांबाबत बढती / तक्रारी / नोकरी / बदली / परदे श दौरा इ.बाबत

13)

राज्यातील अवैध कापूस खरे दी / विननग याांना आळा घालणे

14)

कापूस उद्योग हा हां गामी उद्योग म्हणून िाहीर करण्याबाबत

15)

महाराष्र राज्य तेलवबया वावणज्ज्यक व औद्योवगक महामांडळ मया. (मोवसकॉल)

कायासन 2-स
1)

प्रा्वमक कृवष पतपुरवठा सहकारी सांस््ा (ववववध कायजकारी सेवा सहकारी सांस््ा)

2)

गट सवचवाांची सांवगीकरण योिना व गट सवचवाांचे प्रश्न

3)

आवदवासी सेवा सहकारी सांस््ा

4)

महाराष्र राज्य सहकारी बँक व विल्हा मध्यवती सहकारी बँका,

5)

सहकारी पतपुरवठा, किजपुरवठा, पीकववमा योिना, प्रा्वमक पतसांस््ाांना मार्जिन मनी (रा.स.वव.वन.)

6)

किजमाफी, सहकारी किजवसुली, टां चाई पवरज्स््तीतील किजधोरण, पीक उत्पादक प्रोत्साहन योिना

कायासन 3-स
1)

सहकारी साखर कारखानयाांचे आर्ज्क प्रश्न

2)

सहकारी साखर कारखानयाांना शासकीय भागभाांडवल, शासकीय किज मांिूर करणे.

3)

सहकारी साखर कारखानयाांनी केंद्रीय ववत्तीय सांस््ा/महाराष्र राज्य सहकारी बँक/विल्हा सहकारी बँका
नकवा इतर मागाने उभारलेल्या किाला ्कहमी मांिूर करणे.

4)

केंद्र शासनाकडू न इरादापत्र वमळालेल्या नवीन सहकारी साखर कारखानयाांची उभारणी.

5)

आिारी सहकारी साखर कारखानयाांचे पुनवजसन.

6)

खािगी साखर कारखानयाांचे सहकारीकरण करणे.

7)

सहकारी साखर कारखानयाकडील शासकीय भागभाांडवलाची/शासकीय किाची वसुली.

8)

सहकारी साखर कारखानयाांनी शासकीय ववमा फांडाकडे ववमा उतरववणे.

9)

सहकारी साखर कारखानयाांना पूवह
ज ां गामी किज उपलब्ध करुन दे णे.

10)

सहकारी साखर कारखानयाांच्याआसवनीमध्ये उत्पावदत झालेले मद्याकज/मळी वगैरे सांबांधीच्या बाबी.

11)

सहकारी साखर कारखानयाांच्या ववस्तारीकरण/आधुवनकीकरणासाठी वनधी उपलब्ध करुन दे णे व यासाठी
घेतलेल्या किाला ्कहमी मांिूर करणे.

12)

सहकारी साखर कारखानयाांचे उपपदा्ज प्रकल्प.

13)

केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहनपर योिनेतील सवलती सहकारी साखर कारखानयाांना उपलब्ध करुन दे णे.

14)

सहकारी साखर कारखानयाांसाठी एन.सी.डी.सी.कडू न आर्ज्क सहाय्य प्राप्त करुन दे णे.

15)

सहकारी साखर कारखानयाांना इतर सहकारी सांस््ाांमध्ये आर्ज्क गुांतवणूक करावयाचे असल्यास त्यास
परवानगी दे णे.

16)

सहकारी साखर कारखानयाांच्या खािगी सांस््ा सोबतच्या सहयोग प्रकल्पाांना मानयता दे णे.

17)

सहकारी साखर कारखानयातील सहकारी ववद्युत वनर्जमती (को-िनरे शन).

18)

साखर कारखानयाांसाठी नवीन सभासद वनयुक्ती व त्याांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे वनवारण करणे
आवण त्यानुषांगाने येणारे ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

19)

साखर ववकास वनधी किज प्रकरणे (एस.डी.एफ.) आवण त्यानुषांगाने येणारे ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

कायासन 5-स
1)

सहकार ववभागाखालील वगज-1 सांवगातील अवधका-याांच्या आस््ापनाववषयक सवज बाबी

2)

वगज-1 व 2 च्या अवधका-याांच्या ववभागीय चौकशी, अवभयोग(प्रॉवसक्यूशन) व तत्सांबांधी प्रकरणे व नयाया.प्रकरणे

3)

सवज वगज-1 च्या अवधका-याांबाबत इतर नयायालयीन प्रकरणे

4)

सहकारी अपील नयायालये व सहकारी नयायालये याांच्या आस््ापनाववषयक बाबी

5)

आस््ापनाववषयक मावहतीचे सांकलन

6)

हां गामी पदे चालू ठे वणे व कायम करणे

कायासन 6-स
1)

मांत्री महोदयाांच्या ववषयाचे वाटप

2)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या ववचारववचारवववनमय सवमतीची बैठक

3)

महत्त्वाच्या वनणजयाांची मावहती महाराष्र राज्याच्या राज्यपालाांना पाठववणे

4)

20 कलमी कायजक्रम समनवय

5)

ववधानसभा व ववधानपवरषद सांबांवधत समनवय कायज

6)

ववधानसभा व ववधानपवरषद आश्वासने, अहवाल व समनवय कायज

7)

मुख्यसवचवाांच्या कायालयाकडू न आलेल्या सवज सांदभांवरील समनवय कायजवाही

8)

वैधावनक सवमत्या

9)

रचना व कायजपध्दती, कक्षाच्या रचना व कायजपध्दती बैठका समनवय

10)

ववभागातील कक्षाची वनवरक्षणे, सहकार ववभागाच्या अवधपत्याखालील कायालयाांची वनरीक्षणे समनवय

11)

सामानय प्रशासन ववभाग, ववशेष कायज कक्षाकडू न आलेले मुख्यमांत्री महोदयाांकडू न आलेले सांदभज व
खासदाराांबरोबर झालेल्या बैठकीच्या ववषयावरील सवज सांदभांवरील समनवय कायजवाही

12)

वस्त्रोद्योग समनवय सवमती

13)

नागवरकाांची सनद

14)

मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 अांतगजत उद्भवणाऱ्या सवज बाबींवरील कायजवाहीचे समनवयन

कायासन 7-स
1)

नागरी सहकारी बँका

2)

उपसा िलनसचन योिना

3)

सावकार वनयांत्रण कायदा

4)

ऋणमुक्ती कायदा

5)

नागरी सहकारी पतसांस््ा.

6)

उपरोक्त ववषयाबाबतचे ववधानमांडळाचे प्रश्न, ठराव, आश्वासन इत्यावद.

7)

महाराष्र राज्य सहकारी कृवष व ग्रामीण ववकास बँक (भूववकास बँक)

कायासन 9-स
1)

औद्योवगक सहकारी सांस््ाांना भागभाांडवल मांिूर करणे

2)

औद्योवगक सहकारी सांस््ाांच्या सांचालक मांडळास मुदतवाढ दे णे

3)

औद्योवगक सहकारी सांस््ा, बँकेत खाते उघडणे व नोंदणीस परवानगी इ.

4)

कृवष प्रवक्रया सांस््ा - कृवष मालावर आधावरत सहकारी प्रवक्रया, उद्योग याांना बँकेत खाते उघडण्यास
परवानगी /नोंदणी, प्रवक्रया उद्योगाांना अ्जसहाय्य (रे शीम, तेल व कापूस वगळू न)

5)

सामुदावयक सहकारी सांस््ा स््ापन करण्यास परवानगी, सांस््ेचे पुनरुज्िीवन करणे वगैरे

6)

मिूर सहकारी सांस््ा नोंदणीस परवानगी तसेच सांस््ा अवसायनात असेल तर पुनरुज्िीववत करण्याबाबत

7)

महाराष्र राज्य वखार महामांडळ (गोदामे वगळू न) भागभाांडवल, महामांडळाच्या आस््ापनाववषयक सवज बाबी

8)

महाराष्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मांडळ (बलुतेदार सहकारी सांस््ाांच्या सांदभात)

9)

िांगल कामगार सहकारी सांस््ाांबाबतचा पत्रव्यवहार

10)

सामुदावयक शेती

11)

इांडज्स्रयल इस्टे ट वप्रमायसेस को. ऑप. सोसायटी

12)

विल्हा सहकारी कृवष औद्योवगक सांघ

13)

राष्रीय कृषी ववकास योिना (RKVY / RIDF)

कायासन 10-स
1)

कापूस एकावधकार योिना धोरणात्मक बाबी, योिनेला मुदतवाढ वनयातीबाबत धोरण

2)

राज्याबाहे र िाणारा कापूस अडववणेबाबतचे धोरण, तसेच त्याबाबतची नयायालयीन प्रकरणे

3)

सहकारी सूतवगरण्याांना, सभासदाांचा कच्चा कापूस खरे दी करणे, तसेच त्याांचे विननग व प्रेनसग करण्यास
परवानगी दे णे

4)

सहकारी सूत वगरण्याांना राज्याबाहे रुन / खािगी व्यापा-याांकडू न कापूस गाठी खरे दी करण्यास परवानगी दे णे

5)

खािगी व्यक्तींना / वबयाणे कांपनयाांना, वेस्ट कॉटन तसेच वबयाण्यासाठी उत्पावदत केलेल्या कच्च्या कापसाचे
विननग व प्रेनसग करण्यास परवानगी दे णे

6)

कापूस पणन महासांघाच्या सांचालकाांच्या वनवडणुका, तसेच प्रशासक मांडळाची रचना, मुदतवाढ व
आस््ापनाववषयक प्रकरणे

7)

कापूस एकावधकार सुधारणा सवमती व त्याांच्याववषयीची प्रकरणे, बैठका, अहवाल योिना, धोरण इ.

8)

कापूस एकावधकार योिनेबाबतची आर्ज्क प्रकरणे

9)

कापूस पणन महासांघाचे वार्जषक अहवाल व त्याबाबत सांलग्न असलेली प्रकरणे

10)

कापूस उत्पादकाांच्या तक्रारी

कायासन 11-स
1)

बािार सवमतीच्या कारभाराववषयी सभापती / उपसभापती, सवचव याांचवे वरुध्द तक्रारी, वार्जषक
अहवालाववषयी, प्रशासक, प्रशासकीय मांडळ नेमणूक, हमाली, तोलाई, माकेट फी, अडत दर वगैरे

2)

बािार सवमती-दे णगी-वाहन खरे दी (अभ्यास दौरा, प्रवास इ. मांिुरीबाबत)

3)

बािार सवमत्याांचे ववभािन, नवीन सवमती स््ापन करणे

4)

शासकीय हमी

5)

राज्याांतगजत योिनेखाली बािार सवमत्याांना िागा दे णे इ. साठी किजरुपाने आर्ज्क सहाय्य

6)

महाराष्र राज्य कृवष पणन मांडळ (वववनयमन) अवधवनयम/वनयमाखालील अपील्स / वरव्हीलन अपील्स

7)

बािार सवमत्याांच्या सांदभात उच्च नयायालयात दाखल केलेल्या यावचका

8)

बािार स््लाांतराववषयीच्या समस्या

9)

वनवडणुका

10)

कृवष उत्पन्न बािार सवमतीसांबांधातील इतर सांकीणज बाबी

11)

पणन सांचालनालयाची आस््ापना (वगज-1 व वगज-2 ची आस््ापना वगळू न)

कायासन 12-स
1)

मानीव वदनाांक मांिुरी

2)

िी.डी.सी.ए. परीक्षेबाबत

3)

अनुकांपा तत्वावर नोकरी प्रकल्पग्रस्त / स्वातांत्र्य सैवनक / वगज-4 कमजचा-याांचे वनवृत्तीनांतर

4)

कमजचारी सांघटनेस मानयता

5)

तक्रारी,

6)

बदल्या

7)

ववभागीय परीक्षा

8)

वनयुक्त्या

9)

रिा

10)

प्रवतवनयुक्ती

11)

वैद्यकीय प्रवतपूती

12)

सेवावनवृत्ती

13)

सेवाखांड क्षमावपत करणे

14)

दे यके मांिुरी

15)

भववष्यवनवाह वनधी

16)

प्रवतक्षाधीन कालावधी / प्रवतकूल शेरे

17)

पवरववक्षाधीन कालावधी

18)

सेवावनवृत्ती प्रकरण

19)

कुटु ां बवनवृत्ती वेतन / पेनशन

20)

वसलेक्ट वलस्ट

21)

राज्य सल्लागार सवमती

22)

नयायालयीन प्रकरणे

23)

ववधानमांडळववषयक मावहती

24)

स्टे ट लेव्हल कवमटी

कायासन 13-स
1)

राज्य सहकारी वनवडणूक प्रावधकरण

2)

सहकारी सांस््ाच्या वनवडणुकाांसांबधी मागजदशजन करणे

3)

महाराष्र सहकारी सांस््ा अवधवनयम, 1960 व महाराष्र सहकारी सांस््ा वनयम, 1961

3)

महाराष्र सहकारी सांस््ा अवधवनयमाला उच्च नयायालयात व सवोच्च नयायालयात वदलेल्या आव्हानसांबांधी
कायजवाही करणे

कायासन 14-स
अ.

सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांचे कामकाि

1)

वववहत प्रकरणी सहकारी सांस््ा अवधवनयमातील तरतुदीतून सूट दे ण्याबाबतचे सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांचे
नोंदणी प्रस्ताव

2)

सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांमधील गैरव्यवहार, तक्रारअिज

3)

ह्या सांस््ाांच्या वार्जषक सवजसाधारण सभा वववहत मुदतीच्या पुढे घेण्याबाबतची परवानगी

4)

महाराष्र स्टे ट को-ऑपरे वटव्ह हौनसग फायनानस सोसायटी वल.च्या कामकािावरील वनयांत्रण

5)

सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांचा मुद्राांक शुल्क व नोंदणी व त्याचा फी परतावा दे णे

6)

प्रशासकीय मांडळ नेमणूक करण्याबाबत

ब.

सहकारी सांस््ाांचे लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षणाबाबतच्या धोरणात्मक बाबींचा ववचार करणे, उदा. लेखापरीक्षण फी, लेखापरीक्षणासाठी वनमाण
करणे वगैरे.

कायासन 15-स
महाराष्र सहकारी सांस््ा अवधवनयम, 1960 चे कलम 104, 152 आवण 154 खाली शासनाकडे

1)

दाखल केलेल्या अवपल / पुनजवनवरक्षण अिावर कायजवाही. यावनणजयाववरुध्दमा.नयायालयात दाखल
केलेल्या प्रकरणाांवर कायजवाही करणे.
कायासन 16-स
1)

लोकलेखा सवमती व त्यासांबांधीच्या बाबी

2)

सावजिवनक उपक्रम सवमती

3)

अांदाि सवमती

4)

पांचायत राि सवमती

5)

वनरीक्षण प्रवतवेदने

6)

वववनयोिन खाती

7)

व्ययमेळ

8)

लेखापरीक्षण/लेखापरीक्षा आक्षेप

9)

उपयोिन दाखले/उपयोवगता प्रमाणपत्रे

10)

घरबाांधणी, वाहन खरे दीसाठी आगाऊ अग्रीम मांिूर करणे, िुनया बाबी

11)

शासन हमी सांगणकीकरण

12)

शासकीय गुांतवणूक, शासकीय कर, करे तर महसूल, अग्रीमे व किे याांच्या ्कबाकीच्या वसुलीबाबत मावहती
गोळा करणे

13)

ववभागाचा सांगणक कक्ष म्हणून ववभागाच्या सांगणकीकरणाच्या कायजक्रमाचे समनवयन करणे

14)

क्षेत्रीय कायालयाांच्या सांगणक ववषयक बाबी

15)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग व या ववभागाच्या प्रशासकीय वनयांत्रणाखालील कायालयाच्या राज्य/
ववभागीय/विल्हा/तालुका स्तरीय सवमतीच्या कामकािासांदभातील समनवयाबाबतच्या सवज बाबी

16)

सावजिवनक उपक्रमाांचे वार्जषक अहवाल ववधीमांडळात सादर करण्याबाबतच्या कायजवाहीचे समनवयन

कायासन 17-स
1)

योिना आयोग व ववत्त आयोगासांबांधीचे कामकाि

2)

पांचवार्जषक / वार्जषक योिनेचा आराखडा/योिना तयार करणे

3)

आवदवासी उपयोिनेचा वार्जषक आराखडा तयार करणे व त्यावरील खचाचे अहवाल तयार करणे

4)

ववशेष घटक योिनेचा वार्जषक आराखडा तयार करणे व त्यावरील खचाचे अहवाल तयार करणे

5)

केंद्र पुरस्कृत योिनेचा वार्जषक आराखडा तयार करणे व त्यावरील खचाचे अहवाल तयार करणे

6)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत योिनेचा वार्जषक आराखडा तयार करणे व त्यावरील खचाचे
अहवाल तयार करणे

7)

योिनाांतगजत व योिनेतर खचाचे अ्जसांकल्पीय अांदाि तयार करणे व त्याचे ववतरण करणे

8)

कायजक्रम अांदािपत्रक तयार करणे

9)

माननीय ववत्त मांत्री याांच्या अ्जसांकल्पीय भाषणासाठी लागणारी मावहती सांकवलत करणे

10)

पुरवणी मागण्याांचे सांकलन करणे व त्या अ्जसांकज्ल्पत झाल्यानांतर त्याांचे ववतरण करणे

11)

अ्जसांकल्प पुरवणी मागण्या याांचस
े ांबांधात प्राप्त होणा-या कपातसूचनाांचे सांकलन,ववतरण व पाठपुरावा करणे

12)

चारमाही/आठमाही सुधावरत अांदाि मांिूर करुन घेणे व त्याांचे ववतरण करणे

13)

ववववध योिनाांवरील योिनाांतगजत खचाचा आढावा घेणे व त्यासांदभात बैठका घेणे

14)

मांिूर वनयतव्यय/तरतुदी याांच्या वापरासांबांधी ववभागातील इतर कायासनाांना सल्ला दे णे/मागजदशजन करणे

15)

अ्जसांकल्पीय तरतुदीचे पुनर्जववनयोिन/प्रत्यापजण करणे

16)

पांचवार्जषक/वार्जषक योिना आवण अांदािपत्रकववषयक सवज कामकािाचे सांकलन व सुसूवत्रकरण करणे

17)

राज्य योिना/केंद्रपुरस्कृत योिनाांवर झालेल्या खचाच्या सांदभात केंद्रशासनाकडू न वमळणा-या अपेवक्षत
सहाय्याबाबत मावहती सांकवलत करणे

18)

वीस कलमी कायजक्रम कलम 11-अ व कलम 11-ब मावसक/त्रैमावसक अहवाल

19)

सहकार व वस्त्रोद्योग ववभागाशी सांबांवधत पांचवार्जषक/वार्जषक योिना तसेच अ्जसांकल्पीय अांदाि इत्यावदचे
सांकलन करणे आवण वषजअखेरीस ववभागाच्या एकवत्रत तरतुदींचे पुनर्जववनयोिन/प्रत्यापजणववषयक सवज
कामकाि करणे

कायासन 18-स
1)

शासकीय / विल्हापवरषद कमजचा-याांच्या सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांना अ्जसहाय्य पुरववणे

2)

लोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त कायालयास सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाशी सांबांवधत प्राप्त झालेल्या
तक्रारींचे / लोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त कायालयाकडे पाठवावयाचे अहवाल / लोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त कायालयाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींसांदभात ठे वण्यात आलेल्या सुनावण्या इ. चे समनवयन

कायासन 19-स
शासकीय / विल्हापवरषद कमजचा-याांच्या सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांना वदलेल्या 1)

किाच्या वसुलीचे वहशेब

2)

व्याि वसुलीचे वहशेब

कायासन 21-स
1)

महाराष्र राज्य सहकारी तेलवबया उत्पादक महासांघ मया., धुळे

2)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम, नवी वदल्ली द्वारा राबववण्यात येणा-या योिनाांना वदलेल्या किाच्या हप्त्याांची
व्यािासह पूती

3)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत सहकारी सांस््ाांसाठी गोदाम बाांधणी योिना

4)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत योिनाांबाबत आढावा व अांमलबिावणी सवमतीच्या बैठका आयोवित
करणे

5)

राष्रीय दु ग्धशाळा ववकास मांडळ पुरस्कृत वनस्पती तेल प्रकल्प (महाफेड)

6)

केंद्रशासन पुरस्कृत तसेच िागवतक बँकेच्या अ्जसहाय्याने गोदामे बाांधणीचा कायजक्रम

7)

केंद्रीय पुरस्कृत योिनेखाली आर्ज्क सहाय्य अनुदान

8)

महाराष्र राज्य कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व वववनयमन) अवधवनयमात सुधारणा

9)

महाराष्र राज्य कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व वववनयमन) अवधवनयम, 1963 व त्याखालील महाराष्र राज्य
कृवष उत्पन्न (ववकास व वववनयम) वनयम, 1967 मध्ये सुधारणा

10)

सवज बाहय सहाय्यीत प्रकल्पाांची कामे व केंद्र शासनाशी पणन ववषयक सवज बाबी

11)

महाराष्र राज्य कृषी पणन मांडळाची रचना, आस््ापना इ.

12)

महाराष्र राज्य कृषी पणन महामांडळाची वगजणी अांशदान

13)

पणन क्षेत्रातील पायाभूत सुववधा ववकास कामे

14)

कृषी उत्पन्न बािार सवमत्याांमध्ये पायाभूत सुववधा ववकास कामे

15)

पणन क्षेत्रातील ववववध प्रकल्पाांची कामे व राष्रीय कृषी ववकास योिनेंतगजत कामे/प्रकल्प

16)

कृषी वनयात पायाभूत सुववधाांचा ववकास ववषयक बाबी

17)

महामँगो,महाबनाना,महाअनार,महाऑरें ि व इतर वशखर पणन सांस््ा ववषयक बाबी

18)

शेतमाल तारण, कांत्राटी शेतीववषयक बाबी

19)

खािगी कृषी प्रवक्रया प्रकल्प ववषयक बाबी

20)

महाराष्र राज्य कृषी पणन मांडळावरील प्रवतवनयुक्त्या

21)

महाराष्र राज्य कृवष पणन मांडळाची रचना इत्यावद.

22)

महाराष्र राज्य कृवष पणन मांडळाची वगजणी - अांशदान

23)

ग्रेडींग स्कीम िागा भाडे

24)

महाराष्र राज्य तेलवबयाणे वावणज्य आवण औद्योवगक महामांडळे मयावदत (मोवसकॉल)

25)

वकमान आधारभूत नकमत

कायासन 22-स
1)

मागासवगीयाांच्या सहकारी सांस््ाांमध्ये असलेल्या आरक्षणाववषयीच्या सवज बाबी (अहवाल व इतर बाबी )

2)

सवजसाधारण प्रकारच्या सहकारी सांस््ा

3)

अपांग समस्या

4)

सहकार आयुक्त व वनबांधक, सहकारी सांस््ा, महाराष्र राज्य, पुणे व त्याांचे अवधपत्याखालील इतरअवधकायाांच्या कायालयीन इमारतीसाठी भाडे , नगरपावलका कर, इत्यावद मांिुरी.

5)

कॉवपयर मवशन खरे दीबाबतचे प्रस्ताव, वॉटर कुलसज, एअरकुलसज व इलेक्रॉवनक टाईपरायटसज इ.
खरे दी,खस ताटया मांिुरी प्रस्ताव.

6)

नवीन गाडया खरे दी, िुनया गाडया दु रुस्ती व पेरोल खचज मांिुरी.

7)

नवीन कायालयाांचे बाांधकाम, िुनी इमारत दु रुस्ती, दू रध्वनी प्रस्ताव, लेखनसामुग्री, िडवस्तुसांग्रह,
मेनलगवलस्ट प्रस्ताव

8)

सहकारी प्रवशक्षण व प्रचार

9)

राज्य सहकारी सांघ

10)

सांकीणज बाबी

11)

दोन पेक्षाअवधक कायासनाांशी सांबांध असलेल्या सांदभांवरील कायजवाही.

12)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग व ववभागाच्या प्रशासकीय वनयांत्रणाखालील कायालयातील मागासवगीयाांची
वरक्त पदे व यासांदभातील इतर तद्नुषांवगक बाबीं.

13)

उत्पादनाखाली असलेल्या व इतर सवज साखर कारखानयाांतील सांचालक मांडळ / व्यवस््ापनाच्या भ्रष्टाचाराची
चौकशी करणे आवण त्यानुषांगाने येणारे ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

14)

नवीन साखर कारखानयाांना बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी दे णे या ववषयाशी सांबांधात भववष्यात प्राप्त होणारे
सांदभज अ्वा त्या ववषयाांशी सांबांधातील प्रकरणे आवण त्यानुषांगाने येणारे ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

15)

नवीन कारखानयाांचे प्रस्ताव औद्योवगक परवानयासाठी केंद्र शासनास पाठववणे या ववषयाशी सांबांधात भववष्यात
प्राप्त होणारे सांदभज अ्वा त्या ववषयाांशी सांबांधातील प्रकरणे आवण त्यानुषांगाने येणारे ववधानमांडळाशी सांबांवधत
कामकाि

16)

कारखानयाांना वमळालेल्या इरादापत्रास मुदतवाढ दे णे या ववषयाशी सांबांधात भववष्यात प्राप्त होणारे सांदभज अ्वा
त्या ववषयाांशी सांबांधातील प्रकरणे आवण त्यानुषांगाने येणारे ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

17)

नवीन कारखानयाांना उभारणीसांदभात हवी असलेली सुधावरत मावहती केंद्र शासनास पाठववणे या ववषयाशी
सांबांधात भववष्यात प्राप्त होणारे सांदभज अ्वा त्या ववषयाांशी सांबांधातील प्रकरणे आवण त्यानुषांगाने येणारे
ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

18)

नवीन कारखानयाांच्या पवहल्या सांचालक मांडळाशी वनयुक्ती करणे या ववषयाशी सांबांधात भववष्यात प्राप्त होणारे
सांदभज अ्वा त्या ववषयाांशी सांबांधातील प्रकरणे आवण त्यानुषांगाने ये णारे ववधानमांळाशी सांबांवधत कामकाि

19)

नवीन कारखानयाांना वनयुक्ती केलेल्या सांचालक मांडळास मुदतवाढ दे णे , त्यासांबांधीची नयायालयीन प्रकरणे या
ववषयाशी सांबांधात भववष्यात प्राप्त होणारे सांदभज अ्वा त्या ववषयाांशी सांबांधातील प्रकरणे आवण त्यानुषांगाने येणारे
ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

20)

ववभागाच्या अवधपत्याखालील कायालयाांसाठी 7610 या लेखावशषाखाली सांगणक खरे दीसाठी पुरवणी
मागणीव्दारे अनुदान उपलब्ध करुन दे णे.

कायासन 24-स
1)

महाराष्र राज्य सहकारी पणन महासांघ (माकेनटग फेडरे शन)

2)

महाराष्र राज्य सहकारी ग्राहक महासांघ (कन्युमसज फेडरे शन)

3)

तालुका खरे दी ववक्री सहकारी सांस््ा

4)

राष्रीय सहकारी वनगम (एनसीडीसी) योिनेंतगजत अ्जसहाय्य
अ) वनवडक पणन सहकारी सांस््ाांना (खरे दी-ववक्री सांस््ाांना) त्याांच्या व्यवसायवाढीसाठी
ब) फळे व भािीपाला सहकारी सांस््ाांना वप्र-कूनलग व कोल्डस्टोरे ि (शीतगृह) बाांधण्यासाठी
क) सांगणक खरे दीसाठी (पणन महासांघ)

5)

सहकारी ग्राहक सांस््ाांना (नागरी व ग्रामीण) अ्जसहाय्य (राज्यस्तरीय)

कायासन 25-स
1)

साखर आयुक्तालयाची आस््ापना / प्रादे वशक कायालयाच्या आस््ापनेवरील कमजचा-याांची पदे चालू ठे वणे,
मुदतवाढ, कायालयीन वृत्तपत्रे, टायनपग मवशन खरे दी, स्टे शनरी इत्यावद.

2)

ऊसववकास कायजक्रम कारखानयाांच्या कायजक्षमतेववषयक मापदां डाचे सांवनयांत्रण व साखर ववभागाचा
सवजसाधारण आढावा.

3)

झोननग (साखर कारखानयाांचे कायजक्षेत्र)

4)

सहकारी साखर कारखानयाांच्या कायजकारी सांचालकाची नेमणूक / परदे श दौरे इत्यावद मुदतवाढ,
वेतनवनविती.

5)

खाांडसरी साखर कारखानयाांना मांिुरी.

6)

ऊस ववकासाबाबत पवरषदा.

7)

ऊसाचा दर ठरववणे, ऊस उत्पादकाांना द्यावयाची उचल, ऊस वबलातील कपाती, ऊस उत्पादकाांच्या तक्रारी

8)

वसांतदादा शुगर इज्नस्टटयूटच्या ऊसववकास ववषयक बाबी

9)

सहकारी साखर कारखानयाांच्या कायजक्षेत्रासांबांधात पोटवनयम दु रुस्ती.

10)

राज्यातील साखर उद्योगाला दे ण्यात येणाऱ्या वेगवेगळया सवलती (साखर घटउतारा, साखर वनयात, उभा
ऊस इ. साठी अनुदाने )

11)

कारखानयाांच्या गाळप क्षमते त वाढ करण्याचे प्रस्ताव केंद्रशासनास पाठववणे आवण त्यानुषांगाने येणारे
ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

12)

साखर कारखानयाच्या सांचालक / व्यवस््ापन परदे श दौ-यास मानयता दे णेबाबत आवण त्यानुषांगाने येणारे
ववधानमांडळाशी सांबांवधत कामकाि

आस््ापना-1
1)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग (खुद्द) ववभाग यामधील कमजचारी व अवधकारी याांच्या सेवाववषयक बाबी,
उदा.रिा, वनवृत्ती वेतन, बदली, स््ावनक पदोन्नती, वेतन वनविती इ. सांबांधीची सवज प्रकरणे

2)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील पदे वनमाण करणे, हां गामी पदासह पुढे चालू ठे वण्यास मांिुरी दे णे,इ.
ववषयक प्रकरणे.

3)

अवधकारी व कमजचारी याांच्या गा-हाण्याांचे वनराकरणववषयक प्रकरणे

4)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अवधकारी व कमजचा-याांच्या प्रवशणाबाबतची प्रकरणे

5)

खुद्द सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अवधकारी व कमजचारी याांना शासकीय किे उदा. घरबाांधणी अग्रीम,
स्कूटर अग्रीम, इ. मांिूर करणे.

6)

सांगणक अग्रीम, सांगणक प्रवशक्षण खचाची प्रवतपूती

7)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील ्वकत प्रकरणे व सांदभांचा आढावा

8)

नागपूर ये्ील वहवाळी अवधवेशनाच्या व्यवस््ेबाबत (वनवासी, दू रध्वनी वगैरे)

रोख उपशाखा
1)

सवज अवधकारी / कमजचारी याांची वेतन दे यके व ववभागातील सवज कायासनाांकडू न येणा-या आदे शानुसार सवज
दे यके अवधदान व लेखा कायालयाकडू न पावरत करुन घेणे, आहरण व सांववतरण करणे

2)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग (खुद्द) ववभागातील अवधकारी / कमजचारी याांचे वेतन / कायालयीन खचज आवण
ववभागातील अवधकारी / कमजचारी याांना दे ण्यात येणारे घरबाांधणी / स्कुटर / सांगणक अवग्रम इ. सांदभातील
मांिुरीत अ्जसांकल्पीय तरतुदीतून झालेल्या खचाचा ताळमेळ घालणे व त्यासांदभात िर महालेखापाल
कायालयाकडू न अवधक खचज / बचत याबाबतची वववरणपत्रे प्राप्त झालीच तर त्याबाबतची स्पष्टीकरणात्मक
ज्ञापने तयार करुन ती सांबांवधताांकडे मानयतेस्तव सादर करणे.

कायासन -आस््ापना-2 (नोंदणी शाखा व गृहव्यवस््ापन शाखा)
1)

कायालयीन िागेचे व्यवस््ापन, फर्जनचर दु रुस्ती / नवीन खरे दी व ववल्हे वाट

2)

अवधका-याांच्या दालनात सुववधा पुरववणे व फेरफार

3)

वाहनाांची उपलब्धता, वाहनाांची दु रुस्ती, वाहनचालक अवतकावलक भत्ता, पेरोलखचज

4)

सांकीणज वतजमानपत्रे / टॅ क्सी वबल / वतजमानपत्राची व रद्दीची ववल्हे वाट

5)

स््ावनक खरे दी / लेखनसामुग्री, चतु्जश्रेणी कमजचा-याांचे व्यवस््ापन, गणवेष, नैवमवत्तक रिा इ.

6)

कायालयीन / अवधका-याांची कायालयीन / वनवासी दू रध्वनी व्यवस््ा व दे यके

7)

भाांडार नोंदणी पडताळणी, िड वस्तुसांग्रह नोंदवही ठे वणे व वनरुपयोगी वस्तूांची ववल्हे वाट

8)

ववभागातील यांत्रसामुग्री व वार्जषक सेवा करार

9)

ववभागासाठी लागणारी सवज सांगणक व सांगणक सामग्री/पवरगणना यांत्रे/टां कलेखन यांत्रे / फ्रँनकग मवशन खरे दी
/ दु रुस्ती

10)

ग्रां्ालय व सवज प्रकारची ववभागीय परीक्षाांच्या पुस्तकाांची व्यवस््ा

11)

फॅक्स / इांटरकॉम, झेरॉक्स मवशन खरे दी / करार व दु रुस्ती

12)

अवभलेख व्यवस््ापन

13)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाची व मांत्रीमहोदयाांकडू न आलेली चहाची दे यके

कायासन- वस्त्रो-1-अ
1)

कोल्हापूर, सातारा, धुळे, नावशक, नांदूरबार, ठाणे, रत्नावगरी, ववदभज ववभाग या विल्हयातील सहकारी
सूतवगरण्याांचे कामकाि

2)

रे शीम कक्ष

3)

लेखापरीक्षण समनवय

4)

राज्यातील सहकारी सूतवगरण्याांना करण्यात येत असलेल्या अ्जसहाय्याच्या योिनेत बदल अ्वा सुधारणा

5)

सहकारी सूत वगरण्याांकडील किजवसुली, शासकीय ्कहमी वसुली, शासकीय भागभाांडवल वसुली या
ववषयीचा समनवय

कायासन - वस्त्रो-1-ब
1)

साांगली, सोलापूर, पुणे, िळगाांव, अहमदनगर, रायगड, नसधुदुगज आवण मराठवाडा ववभाग या विल्हयातील
सहकारी सूत वगरण्याांचे कामकाि

2)

अ्जसांकल्पववषयक कामकाि

3)

मांवत्रमांडळ उपसवमती समनवय

4)

महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महासांघ ववषयक बाबी

5)

लोकर प्रवक्रया सहकारी सांस््ा

कायासन -टे क्स-2
1.

महाराष्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ मया., मुांबई च्या प्रशासकीय व आस््ापनाववषयक बाबी

2.

यांत्रमाग योिना व अनुषांवगक बाबी (यांत्रमाग सांस््ाांना अ्जसहाय्य / किज दे ण्याची योिना)

3.

वस्त्रोद्योग सांचालनालयाच्या प्रशासकीय व आस््ापनाववषयक बाबी

कायासन- टे क्स-3
1.

महाराष्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरणववषयक बाबी

2.

महाराष्र राज्य हातमाग महामांडळ मया., याांच्या प्रशासकीय व आस््ापनाववषयक बाबी

3.

केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत हातमाग योिनाांना प्रशासकीय मानयता दे णे, अनुदान उपलब्ध करुन दे णे इ.

4.

महाराष्र राज्यातील कापड वगरण्याांच्या आधुवनकीकरण व स््लाांतरण, िमीन ववकासाबाबत, ववक्रीबाबतची प्रकरणे (एमएसटीसी व टे क्सकॉमच्या अखत्यावरतील वगरण्या वगळू न)

5.

उपरोक्त कापड वगरण्याांची बी.आय.एफ.आर.प्रकरणे, आिारी व बांद वगरण्याांना सहाय्य दे णे

6.

उपरोक्त कापड वगरण्याांना वदलेल्या शासकीय हमीची वसूली

7.

खािगी सूतवगरण्याांची बी.आय.एफ.आर. शी सांबांवधत प्रकरणे

8.

खादी ववक्रीवरील वरबेट मांिूर करणे

9.

महाराष्र राज्य हातमाग सहकारी महासांघ मया., (महाटे क्स), मुांबई

/ पविम ववकास हातमाग-मया.,

(वेम्कोटे क्स), सोलापूर / ववदभज ववणकर ववकास महामांडळ मया., (व्हीसीडब्लू), नागपूर
कायासन -टे क्स-4
1.

महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महामांडळ व टे क्सकॉमच्या प्रशासकीय व आस््ापनाववषयक बाबी

2.

महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महामांडळ व टे क्सकॉम च्या अवधपत्याखालील कापड वगरण्याांची प्रकरणे

3.

उपरोक्त कापड वगरण्याांची बी.आय.एफ.आर. प्रकरणे, आिारी व बांद वगरण्याांना सहाय्य दे णे

4.

उपरोक्त कापड वगरण्याांना वदलेल्या शासकीय हमीची वसूली.

5.

शासकीय / वनमशासकीय कायालय, शासन अांवगकृत महामांडळे याांना कापड पुरवठा करण्यासांबांधीची प्रकरणे

कायासन- टे क्स-5
महाराष्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरणववषयक बाबी
कायासन -रे शीम कक्ष
1)

रे शीम सांचालनालयाच्या आस््ापनाववषयक सवज बाबी व वनयांत्रण

2)

केंद्रीय रे शीम मांडळ (भारत सरकार) याांच्या टसर व तुती रे शीम उद्योगासांबांधीच्या सवज योिना

3)

केंद्रीय रे शीम मांडळ पुरस्कृत प्रवशक्षण योिना

4)

रे शीम उद्योगासाठीची राज्य शासनाची रोिगार हमी योिना

5)

सांचालनालयाचे खचाचे अांदाि/अनुषांवगक सवज बाबी

6)

रे शीम कोष खरे दीसाठी तरतूद उपलब्ध करुन दे णे

7)

रे शीम उद्योगाांतगजत असलेली धागा वनर्जमती केंद्रे व त्यासाठी कायजरत असलेली यांत्रणा

8)

सांचालनालयाचे प्रगतीचे मावसक, त्रैमावसक, वार्जषक प्रगती अहवाल

9)

ववशेष घटक योिना

10)

राज्यस्तरीय व विल्हास्तरीय योिना

11)

आवदवासी ववकास योिना

12)

पविम घाट ववकास योिना

13)

महाराष्राच्या वस्त्रोद्योगाबाबतचा अभ्यास करणे

14)

अल्पसांख्याांक, अनुसूवचत िाती, अनुसूवचत िमाती या वगाच्या यांत्रमागाला TUFs अांतगजत आधुवनकीकरण
करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराव्दारे होणारी कायजवाही

15)

कौशल्य ववकास

16)

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील वनवेशक , घटक, सांस््ा, असोवसएशनबाबतची यादी तयार करणे, अद्ययावत करणे व
mahatextile.Maharashtra.gov.in वर टाकणे
--------- X ---------

कलम 4 (1) (b) (i)
ववभागाचा प्रारुप िक्िा
अपर मुख्र्य सवचव/
प्रधान सवचव/सवचव

सहसवचव/उपसवचव/
ववशेष कार्यव अवधकारी

अवर सवचव

कक्ष अवधकारी

1

2

3

4

प्रधान सवचव (सहकार)
दालन क्र.311 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं .
22025243

श्री. संिोष पाटील,
वव.का.अ.
दालन क्र.358 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं . 22885984
कार्यासने
(2-स, 7-स, 13-स,15-स)

अवर सवचव(15-स)
दालन क्र. 707 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं .22813826

श्री. पां.स.दे वकर
उपसवचव
दालन क्र.317
दूरध्वनी नं . 22843586
(5-स / 12-स / 6-स,
आस्त्था - 1 / आस्त्था - 2 /
रोखशाखा )

-----

श्री.वार्य.डब्लल्र्यू गेडाम
उपसवचव

श्री. सुवदन गार्यकवाड
उप सवचव
दालन क्र.301 (ववस्त्िार )
दूरध्वनी नं .22843586
कार्यासने (3-स,25-स,22स)

कक्ष अवधकारी (7-स)
दालन क्र.358 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं . 22794057
कक्ष अवधकारी (2-स)
दालन क्र.358 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं . 22793882
कक्ष अवधकारी (13-स)
दालन क्र. 707 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं .22813826
कक्ष अवधकारी (5-स / 12स)
दालन क्र.353 (ववस्त्िार )
दूरध्वनी नं .22793089
कक्ष अवधकारी (आस्त्था - 1)
दालन क्र. 317 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी क्र. 22793642
कक्ष अवधकारी (आस्त्था.-2 )
दालन क्र. 334 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी क्र. 22793087
कक्ष अवधकारी (रोखशाखा)
दालन क्र. 359 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी क्र. 22793383
कक्ष अवधकारी (6-स )
दालन क्र. 317 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी क्र. 22793978
कक्ष अवधकारी (16-स / 17-स)
नवीन प्रशासकीर्य भवन, 16 वा मजला
दूरध्वनी नं .22793107
कक्ष अवधकारी (18-स)
नववन प्रशासकीर्य भवन, 16 वा मजला
दुरध्वनी क्र. 22793107
कक्ष अवधकारी (19-स)
न्र्यू.इंवडर्या ऍ़ श्र्यूरन्स वबल्डींग, विसरा मजला, मुंबई 1.
दूरध्वनी नं .22674625

अवर सवचव (22 -स)
दालन क्र.317 (ववस्त्िार )
दूरध्वनी नं .22793089

कक्ष अवधकारी (3-स)
दालन क्र.301 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं . 22843586
कक्ष अवधकारी (25-स)
दालन क्र.301 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं . 22843586

अप्पर मुख्र्य सवचव
(पणन)
दालन क्र.511
(ववस्त्िार)
दूरध्वनी क्र.22793930

श्री. रा.स.अटक,
उप सवचव
दालन क्र. 315 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी क्र. 22025159
कार्यासने
(9-स,10-स, 11-स,21स,24-स)

अवर सवचव (21-स)
दालन क्रमां क.353,
विसरा मजला (ववस्त्िार),
दूरध्वनी नं .
अवर सवचव (1-स)
नववन प्रशासकीर्य इमारि
दूरध्वनी नं . 22793107

कक्ष अवधकारी (9-स)
दालन क्र. एमअे - 6 (िळमजला)
दूरध्वनी नं . 22793110
कक्ष अवधकारी 10-स, 11-स/,24स)
दालन क्र.353 (ववस्त्िार)
दूरध्वनी नं . 22794058

अप्पर मुख्र्य सवचव
(वस्त्रोद्योग)
दालन क्र.313 (ववस्त्िार )
दूरध्वनी नं . 22436819

श्री. सु.र्य.कुरसंगे,
सह सवचव
दालन क्र.317
दूरध्वनी नं . 22830430
कार्यासने
(टे क्स 1-अ, 1-ब, )

दालन क्र.301 (ववस्त्िार )
दूरध्वनी नं . 22851954

कक्ष अवधकारी (टे क्स 1- अ, टे क्स 1-ब )
दालन क्र. 354 (ववस्त्िार),
दूरध्वनी क्र.
कक्ष अवधकारी (टे क्स-3 )
नववन प्रशासकीर्य इमारि,
16 वा मजला,
दूरध्वनी नं . 22793108

श्री. दा.अं.कुलकणी,
उप सवचव
कार्यासने
(टे क्स-2, टे क्स-3, टे क्स-4,
रे शीम)
नववन प्रशासकीर्य इमारि,
16 वा मजला,
दूरध्वनी नं .22312376

अवर सवचव
(टे क्स -2)
नववन प्रशासकीर्य इमारि,
16 वा मजला,
दूरध्वनी नं . 22793108

कक्ष अवधकारी (टे क्स-4, / टे क्स-5)
नववन प्रशासकीर्य इमारि,
16 वा मजला,
दूरध्वनी नं . 22793108

अवर सवचव
(टे क्स -4)
नववन प्रशासकीर्य इमारि,
16 वा मजला,
दूरध्वनी नं . 22793108
अवर सवचव
रे शीम
कक्ष
नववन प्रशासकीर्य इमारि,
16 वा मजला,
दूरध्वनी नं . 22793108

अ

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग (खुद्द), मंरालय, मुंबई -400 032 मिील अविकारी व कमगचारी यांच्या
अविकारांचा तपशील.
अ.क्र.

पदनाम

अवधकार आर्थथक

कोणत्र्या कार्यद्यानुसार / वनर्यम / शासन वनणवर्य/
पवरपरकानुसार

1

अप्पर मुख्र्य सवचव
(वस्त्रोद्योग)

शासनाने वेळोवेळी वनगववमि केले ले वनर्यम,
अवधवनर्यम, शासन वनणवर्य, पवरपरक, कार्यालर्यीन
आदे श, अवधसूचना इत्र्यादीनुसार दे ण्र्याि आलेल्र्या
आर्थथक अवधकारानुसार ववभागािील कामकाज
चालववले जािे .

2

प्रधान सवचव
(सहकार )

शासनाने वेळोवेळी वनगववमि केले ले वनर्यम,
अवधवनर्यम, शासन वनणवर्य, पवरपरक, कार्यालर्यीन
आदे श, अवधसूचना इत्र्यादीनुसार दे ण्र्याि आलेल्र्या
आर्थथक अवधकारानुसार ववभागािील कामकाज
चालववले जािे .

अ.क्र.

पदनाम

1

अप्पर मुख्र्य सवचव
(वस्त्रोद्योग)

शासनाने वेळोवेळी वनगववमि केले ले वनर्यम,
अवधवनर्यम, शासन वनणवर्य, पवरपरक, कार्यालर्यीन
आदे श, अवधसूचना इत्र्यादीनुसार दे ण्र्याि आले ल्र्या
प्रशासकीर्य/आर्थथक अवधकारानुसार ववभागािील
कामकाज चालववले जािे .

2

अप्पर मुख्र्य सवचव
( पणन)

शासनाने वेळोवेळी वनगववमि केले ले वनर्यम,
अवधवनर्यम, शासन वनणवर्य, पवरपरक, कार्यालर्यीन
आदे श, अवधसूचना इत्र्यादीनुसार दे ण्र्याि आले ल्र्या
प्रशासकीर्य/आर्थथक अवधकारानुसार ववभागािील
कामकाज चालववले जािे .

अवभप्रार्य

ब
अवधकार प्रशासकीर्य

कोणत्र्या कार्यद्यानुसार / वनर्यम / शासन वनणवर्य/
पवरपरकानुसार

अवभप्रार्य

क
अ.क्र.

पदनाम

अवधकार - फौजदारी

कोणत्र्या कार्यद्यानुसार
/ वनर्यम / शासन वनणवर्य
/ पवरपरकानुसार

अवभप्रार्य

वनरं क
ड
अ.क्र.

पदनाम
अपर मुख्र्य
सवचव/उपसवचव

अवधकार अधवन्र्यार्यीक

कोणत्र्या कार्यद्यानुसार / वनर्यम / शासन वनणवर्य /
पवरपरकानुसार
ववभागीर्य चोकशी वनर्यम/ मावहिी अवधकार
अवधवनर्यम-2005

अवभप्रार्य

कलम 4 (1) (b) (iii)
वनणगय प्रविये तील पयग वेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदावयत्व वनश्चचत करुन कायग पध्दतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार/नाव)
कामाचे स्त्वरुप

सहकार ववभाग
सहकारी अथव व्र्यवस्त्था ग्रामीण जनिा, आर्थथक व सामावजक पीवडि शोवषिांच्र्या उत्कषांचे
आशास्त्थान म्हणून मान्र्यिा पावले ली असून विने गेल्र्या शिकांमध्र्ये सववव्र्यापी स्त्वरुप प्राप्ि केले
आहे . व्र्यक्िींच्र्या ग्रामीण शेिीववषर्यक गरजांपासून िे ग्राह वस्त्िू वविरण, औद्योवगक प्रवक्रर्या,
इिकेच नव्हे िर सहकारी रुग्णालर्यांपर्यंि लक्षणीर्य वाटचाल झाली आहे . सहकारी संस्त्थांची
संख्र्या 1961 ला 31565 होिी. िर 2006 अखेर िी 192797 इिकी झालेली आहे . सभासद
संख्र्या 1961 ला 42 लाख होिी. िर 2006 अखेर 465 लाख (अस्त्थार्यी) इिकी झाले ली आहे .
2.
र्या सहकारी संस्त्थांचे संचालन व प्रशासन सहकार खािे व त्र्याअंिगवि असले ली दोन
संचालनालर्ये अनुक्रमे पणन संचालनालर्य, पुणे व संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर आवण आर्युक्ि
साखर, महाराष्र राज्र्य, पुणे र्यांचेमाफवि केले जािे .
3. सहकार आर्युक्ि व त्र्यांचे वनर्यंरणाखालील संचालनामाफवि राबववण्र्याि र्येणाऱ्र्या ववववध
र्योजनांची प्रभागपरत्वे व कार्यालर्यवनहार्य वगववारी करुन त्र्यांची मावहिी त्र्या त्र्या ववभागाि
अंिभूवि करण्र्याि आले ली आहे .
ववभाग-1 :- सहकार आर्युक्ि व वनबंधक, सहकारी संस्त्था, महाराष्र राज्र्य, पुणे
र्यांच्र्या वनर्यंरणाखालील ववषर्य :1) संचालन व प्रशासन
2) लेखापरीक्षण
3) सहकारी पिसंस्त्था
4) औद्योवगक सहकारी संस्त्था (हािमाग व र्यंरमाग व्र्यविवरक्ि)
5) सहकारी गृहवनमाण संस्त्था
6) इिर सहकारी संस्त्था
7) वशक्षण, संशोधन व प्रवशक्षण.
ववभाग-2 :- साखर आर्युक्ि, महाराष्र राज्र्य, पुणे र्यांच्र्या वनर्यंरणाखालील ववषर्य :सहकारी साखर कारखाने
ववभाग-3 :- संचालक कृ वष पणन, महाराष्र राज्र्य, पुणे र्यांच्र्या वनर्यंरणाखाली ववषर्य :1) वखार
2) सहकारी प्रवक्रर्या संस्त्था
3) सहकारी पणन संस्त्था
4) सहकारी गोदामे
5) सहकारी ग्राहक संस्त्था
6) कृ वष उत्पन्न बाजार सवमत्र्या
7) पणन सवेक्षण व संशोधन
8) एकसूरी बाजार वृत्तसंस्त्था र्योजना
वस्त्रोद्योग ववभाग
माचव 89 पासून मंरालर्य पािळीवर कृ वष व सहकार ववभाग र्यांचे ववभाजन होऊन सहकार
व वस्त्रोद्योग ववभाग हा स्त्विंर ववभाग वनमाण करण्र्याि आला. र्या ववभागाि खालील
कार्यालर्यांचे कामकाज अंिभूवि करण्र्याि आले आहे .
वस्त्रोद्योग संचालनालर्य, महाराष्र राज्र्य, नागपूर र्यांच्र्या वनर्यंरणाखालील ववषर्य :(1) हािमाग व र्यंरमाग सहकारी संस्त्था
(2) सहकारी सूिवगरण्र्या
(3) रे शीम उद्योग

पणन ववभाग
शासनाने नोव्हें बर, 1971 मध्र्ये राज्र्य शासनाच्र्या सहकार ववभागां िगवि कृ वष पणन
संचालनालर्याची स्त्थापना केली. कृ वष पणन संचालनालर्य वडसेंबर 1979 पर्यंि सहकार आर्युक्ि
व वनबंधक, सहकारी संस्त्था, महाराष्र राज्र्य, पुणे र्यांच्र्या प्रशासकीर्य वनर्यंरणाखाली काम करीि
होिे. वदनांक 1.1.1980 पासून कृ वष पणन संचालकांना अवधकार दे ण्र्याि आले . सदर
संचालनालर्याचे प्रमुख म्हणून कृ वष पणन संचालक काम पाहिाि. दै नंवदन कामकाजाि त्र्यां ना
मदि करण्र्यासाठी सहसंचालक, उपसंचालक, सहार्यक संचालक, व कमवचारी वृंदाची वनर्युक्िी
केली आहे . वजल्हा पािळीवरील वजल्हा उपवनबंधक, सहकारी संस्त्था, िालुका पािळीवरील
उपवनबंधक/ सहार्यक वनबंधक, सहकारी संस्त्था र्यांना अंिगवि काही अवधकार दे ऊन कामकाज
केले जािे .
संबंवधि िरिूद

सववसाधारणपणे वनणवर्य प्रवक्रर्येिील पर्यववेक्षण प्रधान सवचव (वस्त्रोद्योग) व प्रधान सवचव
(सहकार व पणन), उप सवचव व ववशेष कार्यव अवधकारी र्यांचे स्त्िरावर करण्र्याि र्येिे . िसेच
जबाबदारीचे उत्तरदावर्यत्व प्रकरण हािाळणाऱ्र्या सवव संबंवधिांवर वनश्श्चि करण्र्याि र्येिे.
प्रकरणपरत्वे काही प्रकरणे , धोरणात्मक बाबी त्र्यासाठी ववहीि केलेल्र्या वेगवेगळर्या प्रावधकार
/ िरिुदीनुसार ववभागाचे राज्र्यमंरी िसेच ववभागाचे प्रभारी मंरी िसेच राज्र्य मंरीमंडळास
आदे शाथव सादर करण्र्याि र्येिाि.

अवधवनर्यमाचे नाव

1) सावकार वनर्यंरण कार्यदा
2) ऋणमुक्िी कार्यदा
3) महाराष्र राज्र्य सहकारी संस्त्था अवधवनर्यम, 1960

वनर्यम

1) महाराष्र राज्र्य सहकारी संस्त्था वनर्यम, 1961
2) महाराष्र अवधसूवचि सहकारी संस्त्था वनर्यम, 1971
3) महाराष्र कृ वष उत्पन्न खरे दी ववक्री (वनर्यमन) अवधवनर्यम 1963

शासन वनणवर्य

वरील वनर्यमां िगवि िसेच प्रशासकीर्य सुधारणांिगवि वेळोवेळी वदलेले वनदे श

पवरपरके
कार्यालर्यीन आदे श

कलम 4 (1) (b)(iv) नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनांचे लक्ष (वार्थषक)
अ.क्र.

काम/कार्यव

कामाचे प्रमाण

आर्थथक लक्ष

अवभप्रार्य

वनरं क

कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा
प्रत्र्येक कामाची कालमर्यादा
अ.क्र.

काम/कार्यव

वदवस/िास पूणव करण्र्यासाठी

जबाबदार अवधकारी

िक्रार वनवारण अवधकारी

रचना व कार्यवपध्दिी र्यांनी ठरवून वदलेल्र्या कामाच्र्या प्रमाणानुसार कार्यालर्यीन कामकाज पार पाडण्र्यासाठी प्रकावशि केलेल्र्या मंरालर्यीन
कार्यवपध्दिीिील वनर्यम पुश्स्त्िकेिील प्रकरण क्रमांक 3, 16 व 17 मध्र्ये नमूद केल्र्यानुसार िसेच वेळोवेळी वदलेल्र्या वनदे शानुसार

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (अ)
कामाशी संबंवित वनयम/अविवनयम
अ.क्र.

सुचना परकानुसार वदले ले ववषर्य

वनर्यम क्रमांक व वषे

(अ) केंद्र शासनाची प्रकाशने
1

भारिाचे संववधान

1992 ची आवृत्ती
(ब) महाराष्ट्र वविान मंडळाची प्रकाशने

1

महाराष्र ववधानसभा वनर्यम

2

महाराष्र ववधान पवरषद वनर्यम
(क) राज्य शासनाची सामान्य प्रशासन ववभागाची प्रकाशने / वनयम / अविवनयम

1

शासन कार्यववनर्यमावली (पवहली अनुसच
ू ी)

2

महाराष्र शासन कार्यववनर्यमावली व त्र्यान्वर्ये वदले ले अनुदेश

3

मंरालर्यीन अनुदेश

4

कार्यालर्यीन कार्यवपध्दिी वनर्यमपुश्स्त्िका

5

मंरालर्यीन वटप्पणीले खन व परव्र्यवहार

6

ववभागीर्य सुरक्षा ववषर्यक सूचनांची वनर्यमपुश्स्त्िका

7

महाराष्र नागरी सेवा (विवणक
ू ) वनर्यम

1979

8

महाराष्र नागरी सेवा (वशस्त्ि व अपील) वनर्यम

1979

9

ववभागीर्य चौकशी वनर्यम पुश्स्त्िका (चौथी आवृत्ती)

1991

10

दुय्र्यम मंरालर्यीन सेवा वलवपक, सहार्यक सेवा प्रवेशोत्तर प्रवशक्षण परीक्षा व
क.अ. ववभागीर्य परीक्षा वनर्यम

1977

11

महाराष्र राजभाषा अवधवनर्यम

1964

12

महाराष्र सववसाधारण भववष्र्य वनवाह वनधी वनर्यम

13

महाराष्र लोक आर्युक्ि आवण उप लोक आर्युक्ि अवधवनर्यम

1971

14

सूची

15

मागासवगीर्यांना शासन सेवेिील सवलिी व आरक्षण
(ड) ववत्त ववभागाने ववहीत केलेले खालील वनयम

1

महाराष्र नागरी सेवा (सेवेच्र्या सववसाधारण शिी) वनर्यम

1981

2

महाराष्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्त्वीर्येिर सेवा इ.) वनर्यम

1981

3

महाराष्र नागरी सेवा (रजा) वनर्यम

1981

4

महाराष्र नागरी सेवा (वेिन) वनर्यम

1981

5

महाराष्र नागरी सेवा (वनवृत्तीवेिन) वनर्यम

1982

6

महाराष्र नागरी सेवा (वनवृत्तीवेिनाचे अंशराशीकरण) वनर्यम

7

महाराष्र अथव संकल्पीर्य वनर्यमपुश्स्त्िका

8

महाराष्र आकश्स्त्मक खचव वनर्यम

1965

9

ववत्तीर्य वनर्यम

1965
(इ) सामान्य प्रशासन ववभागाने ववहीत केलेले अन्य वनयम / अविवनयम

1

आरक्षण कार्यदा

जानेवारी, 2004

2

अत्र्यावश्र्यक सेवा अवधवनर्यम

3

छोटे कुटुं ब राखण्र्याबाबिची अवधसूचना

4

महाराष्र नागरी सेवा (ज्र्येष्ठिेचे वववनर्यमन) वनर्यम

28 माचव , 2005
1982

5

मावहिीचा अवधकार कार्यदा / वनर्यम

2005
(फ) इतर प्रकाशने व वनयम

1

महाराष्र नागरी सेवा (वगीकरण व सेवाभरिी) वनर्यम

2

Hand Book of Instructions

1935

(ब) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाने ववहीत केलेले अविवनयम / वनयम
1

सावकार वनर्यंरण कार्यदा

1960

2

ऋणमुक्िी कार्यदा

1960

3

महाराष्र राज्र्य सहकारी संस्त्था अवधवनर्यम, 1960

1960

4

महाराष्र वववनर्थदष्ट सहकारी वनवडणूक अवधवनर्यम

1971

5

महाराष्र कृ वष उत्पन्न खरे दी ववक्री (वनर्यमन) अवधवनर्यम

1963

6

महाराष्र राज्र्य सहकारी संस्त्था वनर्यम

1961

7

महाराष्र अवधसूवचि सहकारी संस्त्था वनर्यम

1971

कलम 4 (1) (b)(v) नमुना (ब)
कामाशी संबंवित शासन वनणगय
अ.क्र.

शासन वनणवर्यानुसार वदले ले ववषर्य

शासन वनणवर्य क्रमां क व िारीख

अवभप्रार्य (असल्र्यास)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाचे कामकाज र्या ववभागाकडू न जे धोरणात्मक वनणवर्य घे िले जािाि त्र्यानुसार व िसेच र्या ववभागाने िर्यार
केलेल्र्या अवधवनर्यम / वनर्यम / शासन वनणवर्य / पवरपरके इ. नुसार चालिे . ववभागाचे शासन वनणवर्य / पवरपरके / आदे श इत्र्यादी वेब-साईटवर
उपलब्लध करुन दे ण्र्याि आले आहे ि.

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (क)
कामाशी संबंवित पवरपरके
अ.क्र.

शासन पवरपरकानुसार वदले ले ववषर्य

पवरपरक क्रमांक व िारीख

अवभप्रार्य (असल्र्यास)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाचे कामकाज र्या ववभागाकडू न जे धोरणात्मक वनणवर्य घे िले जािाि त्र्यानुसार व िसेच र्या ववभागाने िर्यार
केलेल्र्या अवधवनर्यम / वनर्यम / शासन वनणवर्य / पवरपरके इ. नुसार चालिे . ववभागाचे शासन वनणवर्य / पवरपरके / आदे श इत्र्यादी वेब-साईटवर
उपलब्लध करुन दे ण्र्याि आले आहे ि.

कलम 4 (1) (b)(v) नमुना (ड)
कामाशी संबंवित कायालयीन आदे श/िोरणात्मक पवरपरके
अ.क्र.

ववषर्य

क्रमांक व िारीख

अवभप्रार्य (असल्र्यास)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाचे कामकाज र्या ववभागाकडू न जे धोरणात्मक वनणवर्य घे िले जािाि त्र्यानुसार व िसेच र्या ववभागाने िर्यार
केलेल्र्या अवधवनर्यम / वनर्यम / शासन वनणवर्य / पवरपरके इ. नुसार चालिे . ववभागाचे शासन वनणवर्य / पवरपरके / आदे श इत्र्यादी वेब-साईटवर
उपलब्लध करुन दे ण्र्याि आले आहे ि.

कलम 4 (1)(b) (v) नमुना (इ)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील उपलब्ि दस्त्ताऐवजांची यादी
अ.क्र.

दस्त्िऐवजाचा प्रकार

ववषर्य

संबंवधि व्र्यक्िी/पदनाम

व्र्यक्िीचे वठकाण (उपरोक्ि कार्यालर्याि
उपलब्लध नसल्र्यास)

कलम 4 (1)(b)(v) नमुना (ह) मधील क्रमांक 1 िे 7 िसेच कामाशी संबंवधि वनर्यम/ अवधवनर्यम व र्या ववभागाकडू न वनगववमि करण्र्याि
आले ले शासन वनणवर्य हे दस्त्िऐवज ववभागाकडे उपलब्लध असून वेब -साईटवर टाकण्र्याि र्येि आहे ि.

कलम 4 (1) (अ) (vi)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागामध्ये दस्त्ताऐवजांची वगगवारी
अ.क्र.

ववषर्य

दस्त्िऐवजाचा प्रकार/
नस्त्िी/मस्त्टर/
नोंदपुस्त्िक, व्हाउचर
इ.

प्रमुख बाबीचा
िपशीलवार

सुरक्षीि ठे वण्र्याचा कालावधी

1

सहकार, पणन व
वस्त्रोद्योग ववभागाच्र्या
ववषर्यसूची प्रमाणे
असणारे ववषर्य

प्रत्र्येक मावहिी
अवधकाऱ्र्याकडे
सोपववलेल्र्या
कामाकाजानुसार
त्र्यांच्र्या ववषर्याशी
संबंवधि नस्त्त्र्या,
नोंदपुस्त्िके, हजेरीपट,
स्त्थार्यी आदे शांचे
संकलन, वनवडनस्त्िी
इ. र्या स्त्वरुपाि
ठे वण्र्याि र्येिाि.

कलम 4(1)(b)(v)
नमुना (ह) मध्र्ये नमूद
केलेल्र्या कामाशी
संबंवधि वनर्यम /
अवधवनर्यम व र्या
ववभागाकडू न
वेळोवेळी ववरष्ठ
स्त्िरावरुन घे िलेल्र्या
वनणवर्याच्र्या अनुषंगाने
केले ली कार्यववाही

कार्यालर्यीन कार्यवपध्दिी वनर्यम पुस्त्िीका मधील
प्रकरण क्र.11 मधील मुद्या क्र.93 नुसार नस्त्िीच्र्या
वगीकरणाच्र्या आदे शानुसार 'अ' वगव (कार्यम), 'ब'
वगव (30 वषापर्यंि), 'क' वगव (5 वषापर्यंि), 'ड'
वगव (1 वषापर्यंि) र्यामध्र्ये दस्त्िऐवज ववभागले
जािि. िसेच त्र्या पुस्त्िीकेिील मुद्या क्र.98 नुसार
'अ' आवण 'ब' वगामध्र्ये वगीकरण केलेल्र्या
नस्त्िींचे दर 10 वषांनी पुनर्थवलोकन करण्र्याि
र्येऊन वगीकरण बदलण्र्याि र्येिे.

कलम 4 (1) (अ) (vii)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या पवरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्त्था
अ.क्र.

सल्लामसलिीचा ववषर्य

कार्यवप्रणालीचे ववस्त्िृि
वणवन

कोणत्र्या अवधवनर्यमा/
पवरपरकाद्वारे

पुनरावृत्तीकाल

शासन धोरण ठरववण्र्यापूवी जनिेशी सल्ला मसलि करण्र्याची गरज आहे त्र्या त्र्या कार्यद्यािील / वनर्यमािील र्यथार्योग्र्य िरिुदीनुसार जनिेशी सल्ला
मसलि करुन धोरण ठरववण्र्याि र्येिे. एखादे धोरण ठरववण्र्यापूवी जर नागवरकाच्र्या सुचनाि वनवेदने प्राप्ि झाल्र्यास त्र्या सूचनांचे धोरण ठरवविांना
वनश्श्चिपणे ववचार केला जािो.

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या सवमतीची यादी प्रकावशत करणे
अ
.क्र
.

सवमिीचे नाव

सवमिीचे सदस्त्र्य

सवमिीचे उद्दीष्ट

वकिी वेळा घे ण्र्याि
र्येिे

प्रमुख बाबीचा
िपशीलवार

सुरक्षीि
ठे वण्र्याचा
कालावधी

वनरं क

कलम 4 (1) (b)(viii) नमुना (ब)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या अविसभांची यादी प्रकावशत करणे
अ.क्र.

अवधसभेचे नाव

सभेचे सदस्त्र्य

सभेचे उद्दीष्ट

वकिी वेळा घे ण्र्याि
र्येिे

सभा
जनसामान्र्यांसह
खुली आहे ककवा
नाही

सभेचा कार्यववत्त
ृ ांि
(उपलब्लध)

वनरं क

कलम 4 (1) (b)(viii) नमुना (क)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या पवरषदांची यादी प्रकाशीत करणे
अ.क्र.

पवरषदे चे नाव

पवरषदे चे सदस्त्र्य

पवरषदे चे उद्दीष्ट

वकिी वेळा घे ण्र्याि र्येिे

सभा
जनसामान्र्यांसह
खुली आहे ककवा
नाही

सभेचा कार्यववत्त
ृ ांि
(उपलब्लध)

वनरं क

कलम 4 (1) (b) (viii) नमुना (ड)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या कोणत्या संस्त्थे ची यादी प्रकाशीत करणे
अ.क्र.

संस्त्थे चे नाव

संस्त्थे चे सदस्त्र्य

संस्त्थे चे
उद्दीष्ट

वकिी वेळा घे ण्र्याि
र्येिे

वनरं क

सभा
जनसामान्र्यांसह
खुली आहे ककवा
नाही

सभेचा कार्यववत्त
ृ ांि
(उपलब्लध)

कलम 4 (1) (ब) (ix) व 4 (1) ब (X)सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अविकारी व कमगचारी यांच्या
मावसक वेतनाचा तपशील

कलम ४ (१)(b) (ix)
No.

Designation

1

Add. Chief Secy.

2

Name of Employee

Gross
Salary

Class

Dt. Of Joining

Porwal Sunil

A

01-06-91

166350

Principal Secretary

Sharma Shailesh Kumar

A

06-05-80

164530

3

Joint Secretary

Kursange Sudhir Yashwant

A

22/10/92

121824

4

Under Secretary

Dhotre Vinayak Arvind

A

20/06/91

70038

5

Under Secretary

Dapake Vijaykumar Vishnu

A

29/10/80

75601

6

Under Secretary

Ghadge Santosh Tukaram

A

01-10-83

73373

7

Under Secretary

Kadam Suchita Suryakant

A

15/04/80

73776

8

Under Secretary

Phadtare Anna Sampat

A

11-10-85

70340

9

Under Secretary

Tumbare Sunil Baburao

A

02-09-96

70269

10

Under Secretary

Valvi Kalu Gonya

A

13/06/90

74653

11

Under Secretary

Patil Santosh Arun

A

08-08-96

76433

12

Under Secretary

Thakur Vilas Ramdas

A

08-07-91

72307

13

Deputy Secretary

Atak Ramdas Sadashiv

A

19/05/77

89213

14

Deputy Secretary

Deokar Pandurang Sakharam

A

04-10-85

85137

15

Deputy Secretary

Gedam Yashwant Wasudeo

A

25/07/85

78059

16

Deputy Secretary

Kulkarni Damodar Ambadas

A

02-11-84

84497

17

Section Officer

Bhujbal Ashok Shankar

B

30/08/89

57551

18

Section Officer

Bartakke Sheela Sunil

B

20/07/92

59707

19

Section Officer

Churi Ashwini Ajit

B

24/03/83

63396

20

Section Officer

Dhadwe Suresh Muloo

B

02-06-80

66903

21

Section Officer

Kedare Suresh Gangaramji

B

10-06-82

61769

22

Section Officer

Mali Anand Arjun

B

25/05/09

47598

23

Section Officer

Patil Yashwant Gambhir

B

22/10/93

64581

24

Section Officer

Pawar Ajay Kacharuji

B

02-09-96

54493

25

Section Officer

Pujari Mahendra Shantaram

B

12-10-95

59731

26

Section Officer

Rane Geeta Hemant

B

21/09/89

56460

27

Section Officer

Sawant Urmila Popat

B

01-09-97

57598

28

Section Officer

Sawant Balu Ishwar

B

28/02/95

61950

29

Section Officer

Solwat Avinash Netaji

B

28/06/99

48613

30

Section Officer

Thengil Saguna Ganesh

B

08-06-09

54105

31

Section Officer

Tupe Pramod Dattatraya

B

11-04-85

58025

32

Section Officer

Ugale Anilkumar Ramdaspant

B

08-07-97

53539

33

Section Officer

Valanj Pramod Mankoji

B

25/02/85

66903

34

Section Officer

Yadav Sudhakar Baburao

B

19/08/88

53853

35

Section Officer

Joshi Manjiri Ganeshbhushan

B

24/05/82

70340

36

Section Officer

Kadam Ramesh Jayaram

B

11-09-83

64581

37

Section Officer

Kawle Umesh Pandurang

B

13/08/84

66998

38

Section Officer

Khadase Rasik Ambadas

B

27/04/92

64652

39

Steno ( S.G. )

Jadhao Sunil Bhaurao

BN
GZ

02-02-90

68927

40

Assistant

Bartakke Sushama Subhash

BN
GZ

07-06-89

50754

28/06/99

45329

41

Assistant

Bhamare Mahesh Bhatusing

BN
GZ

42

Assistant

Chavan Swapnali Arun

BN
GZ

11-02-93

46749

43

Assistant

Chinchalkar Sandhya Ramchandra

BN
GZ

24/01/95

41630

03-12-96

41606

44

Assistant

Chaudhary Anil Jayaram

BN
GZ

45

Assistant

Gilbile Rajaram Krishna

BN
GZ

01-04-82

57551

46

Assistant

Joshi Ashwini Mahendra

BN
GZ

15/09/78

59707

01-08-96

34358

47

Assistant

Joshi Vijay Shamrao

BN
GZ

48

Assistant

Kadam Sandhya Chandrakant

BN
GZ

13/01/96

57503

49

Assistant

Kandade Manoj Kesarinath

BN
GZ

26/12/85

31873

08-06-89

50754

50

Assistant

Karekar Prafull Manohar

BN
GZ

51

Assistant

Kedari Snehal Sunil

BN
GZ

11-01-79

58688

52

Assistant

Kokitkar Krishna Bhavaku

BN
GZ

24/01/83

54304

53

Assistant

Kondvilkar Suryakant Vithal

BN
GZ

02-04-80

60726

54

Assistant

Kulkarni Sainath Sakharam

BN
GZ

08-12-88

54304

55

Assistant

Lande Sangeeta Govind

BN
GZ

08-06-93

45754

56

Assistant

Nikam Prashant Shantaram

BN
GZ

20/05/14

34828

57

Assistant

Nimgavnkar Sunil Eknathrao

BN
GZ

01-09-12

36937

58

Assistant

Patil Vidya Kailas

BN
GZ

02-06-92

46749

59

Assistant

Rane Deepali Dattatraya

BN
GZ

11-01-83

56798

60

Assistant

Rawool Waman Mukund

BN
GZ

09-12-96

41606

61

Assistant

Shaikh Mohasin Rajmahmad

BN
GZ

31/05/14

34828

62

Assistant

Sawant Prashant Pratap

BN
GZ

16/12/04

33904

63

Assistant

Thakur Swati Ashok

BN
GZ

31/01/86

56484

64

Assistant

Alkunte Rajkumar Shankar

BN
GZ

23/10/08

41535

65

Assistant

Gawai Shriram Dhondu

BN
GZ

18/08/98

32412

66

Assistant

Jadhav Ghansham Jibhau

BN
GZ

27/10/08

41535

67

Assistant

Kadam Sandip Prabhakar

BN
GZ

21/01/10

39165

68

Assistant

Shinde Tushar Sudhakar

BN
GZ

19/05/14

36428

69

Assistant

Sangwai Neelam Girish

BN
GZ

17/6/1999

0

70

Assistant

Surve Smita Dilip

BN
GZ

12-12-85

57551

71

Assistant

Thorawde Anil Jagannath

BN
GZ

25/04/89

0

72

Assistant

Ubale Neelam Vijay

BN
GZ

20/01/95

41606

73

Asstt. Accts. Off.

Deshmukh Abhay Dinkarrao

BN
GZ

14/11/94

0

74

Asstt. Accts. Off.

Zanje Madhavi Sunil

BN
GZ

11-12-96

37761

75

Asstt. Accts. Off.

Sankhe Kishor Lallu

BN
GZ

18/8/93

47834

76

Bill Accountant

Edwankar Swapna Shailesh

C

16/10/06

37008

77

Bill Accountant

Jadhav Chhaya Vasant

C

10-07-92

47768

78

Bill Accountant

Jadhav Mahesh Sitaram

C

20/08/96

34899

79

Bill Accountant

Nandgaonkar Megha Janardan

C

04-07-83

51774

80

Cash Accountant

Boddu Raveendhar Gangaram

C

30/12/85

58751

81

Cashier

Chavan Rajesh Chandrakant

C

02-08-2000

37008

82

Clerk Cum Typist

Bane Sonam Dattaram

C

01-02-10

21266

83

Clerk Cum Typist

Bhagwat Rishikesh Gangadhar

C

02-05-14

18920

84

Clerk Cum Typist

Bhosale Sunil Sakharam

C

19/04/99

23802

85

Clerk Cum Typist

Chavan Subhash Eknath

C

06-06-14

18920

86

Clerk Cum Typist

Deshmukh Sachin Dnyanbarao

C

13/07/12

21658

87

Clerk Cum Typist

Dalvi Rina Ravindra

C

17/01/09

18470

88

Clerk Cum Typist

Dodke Nagsen Ramchandra

C

16/08/93

20962

89

Clerk Cum Typist

Dhurat Reshma Bhivaji

C

24/01/2000

32412

90

Clerk Cum Typist

Dhuri Prasad Namdeo

C

07-04-98

21548

91

Clerk Cum Typist

Jadhav Milan Manoj

C

16/07/92

46749

92

Clerk Cum Typist

Jethawa Sonal Pradip

C

08-02-02

39236

93

Clerk Cum Typist

Katare Pranali Motiram

C

29/04/14

18920

94

Clerk Cum Typist

Kodape Aklesh Bhaiyalal

C

04-11-08

16684

95

Clerk Cum Typist

More Ashwin Milind

C

02-05-14

0

96

Clerk Cum Typist

Mahajan Anand Ashokrao

C

18/03/10

21266

97

Clerk Cum Typist

Mujawar Tanvir Rajak

C

22/10/08

16684

98

Clerk Cum Typist

Naik Pramod Shivram

C

07-07-92

46749

99

Clerk Cum Typist

Pawar Dhanashri Mohanrao

C

29/04/14

18920

100

Clerk Cum Typist

Patil Madhuri Mahendra

C

29/12/93

45754

101

Clerk Cum Typist

Pednekar Sanjay Murlidhar

C

03-12-96

36449

102

Clerk Cum Typist

Shirgaonkar Balkrishna Bhikaji

C

05-02-85

45754

103

Clerk Cum Typist

Sonawane Rajaram Hiraji

C

01-12-81

35973

104

Clerk Cum Typist

Tharkar Priti Janardhan

C

05-05-14

18920

105

Clerk Cum Typist

Tare Laxmikant Tukaram

C

10-08-92

40398

106

Clerk Cum Typist

Turbadkar Nilesh Yashwant

C

02-08-99

35942

107

Clerk Cum Typist

Vaidya Suresh Janardhan

C

15/05/89

0

108

Clerk Cum Typist

Vengurlekar Rasika Rajan

C

20/10/94

41606

109

Clerk Cum Typist

Wagh Balu Waman

C

30/08/94

41606

110

Clerk Cum Typist

Bagwan Abdulhamid Ishaque

C

01-10-93

39236

111

Clerk Cum Typist

Bhingardeve Shilpa Sagar

C

12-09-05

24134

112

Clerk Cum Typist

Fernandes Carmeline Anthoney

C

03-05-82

46749

113

Clerk Cum Typist

Gajare Shailesh Ishwardatt

C

01-09-06

41606

114

Clerk Cum Typist

Kadam Shradhda Shreekant

C

11-02-93

46749

115

Clerk Cum Typist

Matte Umesh Govind

C

02-05-95

41606

116

Clerk Cum Typist

Raut Pallavi Pandit

C

13/02/84

42317

117

Clerk Cum Typist

Shaikh Anis Nijam

C

01-09-06

31368

118

Clerk Cum Typist

Shiwanekar Sneha Sunil

C

15/07/83

52793

119

Clerk Cum Typist

Surve Mangesh Vasant

C

16/07/91

35373

120

Clerk Cum Typist

Tare Shilpa Rajendra

C

02-04-98

37008

121

Clerk Cum Typist

Vichare Rajendra Anant

C

09-06-08

23921

122

Confdential Clerk

Bhawari Manda Vitthal

C

05-08-09

17948

123

Confdential Clerk

Mahadik Kartiki Kamlakar

C

21/09/99

0

124

Driver

Harane Shivaji Jyotiba

C

01-07-86

26687

125

Driver

Thombare Sudamdeo Sahebrao

C

01-02-94

30209

126

Steno ( H.G. )

Chawathe Deepali Sameer

C

20/12/10

42359

127

Steno ( H.G. )

Desai Surekha Gajajan

C

16/07/84

71297

128

Steno ( H.G. )

Jamsandekar Supriya Prabhakar

C

19/12/83

65348

129

Steno ( H.G. )

Lidkar Pragati Pradip

C

23/08/89

65253

130

Steno ( H.G. )

Parab Vasudha Vijay

C

11-03-83

71249

131

Steno ( H.G. )

Tambe Chaya Kiran

C

28/02/87

71036

132

Steno ( L.G. )

Ghodinde Priyanka Uday

C

17/04/95

54783

133

Steno ( L.G. )

Jadhav Shubhangi Anandrao

C

08-12-10

35871

134

Steno ( L.G. )

Meher Pravin Vasudeo

C

01-03-84

57864

135

Steno ( L.G. )

Mulveparab Darshana Deepak

C

16/01/89

62841

136

Steno ( L.G. )

Desai Ruchita Ramesh

C

20/11/78

49783

137

Steno ( L.G. )

Kambli Aruna Deepak

C

01-09-88

63813

138

Steno ( L.G. )

Sawant Mangesh Manohar

C

18/04/95

43668

139

Steno Typist

Sawant Rashmi Vaibhav

C

06-10-06

24898

140

Binder

Darekar Nandkumar Sundar

D

12-07-82

0

141

Havaldar

Shinde Vijay Namdev

D

23/4/90

21590

142

Naik

Bhalekar Ramchandra Vitthal

D

02-12-82

28550

143

Naik

Shengal Subhash Chandu

D

01-07-91

0

144

Peon

Awhad Kishan Kundalik

D

27/5/91

22423

145

Peon

Bavalekar Sanjay Shripat

D

14/3/2006

17925

146

Peon

Ghorpade Sunil Bhiku

D

14/3/2006

17925

147

Peon

Jambhale Bharat Pandurang

D

03-09-90

25185

148

Peon

Kamble Sagar Bharat

D

14/3/2006

0

149

Peon

Kodape Ganesh Bhaiyalal

D

17/9/2012

14982

150

Peon

Pawade Devidas Uttamrao

D

20/9/2012

14982

151

Peon

Pawar Prakash Namdeo

D

24/9/2012

14982

152

Peon

Pol Gyandeo Pandurang

D

03-03-92

0

153

Peon

Sawant Ganpat Krishna

D

03-04-95

21702

154

Peon

Sonar Vinod Sambhunath

D

14/3/2006

17925

155

Peon

Valte Vasant Ananta

D

24/9/2012

14982

156

Peon

Bachute Roshani Satesh

D

17/9/2012

14982

157

Peon

Bahulekar Sandeep Vilas

D

31/10/2008

14767

158

Peon

Chandanshive Dayanand Yeshwant

D

12-11-08

22352

159

Peon

Dhotre Satish Atmaram

D

15/2/92

21740

160

Peon

Makwana Prakash Magan

D

12-04-13

14555

161

Peon

Pujare Deepak Ganpat

D

14/12/2000

22807

7033123

वटप: - 0 = असाधारण रिा असल्यामुळे वेतन काढण्यात आलेले नाही

कलम ४ (१)(b) (x)
No.

Class

Pay Scale + Grade Pay

DA in %

HRA in %

CLA as per 5th Pay
in Rs.

Other Travelling
Allowances as per
Occasion

Spl. Allowances
like Training
Allowance etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B N Gz
B N Gz
C
C
D
D

80000 - 0 + 0
75500 - 80000 + 0
15600 - 39100 + 7600
37400 - 67000 + 8700
15600 - 39100 + 7600
15600 - 39100 + 6600
9300 - 34800 + 5400
9300 - 34800 + 4800
9300 - 34800 + 4600
9300 - 34800 + 4400
9300 - 34800 + 4300
5200 - 20200 + 2200
5200 - 20200 + 1900
5200 - 20200 + 1600
4440 - 7440 + 1300

113
113
113
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200

As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour
As per Official Tour

As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule
As per Rule

कलम 4 (1) (b) (xi)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागामाफवि राबववण्र्याि र्येणाऱ्र्या र्योजना / कार्यवक्रम व त्र्याखाली लाभ प्राप्ि झालेल्र्या
लाभाथींचा िपशील इ. मावहिी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्र्या कार्यवक्रम अंदाजपरक / अथव संकल्पीर्य अंदाज/
नागवरकांची सनद इ. प्रकरणाद्वारे प्रकावशि करण्र्याि र्येिाि.

कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (अ)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अनुदान वाटपाच्या कायग िमाची कायग पध्दती
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागािून कोणत्र्याही संस्त्था, स्त्वर्यंसेवी संस्त्था, व्र्यक्िी र्यांना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग
ववभागाकडू न कोणत्र्याही प्रकारचे अनुदान वाटप करण्र्याि र्येि नाही.
कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (ब)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अनुदान कायग िमांतगगत लाभाथींची
ववस्त्तृत मावहती प्रकावशत करणे
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाची मावहिी वनरं क आहे .
कलम 4 (1) (b) (xiii)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाकडू न वमळणाऱ्या / सवलतींचा परवाना यांची
चालू वषाची तपशीलवर मावहती
अ.क्र.

परवाना
धारकाचे
नाव

परवान्र्याचा
प्रकार

परवाना
क्रमांक

वदनांकापासून

वदनांकापर्यंि

साधारण
अटी

परवान्र्याची ववस्त्िृि मावहिी

वनरं क

कलम 4 (1) (b) (xiv)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील मावहतीचे इलेक्ट्रॉनीक स्त्वरुपात साठववलेली मावहती प्रकाशीत करणे
अ.क्र.

1

दस्त्िऐवजाचा
प्रकार
शासन
वनणवर्य,
आदे श,
पवरपरके इ.

ववषर्य

कोणत्र्या इलेक्रावनक
नमुन्र्याि

मावहिी
वमळववण्र्याची
पध्दिी

जबाबदार व्र्यक्िी

कलम 4(1)(b)
(iii)
व
4(1)(iv)
मधील
नमुन्र्यानुसार

सदर शासन वनणवर्य,
पवरपरके इ. शासनाच्र्या
वेबसाईटवर उपलब्लध
करुन दे ण्र्याि आले
आहे ि. िसेच छापील
स्त्वरुपािही
उपलब्लध
आहे ि.

मावहिी अवधकार
अवधवनर्यमा- िील
िरिुदीनुसार

कलम 4(1)(b) (xvi) र्येथे नमूद केलेले जन मावहिी/
सहार्यक जन मावहिी अवधकारी

कलम 4 (1) (b) (xv)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील उपलब्ि सुवविांचा तक्ट्ता प्रकावशत करणे
अ.
क्र.

सुववधेचा प्रकार

वेळ

कार्यवपध्दिी

मावहिी
अवधकार
अवधवनर्यमािील
िरिुदीनुसार

1

कार्यालर्यीन भेट

कार्यालर्यीन कामकाजाच्र्या
वदवशी
अभ्र्यागिांसाठी
पूवववनधारीि
वनश्श्चि
करण्र्याि
आलेल्र्या
वेळेनस
ु ार दु.2.00 िे संध्र्या
5.30
वाजेपर्यंि
(सावव.सुट्टी, रवववार व
प्रत्र्येक मवहन्र्यािील दुसरा
व चौथा शवनवार वगळू न)

2

वेबसाईट www.
Maharashtra.
gov.in

संपण
ू व वेळ

3

अवभले ख िपासणी
/ नमुने
वमळण्र्याबाबिची
मावहिी

अभ्र्यागिांसाठी
पूवववनधावरि
वनश्श्चि
करण्र्याि
आलेल्र्या
वेळेनस
ु ार दु.2.00 िे संध्र्या
5.30
वाजेपर्यंि
(सावव.सुट्टी, रवववार व
प्रत्र्येक मवहन्र्यािील दुसरा
व चौथा शवनवार वगळू न)

--

मावहिी
अवधकार
अवधवनर्यमािील
िरिुदीनुसार

वठकाण

मंरालर्य,
मुंबई

--

मंरालर्य,
मुंबई

जबाबदार
व्र्यक्िी /
कमवचारी

िक्रार वनवारण

कलम
4(1)(b)
(xvi)
र्येथे
नमूद केलेले
जन मावहिी/
सहार्यक जन
मावहिी
अवधकारी

कलम 4(1)(b) (xvi) र्येथे नमूद
केले ले अवपलीर्य प्रावधकारी

--

--

कलम
4(1)(b)
(xvi)
र्येथे
नमूद केलेले
जन मावहिी/
सहार्यक जन
मावहिी
अवधकारी

कलम 4(1)(b) (xvi) र्येथे नमूद
केले ले अवपलीर्य प्रावधकारी

कलम 4 (1) (b) (xvi)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील जन मावहती अविकारी / सहायक जन मावहती अविकारी / अवपलीय
प्राविकारी यांची ववस्त्तृत मावहती प्रकावशत करणे
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, कार्यालर्यीन आदे श क्रमां क केंमाअ-2015 /प्र.क्र.56/6-स, वदनां क मे , 2015
अन्वर्ये जन मावहिी अवधकारी / सहार्यक जन मावहिी अवधकारी / अवपलीर्य प्रावधकारी र्यांची र्यादी, प्रत्र्येकाशी संबंवधि ववषर्य,
कार्यालर्यीन पत्ते , दुरध्वनी क्रमांक इत्र्यादी मावहिी प्रवसध्द केली असून िी शासनाच्र्या www. Maharashtra. gov.in र्या वेबसाईटवर दे खील उपलब्लध करण्र्याि आले ली आहे .
कलम 4 (1) (b) (xvii)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील प्रकावशत मावहती
वरील कलम 4(1)(b) (v) नमुना (अ) र्येथे नमूद केलेली (क) (इ) व (फ) िसेच कलम 4(1)(b) (v) नमुना (ब) मध्र्ये
नमूद केलेली मावहिी.

***********************

िनमावहती अवधका-याांची/अवपलीय अवधका-याांची यादी.
अ.

कायासन व ववषय

क्र.

शासकीय मावहती

अपीलीय प्रावधकाऱ्याचे नाव, पदनाम व

अवधकाऱ्याचे नाव, पदनाम

दू रध्वनी क्रमाांक ई-मेल आयडी

व दू रध्वनी क्रमाांक, ई-मेल
आयडी
1

1-स

राज्यातील विननग प्रेनसग सांस््ाांना
भागभाांडवल दे णे, मास्टर प्लान,
विननग प्रेनसग सांस््ेच्या इतर बाबी,

श्रीमती.सु.सु.कदम,

श्री.रा.स.अटक, उप सवचव

अवर सवचव

22025159

22026805

ramdas.atak@nic.in

suchita.kadam@nic.in

कापूस पणन महासांघातील
कमजचाऱ्याांच्या आस््ापना ववषयक
बाबी, सहकारी सूतवगरण्याांना कच्चा
कापूस खरदे ी व विननग प्रेनसग
करण्यास परवानगी दे णेबाबत.
2

10-स

कापूस एकावधकार योिनेसांबध
ां ीत
बाबी, कापूस पणन महासांघाच्या
वनवडणूका व इतर आस््ापना
ववषयक प्रकरणे, कापूस

श्री.रा.स.अटक,उप सवचव
श्रीमती.सु.सु.कदम,

22025159

अवर सवचव

ramdas.atak@nic.in

22026805
suchita.kadam@nic.in

उत्पादकाांच्या तक्रारी व कोटज प्रकरणे,
कापूस सांकलन केंद्र व कापसाची
प्रतवारी, कापूस पणन महासांघास
वनधी उपलब्ध करणे.
3

2-स

महाराष्र राज्य सहकारी बँक व
विल्हा मध्यवती सहकारी बँक, गट
4

अवधकारी

श्री.सांतोष पाटील,
ववशेष कायज अवधकारी

22885984

22885984

सवचवाांचे प्रश्न

vijay.amolkar@nic.in

santosh.patil@nic.in

7-स

श्री.र.ि.कदम ,कक्ष

नागरी सहकारी बँका व पतसांस््ा,

अवधकारी

उपसा िलनसचना सांस््ा, भूववकास

(अवतवरक्त कायजभार)

बँक, सावकार वनयांत्रण कायदा
ववषयक बाबी
5

श्री. म.शा.पुिारी,कक्ष

22-स

सवजसाधारण सहकारी सांस््ा व
सांवकणज बाबी, क्षेत्रीय अवधकाऱ्याांची
भाडी, महानगरपावलका कर, इांधन

22794057

श्री.सांतोष पाटील,
ववशेष कायज अवधकारी
22885984
santosh.patil@nic.in

h.jadhav@nic.in

श्री.वव.अ.धोत्रे, अवर
सवचव
22885984
vinayak dhotre.@nic.in

श्री. सुवदन गायकवाड
22830430

दे यके, प्रवास खचज आवण वाहन
खरे दीबाबत, मागासवगीयाांचा
अनुशेष, मवहला धोरण
6

15-स

श्री.का.गो.वळवी,अवर

श्री.सांतोष पाटील, ववशेष कायज अवधकारी

महाराष्र सहकारी सांस््ा अवधवनयम,

सवचव

22885984

1960 ; महाराष्र वववनर्जदष्ट सहकारी

22813826

सांस््ा वनवडणूक अवधवनयम, 1971 व

santosh.patil@nic.in

kalu.valvi@nic.in

त्या अनुषांगाने येणाऱ्या इतर सवज बाबी
7

9-स

श्री.बा.ई.सावांत,कक्ष

श्री.रा.स.अटक,उप सवचव

औद्योवगक सहकारी सांस््ा, कृवष

अवधकारी

22025159

प्रवक्रया सांस््ा, मिूर सहकारी सांस््ा,

22793110

वखार महामांडळ, िांगल कामगार
सहकारी सांस््ा व त्यानुषांगाने येणऱ्या

ramdas.atak@nic.in

balasaheb.sawant@nic.i
n

सवज बाबी
8

11-स

कृवष उत्पन्न बािार सवमती, महाराष्र
राज्य कृवष पणन मांडळ,
म.रा.सह.तेलवबया उत्पादक

श्री.य.गां.पाटील, कक्ष
अवधकारी
22812273

श्री.रा.स.अटक,उप सवचव
22025159
ramdas.atak@nic.in

yashwant.patil@nic.in

महासांघ, राष्रीय सहकारी ववकास
वनगम पुरस्कृत गोदाम बाांधणी योिना
9

24-स

महाराष्र राज्य सहकारी पणन
महासांघ व ग्राह महासांघ, राष्रीय
सहकारी ववकास वनगम योिनेंतगजत

श्रीमती स.दा.काळे ,कक्ष
अवधकारी
22812273

श्री.रा.स.अटक, उप सवचव
22025159
ramdas.atak@nic.in

saguna.kale@nic.in

सहकारी सांस््ाांना अ्जसहाय्य, नागरी
व ग्रामीण ग्राहक सांस््ाांना अ्जसहाय्य
10

21-स

श्री.सु.बा.तुांबारे,अवर

श्री.रा.स.अटक,उप सवचव

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम याांना

सवचव

22025159

किज व व्यािाचे हप्ते दे णे, महाफेड व

22812273

मोवसकॉल या तेल महामांडळाच्या

ramdas.atak@nic.in

sunil.tumbare@nic.in

कारभाराबाबत, ग्रामीण गोदामे
11

5-स़

क्षेत्रीय आस््ापना वगज-1 च्या
अवधकाऱ्याांच्या सेवाववषयक बाबी

श्री. सु.मु.धाडवे,कक्ष

श्री.पाां.स.दे वकर,उप सवचव

अवधकारी

22844832

(अवतवरक्त कायजभार)
22812273

pandurang.deokar@nic.in

sunil.pandhare@nic.in

12

12-स

क्षेत्रीय आस््ापना वगज-2 चे अवधकारी
आवण वगज-3 व वगज-4 चे कमजचारी
याांच्या सेवाववषयक बाबी
13

3-स

सहकारी साखर कारखानयासांदभात
शासकीय हमी भागभाांडवल इ.बाबी व
उपपदा्ज प्रकल्पाच्या मांिुरीबाबत.
14

13-स

श्री. सु.मु.धाडवे,कक्ष

श्री.पाां.स.दे वकर,उप सवचव

अवधकारी

22844832
pandurang.deokar@nic.in

22812273
suresh.dhadwe@nic.in

श्री.उ.पा.कावले,कक्ष

श्री.सुवदन गायकवाड,उप सवचव

अवधकारी

22830430

22843586

kavita.parkar@nic.in

umesh.kawale@nic.in

श्री.र.ि.कदम,कक्ष

श्री.सांतोष पाटील, ववशेष कायज

राज्य सहकारी वनवडणूक प्रावधकरण,

अवधकारी

सहकारी सांस््ाांच्या वनवडणूकाांसांबध
ां ी

22025159

22885984

ramesh.kadam64@nic.in

santosh.patil@nic.in

श्री.प्र.मा.वळां ि, कक्ष

श्री.सुवदन गायकवाड,उप सवचव

अवधकारी

22830430

22851954

kavita.parkar@nic.in

मागजदशजन करणे, महाराष्र सहकारी

अवधकारी

सांस््ा अवधवनयनम व 1960
महाराष्र सहकारी सांस््ा वनयम
.1961
15

25-स

साखर आयुक्तालयाच्या आस््ापना
ववषयक बाबी व सहकारी साखर
16

कारखानयाांना द्यावयाचे अनुदान

pramod.valanj@nic.in

14-स

श्री.अ.शां.भुिबळ,कक्ष

सहकारी गृहवनमाण सांस््ाांच्या बाबी,
सहकारी सांस््ाांचे लेखापरीक्षण फी
17

18-स

शासकीय/विल्हा पवरषद
कमजचाऱ्याांच्या सहकारी गृहवनमाण
सांस््ाांना अ्जसहाय्य पुरववणेबाबत

श्री.वाय.डब्ल्यु.गेडाम

अवधकारी

उप सवचव(भा.प्र.से.)

22852752

22029313

ashok.bhujbal@nic.in

yeshwant.gedam@nic.in

श्री.सु.बा.यादव,कक्ष

श्री .वाय.डब्ल्यु.गेडाम

अवधकारी

उप सवचव(भा.प्र.से.)

22893109

22029313

sudhakar.yadav@nic.in

yeshwant.gedam@nic.in

18

19-स

शासकीय/विल्हा पवरषद
कमजचाऱ्याांच्या सहकारी गृहवनमाण

श्री.सु.ग.केदारे,कक्ष
अवधकारी
22674625

सांस््ाांना वदलेले किज व व्याि

श्री.वाय.डब्ल्यु.गेडाम
उप सवचव(भा.प्र.से.)
22029313
yeshwant.gedam@nic.in

वसुलीचे वहशेब
20

21

रोखशाखा

श्रीमती.अ.अ.चुरी, कक्ष

श्री.पाां.स.दे वकर, उप सवचव

ववभागातील अवधकारी/कमजचारी

अवधकारी

22844832

याांची वेतन देयके इत्यादी बाबी

22025960

आस््ापना-2
कायालयीन व्यवस््ापन व नोंदणी
शाखा

pandurang.deokar@nic.in

ashwini.churi@nic.in

श्री.गीता राणे कक्ष

श्री.पाां.स.दे वकर,उप सवचव

अवधकारी

22844832

22793087

pandurang.deokar@nic.in

j.janbandhu@nic.in
22

17-स

ववभागाशी सांबध
ां ीत अ्जसांकल्प
ववषयक बाबी, पांचवार्जषक/वार्जषक
योिनाांववषयक बाबी

23

16-स

श्री.वव.वव.दपके,अवर
सवचव
22026805
vijaykumar.dapake@nic.i

श्री.वाय.डब्ल्यु.गेडाम,
उप सवचव(भा.प्र.से.)
22029313
yeshwant.gedam@nic.in

n

श्रीमती.शी.सु.बारटक्के,

श्री.वाय.डब्ल्यु.गेडाम,

लोकलेखा सवमती, सावजिवनक

कक्ष अवधकारी

उपसवचव(भा.प्र.से.)

उपक्रम सवमती, अांदाि सवमती,

22793107

पांचायत राि सवमती इ.

sheela.bartakke@nic.in

22029313
yeshwant.gedam@nic.in

सवमत्याांववषयक सवज बाबी,
लेखापरीक्षण आक्षेपाबाबतच्या बाबी,
शासकीय गुांतवणूक, शासकीय कर,
करे तर महसूल, अग्रीमे व किे याांच्या
्कबाकीच्या वसुलीबाबत मावहती
24

6-स

ववधानमांडळ कामकाि,

श्री.पाां.स.दे वकर, उप सवचव
श्री.वाय.डब्ल्यु.गेडाम,
उपसवचव(भा.प्र.से.)
22029313
yeshwant.gedam@nic.in

22844832
pandurang.deokar@nic.in

25

टे क्स-1 (अ)
कोल्हापूर, सातारा, धुळे, नावशक,
नांदुरबार, ठाणे, रत्नावगरी या
विल्हयातील व ववदभज ववभागातील

श्री.अ.रा.उगले,कक्ष

श्री.सु.य.कुरसांगे,सह सवचव

अवधकारी

22830430

22851954/

sudhir.kursange@nic.in

a.ugale@nic.in

सहकारी सूतवगरण्याांबाबत सवज
कामकाि
26

टे क्स-1 (ब)
मराठवाडा ववभाग व साांगली,
सोलापूर, पुणे, िळगाव, अहमदनगर,
रायगड, नसधुदूगज या विल्हयाांतील

श्री.प्र.द.तुप,े कक्ष

श्री.सु.य.कुरसांगे, सह सवचव

अवधकारी

22830430

22812273

sudhir.kursange@nic.in

us7.cmo-mah@nic.in

सहकारी सूतवगरण्याांबाबत सवज
कामकाि, अ्जसांकल्प व मांवत्रमांडळ
उपसवमती समनवय, महाराष्र राज्य
वस्त्रोद्योग ववषयक बाबी, लोकर
प्रवक्रया सहकारी सांस््ा
27

रे शीम कक्ष
रे शीम सांबध
ां ातील बाबी

श्री.वव.रा.ठाकूर,अवर

श्री.दा.अां.कुलकणी, उप सवचव

सवचव

22830430

22793142

sudhir.kursange@nic.in

vilas.thakur69@nic.in
28

टे क्स-2

श्री.अ.सां.फडतरे,अवर

श्री.दा.अां.कुलकणी, उप सवचव

हातमागर, यांत्रमाग, वस्त्रोद्योग

सवचव

22831276

सांचालनालयाच्या आस््ापना

22845919

damodar.kulkarni@nic.in

श्री.आ.अ.माळी,कक्ष

श्री.सु.य.कुरसांगे, सह सवचव

अवधकारी

22831276

ववषयक बाबी, महाराष्र राज्य
यांत्रमाग महामांडळाबाबत सवज बाबी
29

टे क्स-3
खािगी, आिारी व बांद वगरण्याांची
प्रकरणे, बीआयएफआर प्रकरणे,
राष्रीय वस्त्रोद्योग महामांडळ,
महाराष्र राज्य हातमाग महामांडळ,
महाराष्र सहकारी हातमाग महासांघ,
पविम महाराष्र ववणकर मध्यवती
सहकारी सांस््ा इ.ववषयक बाबी

22793108
do12.cmtd-mh@nic.in

damodar.kulkarni@nic.in

30

टे क्स-4
महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महामांडळ व
मराठवाडा वस्त्रोद्योग महामांडळाववषयक सवज बाबी

31

टे क्स-5
महाराष्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग
धोरणववषयक बाबी

श्री.सां.तु.घाडगे,अवर

श्री.दा.अां.कुलकणी, उप सवचव

सवचव

22831276
damodar.kulkarni@nic.in

22831276
pramod.tupe61@nic.in

श्री.र.अां.खडसे,कक्ष

श्री.दा.अां.कुलकणी, उप सवचव

अवधकारी

22831276

22793108
rasik.khadse@nic.in

damodar.kulkarni@nic.in

