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

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

:-

पत्ता

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग

:-

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

कायालय प्रमुख

:-

अपर मुख्य सवचव / प्रिान सवचव / सवचव
( सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग )

शासकीय ववभागाचे नाव

:-

वववशष्ट काये

:-

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

}सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग(खुद्द), मंत्रालय,मुंबई
} मिील काये, ध्येय,िोरणे तसेच कामाचे ववस्तृत

ववभागाचे ध्येय/िोरण

:-

} स्वरूप या बाबतची मावहती सोबतच्या ववषयसूचीत

सवग संबवित कमगचारी

:-

} दशगववण्यात आली आहे .

कामाचे ववस्तृत स्वरुप

:-

} मावहती सोबत दशगववली आहे .

कायालयीन दु रध्वनी क्रमांक व

:-

दू रध्वनी क्र. 22793642, 22830430

वेळा

साप्तावहक सुट्टी व वववशष्ट
सेवस
े ाठी ठरववलेल्या वेळा

सकाळी 9.45 वा. ते संध्याकाळी 5.30 वा.पयंत

:-

सवग रवववार यावशवाय प्रत्येक मवहन्यातील दु सरा व चौथा
शवनवार तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या सावगजवनक सुट्टया.

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

राज्यातील वजननग व प्रेनसगचा मास्टर प्लॅन

2)

वजननग प्रेनसग संस्थांना बँकेत खाते उघडण्यास / नोंदणीस परवानगी दे णे

3)

वजननग प्रेनसग संस्थांच्या कारभारववषयक तक्रारी / वनयुक्ती / भ्रष्टाचार / कायद्यातील तरतूदीतून सूट दे णे /
अवसायन इ.

4)

वजननग प्रेनसग संस्थांना शासकीय भागभांडवल दे णे

5)

महाराष्र राज्य सहकारी बँकेकडू न वजननग व प्रेनसग संस्थांना केल्या जाणा-या कजगपुरवठयाबाबत वदलेली
शासन हमी / कजग वसुली

6)

असुवविा कापूस संकलन केंद्र सुरु करण्याबाबत

7)

कापूस संकलन केंद्रातील कापसाच्या साठयांना लागणा-या आगीबाबत

8)

संकलन केंद्रावरील सोयी / सुवविांबाबत

9)

कापसाची प्रतवारी

10)

कापूस एकाविकार योजनेखालील भांडवल उभारणी वनिीमिून कापूस उत्पादनावर आिावरत सहकारी संस्था
(वजननग व प्रेनसग सूत वगरण्या, तेल वगरण्या इ.) भागभांडवल तसेच कजग उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत (सक्षम
प्राविकरण)

11)

वजननग व प्रेनसग संस्थांचे आिुवनकीकरण - राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत योजना

12)

कापूस पणन महासंघाच्या कमगचा-यांबाबत बढती / तक्रारी / नोकरी / बदली / परदे श दौरा इ.बाबत

13)

राज्यातील अवैि कापूस खरे दी / वजननग यांना आळा घालणे

14)

कापूस उद्योग हा हं गामी उद्योग म्हणून जाहीर करण्याबाबत

15)

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

16)

कृवष प्रवक्रया संस्था - कृवष मालावर आिावरत सहकारी प्रवक्रया, उद्योग यांना बँकेत खाते उघडण्यास
परवानगी /नोंदणी, प्रवक्रया उद्योगांना अथगसहाय्य (रे शीम, तेल व कापूस वगळू न)

17)

महाराष्र राज्य वखार महामंडळ (गोदामे वगळू न) भागभांडवल, महामंडळाच्या आस्थापनाववषयक सवग बाबी

18)

वजल्हा सहकारी कृवष औद्योवगक संघ.

कायासन 2-स
1)

सहकारी पतपुरवठा, कजगपुरवठा, पीकववमा योजना, प्राथवमक पतसंस्थांना मार्जजन मनी (रा.स.वव.वन.)

2)

कजगमाफी, सहकारी कजगवसुली, टं चाई पवरज्स्थतीतील कजगिोरण, पीक उत्पादक प्रोत्साहन योजना

3)

महाराष्र राज्य सहकारी बँक व वजल्हा मध्यवती सहकारी बँक,पीक कजग वाटप व त्याबाबतचे संदभग ,
सहकारी पतपुरवठा, SLIC, SLTF, SLBC, कृषी कजगमाफी व कजग परतफेड सवलत योजना9002-,
छत्रपती वशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना9017-, इतर योजना राज्यातील अल्पमुदत )
सहकारी पतसंरचने अंतगगत वजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाचे सक्षमीकरणासाठी अथगसहाय्य, वजल्हा
मध्यवती सहकारी बँकांना भागभांडवली अंशदान, वैद्यनाथन कवमटीच्या वशफारशीनुसार सहकारी
बँकांना अथगसहाय्य

कायासन 3-स
1)

सहकारी साखर कारखान्यांचे आर्जथक प्रश्न

2)

सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय भागभांडवल, शासकीय कजग मंजूर करणे.

3)

सहकारी साखर कारखान्यांनी केंद्रीय ववत्तीय संस्था/महाराष्र राज्य सहकारी बँक/वजल्हा सहकारी बँका
नकवा इतर मागाने उभारलेल्या कजाला थकहमी मंजूर करणे.

4)

केंद्र शासनाकडू न इरादापत्र वमळालेल्या नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी.

5)

आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनवगसन.

6)

खाजगी साखर कारखान्यांचे सहकारीकरण करणे.

7)

सहकारी साखर कारखान्याकडील शासकीय भागभांडवलाची/शासकीय कजाची वसुली.

8)

सहकारी साखर कारखान्यांनी शासकीय ववमा फंडाकडे ववमा उतरववणे.

9)

सहकारी साखर कारखान्यांना पूवह
ग ं गामी कजग उपलब्ि करुन दे णे.

10)

सहकारी साखर कारखान्यांच्याआसवनीमध्ये उत्पावदत झालेले मद्याकग/मळी वगैरे संबंिीच्या बाबी.

11)

सहकारी साखर कारखान्यांच्या ववस्तारीकरण/आिुवनकीकरणासाठी वनिी उपलब्ि करुन दे णे व यासाठी
घेतलेल्या कजाला थकहमी मंजूर करणे.

12)

सहकारी साखर कारखान्यांचे उपपदाथग प्रकल्प.

13)

केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहनपर योजनेतील सवलती सहकारी साखर कारखान्यांना उपलब्ि करुन दे णे.

14)

सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एन.सी.डी.सी.कडू न आर्जथक सहाय्य प्राप्त करुन दे णे.

15)

सहकारी साखर कारखान्यांना इतर सहकारी संस्थांमध्ये आर्जथक गुंतवणूक करावयाचे असल्यास त्यास
परवानगी दे णे.

16)

सहकारी साखर कारखान्यांच्या खाजगी संस्था सोबतच्या सहयोग प्रकल्पांना मान्यता दे णे.

17)

सहकारी साखर कारखान्यातील सहकारी ववद्युत वनर्जमती (को-जनरे शन).

18)

साखर कारखान्यांसाठी नवीन सभासद वनयुक्ती व त्यांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे वनवारण करणे
आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

12)

साखर ववकास वनिी कजग प्रकरणे (एस.डी.एफ.) आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

कायासन 5-स
1)

सहकार ववभागाखालील वगग-1 संवगातील अविका-यांच्या आस्थापनाववषयक सवग बाबी

2)

वगग-1 व 2 च्या अविका-यांच्या ववभागीय चौकशी, अवभयोग(प्रॉवसक्यूशन) व तत्संबंिी प्रकरणे व न्याया.प्रकरणे

3)

सवग वगग-1 च्या अविका-यांबाबत इतर न्यायालयीन प्रकरणे

4)

सहकारी अपील न्यायालये व सहकारी न्यायालये यांच्या आस्थापनाववषयक बाबी

5)

आस्थापनाववषयक मावहतीचे संकलन

6)

हं गामी पदे चालू ठे वणे व कायम करणे

कायासन 6-स
1)

मंत्री महोदयांच्या ववषयाचे वाटप.

2)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या ववचारववचारवववनमय सवमतीची बैठक

3)

महत्त्वाच्या वनणगयांची मावहती महाराष्र राज्याच्या राज्यपालांना पाठववणे

4)

20 कलमी कायगक्रम समन्वय

5)

वविानसभा व वविानपवरषद संबंवित समन्वय कायग

6)

वविानसभा व वविानपवरषद आश्वासने, अहवाल व समन्वय कायग

7)

मुख्यसवचवांच्या कायालयाकडू न आलेल्या सवग संदभांवरील समन्वय कायगवाही

8)

वैिावनक सवमत्या.

2)

रचना व कायगपध्दती, कक्षाच्या रचना व कायगपध्दती बैठका समन्वय

10)

ववभागातील कक्षाची वनवरक्षणे, सहकार ववभागाच्या अविपत्याखालील कायालयांची वनरीक्षणे समन्वय

11)

सामान्य प्रशासन ववभाग, ववशेष कायग कक्षाकडू न आलेले मुख्यमंत्री महोदयांकडू न आलेले संदभग व
खासदारांबरोबर झालेल्या बैठकीच्या ववषयावरील सवग संदभांवरील समन्वय कायगवाही

19)

वस्त्रोद्योग समन्वय सवमती.

13)

नागवरकांची सनद

14)

मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 अंतगगत उद्भवणाऱ्या सवग बाबींवरील कायगवाहीचे समन्वय

कायासन 7-स
1)

नागरी सहकारी बँका

2)

उपसा जलनसचन योजना

3)

सावकार वनयंत्रण कायदा

4)

ऋणमुक्ती कायदा

5)

नागरी सहकारी पतसंस्था.

6)

उपरोक्त ववषयाबाबतचे वविानमंडळाचे प्रश्न, ठराव, आश्वासन इत्यावद.

7)

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

कायासन 9-स
1)

औद्योवगक सहकारी संस्थांना भागभांडवल मंजूर करणे.

2)

औद्योवगक सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ दे णे.

3)

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

4)

सामुदावयक सहकारी संस्था स्थापन करण्यास परवानगी, संस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे वगैरे

5)

मजूर सहकारी संस्था नोंदणीस परवानगी तसेच संस्था अवसायनात असेल तर पुनरुज्जीववत करण्याबाबत

6)

महाराष्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ (बलुतेदार सहकारी संस्थांच्या संदभात)

7)

जंगल कामगार सहकारी संस्थांबाबतचा पत्रव्यवहार

8)

सामुदावयक शेती

2)

इंडज्स्रयल इस्टे ट वप्रमायसेस को. ऑप. सोसायटी

10)

राष्रीय कृषी ववकास योजना (RKVY / RIDF)

कायासन 10-स
1)

कापूस एकाविकार योजना िोरणात्मक बाबी, योजनेला मुदतवाढ वनयातीबाबत िोरण

2)

राज्याबाहे र जाणारा कापूस अडववणेबाबतचे िोरण, तसेच त्याबाबतची न्यायालयीन प्रकरणे

3)

सहकारी सूतवगरण्यांना, सभासदांचा कच्चा कापूस खरे दी करणे, तसेच त्यांचे वजननग व प्रेनसग करण्यास
परवानगी दे णे

4)

सहकारी सूत वगरण्यांना राज्याबाहे रुन / खाजगी व्यापा-यांकडू न कापूस गाठी खरे दी करण्यास परवानगी दे णे

5)

खाजगी व्यक्तींना / वबयाणे कंपन्यांना, वेस्ट कॉटन तसेच वबयाण्यासाठी उत्पावदत केलेल्या कच्च्या कापसाचे
वजननग व प्रेनसग करण्यास परवानगी दे णे

6)

कापूस पणन महासंघाच्या संचालकांच्या वनवडणुका, तसेच प्रशासक मंडळाची रचना, मुदतवाढ व
आस्थापनाववषयक प्रकरणे

7)

कापूस एकाविकार सुिारणा सवमती व त्यांच्याववषयीची प्रकरणे, बैठका, अहवाल योजना, िोरण इ.

8)

कापूस एकाविकार योजनेबाबतची आर्जथक प्रकरणे

9)

कापूस पणन महासंघाचे वार्जषक अहवाल व त्याबाबत संलग्न असलेली प्रकरणे

10)

कापूस उत्पादकांच्या तक्रारी

कायासन 11-स
1)

बाजार सवमतीच्या कारभाराववषयी सभापती / उपसभापती, सवचव यांचवे वरुध्द तक्रारी, वार्जषक
अहवालाववषयी, प्रशासक, प्रशासकीय मंडळ नेमणूक, हमाली, तोलाई, माकेट फी, अडत दर वगैरे

2)

बाजार सवमती-दे णगी-वाहन खरे दी (अभ्यास दौरा, प्रवास इ. मंजुरीबाबत)

3)

बाजार सवमत्यांचे ववभाजन, नवीन सवमती स्थापन करणे

4)

शासकीय हमी

5)

राज्यांतगगत योजनेखाली बाजार सवमत्यांना जागा दे णे इ. साठी कजगरुपाने आर्जथक सहाय्य

6)

महाराष्र राज्य कृवष पणन मंडळ (वववनयमन) अविवनयम/वनयमाखालील अपील्स / वरव्हीलन अपील्स

7)

बाजार सवमत्यांच्या संदभात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या यावचका

8)

बाजार स्थलांतराववषयीच्या समस्या

9)

वनवडणुका

10)

कृवष उत्पन्न बाजार सवमतीसंबंिातील इतर संकीणग बाबी

11)

पणन संचालनालयाची आस्थापना (वगग-1 व वगग-9 ची आस्थापना वगळू न)

कायासन 12-स
1)

मानीव वदनांक मंजुरी

2)

जी.डी.सी.ए. परीक्षेबाबत

3)

अनुकंपा तत्वावर नोकरी प्रकल्पग्रस्त / स्वातंत्र्य सैवनक / वगग-4 कमगचा-यांचे वनवृत्तीनंतर

4)

कमगचारी संघटनेस मान्यता

5)

तक्रारी,

6)

बदल्या

7)

ववभागीय परीक्षा

8)

वनयुक्त्या

9)

रजा

10)

प्रवतवनयुक्ती

11)

वैद्यकीय प्रवतपूती

12)

सेवावनवृत्ती

13)

सेवाखंड क्षमावपत करणे

14)

दे यके मंजुरी

15)

भववष्यवनवाह वनिी

16)

प्रवतक्षािीन कालाविी / प्रवतकूल शेरे

17)

पवरववक्षािीन कालाविी

18)

सेवावनवृत्ती प्रकरण

19)

कुटु ं बवनवृत्ती वेतन / पेन्शन

20)

वसलेक्ट वलस्ट

21)

राज्य सल्लागार सवमती

22)

न्यायालयीन प्रकरणे

23)

वविानमंडळववषयक मावहती

24)

स्टे ट लेव्हल कवमटी

कायासन 13-स
1)

राज्य सहकारी वनवडणूक प्राविकरण

9)

सहकारी संस्थाच्या वनवडणुकांसंबिी मागगदशगन करणे

3)

महाराष्र सहकारी संस्था अविवनयम, 1260 व महाराष्र सहकारी संस्था वनयम, 1261

3)

महाराष्र सहकारी संस्था अविवनयमाला उच्च न्यायालयात व सवोच्च न्यायालयात वदलेल्या आव्हानसंबंिी
कायगवाही करणे

कायासन 14-स
अ.

सहकारी गृहवनमाण संस्थांचे कामकाज

1)

वववहत प्रकरणी सहकारी संस्था अविवनयमातील तरतुदीतून सूट दे ण्याबाबतचे सहकारी गृहवनमाण संस्थांचे
नोंदणी प्रस्ताव

2)

सहकारी गृहवनमाण संस्थांमिील गैरव्यवहार, तक्रारअजग

3)

ह्या संस्थांच्या वार्जषक सवगसािारण सभा वववहत मुदतीच्या पुढे घेण्याबाबतची परवानगी

4)

महाराष्र स्टे ट को-ऑपरे वटव्ह हौनसग फायनान्स सोसायटी वल.च्या कामकाजावरील वनयंत्रण

5)

सहकारी गृहवनमाण संस्थांचा मुद्रांक शुल्क व नोंदणी व त्याचा फी परतावा दे णे

6)

प्रशासकीय मंडळ नेमणूक करण्याबाबत

ब.

सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण,लेखापरीक्षणाबाबतच्या िोरणात्मक बाबींचा ववचार करणे, उदा.
लेखापरीक्षण फी, लेखापरीक्षणासाठी वनमाण करणे वगैरे.

कायासन 15-स
1) महाराष्र सहकारी संस्था अविवनयम, 1960 चे कलम 104, 159 आवण 154 खाली शासनाकडे दाखल
केलेल्या अवपल / पुनगवनवरक्षण अजावर कायगवाही. यावनणगयाववरुध्दमा.न्यायालयात दाखल केलेल्या
प्रकरणांवर कायगवाही करणे.
कायासन 16-स
1)

लोकलेखा सवमती व त्यासंबंिीच्या बाबी

2)

सावगजवनक उपक्रम सवमती

3)

अंदाज सवमती

4)

पंचायत राज सवमती

5)

वनरीक्षण प्रवतवेदने

6)

वववनयोजन खाती

7)

व्ययमेळ

8)

लेखापरीक्षण/लेखापरीक्षा आक्षेप

9)

उपयोजन दाखले/उपयोवगता प्रमाणपत्रे

10)

घरबांिणी, वाहन खरे दीसाठी आगाऊ अग्रीम मंजूर करणे, जुन्या बाबी

11)

शासन हमी संगणकीकरण

12)

शासकीय गुंतवणूक, शासकीय कर, करे तर महसूल, अग्रीमे व कजे यांच्या थकबाकीच्या वसुलीबाबत मावहती
गोळा करणे

13)

ववभागाचा संगणक कक्ष म्हणून ववभागाच्या संगणकीकरणाच्या कायगक्रमाचे समन्वयन करणे

14)

क्षेत्रीय कायालयांच्या संगणक ववषयक बाबी

15)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग व या ववभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखालील कायालयाच्या राज्य/
ववभागीय/वजल्हा/तालुका स्तरीय सवमतीच्या कामकाजासंदभातील समन्वयाबाबतच्या सवग बाबी

16)

सावगजवनक उपक्रमांचे वार्जषक अहवाल वविीमंडळात सादर करण्याबाबतच्या कायगवाहीचे समन्वयन

कायासन 17-स
1)

योजना आयोग व ववत्त आयोगासंबंिीचे कामकाज

2)

पंचवार्जषक / वार्जषक योजनेचा आराखडा/योजना तयार करणे

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

योजनांतगगत व योजनेतर खचाचे अथगसंकल्पीय अंदाज तयार करणे व त्याचे ववतरण करणे

8)

कायगक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे

9)

माननीय ववत्त मंत्री यांच्या अथगसंकल्पीय भाषणासाठी लागणारी मावहती संकवलत करणे

10)

पुरवणी मागण्यांचे संकलन करणे व त्या अथगसंकज्ल्पत झाल्यानंतर त्यांचे ववतरण करणे

11)

अथगसंकल्प पुरवणी मागण्या यांचस
े ंबंिात प्राप्त होणा-या कपातसूचनांचे संकलन,ववतरण व पाठपुरावा करणे

12)

चारमाही/आठमाही सुिावरत अंदाज मंजूर करुन घेणे व त्यांचे ववतरण करणे

13)

ववववि योजनांवरील योजनांतगगत खचाचा आढावा घेणे व त्यासंदभात बैठका घेणे

14)

मंजूर वनयतव्यय/तरतुदी यांच्या वापरासंबंिी ववभागातील इतर कायासनांना सल्ला दे णे/मागगदशगन करणे

15)

अथगसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्जववनयोजन/प्रत्यापगण करणे

16)

पंचवार्जषक/वार्जषक योजना आवण अंदाजपत्रकववषयक सवग कामकाजाचे संकलन व सुसूवत्रकरण करणे

17)

राज्य योजना/केंद्रपुरस्कृत योजनांवर झालेल्या खचाच्या संदभात केंद्रशासनाकडू न वमळणा-या अपेवक्षत
सहाय्याबाबत मावहती संकवलत करणे

18)

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

19)

सहकार व वस्त्रोद्योग ववभागाशी संबंवित पंचवार्जषक/वार्जषक योजना तसेच अथगसंकल्पीय अंदाज इत्यावदचे
संकलन करणे आवण वषगअखेरीस ववभागाच्या एकवत्रत तरतुदींचे पुनर्जववनयोजन/प्रत्यापगणववषयक सवग
कामकाज करणे

कायासन 18-स
1)

आवदवासी सेवा सहकारी संस्था

9)

प्राथवमक कृवष पतपुरवठा सहकारी संस्था ) ववववि कायगकारी सेवा सहकारी संस्था (, गट सवचवांचे वगीकरण
योजना व गटसवचवांचे प्रश्न.

3)

दु ष्काळ , टं चाई व गारपीट या ववषयाच्या अनुषंगाने कजगपुरवठा.

4)

महाराष्र सहकार ववकास महामंडळ, राष्रीय सहकार ववकास वनगम, सहकार पुरस्कार, पदे पुढे चालू ठे वणे
)चार योजना(, इतर योजना) डॉ.पंजाबराव दे शमुख व्याज सवलत योजना.

5)

शेतक-यांना अल्पमुदती पीक कजगपुरवठा करण्यासाठी एक टक्का व्याज दराने अथगसहाय्य ,
कजावरील व्याज माफी, अल्पमुदतीच्या कजाचे मध्यम मुदतीच्या कजात रूपांतर करण्यासाठी, सहकारी
पतसंस्थांना कजे.

6)

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतगगत प्राथवमक कृवष पतपुरवठा, सहकारी संस्थांचे
सक्षमीकरणासाठी अथगसहाय्य, अवेळी पाऊस व गारपीट आपादग्रस्त शेतक-यांना कजावरील ( व्याजमाफी .(

कायासन 19-स
1) शासकीय / वजल्हा पवरषद कमगचा-यांच्या सहकारी गृहवनमाण संस्थांना अथगसहाय्य पुरववणे.
2) शासकीय / वजल्हापवरषद कमगचा-यांच्या सहकारी गृहवनमाण संस्थांना वदलेल्या कजाची वसुली व व्याज
वसुलीबाबत हीशोब.
3) लोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त कायालयास सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाशी संबंवित प्राप्त झालेल्या
तक्रारींचे / लोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त कायालयाकडे पाठवावयाचे अहवाल / लोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त कायालयाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींसंदभात ठे वण्यात आलेल्या सुनावण्या इ. चे समन्वय
कायासन 21-स
1)

महाराष्र राज्य सहकारी तेलवबया उत्पादक महासंघ मया., िुळे

2)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम, नवी वदल्ली द्वारा राबववण्यात येणा-या योजनांना वदलेल्या कजाच्या हप्त्यांची
व्याजासह पूती

3)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत सहकारी संस्थांसाठी गोदाम बांिणी योजना

4)

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत योजनांबाबत आढावा व अंमलबजावणी सवमतीच्या बैठका आयोवजत
करणे

5)

राष्रीय दु ग्िशाळा ववकास मंडळ पुरस्कृत वनस्पती तेल प्रकल्प (महाफेड)

6)

केंद्रशासन पुरस्कृत तसेच जागवतक बँकेच्या अथगसहाय्याने गोदामे बांिणीचा कायगक्रम

7)

केंद्रीय पुरस्कृत योजनेखाली आर्जथक सहाय्य अनुदान

8)

महाराष्र राज्य कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व वववनयमन) अविवनयमात सुिारणा

9)

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

10)

सवग बाहय सहाय्यीत प्रकल्पांची कामे व केंद्र शासनाशी पणन ववषयक सवग बाबी

11)

महाराष्र राज्य कृषी पणन मंडळाची रचना, आस्थापना इ.

12)

महाराष्र राज्य कृषी पणन महामंडळाची वगगणी अंशदान

13)

पणन क्षेत्रातील पायाभूत सुवविा ववकास कामे

14)

कृषी उत्पन्न बाजार सवमत्यांमध्ये पायाभूत सुवविा ववकास कामे

15)

पणन क्षेत्रातील ववववि प्रकल्पांची कामे व राष्रीय कृषी ववकास योजनेंतगगत कामे/प्रकल्प

16)

कृषी वनयात पायाभूत सुवविांचा ववकास ववषयक बाबी

17)

महामँगो,महाबनाना,महाअनार,महाऑरें ज व इतर वशखर पणन संस्था ववषयक बाबी

18)

शेतमाल तारण, कंत्राटी शेतीववषयक बाबी

19)

खाजगी कृषी प्रवक्रया प्रकल्प ववषयक बाबी

20)

महाराष्र राज्य कृषी पणन मंडळावरील प्रवतवनयुक्त्या

21)

महाराष्र राज्य कृवष पणन मंडळाची रचना इत्यावद.

22)

महाराष्र राज्य कृवष पणन मंडळाची वगगणी - अंशदान

23)

ग्रेडींग स्कीम जागा भाडे

24)

महाराष्र राज्य तेलवबयाणे वावणज्य आवण औद्योवगक महामंडळे मयावदत (मोवसकॉल)

25)

वकमान आिारभूत नकमत

कायासन 22-स
1)

मागासवगीयांच्या सहकारी संस्थांमध्ये असलेल्या आरक्षणाववषयीच्या सवग बाबी (अहवाल व इतर बाबी )

2)

सवगसािारण प्रकारच्या सहकारी संस्था

3)

अपंग समस्या

4)

सहकार आयुक्त व वनबंिक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पुणे व त्यांचे अविपत्याखालील इतरअविकायांच्या कायालयीन इमारतीसाठी भाडे , नगरपावलका कर, इत्यावद मंजुरी.

5)

कॉवपयर मवशन खरे दीबाबतचे प्रस्ताव, वॉटर कुलसग, एअरकुलसग व इलेक्रॉवनक टाईपरायटसग इ.
खरे दी,खस ताटया मंजुरी प्रस्ताव.

6)

नवीन गाडया खरे दी, जुन्या गाडया दु रुस्ती व पेरोल खचग मंजुरी.

7)

नवीन कायालयांचे बांिकाम, जुनी इमारत दु रुस्ती, दू रध्वनी प्रस्ताव, लेखनसामुग्री, जडवस्तुसंग्रह,
मेनलगवलस्ट प्रस्ताव

8)

सहकारी प्रवशक्षण व प्रचार

9)

राज्य सहकारी संघ

10)

संकीणग बाबी

11)

दोन पेक्षाअविक कायासनांशी संबंि असलेल्या संदभांवरील कायगवाही.

12)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग व ववभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखालील कायालयातील मागासवगीयांची
वरक्त पदे व यासंदभातील इतर तद्नुषंवगक बाबीं.

13)

उत्पादनाखाली असलेल्या व इतर सवग साखर कारखान्यांतील संचालक मंडळ / व्यवस्थापनाच्या भ्रष्टाचाराची
चौकशी करणे आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

14)

नवीन साखर कारखान्यांना बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी दे णे या ववषयाशी संबंिात भववष्यात प्राप्त होणारे
संदभग अथवा त्या ववषयांशी संबंिातील प्रकरणे आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

15)

नवीन कारखान्यांचे प्रस्ताव औद्योवगक परवान्यासाठी केंद्र शासनास पाठववणे या ववषयाशी संबंिात भववष्यात
प्राप्त होणारे संदभग अथवा त्या ववषयांशी संबंिातील प्रकरणे आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंडळाशी संबंवित
कामकाज

16)

कारखान्यांना वमळालेल्या इरादापत्रास मुदतवाढ दे णे या ववषयाशी संबंिात भववष्यात प्राप्त होणारे संदभग अथवा
त्या ववषयांशी संबंिातील प्रकरणे आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

17)

नवीन कारखान्यांना उभारणीसंदभात हवी असलेली सुिावरत मावहती केंद्र शासनास पाठववणे या ववषयाशी
संबंिात भववष्यात प्राप्त होणारे संदभग अथवा त्या ववषयांशी संबंिातील प्रकरणे आवण त्यानुषंगाने येणारे
वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

18)

नवीन कारखान्यांच्या पवहल्या संचालक मंडळाशी वनयुक्ती करणे या ववषयाशी संबंिात भववष्यात प्राप्त होणारे
संदभग अथवा त्या ववषयांशी संबंिातील प्रकरणे आवण त्यानुषंगाने येणारे वविानमंळाशी संबंवित कामकाज

12)

नवीन कारखान्यांना वनयुक्ती केलेल्या संचालक मंडळास मुदतवाढ दे णे , त्यासंबंिीची न्यायालयीन प्रकरणे या
ववषयाशी संबंिात भववष्यात प्राप्त होणारे संदभग अथवा त्या ववषयांशी संबंिातील प्रकरणे आवण त्यानुषंगाने येणारे
वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

90)

ववभागाच्या अविपत्याखालील कायालयांसाठी 7610 या लेखावशषाखाली संगणक खरे दीसाठी पु रवणी
मागणीव्दारे अनुदान उपलब्ि करुन दे णे.

कायासन 24-स
1)

महाराष्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (माकेनटग फेडरे शन)

2)

महाराष्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ (कन््युमसग फेडरे शन)

3)

तालुका खरे दी ववक्री सहकारी संस्था

4)

राष्रीय सहकारी वनगम (एनसीडीसी) योजनेंतगगत अथगसहाय्य
अ) वनवडक पणन सहकारी संस्थांना (खरे दी-ववक्री संस्थांना) त्यांच्या व्यवसायवाढीसाठी
ब) फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांना वप्र-कूनलग व कोल्डस्टोरे ज (शीतगृह) बांिण्यासाठी
क) संगणक खरे दीसाठी (पणन महासंघ)

5)

सहकारी ग्राहक संस्थांना (नागरी व ग्रामीण) अथगसहाय्य (राज्यस्तरीय)

कायासन 25-स
1)

साखर आयुक्तालयाची आस्थापना / प्रादे वशक कायालयाच्या आस्थापनेवरील कमगचा-यांची पदे चालू ठे वणे,
मुदतवाढ, कायालयीन वृत्तपत्रे, टायनपग मवशन खरे दी, स्टे शनरी इत्यावद.

2)

ऊसववकास कायगक्रम कारखान्यांच्या कायगक्षमतेववषयक मापदं डाचे संवनयंत्रण व साखर ववभागाचा
सवगसािारण आढावा.

3)

झोननग (साखर कारखान्यांचे कायगक्षेत्र)

4)

सहकारी साखर कारखान्यांच्या कायगकारी संचालकाची नेमणूक / परदे श दौरे इत्यावद मुदतवाढ,
वेतनवनविती.

5)

खांडसरी साखर कारखान्यांना मंजुरी.

6)

ऊस ववकासाबाबत पवरषदा.

7)

ऊसाचा दर ठरववणे, ऊस उत्पादकांना द्यावयाची उचल, ऊस वबलातील कपाती, ऊस उत्पादकांच्या तक्रारी

8)

वसंतदादा शुगर इज्न्स्टटयूटच्या ऊसववकास ववषयक बाबी

9)

सहकारी साखर कारखान्यांच्या कायगक्षेत्रासंबंिात पोटवनयम दु रुस्ती.

10)

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

11)

कारखान्यांच्या गाळप क्षमते त वाढ करण्याचे प्रस्ताव केंद्रशासनास पाठववणे आवण त्यानुषंगाने येणारे
वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

19)

साखर कारखान्याच्या संचालक / व्यवस्थापन परदे श दौ-यास मान्यता दे णेबाबत आवण त्यानुषंगाने येणारे
वविानमंडळाशी संबंवित कामकाज

आस्थापना-1
1)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग (खुद्द) ववभाग यामिील कमगचारी व अविकारी यांच्या सेवाववषयक बाबी,
उदा.रजा, वनवृत्ती वेतन, बदली, स्थावनक पदोन्नती, वेतन वनविती इ. संबंिीची सवग प्रकरणे

2)

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

3)

अविकारी व कमगचारी यांच्या गा-हाण्यांचे वनराकरणववषयक प्रकरणे

4)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अविकारी व कमगचा-यांच्या प्रवशणाबाबतची प्रकरणे

5)

खुद्द सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अविकारी व कमगचारी यांना शासकीय कजे उदा. घरबांिणी अग्रीम,
स्कूटर अग्रीम, इ. मंजूर करणे.

6)

संगणक अग्रीम, संगणक प्रवशक्षण खचाची प्रवतपूती

7)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील थवकत प्रकरणे व संदभांचा आढावा

8)

नागपूर येथील वहवाळी अविवेशनाच्या व्यवस्थेबाबत (वनवासी, दू रध्वनी वगैरे)

रोख उपशाखा
1)

सवग अविकारी / कमगचारी यांची वेतन दे यके व ववभागातील सवग कायासनांकडू न येणा-या आदे शानुसार सवग
दे यके अविदान व लेखा कायालयाकडू न पावरत करुन घेणे, आहरण व संववतरण करणे

2)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग (खुद्द) ववभागातील अविकारी / कमगचारी यांचे वेतन / कायालयीन खचग आवण
ववभागातील अविकारी / कमगचारी यांना दे ण्यात येणारे घरबांिणी / स्कुटर / संगणक अवग्रम इ. संदभातील
मंजुरीत अथगसंकल्पीय तरतुदीतून झालेल्या खचाचा ताळमेळ घालणे व त्यासंदभात जर महालेखापाल
कायालयाकडू न अविक खचग / बचत याबाबतची वववरणपत्रे प्राप्त झालीच तर त्याबाबतची स्पष्टीकरणात्मक
ज्ञापने तयार करुन ती संबंवितांकडे मान्यतेस्तव सादर करणे.

कायासन -आस्थापना-9 (नोंदणी शाखा व गृहव्यवस्थापन शाखा)
1)

कायालयीन जागेचे व्यवस्थापन, फर्जनचर दु रुस्ती / नवीन खरे दी व ववल्हे वाट

2)

अविका-यांच्या दालनात सुवविा पुरववणे व फेरफार

3)

वाहनांची उपलब्िता, वाहनांची दु रुस्ती, वाहनचालक अवतकावलक भत्ता, पेरोलखचग

4)

संकीणग वतग मानपत्रे / टॅ क्सी वबल / वतगमानपत्राची व रद्दीची ववल्हे वाट

5)

स्थावनक खरे दी / लेखनसामुग्री, चतुथगश्रेणी कमगचा-यांचे व्यवस्थापन, गणवेष, नैवमवत्तक रजा इ.

6)

कायालयीन / अविका-यांची कायालयीन / वनवासी दू रध्वनी व्यवस्था व दे यके

7)

भांडार नोंदणी पडताळणी, जड वस्तुसंग्रह नोंदवही ठे वणे व वनरुपयोगी वस्तूंची ववल्हे वाट

8)

ववभागातील यंत्रसामुग्री व वार्जषक सेवा करार

9)

ववभागासाठी लागणारी सवग संगणक व संगणक सामग्री/पवरगणना यंत्रे/टं कलेखन यंत्रे / फ्रँनकग मवशन खरे दी
/ दु रुस्ती

10)

ग्रंथालय व सवग प्रकारची ववभागीय परीक्षांच्या पुस्तकांची व्यवस्था

11)

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

12)

अवभलेख व्यवस्थापन

13)

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

कायासन- वस्त्रो-1-अ
1)

कोल्हापूर, सातारा, िुळे, नावशक, नंदूरबार, ठाणे, रत्नावगरी, ववदभग ववभाग या वजल्हयातील सहकारी
सूतवगरण्यांचे कामकाज

2)

रे शीम कक्ष

3)

लेखापरीक्षण समन्वय

4)

राज्यातील सहकारी सूतवगरण्यांना करण्यात येत असलेल्या अथगसहाय्याच्या योजनेत बदल अथवा सुिारणा

5)

सहकारी सूत वगरण्यांकडील कजगवसुली, शासकीय थकहमी वसुली, शासकीय भागभांडवल वसुली या
ववषयीचा समन्वय

कायासन - वस्त्रो-1-ब
1)

सांगली, सोलापूर, पुणे, जळगांव, अहमदनगर, रायगड, नसिुदुगग आवण मराठवाडा ववभाग या वजल्हयातील
सहकारी सूत वगरण्यांचे कामकाज

2)

अथगसंकल्पववषयक कामकाज

3)

मंवत्रमंडळ उपसवमती समन्वय

4)

महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ ववषयक बाबी

5)

लोकर प्रवक्रया सहकारी संस्था

कायासन -टे क्स-9
1.

महाराष्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मया., मुंबई च्या प्रशासकीय व आस्थापनाववषयक बाबी

2.

यंत्रमाग योजना व अनुषंवगक बाबी (यंत्रमाग संस्थांना अथगसहाय्य / कजग दे ण्याची योजना)

3.

वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या प्रशासकीय व आस्थापनाववषयक बाबी

कायासन- टे क्स-3
1.

महाराष्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग िोरणववषयक बाबी

2.

महाराष्र राज्य हातमाग महामंडळ मया., यांच्या प्रशासकीय व आस्थापनाववषयक बाबी

3.

केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत हातमाग योजनांना प्रशासकीय मान्यता दे णे, अनुदान उपलब्ि करुन दे णे इ.

4.

महाराष्र राज्यातील कापड वगरण्यांच्या आिुवनकीकरण व स्थलांतरण, जमीन ववकासाबाबत, ववक्रीबाबतची प्रकरणे (एमएसटीसी व टे क्सकॉमच्या अखत्यावरतील वगरण्या वगळू न)

5.

उपरोक्त कापड वगरण्यांची बी.आय.एफ.आर.प्रकरणे, आजारी व बंद वगरण्यांना सहाय्य दे णे

6.

उपरोक्त कापड वगरण्यांना वदलेल्या शासकीय हमीची वसूली

7.

खाजगी सूतवगरण्यांची बी.आय.एफ.आर. शी संबंवित प्रकरणे

8.

खादी ववक्रीवरील वरबेट मंजूर करणे

9.

महाराष्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघ मया., (महाटे क्स), मुंबई

/ पविम ववकास हातमाग-मया.,

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

महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ व टे क्सकॉमच्या प्रशासकीय व आस्थापनाववषयक बाबी

2.

महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ व टे क्सकॉम च्या अविपत्याखालील कापड वगरण्यांची प्रकरणे

3.

उपरोक्त कापड वगरण्यांची बी.आय.एफ.आर. प्रकरणे, आजारी व बंद वगरण्यांना सहाय्य दे णे

4.

उपरोक्त कापड वगरण्यांना वदलेल्या शासकीय हमीची वसूली.

5.

शासकीय / वनमशासकीय कायालय, शासन अंवगकृत महामंडळे यांना कापड पुरवठा करण्यासंबंिीची प्रकरणे

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

रे शीम संचालनालयाच्या आस्थापनाववषयक सवग बाबी व वनयंत्रण

2)

केंद्रीय रे शीम मंडळ (भारत सरकार) यांच्या टसर व तुती रे शीम उद्योगासंबंिीच्या सवग योजना

3)

केंद्रीय रे शीम मंडळ पुरस्कृत प्रवशक्षण योजना

4)

रे शीम उद्योगासाठीची राज्य शासनाची रोजगार हमी योजना

5)

संचालनालयाचे खचाचे अंदाज/अनुषंवगक सवग बाबी

6)

रे शीम कोष खरे दीसाठी तरतूद उपलब्ि करुन दे णे

7)

रे शीम उद्योगांतगगत असलेली िागा वनर्जमती केंद्रे व त्यासाठी कायगरत असलेली यंत्रणा

8)

संचालनालयाचे प्रगतीचे मावसक, त्रैमावसक, वार्जषक प्रगती अहवाल

9)

ववशेष घटक योजना

10)

राज्यस्तरीय व वजल्हास्तरीय योजना

11)

आवदवासी ववकास योजना

12)

पविम घाट ववकास योजना

13)

महाराष्राच्या वस्त्रोद्योगाबाबतचा अभ्यास करणे

14)

अल्पसंख्यांक, अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती या वगाच्या यंत्रमागाला TUFs अंतगगत आिुवनकीकरण
करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराव्दारे होणारी कायगवाही

15)

कौशल्य ववकास

16)

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

कलम 4 (1) (b) (i)
ववभागाचा प्रारुप तक्ता
अपर मुख्य सवचव/

सहसवचव/उपसवचव/

प्रिान सवचव/सवचव

ववशेष कायग अविकारी

1

2

अवर सवचव

कक्ष अविकारी

3

4

प्रिान सवचव (सहकार)

श्री. रमेश नशगटे ,

अवर सवचव (15-स)

कक्ष अविकारी (7-स)

दालन क्र.311

अवर सवचव

दालन क्र. 707 (ववस्तार)

दालन क्र.358 (ववस्तार)

(ववस्तार) दू रध्वनी नं.

( सह वनबंिक व पतसंस्था)

दू रध्वनी नं.22813826

दू रध्वनी नं. 99724057

22025243

कक्ष अविकारी (9-स)

दालन क्र.358 (ववस्तार)

दालन क्र.358 (ववस्तार)

दू रध्वनी नं. 22885984

दू रध्वनी नं. 99723889

कायासने

कक्ष अविकारी (13-स)

(2-स, 7-स, 13-स,

दालन क्र. 707 (ववस्तार)

15-स, 18-स )

दू रध्वनी नं.22813826
कक्ष अविकारी (18-स)
दालन क्र. 707 (ववस्तार)
दू रध्वनी नं.22813826

प्रिान सवचव (सहकार)

डॉ.सुवदन गायकवाड

अवर सवचव (5-स )

कक्ष अविकारी ( आस्था – 1 )

दालन क्र.311

उपसवचव

दालन क्र.353 (ववस्तार )

दालन क्र. 317 (ववस्तार)

(ववस्तार) दू रध्वनी नं.

दालन क्र.317

दू रध्वनी नं.22793089

दू रध्वनी क्र. 22793642

22025243

दू रध्वनी नं. 22843586

कक्ष अविकारी ( आस्था.-2 )

( आस्था - 1 / आस्था - 2

दालन क्र. 334 (ववस्तार)

5 - स / 12 - स / 6 - स

दू रध्वनी क्र. 22793087

रोख शाखा )

कक्ष अविकारी ( 6-स )
दालन क्र. 317 (ववस्तार)
दू रध्वनी क्र. 99723278
कक्ष अविकारी ( रोखशाखा )
दालन क्र. 359 (ववस्तार)
दू रध्वनी क्र. 22793383

प्रिान सवचव (सहकार)

श्री.सं.पु.खोरगडे

अवर सवचव (17-स)

कक्ष अविकारी (14-स,16-स )

दालन क्र.311

उप सवचव

दालन क्र. एमअे - 6

नवीन प्रशासकीय भवन, 16 वा मजला

(ववस्तार) दू रध्वनी नं.

(तळमजला)

दू रध्वनी नं.22793107

22025243

दू रध्वनी नं. 22793110

कक्ष अविकारी (19-स)
न्यू.इंवडया ऍ़ श्यूरन्स वबल्डींग, वतसरा मजला,
मुंबई -1.दू रध्वनी नं.22674625
कक्ष अविकारी (2-स)
दालन क्र. एमअे - 6 (तळमजला)
दू रध्वनी नं. 22793110

प्रिान सवचव (सहकार)

श्री. प्र.मा.वळं ज

अवर सवचव (25-स)

कक्ष अविकारी (3-स)

दालन क्र.311

उप सवचव (अ.का)

दालन क्र.611 (ववस्तार)

दालन क्र.611 (ववस्तार)

(ववस्तार) दू रध्वनी नं.

दालन क्र.301 (ववस्तार )

दू रध्वनी नं. 22843586

दू रध्वनी नं. 22843586

22025243

दू रध्वनी नं.22843586

कक्ष अविकारी (99-स )

कायासने (3-स,25-

दालन क्र. 317 (ववस्तार)

स,22-स)

दू रध्वनी क्र. 22793383

प्रिान सवचव (पणन)

श्री. का.गो.वळवी,

अवर सवचव

कक्ष अविकारी

दालन क्र.511

उप सवचव

( 94-स )

( 11-स, 91-स )

(ववस्तार)

दालन क्र. 315 (ववस्तार)

दालन क्र.353 (ववस्तार)

दालन क्र.353 (ववस्तार)

दू रध्वनी

दू रध्वनी क्र. 22025159

दू रध्वनी नं. 99724058

दू रध्वनी नं. 99724058

क्र.99723230

कायासने

अवर सवचव

(1-स ,10-स, 11-स,91-

( 1-स, 10-स )

स,94-स)

नववन प्रशासकीय
इमारत,
14 वा मजला,
दू रध्वनी नं. 22793108

सवचव (वस्त्रोद्योग)

श्री. ब.बा.चव्हाण

अवर सवचव

कक्ष अविकारी (टे क्स 1- अ, टे क्स 1-ब )

दालन क्र.313

सह सवचव

(टे क्स -5)

दालन क्र. 354 (ववस्तार),

(ववस्तार )

दालन क्र.317

नववन प्रशासकीय

दू रध्वनी क्र.

दू रध्वनी नं.

दू रध्वनी नं. 22830430

इमारत,

कक्ष अविकारी (टे क्स-9 )

22436819

कायासने

16 वा मजला,

नववन प्रशासकीय इमारत,

(टे क्स 1-अ, 1-ब, टे क्स-

दू रध्वनी नं. 22793108

16 वा मजला,

2, टे क्स-3, टे क्स-4, )

अवर सवचव ( टे क्स 1-ब )

दू रध्वनी नं. 22793108

दालन क्र. 354

कक्ष अविकारी (टे क्स -3)

(ववस्तार),

नववन प्रशासकीय इमारत,

दू रध्वनी क्र.

16 वा मजला,
दू रध्वनी नं. 22793108
कक्ष अविकारी (टे क्स-4)
नववन प्रशासकीय इमारत,
16 वा मजला,
दू रध्वनी नं. 22793108

सवचव (वस्त्रोद्योग)

श्री. वद.वश.दे साई,

अवर सवचव (रे शीम कक्ष )

दालन क्र.313

उप सवचव

नववन प्रशासकीय

(ववस्तार )

कायासने

इमारत,

दू रध्वनी नं.

( रे शीम )

16 वा मजला,

22436819

नववन प्रशासकीय इमारत,

दू रध्वनी नं. 22793108

16 वा मजला,
दू रध्वनी नं.22312376

-----

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई -400 032 मिील अविकारी व कमगचारी यांच्या अविकारांचा
तपशील.
अ.क्र.
1

पदनाम
सवचव (वस्त्रोद्योग)

अविकार -

कोणत्या कायद्यानुसार / वनयम / शासन

आर्जथक

वनणगय/ पवरपत्रकानुसार

---

शासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेले वनयम,
अविवनयम,

शासन

वनणगय,

अवभप्राय
------

पवरपत्रक,

कायालयीन आदे श, अविसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात

आलेल्या

आर्जथक

अविकारानुसार

ववभागातील कामकाज चालववले जाते .
2

प्रिान सवचव

---

(सहकार )

शासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेले वनयम,
अविवनयम,

शासन

वनणगय,

------

पवरपत्रक,

कायालयीन आदे श, अविसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात

आलेल्या

आर्जथक

अविकारानुसार

ववभागातील कामकाज चालववले जाते .
अ.क्र.
1

पदनाम
सवचव (वस्त्रोद्योग)

अविकार -

कोणत्या कायद्यानुसार / वनयम / शासन

प्रशासकीय

वनणगय/ पवरपत्रकानुसार

----

शासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेले वनयम,
अविवनयम,

शासन

वनणगय,

अवभप्राय
-----

पवरपत्रक,

कायालयीन आदे श, अविसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात

आलेल्या

अविकारानुसार

प्रशासकीय/आर्जथक

ववभागातील

कामकाज

चालववले जाते .
2

प्रिान सवचव (पणन )

----

शासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेले वनयम,
अविवनयम,

शासन

वनणगय,

------

पवरपत्रक,

कायालयीन आदे श, अविसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात

आलेल्या

अविकारानुसार

प्रशासकीय/आर्जथक

ववभागातील

कामकाज

चालववले जाते .
अ.क्र.

पदनाम

अविकार - फौजदारी

कोणत्या

अवभप्राय

कायद्यानुसार /
वनयम / शासन
वनणगय /
पवरपत्रकानुसार
वनरं क
अ.क्र.
1

पदनाम
अपर मुख्य सवचव /
प्रिान सवचव / सवचव
उपसवचव

अविकार -

कोणत्या कायद्यानुसार / वनयम / शासन वनणगय /

अिगन्यायीक

पवरपत्रकानुसार
ववभागीय चौकशी वनयम/ मावहती अविकार
अविवनयम-9005

अवभप्राय
-----

कलम 4 (1) (b) (iii)
वनणगय प्रवक्रयेतील पयगवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदावयत्व वनवित करुन कायगपध्दतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार/नाव)
कामाचे स्वरुप

सहकार ववभाग
सहकारी अथग व्यवस्था ग्रामीण जनता, आर्जथक व सामावजक पीवडत शोवषतांच्या उत्कषांचे आशास्थान
म्हणून मान्यता पावलेली असून वतने गेल्या शतकांमध्ये सवगव्यापी स्वरुप प्राप्त केले आहे . व्यक्तींच्या ग्रामीण
शेतीववषयक गरजांपासून ते ग्राह वस्तू ववतरण, औद्योवगक प्रवक्रया, इतकेच नव्हे तर सहकारी रुग्णालयांपयंत
लक्षणीय वाटचाल झाली आहे . सहकारी संस्थांची संख्या 1961 ला 31565 होती. तर 2006 अखेर ती 192797
इतकी झालेली आहे . सभासद संख्या 1961 ला 42 लाख होती. तर 2006 अखेर 465 लाख (अस्थायी) इतकी
झालेली आहे.
2.

या सहकारी संस्थांचे संचालन व प्रशासन सहकार खाते व त्याअंतगगत असलेली दोन संचालनालये अनुक्रमे

पणन संचालनालय, पुणे व संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर आवण आयुक्त साखर, महाराष्र राज्य, पुणे यांचेमाफगत
केले जाते .
3.

सहकार आयुक्त व त्यांचे वनयंत्रणाखालील संचालनामाफगत राबववण्यात येणाऱ्या ववववि योजनांची

प्रभागपरत्वे व कायालयवनहाय वगगवारी करुन त्यांची मावहती त्या -त्या ववभागात अंतभूगत करण्यात आलेली आहे .
ववभाग-1 :- सहकार आयुक्त व वनबंिक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पुणे
यांच्या वनयंत्रणाखालील ववषय :1) संचालन व प्रशासन
2) लेखापरीक्षण
3) सहकारी पतसंस्था
4) औद्योवगक सहकारी संस्था (हातमाग व यंत्रमाग व्यवतवरक्त)
5) सहकारी गृहवनमाण संस्था
6) इतर सहकारी संस्था
7) वशक्षण, संशोिन व प्रवशक्षण.
ववभाग-2 :- साखर आयुक्त, महाराष्र राज्य, पुणे यांच्या वनयंत्रणाखालील ववषय :सहकारी साखर कारखाने
ववभाग-3 :- संचालक कृवष पणन, महाराष्र राज्य, पुणे यांच्या वनयंत्रणाखाली ववषय :1) वखार
2) सहकारी प्रवक्रया संस्था
3) सहकारी पणन संस्था
4) सहकारी गोदामे
5) सहकारी ग्राहक संस्था
6) कृवष उत्पन्न बाजार सवमत्या
7) पणन सवेक्षण व संशोिन
8) एकसूत्री बाजार वृत्तसंस्था योजना
वस्त्रोद्योग ववभाग
माचग 1289 पासून मंत्रालय पातळीवर कृवष व सहकार ववभाग यांचे ववभाजन होऊन सहकार व वस्त्रोद्योग
ववभाग हा स्वतंत्र ववभाग वनमाण करण्यात आला. या ववभागात खालील कायालयांचे कामकाज अंतभूगत करण्यात
आले आहे .
वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्र राज्य, नागपूर यांच्या वनयंत्रणाखालील ववषय :(1) हातमाग व यंत्रमाग सहकारी संस्था
(2) सहकारी सूतवगरण्या
(3) रे शीम उद्योग

पणन ववभाग
शासनाने नोव्हें बर, 1971 मध्ये राज्य शासनाच्या सहकार ववभागांतगगत कृवष पणन संचालनालयाची स्थापना
केली. कृवष पणन संचालनालय वडसेंबर 1979 पयंत सहकार आयुक्त व वनबंिक, सहकारी संस्था, महाराष्र
राज्य, पुणे यांच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखाली काम करीत होते . वदनांक 1.1.1980 पासून कृवष पणन संचालकांना
अविकार दे ण्यात आले. सदर संचालनालयाचे प्रमुख म्हणून कृवष पणन संचालक काम पाहतात. दै नंवदन
कामकाजात त्यांना मदत करण्यासाठी सहसंचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक, व कमगचारी वृद
ं ाची
वनयुक्ती केली आहे . वजल्हा पातळीवरील वजल्हा उपवनबंिक, सहकारी संस्था, तालुका पातळीवरील
उपवनबंिक/ सहायक वनबंिक, सहकारी संस्था यांना अंतगगत काही अविकार दे ऊन कामकाज केले जाते .
संबंवित तरतूद

सवगसािारणपणे वनणगय प्रवक्रयेतील पयगवक्ष
े ण प्रिान सवचव (वस्त्रोद्योग) व प्रिान सवचव (सहकार व पणन), उप
सवचव व ववशेष कायग अविकारी यांचे स्तरावर करण्यात येते . तसेच जबाबदारीचे उत्तरदावयत्व प्रकरण
हाताळणाऱ्या सवग संबंवितांवर वनवित करण्यात येते . प्रकरणपरत्वे काही प्रकरणे , िोरणात्मक बाबी त्यासाठी
ववहीत केलेल्या वेगवेगळया प्राविकार / तरतुदीनुसार ववभागाचे राज्यमंत्री तसेच ववभागाचे प्रभारी मंत्री तसेच
राज्य मंत्रीमंडळास आदे शाथग सादर करण्यात येतात.

अविवनयमाचे नाव

1) सावकार वनयंत्रण कायदा
2) ऋणमुक्ती कायदा
3) महाराष्र राज्य सहकारी संस्था अविवनयम, 1960

वनयम

1) महाराष्र राज्य सहकारी संस्था वनयम, 1961
2) महाराष्र अविसूवचत सहकारी संस्था वनयम, 1971
3) महाराष्र कृवष उत्पन्न खरे दी ववक्री (वनयमन) अविवनयम 1963

शासन वनणगय

वरील वनयमांतगगत तसेच प्रशासकीय सुिारणांतगगत वेळोवेळी वदलेले वनदे श

पवरपत्रके
कायालयीन आदे श
कलम 4 (1) (b)(iv) नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनांचे लक्ष (वार्जषक)
अ.क्र.

काम/कायग

कामाचे प्रमाण

आर्जथक लक्ष

अवभप्राय

वनरं क

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

काम/कायग

वदवस/तास पूणग करण्यासाठी

जबाबदार अविकारी

तक्रार वनवारण अविकारी

रचना व कायगपध्दती यांनी ठरवून वदलेल्या कामाच्या प्रमाणानुसार कायालयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी प्रकावशत केलेल्या
मंत्रालयीन कायगपध्दतीतील वनयम पुज्स्तकेतील प्रकरण क्रमांक 3, 16 व 17 मध्ये नमूद केल्यानुसार तसेच वेळोवेळी वदलेल्या
वनदे शानुसार

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

सुचना पत्रकानुसार वदलेले ववषय

वनयम क्रमांक व वषे

(अ) केंद्र शासनाची प्रकाशने
1

भारताचे संवविान

1992 ची आवृत्ती
(ब) महाराष्र वविान मंडळाची प्रकाशने

1

महाराष्र वविानसभा वनयम

2

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

1

शासन कायगवनयमावली (पवहली अनुसूची)

2

महाराष्र शासन कायगवनयमावली व त्यान्वये वदलेले अनु देश

3

मंत्रालयीन अनुदेश

4

कायालयीन कायगपध्दती वनयमपुज्स्तका

5

मंत्रालयीन वटप्पणीलेखन व पत्रव्यवहार

6

ववभागीय सुरक्षा ववषयक सूचनांची वनयमपुज्स्तका

7

महाराष्र नागरी सेवा (वतगणक
ू ) वनयम

1979

8

महाराष्र नागरी सेवा (वशस्त व अपील) वनयम

1979

9

ववभागीय चौकशी वनयम पुज्स्तका (चौथी आवृत्ती)

1991

10

दु य्यम मंत्रालयीन सेवा वलवपक, सहायक सेवा प्रवेशोत्तर प्रवशक्षण

1977

परीक्षा व क.अ. ववभागीय परीक्षा वनयम
11

महाराष्र राजभाषा अविवनयम

12

महाराष्र सवगसािारण भववष्य वनवाह वनिी वनयम

13

महाराष्र लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त अविवनयम

14

सूची

15

मागासवगीयांना शासन सेवत
े ील सवलती व आरक्षण

1964
1971

(ड) ववत्त ववभागाने ववहीत केलेले खालील वनयम
1

महाराष्र नागरी सेवा (सेवच्े या सवगसािारण शती) वनयम

1981

2

महाराष्र नागरी सेवा (पदग्रहण अविी, स्वीयेतर सेवा इ.) वनयम

1981

3

महाराष्र नागरी सेवा (रजा) वनयम

1981

4

महाराष्र नागरी सेवा (वेतन) वनयम

1981

5

महाराष्र नागरी सेवा (वनवृत्तीवेतन) वनयम

1982

6

महाराष्र नागरी सेवा (वनवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) वनयम

7

महाराष्र अथगसंकल्पीय वनयमपुज्स्तका

8

महाराष्र आकज्स्मक खचग वनयम

1965

9

ववत्तीय वनयम

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

1

आरक्षण कायदा

2

अत्यावश्यक सेवा अविवनयम

3

छोटे कुटु ं ब राखण्याबाबतची अविसूचना

जानेवारी, 2004
28 माचग, 2005

4

महाराष्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे वववनयमन) वनयम

1982

5

मावहतीचा अविकार कायदा / वनयम

2005
(फ) इतर प्रकाशने व वनयम

1

महाराष्र नागरी सेवा (वगीकरण व सेवाभरती) वनयम

2

1935

Hand Book of Instructions

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

सावकार वनयंत्रण कायदा

1960

2

ऋणमुक्ती कायदा

1960

3

महाराष्र राज्य सहकारी संस्था अविवनयम, 1960

1960

4

महाराष्र वववनर्जदष्ट सहकारी वनवडणूक अविवनयम

1971

5

महाराष्र कृवष उत्पन्न खरे दी ववक्री (वनयमन) अविवनयम

1963

6

महाराष्र राज्य सहकारी संस्था वनयम

1961

7

महाराष्र अविसूवचत सहकारी संस्था वनयम

1971

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

शासन वनणगयानुसार वदलेले ववषय

शासन वनणगय क्रमांक व तारीख

अवभप्राय (असल्यास)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाचे कामकाज या ववभागाकडू न जे िोरणात्मक वनणगय घेतले जातात त्यानुसार व तसेच या
ववभागाने तयार केलेल्या अविवनयम / वनयम / शासन वनणगय / पवरपत्रके इ. नुसार चालते. ववभागाचे शासन वनणगय / पवरपत्रके /
आदे श इत्यादी वेब-साईटवर उपलब्ि करुन दे ण्यात आले आहे त.

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

शासन पवरपत्रकानुसार वदलेले ववषय

पवरपत्रक क्रमांक व तारीख

अवभप्राय (असल्यास)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाचे कामकाज या ववभागाकडू न जे िोरणात्मक वनणगय घेतले जातात त्यानुसार व तसेच या
ववभागाने तयार केलेल्या अविवनयम / वनयम / शासन वनणगय / पवरपत्रके इ. नुसार चालते. ववभागाचे शासन वनणगय / पवरपत्रके /
आदे श इत्यादी वेब-साईटवर उपलब्ि करुन दे ण्यात आले आहे त.

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

ववषय

क्रमांक व तारीख

अवभप्राय (असल्यास)

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाचे कामकाज या ववभागाकडू न जे िोरणात्मक वनणगय घेतले जातात त्यानुसार व तसेच या
ववभागाने तयार केलेल्या अविवनयम / वनयम / शासन वनणगय / पवरपत्रके इ. नुसार चालते. ववभागाचे शासन वनणगय / पवरपत्रके /
आदे श इत्यादी वेब-साईटवर उपलब्ि करुन दे ण्यात आले आहे त.

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

दस्तऐवजाचा प्रकार

ववषय

संबंवित

व्यक्तीचे वठकाण (उपरोक्त

व्यक्ती/पदनाम

कायालयात उपलब्ि नसल्यास)

कलम 4 (1)(b)(v) नमुना (ह) मिील क्रमांक 1 ते 7 तसेच कामाशी संबंवित वनयम/ अविवनयम व या ववभागाकडू न वनगगवमत करण्यात
आलेले शासन वनणगय हे दस्तऐवज ववभागाकडे उपलब्ि असून वेब -साईटवर टाकण्यात येत आहे त.

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

ववषय

दस्तऐवजाचा

प्रमुख बाबीचा

प्रकार/

तपशीलवार

सुरक्षीत ठे वण्याचा कालाविी

नस्ती/मस्टर/
नोंदपुस्तक,
व्हाउचर इ.
1

सहकार, पणन व

प्रत्येक मावहती

कलम 4(1)(b)(v)

कायालयीन कायगपध्दती वनयम पुस्तीका

वस्त्रोद्योग ववभागाच्या

अविकाऱ्याकडे

नमुना (ह) मध्ये नमूद

मिील प्रकरण क्र.11 मिील मुद्या क्र.93 नुसार

ववषयसूची प्रमाणे

सोपववलेल्या

केलेल्या कामाशी

नस्तीच्या वगीकरणाच्या आदे शानुसार 'अ' वगग

असणारे ववषय

कामाकाजानुसार

संबंवित वनयम /

(कायम), 'ब' वगग (30 वषापयंत), 'क' वगग (5

त्यांच्या ववषयाशी

अविवनयम व या

वषापयंत), 'ड' वगग (1 वषापयंत) यामध्ये

संबंवित नस्त्या,

ववभागाकडू न

दस्तऐवज ववभागले जातात. तसेच त्या

नोंदपुस्तके,

वेळोवेळी ववरष्ठ

पुस्तीकेतील मुद्या क्र.98 नुसार 'अ' आवण 'ब'

हजेरीपट, स्थायी

स्तरावरुन

वगामध्ये वगीकरण केलेल्या नस्तींचे दर 10

आदे शांचे संकलन,

घेतलेल्या

वषांनी पुनर्जवलोकन करण्यात येऊन वगीकरण

वनवडनस्ती इ. या

वनणगयाच्या

बदलण्यात येते.

स्वरुपात ठे वण्यात

अनुषंगाने केलेली

येतात.

कायगवाही

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

सल्लामसलतीचा ववषय

कायगप्रणालीचे ववस्तृत

कोणत्या अविवनयमा/

वणगन

पवरपत्रकाद्वारे

पुनरावृत्तीकाल

शासन िोरण ठरववण्यापूवी जनतेशी सल्ला मसलत करण्याची गरज आहे त्या त्या कायद्यातील / वनयमातील यथायोग्य तरतुदीनु सार
जनतेशी सल्ला मसलत करुन िोरण ठरववण्यात येते. एखादे िोरण ठरववण्यापूवी जर नागवरकाच्या सुचनात वनवेदने प्राप्त झाल्यास त्या
सूचनांचे िोरण ठरववतांना वनवितपणे ववचार केला जातो.

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

सवमतीचे नाव

सवमतीचे सदस्य

सवमतीचे उद्दीष्ट

वकती वेळा घेण्यात

प्रमुख बाबीचा

सुरक्षीत

येते

तपशीलवार

ठे वण्याचा

क्
र.

कालाविी
वनरं क
कलम 4 (1) (b)(viii) नमुना (ब)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या अविसभांची यादी प्रकावशत करणे

अ.क्र.

अविसभेचे नाव

सभेचे सदस्य

सभेचे उद्दीष्ट

वकती वेळा घेण्यात

सभा

सभेचा कायगवृत्तांत

येते

जनसामान्यांसह

(उपलब्ि)

खुली आहे नकवा
नाही
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 सदस्य

पवरषदे चे उद्दीष्ट

वकती वेळा घेण्यात

सभा

सभेचा कायगवृत्तांत

येते

जनसामान्यांसह

(उपलब्ि)

खुली आहे नकवा
नाही
वनरं क

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

संस्थेचे नाव

संस्थेचे सदस्य

संस्थेचे

वकती वेळा घेण्यात

सभा

सभेचा कायगवृत्तांत

उद्दीष्ट

येते

जनसामान्यांसह

(उपलब्ि)

खुली आहे नकवा
नाही
वनरं क

कलम ४ (१)(ब) (ix) व ४ (१) ब (x) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अधिकारी व
कममचारी याांच्या माससक वेतनाचा तपशील

कलम ४ (१)(b) (ix)
Sr.No
Designation
.
1 Principal Secretary
2 Secretary
3 Secretary
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Deputy Secretary
Deputy Secretary
Deputy Secretary
Deputy Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Asstt. Accts. Off.
Asstt. Accts. Off.
Steno ( H.G. )
Steno ( H.G. )
Steno ( H.G. )
Steno ( H.G. )
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.

Name of Employee
Shukla Abha
Patane Atul Nilkanth
KORAMANNA HIRANYA GOVINDARAJ

Chavhan Baliram Balu
Gaikwad Sudin Popat
Khorgade Santosh Punamchand
Valvi Kalu Gonya
Ambade Jayprakash Mansaram
Choche Neha Ulhas
Ghadyale Sunanda Mohanrao
Jadhav Seema Babanrao
Joshi Manjiri Ganeshbhushan
Madane Vishal Vishwas
Valanj Pramod Mankoji
Badgujar Kamlakar Sitaram
Bhujbal Ashok Shankar
Bhoir Jayant Baliram
Chaudhary Anil Jayaram
Gaikwad Shilpa Dilip
Karlekar Prasenjeet Dnyanesh
Kolekar Pallavi Kishor
Rane Deepak Madhusudan
Rane Geeta Hemant
Sangwai Neelam Girish
Shinde Rahul Chandrashekhar
Tupe Pramod Dattatraya
Yadav Sudhakar Baburao
Patil Rajaram Laxman
Rane Vijay Pandurang
Chawathe Deepali Sameer
Jamsandekar Supriya Prabhakar
Pore Chandrakant Krishna
Rathod Dnyaneshwar Mohan
Bhavsar Sujata Mayur
Bapardekar Priyanka Nishikant
Bhamare Mahesh Bhatusing
Chaudhari Salil Shashikumar
Gulekar Prachi Ravindra
Jagadale Vivek Vaman
Joshi Aparna Anand
Karad Vasudev Madhav
Kandade Manoj Kesarinath

Class

Dt. Of Joining

Gross

A
A
A

05/03/1993
15/09/1999
03/09/1995

230317
182248
199143

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ

09/12/1985
29/01/1998
30/04/1991
13/06/1990
04/08/1990
18/06/1985
22/06/2007
09/10/1992
24/05/1982
02/06/2009
25/02/1985
10/01/1996
30/01/1989
26/04/1985
13/01/1994

120786
89399
97954
97361
85823
85959
85666
79172
93494
80868
91454
79676
73934
79676
57423
75542
58578
52984
64278
72519
65284
60474
76762

09-11-1992
02-05-2015
26/06/2009
04/07/1992
21/09/1989
17/06/1999
03/08/2009
11/04/1985
19/08/1988
01/06/1996
02/08/1993
20/12/2010
19/12/1983

27-12-1993
01/11/2015

22-07-2011
28-04-1995
28-06-1999
06/07/2009
25/02/1985
01/03/2016
01/01/1994
15/07/2015
26/12/1985

71241

58049
46875
59022
84025
57559
51055
53276
52026
59458
43353
73934
47590
62890
47352
72734

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
Steno ( L.G. )
Steno ( L.G. )
Cash Accountant
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist

Karde Manasi Mangesh
Karingwar Anita Kishor
Lawande Somnath Laxman
Mankar Rajendra Bhikaji
Masalkhamb Gorakh Balbhim
Melekar Vinod Divakar
More Vandana Ravindra
Nikam Prashant Shantaram
Nimgavnkar Sunil Eknathrao
Pol Sanjay Shankar
Rane Suresh Dattatrya
Sanghshetti Vijaya Dhundappa
Shaikh Mohasin Rajmahmad
Sawant Varada Rajesh
Shaikh Abdulsalam Hasan
Tavhare Suresh Maruthi
Turbadkar Nilesh Yashwant
Unde Kisan Rambhau
Wasnik Yogesh Chandrabhan
Jadhav Shubhangi Vinayak
Mulveparab Darshana Deepak
Parab Sushama Bharat
Aiwale Pramod Laxman
Bansode Vijay Uttam
Biradar Tanaji Shivaji
Bhosale Sunil Sakharam
Chavhan Akashy Tukaram
Chavan Sachin Shantaram
Chavan Subhash Eknath
Chougule Maruri Rajaram
Chavan Seema Shankarrao
Dahake Raju Ashok
Deshmukh Sachin Dnyanbarao
Dhumale Suvarna Pramod
Dodake Nagesh Ramchandra
Gangale Deepak Gajanan
Gawade Snehal Suryakant
Ghule Amol Babaji
Jadhav Manoj Prakash
Kalbande Aashru Subhash
Katare Pranali Motiram
Kamble Suresh Laxman
Kambli Vivek Waman
Magdum Mahesh Madhukar
Malve Anil Namdeo
Mhapsekar Pravin Vitthal
Mithbavkar Ravindra Ramchandra
Naik Rohit Sunil
Navkar Vijay Mahadeo

BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

09-01-1995
19-08-1993
21/07/2015

28-03-1989
13/07/1992
22/01/2001

20-02-1989
20/05/2014
01/09/2012

01-05-1994
30/06/1982

08-08-2011
31/05/2014
31/08/1996
05/12/1988

30-01-1989
02/08/1999
01/01/1986

08-02-2000
23/01/2013
20/05/1985

06-02-1995
03/08/2015
07/08/2015
04/10/2016

19-04-1999
07/07/2018
19/04/1999
06/06/2014
06/08/2015
02/11/2016
03/08/2015
13/07/2012
21/06/2017
16/08/1993
13/07/2018
01/12/2015
09/07/2018

27-01-2010
23/07/2018
29/04/2014
28/06/1994

18-05-1992
07/08/2015

02-05-1990
04-11-1996
01-11-1993
03/08/2015
01/08/2015

53577
52512
47352
69643
58554
39868
60470
48774
51736
53577
64278
47951
48774
50530
71326
69718
46260
49062
48980
50225
78655
47745
25659
25659
24918
30656
23497
30874
25659
25659
24918
25659
29628
24207
36708
23497
24918
23497
26768
23497
26429
39922
60214
25659
55177
28430
46260
25659
25659

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Cashier
Bill Accountant
Bill Accountant
Bill Accountant
Bill Accountant
Bill Accountant
Driver
Havaldar
Naik
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Deputy Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Asstt. Accts. Off.
Steno ( H.G. )
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
A.S.O.
Steno ( L.G. )
Steno ( L.G. )

Nikhale Vikas Jagannath
Pallewad Sunil Hanumant
Patil Vrushali Balawant
Pawar Dhanashri Mohanrao
Pednekar Sanjay Murlidhar
Rane Eknath Krushna
Sadar Santosh Subhash
Sarode Shobha Nitin
Salvi Chandrakant Vithal
Sonawane Rajaram Hiraji
Tharkar Priti Janardhan
Chavan Rajesh Chandrakant
Bhagwat Rishikesh Gangadhar
Bhuyekar Sujata Ananda
Deshmane Shrinivas Yellyya
Edwankar Swapna Shailesh
Pirjade Shabana Irfanali
Thombare Sudamdeo Sahebrao
Shinde Vijay Namdev
Shengal Subhash Chandu
Awhad Kishan Kundalik
Bavalekar Sanjay Shripat
Chandanshive Dayanand Yeshwant
Ghorpade Sunil Bhiku
Jambhale Bharat Pandurang
Pol Gyandeo Pandurang
Makwana Prakash Magan
Sawant Ganpat Krishna
Sonar Vinod Sambhunath
Desai Deepak Shivajirao
Lopes Ashish Anaclate
Shingte Ramesh Shankarrao
Boddu Raveendhar Gangaram
Daingade Vivek Ashok
Desai Yogita Sanjay
Mhaske Gauri Rahul
Dhage Raju Gangadhar
Gamre Nisha Ganesh
Khawas Sainath Jambuwant
Pawaskar Saroj Sanjay
Sanap Manisha Pandhrinath
Shinde Neha Anil
Shirsat Anand Shantaram
Solanki Bhushan Dilip
Shetye Hemangi Ajit
Wangad Manoj Kondu
Gorad Milan Uttam
Machado Lily Dennis
Pangshe Mayuri Dhondiram

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ
BN GZ

07-09-1991
23/07/2018
03/10/2016
29/04/2014

03-12-1996
28-11-1995
01/10/2016

08-12-2000
01-03-1983
01-12-1981
05/05/2014
08/02/2000
02/05/2014
03/08/2015
06/08/2015
11/09/1998
26/02/2016
01/02/1994
23/04/1990
01/07/1991
27/05/1991
14/03/2006
12/11/2008
14/03/2006
03/09/1990
03/03/1992
12/04/2013
03/04/1995
14/03/2006
14/07/1998
30/12/1983
19/08/1997
30/12/1985
06/06/1995
11/08/1997
26/10/2009
20/07/1994

19-09-1988
05/06/2018
06/07/1992
06/08/2015
05/06/2018

01-03-1994
04/06/2018
22/05/1992

14-07-2009
29/10/2018

02-03-1993
27/11/2015

49062
23497
24918
26429
47769
30200
24918
29894
53650
47164
26429
47647
26429
25659
25659
47647
24918
38857
30224
0
30151
25008
32012
25008
33830
0
18308
27683
25008
97328
87618
109514
75134
72305
49682
72900
65311
69881
43353
64278
0
43353
47745
43353
64278
43443
43353
60214
47352

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Steno ( L.G. )
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Clerk Cum Typist
Peon
Peon

Raut Kalpana Kishor
Bagwan Abdulhamid Ishaque
Bhingardeve Shilpa Sagar
Chivilkar Yogita Sunil
Golhar Vaishali Kanifnath
Kadam Ganesh Mahadev
Lade Swapnil Sanjay
Pokale Sharad Pralhad
Phatak Pravina Pravin
Shaikh Anis Nijam
Thakur Bhushan Nandakumar
Tare Shilpa Rajendra
Dhotre Satish Atmaram
Pujare Deepak Ganpat

BN GZ
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D

18-11-1985
01/10/1993
12/09/2005
14/06/2018
05/07/2018
01/10/2016
30/06/2018
01/10/2016

04-06-1998
16/05/1994
06/06/2018
02/04/1998
15/02/1992
14/12/2000

73215
50530
38807
23497
23497
24918
23497
24918
30928
53577
23497
47647
27683
29160

टिप: - 0 = असाधारण रजा असल्यामळ
ु े वेतन काढण्यात
आलेले नाही

कलम ४ (१)(b) (x)
Class

Pay Scale + Grade Pay

DA in %

HRA in %

CLA as per 5th Pay in
Rs.

Other Travell
Allowances as
Occasion

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

225000 Level17(Cell-1)
211300 Level15(Cell-6)
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

2 (As per Central Govt.)
2 (As per Central Govt.)
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

As per Rule
As per Rule
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
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official
As per Official

कलम 4 (1) (b) (xi)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागामाफगत राबववण्यात येणाऱ्या योजना / कायगक्रम व त्याखाली लाभ प्राप्त
झालेल्या लाभाथींचा तपशील इ. मावहती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या कायगक्रम अंदाजपत्रक / अथगसंकल्पीय
अंदाज/ नागवरकांची सनद इ. प्रकरणाद्वारे प्रकावशत करण्यात येतात.
कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (अ)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अनुदान वाटपाच्या कायगक्रमाची कायगपध्दती
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातून कोणत्याही संस्था, स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती यांना सहकार, पणन व
वस्त्रोद्योग ववभागाकडू न कोणत्याही प्रकारचे अनु दान वाटप करण्यात येत नाही.
कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (ब)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील अनुदान कायगक्रमांतगगत लाभाथींची
ववस्तृत मावहती प्रकावशत करणे
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाची मावहती 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

परवान्याचा

परवाना

िारकाचे

प्रकार

क्रमांक

वदनांकापासून

वदनांकापयं

सािारण

परवान्याची ववस्तृत

त

अटी

मावहती

नाव
वनरं क
कलम 4 (1) (b) (xiv)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील मावहतीचे इलेक्रॉनीक स्वरुपात साठववलेली मावहती प्रकाशीत करणे
अ.क्र.

दस्तऐवजा

ववषय

चा प्रकार

कोणत्या इलेक्रावनक

मावहती

नमुन्यात

वमळववण्याची

जबाबदार व्यक्ती

पध्दती
1

शासन

कलम 4(1)(b)

सदर शासन वनणगय,

मावहती अविकार

कलम 4(1)(b) (xvi) येथे नमूद केलेले जन मावहती/

वनणगय,

(iii) व 4(1)(iv)

पवरपत्रके

अविवनयमा- तील

सहायक जन मावहती अविकारी

आदे श,

मिील

शासनाच्या

पवरपत्रके इ.

नमुन्यानुसार

वेबसाईटवर उपलब्ि

इ.

तरतुदीनुसार

करुन दे ण्यात आले
आहे त. तसेच छापील
स्वरुपातही
आहे त.

उपलब्ि

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

सुवविेचा प्रकार

वेळ

कायगपध्दती

वठकाण

क्र.

जबाबदार

तक्रार वनवारण

व्यक्ती /
कमगचारी

1

कायालयीन भेट

कायालयीन

मावहती

कामकाजाच्या

वदवशी

अभ्यागतांसाठी
पूववग निारीत

अविवनयमातील

मंत्रालय,

कलम

कलम 4(1)(b) (xvi) येथे नमूद

मुंबई

4(1)(b) (xvi)

केलेले अवपलीय प्राविकारी

तरतुदीनुसार

येथे

वनवित

करण्यात
वेळेनुसार

अविकार

केलेले जन

आलेल्या
दु .2.00

नमूद

मावहती/

ते

सहायक

संध्या 5.30 वाजेपयंत

जन मावहती

(सावग.सुट्टी, रवववार व

अविकारी

प्रत्येक

मवहन्यातील

दु सरा व चौथा शवनवार
वगळू न)
2

वेबसाईट www.

संपूणग वेळ

--

--

--

--

Maharashtra.
gov.in
3

अवभलेख

अभ्यागतांसाठी

तपासणी / नमुने

पूववग निावरत

वमळण्याबाबतची

करण्यात

मावहती

वेळेनुसार

मावहती
वनवित
आलेल्या

दु .2.00

ते

अविकार

अविवनयमातील
तरतुदीनुसार

मंत्रालय,

कलम

कलम 4(1)(b) (xvi) येथे नमूद

मुंबई

4(1)(b) (xvi)

केलेले अवपलीय प्राविकारी

येथे

नमूद

केलेले जन

संध्या 5.30 वाजेपयंत

मावहती/

(सावग.सुट्टी, रवववार व

सहायक

प्रत्येक

जन मावहती

मवहन्यातील

दु सरा व चौथा शवनवार
वगळू न)

अविकारी

कलम 4 (1) (b) (xvi)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील जन मावहती अविकारी / सहायक जन मावहती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी
यांची ववस्तृत मावहती प्रकावशत करणे
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, कायालयीन आदे श क्रमांक केंमाअ-2018 /प्र.क्र.47 /6-स, वदनांक 2
जुलै,9018 अन्वये जन मावहती अविकारी / सहायक जन मावहती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी यांची यादी, प्रत्येकाशी
संबंवित ववषय, कायालयीन पत्ते, दु रध्वनी क्रमांक इत्यादी मावहती प्रवसध्द केली असून ती शासनाच्या www.
Maharashtra. gov.in या वेब-साईटवर दे खील उपलब्ि करण्यात आलेली आहे .
कलम 4 (1) (b) (xvii)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागातील प्रकावशत मावहती
वरील कलम 4(1)(b) (v) नमुना (अ) येथे नमूद केलेली (क) (इ) व (फ) तसेच कलम 4(1)(b) (v) नमुना (ब) मध्ये
नमूद केलेली मावहती.

राज्य जनमावहती अविका-यांची /अवपलीय अविका-यांची यादी.
अ.

कायासन व ववषय

क्र.

राज्य जन मावहती

प्रथम अपीलीय प्राविकाऱ्याचे

अविकाऱ्याचे

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक

पदनाम व दूरध्वनी
क्रमांक
1-स
1

श्री.ज.म.अंबादे

श्री.का.गो.वळवी

राज्यातील वजननग प्रेनसग संस्थांना भागभांडवल

अवर सवचव

उप सवचव

दे णे, मास्टर प्लान, वजननग प्रेनसग संस्थेच्या इतर

22026805

22029313

Kalu.valvi@nic.in

बाबी, कापूस पणन महासंघातील कमगचाऱ्यांच्या
आस्थापना ववषयक बाबी, सहकारी सूतवगरण्यांना
कच्चा कापूस खरदे ी व वजननग प्रेनसग करण्यास
परवानगी दे णेबाबत.कृषी प्रक्रीया संस्था - कृवष
मालावर आिावरत सहकारी प्रक्रीया, उद्योग यांना
बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी / नोंदणी, प्रक्रीया
उद्योगांना अथगसहाय (रे वशम, तेल व कापूस वगळू न),
वजल्हा सहकारी कृवष औद्योवगक संघ , महाराष्र
राज्य वखार महामंडळाशी संबंवित सवग बाबी.
10-स
2

श्री.ज.म.अंबादे

श्री.का.गो.वळवी

बाबी, कापूस

अवर सवचव

उप सवचव

पणन महासंघाच्या वनवडणूका व इतर आस्थापना

22026805

22029313

कापूस एकाविकार योजनेसंबंिीत

ववषयक प्रकरणे, कापूस उत्पादकांच्या तक्रारी व
कोटग प्रकरणे, कापूस संकलन केंद्र व कापसाची
प्रतवारी, कापूस पणन महासंघास वनिी उपलब्ि
करणे.

11-स
3

श्रीम.योगीता दे साई

श्री.का.गो.वळवी

कृवष उत्पन्न बाजार सवमतीच्या कारभाराववषयी

कक्ष अविकारी

उप सवचव

सभापती/उपसभापती, सवचव यांचवे वरुध्द तक्रारी,

22812273

22029313

21-स

श्री.ज.ब.भोईर

श्री.का.गो.वळवी

राष्रीय सहकारी ववकास वनगम यांना कजग व

कक्ष अविकारी

उप सवचव

व्याजाचे हप्ते दे णे, महाफेड व मोवसकॉल या तेल

22812273

22029313

श्रीम.सु.मो.घडयाळे

श्री.का.गो.वळवी

महाराष्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व ग्राह

अवर सवचव

उप सवचव

महासंघ,

22812273

22029313

श्री.वद.म.राणे

श्री.रमेश नशगटे

बाजार सवमत्यांचे ववभाजन, नवीन सवमती स्थापन
करणे, बाजार स्थलांतरववषयीच्या समस्या कृवष
उत्पन्न बाजार सवमतीसंबंिातील इतर संकीणग बाबी.
4

महामंडळाच्या कारभाराबाबत, महाराष्र राज्य कृवष
पणन मंडळ, म.रा.सह.तेलवबया उत्पादक महासंघ ,
राष्रीय सहकारी ववकास वनगम पुरस्कृत गोदाम
बांिणी योजना.
24-स
5

राष्रीय

सहकारी

ववकास

वनगम

योजनेंतगगत सहकारी संस्थांना अथगसहाय्य, नागरी व
ग्रामीण ग्राहक संस्थांना अथगसहाय्य.
2-स
6

महाराष्र राज्य सहकारी बँक व वजल्हा मध्यवती

कक्ष अविकारी

सहकारी बँक,पीक कजग वाटप व त्याबाबतचे संदभग ,

22885984

सहकारी पतपुरवठा, SLIC, SLTF, SLBC, कृषी

अवर सवचव
( सह वनबंिक व पतसंस्था )
22885984

कजगमाफी व कजग परतफेड सवलत योजना-9002,
छत्रपती वशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना9017,

इतर

योजना(

राज्यातील

अल्पमुदत

सहकारी पतसंरचने अंतगगत वजल्हा मध्यवती
सहकारी बँकाचे सक्ष्मीकरणासाठी अथगसहायय,
वजल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना भागभांडवली
अंशदान, वैद्यनाथन कवमटीच्या वशफारशीनुसार
सहकारी बँकांना अथगसहायय.
7-स
7

नागरी

सहकारी

बँका

व

पतसंस्था,

उपसा

जलनसचनासंस्था, भूववकास बँक, सावकार वनयंत्रण
कायदा ववषयक बाबी.

श्री.रा.च.नशदे

श्री.रमेश नशगटे

कक्ष अविकारी

अवर सवचव

22885984

( सह वनबंिक व पतसंस्था )
22885984

8

15-स

श्रीम.स्ने.उ.चोचे

श्री.रमेश नशगटे

महाराष्र सहकारी संस्था अविवनयम, 1960,

अवर सवचव

अवर सवचव

महाराष्र वववनर्जदष्ट सहकारी संस्था वनवडणूक

22813826

( सह वनबंिक व पतसंस्था )

अविवनयम, 1971 व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर सवग

22885984

बाबी.
9

3-स
सहकारी साखर कारखान्यासंदभात शासकीय हमी
भागभांडवल इ.बाबी व उपपदाथग प्रकल्पाच्या
मंजुरीबाबत.

10

13-स
सहकारी साखर कारखान्यांचा कारभार.

श्री. अशोक कायंदे

श्री.प्र.मा.वळं ज

कक्ष अविकारी

उप सवचव

व

(अ.का.)

22843586

22843584

श्री.अ.ज. चौिरी

श्री.रमेश नशगटे

कक्ष अविकारी

अवर सवचव

22813826

( सह वनबंिक व पतसंस्था )
22885984

11

25-स

श्री.प्र.मा.वळं ज

श्री.प्र.मा.वळं ज

साखर आयुक्तालयाच्या आस्थापना ववषयक बाबी व

अवर सवचव

उप सवचव

सहकारी साखर कारखान्यांना द्यावयाचे अनुदान.

22843536

( अ.का.)
22843586
pramod.valanj@nic.in

12

22-स
सवगसािारण सहकारी संस्था व संवकणग बाबी, क्षेत्रीय

श्री.राजू नरपांडे

श्री.प्र.मा.वळं ज

अविकाऱ्यांची भाडी, महानगरपावलका कर, दे यके,

कक्ष अविकारी

उप सवचव

22793534

( अ.का.)

प्रवास

खचग

आवण

वाहन

खरे दीबाबत,

मागासवगीयांचा अनुशेष, मवहला िोरण.
13

5-स़
क्षेत्रीय

आस्थापना

वगग-1

च्या

अविकाऱ्यांच्या

सेवाववषयक बाबी.

22843586
श्रीम.मं.ग.जोशी

डॉ.सुवदन गायकवाड

अवर सवचव

उप सवचव

22812273

22844832

sudin.gaikwad@nic.in
14

12-स

श्री. वव.अ.दाईंगडे

डॉ.सुवदन गायकवाड

क्षेत्रीय आस्थापना वगग-2 चे अविकारी आवण वगग-3 व

कक्ष अविकारी

उप सवचव

वगग-4 चे कमगचारी यांच्या सेवाववषयक बाबी,

22812273

22844832

श्रीम.गी.हे .राणे

डॉ.सुवदन गायकवाड

(अ.का.)

उप सवचव

कक्ष अविकारी

22844832

वज.वड.सी.ए. पवरक्षेबाबत.
15

6-स
वविानमंडळ कामकाज, अविवेशन कामकाज व
मावहतीचा अविकार.

22793978

16

आस्थापना-1

श्रीम.प.की.कोळे कर

डॉ.सुवदन गायकवाड

ववभागातील (खुद्द) अविकारी/ कमगचारी यांच्या

कक्ष अविकारी

उप सवचव

आस्थापना व सेवाववषयक बाबी, ववभागातील

22793642

22844832

आस्थापना-2

श्रीम.गी.हे .राणे

डॉ.सुवदन गायकवाड

कायालयीन व्यवस्थापन व नोंदणी शाखा,वगग - 4

कक्ष अविकारी

उप सवचव

22793087

22844832

श्री.र.ग.बोड्डू

डॉ.सुवदन गायकवाड

कक्ष अविकारी

उप सवचव

22793883

22844832

श्रीम.वशल्पा गायकवाड

श्री.सं.पु.खोरगडे

औद्योवगक सहकारी संस्थांना भागभांडवल मंजूर

कक्ष अविकारी

उप सवचव

करणे,सामुदावयक सहाकरी संस्था, सामुदावयक

22793110

22025159

पदांबाबत.
17

कमगचारी

यांचे

आस्थापनाववषयक

कामे

,

लेखनसामुग्री.
18

रोखशाखा
ववभागातील अविकारी/कमगचारी यांची वेतन दे यके
इत्यादी बाबी.

19

9-स

शेती,

इंडस्रीयल

कॉ.ऑप.सोसायटी,

इस्टे ट

राष्रीय

santosh.khorgade@nic.i

वप्रमायसेस

सहकारी

ववकास

n

वनगम, नवी वदल्ली, मजूर सहकारी संस्था, वखार
महामंडळ, जंगल कामगार सहकारी संस्था व
त्यानुषंगाने येणऱ्या सवग बाबी.
20

14-स
सहकारी गृहवनमाण संस्थांच्या बाबी, सहकारी
संस्थांचे लेखापरीक्षण फी.

21

16-स
लोकलेखा सवमती, सावगजवनक उपक्रम सवमती,
अंदाज

सवमती,

पंचायत

सवमत्यांववषयक

सवग

आक्षेपाबाबतच्या

बाबी,

राज
बाबी,

शासकीय

सवमती

इ.

लेखापरीक्षण

श्री.क.वस.बडगुजर

श्री.सं.पु.खोरगडे

कक्ष अविकारी

उप सवचव

22025159

22025159

श्री.क.वस.बडगुजर

श्री.सं.पु.खोरगडे

कक्ष अविकारी

उप सवचव

(अ.का.)

22025159

22793109

गुंतवणूक,

शासकीय कर, करे तर महसूल, अग्रीमे व कजे यांच्या
थकबाकीच्या वसुलीबाबत मावहती.
22

17-स

श्रीम.वस.ब.जािव

श्री.सं.पु.खोरगडे

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाशी संबंिीत

अवर सवचव

उप सवचव

अथगसंकल्प

22793107

22025159

ववषयक

योजनांववषयक बाबी.

बाबी,

पंचवार्जषक/वार्जषक

23

18-स
प्राथवमक कृवष पतपुरवठा सहकारी संस्था (ववववि

श्रीम.वन.वग.संगवई

श्री.रमेश नशगटे

कायगकारी सेवा सहकारी संस्था), गट सवचवांचे

कक्ष अविकारी

अवर सवचव

वगीकरण योजना व गटसवचवांचे प्रश्न, दु ष्काळ ,

22793109

टं चाई

व

गारपीट

या

ववषयाच्या

अनुषंगाने

(सह वनबंिक व पतसंस्था)
22885984

ramesh.shingte@gov.in

कजगपुरवठा, महाराष्र सहकार ववकास महामंडळ,
राष्रीय सहकार ववकास वनगम, सहकार पुरस्कार,
पदे पुढे चालू ठे वणे (चार योजना), इतर योजना
(डॉ.पंजाबराव दे शमुख व्याज सवलत योजना,
शेतक-यांना

अल्पमुदती

पीक

कजगपुरवठा

करण्यासाठी एक टक्का व्याज दराने अथगसहाय्य,
रूपांतरीत कजावरील व्याज माफी, अल्पमुदतीच्या
कजाचे

मध्यम

करण्यासाठी,

मुदतीच्या
सहकारी

कजात

रूपांतर

पतसंस्थांना

कजे,

राज्यातील अल्पमुदत सहाकरी पतसंरचने अंतगगत
प्राथवमक कृवष पतपुरवठा, सहाकरी संस्थांचे
सक्षमीकरणासाठी अथगसहाय्य, अवेळी पाऊस व
गारपीट

आपादग्रस्त

शेतक-यांना

कजावरील

व्याजमाफी).
24

19-स

श्री.अ.शं.भुजबळ

शासकीयवजल्हा पवरषद कमगचाऱ्यांच्या सहकारी /

कक्ष अविकारी

श्री.सं.पु.खोरगडे

गृहवनमाण संस्थांना वदलेले कजग व व्याज वसुलीचे

22674625

उप सवचव

वजल्हा पवरषद कमगचाऱ्यांच्या /शासकीय .वहशोब
सहकारी

गृहवनमाण

संस्थांना

22025159

अथगसहाय्य

.पुरववणेबाबतलोकआयुक्त / उपलोकआयुक्त
कायालयास सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाशी
संबंवित प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे / लोकआयुक्त /
उपलोकआयुक्त

कायालयाकडे

पाठवावयाचे

अहवाल / लोकआयुक्त / उपलोककायालयाकडे

प्राप्त

झालेल्या

आयुक्त

तक्रारींसंदभात

ठे वण्यात आलेल्या सुनावण्या इ. चे समन्वय
25

टे क्स-1 (अ)

श्री.वव.अ.मदने

श्री.ब.बा.चव्हाण

कोल्हापूर, सातारा, िुळे, नावशक, नंदुरबार, ठाणे,

अवर सवचव

सह सवचव

रत्नावगरी या वजल्हयातील व ववदभग ववभागातील

22812273

22830430

baliram.chavhan@nic.in

सहकारी सूतवगरण्यांबाबत सवग कामकाज.
26

टे क्स-1 (ब)
मराठवाडा ववभाग व सांगली, सोलापूर, पुणे, जळगाव,
अहमदनगर,

रायगड,

नसिुदूगग

या

वजल्हयांतील

सहकारीसूतवगरण्यांबाबत सवग कामकाज, अथगसंकल्प व
मंवत्रमंडळ उपसवमती समन्वय, महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग
ववषयक बाबी, लोकर प्रवक्रया सहकारी संस्था.

श्री.प्रसेनवजत कारलेकर
कक्ष अविकारी
22793784

श्री.ब.बा.चव्हाण
सह सवचव
22830430

27

रे शीम कक्ष

श्रीम.आ.अ.लोवपस

श्री.वद.वश.दे साई

अवर सवचव

उप सवचव

(अ.का.)

22830430

22812273

deepak.desai@nic.in

श्रीम. गौ.रा.म्हस्के

श्री.ब.बा.चव्हाण

हातमाग, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या

कक्ष अविकारी

सह सवचव

आस्थापना ववषयक बाबी, महाराष्र राज्य यंत्रमाग

22845919

22831276

श्री.प्र.द.तुपे

श्री.ब.बा.चव्हाण

कक्ष अविकारी

सह सवचव

22793108

22831276

श्री.सु.बा.यादव.

श्री.ब.बा.चव्हाण

कक्ष अविकारी

सह सवचव

22793108

22831276

श्री.आ.अ.लोवपस

श्री.ब.बा.चव्हाण

महाराष्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग िोरण ववषयक

अवर सवचव

सह सवचव

बाबी.

22793108

22831276

रे शीम संबंिातील बाबी.

28

टे क्स-2

महामंडळाबाबत सवग बाबी.
29

टे क्स-3
खाजगी, आजारी व बंद वगरण्यांची प्रकरणे ,
बीआयएफआर

प्रकरणे ,

राष्रीय

वस्त्रोद्योग

महामंडळ, महाराष्र राज्य हातमाग महामंडळ,
सहकारी हातमाग महासंघ, पविम महाराष्र ववणकर
मध्यवती सहकारी संस्था इ.ववषयक बाबी.
30

टे क्स-4
महाराष्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ व मराठवाडा
वस्त्रोद्योग महामंडळाववषयक सवग बाबी.

31

टे क्स-5

xxxx

