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तारीख: 19 जून, 2017
वाचा :1. शासन गनणवय,स.,प. व व. गवभाि,क्र. सूतगि-2193/प्र.क्र.183/टे क्स-1, गदनांक 11.8.1993 .
2. शासन गनणवय, स.,प. व व. गवभाि, क्र. सूतगि- 1197/प्र. क्र.193/टे क्स-1,
गदनांक 24.3.1999
3. शासन गनणवय, स.,प. व व. गवभाि,क्र.शाभाभा-1115/प्र.क्र.29/टे क्स-1अ, गद.31.3.2015
4. शासन गनणवय, स.,प. व व. गवभाि, क्र. धोरण-3315/ प्र.क्र.96/टे क्स-1 (अ),
गद. 11.01.2017
प्रस्ततावना :आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्वसहाय्यासाठी
गनवडलेल्या सहकारी सूतगिरणयांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्वसहाय्य करणयासाठी
कजे व भािभांडवलाचे प्रमाण 1:1 ठे वून सभासद भािभांडवलाच्या 1:9 प्रमाणात शासकीय भािभांडवल
दे णयासाठी शासनाने मान्यता गदलेली आहे. या सूतगिरणयांनी शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प
अहवालाच्या अनुिंिाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रिती लक्षात घेऊन तसेच आतापयंत
सभासदांकडू न जमा केलेले भाि भांडवल लक्षात घेऊन, पाववती सहकारी सूतगिरणी मया, कुरंदवाड,
गज.कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीस शासकीय भािभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा गवगहत मुदतीत
गवगनयोि होणे आवश्यक होते. पंरतु काही कारणास्ततव गवगहत मुदतीत गवगनयोि न होता गनधी बँक
खात्यात जमा करणयात आला व प्रस्ततुत बँक खात्यावर प्राप्त झालेले व्याज हे शासनाने गदलेल्या
भािभांडवलावर प्राप्त झाले असल्याने शासनाचे उत्पन्न िृगहत धरन पाववती सहकारी सूतगिरणी मया,
कुरंदवाड, गज.कोल्हापूर या सूतगिरणींस शासकीय भािभांडवलावर प्राप्त झालेले व्याज उववगरत दे य

शासन गनणवय क्रमांकः शाभाभा-1117/प्र.क्र.10(भाि-2)/टे क्स-1 (अ)

शासकीय भािभांडवलात Interest Capitalization करन संदभाधीन क्र.3 येर्ील गद.31.3.2015 च्या
शासन गनणवयान्वये समायोगजत करणयात आले आहे. सदरील व्याजाची रक्कम (Interest
Capitalization) शााासकीय भािभांडवल म्हणून परत करणयाचा प्रस्तताव शासनाच्या गवचाराधीन होता.
शासन गनणवय :गद.9 जानेवारी, 2017 रोजी झालेल्या मा. मंगरमंडळाच्या बैठकीत Interest Capitalization
बाबत घेणयात आलेल्या गनणवयाच्या अनुिंिाने गवभािाच्या गद.11 जानेवारी, 2017 च्या शासन गनणवयान्वये
खालीलप्रमाणे आदे श गनिवगमत करणयात आले आहेत :2.

"सहकारी सूतगिरणयांना उपलब्ध करन दे णयात आलेल्या शासकीय भाि भांडवलावर प्राप्त

होणारे व्याज दे य शासकीय भािभांडवलात समायोगजत (Interest Capitalization) करणयात येऊ नये
तसेच यापूवी समायोगजत करणयात आलेले व्याज शासकीय भािभांडवल स्तवरपात परत करणयात यावे.”
3.

त्यामुळे गद.11.1.2017 च्या शासन गनणवयान्वये खुल्या प्रविातील सहकारी सूतगिरणयांना

शासकीय भाि भांडवल मंजूर करणयासाठी सन 2017-2018 या विासाठी र. 52,00,00,000/- (रपये
बासन्न कोटी फक्त) इतका गनयतव्यय प्राप्त झाला आहे. सदर गनधीपैकी पाववती सहकारी सूतगिरणी मया,
कुरंदवाड, गज.कोल्हापूर या सूतगिरणी र.2,57,05,000/- (अक्षरी रपये दोन कोटी सत्तावन्न लाख पाच
हजार फक्त) इतकी रक्कम शासकीय भािभांडवलात समायोगजत केलेले व्याज (Interest
Capitalization) शासकीय भािभांडवल म्हणून मंजूर करणयात येत आहे.
4.

सदर शासकीय भाि भांडवल शासन गनणवय, सहकार व वस्त्रोद्योग वोि गवभाि, क्र. सूतगि-2193/

प्र.क्र.183/टे क्स-1, गदनांक 11.8.1993 व सूतगि-1197/ प्र.क्र.193/ टे क्स-1, गद. 24.3.1999 मध्ये
नमूद केलेल्या अटी व शती तसेच शासकीय भाि भांडवलासंदभात शासनाने भगवष्ट्यात आणखी काही
अटी व शती गनगित केल्यास अशा अगतगरक्त अटी व शती सदर सूतगिरणीस लािू राहतील या मुद्दयाच्या
अधीन राहू न तसेच खाली नमूद केलेल्या अगतगरक्त अटींच्या अधीन राहू न मंजूर करणयात येत आहे:1) प्रस्ततुत सूतगिरणीकडू न, शासन गनणवय, स.,प. व व. गवभाि, क्र. सूतगि-2193/
प्र.क्र.183/टे क्स1, गदनांक 11.8.1993 व गदनांक 24.3.1999 मधील अटी व शतींचे पालन होत आहे
याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी खारी करावी.
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2) सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष दे ऊन त्याबाबतच्या प्रितीचा
गतमाही अहवाल संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी गवगहत गववरणपरात शासनास सादर करावा.
3) प्रस्ततुत गिरणी संदभात शासन गनणवयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत काटे कोरपणे
कायववाही संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी करावी .
4) प्रस्ततुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या गनधीचे गनयोजन करन कायवक्षमतेने गवगनयोि
करीत असल्याची खारी संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी करावी.
5) प्रस्ततुत सूतगिरणीने कजाची उचल करन त्याचा गवगनयोि प्रकल्प उभारणीसाठी करन
लवकर प्रकल्प पूणव करावा. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी गनयंरण ठे वावे.
6) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञय
े तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्ततीचा खचव गिरणी
स्तवगनधीतून करील या अटीवर शासकीय भािभांडवल मंजूर करणयात येत आहे याबाबत संचालक
वस्त्रोद्योग वोि यांनी तशी कायववाही करावी.
7) सदर सहकारी सूतगिरणयांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे
अदा करावी. गनगवदे मध्ये गववगक्षत तरतूद असल्यागशवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करणयात येऊ नये
याबबात संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी खारी करावी.
8) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भािभांडवलाचा तसेच गिरणीकडे गशल्लक असलेल्या रकमेचा गिरणी
योग्य प्रकारे गवगनयोि करते ककवा नाही याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी गनयंरण ठे वावे.
9) सूतगिरणीने भांडवली वस्ततु खरेदी करणयापूवी यापूवी खरेदी केलेल्या अशा वस्ततुंची यर्ास्स्तर्त
नोंद Dead Stock रगजस्तटर मध्ये घेणयात यावी. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी गनयंरण करावे.
10) प्रस्ततुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्ततू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंगधतांना दे यक अदा
करावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी गनयंरण करावे.
11) सहकारी सूत गिरणयांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे अदा
करावी.
12) खरेदी गवियक प्रगक्रया उद्योग वोि, ऊजा व कामिार गवभािाचा शासन गनणवय क्र. भांखस 2014/
प्र.क्र.82/ भाि-III/उद्योग वोि-४, गदनांक 1 गडसेंबर, 2016 मधील तरतुदीनुसार करणयात यावी.
13) सूतगिरणीची उभारणी गवगहत कालमयादे त पूणव करावी.
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14) सहकारी सूतगिणयांवर शासकीय अगधकारी नेमणयाबाबतचा प्रस्तताव गवचाराधीन असून
याबाबतचा अंगतम गनणवय सवव सूतगिरणयांना बंधनकारक राहील.
15) संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी पुढील 3 मगहन्यांत सदर सूतगिरणीच्या गवद्योग वमान संचालक
मंडळाकडू न, गवतरीत होणा-या रकमेच्या 20% इतक्या वैयस्क्तक मत्तेचे तारण गमळवावे. जोपयंत असे
वैयस्क्तक तारण प्राप्त होणार नाही, तोपयंत प्रस्ततुत गवतरीत रक्कम गिरणीस खचव करता येणार नाही
तसेच तोपयंत या आदे शाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अगधकिव (overdraft) काढू न रक्कम
खचव करता येणार नाही असे बंधन संचालक वस्त्रोद्योग वोि यांनी संबंगधत बँकेवर घालावे. याबाबत संचालक
वस्त्रोद्योग वोि यांनी काटे कोरपणे व तातडीने कायववाही करावी.
16) शासन गनणवय, सहकार व वस्त्रोद्योग वोि गवभाि, क्र. सूतगि-1197/ प्र.क्र.193/ टे क्स-1,
गद.24.3.1999 च्या शासन गनणवयातील शासकीय भाि भांडवल परतफेड करणयाच्या अनुिंिाने गवहीत
केलेल्या अटींमध्ये सुधारणा प्रस्ततागवत असून त्याबाबतचा अंगतम गनणवय सूतगिरणींवर बंधनकारक
रागहल.
शासकीय भाि भांडवलाची परतफेड गवगहत वेळेत गिरणीमाफवत होईल यासाठी आवश्यक
असलेली सवव दक्षता संचालक वस्त्रोद्योग वोि, वस्त्रोद्योग वोि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नािपूर यांनी घ्यावी.
5.

या सूतगिरणीस गमळालेले अर्वसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूणव करणयासाठीच उपयोिात आणणे

संस्तर्ेवर बंधनकारक राहील. या अर्वसहाय्याचा दु रपयोि केल्यास, संस्तर्ेच्या संचालक मंडळावर
कायदे शीर कारवाई करणयात येईल व संस्तर्ेला गदलेले अर्वसहाय्य एकरकमी वसूल करणयात येईल.
तसेच अशा प्रकरणी संबंगधत संचालक मंडळास व्यस्क्तश: जबाबदार धरणयात येईल. त्यामुळे गिरणीच्या
संचालक मंडळाने गिरणीच्या खचावर कडक गनयंरण ठे वावे व अनावश्यक खचव टाळावा.
6.

गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व-3, गदनांक 18.4.2017 अन्वये, “32-

अंशदाने” या बाबीखालील खचव करणयास गवभािास अगधकार प्राप्त झाले असून सदर पगरपरकातील
पगरच्छे द 7 ते 18 पैकी 9, 11, 12, 13, 16, 17 व 18 मधील तरतूदी या प्रकरणी लािू नाहीत. पगरच्छे द
7अ, 7ब, 7क, 8, 10, 14 व 15 मधील तरतूदी या प्रकरणी लािू असून सदर तरतुदींची सदर प्रकरणी
खालीलप्रमाणे पूतवता हेात आहे.
7अ) एखाद्योग वा योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दे णे :- सदर सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक
योजनेत शासन अर्वसहाय्यासाठी समावेश करणयात आला आहे.
पष्ृ ठ 9 पैकी 4

शासन गनणवय क्रमांकः शाभाभा-1117/प्र.क्र.10(भाि-2)/टे क्स-1 (अ)

7ब) गनयतव्यय उपलब्धता :- सदर शासन गनणवयाच्या पगरच्छे द 11.2) मध्ये नमूद केलेल्या
लेखाशीिाखाली गनयतव्यय अर्वसंकस्ल्पत आहे.
7क) व 8) गवभािास प्रदान गवत्तीय अगधकार :- गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व3, गदनांक 18.4.2017 अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खचव करणयास गवभािास गवत्तीय अगधकार
प्राप्त आहेत.
10) संगक्षप्त दे यक प्रलंगबतता :- सदर लेखाशीिाखाली कोणतेही संगक्षप्त दे यक तपशीलवार दे यक सादर
करणयासाठी प्रलंगबत नाही.
14) बांधकाम गवियक प्रस्ततावासंदभात प्रशासकीय / तांगरक मान्यता :- सहकारी सूतगिरणयांच्या
यंरसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्ततरीय सगमतीची मान्यता घेणयात येते.
15) कायालयीन खरेदीसाठीची कायवपद्धती :- उद्योग वोि, ऊजा व कामिार गवभािाचा खरेदी गवियक
प्रगक्रया अद्योग वावत शासन गनणवय क्र. भांखस 2014/ प्र.क्र.82/ भाि-III/उद्योग वोि-४, गदनांक 1 गडसेंबर,
2016 मधील तरतुदीनुसार करणयात यावी.
7.

तसेच गवत्त गवभािाच्या गदनांक गदनांक 18.4.2017 च्या शासन गनणवयातील तपासणी सूचीतील

अ.क्र. 8 मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूतवता सदर प्रकरणी होत आहे.
8.

गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. संकीणव 2016/प्र.क्र.31/कोिा.प्रशा.5, गदनांक 10 मे, 2016 मधील

पगरच्छे द- ब मधील 2) नुसार, गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व-3, गदनांक
18.4.2017 च्या पगरगशष्ट्टातील अनु. क्र. 1, 2, 4, 5, 6, 7 व 8 या प्रकरणी लािू नसल्याने व
पगरगशष्ट्टातील अ.क्र. 3 बाबत नमूद करणयात येते की, सदर योजना ही गनयगमत स्तवरपाची राज्य
योजनांतिवत योजना असल्याने तसेच योजनेच्या स्तवरपात अर्वा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने व
“32- अंशदाने” या बाबीखाली शासकीय भाि भांडवलाचे गवतरण सदर प्रकरणी करीत असल्याने
गनयोजन व गवत्त गवभािाच्या सहमतीची आवश्यकता नाही.
9.

गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. संकीणव - 2016/प्र.क्र.31/कोिा.प्रशा.5, गदनांक 10 मे, 2016 मधील

पगरच्छे द- ब मधील 3) नुसार, गवत्त गवभाि पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व-3, गदनांक
18.4.2017 सोबतच्या पगरगशष्ट्टातील अनु. क्र. 3 मधील तरतुदी गवचारात घेता योजनेच्या स्तवरपात
अर्वा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने गनयोजन व गवत्त गवभािाच्या सहमतीची आवश्यकता नाही.
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10.

गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. संकीणव 2016/प्र.क्र.31/कोिा.प्रशा.5, गदनांक 10 मे, 2016

मधील पगरच्छे द-ब मधील 3 नुसार, गवत्त गवभाि पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व-3, गदनांक
18.4.2017 सोबतच्या पगरगशष्ट्टातील अनु. क्र. 9 संदभातील तपासणी सुचीमधील या प्रकरणी लािू
असलेल्या मुद्दयांची पूतवता होत आहे.
11.

गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. संकीणव 2016/प्र.क्र.31/कोिा.प्रशा.5, गदनांक 10 मे, 2016 मधील

पगरच्छे द- अ) नुसार प्रस्ततुत प्रकरणाची मागहती खालीलप्रमाणे आहे:1) गवभािास प्रदान गवत्तीय अगधकार :- गवत्त गवभाि, पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व-3, गदनांक
18.4.2017 अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खचव करणयास गवभािास अगधकार प्राप्त झाले असून
सदर पगरपरकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सवव बाबींची सदर प्रकरणी पूतवता होत आहे.
2) मंजूर गनधी :- "मािणी क्रमांक - व्ही-3, 4425-सहकारावरील भांडवली खचव - (190) साववजगनक
क्षेरातील व इतर उपक्रमांतील िुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतिवत योजना, राज्य योजनांतिवत योजना
- (00) (05) सहकारी सूत कताई गिरणयांना भाि भांडवली अंशदान (4425 0338), 32 अंशदाने" या
लेखागशिाखाली सन 2017-2018 या आर्षर्क विात अर्वसंकस्ल्पय अंदाजान्वये प्राप्त तरतूद रपये
52,00,00,000/- (रपये बावन्न कोटी फक्त) इतका गनधी अर्वसंकस्ल्पत असून त्यापैकी आतापयंत
र.2,24,64,000/- इतका गनधी खचव झालेला आहे .
3) मािील 3 मगहन्यांपूवी गदलेल्या अनुदानापैकी 75% ककवा अगधक गनधी खचव झाला आहे :- सूतगिरणीस
शासकीय भािभांडवलावर प्राप्त झालेले व शासकीय भािभांडवल म्हणून समायोगजत केलेले व्याज परत
करणयात येणार असल्याने हा मुद्दा लािू नाही.
4) ज्या लेखाशीिाखाली अनुदान गवतरीत करणयांत येत आहे , त्या लेखाशीिांतिवत 1 विापूवीचे संगक्षप्त
दे यक प्रलंगबत नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखागशिाखाली 1 विव जुने संगक्षप्त दे यक प्रलंगबत
नाही.
5) स्तर्ागनक स्तवराज्य संस्तर्ांना अनुदान दे तांना त्यांचेकडू न राज्य शासनास येणे नाही ककवा येणे रक्कम
समायोगजत करणयांत आली आहे :- लािू नाही.
6) वैयस्क्तक लाभार्ीचे दे यक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :लािू नाही.
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7) बांधकाम गवियक प्रस्ततावांना प्रशासकीय मान्यता दे तांना सक्षम अगधकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा
उल्लेख आदे शात असावा :- सूतगिरणीच्या स्तर्ापत्य बांधकामाच्या गनगवदांना मंजूरी दे णयासाठी
राज्यस्ततरीय सगमतीची स्तर्ापना करणयात आली आहे. सदर सगमतीची मान्यता घेऊनच सूत गिरणीने
बांधकाम व यंरसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे .
8) अगधनस्तत कायालयांना खरेदी करणयासाठी प्रागधकृत करणयाचा शासन गनणव य गनिवगमत करणयापूवी
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदे श काढावेत :- सहकारी सूतगिरणयांच्या यंरसामुग्री
खरेदीबाबत राज्यस्ततरीय सगमतीची मान्यता घेणयात येते.
9) खरेदी गवियक प्रगक्रया संबंगधत अद्योग वावत शासन आदे शानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय
मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन गनणवयात करणयात आला आहे.
10) सागहत्य खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा उल्लेख
शासन गनणवयात करणयात आला आहे .
12. या शासन गनणवयान्वये पाववती सहकारी सूतगिरणी मया, कुरंदवाड, गज.कोल्हापूर सूतगिरणीस
र.2,57,05,000/- (अक्षरी रपये दोन कोटी सत्तावन्न लाख पाच हजार फक्त) इतक्या मंजूर करणयात
आलेल्या शासकीय भािभांडवलाचा खचव "मािणी क्रमांक - व्ही-3, 4425-सहकारावरील भांडवली खचव
- (190) साववजगनक क्षेरातील व इतर उपक्रमांतील िुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतिवत योजना, राज्य
योजनांतिवत योजना - (00) (05) सहकारी सूत कताई गिरणयांना भाि भांडवली अंशदान (4425 0338),
32 अंशदाने" या लेखागशिाखाली खची टाकणयात यावा व तो सन 2017-2018 या आर्षर्क विात
उपलब्ध झालेल्या तरतूदीमधून भािगवणयात यावा.
13.

या शासन गनणवयाद्वारे मंजूर करणयात आलेली रक्कम र.2,57,05,000/- (अक्षरी रपये दोन

कोटी सत्तावन्न लाख पाच हजार फक्त) इतकी रक्कम पाववती सहकारी सूतगिरणी मया, कुरंदवाड,
गज.कोल्हापूर या सूतगिरणींच्या नावाने अगधदान व लेखा अगधकारी, मुंबई येर्ून आहरीत करन या
सूतगिरणीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा जयकसिपूर या बँकेच्या चालू खाते क्र.60129771721 या
खात्यामध्ये RTGS द्वारे गवतरीत करणयाची कायववाही करणयाकरीता श्री. र. िं. बोड्डू , कायासन अगधकारी
(रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गवभाि, मंरालय गवस्ततार, मुंबई - 400 032 यांना “आहरण व
संगवतरण अगधकारी” म्हणून घोगित करणयात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सगचव
(सूतगिरणी), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गवभाि, मंरालय गवस्ततार, मुंबई-400 032 यांना “गनयंरण
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अगधकारी" म्हणून घोगित करणयात येत आहे. त्यानुसार सदर सहकारी सूतगिरणीस शासकीय भाि
भांडवलाची रक्कम RTGS द्वारे गवतरीत करणयाची कायववाही करावी.
14.

हा शासन गनणवय, गवत्त गवभािाचे पगरपरक क्र. अर्वसं 2017/प्र.क्र.75/अर्व-3, गदनांक

18.4.2017 अन्वये गवभािास प्राप्त झालेल्या अगधकारानुसार गनिवगमत करणयात येत आहे.
सदर शासन गनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तर्ळावर
उपलब्ध करणयात आला असून त्याचा संकेताक 201706191653360502 असा आहे . हा आदे श
गडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षांगकत करन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Vishal Vishvas
Madane

Digitally signed by Vishal Vishvas Madane
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Section Officer, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce
3233edb83a20c38834c19f2e3793, cn=Vishal Vishvas
Madane
Date: 2017.06.19 16:50:29 +05'30'

( गवशाल मदने )
कायासन अगधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र-1 मुंबई / महाराष्ट्र-2, नािपूर.
2. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-1 मुंबई / महाराष्ट्र-2, नािपूर.
3. प्रधान सगचव(वस्त्रोद्योग वोि) यांचे स्तवीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गवभाि,
मंरालय, मुंबई-32.
4. कायासन अगधकारी (रोखशाखा) (4 प्रतींसह), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गवभाि,
मंरालय, मुंबई
5. अवर सगचव, 17-स/कायासन अगधकारी,16-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग वोि
गवभाि,मंरालय,मुंबई
6. गवत्त गवभाि, व्यय-2 / अर्वसंकल्प-13, मंरालय, मुंबई-32.
7. गनयोजन गवभाि, कायासन-1431, मंरालय, मुंबई-32.
8. सहकार आयुक्त व गनबंधक, सहकारी संस्तर्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. संचालक वस्त्रोद्योग वोि, वस्त्रोद्योग वोि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नािपूर.
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10. संबंगधत प्रादे गशक उपसंचालक, सोलापूर
11. गजल्हा उपगनबंधक, सहकारी संस्तर्ा, कोल्हापूर
12. गनवासी लेखा पगरक्षा अगधकारी, मुंबई,
13. अगधदान व लेखागधकारी, मुंबई,
14. ग्रंर्पाल, महाराष्ट्र गवधान मंडळ सगचवालय, गवधान भवन, मुंबई (2 प्रती),
15. व्यवस्तर्ापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, जयकसिपूर
16. कायवकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासंघ मयागदत, वकील
हाऊस, मुंबई
17. चेअरमन, पाववती सहकारी सूतगिरणी मया, कुरंदवाड, गज.कोल्हापूर
18. गनवडनस्तती (टे क्स 1-अ)
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