सन 2016-17 च्या हंगामातील तूरीच्या
खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन
महासंघ मया. मंबई व दद. दवदर्भ सहकारी
पणन महासंघ मया. नागपूर यांना रु.570
कोटीच्या कर्जास शासन हमी दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
दवत्त दवर्ाग,
शासन दनणभय क्रमांक : शाहमी-2017/ सपवदव /प्र.क्र.42/अर्भबळ,
मंत्रालय, मंबई- 400 032.
ददनांक :- 19 र्जून, 2017
वाचा - 1) शासन दनणभय क्रमांक : शाहमी-2017/ सपवदव /प्र.क्र. 42 /अर्भबळ, दद.28/4/2017
2) शासन शध्दीपत्रक क्रमांक : शाहमी-2017/ सपवदव /प्र.क्र. 42 /अर्भबळ, दद.12/6/2017.
शासन दनणभय:
2.

उपरोक्त दवषयांकीत संदर्ादिन शासन दनणभय ददनांक 28/4/2017 च्या अनषंगाने दनगभदमत

केलेल्या शासन शध्दीपत्रक ददनांक 12/6/2017 मिील पदरच्छे द क्र.2 मिील अट क्र.2.1 व 2.2
वगळण्यात येत आहे.
संदर्ािीन

शासन

दनणभय

क्रमांक

:

शाहमी-2017/सपवदव/प्र.क्र.42/अर्भबळ,

दद.28/4/2017 व शासन शध्दीपत्रक क्रमांक : शाहमी-2017/सपवदव/प्र.क्र.42/अर्भबळ,
दद.12.6.2017 मिील इतर अटी व शती, पूवी प्रमाणेच लाग राहतील.
सदर शासन दनणभय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 201706191737439705 असा
आहे. हा शासन दनणभय दिर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने,

Vaibhav R
Rajeghatge

Digitally signed by Vaibhav R Rajeghatge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f453d869c76bb9b100c9474614e3d97070719e
a461f32ccfef10b55651861f13, cn=Vaibhav R Rajeghatge
Date: 2017.06.19 17:35:05 +05'30'

( वै.रा.रार्जेघाटगे )
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रदत,
1) राज्यपालांचे सदचव,
2) मख्यमंत्र्याचे प्रिान सदचव,
3) प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मंबई.
4) प्रबंिक, लोक आयक्त महाराष्ट्र राज्य, मंबई.

शासन शध्दीपत्रक क्रमांकः शाहमी-2017/ सपवदव /प्र.क्र. 42 /अर्भबळ,

5) प्रबंिक, उप लोक आयक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
6) सवभ मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक,
7) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, मंबई / नागपूर.
8) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंबई / नागपूर.
9) ग्रंर्पाल, महाराष्ट्र दविानर्वन सदचवालय,मंबई (5 प्रती)
10) सवभ दविानमंिळ सदस्य, दविानमंिळ,मंबई.
11) बहर्जन समार्ज पाटी, िी-1, इन्सा इटमेंट, आझाद मैदान, मंबई
12) र्ारतीय र्जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श,सी.िी.ओ.बॅरेक्स क्र 1, योगक्षेमसमोर,वसंतराव र्ागवत चौक,
नरीमन पॉईंट, मंबई- 400020,
13) र्ारतीय कम्यदनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कदमटी 314, रार्जर्वन, एस.व्ही.पटे ल रोि, मंबई- 400 004.
14) र्ारतीय कम्यदनस्ट पाटी (माक्सभवादी) महाराष्ट्र कदमटी, र्जनशक्ती हॅाल, ग्लोव दमल पॅलेस, वरळी, मंबई-13,
15) इंदियन नॅशनल कााँग्रेस पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सदमती, दटळक र्वन, काकासाहेब गािगीळ मागभ,
दादर, मंबई- 400025.
16) नॅशनॅदलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी र्वन, फ्री प्रेस र्जनभल मागभ, नरीमन पॅाईंट, मंबई- 21,
17) दशवसेना, दशवसेना र्वन, गिकरी चौक, दादर, मंबई-400028,
18) अ.म.स. ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवर्ाग, मंत्रालय, मंबई-400 032.
19) व्यवस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मया.,
खेतान र्वन, 6 वा मर्जला, 198 र्जमशेदर्जी टाटा रोि, दरट्स हॉटे ल समोर, चचभगेट, मंबई-20
20) दद. दवदर्भ सहकारी पणन महासंघ मया. नागपूर
21) दवत्त दवर्ाग (साउ /व्यय-2 /ऋण व हमी दनयंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मंबई.
22) कायासन अदिकारी-24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवर्ाग, मंत्रालय, मंबई--400 032.
23) राष्ट्रीयकृत बाँका, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवर्ागामार्भत)
24) दनवि नस्ती -अर्भबळ.
***********
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