महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन
महासंघ मया. मंबई येथील सतत व समवती
लेखापरीक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पढे चालू
ठे वण्याबाबत .
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्रोद्योग वोभ गव ाभ
शासन गनणणय क्रमांकः कापूस 2016/प्र.क्र.23/1-स
नगवन प्रशासन वन, 14 वा मजला,मंरालयासमोर, मंबई 400032.
गदनांक : 12 फेब्रवारी, 2018.
वाचा :1) गवत्त गव ाभ क्रमांक पदगन 2011/प्र.क्र.5/11/गवत्तीय सधारणा-1, गदनांक 29.1.2011 अन्वये
उच्च स्तरीय सगचव सगमतीच्या गदनांक 21.1.2011 रोजी झालेल्या 62 व्या बैठकीचे कायणवृत्त.
2) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ गव ाभ, शासन गनणणय क्रमांक राजस-1008/प्र.क्र. 538/5-स,
गद. 5.5.2011.
3) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ गव ाभ, शा. गनणणय क्र. कापूस 2016/प्र.क्र.23/1-स
गद. 29/11/2017.
4) सहकार आयक्त व गनबंधक, सहकारी संस्था, पणे यांचे पर क्र. आस्थापना/कक्ष-4/अस्थायी
पदे / मदतवाढ/2017. गद. 4/12/2017.
5) सहकार आयक्त व गनबंधक, सहकारी संस्था, पणे यांचे पर क्र. सआ/लेप/काया19/कापूस/अस्थायी/148/2018 गद.29/1/2018.
6) शासन गनणणय,गवत्त गव ाभ क्रमांक पदगन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प. क. गद. 08/01/2018.
प्रस्तावना
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मया. मंबई यांचे सतत व समवती
लेखापगरक्षणासाठी गनर्ममत केलेल्या पदांचा आढावा घेण्यात येऊन, एकूण 77 पदांचा आकृगतबंध शासन गनणणय,
गदनांक 5/5/2011 अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे . त्यानंतर सदर 77 पदांना वेळोवेळी मदतवाढ दे ण्यात आली
आहे . माभील मदतवाढ संद ाधीन क्र.3 अन्वये येथे गदनांक 31/12/2017 पयंत दे ण्यात आलेली आहे . त्यानंतर
सदर पदांना गदनांक 01/01/2018 ते गदनांक 28/02/2018 या कालावधीसाठी मदतवाढ दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव
शासनाच्या गवचाराधीन होता.
शासन गनणणयमहाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मया. मंबई यांचे हं भाम 2017-18 पयंतचे कापूस
खरे दीबाबतचे सतत व समवती लेखापरीक्षण करण्याकगरता खालील तक्त्यातील 02 पदांना गदनांक 1/1/2018 ते
01/02/2018 पयंतच्या मदतवाढीस शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
अ.क्र.

पदनाम

वेतनश्रेणी (रुपये)

पदसंख्या

1

गवशेष लेखापरीक्षक स.स.(वभण-2)

9300-34800 (ग्रे.पे.4400)

02

एकूण

02

2.

उपरोक्त आस्थापनेवर होणारा खचण माभणी क्रमांक व्ही-2, 2425, सहकारी संस्थांचे लेखापगरक्षण (01) (01)

लेखापगरक्षणासाठी कमणचारी वभण (2425 0227) या लेखागशषाखाली खची टाकण्यात येऊन, सन 2017-18 च्या
अंदाजपरकात केलेल्या मंजूर तरतदीतून ाभगवण्यात यावा.
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3.

सदर अस्थायी पदांवर होणारा खचण तसेच त्यांच्या रजा, वेतन व गनवृत्तीवेतनाच्या गहश्शश्शयाची रक्कम महाराष्ट्र

राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मया., मंबई यांचक
े डू न वसूल करण्यात यावी.
4.

सक्षम प्रागधकाऱ्याने उक्त 02 कमणचाऱ्यांकडू न कापूस पणन महासंघाचे योजना व योजनाबाह्य लेख्यांचे

फेब्रवारी, 2018 अखेर पयंतचे लेखापगरक्षण पूणण करुन घेण्यात यावे.
5.

संद ण क्रमांक 16 येथील गवत्त गव ाभ, शासन गनणणय क्र. पदगन 2016/प्र.क्र.8/आ.पू.क. गद. 08/01/2018

अन्वये प्रशासकीय गव ाभांना प्रदान करण्यात आलेल्या अगधकारानसार सदर शासन गनणणय गनभणगमत करण्यात येत
आहे .
सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201802121445592002 असा आहे. हा आदे श गडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने.
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( ज. म. अंबादे )
अवर सगचव महाराष्ट्र शासन

प्रत,

1. सहकार आयक्त व गनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पणे यांचक
े डे आवश्शयक त्या
पढील कायणवाहीसाठी ५ प्रती अग्रेगषत.
2. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणे यांचक
े डे आवश्शयक त्या पढील कायणवाहीसाठी अग्रेगषत.
3. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, खेतान
वन,चचणभेट, मंबई 400020.
4. अप्पर गनबंधक, सहकारी संस्था ( लेखापरीक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पणे.
5. सवण गव ाभीय सहगनबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पणे, मंबई, औरं भाबाद, अमरावती,
नाभपूर, नागशक
6. सह गनबंधक, सहकारी संस्था (लेप) कापूस, मंबई, न्य इंगडया ॲश्शयरन्स गबल्डींभ, गतसरा मजला,
एम.जी. रोड, बँक ऑफ इंगडयासमोर, फोटण , मंबई १.
7. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखापरीक्षण) (लेखा व अनज्ञेयता), मंबई/नाभपूर.
8. गजल्हा कोषाभार अगधकारी, मंबई, औरं भाबाद,
9. गवत्त गव ाभ (व्यय-२)/अथणसंकल्प-19/गवत्तीय सधारणा, मंरालय, मंबई ३२.
10. कायासन अगधकारी, १०-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ गव ाभ, मंरालय, मंबई ३२.
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11. अवर सगचव, ५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ गव ाभ, मंरालय, मंबई ३२, यांनी या पवी गदलेल्या
अग प्रायास अनसरुन कळगवण्यात येते की, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ गव ाभातील स्थायी /
अस्थायी पदांच्या आढाव्यानसार सधारीत आकृगतबंधात लेखापरीक्षण कक्षासाठी मंजूर करण्यात
आलेल्या एकूण 3995 पदांमध्ये सदर लेखापरीक्षणांतभणत ७७ अस्थायी पदांचा समावेश आहे .
सदर आकृगतबंध नव्याने गनगित करणे त्याचप्रमाणे ९७ व्या घटना दरुस्तीच्या अनषंभाने
अगधगनयमात झालेल्या सधारणा गवचारात घेऊन लेखापरीक्षण कक्षातील पदांचा आढावा घेऊन
सदर अस्थायी पदे इतरर समायोगजत करण्यात यावीत.
12.गनवड नस्ती (कायासन - १ स)
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