राज्यातील

त्रिस्तरीय

सहकारी

पतपुरवठा

संरचनेचे मूल्यमापन करुन त्याबाबत शासनास
आवश्यक ती उपाययोजना सूचत्रवण्यासाठी तज्ञ
सत्रमती गठीत करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग त्रवभाग
शासन त्रनणणय क्रमांक: त्रजमस 0917/प्र.क्र.208 /2-स,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंिालय, मुंबई-४०० ०32.
त्रदनांक : १३ माचण, 2018.
वाचा : १) शासन त्रनणणय,समक्रमांक त्रदनांक 6.11.2017
२) शासन त्रनणणय त्रवत्त त्रवभाग, क्रमांक प्रवास 1010/प्रक्र2/सेवा-5, त्रद.3.3.2010
३) शासन त्रनणणय त्रवत्त त्रवभाग, क्रमांक बैठक 2012/प्रक्र1/सेवा-5, त्रद.24.5.2012
प्रस्तावना : राज्यातील त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचनेचे मूल्यमापन करुन त्याबाबत शासनास आवश्यक
ती उपाययोजना सूचत्रवण्यासाठी तज्ञ सत्रमती उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन त्रनणणय त्रद. 6.11.2017
अन्वये गठीत करण्यात आली आहे . उपरोक्त वाचा क्र. 2 व ३ मध्ये अनुक्रमे अशासकीय सदस्यांसाठी प्रवास
भत्ता व बैठक भत्ता दे ण्याची तरतूद आहे . सदर सत्रमतीतील बहु तांश सदस्य हे अशासकीय सदस्य आहेत.
अशा सदस्यांना प्रवास भत्ता व दै त्रनक भत्ता दे णेबाबत मुद्या शासनाच्या त्रवचाराधीन होता.
शासन त्रनणणय : 1.

शासन त्रनणणय त्रवत्त त्रवभाग, त्रद.3.3.2010 मधील पत्ररच्छे द 12 मधील तरतूदीनुसार उपरोक्त तज्ञ

सत्रमतीतील अशासकीय सदस्य (त्यांनी त्याची प्रतीपूती इतर कोणत्याही मागाने केली नसल्यास) प्रवास
भत्त्यासाठी पाि असतील.
2

तसेच वाचा क्र. 3 येथील शासन त्रनणणय त्रवत्त त्रवभाग, त्रद.24.2.2012 नुसार राज्यातील असांत्रवत्रधक

सत्रमत्या/आयोग /मंडळे यावर त्रनयुक्त अशासकीय सदस्यांच्या बैठक भत्ता या सत्रमतीतील अध्यक्ष व सवण
सदस्यांना अनुज्ञय
े असेल.

शासन त्रनणणय क्रमांकः त्रजमस 0917/प्र.क्र.208 /2-स,

3.

सदर बाबीसाठी होणारा खचण मागणी क्रमांक व्ही-2, 2425-सहकार, 001 संचालन व प्रशासन, (01)

संचालन व प्रशासन,(०१)(01) सहकार आयुक्त व त्रनबंधक, सहकारी संस्था (अत्रनवायण) (2425 0011)
लेखात्रशर्षाखालील या संबंत्रधत बाबीसाठी मंजूर अनुदानातून भागत्रवता यावा.
4.

सदर शासन त्रनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201803131640560602 असा आहे . हा शासन त्रनणणय त्रडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Ramesh
Shankarrao Shingte
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( रमेश शशगटे )

अवर सत्रचव तथा सहत्रनबंधक,
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

सहकार आयुक्त व त्रनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

2)

श्री.यशवंत थोरात (माजी अध्यक्ष, नाबाडण बँक)

3)

डॉ. त्रवजय झाडे , सहकार आयुक्त व त्रनबंधक,सहकारी संस्था, पुणे

4)

श्री. राजेंद्र एन.कुलकणी, चीफ जनरल मॅनेजर, नाबाडण , पुणे

5)

श्री त्रवद्याधर अनासकर, सदस्य, प्रशासकीय मंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मया.,मुंबई

6)

श्री प्रतापराव चव्हाण, मुख्य कायणकारी अत्रधकारी, कोल्हापूर त्रजल्हा मध्यवती सहकारी बँक, कोल्हापूर

7)

श्री त्रदनेश ओऊळकर, सेवात्रनवृत्त पणन संचालक, पुणे

8)

श्री.डी.ए.चौगुले, सनदी लेखापाल तथा सेवात्रनवृत्त सहत्रनबंधक,सहकारी संस्था (लेखा पत्ररक्षण).

9)

अप्पर आयुक्त व त्रवशेर्ष त्रनबंधक, मुख्यालय, पुणे

10)

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापत्ररक्षा) महाराष्ट्र- 1, मुंबई

11)

महालेखापाल-2, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापत्ररक्षा) महाराष्ट्र- 2, नागपूर

12)

त्रवभागीय सहत्रनबंधक, सहकारी संस्था (सवण).

13)

अत्रधदान व लेखा अत्रधकारी, मुंबई / पुणे

14)

त्रनवासी लेखा पत्ररक्षा अत्रधकारी, मुंबई / पुणे

15)

त्रजल्हा कोर्षागार अत्रधकारी, पुणे

16)

त्रनवड नस्ती.
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