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रदर्ाांक :- 16 एरप्रल, 2018

वाचा :- शासर् रर्णनय क्रमाांक : मरास-2015/प्र.क्र. 7/22-स, रद. 21 फेब्रुवारी, 2015
शासर् रर्णनय क्रमाांक : सांकीणन-2018/प्र.क्र. 22/22-स, रद.5 एरप्रल, 2018

प्रस्तावर्ा :महाराष्ट्र राज्य सहकार पररषद ची पुर्नरचर्ा रद. 5.4.2018 च्या शासर् रर्णनयान्वये
करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार पररषदे मध्ये अन्य सदस्याांचा दे खील समावेश
करण्याचा प्रस्ताव रवचाराधीर् होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे रर्णनय घेण्यात आला आहे.

शासर् रर्णनय :महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अरधरर्यम, 1960 चे कलम 154 (क) मधील तरतुदीर्ुसार प्राप्त
झालेल्या अरधकाराचा वापर करुर् या आदे शाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकार पररषदे ची र्व्यार्े
पुर्नरचर्ा रद. 5.4.2018 च्या शासर् रर्णनयान्वये करण्यात आली आहे. या पररषदे चा कायनकाल
रदर्ाांक 21.02.2018 पासूर् तीर् वषे अथवा पुढील आदे श होईपयंत यापैकी जो कालावधी कमी
असेल तोपयंत राहील. या सहकार पररषदे मध्ये खालील सदस्याांचा समावेश करण्यात येत आहे.
1 ) श्री दत्तात्रय कारशर्ाथ कुलकणी, उस्मार्ाबाद.
2 ) श्री. रदलीप गोपाळराव राजूरकर, अमरावती.
3 ) श्री. सीताराम बाजी राणे, ठाणे.
4 ) श्री. रामदास त्र्यांबक देवरे, र्ारशक.
5 ) श्री. रशवाजी हहदु राव पाटील. साांगली.
6 ) श्री. सांजय भेंडे, र्ागपूर.
महाराष्ट्र राज्य सहकार पररषदे ची काये महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अरधरर्यम, 1960 च्या
कलम 154 (क) (३) मधील तरतूदीर्ुसार पुढीलप्रमाणे राहतील :१) सहकारी चळवळीशी सांबांरधत अशा सवन बाबींवर राज्य शासर्ाला सल्ला दे णे.
२) सहकारी चळवळीचा आढावा घेणे व राज्यातील सहकारी सांस्थाांच्या कायाचा समन्वय
साधण्याचे मागन सुचरवणे.
३) सहकारी सांस्थाांर्ा येणा-या अडचणी दू र करण्यासाठी मागन व उपाय सुचरवणे.
४) राज्य शासर्, पररषदे कडे रर्दे रशत करील अशा सवन बाबींवर राज्य शासर्ाला अहवाल
दे णे.
५) राज्यातील सहकारी चळवळीच्या रवकासाबाबतच्या योजर्ा व धोरणे याांची रशफारस करणे.
६) रवशेषत: समाजातील मागासवगीय व आर्थथकदृष्ट्या दु बनल वगन याांच्या रवकासासाठी
असलेल्या सहकारी चळवळीचा रवकास करण्यासाठी असलेल्या रवद्यमार् पररयोजर्ाांचे
मुल्याांकर् करणे व र्वीर् पररयोजर्ा सुचरवणे.

शासर् रर्णनय क्रमाांकः सांकीणन-2018/प्र.क्र. 22/22-स

७) सहकारी पध्दतीद्वारे आर्थथक रवकास करण्याच्या रवशेष पररयोजर्ेची अांमलबजावणी
करण्यासाठी राज्य शासर्ाला सल्ला दे णे.
८) रवभागामाफनत

हकवा

खास

स्थापर्

केलेल्या

मांडळामाफनत

उपरोक्त

कोणत्याही

प्रयोजर्ासाठी अभ्यास करण्याचे काम हाती घेणे.
सदर शासर् रर्णनय महाराष्ट्र शासर्ाच्या www.maharastra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूर् त्याचा सांगणक साांकेताांक 201804161133567902 असा आहे.
हा आदे श रडजीटल स्वाक्रीर्े साक्ाांरकत करुर् काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शार्ुसार व र्ाांवार्े .
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( रद. रश. दे साई )
उप सरचव, महाराष्ट्र शासर्,
प्रत :1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. मांत्री (सहकार), सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग रवभाम, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा. राज्यमांत्री (सहकार), सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग रवभाम, मांत्रालय, मुांबई.
4. श्री. शेखर चरेगावकर, अध्यक्, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पररषद,
5. श्री दत्तात्रय कारशर्ाथ कुलकणी, उस्मार्ाबाद
6. श्री. रदलीप गोपाळराव राजूरकर, अमरावती
7. श्री. सीताराम बाजी राणे, ठाणे
8. श्री. रामदास त्र्यांबक दे वरे, र्ारशक
9. श्री. रशवाजी हहदु राव पाटील. साांगली
10. श्री. सांजय भेंडे, र्ागपूर
11. अपर मुख्य सरचव (सहकार) , सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग रवभाम, मांत्रालय, मुांबई.
12. अपर मुख्य सरचव (रवत्त), रवत्त रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
13. सहकार आयुक्त व रर्बांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
14. साखर आयुक्त, साखर आयुक्तालय, रशवाजीर्गर, पुणे.
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