संचालक (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या
अधिनस्त 39 पदे व सहकार आयुक्त व
धनबंिक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या
अधिनस्त 33 अस्थायी पदे अशा एकूण
52 अस्थायी पदांना मुदतवाढ दे णेबाबत
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग,
शासन धनणणय क्र.अस्थाप-2032/प्र.क्र.308/टे क्स-2
मंत्रालय धवस्तार, मुंबई-400032.
धदनांक : 32 ऑक्टोबर, 2018
वाचा :-

1) शासन धनणणय, धवत्त धवभाग, क्र. असंक-3004/प्र.क्र.32(भाग-2)/2004/
धवत्तीय सुिारणा-3, धदनांक 4/10/2004
2) शासन धनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग क्र: राजस-3008/
प्र.क्र.538/5-स, धदनांक 5/5/2033
3) शासन धनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग क्र: अस्थाप-2032
प्र.क्र.308/टे क्स-2, धदनांक 26/०3/2038
४) शासन धनणणय, धवत्त धवभाग, क्रमांक:. पदधन-२०१६/प्र.क्र.८/36/आ.पु.क., धदनांक
०7/09/२०१8

प्रस्तावना :संदर्भभय वाचा क्र.3 अन्वये संचालक (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली 39 अस्थायी
पदे आधण सहकार आयुक्त व धनबंिक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली 13 अस्थायी
पदे अशी एकूण 52 अस्थायी पदे धदनांक 30/09/2038 पयंत पुढे चालू ठे वण्यास मंजूरी दे ण्यात आली
होती. आता सदर पदे धदनांक 01/30/2018 ते 28/02/2019 पयंत सुरु ठे वण्यास संदर्भभय वाचा
क्र.४ अन्वये प्रशासकीय धवभागांना मुदतवाढ दे ण्याचे अधिकार दे ण्यात आले आहेत.
शासन धनणणय:सदर शासन धनणणयाद्वारे संचालक (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली 39 अस्थायी
पदे आधण सहकार आयुक्त व धनबंिक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली 13 अस्थायी
पदे अशा एकूण 52 अस्थायी पदांना संदर्भभय

वाचा क्र. ४ नुसार धदनांक ०१/30/2018 ते

28/02/2019 पयंत सुरु ठे वण्यास मंजुरी दे ण्यात येत आहे.
2.

वरीलप्रमाणे मुदतवाढ दे ण्यात आलेल्या पदांचा तपधशल सदर शासन धनणणय सोबतच्या

"पधरधशष्ट्ट-अ" प्रमाणे आहे.
3.

याधप्रत्यथण होणारा खचण या शासन धनणणयासोबतच्या "पधरधशष्ट्ट-ब" मध्ये नमुद लेखाधशर्षाखाली

खची टाकण्यात यावा व त्याखालील सन 2038-39 या आर्भथक वर्षातील अथणसंकल्पीय तरतूदीतून
भागधवण्यात यावा.

शासन धनणणय क्रमांकः अस्थाप-2012/प्र.क्र.108/टे क्स-2

4.

सदर आदे श धवत्त धवभागाच्या संदर्भभय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासधकय धवभागास प्रदान केलेल्या

अधिकारानुसार धनगणधमत करण्यात येत आहे.
5.

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201810121604365102 असा आहे. हा आदे श
धिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,
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(गौरी रा.म्हस्के)
कायासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
3) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई / नागपूर.
2) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर.
3) सहसंचालक, लेखा व कोर्षागारे , मुंबई.
4) धनवासी लेखा अधिकारी, मुंबई.
5) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई.
6) धजल्हा कोर्षागार अधिकारी, नागपूर
7) संचालक ( वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.
8) सहकार आयुक्त व धनबंिक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9) अप्पर धनबंिक, सहकारी संस्था (लेखा व पधरक्षण) पुणे.
30) धवभागीय सहधनबंिक (लेखा व परीक्षण) सहकारी संस्था, नाधशक
33) प्रादे धशक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग) मुंबई / नागपूर / सोलापूर / औरंगाबाद.
32) धजल्हा उपधनबंिक सहकारी संस्था, मुंबई / अहमदनगर / जळगांव / नाधशक / सांगली
/ कोल्हापूर / नागपूर / भंिारा.
13) धवशेर्ष लेखा पधरक्षक, वगण-2 (सहकारी संस्था (धवणकर)), मालेगाव / सोलापूर.
34) अवर सधचव/कक्ष अधिकारी 5-स, 12-स, 17-स व 21-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग
धवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
15) धनवि नस्ती (टे क्स-2)
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शासन धनणणय क्रमांकः अस्थाप-2012/प्र.क्र.108/टे क्स-2

( शासन धनणणय क्र.अस्थाप-2032/प्र.क्र.308/टे क्स-2, धदनांक :- 12 ऑक्टोबर, 2018 चे धववरणपत्र )
"पधरधशष्ट्ट- अ"
संचालक, वस्त्रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अधिनस्त पदे
अ.क्र.

पदनाम

एकुण पदे

वेतनश्रेणी/ग्रेि वेतन

1

सहसंचालक(तांधत्रक)

1

35600-39300 (6600)

2

कायणकारी अधभयंता

1

35600-39300 (6600)

3

प्रादे धशक उपसंचालक (मुंबई-औरं गाबाद)

2

35600-39300 (5400)

4

सहाय्यक संचालक

4

9300-34800 (4400)

5

स्स्वय सहाय्यक/वधरष्ट्ठ श्रेणी लघुलेखक

1

9300-34800 (4600)

6

वधरष्ट्ठ सहकारी अधिकारी श्रेणी-3 (धजल्हा

1

9300-34800 (4300)

उपधनबंिक सहकारी संस्था )
7

कायालय अधिक्षक

1

9300-34800 (4300)

8

संशोिन सहाय्यक

1

9300-34800 (4300)

9

तांधत्रक सहाय्यक

1

9300-34800 (4300)

10

कधनष्ट्ठ अधभयंता

3

9300-34800 (4300)

11

लेखापाल

3

9300-34800 (4200)

12

मुख्य धलधपक

2

9300-34800 (4200)

13

कधनष्ट्ठ लघुलेखक

2

9300-34800 (4300)

14

धनधरक्षक पयणवक्ष
े क

1

9300-34800 (4200)

15

रोखपाल

1

5200-20200 (2400)

16

सांस्ख्यकी सहाय्यक

1

5200-20200(2400)

17

वधरष्ट्ठ धलधपक

4

5200-20200 (2400)

18

वधरष्ट्ठ पयणवक्ष
े क

2

5200-20200 (2400)

19

कधनष्ट्ठ धलधपक

2

5200-20200 (3900)

20

लघुटंकलेखक

2

5200-20200 (2400)

21

वाहन चालक

2

5200-20200 (3900)

22

धशपाई

1

4440-7440 (1300)

एकूण पदे-“अ”

39

सहकार आयुक्त व धनबंिक सहकारी संस्था,पुणे च्या अधिनस्त पदे
1

धवशेर्ष लेखापधरक्षक वगण 2

5

9300-34800 (4400)

2

कधनष्ट्ठ धलधपक (सहकार आयुक्त कायालय)

6

5200-20200 (3900)

3

धशपाई (सहकार आयुक्त कायालय)

2

4440-7440 (1300)

एकूण पदे -“ब”

33

एकूण पदे (अ+ब)

52

Gauri Rahul Mhaske
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(गौरी रा.म्हस्के)
कायासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन
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शासन धनणणय क्रमांकः अस्थाप-2012/प्र.क्र.108/टे क्स-2

( शासन धनणणय क्र.अस्थाप-2032/प्र.क्र.308/टे क्स-2, धदनांक :-12 ऑक्टोबर, 2018 चे धववरणपत्र )
"पधरधशष्ट्ट-ब"
अ.क्र.
1

2

3

कायालये

लेखाधशर्षण

संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व

2425 सहकार 001

वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.

(01) (04)

प्रादे धशक उपसंचालक, हातमाग,

001-(1) (िी) संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व

यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, नागपूर,

वस्त्रोद्योग यांचे संचालनालय

मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद

(2425 00 58)

धजल्हा उपधनबंिक सहकारी संस्था 2425-सहकार 001
भंिारा, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर,

001-संचालक व प्रशासन

अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर,

001(2) पंचवार्भर्षक योजनांतगणत योजना धजल्हा

जळगांव, मुंबई.

उपधनबंिक
001 (दोन) (एक) हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग
संचालनालय (2425 0138)

4

सहकार आयुक्त व धनबंिक

2425-सहकार

सहकारी संस्था, पुणे च्या

001-सहकारी संस्था लेखापधरक्षण

अधिपत्याखालील पदे

001 (एक) (ए) लेखा पधरक्षणासाठी कमणचारी वगण
(2425 0227)

Gauri Rahul
Mhaske
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(गौरी रा.म्हस्के)
कायासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
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