
सचिव, राज्य सहकारी चिवडणकु 
प्राचिकरण, पुणे याांिा “चवभाग प्रमुख” 
घोचित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासि 
सहकार, पणि व वस्त रोद्योग वोग चवभाग 

शासि चिणणय क्रमाांकः सचिप्रा-२०१५/प्र.क्र. २४/१३-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु िौक, 

मांरालय, मुांबई - ४०००३२. 
तारीख: ०३ मािण, २०१५. 

वािा :  
1) शासि अचिसूििा, सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग वोग चवभाग क्रमाांक : सीएसएल-२०१३/प्र.क्र.    

१२४/१५-स, चदिाांक ३० मािण, २०१३. 
2) शासि चिणणय क्रमाांकः सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग वोग चवभाग क्रमाांक : सवचव-३११३/प्र.क्र. 

७२/आस्तथा-१, चदिाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३. 
  

प्रस्तताविा : 
कें द्र शासिाच्या ९७ व्या घटिा दुरुस्ततीमिील कलम २४३ झेडके (२) िुसार राज्यातील सवण 

सहकारी सांस्तथाांच्या चिवडणकूा घेण्यासाठी व त्यावर देखरेख / चियांरण ठेवण्यासाठी स्तवतांर चिवडणकु 
प्राचिकरण चिमाण करण्यािी तरतूद करण्यात आली. त्यािुसार महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अचिचियम, 
१९६० मिील कलम ७३ कब अन्वये राज्य चिवडणकु आयोगाच्या ितीवर चदिाांक ३०/०३/२०१३ च्या 
अचिसूििेद्वारे राज्य सहकारी चिवडणकु प्राचिकरण गठीत करण्यात आल े आहे. प्राचिकरणाच्या 
कामकाजािे सुसूरीकरण व चियांरण ठेवण्यासाठी सचिव, राज्य सहकारी चिवडणकू प्राचिकरण याांिा 
“चवभाग प्रमुख” म्हणिू घोचित करण्यािी बाब शासिाच्या चविारािीि होती. 

 

शासि चिणणय : 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अचिचियम, १९६० मिील कलम ७३ कब मिील तरतुदीिुसार 

राज्यातील सवण सहकारी सांस्तथाांच्या चिवडणकुा घेण्यासाठी व त्यावर देखरेख / चियांरण ठेवण्यासाठी 
राज्य सहकारी चिवडणकु प्राचिकरण गठीत करण्यात आले आहे. 

 

महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अचिचियम, १९६० च्या कलम ७३ कब (३) िुसार चियकु्त केलेले सचिव, 
राज्य सहकारी चिवडणकु प्राचिकरण हे प्रशासकीय व चवत्तीय बाबींसदभात महाराष्ट्र िागरी सेवा (सेवचे्या 
सवणसािारण शती) चियम, १९८१ मिील ९ (२२) आचण चवत्तीय अचिकार चियम पुस्स्ततका, १९७८, भाग - 
पचहला, उप चवभाग - एक, चियम क्र. २ मिील शतींिी व अटींिी पूतणता करीत असल्यामुळे सदर 
चियमाांच्या अिीि राहूि सचिव, राज्य सहकारी चिवडणकु प्राचिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांिा “चवभाग 
प्रमुख” म्हणिू घोचित करण्यात येत आहे. 

 

सदर शासि चिणणय हा चवत्त चवभागाच्या अिौपिाचरक सांदभण क्र. अिौ.सांदभण क्र. ६५/१५/चवचियम, 
चदिाांक ०६/०२/२०१५ अन्वये देण्यात आलेल्या अचभप्रायाांच्या अिुिांगािे तसेि चवत्तीय अचिकार चियम 
पुस्स्ततका, १९७८, भाग - पचहला, उप चवभाग - एक, चियम क्र. २ िुसार प्रशासचिक चवभागास प्रदाि 
करण्यात आलेल्या अचिकाराांन्वये चिगणचमत करण्यात येत आहे.  



शासन ननर्णय क्रमाांकः सननप्रा-२०१५/प्र.क्र. २४/१३-स 
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सदर शासि चिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा सांकेताक 201503041138239102 असा आहे. हा आदेश 
चडजीटल स्तवाक्षरीिे साक्षाांचकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

 संतोष पाटील 
 विशेष कार्य अविकारी, महाराष्ट्र शासन  
 
प्रत, 

1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अिुज्ञयेता), मुांबई.  
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अिुज्ञयेता), िागपूर. 
3. सांिालक, लेखा व कोिागारे, मुांबई. 
4. अचिदाि व लेखा अचिकारी, मुांबई. 
5. चिवासी लेखापरीक्षा अचिकारी, मुांबई. 
6. चजल्हा कोिागार अचिकारी, पुणे. 
7. प्रिाि सचिव (सहकार) याांिे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय, मुांबई. 
8. सहकार आयुक्त व चिबांिक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9. सचिव, राज्य सहकारी चिवडणकू प्राचिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
10. सवण सह / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अचिकारी, सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग वोग चवभाग, 

मांरालय, मुांबई. 
11. चिवडिस्तती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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