राज्यातील सहकारी उपसा जलससचन
संस्ांना सन 2018-19 मध्ये 25%
अनुदान मंजूर करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: सीएसएल-1518/प्र.क्र.102/7-स,
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
वदनांक :- 05 ऑक्टोबर, 2018.
वाचा :- शासन वनणणय क्रमांक:- सीएसएल-1518/प्र.क्र. 102/7-स, वद.6.6.2018
शुद्धीपत्रक :राज्यातील सहकारी उपसा जलससचन संस्ांना प्रकल्प खचाच्या 25% अनुदान वाटप योजनेंतगणत सन
2018-19 या आर्थ्क वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या वनधीमधून रु. 1,18,18,660/- इतके अनुदान शासन
वनणणय क्रमांक: सीएसएल-1518/प्र.क्र.102/7-स, वद.6.6.2018 अन्वये उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे.
सदर शासन वनणणयातील पवरच्छे द क्र.2 मध्ये “ सन 2018-19 या ववत्तीय वर्षासाठी 4 सहकारी उपसा
जलससचन संस्ांना रुपये 1,18,18,660/- (एक कोटी अठरा लक्ष अठरा हजार सहाशे साठ फक्त) इतके
अनुदान मंजूर करुन ववतरीत करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे . ” असे नमूद करण्यात आले आहे . या
मुद्द्यामधील “ 4 ” ऐवजी “ 5 ” असे वाचण्यात यावे.
सदर शासन वनणणयातील पवरच्छे द क्र.3 मध्ये “सोबतच्या पवरवशष्ट्ट ‘अ’ मधील 6 सहकारी उपसा
जलससचन संस्ांना दे ण्यात आलेली मंजूरी, ” असे नमूद करण्यात आले आहे . या मुद्द्यामधील “ 6 ” ऐवजी “
5 ” असे वाचण्यात यावे.
सदर शासन वनणणयासोबतचे पवरवशष्ट्ट “अ” मधील अ.क्र.3 मध्ये नमूद संस्ा लक्ष्मीदे वी सहकारी
पाणीपुरवठा संस्ा मया., करं जगाव ता. चंदगड वज.कोल्हापूर या संस्ेस मंजूर करण्यात आलेले अनुदान रद्द
करण्यात आले आहे . त्यानुसार सुधारीत पवरवशष्ट्ट “ अ ” शुद्धीपत्रकासोबत वनगणमीत करण्यात येत आहे .
शासन वनणणय क्रमांक: सीएसएल-1518/प्र.क्र.102/7-स, वद.6.6.2018 अन्वये वरील प्रमाणे
करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यवतवरक्त इतर आदे श कायम आहे त.
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201810051311510402 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक वडजीटल सवाक्षरीने
साक्षांवकत करुन वनगणवमत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,
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पवरवशष्ट्ट “अ”
शुद्धीपत्रक क्र. सीएसएल- 1518/प्र.क्र. 102/7-स, वद. 05 ऑक्टोबर, 2018 सोबतचे सहपत्र
सन 2018-19 या ववत्तीय वर्षात अनुदान मंजुरीसाठी पात्र ठरलेल्या सहकारी उपसा जलससचन संस्ांची
यादी.
अ.

संस्ेचे नाव

अनुदानाची रक्कम

श्री. कृष्ट्णामाई शेती सहकारी पाणी पुरवठा संस्ा

रु. 16,12,738/-

मया. ववजयनगर (म्है साळ) ता. वमरज वज.

(रु. 1,39,262/- इतके अनुदान

क्र.
1

सांगली.

वद.31/03/2018 च्या शासन वनणणयान्वये

(सभासद संख्या- 15)

अदा करण्यात आले. उवणवरत रक्कम रु. रु.
16,12,738/- इतके अनुदान ववतरीत
करावयाचे आहे.)

2

तुळसामाई शेती सहकारी पाणी पुरवठा संस्ा
मया. खामकरवाडी ता. राधानगरी

08,72,592/-

वज.

कोल्हापूर.
(सभासद संख्या-12)
3

श्रीकृष्ट्ण वसध्दे श्वर सहकारी पाणी पुरवठा संस्ा

32,78,000/-

मया. कापूरवाडी ता. हातकणंकले वज. कोल्हापूर.
(सभासद संख्या- 76)
4

श्री. दत्त सहकारी पाणी पुरवटा संस्ा मया.

18,83,496/-

हातकंणगले. ता. हातकंणगले वज. कोल्हापूर.
(सभासद संख्या- 61)
5

श्री. जलगंगा सहकारी पाणी पुरवठा संस्ा मया.

41,71,834/-

हातकणंगले.

(अनुज्ञय
े अनुदान वनधी 52,43,454/- मात्र

(सभासद संख्या- 102)

वनधी उपलब्धते अभावी रु. 41,71,834/इतके अनुदान ववतरीत करण्यात येईल.)

एकूण

1,18,18,660/( एक कोटी अठरा लक्ष अठरा हजार सहाशे साठ फक्त )
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