
 

 

विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी 
परिानाधारक सािकाराांकडून घेतलले े 
कर्भ अदा करण््ासाठी वनधी वितरीत 
करण््ास मान््ता देण््ाबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग, 

शासन परुकपत्र क्रमाांक :- एमएलए-1620/प्र.क्र. 62/7-स 
हुतात्मा रार्गुरु चौक, मादाम कामा मागभ, 

मांत्राल्, मुांबई- 400 032 
वदनाांक :-  11 माचभ, 2020 

 

सांदर्भ:- 1) शासन वनणभ् क्रमाांक एमएलए-1015/प्र.क्र. 25/7-स,  वदनाांक 10.4.2015 
 2) शासन वनणभ् क्रमाांक एमएलए-1015/प्र.क्र. 175/7-स, वदनाांक 13.9.2019 
 3) शासन वनणभ् क्रमाांक एमएलए-1620/प्र.क्र. 62/7-स, वदनाांक 5 माचभ, 2020 

परुकपत्र :- 

 विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी परिानाधारक सािकाराांकडून घेतलेल््ा 
कर्ाची परतफेड करण््ासाठी सन 2019-20 ्ा आर्थिक िर्षासाठीच््ा रु. 65.00 कोटी 
इतक््ा रक्कमेच््ा तरतूदीमधून सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, 
पणेु ्ाांच ेका्ाल्ास रु. 6.25 कोटी इतका वनधी वितरीत करण््ास शासन वनणभ् एमएलए-
1620/प्र.क्र. 62/7-स , वदनाांक 5 माचभ, 2020 अन्ि्े मान््ता देण््ात आली आहे. 
 त््ानुसार सांदर्ाधीन शासन वनणभ् क्र. 3 मधील “ शासन वनणभ् ” ्ा मिळ््ाखालील 
पवहल््ा पवरच्छेदानांतर खालील  पवरच्छेद समाविष्ट्ट करण््ात ्ेत आहे.  

“सदर तरतूद खचभ करण््ासाठी (V0004) सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, 
महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांच े अवधनस्त सहाय््क वनबांधक (अांदार् ि वन्ोर्न) सहकार आ्ुक्त 
का्ाल्, महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांना वन ा्ंत्रण अवधकारी म्हणनू घोर्षीत करण््ात आले आहे. 
तसेच लेखावधकारी अवधन सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, पणेु 
्ाांना आहरण ि सांवितरण अवधकारी म्हणनू घोर्षीत करण््ात आले आहे. सदर वनधी आहरण 
करुन हा खचभ िळेेत होईल हे सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, 
पणेु ्ाांनी पहाि.े तसेच ्ाबाबतचा अहिाल ि खचाची मावहती िळेोिळेी शासनास पाठिािी.” 

 शासन वनणभ् क्रमाांक :एमएलए-1620/प्र.क्र. 62/7-स, वद.5.3 .20 20 अन्ि्े िरील 
प्रमाणे करण््ात आलेल््ा सुधारणाांव््वतवरक्त इतर आदेश का्म आहेत. 

 



 

शासन पुरकपत्र क्रमाांकः एमएलए-1620/प्र.क्र. 62/7-स 

 

पृष्ठ 2 पैकी 2 

सदर परुकपत्र महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण््ात आल े असून त््ाचा सांकेताांक 202003111736342302 असा आहे. हे 
परुकपत्र वडर्ीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन वनगभवमत करण््ात ्ेत आहे. 
  महाराष्ट्राच ेराज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

 
         (रमेश शशगटे) 

     अिर सवचि तिा सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा 
प्रवत, 

1. मा. मुख््मांत्री ्ाांच ेप्रधान सवचि. 
2. मा. मांत्री (सहकार) ्ाांच ेखार्गी सवचि. 
3. मा. राज््मांत्री (सहकार) ्ाांच ेखार्गी सवचि. 
4. मा. मुख्् सवचि ्ाांच ेउप सवचि. 
5. मा. अपर मुख्् सवचि (वित्त), वित्त विर्ाग. 
6. मा. प्रधान सवचि (सहकार), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग. 
7. सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, पणेु. 
8. विर्ागी् सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा (नागपरू, औरांगाबाद ि अमरािती) 

 9. नागपरू, अमरािती ि औरांगाबाद विर्ागातील सिभ उप/सहाय््क वनबांधक,  
                  सहकारी सांस्िा 
 10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता), महाराष्ट्र राज््, मुांबई. 
 11. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज््, मुांबई. 
 12. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र राज््, नागपरू. 
 13. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र राज््, अमरािती. 

14. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र राज््, औरांगाबाद. 
15. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज््, नागपरू.  
16. सांचालक लेखा ि कोर्षागार, महाराष्ट्र राज््, मुांबई. 
17. नागपरू, अमरािती ि औरांगाबाद विर्ागातील सिभ वर्ल्हा कोर्षागार अवधकारी  
18. वनिड नस्ती. 
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