महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी
साखर कारखाने ि अन्य सहकारी संस्ांना
विलेल्या कर्जाच्या शासकीय ्कहमीपोटी
शासनाने बँकेस िे य असलेली रक्कम वनवित
करण्यासाठी सवमती गठीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग
शासन वनणणय क्रमांक : ससाका-२०21/प्र.क्र.44/3-स
मािाम कामा रोड, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मंत्रालय विसतार, मुंबई - 400 032.
विनांक : 22 र्जुलै, 2021.
प्रसतािना:
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने ि अन्य सहकारी संस्ांना
विलेल्या कर्जाच्या शासकीय ्कहमी पोटी शासनाने बँकेस िे य असलेली रक्कम वनवित करण्यासाठी
श्री. रार्जगोपाल िे िरा, प्रधान सवचि (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली
एक सवमती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणणयमहाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने ि अन्य सहकारी संस्ांना
विलेल्या कर्जाच्या शासकीय ्कहमी पोटी शासनाने बँकेस िे य असलेली रक्कम वनवित करण्यासाठी
सवमती गवठत करण्यास मान्यता िे ण्यात येत आहे . या सवमतीची रचना खालीलप्रमाणे राहील :१. श्री. रार्जगोपाल िे िरा, प्रधान सवचि (वि. सु.), वित्त विभाग, मंत्रालय

-

अध्यक्ष

२. श्री. शेखर गायकिाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

-

सिसय

३. श्री.अवनल किडे , सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्ा,

-

सिसय

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
४. श्री.विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावित, मुंबई

- सिसय

५. श्री.ए.आर.िे शमुख, व्यिस्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक

-

सिसय

मयावित, मुंबई
६. श्री.मंगेश वतटकारे , सह संचालक (अ्ण), साखर आयुक्तालय, पुणे

- सिसय सवचि

सवमतीची कायणकक्षा :
1) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने ि अन्य सहकारी संस्ांना
विलेल्या कर्जाच्या शासकीय ्कहमीपोटी शासनाने बँकेस िे य असलेली रक्कम (मुद्दल +
व्यार्ज) वनवित करणे.

शासन वनणणय क्रमांकः ससाका-२०21/प्र.क्र.44/3-स

2) नांिेड वर्जल्हा मध्यिती सहकारी बँक वलवमटे ड, उसमानाबाि वर्जल्हा मध्यिती सहकारी बँक
वलवमटे ड ि मुंबई वर्जल्हा मध्यिती सहकारी बँक वलवमटे ड या बँकांना शासकीय ्कहमीपोटी
शासनाने िे य असलेली रक्कम (मुद्दल + व्यार्ज) वनवित करणे.
3) िरीलप्रमाणे बँकांना शासकीय ्कहमीपोटी िे य असलेली रक्कम संबंवधत बँकांना अिा
करण्याचा कालािधी वनवित करणे.
2.

सवमतीने तीन मवहन्यात शासनास अहिाल सािर करािा.

3.

सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202107221234465402 असा आहे . हा आिे श
वडर्जीटल सिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने,
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( प्रशांत र. पपपळे )

कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,

1) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मुंबई
2) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई
3) मा.मंत्री (सहकार) यांचे खार्जगी सवचि मंत्रालय, मुंबई
4) मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खार्जगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई
5) अपर मुख्य सवचि (सहकार), सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) श्री.रार्जगोपाल िे िरा, प्रधान सवचि (वि. सु.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
7) श्री.शेखर गायकिाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
8)

श्री.अवनल किडे , सहकार आयुक्त ि वनबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

9)

श्री.मंगेश वतटकारे, सह संचालक (अ्ण) साखर आयुक्तालय, पुणे.

10)

श्री.विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावित,मुंबई.

11)

श्री.ए.आर.िे शमुख, व्यिस्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मया., मुंबई

12)

व्यिस्ापकीय संचालक /मुख्य कायणकारी अवधकारी, नांिेड/ उसमानाबाि वर्जल्हा मध्यिती सहकारी
बँक.

13)

वित्त विभाग (व्यय-2), कराधान-3 ि अ्णसक
ं ल्प-12 (अ्ोपाय शाखा)

14)

कायासन १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

15)

कक्ष अवधकारी, 16-स त्ा िेब को-ऑर्डडनेटर, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

16)

वनिड नसती ( 3-स).
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