
                                                                           सहकारी सतूगिरणी प्रकल्ाांचे फेरमूल्ाांकन 
              करण््ासाठी िठीत मांगिमांडळ उ्सगमतीची 
              रचना सुधागरत करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि 

शासन गनणण् क्रमाांकः  प्रकल् -1215/प्र.क्र.41/टेक्स-1 (अ) 
मादाम कामा मािण, हुतात्मा राजिुरु चौक, 
मांिाल् (गवस्ततार), मुांबई 400 032. 

तारीख : 03 ऑिस्तट, 2019 

वाचा :- 
1. सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि, शासन गनणण् क्र.सूतगि- 1200/ प्र.क्र.153/टेक्स-1,     

गद.13.06.2000 
2. सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि, शासन गनणण् क्र.सूतगि - 1108/ प्र.क्र.91/टेक्स-1 (अ),    

गद.30.06.2011. 
3. सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि, शासन गनणण् क्र.सूतगि - 1108/ प्र.क्र.91/टेक्स-1 (अ),    

गद.30.07.2014.    
      4.   सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि, समक्रमाांकीत शासन गनणण्, गद.16.03.2017. 
      5.   सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि, शासन गनणण्,क्र.सूतगि- 3318/प्र.क्र.67/टेक्स-1(ब), 
             गद.21.01.2019. 
 

प्रस्ततावना :- 

           वाचा क्र.4 ्ेथील शासन गनणण्ान्व्े, सहकारी सतूगिरणी प्रकल्ाांच े फेरमूल्ाांकन करण््ासाठी 

वस्त िोद्योग वोि गव ािाची मांगिमांडळ उ्सगमती िठीत करण््ात आली आहे. सदर उ्सगमती ही सांबांगधत मा. मांिी 

/ मा. राज््मांिी ्ाांच््ा नावाने व त््ाांच््ा अगध्त््ाखालील  गव ािाांच््ा / खात््ाांच््ा नावाने िगठत करण््ात 

आली होती. माि, मा. मांिीमांडळ उ्सगमतीचे अध््क्ष तथा सदस्त् ्ाांच््ा अगध्त््ाखालील गव ािाांमध््े / 

खात््ाांमध््े बदल झाल्ाने सांगदग्धता गनमाण होऊ न्े म्हणनू सदर सगमती केवळ मा. मांिी / मा. राज््मांिी 

्ाांच््ा ्दनामाने सुधागरत करण््ाची बाब शासनाच््ा गवचाराधीन होती. त््ानुसार शासन खालीलप्रमाणे 

गनणण् घेत आहे. 

शासन गनणण् :- 

        सहकारी सतूगिरणी प्रकल्ाांच े फेरमूल्ाांकन करण््ासाठी िगठत करण््ात आलेल्ा वस्त िोद्योग वोि 

गव ािाच््ा मांगिमांडळ उ्सगमतीची रचना खालीलप्रमाणे असेल. 

1. मा. मांिी (वस्त्रोद्योग वोि)                                                                      :   अध््क्ष 

2. मा. मांिी (् ण्टन)                                                                          :    सदस्त्  

3. मा. मांिी (कौशल् गवकास व माजी सैगनकाांचे कल्ाण)                   :    सदस्त्  
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4.  मा. राज््मांिी (गवत्त व गन्ोजन)                                                       :   सदस्त्  

             5.  अ्र मुख्् सगचव / प्रधान सगचव/ सगचव (गवत्त)                                :    सदस्त्  

             6.  अ्र मुख्् सगचव / प्रधान सगचव/ सगचव (वस्त्रोद्योग वोि)                         :    सदस्त् सगचव 

2. सदर उ्सगमतीची का ण्कक्षा गद.16.03.2017 व गद.21.01.2019 रोजीच््ा नमूद शासन 

गनणण्ानुसार असेल.  

3. सदर शासन गनणण् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्तथळावर उ्लब्ध 

करण््ात आला असनू त््ाचा सांकेताक 201908031231524002 असा आहे. हा आदेश गडजीटल स्तवाक्षरीने 

साक्षाांगकत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्््ाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नावाने. 

 

 
                        ( गवशाल मदने ) 
                    अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख््मांिी ्ाांच ेप्रधान सगचव, मुख््मांिी  सगचवाल्, मांिाल्, मुांबई - 32. 
2. मा. मांिी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांिाल्, मुांबई - 32. 
3. मा. मांिी (् ण्टन) ्ाांच ेखाजिी सगचव, मांिाल्, मुांबई - 32. 
4. मा. मांिी (कौशल् गवकास व माजी सैगनकाांचे कल्ाण) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांिाल्, मुांबई - 32. 
5. मा. राज््मांिी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांिाल्, मुांबई - 32. 
6. मा. राज््मांिी (गवत्त व गन्ोजन) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांिाल्, मुांबई - 32. 
7. मा. मुख्् सगचव ्ाांच ेस्तवी् सहाय््क, मांिाल्, मुांबई-32. 
8. अ्र मुख्् सगचव (गवत्त), गवत्त गव ाि ्ाांचे स्तवी् सहा्क, मांिाल्, मुांबई - 32. 
9.  सगचव (वस्त्रोद्योग वोि), सहकार, ्णन व वस्त िोद्योग वोि गव ाि ्ाांचे स्तवी् सहा्क, मांिाल्, मुांबई - 32. 
10. आ्कु्त, वस्त्रोद्योग वोि, वस्त्रोद्योग वोि आ्कु्ताल्, महाराष्ट्र राज््, नाि्रू. 
11. अध््क्ष, महाराष्ट्र राज्् सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासांघ म्ा., वकील हाऊस, मुांबई. 
12. गनवडनस्तती (का्ासन टेक्स 1-अ / टेक्स 1-ब). 

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