सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा ्ांत्रसामुग्री खरेदी
व स्थापत्् बाांधकामासाठीचे अगधकाराांचे
गवकेंद्रीकरण करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि
शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि 1200/11713/प्र.क्र.426/टे क्स 1 (अ)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजिुरु चौक,
मांत्राल् गवस्तार, मुांबई-400 032.
तारीख: 28 माचण, 2018.
वाचा :1) सहकार व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि-1200/11713/प्र.क्र.426/टे क्स 1 (अ),
गदनाांक 16 नोव्हेंबर, 2002.
2) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि-1200/11713/प्र.क्र.426/
टे क्स 1 (अ), गदनाांक 24 फेब्रुवारी, 2005.
प्रस्तावना :उपरोक्त वाचा मधील शासन गनणण् गद.16 नोव्हेंबर, 2002 अन्व्े सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा
्ांत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्् बाांधकामाच््ा गनगवदा मांजूरीसाठी राज््स्तरी् सगमत््ाांची स्थापना करण्ात
आली आहे. गद.16 नोव्हेंबर, 2002 रोजीच््ा शासन गनणण्ान्व्े िठीत करण्ात आलेल््ा सगमत््ाांमध््े
व त््ाांच््ा का्णपध्दतीमध््े गद.24 फेब्रुवारी, 2005 मधील शासन गनणण्ान्व्े सुधारणा करण्ात आली
आहे. आता सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा ्ांत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्् बाांधकामाच््ा गनगवदा मांजुरीच््ा
अगधकाराांचे गवकेंद्रीकरण करण्ाची बाब शासनाच््ा गवचाराधीन होती.
शासन गनणण् :्ा शासन गनणण्ाद्वारे राज््ातील सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा ्ांत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्् बाांधकाम
गनगवदा प्रस्तावास मांजूरी दे ण्ासाठी खालील तक्त््ात नमूद केल््ानुसार मान््ता प्रदान करण्ात ्ेत
आहे.
1) ्ांत्रसामुग्रीबाबत गवत्ती् म्ादा
अ.

तपगशल

गद.24/2/2005 रोजीच््ा शासन

क्र.
1

नवीन गवत्ती् म्ादा

गनणण्ानुसार गवत्ती् म्ादा
सहकारी सूतगिरणीच््ा

रु.15.00 लाख प्ंत

रु.2.00 कोटी प्ंत

सांचालक मांडळाच््ा सहमतीने
2

सांचालक वस्त्रोद्योग वोि नािपूर

--

रु.2.00 कोटी ते रु.5.00
कोटी प्ंत

3

मा.

मांत्री (वस्त्रोद्योग वोि)

अध््क्षतेखाली सगमती

्ाांचे

रु.50.00 लाखाचे वर

रु.5.00 कोटीपेक्षा जास्त

शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि 1200/11713/प्र.क्र.426/टे क्स 1 (अ)

2) स्थापत्् गवष्क गवत्ती् म्ादा
अ.क्र.

तपगशल

गद.24/2/2005 रोजीच््ा शासन

नवीन गवत्ती् म्ादा

गनणण्ानुसार गवत्ती् म्ादा
1

सहकारी सूतगिरणीच््ा

रु.15.00 लाख प्ंत

रु.2.00 कोटी प्ंत

सांचालक मांडळाच््ा सहमतीने
2

सांचालक वस्त्रोद्योग वोि नािपूर

--

रु.2.00 कोटी ते रु.5.00
कोटी प्ंत

3

मा.

मांत्री

(वस्त्रोद्योग वोि)

्ाांचे

रु.50.00 लाखाचे वर

रु.5.00 कोटीपेक्षा जास्त

अध््क्षतेखाली सगमती
सदर शासन गनणण् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201803281911484602 असा आहे . हा आदे श
गडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांगकत करुन काढण्ात ्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने.

ATUL NILKANTHA
PATNE

Digitally signed by ATUL NILKANTHA PATNE
DN: c=IN, o=MAHARASHTRA MARITIME BOARD,
2.5.4.20=8d0bf40e3b65aff57a661eac0968c8647c0f7b4fe084489
4f8ff1523a9955b03, ou=HOME DEPARTMENT,CID - 4209680,
postalCode=400001, st=Maharashtra,
serialNumber=9fc4c06d488cd407357532ff5c22ad27b0944c679
5b95ca9cd4c1d8dc1dddc45, cn=ATUL NILKANTHA PATNE
Date: 2018.03.28 19:21:18 +05'30'

( अतुल पाटणे )
सगचव (वस्त्रोद्योग वोि)
प्रत,

1) मुख्् सगचव, महाराष्ट्र राज््, मांत्राल्, मुांबई 32,
2) मा. मुख््मांत्री ्ाांचे प्रधान सगचव, मांत्राल्, मुांबई,
3) मा. मांत्री (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांत्राल्, मुांबई,
4) मा. राज््मांत्री (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांत्राल्, मुांबई,
5) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञे्ता) महाराष्ट्र-1 मुांबई / महाराष्ट्र-2, नािपूर,
6) महालेखापाल, (लेखापगरक्षा) महाराष्ट्र-1 मुांबई / महाराष्ट्र-2, नािपूर,
7) प्रधान सगचव (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे स्वी् सहाय््क,
8) प्रधान सगचव (सहकार) ्ाांचे स्वी् सहाय््क,
9) का्ासन अगधकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि (4 प्रतींसह),
10) का्ासन अगधकारी, 16-सी, 17-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि,
11) गवत्त गव ाि, व्््-2 / अथणसक
ां ल्प-13, मांत्राल्, मुांबई-32,
12) गन्ोजन गव ाि, का्ासन-1431, मांत्राल्, मुांबई-32,
13) सहकार आ्ुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज््, पुणे,
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि 1200/11713/प्र.क्र.426/टे क्स 1 (अ)

14) सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि सांचालनाल्,महाराष्ट्र राज््, नािपूर,
15) प्रादेगशक उपसांचालक, वस्त्रोद्योग वोि, सोलापूर / औरांिाबाद / नािपूर /मुांबई ,
16) सवण गजल्हा उपगनबांधक, सहकारी सांस्था,
17) गनवासी लेखा पगरक्षा अगधकारी, मुांबई,
18) अगधदान व लेखागधकारी, मुांबई,
19) ग्रांथपाल, महाराष्ट्र गवधान मांडळ सगचवाल्, गवधान वन, मुांबई (2 प्रती),
20) का्णकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्् सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासांघ म्ागदत, वकील हाऊस, मुांबई-1,
21) चेअरमन, सवण सहकारी सूतगिरण्ा (माफणत सांचालक वस्त्रोद्योग वोि, सांचालनाल्, नािपूर),
22) गनवडनस्ती (टे क्स 1 अ / ब).

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

