
राज्यातील व्यवसाययक/ नोकरदार याांना कर्ज परुवठा 
करण्यात नागरी सहकारी बकँा व नागरी/ ग्रामीण 

यबगरशेती सहकारी पत सांसथाांवर कोयवड-१९/ 
लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी पयरणाम व त्यावरील 
उपाययोर्ना याबाबत अभ्यास करुन शासनास 
अहवाल सादर करण्यासाठी सयमती गठीत 
करण्याबाबत.   
                            

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग यवभाग, 

शासन यनणजय क्र. सांकीणज ०५2०/ प्र.क्र.९६/७-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा रार्गुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400032 
यदनाांक :  27  मे, २०२० 

 

प्रसतावना :-  
 

कोयवड-१९ च्या यवषाणरू्न्य रोगाचा सांपणूज र्गभर प्रादुभाव झाल्यामुळे कें द्र शासनाने यद.२४.३.२०२० 

रोर्ी सांपणूज देशात लॉकडाऊन र्ाहीर केला आहे. यवशेषत: या रोगाचा महाराष्ट्रात मोठया प्रमूाणात प्रादुभाव 

झाला आहे. सदर लॉकडाऊन मुळे सांपणूज देशात सामायर्क व आर्थथक र्नर्ीवन यवसकळीत झाले आहे. या 

रोगाच्या प्रादुभावाच ेराज्याच्या अथजव्यवसथेवर दूरगामी पयरणाम होण्याची शक्यता आहे. पयरणामी, राज्यातील 

सहकार क्षेत्रावर देखील हे पयरणाम होणार आहेत. 

२. महाराष्ट्र राज्याच्या अथजव्यवसथेत सहकार चळवळीच े योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्यात सुमारे दोन 

लाख सहकारी सांसथा कायजरत असून राज्यातील ५.५ कोटी नागयरक यवयवध सहकारी सांसथाांचे सभासद आहेत. 

राज्याच्या सहकार क्षते्रातील खेळते भाांडवल सुमारे ३.५ लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे ३.० लाख 

पेक्षा र्ासत कमजचारी कायजरत आहेत.  

३. यवशेषत: राज्यातील व्यवसाययक/ नोकरदार याांना कर्ज परुवठा करण्यात नागरी सहकारी बकँा व 

नागरी/ ग्रामीण यबगरशेती सहकारी पत सांसथाांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्ट्टीने या सांसथाांवर कोयवड-

१९/ लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी पयरणाम व त्यावरील उपाययोर्ना याबाबत अभ्यास करुन शासनास 

अहवाल सादर करण्यासाठी सयमती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या यवचाराधीन होती.  

शासन यनणजय :- 
 

 उपरोक्त पार्श्जभमूीवर खालीलप्रमाणे सयमती गठीत करण्याचा यनणजय शासनाने घेतलेला आहे. 

१) श्री. यवद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अबजन बकँ्स फेडरेशन, मुांबई - अध्यक्ष 

२) डॉ. पी. एल. खांडागळे, अप्पर यनबांधक, सहकारी सांसथा, पणेु -   सदसय 
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३) श्री. धनांर्य डोईफोडे, प्रादेयशक सहसांचालक, साखर, पणेु -   सदसय  

४) श्री. र्यवांत र्ालगावकर, अध्यक्ष, दापोली अबजल बकँ, दापोली -   सदसय 

५) श्री. काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सह. पतसांसथा फेडरेशन, पणेु - सदसय 

६) श्री. यर्र्ाबा पवार, चेअरमन, ज्ञानदीप नागरी सह. पतसांसथा, मुांबई -  सदसय 

७) श्री. आनांद कटके, उपयनबांधक, सहकारी सांसथा, मुख्यालय, पणेु -   सदसय 

८) श्री. यमललद सोबले, उपयनबांधक, सहकारी सांसथा, मुख्यालय, पणेु -   सदसय सयचव 
 

सदर सयमतीची कायजकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :-  

१) राज्यातील व्यवसाययक/ नोकरदार याांना कर्ज परुवठा करण्यात नागरी सहकारी बकँा व नागरी/ 
ग्रामीण यबगरशेती सहकारी पत सांसथाांवर कोयवड-१९/ लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी पयरणामाांचा 
अभ्यास करणे. 

२) राज्यातील व्यवसाययक/ नोकरदार याांना कर्ज परुवठा करण्यात नागरी सहकारी बकँा व नागरी/ 
ग्रामीण यबगरशेती सहकारी पत सांसथाांवर कोयवड-१९/ लॉकडाऊनच े होणारे दूरगामी 
पयरणामाांच्या अनुषांगाने शासनास उपाययोर्ना सुचवून अहवाल सादर करणे.   

३) सदरहू सयमतीने आपला अहवाल दोन मयहन्यात सादर करावा.  
 

सदर शासन यनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 202005271206085302 असा आहे. हा शासन यनणजय यडर्ीटल 

सवाक्षरीने साक्षाांयकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने. 
 

 
 
                                   ( रमेश लशगटे ) 
                        अवर सयचव तथा सहयनबांधक, 
                      सहकारी सांसथा, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. मांत्री (सहकार) याांच ेखार्गी सयचव, मांत्रालय, मुांबई 
2) सहकार आयकु्त व यनबांधक, सहकारी सांसथा, पणेु 
3) श्री. यवद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अबजन बकँ्स फेडरेशन, मुांबई  
4) डॉ. पी. एल. खांडागळे, अप्पर यनबांधक, सहकारी सांसथा, पणेु  
5) श्री. धनांर्य डोईफोडे, प्रादेयशक सहसांचालक, साखर, पणेु  
6) श्री. र्यवांत र्ालगावकर, अध्यक्ष, दापोली अबजल बकँ, दापोली 
7) श्री. काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सह. पतसांसथा फेडरेशन, पणेु  
8) श्री. यर्र्ाबा पवार, चेअरमन, ज्ञानदीप नागरी सह. पतसांसथा, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) श्री. आनांद कटके, उपयनबांधक, सहकारी सांसथा, मुख्यालय, पणेु 
10) श्री. यमललद सोबले, उपयनबांधक, सहकारी सांसथा, मुख्यालय, पणेु  
11) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापयरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
12) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापयरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
13) यवभागीय सहयनबांधक, सहकारी सांसथा (सवज) 
14) अयधदान व लेखा अयधकारी, मुांबई 
15) यनवासी लेखा पयरक्षा अयधकारी, मुांबई 
16) यर्ल्हा कोषागार अयधकारी, पणेु 
17) यनवड नसती.  
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