सहकार क्षेत्र ात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्ांन ा
सन 2014-15 या वर्षासाठी पुर सकार दे ऊन
सन्माननत करणेबाबत....
महाराष्र शासन

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग

शासन ननणण य क्रमां क : सीसीआर-1408-/प्र.क्र.462/(भाग-2)/2 -स,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मं त्रालय, मुंबई-400032.
नदनांक : 16 जून, 2015.

वाचा :१. शासन ननणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग क्र.सीसीआर-1408/प्र.क्र.462/2-स, नदनांक 20/4/ 2012.
२. शासन ननणणय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग क्र.सीसीआर-1408/प्र.क्र.462/2-स,नदनांक 11/10/ 2013.

3.सहकार आयुक्त व ननबंधक, सहकारी संस्ा, महाराष्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. संवका/डी-1/
सह.पुरसकार2014/331/2015, नद. 3.6.2015
प्रसतावना :राज्यातील सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या सहकारी संस्ांना सहकार महर्षी, सहकार

भूर्षण व सहकार ननष्ठ याप्रमाणे पुरसकार सवरुपात रोख रक्कम, प्रशसतीपत्र व समृती नचन्ह प्रदान करुन त्यांचा
समारंभपूवक
ण गौरव करण्याबाबत उपरोक्त वाचा क्र. 1 ये्ील शासन ननणणयान्वये शासनाने ननणणय घेतलेला आहे.
वाचा क्र. 2 मधील शासन ननणणयाद्वारे सहकार महर्षी, सहकार भूर्षण व सहकार ननष्ठ या पुरसकारासाठी रक्कम
अनु क्रमे रु. 1 लाख, रु. 51,000/- व रु. 25,000/- धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यात येत.े राज्यातील पुरसकार पात्र

सहकारी संस्ांची अंनतम ननवड करण्यासाठी मा. मंत्री (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या
सनमतीने नदलेल्या मान्यतेनुस ार सन 2014-15 या वर्षासाठी सहकारी संस ्ांना पुरसकार देण्याची बाब शासनाच्या
नवचाराधीन होती.
शासन ननणणय :2.

सन 2014-15 या वर्षासाठी सहकारी संस्ांना पुरसकार प्रदान करण्यासाठी पुरसकारा्ी संस्ांची नावे

नननित करण्याकरीता मा. मंत्री (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली नद. 9 जून 2015 रोजी आयोनजत करण्यात

आलेल्या बैठकीत सदर पुरसकारांस ाठी खालील सहकारी संस्ांची ननवड करण्यात आली असून त्यांना पुरसकार
प्रदान करुन सन्माननत करण्यास या शासन ननणणयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :अ.क्र.

पु र सकाराचे नाव

1

सहकार महर्षी

नवभाग
राज्य सतरीय
पुरसकार

सं स ्ेचे नाव व पत्ता
काष्टी नवनवध कायणकारी सेवा सहकारी सोसायटी मया.
काष्टी, ता. श्रीगोंदा, नज. अहमदनगर.

गट क्र. 1 :- प्रा्नमक कृर्षी पतपुरवठा सहकारी संस्ा
औरं गाबाद
1

सहकार भू र्ष ण

नानशक
नागपूर

नवशाल नवनवध कायणकारी सेवा सहकारी संस्ा मया., चाकूर,
ता. चाकूर, नज. लातूर.
सटाणा दनक्षण भाग नवनवध कायणकारी सेवा सहकारी संस ्ा
मया., सटाणा, ता. बागलान, नज. नानशक.
नागभीड नवनवध कायणकारी सहकारी संस्ा मया. नागनभड,
ता. नागनभड, नज. चंद्रपूर.

शासन ननर्णय क्रमाांकः सीसीआर-1408-/प्र.क्र.462/(भाग-2)/2-स,

पुणे
2

सहकार ननष्ठ

कोकण
अमरावती

वसंत सवण सेवा सहकारी सोसायटी नल., म्हैसाळ, ता. नमरज,
नज. सांगली.
तळवडे नवनवध कायणकारी सेवा सोसायटी नल., तळवडे ,
ता. सावंतवाडी, नज. ससधुदुगण.
सोनाळा नवनवध कायणकारी सहकारी संस्ा मया., सोनाळा,
ता. संग्रामपूर, नज. बुलडाणा.

गट क्र. 2 :- नागरी सहकारी पतसंस्ा, ग्रामीण नबगरशेती सहकारी पतसंस्ा व पगारदार नोकरांच्या सहकारी
पतसं स ्ा
पुणे
1

सहकार भू र्ष ण

अमरावती
कोकण
औरं गाबाद

2

सहकार ननष्ठ

नानशक
नागपूर

दत्त नागरी सहकारी पतसंस ्ा मया., उरण-इसलामपूर,
ता. वाळवा, नज. सांगली.
कल्पतरु कमणचारी सहकारी पतसंस्ा मया., धामणगांव रेल्वे,
नज. अमरावती.
देवेंद्रना् नागरी सहकारी पतसंस ्ा मया., अनलबाग, मारुती
नाका, अनलबाग, नज.रायगड.
भाई उध्दवराव पाटील नशक्षक व नशक्षकेत्तर कमण चारी
सहकारी पतसंस ्ा मया., उसमानाबाद, नज. उसमानाबाद

पाटबंधारे व सावणजननक बांधकाम नवभाग कमण चारी सहकारी
पतसंस्ा मया., अहमदनगर, नज. अहमदनगर

नद भंडारा मनहला नागरी सहकारी पतसंस्ा मया., भंडारा,
नज. भंडारा.

गट क्र.3 :- नजल्हा मध्यवती सहकारी बँका, महाराष्र राज्य सहकारी बँक
1

सहकार भू र्ष ण

पुणे
कोकण

2

सहकार ननष्ठ
नागपूर

सातारा नजल्हा मध्यवती सहकारी बँक मया., सातारा,
नज. सातारा.
ससधुदूगण नजल्हा मध्यवती सहकारी बँक नल., ससधुदुगण,
नज. ससधुदुगण.

नद गडनचरोली नजल्हा मध्यवती सहकारी बँक मया.,
गडनचरोली, नज. गडनचरोली.

गट क्र. 4 :- नागरी सहकारी बँका
1
2

सहकार भू र्ष ण
सहकार ननष्ठ

कोकण

नद कल्याण जनता सहकारी बँक नल., कल्याण, नज.ठाणे.

पुणे

भनगनी ननवेनदता नागरी सहकारी बँक नल., पुणे, नज. पुणे.

नानशक

नंदुरबार मचंट को-ऑप. बँक नल.,नंदुरबार, नज. नंदुरबार

अमरावती

नजजाऊ

कमर्शशयल

को.ऑप.

बँक

नल.,

अमरावती,

नज. अमरावती.

गट क्र. 5 :- सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतनगरणी, सहकारी दु ध संघ
नागपूर
1

सहकार भू र्ष ण
औरं गाबाद

भंडारा नजल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस ्ांचा संघ मया.,
भंडारा, नज. भंडारा.
औरं गाबाद नजल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मया.,
औरं गाबाद, नज. औरं गाबाद.
पृष्ठ 4 पैकी 2

शासन ननर्णय क्रमाांकः सीसीआर-1408-/प्र.क्र.462/(भाग-2)/2-स,

नानशक
2

सहकार ननष्ठ

पुणे

सहकार महर्षी भाऊसाहेब ्ोरात सहकारी साखर कारखाना
नल., ता. संगमनेर, नज. अहमदनगर.
अण्णाभाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूतनगरणी
मया., आजरा, ता. आजरा, नज. कोल्हापूर.

गट क्र. 6 :- गृहननमाण सहकारी संस ्ा
1

सहकार भू र्ष ण

नागपूर
कोकण
कोकण

2

सहकार ननष्ठ

पुणे
कोकण

नद नवदभण नप्रनमयर को-ऑप हाऊससग सोसायटी मया.,
नागपूर, गांधीसागार, नज.नागपूर.
रुणवाल नगर को-ऑप. हाऊससग सोसायटी नल.,ठाणे.
मयुरेश दशणन को-ऑप. हाऊससग सोसायटी नल., डोंनबवली,
नज.ठाणे.

माऊन्ट वटण नप्रस्सटन सहकारी गृहरचना संस ्ा मया., पुणे,
नज. पुणे.

नद सॉलसेट कॅ्ोनलक को-ऑप. हाऊससग सोसायटी नल.,
बांद्रा, मुंबई.

गट क्र. 7 :- औद्योनगक संस्ा, हातमाग व यं त्रमाग संस्ा, उपसा ससचन संस्ा व इतर संस ्ा
नानशक
1

सहकार भू र्ष ण
पुणे

2

सहकार ननष्ठ

नागपूर

मा. आ. श्री. राधाकृष्ण नवखे पाटील सहकारी रक्स वाहतूक
संस ्ा मया., प्रवरानगर, ता. राहता, नज. अहमदनगर.

कै. आलमखान पठाण कृष्णा सहकारी पाणीपुरवठा मंडळी
नल., आलास, ता. नशरोळ, नज. कोल्हापूर.
नसध्दा्ण

बीडी उत्पादक

औद्योनगक

मया.लाखनी, ता. लाखनी, नज. भंडारा.

सहकारी संस ्ा,

गट क्र. 8 :- फळे भाजीपाला संस्ा, खरे दी नवक्री संघ, प्रनक्रया संस्ा व ग्राहक संस्ा
पुणे
1

सहकार भू र्ष ण
कोकण

2

सहकार ननष्ठ

नागपूर

यशवंत सहकारी तालुका खरे दी नवक्री संघ नल., पन्हाळा,
ता. पन्हाळा, नज. कोल्हापूर.

मालवण तालुका शासनकय व ननमशासकीय कमणचारी ग्राहक
संस ्ा मया., मालवण, नज. ससधुदूगण.
नद

लक्ष्मी

ता.नज.भंडारा.

सहकारी

धान

नगरणी

मया.,

वाकेश्वर,

गट क्र. 9 :- प्रा्नमक दु ध उत्पादक संस्ा, कुक्कुटपालन संस्ा, मत्सयपालन संस्ा व पशुसव
ं धणन संस्ा
कोकण
1

सहकार भू र्ष ण

नागपूर
नानशक

3.

धी आरनाळा नफशर मे न्स सवोदय सहकारी सोसायटी नल.,
आरनाळा, नज.ठाणे.
नकसान सहकारी दूध व्यावसायीक संस ्ा मया., पवनी,
ता. पवनी, नज. भंडारा.
अमृतवानहनी सहकारी दुध उत्पादक संस ्ा मया., जोवे,
ता. संगमनेर, नज. अहमदनगर.

पुरसकारासाठी ननवड झालेल्या सहकारी संस ्ांच्या प्रनतननधींना याबाबत मानहती देऊ न त्यांना पुरसकार

प्रदान समारं भासाठी उपस्स्त राहण्यास कळनवण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व ननबंधक, सहकारी संस ्ा,
महाराष्र राज्य, पुणे यांचेवर सोपनवण्यात येत आहे.
पृष्ठ 4 पैकी 3

शासन ननर्णय क्रमाांकः सीसीआर-1408-/प्र.क्र.462/(भाग-2)/2-स,

4.

सदरचा शासन ननणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्र. 201506161505510802 असा आहे. हा आदेश नडनजटल सवाक्षरीने
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानु सार व नावाने.

Santosh Arun
Patil

Digitally signed by Santosh Arun Patil
DN: CN = Santosh Arun Patil, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Officer On Special Duty
Date: 2015.06.16 15:08:21 +05'30'

( सं त ोर्ष पाटील )
नवशेर्ष कायण अनधकारी
प्रत :1.

मा. राज्यपाल यांचे सनचव, राजभवन, मुंबई.

3.

मा. मं त्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सनचव, मं त्रालय, मुंबई.

5.

मा. मं त्री यांचे खाजगी सनचव. (सवण)

6.

मा. राज्यमं त्री (सहकार) यांचे खाजगी सनचव, मं त्रालय, मुंबई.

8.

मा. राज्यमं त्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सनचव, मं त्रालय, मुंबई.

9.

मा. राज्यमं त्री (प.दु. म.) यांचे खाजगी सनचव, मं त्रालय, मुंबई.

11.

मा. मुख्य सनचव, महाराष्र राज्य, मं त्रालय, मुंबई.

2.
4.

7.

10.
12.

मा. मुख्यमं त्री, महाराष्र राज्य यांचे प्रधान सनचव, मं त्रालय, मुंबई
मा. मं त्री (प.दु. म.) यांचे खाजगी सनचव, मं त्रालय, मुंबई.

मा. राज्यमं त्री (पणन) यांचे खाजगी सनचव, मं त्रालय, मुंबई.

मा. नवधान पनरर्षद सदसय / नवधानसभा सदसय. (सवण)

अपर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव (नवत्त/वस्त्रोद्योग/ पणन/सहकार/प.दु.म.) यांचे सवीय सहाय्यक,
मं त्रालय, मुंबई.

13.

सहकार आयुक्त व ननबंधक, सहकारी संस ्ा, महाराष्र राज्य, पुणे.

14.

साखर आयुक्त, महाराष्र राज्य, पुणे.

15.

पणन संचालक, महाराष्र राज्य, पुणे.

16.

आयुक्त (पशुस ंवधण न, दुग्ध व मत्सयव्यवसाय), महाराष्र राज्य, मुंबई.

18.

नवभागीय सहननबंधक, सहकारी संस ्ा, (प्रशासन / लेखापनरक्षण) (सवण).

19.

नजल्हा उपननबंधक, सहकारी संस्ा, (सवण).

21.

नजल्हा कोर्षागार अनधकारी, पुणे.

23.

सहसनचव / उपसनचव / अवर सनचव / कक्ष अनधकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, प.दु.म. नवभाग,

17.

20.
22.

24.

संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, महाराष्र राज्य, नागपूर.

नजल्हा नवशेर्ष लेख ापनरक्षक वगण-1, सहकारी संस्ा (सवण).
महासंचालक, मानहती व जनसंपकण संचालनालय, मं त्रालय, मुंबई.
मं त्रालय, मुंबई.

कायासन-2-स, (ननवड नसती).

पृष्ठ 4 पैकी 4

