
राज्य सहकारी निवडणूक 
प्रानिकरणावरील अनिकारी/ 
कर्मचा-याांच्या नियुक्तीबाबत 

र्हाराष्ट्र शासि 
सहकार, पणि व वस्त रोद्योग वोभ नव ाभ 

शासि पनरपरक क्रर्ाांकः रानिआ-2013/ प्र.क्र.182 /13स 
मंत्रालय, म ंबई-400032. 
तारीख: 29 िोव्हेंबर, 2013 

वाचा –  
1) शासि निणमय  सहकार,पणि व वस्त्रोद्योग वोभ नव ाभ क्र. सवनव 3113/प्र.क्र.72/आस्तथा 1, नि. 

31/10/2013. 
पनरपरक 

कें द्र शासिाच्या 97 व्या घटिा द रुस्तीच्या अि षंगािे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अनिनियम 1960 
मध्ये आवश्यक त्या स िारणा करुि स िारीत अनिनियम 13 ऑगस्ट 2013 रोजी जारी करण्यात आला. 
सदर स िारीत अनिनियमातील 73कब (१) ि सार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी 
राज्य सहकारी निवडणूक प्रानिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. नवभागािे नद. 30 माचच 2013 
रोजीच्या अनिस चिेि सार राज्य सहकारी निवडणूक प्रानिकरण गठीत करण्यास मान्यता नदली आहे व 
या प्रानिकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अनिकारी/कमचचारी यांच्या 44 पदांिा नद. 31/10/2013 
रोजीच्या शासि निणचयान्वये मंजूरी नदली आहे. सिर शासि निणमय र्हाराष्ट्र शासिाच्य 
www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 
क्र.२०१३१०३११५००५७८८०२  असा आहे. उपरोक्त सांि ानिि शासि निणमयातील िरू्ि पिाांकनरता 
प्रनतनियुक्तीद्वारे  रावयाच्या पिाांबाबत आवेििे र्ाभनवण्यात येत आहेत तरी सवम र्ांरालयीि नव ाभ व 
त्याांच्या अखत्यानरतील के्षनरय आस्तथापिेवरील अिुजे्ञय वेतिसांवभातील इच्छुक उरे्िवाराांिी त्याांच्या  

आस्तथापिेद्वारे प्रर्ानणत करुि नि. 3/12/2013 पयंत खालील िरू्ि पत्त्यावर त्याांची आवेििपरे 
सािर करावीत.  

पत्ता- अवर सनचव, कायासि 13-स, 
सहकार,पणि व वस्त्रोद्योग वोभ नव ाभ, 
7 र्जला नवस्ततार इर्ारत,र्ांरालय, रु्ांबई-400032. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः शासन ननर्णय क्रमाांक लिहा 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

सिर शासि निणमय र्हाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201311291542027502 असा आहे. हा आिेश नडजीटल 
स्तवाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे.  

 ( पां.स.देवकर) 
अवर सनचव,महाराष्ट्र शासि,  
सहकार,पणि व वस्त्रोद्योग वोभ नव ाभ 

 
प्रत, 

1. अरु्स/प्र.स./सनचव/सवम नव ाभ  
2. निवड िस्तती 

पिे व पिसांखयाांचे नववरणपर 

अ.क्र पििार् वेतिश्रेणी पिसांखया 
१ सहकार निवडणूक अनिकारी पी.बी.३-रु.१५६००- १००+गे्रड वेत ७६०० १ 
२ प्रशासकीय अनिकारी  पी.बी.२-रु.९३००-३४८००+गे्रड वेति 4८०० ३ 
३ उच्चश्रेणी लघुलेखक पी.बी.२-रु.९३००-३४८००+गे्रड वेति ४८०० १ 

 

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

	राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावरील अधिकारी/
	कर्मचा-यांच्या नियुक्तीबाबत
	शासन परिपत्रक क्रमांकः रानिआ-2013/ प्र.क्र.182 /13स
	वाचा –

	परिपत्रक

		2013-11-29T15:51:43+0530
	Deokar Pandurang S




