
राज्यातील शेतक-याांना कर्जपरुवठा करणा-या त्रिस्तरीय 
पत सांरचनेवर कोत्रवड-१९/ लॉकडाऊनच ेहोणारे दूरगामी 
पत्ररणाम व त्यावरील उपाययोर्ना याबाबत अभ्यास करुन 
शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सत्रमती गठीत 
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प्रस्तावना :-  
 

कोत्रवड-१९ च्या त्रवषाणरू्न्य रोगाचा सांपणूज र्गभर प्रादुभाव झाल्यामुळे कें द्र शासनाने त्रद.२४.३.२०२० 

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

झाला आहे. सदर लॉकडाऊन मुळे सांपणूज देशात सामात्रर्क व आर्थथक र्नर्ीवन त्रवस्कळीत झाले आहे. या 

रोगाच्या प्रादुभावाच ेराज्याच्या अथजव्यवस्थेवर दूरगामी पत्ररणाम होण्याची शक्यता आहे. पत्ररणामी, राज्यातील 

सहकार क्षेिावर देखील हे पत्ररणाम होणार आहेत. 

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

लाख सहकारी सांस्था कायजरत असून राज्यातील ५.५ कोटी नागत्ररक त्रवत्रवध सहकारी सांस्थाांचे सभासद आहेत. 

राज्याच्या सहकार क्षिेातील खेळते भाांडवल सुमारे ३.५ लाख कोटी असून सहकार क्षेिात सुमारे ३.० लाख 

पेक्षा र्ास्त कमजचारी कायजरत आहेत.  

३. त्रवशेषत: राज्यातील शेतक-याांना शेती/ त्रपक कर्ज परुवठा करण्यात त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँाांच े

योगदान महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्ट्टीने राज्यातील शेतक-याांना कर्जपरुवठा करणा-या त्रिस्तरीय पत सांरचनेवर 

कोत्रवड-१९/ लॉकडाऊनच े होणारे दूरगामी पत्ररणाम व त्यावरील उपाययोर्ना याबाबत अभ्यास करुन 

उपाययोर्नेसह शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सत्रमती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या त्रवचाराधीन 

होती.  

शासन त्रनणजय :- 
 

 उपरोक्त पार्श्जभमूीवर खालीलप्रमाणे सत्रमती गठीत करण्याचा त्रनणजय शासनाने घेतलेला आहे. 

१) श्री. अत्रनल कवडे, सहकार आयुक्त व त्रनबांधक, सहकारी सांस्था, पणेु -  अध्यक्ष 

२) डॉ.आनांद र्ोगदांड, अप्पर आयुक्त व त्रनबांधक, सहकारी सांस्था, पणेु -  सदस्य 

३) श्री. श्रीकृष्ट्ण वाडेकर, त्रवभागीय सहत्रनबांधक, सहकारी सांस् था, कोल्हापरू-  सदस्य  
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४) श्री.अत्रर्त देशमुख, कायजकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ, मुांबई- सदस्य 

५) श्री. शैलेश कोतत्रमरे, प्रशासक, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, सोलापरू -  सदस्य 

६) डॉ. सांतोष  कोरपे, चअेरमन, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, अकोला -  सदस्य 

७) श्री. प्रताप चव्हाण, मुख्य कायजकारी अत्रधकारी, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, पणेु- सदस्य 

८) श्री. अशोक खरात, मखु्य कायजकारी अत्रधकारी, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँक, बुलढाणा- सदस्य 

९) श्री. डी. एस. साळुांखे, उपत्रनबांधक, सहकारी सांस्था, मुख्यालय, पणेु -   सदस्य सत्रचव 

सदर सत्रमतीची कायजकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :-  

१) राज्यातील शेतक-याांना कर्जपरुवठा करणा-या त्रिस्तरीय पत सांरचनेवर कोत्रवड-१९/ 
लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी पत्ररणामाांचा अभ्यास करणे. 

२) राज्यातील शेतक-याांना कर्जपरुवठा करणा-या त्रिस्तरीय पत सांरचनेवर कोत्रवड-१९/ 
लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी पत्ररणामाांच्या अनुषांगाने शासनास उपाययोर्ना सचुवून अहवाल 
सादर करणे.   

३) सदरहू सत्रमतीने आपला अहवाल दोन मत्रहन्यात सादर करावा.  

सदर शासन त्रनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 202005271206440702 असा आहे. हा शासन त्रनणजय त्रडर्ीटल 

स्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने. 
 

 
 
                                   ( रमेश शशगटे ) 
                        अवर सत्रचव तथा सहत्रनबांधक, 
                      सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. मांिी (सहकार) याांच ेखार्गी सत्रचव, मांिालय, मुांबई 
2) श्री. अत्रनल कवडे, सहकार आयुक्त व त्रनबांधक, सहकारी सांस्था, पणेु 
3) डॉ.आनांद र्ोगदांड, अप्पर आयुक्त व त्रनबांधक, सहकारी सांस्था, पणेु  
4) श्री. श्रीकृष्ट्ण वाडेकर, त्रवभागीय सहत्रनबांधक, सहकारी सांस् था, कोल्हापरू 
5) श्री.अत्रर्त देशमुख, कायजकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ, मुांबई 
6) श्री. शैलेश कोतत्रमरे, प्रशासक, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, सोलापरू 
7) डॉ. सांतोष  कोरपे, चअेरमन, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, अकोला 
8) श्री. प्रताप चव्हाण, मुख्य कायजकारी अत्रधकारी, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, पणेु 
9) श्री. अशोक खरात, मखु्य कायजकारी अत्रधकारी, त्रर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँक, बुलढाणा 
10) श्री. डी. एस. साळुांखे, उपत्रनबांधक, सहकारी सांस्था, मुख्यालय, पणेु  

http://www.maharashtra.gov.in/
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11) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापत्ररक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
12) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापत्ररक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
13) त्रवभागीय सहत्रनबांधक, सहकारी सांस्था (सवज) 
14) अत्रधदान व लेखा अत्रधकारी, मुांबई 
15) त्रनवासी लेखा पत्ररक्षा अत्रधकारी, मुांबई 
16) त्रर्ल्हा कोषागार अत्रधकारी, पणेु 
17) त्रनवड नस्ती.  
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