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प्रसतािना:- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँ मया., मुुंबई (वशखर भवुिकास बकँ) 

ि विल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँाुंच ेकामकाि अनेक िषापासून ठप्प असल्यामुळे 
या बकँाुंबाबत अभ्यास करुन शासनास वशफारस करण्यासाठी वद. 17/12/2014 च्या शासन वनणजयान्िये 
मा. मुंत्री (वित्त, वनयोिन ि िने) याुंच्या अध्यक्षतेखाली मुंत्रीमुंडळ उपसवमती नेमण्यात आली होती. मा. मुंत्री 
(वित्त, वनयोिन ि िने) याुंच्या अध्यक्षतेखालील मुंत्रीमुंडळ उपसवमतीने शासनास सादर केलेल्या 
अहिालाच्या अनुषुंगाने मा. मुंत्रीमुंडळाच्या मान्यतेने शासनाने वद. 24.07.2015 च्या शा. वन. अन्िये 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँ मया., मुुंबई ि विल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण 
बहुउदे्दशीय विकास बकँाुंबाबत धोरणात्मक वनणजय घेतलेला आहे. सदर शासन वनणजयानुसार वशखर 
भवुिकास बकँ ि सिज विल्हा भवुिकास बकँा अिसायनात घेण्यात आल्या आहेत. तसेच थकीत किज िसूली 
ि बकँाुंच्या मालमत्ता विक्रीमधून बकँाुंच्या कमजचाऱयाुंची थकीत देणी अदा करण्याच े वनदेश देण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार कायजिाही सुरु आहे. 
2. सदर बकँा सद्यस्सथतीत अिसायनात असल्यामुळे किज िसूलीच े प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. 
थकबाकीदार शेतकऱयाुंनी किाचा भरणा केला नसल्याने त्याुंच्या िवमनींिर किाचे बोि े नोंदविण्यात 
आले आहेत. सदर बोिा नोंदीमुळे सुंबुंधीताुंना त्याुंच्या िवमनींची विक्री करता येत नाही अथिा राष्ट्रीयकृत 
बकँा, वि.म.स. बकँा अथिा तत्सम पतसुंरचनेमधून शेतीसाठी किजदेखील उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशा 
पवरस्सथतीमुळे किजदार शेतकरी दुहेरी सुंकटात सापडला आहे. तसेच भवुिकास बकँाुंची किज िसूलीदेखील 
नगण्य सिरुपाची असल्याने शासन वनणजयानुसार किज िसूलीतून कमजचाऱयाुंची देणीसदु्धा देता येत नाहीत. 
त्यामुळे हक्काची देणी न वमळाल्याने कमजचारी देखील अडचणीत आहेत.  सदर िसतुस्सथती विचारात घेता, 
भवुिकास बकँाुंच्या थकबाकीदार किजदाराुंची किजमाफी करणे, बकँाुंच्या कमजचाऱयाुंची थकीत देणी आवण 
बकँाुंच्या मालमत्ताुंबाबत वनणजय घेण्याचा प्रसताि शासनाच्या विचाराधीन होता.  
 

शासन वनणजय:- 
 महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँ मया., मुुंबई (वशखर भवुिकास बकँ) 
ि विल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँाुंबाबत खालील प्रमाणे वनणजय घेण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) किजमाफी :-  
I) सद्यस्सथतीत राज्यातील 29 विल्हा भवुिकास बकँाुंकडील 34788 किजदाराुंची थकीत 
किाची रक्कम (व्यािासह) सुमारे रु. 964.15 कोटी इतकी आहे. सदर सुंपणूज किाची रक्कम 
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(व्यािासह) माफ करण्यात येत आहे. त्यानुसार सिज विल्हा भवुिकास बकँाुंनी त्याुंच्याकडील 
किाच्या रकमा या बकँाुंकडून शासनास येणे असलेल्या रक्कमेत समायोिीत कराव्यात. 
II) सदर किाचे बोि े ज्या थकबाकीदार शेतकऱयाुंच्या िमीनींिर आहेत त्या िवमनींिरील 
सदर बोि े कमी करण्याबाबत महसूल विभागाशी समन्िय साधून पढुील कायजिाही सुंबुंधीत 
विल्हा भवुिकास बकँाुंच्या अिसायकाुंनी तातडीने करािी.  
  

ब) कमजचाऱयाुंची थकीत देणी :- 
सदर शा.वन. अन्िये भवुिकास बकँाुंच्या सेिावनिृत्त / कायजरत / कुं त्राटी कमजचाऱयाुंची 

एकूण थकीत देणी (उपदान ि इतर िधैावनक देणी ) अुंदाि ेरु. 275.40 कोटी इतकी रक्कम 
सहकार आयकु्त ि वनबुंधक, सहकारी सुंसथा, पणेु याुंना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
त्यानुषुंगाने सहकार आयकु्त याुंनी भवुिकास बकेँच्या सुंबुंधीत कमजचाऱयाुंना त्याुंची थकीत देणी 
अदा करणेबाबत पढुील आिश्यक ती कायजिाही करािी. 
 

क) भवुिकास बकँाुंच्या मालमत्ता :- 
 I) वशखर भवुिकास बकँ ि विल्हा भवुिकास बकँाुंच्या एकूण 55 मालमत्ताुंपैकी सोबतच्या 

पवरवशष्ट्ट ‘अ’ मध्ये नमूद केलेल्या 40 मालमत्ता सुंबुंधीत अिसायकाुंनी सहकार 
आयुक्ताुंकडे हसताुंतरीत कराव्यात. 

    II) भवुिकास बकँाुंच्या पवरवशष्ट्ट ‘ब’ मध्ये नमूद 4 मालमत्ताुंची विक्री प्रक्रीया न्यायप्रविष्ट्ट आहे 
त्याप्रकरणी न्यायालयाच्या वनणजयानुसार पढुील कायजिाही सुंबुंधीत अिसायकाुंनी करािी. 

     III) पवरवशष्ट्ट ‘क’ मध्ये नमूद उिजरीत 7 मालमत्ता सुंबुंधीत अिसायकाुंनी सुंबुंधीत विल्हावधकारी 
याुंचेकडे हसताुंतरीत कराव्यात. त्यानुसार सहकार आयकु्त तसचे सुंबुंधीत अिसायक 
याुंनी आिश्यक ती  कायजिाही करािी. 

 IV) साुंगली भवुिकास बकेँच्या अिसायनाच्या आदेशास मा. उच्च न्यायालयाने सथवगती 
वदलेली आहे. यासति साुंगली भवुिकास बकेँच्या 4 मालमत्ताुंबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार अिसायकाुंनी पढुील आिश्यक ती  कायजिाही करािी. 

 

ड) वशखर भवुिकास बकेँची गुुंतिणकू:-  
वशखर भवुिकास बकेँने शासकीय किजरोखे ि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकेँमध्ये मुदत ठेिींमध्ये 

गुुंतिणकू केलेली आहे. सदर शासकीय किजरोखे ि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकेँमधील मुदतठेिींची सुंपणूज 
रक्कम (व्यािासह) सहकार आयुक्ताुंकडे हसताुंतरीत करािी. त्यानुषुंगाने अिसायक, वशखर भवुिकास बकँ 
याुंनी पढुील आिश्यक ती कायजिाही करािी. 

तसेच इतर विल्हा भवुिकास बकँाुंकडील वशल्लक वनधी देखील सुंबुंधीत बकँाुंच्या अिसायकाुंनी 
सहकार आयकु्ताुंकडे हसताुंतरीत करािा. 

भवुिकास बकेँच्या कमजचाऱयाुंची सुंपणुज देणी अदा केल्यानुंतर सहकार आयुक्ताुंनी त्याुंच्याकडे 
वशल्लक असणारी रक्कम शासनास िमा करािी. 
2. शासन वनणजयातील िरील बाबींचे सवनयुंत्रण करण्यासाठी सहकार आयुक्त ि वनबुंधक, सहकारी 
सुंसथा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याुंना प्रावधकृत करण्यात येत आहे. सदर शासन वनणजयाची अुंमलबिािणी 
करण्यासाठी क्षेत्रीय अवधकाऱयाुंना अवधक मागजदशजक सचूना देण्याची आिश्यकता असल्यास त्याबाबत 
सहकार आयकु्त ि वनबुंधक, सहकारी सुंसथा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याुंनी त्याुंच्या सतरािरुन पवरपत्रकान्िये 
मागजदशजक सूचना वनगजमीत कराव्यात. 
3. सदरचा शासन वनणजय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सुंदभज क्र. 532/2022/व्यय-2,     
वदनाुंक 07.11.2022 अन्िये वमळालेल्या मान्यतेनुसार  वनगजमीत करण्यात येत आहे. 
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4. सदर शासन वनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतसथळािर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सुंकेताुंक 202211091411075902 असा आहे. हा आदेश वडिीटल 
सिाक्षरीने साक्षाुंकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 
 

                       ( सु. ल. काठोळे ) 
                                          कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

        प्रवत, 
1. मा. मुख्यमुंत्री याुंच ेप्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन, मुंत्रालय, मुुंबई-32 
2. मा. उप मुख्यमुंत्री याुंच ेसवचि, महाराष्ट्र शासन, मुंत्रालय, मुुंबई-32 
3. मा. मुंत्री (सहकार) याुंच ेखािगी सवचि. 
4. मा. विधानसभा सदसय / विधान पवरषद सदसय (सिज) 
5. मा. मुख्य सवचि याुंच ेउप सवचि. 
6. मा. अपर मुख्य सवचि(सहकार ि पणन), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग. 
7. मा. अपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विभाग.  
8. मा. प्रधान सवचि (विधी ि न्याय), विधी ि न्याय विभाग. 
9. सहकार आयुक्त ि वनबुंधक, सहकारी सुंसथा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
10. अिसायक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँ मया., मुुंबई  

        15 ए मोरिी लेन, चौपाटी, मुुंबई-400 007 
11. मुख्य महाप्रबुंधक, राष्ट्रीय कृषी  ग्रामीण विकास बकँ, 54 िलेसली रोड, वशिािीनगर,  

                    पणेु-5  
12. विल्हावधकारी (सिज)  

 13. विभागीय सहवनबुंधक, सहकारी सुंसथा (सिज) 
 14. विल्हा उपवनबुंधक, सहकारी सुंसथा (सिज) 
 15. अिसायक, विल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँ (साुंगली भवुिकास  

      बकँ िगळून सिज) 
16. विल्हा व्यिसथापक, विल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउदे्दशीय विकास बकँ (सिज) 

 17. वनिड नसती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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परिरिष्ट ‘अ’ 
 

सहकाि रिभागाच्या कायालयाांसाठी आिश्यक असलले्या रिखि भरुिकास बकँ ि रिल्हा भरुिकास बकँाांच्या मालमत्ाांचा तपिील 

अ.क्र. भरुिकास 
बकँ 

मालमत्ा के्षत्रफळ (चौ.फु.) भाड्याच्या िागेतील सहकाि रिभागाचे कायालय 
िागा बाांधकाम 

1 ठाणे खारकर आळी, ठाणे 
(स्वमालकी) 

 2118 1) जिल्हा उपजिबंधक,ठाणे 
2) उपजिबंधक, ठाणे शहर 
3) उपजिबंधक, ठाणे तालकुा 
4) जिल्हा जवशेष लेखा पजरक्षक, ठाणे 

2 पालघर स.ि.96/5/2 स्स्मथ कुबेर शॉपपग सेंटर 
गाळा िं.201, पालघर  
(स्वमालकी) 

 472 सहाय्यक जिबंधक,पालघर. 

3 रायगड 1)जिमतुी सह. गहृ संस्था, ब्लॉक िं.1, 
अजलबाग  
(स्वमालकी) 

 350 सहाय्यक जिबंधक,अजलबाग. 

2) अदे्वत सह. गहृ संस्था, ब्लॉक 
िं.102, हिमुाि आळी, पेण 
(स्वमालकी) 

 412 उपलेखापजरक्षक, पेण. 

4 िाजशक सर्व्हे िं.644/1 जवकास भवि, 
जशवािी रोड, िाजशक  
(स्वमालकी) 

8990.71 5544 1)जवभागीय सहजिबंधक, िाजशक. 
2) जवभागीय सहजिबंधक (ले.प.) 
3) जिल्हा जवशेष लेखापजरक्षक, िाजशक. 
4) जद्वतीय  जिल्हा जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1(साखर), िाजशक 
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5 धळेु गल्ली िं.2, िवग्रही, 
महािगरपाजलकेसमोर  
(स्वमालकी) 

647.75 7560 1) जिल्हा जवशेष लेखापजरक्षक, धळेु 
2) तालकुा लेखापजरक्षक,धुळे 
3)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 धळेु (पणि) 
4)जव.ले.प. वगग-2 धळेु(साखर) 
 

6 िळगाव बळीराम पेठ, िळगाव 
(ब सत्ता)  

3449 6159 1) उपजिबंधक,िळगाव 
2) प्रथम जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1, साखर 
3) जद्वतीय जवशेष लेखापजरक्षक.वगग-1, साखर 
4) जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 
5) जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2(पणि) 

7 अहमदिगर 1) कोटग गल्ली, पटवधगि वाडा, 
अहमदिगर 
   (स्वमालकी) 

15705 5918 1) जिल्हा उपजिबंधक, अहमदिगर 
2) उपजिबंधक, िगर तालकुा 
3) जवशेष लेखापजरक्षक, अहमदिगर 
4) लेखापजरक्षक, अहमदिगर 
5)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1,पणि 
6) जद्वतीय जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1 साखर 
7) ततृीय जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1 साखर 
8) अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 

2) जसटी सर्व्हे िं.3128, जशवािी चौक, 
राहुरी  
(स्वमालकी) 

2945 2945 1)सहाय्यक जिबंधक, राहुरी 
2) तालकुा लेखापजरक्षक, राहुरी 

3) पंचायत सजमती शेिारी, श्रीगोंदा 
(स्वमालकी) 

22345.18  1) सहाय्यक जिबंधक,श्रीगोंदा 
2) उप लेखा पजरक्षक,श्रीगोंदा 

4) राममंदीर रोड, कोपरगाव 
(स्वमालकी) 
 
 
 
 

5207.84  1) सहाय्यक जिबंधक, कोपरगाव 
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8 कोल्हापरू 1) ताराबाई पाकग , कोल्हापरू 
 (स्वमालकी) 

9597.69 21380 1)जवभागीय सहजिबंधक, कोल्हापरू 
2)जिल्हा उपजिबंधक.कोल्हापरू 
3) उपजिबंधक,कोल्हापरू शहर 
4) जवभागीय सहजिबंधक लेखापजरक्षक, कोल्हापरू 
5)जिल्हा जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1, कोल्हापरू 
6)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 पणि 
7) प्रथम जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 साखर 
8) जद्वतीय जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 साखर 
9) ततृीय जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 साखर 
10) प्रथम अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2,  
11) जद्वतीय अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 
12)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2, (ग्राहक) 
13)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 (िा.बकँ) 
14)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2(मिोफुले) 

   2) स.ि.1165 बी हातकणंगले 
(शासकीय) 

12868.96 2889 1) उपजिबंधक, हातकणंगले 
2 ) तालकुा लेखापजरक्षक, हातकणंगले 

9 सातारा शजिवार पेठ, कराड  
(शासकीय जलि) 

13280.74 7974 1) उपजिबंधक, कराड 
2) तालकुा लेखापजरक्षक, कराड 

10 औरंगाबाद 1) मखु्य कायालय, क्ांती चौक, 
औंरगाबाद. 

    (शासकीय जलि) 

39920.67 30526 1) जिल्हा उपजिबंधक, औरंगाबाद 
2) उपजिबंधक, औरंगाबाद 
3) जवभागीय सहजिबंधक, लेखापजरक्षक, औरंगाबाद 
4) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, औरंगाबाद 
5) जद्वतीय जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 (साखर) 
6)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 (साखर) 
7)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2(पणि) 
8)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 (ग्राहक) 
9)   जवशेष लेखापजरक्षक जव.ले.प. वगग-2(प्रथम परुक) 
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2)कन्िड धळेु रोड, कन्िड 
(स्वमालकी) 

5000 2655 1)उपजिबंधक, कन्िड 
2)तालकुा लेखापरीक्षक, कन्िड 

3)सोयगाव शेंदणुी रोड, सोयगाव 
(स्वमालकी) 

1580 1149 1) सहजिबंधक, सोयगाव 
2) तालकुा लेखापजरक्षक, सोयगाव 

11 िालिा एस पी ऑजफस समोर, िालिा 
(शासकीय) 

45192 6402.52 1)सहाय्यक जिबंधक, िालिा 
2) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 
3) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-1 (साखर) 

12 परभणी पंडीत िेहरु रोड, परभणी  
(स्वमालकी) 

16559 11194 1) जिल्हा उपजिबंधक, परभणी 
2) सहाय्यक जिबंधक, परभणी 
3) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक ,परभणी 
4) तालकुा  लेखापजरक्षक. परभणी 
5)  जवशेष लेखापजरक्षक , (साखर) 
 

13 लातरु िांदेड रोड, लातुर  
(स्वमालकी) 

7000 2441 1)सहकार न्यायालय, लातरु 

स्टेशि रोड उदगीर  
(स्वमालकी) 

19667 5040 1) सहाय्यक जिबंधक, उदगीर 
2) तालकुा लेखापजरक्षक, उदगीर 

बस स्टडँ रोड, औसा  
(स्वमालकी) 

7200 2535 1) सहाय्यक जिबंधक, औसा 
2) तालकुा लेखापजरक्षक, औसा 

14 उस्मािाबाद शहर पोजलस स्टेशि समोर उस्मािाबाद 
(स्वमालकी) 

10875 3402 1) जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1 (साखर) 

आरोग्य िगरी, उमरगा  
(स्वमालकी) 

3600  1)सहाय्यक जिबंधक, उमरगा 
2) तालकुा लेखापजरक्षक. उमरगा 

सरकारी गोडाऊि िवळ, मेि रोड 
लोहारा  
(स्वमालकी) 
 
 
 

6900  1)सहाय्यक जिबंधक, लोहारा 
2) तालकुा लेखापजरक्षक, लोहारा 
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15 बीड जफजिक्स हॉस्स्पटल शेिारी, िालिा 
रोड, बीड  
(स्वमालकी) 

16311.51  1) जिल्हा उपजिबंधक, बीड 
2) उपजिबंधक, बीड 
3) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, बीड 

16 िांदेड शासकीय औद्योजगक संस्थेसमोर, 
जवसावा िगर, िांदेड  
(स्वमालकी) 

7281.5 8772 1) जिल्हा उपजिबंधक, िांदेे़ड 
2) उपजिबंधक, िांदेड 
3) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, िांदेड 
4) तालकुा लेखापजरक्षक, िांदेड 
5)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1, साखर 
6)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2, पणि 
7) प्रादेजशक सहसंचालक, साखर 

17 अमरावती इर्ववि चौक, कॅम्प रोड, अमरावती 
(ब सत्ता) 

8004 13500 1) जवभागीय सहजिबंधक, अमरावती 
2) जिल्हा उपजिबंधक, अमरावती 
3) उपजिबंधक, अमरावती 
4) जवभागीय सहजिबंधक लेखापजरक्षक, अमरावती 
5) जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, अमरावती 
6)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2,पणि 
7)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1 सतुजगरणी 
8)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1 साखर 
9) प्रादेजशक सहसंचालक, साखर 

18 अकोला महाराणा प्रताप मागग, एस पी 
कायालयािवळ, अकोला 
(शासकीय जलि) 

10150 8130 1) जिल्हा उपजिबंधक, अकोला 
2)उपजिबंधक, अकोला 
3)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, अकोला 
4) तालकुा लेखापजरक्षक, अमरावती 
5)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1,साखर 
6)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 ग्राहक 
7)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 पदमु 
8)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 पणि 
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19 बलुडाणा चैतन्यवाडी, बलुडाणा 
 (स्वमालकी) 

30000 1698 1)जिल्हा उपजिबंधक, बलुडाणा 
2)सहाय्यक जिबंधक, बलुडाणा 
3)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, बलुडाणा 
4)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-1 साखर 

2) जसस्र्व्हल लाईि, िांदोरा रोड, 
खामगाव  
(स्वमालकी) 

4804 3824 1)सहाय्यक जिबंधक, खामगाव 
2)तालकुा लेखापजरक्षक, खामगाव 

3)लोणार स्टडँ, मेहेकर 
 (शासकीय लीि) 

7500  1)सहाय्यक जिबंधक, मेहेकर 

20 यवतमाळ 1) मखु्य कायालय,  जटळकवाडी, 
यवतमाळ  
(स्वमालकी) 

17253 5910 1)जिल्हा उपजिबंधक, यवतमाळ 
2)सहजिबंधक, यवतमाळ 
3)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, यवतमाळ 
4) तालकुा लेखापजरक्षक, यवतमाळ 

2) भखंूड सर्व्हे िं.5, मौिे उमरखेड 
(स्वमालकी) 

4760 --- भजवष्यातील कायालयासाठी प्रस्ताजवत. 

3) भखंूड शीट िं.4 (मालमत्ता 
क्.367), मौिे महागाव (स्वमालकी) 
 
 

8265 --- भजवष्यातील कायालयासाठी प्रस्ताजवत. 

21 िागपरू 1)गणेश पेठ, िागपरू  
(स्वमालकी) 

27737 29509 1) जवभागीय सहजिबंधक, िागपरू 
2) जिल्हा उपजिबंधक, िागपरू 
3) उपजिबंधक, िागपरू शहर-1 
4) उपजिबंधक, िागपरू शहर-2 
5) उपजिबंधक, िागपरू शहर-3 
 
 
 
 

2) भुखंड, गणेश पेठ, िागपरू 
{3758 चौ.फु. स्वमालकी 
1175 चौ.फु. िझलू मालकी व 
पटे्टदार बकँ} 

4933  
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6) जवभागीय सहजिबंधक, लेखापजरक्षक, िागपरू 
7)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, िागपरू 
8) प्रथम अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 
9) जद्वतीय अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 
10)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 
11)  जवशेष लेखापजरक्षक,वगग-2 (पणि) 
12) ततृीय अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 प्रक्ीया 
13) ततृीय अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 ग्राहक 
14) ततृीय अप्पर  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 साखर 

22 वधा सब्िी मंडी रोड, वधा (स्वमालकी) 17177 2260 1)जिल्हा उपजिबंधक, वधा 
2)सहाय्यक जिबंधक, वधा 
3)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, वधा 

23 चंद्रपरू गांधी माकेट, जसर्व्हील लाईि, चंद्रपरू  
(ब सत्ता) 

15000 4037 1))जिल्हा उपजिबंधक, चंद्रपरू 
2)सहजिबंधक, चंद्रपरू  
3)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, चंद्रपरू  
4)  जवशेष लेखापजरक्षक वगग-2 पणि 

24 भंडारा जशवािी स्टेडीयम समोर, भंडारा 
(शासकीय लीि) 

20742.19 6837 1)सहाय्यक जिबंधक, भंडारा  
2)जिल्हा  जवशेष लेखापजरक्षक, भंडारा  
3)  जवशेष लेखापजरक्षक, वगग-2 पणि 
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परिरिष्ट ‘ब’ 
 

रिल्हा भरुिकास बकँाांच्या न्यायप्ररिष्ट मालमत्ाांचा तपिील 
 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र. भरुिकास 
बकँ 

मालमत्ा के्षत्रफळ (चौ.फु.) काययिाही 
िागा बाांधकाम 

1 िळगाव िळगाव 3448.06  6156.49 मा. न्यायालयाच्या जिणगयािसुार संबंधीत अवसायकांिी पढुील आवश्यक 
ती कायगवाही तातडीिे करावी. 2 पणेु  

 
माकेट याडग, पणेु   35000 32782 

3 अहमदिगर  
 

 िामखेड 7875 2125 

4 औरंगाबाद 
 

जसल्लोड 4800 1793 



शासन वनणजय क्रमाुंकः एलडीबी-1015/ प्र.क्र. 28(वशकाना)/7-स 
 

पृष्ट्ठ 12 पैकी 12 

 

परिरिष्ट ‘क’ 
 

रिखि भरुिकास बकँ ि रिल्हा भरुिकास बकँाांच्या सांबांधीत रिल्हारधकािी याांचेकडे हसताांतिीत किाियाच्या मालमत्ाांचा तपिील 
 

 

 

 

अ.क्र. भरुिकास 
बकँ 

मालमत्ा के्षत्रफळ (चौ.फु.) काययिाही 
िागा बाांधकाम 

1 
 

जशखर बकँ 1) मुंबई (मलुुंड)  
(स्वमालकी) 

3 सदजिका  
(प्रत्येकी 220.16 चौ.फु.) 

 शासि जिणगयािसुार संबंधीत अवसायकांिी भुजवकास बकँांच्या मालमत्ता 
संबंधीत जिल्हाजधकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करणेबाबत आवश्यक ती 
कायगवाही तातडीिे करावी.  2) पणेु (मध्यवती इमारती समोर) 

(स्वमालकी) 
42917.19 30467.46 

3) पणेु (माकेट याडग)  
    (स्वमालकी) 

2 सदजिका 
(प्रत्येकी 900 चौ.फु.) 

2 धळेु जस.स.िं.  1470,  7143.56 8640.00 
3 परभणी जवष्णिुगर 3600.00 --- 
4 यवतमाळ 1) मौिे जदग्रस येथील भखंूड 7726  

2) मौिे कोपरा िािकर, ता. 
बाभुळगाव येथील भुखंड 

6000  
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