
महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी 
स्थापन करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
सािवजवनक आरोग्य विभाग 

शासन वनणवय क्रमाांकः राकायो-2018/प्र.क्र.145/राकावि-2 
गोकूळदास तेपजाल रुग्णालय आिार, सांकूल इमारत,10 िा मजला, 

मांत्रालय, म ांबई-400 001. 
वदनाांक :  05 मे, 2018. 

िाचा -  
1) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-2014/प्र.क्र.333/14/राकावि-2, 

वदनाांक 21.06.2016. 
2) आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई याांचे पत्र क्रमाांक आय क्त/राकावियो/ 

का.क्र.9/3419/2018, वदनाांक 07.03.2018. 
3) आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई याांचे पत्र क्रमाांक 

आय क्त/राकावियो/का.क्र.9/4973/2018, वदनाांक 05.04.2018. 

प्रस्तािना - 
कें द्र शासनाने सन 2010 मध्ये राज्य कामगार विमा अवधवनयम 1948 मध्ये स धारणा केली असून 

त्यातील कलम 58(5) न सार राज्यकरीता राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामांडळ स्थापन करण्याची तरतूद 
विवहत केलेली आहे. या तरतूदीच्या अन षांगाने स्ितांत्र राज्यस्तरीय महामांडळाची स्थापना वदनाांक 21.06.2016 
च्या शासन वनणवयाद्यारे करण्यात आली होती. तथावप, राज्य कामगार विमा महामांडळाच्या वदनाांक 06.12.2017 
ि वदनाांक 16.02.2018 रोजी सांपन्न झालेल्या 172 ि 173 क्रमाांकाच्या बठैकीमध्ये राज्य कामगार विमा 
योजकेरीता सोसायटी स्थापन करणेबाबत मागवदशवक स चना वनगववमत करण्यात आल्या आहेत. सोसायटी 
स्थापन झाल्यास राज्य कामगार विमा महामांडळाकडून येणारी रक्कम थेट सोसायटीत जमा होईल आवण 
महत्िाचे वनणवय जलदगतीने घेण्यात येऊन विमा लाभार्थ्यांना िदै्यकीय स विधा अवधक स लभतेने ि 
पवरणामकारकवरत्या प रविता येतील. त्याम ळे राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामांडळाची स्थापना रद्द करुन 
त्याऐिजी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणवय-  
सािवजवनक आरोग्य विभाग, शासन वनणवय क्रमाांक राकायो-2014/प्र.क्र.333/14/राकावि-2, वदनाांक 

21.06.2016 चा शासन वनणवय रद्द करण्यात येत असनू राज्य कामगार विमा योजनेकरीता महाराष्ट्र राज्य 
कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्यास या शासन वनणवयाद्यारे मान्यता देण्यात येत आहे.   
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1) महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या वनयामक मांडळ ि कायवकारी सवमती याांची 
सांरचना खालील प्रमाणे राहील. त्याांचे कायव ि शक्ती पवरवशष्ट्ट “अ” ि “ब” मध्ये जोडण्यात 
आले आहे. 

वनयामक मांडळ (Governing Body) 
अध्यक्ष मा.मांत्री, सािवजवनक आरोग्य, महाराष्ट्र शासन 
उपाध्यक्ष अप्पर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि, सािवजवनक आरोग्य, महाराष्ट्र शासन 
सदस्य अप्पर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन 
 अप्पर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन 
 राज्य कामगार विमा महामांडळ प्रवतवनधी 
 वनयोक्ता प्रवतवनधी (3) 
 कामगार प्रवतवनधी (3) 
 अप्पर आय क्त, राज्य कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र 
 राज्य िदै्यकीय अवधकारी, राज्य कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र 
म ख्य कायवकारी 
अवधकारी तथा सदस्य 
सवचि 

आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना 

     कायवकारी सवमती (Executive Committee) 
अध्यक्ष म ख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन 
उपाध्यक्ष अप्पर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि, सािवजवनक आरोग्य, महाराष्ट्र शासन 
सदस्य अप्पर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन 
 अप्पर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन 
 आय क्त, आरोग्य सेिा, महाराष्ट्र शासन 
 वनयोक्ता प्रवतवनधी (1)-वनयामक मांडळाचे वनयोक्ता प्रवतवनधी 

सदस्याांमध न वनयामक मांडळाने नामवनदेशीत केलेले 
 कामगार प्रवतवनधी (1)-वनयामक मांडळाच े वनयोक्ता प्रवतवनधी 

सदस्याांमध न वनयामक मांडळाने नामवनदेशीत केलेले 
 अप्पर आय क्त, राज्य कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र  
 राज्य िदै्यकीय अवधकारी, राज्य कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र 
म ख्य कायवकारी 
अवधकारी तथा सदस्य 
सवचि 

सांचालक (िदै्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई 
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2) सदर सोसायटीचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात याि.े त्यािर आय क्त, राज्य 

कामगार विमा योजना, म ांबई याांच्या वनयांत्रण असेल. 
3) सदर सोसायटीचा जमा खचव ि ताळेबांद याांचे लखेापवरक्षण महालेखापाल याांच्याकडून 

करुन घेण्यात याि.े  
4) सद्य:स्स्थतीत राज्य कामगार विमा योजनेत कायवरत असलेले राज्य शासनाचे कमवचाऱयाांच े

ितेन ि सेिा शती सांरवक्षत राहतील तसेच सदर कमवचाऱयाांना राज्य शासनाचे सेिाविषयक 
“महाराष्ट्र नागरी सेिा वनयम” लागू राहणार असून महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा 
सोसायटीचे कमवचारी आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना महाराष्ट्र याांच्या प्रशासकीय 
वनयांत्रण ि पयविके्षणाखाली राहतील. तसेच सोसायटी स्थावपत झाल्यास राज्य शासनाचे 
कमवचारी सोसायटीच्या आस्थापनेिर Deemed Deputation कायवरत राहतील याबाबतचा 
वनणवय सामान्य प्रशासन विभाग ि वित्त विभागाच्या सहमतीने स्ितांत्रपणे घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

5) उपरोक्त शासन वनणवयाची अांमलबजािणी करण्यास आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना, 
म ांबई याांना प्रावधकृत करण्यात येत आहे. 
 

सदर शासन वनणवय राज्य मांवत्रमांडळाच्या वनणवयान सार वनगववमत करण्यात येत आहे.  
 
सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201805051151304317 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

 सांजय मोरे 
 शासनाचे उप सवचि 
प्रत, 

1. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सवचि, राजभिन, म ांबई. 
2. म ख्यमांत्री, याांचे प्रधान सवचि,मांत्रालय, म ांबई. 
3. मांत्री, सािवजवनक आरोग्य ि क ट ांब कल्याण याांचे खाजगी सवचि, म ांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मांत्री, कामगार याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई. 
5. राज्यमांत्री, आरोग्य ि क ट ांब कल्याण याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई. 
6. अप्पर म ख्य सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
7. अप्पर म ख्य सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
8. प्रधान सवचि, सािवजवनक आरोग्य ि क ट ांब कल्याण, मांत्रालय, म ांबई. 
9. प्रधान सवचि, वनयोजन विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
10. सवचि, कामगार विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
11. आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई. 
12. महासांचालक, राज्य कामगार विमा महामांडळ,पांचवदप भिन, सी.आई.जी.मागव, निी 

वदल्ली-110 002. 
13. सांचालक (िदै्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई. 
14. वनिड  नस्ती (राकावि-2). 
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पवरवशष्ट्ट “अ” :  वनयामक मांडळाची काये ि शक्ती 

वनयामक मांडळाची काये ि शक्ती (Functions & Powers of Governing Body) 
  

1 .काये :- 
1. अध्यक्षाांनी वठकाण ि िळे वनवरृत केल्यान सार 06 मवहन्यात वकमान एकदा 

वनयामक मांडळाची बठैक घेण्यात येईल. वनयामक मांडळाच्या 1/3 सदस्याांकडून 
अध्यक्षाांना विनांती प्राप्त झाल्यास, अध्यक्षाांकडून शक्य तेिढ्या वशघ्रतेने ि शक्य 
त्या वठकाणी वनयामक मांडळाची बठैक बोलाविण्यात येईल. 

2. माांडण्यात आलेल्या कायवस चीिर विचार विवनमय / मान्यता देण्याकरीता दरिषी 
10 वडसेंबर ि 10 जून पिूी वनयामक मांडळाची बठैक घेण्यात येईल. 

 
 31 माचव ला सांपणाऱया िषाकरीता 31 मे पिूी वित्तीय वििरणपत्र (जमा ि 

अदान लेखा, प्राप्ती ि खचव लेखा आवण ताळेबांद पत्र) तयार करण्यात येऊन 
10 जून पिूी वनयामक मांडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करणे. मान्य करण्यात 
आलेले लेखा वनयांत्रक महालेखापवरक्षक (C&AG) याांच्याकडे नावमका प्रविष्ट्ट 
असलेल्या सनदी लेखापाल (CA) याांना लेखापवरक्षाकरीता पाठविण्यात 
येईल. 

 परीवक्षत लेखा लेखापवरक्षा अहिालासह 10 वडसेंबर पिूी घेण्यात येणाऱया 
वनयामक मांडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात येईल.  

 10 वडसेंबर पिूी घेण्यात येणाऱया वनयामक मांडळाच्या बठैकीमध्ये चालू ि 
प ढील िषाकरीता अथवसांकस्ल्पय अांदाजपत्रक ि िार्षषक कृती आराखडा 
सादर करण्यात येईल 

 अध्यक्षाांच्या मान्यतेने इतर कायवस ची 
 

 प्राप्ती ि खचव लेखा आवण अथवसांकस्ल्पय अांदाजपत्रकासह बठैकीचे मान्यताप्राप्त 
इवतिृत्त राज्य कामगार विमा महामांडळास विहीत तारखेस सादर करण्यात येईल. 
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3. वनयामक मांडळाच्या िार्षषक बठैकीमध्ये खालील बाबी माांडण्यात येऊन वनकाली 

काढण्यात येईल.  
 सोसायटीचे िार्षषक िास्तविक ि वित्तीय प्रगती अहिाल 
  मागील िषाचे प्राप्ती ि खचव लेखा आवण ताळेबांद पत्र 
 प ढील िषाचा िार्षषक कृती आराखडा 
 प ढील िषाचे अथवसांकस्ल्पय अांदाजपत्रक 
 धोरणे आवण प्रकल्प आढािा, वटप्पणी ि वशफारसी असल्यास, 
 कायवकारी सवमती ि इतर सवमत्याांची वनय क्ती 
 अध्यक्षाांच्या मान्यतेने इतर बाबी 

   
4. वनयामक मांडळाच्या बठैकीचे स चनापत्रामध्ये बैठक आयोवजत केल्याचा वदनाांक, 

िळे ि वठकाण या बाबी नमूद करून बठैकीचे स चनापत्र बठैकीच्या वदनाांकाच्या 
10 कामाांच्या वदिसाांपिूी वनयामक मांडळाच्या प्रत्येक सदस्याांना देण्यात यािी. 
सदर स चनापत्र म ख्य कायवकारी अवधकारी याांच्या माफव त वनगववमत करण्यात 
येऊन सदर स चनापत्रासोबत बठैकीची कायवस ची सादर करण्यात येईल, तथावप 
आकस्स्मकवरत्या एखाद्या सदस्यास स चनापत्र वनगववमत करण्यात न आल्यास 
बठैकीमध्ये घेण्यात आलेला वनणवय अग्राह्य ठरविण्यात येणार नाही. तातडीच्या 
प्रसांगी वकमान 07 कामाांच्या वदिसाांपिूी स चनापत्र वनगववमत करून अध्यक्षाांना 
वनयामक मांडळाची बठैक बोलविता येईल. 06 मवहन्याांच्या कालािधीत वकमान 
एक बठैक आयोवजत करण्यात येईल. तथावप वनयामक मांडळ ककिा अध्यक्ष 
सोसायटीची उत्तम कायववशलता अथिा स धारणेच्या कारणास्ति अवधक बठैका 
घ्याियासाठी इच्छूक असल्यास त्याबाबत सिव सांबांवधताांना कळिून तशी अन मती 
त्याांना असेल.  

5. वनयामक मांडळाच्या बठैकीमध्ये अध्यक्ष हे अवधकारपीठ साांभाळतील तसेच 
अध्यक्षाांच्या अन पस्स्थतीत उपाध्यक्ष हे अवधकारपीठ साांभाळतील ि तसे न 
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झाल्यास वनयामक मांडळ उपस्स्थत सदस्याांपैकी एक सदस्याची अध्यक्ष म्हणनू 
वनिड करेल. 

6. वनयामक मांडळाच्या सदस्याांची भरलेल्या पदाांपैकी एक तृतीयाांश अथिा वकमान 
तीन यापैकी जे जास्त असेल ते वनयामक मांडळाच्या प्रत्येक बैठकीस गणपतूी 
(Quorum) करेल.  

7. वनयामक मांडळाच्या बठैकीमध्ये सिव वििादग्रस्त प्रश्ने बह मताने वनधावरत 
करण्यात येतील. वनयामक मांडळाच्या प्रत्येक सदस्यास एकदा मत देता येईल ि 
समान मते प्राप्त झाल्यास अध्यक्षाांना वनणायक मताचा अवधकार राहील. 

8. वनयामक मांडळाच ेकोणतेही सदस्य वनयामक मांडळाच्या बैठकीमध्ये कोणताही 
ठराि माांडण्यास इच्छ क असल्यास, सदर सदस्य बठैकीच्या वदनाांकाच्या 10 
कामाांचे वदिसाांपिूी ि तातडीच्या बैठकीच्या सांदभात वकमान 07 कामाांच े
वदिसाांपिूी म ख्य कायवकारी अवधकारी याांना लेखी स चना देतील. 

9. वनयामक मांडळाच्या िार्षषक बठैकीपिूी एखाद्या विषयी वनणवय घेणे आिश्यक 
झाल्यास सदर बाब सिव सदस्याांना प्रसृत (Circulation) करता येईल ि याप्रमाणे 
वनयामक मांडळाच्या वकमान दोन तृतीयाांश सदस्याांनी अशा वनणवयास सांमती 
वदल्याच ेअवभवलवखत असल्यास ि सदस्याांच्या सहीने बह मताने मान्य झालेल े
असे कोणतेही प्रसृत वनणवय (Circulated Resolution), वनयामक मांडळाच्या 
बठैकीमध्ये घेण्यात आलेल्या वनणवयाप्रमाणे प्रभािी ि बांधनकारक राहतील. 

10. तातडीच्या पवरस्स्थतीत एखाद्या विषयी सोसायटीचे अध्यक्षाांना वनयामक 
मांडळाच्या ितीने वनणवय घेता येईल ि अशा प्रकारे घेतलेला वनणवय वनयामक 
मांडळाच्या प ढील बठैकीमध्ये अन समथवनाकरीता सादर करण्यात येईल. 

11.  बठैक सांपन्न झाल्यानांतर इवतिृत्ताची प्रत सिव सदस्याांना शक्य तेिढ्या 
लिकर उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
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2 .शक्ती :- 
1) वनयामक मांडळाचे सोसायटीच्या कामकाजािर सांपणूव वनयांत्रण असेल ि 
सोसायटीचे ध्येय ि उद्दीष्ट्टाांशी स सांगत असलेले सोसायटीचे सिव अवधकार, वनयम ि 
विवनयम आवण विलेख याांचा िापर ि पालन करण्याचे प्रावधकार वनयामक मांडळास 
राहतील. 
2) विशेषत: आवण पिूवगामी तरतूदीच्या सिवसाधारणत्िाविरूद्ध पिूवग्रह न करता, 
वनयामक मांडळ: 

 राज्य कामगार विमा अवधवनयम 1948 आवण /ककिा सोसायटी नादणी 
अवधवनयम 1860 आवण /ककिा राकावि महामांडळाच े वनदेशाांमधील तरत दींचे 
पालन करण्याच्या अधीन राहून सोसायटीच्या कारभाराच्या प्रशासन ि 
व्यिस्थापनाशी सांबांवधत कोणतेही उपविधी वनवरृत, स धावरत ि रद्दबातल 
करणे. 

 म ख्य कायवकारी अवधकारी याांनी िळेोिळेी सादर केलेले िार्षषक अथवसांकल्प ि 
िार्षषक कृती आराखडा ि त्यान षांगाने प ढील बदल विचारात घेणे ि त्यान सार 
वनयामक मांडळास मान्य असलेले बदल मान्य करणे. 

 वनधी स लभतेने उपलब्ध व्हािा याकरीता सोसायटीची वित्तीय बाबींचे 
सांवनयांत्रण करणे ि िार्षषक लेखापवरवक्षत लेखाांचा आढािा घेणे. 

 देणग्या ि दान वनधी स्िीकारणे ककिा वनयामक मांडळाच्या मान्यतेने वनधी 
स्िीकारणे. 

 योग्य िाटेल त्याप्रमाणे सोसायटीचे अध्यक्ष, म ख्य कायवकारी अवधकारी ककिा 
इतर प्रावधकारी याांना शक्ती प्रत्याय क्त करणे (Delegation of Powers). 

 योग्य िाटेल त्याप्रमाणे अशा बाबींकरीता ि अशा शतींिर, सवमत्या ि 
उपसवमत्या वनय क्त करणे आवण त्यापैकी कोणत्याही विघटीत/रद्दबातल 
करणे. 

 आय क्तालय राज्य कामगार विमा योजना याांच्या अवधपत्याखालील विशेषज्ञ, 
िदै्यकीय अवधकारी, प्रशासकीय अवधकारी, मांत्रालयीन, स श्र षा, समिदै्यकीय 
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आवण कायवरत इतर सांिगातील कमवचारी याांचा समािशे असलेला 
कमवचारीिृांदाचे सोसायटीच ेकायांचे पालन करण्यास उपयोजन करणे. 

 िस्त साम ग्री ि सेिा उपलब्ध करून घेण्यासाठी राकावि महामांडळ/राज्य 
शासनाचे खरेदी कायवपद्धतीबाबत मागवदशवक तत्ि ेअिलांबविणे. 

 राज्य कामगार विमा अवधवनयम 1948 आवण वनयम ि विवनयम मधील 
तरतूदींशी सांमत असलेले सोसायटीचे उवद्दष्ट्टे पार पाडण्यास Memorandum 
of Association मधील Clause 3 येथे समािशे केलेली काये सोसायटी पार 
पाडेल. 

 राज्य शासनाच्या विवनदेशाांच्या अवधन राहून योग्य िाटेल त्याप्रमाणे 
सोसायटीचे कामकाज पार पाडण्यासाठी अशा कराराांची सोसायटीच्या ितीने 
अांमलबजािणी करण्यासाठी म ख्य कायवकारी अवधकारी याांना प्रावधकृत करणे. 

 सोसायटीच्या उवद्दष्ट्टाांशी विसांगत राहील ककिा या वठकाणी उपलब्ध करण्यात 
आलेल्या तरतूदी, वनयामक मांडळास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्ती आवण 
प्रावधकाऱयाांना प्रवतकूल ठरतील अशा कृती ककिा उपविधी मान्य करण्याकरीता 
वनयामक मांडळास प्रावधकृत करण्यास येथे समािशे करण्यात आलेल्या बाबी 
कारणीभतू ठरणार नाही याच्या अवधन राहून सोसायटीचे उवद्दष्ट्टे पार 
पाडाियास आिश्यक ि अन षाांवगक अशा सिव कृती ि कायविाही 
सिवसाधारणपणे पार पाडणे. 

 
पवरवशष्ट्ट “ब” : कायवकारी सवमतीची काय े

कायवकारी सवमतीच ेकाये (Functions of Executive Committee) 
1) वनयामक मांडळाच्या ितीने कृती आवण विलेख करेल अशा कायवकारी सवमतीचे गठन 

वनयामक मांडळ करेल. दैनांवदन वनणवयाांच ेपालन आवण वनयामक मांडळाने मान्य केलेला 
आराखडा आवण योजनाांची अांमलबजािणी करण्यास सदर कायवकारी सवमती वनणवय 
घेईल ि शक्तींचे िापर करेल. सदर कायवकारी सवमती िार्षषक अथवसांकल्प, िार्षषक कृती 
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आराखडा आवण िार्षषक अहिाल तयार करेल आवण वनयामक मांडळास मान्यतेसाठी 
सादर करेल. 

2) कायवकारी सवमती िळेोिळेी अवतवतक्त सदस्याांना स्िीकृत करेल आवण/ककिा 
विषयातील तज्ञाांना बठैकीस वनमांवत्रत करेल. 

3) कायवकारी सवमतीचे अशासकीय सदस्याचे पदािधी 02 िषाचा राहील. कायवकारी 
सदस्याचा पदािधी हा त्याचा वनयामक मांडळातील पदािधी इतका राहील. 

4) कायवकारी सवमतीची बठैक ही म ख्य कायवकारी अवधकारी याांच्यामाफव त वकमान 07 
कामाांच्या वदिसाांपिूी लेखी स चना देऊन बोलविण्यात येईल. सदर स चनेसोबत 
कायवस ची तसेच बैठकीचा वदनाांक, िळे ि वठकाण या बाबी कळविण्यात येतील. 
कायवकारी सवमतीचे अध्यक्ष कमी कालािधीची स चना देऊन बैठक घेऊ शकतील. 

5) कायवकारी सवमतीची बैठक 03 मवहन्यात वकमान एकदा ककिा आिश्यकता असल्यास 
अवधक िारांिार घेण्यात येईल. 

6) कायवकारी सवमतीच्या सदस्याांच्या भरलेल्या पदाांपैकी एक तृतीयाांश अथिा वकमान तीन 
यापैकी जे जास्त असेल ते कायवकारी सवमतीच्या प्रत्येक बठैकीस गणपूती (Quorum) 
करेल. 

7) कायवकारी सवमतीच्या बैठकींचे इवतिृत्ते वनयामक मांडळाच्या प ढील बठैकीमध्ये सादर 
करण्यात येतील. 

8) वनयामक मांडळाने गठीत केलेल्या विवभन्न सवमत्या, वनयामक मांडळाच्या मान्यतेने अशा 
सवमत्याांनी केलेल्या वशफारशींिर वनणवय घेण्यास शक्ती प्रदान करण्यात आलेल्या 
कायवकारी सवमतीस अहिाल सादर करेल. 

9)  सवचिालयाच्या कामाांच े वनयोजन ि अांमलबजािणी करणे, सवचिालयाच्या ताांवत्रक/ 
व्यिस्थापकीय घटकाांच्या कामाांचे पयविके्षण करणे, तसेच सवचिालयामाफव त वनदेशन ि 
कायान्ियन चे सांवनयांत्रण करणे.  
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