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प्रस्ततावना :राज््ात वस्त्रोद्योग वोि व््वसा्ात कापसाचे वाढलेले

ाव, सूताच््ा बाजारातील घसरलेल््ा ककमती

इत््ादीमुळे वस्त्रोद्योग वोि व््वसा् अडचणीत आला आहे . त््ा अनुषांिाने सूतगिरण्ाांच््ा अडचणी सोडगवण्ासांद ात
गनणण् घेण्ाची बाब शासनाच््ा गवचाराधीन होती. तसेच गद.1 सप्टें बर, 2015 रोजी झालेल््ा बैठकीत मा.
मांगरमांडळाने सहकारी सूतगिरण्ाांसाठी धोरण सादर करण्ाबाबतचे गनदे श गदले होते. त््ास अनुसरुन गद.9
जानेवारी, 2017 रोजी झालेल््ा मा. मांगरमांडळ बैठकीत मान्् करण्ात आलेल््ा प्रस्ततावास अनुसरुन शासन
खालील प्रमाणे गनणण् घेत आहे .
शासन गनणण् :1) सहकारी सूतगिरण्ा सुरळीत चालाव््ात तसेच आर्थिक अडचणीतून बाहे र ्ाव््ात ्ाकरीता राज््ातील
सहकारी सूतगिरण्ाांनी प्रगत चाती रु.३०००/- ्ाप्रमाणे गवत्ती् सांस्तिेकडू न / रा.स.गव.गन. कडू न त््ाांचे
स्ततरावर ५ वषण मुदतीसाठी कजण घ््ावे. सदर ५ वषाचे कमाल 12% प्ंतचे व््ाज शासन रे ल, परां तु ज््ा
सहकारी सूतगिरण्ाांनी त््ाांना ्ापूवी शासन आदे श गद.3 गडसेंबर, 2011 अन्व्े प्राप्त झालेल््ा गबनव््ाजी
कजाची परतफेड केली आहे त््ाच सूतगिरण्ा ्ा ्ोजनेसाठी पार राहतील. ्ासाठी ्ेणाऱ््ा खचासाठी
गवगहत पध्दतीने स्तवतांरपणे तरतूद करण्ात ्ेईल.
2) शासनाकडू न सहकारी सूतगिरण्ाांना उपलब्ध करुन दे ण्ात आलेल््ा शासकी्
होणारे व््ाज शासकी्

ाि ाांडवलावर प्राप्त

ाि ाांडवलात समा्ोगजत (interest capitalization) करण्ात ्ेऊ न्े तसेच

्ापुवी समा्ोगजत करण्ात आलेले व््ाज शासकी् ाि ाांडवल स्तवरुपात परत करण्ात ्ावे. ्ापुवी
समा्ोगजत केलेले व््ाज ज््ा लेखागशषाखाली शासकी् ाि ाांडवल मांजूर करण्ात आले आहे , त््ाच
लेखागशषाखाली खची घालण्ात ्ेईल. म्हणजेच मािास प्रविातील सूतगिरण्ाांसाठी "मािणी क्रमाांक व्ही-3, 4425-सहकारावरील ाांडवली खचण - (190) सावणजगनक क्षेरातील व इतर उपक्रमाांतील िुांतवणूका,
पांचवार्थषक ्ोजनाांतिणत ्ोजना, राज्् ्ोजनाांतिणत ्ोजना - (00) (07) सहकारी सूत कताई गिरण्ाांना
ाि ाांडवली अांशदान (गवशेष घटक ्ोजना) (4425 0703), 32 अांशदाने" ्ा लेखागशषातून व खुल््ा
प्रविातील सहकारी सूतगिरण्ाांसाठी "मािणी क्रमाांक - व्ही-3, 4425-सहकारावरील

ाांडवली खचण -

(190) सावणजगनक क्षेरातील व इतर उपक्रमाांतील िुांतवणूका, पांचवार्थषक ्ोजनाांतिणत ्ोजना, राज््
्ोजनाांतिणत ्ोजना - (00) (05) सहकारी सूत कताई गिरण्ाांना ाि ाांडवली अांशदान (4425 0338), 32
अांशदाने" ्ा लेखागशषाखाली खची टाकण्ात ्ेईल.
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सदर शासन गनणण् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्तिळावर उपलब्ध
करण्ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201701111809293602 असा आहे. हा आदे श गडजीटल स्तवाक्षरीने
साक्षाांगकत करुन काढण्ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने.
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( गवशाल मदने )
का्ासन अगधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,

1) मुख्् सगचव, महाराष्ट्र राज््, मांराल्, मुांबई 32,
2) मा. मुख््मांरी ्ाांचे प्रधान सगचव, मांराल्, मुांबई,
3) मा. मांरी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांराल्, मुांबई,
4) मा. राज््मांरी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांराल्, मुांबई,
5) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञे्ता) महाराष्ट्र-1 मुांबई / महाराष्ट्र-2, नािपूर,
6) महालेखापाल, (लेखापगरक्षा) महाराष्ट्र-1 मुांबई / महाराष्ट्र-2, नािपूर,
7) प्रधान सगचव (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे स्तवी् सहाय््क,
8) प्रधान सगचव (सहकार) ्ाांचे स्तवी् सहाय््क,
9) का्ासन अगधकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि (4 प्रतींसह),
10) का्ासन अगधकारी, 16-सी, 17-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि,
11) गवत्त गव ाि, व्््-2 / अिणसक
ां ल्प-13, मांराल्, मुांबई-32,
12) गन्ोजन गव ाि, का्ासन-1431, मांराल्, मुांबई-32,
13) सहकार आ्ुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तिा, महाराष्ट्र राज््, पुणे,
14) सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि सांचालनाल्,महाराष्ट्र राज््, नािपूर,
15) प्रादेगशक उपसांचालक, वस्त्रोद्योग वोि, सोलापूर / औरांिाबाद / नािपूर /मुांबई ,
16) सवण गजल्हा उपगनबांधक, सहकारी सांस्तिा,
17) गनवासी लेखा पगरक्षा अगधकारी, मुांबई,
18) अगधदान व लेखागधकारी, मुांबई,
19) ग्रांिपाल, महाराष्ट्र गवधान मांडळ सगचवाल्, गवधान वन, मुांबई (2 प्रती),
20) का्णकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्् सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासांघ म्ागदत, वकील हाऊस, मुांबई-1,
21) चेअरमन, सवण सहकारी सूतगिरण्ा (माफणत सांचालक वस्त्रोद्योग वोि, सांचालनाल्, नािपूर),
22) गनवडनस्तती (टे क्स 1 अ / ब).
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