सहकारी सूतगिरण्या / यंत्रमाि सहकारी संस्था
यांच्या कामाचे मुल्यमापन करणे, िुणात्मक
सुधारणा करणे, सखोल अभ्यास करण्यासा ी
सगमती ि ीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि
शासन गनणणय क्रमांकः .संगकणण-1017/प्र.क्र.76/टे क्स 1 (अ)
मादाम कामा मािण, हु तात्मा राजिुरु चौक,
मंत्रालय ( गवस्तार), मुंबई 400 032.
तारीख : 16 ऑक्टोबर, 2017
प्रस्तावना :राज्यात सुमारे 2 लाख सहकारी संस्था कायणरत असून या संस्थांची स ासद संख्या सुमारे
5.5 कोटी आहे. राज्यातील सहकारी क्षेत्राचे खेळते ांडवल सुमारे रु.6 लाख कोटी आहे. सहकार क्षेत्रातील
प्रामुख्याने गवगवध कायणकारी सहकारी संस्था, गजल्हा मध्यवती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने,
सहकारी सूत गिरण्यां, यंत्रमाि सहकारी संस्था, सहकारी कृगि पणन व प्रक्रीया संस्था, मध्यवती सहकारी
ग्राहक संस्था, नािरी / ग्रामीण गबिर शेती सहकारी पत संस्था, सहकारी दु ध उत्पादक संघ, औद्योग वोगिक
सहकारी संस्था इत्यादी संस्थाचे राज्याच्या ग्रामीण अथणव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाचे योिदान आहे.
राज्यातील सवण सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकार कायदा, गनयम, संस्थेचे उपगवधी,
नाबाडण च्या मािणदशणक सूचना व शासनाच्या धोरणात्मक गनणणयास अधीन राहू न करणे अपेगक्षत आहे. तथागप
काही संस्थांनी कायदा, गनयम, उपगवधीतील तरतुदी व शासनाच्या धोरणात्मक गनणणयांचे उल्लंघन करुन
गनणणय घेतल्यामुळे अशा संस्था आर्थथक अडचणीत आल्याचे गनदशणनास आले आहे. याबाबत काही प्रमुख
सहकारी संस्थांच्या विाचा सखोल अभ्यास करुन या संस्थांच्या कामकाजाचे योय य मुल्यमापन करणे व
त्यामध्ये िुणात्मक सुधारणा करण्यासा ी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यातील
सहकारी सूतगिरण्यां / यंत्रमाि सहकारी संस्था यांच्या कामकाजाचे मुल्यमापन करणे, िुणात्मक सुधारणा
करणे याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासा ी सगमती ि ीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या गवचाराधीन होता.
शासन गनणणय :राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या / यंत्रमाि सहकारी संस्था यांच्या कामकाजाचे मुल्यमापन
करणे व त्यामध्ये िुणात्मक सुधारणा करणे याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासा ी खालीलप्रमाणे सगमती
ि ीत करण्यात येत आहे.

शासन गनणणय क्रमांकः संकीणण-1017/प्र.क्र.76/टे क्स-1 (अ)

अ. क्र.

नांव व पदनाम

सगमतीतील पदनाम

1

श्री. संजय मीना, संचालक, वस्त्रोद्योग वोि, नािपूर

अध्यक्ष

2

श्री. नािनाथ येिलेवाड, अपर गनबंधक, सहकारी संस्था, सहकार

सदस्य

आयुक्त कायालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
3

श्रीमती सीमा पांडे,

गजल्हा उप गनबंधक, सहकारी संस्था,

सदस्य

श्री. नानासाहेब चव्हाण, गजल्हा उप गनबंधक, सहकारी संस्था,

सदस्य

िडगचरोली
4

बुलढाणा
5
2.

श्री. गकरण सोनावणे, प्रादे गशक उप संचालक (वस्त्रोद्योग वोि), सोलापूर

सदस्य सगचव

उपरोक्त सगमतीने सहकारी सूतगिरण्या / यंत्रमाि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे मुल्यमापन

करताना खालील मुद्दे गवचारात घ्यावेत.
1) संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश, उद्देशाची पुतणता गकतपत झाली आहे ?
2) संस्थांचे उद्देश साध्य करण्यात आलेल्या अडी-अडचणी व त्या सोडगवण्यासा ी करावयाची
उपाययोजना.
3) संस्थांना गदलेले शासकीय अथणसहाय्य, त्याचा गवगनयोि व आतापयंत झालेली वसुली.
4) संस्थांनी केलेले उल्लेखनीय कामकाज.
5) स ासदांच्या आर्थथक उन्नतीत संस्थेचे योिदान.
6) संस्थामुळे झालेली रोजिार गनर्थमती.
7) संस्थांच्या कामकाजात आढळू न आलेल्या त्रुटी, अगनयगमतता व िैरव्यवहार
8) अगनयगमतता व िैरव्यवहार प्रकरणी गव ािाने केलेली कारवाई
9) अवसायनात िेलेल्या संस्थांचे पुनर्थजवन करण्यासा ी उपाययोजना
10) संस्थांच्या कामकाजात िुणात्मक वाढ होण्यासा ी करावयाच्या उपाययोजना.
11) सहकार चळवळीच्या व्यापक गहताच्या दृष्ट्टीने शासन स्तरावर करावयाचे धोरणात्मक गनणणय.
3.

सदर सगमतीने आपला अहवाल तीन मगहन्यामध्ये शासनास सादर करावा.
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4.

सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201710161736267202 असा आहे . हा आदे श गडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Vishal Vishvas
Madane
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( गवशाल मदने )
अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग वोि) यांचे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मुंबई

2.

मा.राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग वोि) यांचे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

मा. प्रधान सगचव (वस्त्रोद्योग वोि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई

4.

संचालक, वस्त्रोद्योग वोि, वस्त्रोद्योग वोि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नािपूर

5.

श्री. संजय मीना, संचालक, वस्त्रोद्योग वोि, महाराष्ट्र राज्य, नािपूर

6.

श्री. नािनाथ येिलेवाड, अपर गनबंधक, सहकारी संस्था, सहकार आयुक्त कायालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

7.

श्रीमती सीमा पांडे, गजल्हा उप गनबंधक, सहकारी संस्था, िडगचरोली

8.

श्री. नानासाहेब चव्हाण, गजल्हा उप गनबंधक, सहकारी संस्था, बुलढाणा

9.

श्री. गकरण सोनावणे, प्रादे गशक उप संचालक (वस्त्रोद्योग वोि), सोलापूर

10.

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासंघ, मुंबई

11.

सवण गव ािीय/ प्रादे गशक उप संचालक (वस्त्रोद्योग वोि)

12.

सवण सहकारी सूतगिरण्यां / यंत्रमाि सहकारी संस्था (संचालक, वस्त्रोद्योग वोि, नािपूर यांचेमार्णत)

13.

गनवडनस्ती (टे क्स-1(अ)/टे क्स-(ब))
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