सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा नोंदणीस मान््ता
दे ण्ाकगरता सुधागरत धोरण..

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोि गव ाि
शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि-3315/प्र.क्र.78/टे क्स 1(अ)
मादाम कामा मािण, हु तात्मा राजिुरु चौक,
मांराल् ( गवस्ततार), मुांबई 400 032.
तारीख : 20 जानेवारी, 2018
वाचा :1) शासन पर, कृषी व सहकार गव ाि, क्र.एसपीएम-1177/165383-8-सी, गद.16.8.1979
2) शासन गनणण्, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि, क्र.प्रकल्प 1215/प्र.क्र.41/टे क्स-1(अ),
गद.16.03.2017.
3) शासन गनणण्, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि, क्र.सूतगि 1108/प्र.क्र.91/टे क्स-1(अ),
गद.30.06.2011.
प्रस्ततावना :सांद ाधीन क्र.1 ्ेथील गद.16.8.1979 च््ा परास अनुसरुन रु.10.00 लाख इतके स्तव ाि ाांडवल
सूतगिरणीने जमा केल््ानांतर राज््ातील सहकारी सूतगिरण्ाांची नोंदणी करण्ास मान््ता दे ण्ात ्ेत
होती. तदनांतर गद.30.6.2011 च््ा शासन गनणण्ानुसार सूतगिरणीची सुधागरत प्रकल्प अहवाल ककमत
रु.61.74 कोटी गनगित करण्ात आली असून सदर प्रकल्प अहवाल ककमतीच््ा 2% रक्कम रु.1.23 कोटी
इतकी रक्कम सूतगिरणीने स ासद ाि ाांडवल म्हणून जमा केल््ानांतर व सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि, नािपूर
्ाांनी गनगित केलेल््ा गनकषाांची पूतणता झाल््ानांतर सूतगिरणीची नोंदणी करण्ास सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि,
नािपूर ्ाांचेकडू न मान््ता दे ण्ात ्ेत आहे. परांतु रु.25.00 लाख इतक््ा स ासद

ाि ाांडवलावर

सहकारी सूतगिरण्ाांची नोंदणी करण्ास मान््ता दे ण्ाबाबतचे प्रस्तताव मोठ्या प्रमाणावर शासनास प्राप्त
झाल््ाने, प्रलांगबत प्रस्तताव व नवीन प्रस्तताव ्ाांचा अभ््ास करुन सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा नोंदणीसाठी
मान््ता दे ण्ाकगरता सुधागरत धोरण ठरगवण्ाची बाब शासनाच््ा गवचाराधीन होती.
शासन गनणण् :गद.27.12.2016 रोजी मा.मांरीमांडळ बैठकीत "प्रलांगबत प्रस्तताव व नवीन प्रस्तताव ्ाांचा अभ््ास
करुन सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा नोंदणीसाठी मान््ता दे ण्ासाठी" मा.मांरी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे अध््क्षतेखाली
सगमती िठीत करण्ास मान््ता दे ण्ात आली होती. त््ानुसार मा.मांरी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे अध््क्षतेखाली

शासन गनणण् क्रमाांकः सूतगि-3315/प्र.क्र.78/टे क्स-1 (अ)

गद.16.3.2017 च््ा शासन गनणण्ान्व्े िठीत करण्ात आलेल््ा सगमतीच््ा गद.18.3.2017 रोजी
झालेल््ा बैठकीत घेतलेल््ा गनणण्ाच््ा अनुषांिाने सहकारी सूतगिरण्ाांच््ा नोंदणीसाठीच््ा सुधागरत
धोरणास खालीलप्रमाणे शासन मान््ता दे ण्ात ्ेत आहे.
1) सहकारी सूतगिरण्ाांना नोंदणीसाठी रु. 25.00 लाख स ासद ाि ाांडवलावर शासन स्ततरावरुन
मान््ता दे ण्ात ्ावी.
2) सहकारी सूतगिरण्ाांना रु. 25.00 लाख इतक््ा स ासद ाि ाांडवलावर नोंदणीसाठी मान््ता
गदल््ानांतर सदर रक्कम सहकारी सूतगिरणीस बँक खात््ातून काढता ्ेणार नाही, ्ाबाबत
सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि, नािपूर ्ाांनी गन्ांरण ठे वावे.
3) सहकारी सूतगिरणीची नोंदणी जरी रु. 25.00 लाख एवढ्या स ासद
तरीही जोप्ंत सूतगिरणी स ासद

ाि ाांडवलावर केली,

ाि ाांडवल रु. 1.23 कोटी इतकी रक्कम जमा करणार

नाही, तोप्ंत सहकारी सूतगिरणीचा प्रस्तताव शासन अथणसहाय््ासाठी गवचारात घेण्ात ्ेणार
नाही.
4) ज््ा तालुक््ातील सहकारी सूतगिरणी अवसा्नात िेली आहे , अशा तालुक््ात नवीन सहकारी
सूतगिरणीची नोंदणी करण्ास परवानिी दे ता ्ेईल.
सदर शासन गनणण् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्तथळावर उपलब्ध
करण्ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201801201713065602 असा आहे . हा आदे श गडजीटल
स्तवाक्षरीने साक्षाांगकत करुन काढण्ात ्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने.

Vishal Vishvas
Madane
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( गवशाल मदने )
अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मुख््मांत्र्ाांचे अपर मुख्् सगचव,मांराल्, मुांबई-32
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2. मा. मांरी (वस्त्रोद्योग वोि) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांराल्, मुांबई-32
3. मा.मांरी (रोजिार, हमी व प्णटन) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांराल्, मुांबई-32
4. मा.मांरी (कामिार, क
ू ां प, पुनवसणन, कौशल्् गवकास व माजी सैगनकाांचे कल््ाण) ्ाांचे
खाजिी सगचव, मांराल्, मुांबई
5. मा. राज््मांरी (िृह ग्रागमण, गवत्त व गन्ोजन) ्ाांचे खाजिी सगचव, मांराल्, मुांबई-32
6. अपर मुख्् सगचव (गवत्त), गवत्त गव ाि, मांराल्, मुांबई-32
7. सगचव(वस्त्रोद्योग वोि), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि गव ाि, मांराल्, मुांबई-32
8. प्रधान सगचव, सामागजक न््ा् गव ाि, मांराल्, मुांबई-32
9. प्रधान सगचव, आगदवासी गवकास गव ाि, मांराल्, मुांबई-32
10. सहकार आ्ुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज््, पुणे.
11. सांचालक वस्त्रोद्योग वोि, वस्त्रोद्योग वोि सांचालनाल्, महाराष्ट्र राज््, नािपूर.
12. सवण प्रादे गशक उप सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि, महाराष्ट्र राज््,
13. का्णकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्् सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासांघ, मुांबई
14. गनवडनस्तती. (टे क्स-1(अ) / टे क्स-1(ब))
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