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सूतगगरणयाांचे पगरसमापन (Liqudation) / अवसायनात
घेणयाच्या अनुषांगाने काययवाही करणयाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोग गव ाग
शासन गनणयय क्रमाांकः सूतगग 3315/प्र.क्र.22/टे क्स 1 (अ)
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांरालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 19 जून, 2018.

प्रस्ततावना :महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अगधगनयम, 1960 मधील कलम 102 मध्ये सहकारी सांस्तथाांच्या
परीसमापनाची काययपध्दती नमूद करणयात आली आहे. सदर कलमातील तरतूदीनुसार गनबांधक कलम
83 अन्वये चौकशी केल्यावर ककवा कलम 84 अन्वये गनरीक्षण केल्यावर ककवा सांस्तथेच्या लेखयाांची लेखा
परीक्षा करणाऱ्या लेखापरीक्षकाांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर ककवा सांस्तथेच्य गवशेष सवयसाधारण स त
े ¾
सदस्तयाांनी ठराव सांमत केल्यास पगरसमापनाची काययवाही सुरु करु शकतात. तसेच ज्या सांस्तथेने I) काम
सुरु केलेले नाही ककवा II) काम बांद केले आहे ककवा III) 500 रुपयाांपेक्षा अगधक नाही इतक्या ककमतीचे
ाग ककवा सदस्तयाांच्या अनामत रक्कमा अशा सांस्तथेच्या ताब्यात आहेत ककवा IV) या अगधगनयमातील ककवा
गनयमातील ककवा उपगवधीतील नोंदणी व व्यवस्तथापन याबाबतच्या कोणत्याही शतीचे अनुपालन करणे
बांद केले आहे अशा सांस्तथेंच्या बाबतीत समापन करणयात येते. महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अगधगनयम, 1960
मधील सदर तरतूदीस अनुसरुन समाधानकारक प्रगती न केलेल्या सहकारी सूतगगरणयाांचे परीसमापन /
अवसायनात घेणयाच्या अनुषांगाने गनकष गनगित करणयाची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती, त्यानुसार
शासन खालील प्रमाणे गनणयय घेत आहे :-

शासन गनणयय :महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अगधगनयम, 1960 मधील सहकारी सांस्तथाांच्या परीसमापनाबाबतच्या
काययपध्दतीस अनुसरुन सहकारी सूतगगरणयाांचे परीसमापन / अवसायनाची काययवाही खालील प्रमाणे
नमूद गनकषाांचे पालन न केल्यास करणयाबाबत शासन गनणयय घेत आहे.
सहकारी सूतगगरणयाांचे परीसमापन / अवसायनात घेणयाची काययवाही करणे याबाबतचे गनकष
खालील प्रमाणे आहेत :1) ज्या सहकारी सूतगगरणयाांनी शासकीय ाग ाांडवल अांगतम हप्ता / अल्प रकमेच्या हप्त्याची
मागणी केलेली नाही व शासनाने यापुवी शासकीय

ाग ाांडवल दे ऊन सुध्दा गगरणी उत्पादनाखाली

आलेली नाही अशा बाबतीत अवसायनाची काययवाही करुन सूतगगरणीकडे असलेली जमीन गवकून
शासनाची रक्कम वसुल करणयात येईल.
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2)

शासनाने एकूण

ाग ाांडवलाच्या 15 %

ाग ाांडवल दे ऊन 1 वषय झाल्यानांतरही एकूण

प्रकल्प अहवालच्या 33 % काम पुणय केले नसल्यास अशी सूतगगरणी अवसायनात घेणयात येईल.
3)

शासनाने एकूण

ाग ाांडवलाच्या 30 %

ाग ाांडवल दे ऊन 2 वषे झाल्यानांतरही एकूण

प्रकल्प अहवालाच्या 66 % काम पूणय केले नसल्यास अशी सूतगगरणी अवसायनात घेणयात येईल.
4) ज्या सहकारी सूतगगरणयाांना पूणय अथवा 99 % शासकीय ाग ाांडवल दे णयात आले आहे व
4 वषे उलटू नही सूतगगरणीने उत्पादनाला सुरुवात केलेली नाही अशा सूतगगरणयाां अवसायनात घेणयात
येतील.
5)

उपरोक्त मुद्दा क्र.1 ते 4 नुसार पुढील आवश्यक ती काययवाही करणयासाठी सहकारी

सूतगगरणयाांना सदर शासन गनणययाच्या गदनाांकापासून 6 मगहन्याांचा कालावधी दे णयात येत आहे . सदर 6
मगहन्याांच्या कालावधीत सहकारी सूतगगरणयाांनी शासकीय ाग ाांडवलाच्या प्रमाणात कामकाजात प्रगती
करणे आवश्यक आहे.
6) ज्या सूतगगरणयाांनी केवळ शासकीय ाग ाांडवलाचा वापर करुन उत्पादनाखाली आलेल्या
आहेत, त्याांनी पुढील 3 मगहन्यात कजय उ ारणी (प्रकल्प अहवालाप्रमाणे) करावी व सूतगगरणयाांनी कजय
उ ारणी न केल्यास अवसायनाची कारवाई करणयात येईल.
7)

ज्या सहकारी सूतगगरणयाांचे लेखापरीक्षण झालेले नाही, त्याांचे तातडीने 3 मगहन्यात

लेखापरीक्षण करुन घ्यावे व ज्याांचे लेखापरीक्षणामध्ये गां ीर रुटी आहेत, त्याांचेवरही अवसायनाची
कारवाई करणयात येईल.
उपरोक्त गनकषास अनुसरुन काटे कोरपणे काययवाही करणयाची जवाबदारी सांचालक वस्त्रोद्योग वोग
नागपूर याांची असेल. सदर गनकषास अनुसरुन काययवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अगधगनयम,
1960 मधील तरतूदींचे उल्लांघन होणार नाही याांची काळजी सांचालक वस्त्रोद्योग वोग नागपूर याांनी घ्यावी.
सदर शासन गनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर
उपलब्ध करणयात आला असून त्याचा सांकेताक 201806191727280102 असा आहे . हा आदे श
गडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांगकत करुन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( गवशाल मदने )
अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1) मा. मुखय सगचव, महाराष्ट्र राज्य, मांरालय, मुांबई-400032,
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2) मा. मुखयमांरी याांचे प्रधान सगचव, मांरालय, मुांबई,
3) मा. मांरी (वस्त्रोद्योग वोग) याांचे खाजगी सगचव, मांरालय, मुांबई,
4) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1 मुांबई / महाराष्ट्र-2, नागपूर,
5) महालेखापाल, (लेखापगरक्षा) महाराष्ट्र-1 मुांबई / महाराष्ट्र-2, नागपूर,
6) प्रधान सगचव (वस्त्रोद्योग वोग) याांचे स्तवीय सहाय्यक,
7) प्रधान सगचव (सहकार) याांचे स्तवीय सहाय्यक,
8) कायासन अगधकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग गव ाग,
9) कायासन अगधकारी, 16-सी, 17-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग गव ाग,
10) गवत्त गव ाग, व्यय-2 / अथयसांकल्प-13, मांरालय, मुांबई-32,
11) गनयोजन गव ाग, कायासन-1431, मांरालय, मुांबई-32,
12) सहकार आयुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13) सांचालक, वस्त्रोद्योग वोग सांचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर,
14) प्रादेगशक उपसांचालक, वस्त्रोद्योग वोग, सोलापूर, औरांगाबाद, नागपूर, मुांबई,
15) सवय गजल्हा उपगनबांधक, सहकारी सांस्तथा (मार्यत सहकार आयुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, म. रा. पुणे,
16) गनवासी लेखा पगरक्षा अगधकारी, मुांबई,
17) अगधदान व लेखागधकारी, मुांबई,
18) ग्रांथपाल, महाराष्ट्र गवधान मांडळ सगचवालय, गवधान वन, मुांबई (2 प्रती),
19) काययकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग वोग महासांघ मयागदत, वकील हाऊस, मुांबई-1,
20) चेअरमन, सवय सहकारी सूतगगरणयाां (सांचालक, वस्त्रोद्योग वोग सांचालनालय, नागपूर)
21) गनवडनस्तती (टे क्स 1 अ /ब).
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