बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्ांना काही
ननकषाच््ा अनिन राहू न मदत करण््ाबाबत शासनास
नशफारस करण््ासाठी सनमती नन्ुक्त करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग,
शासन ननणण् क्रमांक : ससाका-2018/प्र.क्र.194/३-स,
मंत्राल्, सहावा मजला, नवस्तार इमारत,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400 032.
नदनांक : 14 नोव्हेंबर 2018.
प्रस्तावना:राज््ातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल््ा साखर उद्योगाास मदत करण््ासाठी केंद्र शासनाने
नद.01.04.2005 रोजी राज््ातील संबंिीत कारखान्ाकडे दे ्बाकी असलेल््ा मुदत कजाची पुनणरचना
करण््ासाठी िोरण जाहीर केले होते. तिानप त््ानंतरही आर्थिक अडचणीमुळे पात्र कारखाने मुदत कजाचा
प्रिम हप्ता भरू शकले नाहीत. ्ास्तव ्ा पॅकेजचा फेरआढावा घेण््ासाठी श्री.नमत्रा, का्णकारी संचालक,
नाबाडण ्ांच््ा अध््क्षतेखाली सनमतीची नन्ुक्ती करण््ात आली होती. तिानप सदर कनमटीने नशफारस
केलेल््ा नमत्रा पॅकेजची अंमलबजावणी होवू शकलेली नाही. नमत्रा कनमटीच््ा नशफारशीमिील ननकष व
ननवेदनात मांडण््ात आलेले ननकष ्ामिील ताळमेळाची सवणकष तपासणी करून घेण््ासाठी तसेच बंद
व आजारी सहकारी साखर कारखान्ांना काही ननकषाच््ा अनिन राहू न मदत करण््ाबाबत शासनास
नशफारस करण््ासाठी सनमती नन्ुक्त करण््ाची बाब शासन स्तरावर नवचारािीन होती.
शासन ननणण्:01.

राज््ातील बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्ांना खालील ननकष लावून आर्थिक मदत

करण््ासाठी अभ््ास करून नशफारस करण््ासाठी सनमती नन्ुक्त करण््ात ्ेत आहे. सदर सनमतीने
नमत्रा सनमतीनी सुचनवलेले ननकष आनण ननवेदनात प्रस्तावीत केलेले ननकष ्ांचा तुलनात्मक अभ््ास
करून अहवाल सादर करावा. तसेच खालील दे ण््ात आलेल््ा ननकषांच््ा आिारावर साखर कारखान्ाची
अिणसहाय््ासाठी पात्रतेबाबत छाननी करावी.
1. मागील तीन आर्थिक वषात तोट्ात असणारे कारखाने.
2. मागील तीन आर्थिक वषात कारखान्ाच््ा क्षमतेच््ा 60% पेक्षा कमी गाळप झालेले कारखाने.
3. मागील तीनपैकी नकमान 1 हंगाम बंद असणारे कारखाने.
सनमतीची का्णकक्षाI.

केंद्र शासनाच््ा पूवी जाहीर केलेल््ा व अंमलबजावणी झालेल््ा"नमत्रा पॅकेज" च््ा ितीवर

कारखान्ांच््ा कजाचे पुनणगठन करून दोन नवलंबाविी आनण 7 ते 11 वषांची कजणफेडीची मुदत दे णेबाबत
सनवस्तर छाननी करणे.
II.

"नमत्रा पॅकेज" मध््े राज्् शासनाने मान् करून परं तु अंमलबजावणी न झालेली नशफारशी राज््

शासनानी सदर कारखान्ांची दे णी भाग भांडवलामध््े रूपांतरीत करणे बद्दल सवणकष तपासणी करणे.

शासन ननणण् क्रमांकः ससाका-2018/प्र.क्र.194/३-स,

02.

उपरोक्त ननकषास अनुसरून नकती कारखाने आर्थिक मदतीस पात्र आहेत, सदर सहकारी साखर

कारखान्ांना नकती रक्कम द्यावी लागेल तसेच त््ाचा शासनावर नकती आर्थिक भार पडणार आहे.
्ाबाबतचा सखोल अभ््ास करून शासनास नशफारस करण््ासाठी खालीलप्रमाणे सनमती नन्ुक्त
करण््ात ्ेत आहे.

03.

1. श्री. राजगोपाल दे वरा (प्रिान सनचव, नवत्त)

-

अध््क्ष.

2. श्रीमती आभा शुक्ला (प्रिान सनचव, सहकार)

-

सनचव.

3. श्री. संभाजी कडू पाटील (साखर आ्ुक्त)

-

सदस्् सनचव.

सदर शासन ननणण् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेत स्िळावर उपलब्ि

करण््ात आला असून त््ाचा सांकेतांक 201811141138138702 असा आहे. हा आदे श नडनजटल
स्वाक्षरी करुन काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार व नावांने,

Pallavi Kishor Kolekar
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(पल्लवी कोळे कर)
कक्ष अनिकारी,महाराष्ट्र शासन.
प्रत:१. मा. राज््पाल महोद् ्ांचे खाजगी सनचव.
२. मा.मुख््मंत्री महोद् ्ांचे खाजगी सनचव, मंत्राल्, मुंबई.
३. सवण मा.मंत्री ्ांचे खाजगी सनचव, मंत्राल्, मुंबई.
४. सवण मा. राज््मंत्री ्ांचे खाजगी सनचव, मंत्राल्, मुंबई.
५. सवण मा.नविान पनरषद सदस््, महाराष्ट्र नविान मंडळ सनचवाल्, मुंबई.
६. सवण मा. नविान सभा सदस््, महाराष्ट्र नविान मंडळ सनचवाल्, मुंबई.
७. अपर मुख्् सनचव (नवत्त) नवत्त नवभाग, मंत्राल्, मुंबई.
८. प्रिान सनचव (नवत्त) नवत्त नवभाग, मंत्राल्, मुंबई.
9. प्रिान सनचव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, मंत्राल्, मुंबई.
10. साखर आ्ुक्त, महाराष्ट्र राज््, पुणे.
11. ननवडनस्ती-3स
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