नवीन सहकारी सूत गिरण्ाांची शासकी्
अर्थसहाय््ासाठी गनवड करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोि गव ाि
शासन गनणथ् क्रमाांकः सूतगि 3315/प्र.क्र.76/टे क्स 1 (अ)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजिुरु चौक,
मांराल्, मुांबई-400 032.
तारीख: 12 फेब्रुवारी, 2016.

वाचा :1) शासन गनणथ् सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोि क्रमाांकः धोरण २०१1/प्र.क्र.३३५/टे क्स २,
गदनाांक : 2 जानेवारी, २०१२.
2) मा. मुख्् सगचव ्ाांची गटप्पणी गदनाांक ११ ऑिष्ट्ट, २०१५.

प्रस्ततावना :शासन गनणथ् गद.2 जानेवारी, 2012 अन्व्े राज््ाच््ा नवीन वस्त्रोद्योग वोि धोरणामध््े गवद थ /
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील (कापूस उत्पादक क्षेर) सहकारी सूत गिरण्ाांना सध््ाच््ा ५:४५:५०
आकृतीबांधाप्रमाणे अर्थसहाय्् दे ण्ाची ्ोजना ्ापुढेही चालू राहील, तसेच ज््ा तालुक््ात सहकारी
तत्वावरील सूत गिरण्ाांना ्ापूवी शासनाकडू न ाि ाांडवल स्तवरुपात मदत करण्ात आलेली आहे अशा
तालुक््ात सहकारी तत्वावरील नवीन सूत गिरणी उ ारण्ास ५:४५:५० आकृतीबांधाप्रमाणे अर्थसहाय््
दे ण्ात ्ेणार नाही, असे नमूद आहे.
जळिाांव, ्वतमाळ, औरांिाबाद, जालना, पर णी, बुलढाणा, नाांदेड, अमरावती व बीड ्ा मोठ्या
प्रमाणावर कापुस उत्पादन होणाऱ््ा गजल्ह्ात मेिा टे क्सटाईल पाकथ स्तर्ापन करण्ात ्ेणार आहे. त््ा
पार्श्थ म
ु ीवर सहकारी सूत गिरण्ा शासकी् अर्थसहाय््ासाठी गनवड करण्ास मान््ता दे ण्ाचा प्रस्तताव
शासनाच््ा गवचाराधीन होता.

शासन गनणथ् :्ा पुढे जळिाांव, ्वतमाळ, औरांिाबाद, जालना, पर णी, बुलढाणा, नाांदेड, अमरावती व बीड ्ा
मोठ्या प्रमाणावर कापुस उत्पादन होणाऱ््ा गजल्ह्ात ८० टक्के सहकारी सूतगिरण्ा शासकी्
अर्थसहाय््ासाठी घेण्ात ्ेतील. उवथगरत कापूस उत्पादक क्षेरात २० टक्के सहकारी सूतगिरण्ा शासकी्
अर्थसहाय््ासाठी घेण्ात ्ेतील.
2.

हा शासन गनणथ् सामागजक न््ा् गव ाि, गन्ोजन गव ाि व गवत्त गव ािाशी झालेल््ा गवचार

गवगनम्ानांतर व गवत्त गव ािाच््ा अनौपचारीक सांद थ क्र.439/15/व्््-२, गदनाांक 26 गडसेंबर, 2015
अन्व्े प्राप्त मान््तेनुसार गनिथमीत करण्ात ्ेत आहे .

शासन गनणथ् क्रमाांकः सूतगि 3315/प्र.क्र.76/टे क्स 1 (अ)

सदर शासन गनणथ् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्तर्ळावर
उपलब्ध करण्ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201602231253350502 असा आहे . हा आदे श गडजीटल
स्तवाक्षरीने साक्षाांगकत करुन काढण्ात ्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने.

Anilkumar R
Ugale
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( अगनलकुमार रा. उिले )
का्ासन अगधकारी, महाराष्ट्र शासन.
प्रगत,
1) मा. राज््पाल ्ाांचे सगचव,
2) मा. मुख््मांरी ्ाांचे प्रधान सगचव, मांराल्, मुांबई,
3) सवथ मा. मांरी / राज््मांरी (खाजिी सगचवाांमाफथत), मांराल्, मुांबई 32,
4) मा. मुख्् सगचव, मांराल्, मुांबई 32,
5) सवथ अप्पर मुख्् सगचव /प्रधान सगचव / सगचव, मांराल्, मुांबई 32,
6) सवथ मांराल्ीन गव ाि,
7) सवथ गव ािी् आ्ुक्त,
8) सवथ गजल्हागधकारी,
9) सांचालक, वस्त्रोद्योग वोि सांचालनाल्, महाराष्ट्र राज््, नािपूर,
10) सवथ प्रादे गशक उपसांचालक, वस्त्रोद्योग वोि,
11) सवथ गव ािी् सह गनबांधक, सहकारी सांस्तर्ा,
12) सवथ गजल्हा उपगनबांधक,
13) व््वस्तर्ापकी् सांचालक, ऑल इांगड्ा फेडरेशन ऑफ को-ऑप. स्स्तपननि गमल्स गल.,
कॅनडा गबल्डींि, 2 रा मजला, डॉ. गड. एन. रोड, मुांबई 400 001,
14) व््वस्तर्ापकी् सांचालक, महाराष्ट्र राज्् सहकारी वस्त्रोद्योग वोि महासांघ म्ा., मुांबई 01,
15) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 , मुांबई / नािपूर,
16) महासांचालक, मागहती व जनसांपकथ महासांचालनाल्, मांराल्, मुांबई,
17) ग्रांर्पाल, महाराष्ट्र गवधान मांडळ सगचवाल्, गवधान वन, मुांबई,
18) गन्ोजन गव ाि (का्ासन 1431), मांराल्, मुांबई,
19) गवत्त गव ाि (व्््-2), मांराल्, मुांबई,
20) सामागजक न््ा् गव ाि (गवघ्ो-2), मांराल्, मुांबई,
21) गनवड नस्तती (टे क्स 1 (अ)/(ब) ).
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