सहकारी सुतगिरण्या व वस्त्रोद्योि प्रकल्प
अपारंपगरक उर्जेवर

चालगवण्यासाठी

अनुदानाचे प्रमाण ठरगवण्यासाठी सगमती
स्थापन करण्याबाबत. ...
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि गवभाि
शासन गनणणय क्रमांक: धोरण २०१8/प्र.क्र. 410/टे क्स-5
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
गदनांक: 3 मे , २०१8
प्रस्तावना राज्याच्या आर्थथक संरचनेमध्ये वस्त्रोद्योि क्षेत्राची अत्यंत महत्वाची भूगमका आहे.

शेती

व्यवसायानंतर वस्त्रोद्योि हा राज्यातील महत्वाचा उद्योि आहे. कृगि व्यवसायानंतर या उद्योिामध्ये
र्जास्तीत र्जास्त रोर्जिार गनमाण करण्याची क्षमता आहे. ही बाब गवचारात घेऊन राज्य शासनाने महाराष्ट्र
राज्याचे वस्त्रोद्योि धोरण 2018-23 र्जाहीर केले आहे . राज्याच्या वस्त्रोद्योि धोरणात सहकारी सुतगिरण्यां
तीन विात सौर उर्जेवर चालगवण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरगवण्यासाठी महासंचालक महाराष्ट्र उर्जा
गवकास अगभकरण (MEDA) व संचालक वस्त्रोद्योि यांची सगमती िठीत करण्यात येईल. असे गनगित
करण्यात आले होते. त्याअनुिंिाने यासंदभात आवश्यक त्या उपाययोर्जना सूचगवण्यासाठी / शासनास
गशफारशी सादर करण्यासाठी सगमती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती.
शासन गनणणय : राज्याचे वस्त्रोद्योि धोरण 2018-23 नुसार राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यां व अन्य वस्त्रोद्योि
अपारंपागरक उर्जेवर चालगवण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरगवण्यासाठी उपाययोर्जना सुचगवणे व
गशफारशी करणे याकरीता संचालक, वस्रोद्योि, याच्या अध्यक्षतेखाली खालील सदस्य समागवष्ट्ट
असलेली सगमती गनयुक्ती करण्यास शासन मान्यता दे त आहे.
2.

3.

सगमतीचे सदस्य : - या सगमतीचे सदस्य खालीलप्रमाणे असतील:१. संचालक (वस्त्रोद्योि), वस्त्रोद्योि संचालनालय, नािपूर

अध्यक्ष

२. महासंचालक, महाराष्ट्र उर्जा गवकास अगभकरण (MEDA),

सदस्य

३. संचालक (वागणज्य), महागवतरण कंपनी,

सदस्य

४. सह संचालक (वस्त्रोद्योि), वस्त्रोद्योि संचालनालय, नािपूर

सदस्य सगचव

सदर सगमती खालील बाबींचा अभ्यास करुन शासनास उपाययोर्जना व गशफारसी सादर करील.

सगमतीची कायणकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :1) सहकारी सुतगिरण्यां अपारंपागरक उर्जेवर चालगवण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरगवणे,
अनुदानासाठी पात्रतेचे गनकि गनगित करणे, अंमलबर्जावणीची रुपरेखा आखणे तसेच
प्रशासकीय सुलभतेसाठी आवश्यक उपाययोर्जना सुचगवणे.
2) सहकारी

सुतगिरण्यां

विळता

अन्य

वस्त्रोद्योि

प्रकल्प

अपारंपागरक

उर्जेवर

चालगवण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरगवणे, अनुदानासाठी पात्रतेचे गनकि गनगित करणे,
अंमलबर्जावणीची रुपरेखा आखणे तसेच प्रशासकीय सुलभतेसाठी आवश्यक उपाययोर्जना
सुचगवणे.

शासन गनणणय क्रमांकः धोरण २०१8/प्र.क्र. 410 /टे क्स-5

4.

सगमती आवश्यकतेनुसार वस्त्रोद्योि क्षेत्रातील उद्योर्जक, तज्ञ व्यक्ती, वस्त्रोद्योि क्षेत्राशी संबंगधत

संघटना, अपारंपागरक उर्जेशी संबंगधत संघटना / कंपन्या /तज्ञ यांचेशी चचा करील व आवश्यकते नुसार
सगमतीच्या बैठकीस गनमंगत्रत करील.
5.

सदर सगमती त्यांचा अहवाल दोन मगहन्याच्या आत शासनास सादर करील.

6.

सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201805031503036102 असा आहे. हा शासन
गनणणय गिगर्जटल स्वाक्षरीने सांक्षागकत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने.
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( आ.अ.लोगपस )
अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
प्रगत: 1. मा.मंत्री (वस्रोद्योि), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-32
2. मा.मंत्री (उर्जा), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-32
3. मा.राज्यमंत्री (वस्रोद्योि), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-32
4. अपर मुख्य सगचव, (गवत्त), गवत्त गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32
5. अपर मुख्य सगचव (गनयोर्जन), गनयोर्जन गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32
6. अपर मुख्य सगचव (उर्जा), उद्योि,उर्जा व कामिार गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32
7. सगचव(वस्त्रोद्योि), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि गवभाि,
8. संचालक, वस्त्रोद्योि, वस्त्रोद्योि संचालनालय, नािपूर.
9. सह सगचव (वस्त्रोद्योि), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि गवभाि,
10. उप सगचव (वस्त्रोद्योि), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि गवभाि,
11. महासंचालक, महाराष्ट्र उर्जा गवकास अगभकरण (MEDA)
12. संचालक (वागणज्य), महागवतरण कंपनी, मुंबई
13. सह संचालक (वस्त्रोद्योि), वस्त्रोद्योि संचालनालय, नािपूर
14. अवर सगचव/ कायासन अगधकारी, टे क्स-1-अ /टे क्स-1
15. गनवि नस्ती (टे क्स-5)

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

