केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकूल
योजनेंतगगत (SITP) अर्गसहाय्य दे ण्याची योजना
िहाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्रोद्योग गव ाग
शासन गनणगय क्रिांकः टे क्सपा 2011/प्र.क्र.98/टे क्स-4
िादाि कािा रोड, हु तामिा राजगूरु चौक
िंरालय, िुंबई-400 032
गदनांक: 07 जून, 2018
वाचा1. वस्त्रोद्योग िंरालय, ारत सरकार शासन पगरपरक क्र. 13/96/2004-Expo-1,
गदनांक 13.8.2005
2. शासन गनणगय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गव ाग क्र.टे क्सपा 2011/प्र.क्र.98/टे क्स-4
गदनांक 25.5.2012
प्रस्तावना
केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकूल योजनेंतगगत (SITP) िंजूर झालेल्या व गवष्ट्यात
िंजूर होणाऱ्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकूलांना अर्गसहाय्य दे ण्याची योजना संदर्भ य क्र. 2 येर्ील
शासन गनणगयान्वये िंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर शासन गनणगयातील पगरच्छे द क्र. 1 )डम ियये
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती.
शासन गनणगयसंद ीय शासन गनणगयािधील पगरच्छे द क्र. 1 )डम ियये पुढील अटींचा सिावेश करण्यात येत
आहे. “सदर रक्कि गवतरीत करण्यापूवी वस्त्रोद्योग संकुलाने मयांच्या स्वत:च्या गहश्याची रक्कि मया
प्रिाणात गुंतगवलेली असणे आवश्यक आहे.”
सदर शासन गनणगय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून मयाचा संकेताक 201806071240298602 असा आहे . हा आदे श
गडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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BABURAO YADAV
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) सु.बा.यादव म
कक्ष अगधकारी, िहाराष्ट्र शासन
प्रगत,
1. िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य यांचे सगचव, िुंबई.
2. िा.िुख्यिंरी यांचे प्रधान सगचव िंरालय, िुंबई-32

शासन गनणगय क्रिांकः टे क्सपा 2011/प्र.क्र.98/टे क्स-4

3. सवग िा. िंरी/राज्यिंरी )खाजगी सगचवांिार्गतम, िंरालय, िुंबई-32
4. िा.िुख्य सगचव, िहाराष्ट्र शासन, िंरालय, िुंबई-32
5. सवग अप्पर िुख्य सगचव/प्रधान सगचव/सगचव, िंरालय, िुंबई-32
6. िहासंचालक, िागहती व प्रगसयदी संचालनालय, िंरालय, िुंबई-32
7. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता िहाराष्ट्र-1, िुंबई
8. िहालेखापाल, लेखापरीक्षा िहाराष्ट्र-1, िुंबई.
9. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता िहाराष्ट्र-2, नागपूर
10. िहालेखापाल, लेखापरीक्षा िहाराष्ट्र-2, नागपूर.
11. गवकास आयुक्त व संचालक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय वन, िंरालय, िुंबई-32
12. संचालक)वस्त्रोद्योगम वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.
13. सवग िंरालयीन गव ाग, िंरालय, िुंबई-32
14. प्रादे गशक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर/सोलापूर/िुंबई/औरंगाबाद
15. गनवड नस्ती टे क्स-4
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