राज्यातील हातमाग विणकराांकरीता सध्या
अस्ततत्िात असलेल्या उत्कृष्ट कापड
उत्पादन तपर्धेची पुनररचना करणेबाबत...

महाराष्र शासन
सहकार, पणन ि ितरोद्योग वोग वि ाग
शासन वनणरय क्रमाांकः हातमाग-2015/ प्र. क्र. 147/ टे क्स-3
14 िा मजला, नविन प्रशासन िन, मादाम कामा मागर,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मांरालयासमोर, मुांबई 400 032
तारीख: 17 ऑक्टोबर, 2016

िाचा :
1) शासन वनणरय, कृवि ि सहकार वि ाग क्र. सीटीएस-1072/ 3795/सी 2(1), वदनाांक 5/10/1972.
2) शासन वनणरय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग वि ाग क्र. हातमाग 2008/ प्र. क्र. 97/ टे क्स-3,
वदनाांक 29 सप्टें बर, 2008.
3) सांचालक ( िस्त्रोद्योग वोग), नागपूर याांचे पर क्र. काया-5/ बविस योजना/3183/ 2016,
वदनाांक 28 माचर, 2016.

प्रततािना :
राज्यातील हातमाग व्यिसायातील समतयाांचा अभ्यास करून त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना
सुचविण्यासाठी मा. श्री. वतडके,

विर्धानस ा सदतय याांचे अध्यितेखाली नेमलेल्या सवमतीने केलेल्या

वशफारशीनुसार हातमाग विणकराांना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी पारां पावरक ि अपारां पावरक वडझाईनच्या अत्युत्कृष्ट
कापड उत्पादन करणा-या विणकराांसाठी विविर्ध ततरािर तपर्धा आयोवजत करून बविस दे ण्याची योजना
सांद ावर्धन क्र. 1 येथ नमूद वदनाांक 5.10.1972 च्या शासन वनणरयाद्वारे मांजूर करण्यात आली आहे . त्यानुसार
पारां पावरक ि अपारां पावरक िाणाचे कापड उत्पादन करणा-या विणकराांकरीता राज्य ततरािर प्रत्येकी एक तपर्धा
आयोवजत करून पवहले, दुसरे, वतसरे बविस अनुक्रमे रु. 1000/-, रुपये 600/- ि रु. 400/- इतक्या रकमेचे
दे ण्यात येत होते. तसेच वजल्हा ततरािर 6 वठकाणी ि अनुसूवचत जातीच्या विणकराांसाठी 5 वठकाणी तितांर
तपर्धा आयोवजत करून प्रत्येकी रुपये 500/-, रुपये 300/- ि रूपये 200/- ची 3 बविसे दे ण्यात येत होती.
वदनाांक 5.10.1972 च्या शासन वनणरयाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या योजनेत िर नमूद वदनाांक 29
सप्टें बर, 2008 च्या शासन वनणरयाद्वारे बिीसाच्या रकमेत िाढ करण्यात आली. त्यानुसार राज्यततरािरील
तपर्धेत बविसाची रक्कम पवहले बिीस रु. 25000/-, दु सरे रु. 20000/- ि वतसरे रु. 15000/- इतकी
करण्यात आली. तसेच वजल्हाततरीय तपर्धा 5 वठकाणी ि अनुसूवचत जातीच्या विणकराांसाठी 5 वठकाणी घेण्यात
येणा-या तपर्धांमध्ये बविसाची रक्कम पवहले बविस रु. 10000/-, दुसरे बविस रु. 5000/- ि वतसरे बविस
रु. 3000/- इतकी करण्यात आली होती.
सध्य:स्तथतीत िर नमूद वदनाांक 29सप्टें बर, 2008 च्या शासन वनणरयानुसार हातमाग विणकराांसाठी
उत्कृष्ट कापड उत्पादन तपर्धा ही योजना राबविण्यात येत आहे . दरम्यानच्या काळात हातमाग विणकराांच्या
सांख्येत झालेली घट, अनुसूवचत जातीचे विणकर तपर्धेसाठी उपलब्र्ध न होणे, बविसाच्या रक्कमेत िाढ
करण्याची विणकराांची मागणी, आयोजनाच्या खचात झालेली िाढ इत्यादी बाबी विचारात घेिून सांचालक
(िस्त्रोद्योग वोग ) याांनी योजनेच्या बविसाच्या ि आयोजनाच्या रकमेत िाढ करून योजनेची पुनररचना करण्याचा
प्रतताि त्याांच्या िर नमूद वदनाांक 28 माचर, 2016 च्या पराने सादर केला आहे . त्यानुसार योजनेची पुनरर चना
करण्याची बाब शासनाच्या विचारावर्धन होती.

शासन वनणरय क्रमाांकःहातमाग-2015/ प्र. क्र. 147/ टे क्स-3, वदनाांक 17 ऑक्टोबर, 2016.

शासन वनणरय :
प्रततािनेत नमूद केलेल्या िततुस्तथतीच्या अनुिांगाने पारां पावरक ि अपारां पावरक वडझाईन्सच्या अत्युत्कृष्ट
कापड उत्पादन करणा-या हातमाग विणकराांच्या विविर्ध तपर्धांची पुनररचना करून बविसाांच्या ि आयोजनाच्या
रकमेत पुढील वििरणपरात दशरविल्यानुसार िाढ करण्यास या शासन वनणरयाद्वारे मांजुरी दे ण्यात येत आहे .
तपर्धेचे प्रकार ि

पारां पावरक ि अपारां पावरक िाणाकरीता

पारां पावरक ि

एकूण

तपर्धांची सांख्या

प्रत्येक हातमाग परांपरागत िाणा करीता

अपारां पावरक

(रूपये)

द्योग वाियाच्या बविसाची रक्कम (रु.)

तपर्धेच्या

पवहले बिीस

दु सरे बिीस

आयोजनाकरीता

वतसरे

आिश्यक

बिीस

प्रशासकीय
खचासाठी
अथरसहाय्याची
रक्कम (रू.)

राज्यततरीय हातमाग 50,000/-

40,000/-

30,000/-

30,000/-

1,50,000/-

80,000/-

60,000/-

60,000/-

3,00,000/-

कापड तपर्धा ( फक्त
एका वठकाणी
वि ागीय

हातमाग 1,00,000/-

कापड तपर्धा ( एकूण 4 (
वठकाणी

25,000/- ( 20,000/- (15,000/-

प्रत्येकी )

प्रत्येकी

प्रत्येकी

(

रु.

15,000/-

प्रत्येकी
एकूण 4,50,000/-

2.

राज्यातील हातमाग विणकराांकरीता उत्कृष्ट कापड तपर्धेचे सुर्धारीत तिरूप पुढीलप्रमाणे राहील.

1) हातमाग विणकराांच्या सांख्येत सातत्याने होणारी घट लिात घेता सिरसार्धारण ि अनुसूवचत जातीच्या
विणकराांसाठी वजल्हाततरािर िेगिेगळ्या तपर्धा आयोवजत करण्याऐिजी वि ागीय ततरािर तपर्धा आयोवजत
करण्यात येईल. ही तपर्धा सिर विणकराांसाठी खुली राहील. पारां पावरक ि अपारां पावरक िाणाचे कापड उत्पादन
करणा-या विणकराांसाठी िेगिेगळ्या तपर्धा न घेता एकच तपर्धा घेण्यात येईल.
2) सध्याच्या वजल्हाततरीय तपर्धेचे वि ागीय हातमाग कापड तपर्धा असे नामकरण करण्यात येत आहे. ही तपर्धा
वि ागीय ततरािर, प्रादे वशक उपसांचालक (िस्त्रोद्योग वोग), नागपूर, सोलापूर, औरां गाबाद ि मुांबई ह्या वठकाणी
त्याांच्या अवर्धपत्याखालील वजल्ह्याांसाठी आयोवजत करण्यात येईल.
3) राज्यततरीय हातमाग कापड तपर्धा िस्त्रोद्योग वोग सांचालनालयाच्या ततरािर आयोवजत करण्यात येईल.
3.

या तपर्धेसाठी तपर्धरकाांची वनिड करण्याकरीता वि ागीय ि राज्यततरीय सवमतीची रचना पुढीलप्रमाणे

राहील.
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3.1

वि ागीय कापड तपर्धा वनिड सवमती :

1)

वि ागीय आयुक्त (महसूल) नागपूर/ पुणे/ औरां गाबाद/ मुांबई.

अध्यि

2)

प्रादे वशक उपसांचालक (िस्त्रोद्योग वोग), नागपूर/ पुणे/ औरां गाबाद/ मुांबई

सदतय सवचि

3)

वजल्हा मावहती अवर्धकारी, नागपूर/ पुणे/ औरां गाबाद/ मुांबई

सदतय

4)

सांचालक/ सहायक सांचालक, विणकर सेिा केंद्र नागपूर/ मुांबई ( कायरिेरानुसार)

सदतय

5)

सहायक सांचालक ( ताांवरक) अांतगरत प्रादे वशक उपसांचालक (िस्त्रोद्योग वोग)

सदतय

6)

महापौर/ उपमहापौर/ तथायी सवमती अध्यि ( फक्त मवहला प्रवतवनर्धी असल्यास ) सदतय
महानगरपावलका नागपूर / पुणे/ औरां गाबाद/ मुांबई

7)

प्राचायर / वि ाग प्रमुख, शासकीय अव याांवरकी महाविद्योग वालय /शासकीय सदतय
तांरवनकेतन ( िस्त्रोद्योग वोग पाठ्यक्रम असलेले ) नागपूर/ पुणे/ औरां गाबाद/ मुांबई

3.2
1)

राज्यततरीय कापड तपर्धा वनिड सवमती :
सवचि/ प्रर्धान सवचि/ अपर मुख्य सवचि (िस्त्रोद्योग वोग), सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग

अध्यि

वि ाग मांरालय, मुांबई
2)

सांचालक (िस्त्रोद्योग वोग), महाराष्र राज्य, नागपूर

सदतय सवचि

3)

िस्त्रवनमाण तज्ञ ककिा सहायक सांचालक ( ताांवरक)

सदतय

4)

अवतवरक्त विकास आयुक्त ( हातमाग) निी वदल्ली

सदतय

5)

सांचालक, नॅशनल इस्न्तटट्युट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी ( NIFT) मुांबई

सदतय

6)

अध्यि/ व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य हातमाग महामांडळ, नागपूर

सदतय

7)

अध्यि/ कायरकारी सांचालक, महाराष्र राज्य हातमाग सहकारी महासांघ

सदतय

( महाटे क्स), मुांबई
4.

ह्या तपर्धा आयोवजत करण्यासाठी येणा-या खचास उपरोक्त मयादे त मान्यता दे ण्याचे अवर्धकार सांचालक

(िस्त्रोद्योग वोग), महाराष्र राज्य, नागपूर याांना प्रदान करण्यात येत आहे . तसेच तपर्धेचे आयोजन, वनयांरण ि
तथानवनविती करण्याची जबाबदारीही सांचालक (िस्त्रोद्योग वोग) याांची राहील.
5.

सदर तपर्धा आयोवजत करण्यासाठी येणारा खचर, मागणी क्र. व्ही-2, 2851- ग्रामोद्योग वोग ि लघुद्योग वोग, 110

सांवमश्र ग्रामोद्योग वोग ि लघुद्योग वोग आवण सहकारी सांतथा, 110 (02) (50) हातमाग विकासाकरीता सूट ि इतर
अथरसहाय्य, 05- बविसे (2251 0119) या लेखावशिाखाली त्या-त्या ििी उपलब्र्ध असलेल्या तरतूदीखाली
ागविण्यात यािा ि त्याच लेखावशिाखाली खची टाकण्यात यािा.
6.

सदर शासन वनणरय वनयोजन ि वित्त वि ागाच्या सहमतीने, वनयोजन वि ागाच्या अनौपचावरक सांद र

क्र. 11/1431 वदनाांक 18.5.2016 ि वित्त वि ागाच्या अनौपचावरक सांद र क्र. 140/16/ व्यय-2, वदनाांक
14.7.2016 अन्िये वदलेल्या मान्यतेस अनुसरून वनगरवमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन वनणरय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेततथळािर उपलब्र्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201610181640523402 असा आहे. हा आदे श वडजीटल तिािरीने
सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Vilas Ramdas
Thakur

Digitally signed by Vilas Ramdas Thakur
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=c8b1e52c5c4f922ab6eb7a0b44101c
838aea34f29fbff0aebe9d85c3de3468c2, cn=Vilas
Ramdas Thakur
Date: 2016.10.18 16:42:24 +05'30'

( वि. रा ठाकूर )
अिर सवचि, महाराष्र शासन
प्रत,
1. मा. मांरी ( िस्त्रोद्योग वोग) याांचे खासगी सवचि
2. मा. राज्यमांरी (िस्त्रोद्योग वोग) याांचे खासगी सवचि
3. सांचालक (िस्त्रोद्योग वोग), िस्त्रोद्योग वोग सांचालनालय, नागपूर
4. महालेखापाल ( लेखा परीिा/ लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्र 1/2, मुांबई/ नागपूर
5. वित्त वि ाग ( व्यय-2), मांरालय मुांबई
6. वनयोजन वि ाग ( का. 1431) मांरालय, मुांबई
7. आयुक्त, मुांबई महानगरपावलका, मुांबई
8. आयुक्त, नागपूर महानगरपावलका, नागपूर
9. आयुक्त, पुणे महानगरपावलका, पुणे
10. आयुक्त, औरां गाबाद महानगरपावलका, औरां गाबाद
11. व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य हातमाग महामांडळ, नागपूर
12. सांचालक, नॅशनल इस्न्तटट्युट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी ( NIFT) मुांबई
13. वजल्हा मावहती अवर्धकारी, नागपूर/ पुणे/ औरां गाबाद/ मुांबई
14. प्राचायर शासकीय अव याांवरकी महाविद्योग वालय /शासकीय तांरवनकेतन

नागपूर/ पुणे/

औरां गाबाद/ मुांबई
15. कायरकारी सांचालक, महाराष्र राज्य हातमाग सहकारी महासांघ ( महाटे क्स), मुांबई
16. कायासन (17-स), सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग, मांरालय, मुांबई
17. प्रादे वशक उपसांचालक (िस्त्रोद्योग वोग) (सिर)
18. वनिड नतती.
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