राज्यातील हातमाग विणकराांकरीता सध्या
अस्ततत्िात असलेल्या उत्कृष्ट कापड उत्पादन
तपर्धेची पुनररचना करणेबाबत...शुध्दीपत्रक (2)

महाराष्र शासन
सहकार, पणन ि ितत्रोद्योग वोग वि ाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः हातमाग-2015/ प्र. क्र. 147/ टे क्स-3
14 िा मजला, नविन प्रशासन िन, मादाम कामा मागर,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मांत्रालयासमोर, मुांबई 400 032
तारीख: 29 एवप्रल, 2017

िाचा :
(1) शासन वनणरय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग वि ाग क्र. हातमाग 2015/ प्र. क्र. 147/ टे क्स-3,
वदनाांक 17 ऑक्टोबर, 2016.
(2) शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग वि ाग क्र. हातमाग 2015/ प्र. क्र. 147/ टे क्स-3,
वदनाांक 17 ऑक्टोबर, 2016.
(3) िस्त्रोद्योग वोग सांचालनालयाचे पत्र क्र. काया-5/ कापड तपर्धा/2026/2017, वदनाांक 4 माचर, 2017.

शुध्दीपत्रक :
िर नमूद वदनाांक 17 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन वनणरयान्िये हातमाग विणकराांसाठी उत्कृष्ट कापड
उत्पादन तपर्धा ह्या योजनेची पुनररचना करण्यात आली आहे . सदर शासन वनणरयातील पवरच्छे द क्र. 3.1 नुसार
वि ागीय कापड तपर्धा वनिड सवमती गवठत करण्यात आली आहे . राज्यातील हातमाग विणकराांकरीता उत्कृष्ट
कापड उत्पादन तपर्धेच्या पुनरर चनांतर वि ागीय कापड तपर्धा सोलापूर येथे होणार आहे . त्यामुळे ह्या शासन
वनणरयातील पवरच्छे द क्र. 3.1 मध्ये नमूद करण्यात आलेली वि ागीय कापड तपर्धा वनिड सवमतीची रचना आता
पुढील प्रमाणे सुर्धारीत करून िाचण्यात यािी.
3.1

वि ागीय कापड तपर्धा वनिड सवमती :

1)

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

अध्यक्ष

2)

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

सदतय सवचि

3)

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

सदतय

4)

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

सदतय

5)

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

सदतय

6)

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

7)

प्राचायर / वि ाग प्रमुख, शासकीय अव याांवत्रकी महाविद्योग वालय /शासकीय सदतय
तांत्रवनकेतन ( िस्त्रोद्योग वोग पाठ्यक्रम असलेले ) नागपूर/सोलापूर/ औरां गाबाद/ मुांबई

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः हातमाग-2015/ प्र. क्र. 147/ टे क्स-3.

2.

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेततथळािर उपलब्र्ध

करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201704291225112102 असा आहे . हे शुध्दीपत्रक वडजीटल तिाक्षरीने
साक्षाांवकत 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=CMTD, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3
f6fa70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534,
cn=Vilas Ramdas Thakur
Date: 2017.04.29 12:25:58 +05'30'

( वि. रा ठाकूर )

अिर सवचि, महाराष्र शासन
प्रत,
1. मा. मांत्री ( िस्त्रोद्योग वोग) / मा. राज्यमांत्री ( िस्त्रोद्योग वोग) याांचे खासगी सवचि
2. सांचालक (िस्त्रोद्योग वोग), िस्त्रोद्योग वोग सांचालनालय, नागपूर
3. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा/ लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्र 1/2, मुांबई/ नागपूर
4. वि ागीय आयुक्त, नागपूर/ पुणे/ औरां गाबाद/ कोंकण वि ाग
5. वित्त वि ाग ( व्यय-2), मांत्रालय मुांबई
6. वनयोजन वि ाग ( का. 1431) मांत्रालय, मुांबई
7. आयुक्त, मुांबई महानगरपावलका, मुांबई
8. आयुक्त, नागपूर महानगरपावलका, नागपूर
9. आयुक्त, पुणे महानगरपावलका, पुणे
10. आयुक्त, सोलापूर महानगरपावलका, पुणे
11. आयुक्त, औरां गाबाद महानगरपावलका, औरां गाबाद
12. व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य हातमाग महामांडळ, नागपूर
13. सांचालक, नॅशनल इस्न्तटट्युट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी ( NIFT), प्लॉट नां. 15, सेक्टर 4,
खारघर, निी मुांबई 410210.
14. वजल्हा मावहती अवर्धकारी, नागपूर/ पुणे/सोलापूर/ औरां गाबाद/ मुांबई
15. प्राचायर शासकीय अव याांवत्रकी महाविद्योग वालय /शासकीय तांत्रवनकेतन नागपूर/ पुणे/ सोलापूर
औरां गाबाद/ मुांबई
16. कायरकारी सांचालक, महाराष्र राज्य हातमाग सहकारी महासांघ ( महाटे क्स), मुांबई
17. कायासन (17-स), सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग, मांत्रालय, मुांबई
18. प्रादे वशक उपसांचालक (िस्त्रोद्योग वोग) (सिर)
19. वनिड नतती.
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