राज्याच्या

वस्त्रोद्योग

धोरणाांतगगत

राज्यातील

ववदर्ग,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या क्षेत्राकवरता
लागू असलेली र्ाांडवली सवलत योजना राज्याच्या
उवगवरत

र्ागातील

ड+

तालुक्यातील

कापूस

उत्पादक तालुक्याांना लागू करण्याबाबत
महाराष्ट्रशासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववर्ाग,
शासनवनणगय क्र.धोरण-2014/प्र.क्र.163/टे क्स-5
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
वदनाांक : 12 सप्टें बर,2014.
वाचा :- 1.शासन वनणगय क्रमाांक धोरण-2011/प्र.क्र.335/टे क्स-2 वद. 2 जानेवारी, 2012
2.शासन वनणगय क्रमाांक धोरण-2012/प्र.क्र.2/टे क्स-2 वद.1 माचग, 2012,
प्रस्तावनामहाराष्ट्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण संदर्भ क्र.1 येथिल शासन थनणभयान्वयेजाथहर करण्यात
आले आहे.सदर धोरणांतगभत संदर्भ क्र.2 येथिल शासन थनणभयान्वये थवदर्भ, मराठवाडा व उत्तर
महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांच्या प्रकल्ांना 10% र्ांडवली सवलत योजना लागू करण्यात
आली आहे . राज्याच्या थवदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या क्षेत्ांना लागू असलेली ही योजना
उद्योग,उजा व कामगार थवर्ागाच्या थद.1 एथप्रल,2013 च्या शासन थनणभयान्वये घोथित करण्यात
आलेलया राज्याच्या उवभथरत र्ागातील ड+ औद्योथगक क्षेत्ातील का्ूस उत््ादक तालुक्यातील नवीन
वस्त्रोद्योग घटकांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या थवचाराथधन होती.
शासन थनणभयराज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतगभत संदर्भ क्र.2 येथिल शासन थनणभयान्वये थवदर्भ, मराठवाडा व
उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांच्या प्रकल्ांना लागू करण्यात आलेली 10% र्ांडवली
सवलत योजना उद्योग,उजा व कामगार थवर्ागाच्या थद.1 एथप्रल,2013 च्या शासन थनणभयान्वये घोथित
करण्यात आलेलया राज्याच्या उवभथरत र्ागातील ड+ तालुक्यातील का्ूस उत््ादक तालुक्यांना लागू
करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .यासाठी का्ुस उत््ादक तालुके कोणते याबाबतचा
थनणभय स्वतंत््णे घेण्यात येईल.

शासन ननर्णय क्रमाांकः मॉडे ल स्कूल-2011/(142/11)/एसडी -6

2.

सदर शासन थनणभय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेत स्िळावर

उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 201409121128503202 असा आहे . हा
आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नवाने.
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( र. अां.खडसे )
कायासन अवधकारी,महाराष्ट्र शासन
प्रवतमा.राज्यपालयाांचेसवचव.

सांचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योगसांचालनालय,

मा.मुख्यमांत्रीयाांचेप्रधानसवचव, मांत्रालय, मुांबई.

नागपूर.

मा.उपमुख्यमांत्रीयाांचेसवचव, मांत्रालय, मुांबई.

सांचालक, समाजकल्याण, पुणे.

सवगमा.मांत्री / राज्यमांत्री (खाजगीसवचवामार्गत), आयुक्त, आवदवासीववकास, नावशक
मांत्रालय,मुांबई..
मा.मुख्यसवचव,

आयुक्त, अल्पसांख्याांकववकास, मुांबई
महाराष्ट्रशासन,

मुांबई..

वस्त्रोद्योगमांत्रालय,

र्ारतसरकार, नवीवदल्ली.

वनयोजनववर्ाग,

ववत्तववर्ाग, सवगवजल्हाउद्योगअवधकारी.

सामावजकन्यायवववशेषसहाय्य,
आवदवासीववकास,

मांत्रालय, आयुक्त(वस्त्रोद्योग),

अध्यक्ष/मुख्यव्यवस्थापकीयसांचालक,

अल्पसांख्याांकववकास, आय.डी.बी.आय.बँक,

उद्योग,ऊजावकामगारववर्ाग, मांत्रालय, मुांबई.. एस.आय.डी.बी.आय.बँेेक
महालेखापाल, लेखावअनुज्ञय
े ता, महाराष्ट्र- वकेंद्रपुरस्कृत
1/2, मुांबई./नागपूर

TUF

योजनेअांतगगतसवगनोडलबँक.

महालेखापाल, लेखापवरक्षा, महाराष्ट्र-1/2, सवगप्रादे वशकउपसांचालकवस्त्रोद्योग.
मुांबई./नागपूर

सवगवजल्हाउपवनबांधकसहकारीसांस्था.
वनवडनस्ती (टे क्स-5)
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