राज्य वस्रोद्योग धोरणाअंतगगत
राबववण्यात येणा-या योजने अंतगगत फॉर्ग
“A”शासनास सादर करण्यासाठी र्ुदत
दे ण्याबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग
शासन पवरपत्रक क्र. धोरण २०१5/प्र.क्र. 364 /टे क्स-5,
र्ंत्रालय, र्ुंबई ४०० ०३२.
वदनांक - 18 एवप्रल, २०१6
वाचा :-1.शासन वनणगय क्रर्ांक धोरण-2011/प्र.क्र.335/टे क्स-2 वद.2, जाने,2012
2. शासन वनणगय क्रर्ांक धोरण-2012/प्र.क्र.1/टे क्स-2 वद.1 र्ाचग, 2012,
3.शासन वनणगय क्रर्ांक धोरण-2012/प्र.क्र.2/टे क्स-2 वद.1 र्ाचग, 2012,
4. शासन वनणगय क्रर्ांक धोरण-2012/प्र.क्र.10/टे क्स-2 वद. 15 र्ाचग, 2012
प्रस्तावना
र्हाराष्ट्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण संदभग क्र.1 येविल वद.2 जानेवारी 2012 च्या शासन
वनणगयान्वये जावहर करण्यात आले आहे. सदर धोरणांतगगत पात्र वस्त्रोद्योग घटकांना दीघग र्ुदती कजाशी
वनगडीत व्याज सवलत आवण ववदभग, र्राठवाडा व उत्तर र्हाराष्ट्रातील नवीन व ववस्तारीकरणाच्या वस्त्रोद्योग
प्रकलपांना 10% भांडवली सवलत दे य आहे . सदर व्याज व भांडवली अनुदान सवलती साठी संबधीत ववत्त
संस्िेने वस्रोद्योग प्रकलपांचे ऑनलाईन अजग (A Form) सादर करणे आवश्यक होते. र्ात्र सदर अजग ववत्त
संस्िेने वकती कालावधी पयंत (A Form) सादर करावेत यासाठी कालावधी /र्ुदत वनश्चीत केलेली नव्हती.
वस्रोद्योग प्रकलपांचे ऑनलाईन अजग (A Form) ववत्त संस्िेने वकती कालावधी पयंत सादर करावेत यासाठी
कालावधी /र्ुदत वनश्चीत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणगयवर नर्ूद केलेलया बाबी ववचारात घेता ज्या वस्रोद्योग प्रकलपांचे वदघग र्ुदती कजग ववत्त संस्िानी
वद. 31 र्ाचग, 2016 पयंत र्ंजूर केले असतील अशा वस्रोद्योग प्रकलपांचे ऑनलाईन अजग (A Form) ववत्त
संस्िांनी वद. ३1 र्े, २०१६ पयंत सादर करावेत.
ववत्तीय संस्िानी वरील र्ुदतीत ऑनलाईन अजग (A Form) सादर न केलयार्ुळे वस्त्रोद्योग प्रकलप व्याज
सवलत व भांडवली अनुदाना पासून वंचीत रावहलयास त्याची संपण
ु ग जबाबदारी संबध
ं ीत सदर ववत्तीय संस्िेची
असेल.
2.

सदर शासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्िळावर

उपलब्ध्र करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रर्ांक 201604181817556702 असा आहे . हे शासन
पवरपत्रक वडवजटल स्वाक्षरीने सांक्षावकत करण्यात आले आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने.

Pralhad
Shankar Rode
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( प्रलहाद रोडे )
अवर सवचव,र्हाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

र्ा. र्ुख्यर्ंत्री, र्हाराष्ट्र राज्य

2.

र्ा. र्ंत्री (सवग)

3. र्ा. राज्यर्ंत्री (सवग)

शासन पवरपत्रक क्रर्ांकः धोरण २०१5/प्र.क्र. 364 /टे क्स-5,

4. र्ा. र्ुख्य सवचव, र्हाराष्ट्र राज्य,
5. र्ा. अपर र्ुख्य सवचव (वनयोजन)
6. र्ा. अपर र्ुख्य सवचव, (ववत्त)
7. र्ा. अपर र्ुख्य सवचव (वस्त्रोद्योग), स.प.व व.वव.
8. संचालक-वस्त्रोद्योग, र्.रा.नागपूर.
9. अवधदान व लेखा अवधकारी, र्ुंबई.
10.

र्हालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा पवरक्षा ) र्हाराष्ट्र राज्य १ /२, र्ुंबई,
नागपूर

11. संबवं धत बॅंका-TUFS Cell
12. वनवड नस्ती (टे क्स-5).
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