वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 नुसार राज्यातील
“कापूस उत्पादक तालुके” घोषषत करण्याबाबत.
महाराष्र शासन

सहकार, पणन व वस्तरोद्योग षव ाग
शासन शुध्दीपरक क्रमाांकः धोरण 1018/प्र.क्र.40/टे क्स 1 (अ)
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांरालय (षवस्ततार), मुांबई 400 032.
तारीख: 30 ऑगस्तट, 2018.
वाचा :शासन षनणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग षव ाग क्रमाांकः धोरण 1018/प्र.क्र.40/टे क्स 1
(अ), षदनाांक 28 ऑगस्तट, 2018.
शुध्दीपरक :वाचा येथील षद.28 ऑगस्तट, 2018 च्या शासन षनणगयामधील, “कापूस उत्पादक
तालुके” या तक्त्यामधील :- (1) अनुक्रमाांक 8 येथील 'बीड' षजल्हयातील कापूस उत्पादक
तालुक्याांच्या यादीत, “धारुर” तालुक्याचा समावेश करण्यात येत आहे . (2) अनुक्रमाांक 10 येथील
'पर णी' षजल्हयातील कापूस उत्पादक तालुक्याांच्या यादीत, “मानवत” तालुक्याचा समावेश
करण्यात येत आहे . (3) अनुक्रमाांक 15 येथील 'यवतमाळ' षजल्हयातील कापूस उत्पादक
तालुक्याांच्या यादीत, “षदग्रस” तालुक्याचा समावेश करण्यात येत आहे . त्यामुळे राज्यातील
एकूण कापूस उत्पादक तालुक्याांची सांख्या 115 ऐवजी 118 होत आहे.
सदर शुध्दीपरक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201808301732365802 असा आहे . हा आदे श
षडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Vishal Vishvas
Madane
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( षवशाल मदने )
अवर सषचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1)

मुख्य सषचव, महाराष्र राज्य, मांरालय, मुांबई 32,

2)

मा. मुख्यमांरी याांचे अपर मुख्य सषचव, मांरालय, मुांबई

3)

मा. मांरी (वस्त्रोद्योग) याांचे खाजगी सषचव, मांरालय, मुांबई,

4)

मा. राज्यमांरी (वस्त्रोद्योग) याांचे खाजगी सषचव, मांरालय, मुांबई,

5)

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्र-1 मुांबई / महाराष्र-2, नागपूर,
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शासन षनणगय क्रमाांकः धोरण 1018/प्र.क्र.40/टे क्स 1 (अ)

6)

महालेखापाल, (लेखापषरक्षा) महाराष्र-1 मुांबई / महाराष्र-2, नागपूर,

7)

सषचव (वस्त्रोद्योग) याांचे स्तवीय सहाय्यक,

8)

प्रधान सषचव (सहकार) याांचे स्तवीय सहाय्यक,

9)

कायासन अषधकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग षव ाग,

10)

कायासन अषधकारी, 16-सी, 17-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग षव ाग,

11)

षवत्त षव ाग, व्यय-2 / अथगसांकल्प-13, मांरालय, मुांबई-32,

12)

षनयोजन षव ाग, कायासन-1431, मांरालय, मुांबई-32,

13)

सहकार आयुक्त व षनबांधक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्र राज्य, पुणे,

14)

सांचालक, वस्त्रोद्योग सांचालनालय,महाराष्र राज्य, नागपूर,

15)

प्रादे षशक उपसांचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरांगाबाद / नागपूर /मुांबई ,

16)

सवग षजल्हा उपषनबांधक, सहकारी सांस्तथा,

17)

षनवासी लेखा पषरक्षा अषधकारी, मुांबई,

18)

अषधदान व लेखाषधकारी, मुांबई,

19)

ग्रांथपाल, महाराष्र षवधान मांडळ सषचवालय, षवधान वन, मुांबई (2 प्रती),

20)

कायगकारी सांचालक, महाराष्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासांघ मयाषदत, वकील हाऊस,
मुांबई-1,

21)

चेअरमन, सवग सहकारी सूतषगरण्या (मार्गत सांचालक वस्त्रोद्योग, सांचालनालय, नागपूर),

22)

षनवडनस्तती (टे क्स 1 अ / ब).
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