वस्रोद्योग धोरण 2018-23 मध्ये सुधारणा.
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वाचा - १) शा. वन. क्रमाांक: धोरण 2017/प्र.क्र.6/टे क्स-5 वि. 15 फेब्रुवारी, 2018.
२) शा. शुध्िीपत्रक क्रमाांक: धोरण 2017/प्र.क्र.6/टे क्स-5 वि.१६ माचण, 2018
प्रस्तावना सांिभावधन शासन वनणणयान्वये राज्याचे वस्रोद्योग धोरण 2018-23 जाहीर करण्यात आले आहे.
सिर धोरणात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या ववचारावधन होती. याबाबत शासन आता खालील
प्रमाणे वनणणय घेण्यात येत आहे.
शासन वनणणय वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील मुद्दा क्र. 3.3, 3.4, 3.12, 7.3 व 7.4 खालील प्रमाणे
सुधारीत करण्यात येत आहे त.
मुद्दा क्र. 3. व्याख्या 3.3.

ववस्तारीकरण प्रकल्प - अस्स्तत्वातील प्रकल्पाने मागील आर्थिक वर्षीच्या स्िापीत

यांत्रसामुग्रीच्या पुस्तकी ककमतीच्या (Book Value of machinery) 10 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त
यांत्रसामुग्री स्िापीत केल्यास सिर गुांतवणूकीस ववस्तारीकरण ककवा ववववधीकरण/ आधुवनकीकरण
मानण्यात येईल. सिर ववस्तारीकरण आवण /ककवा ववववधीकरण/ आधुवनकीकरण हे पुढील / मागील
प्रक्रीयेसह (forward - Backward) असेल.
3.4

स्स्िर ढोबळ भाांिवली गुांतवणूक - ववस्तारीकरण/ववववधीकरण/आधुवनवककरण करण्यासाठी

यांत्रसामुग्रीमधील गुांतवणूक आवण/ ककवा ववत्तीय सांस्िा/बँकेकिू न आर्थिक सहाय्य मांजूर झालेली तसेच
स्व-अिणसूहाय्याने स्िापन झालेल्या प्रकल्पातील गुांतवणूक.
3.12 कांपोझीट युवनट - सिर व्याख्या वगळण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र. 7.3 मध्ये 7.3.3 नांतर 7.3.4 खालील प्रमाणे अांतभूत
ण करण्यात येत आहे.
7.3. 4 वस्त्रोद्योग प्रकल्पाांना वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अिवा वस्रोद्योग धोरण 2018-23 चा
लाभ घेणेबाबत ववकल्प िेणे
वि. 1.8.2017 ते वि. 14.2.2018 या कालावधीत ज्या प्रकल्पाांना िीघण मुिती कजण
मांजूर

झाले

असेल

ककवा

स्व-अिणसहाय्यीत

प्रकल्पाबाबत

ज्या

प्रकल्पाांनी

यांत्रसामुग्रीच्या खरेिीचे आिे श विलेले असतील अशा प्रकल्पाांना वस्त्रोद्योग धोरण
2011-17 मधील ककवा वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील योजनाांचा लाभ िे ण्यात
येईल. या कालावधीतील सांबधीत प्रकल्पाांना ववकल्प िे ण्यात येईल.

शासन वनणणय क्रमाांकः धोरण 2017/प्र.क्र.6/टे क्स-5

मुद्दा क्र. 7.4 च्या स्तांभ 3 मध्ये व पुढील व मागील प्रक्रीया (Forward Backward Integration) च्या
रकान्यामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
स्तांभ 3 मधील कांपोवझट युवनट व त्यासाठी असलेली सवण अनुिाने रद्द करण्यात येत
आहे. त्याऐवजी पुढील व मागील प्रक्रीया (Forward Backward Integration) साठी िे य ५
टक्के अवतरीक्त अनुिान राज्यातील सवण ववभागातील वस्रोद्योग प्रकल्पाांना लागू करण्यात येत
आहे.
मुद्दा क्र. 7.4 नांतर 7.4.अ. खालील प्रमाणे अांतभूत
ण करण्यात येत आहे .
7.4.अ. वस्त्रोद्योग प्रकल्पाांनी यांत्रसामुग्रीच्या खरेिीसाठी वापरलेल्या वनधीवर भाांिवली अनुिान
िे ण्याबाबत.
वस्रोद्योग धोरण 2018-23 मवधल व्याज अनुिाना ऐवजी भाांिवली अनुिान योजने
अांतगणत बँक सहाय्यीत प्रकल्पाांनी यांत्रसामग्री खरेिी करण्यासाठी स्व-वनधीतून वापरलेल्या
रकमेवरही भाांिवली अनुिान िे ण्यात येईल.
2.

सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812211641355102 असा आहे . हा आिे श
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,
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( अतुल पाटणे )
सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत:1. मा.राज्यपालाांचे प्रधान सवचव
2.

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव,महाराष्ट्र राज्य

3.

मा. मांत्री (सवण), याांचे खाजगी सवचव

4. मा. राज्यमांत्री (सवण) याांचे खाजगी सवचव
5. मा. ववरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र ववधानसभा याांचे खाजगी सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालय,ववधानभवन, मुांबई
6. मा. ववरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र ववधानपवरर्षि याांचे खाजगी सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालय, ववधानभवन, मुांबई
7. मा.खासिार (सवण)
8. मा.आमिार (सवण)
9. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य
10. सवण अप्पर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई
11. सांचालक, (वस्त्रोद्योग) वस्त्रोद्योग सांचालनालय, म.रा.नागपूर
12. सांचालक (रे शीम) रे शीम सांचालनालय, म. रा. नागपूर
13. अवधिान व लेखा अवधकारी, मुांबई
14. महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा पवरक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १ /२, मुांबई, नागपूर
15. सांबांवधत बँका-TUFS Cell
16. वनवि नस्ती (टे क्स-5).
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