राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23
वस्त्रोद्योग प्रकल्ाांना व्याज अनुदानाऐवजी
भाांडवली अनुदान व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांना
भाांडवली अनुदान योजनेसाठी मागथदर्थक सुचना.
महाराष्ट्र र्ासन
सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग
र्ासन वनणथय क्र :- धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,
मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२,
वदनाांक - 16 जानेवारी, 2019
वाचा1) र्ासन वनणथय, स.्.व व.ववभाग, क्रमाांक धोरण-2011/प्र.क्र.335/टे क्स-2, वद.2 जानेवारी, 2011
2) र्ासन वनणथय, स.्.व व.ववभाग, क्रमाांक-धोरण 2015/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5, वद. 2 वडसेंबर, 2015,
3) र्ासन वनणथय, स.्.व व.ववभाग, क्रमाांक-धोरण 2015/प्र.क्र. 364 /टे क्स-5, वद. 18 एवप्रल, 2016,
4) र्ासन वनणथय, स.्.व व.ववभाग, क्रमाांक-धोरण 2017/प्र.क्र. 6 /टे क्स-5, वद. 15 फेब्रुवारी, 2018,
5) र्ासन वनणथय, स.्.व व.ववभाग, क्रमाांक-धोरण 2017/प्र.क्र. 6 /टे क्स-5, वद. 16 माचथ, 2018,
6) र्ासन वनणथय, स.्.व व.ववभाग, क्रमाांक-धोरण 2017/प्र.क्र. 6 /टे क्स-5, वद. 21 वडसेंबर 2018,

प्रस्तावनाराज्याचे नववन वस्रोद्योग धोरण 2018-23 वद.15/02/2018 च्या र्ासन वनणथया अन्वये जाहीर
करण्यात आले आहे. तसेच या धोरणाबाबत वस्रोद्योगाांच्या ववववध सांघटना, तयाांना अर्थसहाय्य करणा-या बॅंका
तसेच वस्र उद्योजक याांनी केलेलया सुचना ववचारात घेऊन, धोरणातील काही बाबींबाबत र्ासन वनणथय वद.
16/03/2018 अन्वये स््ष्ट्टीकरण दे ण्यात आलेले असून र्ासन वनणथय वद.21/12/2018 अन्वये काही बाबींमध्ये
अांर्त: सुधारणा करण्यात आली आहे. हे धोरण जाहीर होण्या्ुवी सन 2011-17 या कालावधीसाठी लागू
असलेलया वस्त्रोद्योग धोरणात ववववध अनुदान योजना लागू करण्यात आलया होतया. र्ासन वनणथय
वद.18/10/2013 अन्वये अनुसूचीत जाती/जमाती व अल्सांखयाांक समाजाची व्याखया वनवित करण्यात आली
आहे . अर्ा प्रचवलत योजनाां्ैकी सांदभथ क्र. 2 येर्ील र्ासन वनणथय वद.02/12/2015 अन्वये स्व-अर्थसहाय्यीत
प्रकल्ाांना भाांडवली अनुदान योजना जावहर करण्यात आली होती. सांदभथ क्र. 3 येर्ील र्ासन वनणथय
वद.18/04/2016 अन्वये वस्त्रोद्योग प्रकल्ाांना व्याज अनुदाना ऐवजी भाांडवली अनुदान दे ण्याची योजना लागू
करण्यात आली होती. नवीन वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मध्ये वरील र्ासन वनणथयाच्या तरतुदीच्या अनुषांगाने
उवचत बदल करून वस्रोद्योगातील ववववध वस्त्रोद्याग घटकाांना भाांडवली अनुदान दे ण्याची योजना जाहीर
करण्यात आलेली आहे . याबाबत मागथदर्थक सुचना वनगथवमत करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन होती.
तयाअनुषांगाने खालील प्रमाणे मागथदर्थक सुचना वनगथवमत करण्यात येत आहे त.
र्ासन वनणथय
राज्याचे वस्रोद्योग धोरण 2018-23 अांतगथत राज्यातील वस्रोद्योग प्रकल्ाांना तयाांचे वस्त्रोद्योग प्रक्रीया
घटक, प्रकल्ाचे राज्यातील वठकाण, उद्योजकाांचा मागास / अल्सांखयाांक प्रवगथ इतयादी बाबी ववचारात घेवून
व्याज अनुदाना ऐवजी भाांडवली अनुदान योजनेसाठी (Capital subsidy in lieu of interest subsidy ) खालील
प्रमाणे मागथदर्थक सुचना वववहत करण्यात येत आहे त.

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

( 1) ववदभथ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रा व्यातवरक्त उवथरीत क्षेत्रातील प्रकल्ाना खालील प्रमाणे भाांडवली
अनुदान देय राहील.
क्र.

्ात्र वस्रोद्योग घटक

प्रोसेसींग

सूतवगरणी,

जूने साधे यांत्रमाग

अद्यावत तांत्रज्ञानावर आधारीत

(यानथ,फॅब्रीक,

वजटनग

काढू न र्टललेस

नववन यांत्रमाग (साधे यांत्रमाग

प्रींटींग), टे क्नीकल

प्रेटसग

रॅ्ीअर लूम टकवा

वगळू न), रकाना क्र. 2 ते 5

टे क्सटाईल,

तया्ेक्षा आतयाधुवनक

व्यवतरीक्त ववव्हींग, प्रीप्रेटरी,

वनटींग, होजीअरी

तांत्रज्ञानावरील

वा्ींग, सायझींग, कोनींग,

व गारमेंटटग

आधारीत लूम स्र्ा्न

विसटीं, डब्लींग, टीएफओ सह

केलयास.

अन्य वस्त्रोद्योग घटक

(Modernization of
plain power looms)

2.

1.
1.

3.

सवथ साधारण प्रवगातील

4.

5.

6.

40 %

25 %

25 %

25%

45%

30%

30%

30%

घटकाांना अनुदान
2.

अनुसच
ू ीत जाती/
अनुसच
ू ीतजमाती/
अल्सांखयाांक समाजाच्या
वस्रोद्योग प्रकल्ाांना अनुदान

अवतवरक्त भाांडवली अनुदान
3.

अ्ारां ्ारीक धागा वनमाण

10 %

10 %

-

-

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

--

5%

करणे व तया्ासून वस्त्र व अन्य
उत्ादन बनववणे-यासाठी
वरील घटकाांना अवतवरक्त
भाांडवली अनुदान.
4. रू्ये 500 कोटी टकवा तया्ेक्षा
अवधक गुांतवणूक असणा-या
प्रकल्ास अवतरीक्त भाांडवली
अनुदान
5. रू्ये 500 कोटी टकवा तया्ेक्षा
अवधक गुांतवणूक असणा-या
वरील क्र.4 येर्ील प्रकल् तया
तालुक्यातील ्वहला असा
प्रकल् असलयास अवतरीक्त
भाांडवली अनुदान.
6. एखाद्या
मागील

प्रकल्ाने

्ुढील/

प्रक्रीया

प्रकल्

(Forward/
Integration )

Backward
सुरू केलयास

अवतरीक्त अनुदान
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

(2) ववदभथ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्ाना खालील प्रमाणे अनुदान देय राहील
क्र.

्ात्र वस्रोद्योग घटक

प्रोसेसींग

सूतवगर

जूने साधे यांत्रमाग काढू न

अद्यावत तांत्रज्ञानावर आधारीत

(यानथ,फॅब्रीक,

णी,

र्टललेस रॅ्ीअर लूम

नववन यांत्रमाग (साधे यांत्रमाग

वजटनग

टकवा तया्ेक्षा

वगळू न), रकाना क्र. 2 ते 5

प्रेटसग

आतयाधुवनक

व्यवतरीक्त ववव्हींग, प्रीप्रेटरी,

तांत्रज्ञानावरील आधारीत

वा्ींग, सायझींग, कोनींग,

लूम स्र्ा्न केलयास.

विसटीं, डब्लींग, टीएफओ

(Modernization of

सह अन्य वस्त्रोद्योग घटक

प्रींटींग), टे क्नीकल
टे क्सटाईल,
वनटींग, होजीअरी
व गारमेंटटग

plain power looms)

1.
1.

2.

3.

सवथ साधारण प्रवगातील
घटकाांना अनुदान

2.

60 %

4.

5.

35 %

35 %

40%

40%

6.
35%

अनुसच
ू ीत जाती/
अनुसच
ू ीतजमाती/ अल्सांखयाांक
समाजाच्या वस्रोद्योग प्रकल्ाांना

65%

40%

अनुदान
अवतवरक्त भाांडवली अनुदान
3.

अ्ारां ्ारीक धागा वनमाण करणे
व तया्ासून वस्त्र व अन्य
उत्ादन बनववणे-यासाठी वरील

10 %

10 %

-

5%

5%

--

5%

--

5%

--

--

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

घटकाांना अवतवरक्त भाांडवली

-

अनुदान.
4. एखाद्या प्रकल्ाने ्ुढील/ मागील

प्रक्रीया

प्रकल्

(Forward/

Backward Integration ) सुरू
केलयास अवतरीक्त अनुदान
5.

ज्या तालुक्यात सुतवगरणी नाही
अश्या

तालूक्यात

सुतवगरणी

केलयास

अवतरीक्त

स्र्ा्ण
अनुदान.
6.

रू्ये 500 कोटी टकवा तया्ेक्षा
अवधक गुांतवणूक असणा-या
प्रकल्ास अवतरीक्त भाांडवली
अनुदान

7.

रू्ये 500 कोटी टकवा तया्ेक्षा
अवधक गुांतवणूक असणा-या
वरील क्र.4 येर्ील प्रकल् तया
तालुक्यातील ्वहला असा
प्रकल् असलयास अवतरीक्त
भाांडवली अनुदान.
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

2.

या योजनेचा कालावधी वद. 15 फेब्रुवारी 2018 ते वद. 31 माचथ, 2023 ्यथत असेल. या कालावधीत केंद्र

्ुरस्कृत A-TUFS अर्वा तयानांतरच्या कालावधीत जाहीर केलेलया योजनेच्या वनकषानुसार
(१) यांत्रसामुग्रीसाठी वदघथ मुदती कजथ मांजूर केलेले प्रकल्,
(२) स्व-अर्थसहाय्याने स्र्ा्न झालेले प्रकल्,
(३) वजटनग व स्स््टनग, या घटकाांसाठी केंद्र र्ासनाच्या RR-TUFS अांतगथत नमूद करण्यात आलेलया ्ात्र
यांत्रसामुग्रीसाठी टकवा राज्य र्ासनाने यांत्रसामुग्री वनधावरत केलयास अर्ा यांत्रसामुग्रीसाठी, वववत्तय
सांस्र्ा/बॅंकाांनी वदघथमुदती कजथ मांजूर केलेले तसेच स्व-अर्थसहाय्याने स्र्ा्न झालेले वस्रोद्योग प्रकल्
्ात्र असतील.
(४) प्रोसेसींग प्रकल्ातील ETP / CETP / ZLD च्या बाांधकामावरील खचथ दे वखल भाांडवली अनुदानाकरीता
्ात्र असेल.
सदर भाांडवली अनुदान वस्रोद्योग प्रकल्ाच्या वरील प्रमाणे ्ात्र यांत्रसामुग्रीच्या एकुण टकमतीवर दे य्य
राहील. तयाअांतगथत यांत्रसामुग्रीच्या खरे दीसाठी घेतलेले वदघथमुदती कजथ व अांर्त: अर्थसहाय्य तसेच ्ुणथत: स्वअर्थसहाय्य या बाबींद्वारे खचथ झालेलया एकुण रकमेवर उ्रोक्त तक्तयानुसार भाांडवली अनुदान दे य्य राहील.
3.

अनुदानासाठी ्ात्र प्रकल् व ्ात्र रक्कम1) वस्रोद्योग प्रकल्ाांने वदघथ मुदती कजथ मांजूर झालयानांतर ववभागाच्या सांकेतस्र्ळावर ऑनलाईन अजथ
(बॅंक अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांसाठी Form-A व स्व-अर्थसहायीत प्रकल्ाांसाठी Form-A-1) सादर करणे
गरजेचे राहील.
2) वजटनग, प्रेसींग व सुतवगरणी हे प्रकल् वगळता इतर वस्रोद्योग प्रकल्ाांना (ETP/ CETP / ZLD सह)
केंद्र र्ासन ्ुरस्कृत A-TUFS योजनेअांतगथत नमुद करण्यात आलेलया यांत्रसामुग्रीच्या यादीतील,
यांत्रसामुग्री खरे दीसाठी वववत्तय सांस्र्ा/ बॅंकाांनी मांजूर केलेलया ्ात्र वदघथमुदती कजाची रक्कम तसेच
स्व-अर्थसहायाची (Bank Finance + Self Contribution ) रक्कम तयाचप्रमाणे ्ुणथत: स्वअर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत तयाांच्या सां्ण
ु थ ्ात्र यांत्रसामुग्रीची मुलय रक्कम या योजनेअांतगथत
अनुदानासाठी ्ात्र राहील.
3) वजटनग, प्रेसींग व सुतवगरणीसाठी केंद्र र्ासनाच्या RR-TUFS अांतगथत नमूद करण्यात आलेलया ्ात्र
यांत्रसामुग्रीसाठी टकवा राज्य र्ासनाने यांत्रसामुग्री वनधावरत केलयास अर्ा यांत्रसामुग्रीसाठी वववत्तय
सांस्र्ा/ बॅंकाांनी मांजूर केलेलया वदघथमुदती कजाची रक्कम तसेच स्व-अर्थसहायाची (Bank Finance +
Self Contribution ) रक्कम तयाचप्रमाणे ्ुणथत: स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत तयाांच्या सां्ण
ु थ
्ात्र यांत्रसामुग्रीची मुलय रक्कम या योजनेअांतगथत अनुदानासाठी ्ात्र राहील.
4) सदर अनुदान योजना नवीन उभारण्यात येणाऱ्या वस्रोद्योग प्रकल्ाांसाठी, अस्स्ततवातील प्रकल्ाचे
ववस्तारीकरण, आधुवनकीकरण व ववववधीकरणासाठी अनुज्ञेय राहील.
5) अस्स्ततवातील प्रकल्ाने मागील आर्थर्क वषीच्या स्र्ा्ीत यांत्रसामुग्रीच्या ्ुस्तकी टकमतीच्या (Book
Value of Machinery) 10 टक्के टकवा तया्ेक्षा जास्त यांत्रसामुग्री स्र्ा्ीत केलयास सदर गुांतवणूकीस
ववस्तारीकरण टकवा ववववधीकरण/आधुवनकीकरण मानण्यात येईल. सदर ववस्तारीकरण आवण /टकवा
ववववधीकरण/आधुवनकीकरण हे ्ुढील / मागील प्रक्रीयेसह (Forward Backward) असेल.
6) या योजनेअांतगथत प्रकल्ाच्या गुांतवणूकीसाठी कोणतीही कमाल मयादा राहणार नाही.
7) प्रोसेसींग प्रकल्ातील ETP/ CETP / ZLD साठी बाांधकामावरील खचथ भाांडवली अनुदानासाठी ्ात्र
राहील. मात्र, सदर बाांधकामाचा खचथ हा SASMIRA या सांस्र्ेकडू न प्रमाणीत करून घ्यावा. आवण
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सदरील प्रमाण्त्र जोडू न अनुदानाची मागणी बॅंकेमाफथत करावी व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांनी तयाांची
मागणी सांचालक (वस्रोद्योग) याांचेमाफथत करावी.
8) प्रकल्ाने ्ुढील/ मागील प्रक्रीया प्रकल् (Forward/ Backward Integration ) साखळीतील दोन
टकवा अवधक

प्रकल् एकाच वेळी स्र्ा्न केलयास प्रकल्ाने मागणी केलेलया कोणतयाही एका

घटकावर (Unit) अवतरीक्त अनुदान अनुज्ञेय राहील.
4.

वद. 1.8.2017 ते वद. 14.2.2018 या कालावधीत ज्या प्रकल्ाांना दीघथ मुदती कजथ मांजूर झाले असेल

टकवा स्व-अर्थसहाय्यामाफथत ज्या प्रकल्ाांनी यांत्रसामुग्रीच्या खरे दीचे आदे र् वदलेले असतील अर्ा प्रकल्ाांना
वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 मधील टकवा वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील योजनाांचा लाभ घेण्याचा ्याय
दे ण्यात येत आहे .
1) जे वस्रोद्योग प्रकल् वद. 18/04/2016 ते वद.31/07/2017 या कालावधीत स्र्ा्न झाले असतील
अर्ा प्रकल्ाांचे अजथ र्ासन वनणथय, वद.18/04/2016 मवधल तरतुदींच्या ्ुतथतेच्या अवधन
स्स्वकारण्यात येतील. आवण वद. 1/8/2017 ते 14/2/2018 दरम्यान स्र्ा्न झालेलया सदर
वस्त्रोद्योग प्रकल्ाांना जुन्या धोरणातील र्ासन वनणथय वद. 18/4/2016 नुसार अर्वा या र्ासन
वनणयानुसार अजथ करण्यास ्रवाणगी असेल. तर्ा्ी सदर प्रकल्ाांना अजथ / मांजुरीची कायथ्ध्दती
या र्ासन वनणथयानुसार ववहीत केलयाप्रमाणे लागू राहील.
2) जे स्व-अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल् वद. 2/12/2015 ते वद.31/07/2017 या कालावधीत
स्र्ा्न झाले असतील अर्ा प्रकल्ाांचे अजथ र्ासन वनणथय वद.2/12/2015 मवधल तरतुदींच्या
्ुतथतेच्या अवधन स्स्वकारण्यात येतील आवण वद. 1/8/2017 ते 14/2/2018 दरम्यान स्र्ा्न
झालेलया सदर वस्त्रोद्योग प्रकल्ाांना जुन्या धोरणातील र्ासन वनणथय वद. 2/12/2015 नुसार अर्वा
या र्ासन वनणयानुसार अजथ करण्यास ्रवणगी असेल. तर्ा्ी सदर प्रकल्ाांना अजथ / मांजुरीची
कायथ्ध्दती या र्ासन वनणथयानुसार ववहीत केलयाप्रमाणे लागू राहील.
3) वद.15/02/2018 रोजी टकवा तयानांतर स्र्ा्न झालेले प्रकल् या र्ासन वनणथयानुसार
अनुदानासाठी अजथ करू र्कतील.
5.

अनुदान ववतरण
1) प्रकल् उत्ादनाखाली आलयावर भाांडवली अनुदान खालील प्रमाणे वतन हप्ततयात प्रकल्ाच्या बॅंक
खातयावर जमा करण्यात येईल.
 ्वहला हप्तता - १२ मवहन्याांनतर ्ात्र रकमेच्या ३0 टक्के.
 दु सरा हप्तता - २४ मवहन्याांनतर ्ात्र रकमेच्या ३0 टक्के.
 वतसरा हप्तता - ३६ मवहन्याांनतर ्ात्र रकमेच्या ४0 टक्के
2) अनुदान ववतरणाच्या अटी
I. ्वहला हप्तता - वजटनग,प्रेसींग व सुतवगरणी हे प्रकल् वगळता इतर वस्रोद्योग प्रकल्ाांना (ETP/
CETP / ZLD सह) A-TUFS योजनेच्या वनकषाप्रमाणे असलेलया यांत्रसामुग्रीसाठी एकुण ्ात्र
रक्कम ववचारात घेऊन ्वहला हप्तता, प्रकल् 70 टक्के व तया्ेक्षा जास्त क्षमतेने उत्ादनाखाली
आलयावर 12 मवहन्यानांतर ववतरीत करण्यात येईल.
II. वजटनग प्रेटसग व सुतवगरणी करीता RR-TUFS योजनेच्या वनकषाप्रमाणे टकवा राज्य र्ासनाने
वनधावरत केलेलया यांत्रसामग्रीसाठी एकुण ्ात्र रक्कम ववचारात ववचारात घेऊन ्वहला हप्तता,
प्रकल् 70 टक्के व तया्ेक्षा जास्त क्षमतेने उत्ादनाखाली आलयावर 12 मवहन्यानांतर ववतरीत
करण्यात येईल.
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III. जर सांबवां धत वस्रोद्योग प्रकल्ाने ्वहलया हप्ततया्ुवी ्ात्र रक्कम ्ुणथ्णे खचथ केली नसेल तर,
वजतकी रक्कम ्वहलया हप्ततयावेळी ्ात्र यांत्रसामुग्रीसाठी खचथ केली आहे , ती रक्कम ववचारात
घेऊन भाांडवली अनुदानाची ्वहलया हप्ततयाची रक्कम ववतरीत करण्यात यावी.
IV. दु सरा हप्तता - दु स-या हप्तता ववतरीत करताांना असा प्रकल् ्ुणथ क्षमतेने सुरू होणे व ्ात्र
यांत्रसामुग्रीकरीता ्ुणथ रक्कम खचथ करणे आवश्यक आहे. ते ववचारात घेउन अनुदानाचा दु सरा हप्तता
ववतरीत करण्यात यावा. तसेच ्वहलया वषात खचथ न झालेली ्रां तु आता खचथ केलेली उवथरीत
दे य्य रक्कमेवर दे खील अनुदान ववतरीत करण्यात यावे.
V. वतसरा हप्तता - ्वहलया व दुस-या हप्ततयासाठी ववचारात घेतलेली रक्कम गृहीत धरून प्रकल्ाच्या
एकुण ्ात्र यांत्रसामुग्रीवर प्रतयक्ष खचथ केलेलया रकमेसाठी दे य्य अनुदानाची उवथरीत रक्कम वतस-या
व अांवतम हप्ततयात ववतरीत करण्यात यावी.
VI. अनुदान मागणीचे प्रस्ताव सादर करताांना सांबवां धत प्रकल् खालील प्रमाण्त्रे सादर करील.
(1) स्र्ा्न केलेली सवथ यांत्रसामुग्री प्रकल्स्र्ळी असून योग्य वरतया कायथरत आहे .
(2) प्रकल्ाची मागील वतन मवहन्याची ववद्युत देयके.
(3)कच्चा माल खरे दी केलयाचे लगतची दे यके (Raw material Purchased Bill)
(4) प्रकल्ात उत्ादीत झालेलया उत्ादनाचे लगतची ववक्री दे यके (Sales Bill)
VII. र्ासन वनणथय वद.18/04/2016 अन्वये “व्याज अनुदाना एवजी भाांडवली अनुदान” या
योजनोखाली र्ासनाच्या सांकेतस्र्ळावर या्ुवी अजथ केलेलया प्रकल्ाांनी, आता या र्ासन
वनणथयासोबत जोडलेला सुधारीत Form-A भरणे आवश्यक राहील. तयासाठी या र्ासन वनणथयात
नमुद केलेलया कायथ्ध्दतीचा अवलांब करावा. तर्ा्ी या प्रकल्ाांना अनुज्ञेय अनुदान व ववतरणाचा
कालावधी र्ासन वनणथय वद.18/04/2016 नुसार लागू राहील.
VIII. र्ासन वनणथय वद.02/12/2015 अन्वये “स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांना भाांडवली अनुदान” या
योजनोखाली र्ासनाच्या सांकेतस्र्ळावर या्ुवी अजथ केलेलया प्रकल्ाांनी, आता र्ासन
वनणथयासोबत जोडलेला सुधारीत Form-A-1 भरणे आवश्यक राहील. तयासाठी या र्ासन वनणथयात
नमुद केलेलया कायथ्ध्दतीचा अवलांब करावा. तर्ा्ी या प्रकल्ाांना अनुज्ञेय अनुदान व ववतरणाचा
कालावधी र्ासन वनणथय वद.02/12/2015 नुसार लागू राहील.
6.

योजनेची ऑनलाईन कायथ्ध्दती वस्रोद्योग धोरण 2018-23 मध्ये नमुद केलयाप्रमाणे या धोरणातील योजनाांचे सांवनयांत्रण ऑनलाईन

्ध्दतीने करण्याबाबतची कायथप्रणाली खालील प्रमाणे ववहीत करण्यात येत आहे .
1)

या

योजनेखाली

भाांडवली

अनुदानासाठी

वस्रोद्योग

प्रकल्ाने

ववभागाच्या

www.mahatextile.maharashtra.gov.in सांकेतस्र्ळावर या र्ासन वनणथया सोबतच्या प्र्त्र “ए”
(Form-A) (बॅंक अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांसाठी) आवण प्र्त्र “ए-1” (Form-A-1) (स्व-अर्थसहाय्यीत
प्रकल्ाांनी) अजथ करावा.
2)

वरील प्रमाणे प्रकल्ाने अजथ सादर केलयानांतर सदर प्रकल् बॅंक अर्थसहाय्यीत प्रकल् असलयास
सदर प्रकल्ाला अर्थसहाय्य करणारी बॅंक टकवा ववत्तीय सांस्र्ा, प्रकल्ाने सादर केलेलया
कागद्त्राांच्या आधारे व प्रतयक्ष ्ाहणी करून मान्यता दे ईल व प्रकल् स्व-अर्थसहाय्यीत असलयास
SICOM टकवा कोणतीही राष्ट्रीयकृत बॅंक प्रकल्ाने सादर केलेलया कागद्त्राांच्या आधारे व प्रतयक्ष
्ाहणी करून मान्यता दे ईल. अर्ा प्रकारे मान्यता वदलयानांतर सदर वस्रोद्योग प्रकल्ाला स्वतांत्र
Login Id व Password प्राप्तत होईल.
पष्ृ ठ 24 ्ैकी 6

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

3)

सदर वस्रोद्योग प्रकल्ाला स्वतांत्र Login Id व Password प्राप्तत झालयावर, प्रकल्ाने प्र्त्र “सी”
(Form-C) प्र्त्र “सी-1”(Form-C-1), प्र्त्र “सी-2”(Form-C-2) व प्र्त्र “सी-3”(Form-C-3)
नुसार अजथ करावा.

4)

बॅंक/वववत्तय सांस्र्ा अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्ाने भाांडवली अनुदानाची मागणी करण्यासाठी
प्रकल् उत्ादनात आलयाच्या वदनाांका्ासून 12 मवहन्यानांतर तयाांच्या बॅंकेमाफथत प्र्त्र “सी”
(Form-C) नुसार ऑनलाईन ्ध्दतीने अजथ सादर करावा.

5)

स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाने भाांडवली अनुदानाची मागणी करण्यासाठी प्रकल् उत्ादनात
आलयाच्या वदनाांका्ासून 12 मवहन्यानांतर भाांडवली अनुदानाची मागणी सांचालक, (वस्रोद्योग),
याांचेकडे प्र्त्र “सी-1” (Form-C-1) नुसार अजथ ऑनलाईन ्ध्दतीने सादर करावा.

6)

र्ासन वनणथय वद.18/04/2016 अन्वये “व्याज अनुदाना एवजी भाांडवली अनुदान” या योजनोखाली
र्ासनाच्या सांकेतस्र्ळावर वदनाांक 18/4/2016 ते 31/7/2017 या दरम्यान या्ुवी अजथ केलेलया
तसेच आता अजथ करणाऱ्या प्रकल्ाांनी प्र्त्र-ए (Form-A) मध्ये नोंदणी केलयानांतर स्वतांत्र Login Id
व Password प्राप्तत होईल. प्रकल् उत्ादनात आलयानांतर भाांडवली अनुदानाची मागणी करताांना
या र्ासन वनणथया सोबतच्या प्र्त्र “सी-2” (Form C-2) नुसार ऑनलाईन ्ध्दतीने अजथ सादर
करावा.

7)

र्ासन वनणथय वद.02/12/2015 अन्वये ्ुणथत: “स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांना भाांडवली अनुदान” या
योजनोखाली र्ासनाच्या सांकेतस्र्ळावर वद.02/12/2015 ते 31/7/2017 या दरम्यान या्ुवी अजथ
केलेलया तसेच आता अजथ करणाऱ्या प्रकल्ाांनी प्र्त्र-ए-1 (Form-A-1) मध्ये नोंदणी केलयानांतर
स्वतांत्र Login Id व Password प्राप्तत होईल. प्रकल् उत्ादनात आलयानांतर भाांडवली अनुदानाची
मागणी करताांना

या र्ासन वनणथया सोबतच्या प्र्त्र “सी-3” (Form C-3) नुसार

ऑनलाईन

्ध्दतीने अजथ सादर करावा.
8)

भाांडवली अनुदानाची मागणी करण्यासाठी बॅंक/वववत्तय सांस्र्ा अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्ाने
प्र्त्र -सी (Form-C) व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाने प्र्त्र सी-1 (Form-C-1) तसेच र्ासन वनणथय
वद.18/04/2016 अन्वये “व्याज अनुदाना एवजी भाांडवली अनुदान” या योजनोखाली अजथ
करणाऱ्या प्रकल्ाने प्र्त्र सी-2 (Form-C-2) व र्ासन वनणथय वद.02/12/2015 अन्वये “स्वअर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांना भाांडवली अनुदान” या योजनेखाली अजथ करणाऱ्या प्रकल्ाने प्र्त्र सी-3
(Form-C-3) मध्ये खालील प्रमाण्त्रे ऑनलाईन ्ध्दतीने अ्लोड करावीत.
I. प्रकल्ाची नोंदणी प्रमाण्त्र.
II. सांबवां धत यांत्रणेकडू न जागा वा्रण्याची ्रवाणगी वमळालयाचे प्रमाण्त्र (भाडे करारावर प्रकल् असलयास
भाडे करार्त्र)
III. प्रकल्ाची यांत्रसामग्री प्रकल्ाच्या स्र्ळी ्ोहचलयाचा ्ुरावा दर्थववणारे ्ोच Delivery Challan.
IV. प्रकल्ाच्या यांत्रसामग्रीची रक्कम अदा केलयाचे सनदी लेखा्ालाचे प्रमाण्त्र.
V. वस्तु व सेवाकर प्रमाण्त्र.
VI. प्रकल्ाचे उत्ादन सुरु झाले असलयाचे घटकाचे स्वयां घोषणा्त्र (Self- Declaration)
VII. प्रकल्ाची मागील तीन मवहन्याची ववद्युत दे यके. (भाडे करारावर प्रकल् असलयास भाडे करारा सहीत
मुळ मालकाच्या नावावर प्रकल्ासाठी असलेले ववद्युत दे यके )
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VIII. कच्चा माल खरे दी केलयाचे ्वहले दे यके (First Raw material Purchased Bill)
IX. प्रकल्ात उत्ादीत झालेलया उत्ादनाचे ्वहले ववक्री दे यके (First Sales Bill)
X. बॅंकेने प्रकल्ाची त्ासणी केलयास तयाांच्या अहवालाची प्रत, नसलयास बॅंकेचे स््ष्ट्टीकरण.
XI. प्रकल्ाचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव प्राप्तत झालयावर, बॅंका /वववत्तय सांस्र्ा, प्रकल्ाचे भाांडवली
अनुदानाचे प्रस्ताव सादर करताांना, तया प्रकल्ाने कजाचे या्ुवीचे हप्तते वनयवमत भरलयाची खात्री
करतील.
XII. अ्ारां ्ारीक धागा वनमाण करणे व तया्ासून वस्त्र व अन्य उत्ादन बनववणा-या घटकाांनी
अ्ारां ्ारीक धागा उत्ादन टकवा वा्र करीत असलयाबाबत SASIMRA या सांस्र्ेकडू न प्रमाणीत
करून घेऊन तसे प्रमाण्त्र सोबत जोो़डावे.
XIII. एखाद्या प्रकल्ाने ्ुढील/ मागील प्रक्रीया प्रकल् (Forward/ Backward Integration ) सुरू
केलयास, अवतरीक्त अनुदानची मागणी करताना बॅंक /वववत्तय सांस्र्ा अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या
बाबतीत स्व-घोषणा्त्र प्रकल्ाने सांबवां धत वजलहा उद्योग केंद्राकडू न प्रमावणत करून सांबवां धत बॅंक
/वववत्तय सांस्र्ा याांच्यामाफथत सांचालक (वस्रोद्योग) याांना सादर करावे. तसेच स्व-अर्थसहाय्यीत
प्रकल्ाने

अवतरीक्त अनुदानची मागणी करताना स्व-घोषणा्त्र

सांबवां धत वजलहा उद्योग

केंद्राकडू न प्रमावणत करून सांचालक (वस्रोद्योग) याांना सादर करावे.
XIV. रू्ये 500 कोटी टकवा तया्ेक्षा अवधक गुांतवणूक असणा-या प्रकल्ाने अवतरीक्त अनुदानची
मागणी करताना स्व-घोषणा्त्र, बॅंक /वववत्तय सांस्र्ा अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत सांबवां धत
वजलहा उद्योग केंद्राकडू न प्रमावणत करून सांबवां धत बॅंक /वववत्तय सांस्र्ा याांच्यामाफथत
सांचालक(वस्रोद्योग) याांना सादर करावे. स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाने अवतरीक्त अनुदानची मागणी
करताना स्व-घोषणा्त्र, सांबवां धत वजलहा उद्योग केंद्राकडू न प्रमावणत करून सांचालक (वस्रोद्योग)
याांना सादर करावे.
XV. रू्ये 500 कोटी टकवा तया्ेक्षा अवधक गुांतवणूक असणा-या व तया तालुक्यातील ्वहला असा
प्रकल् असलयास

अवतरीक्त अनुदानची मागणी करताना प्रकल्ाने स्व-घोषणा्त्र, सांबवां धत

वजलहा उद्योग केंद्राकडू न प्रमावणत करून सांचालक(वस्रोद्योग) याांना सादर करावे.
XVI. ज्या तालुक्यात सुतवगरणी नाही अश्या तालूक्यात सुतवगरणी स्र्ा्न करणा-या प्रकल्ाने
अवतरीक्त अनुदानाची मागणी करताांना स्व-घोषणा्त्र सांबवां धत वजलहा उद्योग केंद्राकडू न प्रमावणत
करून सांचालक (वस्रोद्योग) याांना सादर करावे.
9)

बॅंक/ववत्तीय सांस्र्ा अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांनी सादर केलेले यर्ास्स्र्ती “फामथ सी” (Form-C), “फामथ
सी-२” (Form-C-2) नुसार सादर केलेलया अजाची ऑनलाईन त्ासणी सांबवां धत बॅंक/ववत्तीय
सांस्र्ा याांचक
े डे सादर करावा. ऑनलाईन प्रस्तावात त्रुटी आढळलयास सुधारणा करून तसेच
बॅंकेने/ ववत्तीय सांस्र्ेने द्यावयाची प्रमाण्त्रे अ्लोड करून प्रकल्ाचा प्रस्ताव सांचालक (वस्रोद्योग)
याांच्याकडे ऑनलाईन (Forward) सादर करावा.

10) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत यर्ास्स्र्ती “फामथ सी-१” (Form-C-1), “फामथ सी-३”
(Form- C-3) नुसार अजथ सांचालक (वस्त्रोद्योग) याांच्याकडे सादर करावा. सांचालक (वस्रोद्योग)
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याांच्याकडे प्राप्तत होणा-या ऑनलाईन प्रस्तावात त्रुटी आढळलयास सुधारणा करून व आवश्यक
प्रमाण्त्रे अ्लोड करून प्रकल्ाचा प्रस्ताव र्ासनास ऑनलाईन सादर (Forward) करतील.
11) बॅंक /वववत्तय सांस्र्ेने प्रकल्ास वदलेलया मांजूरी (Project Approval) मधील यांत्रसामुग्रीच्या
टकमतीच्या कमाल मयादे च्या अवधन राहू न यांत्रसामुग्रीच्या खरे दीसाठी प्रतयक्षात अदा करण्यात
आलेली तसेच स्व-अर्थसहाय्याने खचथ केलेली रक्कम ही अनुदानाची ्ात्र रक्कम म्हणून वनधारीत
करण्यात येईल.
12) हप्तते भरण्यास कसूर करणारे प्रकल्, प्रस्ताव दाखल करणार नाही तसेच तयाांचे दावे बॅंकेने सादर
करू नयेत.
13) वरील प्रमाणे जर ्ात्र रकमे्ेक्षा जादा रक्कम यांत्रसामुग्रीच्या खरे दीसाठी खचथ करण्यात आलेली
असेल तर सदर जादा रक्कम अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये.
14) सांचालक (वस्रोद्योग), याांच्याकडे बॅंकेकडू न ऑनलाईन प्राप्तत झालेलया प्रस्ताांची त्ासणी करून
सांचालक (वस्त्रोद्योग) याांनी तयाांच्या वर्फारर्ीसह सदर प्रस्ताव ऑनलाईन र्ासनास सादर करावेत.
प्रकल्ाचा प्रस्ताव सांचालक (वस्रोद्योग),एका मवहन्याच्या आत ऑनलाईन र्ासनास सादर करतील.
एका मवहन्या्ेक्षा जास्त कालावधी लागलयास ववलांबाच्या कारणासह प्रस्ताव र्ासनास सादर
करतील.
15) सांचालक (वस्रोद्योग), हे ऑनलाईन प्राप्तत झालेलया Form-C, C-1, C-2, C-3 मध्ये ्ात्र रकमेनुसार
अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे टकवा कसे याबाबत त्ासणी करतील. सदर त्ासणी
केलयानांतर रक्कम योग्य असलयास तसे प्रमावणत करून सदर प्रस्ताव ्ुढील कायथवाहीसाठी
ऑनलाईन र्ासनास सादर करतील. तसेच प्रस्तावात त्रुटी असलयास त्रुटीच्या कारणासह सांबवां धत
बॅंक/ववत्तीय सांस्र्ेस ऑनलाईन ्रत करतील.
16) वरील प्रमाणे प्रस्तावाच्या रकमेची वर्फारस करताना सांचालक(वस्रोद्योग) तयाांचक
े डे प्राप्तत झालेले
प्रस्ताव प्राप्तत झालेलया क्रमानुसार(First come first out) र्ासनास सादर करतील. ऑनलाईन
कायथ्ध्दतीमध्ये तर्ी तरतूद करण्यात येईल.
17) सांचालक (वस्रोद्योग), याांच्याकडू न र्ासनास प्राप्तत झालेलया प्रस्तावावर र्ासनस्तरावर ऑनलाईन
त्ासणी करून प्रस्ताव सवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. तसेच प्रस्तावात त्रुटी
असलयास प्रकरण्रतवे सांचालक (वस्रोद्योग), टकवा बॅंक/वववत्तय सांस्र्ा याांचक
े डू न त्रुटीची ्ुतथता
करून घेउन प्रस्ताव सवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करे ल.
18) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाने SICOM टकवा कोणतय़ाही राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडू न प्रकल्ाचे मुलयाांकन
करुन घ्यावे.
19) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत सांबवां धत प्रकल् अनुदानाची मागणी (Form-C-1) व (FormC-3) मध्ये, सांचालक (वस्रोद्योग) याांचेकडे ऑनलाईन अजाद्वरे सादर करतील. बॅंक अर्थसहाय्यीत
प्रकल्ाांच्या बाबतीत सांबवां धत बॅंक/ववत्तीस सांस्र्ा ज्या जबाबदाऱ्या ्ार ्ाडतात, तयाच जबाबदाऱ्या
स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत सांचालक (वस्रोद्योग) हे ्ार ्ाडतील. प्रकल्ाकडू न अनुदान
मागणीचा प्रस्ताव सांचालक (वस्रोद्योग) याांना प्र्त्र सी-1 (Form-C-1) व प्र्त्र सी-3 (Form-C-3)
मध्ये प्राप्तत झालयावर सदर प्रस्ताव योग्य असलयास अर्वा त्रुटी असलयास तयात सुधारणा करून
र्ासनास सादर करतील.
20) सांचालक (वस्रोद्योग) याांच्याकडू न प्राप्तत झालेलया प्रस्तावावर र्ासनस्तरावर ऑनलाईन त्ासणी
करून प्रस्ताव सवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर केले जाईल.
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7.

या योजनेखाली भाांडवली अनुदानासाठी नोंदणी झालेलया राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्ाांना अनुदानाची

मांजूरी दे ण्यासाठी खालील प्रमाणे सवमती गठीत करण्यात येत आहे .
सवचव/प्रधान सवचव/ अ.मु.स (वस्रोद्योग)

-

अध्यक्ष

सवचव/प्रधान सवचव/अ.मु.स. (वनयोजन)

-

सदस्य

सवचव/प्रधान सवचव/अ.मु.स. (ववत्त)

-

सदस्य

सांचालक, वस्रोद्योग

-

सदस्य

सह/उ् सवचव (टे क्स-5 )

- सदस्य सवचव

सदर सवमतीची बैठक प्रतयेक मवहन्याला टकवा आवश्यकतेनुसार आयोजीत करून भाांडवली
अनुदानासाठी र्ासनास प्राप्तत झालेलया प्रस्तावाांवर योग्य तो वनणथय घेईल. सवमतीच्या वनणथयानुसार वस्रोद्योग
ववभाग अनुदान ववतरणाचे आदे र् वनगथवमत करे ल.
8.

अनुसच
ू ीत जाती/अनुसच
ू ीत जमाती/अल्सांखयाांक समाजातील वस्त्रोद्योग प्रकल्र्ासन र्ुध्दी्त्रक, सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग क्रमाांक: धोरण 2012/प्र.क्र.10/टे क्स-2,

वद.18/10/2013 नुसार

अनुसच
ू ीत जाती/अनुसच
ू ीत जमाती /अल्सांखयाांक समुदायातील व्यक्तीच्या

मालकीचा खाजगी ततवावरील प्रकल् अनुदानासाठी ्ात्र असेल व सहकारी ततवावरील प्रकल्ातील अनुसच
ु ीत
जाती /जमाती/अल्सांखयाांक समाजाचे 80 % सभासद तया-तया प्रवगातील असणे आवश्यक आहे . (अनुसूचीत
जाती/अनुसूचीत जमातीसाठी सक्षम प्रावधकाऱ्याचे जात प्रमाण्त्र ग्राह्य धरण्यात येईल ) महाराष्ट्र राज्यात
राहणाऱ्या मुस्लीम, वििन, र्ीख, बौध्द, झोराष्ट्रीन (्ारर्ी) आवण जैन या लोकसमुहाांना अल्सांखयाांक
लोकसमुह म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . अल्सांखयाांक समाजाच्या बाबतीत सांबवां धत व्यक्तीच्या र्ाळा
सोडलयाच्या दाखलयावरील धमथ / जात याबाबतच्या नोंदी, वििन समाजाच्या बाबतीत बाप्तटीझम प्रमाण्त्र
तसेच इतर कोणताही ्ुरावा नसलयास व्यक्तीने सांबवां धत धमाचा असलयाबाबतचा केलेलया र््र््त्राच्या आधारे
सांबध
ां ीत व्यक्ती अल्सांखयाांक असलयाचे ग्राह्य धरण्यात येईल.
9.

अन्य अटी व र्ती
1) या योजने अांतगथत सवलती सहकारी व खाजगी क्षेत्रातील सवथ ्ात्र वस्त्रोद्योग घटकाांना लागू राहतील.
2) मुळ प्रकल् टकमतीमध्ये झालेलया वाढीवर भाांडवली अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
3) सदर भाांडवली अनुदान केंद्र ्ुरस्कृत TUFS, उद्योग ववभाग इतयादींकडू न वमळणाऱ्या सवथ सवलती
व्यवतरीक्त राहतील.
4) केंद्र ्ुरस्कृत TUFS योजनेंतगथत वनवित केलेलया ववत्तीय सांस्र्ा/बॅंका याांचेमाफथत या योजनाांतगथत अजथ
करता येतील.
5) केंद्र र्ासनाने तयाांच्या TUFS योजनेमध्ये जर बदल केला अर्वा योजना बांद केली तर सदर बदल
राज्याच्या योजनेस आ्ोआ् लागू होणार नाही.
6) केंद्र ्ुरस्कृत TUFS योजना बांद झालयास राज्य र्ासनाने स्स्वकारलेले दावयतव अबावधत ठे वून राज्य
र्ासनामाफत या योजनेचे आवश्यकतेनुसार ्ुनर्थवलोकन करण्यात येईल.
7) ETP/CETP/ZLD साठी केंद्र र्ासनाच्या A-TUFS योजनेमध्ये वनधावरत केलेली यांत्रसामुग्री या
योजनेअांतगथत अनुदानासाठी ्ात्र राहील. तयानांतर आवश्यकतेनुसार ववभागामाफथत नवीन अद्ययावत
यांत्रसामुग्री वनधावरत करण्यात येईल.
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8) प्रकल्ाकडू न कजाची ्रतफेड वनयमीत्णे केली असेल तर प्रकल्ाच्या ववनांतीवरून मांजूर वनधी
प्रकल्ाच्या चालू खातयावर जमा करण्याची मुभा सांबवां धत बॅंक/ववत्तीय सांस्र्ा याांस असेल.
10.

र्ासनास आवश्यकता वाटलयास तयानुसार या र्ासन वनणथयामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येतील.

11.

वस्रोद्योग प्रकल्ाांची जबाबदारी 1) या योजने अांतगथत वर नमुद केलयाप्रमाणे सांबवां धत बॅंक/वववत्तय सांस्र्ा /SICOM टकवा राष्ट्रीयकृत बॅंक
या सांस्र्ाांकडे अजथ सादर करण्यासाठी वस्रोद्योग प्रकल्ाांना अनुमती दे ण्यात येत आहे .
2) वस्रोद्योग प्रकल्ाांनी तयाांचे अनुदानाच्या मागणीचे अजथ तयाांना कजथ ्ुरवठा करणा-या बॅंकेस अणी स्वअर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत सांचालक (वस्रोद्योग), याांना सादर करावेत.
3) अनुदान नोंदणीचा अजथ Form A व Form A-1 र्ासनाच्या सांकेतस्र्ळावर ऑनलाईन सादर
करण्याची जबाबदारी सांबवां धत वस्रोद्योग प्रकल्ाची असेल.
4) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाच्या बाबतीत SICOM टकवा कुठलयाही राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडू न प्रकल्ाचे
मुलयाांकन करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्ाची राहील.
5)

प्रकल्ाचे उत्ादन सुरु झालयानांतर वस्रोद्योग प्रकल् अनुदानाची मागणी करण्यासाठी वरील
्वरच्छे द क्र. 6 (8) मधील प्रमाण्त्रासह Form-C व Form-C-1,

Form-C-2 व Form-C-3

अ्लोड करे ल.
12.

बॅंकाांची / वववत्तय सांस्र्ाांची जबाबदारी 1) प्रकल्ाचा अजथ बॅंक/ वववत्तय सांस्र्ेस अॅनलाईन प्राप्तत झालयानांतर बॅंकेने / वववत्तय सांस्र्ेने सदर
प्रस्तावाची सखोल त्ासणी करावी, जर प्रस्तावात त्रुटी असेल तर सुधारणा करून प्रस्ताव सांचालक
(वस्रोद्योग), याांना अॅनलाईन सादर करावा.
2) या योजनेखाली प्रकल्ाने सादर केलेलया अॅनलाईन प्रस्तावात त्रुटी आढळलयास तयात सुधारणा
करण्याचा अवधकार बॅंकाांना दे ण्यात येत आहे .
3) प्रकल्ाने स्र्ा्ीत केलेली यांत्रसामुग्री केंद्र ्ुरस्कृत A-TUFS /RR TUFS टकवा केंद्र र्ासनाच्या
समकावलन योजनेनुसार आहे टकवा कसे हे त्ासून सक्षम जबाबदार आवधकाऱ्याच्या सही वर्क्क्यावनर्ी
खालील प्रमाण्त्र वेबसाईट वर अ्लोड करावे.
i. र्ासन वनणथय वद. 15/02/2018 नुसार प्रकल् अवतरीक्त अनुदानास ्ात्र ठरत असलयास
तयाबाबत स््ष्ट्टीकरण दे ऊन तसे प्रमाणीत करावे.
ii. प्रकल्ाने मागणी केलेली रक्कम योग्य असलयाची तसेच प्रकल्ाने सादर केलेली मावहती योग्य
असलयाचे प्रमाणीत करावे.
iii. प्रकल्ात उत्ादन सुरू झाले असलयाचे प्रमाणीत करावे.
iv. प्रकल् नववन /ववस्तारीकरण टकवा ववववधीकरण/आधुवनकीकरण असलयास तसे प्रमाणीत करावे.
v. प्रकल्ाची एकुण प्रकल् टकमत, तया्ैकी वदघथमुदती कजथ, प्रकल्ाचे स्व-भाांडवल, टफ अांतगथत
्ात्र रक्कम (कजथ+सस्व-भाांडवल) ही मावहती योग्य व बरोबर असलयाते प्रमाणीत करावे.
vi. वस्त्रोद्योग प्रकल्ाांने ्रतफेडीस ्ात्र झालयानांतर वनयमीत ्रतफेड केली असलयाचे प्रमाणीत
करावे.
vii. या्ुवी ववतरीत केलेली रक्कम प्रकल्ाच्या खातयावर जमा केलयाचे प्रमाणीत करावे. (यर्ास्र्ीती
दु स-या व वतस-या हप्ततयासाठी)
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viii. या र्ासन वनणथयातील सवथ अटी व र्तींची ्ुतथता सदर वस्रोद्योग प्रकल् करीत आहे याबाबत
त्ासणी करून प्रमाणीत करावे.
4) या योजने अांतगथत वनधी वाट्ासाठी बॅंक / वववत्तय सांस्र्ा समन्वयक र्ाखेमध्ये स्वतांत्र खाते उघडे ल व
र्ासनाकडू न दे य अनुदानाची रक्कम प्रर्म या खातयावर जमा होइल. सदर रकमेतून सांबवां धत वस्त्रोद्योग
घटकाला दे य असलेली रक्कम प्रकल्ाच्या वदघथ मुदती कजथ खातयावर अर्वा प्रकल्ाकडू न कजाची
्रतफेड वनयमीत्णे केली असेल तर प्रकल्ाच्या ववनांतीवरून प्रकल्ाच्या चालू खातयावर जमा
करण्याची मुभा सांबवां धत बॅंक/ववत्तीय सांस्र्ा याांस असेल.
13.

सांचालक, वस्रोद्योग याांच्या जबाबदा-या : बॅंकेकडू न वस्रोद्योग प्रकल्ाचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव वस्रोद्योग सांचालनालयास आवश्यक

प्रमाण्त्रासह ऑनलाईन प्राप्तत झालयावर सांचालक (वस्रोद्योग), सदर प्रस्ताव त्ासून मागणी केलेली रक्कम
योग्य असलयाचे प्रमावणत करून तयाांच्या वर्फारर्ीसह तो प्रस्ताव एका मवहन्याच्या आत ऑनलाईन र्ासनास
सादर करावा. तसेच स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्ाांच्या बाबतीत प्रकल्ाकडू न अनुदान मागणीसाठी प्रमाण्त्रासह
प्राप्तत झालेले ऑनलाईन प्रस्ताव सांचालक (वस्रोद्योग), याांनी ऑनलाईन त्ासणी करून एका मवहन्याच्या आत
ऑनलाईन र्ासनास सादर करावा. एका मवहन्या्ेक्षा जास्त कालावधी लागलयास ववलांबाच्या कारणासह प्रस्ताव
र्ासनास करावा.
14.

वस्रोद्योग ववभागाची जबाबदारी सांचालक(वस्रोद्योग), याांच्याकडू न अनुदान मागणीचे प्रस्ताव प्राप्तत झालयानांतर सवथ प्रमाण्त्रे योग्य

असलयाचे ऑनलाईन त्ासणी करून प्रकल्ाचा प्रस्ताव सवमतीच्या मान्यतेसाठी ऑनलाईन सादर करावा.
तसेच प्रस्तावात त्रुटी आढळलयास प्रकरण्रतवे सांचालक, (वस्रोद्योग), टकवा बॅंक/वववत्तय सांस्र्ा याांचेकडू न
त्रुटीची ्ुतथता करून घेतील व प्रस्ताव सवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करतील.
15.

बॅंक/वववत्तय सांस्र्ेकडू न अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्ाांना व्याज अनुदाना एवजी भाांडवली अनुदान

यासाठी वनधीची अर्थसक
ां ल्ीय तरतूद खालील नमुद केलेलया प्रचलीत लेखावर्षाखाली करून तयातून सदर
योजनेवरील खचथ भागववण्यात येईल.
2851, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,
110,सांवमश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आवण सहकारी सांस्र्ा,
(02)(78) वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अांतगथत वस्रोद्योग प्रकल्ाांना व्याज अनुदाना ऐवजी
भाांडवली अनुदान योजना. 33, अर्थसहाय्य (2851 6565)
16.

स्व-अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्ाांना अनुदान यासाठी वनधीची अर्थसक
ां ल्ीय तरतूद खालील नमुद

केलेलया प्रचलीत लेखावर्षाखाली करून तयातून सदर योजनेवरील खचथ भागववण्यात येईल.
2851, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,
110, सांवमश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आवण सहकारी सांस्र्ा,
(02)(77) वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अांतगथत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्ाांना अनुदान
योजना. 33, अर्थसहाय्य (2851 6556)

पष्ृ ठ 24 ्ैकी 12

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

17.

सदर र्ासन वनणथय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्र्ळावर उ्लब्ध

करण्यात आला असून तयाचा सांकेताांक क्रमाांक 201901161650308502 असा आहे . हा र्ासन वनणथय
वडवजटल स्वाक्षरीने साांक्षावकत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांच्या आदे र्ानुसार व नाांवाने.

Baliram Balu
Chavhan

Digitally signed by Baliram Balu Chavhan
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Cooperation, Marketing
and Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e273e36b99be5b14489b31a9c2811b8b229d82eaf6b80e127184
b883aeff30f8,
serialNumber=d5d3bee863c8e1cd0b4387e83a935e72bfd969e5d5643a5
a628f7516c192e220, cn=Baliram Balu Chavhan
Date: 2019.01.16 17:08:05 +05'30'

(ब. बा. चव्हाण)
सह सवचव (वस्रोद्योग), महाराष्ट्र र्ासन
प्रत :
1) मा. मुखयमांत्री, याांचे अ्र मुखय सवचव, महाराष्ट्र राज्य
2) मा. मांत्री (सवथ), याांचे खाजगी सवचव
3) मा. राज्यमांत्री (सवथ) याांचे खाजगी सवचव
4) महाराष्ट्र राज्यातील सवथ सांसद सदस्य (ई-मेलद्वारे )
5) सवथ ववधानसभा/ववधान्वरषद सदस्य,महाराष्ट्र ववधानमांडळ (ई-मेलद्वारे )
6) मुखय सवचव, याांचे स्स्वय सहायक, महाराष्ट्र राज्य
7) अ्र मुखय सवचव, (ववत्त) ववत्त ववभाग,
8) अ्र मुखय सवचव (वनयोजन) वनयोजन ववभाग,
9) अ्र मुखय सवचव /प्रधान सवचव / सवचव, सवथ मत्रालयीन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई.
10) सवचव (वस्त्रोद्योग), सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग,
11) महालेखा्ाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञय
े ता/लेखा ्वरक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १ /२, मुांबई, नाग्ूर
12) सवथ राष्ट्रीयकृत बॅंका (TUFS Cell)
13) केंद्र र्ासनाच्या TUFS अांतगथत नोंदणी झालेलया सवथ बॅंका
14) महाव्यवस्र्ा्क SICOM
15) सांचालक, SASMIRA
16) सांचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग सांचालनालय, नाग्ूर.
17) सांचालक (रेर्ीम), रे र्ीम सांचालनालय, नाग्ूर.
18) महाव्यवस्र्ा्क, सवथ वजलहा उद्योग केंद्र
19) वनवड नस्ती (टे क्स-5)
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

र्ासन वनणथय क्र. धोरण २०१9/प्र.क्र.1 /टे क्स-5, वद. 16 जानेवारी, 2019 चे सह्त्र

Form – A
For units who has availed assistance from Banks and Financial institutions.
1.

UID Number and Date

Auto Generated

2.

Name of Bank

---- Bank

3.

Branch of Bank

Address

4.

PAN of Unit

-------

5.

Micro/SSI/Non SSI

----

6.

Mega Project

Yes /No

7.

If Yes Industry Department Approval Number

8.

Name of Textile unit

-----

9.

District

----s

10.

-----

11.

Taluka
Full address of Unit
(Where Unit is Actually Located)

12.

Designation of Authorized Person

13.

Contact No. of Authorized Person

14.

Email ID of unit

15.

Category of Textile Unit

New / Existing

16.

If Existing

Expansion /Modernization /Diversification

17.

Segment Type of Textile Unit

18.

If Segment is Processing then
If Segment is Processing then What is the
construction cost. (If available)

Spinning/Weaving/powerloom/garmenting……..
ETP
CETPZLD

19.
20.

----

Yes

23.

Is 1st Spinning mill in Taluka
If Yes Then Spinning Mill Registration No and
Date
Whether Unit Belongs to forward / Backward
Integration
Number of machines (e.g. Spinning unit number
of spindle, powerloom unit number of looms)

24.

Capacity per day

---

25.

Capacity per year

---

26.

Area of unit

Square meter

27.

Category of Textile Unit

General Or SC Or ST Or Minority

28.
29.

Date of Sanctioned of Term Loan
If date of sanctioned between 01/08/201714/02/2018 then please select policy for benefits

Policy 2011-2017 / Policy 2018-2023

30.

Term Loan Account number

-----

31.

Total Project cost

Rs. ---- /-

32.

Out of project cost Term Loan Sanction by bank
Out of Term loan sanction cost of the purchase of
machinery eligible under TUFS
Out of project cost self-finance Investment
Amount

Rs. ---- /-

21.
22.

33.
34.

/

No

Forward / Backward / Not Applicable

Rs. ---- /Rs. ---- /पष्ृ ठ 24 ्ैकी 14

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

36.

Out of self-finance amount of machinery cost
eligible under TUFS
Repayment Period inclusive of moratorium /
implementation

37.

Moratorium Period

Date

38.

Repayment date start from

Date

39.

Employment Potential

Number

40.

Direct employment

Number

41.

Indirect employment

Number

42.

Unit Category

Private

43.

Registration Date

44.

Registration No

45.

Designation of Registering Authority

35.

Rs. ---- /Date

Or Co-Operative

पष्ृ ठ 24 ्ैकी 15

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

र्ासन वनणथय क्र. धोरण २०१9/प्र.क्र.1 /टे क्स-5, वद. 16 जानेवारी, 2019 चे सह्त्र
Form – A -1
For units which established with 100 % Self-Finance
1.

UID Number and Date

Auto Generated

2.

Name of Bank

---- Bank

3.

Branch of Bank

Address

4.

PAN of Unit

-------

5.

Micro/SSI/Non SSI

----

6.

Mega Project

Yes /No

7.

If Yes Industry Dept Approval Number

8.

Name of Textile Unit

-----

9.

District

----

10.

Taluka

-----

11.

Full address of Unit (Where Unit is Actually Located)

12.

Designation of Authorized Person

13.

Contact No. of Authorized Person

14.

Email ID of unit

15.

Category of Textile Unit

New / Existing

16.

If existing

Expansion /Modernization /Diversification

17.

Segment of Textile Unit

Spinning/Weaving/powerloom/garmenting………..

18.

If Segment is Processing then

19.
20.

If Segment is Processing then What is the construction cost. (If
available)
Is 1st Spinning mill in Taluka

21.

If Yes Then Spinning Mill Registration No and Date

22.

Unit Belongs

Forward / Backward / Not Applicable

23.
24.

Number of machines (e.g. Spinning unit number of spindle,
Power loom unit number of looms)
Capacity per day

---

25.

Capacity per year

---

26.

Area of unit

Square meter

27.

Category of Textile Unit

General Or SC Or ST Or Minority

28.

Policy 2011-2017 / Policy 2018-2023

29.

Purchase order given for machinery between 01/08/201714/02/2018 then please select policy for benefits
Total Project cost

30.

Out of project cost self-finance Investment Amount

Rs. ---- /-

31.

Out of self-finance amount machinery cost eligible under TUFS

Rs. ---- /-

32.

Employment Potential

Number

33.

Direct employment

Number

34.

Indirect employment

Number

35.

Unit Category

Private

36.

Registration Date

37.

Registration No

38.

Designation of Registrar

----

ETP

Yes

/

CETP

ZLD

No

Rs. ---- /-

Or Co-Operative
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

र्ासन वनणथय क्र. धोरण २०१9/प्र.क्र.1 /टे क्स-5, वद. 16 जानेवारी, 2019 चे सह्त्र

Form C
For units who has availed assistance from Banks and Financial Institutions
1.

UID Number and Date

Automatically come from form A

2.

Name of Textile Unit

Automatically come from form A

3.

Date of Sanctioned of Term Loan

Automatically come from form A

4.

Total Project cost

Automatically come from form A

5.

Automatically come from form A

9.

Out of project cost Term Loan
Sanction by bank
Out of Term loan sanction cost of
the purchase of machinery eligible
under TUFS
Out of project cost self-finance
investment amount
Out of self-finance investment
amount machinery cost eligible
under TUFS
Loan Actual Disbursed by Bank

10.

Disbursement Date

11.

Actual cost of machinery

12.

14.

Out of disburse term loan amount
spend for purchase machinery
Name of Machines, Machine Model
Number, Purchase Invoice Number
Photos Of Textile Unit

15.

Segment of Textile Unit

16.

If Segment is Processing then

17.

If Segment is Processing then What
is the construction cost
Is 1st Spinning mill in Taluka

Yes

20.

If Yes Then Spinning Mill
Registration No and Date
Date of Commencement Production

Date Picker

21.

Actual Employment Generated

22.

Direct Employment

23.

Indirect Employment

24.

Category of Textile Unit

General or SC or ST or Minority

25.

Non-Conventional Yarn Unit

Yes

26.

Belongs to Which Region

Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of
Maharashtra

6.

7.
8.

13.

18.
19.

Automatically come from form A

Automatically come from form A
Automatically come from form A

Text

or Upload Excel

ETP

CETP

/

/

ZLD

No

No

पष्ृ ठ 24 ्ैकी 17

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

27.
28.
29.

Whether Unit Belongs to forward /
backward integration
Project Cost Above 500 Cr

Forward / Backward / Not Applicable
Yes

/

No

Project Cost Above 500 Cr Unit
First in Taluka

Yes

/

No

30.

Installment Details

Sr.No

Demanded by
Unit
Rs. In Lakhs

Recommended by
Bank
Rs.
In Lakhs

Recommended by
Director (Textiles)
Rs. In Lakhs

Sanctioned by
Committee Rs. In
Lakhs

1st Installment
2nd Installment
3rd Installment

31.

Total Subsidy Amount Payable

32.

I agree above information is
correct and verified (By Unit)
List of document to be uploaded By
Unit as per GR
I agree above information is
correct and verified (By Bank)
List of document to be uploaded By
Bank as per GR
I agree above information is
correct and verified (By Director )
List of document to be uploaded By
Director as per GR
I agree above information is
correct and verified (By
Government )
I not agree because of
information is incorrect /insufficient

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

Upload Button

Upload Button

Upload Button

Fulfilment from Bank
Fulfilment from Director

पष्ृ ठ 24 ्ैकी 18

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

र्ासन वनणथय क्र. धोरण २०१9/प्र.क्र.1 /टे क्स-5, वद. 16 जानेवारी, 2019 चे सह्त्र

Form C-1
For units which established with 100 % Self-Finance
1.

UID Number and Date

Automatically come from form A

2.

Name of Textile Unit

Automatically come from form A

3.

Total Project cost

Automatically come from form A

4.

7.

Out of project cost, Cost of
Machinery
Out of machinery cost,
Eligible machinery cost
under TUFS
Name of Machines,
Machine Model Number,
Purchase Invoice Number
Photos Of Textile Unit

8.

Segment of Textile Unit

9.

If Segment is Processing
then
If Segment is Processing
then What is the
construction cost
Is 1st Spinning mill in
Taluka
If Yes Then Spinning Mill
Registration No and Date
Date of Commencement of
Production
Actual Employment
Generated
Direct Employment

5.

6.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Text

or Upload Excel

ETP

Yes

CETP

/

ZLD

No

Date Picker

16. Indirect Employment
17. Category of Textile Unit

General or SC or ST or Minority

18. Non-Conventional Yarn
Unit
19. Belongs to Which Region

Yes

20. Whether Unit Belongs to
forward / backward
integration
21. Project Cost Above 500 Cr

Forward / Backward / Not Applicable

Yes

/

No

22. Project Cost Above 500 Cr
Unit First in Taluka

Yes

/

No

/

No

Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of Maharashtra

पष्ृ ठ 24 ्ैकी 19

र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

23. Installment Details
Sr.No

Demanded by
Unit
Rs. In Lakhs

Recommended by
Bank
Rs. In Lakhs

Recommended by
Director (Textiles)
Rs. In Lakhs

Sanctioned by
Committee Rs. In
Lakhs

1st Installment
2nd Installment
3rd Installment

24. Total Subsidy Amount
Payable
25.
I agree above
information is correct and
verified (By Unit)
26. List of document to be
uploaded By Unit as per
GR
27.
I agree above
information is correct and
verified (By Bank)
28. List of document to be
uploaded By Bank as per
GR
29.
I agree above
information is correct and
verified (By Director )
30. List of document to be
uploaded By Director as
per GR
31.
I agree above
information is correct and
verified (By Government )
32.
I not agree because
of information is incorrect
/insufficient

Upload Button

Upload Button

Upload Button

Fulfilment from Bank
Fulfilment from Director
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

र्ासन वनणथय क्र. धोरण २०१9/प्र.क्र.1 /टे क्स-5, वद. 16 जानेवारी, 2019 चे सह्त्र

Form C2
For units who has availed assistance from bank / financial Institutions eligible to
claims subsidy under Govt. Resolution Dated 18/04/2016.
(Capital subsidy in lieu of Interest subsidy (CIIS))
1.

UID Number and Date

Automatically come from form A

2.

Name of Textile Unit

Automatically come from form A

3.

Date of Sanctioned of Term Loan

Automatically come from form A

4.

Total Project cost

Automatically come from form A

5.

Out of project cost Term Loan Sanction
by bank

Automatically come from form A

6.

Out of Term loan sanction cost of the
purchase of machinery eligible under
TUFS

Automatically come from form A

7.

Loan Actual Disbursed by Bank

8.

Disbursement Date

9.

Actual cost of machinery

10.

Out of disburse term loan amount spend
for purchase machinery

11.

Name of Machines, Machine Model
Number, Purchase Invoice Number

12.

Photos Of Textile Unit

13.

Segment of Textile Unit

14.

Date of Commencement of Production

15.

Actual Employment Generated

16.

Direct Employment

17.

Indirect Employment

18.

Category of Textile Unit

Text

or Upload Excel

Date Picker

General or SC or ST or Minority
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

19.

Belongs to Which Region

20.

Installment Details

Sr.No

Demanded by Unit
Rs. In Lakhs

Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of
Maharashtra

Recommended by
Bank Rs. In Lakhs

Recommended by
Director (Textiles)
Rs. In Lakhs

Sanctioned by
Committee Rs. In Lakhs

1st Installment
2nd Installment
3rd Installment
4th Installment
5th Installment
6th Installment
7th Installment

21.

Total Subsidy Amount Payable

22.

I agree above information is
correct and verified (By Unit)
List of document to be uploaded By
Unit as per GR
I agree above information is
correct and verified (By Bank)
List of document to be uploaded By
Bank as per GR
I agree above information is
correct and verified (By Director )
List of document to be uploaded By
Director as per GR
I agree above information is
correct and verified (By Government )
I not agree because of
information is incorrect /insufficient

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Upload Button

Upload Button

Upload Button

Fulfilment from Bank
Fulfilment from Director
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

र्ासन वनणथय क्र. धोरण २०१9/प्र.क्र.1 /टे क्स-5, वद. 16 जानेवारी, 2019 चे सह्त्र

Form C-3
For units which established with 100 % Self-Finance eligible to claims
subsidy under Govt. Resolution dt 02/12/2015
(Subsidy under Self Finance Scheme)
1.

UID Number and Date

Automatically come from form A

2.

Name of Textile Unit

Automatically come from form A

3.

Total Project cost

Automatically come from form A

4.

7.

Out of project cost, Cost of
Machinery
Out of machinery cost, Eligible
machinery cost under TUFS
Name of Machines, Machine
Model Number, Purchase
Invoice Number
Photos Of Textile Unit

8.

Segment of Textile Unit

9.
10.

Date of Commencement of
Production
Actual Employment Generated

11.

Direct Employment

12.

Indirect Employment

13.

Category of Textile Unit

General or SC or ST or Minority

14.

Belongs to Which Region

Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of Maharashtra

15.

Installment Details

5.
6.

Sr.No

Demanded by Unit
Rs. In Lakhs

Text

or Upload Excel

Date Picker

Recommended by
Bank Rs. In Lakhs

Recommended by
Director (Textiles)
Rs. In Lakhs

Sanctioned by Committee
Rs. In Lakhs

1st Installment
2nd Installment
3rd Installment
4th Installment
5th Installment
6th Installment
7th Installment

16.
17.

Total Subsidy Amount
Payable
I agree above
information is correct and
verified (By Unit)
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र्ासन वनणथय क्रमाांकः धोरण 2019/प्र.क्र.1/टे क्स-5,

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

List of document to be
uploaded By Unit as per GR
I agree above
information is correct and
verified (By Bank)
List of document to be
uploaded By Bank as per GR
I agree above
information is correct and
verified (By Director )
List of document to be
uploaded By Director as per
GR
I agree above
information is correct and
verified (By Government )
I not agree because of
information is incorrect
/insufficient

Upload Button

Upload Button

Upload Button

Fulfilment from Bank
Fulfilment from Director
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