महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण सन 201117 ला मुदतवाढ दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग
शासन वनणणय क्र. धोरण २०१7/प्र.क्र. 6 /टे क्स-5,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
वदनांक :-19 मे, 2017
वाचा :- 1) शासन वनणणय क्रमांक धोरण-2011/प्र.क्र.335/टे क्स-2 वद. 2 जानेवारी, 2012
2) शासन वनणणय क्र. धोरण २०१7/प्र.क्र. 6 /टे क्स-5, वदनांक:- 31 माचण,2017
प्रस्तावना-

संदभण क्र.1 येथील नमुद शासन वनणणयांन्वये राज्याचे वस्रोद्योग धोरण 2011-17 जाहीर करण्यात आले आहे .
सदर धोरणाची मुदत संदभण क्र. 2 येथील नमुद शासन वनणणयानुसार दे ण्यात आलेली मुदतवाढ वद.30 मे, 2017 रोजी
संपष्ट्ु टात येणार आहे . राज्याचे नववन वस्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे .
त्यामुळे राज्याच्या सध्याच्या वस्रोद्योग धोरणास या शासन वनणणयांन्वये वद. 30 जून, 2017 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत
आहे . वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतगणत सुरू असलेल्या योजना वद. 30 जून, 2017 पयंत सुरू राहतील.
2.

सदर शासन वनणणय वनयोजन ववभागाच्या अनौ.सं.क्र. 296/1431 व ववत्त ववभागाच्या अनौ.सं.क्र. 131/17/व्यय-

2 अन्वये वदलेल्या सहमतीनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201705191454044202 असा आहे . हा शासन वनणणय विवजटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करण्यात आला आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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Shankar Rode
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( प्रल्हाद रोिे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
2) मा. मंत्री (सवण)
3) मा. राज्यमंत्री (सवण)
4) अपर मुख्य सवचव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग,
5) सवण प्रधान सवचव / सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
6) संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.
7) सवमतीचे सदस्य सवचव व सवण सदस्य.
8) अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई.
9) ववत्त ववभाग,मंत्रालय,मुंबई
10) व्यवस्थापक, टफ सेल मवधल सवण बॅंका (ई-मेलद्वारे )
11) महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा पवरक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १मुंबई,
12) महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा पवरक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,नागपूर
13) वनवि नस्ती (टे क्स-5).

