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  िेशाचा पविम व मध्य भाग व्यापलेल्या महाराष्ट्र राज्याला अरबी सम द्राचा 720 वक.मी. लाांबीचा 
ववस्तीणण सागरी वकनारा लाभला आहे. पविमेकडील सह्याद्री पवणताच्या राांगा राज्याचा नैसर्गगक कणा 
असून उत्तरेस  असलले्या सातप डा पवणताच्या राांगा व प वसे असलेल्या भामरागड-वचरोली-गायख री या 
डोंगरराांगा राज्याच्या नैसर्गगक सीमा आहेत. राज्याला वायव्येस ग जरात, उत्तरेस मध्यप्रिेश, प वसे 
छत्तीसगढ, आग्नेयेस तेलांगणा, िविणेस कनाटक व नैऋत्येस गोवा या राज्याांनी वढेले आहे.  
 लोकसांख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र िेशात ि सऱ्या क्रमाांकाचे राज्य असून जनगणना-2011 न सार 
राज्याची लोकसांख्या 11.24 कोटी असून ती िेशाच्या एकूण लोकसांख्येच्या 9.3 टक्के आहे. राज्याचे 
भौगोवलक िते्र 3.08 लि चौ.वक.मी. आहे. राज्याचे मोठया प्रमाणावर नागरीकरण झाले असून 45.2 टक्के 
लोकसांख्या नागरी भागात राहते.  
 म ांबई ही महाराष्ट्राची राजधानी तसेच िेशाची आर्गिक राजधानी असून बह ताांशी प्रम ख खाजगी 
कां पन्या व ववत्तीय सांस्िाांची म ख्यालये या शहरात आहेत. िेशातील प्रम ख शेअर बाजार व भाांडवली बाजार  
आवण ववके्रय वस्तू वववनमय कें दे्र म ांबईत आहेत. राज्यात 36 वजल्हे अस न ते म ांबई, नावशक, प णे, 
औरांगाबाि, अमरावती व नागपूर या सहा महसूली ववभागात ववभागले आहेत. शेती हा महाराष्ट्रातील 
लोकाांचा प्रम ख व्यवसाय आहे. राज्यात अन्नधान्याची व नगिी अशी िोन्ही वपके घेतली जातात. 
 चाांगल्या प्रकारे ववकवसत पायाभतू स ववधा, म बलक नैसर्गगक साधनसांपत्ती, सवण प्रम ख भागाांशी 
िळणवळण, क शल मन ष्ट्यबळ आवण िजेिार वशिण याम ळे महाराष्ट्र हे नवीन उद्योगधांिे उभारणीसाठी 
आिशण स्िान बनले आहे. राज्याने पायाभतू स ववधा आवण स्माटण शहरे यावर लि कें वद्रत केले आहे.  
 

वस्त्रोद्योग -  
सकल राष्ट्रीय उत्पािनातील मोठा वहस्सा औद्योवगक उत्पािन, रोजगार वनर्गमती, वनयात उत्पन्न 

या बाबी ववचारात घेता  िेशाच्या अिणव्यवस्िेमध्ये वस्त्रोद्योगाची  महत्वाची भवूमका आहे. िेशाच्या  
औद्योवगक उत्पािनातील 14 टक्के, राष्ट्रीय सकल उत्पािनातील 4 टक्के व िेशाच्या एकूण वनयातीतील 
13 टक्के वहस्सा वस्त्रोद्योगाचा आहे. िेशात रोजगार वनर्गमतीचे वस्त्रोद्योग हे मोठे साधन आहे. वस्त्रोद्योगाांमध्य े
स मारे 5 कोटी लोक प्रत्यि काम करतात. जगातील वस्त्रोद्योगाच्या एकूण िमतेपैकी भारताची वस्त्रोद्योगाची 
िमता ि सऱ्या क्रमाांकाची आहे. कच्च्या मालाचे म बलक उत्पािन, क शल मन ष्ट्यबळाचा अववरत प रवठा, 
उत्पािनाची वकमान ककमत, ही भारताच्या वस्त्रोद्योगाची बलस्िाने आहेत. िेशातील सन 2016-17 मधील 
तयार कपडयाांची  बाजारपेठ अांिाजे रुपये 6 लाख कोटी आहे. तयार कपडयाची िेशातील मागणी 
साधारणपणे 3 ववभागात ववभागली जाते. त्यामध्ये घरग ती वापर, औद्योवगक वापर आवण वनयातिते्र अशी 
ववभागणी आहे. एकूण तयार कपडयाांपकैी 60 टक्के तयार कपडा घरग ती िते्रात वापरण्यात येतो, तर 21 
टक्के सांस्िात्मक िते्रातील वापर अस न, वनयात 19 टक्के इतकी आहे. कापड व तयार कापडाची िेशाची 
वनयात याप ढील काळात वाढतच राहणार आहे.  
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 राज्याच्या आर्गिक सांरचनेमध्ये वस्त्रोद्योगाची महत्वाची भवूमका आहे. वस्त्रोद्योगामध्ये कृवि िते्रानांतर 
सवात जास्त रोजगार वनर्गमतीची िमता आहे. राज्यात वजकनग, स्स्पकनग आवण ववव्व्हग या िते्राची वाढ 
मोठया प्रमाणावर झाली आहे. राज्यात रेल्व,े रस्ते, बांिरे, ववमानतळ इत्यािी िळणवळणाची साधने, उत्तम 
प्रवतची वीज उपलब्ध आहे. या वशवाय राज्यात क शल मन ष्ट्यबळ व काप स मोठया प्रमाणावर उपलब्ध आहे. 
राज्यात उत्पावित होणा-या  सवण कापसावर राज्यातच प्रवक्रया होऊन म ल्यवधणनाचा फायिा राज्याला 
वमळावा यासाठी  “कापूस ते कापड” हे उद्दीष्ट्ट डोळ्यासमोर ठेऊन जानेवारी 2012 मध्य ेराज्य शासनाने 
महाराष्ट्र राज्याचे वस्रोद्योग धोरण 2011-17 जाहीर केले. या धोरणाची फलवनष्ट्पत्ती म्हणनू राज्यात रुपये 
20 हजार कोटींची गूांतवणकू व 3 लाख रोजगार वनमीती झाली  व राज्यात एक ण 45 लाख गाठीवर 
प्रक्रीया करणारे उद्योग स्िापन झाले आहेत. 

कापसावशवाय राज्यात ववपूल प्रमाणात रेशीम वनर्गमती होत आहे. रेशीम उद्योग हा शेती व वनावर 
आधारीत रोजगार वनर्गमती करणारा महत्वाचा उद्योग आहे. या उद्योगात राज्यात प्रती हेक्टरी रुपये ८ 
लाख उत्पन्न वमळू शकते. रेशीम उत्पािक अपारांपावरक राज्यामध्ये महाराष्ट्राचा प्रिम क्रमाांक आहे. इतर 
नगिी वपकाांच्या त लनेत रेशीम शेतीस पाण्याचा कमी प्रमाणात वापर होतो. रेशीम शेतीमूळे राज्याच्या 
ग्रामीण  भागातील शेतकऱ्याांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन वमळून ग्रामीण लोकसांख्येचे शहराकडे होणारे 
स्िलाांतर टाळता येईल. राज्यातील हवामान रेशीम शेतीस पोिक आहे. राज्यातील लहरी हवामानाच्या 
पाश्वणभ मीवर त ती/मलबेरी हे पीक वटकाव धरु शकते. रेशीम उत्पािनास िेशात व वविेशात हमखास 
मागणी असल्याने उत्पन्नाचा वनवित स्त्रोत उपलब्ध आहे. शेतकऱ्याांचे उत्पन्न ि ्पट करण्याच्या राज्याच्या 
धोरणास रेशीम शेती उपय क्त घटक ठरेल. वन हक्क कायद्याच्या लाभार्थ्यांना िावरद्रय रेिचे्या वर 
येण्यासाठी महारेशीम आवभयान अत्यांत उपय क्त ठरेल. 

 राज्यात “िख्खनी मेंढी “पासून स मारे 1400 मेरीक टन प्रतीविण लोकरीच ेउत्पािन होते. तिापी 
या लोकरीवर प्रक्रीया करण्यासाठी आवश्यक त्या स ववधा उपलब्ध नसल्याने या लोकरीपासून उत्पािीत 
होणाऱ्या म ल्यवधणनाच्या लाभापासून राज्यास व मेंढीपालन करणा-या सम हास वांचीत राहाव ेलागत आहे. 
राज्यात उत्पािन होणा-या िख्खनी लोकरीवर, प्रक्रीया करणारे उद्योग स्िापन झाल्यास मेंढीपालनावर 
अवलांबून असणा-या ग्रामीण लोकसांख्येस हक्काच े रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल व या सम हाच े
शहराकडे होणारे स्िलाांतर टाळता येईल. यावशवाय महाराष्ट्रामध्ये मोठ्याप्रमाणात बाांबू, केळी, अांबाडी, 
घायपात, नारळ याांच ेउत्पािन घेतले जाते. अशा अपारांपारीक गोष्ट्टींपासून तांतूवनमीती व त्या तांतूपासून 
ववववध उत्पािन वनर्गमती सांभव आहे. केळीच्या उत्पािनानांतर केवळ घड सोडून अन्य गोष्ट्टीची ववल्हेवाट 
लावण्यावर खचण करण्याऐवजी त्यावर प्रक्रीया करुन उत्पन्न वमळाल्याने शेतकऱ्याांचे उत्पन्न लगेच वाढेल.  
            महाराष्ट्राचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण राज्यातील वस्त्रोद्योग िते्राला नव्याने  चालना िेणारे आहे. यात 
येत्या 5 विात 10 लि रोजगार वनर्गमती तसेच सन 2022 पयंत राज्यातील शेतकऱ्याांचे उत्पन्न ि ्पट 
करण्याचे लि ठेवण्यात आले आहे. ग ांतवण किाराना आकर्गित करणारी अनेक  प्रोत्साहने, ववशेित: वीज 
िर अन िान, अन स चीत जाती, जमाती व अल्पसांख्याांक  वगाला वाढीव  भाांडवली अन िान याम ळे या 
धोरणाच्या कालावधीत रुपये 36 हजार कोटीची ग ांतवण क राज्यात येणे अपेवित आहे. गारमेंट, वनटींग व 
होवजयरी िते्रातील उद्योगाना सशक्त करण्यासाठी भर विल्याम ळे महीलाांना रोजगाराच्या ववप ल सांधी 
उपलब्ध होणार आहेत. यात न मवहलाांचे आत्मवनभणर होणे सहज शक्य होईल. मवहला ववकासाच्या दृष्ट्टीने हे 
महत्वाचे पाऊल ठरेल.  
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          वस्त्रोद्योग धोरणचा उदे्दश जसा कापूस िते्रा बरोबर रेशीम व लोकर उद्योग िते्राला चालना िेण्याचा 
आहे, तसाच वस्त्रोद्योगात अपारांपारीक धागा वनर्गमती, कोशल्य ववकास  व हरीत उजेच्या वापराला 
प्रोत्साहन िेण्याचा स ध्िा आहे. राज्य शासनाची “अवभनवता” हे या धोरणाचे म ख्य आकिणण आहे. वस्त्रोद्योग 
धोरणाची आखणी करताना, कौशल्य ववकास तसेच सांशोधन व ववकास याांना प्राधान्य   िेण्याचा व्यापक 
दृस्ष्ट्टकोन स्स्वकारण्यात आला आहे. या धोरणाांतगणत राज्यात पहीले वस्त्रोद्योग ववद्यापीठ स्िापन करून 
िेशातील या िते्रातील नामाांकीत सांस्िाांच्या सहभागाने कृवि ववद्यापीठात जागवतक िजाचे सांशोधन व 
ववकास प्रकल्प स्िापन करण्यात येतील. याम ळे या िते्रात शैिवणक अभ्यासक्रम आखणे व वशकवणे 
यातील उणीव भरुन वनघण्यास मित होईल.  
           वस्त्रोद्योग ववभागाने प्रिमच “वस्त्रोद्योग ववकास कोिाची “वनर्गमती करून वस्त्रोद्योग िते्रासाठी भरीव 
अिणसहाय्य करण्याच्या तरतूिीबरोबरच वस्त्रोद्योग ववकासासाठी पायाभतू स ववधा वनमाण करण्याचा प्रयत्न 
केला  आहे. सहकारी सूत वगरण्याांकडून परत येणारे भागभाांडवल , वस्त्रोद्योग  ववभागाच्या जवमनी व अन्य 
मालमत्ता ववक्रीतून येणारे उत्पन्न व राज्य शासनाच्या भागभाांडवलाचे वा अन्य स ववधाांनी पोिीत उद्योगाच्या 
CSR  मधील ५० टक्के वाटा इत्यािीव्िारे हा कोि वनमाण होईल.  
      सध्या महाराष्ट्रातील एकूण उत्पावित कापसाच्या फक्त २५ टक्के कापूस राज्यातील सूत 
वगरण्याांवर प्रक्रीयेसाठी जातो. उवणरीत कापूस इतर राज्यात जातो. त्याच प्रमाणे  रांग व प्रक्रीयेसाठी स ध्िा 
धागा व कच्चे कापड (गे्र क्लाि ) इतर राज्यात जातो. ही िरी भरुन काढ्णण्याचा प्रयत्न या धोरणाव्िारे 
करण्यात येत आहे. यातून “वपकणे ते ववकणे” ही शृांखला येिेच ववकवसत होईल.  

  वरील बाबी ववचारात घेवून राज्यात उत्पावित होणाऱ्या कापूस,रेशीम, लोकर,  अन्य अपारांपारीक 
तांतूवर व मानव वनर्गमत तांतूवर  प्रवक्रया होवून रोजगार वनर्गमती व्हावी या साठी  राज्याचे नववन वस्रोद्योग 
धोरण 2018-23  जाहीर करण्यात येत आहे. 

 
         शासन वनणणय- 

 राज्याच्या वस्रोद्योग धोरणास या शासन वनणणया अन्वये मान्यता िेण्यात येत आहे. सिर धोरण 
खालील प्रमाणे आहे. 
1.  वस्त्रोद्योग धोरणाचा कालावधी : - 

सिर वस्त्रोद्योग धोरणाचा कालावधी या शासन वनणणयाच्या विनाांकापासून 31 माचण, 2023 पयंत 
राहील. 

2. वस्रोद्योग धोरण 2018-23 चे उद्दीष्ट्टे :- 
2.1. तांतू ते तयार वस्त्र वनर्गमती पयंत ( Fiber to Fashion) वस्र वनर्गमतीतील म ल्यवधणक     

उत्पािनाच्या साखळीतील सवण घटकाांची उभारणी करण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे. 
2.2. वस्त्रोद्योगात १० लाख नवीन रोजगार वनर्गमती करणे. 
2.3. कापूस उत्पािक प्रिेशात वस्त्रोद्योगाच्या ववकासावर ववशेि भर िेणे.  
2.4. राज्यातील वस्रोद्योग जागवतक स्तरावर स्पधािम होण्यासाठी प्रोसेकसग, वनकटग होजीअरी व 

गारमेंटींग या िते्रावर ववशेि भर िेणे. 
2.5. प्रि िण म क्त/पयावरण स्नेही (इको-फ्रें डली) डाईांग व प्रोसेकसग उद्योगाची उभारणी करणे. 
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2.6. मलबेरी (त ती ) व टसर रेशीम शेती िते्राची वाढ करणे व  रेशीम स ताच्या उत्पािनात वाढ 
करणे, पयणटन दृष्ट्या रेशीम वृत्ताची वनमीती करणे. 

2.7. पैठणीसारख्या परांपरागत कौशल्यावर आधारीत रेशीम वस्त्रवनमीती उद्योगास प्रोत्साहन िेणे. 
“अध्यात्मीक रेशीम“ सारखे ब्रॅंड तयार करुन प्रवसध्िी व ववक्रीसाठी प्रयत्न करणे.  

2.8. शेतकऱ्याांचे उत्पन्न ि ्पट करण्याच्या दृष्ट्टीने अपारांपारीक तांतू (बाांबू, केळी, अांबाडी, घायपात, 
मका,कार्थ्या इत्यािी) वनर्गमती व त्याांचा वापर यावर ववशेि भर िेण्यात येईल.   

2.9. लोकर उद्योगावर लि कें द्रीत करून लोकर काढण्यापासून ते लोकरीच े वस्रवनमीती व 
ववपणनापयंतच्या सवण घटकाांवर  ववशेि भर िेणे. 

2.10. टेक्नीकल टेक्सटाइल या उभरत्या िते्रावर ववशेि भर िेणे.  
2.11. IIT, SASMIRA, WRA या सारख्या वस्रोद्योग िेत्रात सांशोधन करणा-या सांस्िाांकडून 

सांशोवधत करण्यात आलेले आत्याध वनक तांत्रज्ञान उद्योजकाांपयंत पोचववणे. 
3. व्याख्या:-  

3.1. अस्स्तत्वातील प्रकल्प:- सिर धोरण घोिीत करण्याप वी अस्स्तत्वात असलेला व या धोरणाच्या 
कालावधीत प्रकल्पाचे ववस्तारीकरण/ववववधीकरण/आध वनवककरण करणारा प्रकल्प. 

3.2. नवीन प्रकल्प :- या धोरणाच्या कालावधीत स्िापन झाललेा व उत्पािन स रु करणारा प्रकल्प.  
3.3. ववस्तारीकरण प्रकल्प:- अस्तीत्वातील प्रकल्पाने मागील विीच्या स्िीर ढोबळ भाांडवली 

ग ांतवणकूीच्या 25 टक्के आवण प्रकल्पाच्या एक ण उत्पािन िमतेपेिा 25 टक्के उत्पािन िमता 
वाढ केल्यास सिर बाबीस ववस्तारीकरण ककवा ववववधीकरण मानण्यात येईल. सिर 
ववस्तारीकरण आवण /ककवा ववववधीकरण हे प ढील / मागील प्रक्रीयेसह (forward - 
Backward) असेल.   

3.4. स्स्िर ढोबळ भाांडवली ग ांतवण क:- ववस्तारीकरण/ववववधीकरण/आध वनवककरण करण्याप वी 
यांत्रसाम ग्रीमधील ग ांतवणूक आवण/ ककवा ववत्तीय सांस्िा/बॅंकेकडून आर्गिक सहाय्य मांजूर 
झालेली ग ांतवणकू.  

3.5. आध वनकीकरण प्रकल्प:- जूने साधे यांत्रमाग काढून शटललेस रॅपीअर लमू ककवा त्यापेिा 
आध वनक तांत्रज्ञानावरील आधारीत लूम स्िापन केल्यास. 

3.6. ववववधीकरण प्रकल्प:- एखाद्या वस्रोद्योग प्रकल्प उत्पािीत करीत असलेल्या उत्पािनापेिा 
वस्रोद्योगाच्या साखळीमधील वगेळे उत्पािन घेण्यासाठीचा प्रकल्प स रू केल्यास सिर 
प्रकल्पास ववववधीकरण प्रकल्प मानण्यात येईल. 

3.7. प्रकल्प ककमत:- जमीन, इमारत व यांत्रसामग्रीची एकत्रीत ककमत.  
3.8. पात्र यांत्रसाम ग्री:- केद्र प रस्कृत TUFS योजने अांतगणत पात्र असलेली ककवा राज्य शासनाने 

घोिीत केलेली यांत्रसामग्री.  
3.9. पात्र रक्कम :- कें द्र प रस्कृत TUFS योजने अांतगणत भाांडवली अन िानासाठी िीघणम िती कजाची 

रक्कम. ककवा राज्य शासनाने घोिीत केलेल्या यांत्रसामग्रीसाठी (कर वजा करून)  वववत्तय सांस्िा 
अिवा बॅंकाांनी मांजूर केलेल्या विघण म िती कजाची रक्कम.  

3.10. स्व अिणसहाय्यीत प्रकल्पासाठी पात्र रक्कम:- कें द्र प रस्कृत TUFS योजनेच्या वनकिान सार 
ककवा राज्य शासनाने घोिीत केलेल्या यांत्रसामग्रीची (कर वजा करून) ककमत.  
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3.11. भाांडवली अन िानासाठी पात्रता :- प्रकल्पाची भाांडवली अन िानाची पात्रता ही प्रकल्पाची 
स्िापीत उत्पािन िमता व प्रत्यिातील वार्गिक उत्पािन यावर वनिीत करण्यात येईल.  

3.12. कां पोझीट य वनट:- स्स्पकनग, ववव्व्हग, वनटींग, प्रोसेकसग, गारमेंटींग यापैकी कोणतेही वकमान 
िोन प्रक्रीया उद्योग करणारा प्रकल्प.    

3.13. टेक्नीकल टेक्सटाईल्स :-असे वस्रोद्योग उत्पािन ज्याांचा म ख्य उदे्दश हा केवळ तयार कापड 
वनर्गमती नसून त्याच्या ताांवत्रक व इतर ववैशष्ट्याांम ळे औद्योगीक, सांरिण, सांशोधन, घरग ती व 
इतर उद्योगात वापर करण्यात येतो. या उत्पािनाचीं ववैशष्ट्टे, कापडाचा अांवतम वापर ववचारात 
घेऊन त्याचे खालीलप्रमाणे वगीकरण करण्यात येते.  

(1)ॲग्रोटेक  (2) वबल्डटेक  (3) क्लोिटेक   (4) जीओटेक    
(5) होमटेक  (6) ईन्डटेक  (7) मेडीटेक   (8) मोबाईलटेक   
(9) इकोटेक  (10)पॅकटेक   (11) प्रोटेक (प्रोटेक्टीव्ह टेक्सटाईल)   
(12) स्पोटणटेक  (13) वडफें न्सटेक (14) कें द्र शासनाच्या वस्रोद्योग मांत्रालयाकडून वळेोवळेी  

      घोिीत केलेली उत्पािने. 
3.14. TUF योजना-   कें द्र शासनाची (A-TUFS) Amended Technology up Gradation 

Funds Scheme ककवा त्यानांतर कें द्र शासनाने वळेोवळी स धारणा केलेली योजना. 
4. वस्रोद्योग धोरण 2018 - 23 मध्ये समाववष्ट्ठ वस्रोद्योग घटक 

4.1. Cotton Ginning and pressing 
4.2. Spinning /Silk Reeling and Twisting /Integrated Silk Park/ Synthetic Filament /Yarn 

Texturing, Crimping & Twisting  
4.3. Weaving & power loom  
4.4. Technical Textile, Non-Woven and converters of non-wovens 
4.5.  Knitting / Hosiery /Garment/Apparel & Made Up. 
4.6. Processing of fibre /Yarn /Fabrics / Garments /Made-Ups  
4.7. Processing of Non-Conventional fibre /Yarn /Fabrics / Garments /Made-Ups 

(Bamboo, Banana, coir, Hemp, Ghayapat ,Maize  etc.) 
4.8. Expansion of existing textile units  
4.9. Textile Parks /processing park. 
4.10. Energy saving & process control equipment's for various textile sectors. 
4.11.  Skill Development Activities. 
4.12. Wool sector (i.e. scouring, combing, spinning (worsted, shoddy and woollen) and 

weaving) & carpet sector. 
4.13. Stand alone spinning 
4.14. Spinning with matching downstream capacity 
4.15. Manufacturing Viscose filament yarn / viscose staple fibre 
4.16. Independent weaving preparatory  
4.17. Embroidery on stand alone basis 
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4.18. Composite Up gradation (i.e., units going for up gradation in spinning, 
weaving / knitting and processing)  

4.19. Multi-activities (Units with two or more activities simultaneously except composite 
up gradation mentioned above)  

4.20. Composite Unit 
4.21. Other Units of textile industry other than above 

5. वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अांतगणत योजना-     ज्या प्रकल्पाांनी वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अांतगणत 
अजण केले आहेत (Form-A भरले आहेत). त्या प्रकल्पाांना त्या धोरणाखाली असलेल्या सवलती 
प्रकल्पाच्या लाभाच्या कालावधी पयंत (Beneficiary Period) स रू राहतील.  

6.    वस्रोद्योग धोरण 2011-17 चा कालावधीत वाढ. 
                 वि. 18 एवप्रल 2016 ते 15,फेब्र वारी 2018 पयंतच्या कालावधीत विघण म िती कजण 
मांजूर झालेले प्रकल्प शासन वनणणय क्रमाांक: धोरण 2015/प्र.क्र. 364 /टे-5, वि. 18 एवप्रल, 
2016 अन्वये सवलतीस पात्र असतील. 
             तसचे ज्या स्व-अिणसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्पाांनी वि. 2 वडसेंबर 2015 ते 15, फेब्र वारी 
2018 या कालावधीत यांत्रसाम ग्रीच्या खरेिीच ेआिेश विले असतील अस ेप्रकल्प शासन वनणणय 
वि. 2 वडसेंबर 2015 अन्वये  सवलतीसाठी पात्र असतील.      

7. वस्त्रोद्योगाच्या ववकासासाठी वस्रोद्योग धोरण 2018-23 अांतगणत खालील योजना राबववण्यात 
येतील.  

7.1 सहकारी सूतवगरण्या :-  
7.1.1 सहकारी तत्वावर चालववण्यात येणाऱ्या स तवगरण्याांकरीता भाग भाांडवलाची योजना ही 

फक्त कापूस उत्पािक वजल्ह्यामध्ये राबववण्यात येईल.  
7.1.2 ज्या तालूक्यामध्ये उत्पावित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्के पेिा कमी कापूस 

स तवगरण्याांसाठी वापरले जाते फक्त अशाच तालूक्यात सिर योजना राबववण्यात येईल.  
7.1.3 शासकीय भाग भाांडवलाचे िावयत्व कालबध्िपणे प णण होण्याच्या दृष्ट्टीने सहकारी 

तत्वावरील स तवगरण्याांचे स्व-भागभाांडवल, राज्य शासनाचा भाांडवली सहभाग व वववत्तय 
सांस्िाांचे कजण 10 : 30 : 60 या प्रमाणात राहील. सूतवगरणीचे स्व-भाग भाांडवल 
वाढववण्याबाबत ववचार करण्यात येईल.    

7.1.4 मानव सांसाधन ववकासाच्या दृष्ट्टीने सहकारी स तवगरण्याांना व्यवस्िापकीय सांचालक 
पिावर  शासकीय अवधकारी प्रवतवनय क्तीने घेता येईल. या साठी कायणपध्िती वनवित 
करण्यात येईल. कौशल्य ववकास, िमता वृध्िी, व्यवस्िापन या दृष्ट्टीने प्रवशिण कायणक्रम 
आखण्यात येईल.  

7.1.5 सहकारी सूत वगरण्याांना त्याांची कायणिमता, ऊजा बचत, खचातील बचत, लेखापवरिा 
वगण, नफ्यातील वाढ, तोटा कमी करणे, शासनाच्या िेण्याची परत फेड इत्यािी 
वनकिाच्या आधारे प्रोत्साहन/बिीस िेण्याची योजना तयार करण्यात येईल. अशा बिीस  
वमळालेल्या सांस्िाांना शासनाच्या योजना मांजूर करण्यास, योजनेचे लाभ, वनधी िेण्यास 
प्राधान्य िेण्यात येईल.  
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7.1.6 सहकारी स तगीरण्याांनी आध वनक यांत्रसामग्री व सौर ऊजेचा वापर करावा यासाठी 
आवश्यक ती प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात येईल.  

7.1.7 एक वळेची वनगणमन योजना (ONE Time Exit Policy) - सहकारी यांत्रमाग सांस्िा व  
सहकारी स तगीरण्याांनी राज्यशासनाचे भागभाांडवल, कजण व त्यावरील व्याजाची रक्कम 
परत करण्याची तयारी िशणववल्यास त्याांना सांस्िेचे खाजवगकरण करण्याची परवानगी 
िेण्यात येईल. जवमनीच्या ओैद्योवगक वापरात बिल केल्यास प्रचवलत वनयमान सार 
शासनास रक्कम अिा करावी लागेल.  

7.2 यांत्रमाग :-  
 राज्याच्या वस्त्रोद्योगात यांत्रमाग उद्योगाचा मोठा वाटा असून िेशातील यांत्रमागापैकी 50 
टक्के स मारे १३ लाख यांत्रमाग  राज्यात आहेत.राज्यात असणा-या एक ण यांत्रमागापैकी 80 टक्के 
म्हणजेच स मारे 10 लाख साधे यांत्रमाग आहेत. कापडाची ग णवत्ता  व उत्पािनात वाढ,ववज 
वापरातील बचत, कमी उत्पािन खचण  व िेशाांतगणत व जागतीक बाजारपेठेत स्पधािम 
होण्यासाठी  साध्या यांत्रमागचे आध वनकीकरण करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या योजनाांना  सहाय्यक 
योजना म्हणनू खालील योजना राबववण्यात येतील.  

7.2.1 साध्या यांत्रमागाच्या आध वनकीकरणासाठी राज्य योजना- 
 कें द्र प रस्कृत Pilot scheme of IN-SITU Up gradation of  Plain Power loom for SSI 
Sector” अांतगणत साध्य यांत्रमागाांना जोडतांत्र प्रिान करण्याकरीता कें द्र शासनाकडून ज्या 
यांत्रमागधारकाांना अिणसहाय्य प्रा्त होईल अशा यांत्रमाग धारकाांना राज्य शासन खालील प्रमाणे 
अिणसहाय्य िेईल.  

तक्ता  क्रमाांक -१- 
क्र
.  

आध वनकीकरणाच ेप्रकार प्रती यांत्रमाग अन िानाचा िर 

    सवणसाधारण 
प्रवगण 

(35टक्के) 

अन सूचीत 
जाती (20 
टक्के) 

अन सूचीत 
जमाती 
(8टक्के) 

1.  
साध्या यांत्रमागाचे सेमी ऑटोमेटीक 
शटललूम करणे. 

रू. 10,000/- रू. 6,800/- रू.2,400/- 

2.  
सेमी ऑटोमेटीक शटललूमचे 
शटललेस रॅपीअर लूम करणे  

रू.17,500/- रू.10,000/- रू.4,000/- 

3.  
साध्या यांत्रमागाचे शटललेस 
रॅपीअर लूम करणे. 

रू.28,000/- रू.16,000/- रू. 6,400/- 

           

 
         सिर योजना कें द्र शासनाच्या योजनेच्या अटी व शती न सार राबववण्यात येईल.कें द्र 
शासनाकडून लाभार्थ्यांची मावहती प्रा्त झाल्यानांतर लाभार्थ्यांना अिणसहाय्य िेण्याचे धोरण 
अवलांवबण्यात येईल. कें द्र शासनाने योजनेत स धारणा केल्यास राज्य शासनही त्यान सार या योजनेत 
स धारणा करील.  
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7.2.2  यांत्रमागासाठी  अन्य योजना  :-  
कें द्र शासनाकडून  यांत्रमागाकरीता ग्र प वकण  शेड योजना, यानण बॅंक योजना, सामावयक 
स ववधा योजना (CFC- Decision center/studio, Testing Facilities, Training center, 
Information Cum trade Centre & Common raw material/Yarn/Sales depot, 
water treatment plant for industrial use, Dormitory Workers residential space, 
Common pre weaving facilities Viz- yarn dying warping & sizing & twisting etc., 
& post weaving facilities viz- processing etc.) सौर ऊजा योजना इत्यािी योजनाां 
राबववण्यात येतात. राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाच्या योजनाांना प रक योजना तयार 
करण्यात येतील. या योजना कें द्र शासनाच्या योजनेच्या अटी व शती न सार राबववण्यात 
येतील.त्याचप्रमाणे कें द्र शासनाकडून लाभार्थ्यांची मावहती प्रा्त झाल्यानांतर अन िान 
िेण्याचे धोरण अवलांवब वण्यात येईल. 
 

7.3 वस्रोद्योग धोरण 2011-17 अांतगणत येणा-या योजनाांच ेप्रशासवकय स लभीकरण :- 
7.3.1 TUFS सांलग्न व TUFS असांलग्न योजनेचे एकत्रीकरण - टफ योजनेंतगणत विले जाणारे 

अन िान हे बिलत्या व्याजिरामूळे अांमलबजावणीस स्क्लष्ट्ट असल्याने कायणस लभतेच्या 
दृष्ट्टीकोनातून (Ease of Doing Business) वनणणय घेण्यात येईल.  

7.3.2 प्रशासकीय दृष्ट्टया सोयीचे होण्याकरीता तिा वळेेचा अपव्यय टाळण्याकरीता स तवगरणी 
व यांत्रमागाचे बाांधकामास आवण यांत्रसाम ग्री खरेिीस मान्यता िेण्याबाबतच्या अवधकाराच े
ववकें द्रीकरण करण्यात येईल.   

7.3.3 वस्रोद्योग धोरणा अांतगणत राबववण्यात येणा-या योजना ऑनलाईन करणे - 
 शासनाचे प्रशासवकय स लवभकरण व Ease of doing business चे धोरण ववचारात 
घेऊन वस्रोद्योग धोरणाांतगणत योजनाांचे  लाभ िेण्याची  प्रक्रीया स लभ करण्यासाठी सिर 
योजनाांचे ऑनलाईन व पेपरलेस सांवनयांत्रण करण्याच ेधोरण अवलांवबण्यात येईल.  
 

7.4 व्याज अन िाना ऐवजी भाांडवली अन िान (Capital Subsidy in lieu of Interest Subsidy)- 
सन २०११-१७ वस्त्रोद्योग धोरणाच्या कालावधीत राबववण्यात आलेली नवीन, 

ववस्तारीकरण, ववववधीकरण/आध वनकीकरण (New, Expansion & Diversification/ 
Modernization) प्रकल्पाांना व्याज अन िाना ऐवजी भाांडवली अन िान िेण्याची  योजना काही 
स धारणासह नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात चालू ठेवण्यात येईल..   

वविभण, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पािक मागास भागात प्रक्रीया उद्योग 
स्िापण करणा-या प्रकल्पाांना अवतरीक्त भाांडवली अन िान  िेण्यात येईल.वस्त्रोद्योगाच्या ववववध 
िते्राांना िेण्यात येणा-या भाांडवली अन िानाचा िर व अन िान िेण्याचा कालावधी खालील प्रमाणे 
राहील . 
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तक्ता क्रमाांक -२- 
                                   वस्रोद्योगाचा प्रकार 
 प्रोसेसींग 

(यानण,फॅब्री
क, प्रींटींग),  
टेक्नीकल 
टेक्सटाईल
, वनटींग, 
होजीअरी  
व 
गारमेंकटग,* 

कां पोझीट  
य नीट ** 

सूतवगरणी, 
वजकनग पे्रकसग 

जूने साधे यांत्रमाग 
काढून शटललेस 
रॅपीअर लूम ककवा 
त्यापेिा आत्याध वनक 
तांत्रज्ञानावरील 
आधारीत लूम स्िापन 
केल्यास. 
(Modernization of 
plain power looms) 

अद्यावत तांत्रज्ञानावर  
आधारीत नववन 
यांत्रमाग (साधे यांत्रमाग 
वगळून),  रकाना क्र. 2 
ते 5 व्यवतरीक्त ववव्हींग 
,प्रीपे्रटरी, 
वापींग,सायझींग,कोनीं
ग, 
विसटीं,डब्लींग,टीएफ
ओ सह अन्य वस्त्रोद्योग 
घटक 

1 2 3 4 5 6 
सवण साधारण प्रवगातील घटकाांना 
अन िान  

पात्र 
रकमेच्या 
४० % 

पात्र 
रकमेच्या 
३५ % 

पात्र  
रकमेच्या  
25 % 

पात्र रकमेच्या २५ % पात्र रकमेच्या 25 % 
 

अन सूचीत जाती/अन सूचीत 
जमाती/अल्पसांख्याांक समाजाच्या 
वस्रोद्योग प्रकल्पाांना  अन िान 

45 % 40 % 
 

30 % 
 

30 % 
 

30 % 
 

अपारांपारीक धागा वनमाण करणे व 
त्यापासून वस्त्र व अन्य उत्पािन 
बनववणे - अवतवरक्त भाांडवली 
अन िान.  

10 % 10 % 10 % - - 
 
 
 
 
 

        वविभण, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पाांना खालील प्रमाणे अवतरीक्त अन िान िेय राहील.  
अवतरीक्त भाांडवली अन िान  20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

एखाद्या प्रकल्पाने प ढील/मागील  
प्रक्रीया प्रकल्प (Forward/Backward 
Integration )  स रू केल्यास अवतरीक्त  

 
5 % 

 
 

-- 

 
5 % 

 
-- 

 
5 % 

ज्या ताल क्यात स तगीरणी नाही 
अश्या तालूक्यात स तगीरणी स्िापण 
केल्यास अवतरीक्त अन िान.  

 
-- 

 
      -- 

 
5 % 

 
-- 

 
-- 

ज्या ताल क्यात सहकारी अिवा 
खाजगी स तगीरणी नाही अशा 
ताल क्यात नववन कां पोवझट य वनट 
स रू केल्यास 5 टक्के 

 
-- 

 
5 % 

 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

*प्रोसेसींग प्रकल्पातील ETP/CETP /ZLD वरील बाांधकामावरील खचण हा भाांडवली अन िानाकरीता पात्र असेल.  
 * *  कां पोझीट य वनट- रकाना क्र. २ मधील बाबी वगळता अन्य प्रक्रीयेसाठी ३५% व रकाना क्र. २ मधील बाबीचा समावशे असल्यास तेवढ्या 
बाबी प रते ४०% अन िान.   
 रूपये 500 कोटी ककवा त्यापेिा अवधक ग ांतवणूक असणा-या प्रकल्पास 5 टक्के अवतरीक्त भाांडवली अन िान व तो त्या ताल क्यातील 

पवहला असा प्रकल्प असल्यास आणखी 5 टक्के असे एक ण 10 टक्के भाांडवली अन िान अवतरीक्त स्वरूपात िेय होईल.   
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अन िान ववतरणाचा कालावधी -  वस्त्रोद्योग प्रकल्पाांना  भाांडवली अन िान प्रकल्प उत्पािनात आल्यानांतर  
खालील प्रमाणे तीन ह्त्यात िेण्यात येईल.  

(१) पवहला ह्ता - १२ मवहन्याांनतर पात्र रकमेच्या ३0 टक्के 
(२) ि सरा ह्ता - २४ मवहन्याांनतर पात्र रकमेच्या ३0  
टक्के  
(३) वतसरा ह्ता - ३६ मवहन्याांनतर पात्र रकमेच्या ४0 टक्के 

  प्रस्त त योजनेचा शासन वनणणय वनगणवमत झाल्याच्या विनाांकास ककवा त्यानांतर  वि. 31 माचण, 2023 
पयतं कें द्र प रस्कृत TUFS योजनेच्या वनकिान सार यांत्रसाम ग्रीसाठी विघण म िती कजण मांजूर केलेले तसेच 
वजकनग व स तगीरणी बाबत वि. 31 माचण 2023 पयतं बॅंका/ववत्तीय सांस्िाांनी विघणम िती कजण मांजूर केललेे 
आवण राज्य शासनाच्या सांकेतस्िळावर Form-A भरला असेल असे प्रकल्प या योजने अांतगणत 
अन िानासाठी पात्र असतील.  

7.5 स्व-अिणसहाय्यीत प्रकल्पाांना भाांडवली अन िान:-  
7.5.1 स्व-अिणसहायीत नववन / ववस्तारीकरण / ववववधीकरण / आध वनकीकरणाच्या वस्रोद्योग 

प्रकल्पाांना वरील व्याज अन िानाऐवजी भाांडवली अन िान योजनेप्रमाणे भाांडवली अन िान 
िेण्यात येईल. 

7.5.2 स्व- अिणसहायीत प्रकल्पाांना  वविभण, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग 
प्रकल्पाांना िेय होणारे अवतवरक्त भाांडवली अन िान  िेण्यात येईल.  

7.5.3 अन सूचीत जाती / जमाती/ अल्पसांख्याांक समाजाच्या वस्रोद्योग प्रकल्पाांना वरील व्याज 
अन िाना ऐवजी भाांडवली अन िान, या योजनेप्रमाणे भाांडवली अन िान िेण्यात येईल. 

7.5.4 शासन वनणणय वि.02/12/2015 व वि.18/12/2015 न सार  
स्व-अिणसहाय्यीत प्रकल्पाांना भाांडवली अन िान िेण्याच्या योजनेतील अटी व शती या 
योजनेसही लागू राहतील  व आवश्यकतेन सार त्यात स धारणा करण्यात येतील. 

7.6 टेक्सटाईल पाक्सण:-  
7.6.1 कें द्र शासनाच्या SITP योजने अांतगणत मांजूर करण्यात येणा-या प्रकल्पाांना राज्य 

शासनाकडून रू. 9.00 कोटी ककवा प्रकल्प ककमतीच्या 9 टक्के यापैकी जे कमी असेल 
तेवढे अन िान िेण्याची अस्स्तत्वातील योजना (शासन वनणणय वि.25/05/2012 ) यापूढेही 
सूरू रावहल. 

7.6.2 राज्य शासनाकडून  यवतमाळ, वधा, अमरावती, ब लढाणा, जळगाव, औरांगाबाि, 
जालना, परभणी, बीड व नाांिेड, या वजल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगीक ववकास 
महामांडळाकडून इांटीगे्रटेड टेक्स्टाईल हब/पाकण  स्िापन करण्यात येतील.  त्यामध्ये  
रस्ते, पाणी, ववज इत्यािी  आवश्यक त्या पायाभतू स ववधाांसह परीिण प्रयोग शाळा 
(Testing Lab),  CETP याांचा समावशे असेल. या मेगा इांटीग्रीटेड टेक्सटाईल हब साठी 
प्रत्येक वठकाणी वकमान १००  हेक्टर जमीन ववकसीत करण्यात येईल.  

7.6.3 वर नम ि केलेल्या वजल्ह्याांवशवाय वविभण, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील इतर 
वजल्ह्यातही आवश्यकतेनूसार महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाकडून (MIDC) 
वरीलप्रमाणे टेक्सटाईल पाकण  स्िापन करण्यात येतील.  
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7.6.4 इचलकरांजी (हातकणांगले)  व सोलापूर येिे महाराष्ट्र राज्य औद्योगीक महामांडळाकडून 
टेक्सटाईल पाक्सण/हब स्िापन करण्यात येतील. 

7.7 प्रोसेकसग (Pre & post):- 
7.7.1 कें द्र प रस्कृत IPDS योजने अांतगणत मांजूर प्रकल्पाांना राज्याकडून प्रकल्प ककमतीच्या 25 

टक्के ककवा 37.50 कोटी यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती िेण्याची अस्स्तत्वातील 
योजना (शासन वनणणय वि. 10/02/2015) याप ढेही स रू राहील.      

7.7.2 प्रोसेसींग प्रकल्पातील ZLD-ETP/CETP साठी लागणा-या सवण प्रकारच्या यांत्रसामग्रीवर 
भाांडवली अन िान िेण्यात येईल. 

7.7.3  MIDC कडून सागरी वकनारपट्टयाांवर CETP सह प्रोसेकसग पाकण  उभारण्यात येतील.  
7.7.4 प्रोसेसींग प्रकल्पाांना हाडण वसे्ट डीस्पोझलसाठी सांबधीत वजल्ह्यात जमीन उपलब्ध करुन 

िेण्यात येईल.  
7.7.5 इचलकरांजी, मालेगाव व वभवांडी या वठकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगीक ववकास 

महामांडळाकडून प्रािम्याने ZLD-ETP/CETP सहीत प्रोसेकसग पाकण  उभारण्यात येतील. 
7.7.6 प्रोसेसींग प्रकल्पातील ZLD-ETP/CETP प्रकल्प चालववण्याचा व हाडण वसे्टेज 

वडस्पोझलचा खचणही मोठा असल्याने ZLD-ETP/CETP असणाऱ्या प्रोसेकसग उद्योगाांना 
सवलतीच्या िराने वीज िेण्यात येईल. 

7.7.7 प्रायोगीक तत्वावर कमी पाणी अिवा पाणी ववरहीत डाईांग प्रक्रीया प्रकल्प स्िापण 
करण्याकरीता ससवमरा (SASMIRA) आवण IIT या सारख्या सांस्िाना अिणसहाय्य िेण्यात 
येईल.   

7.7.8 प्रोसेसीग़ प्रकल्पासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असल्याने या 
प्रकल्पासाठी पाण्याचे आरिण ठेवण्यात येईल.  

7.8 वनटींग होजीअरी व गामेंटींग:-  
7.8.1 MIDC कडून वविभण, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक वजल्ह्यात/ताल क्यात 

आवश्यकतेन सार उद्योजकाांना वनटींग, होवजअरी, गारमेंटींग उद्योग उभारण्यासाठी 
PLUG & PLAY स ववधा असलेली इमारत उपलब्ध करून िेण्यात येईल.   

7.8.2 या इमारतीत सामायीक स ववधा कें द्र, कामगार प्रवशिण कें द्र  इत्यािी स ववधा असतील. 
सामायीक स ववधा कें द्र, कामगार प्रवशिण कें द्र  इत्यािी स ववधा या इमारतीतील गाळे 
धारकाांची सांघटना/सहकारी सोसायटी/खाजगी मयािीत कां पनी इत्यािींकडून 
चालववण्यात येतील .  

7.8.3 ग्रामीण भागात वस्त्रयाांना त्याांच्या गावातच व त्याांच्या सोयीन सार रोजगार उपलब्ध करुन 
िेण्याच्या दृष्ट्टीने ववकें द्रीत गारमेंट उद्योग उभारण्यासाठी शासन योजना तयार करील. 

7.8.4 सोलापूर येिील नरकसगजी वगरजी वमल व नागपूर येिील एम्पे्रस वमलच्या जवमनीची 
ववक्री करुन या ववक्रीतून येणा-या वनधीतून सोलापूर व नागपूर येिे गामेट पाकण  स्िापन 
करण्यात येतील. उवणरीत वनधी “वस्त्रोद्योग ववकास कोिात “ जमा करण्यात येईल.  

7.8.5 उद्योजक व उद्योजकाांच्या सांघटना, सेवाभावी सांस्िा, कें द्र शासनाच्या योजनेंतगणत पात्र 
असणाऱ्या सांस्िाांकडून  कें द्र शासनाच्या कौशल्यववकास व सामावयक स ववधा कें द्र, राज्य 
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शासनाची “प्रमोि महाजन कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववकास”  या योजनेद्वारे 
कामगार  प्रवशवित  करण्यात येतील. सिर प्रवशिणात HARD, SOFT तसेच Life 
Competencies या तीन्ही बाबींचा समावशे असेल.  

7.9 मेगा प्रोजेक््स :- 
 
7.9.1 उद्योग ववभागाकडून राबवीण्यात येणाऱ्या साम वहक प्रोत्साहन योजने अांतगणत सवण वगीकृत 

तालूक्यात रू.100 कोटी भाांडवली ग ांतवणकू अिवा  250 रोजगार वनर्गमती करणाऱ्या 
नवीन ककवा  ववस्तारीकरण करणाऱ्या वस्रोद्योग प्रकल्पाांना मेगा प्रोजेक््सचा िजा व 
प्रोत्साहने िेण्यात येतील. 

7.9.2 एकाच तालूक्यातील वगेवगेळ्या वठकाणी स्िापन केलेल्या वस्रोद्योग प्रकल्पाांची ग ांतवणकू 
अिवा रोजगार एकत्रीतपणे ववचारात घेऊन मेगा प्रोजेक््सचा िजा व प्रोत्साहने िेण्यात 
येतील.   

7.10 हरीत उजा वापरासाठी प्रोत्साहन अन िान- 
 

7.10.1 सौर ऊजा व पवन ऊजेच्या माध्यमातून पयावरण प रक  हरीत उजेवर चालणारे वस्रोद्योग 
प्रकल्प स्िापन केल्यास वस्रोद्योग प्रकल्पाांना ववशेि प्रोत्साहन िेण्यात येईल.   

7.10.2 वीज अन िानाचा बोजा कमी करण्यासाठी  टेक्टाईल िते्रात स तवगरण्या, यांत्रमाग तिा 
कापड उद्योग हे हरीत उजेचा प्रकल्प उभारण्यास तयार असल्यास त्याांना प्रकल्प 
उभारणीस अन िान िेण्याच्या अन िांगाने MEDA च्या सहकायाने योजना आखण्यात 
येईल. 

7.11 ववज िर सवलत- 
 

7.11.1 वस्त्रोद्योग घटकाांना ओपन ॲक्सेसवर लागणारी क्रॉस सबवसडी याप ढे लावण्यात येणार 
नाही.  

7.11.2  अपारांपावरक उजा (सौर, पवन इ. ) स्त्रोताांचा वापर करणा-या प्रकल्पाांबाबत ऊजा ववभाग  
“वहन खचण”  वगळता अन्य अवधभार लावणार नाही. 

7.11.3 सहकारी सूतवगरणीला वीजिरात प्रवत य वनट रु.3/- इतकी सूट तीन विांकवरता िेण्यात 
येईल.  तोवर त्याांनी अपारांपावरक उजा प्रकल्प उभारुन आपली भववष्ट्यातील गरज पूणण 
करावी. याबाबत एक मेगावटॅची मयािा नेट मीटर योजनेतून काढून टाकण्यात येत आहे. 
ही प्रवतय वनट रुपये 3/- ची सवलत ओपन ॲक्सेसकवरता लागू होणार नाही. विल्या 
जाणा-या स टीबाबत िरविी आढावा घेण्यात येईल व प्रती विण रु.150.00 कोटीपेिा 
जास्त अवधभार होणार नाही या अन िांगाने ही सवलत कमी करण्यात येईल. 

7.11.4 २०० अश्वशक्ती पेिा अवधक िाबाच्या यांत्रमागाांना रु.२ /- प्रवत य वनट वीज िर सवलत 
िेण्यात येईल.  
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7.11.5 यांत्रमागाांना २७ अश्वशक्तीपेिा कमी, २७ ते २०० व २०० पेिा जास्त अश्वशक्तीपेिा अवधक 
िाबाच्या घटकाांना जे लाभ वमळतात तेच लाभ त्या त्या  िमतेन सार वनटींग, होजीअरी 
आवण गामेंटीग घटकाांना स ध्िा वमळतील.  

7.11.6 सहकारी सूत वगरणी वगळता स तवगरणी, प्रक्रीया उद्योग व अन्य सवण वस्त्रोद्योग घटक जे 
१०७ अश्वशक्तीपेिा अवधक िाबाचा वापर करतात त्याांना रु. २ /- प्रवत य वनट वीज िर 
सवलत िेण्यात येईल.   

7.11.7 27 HP पेिा कमी िाबाच्या यांत्रमाग धारकाच ेप्रवत य वनट वीज िर हे 27 HP ते 107 HP  
िाबाच्या य वनट धारकापेिा जास्त विसते. ती ववसांगती िूर करण्यासाठी आवश्यक ती 
उपाययोजना करण्यात येईल.     

7.11.8 पारांपारीक व अपारांपारीक उजेचा एकत्रीत वापर करीत असताना लोड फॅक्टर ठरववताना 
िोन्ही  उजा स्त्रोताचा वापर ववचारात घेण्यात येईल. 

7.11.9 सहकारी स तवगरण्याां तीन विात सौर उजेवर चालववण्यासाठी अन िानाचे प्रमाण 
ठरववण्यासाठी महासांचालक महाराष्ट्र उजा ववकास अवभकरण (MEDA)  व सांचालक 
वस्त्रोद्योग याांची सवमती  गठीत करण्यात येईल.   

8. जावहरात,प्रवसध्िी व माकेटींग :-  
8.1.1 वविभण, मराठवाडा व उत्तर  महाराष्ट्रात  राज्य शासनाकडून MIDC माफण त टेक्सटाईल 

पाकण  स्िापन होणा-या वजल्ह्यात वजनींग पे्रसींग उद्योजक, कापड व्यापारी, उद्योजक याांना 
वस्त्रोद्योग धोरणाची मावहती िेण्यासाठी वजल्हास्तरावर उद्योग ववभाग व वस्त्रोद्योग ववभाग 
व कें द्र शासनाचे  वस्त्रोद्योग आय क्त, म ांबई याांच्या  सांय क्त  ववद्यमाने  मेळाव,ेचचासत्र े
आयोजीत करण्यात येतील. 

8.1.2 पांजाब, राजस्िान, ग जरात, मध्यप्रिेश, तावमळनाडू व आांध्रप्रिेश या राज्यातील मोठे 
उद्योजक राज्यात आकर्गित व्हावते यासाठी वस्रोद्योग ववभाग व MIDC  सांय क्तपणे त्या 
राज्यात वकण शॉप आयोजीत करतील.  

8.1.3 सवण प्रकारच्या  प्रवसध्िी माध्यमाचा उपयोग करुन वस्त्रोद्योग धोरणास प रेशी प्रवसध्िी 
िेण्यात येईल.  

8.1.4 राज्य स्तरावरील व िेशपातळीवरील वस्त्रोद्योग सांघटना कडून आयोजीत चचासत्र,े 
मेळाव,े  राज्य िेश आवण आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रिशणने याांना  उत्तेजन िेण्यात येईल. 

8.1.5 राज्यात तयार होणारे कापड व तयार कपडे याांना जागतीक स्तरावर बाजारपेठ वमळावी 
या साठी राज्य /िेश पातळीवरील वस्त्रोद्योग सांघटनाना फॅशन शो इत्यािी साठी उत्तेजन 
िेण्यात येईल. 

8.1.6 ग्रामीण भागातील उद्योजकाांना वस्रोद्योग धोरणामधील स ववधाांची मावहती वमळावी व 
वस्रोद्योगाच्या वाढीस चालना वमळेल यासाठी ग्रामसभमेध्ये वस्रोद्योग धोरणाचे वाचन 
करण्यात येईल. 

8.1.7 वस्रोद्योग धोरणाचा समावशे राज्याच्या म ख्य धोरणात्मक योजनाांमध्ये समावशे करण्यात 
येईल.  



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

 

पृष्ट्ठ 18 पैकी 14  

8.1.8 एकाच िजाचा/प्रकारचा/वववशष्ट्ट कां पनीचा कापूस स्स्पकनग उद्योगासाठी उपलब्ध व्हावा 
म्हणनू बॅ्रन्डेड कापूस गाठी तयार करण्यासाठी वजकनग पे्रकसग उद्योगास प्रोत्साहने 
िेण्यासाठी योजना तयार करण्यात येईल. 

8.1.9 महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ, महाराष्ट्र लघ  उद्योग ववकास महामांडळ, खािी व 
ग्रामोद्योग मांडळ, क्वायर बोडण, इत्यािी सांस्िाच्या सहाय्याने हातमाग व अपारांपारीक सतू 
व त्यापासून वनमाण होणा-या वस्तूांच्या ववतरण, जावहरात, प्रवसध्िी, माकेटींग, ब्रॅंडीग 
साठी योजना तयार करील व त्यासाठी सवण सांबधीत सांस्िाांची  सांचालक वस्त्रोद्योग याांचे 
अध्यिते खाली समन्वय सवमती स्िापन करण्यात येईल.  

8.2 हातमाग ववकास- 
 राज्यातील हातमाग उद्योगाच्या ववकासासाठी कें द्र शासन प रस्कृत योजनाांकरीता 
आवश्यक असलेल्या राज्य  वहश्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन िेण्याचे व आवश्यक तेिे कें द्र 
शासनाच्या योजनेस राज्यशासनाची  प रक योजना राबववण्याचे धोरण प ढे स रु ठेवण्यात येईल.  
उच्च िजाच्या हातमाग वस्राची उच्चभ्र  समाजाची िेशात व वविेशात मोठी मागणी आहे.  या 
मागणीचा लाभ हातमाग वस्रोद्योगाला व्हावा यासाठी  शासनाकडून NIFT सारख्या सांस्िाच्या 
सहयोगाने हातमागाचे नववन डीझाईन, फ्य जन (Fusion) इ.ववकसीत करून हातमाग व्यवसायात 
तरूण ववणकराांना आकिीत करण्यासाठी योजना आखण्यात येतील.       

    महाराष्ट्र राज्य हातमाग ववकास महामांडळाचे बळाकटीकरण करण्यासाठी शासनाने 
विेलेल्या कजाचे व त्यावरील व्याजाचे शासकीय भागभाांडवलात रूपाांतर करण्यात येईल.  

8.3  प्रवशिण:- 
  कें द्र शासनाच्या कौशल्य ववकासासाठी असलेल्या ISDS या योजनेचा प रेपूर उपयोग 
राज्यातील वस्रोद्योगाने घ्यावा या साठी  केद्र शासनामाफण त समाईक स ववधा कें द्र (CFC) या योजने 
अांतगणत प्रवशिण कें द्रासाठी वनधी उपलब्ध उपलब्ध झाल्यावर राज्याकडूनही वनधी उपलब्ध करून 
िेण्याची योजना तयार करण्यात येईल. 

8.4 सांशोधन व ववकास:-  
8.4.1 राज्यातील वस्त्रोद्योग, रेशीम व लोकर उद्योगाचा ववकास करण्यासाठी आवश्यक ते 

सांशोधन, ववकास व अत्याध वनक तांत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भारतातील IIT, 
SASMIRA, WRA या सारख्या तांत्रववज्ञान सांस्िा समवते सामांजस्य करार करण्यात 
येतील.  

8.4.2 वस्त्रोद्योगाचा ववकास/बळकटीकरण करण्याकरीता कृवि, उच्च तांत्रवशिण व कौशल्य 
ववकास ववभागाशी ववचार वववनमय करुन कें द्र शासनाच्या सहकायाने राज्यात  "राज्य 
वस्त्रोद्योग  ववद्यापीठ”स रु करण्यात येईल. या ववद्यावपठात प्रमाणपत्र, पिवी, पिववका, 
पिव्य त्तर पिवी, इत्यािी वस्त्रोद्योगाशी सांबधीत सवण प्रकारचे अभ्यासक्रम असतील.  
 

8.5 रेशीम ववकास:- 
रेशीम उद्योग हा कृवि व वनसपांत्तीवर आधारीत रोजगाराची प्रांचड िमता असलेला उद्योग आहे. 
या उद्योगाच्या माध् यमातून ग्रावमण भागातील जनतेचा आर्गिकस्तर व शहरी भागाकडे होणारे 
स्िलाांतर िाांबववणे शक्य आहे. समाजातील सवण वगातील व वयोगटातील लोकाांना रोजगाराची 
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सांधी िेणारा हा एकमेव खात्रीचा उद्योग  आहे. राज्यातील हवामान, तसेच ग्रावमण भागात 
रोजगार वनर्गमती व उच्चम ल्याांवकत पीक रचना इ.सवण बाबीचा ववचार केल्यास तसेच िेशाांतगणत व 
िेशाबाहेरील  रेशीम स ताची मागणी ववचारात घेता रेशीम उत्पािन करण्यास राज्यात भरपूर वाव 
आहे. हवामानाच्या लहरीपणाम ळे शेतीमध्ये होणारे न कसान टाळण्यासाठी हमखास व वनयमीत 
उत्पन्न वमळववण्यासाठी रेशीम उद्योग हा शेतक-याांकरीता वरिान आहे. तसेच राज्याच्या कृवि 
ववकास िर वृध्िी व शेतक-याचे उत्पन्न ि ्पट  करण्याच्या दृष्ट्टीने रेशीम उद्योगाचा महत्वाचा 
वाटा असणार आहे. रेवशम उद्योगाचे महत्व रोजगार वनमीतीला असणारा वाव ववचारात घेऊन 
रेवशम उद्योगाला राज्याच्या अिणव्यवस्िेत कें द्रस्िानी आणण्यासाठी खालील उपाय योजना 
करण्यात येतील. 

8.5.1 रेशीम शेतीला लोकवप्रय करुन समूह पध््तीने शेतकऱ्याांना शाश्वत उत्पािनाचा स्त्रोत 
वमळवून िेण्यात येईल. शाश्वत रेशीम शेतीसाठी खाजगी सहभागाद्वारे रेशीम शेतीला 
स्िैयण वमळवून िेणे. 

8.5.2 ि बार जातीच्या रेशीम कोि उत्पािनाला चालना िेण्यात येईल. 
8.5.3 पारांपारीक रेशीम वनमीती करणा-या राज्यापेिा अवधक कोि व रेशीम स त वनमाण 

करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.  
8.5.4 जालना येिे रेशीम कोि बाजारपेठ स्िापन करण्याचे काम प णणत्वास नेण्यात येईल. 
8.5.5  अस्स्तत्वातील रेशीम फामणचा सांशोधन कें द्र/रोपवाटीका/शेतकरी प्रवशिण कें द्र म्हणनू 

ववकास करण्यात येईल. 
8.5.6 शेतकरी, ववद्यािी, पयणटक याांच्यासाठी नागपूर, अमरावती, औरांगाबाि व प णे या प्रत्येक 

ववभागातील एका रेशीम फामणचा रेशीम  सांग्रहालय/मनोरांजन कें द्र म्हणनू ववकास 
करण्यात येईल. 

8.5.7 त ती गट शेती/ मवहला बचत गटाच्या माध्यमातून सम ह पध्ितीने रेशीम शेतीचा ववकास 
करण्यात येईल.  

8.5.8 रेशीम ववणकराांच्या गटाांना रेशीम स त कताई/डाईांग/प्रोसेकसग/ववव्व्हगसाठी लागणाऱ्या 
यांत्रसाम ग्रीसाठी के्रडीट कलक भाांडवली अन िान िेण्यात  येईल. 

8.5.9 अांडीप ांज वनर्गमती कें द्र/चॉकी कें द्र/ रोपवाटीका उभारण्यासाठी खाजगी उद्योजकाांना 
प्रोत्साहन िेण्यात येईल. 

8.5.10 प्रत्येक विी माचण-एवप्रल या मवहन्यात बाटी सांस्िेच्या सहकायाने नवीन तूती लागवड 
करण्यासाठी शेतकऱ्याांची नोिणी करण्याकरीता महा-रेशीम अवभयान राबववण्यात  
येईल. 

8.5.11 वन ववभागाच्या सहाय्याने टसर रेशीम शेतीसाठी ऐन/अजूणन इ. खाद्य वृिाची लागवड 
वाढवून टसर रेशीम वाढववण्यात येईल. 

8.5.12  तूती/टसर शेतीसाठी खाजगी उद्योजकाांना शेतकऱ्याांप्रमाणे तूती/टसर लागवड व 
कोिोत्तर प्रवक्रयाांसाठी प्रोत्साहने िेण्यात येईल.  

8.5.13 रेशीम ववणकराांच्या उत्पािनाांना ई-्लॅटफॉमणद्वारे ववक्री  करण्यासाठी स ववधा उपलब्ध 
करुन िेण्यात येईल. 
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8.5.14 रेशीम सांचालनालयाची  प नरणचना करुन ताांवत्रक व प्रशासकीय बळकटीकरण करण्यात 
येईल व  लाभािी व उद्योजकाांपयंत रेशीम उद्योग पोहोचण्यासाठी आवश्यक त्या ताांवत्रक 
व पायाभतू स ववधा उपलब्ध करुन िेण्यात येतील.  

8.5.15 त ती लागवडीबाबत कमाल लाभिते्र 1 एकर मयािीत असल्याने शेततळ्यासारख्या 
स ववधा िेता येत नाहीत. त्याम ळे कसचनाच्या दृष्ट्टीने लाभिते्र अक शल भागावरील खचण 
कायम ठेऊन 2 एकर पयंत ववस्तृत करण्यात येईल. 

8.5.16  टसर लागवड वन शेतीवर असल्याने या योजनेच्या लाभार्थ्याबाबत जवमन धारण मयािा 
2 हेक्टर वरून 4 हेक्टर करण्यात येईल. 

8.5.17  गडकहग्लज येिील डीएफएल उत्पािन कें द्राची उत्पािनिमता वाढववण्यात येईल. 
8.5.18 गडकहग्लज, अमरावती आवण ओरांगाबाि येिे चॅाकी सेंटरची स्िापना करण्यात येईल.  
8.5.19 आरमोरी, वज. गडवचरोली आवण भांडारा येिे टसर ककून माकेट स्िापन करण्यात येईल.  
8.5.20 ताडॊबा ,पेंच, नवगेाव, नागझीरा या वन व व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्िळी वन ववभाग आवण 

महाराष्ट्र पयणटन महामांडळ याांच्या सहाय्याने टसर  टूरीझम कॉरीडॉर स्िापन करण्यात 
येईल.  

8.5.21 रेशीम कोिाची साठवण व जतन करण्यासाठी ड्राईांग सेंटर व गोडावून उपलब्ध करुन 
िेण्यात येतील.  

8.5.22 रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रवसध्िी- 
 

 रेशीम उद्योग शेतकरी ते उद्योजकापयंत प्रचार व प्रवसध्िीच्या ववववध माध्यमाांचा उपयोग 
करून (वतणमानपत्रे, ग्रामसभा, आकाशवाणी, िूरिशणन, रेशीमरि, वभत्तीपत्रके, चचासत्रे, प्रिशणने 
ईत्यािी.) पोहोचववण्यात येईल.  
 

9. लोकर उद्योग- 
 

  राज्यात “िख्खनी मेंढी” पासून स मारे 1400  मेरीक टन इतके प्रवतविी लोकरीच े
उत्पािन होते मात्र यापैकी फक्त 1% इतक्या लोकरीची खरेिी प ण्यश्लोक अवहल्याबाई होळकर 
शेळी मेंढी ववकास महामांडळाकडून खरेिी केली जाते. या व्यवतरीक्त राज्यात तयार होणा-या 
लोकरीवर प्रक्रीया, वस्रवनमीती व ववपणनाची कोणतीही ठोस व्यवस्िा नाही. त्याम ळे राज्यात 
इतक्या मोठ्या प्रमाणात िख्खणी लोकरीचे उत्पािन होऊनही व या लोकरीस  िेशात तसेच 
िेशाबाहेर मोठ्या प्रामाणावर मागणी असून िेखील त्यावर म ल्यवधणन होत नसल्याने, शेळी मेंढी 
पालनावर अवलांबून असलेल्या मोठ्या लोकसम हाला या लाभापासून वांवचत राहाव े लागते. 
राज्यात उत्पािीत होणा-या लोकरीवर, प्रक्रीया, वस्रवनमीती,इतर उत्पािने व ववपणनाची व्यवस्िा 
झाल्यास मेंढी पालन हा रोजगार वनमीतीचा स्वतांत्र्य स्रोत आर्गिक दृष्ट्या वकफायतशीर होऊन 
त्यावर अवलांबून असलेल्या लोकसम हाच्या आर्गिक उन्नतीस त्याचा उपयोग होईल. पवरणाम 
स्वरूप या लोकसम हाचे खेड्यातून शहराकडे रोजगारासाठी होणारे स्िलाांतर िाांबेल. यासाठी 
खालील उपाय योजना करण्यात येतील.  

9.1.1 राज्यात उत्पािीत होणा-या “िख्खनी लोकरीवर” प्रक्रीया करण्यासाठी राज्य शासन  
कें द्र शासनाच्या आखत्यारीतील Wool Research Association (Thane), याच्या 
सहयोगाने प्रायोगीक तत्वावर सरकारी व खाजगी सहभागाने (public private 
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partnership), प्रक्रीया उद्योग स्िापन करील.सिर प्रकल्प यशस्वी झाल्यास असे प्रकल्प 
राज्यातील शेळी मेंढी पालन होत असलेल्या वजल्ह्यात िेखील स्िापन करण्याबाबत 
ववचार करण्यात येईल. 

9.1.2 प्रवशिण व भटे योजना आखून कौशल्य ववकासावर भर िेण्यात येईल.तसचे शासकीय 
जमीनी मेंढी चराऊ क रण म्हणनू आरिीत ठेवण्या बाबत ववचार करण्यात येईल.  

9.1.3 िख्खनी लोकरीची खरेिी, प्रक्रीया, वस्रवनमीती व ववपणन याबाबत वनयांत्रण व 
व्यवस्िापन, वस्रोद्योग सांचालनालय, नागपूर, याांचेकडून करण्यात येईल.  

9.1.4 त ती/मलबेरी लागवडीचा ज्या प्रमाणे मनरेगा मधे समावशे केला आहे. त्या प्रमाणे बाांब ू
लागवडीचा समावशे मनरेगामध्ये करण्यात येईल.  

10. अपारांपारीक तांत  उत्पािन व वापरासाठी ववशेि प्रोत्साहन - अपारांपारीक तांत  (बाांबू, केळी,मका, 
अांबाडी, घायपात ,कार्थ्या इत्यािी. )उत्पािन व त्याचा वापर करण्यासाठी सांशोधनावर भर 
िेण्यात येईल. अपारांपारीक तांत  उत्पािन व वापरासाठी प्रोत्साहने िेण्यात येतील. तांतू वपकाांचे 
उत्पािन घेण्यासाठी मनरेगा योजनेत या वपकाांचा समावशे करण्यात येईल. आवश्यक तेिे 
कसचनासाठी शेततळ्याची स ववधा उपलब्ध करुन िेण्यात येईल.  

11. प्रभावी प्रशासनाच्या दृष्ट्टीकोनातून रोहयो आय क्त, कौशल्य ववकास आय क्त, पश धन ववकास 
आय क्त याांच्या धतीवर वस्त्रोद्योग सांचालनालयाचे नाव वस्त्रोद्योग  आय क्तालय करण्यात येईल. 
रेशीम सांचालनालय वस्त्रोद्योग आय क्तालयाच्या आवधन आणण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक त्या 
आकृतीबांधाला  उच्चावधकार सवमतीची (HPC) ची मान्यता घेण्यात येईल. 

12. वस्त्रोद्योगाांना भाग भाांडवली अन िान तिा इतर अन िान िेण्यासाठी तसेच  वस्त्रोद्योगाचा प्रचार व 
प्रवसध्िीसाठी “वस्त्रोद्योग ववकास कोि” वनमाण करण्यात यावा. सिर ववकास कोिात 
वस्त्रोद्योगाच्या एम्पे्रस वमल, नागपूर ववणकर सहकारी स तवगरणी इत्यािींच्या जमीन ववक्रीतून 
वमळणारा काही वनधी, स तवगरणी खाजगीकरण केल्यानांतर वमळणारा वनधी, परतफेड होणारे 
शासकीय भाग भाांडवल तसेच वस्त्रोद्योगातील उद्योगाांच्या  CSR वनधीतील  50 टक्के वनधी घेऊन 
हा कोि वनमाण करण्यात येईल. 

13. सिर धोरणाांतगणत योजनाांच्या अांमलबजावणी साठी शासन वनणणय,मागणिशणक सूचना स्वतांत्रपणे 
सांबांवधत ववभागाकडून वनगणवमत करण्यात  येतील.  

14. सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201802171617594202 असा आहे. हा 
आिेश वडजीटल स्वािरीने सािाांवकत करण्यात येत आहे.  

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार व नावाने, 
 
                
                                                                                                 ( अत ल पाटणे ) 
               सवचव, महाराष्ट्र शासन    
   
प्रत:- 

1. मा.राज्यपालाांचे प्रधान सवचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2.  मा. म ख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव,महाराष्ट्र राज्य 
3.  मा. मांत्री (सवण), याांच ेखाजगी सवचव 
4. मा. राज्यमांत्री (सवण) याांचे खाजगी सवचव 
5. मा. ववरोधी पि नेता, महाराष्ट्र  ववधानसभा याांचे खाजगी सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांडळ 

सवचवालय,ववधानभवन, म ांबई 
6. मा. ववरोधी पि नेता, महाराष्ट्र ववधानपवरिि याांचे खाजगी सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांडळ 

सवचवालय, ववधानभवन, म ांबई 
7. मा.खासिार  (सवण)  
8. मा.आमिार (सवण) 
9. म ख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य 
10. सवण अ्पर म ख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, म ांबई 
11. सांचालक, (वस्त्रोद्योग) वस्त्रोद्योग सांचालनालय, म.रा.नागपूर 
12. सांचालक (रेशीम) रेशीम सांचालनालय, म. रा. नागपूर 
13. अवधिान व लेखा अवधकारी, म ांबई 
14. महालेखापाल, (लेखा व लेखा अन ज्ञयेता/लेखा पवरिा ) महाराष्ट्र राज्य १ /२, म ांबई, नागपूर 
15. सांबांवधत बॅंका-TUFS Cell 
16. वनवड नस्ती (टेक्स-5) 
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