
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून शासकीय/ 
ननमशासकीय कायालयानंा कापड परुवठा करण्यासाठी 
काययपद्धती नननित करणेबाबत.            

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग 

शासन ननणयय क्रमाकं कापड-20-19/प्र.क्र.268/टेक्स-2 
16 वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय, 
मंत्रालय, मंुबई 400 032. 

नदनांक :-2  नडसेंबर, 2019 

वाचा :-  1) सहकार, पणन व वस्रोद्योग नवभाग, शासन ननणयय क्र. कापड 2012/प्र. क्र. 33/ टेक्स-4, नद. 3 माचय, 2012 
2) उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, शासन ननणयय क्र. भांखस/2014/प्र.क्र. 82/भाग-III/उद्योग-4,  

                        नदनांक 1 नडसेंबर, 2016 
3) उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र. भांखस/2019/प्र.क्र. 36/उद्योग-4,  
     नदनांक 17  सप्टेंबर, 2019 

प्रस्तावाना :- 

 नवनवध शासकीय/ ननमशासकीय कायालयांना लागणाऱ्या कापडाचा परुवठा महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळाकडून वाचा क्र. 1 येथील शासन ननणययान्वये ठरवून नदलेल्या काययपद्धतीनुसार करण्यात येत होता. आता , 
उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाने वाचा क्र. 2 येथील शासन ननमययानुसार शासकीय नवभागांनी करावयाच्या कायालयीन 
खरेदीसाठीच्या काययपद्धतीची सुधानरत ननयमपसु्स्तका तयार केली आहे. तसचे उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाने वाचा 
क्र. 3 येथील पनरपत्रकानुसार शासकीय कायालयानंा लागणाऱ्या गणवषे व इतर कापडाच्या परुवठ्याचे काम महाराष्ट्र 
राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्य त करण्याबाबत सूचना ननगयनमत केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने वस्रोद्योग नवभागाच्या वाचा क्र. 
1 येथील शासन ननणययामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.  

शासन ननणयय :- 

 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून कापड परुवठा करण्याच्या संदभात वाचा क्रमांक 1 येथील शासन 
ननणयय अनधक्रनमत करुन महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून शासकीय/ ननमशासकीय कायालयांना कापड परुवठा 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे काययपद्धती नवनहत करण्यात येत आहे:- 

1) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या रासनवनी योजनेंतगयत ज्या यंत्रमाग सहकारी संस्थानंा 
राज्य शासनामार्य त अथयसहा्य करण्यात आलेले आहे अशा संस्था व अन्य यंत्रमाग सहकारी संस्थांनी उत्पानदत 
केलेल्या, तसचे लघु व सकु्ष्म उद्योगांतगयत नोंदणी असलेल्या वस्रोद्योग घटकाकडून कापडाचा परुवठा करावा. 

 
2) कोणत्याही पनरस्स्थतीत वरील क्रमांक 1) मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांनशवाय अन्य खाजगी व्यापाऱ्याकंडून कापडाची 

खरेदी करुन कापडाचा परुवठा करण्यात येऊ नये. 
 
3) वरील क्रमांक 1) मध्ये नमदू केलेल्या संस्था त्यानंी उत्पादन केलेले कापड परुवण्यास सक्षम नसल्यास अन्य 

स्रोताकडून कापड खरेदी करताना यंत्रमाग महामंडळाने उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाच्या उपरोक्त वाचा क्रमाकं 
2 येथील शासन ननणययान्वये काययवाही करावी. 
 

4) वरील क्रमांक 1) मध्ये नमूद केलेल्या  रा.स.नव.नन. योजनेंतगयत शासनातरे् अथयसहा्य देण्यात आलेले आहे, अशा 
यंत्रमाग सहकारी संस्थाकंडून कापड पुरवठा करुन घेतल्यानंतर यंत्रमाग महामंडळाकडून संबनंधत संस्थांना देय 
असणाऱ्या रक्कमेतून 1% रक्कम ककवा संबनंधत संस्थेकडून वसुलीस पात्र असलेली रक्कम यापकैी जी कमी असले 
ती रक्कम रा. स.नव.नन. कजाच्या परतरे्डीनप्रत्यथय महामंडळाने वळती करुन शासनखाती जमा करण्यात यावी. 
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5) वरील क्रमांक 1) येथील सवय संस्थांची उत्पादनक्षमता पाहून त्यांना उत्पादन क्षमतेच्या प्रमाणात जवळपास 
समप्रमाणात परुवठ्याचे आदेश देण्यात यावते. तसेच सवय संस्थांना कापड परुवठ्याचे आदेश प्राप्त व्हावते यासाठी 
कापड परुवठ्याचे आदेश देताना चक्रीय पद्धतीचा अवलंब करावा. 

 
6) वरील क्रमांक 1) मधील संस्थांचे नाव वापरुन अन्य स्रोताकडून कापडपरुवठा होऊ नये यासाठी वाहतूक नवषयक 

तसेच अन्य दस्ताऐवज संबनंधत ससं्थांकडून यंत्रमाग महामंडळाने मागवून घ्यावते व त्या दस्ताऐवजांची तपासणी 
काही परुवठा प्रकरणांमध्ये महामंडळ स्तरावरुन करुन घ्यावी. 

 
7) कापडाचा दजा शासकीय कायालये/ उपक्रमे यांनी सूनचत केल्याप्रमाणे व शासनाने ठरवून नदलेल्या नवर्ननदेशाप्रमाणे 

राहील व नवनहत मुदतीत कापडाचा परुवठा करण्यात येईल याची महामंडळाने दक्षता घ्यावी. 
 

8) यंत्रमाग महामंडळाकडे परस्पर प्राप्त झालेल्या कापड मागण्यांसंदभात महामंडळस्तरावर प्रचनलत ननयमांनुसार 
काययवाही करण्यात यावी व अशा मागण्यांच्या अनुषंगाने केलेल्या काययवाहीचा नतमाही अहवाल महामंडळाने 
शासनास सादर करावा. तसेच, ज्या कापड परुवठा मागण्या शासनास प्राप्त होतील त्याबाबत शासन स्तरावरुन 
यंत्रमाग महामंडळास पढुील काययवाहीसाठी कळनवण्यात याव.े  

 
वरील काययपद्धती तात्काळ अंमलात येत असून यंत्रमाग महामंडळाने शासकीय/ ननमशासकीय कायालये व 

उपक्रमांना त्यांच ेमागणीनुसार कापड परुवठा करताना वरील काययपद्धतीच ेकाटेकोरपणे पालन कराव.े  
 

सदर शासन ननणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत 
आला असून त्याचा सांकेताकं क्रमाकं 201912021706306202 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यांत येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
 
  
 

          (गौरी.रा.म्हस्के) 
कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन, 

प्रनत, 
1) मा. राज्यपाल महोदयांच ेसनचव 
2) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य 
3) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांच ेखाजगी सनचव 
4) मा. राज्यमंत्री (वस्रोद्योग) याचंे खाजगी सनचव 
5) सनचव (वस्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6) सवय मंत्रालयीन नवभाग 
7) आयुक्त (वस्रोद्योग), वस्रोद्योग आयकु्तालय, नागपरू. 
8) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मया., नवी मंुबई. 
9) ननवडनस्ती (टेक्स-2) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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