जिल्हास्तरीय योिनेंतर्गत रेशीम कोषाांना
उत्पादनावर

आधारीत

प्रोत्साहनात्मक

अनुदान दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्रोद्योग वोर् जव ार्
शासन शुध्ददपर क्रमाांक: एनपीएस-1118/प्र.क्र.66/रेशीम कक्ष
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा रािर्ुरु चौक, मांरालय, मुांबई-400032
जदनाांक 14 िानेवारी, 2021.
वाचा :1) शासन जनणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोर् जव ार्, क्र. एनपीएस-1118/
प्र.क्र.66/रेशीम कक्ष, जदनाांक 03 सप्टें बर, 2019.
2) शासन शुध्ददपर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोर् जव ार्, क्र. एनपीएस-1118/
प्रक्र.66/ रेशीम कक्ष, जदनाांक 13 िुल,ै 2020.
3) सांचालक (रेशीम) याांचे पर क्र. रे शीम/काया-8/जिवायो/कोष उत्पा.अनु/2021/2862, जदनाांक 15 जिसेंबर, 2020.
शासन शुजिपर:शासन जनणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोर् जव ार्, क्र. एनपीएस-1118/प्र.क्र.66/
रेशीम कक्ष, जदनाांक 03 सप्टें बर, 2019 मधील पजरच्छे द क्र.4 नांतर पुढीलप्रमाणे पजरच्छे द
4-अ याद्वारे समाजवष्ट्ट करण्यात येत आहे :4-अ. सदर योिनेकजरता लार्णारा जनधी हा “मार्णी क्रमाांक-ओ, मुख्य लेखाशीषग2851, र्ौण शीषग-110, सांजमश्र, ग्रामोद्योग वोर् व लघुउद्योग वोर् आजण सहकारी सांस्था,
तपजशलवार जशषग-31, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) उप तपजशलवार जशषग-09 इतर पेमेंट”
या लेखाजशषाखाली अथगसांकल्पीत करण्यात यावा.
2.

सदर

सांकेतस्थळावर

शुध्ददपर
उपलब्ध

महाराष्ट्र

शासनाच्या
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www.maharashtra.gov.in
असून

त्याचा

या

सांकेताक

202101141509018302 असा आहे . हे शुजिपर जििीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( जक.दौ.पाटील )
कायासन अजधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रजत1) मा.राज्यपालाांचे सजचव,
2) मा.मुख्यमांरी याांचे प्रधान सजचव,

शासन शुध्ददपर क्रमाांकः एनपीएस-1118/प्र.क्र.66/रे शीम कक्ष

3) सवग मा. मांरी/मा. राज्यमांरी याांचे खािर्ी सजचव,
4) मा.जवरोधी पक्ष नेता, जवधानपजरषद/जवधानस ा, जवधान वन, मुांबई,
5) सवग मा.सांसद सदस्य/जवधानमांिळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,
6) मा. मुख्य सजचव, मांरालय, मुांबई,
7) जनयोिन जव ार् (का-1481), मांरालय, मुांबई (दोन प्रती)
8) जवत्त जव ार् (व्यय-2), मांरालय, मुांबई (दोन प्रती)
9) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापजरक्षा), मुांबई
10) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापजरक्षा), नार्पूर
11) सांचालक, लेखा व कोषार्ारे , मुांबई
12) सवग जव ार्ीय आयुक्त.
13) सवग जिल्हाजधकारी,
14) सवग जिल्हा कोषार्ार अजधकारी,
15) सांचालक, रेशीम सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर-440001.
16) उपसांचालक, प्रादे शीक रेशीम कायालय, औरांर्ाबाद.
17) सहायक सांचालक, प्रादे शीक रेशीम कायालय, नार्पूर/अमरावती/पुणे.
18) सवग जिल्हा रेशीम जवकास अजधकारी, श्रेणी-1/2, जिल्हा रेशीम कायालय,
19) बहु िन समाि पाटी , िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई -400001
20) ारतीय िनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श , सी.िी.ओ.बॅरॅक नां.1, योर्क्षेम समोर,
वसांतराव

ार्वत चौक, नरीमन पााँईट, मुांबई -400020

21) ारतीय कम्युजनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कजमटी, 314 राि व
ु न, एस.व्ही.पटे ल रोि,
मुांबई
22) ारतीय कम्युजनस्ट पाटी (माक्सगवादी) महाराष्ट्र कजमटी, िनशक्ती हॉल, ग्लोब
जमल पॅलेस, वरळी, मुांबई -400013.
23) इांजियन नॅशनल कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी

वन, फ्री प्रेस िनगल मार्ग, नरीमन

पॉईट, मुांबई -400021.
24) नॅशनजलस्ट कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी

वन, फ्री प्रेस िनगल मार्ग, नरीमन पााँईट,

मुांबई-400021.
25) जशवसेना, जशवसेना वन, र्िकरी चौक, दादर, मुांबई -400028.
26) जनवि नस्ती (रेशीम कक्ष),
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