केंद्र शासन पुरस्कृत सर्वसमार्ेशक हातमाग

वर्कास योजनेची (Comprehensive Handloom
Development Scheme) राज्यात 12 व्या
पंचर्ावषवक योजनेच्या कालार्धीत
अंमलबजार्णी करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन,
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग,

शासन वनणणय क्रमाांक : हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3
मांत्रालय, मांबई-400032 ,

विनाक- 26 ऑगस्ट, 2014
वाचा :

1) शा.वन.स.प.व वव.क्र.हातमाग 2008/प्र.क्र.16/टे क्स -3,वि.22/2/2010

2) ववकास आयक्त,हातमाग,भारत सरकार याांचे पत्र क्र.7/1/2012- DCH
/CHDS/Cluster,वि. 30/12/2013

3) सांचालक,वस्त्रोद्योग सांचालनालय,भारत सरकार याांचे शद्धीपत्रक
क्र.7/1/2012- DCH /CHDS/Cluster, वि.21/3/2014

प्रस्तावना- सांिभण क्र.1 येविल वि.22/2/2010 च्या शासन वनणणयान्वये हातमाग ववणकराांच्या
सवांवगण ववकासाकरीता केंद्र शासन परस्कृत एकात्मीक हातमाग ववकास योजना सन 2007-08 ते
2011-12 या कालावधीत राज्यात राबववण्यात आली होती.सिर योजना आता सांपष्ट्टात आली
आहे .त्यामळे केंद्र शासनाने आता त्याांच्या सांिभण क्रमाांक 2 येविल पत्रान्वये हातमाग ववणकराांच्या
सवंकष ववकासाकरीता 12 व्या पांचवार्षषत योजनेच्या उवणवरत कालावधीकरीता नववन सवंकष
हातमाग ववकास योजना (Comprehensive Handloom Development Scheme) प्रस्ताववत केली
आहे .सिर योजनेची 12 व्या पांचवार्षषक योजनेच्या उवणरीत कालावधीत राज्यात अांमलबजावणी
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.

शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

शासन वनणणय- प्रस्तावनेतील मावहती ववचारात घे ता,केंद्र शासन परस्कृत सवणसमावेशक हातमाग
ववकास योजना(CHDS) सन 2014-15 या आर्षिक वषापासून राज्यात राबववण्यास शासनाची मान्यता
िे ण्यात येत आहे .
2. सवणसमावेशक हातमाग ववकास योजनेचे घटकअ

योजनेतील घटक

योजने अांतगणत अिणसहाय्यासाठी पात्र उपघटक

क्र
1

समह

दृविकरण 1. आराखडा ववकास

(Consolidation

of

Clusters)
प्रत्येकी

5000

हातमाग

असलेले समह व प्रत्येकी

2. उत्पािन ववकास / ववववधता
3. तांत्रज्ञान वधणन
4. ववपणन

हातमाग 5. समह ववकास कायणकारीची वनयक्ती

300-500
असलेले समह

6. वस्त्र आरेखक-वन- ववपणन कायणकारीची
वनयक्ती
7. गरजेनसार इतर व्यवधान

2

नवीन समह
प्रत्येकी

200

1. प्रािवमक सवेक्षण, वनिानात्मक अभ्यास तिा
ते

300

हातमाग असलेले समह

स्वांयसहाय्यता

गट

/

सह-िावयत्व

गट

जनजागृती कायणक्रम, मांडळे याांची उभारणी
2. ऑन-लूम उपक्रमाचे तांत्रज्ञान वधणन
3. उत्पािन ववकास / ववववधीकरण
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2000

ते

5000

च्या 4. वस्त्र आरेखक-वन- ववपणन कायणकारीची

िरम्यान हातमाग असलेले
समह

वनयक्ती
5. सांगणक सहावयत वस्त्र आराखडा प्रणाली (सी.
ए. टी. डी.) आवण काडण पांचचग मशीन याांची
खरेिी
6. यानण डे पोच्या स्िापनेसाठी कॉरपस (Corpus)
वनधी
7. ववपणन ववकास - हातमाग ववपणन सहाय्य
या घटकाअांतगणत परववणे.
8. कौशल्य I. S. D. S.……. (आय.एस.डी.एस)
योजनेशी जोडू न करणे.
9. सामान्य सववधा केंद्र / रांगणी गृह स्िापन
करणे.
10. कजण सहाय्य --- आर.आर.आर. योजने
अांतगणत उपलब्ध करुन िे णे.
11. क्लस्टर कामकाजा सांबांधी िस्ताऐवजीकरण
12. कमणशाळा बाांधकाम
13. प्रकल्प व्यवस्िापन खचण
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3

गट

दृष्ष्ट्टकोन

(Group 1. कौशल्य ववकास ….. (आय.एस.डी.एस.)

Approach)

योजने च्या अधीन
2. तांत्रज्ञान प्रगती
3. कायणशाळा बाांधकाम
4. कजण सहाय्य …… आर.आर.आर.
योजने अांतगणत उपलब्ध करुन िे णे.

4

5

ववपणन

प्रोत्साहन

हातमाग

सांस्िाांना

हातमाग

(Marketing Incentive)

ववक्रीसाठी ववपणन सहाय्य

हातमाग ववपणन सहाय्य

1. स्िावनक ववपणन प्रोत्साहन

उत्पािनाांच्या

अ. एक्स्पो प्रिशणने व क्राफ्ट मेला आयोवजत
करणे.
ब. (ई माकेचटग साठी) वेब पोटण ल (Web Portal)
क. हॅ ण्डलूम माकण, वजयोलावजकल इांवडकेशन
(Geological Indication)
2. ववपणन मूलभूत सववधा ववकास
1 - अबणन हट व वकरकोळ ववक्री केंद्राची
स्िापना
3. ववपणन सलभता
अ - वडझायनरचा समावेश करणे.
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4. हातमाग वनयात ववकास
अ - वनयात प्रकल्प, अांतरराष्ट्रीय प्रिशणनात
भाग घे णे, खरेिीिार व ववक्रेतेच्या
बैठकीचे आयोजन
6

हातमाग सांस्िाांचा ववकास 1. मध्य ववभागात नवीन इवन्डयन इन्स्टीटयट
व मजबूतीकरण

आफ हॅ ण्डलूम टॅ क्नालाजी
(आय.आय.एच.टी.) स्िापन करणे.
2. मध्य ववभागात नवीन ववणकर सेवा केंद्र
स्िापन करणे.
3. आय.आय.एच.टी. मध्ये पिवी अभ्यासक्रम
सरु करणे.
4. आय.आय.एच.टी. बरगि चालू ठे वणे.
5. टे क्स्टाईल वडझाईन साठी राष्ट्रीय केंद्र
(NCTD)
6. हातमाग सांस्िाांचे मजबूतीकरण
7. सांशोधन व ववकास (R & D) तसेच हातमाग
कलाकौशल्य पनरुज्जीववत करणे.

7

हातमाग गणना

हातमागाची गणना
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8

इतर

1. नववन्यपूणण कल्पना
2. योजनेच्या प्रवसध्िी, िे खरेख, प्रवशक्षण व
मूल्यमापन

9

बाांवधल िावयत्वे

अकरावी योजने काळातील IHDS, M & EPS आवण
DHDS योजनेतील िावयत्वे.

3. सवणसावेशक हातमाग ववकास योजनेचे उद्दे श1)

अष्स्तत्वातील हातमाग समहाांच्या कायमपणासाठी त्याांचे बळकटीकरण करणे,माग िजा
वृद्धी,वडझाईन इनपूट,कजण,ववपणन यावर लक्ष केंवद्रत करणे,तसेच गरजेनसार इतर हस्तक्षेप

2)

वनवडक हातमाग समहाांमध्ये दृष्ट्य उत्पािन गट म्हणून हातमाग ववणकराांचा गट तयार
करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणे.

3)

हातमाग ववणकराांचे कष्ट्ट कमी करणे तसेच अत्याधवनक सावहत्याचा परवठा करून
उत्पािकता व हातमाग उत्पािनाच्या िजात सधारणा करणे

4)

ववणकर सेवा केंद्र व इांवडयन इन्सीटयटस आफ हॅ ण्डलूम टॅ कनालॉजी यासारख्या हातमाग
सांस्िाांचा ववकास करून त्याांचे बळकटीकरण करणे

5)

उद्योजक, आरेखक व व्यवसावयक याांना ववपणन,आरेखन आवण उत्पािन व्यवस्िापन
याकवरता एकवत्रत करून बाजार अवभमखता तयार करणे आवण ववपणन पायाभूत सहाय्य िे णे

6)

सहकार क्षेत्रातील व सहकार क्षेत्राबाहे रील ववणकराच्या अांतभावासाठी समावेशक दृष्ट्टीकोन

7)

प्रत्येक समह/गट इ. गरजेनसार वववनर्षिष्ट्ट आिानासाठी (Input) सकल आवण लववचक
हस्तक्षेप

पष्ृ ठ 56 पैकी 6

शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

8)

हातमाग कापडाला राष्ट्रीय व आांतररार्ष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्घ करुन िे ण्यासाठी व्यासवपठ
उपलब्ध करून िे णे व ब्रॅंड प्रमोशन करणे

9)
4.

ववणकराांना वविे शात पाठवून साांस्कृतीक आिानप्रिान करणे
सवणसमावेशक हातमाग ववकास योजना ही ववववघ भागाांमध्ये राबवायची असून त्याची मावहती
खालील प्रमाणे-

भाग-अ- अष्स्तत्वातील समूहअ) समहाांचे दृविकरण (Consolidition of Clusters)
10 व्या व 11 व्या पांचवार्षषत योजनेत घे ण्यात आलेले समह शासनाचे सहाय्य बांि
झाल्यानांतर िे खील ते चालू राहावेत यासाठी त्याांच्यामधील उवणवा िर करणे हा समह
दृविकरणाचा उद्दे श आहे . ज्या समहाांमध्ये ववकास होण्याची क्षमता आहे ,असेच समूह
दृविकरणाकवरता घे ण्यात येतील.त्यासाठी अशा समहाांचे एका स्वतांत्र सांस्िेमाफणतां/सवमतीमाफणत
मल्याांकन करण्यात येईल. प्रत्येक समहाची क्षमता व गरज याांचे मल्याांकन करण्यासाठी एका
स्वांतांत्र सांस्िेची वनयक्ती अिवा सवमतीची स्िापना करण्यात येईल व त्याांच्या अहवालाच्या आधारे
ववकास आयक्त, हातमाग याांच्याकडे सववस्तर प्रकल्प अहवाल सािर करण्यात येईल.
ज्या समहाांनी आर्षिक सहाय्य घे तले आहे व ज्याांनी मान्य उपक्रमाांची अांमलबजावणी करून
वनधीचे उपयोवगता प्रमाणपत्र सािर केले आहे ,आर्षिक व भौवतक प्रगती अहवाल तसेच
पवरणामता अहवाल सािर केले आहे त अशा समहाांचा दृविकरणाकवरता ववचार करण्यात
येईल.तिावप,ज्या समहाांमध्ये समाजातील कमकवत ववणकराांची सांख्या जास्त असेल,त्याांना
प्रािम्य िे ण्यात येईल.
दृविकरणामध्ये प्रामख्याने वडझाईन डे व्हलपमेंट,उत्पािन ववकास/ववववधता,तांत्रज्ञान वधण न
आवण ववपणन यावर लक्ष केंवद्रत करण्यात येईल.त्यासाठी एका वडझाईनर-कम-माकेचटग
एक्झक्यवटवची व

क्लस्टर डे व्हलपमेंट एक्झक्यवटवची वनयक्ती करण्यात येईल. समह
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दृविकरणाअांतगणत ववववध उपक्रमाांचा अांमलबजावणी कालावधी हा िोन वषाचा रावहल.वनधीचे
ववतरण िोन समान हप्त्याांमध्ये करण्यात येईल. पवहला हप्ता अविम म्हणून व पवहल्या हप्त्याचा
70% वववनयोग झाल्यानांतर िसरा हप्ता ववतरीत करण्यात येईल.
अ-1) िहाव्या पांचवार्षषक घे ण्यात आलेले समह
या समहाांच्या दृविकरणाकरीता रु.50/- लक्ष पयंत आर्षिक सहाय्य िे ण्यात येईल.तांत्रज्ञान
उन्नतीकरणासारख्या उपक्रमाकवरता केंद्र शासन व राज्य शासन याांचा वहस्सा 80:20 असा
राहील तर,इतर आर्षिक सहाय्य 100% केंद्र शासनामाफणत करण्यात येईल. आर्षिक सहाय्य
अांमलबजावणी यांत्रणेला िे ट ववतरीत करण्यात येईल.
या समहाांच्या गरजाांचे मल्याांकन करण्यासाठी स्िापन करावयाच्या सवमतीची रचना
खालीलप्रमाणे रावहल1.अांमलबजावणी सांस्िेचा प्रमख
2.राज्य हातमाग आयक्त/सांचालक,हातमाग याांचा प्रवतवनधी
3.सांबांवधत ववणकर सेवा केंद्राचा प्रभारी अवधकारी
4.राष्ट्रीय सांसाधन सांस्िेचा प्रवतवनधी
5.सांबांवधत समहाच्या मांडळाचा प्रवतवनधी
मल्याांकन सवमतीच्या कायणवृत्तासह सववस्तर प्रकल्प अहवाल अांमलबजावणी सांस्िेमाफणत
ववकास आयक्त,हातमाग याांच्या कायालयास सािर करण्यात येईल. ववकास आयक्त ,हातमाग
याांच्या कायालयास सािर करावयाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या सांिभण क्र.2 येविल पत्रातील जोडपत्र
A मध्ये विलेल्या वववहत नमन्यात सािर करावा.
अ-2) अकराव्या पांचवार्षषक घे ण्यात आलेले समह
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या समहाांच्या दृविकरणाकवरता प्रवत समह रु.20/- लक्ष पयंत अवतरीक्त आर्षिक सहाय्य
िे ण्यात येईल. यापैकी 75 टक्के वनधी केंद्र

शासनामाफणत व 25 टक्के वनधी राज्य

शासन/अांमलबजावणी सांस्िा/लाभािी याांच्यामाफणत िे ण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या वहश्शाचा वनधी
राज्य शासनामाफणत अांमलबजावांणी सांस्िेस ववतरीत करण्यात येईल.
या समहाांच्या गरजाांचे मल्याांकन करण्यासाठी स्िापन करावयाच्या सवमतीची रचना
खालीलप्रमाणे रावहल1.राज्य हातमाग आयक्त/सांचालक
2.सांबांवधत ववणकर सेवा केंद्राचा प्रभारी अवधकारी
3.सांबांवधत अांमलबजावणी सांस्िेचे प्रवतवनधी
4.हातमाग महासांघ/सहकारी सांस्िा/एनजीओ याांचे प्रवतवनधी
5.आवश्यतेनसार इतर सिस्य
राज्य शासनामाफणत राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीच्या वशफारशींसह सववस्तर प्रकल्प अहवाल
ववकास आयक्त,हातमाग याांच्या कायालयास सािर करण्यात येईल.त्यासाठी केंद्र शासनाच्या सांिभण
क्र.2 येविल पत्रातील जोडपत्र A-1 चा वापर करण्यात येईल.
5. 10 व्या व 11 व्या पांचवार्षषक योजनेत घे ण्यात आलेल्या अष्स्तत्वातील समहाांच्या दृविकरणासाठी
घटक वनहाय तपवशलअ.क्
र.

घटक

300-500

5000

केंद्र/राज्य/अांमलब

समहाकवरता

समहाकवरता

सांस्िा/लाभािी

हातमागाच्या

आर्षिक सहाय्य

हातमागाच्या

आर्षिक सहाय्य

जावणी

याांचा वहस्सा
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1.

िोन

वषापयंत एका

समह एक चकवा अवधक केंद्र शासन 100%

टे क्सटाईल

गटाकरीता

माकेचटग

ि.म. आवण िोन

वडझाईनर-कमएक्स्यक्यवटवची
वनयक्ती

समहाकरीता

रु.25000/-

रु.30000/- ि.म.

समहाांधील अांतर
जास्त

असल्यास प्रती
समह

रू.18000/ि.म.
2.

तांत्रज्ञान

चार हातमाग सांचाकरीता न्यमॅवटक

अ)

उन्नतीकरण

जॅकडण प्रणालीकरीता रु.40000/-

80%

अष्स्तत्वातील

िी 20%

पयंत

मोटराईज्ड

हातमागाच्या
जॅकडण

करीता

रू.12000/- पयंत

अष्स्तत्वातील हातमागाच्या टे क-अप
व

लेट-ऑफ

रु.4000/मष्ल्टपल

बॉक्स

मोशनकरीता
मोशन

करीता

रु.3000/मष्ल्टपल बटी ववव्व्हग स्ले कवरता
रू.7000/-

केंद्र शासन
व

राज्य/अांस/लाभार्
300-500

हातमागाांच्या

समहाकवरता
आ)

केंद्र शासन

80%

व

मांडळ/अांस/लाभा
िी

5000
हातमागाच्या

समहाकवरता
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वववन क्लॉि ववव्व्हग मेकॅवनझम
कवरता रू.4000/-

जॅकडण करीता रु.12000/डॉबीकवरता रु.5000/वहल््स,वर्स,बॉवबन्स,शटल्स,हाने
स इ.करीता रु.4000/वापण वबम आवण फॅवब्रक वबम कवरता
रु.5000/नववन

हातमागाच्या

खरेिीकवरता

नॉमणल

वार्षपग

मवशनकवरता

रु.20000/-

रू.20000/मोटराईज्ड

रू.35000/-

वार्षपग

मवशनकवरता

परेशा समिणनासह इतर कोणतेही
ताांत्रीक उन्नतीकरण
3.

क्लस्टर

समहाांच्या

एक चकवा अवधक केंद्र शासन 100 %

डे वलपमेंट

गटाकरीता

समहाकरीता

वनयक्ती

पयंत िरमहा

ि.म.

अवधका-याची
4.

उत्पािन

ववकास/ववववधत

रू.20000/-

रु.2/- लक्ष पयंत

रु.25000/-

रु.4/- लक्ष पयंत

केंद्र शासन 100%

ाा
5.

पणन ववकास

हातमाग ववपणन सहाय्य घटकाच्या आर्षिक सहाय्याप्रमाणे
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6.

गरज

आधारीत

इतर सहाय्य

6. भाग ब- नववन समहब-1) समह ववकास कायणक्रम
या कायणक्रमाचा उद्दे श एका दृष्ट्य स्वरूपात ववणकराांचे गट स्िापन करणे, जेणे करून असे गट
पिे स्वयांपणण होतील याकडे लक्ष केंद्रीत करणे हा आहे .असे प्रत्येक समूह ज्यामध्ये 200-500 आवण
2000-5000 हातमागाांचा समावेश आहे ,12 व्या पांचवार्षषक योजनेअांतगणत घे तले जातील.
ब-2) समहाची व्याख्या
हातमाग समह म्हणजे असे वठकाण की वजिे मोठ्या प्रमाणावर हातमागाांचे केंद्रीकरण होऊन
त्यावठकाणी बाजाराच्या गरजेनसार हातमाग कापड तयार केले जाते,असे वठकाण होय. हे हातमाग
लगतच्या एका वजल्यातील िोन महसली उप-ववभागात/गावाांत अिवा िोन लगतच्या िोन
वजल्यात वसलेले असू शकतात.
ब-3) नववन समहाांना आर्षिक सहाय्याचे प्रमाणया योजने अांतगणत आर्षिक सहाय्याचे प्रमाण हे समूहाची आवश्यकता,समूह ववकास
प्रकल्पाांतगणत घे ण्यात आलेले उपक्रम,समहाची आर्षिक व व्यवस्िापकीय क्षमता,समहाची
पवरपक्वता ,समहाचे गतकाळातील यशापयश यावर आधारीत असेल. या योजनेअांतगणत केंद्र
शासनाचे जास्तीत जास्त अनज्ञेय आर्षिक सहाय्य 200 ते 500 हातमागाांचा समावेश असलेल्या
समहाला रु. 60/- लाख तर 2000 ते 5000 हातमागाांचा समह असलेल्या समहाला रु. 150/लाख असे आहे . अिणसहाय्य िे ण्याचे प्रस्ताववत आहे .
या योजने अांतगणत प्रािवमक सव्हे क्षण, वनिानात्मक अध्ययन करणे, कन्सॉरवटयमची वनर्षमती
करणे, जनजागृती कायणक्रम, ताांवत्रक तांत्रज्ञानात उन्नतीकरण, टे क्स्टाईल वडझाईनरची सेवा घे णे,
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यानण डे पोची वनर्षमती करणे इ. बाबीचा समावेश असून यात राज्य व केंद्र शासनाच्या आर्षिक
सहाय्याचा आकृतीबांध खालीलप्रमाणे आहे अ.क्

घटक

200 ते 500 2000

र.

ते केंद्र/राज्य शासन वाटा

हातमागाच्या

5000

समहाकरीता

हातमागाच्या

अिणसहाय्य

समहाकरीता
अिणसहाय्य

1

बेस लाईन सव्हे क्षण रु.
वनिानाकरीता
अभ्यास,
सहाय्यता

2.00 रु.

लाखापयणत

3.00 100 टक्के केंद्र शासन

लाखापयणत

स्वयां
गटाची

वनर्षमती /सह िावयत्व
गटाची
वनर्षमती,कन्सॉरवटयम
ची
स्िापना,जनजागृती
कायणक्रम
2

ऑन-लूम उपक्रमाच्या रु. 48.00

रु.

तांत्रज्ञानाचे

लाखापयणत

लाखापयणत

उन्नतीकरण
(समहाला

केंद्र

120.00 70 टक्के केंद्र शासन 20
टक्के राज्य शासन 10 टक्के
सांबांधीत

अांलबजावणी

सांस्िा/लाभािी

शासनाकडू न वमळणाया

एकूण
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अिणसहाय्याच्या

80

टक्केपयंत)
3

4

उत्पािन

रु.

ववकास/ववववधीकरण

लाखापयणत

वडझाईनर

2.00 रु.

4.00 100 टक्के केंद्र शासन

लाखापयणत

तिा रु. 30,000/- रु. 30,000/- 100 टक्के केंद्र शासन

ववपणन अवधका-याची िरमहा
नेमणूक

वकमान

िरमहा प्रत्येक
िोन क्सटरकरीता

समहाांकरीता
5

कॉम्प्यूटर
टे क्स्टाईल

ऍ़डेड रु. 5.00 लाख रु. 5.00 लाख 50 टक्के केंद्र शासन व 50
वडझाईन

वसष्स्टम व काडण पांचचग
मवशनची

टक्के

राज्य

शासन/

अांलबजावणी सांस्िा

(आवश्यता

असल्यास) खऱेिी.
यापेकी

एकाचीच

आवश्यकता असल्यास
एकूण रु.2.50 लक्ष
रक्कम

अनज्ञेय

राहील.
6

यानण डे पोची उभारणी रु. 3.00 लाख रु. 5.00 लाख 100 टक्के केंद्र शासन
करण्याकरीता कॉरपस
फांड
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7

पणन ववकास- राष्ष्ट्रय
व

आर्षिक

सहाय्य

ववपणन ववपणन सहाय्य घटकाच्या

आांतरराष्ष्ट्रय सहाय्य घटक अांतगणत प्रस्ताववत आकृतीबांधानसार

बाजारपेठेकरीता

केल्यानूसार राहील

प्रिशणमनाांचे
आयोजन,जनजागृती
इ. प्रिशणन प्रवसध्िी इ.
(केंद्र

शासनाच्या

वहश्श्याच्या 20 टक्के
पयंत.)
8

कौशल्य उन्नतीकरण एकाष्त्मक
(केंद्र

ववकास एकाष्त्मक कौशल्य ववकास

शासनाच्या योजनेशी सांलग्न. अिणसहाय्य योजनेच्या आकृतीबांधाप्रमाणे

वहश्श्याच्या 15 टक्के केवळ
पयंत.)

कौशल्य

या

ववशेषीकृत

योजनेअांतगणत
प्रवशक्षणाकरीता

अनज्ञेय राहील.
9

सववधा केंद्र/रांगणीगृह समहाला केंद्र समहाला केंद्र 80 टक्के केंद्र शासन (जागा
उभारणी

शासनाकडू न

शासनाकडू न

वगळू न) व 20 टक्के राज्य

िे ण्यात येणा- िे ण्यात येणा- शासन
या

एकूण या

अिणसहाय्याच्

एकूण

अिणसहाय्याच्

या 40 टक्के या 40 टक्के
पयणत,

त्यात पयणत,

त्यात

अष्स्तत्वातील

अष्स्तत्वातील

रांगणीगृहाचे

रांगणीगृहाचे

/अांमलबजावणी
यांत्रणा/उद्योजक/कन्सॉरटी
यम
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आधूवनकीकर

आधूवनकीकर

ण

ण

करण्याकरीता

करण्याकरीता

चकवा

नववन चकवा

नववन

लघू

लघू

रांगणीगृहाच्या

रांगणीगृहाच्या

वनर्षमती

वनर्षमती

करीता रु.5/- करीता रु.5/लक्ष रकमेचा लक्ष रकमेचा

10

कजण सहाय्य

समावेश

समावेश

राहील

राहील

(केंद्र पनर्षजवन

शासनाच्या

पनरणचना

सधारणा
पॅकेज

आवण सांबांधीत

योजनेच्या

अांतगणत आकृतीबांधाप्रमाणे

वहश्श्याच्या 20 टक्के हातमाग क्षेत्राकरीता सवलतीचे
पयंत)
11

कजण या योजनेशी सांलग्न

समहाांच्या

उपक्रमाांचे रु. 25,000/-

रु. 25,000/-

100 टक्के केंद्र शासन

रु. 35,000/-

बी.पी.एल.

अवभलेख तयार करणे
12

कायणशाळे ची वनर्षमती ( रु. 35,000/20

चौ.वमटर)

(केंद्र

100

टक्के

ववणकराकरीता
केंद्र

शासनाच्या

ए.पी.एल.

वहश्श्याच्या 20 टक्के

75 टक्के केंद्र शासन

शासन,

ववणकराकरीता

पयंत)
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13

प्रकल्प

व्यवस्िापन रु. 20,000/- रु. 20,000/- 100 टक्के केंद्र शासन

खचण(क्लस्टर

िरमहा

प्रवत िरमहा

प्रवत

डे व्हलपमेंट अवधका- क्सटर

क्सटर

तिा

याची वनयक्ती)

रु. 10,000/िरमहा
सहाय्यक
कमणचायाकरीता

यावशवाय कन्सॉरवटयमची स्िापना करण्याकरीता रू.50000/- प्रवत समह एक वेळ अनिान व जनजागृती कायणक्रमाांकरीता रु.2/- लक्ष (200-500 हातमाग) व रू.3/- लक्ष (2000-5000 हातमाग)
प्रती समह अनिान केंद्र शासनाकडू न विले जाईल.
ब-4) नवीन समहाांकरीता अांमलबजावणी यांत्रणा
1.सांचालक, वस्त्रोद्योग

2.राष्ट्रीय पातळीवरील हातमाग सांस्िा

3.राज्यस्तरीय हातमाग ववकास महामांडळ

4.राज्यस्तरीय वशखर हातमाग सहकारी सांस्िा
5.केंद्र शासनाची सांस्िा

6.हातमागाशी वनगडीत अशासवकय सांस्िा (राज्य शासनाने वशफारस केलेली व ववकास
7.आयूक्त हातमाग याांनी मान्य केलेली)

8.हातमागाशी वनगडीत इतर कोणतीही सांस्िा (राज्य शासनाने वशफारस केलेली व
ववकास 9.आयूक्त हातमाग याांनी मान्य केलेली)
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ब-5) समह ववकास प्रकल्पाचा कालावधीसमह ववकास प्रकल्पाचा कालावधी अिणसहाय्याचा पवहला हप्ता मांजूर झाल्यापासून चार
वषाचा राहील.
ब-6) नववन समहाांकवरता प्रस्ताव सािर करणे आवण आर्षिक सहाय्य ववतरीत करणेनववन समहाांकरीता राज्य शासनामाफणत अांमलबजावणी सांस्िाकडू न प्रस्ताव मागववण्यात
येतील.प्रस्तावासोबत

सािर

करावयाच्या

सववस्तर

प्रकल्प

अहवालात

प्रािवमक

सवेक्षण,वनिानात्मक अध्ययन व पवहल्या वषाकरीता ठोस कृती आराखडा आवण िस-या ,वतसया व चौथ्या वषाकरीता तात्परता कृती आराखडा याांचा समावेश राहील. प्रकल्प अहवाल
तपासणी,सत्यता इ.करीता राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीमाफणत ववचारात घे तले जातील.
जे प्रस्ताव समहातील ववणकराांच्या सामावजक-आर्षिक ववकासाच्या दृष्ट्टीने लाभकारक
आिळू न येतील अशाच प्रस्तावाांची राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीकडू न वशफारस करण्यात
येईल.त्यानांतर हे प्रस्ताव राज्य शासनामाफणत ववकास आयक्त,हातमाग याांच्याकडे मान्यतेकरीता
सािर करण्यात येतील. ववकास आयक्त ,हातमाग याांनी प्रस्तावास मान्यता विल्यानांतर वनधी
30% ,40% व 30% या प्रमाणे तीन हप्त्यात ववतरीत करण्यात येईल.त्यापैकी पवहला हप्ता
अिीम म्हणून, पवहल्या हप्त्याचा 70 % वववनयोग झाल्यानांतर िसरा हप्ता आवण पवहल्या हप्त्याचा
पणण वववनयोगव िस-या हप्त्याचा 70% वववनयोग झाल्यानांतर वतसरा हप्ता ववतरीत करण्यात
येईल.
7. भाग-क1) नववन िूप ॲप्रोच प्रकल्प या प्रकल्पाांतगणत ज्या हातमाग ववणकराांचा समावेश समहा अांतगणत झालेला नाही अशा 10 ते
50 ववणकराांचे छोटया गटाची स्िापना करुन त्याांना अिणसहाय्य िे ण्यात येईल. सरासरी रु. 30,000
प्रवत गटास अिणसहाय्य प्रस्ताववत असून अांमलबजावणी कालावधी 2 वषण राहणार आहे .
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सांचालक, वस्त्रोद्योग,म.रा. याांनी सव्हे क्षण करुन अशा गटाांचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय प्रकल्प
सवमतीच्या मान्यतेनांतर राज्य शासनामाफणत ववकास आयक्त,हातमाग, नवी विल्ली याांना सािर
करावयाचे आहे त. अिणसहाय्याकरीता खालील बाबींचा समावेश आहे .
अ)कौशल्य ववकास
ववणकाम, वडझाईन रांगनी, ववणकाम पूवण व ववणकाम प्रश्चात इ. करीता अिणसहाय्य हे केंद्र
शासनाच्या कौशल्य ववकास योजने अांतगणत िे ण्याचे प्रस्ताववत असून उत्पािनात ववववधता आणणे व
भर पाडणे या िोन गोष्ट्टीकरीता या योजने अांतगणत अिणसहाय्य प्रस्ताववत आहे .
आ ) ऑन-लूम उपक्रमाकवरता तांत्रज्ञान उन्नतीकरण
तांत्रज्ञान उन्नतीकरीता अिणसहाय्य नववन समहा अांतगणत वनधावरत केल्यानूसार प्रस्ताववत
आहे .
इ ) छपराांचे बाांधकाम
याकरीता अिणसहाय्य नववन समहा अांतगणत प्रस्ताववत केल्यानूसार िे ण्यात येईल. कजण
सहाय्य सध्िा हे पनर्षजवन, सधारणा आवण पनरणचना योजने अांतगणत प्रस्ताववत केल्यानसार
अनज्ञेय आहे .
ई ) कजण सहाय्ययाकरीता नववन समहा अांतगणत प्रस्ताववत केल्यानूसार अिणसहाय्य िे ण्यात येईल
2) िप ॲप्रोचकरीता अांमलबजावणी यांत्रणा
या गटाची अांमलबजावणी यांत्रणा ही सांचालक, वस्त्रोद्योग अांतगणत कायणरत शासवकय यांत्रणा
असून प्रािवमक सव्हे क्षण त्याांनी करावयाचे आहे . राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीने मान्यता विल्यानांतर
प्रस्ताव ववकास आयक्त नवी विल्ली याांना सािर करण्यात येतील.
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3) िप ॲप्रोच प्रकल्पाांना मान्यता व वनधी ववतरण
केंद्र शासनाच्या वहश्श्याच्या 75 टक्के वनधी अांमलबजावणी यांत्रणेस अिीम म्हणून ववतवरत
करण्यात येईल. उवणरीत 25 टक्के वनधी पवहल्या हप्त्याचा पणण वववनयोग झाल्यानांतर,राज्य
शासनाचा/अांमलबजावणी यांत्रणेचा/लभाथ्यांचा वहस्सा ववतरीत झाल्यानांतर तसेच लेखापवरक्षण
अहवाल व आर्षिक व भौवतक प्रगतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर ववतरीत करण्यात येईल.राज्य
शासनाच्या

वस्त्रोद्योग

सांचालनालयामाफणत

प्रगती

व

मल्याांकन

अहवाल

ववकास

आयक्त,हातमाग,नवी विल्ली याांच्याकडे सािर करण्यात येईल.यासाठी एका राज्यस्तरीय प्रकल्प
सवमतीची स्िापना करण्यात येईल.या सवमतीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.
राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीची रचना
1

सांचालक, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र शासन, नागपूर

अध्यक्ष

2

उपसांचालक, ववणकर सेवा केंद्र, नागपूर

सिस्य

3

सांचालक, ववणकर सेवा केंद्र, मांबई

सिस्य

4

व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ सिस्य
मया. नागपूर

5

कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी सिस्य
महामांडळ मया. मांबई

6

वनयातिार (सांचालक वस्त्रोद्योग वनवश्चत करतील)

सिस्य

7

हातमागाशी वनगडीत अशासकीय सांघटनेचे प्रवतवनधी (सांचालक सिस्य
वस्त्रोद्योग वनवश्चत करतील)
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8

प्रािे वशक

उपसांचालक,

वस्त्रोद्योग,

सोलापूर,

नागपूर, सिस्य

औरांगाबाि, मांबई
9

स्वयांम सहाय्यता बचत गटाचे ववणकर प्रवतवनधी (सांचालक, सिस्य
वस्त्रोद्योग वनवश्चत करतील)

10

सहसांचालक (ताांवत्रक)

सिस्य सवचव

राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमती ही प्राप्त झालेल्या प्रकल्प प्रस्तावाांची तपासणी , कृती
आराखड्याची वैधता तपासणे, िे खरेख, मल्याांकन इ.करीता जबाबिार राहील. तसेच अांमलबजावणी
यांत्रणेची वशफारस करेल.
8. भाग –ड
हातमाग समहाांच्या पायाभूत गरजाांचे सवणसमावेशक वचत्रण
िे शातील हातमाग समहाांच्या पायाभूत ववकासाकरीता सवणसमावेशक योजना तयार
करण्याकरीता

एका

स्वतांत्र

यांत्रणेची

वनयक्ती

करण्यात

येईल.जेणे

करुन

समहाांच्या

ववकासाची/दृविकरणाची कामे टप्पा वनहाय पार पाडता येतील. अिणसहाय्य समहाचा आकार,नमना
आकार इ.बाबींवर अवलांबून असेल व त्याचा वनणणय ववकास आयक्त,हातमाग याांच्यामाफणत घे ण्यात
येईल.
9. भाग –इ
1) ववपणन प्रोत्साहन
ववपणन प्रोत्साहन हे हातमाग ववणकर सहकारी सांस्िा, वशखर हातमाग ववणकर सहकारी

सांस्िा व हातमाग महामांडळाला प्रिान करण्यात येईल. याचा मख्य उद्येश त्याांचा उत्पािन खचण

कमी करुन त्याांना स्पधात्मक बाजारपेठेत वटकाव धरण्यास सक्षम करणे हा आहे . प्राप्त
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अिणसहाय्य हे िाहकाांना आकर्षषत करुन ववक्रीत वाि करण्याकरीता उपयोगात आणणे अपेवक्षत
आहे .

2) ववपणन प्रोत्साहन हे खालील मद्यावर आधावरत िे ण्यात येईल.
अ) ववपणन सहाय्याची मागणी करताांना सांबांवधत सांस्िेने हॅ न्डलूम माकण घे णे हे बांधनकारक राहील.
म्हणजेच त्याांनी त्याांच्या उत्पािनावर हॅ न्डलूम माकणचे स्टीकर लावणे हे अवनवायण राहील.ववपणन
सहाय्य हे हॅ न्डलूम माकणचे स्टीकर लावून ववक्री केलेल्या कापडावरच अनज्ञेय राहील. तसेच
त्याकरीता आवश्यक असलेले सूत हे राष्ट्रीय हातमाग ववकास महामांडळ याांचेकडू न खरेिी केलेल्या
सूतावरच अनज्ञेय राहील. खल्या बाजारातून सताची खरेिी करावयाची असल्यास त्याकरीता
राष्ट्रीय हातमाग ववकास महामांडळचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
ब) ववपणन प्रोत्साहनाचा राज्य शासनाचा वहस्सा प्रिम राज्य शासनामाफणत ववतरीत करण्यात येऊन
रक्कम सांस्िाांशी सांलग्न ववणकाराच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या वहश्श्याची
मागणी करताना राज्य शासन 5 टक्के राज्य शासनाचा वहस्सा ववणकराांच्या खात्यात जमा
केल्याबाबतचा अहवाल सािर करेल.
3) अिणसहाय्याचे प्रमाण खालील तपवशलाप्रमाणे राहील.
तपवशल

अिणसहाय्य प्रवत ववणकर

ववपणन

मागील 3 वषाच्या सरासरी केंद्र व राज्य शासन 50:50 टक्के.

प्रोत्साहन-

ववक्रीच्या 10 टक्के

हातमाग

केंद्र व राज्य शासनाचा वाटा

राष्ट्रीय सांस्िा असल्यास 100 टक्के
केंद्र शासन वहन करेल.

महामांडळे ,वशखर
सहकारी सांस्िा,
प्रािवमक

पष्ृ ठ 56 पैकी 22

शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

हातमाग ववणकर
सहकारी
सांस्िा,राष्ष्ट्रय
स्तर

हातमाग

सांघटना

ववपणन प्रोत्साहन सहाय्याचे पात्र िावे हातमाग महामांडळे , वशखर सहकारी सांस्िा, प्रािवमक
हातमाग ववणकर सहकारी सांस्िा, राष्ष्ट्रयस्तर हातमाग सांघटना याांच्याकडू न राज्य शासनास वववहत
नमन्यात सािर करण्यात येतील. राज्य शासन राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीच्या वशफारशींसह
वैयष्क्तक िावे आवश्यक त्या कागिपत्रासह केंद्र शासनास सािर करेल. राज्य हातमाग
सांघटना/सांस्िा याांचे ववपणन प्रोत्साहन अिण सहाय्य राज्य शासनामाफणत अांमलबजावणी यांत्रणेस
ववतरीत करण्यात येईल. राष्ष्ट्रय स्तरावरील हातमाग सांघटनाांचे सहाय्य त्याांना िेट ववतरीत
करण्यात येईल.
10. हातमाग ववपणन सहाय्यसिर योजनेचा उद्दे श िे शी तसेच वनयात बाजारात ववपणन मागांचा ववकास करून त्याांना
प्रोत्साहन िे णे हा आहे . हातमाग ववपणन सहाय्य या घटका अांतगणत खालील उप घटकाांचा समावेश
आहे .
अ.क्र.
1

घटक
स्िावनक/िे शाांतगणत
ववकास

उपघटक
ववपणन

 प्रिशणनी व क्राप्ट मेळावाचे आयोजन करणे
 ई-माकेचटग करीता वेबपोटण ल तयार करणे


प्रवसध्िी, जागृती व वववशष्ट्ठ नावाची

वनर्षमती करणे.

 हॅ न्डलूम माकण चा प्रचार करणे.
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 वजऑिावफकल इांवडकेशन्स ऑफ ग्स

(रवजस्रेशन & प्रोटे क्सन) कायिा 1999 ची
अांमलबजावणी करणे.

2

ववपणन मलभूत सववधा ववकास

अबणन हाट वनमाण करणे



वकरकोळ ववक्री केंद्र स्िापन करणे



जनपि नवी विल्ली येिे माकेचटग



कॉम्प्लेस तयार करणे

जनसववधा केंद्र तिा गणवत्ता तपासणी



कक्षाची स्िापना करणे
3

बाजारपेठ प्रवेश उपक्रम

4

हातमाग वनयात वाि

ववपणन ववकासाकरीता वडझाईनरची



मित घे णे




वनयात प्रकल्प

आांतरराष्ट्रीय मेळावे व प्रिशणनी

खरेिीिार व ववक्रेता याांचे मेळाव्याचे
आयोजन करणे



उपरोक्तच्या अनषांगाने इतर अनषांगीक
बाबी करणे

11. िे शाांतगणत/स्िावनक ववपणन ववकास-

( अ) प्रिशणनी,उपक्रम आवण क्राफ्ट मेळावा याांचे आयोजन

या अांतगणत खालील प्रकारचे ववपणन उपक्रम व प्रिशणनी आयोवजत करण्यात येतील-

1) राष्ष्ट्रय हातमाग प्रिशणन (NHE)
2) ववशेष हातमाग प्रिशणन (SHE)-
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(अ) राष्ष्ट्रय स्तर ववशेष हातमाग प्रिशणन

(ब) राज्य स्तर ववशेष हातमाग प्रिशणन

(क) राज्य स्तर ववशेष हातमाग प्रिशणन (NER)

(ड) भारत आांतरराष्ष्ट्रय व्यापार मेळाव्यात ववशेष हातमाग प्रिशणन
(इ) उत्तर पवण क्षेत्राकरीता राष्ष्ट्रय स्तर ववशेष हातमाग प्रिशणन

3) वजल्हा स्तरीय उपक्रम
4) क्राफ्ट मेळावा

1) राष्ष्ट्रय हातमाग प्रिशणन (NHE)





कालावधी- 14 विवस

स्िळ- िे शातील मोठी शहरे व महानगरे

पात्रता- हॅं डलूम माकण चे नोंिणीकृत वापरकते असणे आवश्यक
सहभागी सांस्िा-

अ.हातमाग सहकारी सांस्िा,महामांडळे /महासांघ याांचे सवण स्तर
ब. हातमाग उत्पािनात कायणरत असलेले स्वयां सहायता गट

क. हातमाग क्षेत्रात कायणरत असलेले आवण CAPART ने वववहत केलेल्या वनकषाांची पतणता
करणा-या अशासकीय सांस्िा

ड. हातमाग ववणकामात कायणरत असलेले ववणकर उद्योजक

इ. सांत कबीर परस्कार,राष्ष्ट्रय व राज्य परस्कार प्राप्त व्यक्ती तसेच उल्लेखवनय
वैयष्क्तक ववणकर

ई. वनमात्या कांपन्या आवण हातमाग समहाांचे SPV

उ. हॅं डलूम एक्पोटण प्रमोशन कौवन्सलचे नोंिणीकृत सभासि

 अांमलबजावणी यांत्रणा

अ .राज्य शासन िेट अिवा राज्य यांत्रणाांमाफणत
ब. ववणकर सेवा सांस्िा

क. राष्ष्ट्रय स्तरावरील हातमाग सांघटना(NHDC,ACASH, HEPC,HHEC)
ड. हातमाग क्षेत्रास सहाय्य करणा-या इतर केंद्र शासकीय सांघटना
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 वववत्तय आकृतीबांध


25 लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या शहरात राष्ष्ट्रय हातमाग प्रिशणन
आयोजीत करण्याकरीता रू.38/-लक्ष



25 लाखापेक्षा कमी लोकसांख्येच्या शहरात राष्ष्ट्रय हातमाग प्रिशणन आयोजीत
करण्याकरीता रू.18/-लक्ष





वरील मयािे पेक्षा जास्त खचण अांमलबजावणी यांत्रणेमाफणत करण्यात येईल.
प्रिसणन ना-नफा-ना-तोटा तत्वावर आयोवजत करण्यात येईल

विम पॅव्हे वलयनच्या प्रिशणनाशी सांबांवधत खचाकरीता अांमलबजावणी यांत्रणेकडू न
ववणकर सेवा केंद्रास रू.25000/- िे ण्यात येतील.

वनधी ववतरण






सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात यईल.
ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

 प्रिशणनामध्ये प्रिशणन ववषय-िशणक शावमयाना (Theme Pavillion )


ववणकर सेवा केंद्राांच्या सहाय्याने अांमलबजावणी यांत्रणेमाफणत 500-2500 चौ.फ.चे
ववषय-िशणक शावमयाना उभारण्यात येईल.




हामाग ववकास आयक्ताांकडू न त्यासाठी रू.25000/- इतकी रक्कम िे ण्यात येईल.

राष्ष्ट्रय हातमाग प्रिशणनाची तपासणी

तपासणीसाठी अांमलबजावणी यांत्रणेकडू न ववणकर सेवा केंद्रास रू.10000/-

अिवा प्रत्यक्ष झालेला खचण िे ण्यात येईल.
2) ववशेष हातमाग प्रिशणनी-

 ववशेष प्रिशणनी 14 विवसाांकरीता राष्ष्ट्रय तसेच राज्य स्तरावर आयोजीत करण्यात
येतील.
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 ववशेष प्रिशणनी सती,लोकर आवण रेशीम कापडाकरीता तसेच

बनारस,काांचीपरम,उत्तर-पवण भागातील उत्पािने आवण साड्या व गृह सजावटीच्या
वस्तांकरीता आयोजीत करण्यात येईल.

 यावशवाय असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपे क्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम
याांच्यामाफणत हॅं डलूम पॅव्हे वलयन,प्रगती मैिान नवी विल्ली येिे भारत आांतरराष्ष्ट्रय
व्यापार मेळाव्या िरम्यान ववशेष प्रिशणनींचे आयोजन करण्यात येईल.

ववशेष प्रिशणनींमध्ये सहभागी होणा-या सांस्िा-

अ. हातमाग सहकारी सांस्िा,महामांडळे /महासांघ याांचे सवण स्तर
ब. हातमाग उत्पािनात कायणरत असलेले स्वयां सहायता गट

क. हातमाग क्षेत्रात कायणरत असलेले आवण CAPART ने वववहत केलेल्या वनकषाांची
पतणता करणा-या अशासकीय सांस्िा

ड. हातमाग ववणकामात कायणरत असलेले ववणकर उद्योजक
इ. सांत कबीर परस्कार,राष्ष्ट्रय व राज्य परस्कार प्राप्त व्यक्ती तसेच उल्लेखवनय
वैयष्क्तक ववणकर

ई. वनमात्या कांपन्या आवण हातमाग समहाांचे SPV

उ. हॅं डलूम एक्पोटण प्रमोशन कौवन्सलचे नोंिणीकृत सभासि
यावशवाय हॅं डलूम माकण नोंिणीकृत यांत्रणा/ववणकर या प्रिशणनींमध्ये सहभागी होण्यास
पात्र असतील.

अांमलबजावणी यांत्रणाअ. राज्य शासन िेट अिवा राज्य यांत्रणाांमाफणत
ब. ववणकर सेवा सांस्िा

क. राष्ष्ट्रय स्तरावरील हातमाग सांघटना(NHDC,ACASH, HEPC,HHEC)

ड. हातमाग क्षेत्रास सहाय्य करणा-या इतर शासकीय सांघटना

इ. हातमाग क्षेत्रातील अनभवी व्यावसायीकदृष्ट्या व्यवस्िावपत इतर कोणत्याही सांस्िा
हातमाग ववकास आयक्ताांच्या परवानगीने

पष्ृ ठ 56 पैकी 27

शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

वनधी ववतरण


सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात यईल.
ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

वववत्तय आकृतीबांध

अ ) राष्ष्ट्रय स्तर ववशेष हातमाग प्रिशणनी


स्टॉल रेंट,ववज शल्क,जनजागृती,िे ट प्रिशणन,ववषय प्रिशणन आवण प्रशासकीय
खचाकरीता रू.20/- लाखापयंत



राष्ष्ट्रय स्तरावरील ववशेष हातमाग प्रिशणनी 15 लाखापेक्षा जास्त लोकसांख्या
असलेल्या शहराांमध्ये आयोजीत करण्यात येतील.

ब) राज्य स्तर ववशेष हातमाग प्रिशणनी


अांमलबजावणी यांत्रणेस स्टॉल रेंट,ववज शल्क,जनजागृती,िे ट प्रिशणन,ववषय
प्रिशणन आवण प्रशासकीय खचाकरीता रू.8/- लाखापयंत

क ) भारत आांतरराष्ष्ट्रय व्यापार मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी ववशेष प्रिशणनी


अांमलबजावणी यांत्रणेस स्टॉल रेंट,ववज शल्क,जनजागृती,िे ट प्रिशणन,ववषय
प्रिशणन आवण प्रशासकीय खचाकरीता रू.6/- लाखापयंत

3) वजल्हास्तरीय उपक्रम-

हातमाग उत्पािनाच्या ववक्रीस सहाय्य करण्याकरीता सांपणण िे शात वजल्हास्तरीय

उपक्रम राबववण्यात येतील.असे उपक्रम शक्यतो 5 लाखापेक्षा जास्त लोकसांख्येच्या
वजल्यात आयोजीत करण्यात येतील.
सहभागी सांस्िा

अ.हातमाग ववणकर

ब.वशखर सांस्िा आवण प्रािवमक हातमाग ववणकर सहकारी सांस्िा
क.हातमाग उत्पािनात कायणरत असलेले स्वयां सहायता गट

ड. हातमाग क्षेत्रात कायणरत असलेले आवण CAPART ने वववहत केलेल्या वनकषाांची
पतणता
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करणा-या अशासकीय सांस्िा आवण ववणकर उद्योजक

वववत्तय आकृतीबांध

पायाभूत सववधाांकरीता रू.1.50 लक्ष



जनजागृती खचाकरीता रू.50 हजार पयंत




जागेचे भाडे ,प्रिशणन बाांधकाम,सजावट,वाहतूक,वीज,पाणी आवण जनजागृती करीता
आर्षिक सहाय्य अनज्ञेय
वनधी ववतरण




सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात यईल.

ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

वजल्हास्तरीय उपक्रमाांची तपासणी

अांमलबजावणी यांत्रणेकडू न त्याांच्या मांजूर रू.2.00 लक्ष रकमेतून ववणकर सेवा

सांस्िाांच्या अवधका-याांना प्रवास भत्त्यासाठी रू.5000/- अिवा प्रत्यक्ष खचण अिा
करण्यात येईल.

4) कला मेळावे

सरजकूांड, फवरिाबाि (हवरयाणा), वशल्पिाम, उियपूर (राजस्िान), ताज महोत्सव,

आगरा (उत्तरप्रिे श), वशल्परमम, है द्राबाि (आांध्र प्रिे श), पवतयाळा, हे रीटे ज फेस्टीवल

पवतयाळा (पांजाब), झोनल क्रॉप्ट मेळावे, भूवनेश्वर (ओरीसा) आवण झोनल क्रॉप्ट मेळावा

मांबई (महाराष्ट्र) इ. क्रॉप्ट मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी हातमाग ववणकराांना परस्कृत
करण्यात येईल. यावशवाय राज्य वशफारसीने व हातमाग ववकास आयक्ताांच्या मान्यतेने
आणखी इतर क्राफ्ट मेळाव्यात िे खील सहभागी होता येईल.
सहभागी सांस्िा


सांत कबीर परस्कार प्राप्त व्यक्ती,



राष्ष्ट्रय परस्कार प्राप्त व्यक्ती




गणवत्ता प्रमाणपत्रधारक

राज्य परस्कार प्राप्त व्यक्ती
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इतर हातमाग ववणकर



अांमलबजावणी यांत्रणा

ज्या राज्यात क्राफ्ट मेळावे

सांस्िा/यांत्रणा

आयोजीत करण्यात येतील त्या राज्याांनी नेमलेल्या

अांमलबजावणी यांत्रणा असतील.
वववत्तय आकृतीबांध

अांमलबजावणी यांत्रणेला जागेचे भाडे ,स्टॉल भाडे ,वीज,पायाभूत



सववधा,जनजागृती आवण इतर प्रासांवगक खचाकरीता रू.10.00 लक्ष
खचाच्या अनज्ञेय बाबी-मेळ्याच्या वठकाणी स्टॉल उभारण्याकरीता



तात्परते/कायम बाांधकाम,ववणकराांकरीता सववधा,वीज/पाणी खचण आणी
वनधी ववतरण

उपक्रम आयोजीत करण्याकरीता येणारे इतर प्रासांवगक खचण

सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के वनधी अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात येईल.
5) ई-माकेटींग आवण सांसाधन केंद्राकरीता वेब-पोटण लचा ववकास -

वेब-पोटण लमळे िाहकाांना िेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल.तसेच सांसाधन केंद्र म्हणून

आवण B2B व B2C सववधेसह ई-माकेटींग व्यासपीठही त्यामळे उपलब्ध होईल.या वेबपोटण लवर धोरणात्मक बाबी.योजना, उत्पािनाच्या तपवशलासह हातमाग समहाांचे

नकाशे,पारांपारीक ववणकाम आवण रांगनी तांत्र,वडझायनर डाटाबेस,राज्य सहकारी
सांस्िा,ववणकर उद्योजक,राष्ष्ट्रय परस्कार प्राप्त सांस्िा/व्यक्ती, इ.सवण मावहती उपलब्ध
करण्यात येईल.

अांमलबजावणी यांत्रणा -

असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH) ही

या वेब-पोटण लची अांमलबजावणी यांत्रणा असेल आवण वेब-पोटण लची वनर्षमती,िे खरेक व
जनजागृती याकरीता ती जबाबिार असेल.
आर्षिक सहाय्य -

व्यावसावयक सांस्िेमाफणत वेब-पोटण लची

वनमीती,िे खरेख,उन्नतीकरण/पनर्षवकास,वडझायनसण व ववपणन सल्लागराांची
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वनयक्ती, वचत्रीकरण आवण प्रशासकीय खचासह वेब-साईटशी सांबांवधत इतर बाबींसाठी
रू.2.00 कोटी अिण सहाय्य िे ण्यात येईल.
वनधी ववतरण -

हातमाग ववकास आयक्त याांनी वनवश्चत केल्याप्रमाणे अांमलबजावणी यांत्रणेस हप्त्या–
हप्त्याने वनधी ववतरीत करण्यात येईल.

6 प्रवसद्धी आवण जनजागृती, ब्रॅंड वबल्डींग -

या योजनेअांतगणत कशल कामगार वनर्षमती कायणक्रम,हातमागावरील वचत्रपट/लघू

वचत्रपट/डॉक्यमेंटरीज.राष्ष्ट्रय मेळावे,िाहक-ववक्रेते याांच्या बैठकी,इांटरनेट ,छापील
मावहतीपत्रके ,पस्तके ,स्मृतीवचन्हे ,फॅशन शो,रोड शो इ.च्या माध्यमातून हातमाग क्षेत्राची
प्रवसद्धी .हातमाग उत्पािनाांचे प्रत्यक्ष प्रिशणन करण्यासाठी ववणकराांना परिे शात पाठववणे
इ.बाबींचा समावेश आहे .
अांमलबजावणी यांत्रणा -

हातमाग ववकास आयक्त कायालयाकडू न प्रत्येक प्रकल्पाकरीता खालील सांस्िामधून

योग्य त्या सांस्िेची अांमलबजावणी यांत्रणा म्हणून वनयक्ती करण्यात येईल.



ववणकर सेवा केंद्र

असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ
हॅं डलूम्स(ACASH)



राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ



राष्ष्ट्रय हस्तकला आवण हातमाग सांिहालय(NHHM)



नॅशनल इांष्स्टयट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी




राज्य हातमाग ववकास महामांडळ आवण वशखर सांस्िा
नॅशनल इांष्स्टयट ऑफ वडझाईन



नॅशनल सेंटर फॉर टे क्सटाईल वडझाईन,



हॅं डक्राफ्ट ॲड हॅं डलूम एक्सपोटण कापोरेशन ऑफ इांवडया



सेंरल कॉटे ज इांडष्स्रज कापोरेशन ऑफ इांडीया
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इतर कोणतीही सक्षम आवण हातमाग ववकास आयक्ताांनी मान्यता विलेली सांस्िा
लाभािी 

ववणकर



िाहक,ववक्रेते,कायालये,



सवणसामान्य जनता

12. (अ) राष्ष्ट्रय आवण सांत कबीर परस्कार
राष्ष्ट्रय परस्कार



वनवडक कशल ववणकराांना त्याांच्या हातमागामधील उत्कृष्ट्ट कामाची िखल म्हणून
राष्ट्रीय परस्कार आवण राष्ष्ट्रय गणवत्ता प्रमाणपत्रे िे ण्यात येतील.



िरवषी 20 राष्ष्ट्रय परस्कार आवण 20 राष्ष्ट्रय गणवत्ता प्रमाणपत्रे उल्लेखवनय काम
करणा-या हातमाग ववणकराांना िे ण्यात येतील.



राष्ष्ट्रय परस्कारामध्ये एक प्रमाणपत्र,अांगवस्त्रम, कॉपर प्लेक आवण रू.1.50 लख
रोख रक्कम याांचा समावेश असेल



राष्ष्ट्रय गणवत्ता प्रमाणपत्रा अांतगणत एक प्रमाणपत्र व रू.50 हजार रोख रक्कम
िे ण्यात येईल



ववणकराांची परस्काराकरीता वनवड एका वत्रस्तरीय सवमतीमाफणत करण्यात येईल.

सांत कबीर परस्कार

 सन 2009 पासून हा परस्कार हातमाग क्षेत्र कायम ठे वण्यास महत्वाचे योगिान
िे णा-या उत्कृष्ट्ट हातमाग ववणकराांना विला जातो

 िरवषी 10 सांत कबीर परस्कार उत्कृष्ट्ट ववणकराांना िे ण्यात येतील.

 परस्कारामध्ये एक सोनेरी नाणे,एक शाल,ताम्रपत्र आवण एका अवतरणाचा
(Citation) समावेश रावहल.

 यावशवाय सांत कबीर परस्कारप्राप्त ववणकरास रू.6/- लाखाचे आर्षिक सहाय्य
उच्च िजाचे 10 उत्पाि तयार करण्यासाठी िे ण्यात येईल.

अांमलबजावणी यांत्रणा

हा उपक्रम ववकास आयक्त,हस्तकला याांच्या कायालयाच्या सहयोगाने राबववण्यात येईल.
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आर्षिक आकृतीबांध

पायाभूत सववधा,जनजागृती आवण प्रासांवगक खचण हातमाग ववकास आयक्त आवण हस्तकला

ववकास आयक्त या िोन कायालयाांमध्ये ववभागला जाईल.
(ब) कशल कारागीर वनर्षमती कायणक्रम

सांत कबीर व राष्ष्ट्रय परस्कार प्राप्त ववणकराांना त्याांचे उत्पािन सावणजवनक करण्यास सांधी

िे ण्यासाठी हातमाग ववकास आयक्त आवण हस्तकला ववकास आयक्त याांच्या सांयक्त ववद्यमाने हा
कायणक्रम िरवषी आयोवजत करण्यात येईल.
अांमलबजावणी यांत्रणा -

ववकास आयक्त,हातमाग याांच्या कायालयासाठी ववणकर सेवा केंद्र अांमलबजावणी यांत्रणा असेल.

वववत्तय आकृतीबांध -

या कायणक्रमाांतगणत जागेचे भाडे ,पायाभूत सववधा,जनजागृती व प्रासांवगक उपक्रम याकरीता

रू.10.00 लक्ष आर्षिक सहाय्य िे ण्यात येईल.
वनधी ववतरण -

अांमलबजावणी यांत्रणेस 100 टक्के वनधी अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात येईल.
क ) हातमागाांवरील वचत्रपट-

हातमाग क्षेत्राबद्दल सामान्य जनतेमध्ये जनजागृती व्हावी तसेच या क्षेत्राचे त्याांना आकलन व्हावे

यासाठी वनरवनराळ्या प्रकारचे वचत्रपट,मावहतीपट,लघू वचत्रपट,ष्व्हडओ ष्क्लप्स ,टे वलवफल्म्स

इ.ची वनर्षमती केली जाईल.हे वचत्रपट/मावहतीपट इ.िरवचत्रवावहन्या,हातमाग प्रिशणनी/उपक्रम
इ.मध्ये िाखववण्यात येतील.
अांमलबजावणी यांत्रणा -

 राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ

 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH)
 राज्य शासन

 राज्य हातमाग ववकास महामांडळ

 राज्य हातमाग वशखर सहकारी सांस्िा
 ववणकर सेवा केंद्र
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आर्षिक आकृतीबांध -

आर्षिक सहाय्य हातमाग ववकास आयक्त याांच्याकडू न वनवश्चत करून मांजूर केले जाईल.
वनधी ववतरण -

 सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात यईल.
 ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

ड ) राष्ष्ट्रय उत्सव –

हातमाग ववकास आयक्त कायालय नॅशनल इांष्स्टयट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी याांच्या

सहकायाने

गणराज्य विनासारख्या राष्ट्रीय उत्सवात सहभागी होईल.त्यामध्ये एका नायकृती ्ारे अवलकडे

ववकसीत

झालेल्या तसेच पारांपारीक हातमाग उत्पािनाांचे प्रिशणन करण्यात येईल.
अांमलबजावणी यांत्रणा




नॅशनल इांष्स्टयट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी
ववणकर सेवा केंद्रे

असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ
हॅं डलूम्स(ACASH)

आर्षिक आकृतीबांध

हातमाग ववकास आयक्त याांच्यामाफणत वनवश्चत करण्यात येईल.

इ) चप्रट आवण इलेक्रॉवनक प्रवसद्धी

मवद्रत(Print) प्रवसद्धी ही पोस्टसण,पाांफ्लेवस इ.ची छपाई,मावसके व वृत्तपत्राांमध्ये
सांपािकीय,ववशेष परवण्या,आर्षटकल्स या्ारे करण्यात येईल.इलेक्रॉवनक

प्रवसद्धी ही सीडी,इांटरनेट,हातमागाच्या प्रसाराकरीता वेबसाईटचा ववकास आवण
फेसबूक,वववटर या्ारे करण्यात येईल.

अांमलबजावणी यांत्रणा

 राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ
पष्ृ ठ 56 पैकी 34

शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH
 राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ

 राज्य हातमाग वशखर सहकारी सांस्िा
 ववणकर सेवा केंद्र चकवा

 हातमाग ववकास आयक्ताांना सक्षम वाटलेली व त्याांनी मान्यता विलेली इतर
कोणतीही सांस्िा

आर्षिक आकृतीबांध

 मावहतीपत्रके,फोल्डसण,नकाशे इ.करीता रू.5.00 लक्ष च्या मयािे त

 इलेक्रॉवनक माध्यमा्ारे प्रवसध्िीकरीता आर्षिक आकृतीबांध हातमाग ववकास

आयक्त याांच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीमाफणत गणवत्तेनसार ठरववण्यात येईल.

वनधी ववतरण

 सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात यईल.
 ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

(ई) पवरसांवाि आवण कायणशाळा

हातमाग क्षेत्रातील तांत्रज्ञान,वडझाईन ववकास,पारांपावरक वडझाईनचे पनर्षजवन इत्यािी मधील

अद्यावत बाबींवर चचा करण्यासाठी आवण मावहतीचे आिान प्रिान करण्यासाठी ववववध प्रसांगी
पवरसांवाि आवण कायणशाळाांचे आयोजन करण्यात येईल.
अांमलबजावणी यांत्रणा


राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ

 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH)
 ववणकर सेवा केंद्र

 नॅशनल सेंटर फॉर टे क्स्टाईल वडझाईन
 नॅशनल हॅं वडक्राफ्ट ॲड हॅं डलूम म्यवजयम इ.
आर्षिक आकृतीबांध
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शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

पवरसांवाि आवण कायणशाळा याांच्याकरीता रू.5.00 लक्ष इतकी मयािा राहील.यामधून

जागेचे भाडे ,पायाभूत सववधा,प्रवसद्धी,प्रासांवगक उपक्रम,प्रवास भत्ता यावरील खचण अनज्ञेय

राहील. हातमाग ववकास आयक्त याांच्या अध्यक्षतेखालील सवमती या प्रस्तावाांवर गणवत्तेनसार
वनणणय घे ईल.
वनधी ववतरण

 सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात
यईल.

 ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

इ) अनकूल तांत्रज्ञान प्रिशणन

या उपक्रमाांतगणत हातमाग तांत्रज्ञानातील ववकासावर प्रिशणन वजा प्रवशक्षण कायणक्रम आयोवजत

करण्यात येतील.

अांमलबजावणी यांत्रणा


राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ

 ववणकर सेवा केंद्र

 भारतीय हातमाग तांत्रज्ञान सांस्िा(IIHT)
आर्षिक आकृतीबांध

जागेचे भाडे , पायाभूत सववधा,प्रवसध्िी,अनषांवगत खचण याकरीता जास्तीत जास्त रू.6.00
आर्षिक सहाय्य िे ण्यात यईल.

वनधी ववतरण

 सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात
यईल.

 ववणकर सेवा केंद्र व भारतीय हातमाग तांत्रज्ञान सांस्िा याांना 100 टक्के वनधी
खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात येईल.
ई) िाहक-ववक्रेता मेळावे
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शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

हातमाग क्षेत्राचा बाजारात वशरकाव होण्यासाठी िाहक-ववक्रेता याांचे मेळावे आयोजीत

करण्यात येतील.हातमाग ववकास आयक्त याांच्या कडू न प्रस्तावाचा आवण आर्षिक
सहाय्याचा ववचार गणवत्तेनसार करण्यात येईल.

अांमलबजावणी यांत्रणा

राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ



 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH)
 ववणकर सेवा केंद्र

राज्य हातमाग ववकास महामांडळ



 राज्य हातमाग वशखर सांस्िा

आर्षिक आकृतीबांध
याकवरता

रू.15.00

लक्ष

इतकी

मयािा

राहील.यामधून

जागेचे

भाडे ,पायाभूत

सववधा,प्रवसद्धी,प्रासांवगक उपक्रम,प्रवास भत्ता यावरील खचण अनज्ञेय राहील.तसचे हातमाग
ववकास आयक्त याांच्या मांजरीने फॅशन शो आयोजीत करण्याकरीता अवतरीक्त आर्षिक सहाय्य
िे ण्यात येईल.

वनधी ववतरण

 सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात
यईल.

 ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

12. सांवकणण ववकास कायणक्रम/उपक्रम

यामध्ये पयणटन ,साांस्कृवतक कायण,हातमाग ववकास आयक्त कायालय यासारख्या ववववध

मांत्रालये व ववभागाांनी मांजूर व परस्कृत केलेल्या रोड शो,िेट प्रिशणन, फॅशन शो,साांस्कृतीक िे वाणघे वाण कायणक्रम यासारख्या प्रवसध्िी आवण ववक्री वाि उपायाांचा समावेश राहील.
अांमलबजावणी यांत्रणा

राष्ष्ट्रय हातमाग ववकास महामांडळ

 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH)
पष्ृ ठ 56 पैकी 37

शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

 राज्य शासन

 ववणकर सेवा केंद्र

राज्य हातमाग ववकास महामांडळ



 राज्य हातमाग वशखर सांस्िा
आर्षिक आकृतीबांध-

हातमाग ववकास आयक्त याांच्याकडू न प्रस्तावाचा गणवत्तेनसार आर्षिक सहाय्यासाठी ववचार

केला जाईल.

वनधी ववतरण  सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात
यईल.

 ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत
करण्यात येईल.

13. हातमाग वचन्हाांचा(Handloom Mark) प्रसार

हातमाग वचन्हाांमळे हातमाग उत्पािने आवण यांत्रमाग/वगरणी उत्पािने यामधील फरक

ओळखता येतो.या वचन्हाांमळे िाहकास अस्सल हातमाग उत्पािन खरेिी केल्याची खात्री

पटते.हातमाग वचन्हाांची वृत्तपत्र/पावक्षके यामधून जावहराती, वृत्तपत्र स्तांभलेखन,इलेक्रॉवनक
माध्यमे या्ारे प्रसार व प्रवसध्िी करण्यात येईल.

लाभािी -

 वैयष्क्तक ववणकर
 कशल ववणकर

 वकरकोळ ववक्रेते

 राज्य हातमाग वशखर सहकारी सांस्िा व महामांडळे
 व्यापारी,वनमाते,वनयातिार
 हातमाग ववणकर गट
 स्वयां-सहायता गट
 सह-िावयत्व गट
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शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

 कन्सॉरटीया/वनमात्या कांपन्या

 हातमाग क्षेत्रातील इतर कोणतीही कायिे वशर सांस्िा

अांमलबजावणी यांत्रणा -

 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH)
 ववणकर सेवा केंद्र
 वस्त्रोद्योग सवमती

14. वजऑिावफकल इांवडकेशन्स ऑफ ग्स(रवजस्रेशन ॲड प्रमोशन) ॲक्ट,1999 ची

अांमलबजावणी

या कायद्यामळे उत्पािनाांच्या अनवधकृत वापरापासून सांरक्षण वमळते. वजऑिावफकल

इांवडकेशन्स ऑफ ग्स(रवजस्रेशन ॲड प्रमोशन) ॲक्ट,1999 या कायद्याअांतगण त हातमाग
उत्पािनाांची नोंिणी करण्याकवरता भारत सरकारकडू न आर्षिक सहाय्य िे ण्यात येईल.
अांमलबजावणी यांत्रणा


राज्य शासन िेट अिवा त्याांच्या सांस्िाांमाफणत

आर्षिक आकृतीबांध


रू.1.50 लक्ष कायद्याखाली हातमाग वडझाईन/उत्पािने याांच्या नोंिणी खचासाठी



रू.1.50 लक्ष अांमलबजावणी यांत्रणेच्या कमणचा-याांना प्रवशक्षण िे ण्यासाठी आवण
कायद्याच्या पवरणामकारक अांमलबजावणीसाठी

वनधी ववतरण



सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात येईल

उवणरीत रक्कम अिवा प्रत्यक्ष झालेला खचण यापैकी जी कमी असेल त्या रकमेची भरपाई
काम पणण झाल्यानांतर काम पणण झाल्यानांतर करण्यात येईल.

15. ववपणन पायाभूत सववधाांचा ववकास-

या अांतगणत खालील उपक्रम घे तले जातील -
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शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

1) नागरी हाटाांची उभारणी करणे

कारावगर आवण ववणकर याांना िेट बाजाराची सववधा उपलब्ध व्हावी तसेच मध्यस्िाांचे

उच्चाटन व्हावे यासाठी मोठी शहरे/महानगरे यावठकाणी नागरी हाट उभारण्यात येतील.या

कवरता हातमाग ववकास आयत्त,भारत सरकार आवण राज्य शासन/अांमलबजावणी यांत्रणा
याांच्याकडू न 70:30 याप्रमाणात वनधी उपलब्ध करून विला जाईल.नागरी हाट वकमान 8000

चौ.वम.जागेत उभारण्यात येतील व ही जागा अांमलबजावणी यांत्रणेमाफणत उपलब्ध करून
विल्या जाईल.

सहभागी सांस्िा
राष्ष्ट्रय आवण राज्य स्तरावरील हातमाग सांस्िा/महामांडळे /सहकारी सांस्िा/प्रािवमक



सांस्िा

ववणकर/कारावगर



अांमलबजावणी यांत्रणा


परेसे आर्षिक स्त्रोत असेलल
े े राज्य हस्तकला/हातमाग ववकास महामांडळ/पयणटन

ववकास महामांडळ

आर्षिक सहाय्य


एका नागरी हाट कवरता रू.3.00 कोटीच्या मयािे त आर्षिक सहाय्य



वस्त्रोद्योग मांत्रालय,भारत सरकार -- 70 टक्के म्हणजे रू.210.00 लक्ष



राज्य शासन यांत्रणा—30 टक्के म्हणजे रु. 90.00 लक्ष



ववरल मयािे पेक्षा जास्तीचा खचण राज्य यांत्रणेमाफणत सहन केला जाईल.



जागेची चकमत हा राज्य शासनाच्या यांत्रणेच्या वहश्शाच्या भाग नसेल.



प्रवसध्िी प्रकल्पाकरीता पवहल्या वषी रू.15.00 लक्ष व िस-या वषी रू.10.00 लक्ष
एकरकमी रक्कम िे य राहील.
2) वकरकोळ ववक्री केंद्राांची उभारणी
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शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3

मोठ्या शहरात तसेच राज्याच्या राजधानीत एका प्रमख वस्तनामाखाली (Brand Name)

वकरकोळ ववक्री केंद्रे उभारण्यात येतील. ही केंद्रे शहरातील रेल्वे स्िानक,ववमानतळ यासारख्या
वठकाणी उभारण्यात येतील.
अांमलबजावणी यांत्रणा

हा प्रकल्प भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मांत्रालयामाफणत राबववण्यात येईल.

आर्षिक सहाय्य


केंद्र शासनाकडू न प्रती वकरकोळ केंद्र रू.1.50 कोटीच्या मयािे त 100 टक्के आर्षिक
सहाय्य उपलब्ध करून िे ण्यात येईल.
वनधी ववतरण
हातमाग ववकास आयक्त याांनी वनवश्चत केल्याप्रमाणे हप्त्या-हप्त्यामध्ये वनधी ववतरीत केला
जाईल.
3) जनपि नवी विल्ली येिे हातमाग ववपणन कॉम्प्लेक्सची स्िापना
हातमाग सांस्िाांना पायाभूत सववधाांच्या सहाय्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्िा म्हणून केंद्र
शासनाने मे.चहिूस्िान स्टील वकणस कन्स्रक्शन वल. याांचेव्िारे जनपि नवी विल्ली येिे
कायमस्वरुपी हातमाग ववपणन कॉम्प्लेसची स्िापना केली आहे .

4) जनसववधा केंद्र तिा गणवत्ता तपासणी कक्षाची स्िापना करणे
हातमाग उत्पािनाच्या वनयातीमध्ये वाि होण्याचे दृष्ट्टीने भारतात सवात जास्त
प्रमाणात वनयात होणा-या हातमाग कापडाच्या 2 प्रवसध्ि शहरात पानीपत व करुर या
वठकाणी जनसववधा केंद्र तिा गणवत्ता तपासणी कक्षाची स्िापना करण्यात येईल. त्यासाठी
अांमलबजावणी यांत्रणेकडू न एक प्रकल्प अहवाल हातमाग ववकास आयक्ताांच्या
अध्यक्षतेखालील सवमतीस सािर करण्यात येईल.
अांमलबजावणी यांत्रणा
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शासन ननणवय क्रमांकः हातमाग-2013/प्र.क्र.15/टे क्स-3



हॅ न्डलूम एक्स्पोटण प्रमोशन कॉन्सील
आर्षिक आकृतीबांध



वडस्प्ले कम कॉमन फॅवसवलटी केंद्र उभारण्याकरीता प्रती केंद्र रू.12.00 कोटी एक वेळ
अिणसहाय्य



20 टक्के वनधी वनयातिाराांच्या एसपीव्ही कडू न व 80 टक्के वनधी केंद्र शासनाकडू न विला
जाईल.



प्रकल्प चकमतीमध्ये जागेच्या चकमतीचा समावेश नसेल



जागेसाठी अांमलबजावणी यांत्रणेकडू न वनधी उपलब्ध करून विला जाईल.
वनधी ववतरण


15 टक्केचा 1 ला हप्ता अिीम म्हणून



पवहल्या हप्याचा 70 टक्के वववनयोग झाल्यानांतर आवण GFR 19 (A) मध्ये उपयोगीता
प्रमाणपत्र व सनिी लेखापालाने प्रमावणत केलेले लेखा अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर
25 टक्केचा िसरा हप्ता



पवहल्या हप्त्याचा 100 टक्के व िस-या हप्त्याचा 70 टक्के वववनयोग झाल्यानांतर
आवण GFR 19 (A) मध्ये उपयोगीता प्रमाणपत्र व सनिी लेखापालाने प्रमावणत केलेले
लेखा अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर 30 टक्केचा वतसरा हप्ता



िूस-या हप्त्याचा 100 टक्के व वतस-या हप्त्याचा 70 टक्के वववनयोग झाल्यानांतर
आवण GFR 19 (A) मध्ये उपयोगीता प्रमाणपत्र व सनिी लेखापालाने प्रमावणत केलेले
लेखा अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर 20 टक्केचा चौिा हप्ता



पवहल्या चार हप्याच्या 100 टक्के वववनयोगाचे GFR 19 (A) मध्ये उपयोगीता
प्रमाणपत्र व सनिी लेखापालाने प्रमावणत केलेले लेखा अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर
10 टक्केचा चौिा हप्ता खचाची भरपाई म्हणून
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वनधी हॅ न्डलूम एक्स्पोटण प्रमोशन कॉन्सील माफणत एस.पी.व्ही.ना ववतरीत केला
जाईल.

5) बहू उद्दे वशय माध्यम (Special Pupose Vehicle)


या अांतगणत कांपनी कायद्याखाली एका बहू भागधारक कायिे शीर सांस्िे ची स्िापना करण्यात
येईल.



या सांस्िेस वस्त्रोद्योग मांत्रालय व इतर सांस्िाांकडू न हॅ न्डलूम एक्स्पोटण प्रमोशन कॉन्सील माफणत
वनधी उपलब्ध करून विला जाईल.



या प्रकल्पाांतगणत वनमाण करण्यात आलेल्या सववधाांची मालकी,अांमलबजावणी व व्यवस्िापन
याकरीता एस.पी.व्ही.जबाबिार राहील.



या सांस्िेचे मालकी हक्क त्या पवरसरातील ववणकर,कारागीर,उद्योजक,वनयातिार
इ.याांच्याकडे राहतील.



प्रकल्प कालावधी िोन वषाचा राहील.
प्रकल्प मान्यता व सांचनयांत्रण सवमती (PAMC)
सववस्तर प्रकल्प अहवालाांचा ववचार करून त्याांना मान्यता िे ण्यासाठी खालीलप्रमाणे एक
सवमती गठीत करण्यात येईल.

 ववकास आयक्त,हातमाग

-अध्यक्ष

 योजना आयोगाचे सल्लागार(VSE)

- सिस्य

 IFW,वस्त्रोद्योग मांत्रालय याांचा प्रवतवनधी -सिस्य
 ED,HEPC
 राज्य वस्त्रोद्योग सांचालक
 अवतवरक्त ववकास आयक्त,हातमाग

- सिस्य
- सिस्य
-सिस्य सवचव
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सांचनयत्रण
 जनसववधा केंद्राच्या वठकाणी बहू उद्दे वशय माध्यमाच्या सांचालक मांडळाकडू न
 मख्यालयाच्या वठकाणी प्रकल्प मान्यात व सांचनयत्रण सवमतीकडू न
6) बाजारपेठ प्रवेश उपक्रम (Market Access Initiative)
ववपणन सहाय्याकवरता वडझाईनरचे सहाय्य
या उपक्रमाअांतगणत अिगण्य वडझाईनसणना ज्ञात पारांपारीक हातमाग समूहात काम करण्यासाठी
वनयक्त केले जाईल.त्याांच्यामाफणत समकावलन अवभरूचीस योग्य असे हातमाग उत्पािन
करणे,स्िावनक वडझाईनसण/कशल कारागीर याांना प्रवशवक्षत करणे,फॅशन वडझाईन कौवन्सल मध्ये
वकवा त्यासारख्या आांतरराष्ष्ट्रय व्यासपीठावर त्याांचे उत्पािन आणणे इ.बाबी करण्यात येतील.
अांमलबजावणी यांत्रणा
 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स(ACASH)


ववणकर सेवा केंद्र



समूह/उत्पािन केंद्राची अांमलबजावणी यांत्रणा



हातमाग ववकास आयक्ताांच्या मान्यतेने इतर कोणतीही सांस्िा

आर्षिक आकृतीबांध
प्रती समूह/उत्पािन केंद्र प्रकल्प चकमत रू.1.00 कोटी इतकी राहील व त्या अांतगणत खालील
बाबींसाठी आर्षिक सहाय्य िे ण्यात येईल1.प्रवास खचासह वडझाईनरचे मानधन
2.पाच स्िावनक वडझाईनसण/राष्ष्ट्रय परस्कार प्राप्त व्यक्ती याांच्या प्रवशक्षणाकरीता
3.नमना ववकास
4.माग/उपसाधने याांची िरूस्ती
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5.िस्तेऐवज/सची तयार करणे
6.वस्तनामाच्या प्रसाराकवरता फॅशन शो/ आांतरराष्ष्ट्रय प्रिशणन इ.कवरता मित
7.अांमलबजावणी यांत्रणेचा प्रकल्प व्यवस्िापन खचण
8.तांत्रज्ञाची वनयक्ती
9.CAD/CAM करीता तरतूि,रांगनी गृहाची वनर्षमती/उन्नतीकरण इ.
10.वस्तनाम प्रसार
11.सांवकणण उपक्रम
प्रकल्प वनयांत्रण सवमती
सक्षम प्रावधका-याच्या मान्यतेने प्रकल्प वनयांत्रण सवमती गवठत केली जाईल आवण ती सवमती
प्रस्तावाांना मान्याता िे ईल.
वनधी ववतरण

 सरूवातीच्या खचाकरीता 50 टक्के रक्कम अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात
यईल.

 ववणकर सेवा केंद्राांना 100 टक्के वनधी खात्यावरील अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात येईल.

16. हातमाग वनयात ववकास1) उद्दे श

अ) वशखर/प्रािवमक हातमाग सहकारी सांस्िा आवण महामांडळे वनवश्चत करून त्याांना वनयात
योग्य उत्पािन ववकसीत करण्याच्या दृष्ट्टीने सहाय्य करणे, त्यासाठी वडझाईन ववकास,कौशल्य

वधणन याकवरता व्यावसावयक वडझाईनरची वनयक्ती करणे,व्यावसावयक ववपणन सल्लागाराची
वनयक्ती करणे .

ब)आांतरराष्ष्ट्रय

प्रिशणन,िाहक-ववक्रेते

मेळावे

यासारख्या

माध्यमातून

बाजार

प्रवेश

करणे,हातमाग वचन्हे

व इतर उपायाां्ारे प्रवसध्िी व वस्तूनाम ववकास करणे
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2) हातमाग वनयात ववकासाअांतगणत उप-घटक
अ) वनयात प्रकल्प

ब) आतरराष्ष्ट्रय मेळावे आवण प्रिशणन
क) ववरुद्ध िाहक-ववक्रेते (Reverse Buyer-Seller meet) याांचे मेळावे आयोवजत करणे
ड) सांवकणण ववकास उपक्रम/कायणक्रम
3) वनयात प्रकल्प
वनयातयोग्य उत्पािनाांचा ववकास करण्यास सहाय्य करण्यासाठी आवण त्याांना आांतरराष्ष्ट्रय
बाजारपेठ वमळवून िे ण्यासाठी हा प्रकल्प मांजूर करण्यात येईल.
4)

वनयात प्रकल्पात खालील उप-घटक असतील
अ) वडझाईन नाववन्य आवण उत्पािन ववववधता
ब) कौशल्य उन्नतीकरण आवण मागाांचा फेरफार

क) नमन्याांचा ववकास
ड)आवेष्ट्टन प्रवशक्षण
इ) ववपणन सल्लागाराची वनयक्ती
प) प्रसार सावहत्याचा ववकास
फ) प्रवसध्िी आवण ववपणन
5) वनयात प्रकल्प राबववण्यास पात्र यांत्रणा


राष्ष्ट्रय आवण राज्यस्तर हातमाग महामांडळे



वशखर /प्रािवमक हातमाग सहकारी सांस्िा
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6) वनयात प्रकल्पाची वशफारस करण्यास पात्र यांत्रणा


राज्य वस्त्रोद्योग सांचालक



ववणकर सेवा केंद्र

7 वनयात प्रकल्पास मांजूरी
याकवरता हातमाग ववकास आयक्त याांच्या अध्यक्षतेखाली स्िापन केलेल्या सवमतीमाफणत
वनयात प्रकल्प मांजूर केले जातील.
8) आर्षिक आकृतीबांध
अ.क्र. उप-वशषण

केंद्र

शासन यांत्रणेचा

वहस्सा(रू.लाखात) वहस्सा
75 टक्के

एकूण
(रू.लाखात)

(रू.लाखात)
25 टक्के

उत्पािन ववकास आवण
प्रवसद्धी व ववपणन
1.

वडझाईन

नाववन्य

व 3.75

1.25

5.00

व 1.80

0.60

2.40

उत्पािन ववववधता
2.

मागाांचा

फेरफार

कौशल्य वधणन
3.

नमन्याांचा ववकास

3.00

1.00

4.00

4.

आवेष्ट्टन प्रवशक्षण

0.45

0.15

0.60

5.

ववपणन

सल्लागाराची 2.25

0.75

3.00

वनयक्ती
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6.

प्रसार सावहत्याचा ववकास

2.25

0.75

3.00

7.

प्रवसध्िी व ववपणन

7.50

2.50

10.00

एकूण

21.00

7.00

28.00

9) वनधी ववतरण


वनयात प्रकल्पाच्या मांजूरीनांतर उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.1 ते 5 येविल बाबींकरीता एकूण
मांजूर अांिाजपत्रकाच्या 50 टक्के रक्कम पवहला हप्ता म्हणून ववतरीत करण्यात येईल.



पवहल्या हप्त्याच्या वनधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानांतर आवण याकवरता हातमाग
ववकास आयक्त याांच्या अध्यक्षतेखाली स्िापन करण्यात येणा-या सवमतीने प्रगतीचा आिावा
घे तल्यानांतर िसरा हप्ता ववतरीत करण्याबाबत ववचार करण्यात येईल.



उपरोक्त तक्त्यातील क्र.6 व 7 येविल बाबींकवरता मांजूर एकूण अांिाजपत्रकाच्या 50 टक्के
रक्कम वकमान 25 वडझाईन्सचा कापडामध्ये/धाग्याांमध्ये ववकास करण्यात आल्यानांतरच
ववतवरत करण्यात येईल.उवणरीत 50 टक्के रक्कम सामांजस्य करारात नमि केलेल्या
उवद्दष्ट्टाांच्या पतणतेबाबत करण्यात आलेल्या कामवगरीनसार ववतरीत करण्यात येईल.



प्रवसध्िी आवण ववपणनाकरीता अांमलबजावणी यांत्रणा िे शात व परिे शात आयोजीत करण्यात
येणारे मेळावे आवण प्रिशणनात भाग घे ईल.त्यासाठी अांमलहबजावणीस यांत्रणेस रू.10.00 लक्ष
आिीक सहाय्य (केंद्र शासन रू.7.50 लक्ष व अांलबजावणी यांत्रणा रू.2050 लक्ष) िे ण्यात
येईल.

10) सांवनयांत्रण
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हातमाग ववकास आयक्ताांनी स्िापन केलेली सवमती वनयात प्रकल्पाांच्या प्रगतीचा
वनयतकावलक आिावा घे ईल.त्याकवरता अांमलबजावणी यांत्रणेस त्रैमावसक अहवाल या सवमतीस
सािर करणे आवश्यक राहील.
16 .आांतरराष्ष्ट्रय मेळावे आवण प्रिशणन
सिस्य वनयातिाराांना आांतरराष्ष्ट्रय बाजारपेठेत हातमाग उत्पािनाांची ववक्री करण्यास
एक व्यासवपठ उपलब्ध व्हावे, हातमाग उत्पािनास व्यापक प्रवसध्िी वमळावी आवण हातमागाचा
एक वस्तनाम म्हणून ववकास व्हावा, हा आांतरराष्ष्ट्रय मेळावे आवण प्रिशणनात भाग घे ण्याचा
उद्दे श आहे .
अ) आांतरराष्ष्ट्रय मेळावे आवण प्रिशण नात भाग घे ण्यासाठी वनयातिार सभासिाांची वनवड
करण्यास पात्र सांस्िा


हॅं डलूम एक्सपोटण प्रमोशन कौवन्सल



असोवसएशन ऑफ कापोरेशन्स ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स



हॅं डीक्राफ्ट ॲड हॅं डलूम एक्सपोटण कापोरेशन ऑफ इांवडया



हातमाग ववकास आयक्त याांना योग्य वाटलेल्या इतर हातमाग सांस्िा

ब) आर्षिक आकृतीबांध
1.प्रशासकीय खचासह जागेचे भाडे ,स्टॉल सजावट/बाांधकाम,िे खरेख यासाठी
जास्तीत जास्त रू.30.00 लक्ष
2.प्रवसध्िी कवरता केंद्र शासन आवण सांघटन यांत्रणा याांच्यामध्ये वनधी 60:40 या
प्रमाणात ववभागला जाईल.
3.परिे शात आयोवजत करण्यात येणा-या प्रिशणनात सहभागी होणा-या प्रत्येक
सहभागी यांत्रणेच्या एका सहभागी व्यक्तीस प्रत्यक्ष प्रवास खचण अिवा
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रू.50,000/- यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम प्रवास अनिान म्हणून सहभागी
यांत्रणेमाफणत िे ण्यात येईल.
4.परिे शात

आयोवजत

करण्यात

येणा-या

प्रिशणनात

सहभागी

होणा-या

HEPC,ACASH,HHEC इ.च्या अवधका-याांना प्रवास,महागाई भत्ता,वनवास
याकवरता 100 टक्के अनिान िे ण्यात येईल.
वनधी ववतरण
सरूवातीच्या तयारीसाठी 50 टक्के वनधी अिीम म्हणून ववतरीत करण्यात येईल.
17 .िाहक-ववक्रेता मेळाव्याांचे आयोजन (Revese Meet)
या उपक्रमाचा उद्दे श अिगण्य िाहक व त्याांच्या प्रवतवनधींना भारतातील महत्वाचे व्यापार
मेळावे/प्रिशणनी/िाहक-ववक्रता मैळाव्यास भेटी द्यावयास लावून त्याांना भारतातील
बाजारेपेठेची ओळख करून िे णे व त्या्ारे भारतीय हातमाग वस्तकरीता बाजारपेठ
ववस्तृत करणे हा आहे .
वववत्तय आकृतीबांध


जागेची चकमत,प्रशासकीय खचण,स्टॉल सजावट/िे खरेख,प्रवसध्िी,तावलका
खचण,भाषाांतर आवण िभाषी खचण तसेच हातमाग ववकास आयक्ताांनी मांजूर केलेले
इतर घटक यासाठी जास्तीत जास्त रू.30.00 पयंत सहाय्य



परिे श भेटींकरीता प्रती सहभागी व्यक्ती रू.50,000/- चकवा प्रत्यक्ष खचण यापैकी
जे कमी असेल त्याकरीता प्रवास अनिान.



जेवण्या-राहण्याची व्यवस्िा केली जाणार नाही.

18 .वकरकोळ प्रोत्साहनात्मक उपक्रम/कृती
यामध्ये खालीलबाबींचा समावेश आहे 

कायणक्रमाांचे आयोजन
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वनयातिाराांची सची/मावहतीपत्रके/वनिे वशका याांचे प्रकाशन



सीडी-रॉम सह सांकेत-स्िळाचा ववकास व िे खरेख



भारतातील व वविे शातील आांतरराष्ष्ट्रय मेळावे/प्रिशणनी यामध्ये भाग घे ण्यासाठी
ववणकराांची प्रवतवनयक्ती करणे



भारत व इतर िे शाांमध्ये झालेल्या करारानसार साांस्कृतीक िे वाण-घे वाण
कायणक्रमात भाग घे णे

अांमलबजावणी यांत्रणा
 हॅं डलूम एक्सपोटण प्रमोशन कौवन्सल
 असोवसएशन ऑफ कापोरेशन्स ॲड ॲपेक्स सोसायटीज ऑफ हॅं डलूम्स
 हॅं डीक्राफ्ट ॲड हॅं डलूम एक्सपोटण कापोरेशन ऑफ इांवडया
 नॅशनल इांष्स्ययट ऑफ फॅशन टे क्नॉलॉजी
 हातमाग ववकास आयक्त याांनी मान्य केलेल्या इतर हातमग वनयात
सांस्िा
वववत्तय आकृतीबांध
या घटकाकवरता वववत्तय सहाय्य प्रस्तावाच्या गणवेत्तेवर आधारीत असेल व ते
हातमाग ववकास आयक्त याांच्याकडू न वनवश्चत केले जाईल.
परस्पर सामांजस्य करार
हातमाग ववकास आयक्त याांनी तयार व मान्य केल्याप्रमाणे अांमलबजावणी यांत्रणा
आवण वडझाईनर याांच्यामध्ये परस्पर सामांजस्य करार करण्यात येईल.
19. हातमाग सांस्िाांचा ववकास व बळकटीकरण-
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1) वस्त्रोद्योग वडझाईनकरीता राष्ष्ट्रय केंद्र (NCTD)


या केंद्राांमाफणत त्याांच्या www.designdiary.nicin या सांकेतस्िळाशी जोडलेल्या िाहकाांना
ऑन-लाईन सववधा परववल्या जातात.ऑन-लाईन सववधाांमध्ये 1) कल आवण रांग याांचे
पवानमान/अांिाज,2)वडझाईन

पूल,3)

इतर

सांकेतस्िळाांशी

जोडणी,4)

भारतातील

हस्तवनर्षमत कापड इ.बाबींचा समावेश आहे . यावशवाय या केंद्राांमाफणत िे शातील ववववध भागात
ववषय आधारीत तांटावी प्रिशणनींचे आयोजन केले जाईल.


या केंद्राचे कायणक्रम/उपक्रम 12 व्या पांचवार्षषक योजनेच्या कालावधीत सरू राहतील. या
केंद्रामाफणत 12 व्या पांचवार्षषक योजनेच्या कालावधीत िे शातील लहान व मोठ्या शहराांत 15
तांटावी प्रिशणनी आयोजीत केल्या जातील.

2) सांशोधन व ववकास
 यामध्ये हातमाग उत्पािनाांचा िजा वािववण्यासाठी व हातमाग ववणकाराांचे अांगमेहनतीचे काम
कमी करण्याच्या दृष्ट्टीने हातमाग क्षेत्राचा सवे व अध्ययन करून नाववन्यपणण तांत्रज्ञानाचा वापर
करणे याबाबींचा समावेश आहे .
 या घटका अांतगणत मागे पडलेल्या हातमाग केलेचे पनजीवन करण्यासाठी आवण त्याांचा
िस्तऐवज तयार करण्यासाठी आर्षिक सहाय्य िे ण्यात येईल.
3) हातमाग गणना
या अांतगणत िोन वषातून एकिा त्रयस्ि पक्षामाफणत हातमागाची गणना आवण हातमाग ववणकराांची व
हातमागाांची सांख्या,व्यावसावयक व घरगूती व्यवसायात असलेले हातमाग इ. मावहतीचे पष्ष्ट्टकरण
करण्यात येईल.
4) हातमाग सांघटनाांचे बळकटीकण
या अांतगणत, राष्ट्रीय हातमाग सांघटना राज्य वशखर हातमाग ववणकर सहकारी सांस्िा आवण केंद्रीय
वस्त्रोद्योग मांत्रलायाच्या SIPT योजनेअांतगणत स्िापन करण्यात आलेले पाकण याांच्या आर्षिक
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पनरणचनेसाठी व त्याांची कजण मयािा/खेळते भाांडवल वािववण्यासाठी खालीलप्रमाणेआर्षिक सहाय्य
विले जाईल.

घटक

प्रती ववणकर आर्षिक केंद्र
सहाय्य (रू. लाखात)

राष्ट्रीय हातमाग सांघटना राज्य वशखर प्रस्तावानसार

शासन

राज्य/SPV वहस्सा

व

50:50

हातमाग ववणकर सहकारी सांस्िा आवण
केंद्रीय

वस्त्रोद्योग

मांत्रलायाच्या

SIPT

योजनेअांतगणत स्िापन करण्यात आलेले
पाकण याांच्या बळकटीकरणासाठी



वनधीचे ववतरण राज्य शासनामाफणत अांमलबजावणी यांत्रणेस केले जाईल.



सांघटनाांच्या प्रकल्पास बॅंक/वववत्तय सांस्िा आवण राज्यस्तरीय प्रकल्प सवमतीची मान्यता
असणे आवश्यक आहे .



राज्य शासनाने मान्यता विलेले पनजीवन प्रस्ताव सवचव(वस्त्रोद्योग),भारत सरकार याांच्या
अध्यक्षतेखालील सवमतीपिे ठे वले जातील.

20 .

सवणसमावेशक हातमाग ववकास योजनेअांतगणत काही योजनाांना केद्र शासनाचे 100 टक्के

सहाय्य िे ण्यात येईल,तर काही योजनाांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा वाटा राहणार आहे त.ज्या
योजनाांमध्ये राज्य शासनास आर्षिक सहभाग द्यावयाचा आहे त्या योजना खालीलप्रमाणे आहे त.-
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अ.क्र.

योजनेचे नाव

केंद्र शासन व राज्य शासन/अांमलबजावणी
यांत्रणा/लाभािी याांच्या वहश्श्याची
टक्केवारी
केंद्र शासन राज्य

शासन/अांलबजावणी
यांत्रणा/लाभािी

1.

अष्स्तत्वातील समूहाांचे

75

25

70

20/10

2.सांगणक सहाय्यीत वस्त्रोद्योग

50

50

3.सववधा केंद्र/रांगनीगृहाची

80

20

4.िवरद्रीरेषेवरील ववणकराांच्या

75

25

50

50

दृविकरण-

1.तांत्रज्ञान उन्नतीकरण
2.

नवीन समूहाांचा ववकास/वनर्षमती-

1.ऑन-लूम ॲक्टीव्हीटीजचे
तांत्रज्ञान उन्नतीकरण
वडझाईनची खरेिी
वडझाईनची खरेि
वनर्षमती

कायण-छपराांचे बाांधकाम
3.

ववपणन प्रोत्साहन

(राष्ष्ट्रय स्तरावरील
हातमाग
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सांघटना/सांस्िा

याांना 100 टक्के)

4.

नागरी हाटाांची उभारणी करणे

6.

हातमाग सांघटनाांचा ववकास

21 .

70

(रू.210.00 लक्ष)
50

30

(रू.90.00 लक्ष)
50

सिर योजनेचा खचण भागववण्यासाठी “ 2851 िामोद्योग व लघ उद्योग “ या

मख्यलेखावशषाखाली नवीन उपलेखावशषण उघडण्यात यावे.
22 .

सिर शासन वनणणय वनयोजन ववभागाच्या मान्यतेने व ववत्त ववभागाच्या अनौपचारीक सांिभण

क्र.अनौसे-291/14/व्यय-2, वि.11/6/2014 अन्वये िशणववण्यात आलेल्या सहमतीने वनगणवमत
करण्यात येत आहे .
23.

सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असन त्याचा सांगणक सांकेताांक201408271246103802 असा आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार व नावाने ,

Rasik
Ambadas
Khadse

Digitally signed by Rasik Ambadas
Khadse
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Co-operation
marketing and textiles department,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Rasik Ambadas
Khadse
Date: 2014.08.27 12:43:46 +05'30'

( र. अां. खडसे )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) सांचालक, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
2) उप सांचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर.
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3) सवण ववभागीय सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा.
4) सवण वजल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्िा.
5) सवण प्रािे वशक उप सांचालक, वस्त्रोद्योग, मांबई/नागपूर/सोलापूर/औरांगाबाि.
6) व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ मया., नागपूर.
7) अध्यक्ष, वविभण ववणकर केंद्रीय सहकारी सांस्िा, नागपूर.
8) अध्यक्ष पवश्चम महाराष्ट्र हातमाग ववणकर केंद्रीय सहकारी मांडळ, सोलापूर.
9) महालेखापाल 1 (लेखा व अनज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मांबई .
10) महालेखापाल 2 (लेखा व अनज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर.
11) अवधिान व लेखा पवरक्षा अवधकारी, मांबई.
12) वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मांबई.
13) वस्त्रोद्योग आयक्त, भारत सरकार, मांबई.
14) ववकास आयक्त (हातमाग), वस्त्रोद्योग मांत्रालय, भारत सरकार, नवी विल्ली.
15) ववत्त ववभाग, व्यय-2
16) कक्ष अवधकारी, 17-स, सहराक. पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांत्रालय, मांबई -32.
17) वनवड नस्ती (टे क्स-3).
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