
                                                            महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण, 2019 नुसार 
      पुनरुज्जिवनक्षम नसलले्या तसेच बंद उद्योि 
      घटकासंाठी गवशेष अभय योिना (Special 
      Amnesty Scheme). 
 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योि, ऊिा व कामिार गवभाि 

शासन गनणणय क्रमाकं :- गवअयो-2019/ प्र.क्र.15/ उद्योि-10 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राििुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
गदनाकं :- 18 ऑिस्ट, 2021. 

 

वाचा :- 1) उद्योि,ऊिा व कामिार गवभािाचा शासन गनणणय क्रमाकं :- आयआयआय-पॉगलसी 
                -2010/प्र.क्र.768/उद्योि-2, गदनाकं 22 फेब्रवूारी, 2013. 
            2) उद्योि,ऊिा व कामिार गवभािाचा शासन गनणणय क्रमाकं :-एसआयसी-2013/ 
                 प्र.क्र.51/13/उद्योि-10, गदनाकं 2 मे, 2013. 
            3) उद्योि,ऊिा व कामिार गवभािाचा शासन गनणणय क्रमाकं :-एसआयसी-2013/ 
                 प्र.क्र.51/13/उद्योि-10, गदनाकं 1 ऑिस्ट, 2013. 
            4) उद्योि संचालनालय, मंुबई याचंे पगरपत्रक क्रमाकं :- उसं / आउक / गवशेष अभय 
               योिना-2013-14/ कायणपध्दती /2013/बी-18094, गदनाकं 7 गडसेंबर, 2013. 
            5) उद्योि,ऊिा व कामिार गवभािाचा शासन गनणणय क्रमाकं :-एसआयसी-2013/ 
                 प्र.क्र.51/13/उद्योि-10, गदनाकं 14 ऑिस्ट, 2014. 
            6) उद्योि,ऊिा व कामिार गवभािाचा शासन गनणणय क्रमाकं :- एसआयसी-2013/ 
                 प्र.क्र.51/13/उद्योि-10, गदनाकं 6 मे, 2016. 
            7) उद्योि,ऊिा व कामिार गवभािाचा शासन गनणणय क्रमाकं :- मऔधो-2019/ प्र.क्र.6 / 
                 उद्योि-2, गदनाकं 7 माचण, 2019. 
 

प्रस्तावना :- 
  महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण -2013 नुसार पुनरुज्जिवनक्षम नसलेल् या तसेच बंद उद्योि 
घटकाचंी िगमनीसकटची ज्स्िर मालमत्ता वापरात येण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून  अशा उद्योि  घटकानंा  
सुलभ   गनिणमन पयाय उपलब्ध करुन देण्यासाठी गवशेष अभय योिना राबगवण्यात येत होती . सदर 
गवशेष अभय योिना गदनांक 31 माचण, 2017 पयंत राबगवण्यात आली.  महाराष्ट्राचे औद्योगिक 
धोरण,2019 मध्ये मुद्दा क्रमाकं 14.1 येिे गवशेष अभय योिना चा समावशे आहे. "गवशेष अभय 
योिना" राबगवताना आलेल्या अडचणी  तसेच िास्तीत िास्त उद्योि घटकानंा या योिनेचा लाभ 
गमळावा या बाबी गवचारात घेऊन, सुधागरत स्वरुपात "गवशेष अभय योिना" राबगवण्याची बाब 
शासनाच्या गवचाराधीन होती. 
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शासन गनणणय :- 
 

  पुनरुज्जिवनक्षम नसलेल्या व बंद उद्योि घटकाकंडील शासकीय देणी  िकीत 
असल्यास,  त्या िकीत देणीची मुद्दल रक्कम घटकाने एकरकमी भरल्यास, त्यावरील व्याि व 
दंडनीय रक्कम माफ करुन, त्या उद्योि घटकाची ज्स्िर मालमत्ता अन्य उद्योि घटकाकडे 
हस्तातंरीत करण्यास  गवशेष अभय योिनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योिना महाराष्ट्राचे 
नवीन औद्योगिक धोरण -2019 च्या कालावधीपयंत अंमलात राहील. 
 

  या योिनेचा लाभ खालील गनकष पूणण करणाऱ्या उद्योि घटकानंा देण्यातं येईल. 
अ) एक वषापेक्षा अगधक कालावधीसाठी बंद असलेला ककवा न्यायालयाकडून नादार / गदवाळखोर 
(Insolvent) म्हणनू घोगषत झालेला उद्योि घटक. 
 

ब) गरझव्हण बँक ऑफ इंगडयाच्या मािणदशणक सुत्रानुसार पुनरुज्जिवनक्षम नसलेला  उद्योि  घटक. 
 

क) उद्योि घटक हस्तातंरणामुळे घटकाच्या व्यवस्िापनात बदल होऊन   घटक पुढे यशस्वीगरत्या 
चालू रागहल. 
 

  वगरल गनकषाचंी पूतणता करणाऱ्या उद्योि घटकास गवशेष अभय योिनेचा लाभ देताना  
खालील सूचनाचंे पालन करणे आवश्यक आहे. 
 

1) घटक बंद असल्याबाबत / पुनरुज्जिवनक्षम नसल्याबाबत संबंगधत गवत्तीय संस्िेच े प्रमाणपत्र 
ककवा गरझव्हण बँक ऑफ इंगडया ने केलले्या आिारी उद्योिाच्या व्याख्येनुसार घटक आिारी 
असल्याबाबत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल. 
 

2) घटक बंद पडले असल्याबाबतची खात्री करताना, त्या घटकाची संबंगधत कालावधीतील गवद्युत 
देयके, पाण्याची देयके, वीि / पाणीपुरवठा खंडीत केल्याबाबतची कािदपत्रे, उत्पादन बंद 
पडल्याच्या आर्थिक वषापासूनचे वार्थषक ताळेबंद यापकैी कोणताही पुरावा ग्राहय धरण्यात येईल 
व त्यासोबत उद्योि  घटकाने घटक बंद पडल्याच्या गदनाकंासंबंधी प्रगतञापापत्र सादर करणे 
आवश्यक रागहल. 
 

3) घटकास गवशेष अभय योिनेचा लाभ देण्यात आल्यानंतर पूवीच्या व्यवस्िापनामध्ये बदल 
अपेगक्षत आहे. यामध्ये - 
 अ) कंपनी असेल तर त्याच्या भाि भाडंवलातील गनयंत्रक गहतसंबंधामंध्ये  (कंरोकलि स्टेक) बदल. 
 ब) भािीदारी संस्िा असेल तर िुन्या भािीदार / भािीदाराकंडे गनयंत्रक गहतसंबंधा एवढी 
भािीदारी नसावी. 
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4) नवीन घटकाने पूवीच्या घटकाच्या ज्स्िर मालमत्तेएवढी (िगमनीची मुळ ककमत व िगमनीच्या 
घसारा मुल्याएवढी ) गकमान ज्स्िर भाडंवली िंुतवणूक करणे आवश्यक रागहल. सदरची िंुतवणकू 
अभय योिना लािू झाल्यापासून तीन वषामध्ये करणे आवश्यक रागहल. सदरची िंुतवणकू ही 
किाच्या परतफेडीच्या स्वरुपात नसावी. 
 

5) जया पुनरुजिीवनक्षम नसलेल्या / बंद उद्योि घटकाबंाबत न्यायालय / प्रागधकरणाकडे दाव े
प्रलंगबत आहेत, अशा उद्योि घटकानंा गवशेष अभय योिनेचा लाभ देण्याबाबत संबंगधत गवभािाने 
गनणणय घ्यावयाचा आहे. 
 

6) गदनाकं 1 एगप्रल, 2010 पूवी व त्यानंतर बंद पडून नवीन व्यवस्िापनाकडे हस्तातंरीत झालेले 
घटक िर सदर शासन गनणणयातील सवण अटींची पूतणता करीत असतील तर अशा बंद घटकाने 
शासनाची मूळ िकीत रक्कम "गवशेष अभय योिना मंिूर केल्यानंतर पगहल्या दोन वषांमध्ये दोन 
हप्त्यांमध्ये भरल्यास" अशा बंद घटकाला गवशेष अभय योिनेचा लाभ देण्यात येईल. 
 

7) गदनाकं 1 एगप्रल, 2019 पूवी बंद पडलेल्या व हस्तातंरीत झालेल्या परंतु उत्पादनात न िेलेल्या 
उद्योि घटकावंर शासनाच्या कोणत्याही गवभािाकडून वसुलीची कायणवाही सुरु असेल तर, अशा 
घटकानंी शासकीय िकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरणा केल्यास, त्यानंा गवशेष अभय 
योिनेंतिंत लाभ देण्यातं येईल. 
 

8) सदर योिनेचा लाभ शासकीय िकीत देणीकगरताच आहे. जया उद्योिास, उत्पादन घटक 
उभारणीसाठी शासनाच्या अगधपत्याखालील महामंडळानंी स्व:गनधीतून किण गदले आहे,  त्या 
महामंडळानंी िकीत किाच्या परतफेडीची वसूली स्वत: करावी. त्याकरीता संबंगधत उद्योि 
घटकाच्या मालमत्ताचंे पुनणिठन कराव.े 
 

9) सामुगहक प्रोत्साहन योिना 1988 ककवा त्यापूवीच्या सामुगहक प्रोत्साहन योिनेनुसार उद्योि 
घटकानंी प्रत्यक्षात उपभोिलेले शासन अनुदान / प्रोत्साहनाच्या रकमेबाबतची मागहती त्या उद्योि 
घटकाकडे / अंमलबिावणी करणाऱ्या संबंगधत कायालयाकडे आढळून येत नाही, अशा 
पगरज्स्ितीत घटकास गदलेल्या पात्रता प्रमाणपत्र मंिूर केलेल्या भाडंवली िंुतवणकूीच्या 100 
टक्के गवक्रीकर उपभोिले आहे असे समिून त्या घटकाला गवशेष अभय योिनेचा लाभ देण्यातं 
यावा. तसेच जयाचं्या बाबतीत पात्रता प्रमाणपत्र, इ. कािदपत्रे आढळून येत नाहीत अशा प्रकरणी 
त्या घटकाने आतापयंत उपभोिलेली प्रोत्साहने / अनुदान हे एकूण मंिूर अनुदान म्हणनू गवचारात 
घेऊन गवशेष अभय योिनेचा लाभ देण्यांत यावा. ( उदा. साप्रोयो नुसार गवक्रीकर प्रोत्साहने, गवशेष 
भाडंवली अनुदान, इ.) 
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10) नवीन व्यवस्िापनाने त्याच गठकाणी तीन वषाच्या आत उत्पादन घटक सुरु करणे अपेगक्षत 
आहे. तसेच सदर उद्योि घटक भगवष्ट्यात उत्तमगरत्या चालू रागहल, या दृष्ट्टीकोनातून त्या 
उद्योिकास उत्पादनात बदल करण्याची मुभा असेल. त्या गठकाणी सेवा उद्योि ( उदा. आयटी / 
बीटी / िीम पाकण , इ. ) देखील सुरु करता येईल, जया योिे त्या िगमनीचा योग्य वापर होऊन 
रोििार गनर्थमती व िंुतवणूक शक्य होईल. 
 

11) िे उद्योि घटक SARFESI Act, DRT, High Court Liquidator तसेच NCLT / NCALTयाचंे 
आदेशान्वये कोणत्याही बोझ्यागशवाय (Encumbrances) हस्तातंरीत झालेली असतील तर अशा 
घटकाकंडून साप्रोयो अंतिंत असलेली िकबाकी वसुल करता येऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे, 
त्या घटकाचं्या गठकाणी नवीन / गवस्तारीकरणातंिंत येणारा घटक साप्रोयो अंतिंत प्रचगलत 
धोरणानुसार  प्रोत्साहने गमळण्यास पात्र होऊ शकेल. 
 

          National Company Law Tribunal (NCLT) यांचेकडे सुरु असलेल्या दाव्याचं्या बाबतीत राजय 
शासनाच्या गवगवध गवभािांनी त्याचंी िकीत देणी गवगहत कालावधीत NCLTला न कळगवल्यामुळे राजय 
शासनास िकीत देणींसंदभात काही समस्या गनमाण होत आहेत. त्यामुळे NCLT प्रकरणे हाताळण्यासाठी 
उद्योि गवभाि व उद्योि संचालनालय यांच्यामध्ये स्वतंत्र यंत्रणा कायाज्न्वत करण्यांत येईल. सदर स्वतंत्र 
यंत्रणेमाफण त NCLT  व उद्योि घटकाशी समन्वय साधून राजयाच्या िकीत देणींची परतफेड करण्याच्या 
दृष्ट्टीने आवश्यक उपाययोिना करण्यात येतील. 
 

12) गवशेष अभय योिनेबाबतची अंमलबिावणी उद्योि गवभािाच्या अगधपत्याखालील गवकास 
आयुक्त (उद्योि), उद्योि संचालनालय याचंे कायालयामाफण त करण्यात येईल. गवशेष अभय 
योिना मंिूर केल्यानंतर संबंगधत गठकाणी घटक सरुु झाला ककवा नाही याचे संगनयंत्रण उद्योि 
संचालनालय ककवा त्यानंी  प्रागधकृत  केलले्या  अगधकाऱ्याने करावयाचे आहे. 
 

13) गवशेष अभय योिनेंतिंत गवगवध गवभािानंी जया उद्योि घटकानंा लाभ गदला त्याबाबतची 
मागहती, लाभ / सूट गदलेली रक्कम याबाबतची मागहती त्या गवभािाने उद्योि संचालनालय ककवा 
त्यानंी प्रागधकृत केलेल्या अगधकाऱ्याकडे द्यावी. 
     सदर उद्योिाचं्या शासकीय देण्याचंी मागहती उद्योि संचालनालयाच्या ऑनलाईन 
संकेतस्िळावर प्रदर्थशत केली िाईल. 
 
 

14) गवशेष अभय योिनेचा लाभ घेतलेल्या नवीन व्यवस्िापनाने त्यानंा गवशेष अभय योिना मंिूर 
झाल्याच्या गदनाकंापासून तीन वषाच्या आत त्या गठकाणी उत्पादन सुरु करणे आवश्यक राहील. 
तसे न केल्यास, गवशेष अभय योिनेंतिंत मंिूर केलेले लाभ द.सा.द.शे.12% व्यािासह वसुल 
करण्यातं येईल. सदर वसुली संदभात उद्योि सचंालनालयाने गवगहत केलेल्या  नमुन्यानुसार  
गत्रपक्षीय करार करण्यात येईल. तो पूवीच्या उद्योि घटकाचा मालक , नवीन उद्योि घटकाचा 
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मालक या दोघावंर बंधनकारक राहील. सदर वसुली जया लाभाचं्या संदभात असेल त्या संबंगधत  
गवभािाने / गवभािाने प्रागधकृत केलेल्या कायालयाने करावयाची आहे. त्याबाबतची मागहती 
संबंगधत गवभाि / प्रागधकृत कायालयाने उद्योि संचालनालय ककवा त्यानंी प्रागधकृत केलेल्या 
अगधकाऱ्याकडे सादर करावी. 
 

15) सदर योिना राबगवण्याचे / मंिूरीचे अगधकार संबंगधत गवभािप्रमुख ककवा त्यानंी प्रागधकृत 
केलेले अगधकारी यानंा देण्यात येत असून, गवशेष अभय योिनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योि घटकाने 
संबंगधत गवभािप्रमुख ककवा त्यानंी प्रागधकृत केलेले अगधकारी याचंेकडे गवगहत कालावधीत अिण 
करणे आवश्यक राहील. एखादा अिण नामंिूर केल्यास, अिण नामंिूर करणाऱ्या अगधकाऱ्याच्या 
वगरष्ट्ठ अगधकाऱ्याकडे 30 गदवसाचं्या आत अपील करता येईल. 
 

16) सदर योिना गनमशासकीय संस्िा, शासकीय कंपन्या व महामंडळे याचं्याकडील शासकीय 
िकीत देण्यासंाठी देखील लािू राहील. 
 

17) सदर शासन गनणणयाच्या अनुषंिाने गवशेष अभय योिनेची पगरणामकारक अंमलबिावणी 
होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून संबंगधत गवभािाने आवश्यक त्या सूचना / मािणदशणक तत्व े गनिणगमत 
करावीत. 
 

18) पुनरुज्जिवनाच्या प्रस्तावागशवाय गिल्हा उद्योि कें द्राने आिारी उद्योिाचा अिण ज्स्वकारावा व 
गिल्हास्तरीय आिारी उद्योि बैठकीत संबंगधत बँक अगधकाऱ्यानंा बोलावून पुनर्थिगवत प्रस्ताव 
गवगहत मुदतीत सादर करण्याच्या सूचना द्याव्यात. यामुळे उद्योि घटकानंा आिारी उद्योि 
प्रमाणपत्र गमळणे सुकर होईल. 
 

19) सदर योिनेचा कालावधी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण -2019 च्या कालावधीपयंत 
राहील. 
 

         सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध  करण्यात  आला  असून,  त्याचा  संकेताकं 202108171732538110 असा  आहे. हा 
आदेश गडिीटल स्वाक्षरीने साक्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे . 
 

  महाराष्ट्राचे राजयपाल याचं्या आदेशानुसार व नावानें, 
 

 
 

                   ( संिय देिावंकर ) 
                      सह सगचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रगत, 
1. मा.राजयपाल याचंे प्रधान सगचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. सगचव, गवत्त मंत्रालय (बँकीि गवभाि), भारत सरकार, नवी गदल्ली. 
3. सगचव, उद्योि मंत्रालय, भारत सरकार, नवी गदल्ली. 
4. िव्हनणर, गरझव्हण बँक ऑफ इंगडया, मंुबई. 
5. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सगचव. 
6. मा.मंत्री (उद्योि) याचंे खाििी सगचव. 
7. मा.राजयमंत्री (उद्योि) याचंे खाििी सगचव. 
8. मा.मंत्री (सवण) व मा.राजयमंत्री (सवण) याचंे खाििी सगचव. 
9. मा.गवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र गवधानसभा / गवधानपगरषद याचंे खाििी सगचव, महाराष्ट्र 
     गवधानमंडळ सगचवालय, गवधानभवन, मंुबई. 
10. महाराष्ट्र राजयातील सवण संसद सदस्य. 
11. महाराष्ट्र राजयातील सवण गवधानसभा व गवधानपगरषद सदस्य. 
12. मा.मुख्य सगचव 
13. शासनाचे सवण अपर मुख्य सगचव / प्रधान सगचव / सगचव, मंत्रालय, मंुबई. 
14. गवकास आयुक्त (उद्योि), उद्योि संचालनालय, मंुबई. 
15. गवभािीय आयुक्त, कोकण गवभाि / औरंिाबाद गवभाि / पुणे गवभाि / नागशक गवभाि / 
अमरावती गवभाि / नािपूर गवभाि. 
16. मुख्य कायणकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ, मंुबई. 
17. सवण गिल्हागधकारी. 
18. उद्योि, ऊिा व कामिार गवभािाच्या गनयंत्रणाखालील महामंडळे / शासकीय उपक्रम याचं े
व्यवस्िापकीय संचालक / मुख्य कायणकारी अगधकारी. 
19.उद्योि सहसंचालक / अगधक्षकीय उद्योि अगधकारी, मंुबई प्रागधकरण गवभाि / कोकण गवभाि 
/ पुणे गवभाि / नागशक गवभाि / अमरावती गवभाि / औरंिाबाद गवभाि / नािपूर गवभाि. 
20.अगधक्षकीय उद्योि अगधकारी (मैत्री), कृपागनधी गबल्डींि, 9, वालचंद गहराचंद मािण, बेलाडण 
इस्टेट, फोटण, मंुबई-400 038. (सदर शासन गनणणय मैत्री कक्ष च्या सकेंतस्िळावर अपलोड 
करावा.) 
21. महाव्यवस्िापक, गिल्हा उद्योि कें द्र (सवण). 
22. गनवडनस्ती (उद्योि-10). 
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