
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर (अनुसुचित   
जाती/अनुसूचित जमाती )  उद्योजकांसाठी चिशेष 
सामुचहक प्रोत्साहन योजनेतील अनुदान मंजूरी ि 
चितरणािी मार्गदशगक तत्ि े
 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार चिभार् 

शासन शुध्दीपत्रक क्र.साप्रोयो-2021/प्र.क्र.142/उद्योर्-8 
मंत्रालय,मंुबई-400 032. 

चदनांक - 18 जानेिारी, 2022, 
  

                      संदभग:- 1) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन चनणगय क्र. साप्रोयो-2013/प्र.क्र.54/ 
                                      उद्योर्-8,चद.01/04/2016 
                                  2) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन चनणगय क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योर्-8,चद.11 फेब्रिुारी,2016 
                                  3) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन चनणगय क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योर्-8,चद. 11 मे,2016 
                                  4) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योर्-8,चद. 13.07.2016 
                                  5) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योर्-8,चद. 05.01.2017 
                                  6) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योर्-8,चद. 11.04.2019 
                                  7) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन चनणगय क्र. मऔधो-2019/प्र.क्र.6/ 
                                      उद्योर्-2,चद.07 मािग,2019 
                                 8) उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार चिभार्,शासन चनणगय क्र. साप्रोयो-2019/प्र.क्र.46/ 
                                      उद्योर्-8,चद.16 सप्टेंबर,2019 
प्रस्तािना 
  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांि े १२५ व्या जयंती चनचमत्त राज्यातील अनुसूचित 
जाती/जमाती उद्योजकानंा उत्तेजन देऊन त्यांना स्ियंपणूग ि आर्थिक ष्ष्ट्टया स्िािलंबी करयायायाया उदेाषाने 
राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर (अनुसूचित जाती/जमाती ) उद्योजकांसाठी चिशेष प्रोत्साहन योजना 
राबचियायाबाबत संदभाधीन क्र. २ येिील चद.11 फेब्रिुारी,2016 याया शासन चनणगयान्िये आदेश चनर्गचमत करयायात 
आले होते. तसिे यानुषंर्ाने संदभाधीन क्र. 3 येिील चद.11 मे,2016 याया शासन चनणगयान्िये सदरहू  योजनेिी 
मार्गदशगक तत्ि ेदेखील चनर्गचमत करयायात आली आहेत.महाराष्ट्रािे नचिन औद्योचर्क धोरण-2019 संदभाधीन 
क्र. 7 येिील  चद.07 मािग,2019 याया शासन चनणगयान्िये जाहीर करयायात येऊन, त्यानुषंर्ाने संदभाधीन क्र. 8 
येिील चद.16 सप्टेंबर,2019 याया शासन चनणगयान्िये, सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 लारू् करयायात आली 
आहे. सदर योजनेिा कालािधी चद.01.04.2019 ते चद.31.03.2024 ककिा नचिन सामुचहक प्रोत्साहन योजना 
अंमलात येईपयंत राहणार आहे. त्यामुळे चद.11 मे,2016 मधील खालील पचरयाछेदांध्ये  सामुचहक प्रोत्साहन 
योजना-2019 िा शासन चनणगय चद.16.09.2019 नुसार सुधारणा करयायािी बाब शासनायाया चििाराधीन होती.                        
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शासन शुध्दीपत्रक - 
 संदभाधीन क्र. 2 येिील शासन चनणगय क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/उद्योर्-8,चद.11 मे ,2016  मध्ये 
खालीलप्रमाणे सधुारणा करयायात येत आहेत:- 
 
 पचरयाछेद क्र. 2 )योजनेिी व्याप्ती:- सदर पचरयाछेदातील 2.1  खालीलप्रमाणे सधुाचरत करयायात येत आहे:-   

2.1)  सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 याया संदभात उद्योर् चिभार्, शासन चनणगय चद.16.09.2019 याया 
पचरयाछेद क्र.1.2 मध्ये नमूद केलेल्या घटकांना सदर येाजना लारू् राहील. सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 
अंतर्गत ज्या निीन सूक्ष्म,लघु ि मध्यम उत्पादक घटकांना पात्रता प्रमाणपत्र चनर्गचमत करयायात आले आहे अस े
घटक देखील पात्र राहतील. 

 
पचरयाछेद क्र. 3 ) पात्रता: - सदर पचरयाछेदातील तरतुद खालीलप्रमाणे सुधाचरत करयायात येत आहे:-  
 सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१9 संदभात शासन चनणगय चद.16.09.2019 याया  पचरयाछेद क्र.1.2  मध्ये 
नमूद केलेप्रमाणे ि माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेिा धोरण 2015 याया पचरयाछेद -4 (i)(ii)(iii) (V) 
& (Vi) अन्िये चनचित केलेल्या माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतु सेिा ज्यांना सामुचहक प्रोत्साहन 
योजना २०१9 निीन ि चिस्तारीत लघु,लहान, मध्यम उत्पादक घटकांना पात्रता प्रमाणपत्र चमळाले आहे अस े
घटक पात्र राहतील. 
 
पचरयाछेद क्र.  5 ) भखंडासाठी  अनुदान : - सदर पचरयाछेदातील 5.6  खालीलप्रमाणे सधुाचरत करयायात येत आहे:-     
        5.6) भखंूड भाडेकरारािा कालािधी सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 नुसार चदलेल्या पात्रता 
प्रमाणपत्रायाया कायगप्रिन (operative) कालािधीयाया समतलु्य राहील. 
 
              पचरयाछेद क्र. 7) भांडिल अनुदान:- सदर पचरयाछेदातील 7.2 मध्ये अंतभूगत तक्तत्यात खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करयायात येत आहे:- 
 

                         
अ.क्र 

सा.प्रो.यो -२०१9 नुसार तालकुा 
िर्ीकरण 

स्स्िर भांडिली 
र्ुंतिणकूीिी टक्तकेिारी 

कमाल भांडिली 
अनुदान (रु. लाखात) 

१. अ ि ब १५% 15 
२) क १५ % १५ 
३) ड २०% २० 
४) ड+,चिदभग,मराठिाडा,रत्नाचर्री,कसधुदुर्ग 

ि धुळे 
२५% २५ 

5)  ना उद्योर् चजल्हा /नक्षल प्रभािी क्षेत्र/ 
आकांक्षी चजल्हे 

३०% ३० 

 

          पचरयाछेद क्र. ८) व्याज अनुदान: सदर पचरयाछेदातील 8.4 मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करयायात येत 
आहे:- 
 
8.4)       प्रस्ततु प्रयोजनािग व्याज अनुदानािी रक्तकम संबचंधत बकेँला अंमलबजािणी यंत्रणेकउनू आिश्यक चनधी 
सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 अंतर्गत उद्योर् चिभार्ाकडे उपलब्ध चनधीतनू देयायात येईल. 
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पचरयाछेद क्र. 9) अनुदान चितरणायाया सिगसाधारण सूिना:-  
9.1) मंजूरी ि चितरण यंत्रणा:- सदर पचरयाछेदातील  क येिे नमूद तरतुद   खालीलप्रमाणे सधुाचरत करयायात येत 
आहे:-     
    क) सदर येाजनेतील घटकांसाठी अंमलबजािणी यंत्रणा या सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 याया शासन 
चनणगय चद.16.09.2019 मधील पचरयाछेद क्र. ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील ि सामुचहक प्रोत्साहन योजना-
2019 मधील नमुद चिचहत नमुन्यात अजग करतील. 
पचरयाछेद क्र.11) संचनयंत्रण ि पनुगचरक्षण:-सदर पचरयाछेदातील तरतूद खालीलप्रमाणे सधुाचरत करयायात येत 
आहे:- 
        सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 याया शासन चनणगय चद.16.09.2019 मधील पचरयाछेद क्र.9.1 ि 9.2 
याया तरतुदीप्रमाणे पात्र घटकांिे उत्पादन प्रचक्रयांि ेसंचनयंत्रण करयायात येईल. 
 पचरयाछेद क्र.12:- सदर पचरयाछेद क्र.12 खालीलप्रमाणे नव्याने समाचिष्ट्ट करयायात येत आहे:- 
                 तसिे प्रस्ततु योजनेयाया मार्गदशगक तत्िांसंदभात चनर्गचमत करयायात आलेला शासन चनणगय चद.11 
मे,2016 मधील पचरयाछेद क्र.४ मध्ये नमूद केल्यानुसार सदर योजना पढुील आदेशापयंत िालू राचहल ि सदर 
योजना सामुचहक प्रोत्साहन  योजना-2013 मधील पात्रता प्रमाणपत्रधारक ि सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 
अंतर्गत योजनेयाया चिचहत अटी,शती ि चनकष पणूग करीत असलेल्या पात्र घटकांना लारू् राहीतील. तसिे सामुचहक 
प्रोत्साहन  योजना-2013 अतंर्गत पचरणामकारक टप्पा पणूग केलेल्या परंत ु चद.01.04.2019 नंतर उत्पादनात 
रे्लेल्या घटकानंा सदर येाजनेिा लाभ घेता येईल. 
 
 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनायाया www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळािर उपलब्ध 
करयायात आले असून त्यािा संकेताक  क्र. 202201171724505510   असा आहे. हे शुध्दीपत्रक चडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढयायात येत आहे.  

 महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांयाया आदेशानुसार ि नािाने  
 
 

 (रकिद्र र्ुरि ) 
सह  सचिि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
१) मा. मुख्यमंत्री, यांि ेप्रधान सचिि महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
२) सिग सबंचंधत मा.मंत्री यािंे सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
३) सिग सबंचंधत मा.राज्यमंत्री यािंे खाजर्ी सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
४) मा.चिरोधी पक्षनेता, चिधानपचरषद/चिधानसभा यािंे खाजर्ी सचिि, चिधानभिन, मंुबई. 
५) सिग चिधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६) मा.मुख्य सचिि, मंत्रालय, मंुबई 
७) सिग मंत्रालयीन चिभार्ाि ेअपर मुख्य सचिि/प्रधान सचिि/सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
८) आयुक्तत, कौशल्य चिकास , रोजर्ार ि उद्योजकता संिालनालय, कोकण भिन, निी मंुबई, 
९) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र , मंुबई 
१०) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नार्परू, 
११) महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-१, महाराष्ट्र मंुबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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१२) महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-२ महाराष्ट्र नार्परू  
१३) अचधदान ि लेखा अचधकारी, मंुबई 
१४) चनिासी ि लेखा परीक्षा  अचधकारी, मंुबई 
१५) मुख्य कायगकारी अचधकारी , महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळ, अधेंरी मंुबई. 
१६) चिकास आयकु्तत तिा उद्योर् संिालक, निीन प्रशासन इमारत, पचहला मजला मंत्रालय,  मंुबई-३२. 
१७) Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 
१८) सिग कायासने , उद्योर् चिभार्, उद्योर् ऊजा ि कामर्ार चिभार्, मंत्रालय, मंुबई ३२ 
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