
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर (अनुसुचित   
जाती/अनुसूचित जमाती )  उद्योजकांसाठी चिशेष 
सामुचहक प्रोत्साहन योजना 

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊजा ि कामगार चिभाग 

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

चदनांक - 18 जानेिारी, 2022,  
 

                      संदभभ:- 1) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन चनर्भय क्र. साप्रोयो-2013/प्र.क्र.54/ 
                                      उद्योग-8,चद.01/04/2016 
                                  2) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन चनर्भय क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योग-8,चद.11 फेब्रिुारी,2016 
                                  3) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन चनर्भय क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योग-8,चद. 11 मे,2016 
                                  4) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योग-8,चद. 13.07.2016 
                                  5) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योग-8,चद. 05.01.2017 
                                  6) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/ 
                                      उद्योग-8,चद. 11.04.2019 
                                  7) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन चनर्भय क्र. मऔधो-2019/प्र.क्र.6/ 
                                      उद्योग-2,चद.07 मािभ,2019 
                                 8) उद्योग,ऊजा ि कामगार चिभाग,शासन चनर्भय क्र. साप्रोयो-2019/प्र.क्र.46/ 
                                      उद्योग-8,चद.16 सप्टेंबर,2019 
 

प्रस्तािना 
  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांि े १२५ व्या जयंती चनचमत्त राज्यातील अनुसूचित 
जाती/जमाती उद्योजकानंा उत्तेजन देऊन त्यांना स्ियंपरू्भ ि आर्थिक दृष्ट्टया स्िािलंबी करण्याच्या उदेेृषाने 
राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर (अनुसूचित जाती/जमाती ) उद्योजकांसाठी चिशेष प्रोत्साहन योजना 
राबचिण्याबाबत संदभाधीन क्र. २ येिील चद.11 फेब्रिुारी,2016 च्या शासन चनर्भयान्िये आदेश चनगभचमत करण्यात 
आले होते. तसिे यानुषंगाने संदभाधीन क्र. 3 येिील चद.11 मे,2016 च्या शासन चनर्भयान्िये सदरहू  योजनेिी 
मागभदशभक तत्ि ेदेखील चनगभचमत करण्यात आली आहेत.सदरहू चद.11 मे,2016 च्या शासन चनर्भयातील पचरच्छेद 
क्र.४ मध्ये या योजनेिा कायभप्रिर् कालािधी पढुील आदेशापयंत िालू राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. 
त्यािबरोबर सामुचहक प्रोत्साहन योजनेत भचिष्ट्यात होर्ाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने समुचित सुधारर्ा प्रस्तुत 
योजनेत यिािकाश करण्यात येतील अस ेदेखील नमूद केले आहे. 
                         महाराष्ट्राि े नचिन औद्योचगक धोरर्-2019 संदभाधीन क्र. 7 येिील  चद.07 मािभ,2019 च्या 
शासन चनर्भयान्िये जाहीर करण्यात येऊन, त्यानुषंगाने सदंभाधीन क्र. 8 येिील चद.16 सप्टेंबर,2019 च्या शासन 
चनर्भयान्िये, सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेिा कालािधी 
चद.01.04.2019 ते चद.31.03.2024 ककिा नचिन सामुचहक प्रोत्साहन योजना अंमलता येईपयंत राहर्ार आहे. 
त्यामुळे चद.11 मे,2016 च्या शासन चनर्भयातील पचरच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
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आंबडेकर (अनुसूचित जाती/जमाती) उद्योजकांसाठी चिशेष प्रोत्साहन योजनेिा शासन चनर्भय चद.11 
फेब्रिुारी,2016 मधील पचरच्छेद 2,6,7 ि 8 मध्ये सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 िा शासन चनर्भय 
चद.16.09.2019 नुसार सधुारर्ा करण्यािी बाब शासनाच्या चििाराधीन होती.  
                   
शासन शुध्दीपत्रक :- 
 संदभाधीन क्र. 2 येिील शासन चनर्भय क्र. साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/उद्योग-8,चद.11 फेब्रिुारी,2016 
मध्ये खालीलप्रमारे् सुधारर्ा करण्यात येत आहेत:- 
  पचरच्छेद क्र.2) योजनेिी व्याप्ती:- सदर पचरच्छेदातील ब) मध्ये खालीलप्रमारे् सधुारर्ा करण्यात येत आहे:- 
            ब)  शासन चनर्भय उद्योग चिभाग, चद.16.09.२०१9  अन्िये चिचहत सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१9  
                     च्या मागभदशभक तत्िातील पचर. १.२ अन्िये उत्पादक उद्योगािंी व्याप्ती  

  
   पचरच्छेद क्र.  ६) चिशेष सामुचहक  प्रोत्साहन योजनेि ेचिचहत चनकष:- सदर पचरच्छेदातील अ,ब,क ि ड मध्ये 
खालीलप्रमारे् सधुारर्ा करण्यात येत आहे:- 
 पात्र उद्योगानंा प्रिचलत सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 मधील चिचहत चनकषािंी पतूभता करत 

असल्यास खालील चिशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय राहतील. 
अ) प्रस्ततु योजनेतंगभत सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 मधील  अ ि ब प्रिगातील क्षते्रांना साप्रोयो-2019 

िे क प्रिगातील लाभ अनुज्ञये राहतील.   घटकाच्या पात्रतेसाठी घटक ज्या क्षेत्रात आहे त्याि ेचनकष 
चििारात घेतले जातील.   

          ब) प्रस्तुत योजनेतंगभत सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019मधील  क ि ड प्रिगातील क्षते्रांना साप्रोयो-2019 
िे  ड+ प्रिगातील लाभ  अनुज्ञेय राहतील.   

          क) प्रस्तुत योजनेतंगभत सामुचहक प्रोत्साहन योजना-2019 मधील ड+ प्रिगातील क्षेत्रांना चिदभभ, मराठिाडा, 
रत्नाचगरी, कसधुदुगभ ि धुळे प्रिगातील क्षते्रांना चिना उद्योग चजल्हे, नक्षलप्रिन क्षेत्र, आकांक्षी चजल्हे 
प्रिगातील लाभ अनुज्ञये राहतील.   

          ड)  उपरोक्त लाभ सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१9 अंतगभत नि ेि चिस्तारीत उत्पादन उद्योगांना लागू 
रहातील.  

  
    पचरच्छेद क्र   ७) भांडिल अनुदान : - 
   

अ.क्र सा.प्रो.यो -२०१9 नुसार तालकुा 
िगीकरर् 

स्स्िर भांडिली 
गुंतिर्कूीिी टक्केिारी 

कमाल भांडिली 
अनुदान (रु. लाखात) 

१. अ ि ब १५% 15 
२) क १५ % १५ 
३) ड २०% २० 
४) ड+,चिदभभ,मराठिाडा,रत्नाचगरी,कसधुदुगभ 

ि धुळे 
२५% २५ 

5)  ना उद्योग चजल्हा /नक्षल प्रभािी क्षेत्र/ 
आकांक्षीत चजल्हे 

३०% ३० 
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पचरच्छेद क्र. ८) िीज दर अनुदान: (संदभभ-शासन शुध्दीपत्रक चद.13.7.2016 ि चद.11.4.2019नुसार) 
प्रस्तूत प्रयोजनािभ आिश्यक चनधी उद्योग चिभागाकडे सामाचजक न्याय चिभाग ि आचदिासी चिकास 
चिभागाने उपलब्ध केलेल्या चनधीतनू भागचिण्यात येईल. 

          प्रस्तुत प्रयोजनािभ आिश्यक चनधी सामुचहक प्रोत्साहन योजना 2019 अतंगभत उद्योग चिभागाकडे 
सामाचजक न्याय चिभाग ि आचदिासी चिकास चिभागाने उपलब्ध  केलले्या चनधीतून भागचिण्यात येईल. 

 
 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यािा संकेताक  क्र. 202201171507069210  असा आहे. हे शुध्दीपत्रक चडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने  
 
 

 (रकिद्र गुरि ) 
सह  सचिि, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत,  
1. मा. मुख्यमंत्री, यांि ेप्रधान सचिि महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
2. सिभ सबंचंधत मा.मंत्री यािंे सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
3. सिभ सबंचंधत मा.राज्यमंत्री यािंे खाजगी सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.चिरोधी पक्षनेता, चिधानपचरषद/चिधानसभा यािंे खाजगी सचिि, चिधानभिन, मंुबई. 
5. सिभ चिधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सचिि, मंत्रालय, मंुबई 
7. सिभ मंत्रालयीन चिभागाि ेअपर मुख्य सचिि/प्रधान सचिि/सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
8. आयुक्त, कौशल्य चिकास , रोजगार ि उद्योजकता संिालनालय, कोकर् भिन, निी मंुबई, 
9. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र , मंुबई 
10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नागपरू, 
11. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-१, महाराष्ट्र मंुबई  
12. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-२ महाराष्ट्र नागपरू  
13. अचधदान ि लेखा अचधकारी, मंुबई 
14. चनिासी ि लेखा परीक्षा  अचधकारी, मंुबई 
१५. मुख्य कायभकारी अचधकारी , महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळ, अधेंरी मंुबई. 
१६. चिकास आयकु्त तिा उद्योग संिालक, निीन प्रशासन इमारत, पचहला मजला मंत्रालय,  मंुबई-३२. 
१७. Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 
18.      सिभ कायासने , उद्योग चिभाग, उद्योग ऊजा ि कामगार चिभाग, मंत्रालय, मंुबई ३२ 
 

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