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उद्योजकांसाठी

चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजना
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चिनांक - 11 फेब्रुिारी, 201६,
प्रस्तािना
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांिे १२५ व्या जयंती चनचमत्त राज्यातील अनुसूचित
जाती /अनुसूचित जमाती उद्योजकांना उत्तेजन िेऊन त्यांना स्ियंपूर्ण ि आर्थिक दृष्ट्टयां स्िािलंबी
करण्याच्या उद्देशाने निीन योजना कायान्िीत करण्याबाबत लगतच्या अन्य राज्य जसे आंध्रप्रिे श,
मध्यप्रिे श ि तेलंगना यांनी उद्योजकांसाठी केलेल्या धोरर्ांच्या अनुषंगाने राज्यासाठी िे खील धोरर्
प्रस्ताचित करण्यािे चनिे श मा.मुख्यमंत्री महोियांनी चिले आहेत.
२.

राज्यातील उद्योगांिा िु गणम ि अचिकचसत क्षेत्रामध्ये प्रसार ि िालना िे ण्यासाठी राज्य शासनातफे

या भागात स्िापन होर्ा-या निीन /चिस्तारीत उद्योगांना प्रोत्साहन िे ण्याकरीता सन १९६४ पासून
सामुचहक प्रोत्साहन योजना राबचिण्यात येत आहे. राज्य शासनाने नुकतेि निीन औद्योचगक धोरर् २०१३
घोचषत केले असून त्याद्वारे शाश्ित औद्योचगक चिकास साध्य करण्यासाठी चिचिध नाचिन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे
राज्यातील औद्योचगक िाढीसाठी सुयोग्य िातािरर् चनर्थमती करुन जागचतक स्तरािर स्पधात्मक स्िान
प्राप्त करुन िे र्े अचभप्रत आहे . याि बरोबर राज्य शासन समाजातील चिचिध सामाचजक चरत्या मागास
गटािा अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजक चिकास करण्यासाठी िे खील कचटबद्द असून त्यांना औद्योचगक
िाढीच्या मुख्य प्रिाहात साचमल करुन घेऊन शक्य होईल. यास्ति सिण समािेशक प्रगती ि आर्थिक
चिकास साध्य करण्यासाठी उद्योजकांसाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजना प्रस्ताचित करण्यािे
शासनाच्या चििाराधीन होते.
शासन चनर्णय प्रस्ताचित चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेतंगणत सद्यस्स्ितीत अस्तीत्िात असलेल्या सामुचहक
प्रोत्साहन योजना २०१३ आचर् उद्योजकीय चिकास योजनेिे लाभ ि त्या व्यतीचरक्त अन्य सिलती
िे ण्यािा मानस आहे. प्रस्तुत योजनेतंगणत अनुसुचित जाती/जमाती या प्रिगातील उत्पािन ि माचहती
तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेिा क्षेत्रातील उद्योजकांना लाभ अनुज्ञय
े राहतील.
अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योजकांसाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेिे ठळक
िैचशष्ट्ठे खालील प्रमार्े राहतील :1) उद्योजक - व्याख्या
अ)

एकल मालकी घटक (proprietary unit) 2) अ.जा/अ.ज उद्योजकािे १०० टक्के भाग
भांडिल.

ब) भागीिारी घटक- भागीिारी घटक ज्यामध्ये अ.जा./अ.ज. उद्योजकांिे १००% भाग भांडिल.
क) सहकारी क्षेत्र - सहकार कायद्यातंगणत ज्या नोंिर्ीकृत सहकारी संस्िेमध्ये १०० टक्के अ.जा.
अििा अ.ज. प्रिगातील उद्योजकांिा ककिा िोन्हीिा समािेश असलेली संस्िा
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ड)

खाजगी /सिणजचनक चल. घटक ज्या घटकामध्ये अनुसूचित जाती /अ.ज प्रिगातील
उद्योजकांिे भाग भांडिल चकमान 100 % असेल अशी कंपनी (सिर भाग भांडिल सामुचहक
प्रोत्साहन योजना २०१३) अंतगणत कायणप्रिन (operative) कालािधीमध्ये िे खील कमी
करण्यात येर्ार नाही.

2) योजनेिी व्याप्ती
अ) सिर योजना उत्पािक उद्योगांना लागू राचहल.
ब) शासन चनर्णय उद्योग चिभाग, चि.१.४.२०१३ अन्िये चिचहत सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१३
च्या मागणिशणक तत्िातील पचर. १.२ अन्िये उत्पािक उद्योगांिी व्याप्ती
क) माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेिा धोरर् - २०१५ च्या पचरच्छे ि - ४ (i),
(ii), (iii), (v) & (vi) अन्िये चनचित केलेल्या माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेिा
अंतणभत
ू रहातील.
३)

जागेिे िाटप
महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या एकूर् सुक्ष्म, लघु ि मध्यम
उद्योगासाठी असलेल्या औद्योचगक प्लॉटपैकी २० % प्लॉट अ.जा/अ.ज. उद्योजकांसाठी राखीि
ठे िण्यात येतील. सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योगांसाठी िाटप करेल. (भूखंड िाटपासाठी) महाराष्ट्र
औद्योचगक चिकास महामंडळातफे अजा./अ.ज. उद्योजकांसाठी स्ितं त्र जेष्ट्ठता यािी ठे िण्यात
येईल ि प्राधान्याने िाटप करण्यात येईल.

४) भूखंडासाठी अनुिान:
सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योगांसाठी महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळ क्षेत्रातील भूखंड ३० %
सिलतीच्या िराने िे ण्यात येतील (सिलत अचधकतम रु.१० लाख ) ि अन्य भागातील भूखंड २०
% सिलतीच्या िराने (अचधकतम रु. ५ लाख ) सिर सिलत सामाचजक न्याय चिभाग ि अचििासी
चिभाग च्या अिणसंकल्पीय तरतूिीतून िे ण्यात येईल. सिर सिलत नव्याने घेण्यात येर्ा-या
भूखंडासाठी लागू राहतील आचर् भूखंडाच्या पूनणखरेिीसाठी लागू राहर्ार नाही.

या

प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळािे भूखंड िर अििा चशग्रगर्क (Ready
reckoner rate) िर भूखंडािी ककमत चनचित करण्यासाठी चििारात घेण्यात येतील.

सिर

प्रयोजनािण अंिाजे रू. 30 कोटी आिती खिण प्रस्तािीत असून सामाचजक न्याय चिभागाकडू न २०
कोटी ि आचििासी चिकास चिभागाकडू न रु.१० कोटी चनधी अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे उपलब्ध
करुन िे ण्यात येईल.
५) उद्यम भांडिल चनधी:
राज्य शासनाकडू न रु. २०० कोटी िा चनधी सीडबी -SIDBI Small Industrial Development
Bank of India च्या मितीने उद्योग चिकास चनधी चनमार् केला आहे जो नव्याने स्िाचपत उद्योगांना
प्रोत्साहन म्हर्ून िे ण्यात येतो. तसेि अचतचरक्त ५० कोटीिा चनधी चिशेषत्िाने अजा./अ.ज
उद्योजकांसाठी चनमार् करण्यात येईल. सामाचजक न्याय चिभाग ि आचििासी चिकास चिभाग
यांच्या माध्यमातून राज्य शासन तेिढयाि चनधीिे अंशिान अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे करेल.
सिर चनधी नव्याने सुरु होर्ा-या उत्पािन उद्योग घटकांसाठी व्यिहायण तफाित चनधी (viable
gap funding) म्हर्ून िेण्यात येईल. लोक शाचहर आण्र्ाभाऊ साठे चिकास महामंडळ, संत
रोचहिास िमणउद्योग ि िमणकार चिकास महामंडळ, महात्मा फुले चिकास महामंडळ ि आचििासी
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चिकास महामंडळ यांच्याकडू न प्राप्त लालेल्या अजणिारांिा िे खील SIDBI Venture Capital
Fund कचरता चििार करण्यात येईल. सिर प्रयोजनािण उद्यम भांडिल चनधी रू. 50 कोटी
अनािती खिण असुन सामाचजक न्याय रू. 3३ कोटी ि आचििासी चिकास चिभाग रू. १७ कोटी
यांच्या अिणसंकल्पीय तरतुिीतुन भागचिण्यात येईल.
६)

चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेिे चिचहत चनकष
पात्र उद्योगांना प्रिचलत सामुचहक प्रोत्साहन योजनेतील चिचहत चनकषांिी पूतणता करत
असल्यास खालील चिशेष प्रोत्साहने अनुज्ञय
े राहतील.
अ) प्रस्तुत योजनेतंगणत अ ि ब प्रिगातील क्षेत्रांना क प्रिगातील लाभ अनुज्ञेय राहतील. घटकाच्या
पात्रतेसाठी घटक ज्या क्षेत्रात आहे त्यािे चनकष चििारात घेतले जातील.
ब) प्रस्तुत योजनेतंगणत क ि ड प्रिगातील क्षेत्रांना ड+ प्रिगातील लाभ अनुज्ञेय राहतील.
क) प्रस्तुत योजनेतंगणत ड+ प्रिगातील क्षेत्रांना नक्षलप्रिन क्षेत्र प्रिगातील लाभ अनुज्ञेय राहतील.
ड) उपरोक्त लाभ सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतगणत निे ि चिस्तारीत उत्पािन उद्योगांना
लागू रहातील.
इ) सिर योजनेतील उद्योजकांना राज्य शासनाच्या अििा केंद्र शासनाच्या अन्य योजनांिा लाभ
िे चखल घेता येईल.

७) भाग भांडिल अनुिान :
प्रस्तुत योजनेतंगणत सुक्षम लघु ि मध्यम गटातील केिळ निीन चनर्थमती पात्र उद्योगांना एकूर्
भांडिली गुंतिर्ूकीच्या १५ % ते ३० % भाग भांडिल अनुिान िे ण्यात येईल. सिर अनुिानािी
मयािा रु.1५ ते 3० लाख उद्योग क्षेत्राच्या गटिगणिारीनुसार राहील ि ती उत्पािनाच्या
चिनांकापासून ५ समान हप्त्यामध्ये िे ण्यात येईल. सिर चनधी सामाचजक न्याय ि आचििासी
चिकास चिभाग यांच्याकडू न प्राप्त अिणसंकल्पीय तरतूिीतून िे ण्यात येईल.
अ.क्र

सा.प्रो.यो -२०१३

स्स्िर भांडिली कमाल भांडिली अनुिान

नुसार तालुका

गुंतिर्ूकीिी

िगीकरर्

टक्केिारी

१.

अिब

१५%

15

२)

क

१५ %

१५

३)

ड

२०%

२०

४)

ड+

२५%

२५

5)

ना

चजल्हा ३०%

३०

उद्योग

(रु. लाखात)

/नक्षल प्रभािी क्षेत्र
८)

िीज शूल्क अनुिान:
प्रस्तुत योजनेतंगणत सुक्षम लघु ि मध्यम गटातील केिळ पात्र चनर्थमती उद्योगांना खालील प्रमार्े
उत्पािनाच्या चिनांकापासून िीज िापर ि त्यािे भूगतान केल्यािर पाि िषाकचरता चिद्युत शुल्क
अनुिान िे ण्यात येईल.
अ) चििभण, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्र - रु.२ प्रचत युचनट
रायगड, रत्नाचगरी ि कसधूिुगण
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ब) उिणचरत राज्य -रु १ प्रचत युचनट
प्रस्तुत प्रयोजनािण आिश्यक चनधी सामुचहक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतगणत उद्योग
चिभागाकडे उपलब्ध चनधीतून भागचिण्यात येईल.
९) व्याज अनुिान:
9.1)

प्रस्तुत योजनेतंगणत सुक्ष्म, लघु ि मध्यम गटातील केिळ पात्र चनर्थमती उद्योगांना व्याज
अनुिान िे य राहील.

सिर व्याज अनुिान घटकांनी स्िािर मालमत्ता संपािन

करण्यासाठी बॅकांकडू न अििा सािणजचनक चित्तीय संस्िेकडू न घेतलेल्या कजाच्या परत
फेडीसाठी केलेल्या प्रत्यक्ष व्याज भरण्याच्या अनुषंगाने िे ण्यात येईल. व्याज अनुिानाच्या
रकमेिी गर्ना पुढील प्रमार्े करण्यात येईल.
9.2

बॅंकेिा प्रत्यक्ष व्याज िर िजा केंद्र शासनाच्या कोर्त्याही योजनेद्वारे प्राप्त व्याज अनुिान
अििा चित्तीय संस्िेकडू न चमळालेले व्याज अनुिान ि िं डात्मक िक्रिाढ व्याज अििा ५
% प्रचत िषण यापैकी जे कमी असेल ते .

9.3

व्याज अनुिानािी प्रचतिषण मयािा घटकाने त्या िषात िापरलेल्या िीज चबलाच्या िु प्पट
असर्ार नाही.

9.4

प्रस्तुत प्रयोजनािण आिश्यक चनधी सामुचहक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतगणत उद्योग
चिभागाकडे उपलब्ध चनधीतून भागचिण्यात येईल.

१०) समुह औद्योचगक चिकास गट (cluster development )
राज्य शासन पात्र उद्योगासाठी समुह औद्योचगक चिकास गटाद्वारे प्रोत्साहन िे ईल. राज्य
शासनाच्या समुह औद्योचगक चिकास गट योजनेतंगणत १० समुहांिा चिकास या प्रयोजनासाठी
करण्यात येईल. प्रस्तुत प्रयोजनासाठी ९० % चनधी सामाचजक न्याय ि आचििासी चिकास
चिभागाकडू न अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे करण्यात येईल. समुह औद्योचगक चिकास गट
योजनेअंतगणत िरिषी 2 समुहांिा चिकास करून 5 िषात 10 समुह पूर्ण करण्यात येतील. या
प्रयोजनासाठी अनािती खिासाठी रू. 30 कोटी एिढी तरतुि प्रस्ताचित केली असुन त्याकचरता
आिश्यक चनधी सामाचजक न्याय ि आचििासी चिकास चिभागाच्या अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे
उपलब्ध करुन िे ण्यात येईल.
११)

पायाभुत सुचिधांिा चिकाससिर केंद्र शासन ि राज्य शासन सहाय्यीत समुह औद्योचगक चिकास गट योजनेतील
अत्यािशक पायाभूत सुचिधांसाठी (रस्ते,िीज,पार्ी)

१०० % अिणसहाय्य राज्य शासनातफे

िे ण्यात येईल. सिर समुह योजनेत ५०% पेक्षा अचधक लाभािी अजा./अज प्रिगातील असतील.
प्रस्तुत समुह औद्योचगक चिकास गटातील पायाभूत सुचिधा जसे रस्ते ,िीज पार्ी, सामुहीक
प्रचक्रया केंद्र ि िािर्ी केंद्र या कचरता चनधी सामाचजक न्याय ि आचििासी चिकास चिभागाकडू न
अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे करण्यात येईल. या प्रयोजनासाठी अनािती खिासाठी रू. 30 कोटी
ऐिढी तरतुि प्रस्ताचित केली असुन त्याकचरता आिश्यक चनधी सामाचजक न्याय चिभाग (२०
कोटी) ि आचििासी चिकास चिभाग (१० कोटी) अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे उपलब्ध करुन िे ण्यात
येईल.
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१२)

उबिन केंद्रािी स्िापना चिशेष प्रयोजन संस्िेच्या (SPV) च्या मितीने उबिन केंद्रािी (incubation centre)
स्िापना करण्यात येईल. महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळ या प्रयोजनासाठी चिशेष
प्रयोजन संस्िेला भूखंड उपलब्ध करुन िे ईल ि त्याकचरता आिश्यक चनधी सामाचजक न्याय ि
आचििासी चिकास चिभागाच्या अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. या
प्रयोजनासाठी अनािती खिासाठी रू. 5 कोटी एिढी तरतुि प्रस्ताचित केली असुन त्याकचरता
आिश्यक चनधी सामाचजक न्याय ि आचििासी चिकास चिभागाच्या अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे
उपलब्ध करुन िे ण्यात येईल.

13) तालुका स्तरािर अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमातीसाठी योजना अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमातीसाठी प्रिगातील िचलत युिकांमध्ये उद्योजकता
िाढीस लागािी या हेतूने प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसुचित जाती ि एक अनुसुचित जमाती
प्रिगातील उद्योजकािी चनिड करुन त्यांना प्रारंचभक स्तरापासून उद्योग उभारर्ी पासून ते उद्योग
यशस्िीचरत्या िालिर्े ि त्यातून शाश्वतचरत्या लाभ चमळे पयंत चिशेष योजना राबचिण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन चिचिध चिभागामाफणत राबचिण्यात येर्ाऱ्या उद्योग ि व्यिसाय चिकासाच्या
योजनेद्वारे तसेि प्रस्तुत चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेद्वारे अनुसुचित जाती /अनुसुचित
जमाती प्रिगातील उद्योगांना सहाय्य करण्यात येईल, तसेि त्यांना मनोधैयण चिकास आचर् तयार
मालाच्या चिक्रीकचरता सहाय्य करण्यात येईल.

प्रस्तुत योजनेिा खिण सामाचजक न्याय ि

अचििासी चिकास चिभागाच्या अनुिानातून भागचिण्यात येईल.
प्रस्तुत योजनेतील उद्योजकांिी चनिड व्यापक जाचहरात िे ऊन संबंचधतांिे अजण
मागचिण्यात येतील ि तालूक्यातील एका अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमाती उद्योजकांिी
चनिड चजल्हाचधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सचमतीमाफणत करण्यात येईल. सिर सचमतीिी
रिना ि उद्योजक चनिडीिे चनकष खालील प्रमार्े रहातील.
१३.१ ) चजल्हास्तरीय चनिड सचमती प्रत्येक चजल्हयातील प्रस्तुत योजनेसंिभात प्राप्त अजािी छाननी ि लाभािींिी अंचतम
चनिड करर्े ि योजनेिे लाभ िे ण्याकचरता चजल्हाचधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चजल्हा कृती िल
/चजल्हा चनिड सचमती खालील प्रमार्े राचहल.
अ.क्र

पिनाम

सचमतीतील स्िान

१

चजल्हाचधकारी (संबंचधत चजल्हा)

अध्यक्ष

२

व्यिस्िापक अग्रर्ी बॅंक (चलड बॅंक)

सिस्य

३

चजल्हा समाज कल्यार् अचधकारी

सिस्य

४

प्रकल्प अचधकारी अचििासी चिकास चिभाग

सिस्य

५

DICCI प्रचतचनधी

सिस्य

६

महाव्यिस्िापक चजल्हा उद्योग केंद्र

सिस्य सचिि

१३.२) लाभािींकचरता पात्रता चनकष :१) कोर्ताही उमेििार ज्यािे िय १८ िषण पूर्ण आहे
२) प्रकल्प उभारर्ी कचरता सहाय्य प्राप्त करण्याकचरता उत्पनाचािी मयािा राहर्ार नाही.
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३) संबंचधत तालुक्यांमध्ये जन्मस्िान असले पाचहजे.
४) लाभािी उद्योजकाकडे सक्षम प्राचधकाऱ्याने चिलेले जात प्रमार्पत्र असािे.
५) अनुसुचित जाती ि एक अनुसुचित जमाती प्रिगातील प्रत्येकी एक असे िोन लाभािी
प्रत्येक तालुक्यात चनिडण्यात येतील.
६) योजनेत सुक्ष्म ि लघु निीन व्यिहायण घटकांिा समािेश राहील.
७) अस्स्तत्िातील /जुन्या घटक योजनेस पात्र राहर्ार नाही.
८) कुटु ं बातील केिळ एक सिस्य योजनेतील आर्थिक सहाय्य चमळण्यासाठी पात्र राहील.
९) अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती उद्योजकांना प्रोत्साहन अनुिान योजना मंजूर
आहे. सिर घटकांच्या नाचिन्यपूर्ण उद्योगास (Startup Unit) अचतचरक्त १०%
प्रोत्साहने लागू रहातील.
१०) DICCI माफणत उद्योजकांना तांचत्रक सहाय्य ि तयार मालािी चिक्री कचरता सहाय्य
करण्यात येईल.
१४)

कौशल्य चिकास योजना:
प्रस्तुत योजनेतंगणत अ.जा/अ.ज प्रिगातील उद्योजकांच्या ज्ञानात िाढ करर्े ि सामाचजक चिकास

करण्याच्या हेतूने कौशल्य चिकास कायणक्रम राज्य शासनाकडू न हाती घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र

उद्योजकता चिकास केंद्र (MCED) ि उद्योजकता चिकास संस्िा अहमिाबाि (EDI) आचर् राष्ट्रीय
सामाचजक चिकास संस्िा (NSDC) यांच्या संयुक्त चिद्यमाने चनिासी उद्योजकीय चिकास कायणक्रम १ ते ३
मचहन्यांच्या कालािधीकरीता आखून त्याद्वारे अजा/अज प्रिगातील लाभाथयांमध्ये उद्योजकीय
मानचसकता रुजिून त्यांना यशस्िी उद्योजक घडचिण्यात येईल. या प्रयोजनासाठी िार्थषक रू. 5 कोटी
ऐिढी तरतुि प्रस्ताचित केली असुन त्याकचरता आिश्यक चनधी सामाचजक न्याय ि आचििासी चिकास
चिभागाच्या अिणसंकल्पीय तरतूिीद्वारे उपलब्ध करुन िे ण्यात येईल.
१५)

आढािा ि पाठपूरािा :- प्रस्तुत योजनेच्या प्रभािी अंमलबजािर्ी ि रोजगार उनाचती कायणक्रमाच्या

यशस्स्ितेसाठी लाभािी उद्योजकांना चिचिध केंद्र /राज्य शासनाच्या योजने अंतगणत कजण चमळाल्यानंतर
सहाय्य करण्यात येईल ि िेळोिेळी आढािा घेण्यात येईल ि उद्योजकांच्या अडिर्ी िू र करण्यात
येतील. महाराष्ट्र उद्योजक चिकास कक्ष (MCED) माफणत उद्योजकांना व्यिस्िापन प्रक्रीया कौशल्य ि
िै नंचिन कामकाज जसे चित्तीय व्यिस्िापन,उत्पािन,चिक्री, व्यिसाय व्यिस्िापन, बॅकींग व्यिहार, लेखे
व्यिस्िापन इत्यािी बाबत प्रचशक्षर् िे ण्यात येईल. ि या संिभातील खिण सामाचजक न्याय ि अचििासी
चिकास चिभाग यांच्या अिणसंकल्पीय तरतुिीतून भागचिण्यात येईल.
१६)

प्रिशणन ि चिक्री केंद्र : राज्य शासन प्रािे चशक चिकास मंडळांच्या कायालयात अशा उद्योजकांसाठी केंद्रीय प्रिण शन ि

चिक्री केंद्र/गाळे स्िापन करेल.
१७)

केंद्र ि राज्य शासनाच्या चिचिध चिभाग /मंडळे यांच्या ितीने चिचिध स्ियंरोजगाराच्या योजना

सद्यस्स्ितीत लाभाथयांना अर्थिक सहाय्य िे ऊन राबचिण्यात येत आहेत. या व्यतीचरक्त महाराष्ट्र लघु
उद्योग चिकास महामंडळ यांच्यामाफणत अनुसूचित जाती/अनुसुचित जमाती उद्योजकांच्या तयार मालाला
चिक्रीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील आचर् सिर महामंडळाकडू न पूरिठािार चिकास कायणक्रम हाती घेऊन
राज्य शासन, केंद्र शासन तसेि यांच्या अचधनस्त सािणजचनक उपक्रम , महामंडळे यांना अनुसूचित
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जाती/जमाती उद्योजकांनसाठी राखीि ४ % कोट्टयातून तयार मालािा पूरिठा करण्यासाठी सहाय्य
करण्यात येईल.
१८) प्रस्तुत योजनेच्या सचिस्तर कायणपध्ितीबाबत आिे श स्ितंत्र चरत्या चनगणचमत करण्यात येतील.
उपरोक्त चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजना च्या चिचिध घटकांसाठी अपेचक्षत चनधी याबाबत
स्ितंत्र चििरर् पत्र - अ सोबत जोडले असून योजनेकरीता एकुर् खिण रू.187 .५० कोटी अपेचक्षत आहे.
प्रस्तुत एकुर् रू. 187.५० कोटी पैकी िार्थषक आिती खिण रू. 72.50 कोटी असुन अनािती खिण रू. 115
कोटी अपेचक्षत आहे. सिर खिण 2:1 या प्रमार्ात सामाचजक न्याय ि आचििासी चिकास चिभाग
यांच्याकडू न प्राप्त होर्ा-या आिीक तरतुिीतुन भागचिण्यात येईल. सामाचजक न्याय चिभागाकडू न
रु.135 कोटी अिणसहाय्य ि अचििासी चिभागाकडू न रु. 52.५० कोटी अिणसहाय्य अपेचक्षत आहे. प्रस्तुत
चिषयी चित्तीय तरतूि अिणसंकल्पीय अचधिेशनात करण्यात येईल ि चनधी मंजूरीिे आिे श यिािकाश
चनगणचमत करण्यात येतील.
उपरोक्त चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेिा प्रारुप आराखडा चनयोजन , चित्त, सामाचजक न्याय
ि आचििासी चिकास चिभाग ि कौशल्य ि उद्योजकता चिकास चिभागाच्या अचभप्रायासह मंत्रीमंडळ
बैठकीच्या मान्यतेने चनगणमीत करण्यात येत आहे.
सिर शासन चनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201602111750470610 असा आहे . हा आिे श
चडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने

Sanjay
Shankarrao Ingle

Digitally signed by Sanjay Shankarrao Ingle
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Industry Energy & Labour Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Sanjay
Shankarrao Ingle
Date: 2016.02.11 17:59:15 +05'30'

(संजय इंगळे )
उप सचिि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मुख्यमंत्री, यांिे प्रधान सचिि महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
2. सिण संबंचधत मा.मंत्री यांिे सचिि, मंत्रालय, मुंबई,
3. सिण संबंचधत मा.राज्यमंत्री यांिे खाजगी सचिि, मंत्रालय, मुंबई,
4. मा.चिरोधी

पक्षनेता,

चिधानपचरषि/चिधानसभा

यांिे

खाजगी

सचिि,

चिधानभिन, मुंबई.
5. सिण चिधानमंडळ सिस्य, महाराष्ट्र राज्य,
6. मा.मुख्य सचिि, मंत्रालय, मुंबई
7.

सिण मंत्रालयीन चिभागािे अपर मुख्य सचिि/प्रधान सचिि/सचिि, मंत्रालय,
मुंबई,

8.

आयुक्त, कौशल्य चिकास , रोजगार ि उद्योजकता संिालनालय, कोकर्
भिन, निी मुंबई,

9.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)-१ महाराष्ट्र , मुंबई
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10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)-२, महाराष्ट्र नागपूर,
11. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई
12. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-२ महाराष्ट्र नागपूर
13. अचधिान ि लेखा अचधकारी, मुंबई
14. चनिासी ि लेखा परीक्षा अचधकारी, मुंबई
१५. मुख्य कायणकारी अचधकारी , महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळ, अंधेरी
मुंबई.
१६. चिकास आयुक्त तिा उद्योग संिालक, निीन प्रशासन इमारत, पचहला मजला
मंत्रालय, मुंबई-३२.
१७.
18.

Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry.
सिण कायासने , उद्योग चिभाग, उद्योग ऊजा ि कामगार चिभाग, मंत्रालय,
मुंबई ३२

पृष्ट्ठ 8 पैकी 8

