भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसुचित

जाती/अनुसूचित जमाती ) उद्योजकांसाठी चिशेष
सामुचहक प्रोत्साहन योजनेतील अनुदाने मंजूरी ि
चितरणािी मार्गदशगक तत्िे

महाराष्ट्र शासन
उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार चिभार्
शासन चनणगय क्र. :- साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/उद्योर्-8
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
चदनांक :- 11 मे, 2016
संदभग :- 1) शासन चनणगय क्रमांक साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/उद्योर्-8, चद. 11/02/2016.
2) शासन चनणगय क्रमांक पीएसआय 2013/प्र.क्र. 54/उद्योर्-8, चद. 01/04/2016.
प्रस्तािना
राज्यातील उद्योर्ांिा दु र्गम ि अचिकचसत क्षेत्रामध्ये प्रसार ि िालना दे ण्यासाठी
राज्य शासनातर्फे या भार्ात स्थापन होणा-या निीन /चिस्तारीत उद्योर्ांना प्रोत्साहन दे ण्याकचरता
सामुचहक प्रोत्साहन योजना - २०१३ राबचिण्यात येत आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांिे १२५ व्या जयंती चनचमत राज्यातील अनुसूचित जाती
/अनुसूचित जमाती उद्योजकांना उत्तेजन दे ऊन त्यांना स्ियंपूणग ि आर्थथक दृष्ट्टयां स्िािलंबी
करण्याच्या उद्देशाने अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योजकांसाठी चिशेष सामुचहक

प्रोत्साहन योजना संदभाधीन शासन चनणगय चद.११.२.२०१६ अन्िये जाचहर करण्यात आली.
चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्िात असलेल्या सामुचहक
प्रोत्साहन योजना २०१३ आचण उद्योजकीय चिकास योजनािे लाभ ि त्या व्यतीचरक्त अन्य सिलती
दे ण्यािा मानस आहे. प्रस्तुत योजनेतंर्गत अनुसुचित जाती/जमाती या प्रिर्ातील उत्पादन ि माचहती
तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेिा क्षेत्रातील उद्योजकांना चिचिध लाभ अनुज्ञय
े करण्यात
आले. प्रस्तुत चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेिी अंमलबजािणी करण्याकचरता मार्गदशगक तत्िे
चिचहत करण्यािा प्रस्ताि शासनाच्या चििाराधीन होता
शासन चनणगय :प्रस्तुत चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेिी अंमलबजािणी करण्याकचरता खालीलप्रमाणे
मार्गदशगक तत्िे शासन या आदे शाद्वारे चिचहत करीत आहे.
१) उद्योजक - व्याख्या
1.1) पात्र घटकामध्ये अ.जा/अ.ज उद्योजकािे १०० टक्के भार् भांडिल राचहल ि ते
कायगप्रिन (operative) कालािधीमध्ये दे चखल कायम राचहल.
1.2) अ.जा./अ.ज. उद्योजकांिे जात प्रमाणपत्र समुचित प्राचधका-याकडू न पडताळणी केलेले
असािे.
1.3) अ.जा./अ.ज. उद्योजकांना महाराष्ट्रातील रचहिास प्रमाणपत्र (domicile) सादर करणे
आिश्यक राचहल.
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2) योजनेिी व्याप्ती
2.1) सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१३ संदभात शासन चनणगय चद.१.४.२०१३ च्या पचरच्छे द
१.२ मध्ये नमूद केलेल्या घटकांना सदर योजना लार्ू राचहल. सामुचहक प्रोत्साहन
योजना -२०१३ अंतर्गत निीन लघु , लहान , मध्यम उत्पादक घटकांना पात्रता
प्रमाणपत्र चमळाले आहे असे घटक दे चखल पात्र रहातील.
2.2)

माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेिा धोरण -२०१५ च्या पचरच्छे द -४
(i)(ii)(iii) (v) & (vi) अन्िये चनचित केलेल्या माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान
सहाय्यभूत सेिा अंतगभत
ू रहातील.

३) पात्रता
सामुचहक प्रोत्साहन योजना २०१३ संदभात शासन चनणगय चद.१.४.२०१३ च्या
पचरच्छे द १.२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ि माचहती तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत
सेिा धोरण -२०१५ च्या पचरच्छे द -४ (i)(ii)(iii) (v) & (vi) अन्िये चनचित केलेल्या माचहती
तंत्रज्ञान ि माचहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेिा ज्यांना सामुचहक प्रोत्साहन योजना -२०१३
अंतर्गत निीन ि चिस्तारीत लघु , लहान , मध्यम उत्पादक घटकांना पात्रता प्रमाणपत्र
चमळाले आहे असे घटक पात्र रहातील.
४)

चिशेष योजनेंिा कायगप्रिन (operative) कालािधी
प्रस्तुत अनुसुचित जाती/जमाती यांच्याकचरता चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेिा)
कालािधी पुढील आदे शापयंत िालू राहील तसेि सामुचहक प्रोत्साहन योजनेत भचिष्ट्यात
होणारे बदल च्या अनुषंर्ाने समुचित सुधारणा प्रस्तुत योजनेत यथािकाश करण्यात येतील.

५) भूखंडासाठी अनुदान:
५.१) पचरच्छे द -२ मध्ये नमूद केलेल्या निीन लघु, लहान ि मध्यम उद्योर्ांना उद्योर् उभारणी
कचरता भूखंड खरेदी /भाडे तत्िािर साठी अनुदान अनुज्ञय
े राहील.
५.२) भूखंड खरेदी /भाडे तत्िािर साठी अनुदान हे महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळ ि
खाजर्ी जचमनीसाठी दे चखल लार्ू राहील.
५.३) भांडिली अनुदानािे दर खालील प्रमाणे राहतील.
उद्योर् घटकािे स्थान
महाराष्ट्र

औद्योचर्क

भूखंड चकमतीिी टक्केिारी

कमाल मयादा

चिकास

३०%

१०.०० लक्ष

चिकास

२०%

५.०० लक्ष

महामंडळ क्षेत्र
महाराष्ट्र

औद्योचर्क

महामंडळ व्यचतचरक्त क्षेत्र
5.४) भूखंड अनुदान निीन घटकाच्या भुखंडाच्या पचहल्या खरे दी /भाडे पट्टयासाठी लार्ू
राचहल तथाचप, भुखंड अनुदान पुढील बाबींसाठी दे चखल भुखंड चकमतीच्या ३०% अथिा
अचधकत्म रु. ५.०० लक्ष ऐिढे

अनुज्ञय
े राचहल.

उद्या. बॅक हस्तातरण, उच्ि

न्यायालय/हस्तातरण , चिक्री प्रमाणपत्र /BIFR/DRT/Deed of Assignment etc.
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५.५) भूखंड अनुदानािे दर चिचहत करताना भूखंड खरेदी /भाडे करार करताना चशघ्र र्णक
दर सुिी प्रमाण दर अथिा भूखंड खरेदी/भाडे करार यांिे खरेदी करारातील दर यापैकी
जे कमी असतील त्या दरािर आधारीत अनुज्ञय
े राहतील.
५.६) भूखंड भाडे करारािा कालािधी सामुचहक प्रोत्साहन योजना-२०१३ नुसार चदलेल्या
पात्रता प्रमाणपत्राच्या कायगप्रिन (operative) कालािधीच्या समतूल्य राचहल.
५.७) महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळ यांच्या अखत्याचरचततील भूखंडांबाबत भूखंड
अनुदान ऑन लाईन पध्दतीने महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळाला िर्ग करण्यात
येईल.

महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळ भूखंड भाडे पट्टािी रक्कम चिचहत

करताना सदर योजनें अंतर्गत भूखंड अनुदानािी रक्कम िजा करुन पात्र घटकाला
कळिेल.
५.८) महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळ व्यतीचरक्त अन्य खाजर्ी भूखंडाबाबत भूखंड
अनुदानािी रक्मक पात्र घटकाच्या बॅक खात्यात ऑन लाईन पध्दतीने िर्ग करण्यात
येईल.
५.९) लघु, लहान ि मध्यम घटकांनी भूखंड खरेदी/भाडे पट्टा संबंचधत नोंदनीकरण केलेली
दस्तएैिज संबंचधत अंमलबजािणी यंत्रणेकडे सादर केल्यानंतर भूखंड अनुदानासाठी
पात्र राहतील.
५.१०) भूखंड अनुदानािे दािे पात्र घटकांकडू न जमीन दस्तएैिज नोंदणीकरण केल्यापासून
६ मचहन्यामध्ये संबंचधत सक्षम प्राचधका-यांकडे दाखल करण्यात यािेत.
६) िीज शूल्क अनुदान:
प्रस्तुत योजनेतंर्गत सुक्षम लघु ि मध्यम र्टातील केिळ पात्र चनर्थमती उद्योर्ांना
खालील प्रमाणे उत्पादनाच्या चदनांकापासून चिज िापर ि त्यािे भूर्तान केल्यािर पाि
िषाकचरता चिद्युत शुल्क अनुदान दे ण्यात येईल.
अ) चिदग भ, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्र - रु.२ प्रती युचनट
रायर्ड, रत्नाचर्री ि ससधूदुर्ग
ब) उिगचरत राज्य -रु १ प्रचत युचनट
७) भार् भांडिल अनुदान :
७.१) प्रस्तुत योजनेतंर्गत सुक्षम लघु ि मध्यम र्टातील केिळ पात्र चनर्थमती उद्योर्ांना एकूण
भांडिली र्ुंतिणूकीच्या (खेळते भांडिल िर्ळू न ) १५ % ते ३० % भार् भांडिल अनुदान
दे ण्यात येईल.
७.२) सदर अनुदानािी मयादा रु.1५ ते 3० लाख उद्योर् क्षेत्राच्या र्टिर्गिारीनुसार राचहल
ि ती पात्रता प्रमाणपत्र चमळाल्यापासून आचण उत्पादनाच्या चदनांकापासून ५ समान
हप्त्यामध्ये दे ण्यात येईल. उद्योर् घटकाच्या क्षेत्रीय (झोन) िर्गिारीनुसार अनुदानािी
रक्कम खालील प्रमाणे राचहल.
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अ.क्र सा.प्रो.यो -२०१३ नुसार
तालुका िर्ीकरण

स्स्थर

भांडिली कमाल

र्ुंतिणूकीिी टक्केिारी

भांडिली

अनुदान(रु. लाखात)

१)

अिब

१५%

15

२)

क

१५ %

१५

३)

ड

२०%

२०

४)

ड+

२५%

२५

5)

ना उद्योर् चजल्हा /नक्षल

३०%

३०

प्रभािी क्षेत्र
७.३) प्रस्तुत योजनेतंर्गत घटकांने अंमलबजािणी यंत्रणेकडू न पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानंतर
भार्भांडिल अनुदानासाठी पात्र राहील. तसेि अंमलबजािणी यंत्रणेणे घटकास दे ण्यात
येणा-या पात्रता प्रमाणपत्रात प्रस्तुत योजनेिा शासन चनणगय ि चदनांक नमूद करुन
अनुसूचित जाती/जमाती घटकातील उद्योजकांसाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजना
कचरता पात्रता प्रमाणपत्र असे स्पष्ट्टपणे नमूद करािे.
७.४) पात्र घटकाने जर मुदत कजग घेतले असल्यास भार् भाडिल अनुदान थेट चित्तीय संस्था
अथिा बॅक यांच्याकडे ऑन लाईन पध्दतीने जमा करण्यात यािेत.
८)

व्याज अनुदान:
८.1)

प्रस्तुत योजनेतंर्गत सुक्षम लघु ि मध्यम र्टातील केिळ पात्र चनर्थमती उद्योर्ांना व्याज
अनुदान दे य राहील. सदर व्याज अनुदान घटकांनी स्थािर मालमत्ता संपादन
करण्यासाठी बॅंकांकडू न अथिा सािगजचनक चित्तीय संस्थेकडू न घेतलेल्या कजाच्या
परत र्फेडीसाठी केलेल्या प्रत्यक्ष व्याज भरण्याच्या अनुषंर्ाने दे ण्यात येईल. व्याज
अनुदानाच्या रक्कमेिी र्णना पुढील प्रमाणे करण्यात येईल.

८.2)

बॅंकेिा प्रत्यक्ष व्याज दर िजा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेद्वारे प्राप्त व्याज
अनुदान अथिा चित्तीय संस्थेकडू न चमळालेले व्याज अनुदान ि दं डत्मक िक्रिाढ
व्याज अथिा ५ % प्रचत िषग यापैकी जे कमी असेल ते ग्राह्य धरण्यात येईल.

८.3)

व्याज अनुदानािी प्रतीिषग मयादा घटकाने त्या िषात िापरलेल्या िीज बीलाच्या
दु प्पट असणार नाही.

८.4)

प्रस्तुत प्रयोजनाथग व्याज अनुदानािी रक्कम संबंचधत बॅकेला अंमलबजािणी
यंत्रणेकडू न आिश्यक चनधी सामुचहक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत उद्योर्
चिभार्ाकडे उपलब्ध चनधीतून दे ण्यात येईल.

९) अनुदान चितरणाच्या सिगसाधारण सुिना:9.1) मंजूरी ि चितरण यंत्रणा :अ) अंमजबजािणी यंत्रणा ही मंजूरी ि चितरण यंत्रणा म्हणून काम पाहील.
ब) पात्र घटकाकडू न िैद्य अजग प्राप्त झाल्यानंतर अंमलबजािणी यंत्रणा ३० चदिसात
सदर दािा चनकाली काढे ल.
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क) पात्र घटकाकडू न अंमलबजािणी यंत्रणेकडे प्रपत्र -अ मध्ये चिचहत अजग नमुन्यात
सामुचहक प्रोत्साहन योजना -२०१३ संदभात शासन चनणगय चद.१.४.२०१३ च्या पचरच्छे द
-३ प्रमाणे दािा दाखल करण्यात येईल.
9.2) िैद्य दाव्यांमध्ये खालील बाबींिा अंतगभाि राहील:अ) प्रपत्र -1 मधील चिहीत नमुन्याप्रमाणे अजग.
ब) प्रपत्र - २ मधील चिहीत नमुन्याप्रमाणे सनदी लेखापाल यांिे प्रमाणपत्र .
क) प्रपत्र -३ मधील चिचहत नमुन्यातील शपथपत्र. (सदर शपथपत्रानुसार
अंमलबजािणी यंत्रणा आिश्यकतेनुसार अन्य माचहती ि दस्तािेज मार्िू शकेल).
ड) अंमलबजािणी यंत्रणेकडू न अनुदान उपभोर्ण्याकचरता पात्रता प्रमाणपत्र /मंजूरी
आदे श.
१०)

अनुदान चितरणािी कायगपध्दती:चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत चिचिध अनुदाने अंमलबजािणी यंत्रणेद्वारे उपलब्ध
चनधीच्या मयादे त दे ण्यात येतील. चिचिध अनुदाने चितरणाकचरता अग्रक्रम घटकाने सादर
केलेल्या दाव्याच्या चदनांकानुसार राहतील. अनुदानीत चनधी

चितरण इलेक्रॉनीक

रान्सर्फरानुसार करण्यात यािे.
११) संचनयंत्रण ि पुनगचरक्षण
संदभाधीन शासन चनणगय क्र. पीएसआय 2013/प्र.क्र. 54/उ-8 चद.१.४.२०१३ च्या पचरच्छे द
८.१ ि ८.२ च्या तरतूदीप्रमाणे पात्र घटकांिे उत्पादन प्रक्रीयांिे संचनयंत्रण करण्यात येईल.
सदर शासन चनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201605111246234010 असा आहे . हा आदे श
चडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

KOCHAREKAR
SHRADDHA DEVEN

Digitally signed by KOCHAREKAR SHRADDHA DEVEN
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR,CID - 918058,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=KOCHAREKAR SHRADDHA DEVEN
Date: 2016.05.11 12:57:41 +05'30'

(श्रध्दा कोिरेकर)
कक्ष अचधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. मुख्यमंत्री, यांिे प्रधान सचिि महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.

2.

सिग संबचं धत मा.मंत्री यांिे सचिि, मंत्रालय, मुंबई,

3.

सिग संबचं धत मा.राज्यमंत्री यांिे खाजर्ी सचिि, मंत्रालय, मुंबई,

4.

मा.चिरोधी पक्षनेता, चिधानपचरषद/चिधानसभा यांिे खाजर्ी सचिि, चिधानभिन, मुंबई.

5.

सिग चिधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,

6.

मा.मुख्य सचिि, मंत्रालय, मुंबई

7.

सिग मंत्रालयीन चिभार्ािे अपर मुख्य सचिि/प्रधान सचिि/सचिि, मंत्रालय, मुंबई,

8.

आयुक्त, कौशल्य चिकास , रोजर्ार ि उद्योजकता संिालनालय, कोकण भिन, निी मुंबई,

9.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र , मुंबई
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10.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नार्पूर,

11.

महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई

12.

महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-२ महाराष्ट्र नार्पूर

13.

अचधदान ि लेखा अचधकारी, मुंबई

14.

चनिासी ि लेखा परीक्षा अचधकारी, मुंबई

१५.

मुख्य कायगकारी अचधकारी , महाराष्ट्र औद्योचर्क चिकास महामंडळ, अंधेरी मुंबई.

१६.

चिकास आयुक्त तथा उद्योर् संिालक, निीन प्रशासन इमारत, पचहला मजला मंत्रालय, मुंबई-३२.

१७.

दचलत इंडीयन िेंबसग ऑर्फ कॉमसग अॅंड इंडस्री.

18.

सिग कायासने, उद्योर् चिभार्, उद्योर् ऊजा ि कामर्ार चिभार्, मंत्रालय, मुंबई - ३२.
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प्रपत्र -1
अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती उद्योजकांसाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत
भूखंड अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अजािे प्रारुप
(रक्कम रुपये लाखात)
१)

पात्र घटकािे नांि
घटकािा पत्ता
दू रध्िनी क्रमांक
र्फॅक्स
ई-मेल

२)

कायालयीन पत्ता
दू रध्िनी क्रमांक
र्फॅक्स
ई-मेल

३)

जमीनीिे चििरण
महाराष्ट्र औद्योचर्क

प्लॉट क्र.

चिकास महामंडळािा

क्षेत्रर्फळ

एमआयडीसी

तालुका

चजल्हा

ग्राम

तालुका

चजल्हा

( िौ.मी)

भूखंड
खाजर्ी भूखंड

४)

सामुचहक प्रोत्साहन

र्ट/सिे.

क्षेत्रर्फळ

क्र.

(िौ.मी)

होय/नाही

योजना २०१३ अंतर्गत
मुद्रांक शुल्क मार्फी
घेतली आहे का ?
५)

चशघ्रर्णक दरानुसार
भूखंडािी सकमत /भूखंड
भाडे

६)

भूखंड चिचनमयािा

खरेदी /भाडे पट्टा

भाडे पट्टयािा कालािधी

प्रकार

स्िाक्षरी :स्थळ:

स्िाक्षरी कतािे नांि :-

चदनांक :

हु द्दा :- (प्रोप्रायटर/भार्ीदार /संिालक /प्राचधकृत
प्रचतचनधी)
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प्रपत्र-2
अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती उद्योजकांसाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन
योजनेतंर्गत भूखंड अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अजासोबतिे जोडपत्र.
जचमनीिी सकमत /भाडे पट्ट्याबाबत लेखापालािे प्रमाणपत्र
मी याद्वारे प्रमाचणत करतो की, लेख्यांिे ि अन्य चिचहत दस्ताऐिजांच्या पाहणी
केली असता चित्तीय िषे -

ते

अजगदार मे. ‘ --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ या घटकाने रु. -------------भूखंड सकमत /भाडे पट्टा
कचरता अदा केले आहे त. सदर चिधान ि िर नमूद केलेला भूखंड खिाबाबत िा तपचशल
माझ्या माचहती ि ज्ञानाप्रमाणे बरोबर आहे .
मी याद्वारे आणखी नमूद करतो की, िर नमूद केलेल्या सदर खिामध्ये कोणताही
दं ड िा अन्य खिग अंतगभत
ू नाही, आचण केिळ भूखंडापोटी पात्र घटकाने महाराष्ट्र औद्योचर्क
चिकास महामंडळ /खाजर्ी जमीन मालक यांना जचमनीच्या सकमतीपोटी अदा केलेली रक्कम
आहे .

स्थळ:
चदनांक:

स्िाक्षरी
सनदी लेखापाल
नोंदणी क्रमांक
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प्रपत्र-3
प्रचतज्ञापत्र
(रु. १००/- च्या मुद्रांक पत्रािर नोटरी केलेले)
मी

------------------------------------------------------

मालक

/भार्ीदार /संिालक करीता मे.------------------------------------------------------- याद्वारे प्रचतज्ञापूिक
ग असे नमूद करतो की, की मी माझ्या निीन उत्पादक उद्योर्
घटकासाठी मौजे - -----------

ता.------------ चज.-------- येथे भूखंड खरेदी

/भाडे पट्टा करार केलेला आहे ि त्याकचरता रु. ------------ लक्ष भूखंड सकमत /भाडे पट्टा
यासाठी अदा केले आहे त.
मी याद्वारे आश्वासीत करतो की, प्रस्तुत योजनेतील अनज्ञेय अनुदाना पेक्षा अचधक
झालेले प्रदाने मी १५% िार्थषक व्याज दराने अथिा अंमलबजािणी यंत्रणा चिचहत करेल अशा
िाढीि दराप्रमाणे अनुदान चितरनाच्या चदनांक ते परत र्फेडीच्या कालािधीपयंत परत
करण्यािी हमी दे त आहे .
िर नमूद केलेले चिधान माझ्या माचहती ि ज्ञानाप्रमाणे सत्य आहे आचण मला जाणीि
आहे की सदर माचहतीच्या आधारे अंमलबजािणी यंत्रणा जी महाराष्ट्र शासनाच्या ितीने
कायगरत आहे , त्या यंत्रणेने अनुदान/प्रोत्साहने दे ण्यािे मान्य केले आहे , अन्यथा सदर
अनुदान/प्रोत्साहन कदाचित मान्य झाले नसते.

स्थळ:
चदनांक:

(स्िाक्षरी )
नाि
हु द्दा
घटक कंपनीिा चशक्का
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