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िाचा :- 1. महाराष्ट्र औद्योविक  धोरण2013 
  2. उद्योि, ऊजा ि कामिार विभाि शासन वनणणय क्रमांक-एसएमई 

2013/प्र.क्र.207/उद्योि-7, वि. 25/02/2014 
  3. उद्योि, ऊजा ि कामिार विभाि शासन वनणणय क्र. साप्रोयो-

2015/प्र.क्र.133/उद्योि-8, वि. 11/02/2016 
  4. उद्योि, ऊजा ि कामिार विभाि शासन वनणणय क्र. साप्रोयो-

2017/प्र.क्र.11/उद्योि-8, वि. 14/12/2017 
  5. नविन औद्योविक धोरण-2019, वि. 07/03/2019 
    

प्रस्तािना :-          
 

महाराष्ट्र औद्योविक धोरण 2013 मधील तरतुिीनूसार राज्यातील औद्येाविकदृष्ट्टया 
अविकवसत क्षते्रातील सुक्ष्म ि लघु  समूहाचंा विकास होण्यासाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योविक समूह 
विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)” योजना उपरोक्त संिभण क्रमाकं 2 अन्िये जावहर करण्यात आली 
आहे. एमएसआयसीडीपी योजनेचा मुख्य उदे्दश राज्यातील सुक्ष्म ि लघु उपक्रमाचंी उत्पािकता ि 
स्पधात्मकता उंचािण्यासाठी अत्याधुवनक तंत्रज्ञान सुलभरीत्या उपलब्धतेसाठी सामावयक सुविधा 
कें द्राची उभारणी करणे हा आहे. योजनेतील तरतुिीनुसार राज्यातील ड, ड+, विना उद्योि वजल्हे  
(सामुहीक प्रोत्साहन योजना-2013 मध्ये विल्यानुसार) तसेच नक्षलग्रस्त क्षते्रे या भािातील कायणरत 
असणाऱे औद्येाविक समूह सिर  योजने अंतिणत पात्र आहेत. उद्योि संचालनालय, मंुबई ही “महाराष्ट्र 
राज्य औद्योविक समूह विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)” योजनेकवरता अंमलबजािणी यंत्रणा 
आहे. 

उद्योि संचालनालयामार्ण त एमएसआयसीडीपी योजनेची राज्यात प्रभािी अंमलबजािणी होत 
असुन राज्यात सिर योजनेला उत्तम प्रवतसाि वमळत आहे. औद्योविक समूहांचा विकास करणेकवरता 
महाराष्ट्र हे िेशातील अगे्रसर राज्य ठरल े आहे. औद्योविक समूह विकासाची संकल्पना सामुवहक 
विकासाच्या संकल्पनेिर आधारीत असल्याने राज्यात सिर योजनेमुळे प्रथमच सुक्ष्म ि लघु घटकाचंा 
एकात्त्मक विकास साधला जात आहे. योजनेचा लाभ मवहला उद्योजकता तसेच अनूसवचत जाती/ 
अनूसूवचत जमाती प्रििातील उद्योजकानंा होिून त्याचं्या सामावजक ि आर्थथक सक्षमतेत िाढ 
होण्यासाठी राज्याने वि. 11/02/2016 ि वि. 14/12/2017 रोजी शासन वनणणय वनिणमीत करुन 
100% अनूसूवचत जाती/ अनूसूवचत जमाती ि 100% मवहला उद्योजक सभासि असणाऱ्या उद्योि 
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समूह प्रकल्पास 90% पयणत अनुिान उपलब्धतेसाठी मान्यता विली आहे. वि. 11/02/2016 च्या 
शासन वनणणयातील अंतुभणत तरतूिीच्या अनुषंिाने समूह प्रकल्पात 50% पेक्षा अवधक लाभाथी 
अनूसवचत जाती/ अनूसूवचत जमाती प्रििातील असतील अशा प्रकल्पात अत्यािश्यक पायाभतू सूविधा 
जसे रस्ते, िीज, पाणी इत्यािी कारणासाठी 100% अथणसहाय्य राज्य शासनामार्ण त िेण्यात येईल. 
निनविन होत असणारे तंत्रज्ञान बिल विचारात घेिून योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी 
योजनेची व्यापकता िाढिण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  
 

 

शासन वनणणय :- 
शासनाने नविन औद्योविक धोरण 2019 अंतिणत राज्याच्या  महाराष्ट्र राज्य औद्योविक समूह 

विकास योजनेची व्याप्ती िाढविणेस राज्य मंत्रीमंडळ स्तरािर मंजूरी विली असून सुधारीत तपवशल 
खालीलप्रमाणे अंतभूणत करण्यात येत आहे. 
अ)  
अ.क्र. “महाराष्ट्र राज्य औद्योविक समूह विकास योजना 

शासन वनणणय क्रमांक एमएसई-2013/प्र.क्र.207/ उद्योि-7,  
वि. 25/02/2014 

नविन औद्योविक धोरण-2019 
मधील मुद्दा क्रमांक 9.4 नुसार 

सुधारणा 
शासन 

वनणणयातील 
पवरच्छेि 
क्रमांक 

विषय शासन वनणणयामधील मुळ 
तरतुि 

 

1 2 3 4 5 
1 3 (अ) पात्रता वठकाण:- ड, ड+ आवण विना 

उद्योि वजल्हे (सामुवहक 
प्रोत्साहन योजना-2013 मध्ये 
विल्यानुसार) तसेच नक्षलग्रस्त 
क्षेत्र े या भािातील कायणरत 
असणाऱ ेऔद्येाविक समूह. 

राज्यातील क, ड, ड+ , विना उद्योि 
(सामुवहक प्रोत्साहन योजना-2019 
अंतिणत ििीकृत क्षेत्र)  तसेच 
नक्षलग्रस्त तालुके / क्षेत्र या 
भािातील कायणरत असणाऱ े
औद्येाविक समूह पात्र ठरतील. 
 

2 8 (iii) ि (i)  
 

प्रकल्प 
ककमत ि 
अनुिान 

सामावयक सुविधा कें द्र 
स्थापनेकरीता महाराष्ट्र 
शासनाची अनुिान मयािा 
जास्तीत जास्त रू.5.00 कोटी 
पयंत ककिा एकूण प्रकल्प 
ककमतीच्या 70% या पैकी जी 
कमी असेल ती रक्कम असेल. 

सामावयक सुविधा कें द्र 
स्थापनेकरीता महाराष्ट्र शासनाची 
अनुिान मयािा जास्तीत जास्त रू. 
10.00 कोटी पयंत   ककिा एकूण 
प्रकल्प ककमतीच्या 70% या पैकी जी 
कमी असेल ती रक्कम                 
असेल. राज्यस्तरीय सुकाण ू सवमती 
(Apex Committee) मार्ण त 
प्रस्तािांचे मुल्याकंन ि मंजूरी विली 
जाईल. 
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3 8 (iii) (ि) 
(xv) (ब) 

सामावयक 
सुविधा कें द्र 
अनुिान 

राज्यस्तरीय सुकाण ूसवमतीद्वारे 
सामावयक सुविधा कें द्राच्या 
प्रस्तािास अंवतम मंजूरी 
वमळाल्यानंतर विभािीय सवमती 
मार्ण त खरेिी प्रवक्रया सुरू 
करण्यात येईल.  विभािीय 
सवमती आिश्यक तपवशलासह 
खरेिी अहिाल उद्योि 
संचालनालयास सािर करील.  
महाव्यिस्थापक, वजल्हा उद्योि 
कें द्र यांचेकडून प्रकल्प 
मंजूरीप्रमाणे यंत्रसामुग्री, 
उपकरणे कायणस्थळािर 
सुस्थावपत झाल्याबाबतचा 
भौवतक पडताळणी अहिाल 
प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम 
टप्प्यातील 60% अनुिान 
वितरीत केले जाईल.  उिणरीत 
40% अनुिान हे सामावयक 
सुविधा कें द्र यशस्िीपणे पणूण 
झाल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र उद्योि 
सह संचालक यांचेकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर करण्यात येईल.  
मंजूर अनुिान वितरण हे विशेष 
हेतू िाहन संस्थेकडून प्राप्त 
होणा-या Claims च्या 
जषे्ट्ठतासचुीनुसार वितरीत 
करण्यांत येईल.   

राज्यस्तरीय सुकाण ू सवमतीद्वारे 
सामावयक सुविधा कें द्राच्या 
प्रस्तािास अंवतम मंजूरी 
वमळाल्यानंतर विभािीय सवमती 
मार्ण त खरेिी प्रवक्रया पणूण झालेल्या 
प्रकल्पांना खरेिी तपवशलासह 
अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम 
टप्प्यातील 20% अनुिान वितरीत 
केले जाईल.   
महाव्यिस्थापक, वजल्हा उद्योि कें द्र 
यांचेकडून प्रकल्प मंजूरीप्रमाणे 
यंत्रसामुग्री, उपकरणे कायणस्थळािर 
सुस्थावपत झाल्याबाबतचा भौवतक 
पडताळणी अहिाल प्राप्त 
झाल्यानंतर ि प्रथम टप्प्यातील 
अनुिानाच े उपयोविता प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर िुस-या टप्प्यातील 
60% अनुिान वितरीत केले जाईल.   
उिणरीत 20% अनुिान हे सामावयक 
सुविधा कें द्र यशस्िीपणे पणूण 
झाल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र उद्योि सह 
संचालक यांचेकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर करण्यात येईल.  मंजूर 
अनुिान वितरण हे विशेष हेतू  िाहन 
संस्थेकडून प्राप्त होणा-या Claims 
च्या जषे्ट्ठतासुचीनुसार वितरीत 
करण्यांत येईल.   

ब ) 
1 नविन औद्योविक धोरण 2019 

नुसार नव्याने प्रस्तावित सुधारणा 
नविन औद्योविक धोरण 2019 नुसार, कें द्र आवण राज्य 
शासनाच्या समूह विकास कायणक्रमातंिणत स्थावपत झालेल्या 
सामावयक सुविधा कें द्राना औद्योविक कायण (Industrial Activity) 
मानण्यात येईल. 

 

 

उपरोक्त नमूि सुधारणा व्यवतवरक्त “महाराष्ट्र राज्य औद्योविक समूह विकास योजना 
(एमएसआयसीडीपी)” योजनेच्या मूळ शासन वनणणय वि. 25/02/2014 अंतिणत तरतूिी ि कायणप्रणाली  
पूिीप्रमाणेच राहतील.   

उपरोक्त सुधारणेच्या प्रस्तािास निीन औद्योविक धोरण 2019 अंतिणत राज्य मंत्रीमंडळाने 
मान्यता विली आहे. त्यास अनुसरुन सुधारीत शासन वनणणय वनिणमीत करण्यात येत आहे. 
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सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताकं 201907251643258810 असा आहे. हा आिेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साकं्षावकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार ि नािाने, 
 
 

 
          ( संजय िेिांिकर ) 

                      सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

1.  मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि. 
2.  मा. मंत्री (उद्योि) याचंे खाजिी सवचि. 
3.  मा. राज्यमंत्री (उद्योि) याचंे खाजिी सवचि. 
4.  मा. मंत्री (सिण) ि मा. राज्यमंत्री (सिण) याचंे खाजिी सवचि. 
5.  मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा याचंे खाजिी सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सवचिालय, विधानभिन, मंुबई. 
6.  मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपवरषि याचंे खाजिी सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सवचिालय, विधानभिन, मंुबई. 
7.  शासनाचे सिण अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि. 
8.  विकास आयुक्त (उद्योि), उद्योि संचालनालय, मंुबई. 
9.  मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योविक विकास महामंडळ, मंुबई. 
10.  उद्योि विभािाच्या अवधपत्याखालील सिण महामंडळे/मंडळे 
11.     सह संचालक (उद्योि), मुप्रावि /पुणे/नािपूर/नावशक/औरंिाबाि/अमरािती विभाि.  

                (उद्योि संचालनालयामार्ण त) 
12.     अवधक्षकीय उद्योि अवधकारी, कोकण विभाि/अमरािती विभाि.  

                (उद्योि संचालनालयामार्ण त) 
13.  सिण वजल्हावधकारी. (उद्योि संचालनालयामार्ण त) 
14.  सिण महाव्यिस्थापक, वजल्हा उद्योि कें द्र. (उद्योि संचालनालयामार्ण त) 
15.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञयेता/लेखापरीक्षा), मंुबई/नािपूर. 
16.  वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई. 
17.    अवधिान ि लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई. 
18. वित्त विभाि, व्यय-16/अथण-14, मंत्रालय, मंुबई. 
19.  वनयोजन विभाि, का. 1461, मंत्रालय, मंुबई. 
20.  कक्ष अवधकारी, प्रशासन-1, उद्योि, ऊजा ि कामिार विभाि, मंत्रालय, मंुबई. 
21.     वनिडनस्ती (उद्योि-7), उद्योि, ऊजा ि कामिार विभाि, मंत्रालय, मंुबई. 
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