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शासन गनणणय :
शासन गनणयण क्र. आयआयआय-पॉगलसी 2010/ि.क्र. 768/उद्योि-2 गद. 22 फेब्रुवारी
2013 अन्वये महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2013 हे र्जाहीर करण्यात आले आहे. सदर धोरणाचा
कालावधी गद. 31 माचण 2018 रोर्जी संपष्ट्ु टात येणार आहे. दरम्यान गद. 01 र्जुलै 2017 पासून सुरु
झालेल्या ‘वततू व सेवा कर’ िणालीमधून अस्ततत्वातील सामूगहक िोत्साहन योर्जनेतील िोत्साहने
कोणत्या सूत्रानुसार द्यावीत याबाबत रायायाचे धोरण वरगवण्याची कायणवाही सुरु आहे .
दरम्यान महाराष्ट्राचे नगवन औद्योगिक धोरण-2018 तयार करण्याची कायणवाही सुरु आहे .
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 ची मुदत गद.01 एगिल 2018 पासून सहा मगहने (गद. 30 सप्टे बर
2018) अथवा नगवन धोरण अस्ततत्वात येईपयंत वाढगवण्याचा गनणणय शासनाने घेतला आहे .
सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेततथळावर
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक 201802151032172110 असा आहे . सदर
शासन गनणणय गिर्जीटल तवाक्षरीने साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे रायायपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( संर्जय दे िांवकर )
सह सगचव, महाराष्ट्र शासन
िगत:
1. मा. रायायपालांचे िधान सगचव.
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे िधान सगचव.
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3. मा. गवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्रर गवधानसभा यांचे खार्जिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंिळ
सगचवालय, गवधानभवन, मुंबई-32.
4.

मा. गवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्रर गवधानपगरषद यांचे खार्जिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंिळ
सगचवालय, गवधानभवन, मुंबई-32.

5. अध्यक्ष गवधानसभा यांचे खार्जिी सगचव, गवधानमंिळ सगचवालय, गवधानभवन, मुंबई
6. सभापती, गवधानपगरषद यांचे खार्जिी सगचव, गवधानमंिळ सगचवालय, गवधानभवन, मुंबई
7. अपर मुख्य सगचव, गवत्त गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32.
8. अ.मु.स. (उद्योि) उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32.
9. िधान सगचव, महसूल व वन गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32.
10. िधान सगचव, (गनयोर्जन गवभाि), मंत्रालय, मुंबई-32.
11. िधान सगचव (नगव-1) निर गवकास गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32.
12. िधान सगचव (नगव-2) निर गवकास गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32.
13. िधान सगचव, मागहती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई-32.
14. गवकास आयुक्त (उद्योि), उद्योि संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई 32.
15. मुख्य कायणकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंिळ, अंधेरी (पू), मुंबई
16. मा. मंत्री (उद्योि) यांचे खार्जिी सगचव, मंत्रालय, मुंबई.
17. मा. रायायमंत्री (उद्योि) यांचे खार्जिी सगचव, मंत्रालय, मुंबई.
18. मा. मंत्री (सवण) व मा. रायायमंत्री (सवण) यांचे खार्जिी सगचव.
19. मा. मुख्य सगचव यांचे सह सगचव,सामान्य िशासन गवभाि, मंत्रालय, मुंबई-32.
20. गवभािीय आुयक्त (सवण महसुली गवभाि)
21. आयुक्त, महानिर पागलका (सवण).
22. सवण गर्जल्हागधकारी.
23. नोंदणी महागनरीक्षक व मुद्ांक गनयंत्रक, महाराष्ट्र रायाय, पुणे.
24. उप महागनगरक्षक, मुंद्ांक शुल्क, मुंबई.
25. गनमंत्रक, उद्योि गमत्र, मुंबई.
26. उद्योि गवभािातील सवण सहसगचव / उप सगचव/ कक्ष अगधकारी.
27. कक्ष अगधकारी (म-1), महसूल व वन गवभाि, मंत्रालय, मुंबई -32.
28. गनविनतती (कायासन उद्योि-2).
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Extension to Maharashtra Industrial Policy- 2013

Maharashtra Industrial Policy - 2013 was declared vide Government
Resolution No. III Policy 2010/C.R.768/ Ind-2 dated 22 February, 2013. This Policy is
valid till 31st March, 2018. In the meantime Goods and Service Tax (GST) is
introduced from 1st July, 2017. Government of Maharashtra is in process of
formulating modalities of Package Scheme of Incentives (IPS) as per new tax structure
of GST.
Meantime the process for preparing Maharashtra's New Industrial Policy-2018
is in progress.
Government of Maharashtra has decided to extend the period of Maharashtra
Industrial Policy -2013 for six months i.e. from 1st April, 2018 to 30th September, 2018
or till a new policy comes into force.
********
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