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प्रस्ताविा :- 

िारतातील स्थाडिक वस्त्रोद्योग आडण पोशाख उद्योगाची उलाढाल सि 2014 मध्ये 67 
डबडलयि अमेडरकि िॉलसण इतकी होती आडण सदर उद्योग सि 2021 पयंत 141 डबडलयि अमेडरकि 
िॉलसण पयंत वाढणे अपेडित आहेर.  सांयुक्ट्त राष्ट्र सांघटिेच्या COMTRADE या सांघटिेिे या सांदिात 
2014 मध्ये प्रडसध्द केलले्या  आकिेवारीिुसार िारत हा वस्त्रोद्योग व कपिा डियाती करीता जागडतक 
स्तरावर दुसऱ्या ् माांकावर होतार.  यामध्ये तयार कपड्ाांचा वाटा 41  सह सि 2015 मध्ये सवाडधक 
होतार. माि फक्ट्त कपड्ाांचा डवचार करता जागडतक डियातदारामध्ये िारताचा सहावा ्माांक होतार. 
सि 2012 मध्ये एकूण डियातीत िारताच्या पोशाखाचा (कपियाांचा) वाटा फक्ट्त 5 होतार. उलटपिी 
बाांगला देशाच्या एकूण डियातीत 93 , श्रीलांकेच्या एकूण डियातीत 45  आडण पाडकस्तािच्या 
एकूण डियातीमध्ये 19  इतका वाटा होतार.   

रेडिमेि गारमेंट उत्पादि ििे हा वस्त्रोद्योग ककमत साखळीतील अांडतम टप्पा आहेत व 
मूल्यवृध्दीमध्ये त्याांचे सवांडधक योगदाि आहेर. कमी िाांिवली गुांतवणकू आडण जास्त कामगाराांची 
आवश्यकता असलेले हे ििे आहेर. जागडतक बकेँच्या अहवालािुसार,  चीि देशाकिूि रेडिमेि 
गारमेंट उत्पादिाच्या ककमतीत जर 10  वाढ झाली तर,  िारतातील रेडिमेि गारमेंट  डिमीती 
उद्योगामध्ये कमीत कमी 1र.2 दशलि इतक्ट्या रोजगाराच्या िवीि सांधी डिमाण होवू शकतातर.  

रेडिमेि गारमेंट  डिर्ममती उद्योगामध्ये शहरी, डिम-शहरी व ग्रामीण िागातील रोजगारामध्ये 
डस्त्रयाांचा डहस्सा हा त्याांच्या इतर उद्योगातील डहश्श्यापेिा खूप अडधक असल्यािे याचा सवांडधक 
फायदा डस्त्रयाांिा होणार आहेर. 

रोजगार डिर्ममतीची प्रचांि िमता असल् या कारणािे रेडिमेि गारमेंट  डिर्ममती उद्योग ििेास 
िक्ट्कम पाठींबा देण्याची आवश्यकता आहेर.  महाराष्ट्रातील डवकसिशील (Under Developed)  
प्रदेशाांतील दरिोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी  उपयुक्ट्त ठरणारी ही बाब आहेर.  मराठवािा व डवदिण 
या कापूस उत्पादक पट्टयामध्ये मोठ्याप्रमाणावर उत्पादि आधाडरत रोजगार डिमाण करण्यासाठी हे 
ििे उपयुक्ट्त ठरणारे आहेर.   
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िारतात तयार कपियाांची  मागणी तीि प्रमुख स्त्रोताद्वारे प्राप्त होते - घरगुती वापर, घरगुती 
व्यडतडरक्ट्त ििे (सांस्थात्मक, औद्योडगक आडण ताांडिक ििे) आडण डियातििेर.  घरगुती ििेामध्ये  
तयार कपियाांचा सवाडधक डहस्सा उपिोगला जातो आडण िारतात तयार कपिे (60 ) त्यािांतर 
घरगुती वापराव्यडतडरक्ट्त ििे (21 ) आडण तद्िांतर डियात ििे (19 ) असा ्म लागतोर. मुांबई 
प्रामुख्यािे उच्च प्रतीचे आडण िवीि पध्दतीचे कपिे (फॅशि गारमेंट) यासाठी डियात कें द्र आहेर. 
आांतरराष्ट्रीय दजाच्या फॅशि बँ्रिकिूि डमळालेली कां िाटे याचा मुांबईच्या रेडिमेि गारमेंट  उद्योग 
व्यवसायामध्ये फार मोठा डहस्सा आहेर.  उच्च मुल्यवृध्दीचा (High Value addition) या व्यवसायात 
समावशे असूि डवकासाच्या प्रचांि सांधी उपलब्ध आहेतर. देशातील इतर वस्त्रोद्योग समुहाांमध्ये डतरुपुर, 
लुडधयािा, बेंगलुरु, डदल्ली/िोएिा/गुरगाांव, कोलकाता, जयपूर आडण इांदोर याांचा समावशे आहेर. 
डतरुपुर, लुडधयािा आडण कोलकाता ही कौटुांडबक वापराच्या तयार कपड्ाांची प्रमुख कें दे्र आहेत तर 
बेंगलुरु,  डदल्ली/िोएिा/गुरगाांव, मुांबई, जयपुर आडण इांदोर ही डवणलेल्या कपड्ाांसांदिात प्रमुख कें दे्र 
आहेतर. 

जेम्स अँि ज्वलेरी या ििेाचा, िारताच्या जीिीपी (GDP) मधील वाटा 6र.7  इतका आहे आडण 
िारताच्या परकीय चलि डमळकतीमध्ये फार मोठा सहिाग आहेर. सि 2015-16 या वर्षामध्ये या 
ििेातील डियातीतूि अांदाजे 38र.6 अब्ज अमेडरकि िॉलर इतका महसूल डमळवूि त्यािे, या ििेास 
पेरोडलयम उत्पादिािांतर डियात ििेामधील दुसऱ्या मोठया ्माांकावर िेले आहेर. सांशोधि आडण 
बाजार पेठेतील अांदाजािुसार,  िारतातील 2014-19 या कालावधीत जेम्स अँि ज्वलेरी बाजारपेठेत 
वाढीचा दर ( CAGR ) हा अांदाजे  15र.95 % इतका अपेडित आहेर. सदरचे ििे सवाडधक गतीिे 
वाढणाऱ्या ििेापैंकी एक िेि असूि प्रचांि रोजगार डिर्ममती करण्याची िमता असल्यािे, महाराष्ट्रात 
हे ििे मोठ्या प्रमाणावर डवकास आडण रोजगार डिर्ममती करण्याची िमता उपलब्ध करुि देणारे आहेर. 

महाराष्ट्र डवशेर्षत: मुांबई हे डहरे व्यापार (Diamond Trade), िायमांि कटींग (Diamond 
cutting) आडण चकाकी (Polishing) जिजवाडहर उत्पादि आडण डियात यासाठी डहरे व्यापाराचे 
प्रमुख कें द्र आहेर.  हे ििे मोठ्या प्रमाणात असांघडटत ( Un-organized) स्वरुपाचे आहे आडण यामध्ये 
मोठ्या सांख्येिे लघु उत्पादकाांचा समावशे आहेर. सदरचे उद्योग घटक हे प्रामुख्यािे शहरी िागात 
स्स्थत असूि या डठकाणी डकफायतशीर दरात जागेची उपलब्धता ही फार जटील समस्या आहेर. 
त्यामुळे अशा घटकाांच्या वाढीबाबत आव्हािास समोरे जाव ेलागणार आहेर.  

देशाची इलेक्ट्रॉडिक्ट्स हािणवअेरची गरज फार मोठी असूि, आता या ििेातील मागणीची पूतणता 
करण्यासाठी उत्पादकता वाढीस चालिा देण्यात येत आहेर.  इलेक्ट्रॉडिक्ट्स हािणवअेर व सूक्ष्म 
अडियाांडिकी घटक हे डवशेर्षत: िागरी िागात स्स्थत असल्यािे व मोठ्या प्रमाणात कामगार वगास 
रोजगार पुरडवत असल्यािे या ििेाांच्या  गरजा सारख्याच आहेतर. या घटकाांच्या वाढीमध्ये 
उत्पादिासाठी डकफायतशीर दरात जडमिी डमळडवणे हे मोठे आव्हाि आहेर. रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती,  



शासि डिणणय ्माांकः सांकीणण-2016/प्रर.्र. 201/ उद्योग-2, 

 

पषृ्ठ 12 पैकी 3 

जेम्स  अँि ज्वलेरी,  सुक्ष्म   इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक याकरीता फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त 
औद्योडगक सांकुले (Parks)  धोरण- 2018जाहीर करण्याची बाब शासिाच्या डवचाराधीि होतीर.   

 

शासि डिणणय :  
रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती,  जेम्स  अिँ ज्वलेरी,  सुक्ष्म   इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक 

याकरीता फ्लटेॅि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुल े (Parks)  धोरण- 2018 सोबत जोिल्याप्रमाणे या  
शासि डिणणयान्वये पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेर.  

2.  धोरणाची उद्दीष्ट्टे  

2.1  महाराष्ट्राला जागडतक रेडिमेि गारमेंट उत्पादि आडण लोकडप्रय झालेले बँ्रिस् 
याांचेसाठी सवाडधक पसांती असलेले डठकाण बिडवणेर.  तसचे सूक्ष्म,लघू व मध्यम उप्म ज ेया 
ििेाचा एक मोठा डहस्सा आहे त् याांची मोठ्या प्रमाणात वाढ आडण डवकास करण्यासाठी 
सुलिीकरण  करणे ,  

2.2  जागेच्या उपलब्धतेशी सांबांडधत त्याांच्या प्रमुख बाबींबाबत डवचार करुि सांपूणण 
कामगाराांच्या ििेासाठी जोमदार वातावरणाची डिर्ममती करणे,   

2.3 जेम्स व ज्वलेरी उत्पादि आडण डिमीतीत महाराष्ट्र हे महत्वाचे कें द्र असूि, या 
डविागातील वाढ आडण रोजगार डिर्ममती िमतेची महत्तम पातळी गाठण्यासाठी सदर धोरणान्वय े
सुलिीकरण करणे, 

2.4 सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक व अडियाांडिक घटकाकरीता फ्लॅटेि गाळा उपलब्् करूि या 
ििेाकरीता प्रोत्साहीत करणेर.  

3.  रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स  अँि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटकाांपुढील    
     आव्हािे  

या घटकाांिा आज पुढील आव्हािाांिा सामोरे जाव ेलागत आहेर. 

         (i) िागरी ििेाांमध्ये स्स्थत डवशेर्षत: उच्च प्रतीची वस्त्र े उत्पादिातील  उद्योग   
    घटकाांसाठी डकफायतशीर दरामध्ये जागेची उपलब्धतार. 
(ii) सदरचे ििे हे मोठ्या प्रमाणावर असांघडटत असल्यािे या ििेातील    
     कामगाराांच्या कामाची पडरस्स्थती उांचावण्याची आवश्यकतार. 

            (iii) कामाच्या डठकाणच्या जवळ, उत्पादि करणाऱ्या कामगाराांिा, राहण्यासाठी           
                  आरोग्यदायी राहण्याच्या जागेची अिुपलब्धतार. 

(iv) कामगार सांबांधात कायद्यािुसार जादा कामाच्या कालावधी, मडहला कामगाराांच्या 
रोजगारी आडण इतर बाबी, कामगार सांबांधात कायद्यािुसार असलेल्या डिबंधता 
(Restrictions). 

(V) उच्च मूल्याच्या  िाांिवलाची उपलब्धतार. 
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4 4.1     पाि उद्योग घटकाांची व्याख्या :- 
   या धोरणाच्या  अिुर्षांगािे रेडिमेि गारमेंट  डिर्ममती,  जेम्स  अँि ज्वलेरी,  सुक्ष्म,  

इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटकाांची व्याख्या;-   

या धोरणाांतगणत “घटक” म्हणज,े जे उत्पादि घटक कापिाच े रुपाांतर वापरण्यायोग्य 
रेडिमेि गारमेंट, गाद्या ,गाडलचे, आच्छादणे, पिदे,  वबेुट्टीदार कापि इत्यादी मध्ये करतील, तसेच 
यामध्ये पॅकींग करण्यासाठी आडण दरम्यािच्या सवण प्रड्यासाठी वापरण्यात आलेल्या तयार 
कपियाांचा देखील समावशे असेलर. घटकाांिी वधै उद्योग आधार/  औद्योडगक उद्योजकतेबाबतची 
कागदपिे  धारण केलेली असावीतर.  

त्याचप्रकारे वधै उद्योग आधार (IEM) औद्योडगक उद्योजकतेबाबतची कागदपिे  धारण 
करणारे जिजवाडहरेंचे उत्पादि, पैलू पािणे आडण रत्िाांिा चकाकी आणणे, पॅकेकजगचे उत्पादक 
युडिटस् याांिा जेम्स अँि ज्वलेरी युडिटस् म्हणिू मािले जातीलर.  

तसेच लहाि अडियाांडिकी घटक, आडण महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉडिक्ट्स   धोरण -2016 मधील पडरर. 
9 मध्ये िमुद केलले्या व कें द्र शासिाच्या अडधसूडचत केलले्या इलेक्ट्रॉडिक्ट्स रचिा प्रणाली व 
उत्पादक उद्योगाांतगणत यादीमध्ये मोिणाऱ्या सूक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स घटक व याकरीता स्थाडपत फ्लॅटेि 
गाळायुक्ट्त पाकण मध्ये कायणरत असलेल्या घटकाांचा समावशे असेलर.    

4.2 महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळािे डवकडसत केलेली औद्योडगक िेिे व ग्रामीण 
िागातील फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुलाांच्या (Parks) डवकसिाकरीता महाराष्ट्र औद्योडगक 
डवकास महामांिळ (MIDC) हे डवशेर्ष डियोजि प्राडधकरण असेलर.  

4.3       रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स  अिँ ज्वलेरी,  सुक्ष्म इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक  
याकरीता  फ्लटेॅि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुल ेपाकण  उिारणीकरीता पािता : 

 जमीि मालक अथवा त्याांिी डियुक्ट्त केलेला डवकासक अथवा कोणतेही कायदेशीर अस्स्तत्व 
असलेली कां पिीर. 

 अथवा ज्याचेकिे महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळाकिील 30 वर्षाच्या िािेपट्टयाचा 
कालावधी डशल्लक आहे असा िािेपट्टाधारक हे रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती,  जेम्स  अँि ज्वलेरी,  
सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक याकरीता फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुले 
पाकण च्या उिारणीसाठी पाि राहतीलर. 

4.4 पूरक सेवा / सुडवधा   
      पूरक सुडवधा म्हणजे रेडिमेि गारमेंट  डिर्ममती, जेम्स  अँि ज्वलेरी,  सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व 
अडियाांडिकी घटक याकरीता फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुल े  व्यवसाय करण्यासाठी पूरक 
ठरणाऱ्या सुडवधा होय, ज्यामध्ये पुढील बाबींचा अांतिाव िसेल:-  

 मॉल्स,  
 डसिेमा डथएटसण, सावणजडिक सिागृहे आडण मस्ल्टप्लेक्ट्सेस,  
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 आम जितेकरीता डव्ीसाठी असलेल्या  रडहवासी सदडिका, 
       तथाडप,  या मध्ये पुढील बाबींचा  अांतिाव असेलर.  
 लहाि डकरकोळ दुकािे ज्याांचे ििेफळ हजार चौर.फु पेिा जास्त िसाव ेआडण  सदर 

वगणवारीतील ििे एकूण पुरक सेवाच्या पाच टक्ट्के पिेा जास्त िसाव े,  
 व्यापारी मालाचे शोरूम, प्रडशिण सांस्था, सामुडहक स्वरूपात उक्ट्त  घटकासाठी  पुरक 

ठरणारे बाबींचे  कायणशाळा  
 उक्ट्त औद्योडगक सांकुलिे  येथे काम करणाऱ्या  कामगाराांकरीता रडहवाशी सदडिका, 

ज्याांचे ििेफळ शासिाच्या गृहडिमाण डविागाच्या झोपड्पट्टी डिमुणलि प्राडधकरण  (SRA) 
करीता  वळेोवळेी डिडित केले जाईल इतक्ट्या जास्तीत जास्त मयादेत चटई ििे राहील 
आडण सदर वगणवारीतील अिुज्ञये  ििे एकूण पुरक सेवाच्या प्रमाण 20  च्या  मयादेत 
राहीलर.   

 या सांदिात डवकास आयुक्ट्त (उद्योग) हे एखादया बाबीचे स्पष्ट्टीकरण  करण्यास सिम 
प्राडधकारी राहतीलर.  

5 5.1 औद्योडगक सांकुल े (Industrial Parks) :- 

कमीत कमी 20,000 चौर. फूट बाांधकाम असलेल्या औद्योडगक इमारतीस “औद्योडगक सांकुल” 
म्हणिू स्थाडपत करता येईलर.  एकूण बाांधकामापैकी कमीत कमी 80% ििे रेडिमेि गारमेंट डिमीती,  
जेम्स ॲन्ि ज्वलेरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स  ििेातील िोंदणीकृत प्राि MSME उत्पादि घटकाांकडरता 
वापरणे बांधिकारक राहीलर.  जास्तीत जास्त 20 % ििे सांबांडधत पूरक सेवाकडरता वापरता येईलर.  
(पडरच्छेद 4र.4 िुसार ) िोंदणीकृत उत्पादि घटक म्हणजे  (पडरच्छेद 4र.1 िुसार) उद्योग आधार धारक 
/पाि घटकर. 
5र.2   औद्योडगक  पाकण साठी राज्यात सवणि 1 अथवा अिुज्ञेय असलेला  जो जास्त असेल असा मूळ 
चटई ििे डिदेशाांक अिुज्ञये असेलर. व यावर 200% पयंत अडतडरक्ट्त चटई ििे डिदेशाांक रस्त्याच्या 
रुां दीची उपलब्धतेच्या अधीि राहूि अिुज्ञये असेलर. उद्योग सांचालिालयािे मान्यता डदलेल्या 
िोंदणीकृत सावणजिीक व खाजगी उद्यािाांिा प्रचलीत रेिीरेकिर दरावर  अडधमुल्यासडहत ककवा 
डशवाय औद्योडगक पाकण च्या डवकसिासाठी  200  अडतडरक्ट्त  चटई ििे डिदेशाांक रस्त्याच्या रुां दीची 
उपलब्धतेच्या अधीि राहूि खालील प्रमाणे अिुज्ञये असेल :-  
अर. ्र. पाकण चे डठकाण (पीएसआय 2013 मध्ये व्याख्या केल्यािुसार) अडधमुल्य 
1र.  शून्य उद्योग  डजल्हा व ििलवाद  प्रिाडवत ििे  काही िाही 
2र. पुणे, ठाणे, बृहन्मुांबई, कल्याण- िोंडबवली, मीरा िायांदर, 

पिवले,उल्हासिगर, अांबरिाथ, िवी मुांबई हे महािगरपाडलका डविाग, 
उद्योग  डजल्हा व ििलवादािे  प्रिाडवत डविाग   याांच्या व्यडतडरक्ट्तर.  

10  

3र. पुणे, ठाणे, बृहन्मुांबई,  कल्याण -िोंडबवली, मीरा िायांदर, पिवले, 
उल्हासिगर, अांबरिाथ, िवी मुांबई महािगरपाडलका डविाग 

15  

 
 

डटप :- तथाडप अडधमूल्याची आकारणी डवकासकािे अडतडरक्ट्त चटई ििेासाठी केलले्या मागणीपयंत    
डसडमत राहीलर.   
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6र. झोि डिबंधाांमध्ये डशडथलता 

शेती, उद्योग ककवा व्यापार ििेासाठी   रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती,  जमे्स  अँि ज्वलेरी,  सुक्ष्म 
इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक  याकरीता फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुले पाकण ची डिकि 
लिात घेता, सदर धोरण राज्यिरातील सवण डविागाांमध्ये अिुज्ञये असेलर. कृर्षी व िा-डवकास 
ििेासाठी अथवा औद्योडगक ििे वगळूि ज्या ििेामध्ये झोि बदलाची आवश्यकता असेल अशा 
ििेामध्ये झोि बदल अडधमूल्याची आकारणी टाऊिशीप धोरणाच्या धतीवर रेिीरेकिर दराच्या 15 
% दरािे केली जाईलर. 

7. आर्मथक प्रोत्साहिे (Fiscal Incentives)  (फक्ट्त गारमेंट प्रकल्पासाठी) 
राज्यातील  पाि सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठया रेडिमेि गारमेंट डिमीती उप्माांिा सामूडहक 

प्रोत्साहि योजिेअांतगणत एक टप्पा वरील वगणवारीिुसार प्रोत्साहिे अिुज्ञये होतीलर.  (उदार. “ब” 
तालुक्ट्यातील घटकाांिा  “क” तालुक्ट्यास लागू असलेली प्रोत्साहिे प्राप्त होतीलर.) 
गारमेंट प्रकल्पासाठी डवशाल अडतडवशाल उप्माांिा खालीलप्रमाणे गुांतवणकू व रोजगारावर दजा 
देण्यात येईलर. 

 अ व ब ििे े उद्योग डवरहीत डजल्हे 
ििलवाद प्रिावी ििे 

इतर ििेे 

 गुांतवणकू 

(रुर.कोटीत) 

रोजगार गुांतवणकू 

(रुर.कोटीत) 

रोजगार गुांतवणकू 

(रुर.कोटीत) 

रोजगार 

डवशाल 250 1500 50 250 100 250 

अडतडवशाल रुर. 500 कोटी गुांतवणकू व 300० थेट रोजगार  
 

7र.1 डवशाल/अडतडवशाल प्रकल्पाांसाठी पािता कालावधी 10 वर्षापेिा जास्त असल्यास प्रोत्साहिे 
डवतरणाची वार्मर्षक मयादा ही आर्मथक प्रोत्साहिाचे एकूण रकमेचा पािता कालावधीिुसारच्या वर्षाच्या 
सांख्येिे िागूि डिधाडरत करण्यात येईलर.  एखाद्या वर्षासाठीची प्रत्यि मांजूर मयादा व वार्मर्षक प्रोत्साहिे 
डवतरण मयादा यामधील तफावत पुढील वर्षी डवचारात घेण्याची तरतूद असेलर. 
 

7र.2 उद्योग ऊजा व कामगार डविागाच्या शासि डिणणय ्र.पीएसआय-2013/प्रर.्र.54/उद्योग-
8, डदिाांक 01 एडप्रल, 2013 आडण तद्िांतर मांिीमांिळ उपसडमती ककवा उच्चाडधकार सडमतीच्या 
डिणणयावर आधारीत डिगणडमत केलेल्या शासि डिणणय ककवा मागणदशणक सूचिाांिुसार, डवशाल प्रकल्पाांिा 
देय प्रोत्साहिे ठरडवण्यात येतीलर.  पाि डवशाल व अडतडवशाल घटकाकडरता अिुज्ञये गुांतवणकू 
कालावधी राज्याचा “अ” आडण “ब” ििेात 8 वर्षण व इतर ििेात 10 वर्षण इतका असेलर.  अशा उद्योगास 
दयावयाची एकडित सामूडहक प्रोत्साहिे  “Template” प्रमाणे असतीलर. 
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7र.3 महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळाच्या ििेात एखाद्या पाि प्रकल्पािे जर अिुज्ञये 
डवकास कालावधीच्या आत बाांधकाम पूणणत्वाचा दाखला घेऊि वाडणस्ज्यक उत्पादिास सुरुवात केली 
तर त्यास महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास  महामांिळाला उवणडरत डवकास कालावधी करीता, िरण्यात 
येणारे डवडवध  
शुल्क म्हणजे पाणी शुल्क, सेवा शुल्क, अस्ग्िशमि उपकरातूि खाली िमूद केल्याप्रमाणे सवलत 
अिुज्ञये करण्यात येईलर.  

अर.्र. इमारत पूणणत्वाचा दाखला 
(BCC)  

सवलतीचा प्रकार 
 

1 डकमाि  50 % व 75  च्या    
आत 

100  सेवा शुल्कातूि व अग् िीशमि उपकरातूि माफी 
+ पाणी शुल्कात 20  सवलत 

2 डकमाि  75 % व 100  च्या 
आत 

100  सेवा शुल्कातूि व अग् िीशमि उपकरातूि माफी 
+ पाणी शुल्कात 30  सवलत 

3 100 % 100  सेवा शुल्कातूि व अग् िीशमि उपकरातूि   
माफी + पाणी शुल्कात 40  सवलत 

 
वरील सवलत घटकाच्या मूळ िखूांि डवकडसत कालावधी (Development Period) मधील 

उवणडरत (वरीलप्रमाणे इमारत पूणणत्वाचा दाखला प्राप्त करुि  उत्पादिात गेल्याच्या डदिाांकापासूि) 
कालावधीकडरता अिुज्ञये असेलर.   
7र.4 या धोरणाांतगणत राज्य शासिाकिूि देय करण्यात आलेली प्रोत्साहिे ही कें द्र शासिातफे  
ककवा त्याांचे कोणत्याही यांिणेमाफण त ककवा स्थाडिक प्राडधकरणामाफण त देय करण्यात आलेल्या 
प्रोत्साहिाडशवाय असतीलर. 
  
7र.5 मुद्राांक शुल्क परतावा  

पाि गारमेंट घटकाांच्या गुांतवणकू कालावधीमध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या जडमिीची अथवा 
गाळेसाठी अथवा िािेपट्टीिे घेतलेल्या जडमिीकरीता अथवा गाळेसाठी देय करण्यात आलेल्या तसचे 
बँक कजाकडरता दस्तऐवजा वरील  मुद्राांक शुल्काचा परतावा/ सवलत  राज्याच्या औद्योडगक धोरण- 
2013 िुसार अिुज्ञये असलेर. 

 

7र.6 प्रत्येक वर्षी सूक्ष्म, लघु व मध्यम प्रकल्प  उप्म (MSME) आडण मोठे उप्म  (LE)  याांिा 
अिुज्ञये असणाऱ्या एकडित सवलती (Basket of Incentives) अांतगणत अिुदािाची रक्ट्कम ही एकूण 
मांजूर एकडित सवलतींच्या 1/10 च्या  मयादेपयंत असेलर.  प्रत्यि मांजूर झालेले अिुदाि आडण 
त्यावर्षी देय असलेले अिुदाि यातील फरक पुढे देय (Carry Forward)  केला जाईलर. 
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8र. औद्योडगक दरािे वीज पुरवठा 
रेडिमेि  गारमेंट डिर्ममती,  जेम्स  अँि ज्वलेरी,  सुक्ष्म   इलेक्ट्रॉडिक्ट्स  व अडियाांडिकी  घटक  

याकरीता फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुले  (Parks)/  धोरण- 2018 मधील व्यावसाडयक व 
व्यापारी सुडवधाांच्या व्यडतडरक्ट्तच्या उप्माांसाठी औद्योडगक दरािे वीज उपलब्ध करूि देण्यात 
येईलर.  या धोरणातील घटकाांिा महाराष्ट्र वीज डियामक कां पिीच्या तरतुदीिुसार Power 
Distribution Franchises model स्वीकारता येईलर.  तसेच अपाांरपाडरक ऊजा स्त्रोताचा वापर करुि, 
वीज डिमीती व वीज डवतरण तसेच वीज डव्ी सांबांडधत   पाकण  ििेात करण्याची मुिा असेलर. याडशवाय 
महाराष्ट्र राज्य डवद्यतु डवतरण कां पिी डलर. (MSEDCL) किूि त्याांच्या अडधडियमातील तरतुदीिुसार 
अन्य कोणत्याही डवद्यतु डिमीती करणाऱ्या कां पिीकिूि वीज घेण्याची मुिा या धोरणातील घटकाांिा 
असेलर.  तसेच Substation ते Switching Station मध्ये  Access Approval देईलर.  याडशवाय डवद्यतु 
ग्राहक ताराांमधूि Substation Switching Station ला Lilo of Power अिुज्ञये राहीलर. या 
धोरणातील घटकाांिा  24X7 अखांिडरत्या वीज पुरवठा एक्ट्सपे्रस फीिर माफण त करण्यात येईलर. 

  
9.  सामाईक सुडवधा कें द्र  

रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स  अँि ज्वलेरी,   सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक 
याकरीता फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुलासाठी  सामाईक सुडवधा कें द्र उिारण्यासाठी प्रकरण 
डिहाय अवलोकि करुि महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ मदत करेलर. तसेच  खाजगी उद्योग 
स्वत:चे सामाईक सुडवधा कें द्र उिारुि चालवतीलर.  या कें द्रामध्ये प्रडशिण, परीिण,  रचिा इ र. साठी  
सामाईक सुडवधा असतीलर. 

 

9र.1   सवण प्रकारच्या वगीकृत औद्योडगक ििेातील रेिीमेि गारमेट डिर्ममती,जेम्स  अँि ज्वलेरी या 
सूक्ष्म,लघू व मध्यम औद्योडगक उप्माांच्या पत पािता डिधारणासाठी (्ेिीट रेटींग) (एक वळेेस 
द्यावयाचे) प्रोत्साहिे रुर. 40,000/- (रु चाळीस हजाराच्या मयादेत राहूि िारतीय लघु उद्योग डवकास 
बँक (SIDBI)/ शासिाच्या अडधकृत पतपािता डिधारण अडिकरणािे (Government Accredited 
Credit Rating Agency) केलेल्या पतपािता डिधारण खचाच्या 75 टक्ट्के इतकी प्रोत्साहिात्मक 
रक्ट्कम देण्यात येईलर. 
10र.      ज्या खाजगी औद्योडगक सांकुल े  (Industrial Parks) याांिी प्रस्तुत धोरणातील तरतुदीिुसार 
अडतडरक्ट्त चटईििे डिदेशाांकाचा लाि घेतला आहे आडण कालाांतरािे औद्योडगक सांकुल े (Industrial 
Parks) मधील बाांधीव जागेचा वापर अिुज्ञये असलेल्या प्रयोजिाव्यडतडरक्ट्त इतर प्रयोजिासाठी वापर 
करीत असल्याचे डिदशणिास आल्यास, दांिात्मक कारवाई केली जाईलर. 

10र.1   जे बाांधीव ििे अिुज्ञये असलेल्या प्रयोजिाव्यडतडरक्ट्त इतर प्रयोजिासाठी वापरले जात 
असेल, त्या बाांधीव ििेासाठी प्रचडलत रेडिरेकिर दराच्या 0र.3 टक्ट्के (तीि दशाांश टक्ट्के) प्रडत डदवस 
इतकी रक्ट्कम दांि म्हणिू आकारली जाईलर. 
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10र.2 सांबांडधत खाजगी औद्योडगक सांकुल े(Industrial Parks) याांिा उद्योग सांचालिालय व ज्याांिी 
इमारत आराखिास मांजूर केला आहे असे डियोजि प्राडधकरण याांच्या अडधकारी वगाचा गट प्रत्यि 
जागेला िटे देऊि बाांधीव जागेच्या गैरवापराबाबत खािी करेलर. 
     

11. औद्योडगक सांकुल े (Industrial Parks) च्या िोंदणी करणाबाबतर. 
माडहती तांिज्ञाि व माडहती तांिज्ञाि सहायितू सेवा धोरण 2015 मधील माडहती तांिज्ञाि 

उद्यािाांिा अवलांबलेली कायणपध्दतीच्या धतीवर या धोरणाांतगणत सवण खाजगी व सावणजडिक रेिीमेि 
गारमेंट, जेम्स ॲन्ि ज्वलेरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक व अडियाांडिक घटकाांची औद्योडगक सांकुल े 
(Industrial Parks) िा (LOI) आडण िोंदणीपि डिगणडमत करण्यात येईलर. उद्योग सांचालिालयाकिूि 
या सांदिात स्वतांिडरत्या मागणदशणक तत्व ेडिगणडमत करण्यात येईलर. 
12. कामगार कल्याण सहाय्य (Workforce Welfare Assistance)  

कें द्र शासिाच्या िवीि वस्त्रोद्योग धोरणािुसार 3 वर्षाकरीता ज्याांचे उत्पन्न  दरमहा                           
रुर. 15,000/- पेिा कमी आहेर. अशा िवीि गारमेंट उद्योजकाांच्या कमणचाऱ्याचा कामगार डिवाह डिधी 
" Employees Provident Fund Scheme" मधील कमणचाऱ्याांच्या डिवाह डिधीच्या अांशदाि कें द्र 
शासि अदा करीलर.  “Employees Contribution of the Employees " पोटीचे सांपूणण 12%   
रकमेचा परतावा कें द्र शासिाकिूि करण्यात येणार आहेर. कें द्र शासिाकिील योजिेचा लाि 
सांपल्यािांतर महाराष्ट्र शासिाकिूि उक्ट्त  प्रोत्साहिे घटकाांच्या पुढील 3 वर्षाच्या कायणकाळाकरीता 
(Operations period of the unit ) परतावा स्वरुपात देण्यात येईलर.  
13. प्रडशिण सहाय्यता   

घटकाांच्या कायणकाळ सुरू झाल्यापासूि (Commencement of the operations)  प्रारांडिक 
3 वर्षाच्या कालावधीकरीता, रुर. 3000, प्रडतवर्षण प्रडत कमणचारी या प्रमाणे महाराष्ट्र शासिाकिूि 
प्रडशिण सहाय्यता गारमेंट घटकासाठी देण्यात येईलर. 
14. सीमा शुल्क तपासणी (Custom Clearness) 

प्राडधकाऱ्याांशी सांपकण  साधूि कालबध्द पध्दतीिे वळेेत सीमाशुल्क तपासणी करणे  
आडण “Star Express houses Status”  दजा देऊि तपासणी करणे पासूि डशथीलीता 
(Relaxation)  देणे बाबत कायणवाही करण्यात येईलर. यासाठी  MAITRI माफण त समन्वय अडधकाऱ्याांची 
डियुक्ट्ती केली जाईलर. 
15र. धोरणाचा कालावधी :  

सदरचे धोरण लागू झाल्यापासूि पाच वर्षांपयंत अस्स्तत्वात राहीलर.  
16र. मार. मांिीमांिळािे डदलेली मान्यता डवचारात घेऊि, या शासि डिणणयातील सांबांडधत 
तरतुदींच्या सांदिात मांिालयीि डवडवध डविागाकिूि स्वतांिपणे शासि डिणणय / अडधसूचिा डिगणडमत 
करणे अपेडित आहेर.  त्या सांबांडधत यादी पडरडशष्ट्ट-अ  मध्य ेिमूद करण्यात आली असूि, स्तांि 2 मध्य े
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िमूद केलेल्या शासि डिणणयाच्या पडरच्छेदामधील डिणणय डवचारात घेऊि स्तांि -4  मध्ये िमूद 
केलेल्या डविागाकिूि तत्सांबधी आदेश / मागणदशणक तत्वे / शासि डिणणय / डवकास डियांिण 
डियमावलीत सुधारणा अडधसूचिा डिगणडमत करण्याबाबत कायणवाही करण्यात येईलर.  
 

17र. या शासि डिणणयािुसार सवण सांबांडधत डविागाांिी आवश्यक ते आदेश अडधसूचिा त्वरीत 
डिगणडमत कराव्यातर. 
 

18र. सदर शासि डिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या सांकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in  येथे 
उपलब्ध असूि त्याचा सांगणक सांकेताांक 201802141807082510 आहेर. सदर शासि डिणणय 
डिजीटल स्वािरीिे साांिाडकत करुि काढण्यात येत आहेर. 
 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािेर. 
 
 
                                                                                                                                                                               
        ( सांजय देगाांवकर ) 
                         सह सडचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रडत, 

1 मार. मुख्य सडचव, मांिालय, मुांबई, 
2र. डवरोधी पििेते डवधािसिा याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय, 

डवधाििवि, मुांबई, 
3र. डवरोधी पििेते, डवधािपडरर्षद, याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय, 

डवधाििवि, मुांबई, 
4 अध्यि, डवधािसिा याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय, डवधाििवि, 

मुांबई 
5 सिापती, डवधािपडरर्षद याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय, 

डवधाििवि, मुांबई, 
6 मार. मांिी (उद्योग), मांिालय, मुांबई, 
7 अपर मुख्य सडचव (डवत्त), डवत्त डविाग, मांिालय, मुांबई,  
8 अपर मुख्य सडचव, डियोजि डविाग, मांिालय, मुांबई, 
9 अपर मुख्य सडचव, गृह डिमाण डविाग, मांिालय, मुांबई, 

10  प्रधाि सडचव (मदत व पुिवणसि),  महसूल व वि डविाग, मांिालय, मुांबई, 
11  प्रधाि सडचव (िडव-1), िगर डवकास डविाग, मांिालय, मांबई, 
12  प्रधाि सडचव  (वस्त्रोद्योग), सहकार पणि व वस्त्रोद्योग डविाग, मांिालय, मांबई, 
13  प्रधाि सडचव (पडरवहि), गृह डविाग, मांिालय, मुांबई, 
14 प्रधाि सडचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार डविाग, मांिालय, मुांबई 
15  प्रधाि सडचव (ऊजा),  उद्योग, ऊजा व कामगार डविाग, मांिालय, मुांबई, 
16 सडचव, ग्राम डवकास डविाग, मांिालय, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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17  डवकास आयुक्ट्त (उद्योग), उद्योग सांचालिालय, मांिालयासमोर, मुांबई, 
18 मुख्य कायणकारी अडधकारी, महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ, अांधेरी (पूवण), 

मुांबई, 
19  महािगरपाडलका आयुक्ट्त, महािगर पाडलका (सवण), 
20 सांचालक, िगररचिा व मूल्यडिधारण, पुणे, 
21   डविागीय आयुक्ट्त,  कोकण, िाडशक, पुणे, औरांगाबाद, िागपूर, अमरावती 
22 डजल्हाडधकारी (सवण), 
 23 सवण  मांिी याांचे खाजगी सडचव, मांिालय, मुांबई, 
24 सवण मार. राज्यमांिी याांचे खाजगी सडचव, मांिालय, मुांबई, 
25 उद्योग डविागातील सवण सहसडचव/उपसडचव/कि अडधकारी, मांिालय, मुांबई, 
26 मुख्य सडचव याांचे वडरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मांिालय, मुांबई, 
27 अपर मुख्य सडचव (उद्योग) याांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊजा व कामगार डविाग, 

मांिालय, मुांबईर.  
28 सह सडचव (उद्योग-2) याांचे स्वीय सहायक, ऊजा व कामगार डविाग, मांिालय, 

मुांबईर. 
29 डिवििस्ती (उद्योग-2) 
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शासि डिणणय ्माांक सांकीणण-2016/(प्रर.्र.201)/उद्योग-2, डदिाांक 14 फेब्रवुारी 2018 सोबतच े 
 

पडरडशष्ट्ट - “अ” 
 

अर.्र. सोबतच्या शासि 
डिणणयातील 
पडरच्छेद ्माांक 

कायणवाही डवर्षय कायणवाही अपेडित 
सांबांडधत डविागाचे िाव  

 
1 5र.1 औद्योडगक सांकुले िगर डवकास डविाग        

(िडव-1) 
 

2 5र.2 एकास्त्मक औद्योडगक पाकण  
/औद्योडगक पाकण साठी 200 % 
पयंत अडतडरक्ट्त चटई ििे 

3 6 झोि डिबंधामध्ये डशथीलता 
 

4 7र.5 मुद्राांक शुल्क परतावा महसूल व वि डविाग 
(मुद्राांक) 
 

5 8 औद्योडगक दरािे वीज पूरवठा ऊजा डविाग 
 

6 10 दांिात्मक कायणवाही करणे िगर डवकास डविाग व 
महसूल डविाग  
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प्रस्तावना :-   
भारतातील स्थाननक वस्त्रोद्योग आनि पोशाख उद्योगाची उलाढाल सन 2014 

मध्य े67 निनलयन अमेनरकन डॉलसस इतकी होती आनि सदर उद्योग सन 2021 पयंत 141 
निनलयन अमेनरकन डॉलसस पयंत वाढिे अपेनित आहे.  संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या 
COMTRADE या संघटनेने या संदभात 2014 मध्ये प्रनसध्द केलले्या  आकडेवारीनुसार 
भारत हा वस्त्रोद्योग व कपडा ननयाती करीता जागनतक स्तरावर दुसऱ्या क्रमाकंावर होता.  
यामध्य े तयार कपड्ाचंा वाटा 41% सह सन 2015 मध्ये सवानिक होता. मात्र फक्त 
कपड्ाचंा नवचार करता जागनतक ननयातदारामध्ये भारताचा सहावा क्रमाकं होता. सन 
2012 मध्य े एकूि ननयातीत भारताच्या पोशाखाचा (कपडयाचंा) वाटा फक्त 5%होता. 
उलटपिी िागंला देशाच्या एकूि ननयातीत 93%, श्रीलंकेच्या एकूि ननयातीत 45% 
आनि पानकस्तानच्या एकूि ननयातीमध्ये 19% इतका वाटा होता.   

 

1.2 रेनडमेड गारमेंट उत्पादन िते्र हा वस्त्रोद्योग ककमत साखळीतील अंनतम टप्पा 
आहेत व मूल्यवृध्दीमध्ये त्याचंे सवांनिक योगदान आहे. कमी भाडंवली गंुतविकू आनि 
जास्त कामगाराचंी आवश्यकता असलेले हे िते्र आहे. जागनतक िँकेच्या अहवालानुसार,  
चीन देशाकडून रेनडमेड गारमेंट उत्पादनाच्या ककमतीत जर 10% वाढ झाली तर,  
भारतातील रेनडमेड गारमेंट  ननमीती उद्योगामध्ये कमीत कमी 1.2 दशलि इतक्या 
रोजगाराच्या नवीन संिी ननमाि होव ूशकतात.  
 

1.3 रेनडमेड गारमेंट ननर्ममती उद्योगामध्ये शहरी, ननम-शहरी व ग्रामीि भागातील 
रोजगारामध्ये नस्त्रयाचंा नहस्सा हा त्याचं्या इतर उद्योगातील नहश्श्यापेिा खूप अनिक 
असल्याने याचा सवांनिक फायदा नस्त्रयानंा होिार आहे. 
 

1.4 रोजगार ननर्ममतीची प्रचंड िमता असल् या कारिाने रेनडमेड गारमेंट ननर्ममती 
उद्योग िते्रास भक्कम पाठींिा देण्याची आवश्यकता आहे.  महाराष्ट्रातील नवकसनशील 
(Under Developed)  प्रदेशातंील दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी  उपयुक्त ठरिारी ही 
िाि आहे.  मराठवाडा व नवदभस या कापूस उत्पादक पट्टयामध्ये मोठ्याप्रमािावर उत्पादन 
आिानरत रोजगार ननमाि करण्यासाठी हे िते्र उपयुक्त ठरिारे आहे.   
 

1.5 भारतात तयार कपडयाचंी  मागिी तीन प्रमुख स्त्रोताद्वारे प्राप्त होते - घरगुती 
वापर, घरगुती व्यनतनरक्त िते्र (संस्थात्मक, औद्योनगक आनि तांनत्रक िते्र) आनि 
ननयातिते्र.  घरगुती िते्रामध्ये  तयार कपडयाचंा सवानिक नहस्सा उपभोगला जातो आनि 

रेनडमेड  गारमेंट ननर्ममती,  जेम्स  अँड ज्वलेरी,  सुक्ष्म   इलके्रॉननक्स व  
अनभयांनत्रकी  घटक  याकरीता फ्लटेॅड गाळायुक्त औद्योनगक संकुल े (Parks)  

िोरि- 2018  
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भारतात तयार कपडे (60%) त्यानंतर घरगुती वापराव्यनतनरक्त िते्र (21%) आनि तद्नंतर 
ननयात िते्र (19%) असा क्रम लागतो. मंुिई प्रामुख्याने उच्च प्रतीचे आनि नवीन पध्दतीच े
कपडे (फॅशन गारमेंट) यासाठी ननयात कें द्र आहे. आंतरराष्ट्रीय दजाच्या फॅशन बँ्रडकडून 
नमळालेली कंत्राटे याचा मंुिईच्या रेनडमेड गारमेंट  उद्योग व्यवसायामध्ये फार मोठा नहस्सा 
आहे.  उच्च मुल्यवृध्दीचा (High Value addition) या व्यवसायात समावशे असून 
नवकासाच्या प्रचंड संिी उपलब्ि आहेत. देशातील इतर वस्त्रोद्योग समुहामंध्ये नतरुपुर, 
लुनियाना, िेंगलुरु, नदल्ली/नोएडा/गुरगांव, कोलकाता, जयपूर आनि इंदोर याचंा 
समावशे आहे. नतरुपुर, लुनियाना आनि कोलकाता ही कौटंुनिक वापराच्या तयार 
कपड्ाचंी प्रमुख कें दे्र आहेत तर िेंगलुरु,  नदल्ली/नोएडा/गुरगावं, मंुिई, जयपुर आनि 
इंदोर ही नविलेल्या कपड्ासंंदभात प्रमुख कें दे्र आहेत. 
 

1.6   जेम्स अँड ज्वलेरी या िेत्राचा, भारताच्या जीडीपी (GDP) मिील वाटा 6.7% 
इतका आहे आनि भारताच्या परकीय चलन नमळकतीमध्ये फार मोठा सहभाग आहे. सन 
2015-16 या वर्षामध्ये या िते्रातील ननयातीतून अंदाजे 38.6 अब्ज अमेनरकन डॉलर 
इतका महसूल नमळवून त्याने, या िते्रास पेरोनलयम उत्पादनानंतर ननयात िते्रामिील 
दुसऱ्या मोठया क्रमाकंावर नेल े आहे. संशोिन आनि िाजार पेठेतील अंदाजानुसार,  
भारतातील 2014-19 या कालाविीत जेम्स अँड ज्वलेरी िाजारपेठेत वाढीचा दर                       
( CAGR ) हा अंदाजे  15.95 % इतका अपेनित आहे. सदरचे िते्र सवानिक गतीने 
वाढिाऱ्या िते्रापैंकी एक िते्र असून प्रचंड रोजगार ननर्ममती करण्याची िमता असल्याने, 
महाराष्ट्रात हे िते्र मोठ्या प्रमािावर नवकास आनि रोजगार ननर्ममती करण्याची िमता 
उपलब्ि करुन देिारे आहे. 
 

1.7   महाराष्ट्र नवशेर्षत: मंुिई हे नहरे व्यापार (Diamond Trade), डायमंड कटींग 
(Diamond cutting) आनि चकाकी (Polishing) जडजवानहर उत्पादन आनि ननयात 
यासाठी नहरे व्यापाराचे प्रमुख कें द्र आहे.  हे िते्र मोठ्या प्रमािात असंघनटत ( Un-
organized) स्वरुपाचे आहे आनि यामध्ये मोठ्या संख्येने लघु उत्पादकाचंा समावशे आहे. 
सदरचे उद्योग घटक हे प्रामुख्याने शहरी भागात स्स्थत असून या नठकािी नकफायतशीर 
दरात जागेची उपलब्िता ही फार जटील समस्या आहे. त्यामुळे अशा घटकाचं्या 
वाढीिाित आव्हानास समोरे जाव ेलागिार आहे.  
 

1.8 देशाची इलेक्रॉननक्स हाडसवअेरची गरज फार मोठी असून, आता या िते्रातील 
मागिीची पूतसता करण्यासाठी उत्पादकता वाढीस चालना देण्यात येत आहे.  
इलेक्रॉननक्स हाडसवअेर व सूक्ष्म अनभयांनत्रकी घटक हे नवशेर्षत: नागरी भागात स्स्थत 
असल्याने व मोठ्या प्रमािात कामगार वगास रोजगार पुरनवत असल्याने या िते्राचं्या  
गरजा सारख्याच आहेत. या घटकाचं्या वाढीमध्ये उत्पादनासाठी नकफायतशीर दरात 
जनमनी नमळनविे हे मोठे आव्हान आहे. 
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2.  िोरिाची उद्दीष्ट्टे :- 
2.1  महाराष्ट्राला जागनतक रेनडमेड गारमेंट उत्पादन आनि लोकनप्रय झालेले बँ्रडस् 
याचंेसाठी सवानिक पसंती असलेले नठकाि िननविे.  तसेच सूक्ष्म,लघू व मध्यम उपक्रम 
जे या िते्राचा एक मोठा नहस्सा आहे त् याचंी मोठ्या प्रमािात वाढ आनि नवकास 
करण्यासाठी सुलभीकरि  करिे,  
 

2.2  जागेच्या उपलब्ितेशी संिंनित त्याचं्या प्रमुख िािींिाित नवचार करुन संपूिस 
कामगाराचं्या िते्रासाठी जोमदार वातावरिाची ननर्ममती करिे, 
   

2.3 जेम्स व ज्वलेरी उत्पादन आनि ननमीतीत महाराष्ट्र हे महत्वाचे कें द्र असून, या 
नवभागातील वाढ आनि रोजगार ननर्ममती िमतेची महत्तम पातळी गाठण्यासाठी सदर 
िोरिान्वये सुलभीकरि करिे, 
2.4 सुक्ष्म इलेक्रॉननक व अनभयानंत्रक घटकाकरीता फ्लॅटेड गाळा उपलब्् करून 
या िते्राकरीता प्रोत्साहीत करिे.  
 

3.  रेनडमेड गारमेंट ननर्ममती, जेम्स अडँ ज्वलेरी, सुक्ष्म इलके्रॉननक्स व अनभयानंत्रकी 
घटकापंुढील आव्हाने :- 

या घटकानंा आज पुढील आव्हानांना सामोरे जाव ेलागत आहे. 
 i)  नागरी िते्रांमध्ये स्स्थत नवशेर्षत: उच्च प्रतीची वस्त्र ेउत्पादनातील उद्योग घटकासंाठी 

नकफायतशीर दरामध्ये जागेची उपलब्िता. 
 ii)  सदरच े िते्र हे मोठ्या प्रमािावर असंघनटत असल्याने या िते्रातील   कामगाराचं्या 

कामाची पनरस्स्थती उंचावण्याची आवश्यकता. 
 iii) कामाच्या नठकािच्या जवळ, उत्पादन करिाऱ्या कामगारानंा, राहण्यासाठी          

आरोग्यदायी राहण्याच्या जागेची अनुपलब्िता. 
 iv) कामगार संिंिात कायद्यानुसार जादा कामाच्या कालाविी, मनहला कामगाराचं्या 

रोजगारी आनि इतर िािी, कामगार संिंिात कायद्यानुसार असलेल्या ननिंिता 
(Restrictions). 

          v)  उच्च मूल्याच्या  भाडंवलाची उपलब्िता. 
 

    4 4.1     पात्र उद्योग घटकाचंी व्याख्या :- 
या िोरिाच्या  अनुर्षंगाने रेनडमेड गारमेंट  ननर्ममती,  जेम्स  अँड ज्वलेरी,  सुक्ष्म,  

इलेक्रॉननक्स व अनभयानंत्रकी घटकाचंी व्याख्या;-   
या िोरिातंगसत “घटक” म्हिज,े जे उत्पादन घटक कापडाच े रुपातंर 

वापरण्यायोग्य रेनडमेड गारमेंट, गाद्या ,गानलचे, आच्छादिे, पडदे,  विेुट्टीदार कापड 
इत्यादी मध्ये करतील, तसेच यामध्ये पकॅींग करण्यासाठी आनि दरम्यानच्या सवस 
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प्रनक्रयासाठी वापरण्यात आलेल्या तयार कपडयाचंा देखील समावशे असेल. घटकानंी विै 
उद्योग आिार/  औद्योनगक उद्योजकतेिाितची कागदपत्रे  िारि केलेली असावीत.  

त्याचप्रकारे विै उद्योग आिार (IEM) औद्योनगक उद्योजकतेिाितची कागदपत्रे  
िारि करिारे जडजवानहरेंचे उत्पादन, पैल ू पाडिे आनि रत्नानंा चकाकी आििे, 
पॅकेकजगचे उत्पादक युननटस् यानंा जेम्स अँड ज्वलेरी युननटस् म्हिनू मानल ेजातील.  

तसेच लहान अनभयानंत्रकी घटक, आनि महाराष्ट्र इलेक्रॉननक्स   िोरि -2016 
मिील पनर. 9 मध्य ेनमुद केलेल्या व कें द्र शासनाच्या अनिसूनचत केलले्या इलके्रॉननक्स 
रचना प्रिाली व उत्पादक उद्योगातंगसत यादीमध्ये मोडिाऱ्या सूक्ष्म इलेक्रॉननक्स घटक व 
याकरीता स्थानपत फ्लॅटेड गाळायुक्त पाकस मध्ये कायसरत असलेल्या घटकाचंा समावशे 
असेल.    

 

4.2 महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळाने नवकनसत केलेली औद्योनगक िते्रे व 
ग्रामीि भागातील फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योनगक संकुलाचं्या (Parks) नवकसनाकरीता 
महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ (MIDC)  हे नवशेर्ष ननयोजन प्रानिकरि असेल.  
 

4.3   रेनडमेड गारमेंट ननर्ममती, जेम्स  अडँ ज्वलेरी,  सुक्ष्म इलके्रॉननक्स व अनभयांनत्रकी 
घटक  याकरीता  फ्लटेॅड गाळायुक्त औद्योनगक संकुल ेपाकस  उभारिीकरीता पात्रता : 

 जमीन मालक अथवा त्यानंी ननयुक्त केलेला नवकासक अथवा कोितेही 
कायदेशीर अस्स्तत्व असलेली कंपनी. 

 अथवा ज्याचेकडे महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळाकडील 30 वर्षाच्या 
भाडेपट्टयाचा कालाविी नशल्लक आहे असा भाडेपट्टािारक हे रेनडमेड गारमेंट 
ननर्ममती,  जेम्स  अँड ज्वलेरी,  सुक्ष्म इलेक्रॉननक्स व अनभयानंत्रकी घटक 
याकरीता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योनगक संकुले पाकस च्या उभारिीसाठी पात्र 
राहतील. 
 

4.4   पूरक सेवा / सुनविा :-  
पूरक सुनविा म्हिज े रेनडमेड गारमेंट  ननर्ममती, जेम्स  अँड ज्वलेरी,  सकु्ष्म 

इलेक्रॉननक्स व अनभयानंत्रकी घटक याकरीता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योनगक संकुल े 
व्यवसाय करण्यासाठी पूरक ठरिाऱ्या सुनविा होय, ज्यामध्ये पुढील िािींचा अंतभाव 
नसेल:-  

 मॉल्स,  
 नसनेमा नथएटसस, सावसजननक सभागृहे आनि मस्ल्टप्लेक्सेस,  
 आम जनतेकरीता नवक्रीसाठी असलेल्या  रनहवासी सदननका, तथानप,  या मध्ये 

पुढील िािींचा  अंतभाव असेल:-  
 लहान नकरकोळ दुकाने ज्याचंे िते्रफळ हजार चौ.फु पेिा जास्त नसाव े आनि  

सदर वगसवारीतील िते्र एकूि पुरक सेवाच्या पाच टक्के पेिा जास्त नसाव े,  
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 व्यापारी मालाचे शोरूम, प्रनशिि संस्था, सामुनहक स्वरूपात उक्त  घटकासाठी  
पुरक ठरिारे िािींचे  कायसशाळा  

 उक्त औद्योनगक संकुलने  येथे काम करिाऱ्या  कामगाराकंरीता रनहवाशी 
सदननका, ज्याचंे िते्रफळ शासनाच्या गृहननमाि नवभागाच्या झोपड्पट्टी ननमुसलन 
प्रानिकरि ( SRA )करीता  वळेोवळेी नननित केल ेजाईल इतक्या जास्तीत जास्त 
मयादेत चटई िते्र राहील आनि सदर वगसवारीतील अनुज्ञये  िते्र एकूि पुरक 
सेवाच्या प्रमाि 20% च्या  मयादेत राहील.   

 या संदभात नवकास आयुक्त (उद्योग) हे एखादया िािीचे स्पष्ट्टीकरि  करण्यास 
सिम प्रानिकारी राहतील.  

 

5  5.1 औद्योनगक सकुंल े (Industrial Parks) :- 
कमीत कमी 20,000 चौ. फूट िािंकाम असलेल्या औद्योनगक इमारतीस “औद्योनगक 

संकुल” म्हिनू स्थानपत करता येईल.  एकूि िािंकामापैकी कमीत कमी 80% िते्र रेनडमेड 
गारमेंट ननमीती,  जेम्स ॲन्ड ज्वलेरी, सूक्ष्म इलेक्रॉननक्स  िते्रातील नोंदिीकृत प्रात्र 
MSME उत्पादन घटकाकंनरता वापरिे िंिनकारक राहील.  जास्तीत जास्त 20 % िते्र 
संिंनित पूरक सेवाकनरता वापरता येईल.  (पनरच्छेद 4.4 नुसार )  नोंदिीकृत उत्पादन 
घटक म्हिजे  (पनरच्छेद 4.1 नुसार) उद्योग आिार िारक /पात्र घटक. 

 

   5.2  औद्योनगक  पाकस साठी राज्यात सवसत्र 1 अथवा अनुज्ञये असलेला  जो जास्त असेल 
असा मूळ चटई िते्र ननदेशाकं अनुज्ञये असेल. व यावर 200% पयंत अनतनरक्त चटई िते्र 
ननदेशाकं रस्त्याच्या रंुदीची उपलब्ितेच्या अिीन राहून अनुज्ञये असेल. उद्योग 
संचालनालयाने मान्यता नदलेल्या नोंदिीकृत सावसजनीक व खाजगी उद्यानानंा प्रचलीत 
रेडीरेकनर दरावर  अनिमुल्यासनहत ककवा नशवाय औद्योनगक पाकस च्या नवकसनासाठी  
200% अनतनरक्त  चटई िते्र ननदेशाकं रस्त्याच्या रंुदीची उपलब्ितेच्या अिीन राहून 
खालील प्रमािे अनुज्ञये असेल :-  

क्र. पाकस चे नठकाि (पीएसआय 2013 मध्ये व्याख्या केल्यानुसार) अनिमुल्य 
1.  शून्य उद्योग  नजल्हा व निलवाद  प्रभानवत िते्र  काही नाही 
2. पुिे, ठािे, िृहन्मंुिई, कल्याि- डोंनिवली, मीरा भायंदर, 

पनवले,उल्हासनगर, अंिरनाथ, नवी मंुिई हे महानगरपानलका 
नवभाग, उद्योग  नजल्हा व निलवादाने  प्रभानवत नवभाग   याचं्या 
व्यनतनरक्त.  

10% 

3. पुिे, ठािे, िृहन्मंुिई,  कल्याि -डोंनिवली, मीरा भायंदर, पनवले, 
उल्हासनगर, अंिरनाथ, नवी मंुिई महानगरपानलका नवभाग 

15% 

 

      नटप :- तथानप अनिमूल्याची आकारिी नवकासकाने अनतनरक्त चटई िते्रासाठी केलले्या 
मागिीपयंत नसनमत राहील.  
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6. झोन ननिंिामंध्ये नशनथलता 
शेती, उद्योग ककवा व्यापार िते्रासाठी   रेनडमेड गारमेंट ननर्ममती,  जमे्स  अँड ज्वलेरी,  

सुक्ष्म इलेक्रॉननक्स व अनभयानंत्रकी घटक  याकरीता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योनगक संकुल े
पाकस ची ननकड लिात घेता, सदर िोरि राज्यभरातील सवस नवभागांमध्ये अनुज्ञेय असेल. कृर्षी व 
ना-नवकास िते्रासाठी अथवा औद्योनगक िते्र वगळून ज्या िते्रामध्ये झोन िदलाची आवश्यकता 
असेल अशा िते्रामध्ये झोन िदल अनिमूल्याची आकारिी टाऊनशीप िोरिाच्या ितीवर 
रेडीरेकनर दराच्या 15 % दराने केली जाईल. 
7. आर्मथक प्रोत्साहने (Fiscal Incentives)  (फक्त गारमेंट प्रकल्पासाठी) 
 राज्यातील  पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठया रेनडमेड गारमेंट ननमीती उपक्रमानंा 
सामूनहक प्रोत्साहन योजनेअंतगसत एक टप्पा वरील वगसवारीनुसार प्रोत्साहने अनुज्ञये होतील.  
(उदा. “ि” तालुक्यातील घटकानंा  “क” तालुक्यास लागू असलेली प्रोत्साहने प्राप्त होतील.) 

गारमेंट प्रकल्पासाठी नवशाल अनतनवशाल उपक्रमानंा खालीलप्रमािे गंुतविकू व 
रोजगारावर दजा देण्यात येईल. 
 अ व ि िते्र े उद्योग नवरहीत नजल्हे व 

निलवाद प्रभावी िते्र 
इतर िते्रे 

 गंुतविकू 
(रु.कोटीत) 

रोजगार गंुतविकू 
(रु.कोटीत) 

रोजगार गंुतविकू 
(रु.कोटीत) 

रोजगार 

नवशाल 250 1500 50 250 100 250 
अनतनवशाल रु. 500 कोटी गंुतविकू व 3000 थेट  रोजगार 
 

7.1 नवशाल/अनतनवशाल प्रकल्पासंाठी पात्रता कालाविी 10 वर्षापेिा जास्त असल्यास 
प्रोत्साहने नवतरिाची वार्मर्षक मयादा ही आर्मथक प्रोत्साहनाचे एकूि रकमेचा पात्रता 
कालाविीनुसारच्या वर्षाच्या संख्येने भागून ननिानरत करण्यात येईल.  एखाद्या वर्षासाठीची 
प्रत्यि मंजूर मयादा व वार्मर्षक प्रोत्साहने नवतरि मयादा यामिील तफावत पुढील वर्षी नवचारात 
घेण्याची तरतूद असेल. 
7.2 उद्योग ऊजा व कामगार नवभागाच्या शासन ननिसय क्र.पीएसआय-
2013/प्र.क्र.54/उद्योग-8, नदनाकं 01 एनप्रल, 2013 आनि तद्नंतर मंत्रीमंडळ उपसनमती 
ककवा उच्चानिकार सनमतीच्या ननिसयावर आिारीत ननगसनमत केलेल्या शासन ननिसय ककवा 
मागसदशसक सूचनानुंसार, नवशाल प्रकल्पानंा देय प्रोत्साहने ठरनवण्यात येतील.  पात्र नवशाल व 
अनतनवशाल घटकाकनरता अनुज्ञये गंुतविकू कालाविी राज्याचा “अ” आनि “ि” िते्रात 8 वर्षस 
व इतर िते्रात 10 वर्षस इतका असेल.  अशा उद्योगास दयावयाची एकनत्रत सामूनहक प्रोत्साहने 
Template मध्ये नमूद केल्याप्रमािे राहतील. 
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7.3 महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळाच्या िते्रात एखाद्या पात्र प्रकल्पाने जर अनुज्ञये 
नवकास कालाविीच्या आत िािंकाम पूिसत्वाचा दाखला घेऊन वानिस्ज्यक उत्पादनास सुरुवात  
केली तर त्यास महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास  महामंडळाला उवसनरत नवकास कालाविी करीता, 
भरण्यात येिारे नवनवि शुल्क म्हिज ेपािी शुल्क, सेवा शुल्क, अस्ग्नशमन उपकरातून खाली 
नमूद केल्याप्रमािे सवलत अनुज्ञये करण्यात येईल.  

अ.क्र. इमारत पूिसत्वाचा दाखला 
(BCC)  

सवलतीचा प्रकार 
 

1 नकमान  50 % व 75% च्या 
आत 

100% सेवा शुल्कातून व अग् नीशमन उपकरातून 
माफी + पािी शुल्कात 20% सवलत 

2 नकमान  75 % व 100% च्या 
आत 

100% सेवा शुल्कातून व अग् नीशमन उपकरातून 
माफी + पािी शुल्कात 30% सवलत 

3 100 % 100% सेवा शुल्कातून व अग् नीशमन उपकरातून 
माफी + पािी शुल्कात 40% सवलत 

 

वरील सवलत घटकाच्या मूळ भखंूड नवकनसत कालाविी (Development Period) 
मिील उवसनरत (वरीलप्रमािे इमारत पूिसत्वाचा दाखला प्राप्त करुन  उत्पादनात गेल्याच्या 
नदनाकंापासून) कालाविीकनरता अनुज्ञये असेल.   
7.4 या िोरिातंगसत राज्य शासनाकडून देय करण्यात आलेली प्रोत्साहने ही कें द्र शासनातफे  
ककवा त्याचंे कोित्याही यंत्रिेमाफस त ककवा स्थाननक प्रानिकरिामाफस त देय करण्यात आलेल्या 
प्रोत्साहनानशवाय असतील.  
 

7.5 मुद्राकं शुल्क परतावा :- 
पात्र गारमेंट घटकाचं्या गंुतविकू कालाविीमध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या जनमनीची 

अथवा गाळेसाठी अथवा भाडेपट्टीने घेतलेल्या जनमनीकरीता अथवा गाळेसाठी देय करण्यात 
आलेल्या तसेच िँक कजाकनरता दस्तऐवजा वरील  मुद्राकं शुल्काचा परतावा/ सवलत  
राज्याच्या औद्योनगक िोरि- 2013 नुसार अनुज्ञये असेल. 

 

7.6 प्रत्येक वर्षी सूक्ष्म, लघु व मध्यम प्रकल्प  उपक्रम (MSME) आनि मोठे उपक्रम  (LE)  
यानंा अनुज्ञये असिाऱ्या एकनत्रत सवलती (Basket of Incentives) अंतगसत अनुदानाची रक्कम 
ही एकूि मंजूर एकनत्रत सवलतींच्या 1/10 च्या  मयादेपयंत असले.  प्रत्यि मंजूर झालेल े
अनुदान आनि त्यावर्षी देय असलेले अनुदान यातील फरक पुढे देय (Carry Forward)  केला 
जाईल. 
 

8. औद्योनगक दराने वीज पुरवठा 
रेनडमेड  गारमेंट ननर्ममती,  जेम्स  अँड ज्वलेरी,  सुक्ष्म   इलेक्रॉननक्स  व अनभयानंत्रकी  

घटक  याकरीता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योनगक संकुले  (Parks)/  िोरि- 2018 मिील 
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व्यावसानयक व व्यापारी सुनविाचं्या व्यनतनरक्तच्या उपक्रमासंाठी औद्योनगक दराने वीज उपलब्ि 
करून देण्यात येईल.  या िोरिातील घटकानंा महाराष्ट्र वीज ननयामक कंपनीच्या तरतुदीनुसार 
Power Distribution Franchises model स्वीकारता येईल.  तसेच अपारंपानरक ऊजा स्त्रोताचा 
वापर करुन, वीज ननमीती व वीज नवतरि तसेच वीज नवक्री संिंनित पाकस  िते्रात करण्याची मुभा 
असेल.  यानशवाय महाराष्ट्र राज्य नवद्यतु नवतरि कंपनी नल. (MSEDCL) कडून त्याचं्या 
अनिननयमातील तरतुदीनुसार अन्य कोित्याही नवद्यतु ननमीती करिाऱ्या कंपनीकडून वीज 
घेण्याची मुभा या िोरिातील घटकानंा असेल. तसेच Substation ते Switching Station मध्ये 
Access Approval देईल.  यानशवाय नवद्यतु ग्राहक तारामंिून Substation Switching Station 
ला Lilo of Power अनुज्ञेय राहील. या िोरिातील घटकानंा 24X7 अखंडनरत्या वीज पुरवठा 
एक्सपे्रस फीडर माफस त करण्यात येईल.  

 

9.  सामाईक सुनविा कें द्र:-    
रेनडमेड गारमेंट ननर्ममती, जेम्स  अँड ज्वलेरी,   सकु्ष्म इलेक्रॉननक्स व अनभयानंत्रकी 

घटक याकरीता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योनगक संकुलासाठी  सामाईक सुनविा कें द्र 
उभारण्यासाठी प्रकरि ननहाय अवलोकन करुन महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ मदत 
करेल. तसेच  खाजगी उद्योग स्वत:चे सामाईक सुनविा कें द्र उभारुन चालवतील.  या कें द्रामध्ये 
प्रनशिि, परीिि,  रचना इ . साठी  सामाईक सुनविा असतील. 

 

9.1   सवस प्रकारच्या वगीकृत औद्योनगक िते्रातील रेडीमेड गारमेट ननर्ममती,जेम्स  अँड 
ज्वलेरी या सूक्ष्म,लघू व मध्यम औद्योनगक उपक्रमाचं्या पत पात्रता ननिारिासाठी (के्रडीट रेटींग) 
(एक वळेेस द्यावयाच े ) प्रोत्साहने रु. 40,000/- (रु चाळीस हजाराच्या मयादेत राहून भारतीय 
लघु उद्योग नवकास िँक (SIDBI)/ शासनाच्या अनिकृत पतपात्रता ननिारि अनभकरिाने 
(Government Accredited Credit Rating Agency) केलेल्या पतपात्रता ननिारि खचाच्या 75 
टक्के इतकी प्रोत्साहनात्मक रक्कम देण्यात येईल. 
 

10.    ज्या खाजगी औद्योनगक सकुंल े(Industrial Parks) यानंी प्रस्तुत िोरिातील तरतुदीनुसार 
अनतनरक्त चटईिते्र ननदेशाकंाचा लाभ घेतला आहे आनि कालांतराने औद्योनगक संकुल े 
(Industrial Parks) मिील िािंीव जागेचा वापर अनुज्ञये असलेल्या प्रयोजनाव्यनतनरक्त इतर 
प्रयोजनासाठी वापर करीत असल्याचे ननदशसनास आल्यास, दंडात्मक कारवाई केली जाईल. 
 

10.1   जे िािंीव िते्र अनुज्ञये असलेल्या प्रयोजनाव्यनतनरक्त इतर प्रयोजनासाठी वापरले जात 
असेल, त्या िािंीव िते्रासाठी प्रचनलत रेनडरेकनर दराच्या 0.3 टक्के (तीन दशाशं टक्के) प्रनत 
नदवस इतकी रक्कम दंड म्हिनू आकारली जाईल. 
10.2 संिंनित खाजगी औद्योनगक संकुल े (Industrial Parks) यानंा उद्योग संचालनालय व 
ज्यानंी इमारत आराखडास मंजूर केला आहे अस ेननयोजन प्रानिकरि याचं्या अनिकारी वगाचा 
गट प्रत्यि जागेला भटे देऊन िािंीव जागेच्या गैरवापरािाित खात्री करेल. 
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11. औद्योनगक सकुंल े (Industrial Parks) च्या नोंदिी करिािाित. 
मानहती तंत्रज्ञान व मानहती तंत्रज्ञान सहायभतू सेवा िोरि 2015 मिील मानहती तंत्रज्ञान 
उद्यानानंा अवलंिलेली कायसपध्दतीच्या ितीवर या िोरिातंगसत सवस खाजगी व सावसजननक 
रेडीमेड गारमेंट, जेम्स ॲन्ड ज्वलेरी, सूक्ष्म इलेक्रॉननक व अनभयानंत्रक घटकाचंी औद्योनगक 
संकुल े  (Industrial Parks) ना (LOI) आनि नोंदिीपत्र ननगसनमत करण्यात येईल. उद्योग 
संचालनालयाकडून या संदभात स्वतंत्रनरत्या मागसदशसक तत्व ेननगसनमत करण्यात येईल. 
 

12. कामगार कल्याि सहाय्य (Workforce Welfare Assistance) :- 
कें द्र शासनाच्या नवीन वस्त्रोद्योग िोरिानुसार 3 वर्षाकरीता ज्याचंे उत्पन्न  दरमहा रु. 

15,000/- पेिा कमी आहे. अशा नवीन गारमेंट उद्योजकाचं्या कमसचाऱ्याचा कामगार ननवाह 
ननिी " Employees Provident Fund Scheme" मिील कमसचाऱ्याचं्या ननवाह ननिीच्या अंशदान 
कें द्र शासन अदा करील.  “Employees Contribution of the Employees " पोटीचे संपूिस 
12%   रकमेचा परतावा कें द्र शासनाकडून करण्यात येिार आहे. कें द्र शासनाकडील योजनेचा 
लाभ संपल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून उक्त  प्रोत्साहने घटकाचं्या पढुील 3 वर्षाच्या 
कायसकाळाकरीता (Operations period of the unit ) परतावा स्वरुपात देण्यात येईल.  

 

13. प्रनशिि सहाय्यता :-   
घटकाचं्या कायसकाळ सुरू झाल्यापासून (Commencement of the operations)  

प्रारंनभक 3 वर्षाच्या कालाविीकरीता, रु. 3000, प्रनतवर्षस प्रनत कमसचारी या प्रमािे महाराष्ट्र 
शासनाकडून प्रनशिि सहाय्यता गारमेंट घटकासाठी देण्यात येईल. 

 

14. सीमा शुल्क तपासिी (Custom Clearness) 
प्रानिकाऱ्याशंी संपकस  सािून कालिध्द पध्दतीने वळेेत सीमाशुल्क तपासिी करिे  

आनि “Star Express houses Status”  दजा देऊन तपासिी करिे पासून नशथीलीता 
(Relaxation)  देिे िाित कायसवाही करण्यात येईल. यासाठी  MAITRI माफस त समन्वय 
अनिकाऱ्याचंी ननयुक्ती केली जाईल. 
 

15. िोरिाचा कालाविी :  
सदरचे िोरि लागू झाल्यापासून पाच वर्षांपयंत अस्स्तत्वात राहील.  

******** 
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Policy for Industrial Parks comprising of flatted galas for Readymade 
Garment manufacturing, Gems & Jewellery, Micro Electronics and 

Engineering units-2018 
 

1. Introduction : 
 

1.1 The turnover of local textile and readymade garment industry in India in the year 2014 was 

67 Billion US $ and this industry is expected to grow up to 141 Billion US $ by 2021.  As per 

the statistics published by COMTRADE organization of UNO, in the year 2014, India was 

globally on 2nd position in export of textiles and garments. In year 2015 with 41% the stake 

of readymade garment was highest. However, considering only the readymade garments, 

India was 6th in global exports.  In 2012, in exports India's stake of garments was only 5%.  

However, in case of Bangladesh it was 93%,  Sri Lanka,  45% and in case of Pakistan, it was 

19 %. 
 

1.2  Readymade garment production sector is the last step in the chain of textile price and it is 

 the highest contributor in value addition. This sector is of low capital investment and high 

 labour demand. As per World Bank's report, if there is an increase of 10% in prices of 

 readymade garment production from China, there will be minimum 1.2 million new job

 creation in readymade garment production industry in India. 
 

1.3 In readymade   garment  production  industry,  the  share  of  jobs  for  women  in  urban, 

 semi-urban and rural areas is more than any other industry.  Hence, it will give maximum 

 benefits to women. 
 

1.4  The readymade garment production industry sector needs to be given strong backing as it 

 has an extremely high potential for employment creation. This factor is very beneficial for 

 increasing the per capita incomes in the under developed areas of the State.  In the cotton 

 producing belt of Marathwada and Vidarbha this sector is beneficial for creation of 

 production based employment. 
 

1.5 In India, the demand for readymade garments is received through three major sources-

domestic use, sector other than domestic (Institutional, Industrial & Technical sector) and 

export sector.  Maximum portion of the readymade garment is consumed in domestic sector 

and in India, the readymade (60%) then sector other than domestic (21%) and then export 

sector (19%) is the sequence.  Mumbai is prominently an export centre for high quality and 

new type of clothes (fashion garment). The contracts received from international quality 

fashion brands are a major contributor to Mumbai's readymade garment industry business.  

This business involves high value addition and has extreme development potential. In 

country's other textile clusters, Tirupur, Ludhiana, Bengaluru, Delhi / Noida / Gurgaon, 

Kolkata, Jaipur and Indore are included. Tirupur, Ludhiana and Kolkata are prominent centres 

for garments for domestic use and Bengaluru, Delhi / Noida / Gurgaon, Mumbai, Jaipur and 

Indore are prominent centres for knitted garments. 
 

1.6 The share of gems & jewelry sector in India's GDP is 6.7% and has large contribution in 

 India's foreign exchange earnings. In 2015-2016, by earning revenue of approximately 38.6 
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 Billion US $ through export, this sector has taken itself to 2nd position in exports after 

 petroleum products. As per research and market estimates, the CAGR of gems & jewelry 

 market in India for 2014-2019 period is expected to be approximately 15.95%. This sector is 

 one of the fastest growing sectors and has large potential for employment generation, 

 hence, this sector has a capacity to provide development opportunity and employment 

 generation on a large scale in Maharashtra.  
 

1.7 In Maharashtra, especially Mumbai is the main centre for diamond trade, diamond cutting 

 and polishing, jewelry production and export. This sector is largely un-organised in nature 

 and comprises of small manufacturers in large number. These industrial units are primarily 

 located in urban areas and availability of space at reasonable rates is very chronic issue at 

 these locations, because of which we will have to face the challenge in respect of growth of 

 these units.  
 

1.8 Country's need for electronics hardware is very large and to fulfill the demand in this sector, 

  increase in productivity is being facilitated. The needs of these sectors are similar as 

 electronics hardware and micro-electronics units area located specially in urban areas and 

           rovide employment to workforce on a large scale. Challenges in this sector for growth is the  

           availability of land in affordable rates for production purpose.  

 

2.  Policy Objectives : 
  

2.1  To make Maharashtra globally most favored place for production of readymade garments 

 and popular brands. Also, simplification for micro, small and medium enterprises  which 

 forms a large portion of this sector to increase and develop them, 

 

2.2 Creation of healthy atmosphere for the entire labour sector by considering their major 

 aspects related to availability of land, 

 

2.3 Maharashtra is an important centre for gems & jewelry production and creation. Through 

 this policy, simplification to be done for achieving maximum level of growth and 

 employment generation capacity in this sector, 

 

2.4 To encourage micro electronics and engineering units by making available flatted galas. 

 

3. Challenges Before Readymade Garment Production, Gems and 

 Jewelry, Micro-electronics and Engineering Units : 
 

 Presently, these units are facing following challenges. 
 

(i) Availability of space at reasonable rates in urban areas especially for industrial units 

producing high end apparels. 

 

(ii) This sector being largely unorganized, necessity of enhancing the working conditions of 

workers in this sector. 
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(iii)  Non availability of healthy dwelling space for workers near their work place. 

 

(iv) Restrictions in labour related laws in respect of over time, employment, women workers 

and other aspects. 
 

 (v) High cost of capital. 

 

4.1 Definition of Eligible Units: 
   

The definition of readymade garment production, gems and jewelry, micro electronics and 

engineering units as per this policy is: 

 

Under this policy, "Unit" means those production units which convert cloth into usable 

readymade garment, mattresses, carpets, covers, curtains, embroidery cloth etc., this will also 

include ready cloth for packing and for all intermediate processes. The unit should hold valid 

Udyog Aadhar Memorandum (UAM) / Industrial Entrepreneurs' Memorandum (IEM).  

 

Similarly, units holding valid Udyog Aadhar Memorandum (UAM) / Industrial Entrepreneurs' 

Memorandum (IEM), manufacturing jewelry, cutting and polishing of gems, packaging 

production units will be designated as gems & jewelry units. 

 

Similarly, small engineering units and micro electronics units specified in para 9 of Maharashtra 

Electronic Policy - 2016 and falling under list of units defined in Electronics & ESDM Scheme of 

Govt. of India, based in flatted gala parks established for the purpose. 
 

4.2       For the Industrial areas developed by MIDC and for the development of flatted galas   industrial 

parks in rural area, Maharashtra Industrial Development Corporation will be Special Planning 

Authority. 

 

4.3  Eligibility criteria for development of flatted gala industrial parks for 

 readymade garment production, gems & jewelry, micro electronics and 

 engineering units: 
 

 Land owner or developer appointed by him or any company having legal entity. 
 

 Or a lease holder having 30 years of remaining lease period with MIDC will be eligible for 

erection of flatted gala industrial parks for readymade garment production, gems & jewelry, 

micro electronics and engineering units. 
 

4.4 Support services / facilities: 
 

 Support services / facilities means services / facilities required for carrying out business of 

 readymade garment production, gems & jewelry, micro electronics and engineering units in 

 flatted gala industrial complexes, which will not include the following activities: 
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 Malls, 

 Cinema Theatres, Public Auditoriums and multiplexes,  

 Residential Apartments for sale to common public. 
 

But it will include following activities : 
 

 Small retail shops having area not more than 1000 sq. ft. and the area under this category 

shall not be more than 5% of the total area for support services, 
 

 Commercial showrooms, training institutes, common conference room for the units in parks, 
 

 Residential apartments for workers working in above industrial parks, whose area will be 

within the maximum permissible carpet area decided from time to time for the Slum 

Rehabilitation Authority (SRA) of State Govt. Housing Department and the permissible area 

under this category will be within the ceiling of 20% of the total area for support services, 
 

 The Development Commissioner (Industries) will be the competent authority for clarification 

of any aspects. 
 

5. Industrial Parks : 
 

5.1  Industrial building having a minimum built up area of 20,000 sq. ft. can establish Industrial 

Park. Out of the total built up space, minimum 80% area will have to be used for readymade 

garment production, gems & jewelry, registered eligible MSME production units under micro 

electronics sector. Maximum 20% area can be used for support services (as per para 4.4). 

Registered production unit means (as per para 4.1) eligible unit holding Udyog Aadhar 

Memorandum (UAM). 
 

5.2   For Industrial Parks across the State, upto 200% additional floor space index will be 

admissible on 1 or basic admissible floor space index which is more depending upon 

availability of road width. For development of public and private parks approved and 

registered by Directorate of Industries, 200% additional floor space index will be admissible 

with or without premium on prevailng ready reckonar rate & depending upon availability of 

road width  as  below : 
 

Sr. No. Location of Park (as defined in PSI-2013) Premium 

1. No Industry District & Naxalism affected area Nil 

2. Areas other than Pune, Thane, Greater Mumbai, Kalyan-Dombivali, 

Mira Bhayander, Panvel, Ulhasnagar, Ambernath, Navi Mumbai, 

Municipal Corporation Areas, No Industry District & Naxalism 

affected areas 

10% 

3. Pune, Thane, Greater Mumbai, Kalyan-Dombivali, Mira Bhayander, 

Panvel, Ulhasnagar, Ambernath, Navi Mumbai, Municipal 

Corporation Areas 

15% 

 

            Note : However, the charging of premium will be limited to the additional FSI demanded  by 

the developer. 
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6. Relaxation in Zone Restrictions: 
 

  Considering the need for Industrial Complexes comprising of flatted galas for Readymade 

Garments production, Gems & Jewelry, Micro electronics and Engineering units for agriculture, 

industry or business sector, this policy will be applicable in all zones of the state.  For areas where 

change of zones is required, excluding agriculture and no development zone or industrial zone, the 

premium for zone change will be charged at the rate of 15% of the Ready Reckoner rate on the lines 

of Township Policy.     

 

7.  Fiscal Incentives (Only for Garment Projects) 
 

  For eligible Micro, Small, Medium & Large Readymade Garments Production Enterprises, 

incentives at 1 step above will be admissible under package scheme of incentives. ( e.g. for units in 

"B" zone will get incentives admissible for "C" zone.) 
 

  Garments projects will be granted Mega and Ultra Mega status on the basis of investment & 

employment as below : 

 

 A & B Zone No Industry district & Naxalism 

affected areas 

Other Areas 

 Investment 

(Rs. In crores) 

Employment Investment 
(Rs.in crores) 

Employment Investment 
(Rs. in crores) 

Employment 

Mega 250 1500 50 250 100 250 

Ultra Mega Rs. 500 Crores investment & 3000 direct employment 

    

7.1    For Mega / Ultra Mega Projects, if the eligibility period is more than 10 years then the 

annual limit of fiscal incentives will be decided by total amount of incentives divided by the 

number of years of eligibility period. There will be a provision to carry forward the difference 

of actual annual sanction and annual limit for incentive disbursement for any year to the next 

year. 
 

7.2   The incentives to Mega projects will be decided as per Govt. resolution no. PSI-

2013/C.R.54/Ind-8, dtd. 01/04/2013 of Industry, Energy & Labour Department and Govt. 

Resolutions or guidelines issued thereafter based on decision of Cabinet Sub-committee or 

High Power Committee. The admissible investment period for Mega & Ultra Mega units will 

be 8 years in "A" & "B" zones of the state and 10 years in other parts of the state. The  

incentive to be given to such units will be as per templates. 

 
 

7.3   If an eligible unit in MIDC area obtains Building Completion Certificate within the 

admissible development period and starts commercial production, then the unit will be entitled 

for following concessions for the balance development period from MIDC, in payment of 

various charges like water charges, service charges, fire fighting cess. 
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Sr. 

no. 

Building Completion Certificate Type of Concession 

 

1 

 

Minimum 50% and within 75% 

100% exemption in service charges and fire 

fighting cess + 20% concession in water 

charges. 

 

2 

 

 

Minimum 75% and within 100% 

100% exemption in service charges and fire 

fighting cess + 30% concession in water 

charges. 

 

3 

 

100%  

100% exemption in service charges and fire 

fighting cess + 40% concession in water 

charges. 

    

   Above concessions will be admissible during the balance period of the original 

development period for the plot. ( from the date of commencement of production after 

obtaining Building Completion Certificate). 

 

7.4   The incentives offered by State Government under this policy will be over and above 

the incentives given by Central Government or any of its organisation or Local Authority.    

 

7.5 Stamp Duty Reimbursement : 

 

   Stamp duty reimbursement will be admissible to the eligible Garment units as per the 

Industrial Policy of the State - 2013, during their investment period for purchase of land or 

gala or; land or gala taken on lease and documents for bank loan. 

 

7.6   For MSME & Large units, under the Basket of Incentives, the ceiling of annual amount 

of grant will be 1/10 th of the total sanctioned incentives. The difference of actual sanctioned 

incentives and the incentives admissible during that year will be carried forward. 

 

8. Electric Supply at Industrial Rate. 
 

   Electric supply will be provided at Industrial rate for such activites except commercial 

& professional activites under this policy.The approved Industrial Parks and the garment units 

therein can accept Power Distribution Franchise Model of Maharashtra Electric Distribution 

Company Ltd.. Also, power generation and distribution using non-conventional energy source 

and sale of electricity to concerned garment units in Industrial Parks comprising of flatted 

galas will be permitted. The units under this Policy can source electricity from any other 

power generating company as per the provisions of MSEDCL Act. Also, access approval will 

be given between sub-station to switching station.  Apart from this, LILO of power will be 

admissible through electric consumer's wires from sub-station to switching station. For units 

in Industrial Park comprising of flatted galas, 24 X 7 continuous power supply will be given 

through express feeder. 
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9. Common Facility Center  
 

  For creation of Common Facility Center for industrial complex comprising of flatted 

galas for Readymade Garment production, Gems & Jewelry, Micro Electronics and 

Engineering units, MIDC will help by perusing on case to case basis. Also, private industries 

can construct and run its own Common Facility Center. Common facilities like Training, 

Testing, Designing etc. will be provided in such center.         

  

9.1   Incentives equal to 75% of the expenditure incurred for credit rating, subject to a 

ceiling of (to be given one time) of Rs. 40,000 will be given to Readymade Garments 

Production, Gems & Jewelry, Micro Electronics and Engineering units, in all types of 

classified industrial zones for credit rating from SIDBI / Government Accredited Credit Rating 

Agency.  

                        

10. Penal Action for Mis-use of Premises 
 

   Penal action will be taken against private industrial parks which have availed benefits 

of  additional FSI as per the provisions of this policy and later on it is found that the built up 

space in the industrial park is being used for purpose other than that is admissible. 
 

10.1   A penalty equal to 0.3% of the prevailing ready reckoner rate per day will becharged 

    for the built up space which is being used for purpose other than the permissible purpose. 
 

10.2   A team of officers from Directorate of Industries and the Planning Authority which 

   has sanctioned the building plan will visit the industrial park and verify the misuse of the 

     built up space. 

 

11. Registration of Industrial Parks : 
 

   A Letter of Intent (LOI) and Registration will be issued to all Private and Public  

 Industrial Parks for Readymade Garment, Gems & Jewelry, Micro Electronics and Industrial 

 units on the lines of Information Technology Parks as per procedure adopted in IT/ITeS 

 Policy - 2015.  Procedural guidelines for this will be issued separately by the 

 Directorate of  Industries.   

 

12. Workforce Welfare Assistance: 
 

   As per new Textile Policy of Government of India, the provident fund contribution  

 under  Employees Provident Fund Scheme, of employees in new garment industry, having 

 monthly salary less than Rs. 15,000/- will be paid by the Central Government.  The entire 

 12% amount of employees' contribution will be refunded by the Central Government. After 

 the benefit under Central Government Scheme is over, the Government of Maharashtra will 

 refund the above incentives during next 3 years of the operative period of the unit. 
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13 Training Assistance : 
 

   After commencement of operations of unit, Training Assistance of Rs. 3,000/- per  

 year per employee for initial 3 year period will be given by Government of Maharashtra to  

 garment units. 

 

14. Custom Clearance : 
 

  The authorities will be contacted for customs clearance in time bound manner and  

 for relaxation from checking to be given by granting "Star Export House" status.  A  

 Liasoning Officer from MAITRI cell will be appointed for this work.  

 

15. Policy Period : 
 

  This policy will be in force for five years from the date of approval. 

 
 

************ 
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