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प्रस्तािना- 
 

 राज्यातील उद्योर्ाांचा दुर्गम ि अहिकहसत क्षेत्रामध्ये प्रसार ि चालना देण्यासाठी राज्य शासनातरे्फ या 
भार्ात स्थापन िोणाऱ्या निीन/हिस्तारीत उद्योर्ाांना प्रोत्सािन देण्याकरीता सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 
राबहिण्यात येत आिे.  
 

राज्याच्या औद्योहर्क िाढीच्या मुख्य प्रिािात महिला उद्योजकाांच्या सहक्रय सिभार्ाने सिगसमािशेक 
आर्थथक हिकास िोण्यासाठी राज्य शासनाने महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष धोरण सांदभग क्र.2 च्या                                           
हद. 14/12/2017 रोजीच्या शासन हनणगयान्िये जािीर केले आिे.  सदर धोरणाांच्या अांमलबजािणीसाठी अनुदाने 
मांजूरी ि हितरणाची मार्गदशगक तत्ि ेहिहित करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे हनणगय घेत आिे :- 
 
शासन हनणगय-  
 

प्रस्ताहित महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष धोरण-2017 अांतर्गत सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 आहण 
त्याव्यहतहरक्त अन्य सिलती देण्याचा मानस आिे. महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष प्रोत्सािन योजनेची ठळक 
िहैशष्ट्टये खालीलप्रमाणे राितील :   

 

1.  महिला उद्योजक - व्याख्या   
 

      महिला उद्योजकाांच्या व्याख्येमध्ये खालील घटक प्रस्ताहित करण्यात येत आिेत. 
 

अ)  एकल मालकी घटक - महिला उद्योजकाच े100टक्के भार्भाांडिल. 
ब)   भाहर्दारी घटक - भाहर्दारी घटक ज्यामध्ये महिला उद्योजकाांचे 100 टक्के भार्भाांडिल. 
क)  सिकारी क्षते्र - सिकार कायद्ययाांतर्गत नोंदलेल्या सिकारी सांस्थेमध्ये 100 टक्के महिला उद्योजकाांचा 
       समािशे असलेली सांस्था. 
ड)   खाजर्ी ककिा सािगजहनक मयादीत घटक - ज्या घटकामध्ये महिला उद्योजकाांचे 100 टक्के भार्भाांडिल 
       असेल अशी कां पनी. 
 इ)   स्ियांसिायता बचत र्ट - ज ेबचत र्ट सक्षम प्राहधकरणाकडे नोंदणीकृत असून, सदर व्याख्येतील   
       क्रमाांक “क” अथिा “ड” नुसार स्थाहपत झालेले आिेत.   
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   उद्योर्ाांच्या उपरोक्त नमूद केलेल्या घटकाांमध्ये हकमान 50 टक्के महिला कामर्ार कायगरत असलेल्या 
उपक्रमाांना या योजनेंतर्गत प्रोत्सािनासाठी पात्र समजण्यात येईल. हिस्तारीकरणाच्या प्रकरणाांमध्ये 
हिस्तारीकरणामध्ये ि मूळ प्रकल्पात हमळून एकहत्रत महिला कामर्ाराांची सांख्या हकमान 50 टक्के असािी.  उद्योर् 
घटकाच्या घटनेच्या नोंदीप्रमाणे घटक िा मुलत: िर नमदू “अ” ते “इ” मधील नमूद मालकी प्रकारात महिला 
उद्योजक व्याख्येत बसणारा असािा.  
  
 2.   योजनेची व्याप्ती 
 

   सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रम हिकास (MSMED) अहधहनयम 2006 अांतर्गत उत्पादनासाठी (म्िणज ेयांत्र 
सामुग्रीतील (Plant & Machinery)) र्ुांतिणकू खालीलप्रमाणे असणारे उत्पादनासाठी उद्योर् आधार धारण करणारे 
ककिा प्रचहलत सामुहिक प्रोत्सािन योजना 2013 मध्ये हिहित केलेल्या पहरभाषेनुसार सुक्ष्म, लघु ि मध्यम पात्र 
उपक्रम प्रस्ततु हिशेष प्रोत्सािन योजनेसाठी पात्र असतील.  
  

अ.क्र. उद्योर्ाचा प्रकार यांत्रसामुग्रीतील र्ुांतिणकू मयादा 
1.  सुक्ष्म उद्योर्  रु. 25 लक्ष पयंत 
2.  लघु उद्योर् रु. 25 लक्षापेक्षा जास्त ि रु. 5 कोटी पयंत 
3.  मध्यम उद्योर् रु. 5 कोटीपके्षा जास्त ि रु. 10 कोटी पयंत. 

 

3.    पात्रता  
 

 सामुहिक प्रोत्सािन योजना 2013 नुसार पात्र असणारे आहण महिला उद्योजकाच्या व्याख्येत बसणारे 
(पहरच्छेद क्र.1 मध्ये नमूद करण्यात आलेले हनकष पणूग केलेल्या) तसेच पहरणामकारक टप्प्याांपकैी हकमान 1 
पहरणामकारक टप्पा हदनाांक 14.12.2017 नांतर पणूग केलेला आिे आहण हदनाांक 14.12.2017 रोजी ककिा 
त्यानांतर उत्पादनात रे्ले आिेत.  
   
4.      हिशेष योजनेंचा कायगकालािधी (operative period)  

  

   प्रस्तुत महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष सामुहिक प्रोत्सािन योजनेचा कालािधी हदनाांक 14.12.2017 
पासून पढुील 05 िषाच्या कालािधीसाठी अथिा शासनाच्या पढुील आदेशापयंत िधै रािील.  
   
 5. हिशेष प्रोत्सािन योजनेच े स्िरुप  
 

  i)  हिशेष प्रोत्सािन योजना   
  योजनेंतर्गत पात्र घटकाांना सामुहिक प्रोत्सािन योजना 2013 च े सिग हनकष ि अटी लारू् 

राितील.  हि योजना हदनाांक 14.12.2017 नांतर अजग केलेल्या अथिा उत्पादनात रे्लेल्या 
नहिन ि हिस्तारीत पात्र सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रमाांना लारू् आिे.     

 

  ii) हिशेष प्रोत्सािन योजनेसाठी तालकु्याांच ेिर्ीकरण  
  हिशेष प्रोत्सािन योजनेसाठी सामुहिक प्रोत्सािन योजना 2013 च्या अांतर्गत हिहित 

केल्याप्रमाणे तालुक्याांच ेहिहिध प्रिर्ात केलेले िर्ीकरण लारू् रािील. (शासन हनणगय क्रमाांक 
साप्रोयो-2013/प्र.क्र.54/उद्योर्-8, हद. 01/04/2013). सदर िर्ीकरणानुसार “अ” ि “ब” 
हिभार्ातील उद्योजकाांसाठी “क” हिभार्ातील सिलती लारू् राितील. “क” ि “ड” 



शासन हनणगय क्रमाांकः साप्रोयो-2017/प्र.क्र.15/उद्योर्-8 
 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 3 

हिभार्तील उद्योजकाांसाठी “ड+” हिभार्ातील सिलती लारू् राितील.  “ड+” ि हिना उद्योर् 
हजल्िा हिभार्तील उद्योर्ाांसाठी नक्षल प्रभाहित हिभार्ातील सिलती लारू् िोतील.  

 

iii)  सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रमाांचे िर्ीकरण  
 

हिशेष प्रोत्सािन योजनेसाठी सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 मधील पहरच्छेद क्र.2.2 (i) प्रमाणे सुक्ष्म, 
लघु ि मध्यम उपक्रमाांचे िर्ीकरण रािील. 
  

iv)  नहिन घटक, हिस्तार / हिहिधीकरण प्रकल्प, पात्रता प्रमाणपत्र, पात्रता कालािधी, कायगकाल कालािधी, 
कायगकाल कालािधी, पहरणामकारक टप्पे, स्स्थर मालमत्ता, ढोबळ स्स्थर भाांडिली र्ुांतिणकू, पात्र र्ुांतिणकू, थेट 
रोजर्ार, पात्र उत्पादने, कच्चा माल, आजारी घटक, िषग याांची व्याख्या सामुहिक प्रोत्सािन योजना 2013 मध्ये 
हिहित केल्याप्रमाणे रािील. 
 

6)  कायग हनयमािली  
     कायग हनयमािलीची व्याख्या सन 1979 च्या शासन हनणगयाप्रमाणे ककिा त्यात िळेोिळेी झालेल्या 
बदलानुसार रािील. 
 

7)  महिला धोरणाच्या अांमलबजािणीसाठी कायास्न्ित यांत्रणा  
    महिला धोरणाच्या अांमलबजािणीसाठी सामुहिक प्रोत्सािन योजना -2013 मध्ये सकु्ष्म, लघु ि मध्यम 
उद्योर्ाांसाठी हिहित केल्याप्रमाणे  रािील. 
 

8)  भाांडिली अनुदान  
 

   नहिन ि हिस्तारीत पात्र सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रमाांना तालुका िर्ीकरणानुसार अनुज्ञेय स्स्थर 
भाांडिली र्ुांतिणकुीच्या 15 टक्के ते 35 टक्के दराने रु.20 ते रु.100 लाख मयादेपयंत भाांडिली अनुदान देण्यात 
येईल.  प्रस्तुत भाांडिली अनुदान घटकाच े उत्पादन सरुु झाल्यापासनू 5 समान िार्थषक िफ्त्याांमध्ये हितरीत 
करण्यात येईल. 
 

 अ.क्र. साप्रोयो-2013 नुसार तालकु्याच े
िर्ीकरण 

भाांडिली अनुदान  
(स्स्थर भाांडिली 
र्ुांतिणकूीच े%) 

हिशेष भाांडिली अनुदानाची 
कमाल मयादा (रु. लाखात) 

1.  "अ"  ि  "ब" 15% 20 
2.  क 15% 20 
3.  ड 20% 25 
4.  ड+ 25% 50 
5.  उद्योर् नसलेले हजल्िे ि नक्षल प्रभाहित 

हिभार् 
35% 100 

   
    कें द्र शासन, राज्यशासन तसेच त्याांच ेउपक्रम याांचेमार्फग त इतर योजनेंतर्गत भाांडिली अनुदान 

हमळत असलेल्या घटकाांना सांबांहधत योजनेचा लाभ अनुज्ञेय िोईल परांत ुएकहत्रत भाांडिली अनुदानाची 
रक्कम जास्तीत जास्त 50% च्या िर अनुज्ञेय रािणार नािी. सदर अनुदान सामुिीक प्रोत्सािन 
योजनेच्या अथगसांकल्पीय तरतुदीमधून भार्िण्यात येईल. 
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9)  िीज दर अनुदान  
 

    प्रस्तुत योजनेतांर्गत सुक्ष्म लघु ि मध्यम र्टातील नहिन ि हिस्तारीत उपक्रम िे िापरलेल्या िीजिेरील 
भरणा करण्यात आलेल्या िीजदराच्या अनुदानासाठी पात्र असतील.     

   हिदभग, मराठिाडा ि उत्तर मिाराष्ट्रातील हजल्िे तसचे कोकण हिभार्ातील रत्नाहर्री ि कसधुदूर्ग 
हजल्ियातील उद्योर्ाांना प्रहत युहनट िीजमेारे् रु.2/-  ि  राज्यातील इतर हजल्ियातील उद्योर्ाांना प्रत्येक युहनट 
िीजमेारे् रु.1/- एिढी सिलत, प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु झाल्यानांतर 5 िषे कालािधीसाठी अनुज्ञेय असेल. िीज शुल्क 
सिलत िी सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 अांतर्गत उद्योर् हिभार्ाच्या अथगसांकस्ल्पय तरतुदीतनू हदली जाईल.  
िीज दर अनुदानाचे दाि ेिे सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 मधील हिहित कायगपध्दतीनुसार (शासन आदेश क्र. 
No.: PSI-2013/C R 152/Ind-8, हद.19.10.2013) छाननी ि मांजूर केले जातील.   

          

10)  व्याज दर अनुदान  
 

    नहिन ि हिस्तारीत पात्र सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रम िे व्याजदर अनुदानासाठी पात्र असतील. स्थािर 
मत्ता सांपादन करण्यासाठी बकँा ि सािगजहनक हित्तीय सांस्थाांकडून घेतलेल्या मुदत कजािर प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या 
व्याजासाठी व्याजदर अनुदान देय रािील. कोणत्यािी सांस्थेकडून ककिा भारत सरकारच्या एखादया योजने 
अांतर्गत प्राप्त िोणारी व्याजातील सिलत ि दांड / चक्रिाढ व्याज िजा करुन हित्तीय सांस्थेचा प्रत्यक्ष व्याजदर 
ककिा 5 टक्के यापैकी ज ेकमी असेल त्या व्याजदराने अनुदान र्हणत केली जाईल.  दरिषी देय व्याज अनुदानाच्या 
प्रमाण िे सांबांधीत िषामधील भरणा झालेल्या िीज िापराच्या देयकाांच्या दुपटीपेक्षा जास्त असणार नािी. सदर 
सिलत योजना िी सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 अांतर्गत अनुज्ञये व्याज सिलतीच्या ऐिजी देय असेल. व्याज 
दर  अनुदानाच े दाि े िे सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013 मधील हिहित कायगपध्दतीनुसार (शासन आदेश  
No.: PSI-2013/C R 152/Ind-8, हद.19.10.2013) छाननी ि मांजूर केले जातील. 
  

11)  कामर्ार कल्याण सिाय्य  
    नहिन ि हिस्तारीत पात्र उद्योर्ातील महिला कामर्ाराांसाठी कमगचारी भहिष्ट्य हनिाि हनधी / राज्य 
कामर्ार कल्याण योजनेतील घटकाच्या योर्दानाच्या 50 टक्के पयंतची रक्कम 5 िषाच्या कालािधीसाठी 
अनुदानास पात्र असेल.  सदर अनुदान सामुहिक प्रोत्सािन योजनेमधील हिहित कायगपध्दतीनुसार (शासन आदेश 
क्र. No.: PSI-2013/C.R.157/Ind-8, हद.12.08.2013) छाननी ि मांजूर केले जातील. 
 

12) प्रोत्सािनाांसाठी अजग सादर करणे, प्रोत्सािनाचा दािा करणे, आदीबाबत सामुहिक प्रोत्सािन योजना - 
2013 च्या शासन हनणगय हदनाांक 01.04.2013 मधील पहरच्छेद क्र.7.1, 7.2, 7.3 ि 7.4 च्या तरतुदी लारू् 
राितील. 
   

13) राज्यस्तरीय समन्िय सहमती  
 

     महिला उद्योजकता हिशेष धोरणातील हिहिध बाबींसांदभात सामुहिक प्रोत्सािन योजना-2013, शासन 
हनणगय हदनाांक 01.04.2013 मधील पहरच्छेद क्र.9 अन्िये र्ठीत राज्यस्तरीय समन्िय सहमती मार्फग त हिहिध 
सिलतींच्या पात्रता हनकष ि िाटपाची कायगपध्दती ि त्यात सधुारणा करणेबाबत हनणगय घेण्यात येईल.  सदर 
सहमतीने घेतलेल्या हनणगयाची अांमलबजािणी शासनाच्या योग्य स्तरािर घेतलेल्या मान्यतेनांतरच लारू् केले 
जातील. 

 



शासन हनणगय क्रमाांकः साप्रोयो-2017/प्र.क्र.15/उद्योर्-8 
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14)  सांहनयांत्रण ि पनुगहरक्षण  
 

सांदभाधीन शासन हनणगय क्र. पीएसआय 2013/प्र.क्र. 54/उ-8 हद.१.४.२०१३ च्या पहरच्छेद 8.1, 8.2, 
8.3 ि 8.4 च्या तरतूदीप्रमाणे पात्र घटकाांचे उत्पादन प्रक्रीयाांचे सांहनयांत्रण करण्यात येईल.  
  

 सदर शासन हनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा साांकेताांक 201805171231455510 असा आिे. िा आदेश हडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.   
 

 

                 ( श्रध्दा कोचरेकर ) 
               अिर सहचि, मिाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1. मा. मुख्यमांत्री, याांच ेप्रधान सहचि मिाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
2. सिग सांबांहधत मा.मांत्री याांचे सहचि, मांत्रालय, मुांबई, 
3. सिग सांबांहधत मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सहचि, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा.हिरोधी पक्षनेता, हिधानपहरषद/हिधानसभा याांचे खाजर्ी सहचि, हिधानभिन, मुांबई. 
5. सिग हिधानमांडळ सदस्य, मिाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सहचि, मांत्रालय, मुांबई 
7. सिग मांत्रालयीन हिभार्ाच ेअपर मुख्य सहचि/प्रधान सहचि/सहचि, मांत्रालय, मुांबई, 
8. आयुक्त, कौशल्य हिकास , रोजर्ार ि उद्योजकता सांचालनालय, कोकण भिन, निी मुांबई, 
9. मिालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-१ मिाराष्ट्र , मुांबई 
10. मिालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-२, मिाराष्ट्र नार्परू, 
11. मिालेखापाल (लेखा पहरक्षा)-१, मिाराष्ट्र मुांबई  
12. मिालेखापाल (लेखा पहरक्षा)-२ मिाराष्ट्र नार्परू  
13. अहधदान ि लेखा अहधकारी, मुांबई 
14. हनिासी ि लेखा परीक्षा  अहधकारी, मुांबई 
15. मुख्य कायगकारी अहधकारी , मिाराष्ट्र औद्योहर्क हिकास मिामांडळ, अांधेरी मुांबई. 
16. हिकास आयकु्त तथा उद्योर् सांचालक, निीन प्रशासन इमारत, पहिला मजला मांत्रालय,  मुांबई-३२ 
17. दहलत इांडीयन चेंबसग ऑर्फ कॉमसग अँड इांडस्री. 
18.       सिग कायासने, उद्योर् हिभार्, उद्योर् ऊजा ि कामर्ार हिभार्, मांत्रालय, मुांबई - ३२. 
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