
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबंेडकर 
(अनुसूचित) जाती / अनुसूचित जमाती ) 
उद्योजकासंाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन 
योजना. 
 

              महाराष्ट्र शासन 
              उद्योग, ऊजा ि कामगार चिभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्र.साप्रोयो- 2015/ प्र.क्र.133 / उद्योग-8 
                          मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
                  चदनाकं:- 13 जूल,ै 2016. 
 
संदभभ :-     शासन चनर्भय क्र.साप्रोयो- 2015/ प्र.क्र.133 / उद्योग-8 चदनाकं 11/2/2016. 
 

प्रस्तािना :-  
 

 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यािं े 125 व्या जयंती चनचमत्त राज्यातील अनुसूचित 
जाती /अनुसूचित जमाती उद्योजकानंा उत्तेजन देऊन त्यानंा स्ियंपूर्भ ि आर्थिक दृष्ट्टया स्िािलंबी  
करण् याच्या उदे्दशाने राज्यात भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
जमाती) उद्योजकासंाठी चिशेष सामुचहक प्रोत्साहन योजना राबचिण्याबाबत संदभाधीन  
समक्रमाकंािे चद.11/2/2016 शासन चनर्भयान्िय े आदेश चनगभचमत करण्यात आले होते. प्रस्तुत 
शासन चनर्भयातील पचरच्छेद 6, 7 ि 8 मध्ये खालीलप्रमारे् सुधारर्ा करण्यािी बाब शासनाच्या 
चििाराधीन होती. 
 

शुध्ध्दपत्रक :-  
 

   संदभाधीन शासन चनर्भय क्र.साप्रोयो - 2015/प्र.क्र.133/उद्योग-8,चद.11/2/2016 मध्य े
खालीलप्रमारे् सुधारर्ा करण्यात येत आहे. 
1)  पचरच्छेद : 6 मध्ये खालीलप्रमारे् सुधारर्ा करण्यात येत आहे :- 

अ) प्रस्तुत योजनेतंगभत सामूचहक प्रोत्साहन योजना -  2013 मधील ‘अ’ ि  ‘ब’ प्रिगातील 
क्षते्रानंा साप्रोयो- 2013  िे ‘क’ प्रिगातील  लाभ अनुज्ञये राहतील. घटकाच्या पात्रतेसाठी 
घटक ज्या क्षते्रात आहे त्यािे चनकष चििारात घेतले जातील. 

ब) प्रस्तुत योजनेतंगभत साप्रोयो - 2013 मधील ‘क’ ि ‘ड’ प्रिगातील क्षते्रानंा साप्रोयो - 2013  
िे ‘ड+’ प्रिगातील लाभ अनुज्ञये राहतील. 

क) प्रस्तुत योजनेतंगभत साप्रोयो- 2013 मधील ‘ड+’ प्रिगातील क्षते्रानंा ‘नक्षलप्रिर् क्षते्र’ 
प्रिगातील लाभ अनुज्ञये राहतील. 

ड) उपरोक्त लाभ सामुचहक प्रोत्साहन योजना - 2013 अंतगभत निीन ि चिस्तारीकरर् 
उत्पादन उद्योगानंा लागू राहतील. 

2)   पचरच्छेद: 7  मध्ये भाग भाडंिल अनुदान ऐिजी भाडंिल अनुदान  असे िािण्यात याि.े 

3)  पचरच्छेद: 8 मध्य ेिीज शुल्क अनुदान ऐिजी िीज दर अनुदान अस ेिािाि.े 
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2.          सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्िळािर उपलब्ध करण्यात आल ेअसून त्यािा संगर्क सकेंताक 201607131115549810 
असा आहे. हा आदेश चडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 

  

 

       ( संजय इगंळे ) 
          उप सचिि, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रत, 

1. मा.मुख्यमंत्री, यािंे प्रधान सचिि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32. 
2. सिभ संबंचधत मा.मंत्री यािंे सचिि, मंत्रालय, मंुबई. 
3. सिभ संबंचधत मा.राज्यमंत्री यािंे खाजगी सचिि, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.चिरोधी पक्षनेता, चिधानपचरषद/चिधानसभा यािंे खाजगी सचिि, चिधानभिन, 

मंुबई. 
5. सिभ चिधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सचिि, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सिभ मंत्रालयीन चिभागािे अपर मुख्य सचिि / प्रधान सचिि / सचिि, मंत्रालय, 

मंुबई. 
8. आयुक्त, कौशल्य चिकास, रोजगार ि उद्योजकता संिालनालय, कोकर् भिन, 

निी मंुबई. 
9. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई.  
10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, मंुबई. 
11. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-1, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
12. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर. 
13. अचधदान ि लेखा अचधकारी, मंुबई. 
14. चनिासी ि लेखा परीक्षा अचधकारी, मंुबई. 
15. मुख्य कायभकारी अचधकारी, महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळ, अंधेरी, मंुबई. 
16. चिकास आयुक्त तिा उद्योग संिालक, निीन प्रशासन इमारत, पचहला मजला, 

मंत्रालय, मंुबई-32. 
17. Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 
18. सिभ कायासने, उद्योग चिभाग, उद्योग, ऊजा ि कामगार चिभाग, मंत्रालय, 

मंुबई-32. 
19. चनिड नस्ती (उद्योग-8) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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