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शासन वनणणय क्रमाांकः एसएमई-2013/प्र.क्र. 207/उद्योग-7, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा िाजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तािीख: 25 फेब्रवुािी, 2014. 

वाचा -  
1) उद्योग, ऊजा व कामगाि ववभाग, शासन वनणणय क्रमाांक : आयआयआय-पॉलीसी-2010/ 

प्र.क्र. 768/उद्योग-2, वद. 22.2.2013 
2) उद्योग सांचालनालयाच े पत्र क्र. उसां/औसशा/िाज्याचे नववन औद्योवगक धोिण-

2013/प्रारूप मसुदा/2013/अ-े544, वद. 20.9.2013. 

प्रस्ततावना - 
महािाष्ट्र िाज्याचा समतोल औद्योवगक ववकास घडववण्यासाठी व त्याद्वािे आर्थिक ववकास 

साधण्यासाठी आवण नवीन औद्योवगक घटकाांच्या स्तिापनेस चालना देण्यासाठी व त्याद्वािे िोजगािाच्या 
भिीव सांधी वनमाण होण्यासाठी “महािाष्ट्र औद्योवगक धोिण-2013” वद. 22.2.2013 िोजी जाहीि केलेले 
आहे. सदि औद्योवगक धोिणातील पविच्छेद क्र. 9.1 नुसाि िाज्यातील औद्योवगकदृष्ट्टया अववकवसत 
क्षते्रातील छोटया समूहाांना नवीन योजनाांतगणत योजनेद्वािे समूह ववकास होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून, कें द्र 
शासनाच्या सूक्ष्म व लघु उपक्रम समूह ववकास योजना (एमएसई-सीडीपी) या योजनेच्या धतीवि 
“महािाष्ट्र िाज्य औद्योवगक समूह ववकास योजना” ( Maharashtra State Industrial Cluster 
Development Programme) या नावाची योजना जाहीि किण्याची बाब शासनाच्या ववचािाधीन होती. 

शासन वनणणय-   
िाज्याच्या औद्योवगक धोिणातील तितुदीनुसाि िाज्यातील औद्योवगकदृष्ट्या अववकवसत 

क्षते्रातील छोया समूहाांचा, समूह ववकास होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून  “महािाष्ट्र िाज्य औद्योवगक समूह 
ववकास योजना ( MSICDP)” जाहीि किण्यात येत असून सदि योजनेचे  स्तवरूप खालीलप्रमाणे आहे.  

योजनेचे नाव : महािाष्ट्र िाज्य औद्योवगक समूह ववकास योजना (एमएसआयसीडीपी) . 
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योजनेचा उदे्दश : महािाष्ट्र िाज्याची औद्योवगक समूह ववकास योजना या योजनेचा मुख्य उदे्दश 
िाज्यातील सुक्ष्म व लघु उपक्रमाांची उत्पादकता व स्तपधाक्षमता उांचावण्यासाठी तसेच त्याांच्या 
क्षमतावृद्धीकिीता सामावयक सुववधा वनमाण किण् यासाठी  कायणक्रमाांची अांमलबजावणी किणे हा आहे.  
योजनेअांतगणत खालीलप्रमाणे नमूद दोन कायणक्रमाांची अांमलबजावणी किण्यात येईल.   

(अ) क्षमतावृध्दी कायणक्रम :- औद्योवगक समूहातील उद्योजक सदस्तयाांमध्ये पिस्तपि ववश्वास व 
सहकायण भावना वनमाण किणे, यासाठी ववववध प्रकािचे क्षमतावृद्धी वाढववणािे कायणक्रम उदा.अद्यावत 
तांत्रज्ञानाची ओळख, बाजािपेठ ववस्ततािीकिण, ववववध यशस्तवी औद्योवगक समूहाांना भटेी, प्रदशणनात 
सहभाग व अभ्यासदौिे आयोवजत किण्यात येतील.  

(ब) सामावयक सुववधा कें द्र उभािणी :- या कायणक्रमाांतगणत सामवयक सुववधा कें द्राच्या स्तवरूपात 
प्रत्यक्ष भौवतक सुववधा वनमाण किण्यात   येतील. 

 2.  योजनेचा कालावधी :-औद्योवगक समूह ववकास कायणक्रमाांतगणत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प 
वनदानोपयोगी अभ्यास अहवालाचे मांजुिी पासून 3.5 वरे्ष कालावधीत पूणण किण्यात येतील.   ववववक्षीत 
प्रकिणाांत कालावधी वाढवावयाची गिज पडल्यास त्यास प्रकल्प मांजुिी सवमतीची पूवण मान्यता घ्यावी 
लागेल. 

3.  पात्रता :-  

महािाष्ट्र िाज्य औद्योवगक समूह ववकास कायणक्रम (एमएसआयसीडीपी) अांतगणत खालील प्रमाणे 
पात्रता धािण किणाऱ्या औद्योवगक समूहाांना पात्र ठिववले जाईल.   

अ) वठकाण :- "ड", "ड+" आवण "ववनाउद्योग वजल्हे" (सामूवहक प्रोत्साहन योजना- 2013 
मध्ये वदल्यानुसाि), तसेच नक्षलग्रस्तत क्षते्रे या भागात असणािे औद्योवगक समूह. 

ब) सभासदाांची सांख्या :- सामावयक सुववधा कें द्राची स्तिापना व त्याचे कायण सलुभतेने 
होण् यासाठी ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेची (SPV) स्तिापना किण् यात येईल.  त्यात  सहभागी 
सुक्ष्म आवण लघु उद्योजकाांची सदस्तय सांख्या कमीत कमी 10 असावी.  सदि ववशेर्ष हेतू 
वाहन सांस्तिेतील कोणत्याही सभासदाचे भाग भाांडवल हे 10% पेक्षा अवधक असणाि 
नाही. 

क) केवळ नवीन सामावयक सुववधा कें द्राांना सदि योजनेंतगणत मांजुिी देण्यात येईल. 
िाज्यशासन ककवा कें द्र शासनाकडे इति कोणत्याही योजनेअांतगणत यापूवी मांजूि केलेल्या 
सामावयक सुववधा कें द्राांना सदि योजनेचा लाभ देण्यात येणाि नाही. त्याचप्रमाणे सदि 
योजनेअांतगणत सामावयक सुववधा कें द्राच्या स्तिापनेकिीता औद्योवगक समुहाांना एकदाच 
लाभ देण्यात येईल.   
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4. अांमलबजावणी यांत्रणा :-  

सदि योजनेची अांमलबजावणी उद्योग, ऊजा व कामगाि ववभागाच्या अवधपत्याखालील उद्योग 
सांचालनालय, मुांबई याांचेमाफण त किण्यात येईल.  उद्योग सांचालनालयाच्या मागणदशणनाखाली सांबांधीत 
वजल्हयातील वजल्हा उद्योग कें द्राांमाफण त सांपूणण िाज्यात सदि योजना िाबववण्यात येईल. 

5. व्याख्या :- 

 अ) औद्योवगक समूह (क्लस्तटि) : औद्योवगक समूह (क्लस्तटि) म्हणजे भौगोवलकदृष्ट्या वववशष्ट्ट 
वठकाणी कें वद्रभतू झालेले एकाच ककवा तत्सम प्रकािचे उत्पादन किणािे/सवेा देणािे उद्योग ज्याांची 
उत्पादन प्रवक्रया, लाभाच्या सांधी, व्यवसायातील त्रटुी, कमतिता, धोके यामध्ये समानता आहे अशा 
औद्योवगक उपक्रमाांचा समूह. 

 ब) प्रािांवभक अहवाल : योग्य प्रकािच्या औद्योवगक समूहाची वनवड होण् यासाठी औद्योवगक 
समूहाची ववैशष्ट्टये नमूद किणािा प्रािवमक स्तवरुपाचा अहवाल महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र 
याांचेकडून तयाि किण्यात येईल. प्रािांवभक अहवालाचा वववहत नमूना सोबत जोडलेल्या जोडपत्र-1 
नुसाि वववहत किण्यात आलेला आहे.  

क) क्षमतावृद्धी कायणक्रम (Soft Intervention):  

औद्योवगक समूहातील उपक्रमाांकिीता ताांवत्रक मदत, उद्योजकाांची स्तपधात्मकता आवण उत्पादन 
क्षमता वाढववणे, औद्योवगक समूहाना भटेी, बाजािपेठ ववकास, औद्योवगक समूहातील उद्योजकाांमध्ये 
पिस्तपि ववश्वास वनमाण किणे तसेच उद्योजकाांची स्तपधात्मकता आवण उत्पादन क्षमता वाढववण्याकिीता 
दजेदाि कायणक्रमाांची अांमलबजावणी किण्यात येईल. 

ड) वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल :- 

औद्योवगक समूहाच्या उत्पादन प्रवक्रयेमधील त्रटुी, कमतिता याांचे योग्य वनदान करून औद्योवगक 
समूहाांची स्तपधात्मकता आवण उत्पादन क्षमता वाढववण्याकिीता दजेदाि कृती आिाखडा याांचा समावशे 
असलेला अभ्यास अहवाल (डीएसआि). सदि अभ्यास अहवाल स्तिावनक स्ततिावि सवांगीण चचा करून 
अांवतम किण्यात येईल.  

ई) सामावयक सुववधा कें द्र (Hard Intervention): 

स्स्तिि आवण दृश्य अशा मालमत्तेची वनर्थमती म्हणजेच सामावयक सुववधा कें द्राची स्तिापना.  
सामावयक सुववधा कें द्रामध्ये सामावयक प्रवक्रया कें द्र (उत्पादनाच्या प्रािवमक सुधािणा/ दुरूस्तती 
/समतोलता वनमाण करुन मुल्यवर्थधत (Value addition) उत्पादने तयाि किण्यासाठी सहाय्यभतू 
ठितील अशा प्रवक्रया) याच बिोबि   सामावयक वडझाईन सेंटि,  चाचणी कें द्र, प्रवशक्षण कें द्र, पँकेजींग 
कें द्र, सांशोधन व ववकास कें द्र,  सीईटीपी कें द्र, माकेटींग वडस्त्ले/ ववक्री कें द्र, सामावयक लॉवजस्तटीक कें द्र, 
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सामावयक कच्चा माल बकँ, ववक्री डेपो इत्यादी आवण गिजेनुसाि िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमतीने मान्यता 
वदलेल्या इति सामावयक सुववधा याांचा समावशे असेल. 

प) सववस्तति प्रकल्प अहवाल (डीपीआि) :-  

सामावयक सुववधा कें द्र (CFC) उद्योग समुहाांकिीता ताांवत्रक आवण आर्थिक दृष्ट्या व्यवहायण 
(Feasible) असल्याबाबतचा सववस्तति प्रकल्प अहवाल.   

फ) ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा (एसपीव्ही) :  

सामावयक सुववधा कें द्राची स्तिापना, कायान्वयन आवण दैनांवदन वापि,  देखभाल किण्याकिीता 
भाितीय कां पनी ॲक्ट, 1956 (सेक्शन- 25) अांतगणत स्तिापन झालेली कायदेशीिवित्या वधै सांस्तिा म्हणज े
ववशेर्ष हेतू वाहन (SPV).  या एसपीव्ही सांस्तिेचे उद्योग समूहातील इति सूक्ष्म आवण लघु उद्योग घटकाांना 
कायम सभासदत्व उपलब्ध असेल (Open ended organisation). 

6.  प्रकल्प मांजुिी:- सदि योजनेअांतगणत प्रस्ततावाांना मांजुिी देण्याकविता खालील वजल्हा व 
िाज्यस्ततिावि गठीत झालेल्या सवमत्यामाफण त कायणवाही   किण्यात येईल.  

अ) वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयांत्रण सवमती : 

सदि सवमती पुढील प्रमाणे गठीत किण्यात येईल.  

1) महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र  :- अध्यक्ष 

2) प्रकल्प सांचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यांत्रणा :- सदस्तय 

3) वजल्हास्ततिीय अवणकािी, मवहला आर्थिक ववकास महामांडळ  :- सदस्तय 

4) वजल्हा व्यवस्तिापक, अग्रणी बकँ  :- सदस्तय 

5) प्राचायण, शासकीय तांत्र वनकेतन :- सदस्तय 

6) वजल्हा व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण अवधकािी  :- सदस्तय 

7) प्रकल्प अवधकािी, महािाष्ट्र उद्योजकता ववकास कें द्र 
(एमसीईडी) 

:- सदस्तय 

8) नाबाडण अवधकािी  :- सदस्तय 

9) वजल्हयातील दोन प्रमुख बकँाच ेप्रवतवनधी  :- सदस्तय 

10) दोन औद्योवगक सांघटना  :- सदस्तय 

11) समूह ववकास कायणकािी अवधकािी - वजल्हा उद्योग कें द्रातील  
अवधकािी  

:- सदस्तय सवचव 
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12) ववशेर्ष वनमांवत्रत (ववत्तीय सांस्तिा, ताांवत्रक सांशोधन सांस्तिा इ.) :- ---- 

वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण सवमती खालीलप्रमाणे काम किील : 
i. वजल्हयात औद्योवगक समूहाांचे प्रस्तताव तयाि किण्याकिीता उद्योजकाांना मागणदशणन किणे   व 

योजनेंतगणत प्रस्तताव वमळववण्यासाठी प्रयत्न किणे किणे. 
ii. महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र याांच्या मागणदशणनाखाली औद्योवगक समूह प्रवतणक सांस्तिा/ 

ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा याांनी तयाि करुन सादि केलेला   प्रािांवभक अहवाल, वनदानोपयोगी 
अभ्यास अहवाल (डीएसआि), सववस्तति प्रकल्प अहवाल (वडपीआि) याांची छाननी करून 
पुढील मागणदशणन किणे. 

iii. प्रािांवभक अहवालास मांजुिी देणे. 
iv. िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण सवमतीकडे डीएसआि व वडपीआि प्रस्ततावाांची पुढील 

मांजुिीकविता वशफािस किणे.  

ब) िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयांत्रण सवमती :- 

िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयांत्रण सवमती खालीलप्रमाणे गठीत किण्यात येईल.  

1) ववकास आयुक्त (उद्योग) :- अध्यक्ष 

2) मुख्य कायणकािी अवधकािी, खादी ग्रामोद्योग मांडळ :- सदस्तय 

3) कायणकािी सांचालक, महािाष्ट्र उद्योजकता ववकास कें द्र :- सदस्तय 

4) व्यवस्तिापकीय सांचालक, एमएसएसआयडीसी  :- सदस्तय  

5) उद्योग सह सांचालक, सांबांवधत ववभागीय कायालय  :- सदस्तय सवचव 

6) महाव्यवस्तिापक, सांबांवधत वजल्हा उद्योग कें द्र :- सदस्तय 
िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयांत्रण सवमती खालीलप्रमाणे काम किील.  
i) वजल्हास्ततिीय सवमतीकडून वशफािस किण्यात आलेल्या वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल 

(DSR) प्रस्ततावाांस मांजुिी देणे व त्याअांतगणत क्षमतावृद्धी कायणक्रमास अनुदान वनविती किणे. 
ii) सामावयक सुववधा कें द्र वनर्थमती किीता सादि होणाऱ्या सववस्तति प्रकल्प अहवालास (डीपीआि)   

िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमतीची मान्यता व मांजुिी वमळण्यासाठी वशफािस किणे. 
iii) प्रकल्पाांचे सांवनयत्रण व प्रगती आढावा घेणे. 
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क) ववभागीय सवमती :  ववभागीय सवमती खालीलप्रमाणे गठीत किण्यात येईल.  
 

1) उद्योग सह सांचालक, सांबांवधत ववभागीय कायालय :- अध्यक्ष 

2) प्रवतवनधी, औद्योवगक समूह / ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा  :- सदस्तय-3  

3) ववशेर्ष वनमांवत्रत (ववत्तीय सांस्तिा, ताांवत्रक/सांशोधन सांस्तिा :- सदस्तय  

4) महाव्यवस्तिापक, सांबांवधत वजल्हा उद्योग कें द्र  :- सदस्तय सवचव 

 
उपिोक्त ववभागीय सवमतीमाफण त  ववकास आयुक्त (उद्योग) याांच्या मागणदशणनाखाली पुढील प्रमाणे 

कामे किण्यात येतील. 
i) महािाष्ट्र शासनाच्या प्रचवलत मागणदशणक सुचनास अनुसरुन सामावयक सुववधा कें द्राकविता यांत्र 

सामुग्री, उपकिणे इ. खिेदीसाठी  खिेदी प्रवक्रया िाबववणे.  
ii) सुकाण ूसवमतीने मांजूि केल्याप्रमाणे स्स्तिि मालमत्ता ववर्षयक पडताळणी करुन त्याचा भौवतक 

पडताळणी अहवाल सादि किणे.  
iii) प्रकल्प पूणणत्व अहवाल सादि किणे. 

ड) िाज्यस्ततिीय सुकाणू सवमती :-  

महािाष्ट्र िाज्य औद्योवगक समूह ववकास कायणक्रमाांतगणत सामावयक सुववधा कें द्राांचे प्रस्तताव अांवतम 
मांजुिीसाठी िाज्यस्ततिीय सुकाण ू सवमती (Apex Committee) पुढे सादि किण् यात येतील. सदि 
सवमतीचे सभासद पुढीलप्रमाणे असतील. 

 िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमती :  

1) प्रधान सवचव (उद्योग)  :- अध्यक्ष 

2) सवचव (ववत्त)  :- सदस्तय 

3) सवचव (वनयोजन)  :- सदस्तय 

4) व्यवस्तिापकीय सांचालक, SICOM  :- सदस्तय 

5) मुख्य कायणकािी अवधकािी, एमआयडीसी :- सदस्तय 

6) ववकास आयुक्त (उद्योग) :- सदस्तय 

7) मुख्य कायणकािी अवधकािी, केव्हीआयबी :- सदस्तय 

8) व्यवस्तिापकीय सांचालक, एमएसएसआयडीसी  :- सदस्तय 
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9) उद्योग सह सांचालक/ अवधक्षकीय उद्योग 
अवधकािी, उद्योग सांचालनालय 

:- सदस्तय सवचव 

10) प्रवतवनधी, प्रकल्प मूल्याांकन सांस्तिा  :- वनमांवत्रत  

11) ववशेर्ष वनमांवत्रत (वववत्तय सांस्तिा, ताांवत्रक सांशोधन 
सांस्तिा इ.) 

:- वनमांवत्रत  

िाज्यस्ततिीय सुकाण ू सवमती ही महािाष्ट्र िाज्य औद्योवगक समूह ववकास कायणक्रमाांतगणत 
औद्योवगक समूह प्रस्ततावाना अांवतम मांजुिी देणािी सवोच्च (वशखि) सवमती असेल. िाज्यस्ततिीय सुकाण ू
सवमती पिीक्षणानांति सववस्तति प्रकल्प अहवाल (सीएफसी प्रस्तताव) मांजूि किेल आवण प्रकल्पाची ककमत 
व अनुदान वनवित किेल.  

7. योजनेच्या अांमलबजावणीची कायणपद्धती:-  

 सदि योजनेची अांमलबजावणी खालील ट््यानुसाि किण्यात येईल.  

 सदि योजनेंतगणत पात्र प्रस्ततावाांची वनवड करून प्रािांवभक प्रस्तताव सांबांधीत महाव्यवस्तिापक, वजल्हा 
उद्योग कें द्र हे प्रकल्पाच्या सांबवधत सांस्तिाांच्या,  उद्योजकाांच्या सहयोगाने तयाि कितील.  

 वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण सवमतीद्वािे प्रािांवभक अहवालास मांजुिी देण्याची कायणवाही 
किण्यात येईल. 

 प्रािांवभक मांजुिी प्रा्त झालेल्या प्रस्ततावाांबाबत प्रकल्पाचा वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल 
महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र हे सांबांधीत औद्योवगक समूहाच्या प्रवतणक सांस्तिेच्या सहयोगाने 
तयाि कितील.  सदि वनदानोपयोगी अभ्यास अहवालात औद्योवगक समूहाच्या यशस्तवी उभािणीसाठी 
आवश्यक असणािी उपाययोजना, कृती आिाखडा याांचा समावशे असेल.  वनदानोपयोगी अभ्यास 
अहवाल पूणण किणे, त्याचे स्तिावनक वठकाणी ववचािमांिन करून अांवतम किणे आवण पुढील मांजुिीसाठी 
ववभागीय कायालय याांना सादि किण्याची कायणवाही महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र कितील.   

 प्रकल्पाचा वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व त्या अांतगणत सुचववण्यात आलेल्या कृती आिाखडा, 
क्षमतावृद्धी कायणक्रमास िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण सवमतीद्वािे मांजुिी देण्यात येईल. 

 िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण सवमतीने मांजुिी वदलेल्या क्षमतावृध्दी कायणक्रमाांची 
अांमलबजावणी किण्यात येईल. 

 सववस्तति प्रकल्प अहवाल तयाि किणे, त्याचे स्तिावनक वठकाणी सादिीकिण करून खुल्या चचेद्वािे 
अांवतम किणे व अांवतम किण्यात आलेला सववस्तति प्रकल्प अहवाल वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह 
सवमतीच्या वशफािसीसमवते महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र हे उद्योग सांचालनालयास सादि 
कितील. 
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 िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमतीद्वािे सववस्तति प्रकल्प अहवालास (डीपीआि) अांवतम मांजुिी देणे. 

 प्रावधकृत ववभागीय सवमतीद्वािे यांत्रसामुग्री व उपकिणे याांची खिेदी. 

 सांबांवधत उद्योग सह सांचालक प्रत्यक्ष कायणस्तिळावि आलेल्या मालमत्तेची पडताळणी कितील व उद्योग 
सांचालनालयास अहवाल सादि कितील. 

 सामावयक सुववधा कें द्राचे कायान्वयन आवण पूणणत्व अहवाल महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र 
उद्योग सांचालनालयास सादि कितील. 

8. प्रकल्प ककमत आवण योजनेची अांमलबजावणी :-  

i) प्रािवमक मांजुिी :-  

वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण सवमती प्रािांवभक अहवालाची पडताळणी करुन पात्र 
प्रािांवभक अहवालास मांजुिी देईल आवण प्रवतणक सांस्तिेस प्रकल्पाचा डीएसआि तयाि किण् यासाठी  
सुचना देईल. प्रािवमक मांजुिीचा कालावधी 6 मवहने पयंत असेल (वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह 
सांवनयत्रण सवमती च्या मान्यतेने सदि कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येईल) प्रवतणक सांस्तिेने उपिोक्त 
6 मवहन्याच्या कालावधीमध्ये डीएसआि तयाि करुन वजल्हास्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयत्रण 
सवमतीस सादि किणे आवश्यक आहे.  

ii)  क्षमतावृध्दी कायणक्रम आवण वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल (डीएसआि) :-  

अ) वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल तयाि किण् यासाठीचा मुख्य उदे्दश समूह प्रकल्पातील उद्योग 
घटकाांच्या कमतिता व त्याांची बलस्तिाने याांचा सखोल अभ्यास करून उपाय योजना सुचववणे हा आहे. 
या अांतगणत औद्योवगक समूहातील उद्योग घटकाांची  सद्य:स्स्तितीतील उत्पादन प्रवक्रया,  उपयोवजत 
तांत्रज्ञान, ववपणन पद्धती, दजा व गुणवत्ता वनयांत्रण याांचा ववशे्लर्षणात्मक अभ्यास करून त्याांची 
उत्पादकता व  स्तपधात्मकता वाढववण्यासाठी कृती आिाखडा सुचववण्यात येतो.  

ब) वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल हा अत्यांत महत्वाचा अभ्यास अहवाल असून या अांतगणत 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीमुळे होऊ शकणािे  सामावजक व आर्थिक फायदे स्तपष्ट्ट किण्यात  येतात.  

क) औद्योवगक समूह ववकास योजनेंतगणत सामावयक सुववधा कें द्राचे कायान्वयन व व्यवस्तिापन 
किणेची जबाबदािी असललेी ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा (SPV) प्रकल्पाच्या यशस्तवी अांमलबजावणीसाठी 
कल्पक व नामाांवकत महाववद्यालये/ सांस्तिा/ सल्लागाि याांचे सहकायण घेऊन वनदानोपयोगी अभ्यास 
अहवाल तयाि कितील.   

ड) वनदानोपयोगी अभ्यास अहवाल जास्ततीत जास्तत उद्योजकाांच्या उपस्स्तितीत स्तिावनक वठकाणी 
सादि करून आवश्यक त्या चचा व सचूनाांचा अांतभाव करून अांवतम किण्यात येईल.   
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इ) सभासदाांचे आवश्यक 10% वगणणी जमेची खात्री केल्यानांति महािाष्ट्र शासनाचे वनदानोपयोगी 
अभ्यास अहवाल (डीएसआि) खचापोटीचे अनुदान रु. 1.35 लाख (वडएसआि तयाि किण् यासाठी प्रकल्प 
मयादा रु.1.50 लाख ककमतीच्या 90%) ववतिीत किण्यात येईल. उद्योग सह सांचालक, ववभागीय 
कायालय हे   डीएसआिची छाननी करुन िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह समन्वय सवमतीपुढे मांजुिी 
किीता सादि कितील. िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह समन्वय सवमतीने डीएसआि व क्षमतावृध्दी 
कायणक्रम यास मांजुिी वदल्यानांतिच महािाष्ट्र शासनाचे अनुदान ववतिीत किण्यात येईल. डीएसआि 
तयाि किण्याचा खचण (िाज्य शासनाचे अनुदान जमेस धरुन) हा क्षमतावृध्दी कायणक्रमाचा भाग असेल.  

प) वनदानोपयोगी अभ्यास अहवालास (DSR) िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह समन्वय सवमतीची  
मान्यता वमळाल्यानांति ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा/ प्रवतणक सांस्तिा याांना मांजूि कृती आिाखडयानुसाि 
क्षमतावधृ्दी कायणक्रम पूणण किणे तसचे सववस्तति प्रकल्प अहवाल (DPR) तयाि किणे याबाबत सूचना 
देण्याांत येतील. 

फ) क्षमतावृध्दी कायणक्रमाचा उदे्दश सूक्ष्म, लघु उपक्रम घटकाांची सक्षमता वाढणेसाठी, त्याांच्यात 
आत्मववश्वास वनमाण करून सकािात्मक दृस्ष्ट्टकोन ववकासीत किण् यासाठी  ववववध कायणक्रमाांची 
अांमलबजावणी किणे हा आहे. या अांतगणत तज्ञाांची व्याख्याने, अभ्यास दौिे, प्रवशक्षण, प्रदशणनातील 
सहभाग, चचासत्र,े कायणशाळा इ. आयोवजत किण्यात येतात. 

ग) क्षमतावृद्धी कायणक्रम हा प्रकल्पाच्या वनदानोपयोगी अभ्यास अहवालामध्ये सादि किण्यात 
आलेल्या कृती आिाखड्यास अनुसरून वनवित किण्यात येतो.  

म) क्षमतावृध्दी कायणक्रमाची प्रकल्प ककमत जास्ततीत जास्तत रुपये 10.00 लाख इतकी वनवित 
किण्यात आलेली आहे.  या अांतगणत वनदानोपयोगी अभ्यास अहवालाचा खचण तसेच उपिोक्त नमूद 
क्षमतावृद्धी किणािे कायणक्रमासाठीचा खचण ववचािात घेण्यात येईल (डीएसआि तयाि किण्यासाठीची 
अनुदान मयादा रु.1.35 लाख अवधकतम इतकी असले)  क्षमतावृध्दी कायणक्रमाकविता महािाष्ट्र शासनाचे 
अनुदान मांजूि प्रकल्प ककमतीच्या 90% या प्रमाणात िाहील. समूह प्रकल्पातील भागधािकाांचा सहभाग 
मांजूि प्रकल्प ककमतीच्या 10% असणे बांधकािक िाहील. 

भ) क्षमतावृद्धी कायणक्रमाचा खचण हा एकूण प्रकल्प खचातील कायान्वन पूवीचा खचण (Pre-
operative expense) आवण प्रािवमक खचण (Preliminary expense) या अांतगणत किण्यात येईल.  
क्षमतावृध्दी कायणक्रम पूणण झाल्यानांति औद्योवगक समूहास पुढील ट््यातील सामावयक सुववधा कें द्र 
(Hard Intervention) कायणक्रमाची आवश्यकता नाही, याची खात्री िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह 
सांवनयांत्रण सवमतीस पटल्यास सांबांधीत औद्योवगक समूहास एमएससीडीपी योजनेतून बाहेि पडता येऊ 
शकेल.  

ण) क्षमतावृध्दी कायणक्रम अांतगणत सूचववण्यात आलेला कायणक्रम तपशील जोडपत्र- 2 मध्ये 
दशणववला आहे.  
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iii) सववस्तति प्रकल्प अहवाल (डीपीआि) :-  

अ) सामावयक सुववधा कें द्र प्रकल्पाची ताांवत्रक व आर्थिक सक्षमता वनवित किण् यासाठी  सववस्तति 
प्रकल्प अहवाल (डीपीआि) तयाि किण्यात येतो.   

ब) सववस्तति प्रकल्प अहवाल आवश्यक त्या जोडपत्र, प्रमाणपत्राांसोबत ववशेर्ष हेतू वाहन 
सांस्तिेमाफण त तयाि करून महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र याांना सादि किेल.  सदि प्रकल्प 
अहवालाचे सादिीकिण स्तिावनक वठकाणी करून, प्रा्त सूचना व वशफािशींचा आांतभाव करून सववस्तति 
प्रकल्प अहवाल महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र हे वजल्हा सवमतीच्या वशफािशीने दोन प्रतीत सवण 
सहपत्राांसह उद्योग सांचालनालयास सादि कितील.   उद्योग सांचालनालयाद्वािा प्रा्त सववस्तति 
प्रकल्पाची छानणी तज्ञ, ताांवत्रक सांस्तिेच्या मदतीने करून त्याांनी वदलेल्या सूचनाांप्रमाणे बदल करून सदि 
अहवाल प्रकल्प मुल्याांकन सांस्तिेस सादि किण्यात यईेल. सांबांवधत सांस्तिेने प्रकल्पाचा मुल्याांकन अहवाल 
(Project appraisal) 30 वदवसात ववकास आयुक्त (उद्योग) याांना सादि किणे अपेवक्षत आहे. सांबांवधत 
ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा ही मुल्याांकन सांस्तिेला आवश्यक असणािी कागदपत्र,े मावहती  पुिववल. 

क) सववस्तति प्रकल्प अहवाल हा प्रकल्पाची आर्थिक व ताांवत्रक व्यवहायणता वनवित किण् यासाठी  
तयाि किण्यात येत असल्याने यामध्ये आर्थिक बाबींचे ववशे्लर्षण किण्यात येते.  उदा. इांटिनल िेट ऑफ 
विटनण (आांतिीक पितावा दि), बे्रक- इव्हन पॉईांट, डेट सव्हीस कव्हिेजिेशो (अशोध्द/बुडीत सेवा प्रमाण 
समावशे), सेंवसटीव्हीटी ॲनावलवसस इत्यादी मूलभतू बाबींचा समावशे यात अपेवक्षत असून प्रस्तताववत 
नफा व तोटा ववविण, ताळेबांद इ. मावहतीचा समावशे अवभपे्रत आहे.  सववस्तति प्रकल्प अहवाल तयाि 
किण्याचा नमुना जोडपत्र-3 मध्ये जोडला आहे. 

ड) सववस्तति प्रकल्प अहवालाचे (DPR) मूल्याांकन बँक (बँकेकडून ववत्तीय सहाय्य असल्यास) / 
वसडबी (SIDBI) / वसकॉम (SICOM) / नाबाडण (NABARD) / िाज्यस्ततिीय समन्वय सवमतीद्वािे वशफािस 
किण्यात आलेली इति कोणतीही नामाांवकत ववत्तीय सांस्तिा याांचेकडून किण् यात येईल. 

सववस्तति प्रकल्प अहवाल तयाि किण्याकविता लागणाऱ्या एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 90% 
अनुदान िाज्य शासनातफे (जास्ततीत जास्तत रु. 2.25 लाख) मांजूि किण्यात यईेल.  उवणवित 10 टक्के 
िक्कम प्रकल्पाच्या लाभािी उद्योजकाांनी जमा किणे आवश्यक असेल.  सववस्तति प्रकल्प अहवाल तयाि 
किण्याकविता उपिोक्त नमूद अनुदान हे एकूण प्रकल्प ककमतीमधील कायान्ववयन पूवीचा खचण (Pre-
operative expense) याचा भाग असेल. 

इ) प्रकल्पास अांवतम मांजुिी वमळण्याच्यादृस्ष्ट्टने प्रा्त मुल्याांकन अहवाल व सववस्तति प्रकल्प 
अहवाल प्रस्ततावाची छाननी उद्योग सांचालनालयाकडून किण्यात येईल.  या अांतगणत अांवतम मांजुिीसाठी 
आवश्यक असलेले पविणामकािक ट्पे उदा. प्रत्यक्ष जागेचा ताबा, ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेची स्तिापना, 
ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेचे बँक खाते, इमाित आिाखडा मांजुिी, आवश्यक नाहिकत प्रमाणपत्रे इत्यादी 
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बाबींची पूतणता झाल्याची खात्री किण्यात येईल.  तद्नांति सदि प्रस्तताव िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमतीपुढे 
अांवतम मांजुिीकविता सादि किण्यात येईल.  

फ) िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमती प्रकल्पास अांवतम मांजुिी देईल.  अांवतम मांजुिी अांतगणत एकूण मांजूि 
प्रकल्प ककमत,  कायणक्रम आिाखडा, खचाचे व अनुदानाचे वगीकिण इ.चा समावशे असेल.  ववशेर्ष हेतू 
वाहन सांस्तिेने आवश्यक किाि पूतणता केल्यानांति मांजूि प्रकल्पाच्या अनुर्षांगाने उद्योग 
सांचालनालयामाफण त अांवतम प्रकल्प मांजुिी आदेश वनगणवमत किण्यात येतील. 

ग) सामावयक सुववधा कें द्राांतगणत उच्च दजाच्या सुववधा वनमाण किण्यात येतील.   सामावयक 
प्रवक्रया कें द्र (उत्पादन प्रवक्रयेतील (Production line)  सुधािणा/ दुरूस्तती /समतोलता वनमाण करुन 
मुल्यवर्थधत (Value addition) उत्पादने तयाि किण्यासाठी सहाय्यभतू ठितील अशी यांत्रसामुग्री ज्याांची 
उपलब्धता उद्योग घटक स्तवत:च्या खचाने करू शकत नाहीत) याच बिोबि   सामावयक वडझाईन सेंटि,  
चाचणी कें द्र, प्रवशक्षण कें द्र, पॅकेजींग कें द्र, सांशोधन व ववकास कें द्र,  सीईटीपी कें द्र, माकेटींग वडस्त्ले/ 
ववक्री कें द्र, सामावयक लॉवजस्तटीक कें द्र, सामावयक कच्चा माल, बँक, ववक्री डेपो आवदचा समावशे असेल. 

i)  सामावयक सुववधा कें द्र स्तिापने कविता महािाष्ट्र शासनाची अनुदान मयादा जास्ततीत जास्तत 
रु.5.00 कोटी पयंत ककवा एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 70% या पैकी जी कमी असेल ती िक्कम 
असेल. 

ii)  औद्योवगक समूहात 100%  सूक्ष्म उद्योग घटक ककवा 50 टक्के पेक्षा जास्तत मवहला उद्योजक 
असणाऱ्या औद्योवगक समूहाच्या सामावयक सुववधा कें द्र प्रस्ततावास महािाष्ट्र शासनाची 80% 
अनुदान मयादा असेल. 

iii) सामावयक सुववधा कें द्राच्या अांतगणत प्रकल्प ककमतीमध्ये जमीनीची ककमत (प्रकल्प ककमतीच्या 
जास्ततीत जास्तत 25%), इमाित बाांधकाम खचण, प्रकल्प कायान्ववयन पूवीचा खचण (Pre-
operative expenses), प्रािवमक खचण (Preliminary expenses), यांत्रसामुग्री आवण 
सांसाधने, इति स्स्तिि मालमत्ता आवण अनुर्षांवगक पायाभतू सुववधा उदा. पाणी पिुवठा,  ववद्युत 
पुिवठा खचण आवण वसमाांतीक खेळते भाांडवल खचण आदी बाबी  ग्राहय धिण्याांत येतील.   

iv) सामावयक सुववधा कें द्र किीता जमीन आवण इमाितीची ककमत या विील खचाची पूतणता  
ववशेर्ष हेतू वाहन (SPV) सांस्तिेकडून किण्याांत येईल. अस्स्ततत्वात असलेली जागा आवण 
इमाित प्रकल्पाच्या लाभािी घटकाांनी उपलब्ध करून वदल्यास, वदलेल्या जमीन व इमाित 
खचांचे मुल्याांकन शासकीय सांस्तिा / आर्थिक सांस्तिा / सहकािी क्षते्रातील बँकाांमाफण त 
केल्यानांति सदि खचण हा प्रकल्पाच्या लाभािी घटकाांनी (सहभाग भाांडवलाांतगणत) 
किावयाच्या खचांतगणत पात्र धिण्यात येईल. भाडे तत्वाविील मत्तेवि (Premises) सामावयक 
सुववधा कें द्राची स्तिापना किता येऊ शकेल मात्र, यासाठी सदि मत्ता आवश्यक त्या 
कायदेशीि तत्वाांनी दीघण मुदतीच्या भाडे तत्वावि (कमीत कमी 10 वरे्ष) घेणे आवश्यक िाहील.   



शासन वनणणय क्रमाांकः एसएमई-2013/प्र.क्र. 207/उद्योग-7, 

 

पषृ्ठ 16 पैकी 12  
 

v) प्रस्तताववत सामावयक सुववधा कें द्र स्तिापन किणे  आवण त्याचे सक्षमपणे व्यवस्तिापन 
किण् यासाठी  ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा (SPV) स्तिावपत किणे आवश्यक आहे.  ववशेर्ष हेतू वाहन 
सांस्तिा ही भाितीय कां पनी कायदा - 1956 अांतगणत पविच्छेद 25 नुसाि स्तिापन झालेली 
कायदेशीि सांस्तिा असणे आवश्यक आहे. ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा ही व्यापक उदे्दशाने स्तिावपत 
झालेली सवणसमावशेक सांस्तिा असून जास्ततीत जास्तत घटकाांना सामावून घेण्यासाठी 
कायणवाही किेल.  मागणीनुसाि कुठल्याही नव्या उद्योजकाांना त्यामध्ये सभासद होता येईल.   
सामावयक सुववधा कें द्रा अांतगणतच्या सुववधा अवधकावधक घटकाांना वमळून त्याांची उत्पादकता 
व स्तपधाक्षमता वाढण्यासाठी ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा कायणित िाहील.  तसेच प्रस्तताववत 
सोयीसुववधाांच्या वापिदािाांकडून लखेी सुपदूणगी (Commitment) घेईल.  ववशेर्ष हेतू वाहन 
सांस्तिेचे कायण पविणामकािक होण् यासाठी िाज्य शासनाचे प्रवतवनधी व्यवस्तिापन मांडळावि 
िहातील.  यासाठी ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेच्या उपववधीमध्ये (By-laws) याप्रमाणे तितूद 
आवश्यक िाहील. 

vi) सुक्ष्म, लघु उपक्रम उद्योग समुहातील वकमान 10 उद्योग घटक ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेच े
सदस्तय असतील.  ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेच्या जास्ततीत जास्तत सदस्तय सांख्ये कविता मयादा 
असणाि नाही. 

vii) ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेचे सदस्तय /सूक्ष्म, लघु उपक्रम घटक याांचा प्रकल्पाांतगणत आर्थिक 
सहभाग हा कोणत्याही पविस्स्तितीत एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 10% पेक्षा कमी असणाि नाही.  
ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेतील सहभागी उद्योग घटक हे वववत्तय व आर्थिक व्यवस्तिापनाच्या 
अनुर्षांगाने इति घटकाांच्या सांदभात स्तवतांत्र घटक असणे आवश्यक िाहील.  कुठल्याही एका 
सभासद उद्योग घटकाचे सहभाग भाांडवल 10% पेक्षा जास्तत (भाांडवली सहभाग) असणाि 
नाही. 

viii) ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेच े भागभाांडवल हे िाज्य शासनाच्या अनुदान ववतिणाच्या आधी 
(Upfront Contribution)  जमा असणे आवश्यक आहे.  तसेच महािाष्ट्र शासनाचे अनुदान 
ववतिणापूवी आवश्यक पायाभतू सुववधा, उदा. जमीन, इमाित, पाणी आवण ववद्यतु पुिवठा 
इ.बाबींची पूतणता व खात्री ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेने किणे आवश्यक िाहील. बँकेच्या वववत्तय 
सहाय्याचा सहभाग असल्यास, महािाष्ट्र शासनाच्या सहाय्याच्या प्रमाणात बँकेची िक्कम 
ववतिीत किणाि असल्याचे बकेँचे हमीपत्र अनुदान ववतिणापूवी आवश्यक िाहील.   

ix) सामावयक सुववधा कें द्राची सुववधा  ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेच े सभासद तसचे सभासद 
नसणाऱ्या समूहातील इति उद्योजकाना सुध्दा घेता यईेल. 

x) महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र याांच ेसमन्वयाने औद्योवगक समूहाची ववशेर्ष हेतू वाहन 
सांस्तिा सांस्तिेच्या सभासद तसेच व्यवस्तिापन मांडळात वववहत प्रमाणात अनुसुचीत 
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जाती/अनुसुचीत जमाती/मवहला उद्योजक याांचे प्रवतवनधीत्व िाहण्यासाठी कायणवाही किेल 
व  आवश्यक त्या उपाययोजना किेल.  

xi) कोणत्याही कािणास्ततव एकूण प्रकल्प ककमत ही मांजूि प्रकल्प ककमती पेक्षा अवधक वाढल्यास 
वाढीव िक्कम ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेने वहन किावयाची आहे. िाज्य शासन सामावयक 
सुववधा कें द्राच्या कायणप्रणालीतून वनमाण होणाऱ्या कोणत्याही ववत्तीय देण्याकिीता जबाबदाि 
असणाि नाही.  

xii) सामावयक सुववधा कें द्राद्वािे देण्यात येणाऱ्या सुववधाांपोटी आकािण्यात येणािे सेवा शुल्क 
बाजािपेठेच्या ककमतीपेक्षा अवधक असणाि नाही याची दक्षता ववशेर्ष हेतू वाहन  सांस्तिा घेईल 
तसेच समूह प्रकल्पाच्या सदस्तयाांना  प्राधान्य देऊन  वकफायतशीि शुल्क आकािणी किणेची 
मुभा ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेस असेल. 

xiii) समूह प्रकल्पास अांवतम मांजुिी वमळाल्यानांति सामावयक सुववधा कें द्राची उभािणी 
किण् यासाठी  प्रकल्पाचा वनवित किण्यात आलेला उभािणी कायणक्रम व खचाचे किण्यात 
आलेले वनयोजन ववचािात घेऊन दोन ट्यात अनुदानाचे ववतिण केले जाईल.  

xiv) ववकास आयुक्त (उद्योग) हे उद्योग ववभागातील वकमान एका अवधकाऱ्याची वनयुक्ती ववशेर्ष 
हेतू वाहन सांस्तिेचे (SPV) सांचालक मांडळावि कितील, याव्यवतविक्त आवश्यकतेनुसाि इति 
ववभागाच्या अवधकाऱ्याांची वनयुक्ती ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेचे (SPV) सांचालक मांडळावि 
कितील. ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेमध्ये सुक्ष्म, लघु उपक्रम सदस्तय /लाभधािक घटकाांची 
सांख्या वकमान 10 असेल. ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेच्या सांचालक पदाची नेमणकू चक्राकाि 
पध्दतीने किण्यात येईल आवण त्यामध्ये  अनुसुचीत जाती/अनुसुचीत जमाती/मवहला 
उद्योजक याांचे आवश्यक ते प्रवतवनधीत्व िाहील.  सामावयक सुववधा कें द्र हा सावणजवनक 
प्रकल्प असून त्याची अांमलबजावणी सावणजवनक-खाजगी भागीदािी (PPP Mode) तत्वावि 
होईल.  यासाठी महािाष्ट्र शासन आवण ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिा याांचे मध्ये वद्वस्ततिीय किाि  
किण्यात येईल. 

xv) अनुदान ववतिण :- 

अ) क्षमतावृध्दी कायणक्रम अनुदान:- िाज्यस्ततिीय औद्योवगक समूह सांवनयांत्रण सवमती माफण त 
वनदानोपयोगी अभ्यास अहवालास (DSR) मांजुिी आवण त्याअांतगणत प्रस्तताववत किण्यात आलेल्या  
क्षमतावृध्दी कायणक्रमास मान्यता देण्यात येईल.  महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र याांचेमाफण त मांजूि 
किण्यात आलेल्या क्षमतावृध्दी कायणक्रमाची अांमलबजावणी किण् यात येईल.   क्षमतावृध्दी 
कायणक्रमासाठीचे अनुदान दोन ट्यात ववतिीत किण्यात येईल. प्रिम ट्यातील 60% अनुदान हे 
भागधािकाांचे आवश्यक असणािे 10 % सहभाग जमा झाल्याची खात्री पटल्यानांति ववतिीत किण्यात 
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येईल. उवणवित 40 % अनुदान हे प्रिम ट्याच ेउपयोगीता प्रमाणपत्र सादि केल्यानांति ववतिीत केले 
जाईल.  

ब) सामावयक सुववधा कें द्र अनुदान:-   िाज्यस्ततिीय सुकाण ूसवमतीद्वािे सामावयक सुववधा कें द्राच्या 
प्रस्ततावास अांवतम मांजुिी वमळाल्यानांति ववभागीय सवमती माफण त खिेदी प्रवक्रया सुरु किण्यात येईल.  
ववभागीय सवमती आवश्यक तपवशलासह खिेदी अहवाल उद्योग सांचालनालयास सादि किील. 
महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें द्र याांचेकडून प्रकल्प मांजुिीप्रमाणे यांत्रसामुग्री, उपकिणे कायणस्तिळावि 
सुस्तिावपत झाल्याबाबतचा भौवतक पडताळणी अहवाल प्रा्त झाल्यानांति प्रिम ट्यातील 60% अनुदान 
ववतिीत केले जाईल. उवणवित 40 % अनुदान हे सामावयक सुववधा कें द्र यशस्तवीपणे पूणण झाल्याबाबतच े
प्रमाणपत्र उद्योग सह सांचालक याांचेकडून प्रा्त झाल्यानांति किण्यात येईल. मांजूि अनुदान ववतिण हे 
ववशेर्ष हेतू वाहन सांस्तिेकडून प्रा्त होणाऱ्या Claims च्या ज्येष्ट्ठतासुचीनुसाि ववतिीत किण्याांत येईल.  

9. कायणक्रम वळेापत्रक :- 

 एमएससीडीपी योजना अांमलबजावणीसाठीचे वळेापत्रक खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. कायणक्रम जबाबदाि अवधकािी पूणणत्वाचा कालावधी 

1. क्षमतावृध्दी कायणक्रम महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग 
कें द्र  

18 मवहने 

2. सामावयक सुववधा कें द्र 
पूणणता आवण 
कायास्न्वत होणे 

उद्योग सह सांचालक, ववभागीय 
कायालय  

24 मवहने 

विीलप्रमाणे एमएसआयसीडीपी योजनेअांतगणत औद्योवगक समूह प्रकल्प हा 3 वरे्ष 6 मवहने या 
कालावधीत पूणण होणे अपेवक्षत आहे. 

10. सांवनयांत्रण आवण मुल्यमापन :- 

ववकास आयुक्त (उद्योग) याांचे कायालय सदि योजनेचे प्रगतीबाबत त्याांचे वजल्हा तसेच ववभागीय 
कायालयाांमाफण त िेट सांवनयांत्रण किील आवण केलेल्या कायणवाहीचा व प्रगतीचा वळेोवळेी आढावा घेईल. 
पविणामकािक सांवनयांत्रणाकविता िाज्य /कें द्र स्ततिाविील सांस्तिाची मदत औद्योवगक समूहाांच्या 
बळकटीकिणासाठी घेण्यात येईल.  

11. सांवनयांत्रण आवण व्यवस्तिापन खचण :-  

प्रकल्प सांवनयांत्रण आवण व्यवस्तिापन खचाकविता एकूण अिणसांकल्पीय तितुदीनुसाि मांजूि 
वनधीच्या 2% वनधी िाखून ठेवण्यात येईल. सदि खचाचा वववनयोग उद्योग सांचालनालयामाफण त खालील 
बाबींकिीता केला जाईल. 
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1) योजने बाबत जनजागृती किण्याकविता मावहतीसत्राचे आयोजन, अवधकाऱ्याांकिीता 
चचासत्रे आयोजन. 

2) ववववध अहवाल, सांवनयांत्रण, मुल्यमापन आवण मावहती व्यवस्तिापन या कविता मावहती 
तांत्रज्ञानाचा प्रभावी वापि करुन कायणप्रणाली / सांगणकप्रणाली ववकवसत किण् यासाठीचा 
खचण. 

3) योजनेसांबधी मावहतीची देवाणघेवाण, कायालयीन खचण, वप्रकटग, स्तटेशनिी इ. खचण. 

4) उद्योग सांचालनालयातील अवधकाऱ्याांकविता प्रवशक्षण /अभ्यास दौिे आयोजन.  

5) ववववध आढावा /प्रकल्प मांजुिी बैठक आयोजन खचण. 

6) कायालयीन उपकिणे जस ेकी, फोटोकॉपीअि आवण त्याांची दुरूस्तती इ. 

7) मावहती व्यवस्तिापन सर्व्व्हसेसकडून आऊटसोवसंग किणे. 
 
12. सदिचा शासन वनणणय वनयोजन ववभागाच्या सहमतीने आवण ववत्त ववभागाचा अनौपचाविक सांदभण 
क्र. 389/13/व्यय-16, वद. 21.1.2014  ला अनुसरून वनगणवमत किण्यात येत आहे. 

 
13.  सदि शासन वनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तिळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201402251552518310 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्तवाक्षिीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने.  

( व.ै भ.ू लटके ) 
 शासनाचे उप सचचव 

प्रवत, 
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव 
2) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सवचव 
3) मा. मांत्री (उद्योग) याांचे खाजगी सवचव 
4) मा. िाज्यमांत्री (उद्योग) याांचे खाजगी सवचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) मा. मांत्री (सवण) व मा. िाज्यमांत्री (सवण) याांचे खाजगी सवचव 
6) मा. वविोधी पक्ष नेता, महािाष्ट्र ववधानसभा याांचे खाजगी सवचव, महािाष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय, 

ववधानभवन, मुांबई. 
7) मा. वविोधी पक्ष नेता, महािाष्ट्र ववधानपविर्षद याांचे खाजगी सवचव, महािाष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय, 

ववधानभवन, मुांबई. 
8) शासनाचे सवण अपि मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव 
9) ववकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, मुांबई. 
10) मुख्य कायणकािी अवधकािी, महािाष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळ, मुांबई. 
11) व्यवस्तिापकीय सांचालक, महािाष्ट्र लघु उद्योग ववकास महामांडळ, मुांबई. 
12) व्यवस्तिापकीय सांचालक, वसकॉम वल., मुांबई. 
13) मुख्य कायणकािी अवधकािी, खादी व ग्रामोद्योग मांडळ. 
14) व्यवस्तिापकीय सांचालक, नाबाडण. 
15) कायणकािी सांचालक, महािाष्ट्र उद्योजकता ववकास कें द्र, ओिांगाबाद. 
16) सवण अपि उद्योग सांचालक.(उद्योग सांचालनालयामाफण त) 
17) सह सांचालक (उद्योग), पुणे/नागपूि/नावशक/औिांगाबाद/अमिावती प्रदेश. (उद्योग 

सांचालनालयामाफण त) 
18) अवधक्षकीय उद्योग अवधकािी, कोकण ववभाग/अमिावती ववभाग.(उद्योग सांचालनालयामाफण त) 
19) सह सांचालक (मुांप्रावव), औद्योवगक िसायन शाळा, व्ही. एन. पुिव मागण, चनुाभट्टी, मुांबई. 
20) सवण वजल्हावधकािी .(उद्योग सांचालनालयामाफण त) 
21) सवण महाव्यवस्तिापक, वजल्हा उद्योग कें दे्र.(उद्योग सांचालनालयामाफण त) 
22) महालेखापाल, महािार-1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापविक्षा), मुांबई/नागपूि. 
23) वनवासी लेखा पविक्षा अवधकािी, मुांबई. 
24) अवधदान व लेखा पविक्षा अवधकािी, मुांबई. 
25) ववत्त ववभाग, व्यय-16/अिण-14, मांत्रालय, मुांबई.  
26) वनयोजन ववभाग, का.1461, मांत्रालय, मुांबई. 
27) कक्ष अवधकािी, प्रशासन-1, उद्योग, ऊजा व कामगाि ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
28) वनवडनस्तती (उद्योग-7), उद्योग, ऊजा व कामगाि ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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