
कृषी वर आधाररत व अन्न प्ररिया उद्योगाांना 
सामुरिक प्रोत्सािन योजना 9102 अांतगगत 
मोठे  व  रवशाल प्रकल्ाांसाठी रविीत 
गुांतवणकूीचे /रोजगाराचे  रनकष व प्रोत्सािने 
सुधारीत करण्याबाबत... 

 
     मिाराष्ट्र शासन 

उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग 
   शासन ्ुरक्त्र िमाांक : साप्रोयो 9191/ प्र.ि.80/ उद्योग-8, 

मांत्रालय,मुांबई.-411139. 
रिनाांक - 8 सप्टेंबर, 9190 

वाचा - 
 

 शासन रनणगय साप्रोयो 9191/ प्र.ि.80/ उद्योग-8, रि. 30.18.9191 
 

प्रस्तावना :- 
 

0. वाचा येथे नमुि रि. 30.18.9191 रोजीच्या  शासन रनणगयान्वये कृषी वर आधाररत व अन्न 
प्ररिया उद्योगाांना  सामुरिक प्रोत्सािन योजना 9102  अांतगगत मोठे व  रवशाल प्रकल्ाांसाठी रविीत 
गुांतवणकूीचे / रोजगाराचे  रनकष व प्रोत्सािने सधुारीत करण्यात आल े आिेत. सिर शासन 
रनणगयातील ्रर.ि.(क) (0) मध्ये खालील प्रमाणे नमुि करण्यात आले आिे. :- 

           “कृषी आधारीत व अन्न प्ररिया क्षते्रात ज्या घटकाांनी गुांतवणकु केली आिे अशा 
घटकाांना “कोरवड-02 मुळे रिनाांक 93 माचग, 9191 ्ासुन राज्यात टाळेबांिी 
(लॉकडाऊन) लागू करण्यात आलयाने रिनाांक 0 एरप्रल 9191 नांतर ्ात्रता प्रमाण्त्र 
घेतलेलया” घटकाांनािी सिर लाभ अनुज्ञये राितील. सिर प्रोत्सािने सामुिीक 
प्रोत्सािन योजना 9102  चा योजना कालावधी रिनाांक 30.13.9194 ्यंत लागू 
राितील.”  

 

9.  सिर शासन रनणगयातील ्रर.ि.(क) (0) नांतर खाली नमुि (अ), (ब) आरण 
(क) येथे अांतभूगत बाबीचा समावशे करण्यास शासन मान्यता प्रिान करण्यात येत आिे.  

(अ)  कृषी व अन्न प्ररियेवर आधाररत उद्योग घटकाांना रि. 30.18.9191 रोजीच्या 
शासन रनणगयान्वये रवरित करण्यात आलेले अनुज्ञये लाभ िेण्यासाठी मोठया प्रकल्ाांसाठीचा 
गुांतवणकू कालावधी िा  रि. 30.18.9191 रोजीचा शासन रनणगय रनगगरमत झालयाच्या 
रिनाांका्ूवीचे 4 वषे म्िणजेच  रि. 30.18.9106 ्ासून ्ुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल 
त्या कोणत्यािी 4 वषे कालावधीतील घटकाची गुांतवणकू ग्रािय धरण्यासाठी  सामुरिक प्रोत्सािन 
योजना-9102 मधील ्रर.ि. 9.2 मध्ये गुांतवणकू कालावधीसाठी रवरित करण्यात आलेलया तरतूिीतून 
सूट िेण्यात येत आिे.  

 (ब)  कृषी व अन्न प्ररियेवर आधाररत उद्योग घटकाांना रि. 30.18.9191 रोजीच्या शासन 
रनणगयान्वये रवरित करण्यात आलेले अनुज्ञये लाभ िेण्यासाठी रवशाल प्रकल्ाांसाठीचा गुांतवणकू 
कालावधी िा  रि. 30.18.9191 रोजीचा शासन रनणगय रनगगरमत झालयाच्या रिनाांका्ूवीचे 5 वषे 
म्िणजेच रि. 30.18.9105 ्ासून ्ुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्यािी 5 वषे 



शासन ्ुरक्त्र िमाांकः साप्रोयो 2020/ प्र.ि.80/ उद्योग-8, 

 

्ृष्ट्ठ 2 ्ैकी 2 

कालावधीतील घटकाची गुांतवणकू ग्रािय धरण्यासाठी  सामुरिक प्रोत्सािन योजना-9102 मधील 
्रर.ि. 9.2 मध्ये गुांतवणकू कालावधीसाठी रवरित करण्यात आलेलया तरतूिीतून सूट िेण्यात येत 
आिे.  

(क)   कृषी व अन्न प्ररियवेर आधाररत उद्योग घटकाांना अनुज्ञये करण्यात आलेले लाभ 
िेण्याबाबतच्या योजनेची अांमलबजावणी करण्यासांिभात रि  .30.18.9191 रोजीचा शासन रनणगय 
तसेच रि  .06.12.9102 रोजीच्या शासन रनणगयातील तरतूिींचा अथग रनश्चीत करुन प्रसांगानुरु् व 
प्रकरण्रत्व ेरशफारस करण्याचे अरधकार रि  .06.12.9102 रोजीच्या शासन रनणगयातील ्ररच्छेि 
ि.01 अन्वये रवरित करण्यात आलेलया राज्यस्तरीय सरमतीस  प्रिान करुन सिर सरमतीच्या 
रशफारसींवर मा. मांत्री(उद्योग) याांनी रिलेलया रनणगयानुसार प्रकरण्रत्व े्ुढील कायगवािी करण्यास 
मान्यता प्रिान करण्यात येत आिे.  

  

सिर शासन ्ुरक्त्र मा.मांरत्रमांडळाच्या मान्यतेने रनगगरमत करण्यात येत असुन सिर 
शासन ्ुरक्त्र मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in  या सांकेतस्थळावर  उ्लब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा सांगणक साांकेताांक ि. 919012180441987301 असा आिे.  िा 
आिेश रडरजटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात  येत  आिे.  

 

मिाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने  
 
 
 

 (रववद्र गुरव) 
 सिसरचव, मिाराष्ट्र शासन  

प्ररत, 
1. मा.राज्य्ालाांचे सरचव (5 प्रत्र) 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अ्र मुख्य सरचव (5 प्रती) 
3. मा.उ्मुख्यमांत्रयाांचे सरचव (5 प्रती) 
4. सवग मांत्री  /राज्यमांत्री याांचे खाजगी सरचव   / स्वीय सिायक 
5. मा.रवरोधी ्क्षनेता ,रवधान ्ररषि   / रवधान सभा ,मिाराष्ट्र रवधानमांडळ सरचवालय ,

मुांबई 
6. सवग सन्माननीय रवधानसभा, रवधान्ररषि व सांसि सिस्य 
7. मुख्य सरचवाांचे याांचे वररष्ट्ठ स्वीय सिायक 
8. सवग अ्र मुख्य सरचव  /प्रधान सरचव   / सरचव ,मांत्रालयीन प्रशासकीय रवभाग 
9. प्रधान सरचव, रवधानमांडळ सरचवालय ,रवधान भवन, मुांबई 
10. मुख्य मारिती आयुक्त, राज्य मारिती आयोग ,मुांबई 
11. मिासांचालक, मारिती व जनसां्कग  मिासांचालनालय ,मुांबई (5 प्रती) 
12. मुख्य कायगकारी अरधकारी, मिाराष्ट्र औद्योरगक रवकास मिामांडळ, मुांबई 
13. रवकास आयुक्त उद्योग, उद्योग सांचालनालय, मुांबई 
14. मैत्री कक्ष, मुांबई 
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