महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण- 2019.
महाराष्ट्र शासन
उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभाि
शासन गनणणय क्रमाांक : मऔधो 2019/प्र.क्र.6/उद्योि-2
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रार्जिुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
गदनाांक : 07 माचण, 2019
सांदभण :- शासन गनणणय क्र. मऔधो-2017/प्र.क्र. 229/उद्योि-2, गदनाांक 14 फेब्रुवारी, 2018
प्रस्तावना:महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 चा कालावधी 31/03/2018 पयंत असल्यामुळे त्यास नवीन
औद्योगिक धोरण अस्स्तत्वात येईपयंत सांदभाधीन शासन गनणणयावयवये मुदतवाद दे यायात ीली होती. नवीन
औद्योगिक धोरण र्जाहीर करयायापूवी राज्यातील गवगवध औद्योगिक सांघटना, उद्योिाचे प्रगतगनधी, उद्योर्जक
व लोकप्रगतगनधी याांचे समवेत गवभािीय स्तरावर बैठका घेवन
ू त्याांचश
े ी गवचारगवगनमय करुन उद्योि घटकाांना
येणाऱ्या अडी-अडचणी र्जाणून घेवून शासन स्तरावर नवीन औद्योगिक धोरणाचा मसुदा तयार करयायात
ीला होता. या धोरणास मावययता दे यायाची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती.
शासन गनणणय :महाराष्ट्र राज्याचा समतोल औद्योगिक गवकास घडगवयायासाठी व त्याव्दारे ीर्थिक गवकास
साधयायासाठी ीगण नवीन उद्योि घटकाांच्या स्िापनेस चालना दे यायासाठी व रोर्जिाराच्या भरीव सांधी गनमाण
होयायासाठी राज्य मांगत्रमांडळाच्या गदनाांक 27 फेब्रुवारी, 2019 रोर्जी लालेल्या बैठकीत गदलेल्या मांर्जुरीनुसार
“महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2019” हे या शासन गनणणयावयवये र्जाहीर करयायात येत ीहे . सदर धोरणाची
मराठी व इांग्रर्जी प्रत या शासन गनणणयासोबत सांलग्न असून त्यातील खालील बाबींना गववगितपणे प्रस्तुत
शासन गनणणयाव्दारे मावययता दे यायात येत ीहे .
2.

राज्याच्या औद्योगिक धोरणाचा दृष्ट्टीकोन, गमशन ीगण उगिष्ट्टे.

महाराष्ट्र शाश्वत गवकासास चालना देणारे एक र्जािगतक िुांतवणूक, उत्पादन व ताांगत्रक केंद्र.
गमशन :2025 पयंत राज्याची अिणव्यवस्िा एक गरगलयन युएस डॉलर पयंत वादगवयायाकरीता उत्पादन
गनर्थमती वातावरणात वृध्दी करयायासाठी, व्यवसाय करयायासाठी सुलभता गनमाण करुन त्याद्वारारे र्जािगतक
उत्पादक ीगण िुांतवणूकदाराांसाठी सवागधक पसांतीचे गठकाण म्हणून गवकगसत करणे व सवागधक रोर्जिार
गनर्थमती करुन त्याद्वारारे सांतुगलत प्रादे गशक ीगण सवणसमावेशक प्रिती साध्य करणे.
धोरणाची उगिष्ट्टे :- राज्याच्या औद्योगिक धोरण-2019 ची उगिष्ट्टे पुदीलप्रमाणे ीहेत : व्यवसायास पोषक वातावरण गनमाण करुन औद्योगिक िुांतवणूकीतील ीघाडीचे स्िान अबागधत
ठे वणे.
 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिाांना प्रोत्साहन दे ऊन रोर्जिार गनर्थमतीची उच्च पातळी कायम ठे वणे.
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 प्रादे गशकदृष्ट्टया सांतुगलत, पयावरण दृष्ट्टया शाश्वत व सवणसमावेशक औद्योगिक वादीस प्रोत्साहन
दे णे.
लिाांक
 सन 2023 - 24 पयंत राज्याच्या सकल उत्पन्नात "उत्पादन" िेत्राचा गहस्सा 25% पयंत
ीणयायाचे उगिष्ट्ट िाठयायासाठी " उत्पादन िेत्राच्या वादीचा दर 12 ते 13 टक्के पयंत राखणे.
 रु.10 लाख कोटी एवदया मुल्याची िुांतवणूक ीकर्थषत करणे.
 सन 2023-24 पयंत 40 लाख लोकाांसाठी रोर्जिाराांच्या सांधी गनमाण करणे.
3.

सुगवकगसत औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनमाण करणे.
औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गवकगसत करयायासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ समर्थपत

यांत्रणा म्हणून कायणरत राहील. महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ हे र्जगमनीच्या उपलब्धतेनुसार व
पायाभूत सुगवधा दे यायासाठी खालीलप्रमाणे कायणरत राहील.
3.1.1

महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ (म.औ.गव.म) मुख्यत्वे त्याांच्या अस्स्तत्वात असलेल्या
औद्योगिक वसाहतीमध्ये ीवश्यक तेिे गवद्यमान पायाभूत सुगवधाांचा गवकास करयायासाठी
कगटबध्द असेल. नवीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये र्जािगतक दर्जाच्या पायाभूत सुगवधा गनमाण
करयायाकरीता दे गखल म.औ.गव. महामांडळ कगटबध्द असेल. तसेच भगवष्ट्याची िरर्ज ओळखून
सुगनयोगर्जत औद्योगिक िेत्राांत दे गखल म.औ.गव. महामांडळ पायाभूत सुगवधा गवकगसत करे ल. उदा.
समृद्धी महामािामधील 20 औद्योगिक नोड्स, डीएमीयसी ीगण गवगवध केंद्रीय / राज्य सरकारी
औद्योगिक कॉगरडॉर प्रकल्प.

3.1.2

उद्योिाांच्या िरर्जेनुसार नवीन औद्योगिक वसाहती (बहु -िेत्र ीगण िेत्र गनहाय) गनयोगर्जत ीगण
गवकगसत केल्या र्जातील. यासाठी, पुदील 5 ते 10 वषात राज्यभर व्यवस्स्ित ीगण प्रादे गशकगरत्या
सांतुगलत औद्योगिक गवकासास चालना दे यायासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ एक
यिािणदशी ीराखडा (Perspective Plan) तयार करे ल. या भािात हगरत औद्योगिकीकरणास
उत्तेर्जन दे यायासाठी ीवश्यक उपाययोर्जना केल्या र्जातील.

3.1.3 चौिी औद्योगिक क्राांती म्हणून सांबोधलेल्या भगवष्ट्यातील उद्योि 4.0 ीगण उच्च ताांगत्रक र्जसे की
एअर टॅ क्सी, ड्रोन, ड्रायव्हरलेस वाहने, इत्यादी याांच्या िरर्जा गवचारात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक
गवकास महामांडळाद्वारारे ीवश्यक औद्योगिक पायाभूत सुगवधाांचे गनयोर्जन करयायात येईल.
3.1.4

राज्यात मोठया प्रमाणावर र्जमीन उपलब्ध असून दे खील राज्यात रु. 10 लाख कोटींच्या
िुांतवणूकीस चालना दे यायासाठी उद्योिाकरीता ीवश्यक र्जमीन उपलब्ध करुन देणे िरर्जेचे
ीहे . ही िरर्ज गवचारात घेऊन, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ मािणीचे मुल्यमापन करुन
राज्यभरात र्जमीन अगधकोष गनमाण करे ल.

3.1.5 नािरी स्िागनक स्वराज्य सांस्िेचे िेत्र विळू न राज्यातील 10 एकर पेिा र्जास्त सलि िेत्र असलेल्या
गवगवध औद्योगिक घटकाांच्या गवकासासाठी अिवा 10 एकर पेिा र्जास्त िेत्र असलेल्या औद्योगिक
र्जगमनीच्या तुकड्याच्या गवकसनासाठी एकाकी गवकासकास तसेच भारत सरकार व राज्य
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शासनाच्या योर्जनाांच्या अांतिणत मांर्जूर औद्योगिक समुहाांसाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास
महामांडळास (म.औ.गव.मां) गवशेष गनयोर्जन प्रागधकरण म्हणून घोगषत केले र्जाईल. म.औ.गव.
महामांडळ व्यवसाय सुलभीकरणासाठी केवळ परवानिी देईल तिागप अशा कोणत्याही िेत्रातील
पायाभूत सुगवधा म.औ.गव. महामांडळ कडू न प्रदान केल्या र्जाणार नाहीत.
3.1.6

राज्यातील वेअरहाऊससि व लॉगर्जस्स्टक सुगवधाांच्या गवकासासाठी एमीयडीसी गकमान 500
एकर औद्योगिक िेत्र ीरगित करुन ठे वल
े .

3.1.7

महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळाच्या िेत्राांच्या धतीवर, सवण सहकारी औद्योगिक
वसाहतींमध्ये मुलभूत चटई िेत्र गनदेशाांकाच्या वर 50 टक्के अगतगरक्त चटई िेत्र अनुज्ञय
े राहील.
त्यासाठी म.औ.गव. महामांडळाने राज्य सरकारची मांर्जूरी घेऊन गनगित केलेल्या दराप्रमाणे
प्रीगमयम ीकारला र्जाईल.

3.1.8

महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ औद्योगिक वसाहतींमध्ये सावणर्जगनक ीरोग्य सुगवधाांसाठी
राखीव ठे वलेली र्जमीन सांबगां धत गवभािाांद्वारारे गवकगसत केली र्जाईल. गवशेषत: राज्य कामिार गवमा
मांडळाद्वारारे हॉस्पीटलची (ESIC) सुगवधा सांबगां धत औद्योगिक सांघटनाांच्या माियाया व
ीवश्यकतेनुसार सावणर्जगनक ीरोग्य गवभािामाफणत पुरगवयायात येईल.

3.1.9 राज्य सरकारच्या सांबगां धत धोरणाांनुसार सांबगां धत िेत्राांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या अगतगरक्त चटई
िेत्र गनदे शाांक मयादे त (मागहती तांत्रज्ञान व मागहती तांत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा, र्जैव तांत्रज्ञान,
िारमेंसटि, र्जेम्स अॅयाड ज्वेलरी, लॉगर्जस्स्टक्स अॅयाड वेअरहाऊससि) र्जमीन वापराची अदलाबदल
राज्य सरकारच्या परवानिीने ीवश्यकतेनुसार मांर्जूर केली र्जाईल.
3.1.10 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ हे फ्लॅटेड िाळयाची
गनर्थमती करे ल.
3.2.

गवशेष प्रकल्पाांचा लाभ घेणे:केंद्र / राज्य शासनाने गवशेष प्रकल्प म्हणून घोगषत केलेल्या महाराष्ट्र समृध्दी महामािण,
गदल्ली मुांबई औद्योगिक मार्थिका, सािरमाला, भारतमाला इत्यादी महत्वपूणण प्रकल्पाांच्या मािावर
औद्योगिक वसाहती उभारयायासाठी महाराष्ट्र शासनाचा उद्योि गवभाि प्रोत्साहन दे ईल.
म.औ.गव.महामांडळ हे केंद्र /राज्य शासनाच्या गवशेष प्रकल्पाांच्या मािावरील औद्योगिक नोडस्
गवकगसत करयायासाठी “नोडल एर्जवयसी” म्हणून काम करेल.
अ) महाराष्ट्र समृध्दी महामािण
ी) गदल्ली मुांबई इांडस्स्रयल कॉगरडॉर (डीएमीयसी)
इ) सािरमाला ीगण तटीय ीर्थिक िेत्रे (कोस्टल इकॉनॉगमक लोवयस-सीईलेड)

3.3

गनणायक औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनधी :महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ िेत्रा बाहे रील औद्योगिक िेत्रामध्ये महत्त्वाच्या
पायाभूत सुगवधा र्जसे की अांगतम टप्पप्पयाची रस्तेर्जोडणी, समर्थपत गवद्युतवागहनी, पाणीपुरवठा इत्यादी
मूलभूत सुगवधाांसाठी सांबगां धताांकडू न गनधीची प्रचांड मािणी ीहे . अश्या गनधीची ीवश्यकता ीगण
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त्याचा दृश्यमान प्रभाव लिात घेता, मािील धोरणा दरम्यान तयार करयायात ीलेला गनणायक
औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनधी (गक्रगटकल इांडस्स्रयल इवयरास्रक्चर फांड -सीीयीयएफ) मध्ये
वाद करुन या धोरणाच्या कालावधीत रु.1000 कोटी इतक्या वादीव सांगचतासह (corpus) चालू
राहील. या गनधीचा वापर, अांगतम टप्पप्पयापयंतच्या पायाभूत सुगवधाांची र्जोडणी दे यायासाठी ीगण गवद्युत
र्जाळे , साांडपाणी प्रगक्रया सांच, रस्ते इत्यादीसारख्या औद्योगिक पायाभूत सुगवधाांच्या गनर्थमती ीगण
उन्नतीसाठी केला र्जाईल. औद्योगिक समूह ीगण गवगवध औद्योगिक उद्यानाांच्या पायाभूत
सुगवधाांसाठी ीगण पायाभूत सुगवधाांसाठी मािील धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे मा. मुख्य सगचव याांच्या
अध्यितेखाली सगमती सदर गनधीची मांर्जूरी व व्यवस्िापन करे ल. राज्य शासन कायणक्रमावरील
खचाअांतिणत धोरण कालावधीत अिणसक
ां ल्पीय तरतूदीद्वारारे टप्पप्पयाटप्पप्पयाने गनधी उपलब्ध करुन
दे ईल.
3.4

खार्जिी औद्योगिक मुलभूत सुगवधा गवकासासाठी चालना दे णे.
महाराष्ट्र् औद्योगिक गवकास महामांडळाकडे औद्योगिक िेत्रामध्ये अपूरी र्जमीन असल्यामुळे,
बऱ्याच भािात अगनयोगर्जत औद्योगिक गवकास लाला ीहे . याचे सुसूत्रीकरण करयायासाठी ीगण
स्िागनक उद्योर्जकता प्रोत्सागहत करयायासाठी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिाांवर लि केंगद्रत
असलेल्या खार्जिी औद्योगिक वसाहतीच्या गवकासासाठी खार्जिी िुांतवणूक ीकर्थषत करयायाचा
राज्याचा उिेश राहील.

3.4.1 औद्योगिक पायाभूत सुगवधाांच्या गवकासासाठी खार्जिी िेत्रातील सहभािास प्रोत्साहन दे यायाकगरता,
या धोरणामध्ये गनगित केलेल्या प्राधावयय िेत्राांशी (Thrust sector) सांबगां धत औद्योगिक उद्याने स्िापन
करयायासाठी प्रकल्पाांना सहाय्य करयायात येईल.
3.4.2 मगहला / अनुसूगचत र्जाती / अनुसूगचत र्जमाती उद्योर्जकाांकडू न सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योर्जकाांसाठी
गवकगसत केलेल्या औद्योगिक वसाहतींना प्राधावयय गदले र्जाईल ीगण र्जास्तीचे 100% ीर्थिक
सहाय्य गदले र्जाईल. त्यासाठीचा गनधी सामागर्जक वययाय गवभाि, ीगदवासी गवकास गवभाि
याांचेकडू न उपलब्ध करुन घेयायात येईल.
3.4.3 महाराष्ट्र् औद्योगिक गवकास महामांडळ हे या खार्जिी औद्योगिक वसाहतींसाठी गनयोर्जन प्रागधकरण
असेल.
4.

प्राधावयय िेत्राांना (Thrust Sectors) प्रोत्सागहत करणे.
उदयोवयमुख उच्च तांत्रज्ञानाच्या िेत्राांकडे औद्योगिक गवकास वळगवयायासाठी व रोर्जिार
गनमाण करयायासाठी राज्य शासनाने खालील िेत्राांना प्राधावयय गदले ीहे. थ्रस्ट सेक्टर मधील
प्रकल्पाांना र्जािावाटपामध्ये प्राधावयय गदले र्जाईल व त्याांना गवशेष प्रोत्साहने दे खील दे यायात येतील.
i.

गवद्युत वाहने (उत्पादन, पायाभूत सुगवधा व दे खभाल)

ii. हवाई व सांरिण उत्पादन उद्योि
iii. उद्योि 4.0 (कृगत्रम बुध्दीमत्ता, गत्रगमती छपाई, महार्जाल, यांत्रमानव गवज्ञान, अगतसूक्ष्म तांत्रज्ञान
इत्यादी.)
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iv. एकास्त्मक डे टा सेंटर पाकणस (IDCP)
v. वस्त्रोद्योि यांत्रसामुग्रीचे उत्पादन
vi. र्जैव तांत्रज्ञान, वैद्यकीय गनदान उपकरणे
vii. कृषी व अन्न प्रगक्रया उद्योि (फक्त गद्वारतीय व तृतीय अन्न प्रगक्रया उद्योि)
viii. मागहती तांत्रज्ञान (IT) व मागहती तांत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा (ITeS)
ix. इलेक्रॉगनक प्रणाली सांरचना व उत्पादन (ESDM) व सेमीकांडक्टर फॅगब्रकेशन (FAB)
x. लॉगर्जस्स्टक्स् व वेअरहाऊससि
xi. हगरत ऊर्जा / र्जैवइांधनाचे उत्पादन
xii. गक्रडा व व्यायामशाळा उपकरण उत्पादन
xiii.अणुऊर्जा प्रकल्पाांच्या उपकरणाांचे उत्पादन
xiii.खगनर्ज व वन ीधारीत उद्योि
 राज्याच्या औद्योगिकीकरणास हातभार लावणारे कोणते उद्योि ीिामी काळात येतील व कोणत्या
उद्योिाच्या िेत्रास अगभनव/नागववययपूणण (niche segment /sunrise sector) असा दर्जा दे वून त्याांना
थ्रस्ट सेक्टर म्हणून सांबोधावे यासाठी व अशा सेक्टरचा समावेश करयायासाठी सगचव (उद्योि) याांच्या
अध्यितेखाली िठीत केलेल्या सगमतीस अगधकार राहतील.
5.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम तसेच छोट्या उद्योिाांना प्रोत्साहन
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम हे राज्याच्या अिणव्यवस्िेचा कणा ीहे त. महाराष्ट्रात 3
दशलिाहू न अगधक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असून त्याची सांख्या दे शामध्ये सवागधक ीहे .
दे शामध्ये महाराष्ट्रात सवात र्जास्त सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असून एकूण रोर्जिाराच्या 80
टक्क्याांहून अगधक योिदान दे तात. स्िागनक साधनसांपत्तीचा वापर करयायासाठी ीगण स्िागनक
उद्योर्जकता व रोर्जिाराची गनर्थमती करयायासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम हे सवोत्तम माध्यम
ीहे . सुमारे 40% गनयात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांपासून होते. त्यामुळे सदर उपक्रमाांना
औद्योगिक गवकास व रोर्जिार गनर्थमतीसाठी गवशेषत: लहान औद्योगिक घटकाांसाठी प्रोत्साहन
दे यायाच्या उिेशाने स्स्िर भाांडवली िुांतवणूकीची (एफसीीय) िुांतवणूकीची मयादा 50 कोटी
रुपयाांपयंत वादगवयायात ीली ीहे . सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिाांना प्रोत्साहने दे यायासाठी सोबत
र्जोडलेल्या धोरणातील खालील उपाययोर्जनाांना गवगविीतपणे मावययता दे यायात येत ीहे .
I.

सांभाव्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांचे गर्जल्हागनहाय गनधारण :सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमाांच्या उत्पादन सांभाव्यतेचा अभ्यास करुन व्यूहरचना गनधारीत
करुन त्याची अांमलबर्जावणी करयायासाठी राज्य शासन महाराष्ट्रातील सवण गर्जल्हयाांमध्ये सवेिण
करुन Geographical Indication (भौिोगलक मापदां ड) ीधारीत अभ्यास करणार ीहे . भौिोगलक
मापदां डावर ीधारीत उत्पादने ही केवळ ीपल्या समृध्द परां परेचा वारसा नसून ग्रामीण कारािीर
यांत्रमाि, शेतकरी अिवा लघु कारािीराांच्या उत्तम कौशल्याचा व बुध्दीमत्तेचा नमुना ीहे . अश्या
समृध्द परां परेस र्जपणे व त्याांना औद्योगिक धोरणात स्िान देणे हे केवळ ीपले कतणव्य नसून मेक इन
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इांगडयाचा भाि राहील. सदर कामगिरी महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योि महामां डळाकडे
(एमएसएसीयडीसी) सोपगवयायात येईल.
II.

नवीन फ्लॅिगशप योर्जनेचा शुभारां भ - मुख्यमांत्री रोर्जिार गनर्थमती योर्जना (CMEGP)
मुख्यमांत्री रोर्जिार गनर्थमती योर्जना (CMEGP) बेरोर्जिार युवकाांसाठी सुरु करणार असून
बँकेकडू न सहर्ज व सोप्पया पध्दतीने अिणसहाय्य देऊन स्िागनक युवकाांना स्वयांरोर्जिाराकडे प्रेगरत
करणे हे नवीन योर्जनेचे उगिष्ट्ट ीहे . सदर योर्जना उत्पादन व सेवा िेत्रातील सवण घटकाांना लािू
राहणार ीहे . सदर योर्जनेची अांमलबर्जावणी करयायासाठी महाराष्ट्र शासनाचा उद्योि गवभाि हे
शीषणस्ि अगभकरण सांस्िा असेल. सदर योर्जनेंतिणत 18 ते 45 वयातील पात्र व्यक्तींना प्रगशगित
करुन स्वयांरोर्जिारासाठी प्रोत्सागहत करयायात येणार ीहे व त्यासाठीचे समभाि भाांडवल बॅकएांड
अनुदानात पगरवर्थतत करयायात येईल र्जे राज्य शासन बँक कर्जाच्या अनुसार दे ईल. प्रकल्प खचण
उत्पादन िेत्रासाठी रु. 50 लाख व सेवा / व्यवसाय िेत्रासाठी रु.10 लाख एवदा मयागदत असेल.
सदर योर्जनेची अांमलबर्जावणी उद्योि सांचालनालय

तसेच खादी व ग्रामोद्योि मांडळामाफणत

करयायात येणार ीहे. राज्य शासन यासाठी कायणक्रमावरील खचामधून अिणसक
ां ल्पीय तरतूदीद्वारारे
गवत्तीय सहाय्य करयायात येईल. ीवश्यकतेनुसार गवशेष घटक योर्जना (SCP ) अिवा ीगदवासी
उपाययोर्जना (TSP) मधून गनधी उपलब्ध केला र्जाईल. कायणक्रमाची मुख्य वैगशष्ट्ट्ये खालीलप्रमाणे
ीहे त:अ. स्वयांरोर्जिारासाठी प्रोत्साहन - धोरण कालावधीत गकमान 1,00,000 सूक्ष्म उपक्रम.
ब. रोर्जिाराच्या सांधी गनमाण करणे - धोरण कालावधीत गकमान 10 लाख.
क. युवकाांसाठी उद्योर्जकता गवकास कायणक्रम - धोरण कालावधीत 2,00,000 युवक.
ड. अनुदान योर्जनेद्वारारे ीर्थिक सहाय्य - मांर्जूर प्रकल्प खचाच्या 15% ते 35%.
इ. योर्जनेमध्ये उत्पादन ीगण व्यवसाय / सेवा िेत्र समागवष्ट्ट ीहे .
फ. ग्रामीण ीगण गनमशहरी अिणव्यवस्िेला प्रोत्साहन.
III.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांना सांस्िात्मक पाठबळ :सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांना तांत्रज्ञानाचा स्वीकार व प्रसार, बार्जारपेठ गवश्लेषण,
प्रगशिण इत्याांदीसह अनेक बाांबीमध्ये सुधारणा होयायाकरीता सूक्ष्म व मध्यम उद्योिाांना सांस्िाना
राज्य शासन महाराष्ट्रातील गवद्यमान सांबगां धत सांस्िाचे बळकटीकरण करयायास मदत करे ल.
सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे “सेंटर ऑफ एक्सलवयस” (सीओई), प्रगशिण
सुगवधा, कायणशाळा ीयोगर्जत करुन सांस्िात्मक सहकायण करणे व र्जािगतक दर्जाच्या सूक्ष्म,
लघु व मध्यम उद्योिाांचे राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिाांमध्ये परस्पर सहकायण/
सामांज्यासाठी राज्य शासन पुदाकार घेईल.

IV.

औद्योगिक समूह प्रवतणन (क्लस्टर प्रमोशन) :औद्योगिक समूह प्रवतणन गवकासामध्ये सुधारणा करयायासाठी समुह ीधारीत प्रोत्साहनासाठी
सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे खालीलप्रमाणे उपाय योर्जना केल्या ीहेत :-
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 अ, व ब िेत्र विळू न राज्याांमधील मांर्जूर सामागयक सुगवधा केंद्राांकगरता ीर्थिक प्रोत्साहने
राज्य शासनाकडू न गदली र्जातील.
 समूह गवकासासाठी गवत्तीय सहाय्याची मयादा गवद्यमान 5 कोटी रुपयाांवरून 10 कोटी
रुपयाांपयंत वादगवली र्जाईल.
 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळाच्या नगवन औद्योगिक वसाहतींमध्ये 20 टक्के
िेत्रफळ हे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांसाठी ीरगित ठे वयायात येईल. त्यापैकी 20
टक्के िेत्रफळ हे अनुसूगचत र्जाती / र्जमाती मधील उद्योर्जक व 5 टक्के िेत्रफळ मगहला
उद्योगर्जका व मगहला बचत िटाांच्या औद्योगिक घटकाांसाठी राखीव ठे वयायात येईल. मार्जी
सैगनकाच्या पुनणवसनाच्या दृष्ट्टीने त्याांना स्वयांरोर्जिाराच्या सांधी गमळाव्यात यासाठी 2 टक्के
िेत्रफळ राखीव ठे वयायात येईल.


केंद्र / राज्य सरकारच्या समूह गवकास योर्जनेंतिणत स्िागपत सामागयक सुगवधा केंद्र
(सीएफसी) औद्योगिक कायण (इांडस्स्रयल ॲक्टीव्हीटी) समर्जले र्जाईल.

V. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांना सावणर्जगनक गनधीची सुगवधा उपलब्ध करुन देणे :राज्यातील अनेक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गवस्तार करयायाची
िमता ीहे . त्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमासाठी ीता स्टॉक एक्स्चेंर्जवर गलस्टींिद्वारारे
सावणर्जगनक गनधी प्राप्पत करू शकतात. राज्य सरकारने धोरण कालावधी दरम्यान एसएमई
एक्सचेंर्ज, मुांबईमध्ये सूचीबद्ध होणाऱ्या महाराष्ट्रातील पगहल्या 250 एसएमईांना ीर्थिक सहाय्य
प्रदान करून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांना पासठबा दे यायात येईल.
VI. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांची नादारी व कर्जणबार्जारीच्या समस्याांमधून सोडवणूक करयायासाठी
सल्लािार कि :सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिाांच्या नादारी व कर्जणबार्जारीच्या समस्याांवर त्वगरत तोडिा
कादयायासाठी व सांबगां धत घटकाांना मािणदशणन करयायासाठी नादारी व गदवाळखोरी सांगहता 2016
अांतिणत महाराष्ट्र शासन प्रादेगशक गवभािवार कक्ष्ा स्िापन करे ल. सदर उिेशािण महाराष्ट्र राज्य
लघु उद्योि गवकास महामांडळाला बळकट व सिम करुन त्यादृष्ट्टीने अगधकार बहाल करयायात
येतील.
6.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांना ीर्थिक प्रोत्साहने
केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम अगधगनयम-2006 मधील व्याख्येनुसार तसेच
ज्या लहान उद्योि घटकाांची स्स्िर भाांडवली िुांतवणूक रु.50 कोटी पयंत ीहे अशा सूक्ष्म, लघु, व
मध्यम उपक्रमाांना सामूगहक प्रोत्साहन योर्जनेअांतिणत एकगत्रत ीर्थिक सवलती दे यायास शासन
मावययता दे यायात येत असून अशा सवण प्रोत्साहनाांची एकूण मयादा ही खालील तक्त्यातील तसेच
सोबतच्या धोरणात नमूद केलेल्या अटी व शतींच्या अधीन राहील.
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तक्ता क्र.1 - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांसाठी पात्रता गनकष
तालुका / िेत्र विीकरण

स्स्िर भाांडवली

स्स्िर भाांडवली

पात्रता

िुांतवणुकीची कमाल मयादा

िुांतवणुकीच्या

कालावधी

(रु. कोटी)

टक्केवारीच्या

(वषे)

प्रमाणात मयादा
अ

या धोरणाच्या अनुषांिाने,

ब

सूक्ष्म,

लघु

व

मध्यम

उपक्रमाची व्याख्या ही केंद्र

क

शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व

ड

मध्यम उपक्रम अगधगनयम-

ड+

गवदभण, मराठवाडा, रत्नागिरी, 2006 मधील व्याख्येनुसार
तसेच ज्या लहान उद्योि
ससधुदूिण व धुळे
गवना
उद्योि
गर्जल्हे , घटकाांची स्स्िर भाांडवली
निलग्रस्त
ीकाांिी

गर्जल्हे *

ीगण िुांतवणूक रु.50 कोटी पयंत
गर्जल्हे ीहे अशी राहील.

-

-

30%

7

40%

7

50%

10

60%

10

80%

10

100%

10

(एस्पायरे शनल गडस्रीक्टस्)
**
*महाराष्ट्र शासन, उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभािाने गनिणगमत केलेल्या गदनाांक 1 एगप्रल 2013
रोर्जीच्या शासन गनणणय क्र. पीएसीय -2013 / (सीीर -54) / उद्योि -8 नुसार निलग्रस्त भाि.
** उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम ीगण नांदुरबार असे ीकाांिी गर्जल्हे (Aspirational
Districts).
7. मोठ्या, गवशाल व अगतगवशाल प्रकल्पाांमध्ये िुांतवणूक ीकर्थषत करणे.
महाराष्ट्र दे शात सवात र्जास्त मोठे व गवशाल प्रकल्प ीहे त. राज्याला मोठया, गवशाल व
अगतगवशाल प्रकल्पाांमुळे मोठया प्रमाणावर महसूल ीगण रोर्जिार गनर्थमतीचा लाभ लालेला ीहे त्यामुळे
प्रादे गशकगरत्या सांतुगलत व सवणसमावेशक गवकास साधयायाकरीता या धोरणामध्ये एकगत्रत प्रयत्न केले ीहे त.
7.1

मोठया उद्योिाांना प्राधावयय
मोठया उद्योिाांची व्याख्या ही र्जे औद्योगिक घटक स्स्िर भाांडवली िुांतवणूक सकवा प्रत्यि रोर्जिार

याांची गकमान मयादा खाली नमूद तक्त्याप्रमाणे पार पाडतील त्याांना मोठे उद्योि म्हणून सांबाांगधले र्जाईल.
मोठ्या उद्योिाांना दे यायात येणारे अिणसहाय्य अशा प्रकारे देयायात येईल की, र्जेणेकरुन र्जास्तीत र्जास्त उद्योि
राज्याच्या अगवकगसत भािामध्ये स्िागपत होतील. सोबतच्या धोरणात नमूद केलेल्या अटी व शतीच्या अधीन
राहू न मोठया उद्योिाांना दे यायात येणारी ीर्थिक प्रोत्साहने ही त्याांच्या बास्केट ऑफ इवयसेंगटव्हर्ज मधील एकूण
रकमेच्या मयादे पेिा र्जास्त नसतील.
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तक्ता 2 - मोठ्या उद्योिाांसाठी पात्रतेचे गनकष
तालुका / गवभाि विणवारी

स्स्िर भाांडवली

गकमान प्रत्यि

िुांतवणुकीची गकमान मयादा

रोर्जिार गनर्थमती

(रु. कोटी)

(सांख्या)

अवब

750

1000

क

500

750

ड

250

500

ड+

150

400

गवदभण, मराठवाडा, रत्नागिरी, ससधुदुिण,

100

300

100

250

धुळे
गवना उद्योि गर्जल्हे , निलग्रस्त गर्जल्हे *
ीगण ीकाांिी गर्जल्हे
*महाराष्ट्र शासन, उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभािाने गनिणगमत केलेल्या गदनाांक 1 एगप्रल 2013
रोर्जीच्या शासन गनणणय क्र. पीएसीय -2013 / (सीीर -54) / उद्योि -8 नुसार निलग्रस्त भाि.
** उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम ीगण नांदुरबार असे ीकाांिी गर्जल्हे (एस्पायरे शनल
गडस्रीक्टस्).

गटप -राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिाांसाठी

असलेल्या रुपये 50 कोटी या स्स्िर भाांडवली

िुांतवणूकीच्या कमाल मयादेपेिा र्जास्त परां तु वरील तक्ता क्र. 2 मध्ये गवगहत केलेल्या मोठया
उद्योिाांसाठीच्या गकमान िुांतवणूक मयादेपयंत स्स्िर भाांडवली िुांतवणूक असलेल्या पात्र उद्योि
घटकाांना 40 टक्के मयादे पयंत राज्यातील प्रिम गवक्रीवर दे य राज्य वस्तू व सेवा करावर (SGST)
औद्योगिक गवकास अनुदान अनुज्ञेय राहील. मात्र "अ" तसेच "ब" विणवारीसाठी ही प्रोत्साहने लािू
राहणार नाहीत.
सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केलेल्या अटी व शतीनुसार थ्रस्ट सेक्टरमधील मोठ्या
उद्योिाांना अगतगरक्त प्रोत्साहने व अवयय प्रोत्साहने र्जसे की, मुद्राांक शुल्क माफी, वीर्ज शुल्क भरणे,
भरणा सवलत इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय राहतील.
8.

गवशाल व अगतगवशाल प्रकल्पाांना प्रोत्साहने

8.1

गवशाल प्रकल्पाांमुळे गमळणारे बहु गवगवध फायदे लिात घेवून अशा प्रकारची िुांतवणूक ीकर्थषत
करयायासाठी या प्रकल्पाांना गववगित एकगत्रत प्रोत्साहने दे यायात येतील.

8.2

खाली दशणगवलेल्या तक्त्यात नमूद केलेल्या स्स्िर भाांडवली िुांतवणूक सकवा प्रत्यि रोर्जिाराच्या
मयादा पूणण करणाऱ्या उद्योिाांना गवशाल / अगतगवशाल प्रकल्प म्हणून सांबोधयायात येईल.
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तक्ता 3 - गवशाल व अगतगवशाल उद्योिाांना सवलतींचे गवतरण करयायासाठी पात्रता गनकष
उद्योिाचा

तालुका / गवभाि विणवारी

स्स्िर भाांडवली

गकमान प्रत्यि

िुांतवणुकीची गकमान

रोर्जिार गनर्थमती

मयादा (रु. कोटी)

(व्यक्तींची सांख्या)

अवब

1500

2000

क

1000

1500

ड

750

1000

ड+

500

750

प्रकार

गवशाल
प्रकल्प

गवदभण,

मराठवाडा,

350

रत्नागिरी, ससधुदुिण व धुळे
गवना उद्योि गर्जल्हे , निली

500

200

प्रभागवत गवभाि* व ीकाांिी

350

गर्जल्हे **
अगतगवशाल
प्रकल्प

सांपण
ू ण राज्यासाठी

4000

4000

*महाराष्ट्र शासन, उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभािाने गनिणगमत केलेल्या गदनाांक 1 एगप्रल 2013
रोर्जीच्या शासन गनणणय क्र. पीएसीय -2013 / (सीीर -54) / उद्योि -8 नुसार निलग्रस्त भाि.
** उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम ीगण नांदुरबार असे ीकाांिी गर्जल्हे (Aspirational
Districts).
सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केलेल्या अटी व शतीच्या अधीन राहू न : रोर्जिाराच्या गनकषानुसार अगतगवशाल/गवशाल उद्योिाांना अहण ताधारक रोर्जिाराांना सांपण
ू ण वषण
ीपल्या हर्जेरीपटावर प्रत्यि रोर्जिारीत म्हणून ठे वावे लािेल. वषाच्या कोणत्याही कालावधीत
रोर्जिाराचा गनकष पूणण न केल्यास, त्या वषासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन सहाय्य अनुज्ञय
े असणार
नाही.
 शासन गनणणय क्रमाांक ीयडीएल-1005/प्र.क्र.119/उ-8, गदनाांक 02 र्जून, 2005 अवयवये मुख्य
सगचवाांच्या अध्यितेखाली िठीत करयायात ीलेली उच्चागधकार सगमती ही गवशाल व अगत गवशाल
प्रकल्पाांना द्यावयाच्या प्रकरणगनहाय गववगित एकगत्रत प्रोत्साहनाांना (customized package)
मावययता दे ईल.
 शासन गनणणय क्रमाांक ीयडीएल-1097/(13478)/उ-8, गदनाांक 18 र्जानेवारी, 1998 अवयवये
स्िापन करयायात ीलेली व शासन गनणणय क्रमाांक ीयडीएल-1004/प्र.क्र.318/उ-8, गदनाांक 24
गडसेंबर, 2004 अवयवये पुनरण गचत करयायात ीलेली मा.मुख्यमांत्री याांच्या अध्यितेखालील
उद्योिाांकगरता मांत्रीमांडळ उप सगमती गवशाल /अगतगवशाल प्रकल्पाांसाठी प्रकरणगनहाय गववगित
एकगत्रत प्रोत्साहने (customized package) दे यायास मांर्जूरी दे ईल.
8.3

राज्यातील रु. 500 कोटीपेिा र्जास्त स्स्िर भाांडवली िुांतवणुक असलेल्या मोठे , गवशाल व अगतगवशाल
प्रकल्पाांमध्ये राज्य शासनाची महाराष्ट्र गवक्रीकर रोखे प्रागधकरणामाफणत 9% समभाि भािीदारी
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असणार ीहे . ही भािीदारी महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2019 च्या धोरण कालावधीमध्ये सदर
प्रकल्पाांना गमळालेल्या प्रोत्साहनाांच्या बदली स्वरुपात असेल. इस्क्वटी भािीदारी ही केवळ
समभािाच्या स्वरुपात असेल. समभाि व लाभाांश हे महाराष्ट्र गवक्रीकर रोखे प्रागधकरण याांच्या नावाने
गनिणगमत करयायात येतील. र्जर राज्य शासनाला त्याांच्या समभािाांची गवक्री करावयाची असेल तर
केवळ चालू बार्जार भावाप्रमाणे त्याची गवक्री करयायात येईल. यागवषयी प्रिम नकार दे यायाचा अगधकार
सांबगां धत औद्योगिक घटकाच्या प्रवतणकाचा असेल. ज्यामुळे व्यावसागयक स्पधा / ईषा / व्यावसागयक
गवरोधामुळे होणारे अगधग्रहण टळे ल.
8.4 राज्य सरकारकडू न सामूगहक प्रोत्साहन योर्जनेंतिणत प्रोत्साहन गमळगवणा-या गवशाल व अगतगवशाल
प्रकल्पाांना राज्य सरकारद्वारारे गवगहत करयायात ीलेल्या स्िागनक लोकाांना रोर्जिार धोरणा प्रमाणे
रोर्जिार पुरगवणे ीवश्यक राहील. तसे न केल्यास दे ऊ केलेल्या प्रोत्साहनाांमध्ये घट होईल.


राज्यातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठे , गवशाल व अगतगवशाल उद्योिाांना सामूगहक प्रोत्साहन
योर्जनेव्यगतगरक्त राज्य शासनाच्या अवयय गवभािाकडू न प्रोत्साहने / सवलती गदल्या र्जातात, (उदा.
सूत गिरयाया) उद्योि घटकाांस सवण स्त्रोतामाफणत दे यायात येणारा ीर्थिक परतावा / प्रोत्साहने घटकाने
केलेल्या एकूण स्स्िर भाांडवली िुांतवणूकीच्या 100 टक्केच्या मयादे तच अनुज्ञय
े राहील.

9.

हगरत औद्योगिकीकरणास सहाय्य करणे.
महाराष्ट्र हे शाश्वत गवकासासाठी पुदाकार घेणारे अग्रियाय राज्य ीहे ीगण ते हगरत

औद्योगिकीकरणास प्रोत्साहन दे ते, ज्यामुळे पयावरणावरील प्रगतकूल प्रभाव कमी होईल.
पात्र उद्योिाांना पाणी, ऊर्जा व पयावरण याांचे सांवधणन करयायाची प्रगक्रया हाती घेयायासाठी सोबत
र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे हगरत औद्योगिकीकरण सहाय्य दे यायात येईल.
10. सांशोधन व गवकसनाला प्रोत्साहन दे णे (R & D)
सांशोधन व गवकास हे एखाद्या िेत्राची उत्पादकता ीगण ीर्थिक प्रिती करयायासाठी महत्त्वपूणण ीहे.
भक्कम सांशोधन व गवकास पायाभूत सोयी सुगवधा ही शाश्वत गवकासासाठी िेट योिदान दे ते ीगण वैज्ञागनक
समुदायासाठी रोर्जिाराच्या नव्याने सांधी गनमाण करते. ही बाब गवचारात घेवून सोबत र्जोडलेल्या धोरणात
नमूद केल्याप्रमाणे सांशोधन व गवकसनाला प्रोत्साहन शासनाकडू न दे यायात येईल.
11.

स्टाटण अप्पससाठी वातावरण गनर्थमतीस चालना दे णे:नवीन औद्योगिक धोरणाांमुळे नागववययपूणण स्टाटण अप्पसना ीवश्यक पायाभूत सुगवधा प्रदान करून

नवउद्योर्जकाांना पूरक वातावरण गनमाण करयायासाठी धोरणाचा भाि म्हणून राज्य शासन पाठबळ दे ईल.
सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्यानुसार नव उद्योर्जकाांना ीर्थिक सहाय्य, समूपदे शन दे ऊन मदत
केली र्जाईल व त्याांच्या कल्पनाांचे ीदान प्रदान करणेसाठी पुरेशा उपाययोर्जना केल्या र्जातील.
12.

बांद घटकाांच्या मालमत्तेचा औद्योगिक प्रयोर्जनािण पुनणवापर
पुदील 5 वषासाठी गनधारीत केलेल्या रु. 10 लाख कोटी िुांतवणुकीच्या लक्ष्याचा गवचार करता,

त्या िुांतवणूकी प्रत्यिात येयायासाठी राज्यात पुरेशा र्जगमनीची उपलब्धता ीवश्यक ीहे. गवशेषत: राज्याच्या
गवकगसत भािाांमध्ये र्जमीनीची उपलब्धता दुरापास्त लाली ीहे . या बाबींचा गवचार करुन शासन उद्योिाांना
अगवकगसत भािात िुांतवणूक करयायासाठी शासन ीर्थिक सवलती दे णार ीहे . त्यागशवाय सोबत
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र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे बांद लालेल्या उद्योिाांच्या र्जगमनींचा सुध्दा उपयोि करयायाचे
शासनाचे प्रयोर्जन ीहे .
12.1

गवशेष अभय योर्जना
सवण बांद लालेल्या उद्योिाांच्या शासकीय देणी व शास्तींच्यासाठी राज्य शासन गवशेष अभय योर्जना

ीणणार असून त्यामध्ये (शासकीय अगभकरणे समागवष्ट्ट) शासकीय दे यायाच्या मुिलाची एक रकमी परतफेड
करुन त्यावरील व्यार्ज ीगण / सकवा शास्ती पूणणपणे माफ करयायात येईल. सदर माफी योर्जना मयागदत
कालावधीसाठी कायास्वयवत असेल. महाराष्ट्र राज्य गवत्तीय महामांडळ एक ीकषणक एकरकमी परतफेड
योर्जना (OTS) र्जाहीर करे ल.
12.2


बांद पडलेल्या औद्योगिक उपक्रमाांच्या र्जगमनी मुक्त करणेबाबत
िेली 5 वषे र्जे बांद उद्योि असतील ीगण ज्याांच्याकडे महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळाच्या
औद्योगिक िेत्रामध्ये 20,000 चौ.मी. एवदी र्जमीन उपलब्ध असेल अशा घटकाांना औद्योगिक समूह
उभारयायाची अनुमती असेल.



सदर र्जगमनीचा पुनणवापर होयायासाठी गवशेष पुदाकार घेयायात येईल. औद्योगिक र्जगमनीचा वापर हा
60:40 या प्रमाणात असेल म्हणर्जेच 60 टक्के औद्योगिक व 40 टक्के पूरक सेवा हे महाराष्ट्र
औद्योगिक गवकास महामांडळाच्या िेत्रात अनुज्ञेय राहील.



सदर र्जािेचा गवकास होयायाच्या उगिष्ट्टाने नॉन गफसकल प्रोत्साहने गदल्यागशवाय गवकासक पुदे
येणार नाही. सबब अगतगरक्त चटई िेत्र गनदेशाांक गकती द्यावा, तसेच ीकारणी करावयाचे
अगधमूल्य, यासह अवयय बाबींसांदभात गनकष तयार करयायासाठी सगचव (उद्योि) याांच्या
अध्यितेखाली

4 सदस्याांची सगमती नेमयायात येत ीहे . यामध्ये

सगचव (नगव-1), सगचव

(गवत्त/व्यय), गवकास ीयुक्त (उद्योि) व मुख्य कायणकारी अगधकारी (म.औ. गव. म. ) याांचा समावेश
असेल.

13.


पुनणगवकसन प्रकल्प हे 7 वषांच्या कालावधीत पूणण करणे ीवश्यक ीहे .
वॉक टू वकण सांकल्पना
“वॉक टू वकण” सांकल्पनेला चालना दे ऊन शहरातील िदी कमी करयायासाठी, राज्यात सॅटेलाईट
कायालयाांना गवकगसत केले र्जाईल. कामाच्या गठकाणापासून 5 गकमी पगरसरामध्ये कमणचाऱ्याांसाठी
गनवासी सुगवधा गवकगसत करयायासाठी उद्योिाांना प्रोत्साहीत केले र्जाईल.



महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ अशा िेत्राांसाठी गनयोर्जन प्रागधकरण असेल ीगण इतर
सरकारी यांत्रणा गवकासासाठी सहभािी होतील. सदर र्जािेचा गवकास होयायाच्या उगिष्ट्टाने नॉन
गफसकल प्रोत्साहने गदल्यागशवाय गवकासक पुदे येणार नाही. सबब अगतगरक्त चटई िेत्र गनदे शाांक
गकती द्यावा, तसेच ीकारणी करावयाचे अगधमूल्य, यासह अवयय बाबींसांदभात गनकष तयार
करयायासाठी सगचव (उद्योि) याांच्या अध्यितेखाली 4 सदस्याांची सगमती नेमयायात येत ीहे .
यामध्ये सगचव (नगव-1), सगचव (गवत्त/व्यय), गवकास ीयुक्त (उद्योि) व मुख्य कायणकारी अगधकारी
(म.औ. गव. म. ) याांचा समावेश असेल.



गनवासी िेत्रात, गचत्रपटिृहे, सावणर्जगनक सभािृह ीगण मल्टीप्पलेक्स, रुग्णालये, नगसंि होम, शाळा
ीगण महागवद्यालये, प्रगशिण सांस्िा ीगण त्याांच्याशी सांबगां धत वसगतिृहे यासारख्या व्यावसागयक
Page
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प्रयोर्जनाांना परवानिी गदली र्जाईल. केवळ प्रदू षण रहीत उद्योिाांना व सेवा िेत्रास परवानिी गदली
र्जाईल.
14.

राज्यात व्यवसाय सुलभता ीणणे ीगण महाराष्ट्र उद्योि, व्यापार व िुांतवणूक कि (मैत्री)
सबलीकरण करणे
व्यवसाय सुलभ करयायासाठी मैत्री हा राज्य सरकारचे एक पाऊल ीहे. सुरुवातीपासूनच
असांख्य उपक्रमाांना मांर्जुरी / परवानग्या / परवाना मांर्जूर करयायात ते खूप प्रभावी ठरले ीहे . मैत्रीने
सरकारची भूगमका गनयमन कत्याकडू न (रे ग्युलेटर) सुकर कत्याची (फॅगसगलटे टर) म्हणून बदलली
ीहे . व्यवसाय, व्यापार ीगण वागणज्य िेत्रात नवीन सांधी गवचारात घेता उद्योि, व्यापार ीगण
वागणज्य

िेत्रास

प्रोत्साहन

दे यायासाठी

सरकारने

घेतलेल्या

पुदाकाराांच्या

प्रभावी

अांमलबर्जावणीकरीता मैत्रीला स्वायत्त दर्जा दे यायात येणार ीहे. यासह सोबतच्या धोरणात नमूद
बाबींना गवगवगितपणे मावययता दे यायात ीली ीहे.
 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळाच्या औद्योगिक िेत्रामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक
गवकास महामांडळ हे स्िागनक स्वराज्य सांस्िेच्या कराच्या प्रयोर्जनासाठी ीांतरमाध्यम
(इांटरफेस) म्हणून काम करे ल.
 राज्याच्या सेवा अगधगनयम कायद्याांतिणत मैत्री किाला अगपलीय अगधकार दे यायात येतील.
तसेच मैत्री किाच्या प्रभावी कामकार्जासाठी स्वतांत्र कायदा करुन अगधकार प्रदान केले
र्जातील.
15.

व्यापार व वागणज्यासाठी पुदाकार
व्यापार व वागणज्य िेत्रास प्रोत्साहन दे यायाकरीता उद्योि गवभािाांतिणत एक स्वतांत्र कि /
कायासन तयार केले र्जाईल तसेच त्याच्या अांमलबर्जावणीस सहाय्य करयायासाठी उद्योि
सांचालनालयामध्ये स्वतांत्र किाची गनर्थमती करयायास शासन मावययता देत ीहे.

16

र्जािगतक िुांतवणूक प्रोत्साहन पगरषदे ची स्िापना
र्जािगतक िुांतवणूकदाराांनी िुांतवणूक करयायास दाखगवलेल्या स्वारस्याचा लाभ घेयायासाठी
राज्य शासन मा.मुख्यमांत्री याांच्या अध्यितेखाली र्जािगतक िुांतवणूक प्रोत्साहन पगरषदे ची स्िापना
करे ल. राज्यात गवगवध िेत्राांमध्ये िुांतवणूक ीकर्थषत करयायासाठी ही पगरषद र्जिभरातील
उद्योर्जकाांचे मर्जबूत र्जाळे तयार करे ल. भगवष्ट्यात पगरषद युनायटे ड स्टे ट्स, यूरोप, ीगशया, मध्य
पूवण ीगण ीगरका इत्यादी दे शाांबरोबर गद्वारपिीय सांबध
ां स्िागपत करे ल. सोबत र्जोडलेल्या धोरणात
नमूद केल्यानुसार या पगरषदे कडू न गवगवध उपक्रम राबगवयायात येतील.

17

गनयात प्रचालन पुदाकार
गनयात व्यूहरचना ीखयायाकरीता एक अभ्यास अहवाल तयार करयायात ीलेला असून त्यामध्ये

वस्त्रे, अगभयाांगत्रकी वस्तू, कृषी उत्पादन ीगण प्रगक्रयाकृत खाद्य पदािण, ीयटी / ीयटीईएस, ऑटो व
ऑटोचे सुटे भाि ीगण औषधे ीगण रसायने ही प्रमुख िेत्रे गनयात वादीसाठी अधोरे गखत करयायात ीलेली
ीहे त. तसेच गनयात प्रचालनासाठी मा.मांत्री (उद्योि) याांच्या अध्यितेखाली गनयात प्रचालन पगरषदे ची
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स्िापना करयायात येणार ीहे . या सांदभात सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे पगरषदे ची प्रमुख
कायण राहतील.
17.1

गनयात पायाभूत सुगवधा पाठबळ
सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्यानुसार प्रदशणन व कवयव्हे वयशन केंद्र अांगतम टप्पप्पयापयंत र्जोडणी,

चाचणी व िुणवत्ता प्रमाणन प्रयोिशाळा उभारणीसाठी राज्य शासनाकडू न सहाय्य करयायात येईल.
17.2 साहस भाांडवल गनधी (व्हें चर कॅगपटल फांड)
राज्य साहस भाांडवलासाठी गसडबीला गनधी उपलब्ध करुन दे ईल व सदर गनधी गनयातिम घटकाांना
(ईओयू) व्यवहायणता-तफावत-गनधी (व्हायगबगलटी िॅप फांसडि) म्हणून दे यायात येईल.
18

गवशेष पुदाकार
प्रादे गशकदृष्ट्ट्या सांतुगलत ीगण सवणसमावेशक वादीचा गवचार दृष्ट्टीसमोर ठे ऊन शासनाने राज्यात

िुांतवणूक ीगण रोर्जिार वादगवयायासाठी खालील प्रमाणे गवशेष पुदाकार सुगनगित केले ीहे त.
18.1 महाराष्ट्राच्या अगवकगसत गर्जल््ाांमध्ये उद्योिाांसाठी गवशेष प्रोत्साहने
औद्योगिक गवकासात िेत्रीय असमानता दू र करयायासाठी खालील िेत्राांना धोरणाांतिणत
अगतगरक्त प्रोत्साहने दे यायात येतील.
1. गवदभण, मराठवाडा, रत्नागिरी, ससधुदुिण ीगण धुळे,
2. गवना उद्योि गर्जल्हे ,
3. निलग्रस्त िेत्र (महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभािाने र्जारी केलेल्या 1
एगप्रल 2013 रोर्जीचा शासन गनणणय क्रमाांक: पीएसीय -2013 / (सीीर - 54) /उद्योि-8 मध्ये
नमूद केल्याप्रमाणे)
4. ीकाांिी गर्जल्हे (उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम ीगण नांदुरबार).
या गर्जल््ात सामुगहक प्रोत्साहन योर्जना-2019 अांतिणत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम,
मोठ्या व गवशाल प्रकल्पाांना िुांतवणूक ीकर्थषत करयायासाठी ीगण रोर्जिार गनमाण करयायासाठी
अगतगरक्त गवत्तीय प्रोत्साहने व प्रोत्साहने उपभोियायासाठी अगधकचा कालावधी गदला र्जाईल.
रोर्जिारावर ीधागरत मोठ्या ीगण गवशाल प्रकल्पाांसाठी, रोर्जिार गनर्थमतीसाठीची गकमान
मयादा इतर भािाांपेिा कमी असेल.
18.2 कृषी व अन्न प्रगक्रया, हगरत ऊर्जा / बायो-इांधन ीगण उद्योि 4.0 मधील उद्योिाांसाठी गवशेष प्रोत्साहने
कृषी व अन्न प्रगक्रया (गद्वारतीय व तृतीय प्रगक्रया करणारे घटक ीगण उत्पादन ीगण प्रगक्रया
करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कांपवयया), हरीत ऊर्जा / र्जैगवक इांधन ीगण उद्योि 4.0 मधील पात्र
औद्योगिक उद्योिाांना 20% अगतगरक्त ीर्थिक प्रोत्साहने दे यायात येतील ीगण दोन वषण अगतगरक्त
पात्रता कालावधी अनुज्ञय
े असेल . तसेच शेतकऱ्याांच्या उत्पादन करणाऱ्या कांपवययाांना देखील वरील
प्रमाणे सवलत अनुज्ञेय असेल.
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18.3

अनुसूगचत र्जाती-र्जमाती व मगहला उद्योर्जकाांसाठी गवशेष प्रोत्साहने
अनुसूगचत र्जाती / अनुसूगचत र्जमाती व मगहला उद्योर्जकाांसाठी गवकगसत केलेल्या अिवा
त्याांनी गवकगसत केलेल्या औद्योगिक वसाहतींना प्राधावयय व अगतगरक्त ीर्थिक सहाय्य दे यायात येईल.
नवीन म.औ.गव.म. िेत्राांमध्ये, 20% िेत्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांसाठी प्रिम प्राधावययाने
र्जमीन वाटप करयायात येईल. तसेच 20% िेत्र अनुसूगचत र्जाती / अनुसूगचत र्जमाती व नव बौध्द
उद्योर्जकाांसाठी ीगण 5% िेत्र मगहला उद्योर्जक ीगण मगहला बचत िटाांच्या औद्योगिक घटकाांसाठी
व 5 % िेत्र गदव्याांिासाठी प्रिम प्राधावययाने र्जमीन वाटप करयायात येईल. प्राधावययाने र्जमीन वाटपाची
मयादा कोणत्याही नवीन औद्योगिक िेत्रात या सांवि
ां ातील वाटपाची कमाल िेत्रीय मयादा 25%
इतकी असेल या गवषयी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळाच्या र्जमीन वाटप गनयामावलीत
ीवश्यक बदल करयायात येतील.
अनुसूगचत र्जाती / अनुसूगचत र्जमातीमधील उद्योर्जकाांसाठी ीगण मगहला उद्योर्जकाांसाठी
उबवन केंद्रे (इवयक्युबट
े र) स्िापन करणाऱ्या उद्योर्जकाांना अगधकचे ीर्थिक सहाय्य गदले र्जाईल.

19.

राज्य पातळीवरील उद्योि पुरस्कार
राज्यातील औद्योगिक गवकासासाठी उद्योिाांच्या अतुलनीय योिदानास प्रोत्साहन
दे यायासाठी राज्यातफे दरवषी अशा उद्योि / व्यवसागयकाांना राज्य पातळीवरील उद्योि पुरस्कार
दे ऊन सवयमागनत करयायाचे गनगित केले ीहे .

20.

गर्जल्हा उद्योि केंद्राांचे सिमीकरण करणे.
गवगवध धोरण ीगण योर्जनाांवर व्यापक मागहती दे यायासाठी तसेच गर्जल्हा व्यापार स्तरावर
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांचे गवपणन, व्यापार ीगण वागणज्य, उद्योर्जकता गवकास ीगण ीर्जारी
असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाांचे पुनरुज्र्जीवन करयायास पाठबळ दे यायासाठी गर्जल्हा उद्योि
केंद्राांचे (डीीयसी) सिमीकरण करयायात येणार ीहे.

21.

उद्योर्जकता गवकसनासाठी गशखर सांस्िा
महाराष्ट्रात र्जािगतक स्तरावरील (स्टे ट ऑफ ीटण ) गशखर उद्योर्जकता गवकास सांस्िा ही
मुांबई महानिर िेत्रात कळां बोली गर्ज.रायिड येिे महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योि गवकास महामांडळाच्या
र्जािेवर स्िापन करयायात येणार ीहे . सोबत र्जोडलेल्या धोरणात नमूद केल्यानुसार त्याची मुख्य
वैगशष्ट्टे राहतील.

21.1

सुसज्र्ज प्रदशणन व कवयव्हे वयशन केंद्राची स्िापना
महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ ीगण महानिरपागलका यासारख्या राज्य / स्िागनक

प्रागधकरणाांद्वारारे प्रदशणन व कवयव्हे वयशन केंद्रे गवकगसत केली र्जात ीहे त. महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ
राज्यातील योग्य गठकाणी सुसज्र्ज प्रदशणन व कवयव्हे वयशन केंद्र गवकगसत करे ल. सुसज्र्ज प्रदशणन व कवयव्हे वयशन
केंद्राच्या गवकासासाठी राज्य सरकार ीवश्यक ते सहाय्य दे ईल.
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22.

सामागर्जक दागयत्व गनधी (कॉपोरे ट सोशल गरस्पॉस्वयसगबगलटी) (सीएसीर) अांतिणत कामे.
समार्जाच्या प्रती सद्भावना व्यक्त करयायाचा भाि म्हणून, सामुगहक प्रोत्साहन योर्जनेंतिणत राज्य

सरकारकडू न प्रोत्साहन गमळवणारे औद्योगिक घटक त्याांच्या कॉपोरेट सोशल गरस्पॉस्वयसगबगलटी फांडच्या
गकमान 50% रक्कम राज्यामध्ये गवकास कामासाठी खचण करतील.
23.

िेत्र गवगशष्ट्ट धोरणे
 मािील काही वषांमध्ये महाराष्ट्राने िेत्र गवगशष्ट्ट धोरणे तयार / बदल केली असून त्याांना प्रस्तुत
नवीन औद्योगिक धोरणाशी सांलग्न करयायात येईल.
 राज्य शासनाने राज्याच्या गवगवध िेत्रगनहाय धोरणाांतिणत गवशेष तरतुदी केल्या ीहे त. ही धोरणे
खालीलप्रमाणे ीहे त.
1. रे गडमेड िारमेंट गनर्थमती ,र्जेम्स अँड ज्वेलरी , सूक्ष्म इलेक्रॉगनक्स व अगभयाांगत्रकी घटक
याकगरता फ्लॅटेड िाळायुक्त औद्योगिक सांकुले धोरण-2018 (शा.गन. गद.14/02/2018)
2. गफनटे क धोरण - 2018 (शा.गन.गद. 16/02/2018)
3. महाराष्ट्र काथ्या धोरण – 2018 (शा.गन. गद.15/02/2018)
4. महाराष्ट्र इलेस्क्टकल व्हे ईकल प्रोत्साहन धोरण - 2018 (शा.गन. गद.14/02/2018)
5. महाराष्ट्र लॉगर्जस्स्टक पाकण धोरण - 2018 (शा.गन. गद.14/02/2018)
6. वस्त्रोद्योि धोरण - 2018 (शा.गन. गद. 15/02/2018)
7. क्लाउड कॉम्प्पयुसटि धोरण -2018 (शा.गन.गद. 29/01/2018)
8. अवकाश ीगण सांरिण िेत्र उत्पादन धोरण -2018 (शा.गन. गद.14/02/2018)
9. मागहती

तांत्रज्ञान

व

मागहती

तांत्रज्ञान

सहाय्यभूत

सेवा

धोरण-

2015

(शा.गन. गद.25/08/2015)
10. महाराष्ट्र इलेक्रॉगनक्स धोरण- 2016 (शा.गन. गद.11/04/2016)
11. गकरकोळ व्यापार धोरण-2016 (शा.गन. गद. 10/02/2016)
12. एकास्त्मक औद्योगिक िेत्र गवकगसत करताना गवकासकाांना सोई सवलती-2018
(शा.गन.गद. 16/02/2018)
13. भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब ीांबड
े कर अनुसूगचत र्जाती व र्जमातीसाठी गवशेष सामुगहक
प्रोत्साहन योर्जना - 2016 (शा.गन. गद. 11/02/2016)
14. मगहला उद्योर्जकाांसाठी गवशेष धोरण-2017 (शा.गन.गद.14/12/2017)
15. टे लीकॉम पायाभूत सुगवधा धोरण 2018 (शा.गन.गद. 17/02/2018)
 प्रचगलत िेत्रगनहाय धोरणाांमध्ये महाराष्ट्राच्या पूवीच्या औद्योगिक धोरणाांचा ीगण त्याअांतिणत
सवलतींच्या सवणसामावयय गनयमाांचा सकवा सामुगहक प्रोत्साहन योर्जनेतील सवलतींचा सांदभण ीहे .
सदर धोरण (महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2019) र्जाहीर लाल्यावर, अवययिा गवगनर्थदष्ट्ट केलेले
असल्यागशवाय, असे सांदभण हे महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2019 त्यामधील सवलतींच्या
सवणसामावयय गनयम सकवा सवलतींना अनुलिून असल्याचे मानयायात येईल.
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 गवगवध धोरणाांतिणत (र्जसे की, एकास्त्मक औद्योगिक िेत्र धोरण, इलेक्रॉगनक्स धोरण इत्यादी) पात्र
उद्योिाांना लािू असलेली मुद्राांक शुल्क सवलत तशीच सुरु राहील.
24. उद्योि गवषयक बाबींचे गनधारण करयायासांदभात मांगत्रमांडळ उपसगमती :सन 2025 पयंत राज्याची अिणव्यवस्िा 1 गरगलयन युएस डॉलर पयंत नेयायाचे उगिष्ट्टपूती
करयायामध्ये "सेवा" िेत्राचा गहस्सा लिणीय ीहे . ही बाब गवचारात घेता राज्यशासनाच्या सांयुक्त
उपक्रमातील र्जी गवशेष ीर्थिक िेत्रे गवना-अगधसूगचत लाल्यावर एकास्त्मक औद्योगिक िेत्र म्हणून
घोगषत होतील अशा औद्योगिक िेत्रामध्ये सेवा िेत्राचा प्रोत्साहन रगहत वापर अनुज्ञेय राहील. ज्या
सेवा / प्रकल्प इतर प्रशासकीय गवभािाच्या शासकीय धोरणात मांर्जूर करयायात ीलेल्या ीहे त
केवळ अश्या सेवा / प्रकल्प या औद्योगिक िेत्रात घेता येतील. या व्यगतगरक्त इतर सेवा /
प्रकल्पाबाबत शा. गन. क्रमाांक ीयडीएल-1004/प्र. क्र. 318/उद्योि-8, गदनाांक 24/12/2004
अवयवये िठीत मा. मुख्यमांत्री याांच्या अध्यितेखालील मांत्रीमांडळ उपसगमती गनणणय घेईल.
25.

धोरणाचे सांगनयांत्रण व ीदावा
महाराष्ट्र राज्याचे औद्योगिक धोरण-2019 चा पगरणामकारक ीदावा व अांमलबर्जावणी
होयायासाठी

तसेच

ीवश्यक

स्पष्ट्टीकरण

/अिणउकल

करयायासाठी

तसेच

त्याच्या

अांमलबर्जावणीतील प्रितीवर गनयांत्रण ठे वयायासाठी अपर मुख्य सगचव/प्रधान सगचव (उद्योि) याांच्या
अध्यितेखाली एक सगमती कायणरत असेल. ही सगमती नवीन औद्योगिक धोरणाची अांमलबर्जावणी
करयायासाठी व अांमलबर्जावणीवर सांगनयांत्रण ठे वयायासाठी एक प्रकल्प सांगनयांत्रण सगमती स्िापन
करयायात येईल. सदर प्रकल्प सांगनयांत्रण सगमती म्हणून कायणरत राहील.
26.

धोरणातील फेरबदलासाठी सगमती :महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2019 काही शांका/ अडचणी/ सांगदग्धता गनमाण लाल्यास, अशा
शांका/ अडचणी/ सांगदग्धते सांदभात गनणणय घेयायाचे व औद्योगिक धोरणात ीवश्यक ते फेरबदल
करयायाचे अगधकार शासन

गनणणय क्र. ीयडीएल-1004/प्र.क्र.318/उद्योि-8,

गदनाांक

24/12/2004 अवयवये िठीत मा. मुख्यमांत्री याांच्या अध्यिते खालील मांगत्रमांडळ उपसगमतीस
राहतील.
27.

धोरणाचा कालावधी :
सदर धोरणाचा कालावधी हा गदनाांक 1 एगप्रल, 2019 पासून पुदील पाच वषाच्या
कालावधीसाठी लािू राहील.
या शासन गनणणयानुसार सवण सांबगां धत प्रशासकीय गवभािाांनी व उद्योि गवभािाच्या अगधनस्त
कायासने / कायालयाांनी ीवश्यक ते ीदे श अगधसूचना त्वरीत गनिणगमत करयायाबाबतची कायणवाही
करावी.
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सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करयायात ीला असून त्याचा सांिणक सांकेताांक 201902281151549110 ीहे . हा
ीदे श गडर्जीटल स्वािरीने सािाांगकत करुन कादयायात येत ीहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या ीदे शानुसार व नावाने.

Satish
Madhukar
Gavai

Digitally signed by Satish Madhukar Gavai
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Industries Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=a7a352c6e5214e46c7291288d7bdd3da
8d4d491fb2abc05db685f030b3c91a86,
serialNumber=b32b48825a7f1e378cf9c45a74634
4cd98a33fcf7ce566dd8f527acfa94563c1,
cn=Satish Madhukar Gavai
Date: 2019.03.07 17:17:55 +05'30'

( सगतश िवई )
अपर मुख्य सगचव (उद्योि), महाराष्ट्र शासन
प्रगत,
1.

मा.राज्यपालाांचे प्रधान सगचव

2.

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सगचव, मुख्यमांत्री सगचवालय, मांत्रालय, मुांबई.

3.

मा. मांत्री(उद्योि) याांचे खार्जिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई.

4.

मा. राज्यमांत्री (उद्योि), याांचे खार्जिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई.

5.

मा. मांत्री (सवण) व मा. राज्यमांत्री (सवण )याांचे खार्जिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई.

6.

मा. गवरोधी पि नेता, महाराष्ट्र गवधानसभा याांचे खार्जिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमांडळ
सगचवालय, गवधानभवन, मुांबई.

7.

मा. गवरोधी पि नेता, महाराष्ट्र गवधानपगरषद याांचे खार्जिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमांडळ
सगचवालय, गवधानभवन, मुांबई.

8.

अध्यि, गवधानसभा याांचे खार्जिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमांडळ सगचवालय, गवधानभवन,
मुांबई.

9.

अध्यि, गवधानपगरषद याांचे खार्जिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमांडळ सगचवालय, गवधानभवन,
मुांबई.

10. मा. मुख्य सगचव, मांत्रालय, मुांबई
11. अपर मुख्य सगचव (गवत्त), गवत्त गवभाि, मांत्रालय, मुांबई
12. अपर मुख्य सगचव (गनयोर्जन), गनयोर्जन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
13. अपर मुख्य सगचव (महसूल/मुद्राांक), महसूल व वन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई
14. अपर मुख्य सगचव, उच्च व तांत्र गशिण गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
15. अपर मुख्य सगचव (सेवा), सामावयय प्रशासन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई
16. अपर मुख्य सगचव, शालेय गशिण व गक्रडा गवभाि, मांत्रालय, मुांबई
17. प्रधान सगचव (ऊर्जा), उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
18. प्रधान सगचव (कामिार), उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
19. प्रधान सगचव (नगव-1), निर गवकास गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
20. प्रधान सगचव, कौशल्य गवकास व उद्योर्जकता गवभाि, मांत्रालय, मुांबई
21. प्रधान सगचव (गव.चौ.अ(1) ), सामावयय प्रशासन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
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22. प्रधान सगचव, सावणर्जगनक ीरोग्य गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
23. प्रधान सगचव, पयावरण गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
24. प्रधान सगचव, ीगदवासी गवकास गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
25. प्रधान सगचव (सा.उ), सावणर्जगनक बाांधकाम गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
26. प्रधान सगचव, सामागर्जक वययाय व गवशेष सहाय्य गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
27. प्रधान सगचव, ग्रामगवकास व र्जलसांधारण गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
28. प्रधान सगचव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
29. सगचव, मगहला व बालगवकास, मांत्रालय, मुांबई.
30. सगचव, वैद्यकीय गशिण व औषधी द्रव्ये गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
31. सगचव, कृषी व फलोत्पादन गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
32. गवभािीय ीयुक्त, पुणे/औरांिाबाद/नागशक/अमरावती/नािपूर/नवी मुांबई (कोकण गवभाि) /
मुांबई.
33. गवकास ीयुक्त (उद्योि), उद्योि सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन,मांत्रालयासमोर, मुांबई.
34. मुख्य कायणकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, उद्योिसारिी, महाकाली
केव्हर्ज रोड,अांधेरी (पूव)ण , मुांबई.- 400 093.
35. महानिरपागलका ीयुक्त, महानिर पागलका (सवण)
36. सांचालक, निररचना व मूल्यगनधारण, पुणे,
37. व्यवस्िापकीय सांचालक, शहर औद्योगिक गवकास महामांडळ, गनमणल भवन, नरीमन पाँईवयट,
मुांबई.
38. गर्जल्हागधकारी (सवण)
39. उद्योि सह सांचालक, उद्योि सांचालनालय पुणे/औरां िाबाद/नागशक/अमरावती/नािपूर/नवी
मुांबई (कोकण गवभाि) / मुांबई.
40. अगधिकीय उद्योि अगधकारी, नाांदेड उपगवभाि, नाांदेड.
41. महाव्यवस्िापक, गर्जल्हा उद्योि केंद्र (सवण).
42. उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभािाच्या गनयांत्रणाखालील महामांडळे / शासकीय उपक्रम याांचे
व्यवस्िापकीय सांचालक, मुख्य कायणकारी अगधकारी
43. सदस्य सगचव, महाराष्ट्र प्रदूषण गनयांत्रण मांडळ, मुांबई.
44. उद्योि गवभािातील सवण सह सगचव / उप सगचव/ अवर सगचव/ कायासन अगधकारी, मांत्रालय,
मुांबई.
45. गनवड नस्ती (उद्योि-2), उद्योि, ऊर्जा व कामिार गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.
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महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2019
1.

प्रस्तावना
महाराष्ट्र औद्योगिक गवकासामध्ये संपूणण भारतात अग्रेसर राज्य आहे . जािगतक
स्तराच्या पायाभूत सुगवधांसह आकर्णक औद्योगिक धोरणे आगण व्यवसाय करण्याचे
सुलभीकरण यामुळे राज्यात अनेक जािगतक ब्रँड्स स्स्िरावले आहेत. राज्य उद्योिातील
अभूतपूवण तांगिक प्रितीचा साक्षीदार आहे , त्यामुळे राज्य गवगवध क्षेिात नवीन नागवन्यपूणण
उपक्रम आगण स्टाटण अप आकर्षर्त करीत आहे . यात उद्योि 4.0 आगण मागहती तंिज्ञान व
मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा यांचाही समावेश आहे .महाराष्ट्र हे दे शातील ऑटोमोबाईल
उत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे . कृर्ी आगण अन्न प्रगक्रया उद्योिांमध्ये दे खील राज्य आघाडीवर
आहे . राज्यातून सवागधक गनयात होत असल्यामुळे ते िुंतवणूकदारांचे सवागधक पसंतीचे
गिकाण बनले आहे . दे शात प्रमुख सुधारणांची सातत्याने अंमलबजावणी होत असल्यामुळे व
स्स्िर वाढीस समिणन गमळाल्याने भारत जिात गतस-या क्रमांकाची अिणव्यवस्िा होत आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे दे शाच्या अिणव्यवस्िेमध्ये अग्रेसर स्िान व "मॅग्नेगटक महाराष्ट्र" ब्रँड चे
बळकटीकरण सोबतच प्रितीशील प्रगतमा, औद्योगिक वाढ आगण शाश्वत गवकासावर लक्ष
केंगद्रत केल्यामुळे दे शाच्या अिणव्यवस्िेमध्ये प्रमुख योिदान दे णारे राज्य आहे.

1.1

महाराष्ट्राचा पगरचय :भारताच्या पगिम भािात स्स्ित महाराष्ट्रर हे सवात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले
राज्य आहे . रु.24.97 लक्ष कोटी (387 अब्ज अमेगरकन डॉलर) सकल राज्य उत्पादन
(जीएसडीपी) असलेली महाराष्ट्राची अिणव्यवस्िा ही भारतातील सवात मोिी अिणव्यवस्िा
आहे व सन 2017-18 मधील गतचा वाटा भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या
(जीडीपी) 15.01 टक्के होता. महाराष्ट्र राज्याच्या अिणव्यवस्िेमध्ये उत्पादन, गवत्तसेवा,
आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जनसंपकण

माध्यमे , तंिज्ञान, पेरोगलयम, फॅशन, वस्त्रप्रावरणे,

जडजवाहीर व आभूर्णे, मागहती तंिज्ञान व मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा व पयणटन
उद्योिांचा मोिा वाटा आहे . महाराष्ट्राची राजधानी व दे शाची आर्षिक राजधानी असलेल्या
मुंबईत अनेक कॉपोरेट व गवत्तीय संस्िांची मुख्यालये स्स्ित आहेत. भारताचे मुख्य रोखे बाजार
(Stock Exchanges-BSE & NSE) व वायदे बाजार (commodity exchange) तसेच
भांडवल बाजार या शहरात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये उत्तम संस्िागपत औद्योगिक, आर्षिक
वातावरण व व्यवहागरक नेतृत्व यामुळे राज्य हे एक अग्रेसर औद्योगिक व आर्षिक केंद्र बनले
आहे. राज्याने दे शी तसेच प्रख्यात परदे शी िुंतवणूकदारांव्दारे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक
िुंतवणूक आकर्षर्त केली आहे . भारत सरकारच्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन गवभािानुसार
(डीआयपीपी), एगप्रल-2000 ते गडसेंबर-2017 या कालावधीत महाराष्ट्रात 113.82 अब्ज
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अमेगरकी डॉलर इतकी िेट परदे शी िुंतवणूक झाली असून ती दे शात झालेल्या एकूण िेट
परदे शी िुंतवणूकीच्या सुमारे एक तृतीयांश आहे .
मॅग्नेगटक महाराष्ट्र : अमयागदत आकर्णणे
महाराष्ट्र आपल्या सुगवकगसत पायाभूत सुगवधा, कुशल कामिार, वाहतूकीचे चांिले
जाळे , मोक्याचे भौिोगलक स्िान, उद्योिांच्या गवगवध क्षेिांसािी आखलेली धोरणे , सवोत्तम
प्रोत्साहन धोरण आगण अशा अनेक बाबींमुळे उद्योिांसािी दे शात सवागधक पसंतीचे स्िान
आहे . यामुळे दे शांतिंत आगण भारता बाहेरून सवागधक िुंतवणूक आकर्षर्त करण्यास
महाराष्ट्र सक्षम िरले आहे आगण ते “मॅग्नेगटक महाराष्ट्र - अमयागदत आकर्णणे” म्हणून
उदयास आले आहे .
1.1.1 मोक्याचे स्िान : महाराष्ट्रर हे क्षेिफळाच्या दृष्ट्टीने दे शातील गतसऱ्या क्रमांकाचे व
लोकसंख्येच्या दृष्ट्टीने दु सऱ्या क्रमांकाचे मोिे राज्य आहे. राज्याचे क्षेि 3,07,690 विण
गकलोमीटर इतके असून सन 2011 च्या जनिणनेनुसार अंदागजत लोकसंख्या 112.04
दशलक्ष आहे . राज्याच्या पगिमेस अरबी समुद्र असून राज्याला 720 गक.मी. इतकी गवस्तृत
गकनारपट्टी लाभलेली आहे. सन 2011 च्या जनिणनेनुसार राज्याचे 45.2 टक्के इतक्या
मोिया प्रमाणात नािरीकरण झाले आहे . सवण महत्वाच्या आर्षिक गनकर्ांनुसार भारतातील हे
सवात संपन्न राज्य आहे . राज्याची राजधानी असलेले मुंबई हे जिातील एक सवात मोिे क्षेि
असलेले महानिर असून भारतातील सवात मोिे व जास्त लोकसंख्येचे शहर आहे , तसेच
दे शाची आर्षिक राजधानी आहे .

भारतामध्ये वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरु

झाल्यानंतर वस्तूंच्या व सेवांच्या मुक्त चलनवलनामुळे तसेच उत्तर आगण दगक्षण भारत
जोडणाऱ्या प्रमुख गबगझनेस हब या भौिोगलक स्िानामुळे महाराष्ट्र हे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेिांना नजरे समोर िे ऊन उत्पादन करण्याकरीता सवोत्तम राज्य आहे .
1.1.2 सुगवकगसत पायाभूत सुगवधा :- रस्ते, रेल्वे, वायु आगण बंदरे यांच्या जाळयामुळे राज्य मोठ्या
औद्योगिक आगण उपभोि केंद्रांशी चांिल्या गरतीने जोडलेले आहे .43000 मेिावॅट वीज
गनर्षमतीची क्षमता असल्यामुळे महाराष्ट्रात उद्योिांना 24 X 7 अखंड वीज पुरविा होतो.
िुंतवणूकदारांना गवकगसत व अगवकगसत असे दोन्ही प्रकारचे भूखंड गमळतील अशी व्यवस्िा
शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या माफणत केली आहे .
अ.

रस्त्यांचे जाळे : राज्यामधून अंदाजे 22000 गक.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामािण जातात.
महाराष्ट्र समृद्धी महामािण - एक सुपर कम्युगनकेशन एक्सप्रेसवे आगण नािपूर व मुंबईला
जोडणारा एक औद्योगिक कॉगरडॉर आहे. िुजरातमधील वडोदरा व महाराष्ट्रातील मुंबई
यांना जोडणारा 380 गकमी लांब, सहा लेन, गनयंगित-प्रवेश मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे असे
भगवष्ट्याचा वेध घेणारे एक्सप्रेसवे प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये गनमाणाधीन आहेत.
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ब.

रेल्वेचे जाळे : दे शांतिणत बाजारपेिेसोबत कनेस्क्टस्व्हटी वाढगवणारी दोन प्रमुख रेल्वे झोन
राज्यात आहेत. मुंबई मेरो, नािपूर मेरो आगण पुणे मेरो सारख्या मेरो प्रकल्पासारखे 233
गक.मी अंतराइतके दे शातील सवात मोिे मेरो रेल्वेचे जाळे महाराष्ट्रात गनमाणाधीन आहेत.

क.

गवमानतळ आगण बंदरे : महाराष्ट्रात 7 दे शांतिणत गवमानतळ आगण 4 आंतरराष्ट्रीय गवमानतळ
आहेत आगण राज्य सरकार आणखी 10 नवीन गवमानतळ गवकगसत करीत आहे . ज्यापैकी
गशडी, नागशक, नांदेड, कोल्हापूर आगण जळिाव येिे गवमानतळ सध्या कायास्न्वत आहेत
आगण रत्नागिरी, िोंगदया, ससधुदुिण आगण अमरावती येिे गवमानतळे प्रस्तागवत आहेत. राज्यात
दोन महत्वाची बंदरे व 53 छोट्या बंदराद्वारे जिाशी समुद्र मािाव्दारे उत्तमगरत्या जोडलेले
आहे .

1.1.3 कुशल व उच्चगशगक्षत कामिार विाची गवपुलता: - राज्यामध्ये 20 गवद्यापीिे , 21 अगभमत
गवद्यापीिे आहे त. राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्वाची असे भारतीय तंिज्ञान संस्िा (आयआयटी), भारतीय
व्यवस्िापन संस्िा (आयआयएम), भारतीय फॅशन तंिज्ञान संस्िा (एनआयएफटी), भारतीय
और्ध उत्पादनाचे गशक्षण व संशोधन संस्िा (एनआयटीईआर), टाटा सामागजक गवज्ञान संस्िा
(गटआयएसएस), भारतीय बांधकाम व्यवस्िापन संशोधन संस्िा (एनआयसीएमएआर),
रसायन तंिज्ञान संस्िा (आयसीटी) इ. दजेदार संस्िा राज्यात आहेत. राज्यातील 6000 पेक्षा
जास्त संस्िांमधून 1.6 दशलक्ष गवद्यार्थ्यांची दरवर्ी नोंदणी केली जाते .
1.1.4 सुस्िागपत औद्योगिक वातावरण:- राज्याच्या पूरक औद्योगिक धोरणामुळे अनेक प्रख्यात
औद्योगिक घटक राज्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या आर्षिक सवेक्षणानुसार सन 2017-18
मध्ये उत्पादन क्षेिातील वाढीचा दर हा 7.6 टक्के एवढा अपेगक्षत आहे . राज्यामध्ये गवगवध
उद्योिांसािी अनुकूल वातावरण आहे. उदा. वाहन उद्योि (पुणे व औरंिाबाद गवभाि),
इलेक्रॉगनक प्रणाली संरेखन उद्योि (पुणे गवभाि), और्ध उद्योि व रासायगनक उद्योि (मुंबई,
िाणे, औरंिाबाद व पुणे गवभाि), अगभयांगिकी (अहमदनिर, नागशक, पुणे व औरंिाबाद
गवभाि), ग्राहकोपयोिी वस्तु (पुणे गवभाि), वस्त्रोद्योि (सोलापूर व नािपूर - अमरावती गवभाि),
अन्नप्रगक्रया (सोलापूर, अहमदनिर-नागशक, नािपूर-अमरावती गवभाि), लॉगजस्स्टक््
(मुंबई-िाणे गवभाि व नािपूर - अमरावती गवभाि), गसमेंट आगण स्टील उद्योि (गवदभणमरािवाडा गवभाि), मागहती तंिज्ञान व त्यावर आधागरत उद्योि (मुंबई, िाणे, पुणे व नािपूर
अमरावती गवभाि) हयांचा या संदभात प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. सन 2014 ते 2018
या कालावधीमध्ये राज्यात 119 खाजिी मागहती तंिज्ञान उद्यानामधून सुमारे 192.60 कोटी
िुंतवणूक झाली असून त्यातून 5,50,000 इतकी रोजिार गनर्षमती झाली आहे .
1.1.5 व्यवसाय सुलभीकरण (Ease of Doing Business) :- महाराष्ट्र उद्योि, व्यापार व िुंतवणूक
कक्ष (मैिी) अंतिणत समर्षपत िुंतवणूकदार सुगवधा कक्ष व एक गखडकी योजना संकेत स्िळ
गनमाण करण्यात आले आहे . एक गखडकी योजना संकेत स्िळामुळे अजण सादर करणे,
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शुल्काचे प्रदान करणे तसेच उद्योि संदभांतील राज्याच्या गवगवध गवभािांकडू न मंजुऱ्या यांचा
पािपुरावा व गनयंिण िे वण्यासािी त्यामध्ये तरतूद आहे . मैिी कक्ष तक्रार गनवारण कक्ष म्हणून
दे खील काम करतो. मैिी कक्ष जी 2 बी सेवा, गवद्यमान आगण संभाव्य िुंतवणूकदारांसािी
एकाच गिकाणी सवण सेवा प्रदान करते. जािगतक बँकेने केलेल्या डु इंि गबझनेस-2019
अहवालानुसार (190 अिणव्यवस्िेचे आकलन करुन), 23 स्िानांची जोरदार झेप घेऊन भारत
77 व्या क्रमांकावर आला आहे. भारत 2018 च्या अहवालानुसार 100 व्या क्रमांकावर आगण
2017 च्या अहवालानुसार 130 क्रमांकावर होता. सदरहू क्रमवारी िरगवताना मुंबई आगण
गदल्लीच्या शहरांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे (10 दशलक्षापेक्षा जास्त लोकसंख्या
असलेली शहरे ). जािगतक बँकेच्या क्रमवारीमध्ये मोिी मजल मारण्यामध्ये मुंबईचे सवात मोिे
योिदान आहे . “ली कुआन येवू स्कूल ऑफ पस्ब्लक पॉगलसी, ससिापूर” या आगशयाई
प्रगतस्पधात्मक संस्िेच्या गनदे शांकानुसार सन 2016 मध्ये इज ऑफ डु इि
ं गबझनेस मध्ये
महाराष्ट्राचा दे शात पगहला क्रमांक आहे .
1.1.6 अनुकूल धोरण व आश्वासक गवश्वासाहण ता :- राज्यात व्यवसायासािी अनुकूल वातावरण
गनमाण करण्यासािी महाराष्ट्राने उद्योिांसािी प्रक्षेिा गनहाय गवगवध पुरोिामी धोरणे
(Progressive Sectorial Policies) आखली आहेत. या गवगवध धोरणांमुळे राज्याला
औद्योगिक िुंतवणुकीतील आपले अग्रस्िान कायम राखणे शक्य झाले आहे . महाराष्ट्राचे
औद्योगिक धोरण-2013 नुसार सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योि, मोिे उद्योि, गवशाल व
अगतगवशाल उद्योि यांना प्रोत्साहने दे ण्यात आली, तसेच रोजिार प्रवण गवशाल उद्योिांना
अगतगरक्त प्रोत्साहने दे ण्यात आली. राज्यात “मॅग्नेगटक महाराष्ट्र” आगण “मेक इन इंगडया”
यासारख्या मोिया कायणक्रमांचे आयोजन करण्यात आले, तसेच राष्ट्रीय आगण आंतरराष्ट्रीय
रोड शोमध्ये राज्याने सहभाि घेतला. या सवण प्रयत्नांमुळे िेल्या पाच वर्ांत 8 लक्ष कोटी
रुपयांपेक्षा जास्त औद्योगिक िुंतवणूकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले.
2.

दृष्ट्टीकोन :महाराष्ट्र शाश्वत गवकासास चालना दे णारे एक जािगतक िुंतवणूक, उत्पादन व
तांगिक केंद्र.

3.

गमशन :सन 2025 पयंत राज्याची अिणव्यवस्िा 1 गरगलयन युएस डॉलर पयंत
वाढगवण्याकगरता उत्पादन गनर्षमती वातावरणात वृध्दी करण्यासािी, व्यवसाय करण्यासािी
सुलभता गनमाण करुन त्याद्वारे जािगतक उत्पादक आगण िुंतवणूकदारांसािी सवागधक
पसंतीचे गिकाण म्हणून गवकगसत करणे व सवागधक रोजिार गनर्षमती करुन त्याद्वारे संतुगलत
प्रादे गशक आगण सवणसमावेशक प्रिती साध्य करणे.
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4.

लक्षांक :अ. सन 2023-24 पयंत राज्याच्या सकल उत्पन्नात “उत्पादन” क्षेिाचा गहस्सा 25 %
पयंत आणण्याचे उगिष्ट्ट िािण्यासािी “उत्पादन क्षेिाच्या” वाढीचा दर 12 ते 13
टक्के पयंत राखणे.
ब. 10 लाख कोटी एवढया मुल्याची िुंतवणूक आकर्षर्त करणे.
क. सन 2023-24 पयंत 40 लाख लोकांसािी रोजिारांच्या संधी गनमाण करणे.

5.

धोरणाची उगिेष्ट्टे व साध्य करण्यासािी गनयोजन :

5.1

व्यवसायास पोर्क वातावरण गनमाण करुन औद्योगिक िुंतवणूकीतील आघाडीचे स्िान
अबागधत िे वणे.

5.1.1 गवगशष्ट्ट क्षेिांच्या िरजांनुसार समर्षपत अत्याधुगनक पायाभूत सुगवधा गवकगसत करणे.
5.1.2 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळामाफणत उद्योिांसािी जमीन अगधकोर् गनमाण करणे.
5.1.3 महत्वाच्या तसेच उदयोन्मुख तंिज्ञानावर आधागरत प्रकल्पांसािी गवशेर् आर्षिक प्रोत्साहनांची
तरतूद करणे.
5.1.4 गवगनर्षदष्ट्ट थ्रस्ट सेक्टरमधील उद्योिांवर गवशेर् लक्ष केंद्रीत करुन क्षेिगनहाय गवगशष्ट्ट
प्रोत्साहन / धोरणाव्दारे िुंतवणूकीला चालना दे णे.
5.1.5 सरकार, उद्योि आगण शैक्षगणक जिताचा सामाईक व्यासपीिावर आणणे.
5.1.6 संशोधन व गवकास आगण स्टाटण अपमध्ये िुंतवणूकीस प्रोत्साहन दे णे.
5.1.7 इज ऑफ डु इंि गबझनेसला चालना दे णे, राज्याशी संबंगधत सवण सेवा व मंजुऱ्या एकाच गिकाणी
गमळवून दे ण्यासािी “मैिी” ही एक गखडकी योजना अगधक सक्षम करणे.
5.1.8 िुंतवणूक आगण गनयातीस प्रोत्साहन दे ण्यासािी राज्यस्तरीय पगरर्दांची स्िापना करणे.
5.1.9 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दु प्पट करण्याकरीत शेतीमालावरील प्रगक्रयेस प्राधान्य दे णे.
5.2

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांना प्रोत्साहन दे ऊन रोजिार गनर्षमतीची उच्च पातळी कायम िे वणे.

5.2.1 मुख्यमंिी रोजिार गनर्षमती योजनेव्दारे (CMEGP) राज्याच्या लघु व मध्यम उद्योिांसािीच्या
नवीन फ्लॅिगशप योजनेचा शुभारंभ करुन मोठ्या प्रमाणात रोजिाराच्या संधी गनमाण करणे.
5.2.2 सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांसािी व लहान प्रकल्पांसािी गवशेर् आर्षिक सवलतींची योजना
तयार करणे.
5.2.3 औद्योगिक समुह गवकसनाव्दारे जास्त रोजिार गनर्षमतीची क्षमता असलेल्या सुक्ष्म, लघु व
मध्यम उद्योिांचे सबलीकरण करणे.
5.2.4 तंिज्ञानाचा स्वीकार व प्रसार, बाजारपेि गवश्लेर्ण, प्रगशक्षण इत्यादीसह अनेक बाबींमध्ये
सुधारणा होण्याकरीता सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांना संस्िात्मक पािबळ दे णे.
5.2.5 रोजिार गनर्षमतीवर आधागरत गवशाल व अगतगवशाल उद्योिांना अगतगरक्त आर्षिक पािबळ
दे ऊन वाढीव रोजिार गनर्षमतीस हातभार लावणे.
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5.2.6 उद्योि, तांगिक संस्िा व कौशल्य गवकास गवभािांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून कुशल
मनुष्ट्यबळ गनमाण करण्यास प्रोत्साहन दे णे.
5.3

प्रादे गशकदृष्ट्टया संतुगलत, पयावरण दृष्ट्टया शाश्वत व सवणसमावेशक औद्योगिक वाढीस
प्रोत्साहन दे णे.

5.3.1 अगवकगसत गवभािांमध्ये उद्योि स्िापन करण्याकरीता गवशेर् आर्षिक प्रोत्साहन दे णे.
5.3.2 अंगतम टप्प्याच्या जोडणीसािी (last mile connectivity) गनणायक पायाभूत सुगवधा गनधी
(Critical Industrial Infrastructure Fund) वृध्दी करणे.
5.3.3 खाजिी औद्योगिक उद्यानांमध्ये पूरक पायाभूत सुगवधा गनमाण करणे.
5.3.4 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योि तसेच मगहला व अनुसूगचत जाती / अनुसूगचत जमातींमधील
उद्योजकांसािीच्या औद्योगिक क्षेिांमधील पायाभूत सुगवधा गवकगसत करण्यासािी आर्षिक
प्रोत्साहन दे णे.
5.3.5 बंद पडलेल्या उद्योिांच्या पुनरुज्जीवनासािी पािबळ दे णे.
5.3.6 हगरत औद्योगिकीकरणासािी प्रोत्साहन दे ऊन पयावरणदृष्ट्टया शाश्वतता सुगनगित करणे.
6.

धोरणाचा कालावधी :सदर धोरणाचा कालावधी गदनांक 1 एगप्रल, 2019 पासून पुढील पाच वर्ाच्या
कालावधीसािी लािू राहील.

7

सुगवकगसत औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनमाण करणे.
जािगतक स्तरावरील उत्पादक कंपन्या, िुंतवणूकदार आगण इतर कॉपोरेट्सना
राज्याकडे आकर्षर्त करण्यासािी व औद्योगिक गवकासासािी िुणवत्तापूणण पायाभूत सूगवधा हा
महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात सवोत्तम औद्योगिक पायाभूत सुगवधा उपलब्ध आहेतच
यागशवाय राज्यभर गवस्तारलेल्या गवगवध औद्योगिक वसाहतींमध्ये जािगतक दजाच्या पायाभूत
सुगवधांचा गवकास करणे व अस्स्तत्वातील सुगवधांच्या बळकटीकरणासािी जोमाने प्रयत्न केले
जातील. औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गवकगसत करण्यासािी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास
महामंडळ (एमआयडीसी) समर्षपत यंिणा म्हणून कायणरत राहील.

7.1

जगमनीची उपलब्धता व पायाभूत सुगवधांमध्ये सुधारणा करणे.

7.1.1 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ (म.औ.गव.म.) मुख्यत्वे त्यांच्या अस्स्तत्वात असलेल्या
औद्योगिक वसाहतींमध्ये आवश्यक तेिे गवद्यमान पायाभूत सुगवधांचा गवकास करण्यासािी
कगटबध्द असेल. नवीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये जािगतक दजाच्या पायाभूत सुगवधा गनमाण
करण्याकरीता दे गखल म.औ.गव.महामंडळ कगटबध्द असेल. तसेच भगवष्ट्याची िरज ओळखून
सुगनयोगजत औद्योगिक क्षेिांत दे गखल म.औ.गव.महामंडळ पायाभूत सुगवधा गवकगसत करेल.
उदा. समृद्धी महामािामधील 20 औद्योगिक नोड्स, डीएमआयसी आगण गवगवध केंद्रीय / राज्य
सरकारी औद्योगिक कॉगरडॉर प्रकल्प.
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7.1.2 उद्योिांच्या िरजेनुसार नवीन औद्योगिक वसाहती (बहु -क्षेि आगण क्षेि गनहाय) गनयोगजत आगण
गवकगसत केल्या जातील. यासािी, पुढील 5 ते 10 वर्ात राज्यभर व्यवस्स्ित आगण
प्रादे गशकगरत्या संतुगलत औद्योगिक गवकासास चालना दे ण्यासािी महाराष्ट्र औद्योगिक
गवकास महामंडळ एक यिािणदशी आराखडा (Perspective Plan) तयार करेल. या भािात
हगरत औद्योगिकीकरणास उत्तेजन दे ण्यासािी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
7.1.3 चौिी औद्योगिक क्रांती म्हणून संबोधलेल्या भगवष्ट्यातील उद्योि 4.0 आगण उच्च तांगिक जसे
की एअर टॅ क्सी, ड्रोन, ड्रायव्हरलेस वाहने, इत्यादी यांच्या िरजा गवचारात घेऊन महाराष्ट्र
औद्योगिक गवकास महामंडळद्वारे आवश्यक औद्योगिक पायाभूत सुगवधांचे गनयोजन करण्यात
येईल.
7.1.4 राज्यात मोिया प्रमाणावर जमीन उपलब्ध असून दे खील रु.10 लाख कोटींच्या िुंतवणूकीस
चालना दे ण्यासािी उद्योिाकरीता आवश्यक जमीन उपलब्ध होणे िरजेचे आहे. ही िरज
गवचारात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ मािणीचे मुल्यमापन करुन
राज्यभरात जमीन अगधकोर् गनमाण करेल.
7.1.5 राज्यातील नािरी स्िागनक स्वराज्य संस्िांचे क्षेि विळता 10 एकर पेक्षा जास्त सलि क्षेि
असलेल्या गवगवध औद्योगिक घटकांच्या गवकासासािी अिवा 10 एकर पेक्षा जास्त क्षेि
असलेल्या औद्योगिक जगमनीच्या तुकड्याच्या गवकसनासािी एकाकी गवकासकास तसेच
भारत सरकार व राज्य शासनाच्या योजनांच्या अंतिणत मंजूर औद्योगिक समुहांसािी, महाराष्ट्र
औद्योगिक गवकास महामंडळास (म.औ.गव.मं) गवशेर् गनयोजन प्रागधकरण म्हणून घोगर्त केले
जाईल. म.औ.गव.महामंडळ व्यवसाय सुलभीकरणासािी केवळ परवानिी दे ईल तिागप अशा
कोणत्याही क्षेिातील पायाभूत सुगवधा म.औ.गव.मं कडू न प्रदान केल्या जाणार नाहीत.
7.1.6 राज्यातील वेअरहाऊससि व लॉगजस्स्टक सुगवधांच्या गवकासासािी एमआयडीसी गकमान 500
एकर औद्योगिक क्षेि आरगक्षत करुन िे वल
े .
7.1.7 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या क्षेिांच्या धतीवर, सवण सहकारी औद्योगिक
वसाहतींमध्ये मुलभूत चटई क्षेि गनदे शांकाच्या वर 50 टक्के अगतगरक्त चटई क्षेि अनुज्ञय
े
राहील. त्यासािी म.औ.गव.महामंडळाने राज्य सरकारची मंजूरी घेऊन गनगित केलेल्या
दराप्रमाणे प्रीगमयम आकारला जाईल.
7.1.8 सूक्ष्म आगण लघु उद्योिांसािी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाकडू न फ्लॅटेड िाळयांची
गनर्षमती गवशेर् वाहन हेतू (SPV ) धतीवर करण्यात येईल.
7.1.9 गनणायक औद्योगिक पायाभूत सुगवधा पुरगवण्याकगरता आगण अंगतम टप्पा जोडणी गवकगसत
करण्यासािी, औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनधी (Critical Industrial Infrastructure Fund)
गनमाण केला जाईल. औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनधी माफणत आवश्यकतेनुसार सहकारी
औद्योगिक वसाहतींचा गवकास करण्यात येईल.
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7.1.10 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींमध्ये सावणजगनक आरोग्य
सुगवधांसािी राखीव िे वलेली जमीन संबंगधत गवभािांद्वारे गवकगसत केली जाईल. गवशेर्त:
राज्य कामिार गवमा मंडळाद्वारे हॉस्पीटलची (ESIC) सुगवधा संबंगधत औद्योगिक संघटनांच्या
मािण्या व आवश्यकतेनुसार सावणजगनक आरोग्य गवभािामाफणत पुरगवण्यात येईल.
7.1.11 राज्य सरकारच्या संबंगधत धोरणांनुसार संबंगधत क्षेिांसािी अनुज्ञय
े असलेल्या अगतगरक्त
चटई क्षेि गनदे शांक मयादे त (मागहती तंिज्ञान व मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा, जैव
तंिज्ञान, िारमेंसटि, जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी, लॉगजस्स्टक्स अॅण्ड वेअरहाऊससि) जमीन
वापराची अदलाबदल राज्य सरकारच्या परवानिीने आवश्यकतेनुसार मंजूर केली जाईल.
7.1.12 महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळास (म.औ.गव.म) गनयोजनबध्द औद्योगिक
गवकासासािी राज्य शासनाची अिवा राज्य शासनाच्या उपक्रमाकडील जगमनींची
आवश्यकता असल्यास अशा जगमनी गवनामूल्य महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामं डळास
(म.औ.गव.म) उपलब्ध करुन दे ण्यात येतील.
7.2

गवशेर् प्रकल्पांचा लाभ घेणे:केंद्र / राज्य शासनाने गवशेर् प्रकल्प म्हणून घोगर्त केलेल्या महाराष्ट्र समृध्दी
महामािण, गदल्ली मुंबई औद्योगिक मार्षिका, सािरमाला, भारतमाला इत्यादी महत्वपूणण
प्रकल्पांच्या मािावर औद्योगिक वसाहती उभारण्यासािी महाराष्ट्र शासनाचा उद्योि गवभाि
प्रोत्साहन दे ईल. म.औ.गव.महामंडळ हे केंद्र /राज्य शासनाच्या गवशेर् प्रकल्पांच्या मािावरील
औद्योगिक नोड् गवकगसत करण्यासािी “नोडल एजन्सी” म्हणून काम करेल.

7.2.1 महाराष्ट्र समृध्दी महामािण:महाराष्ट्र समृध्दी महामािण हा नािपूर व मुंबई यांना जोडणारा 700 गकमी लांबीचा एक
सुपर कम्युगनकेशन्स एक्सप्रेसवे आहे . हा मािण 10 प्रमुख गजल्हयामधून आगण 14 अन्य प्रभाव
गजल््ांमधून जात आहे. द्रूतितीमािा लितच्या 20 गिकाणी औद्योगिक क्षेिांचे गनयोजन
करण्यात येईल. ही औद्योगिक क्षेिे प्रभाव क्षेिातील ग्रामीण भािात अिणव्यवस्िेमध्ये आमूलाग्र
बदल घडवतील. या नोड्ससािी औद्योगिक गनयोजनाकगरता महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास
महामंडळ हे गनयोजन प्रागधकरण असेल. एक्सप्रेसवे मोठ्या प्रमाणात प्रवासाचा वेळ कमी
करेल. या मािावर लॉगजस्स्टक्् व वेअरहाऊससि केंद्रांसोबत नािपूर-वधा प्रमुख लॉगजस्स्टक
कॉगरडॉर म्हणून गवकगसत करण्याचे गनयोजन आहे. या मािावर चागजंि स्टे शन्स स्िापन
करून हा मािण इलेस्क्रक व्हेइकल (ईव्ही) एक्सप्रेसवे म्हणून देखील गवकगसत केला जाईल.
समृध्दी महामािण महाराष्ट्र राज्याला गदल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर आगण वेस्टनण
डे गडकेटे ड फ्रेट कॉगरडॉरशी जोडे ल. महाराष्ट्रातील काही भाि या कॉगरडॉरबरोबर व
जेएनपीटी या दे शातील सवात मोिया कंटे नर पोटण बरोबर जोडले जातील. यामुळे राज्याच्या
आयात-गनयात व्यापारामध्ये मोिया प्रमाणात वृध्दी होईल.
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7.2.2 गदल्ली मुंबई इंडस्स्रयल कॉगरडॉर (डीएमआयसी):डीएमआयसी ही केंद्र शासनाची पायाभूत सुगवधा योजना असून गहचे लक्ष्य हे नवीन
औद्योगिक शहरांचा 'स्माटण गसटीज' म्हणून गवकास करणे आगण पायाभूत सुगवधा क्षेिातील
उच्च तंिज्ञानाचा अंतभाव करणाऱ्या “जािगतक औद्योगिक उत्पादन आगण व्यापार केंद्र”चा
गवकास करणे हे उगिष्ट्ट आहे . याअंतिणत महाराष्ट्रात दोन प्रकल्प गनयोगजत आहेत.
अ)

शेंद्रा गबडगकन इंडस्स्रयल एगरया (एसबीआयए) - प्रकल्पाचे एकूण क्षेि सुमारे 84 विण
गक.मी आहे . औरंिाबाद नजीक गवद्यमान औद्योगिक क्षेि तसेच गवद्यमान गवमानतळ
आगण रेल्वे या बाबी गनयात-आधागरत व्यवसायासािी उपयुक्त आहेत.

ब)

गदघी पोटण इंडस्स्रयल एगरया (डीपीआयए) - प्रकल्पाच्या गवकासासािीचे एकूण क्षेि
253 विण गक.मी आहे . सदरचा नोड हे एक बंदर, व्यापार आगण औद्योगिक केंद्र आहे
ज्याद्वारे अंशत: मुंबईतील जािगतक व्यापार, वागणज्य आगण उद्योि वृध्दींित होऊन
ते भारताचे पगिम प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाईल.

7.2.3 सािरमाला आगण तटीय आर्षिक क्षेिे (कोस्टल इकॉनॉगमक झोन्स-सीईझेड):गकनारपट्टीच्या गवकासासािी तसेच बंदरांचे औद्योगिकीकरण आगण गकनारपट्टीच्या
समुदाय गवकासासह बंदरांच्या गवकासासािी सािरमाला प्रकल्प हा भारत सरकारचा
महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे . एकूण 14 तटीय आर्षिक क्षेिांपैकी (सीईझेड) पैकी उत्तर कोकण
(जेएनपीटी जोडणी बंदर) आगण दगक्षण कोकण (गदघी व जयिड बंदर) या दोन सीईजेडच्या
गवकासाचे गनयोजन महाराष्ट्र राज्यात आहे . राज्य सीईझेडमधील क्षेि गवगशष्ट्ट समर्षपत
औद्योगिक क्षेिात स्िापन होणाऱ्या गवगवध तटीय आर्षिक एककांना (कोस्टल इकॉनॉगमक
युगनट-सीईयू) राज्य शासनाकडू न आवश्यक सहकायण करण्यात येईल.
7.3

गनणायक औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनधी :महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ क्षेिा बाहेरील औद्योगिक क्षेिामध्ये महत्त्वाच्या पायाभूत
सुगवधा जसे की अंगतम टप्प्याची रस्तेजोडणी, समर्षपत गवद्युतवागहनी, पाणीपुरविा इत्यादी
मूलभूत सुगवधा उपलब्ध नसल्याने उद्योिांसािी मोिया प्रमाणावर अडिळे गनमाण होतात.
अशा प्रकारच्या मुलभूत पायाभूत सुगवधांसािी संबंगधतांकडू न गनधीची प्रचंड मािणी आहे . या
संदभात कोणत्याही गवभािाच्या अिणसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही.अश्या गनधीची
आवश्यकता आगण त्याचा दृश्यमान प्रभाव लक्षात घेता, महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013
दरम्यान तयार करण्यात आलेला गनणायक औद्योगिक पायाभूत सुगवधा गनधी (गक्रगटकल
इंडस्स्रयल इन्फ्रास्रक्चर फंड - सीआयआयएफ) मध्ये वाढ करुन या धोरणाच्या कालावधीत
रु.1000 कोटी इतक्या वाढीव संगचतासह (corpus) चालू राहील. या गनधीचा वापर, अंगतम
टप्प्यापयंतच्या पायाभूत सुगवधांची जोडणी दे ण्यासािी आगण गवद्युत जाळे , सांडपाणी प्रगक्रया
संच, रस्ते इत्यादीसारख्या औद्योगिक पायाभूत सुगवधांच्या गनर्षमती आगण उन्नतीसािी केला
जाईल. या गनधीचा गनयातक्षम घटक, औद्योगिक समूह तसेच औद्योगिक उद्यानांसािीच्या
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पायाभूत सुगवधांबाबत उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्याकगरता वापर केला जाईल. औद्योगिक
समूह आगण गवगवध औद्योगिक उद्यानांच्या पायाभूत सुगवधांसािी आगण पायाभूत सुगवधांसािी
मािील धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे मा. मुख्य सगचव यांच्या अध्यक्षतेखाली सगमती सदर
गनधीची मंजूरी व व्यवस्िापन करेल. राज्य शासन कायणक्रमावरील खचाव्दारे

धोरण

कालावधीत अिणसंकल्पीय तरतूदीद्वारे टप्प्याटप्प्याने गनधी उपलब्ध करुन देईल.
७.४

खाजिी औद्योगिक मुलभूत सुगवधा गवकासासािी चालना दे णे.
महाराष्ट्र् औद्योगिक गवकास महामंडळाकडे औद्योगिक क्षेिामध्ये अपूरी जमीन आहे ,
याच्या पगरणामस्वरुप बऱ्याच भािात अगनयोगजत औद्योगिक गवकास झाला आहे . याचे
सुसूिीकरण करण्यासािी आगण स्िागनक उद्योजकता प्रोत्सागहत करण्यासािी, सूक्ष्म, लघु व
मध्यम उद्योिांवर लक्ष केंगद्रत असलेल्या खाजिी औद्योगिक वसाहतीच्या गवकासासािी
खाजिी िुंतवणूक आकर्षर्त करण्याचा राज्याचा उिेश आहे.

7.4.1 औद्योगिक पायाभूत सुगवधांच्या गवकासासािी खाजिी क्षेिातील सहभािास प्रोत्साहन
दे ण्याकगरता, या धोरणामध्ये गनगित केलेल्या प्राधान्य क्षेिांशी (Thrust sector) संबंगधत
औद्योगिक उद्याने स्िापन करण्यासािी प्रकल्पांना सहाय्य करण्यात येईल.
7.4.2 मगहला / अनुसूगचत जाती /अनुसूगचत जमाती उद्योजकांकडू न सूक्ष्म,लघु व मध्यम
उद्योजकांसािी गवकगसत केलेल्या औद्योगिक वसाहतींना प्राधान्य गदले जाईल आगण जास्तीचे
100% आर्षिक सहाय्य गदले जाईल. त्यासािीचा गनधी सामागजक न्याय गवभाि, आगदवासी
गवकास गवभाि यांचेकडू न उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
7.4.3 महाराष्ट्र् औद्योगिक गवकास महामंडळ हे या खाजिी औद्योगिक वसाहतींसािी गनयोजन
प्रागधकरण असेल.
८

प्राधान्य क्षेिांना (Thrust Sectors) प्रोत्सागहत करणे.
उदयोन्मुख उच्च तंिज्ञानाच्या क्षेिांकडे औद्योगिक गवकास वळगवण्यासािी व
रोजिार गनमाण करण्यासािी राज्य शासनाने खालील क्षेिांना प्राधान्य गदले आहे. थ्रस्ट
सेक्टर मधील प्रकल्पांना जािावाटपामध्ये प्राधान्य गदले जाईल व गवशेर् प्रोत्साहने दे खील
दे ण्यात येतील.

८.1

गवद्युत वाहने (उत्पादन, पायाभूत सुगवधा व दे खभाल)
तेलाचे घटते सािे व वाढते प्रदू र्ण यावर शाश्वत गवकासामध्ये भगवष्ट्यात गवद्युत वाहने
हा उत्तम पयाय आहे. केंद्र शासनाने नॅशनल इलेक्रीक मोबीगलटी प्लॅन (NEMP) हा ईमोबीगलटी कायणक्रम सुरु केला असून या अंतिणत गवद्युत वाहनांच्या वापरास चालना
दे ण्यासािी गवद्युत वाहन उत्पादक, वाहनांचे चागजंि करण्यासािी पायाभूत सुगवधा गनमाण
करणाऱ्या संस्िा, वाहनांच्या ताफ्याचे पगरचालक, सेवा पुरविादार इत्यादींचा समावेश
असलेले वातावरण गनमाण करण्यासािी प्रयत्न चालगवले आहेत. रस्त्यावरील 25 दशलक्ष
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वाहनांचा गवचार करुन व वाहन उद्योि हा महत्वाचा उद्योि असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने
राज्यात जास्तीत जास्त गवद्युत वाहनांचे उत्पादन व वापर करण्याचा गनणणय घेतला आहे .
त्यामुळे राज्य शासनाने गवद्युत वाहने व त्यांचे उत्पादन, पायाभूत सुगवधा व दे खभाल हे प्राधान्य
क्षेि म्हणून गनधागरत केले आहे. सदर क्षेिाला प्रोत्साहन दे ण्यासािी राज्य शासनाने गवद्युत
वाहने व संबंगधत पायाभूत सुगवधा धोरण-2018 घोगर्त केले आहे.
८.२

हवाई व संरक्षण उत्पादन उद्योि
भारत हा जिातील सवात मोिा शस्त्रांचा आयातदार दे श आहे. (गसप्रीच्या माचण-2018
च्या अहवालानुसार सन 2013-2017 या कालावधीतील एकूण जािगतक आयातीपैकी 12
टक्के शस्त्रांची आयात भारताने केली होती.) त्यामुळे हवाई व संरक्षण उद्योिांना तयार
बाजारपेि उपलब्ध आहे. त्यागशवाय भारताचा संरक्षण खचण िेल्या दशकात 231 टक्के वाढला
असून पुढील 10 वर्ात तो रु.7.74 लाख कोटी (120 अब्ज अमेगरकी डॉलर) इतका वाढण्याचा
अंदाज आहे. महाराष्ट्रात गवगवध शस्त्रास्त्र उत्पादन करणारे कारखाने असण्याच्या पाश्वणभम
ू ीवर
भारतात होणाऱ्या हवाई व संरक्षण उद्योिातील िुंतवणूकीचा लाभ घेण्यास राज्य शासन सज्ज
असून तो केंद्रशासनाच्या “मेक इन इंगडया” पुढाकारास चालना दे ईल. त्यानुसार राज्य
शासनाने अवकाश व संरक्षण उद्योिाला प्राधान्य क्षेि म्हणून गनधागरत केले आहे. राज्याने
अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण-2018 सुध्दा घोगर्त केले आहे.

८.३

उद्योि 4.0 (कृगिम बुध्दीमत्ता, गिगमती छपाई, महाजाल, यंिमानव गवज्ञान, अगतसूक्ष्म
तंिज्ञान इत्यादी )
चौिी औद्योगिक क्रांती ही वेिाने सुधारणा होत असलेल्या मागहती तंिज्ञान क्षेिातील
उपकरणामुळे होईल. जि उद्योि, महाजाल (IoT), महाजाल आधारीत गकऑस्क (kiosks),
एमबेडेड टे क्कनॉलॉजी (Embedded Tecnology),

गिगमती छपाई, कृगिम बुध्दीमत्ता,

यंिमानव गवज्ञान, अगतसूक्ष्म तंिज्ञान, तसेच अन्यतंिज्ञानांची सांिड घातल्यामुळे उद्योि 4.0
म्हणजेच चौर्थ्या औद्योगिक क्रांतीचा उदय झाला आहे. उद्योि 4.0 वर आधागरत योजनांची
अंमलबजावणी करण्यास जमणनी, जपान, दगक्षण कोगरया व अमेगरका इत्यादी गवकगसत
दे शांनी सुरुवातही केली आहे. दे शांतिणत उद्योि जािगतक स्पधेत गटकून रहावा म्हणून राज्य
शासन उद्योि 4.0 मधील तंिज्ञानात िुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दे ईल, यामध्ये संयुक्त
उपक्रम असलेल्या घटकांचाही समावेश असेल.
8.4

एकास्त्मक डे टा सेंटर पाक्सण (आयडीसीपी) स्िापनेस प्रोत्साहन
भारतात डे टा सािवणूक करण्याची मािणी मोिया प्रमाणावर होत आहे. मुंबई
महानिराचे भौिोगलक स्िान, उत्कृष्ट्ट उजा संबंधीच्या सुगवधा व समुद्राखालून मुंबई येिे
येणाऱ्या डे टा केबल्समुळे मुंबई या शहराची जािगतक स्तरावरील सवात मोिे डे टा सािवणूक
हब बनण्याची क्षमता आहे. एकास्त्मक डे टा सेंटर पाकणच्या उभारणीस चालना व त्यांना
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प्रोत्साहन दे णे िरजेचे आहे. टीयर-4 डे टा सेंटरची उभारणी गवकासक कंपनी यांच्याकडू न
करण्यात येईल व अन्य गवगवध कंपन्या त्यातील स्टे ाअरेज स्पेसचा उपयोि करुन घेतील.
खाजिी गवकासकांनी उभारलेले एकास्त्मक डे टा सेंटर पाकण व त्यातील डे टा स्टोरेज स्पेस
वापरणाऱ्या कंपन्या या सामुहीक प्रोत्साहन योजनेअंतिणत आर्षिक प्रोत्साहने गदली जातील.
यामध्ये राज्य वस्तु व सेवा कर परतावा व अन्य प्रोत्साहनांना कमाल 10 वर्ासािी (जमीन व
इमारतीतील िुंतवणूक विळता) पाि असतील. सदर धोरणाच्या कालावधीत ज्या टीयर-4
प्रविातील पगहल्या पाच ( 5 ) एकास्त्मक डे टा सेंटर पाकणसची गकमान िुंतवणूक 1500 कोटी
आहे, त्याचे गवकासक

कंपन्या उपरोक्त प्रोत्साहनास पाि असतील. राज्याचे मागहती

तंिज्ञान व मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण -2015 मध्ये एकास्त्मक डे टा सेंटरच्या
संदभात समूगचत गिकाणी आवश्यक सुधारणा झाल्याचे मानण्यात येईल.
८.5 वस्त्रोद्योि यंिसामुग्रीचे उत्पादन
कापूस उत्पादनामुळे वस्त्रोद्योिात महाराष्ट्र आघाडीवर रागहला आहे. वस्त्रगनर्षमती सािीची
यंिसामुग्री मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते . वस्त्रोद्योि यंिसामुग्री तयार करणाऱ्या
उद्योिांना थ्रस्ट सेक्टर म्हणून प्राधान्य दे ण्यात येईल तसेच उगचत प्रोस्ताहने दे ण्यात येतील.
8.6 जैव तंिज्ञान, वैद्यकीय गनदान उपकरणे
उच्च तंिज्ञान उत्पादन क्षेिातील राज्याच्या लाभदायक स्स्ितीचा फायदा घेऊन
जैवतंिज्ञान व वैद्यकीय गनदान करणारी उपकरणे ्ांच्या उत्पादनामध्ये अग्रेसर राहण्याचा
महाराष्ट्राचा मानस आहे . या क्षेिाकगरता घेण्यात येणारे महत्वाचे पुढाकार खालीलप्रमाणे
आहेत.
अ महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ राज्यातील योग्य गिकाणी (अन्य गिकाणांच्या
सोबतच नागशक, पुणे औरंिाबाद व नािपूर) समर्षपत जैवतंिज्ञान व वैद्यकीय गनदान
उपकरणांच्या गनर्षमतीसािी उद्याने उभारेल.
ब सामागयक सांडपाणी प्रगक्रया प्रकल्प, चाचणी व प्रमागणकरण प्रयोिशाळे सारख्या समर्षपत
पायाभूत सोयीसुगवधा जैवतंिज्ञान व वैद्यकीय गनदान उपकरणांच्या गनर्षमती क्षेिासािी
उभारल्या जातील.
क जैवतंिज्ञान व वैद्यकीय गनदान करणारी उपकरणे यांच्याकगरता उत्पादन उद्यान स्िापन
करण्यात येईल.
८.7 कृर्ी व अन्न प्रगक्रया उद्याने (फक्त गद्वतीय व तृतीय अन्न प्रगक्रया उद्याने)
कृर्ी व अन्न प्रगक्रया उद्योिात संपूणण राज्यभरात गवशेर्त: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांमध्ये
रोजिार गनर्षमतीसािी प्रचंड वाव आहे. गद्वतीय व तृतीय अन्न प्रगक्रया घटकांमध्ये वाढीची प्रचंड क्षमता
आहे. त्यामुळे प्रत्येक गजल्हयामध्ये लघु अन्न प्रगक्रया उद्याने स्िापन करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न
करेल. लघु अन्न प्रगक्रया उद्याने गकमान 10 एकर जमीनीवर उभारण्यात यावीत. लघु अन्न प्रगक्रया
उद्याने गवकगसत करण्यासािी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या जगमनीचे एकगिकरण अनुज्ञय
े राहील.
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सदर उद्यानांना गवगशष्ट्ट वस्तू आधागरत एककांसािी समर्षपत आवश्यक पायाभूत सुगवधा उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतील. या क्षेिातील उद्योिांना गवशेर् प्रोत्साहने दे ण्यात येतील.
8.8

मागहती तंिज्ञान (IT) व मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा (ITeS)
1200 पेक्षा जास्त आज्ञावली गवकगसत करणाऱ्या उद्योि घटकांचे माहेरघर असणाऱ्या व

दे शाच्या एकूण आज्ञावली गनयातीपैकी 30 टक्के वाटा असणाऱ्या मागहती तंिज्ञान व मागहती तंिज्ञान
सहाय्यभूत सेवा उद्योिास पोर्क वातावरण महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. राज्यामध्ये पुणे व मुंबई ही ्ा
मागहती तंिज्ञान व मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा उद्योिाची प्रमुख केंद्रे आहेत. महाराष्ट्राला मागहती
तंिज्ञान क्षेिात िुंतवणूकीसािी एक सवागधक पसंतीच्या स्िानावर नेण्यासािी राज्याने यास एक थ्रस्ट
सेक्टर म्हणून घोगर्त केले आहे तसेच स्वतंि प्रोत्साहन योजना दे खील जाहीर केली आहे.
८.9

इलेक्रॉगनक प्रणाली संरचना व उत्पादन (ESDM) व सेमीकंडक्टर फॅगब्रकेशन (FAB)
इलेक्रॉगनक्स हाडण वअ
े र उत्पादनांसािी दे शांतिणत मािणी दरवर्ी दे शात वाढत आहे आगण

त्यापैकी बहु तेक मािणी आयातीद्वारे पूणण केली जाते . यामुळे या थ्रस्ट क्षेिामध्ये गवकासाची प्रचंड क्षमता
आगण मोठ्या रोजिार संधी दे खील आहेत. इलेक्रॉगनक्स हाडण वअ
े र उद्योिासािी राज्यात अनुकूल
वातावरण अस्स्तत्वात असल्यामुळे भारतातच इलेक्रॉगनक्स वस्तूंचे उत्पादन करण्याच्या केंद्र
शासनाच्या घोगर्त उगिष्ट्टांचा लाभ घेण्यासािी राज्य सज्ज आहे. राज्यासािी ्ा उद्योिाचे असलेले
अन्य साधारण महत्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने “महाराष्ट्र इलेक्रॉगनक्स धोरण-2016” हे गवशेर्
धोरण घोगर्त केले आहे.
8.10 लॉगजस्स्टक्् व वेअरहाऊससि
भारतात लॉगजस्स्टक्् व वेअरहाऊससि उद्योि 10 टक्के दराने वाढत आहे व सन 2020 पयंत
तो रु.13.21 लाख कोटी (205 अब्ज् अमेगरकी डॉलर) मुल्य असलेला उद्योि असेल. राज्याचे मोक्याचे
स्िान, बंदर व गवमानतळांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांशी जोडणी असल्यामुळे
लॉगजस्स्टक्् व वेअरहाऊससि उद्योिाची वाढ होण्यासािी राज्य हे आदशण स्िान आहे. या मािांवर
लॉगजस्स्टक्् व वेअरहाऊससि हब सोबतच नािपूर-वधा मािावर प्रमुख लॉगजस्स्टक कॉगरडॉर
बनगवणे गनयोगजत आहे. राज्य शासनाने “लॉगजस्स्टक्स उद्यान धोरण 2018” हे गवशेर् धोरण घोगर्त
केले आहे.
8.11 हगरत ऊजा / जैवइंधनाचे उत्पादन
महाराष्ट्रामध्ये 25 दशलक्षापेक्षा अगधक वाहने रस्त्यावर आहेत आगण हा आकडा नगजकच्या
भगवष्ट्यात वाढतच जाणार आहे. पगरणामी वाढत्या काबणन वायु उत्सजणन तसेच तेलाच्या वाढत्या
आयाती बाबत सचता असल्याने त्यावर मात करण्यासािी हगरत ऊजा / जैव इंधनाच्या उत्पादनाला
चालना दे ण्यासािी आवश्यक सहकायण दे णे आवश्यक आहे . जैवइंधन (इिेनॉलसहीत), सवण
पीकांपासून गनमाण होणारे बायोमास इत्यादी नुतनीकरणीय ऊजा स्त्रोतांकडे वळल्यास राज्यातील
वातावरण स्वच्छ होण्याबरोबरच तेल आयातीवरील राज्याचे अवलंगबत्व सुध्दा कमी होईल.
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याबाबतीत जैव-इंधनासािी योग्य असलेल्या अखाद्य तेलबीयांची आगदवासी व अगवकगसत वन
क्षेिामध्ये लािवड करण्यास तसेच त्याच्या कापणीस राज्यशासन परवानिी दे ईल. त्यामुळे जैवइंधन
/ हगरत ऊजा उत्पादनाला प्राधान्य क्षेि म्हणून गनधागरत करण्यात आले आहे. राज्य शासन सदर
क्षेिाला अगधक प्रोत्साहने दे ईल.
8.12 गक्रडा व व्यायामशाळा उपकरण उत्पादन
आर्षिक पगरस्स्ितीत वेिाने सुधारणा होत असल्यामुळे, गशल्लक पडणाऱ्या उत्पन्नात वाढ आगण
तंदुरुस्तीकडे पहाण्याचा दृष्ट्टीकोन बदलल्याने गक्रडा व व्यायाम शाळांसािी गनिडीत वस्तू व सेवांना
दे शात मािणी वाढली आहे. त्यामुळे गक्रडा व व्यायामशाळे सािी लािणाऱ्या उपकरणांचे उत्पादन
करण्याची नवीन व्यवसाय संधी खुली झाली आहे. हा श्रगमक केंद्रीत उद्योि भारतातील 5.0 लाख
लोकांना रोजिार पुरगवतो. गक्रडा व व्यायामशाळा उपकरणांच्या उत्पादनास राज्य शासन प्रोत्साहन
दे ईल.
8.13 अणुऊजा प्रकल्पांच्या उपकरणांचे उत्पादन मेक इन इंगडया कायणक्रमांतिणत अणुऊजा प्रकल्पासािी लािणाऱ्या उपकरणांचे उत्पादन
भारतातच करण्याचे उगिष्ट्ट आहे. कुडानकुलम अणुऊजा प्रकल्पाच्या दु सऱ्या टप्प्यांसािीची उपकरणे
्ामधून पुरगवता येतील. महाराष्ट्र शासन या अगतगवगशष्ट्ट खंडातील (highly niche segment)
अणुऊजा यंिसामुु़ग्री उपकरणांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दे ईल.
8.14 खगनज व वन आधारीत उद्योि राज्यात रोजिार गनर्षमतीस प्रोत्साहन दे ण्यासािी उद्योिांमध्ये वन उत्पादनांचा व खगनज
उत्पादनांचा वापर /मूल्यवृध्दीस प्रोत्साहन दे ण्यासािी गवशेर्तः वन समृद्ध आगण खगनज समृद्ध
क्षेिांमध्ये वन उत्पादनांवर, खगनज उत्पादनांवर आधागरत उद्योि आगण कृर्ी उद्योि उभारण्यास
/त्यानुर्ंिाने वृक्षारोपण करण्यास प्रोत्साहन गदले जाईल. सदर प्रोत्साहने केवळ राज्य सरकारच्या
अगधकार कक्षेत असलेल्या खगनजांवर आधारीत उद्योिांसािीच लािू होतील.
सदरहू उद्योि आगदवासी भािात स्स्ित असल्याने, पायाभूत सुगवधांसािी आगदवासी उप
योजना (टीएसपी) च्या गनधीचा वापर केला जाईल. यागशवाय प्रोत्साहन कालावधी दरम्यान आगदवासी
व्यक्तींना 90% रोजिार उपलब्ध करुन दे णारे िैर आगदवासी उद्योजक / इंडस्रीज प्रोत्साहन
सवलतीसािी पाि िरतील. प्रोत्साहन कालावधी उपभोिल्यानंतर आगदवासी व्यक्तींसािी
रोजिाराची टक्केवारी 60% असेल.
8.15 राज्याच्या औद्योगिकीकरणास हातभार लावणारे कोणते उद्योि आिामी काळात येतील व
कोणत्या उद्योिाच्या क्षेिास अगभनव/नागवन्यपूणण (niche segment /sunrise sector) असा दजा
दे वून त्यांना थ्रस्ट सेक्टर म्हणून संबोधावे यासािी व अशा सेक्टरचा समावेश करण्यासािी सगचव
(उद्योि) यांच्या अध्यक्षतेखाली ििीत केलेल्या सगमतीस अगधकार राहतील.
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9.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम तसेच छोट्या उद्योिांना प्रोत्साहने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम

हे राज्याच्या अिणव्यवस्िेचा कणा आहेत. महाराष्ट्रात 3

दशलक्षाहू न अगधक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असून त्याची संख्या दे शामध्ये सवागधक आहे.
दे शामध्ये महाराष्ट्रात सवात जास्त सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम एकूण रोजिाराच्या 80 टक्क्यांहून
अगधक योिदान दे तात. स्िागनक साधनसंपत्तीचा वापर करण्यासािी आगण स्िागनक उद्योजकता व
रोजिाराची गनर्षमती करण्यासािी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम हे सवोत्तम माध्यम आहे. सुमारे 40%
गनयात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांपासून होते . त्यामुळे सदर उपक्रमांना औद्योगिक गवकास व
रोजिार गनर्षमतीसािी गवशेर्त: लहान औद्योगिक घटकांसािी प्रोत्साहन दे ण्याच्या उिेशाने स्स्िर
भांडवली िुंतवणूकीची (एफसीआय) िुंतवणूकीची मयादा 50 कोटी रुपयांपयंत वाढगवण्यात आली
आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांना प्रोत्साहने दे ण्यासािी सोबत जोडलेल्या धोरणातील खालील
उपाययोजनांना गवगवक्षीतपणे मान्यता दे ण्यात येत आहे.
9.1

संभाव्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांचे गजल्हागनहाय गनधारण सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांच्या उत्पादन संभाव्यतेचा अभ्यास करुन व्यूहरचना गनधारीत

करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यासािी राज्य शासन महाराष्ट्रातील सवण गजल्हयांमध्ये सवेक्षण
करुन Geographical Indication (भौिोगलक मापदं ड) आधारीत अभ्यास करणार आहे. भौिोगलक
मापदं डावर आधारीत उत्पादने ही केवळ आपल्या समृध्द परंपरेचा वारसा नसून ग्रामीण कारािीर
यंिमाि, शेतकरी अिवा लघु कारािीरांच्या उत्तम कौशल्याचा व बुध्दीमत्तेचा नमुना आहे. अश्या
समृध्द परंपरेस जपणे व त्यांना औद्योगिक धोरणात स्िान दे णे हे केवळ आपले कतणव्य नसून मेक इन
इंगडयाचा भाि राहील. सदर कामगिरी महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योि गवकास महामंडळाकडे
(एमएसएसआयडीसी) सोपगवण्यात येईल.
9.2 नवीन फ्लॅिगशप योजनेचा शुभारं भ- मुख्यमंिी रोजिार गनर्षमती योजना (CMEGP)
मुख्यमंिी रोजिार गनर्षमती योजना (CMEGP) बेरोजिार युवकांसािी सुरु करेल. बँकेकडू न
सहज व सोप्या पध्दतीने अिणसहाय्य दे ऊन स्िागनक युवकांना स्वयंरोजिाराकडे प्रेगरत करणे हे नवीन
योजनेचे उगिष्ट्ट आहे. सदर योजना उत्पादन व सेवा क्षेिातील सवण घटकांना लािू करण्यात येईल.
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासािी महाराष्ट्र शासनाचा उद्योि गवभाि हे शीर्णस्ि अगभकरण
संस्िा असेल. योजनेंतिणत 18 ते 45 वयातील पाि व्यक्तींना प्रगशगक्षत करुन स्वयंरोजिारासािी
प्रोत्सागहत करण्यात येईल व त्यासािीचे समभाि भांडवल बॅकएंड अनुदानात पगरवर्षतत करण्यात
येईल जे राज्य शासन बँक कजाच्या अनुसार दे ण्यात येईल. प्रकल्प खचण उत्पादन क्षेिासािी रु.50
लाख व सेवा / व्यवसाय क्षेिासािी रु.10 लाख एवढा मयागदत असेल. उद्योि संचालनालय व खादी
व ग्रामोद्योि मंडळामाफणत सदर योजनेची अंमलबजावणी उद्योि संचालनालय तसेच खादी व
ग्रामोद्योि मंडळामाफणत करण्यात येणार आहे. राज्य शासन यासािी कायणक्रमावरील खचामधून
अिणसंकल्पीय तरतूदीद्वारे गवत्तीय सहाय्य करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार गवशेर् घटक योजना
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(SCP ) अिवा आगदवासी उपाययोजना (TSP) मधून गनधी उपलब्ध केला जाईल. कायणक्रमाची मुख्य
वैगशष्ट्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:कायणक्रमाची मुख्य वैगशष्ट्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
अ. स्वयंरोजिारासािी प्रोत्साहन - धोरण कालावधीत गकमान 1,00,000 सूक्ष्म उपक्रम.
ब. रोजिाराच्या संधी गनमाण करणे - धोरण कालावधीत गकमान 10 लाख.
क. युवकांसािी उद्योजकता गवकास कायणक्रम - धोरण कालावधीत 2,00,000 युवक.
ड. अनुदान योजनेद्वारे आर्षिक सहाय्य - मंजूर प्रकल्प खचाच्या 15% ते 35%.
इ. योजनेमध्ये उत्पादन आगण व्यवसाय / सेवा क्षेि समागवष्ट्ट आहे.
फ. ग्रामीण आगण गनमशहरी अिणव्यवस्िेला प्रोत्साहन.
9.3 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना संस्िात्मक पािबळ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना तंिज्ञानाचा स्वीकार व प्रसार करणे, बाजारपेिांची
चाचपणी करणे, व्यवस्िापन तंि इत्यादींसािी आधाराची आवश्यकता असते. यासािी राज्य
शासन महाराष्ट्रामधील गवद्यमान संबंगधत संस्िांचे बळकटीकरण करण्यास मदत करेल.
अ. उद्योिासािी महत्वाच्या असलेल्या तंिज्ञानाचा गवकास / आत्मसात करणे यासािी राज्य
शासनाकडू न “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” (सीओई) / संशोधन सुगवधांना पािबळ दे ण्यात येईल.
ब. “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” (सीओई) / संशोधन सुगवधांमध्ये प्लि व प्ले इनक्यूबेशन सुगवधा
असतील आगण समुपदे शनासािी तसेच प्रगशक्षणासािी व्यवस्िा असेल.
क. क्षेिगवगशष्ट्ट कौशल्य गवकासासािी आगण नवीन / अद्ययावत तंिज्ञान सकवा उत्पादनांचा वापर
करण्यासािी संस्िात्मक सहकायासािी राज्य शासनाचे पािबळ राहील.
ड. राज्य शासनाकडू न

नवीन तंिज्ञानाबाबत जािरूकता गनमाण करण्यासािी आगण त्याचा

अवलंब करण्याकगरता सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसािी संस्िांतिणत कायणशाळा आयोगजत
केल्या जातील.
इ. जािगतक दजाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांचे राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांमध्ये
परस्पर सहकायण/सामंज्यासािी राज्य शासन पुढाकार घेईल.
9.4

औद्योगिक समूह प्रवतणन (क्लस्टर प्रमोशन)
औद्योगिक समूह गवकासामध्ये महाराष्ट्र हे दे शामधील अग्रेसर राज्य आहे . सूक्ष्म, लघु
व मध्यम उद्योिांची स्पधात्मकता गटकवून त्यात सुधारणा करण्यासािी समूह आधागरत
प्रोत्साहन हे शाश्वत, कमी खर्षचक व सवणसमावेशक उपाययोजना िरत असल्याचे गनदशणनास
येत आहे.
अ

“अ” व “ब” क्षेि विळू न राज्यांमधील मंजूर सामागयक सुगवधा केंद्रांकगरता आर्षिक
प्रोत्साहने राज्य शासनाकडू न गदली जातील.

ब

समूह गवकासासािी गवत्तीय सहाय्याची मयादा गवद्यमान 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी
रुपयांपयंत वाढगवली जाईल.

क.

सदर प्रयोजनािण स्िागपत गवशेर् उगदृष्ट्ट वाहनांना (एसपीव्ही) अिणसहाय्य पुरगवण्यात
येईल. राज्यस्तरीय सुकाणूसगमती प्राप्त प्रस्तावांचे मूल्यमापन करुन मंजूरी दे ईल.

Page 35 of 80

ड.

महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या नगवन औद्योगिक वसाहतींमध्ये 20 टक्के
क्षेिफळ हे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसािी आरगक्षत िे वण्यात येईल. त्यापैकी 20
टक्के क्षेिफळ हे अनुसूगचत जाती / जमाती मधील उद्योजक व 5 टक्के क्षेिफळ
मगहला उद्योगजका व मगहला बचत िटांच्या औद्योगिक घटकांसािी राखीव िे वण्यात
येईल. माजी सैगनकाच्या पुनणवसनाच्या दृष्ट्टीने त्यांना स्वयंरोजिाराच्या संधी
गमळाव्यात यासािी 2 टक्के क्षेिफळ राखीव िे वण्यात येईल.

इ.

केंद्र / राज्य सरकारच्या समूह गवकास योजनेंतिणत स्िागपत सामागयक सुगवधा केंद्र
(सीएफसी) औद्योगिक कायण (इंडस्स्रयल ॲक्टीव्हीटी) समजले जाईल.

9.5

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना सावणजगनक गनधीची सुगवधा उपलब्ध करुन दे णे.
राज्यातील अनेक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गवस्तार
करण्याची क्षमता आहे. तिागप, गनधीअभावी त्यांच्या गवस्तरीकरणात मयादा येत आहेत.
त्यांच्यामधील वाढीची क्षमता लक्षात घेऊन 2012 मध्ये एसएमई एक्सचेंजची स्िापना झाली
होती. राज्यात सावणजगनक गनधी उभारण्यात एक्सचेंजचा फायदा झाला आहे . िेल्या आर्षिक
वर्ामध्ये एसएमईचे सीएजीआर सुमारे 40% होते .
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आता स्टॉक एक्स्चेंजवर गलस्टींिद्वारे सावणजगनक गनधी
प्राप्त करू शकतात. राज्य सरकारने प्रस्तुत औद्योगिक धोरण कालावधी दरम्यान एसएमई
एक्सचेंज, मुंबईमध्ये सूचीबद्ध होणाऱ्या महाराष्ट्रातील पगहल्या 250 एसएमईंना आर्षिक
सहाय्य प्रदान करून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना पासिबा दे ण्याचे गनयोगजले आहे .

9.6

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची नादारी व कजणबाजारीच्या समस्यांमधून सोडवणूक
करण्यासािी सल्लािार कक्ष
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांच्या नादारी व कजणबाजारीच्या समस्यांवर त्वगरत तोडिा
काढण्यासािी व संबंगधत घटकांना मािणदशणन करण्यासािी नादारी व गदवाळखोरी संगहता
2016 अंतिणत महाराष्ट्र शासन प्रादे गशक गवभािवार कक्ष्ा स्िापन करेल. सदर उिेशािण
महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योि गवकास महामंडळाला बळकट व सक्षम करुन त्यादृष्ट्टीने अगधकार
बहाल करण्यात येतील.

9.7

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना आर्षिक प्रोत्साहने
महाराष्ट्र हे दे शात सवागधक आकर्णक आर्षिक सवलती दे णारे राज्य आहे.

9.7.1 या धोरणाच्या अनुर्ंिाने, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची व्याख्या ही, केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म,
लघु व मध्यम उपक्रम अगधगनयम-२००६ मधील व्याख्येनुसार तसेच ज्या लहान उद्योि
घटकांची स्स्िर भांडवली िुंतवणूक रु.५० कोटी पयंत आहे अशी राहील.
9.7.2 गवगशष्ट्ट मयादे पेक्षा जास्त नसेल इतकी गवगशष्ट्ट प्रोत्साहन रक्कम बास्केट ऑफ
इन्सेंटीव्हजव्दारे पाि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना दे ण्यात येईल.
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तक्ता क्र.1 - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसािी पािता गनकर्
स्स्िर भांडवली िुंतवणुकीची

स्स्िर भांडवली

पािता

कमाल मयादा (रु. कोटी)

िुंतवणुकीच्या टक्केवारीच्या

कालावधी

प्रमाणात मयादा

(वर्े)

-

-

अ

या धोरणाच्या अनुर्ंिाने ,

ब

सूक्ष्म,

मध्यम

30%

7

क

उपक्रमाची व्याख्या ही केंद्र

40%

7

50%

10

गवदभण, मरािवाडा, रत्नागिरी, २००६ मधील व्याख्येनुसार
तसेच ज्या लहान उद्योि
ससधुदूिण व धुळे

60%

10

80%

10

गवना उद्योि गजल्हे , नक्षलग्रस्त िुंतवणूक रु.५० कोटी पयंत
गजल्हे * आगण आकांक्षी गजल्हे आहे अशी राहील.

100%

10

ड
ड+

लघु

व

शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व
मध्यम उपक्रम

घटकांची

अगधगनयम-

स्स्िर

भांडवली

(एस्पायरे शनल गडस्रीक्ट्) **
*महाराष्ट्र शासन, उद्योि, ऊजा व कामिार गवभािाने गनिणगमत केलेल्या गदनांक 1 एगप्रल 2013 रोजीच्या शासन
गनणणय क्र. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उद्योि -8 नुसार नक्षलग्रस्त भाि.
** उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम आगण नंदुरबार असे आकांक्षी गजल्हे (Aspirational Districts).

9.7.3 कृर्ी व अन्न प्रगक्रया उद्योि (फक्त गद्वतीय व तृतीय प्रगक्रया उद्योि तसेच शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांना उत्पादन व प्रगक्रया प्रयोजनािण ) हगरत ऊजा / जैव इंधन व उद्योि 4.0 मधील पाि
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांना अगतगरक्त सहाय्य दे ण्यात येईल.
9.7.4 (अ विण गवभाि विळू न ) गवदभण, मरािवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, नक्षली प्रभागवत गवभाि,
महत्वाकांक्षी गजल्हे व रायिड, रत्नागिरी, ससधुदुिण व धुळे ्ा गजल््ांमधील नवीन पाि सूक्ष्म,
लघु व मध्यम उद्योिांना वीज शुल्कातील सवलत ही वापरलेल्या गवजेवर रु १/-प्रगत युगनट
व (अ विणवारी विळू न) अन्य गवभािांसािी रु ०.५० प्रगत युगनट इतकी वीज शुल्कातील सवलत
घटकाचे व्यापारी उत्पादन सुरु झाल्याच्या गदनांकापासून तीन वर्े कालावधी पयंत
वापरलेल्या गवजेच्या प्रमाणात मयागदत असेल.
9.7.5 "अ" विणवारी गवभािातील उद्योि सोडू न इतर गवभािातील पाि उपक्रमांना त्यांनी वर्णभरात
वापरलेल्या गवजेच्या आगण भरणा केलेल्या वीजदे यकाच्या प्रमाणात प्रगत वर्ण ५% व्याज
सवलत अनुज्ञय
े असेल.
9.7.6 उपरोक्त सूचीबद्ध सवलतीच्या व्यगतगरक्त, पाि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांना िुंतवणुकीच्या
कालावधीत जमीन संपागदत करण्यासािी (भाडे पट्टा करार व गवक्री प्रमाणपि समागवष्ट्ट ) व
त्यापोटी मुदत कजावरील मुद्रांक शुल्कात १००% सवलत अनुज्ञय
े असेल. माि “अ” व
“ब”गवभािात सदर सवलत ही मागहती तंिज्ञान व जीवतंिज्ञान उद्यानातील मागहती तंिज्ञान
व अनुर्ंगिक उद्योिांना व जीवतंिज्ञान एककांनाच दे ऊ करण्यात येईल. सामुगहक प्रोत्साहन
योजना-2013 अंतिणत पाि उद्योि घटक देखील त्यांच्या िुंतवणूक कालावधीकगरता मुद्रांक
शुल्क सवलत गमळणेकगरता पाि असतील.

Page 37 of 80

9.7.7 क, ड, ड+ गवभाि, शून्य उद्योि व नक्षली प्रभागवत गवभाि व महत्वाकांक्षी गजल््ांमधील पाि
मध्यम, लघु व सूक्ष्म उपक्रमांना औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या पािता कालावधी इतक्या
कालावधीपयंत वीजशुल्क भरणा करण्यापासून सूट असेल. “अ” व “ब” गवभािातील 100
टक्के गनयातागभमुख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना मागहती तंिज्ञान व जैवतंिज्ञान क्षेिातील
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना सात वर्े कालावधी पयंत वीज शुल्कात १००% सवलत दे ऊ
करण्यात येईल.
9.7.8 केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसािी असलेल्या सवण योजना
या धोरणाशी संलग्न करण्यात येतील.
9.7.9 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या गवपणन कायास पािबळ दे ण्यासािी गवपणन सहाय्य योजना
तयार केली जाईल. राष्ट्रीय आगण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना
गवपणनातील स्पधात्मकतेत सुधारणा करण्यासािी अनुसूगचत जाती /जमाती मगहला
उद्योजकांना आर्षिक सहाय्य गदले जाईल आगण राष्ट्रीय आगण आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यांमध्ये
सहभाि घेण्यासािी प्रोत्साहीत केले जाईल.
9.7.10 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांचे सक्षमीकरण करण्यासािी तसेच िुणवत्तेतील स्पधात्मकता,
गझरो गडफेक्ट गझरो इफेक्ट (ZED Scheme), संशोधन व गवकास, तंिज्ञानातील
अद्ययावतीकरण, पाणी व वीज संवधणन, स्वच्छ उत्पादन उपाययोजना व पतमानांकन यासािी
प्रोत्सागहत

करण्याकगरता,

स्वतंि

प्रोत्साहने

(सामुगहक

प्रोत्साहन

योजनेतील

प्रोत्साहनांव्यगतगरक्त) अनुज्ञय
े असतील.
9.7.11 पाि सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योि घटकांना दे ण्यात येणारे औद्योगिक गवकास अनुदान हे घटकाने
पाि उत्पादनांच्या प्रिम गवक्रीवर जी राज्यातील एकाच एंन्टीगटस गबल्ड(Billed) व गडगलव्हर
केलेली असेल त्यावर भरलेल्या एकूण (Gross) राज्य वस्तू व सेवा करावर (एसजीएसटी)
आधागरत असेल.
10.

मोठ्या, गवशाल व अगतगवशाल प्रकल्पांमध्ये िुंतवणूक आकर्षर्त करणे.
महाराष्ट्र दे शात सवात जास्त मोिे व गवशाल प्रकल्प आहेत. राज्याला मोिया,
गवशाल व अगतगवशाल प्रकल्पांमुळे मोिया प्रमाणावर महसूल आगण रोजिार गनर्षमतीचा लाभ
झालेला आहे हे सवणज्ञात आहे . यापुढेही या िोष्ट्टीचा लाभ घेऊन प्रादे गशकगरत्या संतुगलत व
सवणसमावेशक गवकास साधण्याकरीता या धोरणामध्ये एकगित प्रयत्न केले आहेत.
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10.1 मोिे उद्योि
10.1.1 मोिया उद्योिांची व्याख्या ही जे औद्योगिक घटक स्स्िर भांडवली िुंतवणूक सकवा प्रत्यक्ष
रोजिार यांची गकमान मयादे खाली नमूद तक्त्याप्रमाणे पार पाडतील त्यांना मोिे उद्योि
संबोधले जाईल. मोठ्या उद्योिांना दे ण्यात येणारे अिणसहाय्य अशाप्रकारे देण्यात येतील
जेणेकरुन जास्तीत जास्त उद्योि राज्याच्या अगवकगसत भािांमध्ये स्िापन होतील. मोठ्या
उद्योिांना दे ण्यात येणारी आर्षिक प्रोत्साहने ही त्यांच्या बास्केट ऑफ इन्सेंगटव्हज मधील
एकूण रकमेच्या मयादे पेक्षा जास्त नसतील.
तक्ता 2 - मोठ्या उद्योिांसािी पाितेचे गनकर्
तालुका / गवभाि विणवारी

स्स्िर भांडवली

गकमान प्रत्यक्ष

िुंतवणुकीची गकमान

रोजिार गनर्षमती

मयादा (रु. कोटी)

(संख्या)

अवब

750

1000

क

500

750

ड

250

500

ड+

150

400

गवदभण, मरािवाडा, रत्नागिरी, ससधुदुिण, धुळे

100

300

गवना उद्योि गजल्हे, नक्षलग्रस्त गजल्हे* आगण आकांक्षी गजल्हे

100

250

*महाराष्ट्र शासन, उद्योि, ऊजा व कामिार गवभािाने गनिणगमत केलेल्या गदनांक 1 एगप्रल 2013 रोजीच्या
शासन गनणणय क्र. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उद्योि -8 नुसार नक्षलग्रस्त भाि. ** उस्मानाबाद,
िडगचरोली, वागशम आगण नंदुरबार असे आकांक्षी गजल्हे (एस्पायरे शनल गडस्रीक्ट्).

गटप :- राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योिांसािी असलेल्या रु. 50 कोटी या स्स्िर भांडवली
िुंतवणूकीच्या कमाल मयादे पेक्षा जास्त परंतु वरील तक्ता क्र.2 मध्ये गवगहत केलेल्या मोिया
उद्योिांसािीच्या गकमान िुंतवणूक मयादे पयंत स्स्िर भांडवली िुंतवणूक असलेल्या पाि उद्योि
घटकांना 40 टक्के मयादे पयंत राज्यातील प्रिम गवक्रीवर दे य राज्य वस्तू व सेवा करावर (SGST)
औद्योगिक गवकास अनुदान अनुज्ञय
े राहील. माि “अ”तसेच “ब” विणवारीसािी ही प्रोत्साहने लािू
राहणार नाहीत.
अ. थ्रस्ट सेक्टरमधील मोठ्या उद्योिांना अगतगरक्त प्रोत्साहने दे ण्यात येतील.
ब. पाि मोिया उद्योि घटकांना दे ण्यात येणारे औद्योगिक गवकास अनुदान हे घटकाने पाि
उत्पादनांच्या प्रिम गवक्रीवर जी राज्यातील एकाच एंन्टीगटस गबल्ड (Billed) व गडगलव्हर
केलेली असेल त्यावर भरलेल्या एकूण (Gross) राज्य वस्तू व सेवा करावर (एसजीएसटी)
आधागरत असेल. “प्रिम येणाऱ्यास प्रिम सेवा” आधारावर मोठ्या घटकांना प्रोत्साहने गदली
जातील.
क. उपरोक्त सूचीबद्ध सवलतीच्या व्यगतगरक्त, पाि मोिया उद्योिांना िुंतवणुकीच्या कालावधीत
जमीन संपागदत करण्यासािी (भाडे पट्टा करार व गवक्री प्रमाणपि समागवष्ट्ट) व त्यापोटी मुदत
कजावरील मुद्रांक शुल्कात १००% सवलत अनुज्ञय
े असेल. माि अ व ब गवभािात सदर
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सवलत ही मागहती तंिज्ञान व जीवतंिज्ञान उद्यानातील मागहती तंिज्ञान व अनुर्ंगिक
उद्योिांना व जैवतंिज्ञान एककांनाच दे ऊ करण्यात येईल. सामुगहक प्रोत्साहन योजना-2013
अंतिणत पाि उद्योि घटक दे खील त्यांच्या िुंतवणूक कालावधीकगरता मुद्रांक शुल्क सवलत
गमळणेकगरता पाि असतील.
ड.

क, ड, ड+ गवभाि, शून्य उद्योि व नक्षली प्रभागवत गवभाि व महत्वाकांक्षी गजल््ांमधील पाि
मोिया उद्योिांना औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या पािता कालावधी इतक्या कालावधीपयंत
वीजशुल्क भरणा करण्यापासून सूट असेल. “अ” व “ब” गवभािातील 100 टक्के
गनयातागभमुख मोिया उद्योिांना मागहती तंिज्ञान व जैवतंिज्ञान क्षेिातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम
उपक्रमांना सात वर्े कालावधी पयंत वीज शुल्कात १००% सवलत दे ऊ करण्यात येईल.

इ.

धोरणाच्या पगहल्या वर्ात प्रोत्साहनांसािी अजण करणाऱ्या पाि घटकांना संबंगधत प्रादे गशक
गवभाि व घटकाच्या स्िानानुसार प्रोत्साहनांचे पूणण बास्केट ऑफ इन्सेंटीव्हज गदले जातील.
घटकाने धोरण कालावधीमध्ये दु सऱ्या अिवा त्यानंतरच्या वर्ांमध्ये अजण केल्यास प्रत्येक
वर्ासािी 5% इतके बास्केट ऑफ इन्सेंटीव्हज कमी केले जातील. ही तरतुद थ्रस्ट क्षेिांमधील
उद्योिांना लािू होणार नाही.

फ. पाि मोिे कृर्ी व अन्न प्रगक्रया उद्योि (गद्वतीय आगण गितीय प्रगक्रया करणारे घटक आगण
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत फक्त उत्पादन / प्रगक्रया प्रयोजनािण ), हगरत उजा
जैगवक इंधन आगण इंडस्री 4.0 या क्षेिातील मोिया उद्योिांना अगधकचे सहाय्य दे ण्यात
येईल.
ि. राज्य सरकारच्या गवगवध गवभािांनी सकवा एजन्सींनी पुरवलेल्या एकूण आर्षिक प्रोत्साहनांमध्ये
राज्य सरकारद्वारे पगरभागर्त केलेल्या औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान (आयपीएस) मयादे पेक्षा
(स्स्िर भांडवली िुंतवणुकीच्या टक्केवारीपेक्षा) जास्त नसावे.
ह. िुणवत्ता स्पधात्मकता, संशोधन आगण गवकास, तंिज्ञान वृध्दी, जल आगण ऊजा संधारण,
स्वच्छ उत्पादन उपायांचे आगण क्रेगडट रेसटिचे प्रोत्साहन दे ण्यासािी मोठ्या घटकांना
प्रोत्साहन गदले जाईल.
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10.2

गवशाल व अगतगवशाल प्रकल्प

10.2.1 खालील तक्त्यात नमूद स्स्िर भांडवली िुंतवणूक सकवा प्रत्यक्ष रोजिाराच्या गकमान मयादा
पूणण करणाऱ्या उद्योिांना गवशाल / अगतगवशाल प्रकल्प म्हणून विीकृत करण्यात येईल.
तक्ता 3 - गवशाल व अगतगवशाल उद्योिांना सवलतींचे गवतरण करण्यासािी पािता गनकर्
उद्योिाचा प्रकार

गवशाल प्रकल्प

तालुका / गवभाि विणवारी

स्स्िर भांडवली

गकमान प्रत्यक्ष

िुंतवणुकीची गकमान

रोजिार गनर्षमती

मयादा (रु. कोटी)

(व्यक्तींची संख्या)

अवब

1500

2000

क

1000

1500

ड

750

1000

ड+

500

750

गवदभण, मरािवाडा, रत्नागिरी, ससधुदुिण

350

500

व धुळे
गवना उद्योि गजल्हे , नक्षली प्रभागवत

200

350

गवभाि* व आकांक्षी गजल्हे **
अगतगवशाल
प्रकल्प

संपण
ू ण राज्यासािी

4000

4000

*महाराष्ट्र शासन, उद्योि, ऊजा व कामिार गवभािाने गनिणगमत केलेल्या गदनांक 1 एगप्रल 2013 रोजीच्या
शासन गनणणय क्र. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उद्योि -8 नुसार नक्षलग्रस्त भाि.
** उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम आगण नंदुरबार असे आकांक्षी गजल्हे (Aspirational Districts).

अशी तरतूद करण्यात येते की,
अ)

रोजिाराच्या गनकर्ानुसार अगतगवशाल / गवशाल उद्योिांना अहण ताधारक रोजिारांना संपूणण
वर्णभर आपल्या हजेरीपटावर प्रत्यक्ष रोजिारीत म्हणून िे वावे लािेल. वर्ाच्या कोणत्याही
कालावधीत रोजिाराचा गनकर् पूणण न केल्यास, त्या वर्ासािी औद्योगिक प्रोत्साहन सहाय्य
अनुज्ञय
े असणार नाही.

ब)

उपरोक्त तक्त्यात नमूद गवगहत गकमान प्रत्यक्ष रोजिार हा व्यापारी उत्पादन सुरु झाल्याच्या
गदनांकापासून ३ वर्ाच्या कालावधीत गनमाण करणे आवश्यक आहे.

क)

कॅस्प्टव्ह ऊजा प्रकल्पासािी केलेली िुंतवणूक ही गवशाल / अगतगवशाल प्रकल्प म्हणून
पाितेचा गवचार होण्यासािीच्या गनकर्ासािी गवचारात घेतली जाणार नाही.

ड)

100% कॅस्प्टव्ह प्रोसेस वेंडर िुंतवणूक ही अनुज्ञय
े स्स्िर भांडवली िुंतवणूकीचा भाि म्हणून
गवचारात घेता येईल. माि कॅपटीव्ह प्रोसेस वेंडर िुंतवणूक ही गवशाल / अगतगवशाल प्रकल्प
म्हणून पाितेचा गवचार होण्यासािीच्या गनकर्ासािी गवचारात घेतली जाणार नाही.

इ)

गवशाल/अगतगवशाल प्रकल्पांसािी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ क्षेिामध्ये
प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करुन दे ण्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाचे प्रचगलत
धोरण यापुढे दे खील सुरु राहील.
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10.2.2

शासन गनणणय क्रमांक आयडीएल-1005/प्र.क्र.119/उ-8, गदनांक 02 जून, 2005 अन्वये
मुख्य सगचवांच्या अध्यक्षतेखाली ििीत करण्यात आलेली उच्चागधकार सगमती गवशाल व अगत
गवशाल प्रकल्पांना द्यावयाच्या प्रकरणगनहाय गववगक्षत एकगित प्रोत्साहनांना (customized
package) मान्यता दे ईल. शासन गनणणय क्रमांक आयडीएल-1097/(13478)/उ-8, गदनांक
18 जानेवारी, 1998 अन्वये स्िापन करण्यात आलेली व शासन गनणणय क्रमांक आयडीएल1004/प्र.क्र.318/उ-8, गदनांक 24 गडसेंबर, 2004 अन्वये पुनरणगचत करण्यात आलेली
मा.मुख्यमंिी यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योिांकगरता मंिीमंडळ उप सगमती गवशाल व
अगतगवशाल प्रकल्पांसािी प्रकरणगनहाय गववगक्षत एकगित प्रोत्साहनांना (customized
package) दे ण्यात मंजूरी दे ईल.

10.2.3

राज्यातील रू.500 कोटीपेक्षा जास्त स्स्िर भांडवली िुंतवणुक असलेल्या मोिे गवशाल व
अगतगवशाल प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाची महाराष्ट्र गवक्रीकर रोखे प्रागधकरणामाफणत ९%
समभाि भािीदारी असेल. ही भािीदारी औद्योगिक धोरण-2019 ते 2024 या धोरणांतिणत
सदर प्रकल्पांना गमळालेल्या प्रोत्साहनांच्या बदली स्वरुपात असेल. इस्क्वटी भािीदारी ही
केवळ “समभािाच्या” स्वरुपात असेल. समभाि व लाभांश हे महाराष्ट्र गवक्रीकर रोखे
प्रागधकरण यांच्या नावाने गनिणगमत करण्यात येतील. जर राज्य शासनाला त्यांच्या समभािांची
गवक्री करावयाची असेल तर केवळ चालू बाजार भावाप्रमाणे त्याची गवक्री करण्यात येईल
यागवर्यी प्रिम नकार दे ण्याचा अगधकार संबंगधत औद्योगिक घटकाच्या प्रवतणकाचा असेल.
ज्यामुळे व्यावसागयक स्पधा/ईर्ा/व्यावसागयक गवरोधामुळे होणारे अगधग्रहण टळे ल.

10.2.4

राज्य सरकारकडू न सामूगहक प्रोत्साहन योजनेंतिणत प्रोत्साहन गमळगवणा-या गवशाल व
अगतगवशाल प्रकल्पांना राज्य सरकारद्वारे गवगहत करण्यात आलेल्या स्िागनक लोकांना
रोजिार धोरणा प्रमाणे रोजिार पुरवणे आवश्यक रागहल. तसे न केल्यास दे ऊ केलेल्या
प्रोत्साहनांमध्ये घट होईल.

10.2.5

अगतमहत्वाच्या प्रकल्पांकगरता (गवशाल सकवा अगतगवशाल प्रकल्प असलेले सकवा नसलेले)
शासन प्रकरणगनहाय गववगक्षत एकगित प्रोत्साहनांना (customized package) मान्यता
दे ईल. मुख्य सगचवांच्या अध्यक्षतेखाली ििीत करण्यात आलेली उच्चागधकार सगमती अशा
प्रकल्पांना द्यावयाच्या गववगक्षत एकगित प्रोत्साहनांची (customized package) गशफारस
मंगिमंडळ उपसगमती कडे करेल.

 राज्यातील सूक्ष्म, लघु , मध्यम, मोिे , गवशाल व अगतगवशाल उद्योिांना सामूगहक प्रोत्साहन
योजनेव्यगतगरक्त राज्य शासनाच्या अन्य गवभािाकडू न प्रोत्साहने / सवलती गदल्या जातात, (उदा.
सूत गिरण्या) उद्योि घटकांस सवण स्त्रोतामाफणत दे ण्यात येणारा आर्षिक परतावा / प्रोत्साहने
घटकाने केलेल्या एकूण स्स्िर भांडवली िुंतवणूकीच्या 100 टक्केच्या मयादे तच अनुज्ञय
े राहील.
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11. हगरत औद्योगिकीकरणास सहाय्य
महाराष्ट्र हे शाश्वत गवकासासािी पुढाकार घेणारे अग्रिण्य राज्य आहे आगण ते हगरत
औद्योगिकीकरणास प्रोत्साहन दे ते, ज्यामुळे पयावरणावरील प्रगतकूल प्रभाव कमी होईल.
अ पाि उद्योिांना पाणी, ऊजा व पयावरण यांचे संवधणन करण्याची प्रगक्रया हाती घेण्यासािी हगरत
औद्योगिकीकरण सहाय्य दे ण्यात येईल. कचरा व्यवस्िापन प्रणाली (सांडपाणी व मैला
प्रगक्रया संयंिे समागवष्ट्ट), प्रदू र्ण गनयंिण प्रणाली / उपकरणे, आरोग्य व सुरगक्षतता प्रणाली
/ उपकरणे, पाणी संवधणन / सािवण प्रणाली / उपकरणे व कॅपटीव्ह नगवनीकरणीय ऊजा
गनर्षमती संयंि हे प्रकल्प योजनेत समागवष्ट्ट असतील. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या
अगधपत्याखालील महाराष्ट्र प्रदू र्ण गनयंिण मंडळाकडू न प्राप्त अनुदान/अिणसहाय्य अनुदाने
गदली जातील. गवकास आयुक्त (उद्योि) यांच्या अध्यक्षतेखालील सगमती सदर सवलतींना
मंजुरी दे ईल.
ब

कॅस्प्टव्ह सौर ऊजा गनर्षमती संयंि हे भांडवली िुंतवणुकीतील स़वलतीसािी अनुज्ञय
े
समजण्यात येईल. या संयंिातून उत्पागदत झालेली गकमान 80% वीज त्याच एककाकडू न
वापरण्यात येते, त्यास कॅस्प्टव्ह सौर ऊजा संयंि मानता येईल.

12. संशोधन व गवकसनाला प्रोत्साहन दे णे (R & D)
संशोधन व गवकास हे एखाद्या क्षेिाची उत्पादकता आगण आर्षिक प्रिती करण्यासािी
महत्त्वपूणण आहे . भक्कम संशोधन व गवकास पायाभूत सोयी सुगवधा ही शाश्वत गवकासासािी िेट
योिदान दे ते आगण वैज्ञागनक समुदायासािी रोजिाराच्या नव्याने संधी गनमाण करते.
भारतासारख्या दे शात बौगद्धक संपत्तीची उच्च क्षमता आहे . ब्रेन ड्रेन टाळण्यासािी आगण
गवद्यमान प्रगतभेचा पुरेपुर वापर करणेसािी औद्योगिक संशोधन करण्याची गवशेर् िरज आहे .
संशोधकांच्या बौगद्धक संपत्ती अगधकारांचे संरक्षण करणे दे खील तेवढे च महत्वाचे आहे . संशोधन व
गवकासास प्रोत्साहन दे ण्यासािी पुढील पुढाकार घेण्यात येणार आहेत.
अ

पाि औद्योगिक घटकाच्या संशोधन व गवकासामधील स्टँ ड अलोन/एकि सुगवधांना आर्षिक
प्रोत्साहन गमळगवण्यासािी स्स्िर भांडवल िुंतवणुकीचा भाि समजण्यात येईल.

ब

औद्योगिक संशोधन व गवकसन उपक्रमांना पािबळ दे ण्यासािी गवशेर् गनधीची तरतूद
करण्यात येईल.

क

उद्योिाद्वारे प्रोत्साहन आगण गवद्यापीिांमध्ये उत्कृष्ट्टता केंद्र, तांगिक संस्िा इत्यादी उच्च
तांगिक गशक्षण व गवद्यापीि इत्यादींसारख्या संबंगधत गवभािांचे योिदान गवचारात घेतले
जाईल. गवद्यापीिे , सेंटर ऑफ एक्सलंन्स, तंिज्ञान संस्िा इत्यादींमाफणत शैक्षगणक संस्िा व
उद्योि यांच्यामध्ये दु वा साधण्यास प्रोत्सागहत करण्यात येईल.

ड

औद्योगिक उपक्रम, घटक व खाजिी व्यक्ती यांना उत्पादन क्षेिाशी गनिडीत स्वागमत्व हक्क
(पेटंट) नोंदणीसािी आर्षिक सहाय्य गमळण्यास पाि असतील.
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इ

नागवन्यपूणण तंिज्ञानाचा सहभाि लक्षात घेता, संयुक्त उपक्रम राबगवणाऱ्या संशोधन व
गवकास घटकांना दे खील आर्षिक सहाय्य गदले जाईल.

13. स्टाटण अप्ससािी वातावरण गनर्षमतीस चालना
नवीन औद्योगिक धोरणांमुळे नागवन्यपूणण स्टाटण अप्सना आवश्यक पायाभूत सुगवधा प्रदान करून
नवउद्योजकांना पूरक वातावरण गनमाण करण्यासािी धोरणाचा भाि म्हणून राज्य शासन
पािबळ दे ईल. नवउद्योजकांना आर्षिक सहाय्य, समुपदे शन दे ऊन मदत केली जाईल व
त्यांच्या कल्पनांचे आदानप्रदान करणेसािी पुरेश्या उपाययोजना केल्या जातील.
सरकार, उद्योि आगण शैक्षगणक संस्िा यांच्यातील समन्वयाने महागवद्यालयीन
स्तरापासून स्टाटण अप्सना प्रोत्साहीत करण्यासािी योग्य ती पावले उचलली जातील.
उदयोन्मुख तंिज्ञानावर आधारीत स्टाटण अप जसे की कृगिम बुगद्धमत्ता, रोबोगटक्स, इंटरनेट
ऑफ सिग्स, नॅनो टे क्नोलॉजी इत्यादींना उद्योि / व्यवसायातील समुपदे शक पुरगवले जातील.
राज्य सवणसाधारणपणे खुल्या प्रविातील आगण अनुसूगचत जाती / अनुसूगचत जमाती
प्रविातील व मगहला उद्योजकांसािी स्टाटण अप्ससािी इनक्यूबेटरसणची स्िापना आगण
प्रोत्साहन दे ईल. जािगतक दजाच्या गवद्यापीिांच्या सहकायाने इनक्यूबेटरसणची स्िापना
करण्यात येईल व त्यांना आवश्यक आर्षिक आगण प्रशासकीय सहाय्य दे वून प्रोत्सागहत केले
जाईल.
14.

बंद घटकांच्या मालमत्तेची सोडवणूक / पुनरुज्जीवन
मेक इन इंगडया व मॅग्नेगटक महाराष्ट्र असे कायणक्रम आयोगजत करण्यासािी
घेतलेल्या पुढाकारांमुळे राज्यात मािील काही वर्ांमध्ये येत असलेल्या िुंतवणुकीचा ओघ व
पुढील 5 वर्ामध्ये रु.10 लाख कोटी िुंतवणुकीच्या लक्ष्याचा गवचार करता, त्या िुंतवणूकी
प्रत्यक्षात येण्यासािी राज्यात पुरेश्या जगमनीची उपलब्धता आवश्यक आहे .

गवशेर्त:

राज्याच्या गवकगसत भािांमध्ये जमीनीची उपलब्धता दु रापास्त झाली आहे. या बाबींचा गवचार
करुन शासन उद्योिांना अगवकगसत भािात िुंतवणूक करण्यासािी आर्षिक सवलती दे ऊ
करत आहे. त्यागशवाय बंद झालेल्या सकवा अव्यवहायण िरलेल्या उद्योिांच्या जगमनींचा सुध्दा
उपयोि करण्याचे राज्याचे प्रयोजन आहे.
शासकीय दे णी व त्यावरील शास्ती, गवत्तीय संस्िांची दे णी, कामिारांची दे णी व त्यांचे
प्रश्न व सदर जगमनींची गवल्हेवाट लावण्याची कंपन्यांची उदासीनता हे अव्यवहायण / बंद
पडलेल्या औद्योगिक उपक्रमाच्या जगमनी सोडगवण्यातील प्रमुख अडिळा िरत आहे.
यासािी खालील धोरणात्मक उपाययोजनांच्या द्वारे सदर समस्या सोडगवण्याचे राज्य
शासनाने गनगित केले आहे .
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14.1 गवशेर् अभय योजना
अ

सवण बंद व अव्यवहायण िरलेल्या उद्योिांच्या शासकीय दे णी व शास्तींच्यासािी राज्य
शासन गवशेर् अभय योजना आणणार असून त्यामध्ये सवण (शासकीय अगभकरणे समागवष्ट्ट)
शासकीय दे ण्याच्या मुिलाची एकरकमी परतफेड करुन त्यावरील व्याज आगण / सकवा
शास्ती पूणणपणे माफ करण्यात येईल. सदर माफी योजना मयागदत कालावधीसािी
कायास्न्वत असेल. तसेच सदर उद्योिांची शासकीय दे णी प्रदर्षशत करणारे ऑनलाईन
संकेतस्िळ त्यासािी कायास्न्वत करण्यात येईल.

ब

सवण गवत्तसंस्िांची दे णी (महाराष्ट्र राज्य गवत्तीय महामंडळासगहत) परतफेड करणे, हे
भारतीय गरझव्हण बँकेच्या गदशागनदे शांच्या अधीन असेल. माि सदर दे ु़णी लवकरात
लवकर परतफेड होण्यासािी राज्य शासन गवत्तीय संस्िांशी समन्वय साधेल.

क

महाराष्ट्र राज्य गवत्तीय महामंडळ एक आकर्णक एकरकमी परतफेड योजना (OTS)
जाहीर करेल.

14.2 बंद पडलेल्या औद्योगिक उपक्रमांच्या जगमनी मुक्त करणेबाबत
अ

सदर उगिष्ट्ट साध्य करण्यासािी जे बंद उद्योि िेली ५ वर्े बंद असतील आगण ज्यांच्याकडे
महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेिामध्ये 20,000 चौ.मी. एवढी
सलि (Contigious) जमीन उपलब्ध असेल अशा घटकांना औद्योगिक समूह उभारण्याची
अनुमती असेल.

ब

सदर जगमनीचा पुनणवापर होण्यासािी गवशेर् पुढाकार घेण्यात येईल. औद्योगिक
जगमनीचा वापर हा 60:40 या प्रमाणात असेल म्हणजेच 60 टक्के औद्योगिक व 40 टक्के
पूरक सेवा हे महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या क्षेिात अनुज्ञय
े राहील.

क

सदर जािेचा गवकास होण्याच्या उगिष्ट्टाने

नॉन गफसकल प्रोत्साहने गदल्यागशवाय

गवकासक पुढे येणार नाही. सबब अगतगरक्त चटई क्षेि गनदे शांक गकती द्यावा, तसेच
आकारणी करावयाचे अगधमूल्य, यासह अन्य बाबींसंदभात गनकर् तयार करण्यासािी
सगचव (उद्योि) यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 सदस्यांची सगमती नेमण्यात येत आहे. यामध्ये
सगचव (नगव-1),

सगचव (गवत्त/व्यय), गवकास आयुक्त (उद्योि) व मुख्य कायणकारी

अगधकारी (म.औ. गव. म. ) यांचा समावेश असेल.
ड

पुनणगवकसन प्रकल्पाची सत्वर अंमलबजावणी होण्यासािी चटई क्षेि गनदे शांकाची
सवलत मयागदत कालावधीसािीच दे ण्यात येईल. पुनणगवकसन प्रकल्प हे 7 वर्ांच्या
कालावधीत पूणण करणे आवश्यक आहे.
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15.

वॉक टू वकण संकल्पना
अ

“वॉक टू वकण” संकल्पनेला चालना दे ऊन शहरातील िदी कमी करण्यासािी,
राज्यात सॅटेलाईट कायालयांना गवकगसत केले जाईल. कामाच्या गिकाणापासून 5
गकमी पगरसरामध्ये कमणचाऱ्यांसािी गनवासी सुगवधा गवकगसत करण्यासािी उद्योिांना
प्रोत्साहीत केले जाईल.

ब

महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ अशा क्षेिांसािी गनयोजन प्रागधकरण असेल
आगण इतर सरकारी यंिणा गवकासासािी सहभािी होतील. सदर जािेचा गवकास
होण्याच्या उगिष्ट्टाने नॉन गफसकल प्रोत्साहने गदल्यागशवाय गवकासक पुढे येणार
नाही. सबब अगतगरक्त चटई क्षेि गनदे शांक गकती द्यावा, तसेच आकारणी करावयाचे
अगधमूल्य, यासह अन्य बाबींसंदभात गनकर् तयार करण्यासािी सगचव (उद्योि) यांच्या
अध्यक्षतेखाली 4 सदस्यांची सगमती नेमण्यात येत आहे. यामध्ये सगचव (नगव-1),
सगचव (गवत्त/व्यय), गवकास आयुक्त (उद्योि) व मुख्य कायणकारी अगधकारी (म.औ. गव.
म. ) यांचा समावेश असेल.

क

गनवासी क्षेिात, गचिपटिृहे, सावणजगनक सभािृह आगण मल्टीप्लेक्स, रुग्णालये,
नगसंि होम, शाळा आगण महागवद्यालये, प्रगशक्षण संस्िा आगण त्यांच्याशी संबंगधत
वसगतिृहे यासारख्या व्यावसागयक प्रयोजनांना परवानिी गदली जाईल. केवळ प्रदू र्ण
रहीत उद्योिांना व सेवा क्षेिास परवानिी गदली जाईल.

ड.

जर गवकासक उपरोक्त गनकर्ांचे पालन करीत नसेल तर त्यास भगवष्ट्यात

(Congestion Tax) कन्जेशन टॅ क्स कर लािू केला जाऊ शकतो.
16.

राज्यात व्यवसाय सुलभता आणणे
व्यवसायासािी स्पष्ट्ट, वेिवान व जाच-मुक्त गनयम करुन व्यवसाय करणे सोपे (ईओडीबी)
असल्याचे गनदशणक आहे . सुलभ व्यवसाय वातावरण तयार करण्याकरीता खालील उल्लेगखत
केलेल्या बाबींचा अंतणभाव करण्यात येत आहे .

16.1 महाराष्ट्र उद्योि, व्यापार व िुंतवणूक कक्ष (मैिी) सबलीकरण करणे
व्यवसाय सुलभ करण्यासािी मैिी हा राज्य सरकारचे एक पाऊल आहे .
सुरुवातीपासूनच असंख्य उपक्रमांना मंजुरी / परवानग्या / परवाना मंजूर करण्यात ते प्रभावी
िरले आहे . मैिीने सरकारची भूगमका गनयमन कत्याकडू न (रेग्युलेटर) सुकर कत्याची
(फॅगसगलटे टर) म्हणून बदलली आहे. व्यवसाय, व्यापार आगण वागणज्य क्षेिात नवीन संधी
गवचारात घेता उद्योि, व्यापार आगण वागणज्य क्षेिास प्रोत्साहन दे ण्यासािी सरकारने
घेतलेल्या पुढाकारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता मैिीला स्वायत्त दजा दे ण्यात येईल.
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जािगतक िुंतवणूक आकर्षर्त करण्यासािी मैिीची कायणकक्षा दे खील वाढगवली
जाईल. एक स्वायत्त संस्िा म्हणून मैिी ही राष्ट्रीय व जािगतक व्यासपीिावर महाराष्ट्राचे
प्रगतगनगधत्व करेल. गवगवध सगमट, मेळावे, प्रदशणने, रस्ते शो इत्यादी आयोगजत करुन तसेच
त्यामध्ये सहभािी होऊन मैिी ही राष्ट्रीय आगण आंतरराष्ट्रीय उद्योि संघटना / मंचांसह
एकगितपणे काम करेल. हे ब्रँड “मॅग्नेटीक महाराष्ट्राच्या” प्रचारासािी एक व्यासपीि असेल.
अ. महाराष्ट्रामध्ये उद्योि स्िापन व पगरचागलत करण्यासािी आवश्यक त्या राज्य शासनाशी
संबंगधत सवण सेवा, परवानिी व संमत्या मैिी संकेतस्िळाद्वारे दे ण्यात येतील. सदर मैिी
संकेतस्िळावर राज्याचे स्त्रोत, पायाभूत औद्योगिक सुगवधा, उद्योि स्िापन करण्याची
प्रगक्रया, तक्रारींचे गनराकरण व गनयम / शासन गवगनयम / आदे श इत्यादी बाबतची मागहती
उपलब्ध असेल.
ब. गवगनर्षदष्ट्ट कालावधीत सवण सेवा व मंजुऱ्या प्रदान करण्यासािी मैिीस वैधागनक मािाने व
शक्ती प्रदान करुन सक्षम केले जाईल. िुंतवणूकदारांना वेळेत मंजूरी आगण सेवा उपलब्ध
करुन दे ण्यासािी मैिीला अगधक स्वायत्ता दे ण्यात येईल. प्रारंगभक गनधीचे योिदान हे
संबगधत गवभाि/मंडळे /महामंडळे /प्रागधकारी उदा. महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास
महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदू र्ण गनयंिण मंडळ, महाराष्ट्र िृह गनमाण व क्षेि गवकास
महामंडळ (म्हाडा), शहर औद्योगिक गवकास महामंडळ मयादीत (गसडको) इत्यादी माफणत
अदा करण्यात येईल.
क मैिी कक्ष ईज ऑफ डु इंि गबझनेसच्या पुढाकारासािी औद्योगिक संघटनांसोबत समन्वय
साधेल.
ड

मैिी सुगवधा आगण हँडहोल्ल्डि सेटअप अगधक प्रभावी होण्यासािी, गवभािीय पातळीवर
दे गखल मैिी कक्ष कायास्न्वत केले जातील. मैिी स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी बाबतचा
खचण संबंधीत गवभािाकडू न करण्यात येईल.

इ

गवकास आयुक्त (उद्योि) हे याबाबत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेतील व ते कायदे शीर
प्रगक्रया राबगवण्यासािी प्रागधकारी असतील.

फ

अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती व मगहला उद्योजक प्रविातील उद्योजकतेला
प्रोत्साहन दे ण्यासािी/मािणदशणनासािी गवशेर् सहाय्यता कक्ष मैिी कक्षात स्िापन
करण्यात येईल. सदर कक्षासािी आवश्यक प्रशासकीय खचाची पूतणता सामागजक न्याय
गवभाि तसेच आगदवासी गवकास गवभाि यांचेमाफणत संयुक्तपणे करण्यात येईल.

16.2 गनयामक सुलभीकरण
अ.

पयावरण गवर्यक मंजूरी प्राप्त करण्याच्या प्रगक्रयेत सुलभता आणण्यात येईल.

ब.

उद्योिांसािी इमारत बांधकाम आराखडा मंजूर करण्याची प्रगक्रया राज्यभरात
एकसारखी तकणसंित करण्यात येईल.
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क.

नािरी स्िागनक स्वराज्य संस्िेचे क्षेि विळता १० एकरपेक्षा जास्त क्षेिफळ असणाऱ्या
औद्योगिक क्षेिासािी महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ यांना गवशेर् गनयोजन
प्रागधकरण म्हणून घोगर्त करण्यात येईल.

ड.

महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेिामध्ये फक्त महाराष्ट्र
औद्योगिक गवकास महामंडळ हे स्िागनक स्वराज्य संस्िेच्या कराच्या प्रयोजनासािी
आंतरमाध्यम (इंटरफेस) म्हणून काम करेल.

इ. राज्याच्या सेवा अगधगनयम कायद्यांतिणत मैिी कक्षाला अगपलीय अगधकार दे ण्यात येतील.
तसेच मैिी कक्षाच्या प्रभावी कामकाजासािी स्वतंि कायदा करुन अगधकार प्रदान केले
जातील.
17.

व्यापार व वागणज्यासािी पुढाकार

17.1 व्यापार व वागणज्य यांना पािबळ दे ण्यासािी प्रशासकीय कक्ष
राज्याच्या व्यापार आगण वागणज्य क्षेिाचे रोजिार गनर्षमतीतील तसेच अिणव्यवस्िेमध्ये
योिदानाचे महत्त्व लक्षात घेता, व्यापार व वागणज्य क्षेिास प्रोत्साहन दे ण्याकरीता उद्योि गवभािांतिणत
एक स्वतंि कक्ष / कायासन तयार केले जाईल तसेच त्याच्या अंमलबजावणीस सहाय्य करण्यासािी
उद्योि संचालनालयामध्ये स्वतंि कक्षाची गनर्षमती केली जाईल.
17.2

जािगतक िुंतवणूक प्रोत्साहन पगरर्दे ची स्िापना
जािगतक औद्योगिक िुंतवणूकीला आकर्षर्त करण्यासािी, राज्य सरकारने िुंतवणूक

प्रोत्साहन आगण सुलभतेसािी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. उद्योजकांना गवगवध शासकीय
यंिणांच्या वतीने गदल्या जाणाऱ्या मंजूरी / परवाने एक गखडकीद्वारे गमळवून देण्यासािी राज्याने एक
गखडकी योजना मैिी अंतिणत यापूवीच स्िागपत केली आहे .
जािगतक िुंतवणूकदारांनी िुंतवणूक करण्यास दाखगवलेल्या स्वारस्याचा लाभ घेण्यासािी
राज्य शासन मा.मुख्यमंिी यांच्या अध्यक्षतेखाली जािगतक िुंतवणूक प्रोत्साहन पगरर्दे ची स्िापना
करेल. राज्यात गवगवध क्षेिांमध्ये िुंतवणूक आकर्षर्त करण्यासािी ही पगरर्द जिभरातील
उद्योजकांचे मजबूत जाळे तयार करेल. भगवष्ट्यात पगरर्द युनायटे ड स्टे ट्स, यूरोप, आगशया, मध्य
पूवण आगण आगफ्रका इत्यादी दे शांबरोबर गद्वपक्षीय संबंध स्िागपत करेल.
जािगतक िुंतवणूक प्रोत्साहन पगरर्द राज्यात जािगतक स्तरावरील िुंतवणूक आकर्षर्त
करण्यासािी खालीलप्रमाणे गवगवध उपक्रम राबगवण्यात येतील.
1. जािगतक स्तरावरील लक्ष्य क्षेिातील (Target Sector) िुंतवणूकीची संधी ओळखणे आगण
त्याची गनवड करणे.
2. राज्यात जािगतक िुंतवणूकीला चालना दे ण्यासािी औद्योगिकदृष्ट्ट्या समृद्ध दे शांशी गद्वपक्षीय
संबंध स्िागपत करणे.
3. राज्यामध्ये जािगतक िुंतवणूक आकर्षर्त करण्याकरीता स्िागनक आगण आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर प्रोत्साहनात्मक कायणक्रम आयोगजत करणे आगण त्यात सहभािी होणे.
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4. जािगतक िुंतवणूकदारांसािी जी 2 जी आगण जी 2 बी बैिका आयोगजत करणे.
5. भारताबाहेर व्यापार मेळाव्यामध्ये सहभािी होणे आगण रोड शो आयोगजत करणे.
6. जािगतक िुंतवणूकदारांसािी ग्लोबल लीड मॉगनटसरि, पािपुरावा आगण हँड होल्ल्डि करणे.
7. प्रचारात्मक जागहरातींद्वारे ब्रँड मॅग्नेगटक महाराष्ट्राचा िुंतवणूकीस अनुकूल स्िान म्हणून
गवकास करणे.
8. कॉन्स्युलेट जनरलच्या कायालयाद्वारे आगण वेिवेिळया सरकारी यंिणांच्या समन्वयाने
दे शामध्ये परकीय िुंतवणूकीचा मािोवा घेणे.
9. िुंतवणूकदारांच्या स्वारस्याच्या ऑनलाइन रॅसकिसािी वेब-आधागरत पोटण ल स्िापन करणे.
10. जािगतक िुंतवणूक प्रोत्साहन पगरर्दे चे कायालय मैिी मध्ये असेल.
18.

गनयात प्रचालन पुढाकार
महाराष्ट्र 2017-18 या आर्षिक वर्ात रू.4.49 लाख कोटी इतकी गनयात करून
भारतामध्ये प्रिम क्रमांकावर आहे आगण िेल्या दशकात राज्याच्या गनयातीमधील प्रितीचा
आलेख उं चावत आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख गनयातींमध्ये रत्ने आगण आभूर्णे, अगभयांगिकी
यंिसामग्री आगण उपकरणे, और्धोत्पादने, मागहती तंिज्ञान, लोह आगण स्टील, वाहने आगण
सुटे भाि / उपकरणे, कापूस व इतर कृर्ी उत्पादनांचा समावेश आहे . गनयात व्यूहरचना
आखण्याकरीता एक अभ्यास अहवाल तयार करण्यात आलेला असून त्यामध्ये वस्त्रे,
अगभयांगिकी वस्तू, कृर्ी उत्पादन आगण प्रगक्रयाकृत खाद्य पदािण, आयटी / आयटीईएस,
ऑटो व ऑटोचे सुटे भाि आगण और्धे आगण रसायने ही प्रमुख क्षेिे गनयात वाढीसािी
अधोरेगखत करण्यात आलेली आहेत.

18.1 गनयात प्रचालन पगरर्दे ची स्िापना
कोणत्याही दे शाची आर्षिक कामगिरी ही त्याच्या जािगतक व्यापारातील म्हणजेच
गनयातीवर अवलंबून असते. केंद्र सरकारच्या क्षेिीय गनयात प्रचालन पगरर्द (सेक्टोरल
एक्स्पोटण प्रमोशन कॉस्न्सल) च्या धतीवर राज्य शासनाने मा.मंिी (उद्योि) यांच्या
अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र गनयात प्रचालन पगरर्दे ची स्िापना करण्याचे योगजले आहे . ही
पगरर्द गनयातागभमुख उद्योिांना प्रोत्सागहत करेल तसेच स्पधात्मकतेबिल जािरुकता
गनमाण करण्यासािी आगण गनयात वाढीस प्रोत्साहन दे ण्यासािी एक व्यासपीि म्हणून कायण
करेल. पगरर्दे ची प्रमुख काये खालीलप्रमाणे असतील.
1. जािगतक आगण स्िागनक भािधारक, सरकारी यंिणा आगण आंतरराष्ट्रीय समुदायांसह
संवाद.
2. गनयात प्रचालनासािी आराखडा तयार करणे.
3. गनयातक्षम घटकांच्या तक्रारींचे गनराकरण करणे व गनयातीसंबंधी मागहती पुरगवणे.
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4. गनयातीसंबंधी बौस्ध्दक मागहती : जिभरातील गनयातागभमुख उत्पादने, ब्रॅण्ड आगण
सेवांच्या मािणीशी संबंगधत बाजार बुगद्धमत्ता, व्यवसाय बुगद्धमत्ता इ. सािी एक गवचार मंच
म्हणून कायण करेल.
5. राज्यातील गनयात वाढगवण्यासािी गवपणननाशी संबंगधत गवगवध सहाय्यासािी ती एक
सुगवधा संस्िा म्हणून काम करेल.
अ) मुद्रा गवकसन: दे शांतिणत आगण जािगतक स्तरावर राज्यामधील प्रगसद्ध ब्रॅण्डचा
प्रचारात्मक जागहरातींद्वारे गनयात उत्पादनांसािी गवकास केला जाईल.
ब) गनयात जािरूकता: प्रगशक्षण कायणक्रम, कायणशाळा, पगरसंवाद इ. द्वारे गनयात क्षमता आगण
प्रगक्रयेबिल जािरूकतेचा प्रसार केला जाईल.
क) प्रदशणन आयोगजत करणे: गनयात प्रचालन प्रदशणन, पगरसंवाद, कॉन्फरन्स इत्यादी
(दे शांतिणत आगण आंतरराष्ट्रीय) आयोगजत करण्यासािी गनयातदार / संस्िा/मंडळ /
ईपीसी यांना सहाय्य प्रदान करणे.
ड) प्रदशणनांमध्ये सहभाि: दे शांतिणत आगण आंतरराष्ट्रीय प्रदशणनांमधील सहभािास प्रोत्साहन
दे ण्यासािी, राज्य शासन प्रदशणनांमध्ये सहभािी होण्यासािी आलेल्या खचास सहाय्य
दे ईल.
इ) गनयात उत्पादन गवकास: नवीन उत्पादनांना गनयात आगण नवीन बाजारपेि गमळवून
दे ण्याकरीता गवदे शी ग्राहकांना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांकडू न गनयात नमुने (सॅम्पल्स)
उपलब्ध करून दे ण्यास प्रोत्साहन गदले जाईल.
फ) उत्कृष्ट्ट गनयात पुरस्कार: गनयातदारांना गनयातीमधील उत्कृष्ट्ट कामगिरी केल्याबिल
पुरस्कार गदले जातील.
18.2 गनयात पायाभूत सुगवधा पािबळ
1. प्रदशणन व कन्व्हेन्शन केंद्र: प्रादे गशक गनयात क्षमतेस समिणन दे ण्यासािी राज्याच्या गवगवध
गवभािांमध्ये प्रदशणन व कन्व्हेन्शन केंद्रे स्िागपत केली जातील
2. अंगतम टप्प्यापयंत जोडणी: आवश्यक भौगतक आधारभूत संरचना म्हणून अंगतम
टप्प्यापयंत जोडणी प्रामुख्याने कृर्ी संबंगधत गनयातीसािी प्राधान्याने घेतली जाईल.
3. चाचणी आगण िुणवत्ता प्रमाणन प्रयोिशाळा : शासनाने अधोरेगखत केलेल्या संबंगधत
औद्योगिक समूहाजवळ चाचणी आगण िुणवत्ता प्रमाणन प्रयोिशाळे ची स्िापना करण्यास
राज्य सहाय्य करेल. औरंिाबाद,नािपूर, नागशक, पुणे, जळिाव, सोलापूर, कोल्हापूर,
सांिली आगण रत्नागिरीच्या गनयातक्षम औद्योगिक समूहांमध्ये समर्षपत चाचणी आगण
िुणवत्ता प्रमाणन प्रयोिशाळा उभारण्यात येतील. एमआयडीसीद्वारे शक्य गतिे जमीन
उपलब्ध करून दे ण्यात येईल. 5 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प मयादे सह प्रकल्प खचाच्या 50%
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भांडवली खचण (जमीन विळता) धोरणाच्या कालावधीत राज्यामधील पगहल्या 12
प्रयोिशाळांना अनुदान सहायता स्वरूपात दे ण्यात येईल.
4. राज्य शासन योजनांतिणत योजनांद्वारे अिणसंल्पीय तरतूदीद्वारे अश्या प्रकल्पांना सहाय्य
करेल.
18.3 साहस भांडवल गनधी (व्हेंचर कॅगपटल फंड)
राज्य साहस भांडवलासािी गसडबीला गनधी उपलब्ध करुन देईल व सदर गनधी गनयातक्षम
घटकांना (ईओयू) व्यवहायणता-तफावत-गनधी (व्हायगबगलटी िॅप फंसडि) म्हणून दे ण्यात येईल.
19.

गवशेर् पुढाकार
प्रादे गशकदृष्ट्ट्या संतुगलत आगण सवणसमावेशक वाढीचा गवचार दृष्ट्टीसमोर िे ऊन राज्यात
िुंतवणूक आगण रोजिार वाढगवण्यासािी गवगवध गवशेर् पुढाकार प्रस्तागवत आहेत.

1 9 .1 महाराष्ट्राच्या अगवकगसत गजल््ांमध्ये उद्योिांसािी गवशेर् प्रोत्साहने
औद्योगिक गवकासात क्षेिीय असमानता दू र करण्यासािी खालील क्षेिांना धोरणांतिणत
अगतगरक्त प्रोत्साहने दे ण्यात येतील.
1. गवदभण, मरािवाडा, रत्नागिरी, ससधुदुिण आगण धुळे,
2. गवना उद्योि गजल्हे ,
3. नक्षलग्रस्त क्षेि (महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योि, ऊजा व कामिार गवभािाने जारी केलेल्या
1 एगप्रल 2013 रोजीचा शासन गनणणय क्रमांक: पीएसआय -2013 / (सीआर - 54)
/उद्योि-8 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे)
4. आकांक्षी गजल्हे (उस्मानाबाद, िडगचरोली, वागशम आगण नंदुरबार).
या गजल््ात सामुगहक प्रोत्साहन योजना-2019 अंतिणत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम,
मोठ्या व गवशाल प्रकल्पांना िुंतवणूक आकर्षर्त करण्यासािी आगण रोजिार गनमाण
करण्यासािी अगतगरक्त गवत्तीय प्रोत्साहने व प्रोत्साहने उपभोिण्यासािी अगधकचा कालावधी
गदला जाईल.
रोजिारावर आधागरत मोठ्या आगण गवशाल प्रकल्पांसािी, रोजिार गनर्षमतीसािीची
गकमान मयादा इतर भािांपेक्षा कमी असेल.
19.2

कृर्ी व अन्न प्रगक्रया, हगरत ऊजा / बायो-इंधन आगण उद्योि 4.0 मधील उद्योिांसािी गवशेर्
प्रोत्साहने
कृर्ी व अन्न प्रगक्रया (गद्वतीय व तृतीय प्रगक्रया करणारे घटक आगण उत्पादन आगण
प्रगक्रया करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या), हरीत ऊजा / जैगवक इंधन आगण उद्योि 4.0
मधील पाि औद्योगिक उद्योिांना 20% अगतगरक्त आर्षिक प्रोत्साहने दे ण्यात येतील आगण
दोन वर्ण अगतगरक्त पािता कालावधी अनुज्ञय
े असेल .
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19.3 अनुसूगचत जाती-जमाती व मगहला उद्योजकांसािी गवशेर् प्रोत्साहने
अनुसूगचत जाती / अनुसूगचत जमाती व मगहला उद्योजकांसािी गवकगसत केलेल्या
अिवा त्यांनी गवकगसत केलेल्या औद्योगिक वसाहतींना प्राधान्य व अगतगरक्त आर्षिक सहाय्य
दे ण्यात येईल.
नवीन म.औ.गव.महामंडळ क्षेिांमध्ये, 20% क्षेि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसािी प्रिम
प्राधान्याने जमीन वाटप करण्यात येईल. तसेच 20% क्षेि अनुसूगचत जाती / अनुसूगचत
जमाती व नव बौध्द उद्योजकांसािी आगण 5% क्षेि मगहला उद्योजक आगण मगहला बचत
िटांच्या औद्योगिक घटकांसािी व 5 % क्षेि गदव्यांिासािी प्रिम प्राधान्याने जमीन वाटप
करण्यात येईल. प्राधान्याने जमीन वाटपाची मयादा कोणत्याही नवीन औद्योगिक क्षेिात या
संवि
ं ासािी वाटपाची कमाल क्षेिीय मयादा 25% इतकी असेल या गवर्यी महाराष्ट्र
औद्योगिक गवकास महामंडळाच्या जमीन वाटप गनयामावलीत आवश्यक बदल करण्यात
येतील.
अनुसूगचत जाती / अनुसूगचत जमातीमधील उद्योजकांसािी आगण मगहला
उद्योजकांसािी उबवन केंद्रे (इन्क्युबेटर) स्िापन करणाऱ्या उद्योजकांना अगधकचे आर्षिक
सहाय्य गदले जाईल.
अनुसूगचत जाती / अनुसूगचत जमाती आगण मगहला उद्योजकांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार
मेळाव्यात सहभािी होण्यासािी आर्षिक सहाय्य गदले जाईल. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
अनुसूगचत जाती जमाती उद्योजकता प्रोत्साहन कायणक्रमाअंतिणत अनुसूगचत जाती/जमाती
उद्योजकतेस प्रोत्साहन गमळणेसािी, त्यांचे उद्योि सुलभतेने स्िागपत होणेसािी व्हेंचर
कॅगपटल सुगवधा उपलब्ध केलेली आहे.सदर व्हेंचर कॅगपटल सुगवधेचा लाभ कायणरत
उद्योिांसमोर नवीन स्िागपत होणाऱ्या उद्योिांनाही दे ण्यात येईल.
20.

राज्य पातळीवरील उद्योि पुरस्कार
महाराष्ट्र हे भारतातील सवात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य असून ते दे शाच्या
जीडीपीमध्ये 15% योिदान दे ते. राज्यातील औद्योगिक गवकासासािी गवगवध उद्योिांनी प्रचंड
योिदान गदले आहे यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजिार गनर्षमती झाली आहे . त्यांच्या अतुलनीय
योिदानास प्रोत्साहन दे ण्यासािी राज्यातफे दरवर्ी अशा उद्योि / व्यवसागयकांना राज्य
पातळीवरील उद्योि पुरस्कार दे ऊन सन्मागनत करण्याचे प्रस्तागवत आहे . या पुरस्कारांसािी
नवीन योजना तयार केली जाईल.
सध्या, राज्यातील गवगवध गजल््ांमध्ये उद्योि गदवस आयोगजत केला जातो. सूक्ष्म, लघु
व मध्यम उपक्रमांना प्रोत्सागहत करण्यासािी गजल्हा पुरस्कार योजना योग्यगरत्या पुनर्षनर्षमत
केली जाईल.
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21.

गजल्हा उद्योि केंद्रांचे सक्षमीकरण करणे.
गवगवध धोरण आगण योजनांवर व्यापक मागहती दे ण्यासािी तसेच गजल्हा व्यापार
स्तरावर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांचे गवपणन, व्यापार आगण वागणज्य, उद्योजकता गवकास
आगण आजारी असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांचे पुनरुज्जीवन करण्यास पािबळ
दे ण्यासािी गजल्हा उद्योि केंद्रांचे (डीआयसी) सक्षमीकरण करण्यात येईल. पायाभूत सुगवधा
अद्ययावत करुन, गडगजटलीकरणास प्रोत्साहन दे ऊन तसेच क्षमतावृध्दी उपक्रम करून
गजल्हा उद्योि केंद्रांचे (डीआयसी) सक्षमीकरण करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार गजल्हा
उद्योि केंद्रांतिणत गवद्यमान योजनांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील.

22.

उद्योजकता उत्तेजनासािी गशखर संस्िा

22.1 उद्योजकता उत्तेजनासािी गशखर संस्िा
महाराष्ट्रात जािगतक स्तरावरील (स्टे ट ऑफ आटण ) गशखर उद्योजकता गवकास संस्िा
ही मुंबई महानिर क्षेिात कळं बोली गज.रायिड येिे महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योि गवकास
महामंडळाच्या जािेवर स्िापन केली जाईल. त्याची मुख्य वैगशष्ट्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत.
1. सदरहू संस्िा उद्योजकतेला उत्तेजन दे णारी राज्यातील गशखर संस्िा असेल व ती अन्य
उद्योजकता गवकास व व्यवस्िापन गवकास कायणक्रमांचे आयोजन करेल तसेच क्षेि गवगशष्ट्ट
(सेक्टर स्पेगसगफक्स) कौशल्य गवकास कायणक्रम, हॅ ण्ड्स ऑन प्रगशक्षण व नवीन गपढीतील
उद्योजकांना प्रोत्साहन दे ण्यासािी मािणदशणन करेल आगण स्टाटण -अप्सना प्रोत्साहीत करेल.
2. संस्िेमध्ये गकमान 200 प्रगशक्षणार्थ्यांसािी गनवासाची सुगवधा करण्यात येईल.
3. संस्िा राष्ट्रीय आगण आंतरराष्ट्रीय संस्िांसोबत सहकायण करार करेल आगण डे टा सेंटर, ईवाचनालय, उबवन केंद्र, प्रदशणन व गवक्री केंद्रे इत्यादीसारख्या महत्वाच्या सुगवधासह सुसज्ज
असेल.
4. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योि गवकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ, राज्य
खादी ग्रामोद्योि मंडळ यांच्यामाफणत तसेच तंि व उच्च गशक्षण गवभाि, सामागजक न्याय व
आगदवासी गवकास गवभािांद्वारे या संस्िेवर प्रगतगनगधत्व केले जाईल.
5. महाराष्ट्र उद्योजकता गवकास केंद्राच्या (एमसीईडी) गवद्यमान रचनेचा वापर या संस्िेसािी
केला जाईल.
6. अगतगरक्त मुख्य सगचव / प्रधान सगचव (उद्योि) च्या दे खरेखीखाली ही संस्िा स्वायत्त संस्िा
असेल आगण कायणकारी पगरर्द ही गवकास आयुक्त (उद्योि) यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल.
22.2

सुसज्ज प्रदशणन व कन्व्हेन्शन केंद्राची स्िापना
महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामंडळ आगण महानिरपागलका यासारख्या राज्य /
स्िागनक प्रागधकरणांद्वारे प्रदशणन व कन्व्हेन्शन केंद्रे गवकगसत केली जात आहेत. महाराष्ट्र
औद्योगिक गवकास महामंडळ सुसज्ज प्रदशणन व कन्व्हेन्शन केंद्र गवकगसत करेल. सुसज्ज
प्रदशणन व कन्व्हेन्शन केंद्राच्या गवकासासािी राज्य सरकार आवश्यक ते सहाय्य दे ईल.
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23.

सामागजक दागयत्व गनधी (कॉपोरेट सोशल गरस्पॉस्न्सगबगलटी) (सीएसआर) अंतिणत कामे.
समाजाच्या प्रती सद्भावना व्यक्त करण्याचा भाि म्हणून, सामुगहक प्रोत्साहन
योजनेंतिणत राज्य सरकारकडू न प्रोत्साहन गमळवणारे औद्योगिक घटक त्यांच्या कॉपोरेट
सोशल गरस्पॉस्न्सगबगलटी फंडच्या गकमान 50% रक्कम राज्यामध्ये गवकास कामासािी खचण
करतील.

24.

क्षेि गवगशष्ट्ट धोरणे
अ मािील काही वर्ांमध्ये महाराष्ट्राने क्षेि गवगशष्ट्ट धोरणे तयार / बदल केली असून त्यांना
नवीन औद्योगिक धोरणाशी संलग्न करण्यात येईल.
ब

उपरोक्तपैकी काहीही असले तरी, राज्य शासनाने राज्याच्या गवगवध क्षेिगनहाय
धोरणांतिणत गवशेर् तरतुदी केल्या आहे त. ही धोरणे खालीलप्रमाणे आहे त.

1. रेगडमेड िारमेंट गनर्षमती ,जेम्स अँड ज्वेलरी , सूक्ष्म इलेक्रॉगनक्स व अगभयांगिकी घटक
याकगरता फ्लॅटेड िाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-2018
2. गफनटे क धोरण - 2018
3. महाराष्ट्र कार्थ्या धोरण - 2018
4. महाराष्ट्र इलेस्क्टकल व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण - 2018
5. महाराष्ट्र लॉगजस्स्टक पाकण धोरण - 2018
6. वस्त्रोद्योि धोरण - 2018
7. क्लाउड कॉम्प्युसटि धोरण -2018
8. अवकाश आगण संरक्षण क्षेि उत्पादन धोरण -2018
9. मागहती तंिज्ञान व मागहती तंिज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- 2015
10. इलेक्रॉगनक्स धोरण- 2016
11. गकरकोळ व्यापार धोरण-2016
12. एकास्त्मक औद्योगिक क्षेि गवकगसत करताना गवकासकांना सोई सवलती-2018
13. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूगचत जाती व जमातीसािी गवशेर् सामुगहक
प्रोत्साहन योजना - 2016
14. मगहला उद्योजकांसािी गवशेर् धोरण-2017
15. टे लीकॉम पायाभूत सुगवधा धोरण 2018
क

प्रचगलत क्षेिगनहाय धोरणांमध्ये महाराष्ट्राच्या पुवीच्या औद्योगिक धोरणांचा आगण त्याअंतिणत
सवलतींच्या सवणसामान्य गनयमांचा सकवा सामुगहक प्रोत्साहन योजनेतील सवलतींचा संदभण
आहे. सदर धोरण (महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2019) जाहीर झाल्यावर, अन्यिा गवगनर्षदष्ट्ट
केलेले असल्यागशवाय, असे संदभण हे महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2019 त्यामधील
सवलतींच्या सवणसामान्य गनयम सकवा सवलतींना अनुलक्षून असल्याचे मानण्यात येईल.

ङ

गवगवध धोरणांतिणत (जसे की, एकास्त्मक औद्योगिक क्षेि धोरण, इलेक्रॉगनक्स धोरण इत्यादी)
पाि उद्योिांना लािू असलेली मुद्रांक शुल्क सवलत तशीच सुरु राहील.

Page 54 of 80

25.

धोरणाचे संगनयंिण व आढावा.
महाराष्ट्र राज्याचे औद्योगिक धोरण-2019 चा पगरणामकारक आढावा व
अंमलबजावणी होण्यासािी तसेच आवश्यक स्पष्ट्टीकरण / अिणउकल करण्यासािी तसेच
त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रितीवर गनयंिण िे वण्यासािी अपर मुख्य सगचव/प्रधान सगचव
(उद्योि) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सगमती कायणरत असेल. ही सगमती नवीन औद्योगिक
धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासािी व अंमलबजावणीवर संगनयंिण िे वण्यासािी एक
प्रकल्प संगनयंिण सगमती स्िापन करण्यात येईल. सदर प्रकल्प संगनयंिण सगमती म्हणून
कायणरत राहील.

26.

धोरणातील फेरबदलासािी सगमती :महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2019 काही शंका/ अडचणी/ संगदग्धता गनमाण
झाल्यास, अशा शंका/ अडचणी/ संगदग्धते संदभात गनणणय घेण्याचे व औद्योगिक धोरणात
आवश्यक ते फेरबदल करण्याचे अगधकार शासन गनणणय क्र. आयडीएल-1004 / प्र.क्र.318
/उद्योि-8, गदनांक 24/12/2004 अन्वये ििीत मा. मुख्यमंिी यांच्या अध्यक्षते खालील
मंगिमंडळ उपसगमतीस राहतील.

27.

उद्योि गवर्यक बाबींचे गनधारण करण्यासंदभात मंिीमंडळ उपसगमती :संयुक्त उपक्रमाद्वारे स्िागपत गवशेर् आर्षिक क्षेिे (SEZ), केंद्र शासनाचे कर रचनेतील
बदल, बाजार पेिेतील प्रगतकुलता इत्यादी कारणांमुळे अडचणीत आली होती. अशा
उपक्रमांना सुलभ गनिणमन मािण (Exit Policy) करुन दे ण्यासािी एकास्त्मक औद्योगिक क्षेिे
(IIA) ही संकल्पना सन 2013 च्या औद्योगिक धोरणात अंतभूत
ण करण्यात आली होती. अशा
संक्रमणावस्िेतील गवशेर् आर्षिक क्षेिामध्ये गवकासकानी मोिया प्रमाणावर िुंतवणूक केली
आहे व ही िुंतवणूक बऱ्याच कालावधीपासून अडकून पडलेली आहे, ही बाब शासनास ज्ञात
आहे. त्यामुळे अशा उपक्रमांना अगधक प्रोत्साहने दे ण्याचा शासनास गनधार आहे. सन 2025
पयंत राज्याची अिणव्यवस्िा 1 गरगलयन युएस डॉलर पयंत नेण्याचे उगिष्ट्टपूती करण्यामध्ये
"सेवा" क्षेिाचा गहस्सा लक्षणीय आहे. या बाबी गवचारात घेता राज्यशासनाच्या संयुक्त
उपक्रमातील जी गवशेर् आर्षिक क्षेिे गवना-अगधसूगचत झाल्यावर एकास्त्मक औद्योगिक क्षेि
म्हणून घोगर्त होतील अशा औद्योगिक क्षेिामध्ये सेवा क्षेिाचा 'प्रोत्साहन रगहत' वापर अनुज्ञय
े
राहील. ज्या सेवा / प्रकल्प इतर प्रशासकीय गवभािाच्या शासकीय धोरणात मंजूर करण्यात
आलेल्या आहेत केवळ अश्या सेवा / प्रकल्प या औद्योगिक क्षेिात घेता येतील. या व्यगतगरक्त
इतर सेवा / प्रकल्पाबाबत शा. गन. क्रमांक आयडीएल-1004/प्र. क्र. 318/उद्योि-8, गदनांक
24/12/2004 अन्वये ििीत मा. मुख्यमंिी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंिीमंडळ उपसगमती
गनणणय घेईल.
***********
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Maharashtra Industrial Policy 2019
1

Preamble

Maharashtra has been the leader in industrial development in India. With world class
infrastructure together with rewarding industrial policies and ease of doing business initiatives,
the State is home to several global brands. The State has witnessed unprecedented
technological advancements in the industries, thus attracting several innovative enterprises and
start-ups in various upcoming technology field including Industry 4.0 and IT/ITes. Maharashtra
is an automobile manufacturing hub of the country. The State is also a leader in agro and food
processing industries. With highest exports from the State it has truly become any investors
most preferred destination. Major reforms are being implemented in India supporting its steady
growth towards becoming third largest economy of the world. Maharashtra intends to be a major
contributor in Nations economy, by strengthening its numero uno position and “Magnetic
Maharashtra” brand with its progressive vision focused on accelerated industrial growth and
sustainable development.

1.1 Introduction to Maharashtra
Maharashtra, the most industrialized state in the country is located in the western region
of India. With Gross State Domestic Product (GSDP) of INR 24.97 lakh crore (US$387 billion),
Maharashtra is the largest economy in India and accounts for 15.01% of the country’s GDP in
2017-18. The economy of Maharashtra is mainly driven by manufacturing, finance, international
trade, mass media, technology, petroleum, fashion, apparel, gems and jewelry, IT & ITeS and
tourism. The city of Mumbai houses the headquarters of most of the major corporate and
financial institutions, of the country. India's main stock exchanges (BSE and NSE) and main
commodity exchanges are located in the city along with the capital market. Maharashtra has
well-established industrial and financial ecosystem and became a leading industrial and
financial center of the country under the pragmatic leadership. It has attracted major industrial
investments from domestic as well as renowned foreign investors. According to the Department
of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Government of India, cumulative FDI inflows in
Maharashtra during April 2000 to December 2017 stood at US$ 113.82 billion, amounting to
one third of the total FDI inflow in the country.

Magnetic Maharashtra- Attractions Unlimited
Maharashtra is the most favoured destination for industries owing to its well-developed
infrastructure, skilled workforce, strategic location with good transportation network,
Progressive Sectorial Policies, best incentive policy and much more. Because of this,
Maharashtra has been able to attract highest investments from within and outside India and it
has emerged as a brand “MAGNETIC MAHARASHTRA- Attractions Unlimited”.
1.1.1 Strategically Located: Maharashtra is the third-largest state in India in terms of area
and the second-largest in terms of population. It stretches over 307,690 sq.km with a
total estimated population of 112.4 million (Census 2011). The Arabian Sea makes up
the State's western coast and accounts for a 720 km long coastal line. As per Census
2011, the State is highly urbanized at 45.2%. It is also the wealthiest state in India, by
all major economic parameters. The state capital, Mumbai, which is also financial capital
of India is one of the largest metropolitan area in the world and India‘s largest and most
populous city. In the age of free movement of goods, post implementation of GST in
India, the State is best suited for manufacturing aimed at both national and international
markets because of its geographical location as a major business hub connecting North
and South India.
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1.1.2

Well-developed Infrastructure: The State is well connected to major industrial and
consumption centers through road, rail, air and port connectivity. With power generation
capacity of over 43,000 MW, Maharashtra ensures 24x7 power supply to its
industries. Through Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), the state
also ensures land (both developed and undeveloped) availability to the investors.
a. Road network: National highways of around 22,000 km are passing through the

state. Futuristic expressway projects such as Maharashtra Samruddhi Mahamarg a super communication expressway and an industrial corridor connecting Nagpur
and Mumbai, and Mumbai and Vadodara Expressway - 380 km long, six-lane,
controlled-access expressway, connecting the cities of Vadodara, Gujarat and
Mumbai, Maharashtra are under construction.
b. Rail network: Two major railway zones are enhancing the State’s connectivity to

the domestic market. Maharashtra has longest metro rail network of around 233 km
under construction in the country with ongoing metro projects such as Mumbai metro,
Nagpur metro and Pune metro.
c.

1.1.3

Airport and seaports: Maharashtra has 7 domestic airports and 4 international
airports and further the state government is developing 10 new airports of which
Shirdi, Nashik, Nanded, Kolhapur and Jalgaon airports are currently functional and
Ratnagiri, Gondia, Sindhudurg and Amaravati airports are yet to come up. The state
is well connected to the world via sea through 2 major ports and 53 minor ports.

Abundant Highly qualified and Skilled Labour Pool: The state is home to 20 state
universities, 21 deemed universities and several institutes of national importance like
Indian Institutes of Technology (IIT), Indian Institutes of Management (IIM), National
Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Pharmaceutical Education
and Research (NIPER), Tata Institute of Social Sciences (TISS), National Institute of
Construction Management and Research (NICMAR),Institute of Chemical Technology
(ICT) etc. More than 6,000 institutes in the state enrolls over 1.6 million students per
annum.

1.1.4

Established Industrial Ecosystem: Several renowned industrial units have come up
as a result of the supporting Industrial policy environment. As per Economic Survey of
Maharashtra the expected growth of manufacturing sector in 2017-18 is 7.6 per cent.
The state has well developed industrial ecosystem for various industries including
Automobile (Pune and Aurangabad region), ESDM (Pune region), Pharmaceuticals &
Chemicals (Mumbai- Thane, Aurangabad and Pune region), Engineering (AhmednagarNashik, Pune and Aurangabad region, FMCG (Pune region), Textile (Solapur and
Nagpur-Amravati region), Food Processing (Solapur, Ahmednagar-Nashik, NagpurAmravati region), Logistics (Mumbai-Thane and Nagpur-Amravati region), Cement and
Steel industry (Vidarbha-Marathwada region) and IT & ITES (Mumbai-Thane, Pune and
Nagpur-Amravati region). During 2014 to 2018, 119 private IT parks with an investment
of approximately INR 192.60 billion and employment of 5,50,000 have come up in the
state.
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Ease of Doing Business: Dedicated investor facilitation cell and online Single Window
portal has been established under Maharashtra Industry, Trade & Investment Facilitation
Cell (MAITRI). The Single Window Portal has provision for single application, payment,
tracking and monitoring of majority of industry related approvals across various
departments of the State Government. MAITRI cell also acts as a grievance redressal
cell. It provides G2B services, one-stop-shop for existing and prospective investors. As
per World Bank Doing Business report 2019 (assessment covering 190 economies),
India was ranked 77, a massive jump of 23 positions against its rank of 100 in 2018 and
130 in 2017. In the ranking, evaluation of cities of Mumbai and Delhi is done (cities with
population over 10 million). Mumbai has been the largest contributor in achieving
quantum jump in the World Bank ranking. As per ‘Asian Competitiveness Institute of
Lee Kuan Yew School of Public Policy of Singapore’ index on ease of doing
business in 2016, Maharashtra ranks first in the country.
1.1.5

2

Conducive Policy Environment and Proven Track Report : Maharashtra has
progressive sectional policies for industries aimed at improving business environment in
the state. In light of these policies, the state is able to maintain its leadership position in
industrial investment. Mega events were organized in the State such as Magnetic
Maharashtra and Make in India along with State’s participation in various national and
international road shows. All these efforts resulted in receipt of industrial investment
proposals over INR 8 lakh crore in the last five years.

Vision
‘Maharashtra - a global investment, manufacturing and technology hub, promoting
sustainable development’.

3

Mission

To make Maharashtra first US$1 trillion economy in the country, by augmenting
manufacturing ecosystem, complemented by ease of doing business initiatives, thereby
evolving it into a preferred destination for global manufacturers and investors, resulting into
largest employment creating state with balanced regional and inclusive growth, by 2025.

4

Target
a. To attain manufacturing sector growth rate of 12% to 13% to reach GSDP share of 25%

by 2023-24.
b. Attract investments worth INR 10 lakh crore by 2023-24.
c. Create employment opportunities for 40 lakh people by 2023-24.

5

Policy Objectives and Strategies

5.1

To retain leadership position in industrial investment by providing conducive
business environment.
5.1.1 Developing dedicated state-of-the-art infrastructure based on sector specific
requirements.
5.1.2 Creating land bank for industries through MIDC.
5.1.3 Providing special fiscal incentive packages to projects of importance including emerging
technologies.
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5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.1.8
5.1.9

Promoting investments through sector specific promotion/policies with focus on
identified thrust sectors.
Creating government, industry and academia interface.
Incentivizing investments in R&D and startups.
Facilitating Ease of Doing Business initiatives and strengthening Maharashtra’s Single
Window System i.e. MAITRI - an online portal, to make it a single point for delivery of
services.
Setting up of State level councils for promotion of investments and exports.
To promote processing of agricultural produce for enhancing farmer’s income.

5.2 To sustain high levels of employment generation, primarily through MSME
promotion 5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Launching a new flagship scheme - Chief Minister Employment Generation Program
(CMEGP) for SMEs thereby creating major employment opportunities
Formulating special fiscal incentives package for MSME and small projects.
Strengthening employment intensive MSME sector through cluster development.
Creating institutional support system for MSME units to improve technology absorption
and dissemination, market analysis, training, among others.
Providing additional fiscal support to employment based Mega/Ultra mega projects
thereby generating higher employment.
Promoting skilled workforce through closer coordination between industries, technical
institutes and skill development department.

5.3 To promote regionally balanced, environmentally sustainable and inclusive
industrial growth 5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

6

Special fiscal incentives to industrial units in under-developed regions.
Creation of Critical Infrastructure Fund for last mile connectivity.
Support infrastructure creation in private industrial parks.
Financial incentives for infrastructure in industrial areas for MSMEs, women and SC/ST
entrepreneurs.
Supporting revival of sick and closed units.
Ensuring environmental sustainability by providing incentives for green industrialization.

Policy Period
This policy shall be valid for a period of five years from 1st April, 2019.

7

Creating Well-developed Industrial Infrastructure -

Quality infrastructure is a key driver for industrial growth. It is also very important for
attracting global manufacturers, investors and other corporates to the State. Although
Maharashtra has one of the best industrial infrastructure in place, concerted efforts will be made
to develop and strengthen state of the art infrastructure in various industrial estates spread
across the State. MIDC will continue to be dedicated agency for developing necessary industrial
infrastructure.

7.1 Augmenting Infrastructure and Ensuring Land Availability7.1.1

MIDC will be primarily responsible for augmentation of existing infrastructure wherever
necessary in its existing industrial estates. MIDC would also be responsible for
developing state of the art infrastructure in new industrial estates. It would also develop
infrastructure in upcoming special industrial zones viz. 20 industrial nodes in Samruddhi
Mahamarg, DMIC and various Central/State government industrial corridor projects.
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7.1.2

New industrial estates (multi-sector and sector specific) shall be planned and developed,
in line with industry requirements. For this, MIDC shall prepare a perspective plan in
order to promote systematic and regionally balanced industrial development across the
State in the next 5 to 10 years. The study shall cover initiatives to promote green
industrialization in these areas.

7.1.3

Considering the upcoming futuristic Industry 4.0 and hi-tech projects such as air taxi,
drone, driverless vehicles, etc. necessary industrial infrastructure shall be planned by
MIDC.

7.1.4

Although large land bank is available in the State, considering the future industrial land
requirement to facilitate INR 10 Lakh crore of investment, MIDC shall create land bank
across the State based on demand assessment.
7.1.5 'Excluding Urban Local Bodies Area', MIDC shall be declared the Special Planning
Authority (only for permission purposes and no infrastructure support shall be provided
by MIDC in such areas) for industrial land above 10 acre for multiple industrial units
with single developer for a contiguous land of more than 10 acre and for all the Industrial
clusters approved under Government of India and State government schemes.
7.1.6 MIDC shall reserve minimum 500 acre Industrial area for development of warehousing
and logistics facilities in the State.
7.1.7 On the lines of MIDC areas, additional floor space index (FSI) shall be permitted in all
co-operative industrial estates to the extent of 0.5, over and above the basic FSI. The
premium shall be charged at rates as decided by MIDC with approval of the State
Government.
7.1.8 MIDC shall promote setting up of flatted galas for the micro and small enterprises under
Special Purpose Vehicle (SPV) model.
7.1.9 For supporting industrial infrastructure and developing last mile connectivity, Critical
Industrial Infrastructure Fund (CIIF) shall be created. Support shall be extended to CoOperative Industrial estates through the CIIF.
7.1.10 The land earmarked for public health amenities in MIDC industrial estates shall be
developed by concerned departments. Specially ESIC ( Employees State Insurance
Corporation) hospital facilities will be provided by concerned department as per need &
demand from Industrial Associations.
7.1.11 For sectors with same additional FSI (IT & ITeS, Biotechnology, Garmenting, Gems and
Jewelery and Logistics & Warehousing) under the related policies of the State
Government, interchangeability of land use shall be allowed with the approval of State
Government.
7.1.12 Land owned by State Government or State Government Organization if required by MIDC
for planned development will be made available at no cost.

7.2 Leveraging Special Projects Department of Industries, Government of Maharashtra, shall promote setting up of
industrial clusters along the special projects declared by Central/State Government such as
Maharashtra Samruddhi Mahamarg, Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Sagarmala,
Bharatmala, etc. MIDC will be the nodal agency for development of industrial nodes along the
special projects of Central/State Government.
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Maharashtra Samruddhi Mahamarg –
Maharashtra Samruddhi Mahamarg is a super communication expressway of 700 km
length connecting Nagpur and Mumbai, passing through 10 major and 14 other influence
districts. Along the expressway 20 industrial areas are being planned which will transform the
economy of the rural areas in influence region. MIDC will be the planning authority for industrial
layouts in these nodes. The expressway will reduce the travel time drastically. Logistics and
warehousing hubs are being planned along the way with Nagpur-Wardha as a major logistics
corridor. It would also be developed as Electric Vehicle (EV) expressway by setting up charging
stations along its length.
Samruddhi Mahamarg will link the State of Maharashtra to the Delhi-Mumbai Industrial
Corridor and the Western Dedicated Freight Corridor. Parts of Maharashtra will have direct
connectivity to these Corridors and JNPT, the country’s largest container port. This, in turn, will
enhance the EXIM trade of the State.
7.2.1

7.2.2

7.2.3

Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) - DMIC is Central government’s
infrastructure programme aiming to develop new industrial cities as ‘smart cities’ and
covering next generation technologies across infrastructure sector having objective as
a ‘Global Manufacturing and Trading Hub’. Under this two projects are planned in
Maharashtra:
a) Shendra Bidkin Industrial area (SBIA) – Total area of the project is about 84 sq.
km. Proximity to the existing industrial areas of Aurangabad, existing airport and
railways, giving strong support for export oriented business.
b) Dighi Port Industrial Area (DPIA) – Total area for development of the project is 253
sq.km. The node is a port, trade and industrial hub that will augment the part of Mumbai
as India’s western gateway to global trade, commerce and industry.
Sagarmala and Coastal Economic Zones (CEZs) - Sagarmala project is an ambitious
project of Government of India for development of coastal areas and port led
development including port-linked industrialization and coastal community development.
Out of the total 14 Coastal Economic Zones (CEZs), 2 CEZs are planned in Maharashtra
viz. North Konkan (JNPT linkage port) and South Konkan (Dighi and Jaigad port). The
State will support various Coastal Economic Units (CEUs) which are sector specific
dedicated industrial areas in CEZs.

7.3 Critical Industrial Infrastructure Fund In industrial areas mainly outside MIDC, there are some critical infrastructure issues like
last mile road connectivity, dedicated power feeder, water supply etc. which is causing
hindrance in the production and evacuation of goods. There has been huge demand for funds
from various stakeholders for such kind of basic infrastructural needs which are not addressed
by any Department in their budget plan. Considering this requirement and visible impact,
Critical Industrial Infrastructure Fund (CIIF) which was created during the previous policy will
be continued with an enhanced corpus of INR 1,000 crore over this policy period. This fund will
be used to support last mile connectivity, and support creation and up-gradation of industrial
infrastructure such as strengthening of power network, effluent treatment plant, roads, etc. This
fund will also be utilized to debottleneck infrastructure constraints faced by export oriented units
and for infrastructure needs of industrial clusters and various industrial parks. A committee shall
be constituted and headed by Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Industries for
sanctioning and administering the fund. State Government through Plan Scheme will provide
budgetary support for this scheme over the policy period.
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7.4 Promotion of Private Industrial Infrastructure Development As the land in MIDC industrial estates is scarce, it has resulted in unplanned industrial
development in many areas. To streamline this and to promote local entrepreneurship, the
State aims to attract private investment in development of private industrial estates, with focus
on MSMEs.
7.4.1 To encourage private sector participation in the development of industrial infrastructure,
assistance shall be provided to the projects for establishing industrial parks related to
thrust sectors identified in this policy.
7.4.2 The industrial estates developed by/for women and SC/ST entrepreneurs & MSMEs will
be given preference and higher fiscal support through ongoing schems. If need arises
fund will be provided from Special Component Plan (SCP) & Tribal Sub Plan (TSP)
7.4.3 MIDC shall be the planning authority for these private industrial estates

8

Promotion of Thrust Sectors -

With a view to steer industrial development towards high tech emerging sectors and
generate employment, the State Government has identified following thrust sectors. Thrust
sectors shall be accorded priority in land allotment and incentives.

8.1 Electric Vehicles (Manufacturing, Infrastructure and Servicing) With depleting oil resources and rising pollution, Electric Vehicles (EVs) provide an
alternative to a sustainable future. Government of India has launched an e-mobility programme
such as National Electric Mobility Plan (NEMP) that aims to provide an impetus to the entire emobility ecosystem which includes electric vehicle manufacturers, charging infrastructure
development companies, fleet operators, service providers, etc. With over 25 million vehicles
on road and automobile being the major manufacturing industry in the State, Maharashtra
Government aims to maximize the adoption and manufacturing of EVs in the State. Hence, the
State Government has categorized Electric Vehicles manufacturing, infrastructure and servicing
as a thrust sector. The State Government has also launched EV & Related Infrastructure Policy
2018, to promote the sector.

8.2 Aerospace and Defence Manufacturing India is world’s largest importer of arms (contributed 12% to the global imports during
2013-17, as per SIPRI report, March 2018), and offers a readymade market for aerospace and
defence manufacturers. India’s defence expenditure has grown by 231% in last one decade and
is expected to reach INR 7.74 lakh crore (US$120 billion), in the next ten years. Considering
the historical base of the several ordnance factories in Maharashtra, the State is well placed to
take advantage of aerospace and defence investments in India and give impetus to Make in
India initiative of the Central government. Accordingly, the State Government has included the
industry segment as one of the thrust sectors. The State also has an Aerospace & Defence
Manufacturing Policy 2018.

8.3 Industry 4.0 (Artificial Intelligence, 3D Printing, Internet of Things and
Robotics, Nanotechnology, among others) With rapid development in the field of information technology and hardware, the world is
fast witnessing the fourth industrial revolution. The combination of industry, Internet of Things
(IoT), IOT based Kiosks, Embedded Technology. 3D Printing, Artificial Intelligence, Robotics,
Nanotechnology and other such new technologies, has given rise to Industry 4.0. Developed
countries like Germany, Japan, South Korea and United States etc. have already started
implementing their plans based on Industry 4.0. In order to keep domestic industry globally
competitive, the State Government shall promote investment towards emerging industry 4.0
technologies.
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8.4 Promotion of Integrated Data Centre Parks (IDCP)
As per the stipulation of Government of India to store the data within the country, there is
huge demand for data storage. Considering the location of Mumbai City, its power infrastructure
and under-sea cables landing at Mumbai, it has the potential of becoming largest data storage
hub in the World. Integrated Data Centre Parks wherein, a developer company builds
infrastructure required for Tier - 4 data centres and various other companies can use this data
storage space will be promoted & incentivised. Integrated Data Centre Parks developed by
private developers and investment made by companies utilizing the data storage space therein
will be eligible for fiscal incentives under Package Scheme of Incentives by way of refund of
SGST etc., for maximum of 10 years. (excluding investment in land and building) In the policy
period, only first 5 such Integrated Data Centre Parks of Tier-4 category with minimum
investment of Rs.1500 Crores by the developer company, will be eligible for above benefits.
The IT / ITES Policy- 2015 of the State would stand modified to this effect.

8.5 Textile Machinery Manufacturing Maharashtra has been a leader in textiles by virtue of cotton production. Textile
manufacturing machineries are largely imported. The State will promote textile machinery
manufacturing as thrust sector and will offer suitable incentives.

8.6 Biotechnology and Medical and Diagnostic Devices In order to leverage the state’s advantage in hi-tech manufacturing, Maharashtra aims to be
a leader in biotechnology and Medical & Diagnostics Devices manufacturing. Key initiatives that
shall be extended to this sector include:
a. MIDC to setup a dedicated Biotechnology Parks at suitable locations in the state (Nashik,
Pune, Aurangabad and Nagpur, among others).
b. Biotechnology Parks shall have dedicated infrastructure including Common Effluent
Treatment Plant (CETP, including collection and treatment), and Testing & Certification
Labs.
c. Manufacturing Park for Medical and Diagnostics Devices will be setup.

8.7 Agro & Food Processing (Secondary and Tertiary Food Processing units)Agro & food processing sector has a huge potential for employment generation across the
entire State, especially in MSMEs. The secondary and tertiary processing units has immense
growth potential and value addition. Therefore, the State Government shall endeavor to set up
mini food parks (MFPs) in all districts of the state. MFPs shall be set up on minimum 10 acres
of land. For developing mini food park land pooling from adjoining farmers will be admissible.
These parks shall have dedicated infrastructure required for specific commodity based units.
Special incentives will be given for this thrust sector.

8.8 Information Technology (IT) & IT Enabled Services (ITeS) –
Home to over 1,200 software units and 30% share of the country's software exports,
Maharashtra provides a well-established ecosystem for IT & ITeS companies. Pune and
Mumbai are the major IT & ITeS centres in the State. To place Maharashtra amongst one of the
most preferred investment destination in IT sector, the State has declared it as a thrust sector
also has a separate incentive policy.

8.9 Electronic Systems Design & Manufacturing (ESDM) and Semiconductor
Fabrication (FAB)
Domestic demand for electronics hardware products is increasing every year in the
country and most of it, is met through imports. This thrust sector thus has tremendous potential
for growth and also huge employment opportunities. Maharashtra with established ecosystem
for electronics hardware manufacturing is poised to take advantage of Government of India’s
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efforts towards domesticating electronics hardware manufacturing. Recognizing its importance
to the State, a special ‘Maharashtra Electronics Policy-2016' has been announced.

8.10 Logistics & Warehousing Logistics and warehousing industry in India is growing at a CAGR of 10% and has the
potential to be worth INR 13.21 lakh crore (US$205 billion) by 2020. Maharashtra’s strategic
location and seamless connectivity with national and international geographies on account of
its port and airport linkages, makes it an ideal location for logistics and warehousing activities.
Logistics and warehousing hubs are being planned along the way with Nagpur-Wardha as a
major logistics corridor. The State Government has announced a special policy named Logistics
Parks Policy 2018.
8.11 Green Energy/ Bio Fuel Production Maharashtra has over 25 million vehicles on road and this figure is all set to increase in
near future. With rising concerns regarding the carbon emissions and increasing oil imports,
there is urgent need to support Green Energy/ Bio Fuel Production. Switching to renewable
energy sources like bio fuels (including ethanol), biomass from all crops etc. will not only make
the State clean but decrease State’s reliance on oil imports. Further this might increase crop
realization for the State’s farmers. To this end state, will permit cultivation of non-edible oilseeds
suitable for bio-fuel production in tribal & degraded forest areas and allow its harvesting etc.
Hence, Green energy/ Biofuels Production is defined as a Thrust Sector. The State shall provide
additional incentives for the sector.
8.12 Sports and Gym Equipment Manufacturing With improving economic climate, rising disposable incomes and changed perception
towards fitness is fueling the demand for sports and gym related goods and services in India. It
has opened up new business opportunities for manufacturing of sports and gym equipment’s.
The labour intensive industry provides employment to more than 500,000 people in India. The
state shall promote investments in the sports and gym equipment manufacturing.
8.13 Nuclear Power plant equipment manufacturing India aims to manufacture nuclear power plant equipment and fuel assemblies locally under
its Make in India program. This would also provide equipment’s for the second phase of
Kudankulam Nuclear Power Plant. Maharashtra shall provide support for manufacturing highly
niche segment of nuclear power machinery.
8.14 Mineral / Forest based Industries :In order to promote employment generation in the state & also to encourage the value
addition / use of forest produce in Industries, particularly in forest rich & mineral rich areas,
forest based industries, mineral based industries & agro-industries / plantations will be
promoted. This will be applicable only to those minerals which are under the purview of the state
government.
Since these Industries will be located in tribal areas, funds from Tribal Sub Plan (TSP) will
be utilised for creating infrastructure. Additionally even if the entrepreneur / Industries are nontribal the eligibility conditions for availing incentives will be provision of 90% employment to tribal
persons during the incentive period. The percentage of employment after availing incentives
period for tribal persons will be 60%.
8.15 The up coming Industries from niche segment / sunrise sector in the future which will
contribute to the industrialization of the state will be accorded the status of thrust sector. The
Committee constituted under the chairmanship of Secretary (Industries), will decide about
inclusion of those sectors.
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9

Promotion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Small
Industries :-

MSMEs are the backbone of State’s economy. With more than 3 million MSMEs,
Maharashtra has largest number of MSME in the country, which contributes more than 80 per
cent of the total employment. MSMEs are best placed to utilize local resources and create local
entrepreneurship and employment. About 40% of the exports originate from MSMEs.
Considering the vital role of this sector, the State Government intends to strengthen and
promote the MSME sector for achieving inclusive industrial growth and promoting employment
generation. The investment limit for incentive purpose for small industrial units will be increased
upto INR 50 crore in Fixed Capital Investment (FCI) so that more such units can come under
the ambit of small industries. In order to enhance the benefits of this policy to MSME units, the
state will dovetail various MSME schemes into one scheme.
Following interventions are proposed for MSME promotion:

9.1 District-wise identification of potential MSMEs The State shall conduct a study of all districts of Maharashtra aimed at identifying potential
for MSME manufacturing activities, and formulating and executing strategies based on
Geographical Indications (GI).
A Geographical Indications (GI) is primarily an agricultural, natural or a manufactured
product. (handicrafts & industrial goods) originating from a definite geographical territory. eg.
Nagpur Oranges, Warali Paintings, Vengurla Cashews, Solapur Chaddar etc. GI’s are not only
part of our rich culture & collective intellectual heritage, but they also supplement the incomes
of our rural farmers, Weavers, Artisans & Craftsmen across the country. The Promotion of GI’s
is in line with the Government of India’s “Make in India” Campaign & therefore it is our
responsibility to preserve & protect them.
Maharashtra Small Scale Industrial Development Corporation (MSSIDC) shall be
entrusted with this task.

9.2 Launching of new flagship scheme - Chief Minister Employment Generation
Programme (CMEGP) –
Government of Maharashtra will launch a new employment-generation
programme (Chief Minister Employment Generation Program / CMEGP) targeting
unemployed youth. The scheme is aimed at motivating local youth towards selfemployment by extending easy and accessible bank finance. The scheme shall cover
manufacturing as well as service sector units. The Industries Department of
Government of Maharashtra shall be the nodal agency for implementing the scheme.
Under the scheme eligible persons aged between 18 and 45 years will be trained and
promoted for self-employment for which equity to be converted into back end subsidy,
which will be provided by State Government against bank loans. The project cost will
be up to a maximum of INR 50 lakh under manufacturing sector and INR 10 lakh under
business/ service sector. State Government will provide budgetary support through
scheme expenditure & if necessary in proportion of beneficiaries from Special Component
9.2.1

Plan (SCP) & Tribal Sub Plan (TSP) & Women & Child Development Department.
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The scheme shall be implemented through Directorate of Industries and Khadi & Village
Industries Board (KVIB). The salient features of the programme are:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Promotion of self-employment – Minimum 1,00,000 micro enterprises during the
policy period.
Creation of employment opportunities – Minimum 10 lakh during the policy period.
Entrepreneurship Development Programme for youth – 2,00,000 youths during the
policy period.
Financial support by way of grant in aid – 15% to 35% of the approved project cost.
The scheme covers manufacturing and business/ service sector.
Boost to rural and semi urban economy.

9.3 Institutional Support to MSMEs
MSME units need support for adoption and dissemination of technology, exploring
markets, management techniques, etc. For this, the State Government shall assist in
strengthening the existing related institutions within Maharashtra.
a. State will endeavor to support ‘Centers of Excellence (CoE)/ research facilities to
develop/ assimilate technologies that are of significance to the industry.
b. CoE/ research facility shall have Plug & Play Incubation Facilities and provision for
mentoring and training.
c. State will also support institutional tie-ups for sector specific skill development and
for use of new/ upgraded technology or products.
d. Workshops shall be conducted in the institutes for SME entrepreneurs to create
awareness and for adoption of new technologies.
e. State will promote tie-up with global MSMEs.
9.4

Cluster Promotion Maharashtra is the leading state in the country for Industrial Cluster development. Cluster
based approach is increasingly being recognized as sustainable, cost-effective and an inclusive
strategy to ensure competitive and improved MSME units.
a. The State Government shall offer fiscal assistance for approved Common Facility
Centers (CFCs) across the state except A and B zones.
b. The limit for fiscal assistance for cluster promotion will be increased to INR 10 core
from existing INR 5 crore.
c. The State Government shall offer fiscal assistance to the Special Purpose Vehicles
(SPVs) specifically setup for the purpose. A state level Steering Committee shall
evaluate and approve proposals under the scheme.
d. In new MIDC industrial estates, 20% area shall be reserved for MSMEs. Out of this,
20% area shall be reserved for SC/ST entrepreneurs and 5% for women
entrepreneurs and industrial units of Women’s Savings Groups.For rehabilitation of
Ex-Servicemen & to promote self-employment among Ex-Servicemen 2% plots will
be reserved for Ex-servicemen.
e. Common Facility Centre (CFC) established under the cluster development
programme of Central/ State Government will be treated as industrial activity.
9.5

Facilitating Public Funding for MSMEs There are many MSMEs which have potential to expand on a larger scale. However, due
to fund limitations they are unable to scale up. In view of their capacity augmentation, SME
exchanges were setup in the country in 2012. The exchange has been instrumental in garnering
public funds in the State. The CAGR of SMEs was around 40% in last fiscal year.
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MSME units can now access public funding through listing on stock exchanges. The State
Government intends to support MSME units by providing financial assistance to first 250 SMEs
based in Maharashtra which will be listed on the SME exchange, Mumbai during the policy
period.
9.6

Advisory Cell on Insolvency and Bankruptcy Resolution for MSMEs To provide speedy resolution of insolvency and bankruptcy, the Government of
Maharashtra shall maintain region-wise cells to guide the concerned units seeking resolution
under the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 mechanism. For this, MSSIDC will be
strengthened and empowered suitably.
9.7
9.7.1

9.7.2

Fiscal Incentives to MSMEs Maharashtra state offers most attractive fiscal incentive in the country.
For the purpose of this policy, MSME shall include units as per the definition of
Government of India- Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act,
2006, as well as the small industries with FCI of upto INR 50 crore.
A basket of incentives, their aggregate amount not exceeding a specified ceiling will be
offered to eligible MSME units:
Table 1 – Eligibility Criteria to MSME Maximum Admissible Ceiling Eligibility
Taluka / Area Classification
Fixed
Capital as % of Period
Investment (INR crore) FCI
(Years)
A
B
30%
7
C
40%
7
For the purpose of this
D
policy,
MSME
shall
50%
10
include
units
as
per
the
D+
60%
10
Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, MSMED Act, 2006, as
80%
10
well as the units with FCI
Sindhudurg & Dhule
No Industry Districts, Naxalism of upto INR 50 crore
100%
10
Affected Areas* and Aspirational
Districts**
*Naxalism affected areas as per Government Resolution No.: PSI -2013/ (CR- 54 ) /IND8 Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries, Energy and
Labour Department.
** Aspirational Districts are Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar

9.7.3

Eligible MSME units in Agro & Food Processing (secondary and tertiary processing units
and Farmer Producer Companies for manufacturing/processing activity only), Green
energy/ bio-fuel and Industry 4.0 shall be given additional support.

9.7.4

The power tariff subsidy, for eligible new units located (other than A areas) in Vidarbha,
Marathwada, North Maharashtra, and Districts of Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg in
Konkan will be to the extent of INR 1/- per unit consumed and in other areas (except A
areas), to the tune of INR 0.5/- per unit consumed for 3 years from the date of
commencement of commercial production.

9.7.5

In areas other than A area, Interest subsidy @ 5 per cent p.a., maximum upto the value
of electricity consumed and bills paid for that year, will be admissible.
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9.7.6

In addition to incentives listed above, eligible MSMEs will be entitled to 100 per cent
stamp duty exemption within investment period for acquiring land (including assignment
of lease rights and sale certificate) and for term loan purposes. However, in A and B
areas Stamp Duty exemption will be offered only to IT and BT manufacturing units in IT
and BT Parks. Eligible Units under PSI 2013 Scheme will also be eligible for stamp duty
exemption for their Investment Period.

9.7.7

Eligible New MSMEs in C, D,D+, No industries Districts and Naxalism Affected Area will
be entitled to exemption from payment of electricity duty for tenure equal to the eligibility
period. However, in A and B areas Electricity Duty exemption will be offered to 100 per
cent Export Oriented MSMEs and IT/BT units for seven years.

9.7.8

All the central government and State government schemes relevant to MSMEs shall be
dovetailed in this policy.

9.7.9

Marketing Assistance scheme shall be formed for MSMEs to support marketing
activities. To improve the competitiveness of MSMEs in marketing, both at the national
and international level, fiscal assistance shall be provided for SC/ST/women
entrepreneurs and for participation in national and international fairs.

9.7.10 For strengthening of MSMEs, standalone incentives (not linked with PSI) shall be
admissible to the MSMEs so as to promote quality competitiveness, Zero Defect Zero
Effect (ZED scheme), Research & Development, technology up-gradation, water &
energy conservation, cleaner production measures and credit rating.

9.7.11 Eligible Micro, Small & Medium enterprises & Small Industries as defined above shall
be offered Investment Promotion Subsidy (IPS) on Gross SGST paid by the unit on the
first sale of eligible products billed and delivered to the same entity within Maharashtra.

10 Attracting Large, Mega and Ultra-Mega Investments Maharashtra has the largest number of Large and Mega projects in the country. These
Large, Mega and Ultra-Mega projects have a proven track record of providing multi-faceted
benefits to the State in terms of revenue and employment generation. To leverage the benefits
further, concerted efforts are made in the policy to ensure regionally balanced and inclusive
growth of the industry.
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10.1 Large Scale Industries 10.1.1 Large scale industries (LSI) are defined as industrial units satisfying the minimum
threshold limits of Fixed Capital Investment or Direct Employment prescribed in the
following table. LSIs shall be offered incentives that are graded in a way so as to assist
dispersal of investment to industrially under-developed areas. A basket of incentives,
their aggregate amount not exceeding the specified ceiling will be offered to eligible LSI
units.
Table 2 – Eligibility Criteria to LSI
Minimum
Admissible Minimum
Direct
Taluka / Area Classification Fixed
Capital Employment (number
Investment (INR crore)
of people)
A&B
750
1000
C
500
750
D
250
500
D+
150
400
Vidarbha,
Marathwada,
Ratnagiri, Sindhudurg &
100
300
Dhule
No
Industry
Districts,
Naxalism Affected Areas*
100
250
and Aspirational Districts**
*Naxalism affected areas as per Government Resolution No.: PSI -2013 / (CR54)/IND-8 Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries,
Energy and Labour Department.
** Aspirational Districts - Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar
NOTE : For MSME units the ceiling of fixed capital investment is Rs. 50 Crores. For units having
investment more than Rs. 50 Crores & upto the minimum investment stipulated for large
scale units in table 2 above, the industrial promotion subsidy shall be 40% of the SGST paid
for the first sale of goods sold in Maharashtra and billed & delivered to the same entity. This
incentive will not be applicable for units located in "A" & "B" zone.

a. LSI units in thrust sectors shall get additional incentives.
b. Eligible LSI units shall be offered Investment Promotion Subsidy (IPS) on Gross
SGST paid by the unit on the first sale of eligible products billed and delivered to the
same entity within Maharashtra. The incentives will be given to the LSI units on firstcum-first serve basis.
c. In addition to incentives listed above, eligible large units will be entitled to 100 per
cent stamp duty exemption within investment period for acquiring land (including
assignment of lease rights and sale certificate) and for term loan purposes. However,
in A and B areas, Stamp Duty exemption will be offered only to IT and BT units in IT
and BT Parks. Eligible Units under PSI 2013 Scheme will also be eligible for stamp
duty exemption for their Investment Period.
d. Eligible new units in C, D, D+, No Industries Districts and Naxalism affected Area will
also be entitled to exemption from payment of electricity duty for a tenure equal to
the eligibility period. However in A and B areas, Electricity Duty exemption will be
offered to 100 per cent EOU Large Scale units and IT/BT units for 7 years.
e. The units applying for incentives in the first year of policy period will be given full
basket of eligible incentives for respective category and location of the unit. If the
unit applies in subsequent years of the policy period, the basket of incentives will be
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reduced by 5% for each year of delay in application. This provision will not be
applicable to industries in thrust sectors.
f.

Eligible LSI units in Agro & Food Processing (secondary and tertiary processing units
and Farmer Producer Companies for manufacturing/ processing activity only), Green
energy/ biofuel and Industry 4.0 shall be given additional support.

g. Aggregate fiscal incentives provided by various departments or agencies of the State
Government shall not exceed the IPS cap (as percentage of FCI) defined by the
State Government.
h. Incentives to the LSI shall be given to promote quality competitiveness, Research &
Development, technology up-gradation, water & energy conservation, cleaner
production measures and credit rating.
10.2 Mega and Ultra Mega Projects 10.2.1 Industrial units satisfying the minimum threshold limits of Fixed Capital Investment or
Direct Employment prescribed in the following table shall be classified as Mega
Projects/ Ultra Mega Projects:
Table 3 – Eligibility Criteria, related to Incentives Disbursement for Mega and
Ultra-mega Units
Type of Unit

Mega Industrial
Units

Ultra-Mega
Industrial Units

Taluka/ Area
Classification

Minimum Direct
Employment
(number of people)

A&B

Minimum
Admissible Fixed
Capital Investment
(INR crore)
1,500

C

1,000

1,500

D

750

1000

D+

500

750

Vidarbha, Marathwada,
Ratnagiri, Sindhudurg &
Dhule

350

500

No Industry Districts,
Naxalism Affected Areas
and Aspirational Districts

200

350

4,000

4,000

Entire State

2,000

*Naxalism affected areas as per Government Resolution No.: PSI -2013/ (CR- 54)/IND-8
Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries, Energy and Labour
Department.
** Aspirational Districts - Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar

Provided that :
a. Ultra-Mega/ Mega projects based on employment criteria shall be required to
maintain the qualifying direct employment on rolls of the company throughout the
year. If the employment criteria is not maintained for any period of the year, then
Industrial Promotion Subsidy shall not be admissible for such year/s.
b. Minimum Direct Employment prescribed in the table above should be created within

a period of three years from the date of commercial production.
c.

The investment in Captive Power Plant shall not be considered for determining the
qualifying criteria for eligibility as Mega Project/Ultra Mega Project.
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d. 100% Captive Process Vendor (CPV) investment can be considered as a part of

admissible FCI. However, CPV investment will not be counted for determining
qualifying criteria as Mega/ Ultra Mega Projects.
e. The present policy of MIDC regarding allotting plots on priority basis to mega and

ultra-mega projects shall be continued.
10.2.2 High Power Committee (HPC), under Chief Secretary, constituted vide GR.IDL1005/(CR119)/IND-8 dated 2.6.2005 will approve the customized Package of Incentives
to Mega and Ultra Mega projects on case-to-case basis. Cabinet Sub Committee under
Chairmanship of the Chief Minister constituted for Industry vide GR IDL1097/(13478)/IND-8
dated
18.1.1998
and
reconstituted
vide
GR.IDL1004/(CR318)/IND-8 dated 24.12.2004 will approve customized incentives on case-tocase basis.
10.2.3 State government shall be an equity partner of 9% through Maharashtra Vikrikar Rokhe
Pradhikaran Limited (MVRPL) in Large, Mega and Ultra Mega projects in the State and
projects with FCI of more than INR 500 crore. The equity will be in lieu of incentives
received by these projects under Industrial Policy 2019-2024. The equity participation
shall be in the form of shares only. The shares and dividend shall be issued in the name
of MVRP. In order to avoid hostile takeover, if State government decides to sell its equity,
the first right of refusal will be with the promoter of the company at prevailing market
rates only.
10.2.4 For mega and ultra-mega projects availing incentives from the State government under
Package Scheme of Incentives will have to provide employment to local persons as
stipulated by the State Government. Failing to do so will result into reduction of offered
incentives.
10.2.5 Government may consider providing customized package of incentives on case-to-case
basis as deemed necessary for projects of special importance (may or may not be
mega/ultra-mega projects). The High Power Committee (HPC) under the chairmanship
of Chief Secretary shall recommend the customized package of incentives for any such
project to the Cabinet sub-committee for approval.
 Apart from Industries Departments Package Scheme of Incentives Micro, Small,
Medium, Large, Mega and Ultra-Mega Units are given incentives/ concessions by
other administrative departments of State Government (e.g. Spinning Mills). The
financial refunds / incentives to an industrial units from all sources put together
shall be admissible within the limit of 100% of Fixed Capital Investment.

11 Green Industrialization Assistance Maharashtra is a frontrunner state in sustainable development initiatives and promotes
green industrialization, so as to minimize adverse environmental impact.
a. Eligible units shall be provided a Green Industrialization Assistance for undertaking

measures to conserve water, energy and environment. Projects covered under the
scheme include waste management systems (including ETP, STP etc.), pollution
control systems/ devices, health and safety systems/ devices, water conservation/
harvesting systems/ devices and captive renewable power generation. Budgetary
support from States Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) & Government of
Indias schemes will be considered. A committee under chairmanship of
Development Commissioner (Industries) will approve this incentives.
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b. Solar captive power plant will be considered as a part of admissible FCI for the

purpose of incentives. A captive solar power plant will be defined as one wherein at
least 80% of power generated is utilized by the unit annually.

12 Promoting Research and Development (R&D) R&D is crucial in enhancing the productivity and economic growth of a region. A robust
R&D infrastructure directly contributes to sustained growth and creates employment opportunity
for scientific community.
India has high potential for intellectual property. To avoid brain drain and utilize existing
talents it is necessary to provide special impetus to industrial research. It is also necessary to
protect intellectual property rights of a researcher. Following initiatives will be undertaken to
promote R&D:
a. R&D units including stand-alone facilities of eligible industrial units shall be
considered as part of FCI for the purpose of availing fiscal incentives.
b. Provision of special fund shall be made to support industrial R&D activities.
c. Promotion of industry and academia linkage through universities, centre of
excellence, technical institutes, etc. Contributions from respective departments like
Higher & Technical Education, Universities etc. will be considered.
d. Companies/ units/ private individuals shall be eligible for fiscal assistance towards
obtaining patents related to manufacturing activities.
e. Considering the nature of various new technologies involved, fiscal assistance shall
also be given to R&D units carrying out joint ventures.

13 Promoting Ecosystem for Startups As a policy, it has been the endeavour of State Government to promote innovative startups by providing necessary infrastructure, and creating facilitating environment involving young
entrepreneurs to enable sharing of their ideas and help them by handholding, mentoring and
providing them financial assistance.
Steps would be taken to promote startups right from the college level and coordination
between Government, industry and academia. Startups in thrust sectors & emerging
technologies such as artificial intelligence, robotics, internet of things, nanotechnology etc. will
be provided with mentors from industry/business houses. The State will setup and promote
incubators to handhold Startups in general and also for SC/ST category and women
entrepreneurs. Collaborations with world class incubators/universities in setting up of
incubators, will be encouraged through need based fiscal and administrative interventions.

14

Revival and Unlocking Assets Tied Up in Closed Units -

Considering the immense flow of investment intentions in the State (due to initiatives like
Make in India and Magnetic Maharashtra) in the last few years and the policy target of Rs. 10
Lakh Crore investment in the next five years, the State requires land to realize investments.
Land in Maharashtra is a scarce resource especially in developed regions. To address this
issue, the State Government will incentivize industries to invest in under-developed areas.
Further, the State intends to unlock land locked up in closed/unviable units.
Accumulated Government dues and penalties thereon, dues of financial institutions, labour dues
and issues, and reluctance of companies to dispose-off their lands are the major hindrances in
unlocking industrial lands tied up with unviable/ closed units. The State Government intend to
address these issues through the following policy measures:

14.1 Amnesty scheme
a. The State Government shall bring an amnesty scheme for government dues and

penalties under which unviable and closed units shall be allowed to settle all the
State Government dues (including those of agencies of the State Government) by
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paying entire principal amount in one installment and complete waiver of interest
and/or penalty thereon. The amnesty scheme shall be operationalised for a limited
period. Further, an online portal shall be operationalised wherein all State
Government dues of units shall be displayed.
b. The settlement of dues of financial institutions (including those of Maharashtra State
Finance Corporation), are subject to RBI guidelines. However, the State Government
shall coordinate with financial institutions towards early resolution of such dues.
c. Maharashtra State Finance Corporation (MSFC) shall announce an attractive One
Time Settlement (OTS) Scheme.
14.2

Unlocking assets tied up in closed units a. To achieve this objective, units that are closed for a continuous period of more than
5 years and have a minimum of 20,000 sq. m. contiguous land in MIDC areas shall
be allowed to develop such land for setting up industrial cluster.
b. Special initiatives shall be taken up to promote the development of such industrial

land. Also Land use pattern in the ratio of 60:40 ie. 60% Industrial & 40% Support
Services will be permitted in MIDC area.
c.

In order to under take the development activities in such lands non-fiscal
concessions will be offered to developer to make their model Sustainable A four
members Committee under the chairmanship of Secretary (Industries) will decide
the modalities for Floor Space Index (FSI) to be offered, premium to be levied and
other issues. The other members of the committee will be Secretary (UD-1),
Secretary (Finance/Expenditure), Development Commissioner (Industries), Chief
Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC).

d. To promote early implementation of redevelopment projects, FSI incentives shall be

extended for a limited period of time. The redevelopment projects must be fully
completed within a period of 7 years.

15 Walk to work concept a. In order to promote walk to work concept and decongest the cities, satellite offices

shall be developed in the State. The companies will be encouraged to develop
accommodation facilities for employees within 5 km radius of the work area.
b. MIDC shall be the planning authority for such areas and other government agencies
will participate for development. In order to under take the development activities in
such lands non-fiscal concessions will be offered to developer to make their model
Sustainable A four members Committee under the chairmanship of Secretary
(Industries) will decide the modalities for Floor Space Index (FSI) to be offered,
premium to be levied and other issues. The other members of the committee will be
Secretary (UD-1), Secretary (Finance/Expenditure), Development Commissioner
(Industries), Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development
Corporation (MIDC).
c. In the residential area, commercial activities would be allowed such as cinema
theatres, public auditorium and multiplexes, hospitals, nursing homes, schools and
colleges, training institutes and hostels related to them. Only non-polluting industry
will be allowed such as service sector.
d. If the developer does not comply with this requirement then an additional congestion
tax may be levied.

16 Facilitating Ease of Doing Business in the State Ease of Doing Business is an indicator of clear, speedy and hassle-free regulations for
businesses. In order to create a facilitating business environment below mentioned
interventions are targeted:
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16.1 Strengthening Maharashtra Industry, Trade & Investment Facilitation Cell
(MAITRI) –
MAITRI is an initiative of State Government to facilitate Ease of Doing Business. Since its
inception it has been very effective in facilitating clearances/permissions/Licenses to numerous
enterprises. MAITRI has made paradigm shift in role of government from being regulator to that
of a facilitator. MAITRI will be awarded autonomous status for effective implementation of
initiatives taken by Government for promotion of industries, trade & commerce considering the
new opportunities in business, trade & commerce. Role of MAITRI will also be extended towards
attracting global investments. As an autonomous body MAITRI will represent Maharashtra on
national and global platform. MAITRI will work jointly with National & International Industries
Associations/Forums by organizing and participating in various Summits, Fairs, Exhibitions,
Road shows etc. It would be a platform for promotion of brand Magnetic Maharashtra.
a. All State related services, consents and permissions required to set up and operate

an industry in Maharashtra shall be provided through MAITRI. All information on
State’s resources, industrial infrastructure, procedure for setting up units, grievance
redressal, and rules / regulations / orders etc. will be available on MAITRI portal.
b. To ensure delivery of services and accord approvals within specified timelines,

MAITRI shall be empowered through legislative enactments. MAITRI will be made
more autonomous for functioning to ensure timely approvals and services to
investors. Initial corpus shall be contributed by related department / boards/
corporations / authorities eg. MIDC, MPCB, MHADA,CIDCO etc.
c.

MAITRI will coordinate with Industrial Associations for Ease of Doing Business
initiatives.

d. To be more effective, MAITRI facilitation and handholding setup shall be

operationalized at Regional Levels & cost will be borne by concerned department for
complaints related to which will be received at MAITRI level.
e. Development Commissioner Industries will identify issues & authorities for such

legislative enactment.
f.

The Special Assistance Cell will be set up in MAITRI for the promotion/guidance of
the Schedule castes, scheduled Tribes & Women Entrepreneurs. Required
administrative expenses for this cell will be done jointly by the Social Justice
Department & Tribal Development Department.

16.2 Regulatory Simplification a. Procedural simplification in obtaining environmental clearance will be carried out.
b. Procedures for building plan approvals for industries shall be rationalized across the

State.
c. Excluding Urban Local Body Area for industrial are as exceeding 10 acres, MIDC
shall be declared the Special Planning Authority.
d. Only in MIDC industrial areas, MIDC shall act as the interface for local authority
taxation purposes.
e. MAITRI will be empowered with appellate powers under Right to Services Act. For
effective functioning, powers will be delegated by separate enactments to MAITRI
Cell.
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17 Initiatives for Promotion of Trade and Commerce 17.1 Administrative wing to support Trade and Commerce Considering the importance of trade and commerce in creation of employment and
contribution to State’s economy, a separate wing/desk shall be created under the Industries
Department for promotion of Trade and Commerce and a separate section will be created in the
Directorate of Industries for implementation support. Additional posts of independent Desks at
Industries Department & Directorate will be created for Trade & Commerce.

17.2 Establishment of Global Investment Promotion Council To attract global industrial investment, State Government has made several initiatives for
investment promotion and facilitation. The State has already established single window investor
facilitation cell - MAITRI to facilitate clearances through single window on behalf of several
Government agencies to industrial entrepreneurs.
To tap the potential of interests shown by global investors, the State government shall set
up Global Investment Promotion Council (GIPC) of Maharashtra. The council shall create strong
network of enterprising people across the globe to attract investment in multiple sectors in the
State. Further, the Council shall establish bilateral ties with countries across United States,
Europe, Asia, Middle East and Africa etc. The council will be headed by the Chief Minister.
The Global Investment Promotion Council will undertake various activities to attract global
investment in the State:
1. Identify and select opportunities for engagement in target sectors globally.
2. Establish bilateral ties with industrially prosperous countries to boost global investment
in the State.
3. Organize and participate in domestic and international promotional events to focus on
getting the global investment in the State.
4. Arrange G2G and G2B meetings for Global investors.
5. Participate in trade fairs and organize roadshows outside India.
6. Global lead monitoring, follow up and hand-holding support for global investor’s.
7. Facilitate development of brand Magnetic Maharashtra as investment destination by way
of promotional advertisements.
8. Track foreign investment in the country through office of Consulate General and
coordination with different government agencies.
9. Set up a web-based portal for online tracking of investor interest.
10. The office of the Global Investment Promotion council will be based in MAITRI.

18 Export Promotion Initiatives Maharashtra is ranked first in India with a total export of Rs. 4.49 lac crores in financial year
2017-18 and has been on an upwards trajectory over the last decade. Major exports from
Maharashtra include gems & jewelry, machinery and equipment, pharmaceutical products, IT,
iron and steel, vehicles and parts/accessories, cotton and other agro-produce. A study was
undertaken to identify the export strategy and prominent sectors were identified for further
boosting its exports in the area of apparel and textiles, engineering goods, agro-produce and
processed foods, IT/ITES, auto and auto components and pharmaceuticals and chemicals.

Page 75 of 80

18.1 Setting up of Export Promotion Council Any country’s economic performance is measured by its share in global trade i.e. export.
On the line of Government of India’s initiatives in setting up sectoral Export Promotion Councils,
Government of Maharashtra envisions to set-up Maharashtra Export Promotion Council. The
Council shall promote export oriented business in the State, act as a platform to that would
assist in creating awareness, and making units more competitive. The council will be headed
by Minister (Industries). The key activities of the council will include following:
1. Interaction with global and domestic stakeholders, government agencies and
international communities.
2. Preparation of roadmap for export promotion.
3. Address grievances of export units and provide relevant export information.
4. Export Data Intelligence: It will act as a think tank for market intelligence, business
intelligence etc. related to demand of products, brands and services across the
globe.
5. It will act as a facilitation body for various initiatives regarding marketing assistance
to boost the export from the State.
a) Brand Development: Facilitate development of brand for export products by
way of promotional advertisements of popular brands from the State at both
domestic and global level.
b) Export Awareness: Export potential and procedure awareness will be
disseminated through training programs, workshops, seminars etc.
c) Organize Exhibitions: Provide assistance to exporters / institutions /
associations / EPCs for organizing export promotion exhibitions, seminars,
conferences etc. (domestic and international).
d) Participate in Exhibitions: To encourage the participation in domestic and
international exhibitions the State will provide assistance in the form of
participation cost.
e) Export Product Development: To encourage export support to new products
and new markets, samples to foreign buyers will be promoted for MSMEs.
f)

Export Excellence Awards: Awards will be given to exporters for excellence in
sector specific export performance.

18.2 Export Infrastructure Support 1. Exhibition-cum-Convention Centers: Exhibition-cum-Convention Center will be set up
in different regions of the State to support regional export potential.
2. Last mile connectivity: Last mile connectivity in the form of physical infrastructure
needed will be taken on priority basis, especially for agro related exports.
3. Testing and Quality Certification Laboratories: State will identify and assist in setting
up Testing and Quality Certification Laboratories near relevant clusters. Dedicated
Testing and Quality Certification Laboratories will be set up at export clusters of Nagpur,
Nashik, Pune, Jalgaon, Aurangabad, Solapur, Kolhapur, Sangli and Ratnagiri. Wherever
feasible land will be provided by MIDC. Assistance of up to 50% of capital cost of project
cost (excluding land) with a cap of INR 5 crores will be given in the form of grant in aid
for first 12 laboratories in the State over the policy period.
4. State Government through Plan Scheme will provide budgetary support.
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18.3 Venture Capital Fund –
The State will provide fund to SIDBI for venture capital to assist in viability-gap-funding for
the Export Oriented Units (EOUs).

19 Special Initiatives Various special initiatives are proposed to boost investment and employment in the State
while keeping in view regionally balanced and inclusive growth.
19.1 Special Incentives for Industries in the underdeveloped districts of

Maharashtra The policy envisions to bridge the gap of regional disparity in industrial development by
giving additional incentives to
1. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg and Dhule,
2. No Industry Districts,
3. Naxalism Affected Areas (as per Government Resolution No.: PSI -2013/ (CR- 54)/IND8 Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries, Energy and
Labour Department).
4. Aspirational Districts (Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar).
Additional fiscal incentives and period for availing these incentives, will be offered under PSI
2019 to MSMEs, Large and Mega projects in these districts to attract investments and generate
employment.
For employment based large and mega projects, threshold limit for creation of employment will
be less than other areas.

19.2 Special Incentives for Industries in Agro & Food Processing, Green energy/
bio-fuel and Industry 4.0 Eligible Industrial units in Agro & Food Processing (secondary and tertiary processing
units and Farmer Producer Companies for manufacturing/processing activity only), Green
energy/ biofuel and Industry 4.0 shall be granted 20% additional fiscal assistance and two year
additional eligibility period shall be applicable.
19.3

Special Incentives for SC/ST and Women Entrepreneurs -

The industrial estates developed by/for women and SC/ST entrepreneurs will be given
priority and higher fiscal support.
In new MIDC industrial estates, 20% area shall be allotted to MSMEs on first priority
basis. On first priority basis 20% area shall be allotted to SC/ST & Nav Budha entrepreneurs
and 5% to women entrepreneurs and industrial units of Women’s Savings Groups & 5% to
persons with Disabilities. The maximum ceiling for allocation on priority basis will be 25%.
Accordingly modifications will be made in the Land allocation Rules of MIDC.
Higher fiscal support will be given to entrepreneurs setting up incubators for SC/ST and
women.
Fiscal support will be given for SC/ST and women entrepreneurs for participation in
international trade fairs.
Fiscal support will be given for SC/ST & women entrepreneurs for participation in
international trade fairs. To encourage Scheduled Caste/ Tribes entrepreneurs and for
establishment of their industries easily Venture Capital facility has been made available under
Dr. Babasaheb Ambedkar Special Package Scheme of incentives for SC/ST entrepreneurs.
The benefits of the Venture Capital facility will be given to the existing industries as well as
newly established industries.

[[[
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20 State Level Udyog Awards Maharashtra is the most industrialized state of India and it contributes 15% of country’s
GDP. Various industries have immensely contributed to industrial development of the State
thereby generating massive employment. In order to recognize their yeoman contribution, the
State proposes to felicitate such industries/ business houses every year, by conferring them
with State level Udyog awards. New scheme for these awards will be formulated.
Presently, Udyog Diwas celebrations were organised in various districts of the State. The District
Award Scheme will be suitably re-casted to encourage the MSMEs.

21 Strengthening of District Industry Centres District Industry Centres (DICs) will be strengthened to provide comprehensive
information on various policies and schemes as well as to support MSMEs in marketing, trade
and commerce, entrepreneurship development and revival of sick MSME units at district level.
The DICs will be strengthened by improving infrastructure, promoting digitization and
undertaking capacity building measures. The existing schemes under DICs will be suitably
amended as per the requirement.

22 Apex Institute for Promotion of Entrepreneurship –
22.1 Apex Institute for Promotion of Entrepreneurship –
State of the Art, Apex Entrepreneurship Development Institute of Maharashtra shall be
established on the land of Maharashtra State Small Industrial Development Corporation
(MSSIDC) at Kalamboli, dist Raigad by the Government near Mumbai. The main features are
as follows:
1. The institute will be State’s Apex institute to promote entrepreneurship and will conduct
exclusive entrepreneurship and management programmes, sector specific skilling
programmes, hands-on training, mentoring to promote new generation entrepreneurs
and start-ups.
2. The institute will have residential facility for atleast 200 participants.
3. The institute will enter into national as well as international collaborations and will be
equipped with the state of the art facilities like Data Centre, E-Library, Incubation centre,
exhibition and display centres etc.
4. It will be represented by the organisations namely MSSIDC, MIDC, KVIB & the State
Departments like Technical & Higher Education Department, Social Justice & Tribal
department etc.
5. The existing set up of Maharashtra Centre for Entrepreneurship Development (MCED)
will be utilised for the institute.
6. The Institute will be autonomous body under supervision of ACS/PS (Industries) and the
Executive Council will be under the chairmanship of Development Commissioner
(Industries).

22.2 Setting up of State of the Art Exhibition-cum-Convention Centre Exhibition-cum-convention centres are being developed by State/Local Authorities such
as MIDC and Municipal Corporations. MIDC shall develop state of the art Exhibition cum
Convention Center at the appropriate location in the State. The State Government will provide
the required support for the development of state of the art Exhibition-cum-convention centre.
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23 Corporate Social Responsibility (CSR) Activities in the State –
As part of the goodwill gesture to the society, the industrial units which avail incentives
from the State Government under PSI shall spend minimum 50% of their Corporate Social
Responsibility Fund in the State.

24

Sector Specific Policies a. During recent years, Maharashtra has launched/ amended sector-specific policies,
which shall be dovetailed with New Industrial Policy.
b. Notwithstanding any of the above, State Government has made special provisions
in various sector specific policies for the State. These policies are:

ii.

Policy for Industrial Parks comprising of flatted galas for Readymade Garment
manufacturing, Gems & Jewelery, Micro Electronics and Engineering units
2018.
Fin tech Policy 2018.

iii.

Maharashtra COIR Policy-2018.

iv.

Electrical Vehicle and Related Infrastructure Policy 2018.

v.

Logistics Parks Policy 2018.

vi.

Textile Policy 2018.
Cloud Computing Policy 2018.
Aerospace & Defence Manufacturing Policy 2018.
IT/ITeS Policy 2015.
Electronics Policy 2016.
Retail Trade Policy 2016.
Incentive for Development of Integrated Industrial Area 2018.
Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Special Package of Scheme
Incentive for SC/ST Entrepreneurs 2016.
Women Entrepreneur Policy
Telecom Infrastructure Policy -2018

i.

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

c. The prevailing sector-specific policies bear reference to old industrial policies of
Maharashtra and their General Rules/ Package Scheme of Incentives (PSI). Post
notification of this policy (Industrial Policy of Maharashtra 2019), such references
shall be interpreted as bearing reference to Industrial Policy of Maharashtra 2019
and its General Rules/ Package Scheme of Incentives (PSI), respectively, unless
specified otherwise.

d. The Stamp duty exemption for eligible units under various policies (like IIA Policy,
Electronics etc) will continued.

25 Monitoring and Review of the Policy In order to ensure effective review and implementation of Industrial Policy of Maharashtra
2019 (providing necessary clarifications/interpretation of the policy; monitor implementation
progress), a committee headed by Principal Secretary (Industries), Government of
Maharashtra, shall continue to function, as per the Industrial Policy of Maharashtra 2013.
Additionally, a Policy Monitoring (PMU) shall be set up to implement and monitor the progress
of implementation, of new industrial policy. The PMU shall also assist the Monitoring and Review
committee headed by Principal Secretary (Industries), Government of Maharashtra, on related
issues.
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26. Committee for Changes in Policy ;If any doubt / problem / disparity arises in Maharashtra Industrial Policy 2019, then the
powers to take decision in respect of such doubt / problem / disparity and make necessary
changes in the industrial policy will be with the Cabinet Sub-Committee under the chairmanship
of Hon'ble Chief Minister constituted vide G.R. No. IDL-1004/C.R. 318/ Ind-8, dated 24/11/2004.
26.

27. Cabinet Sub- Committee on deciding Industry related matters: Due to changes in tax structure of the Central Government and the unfavourable market
conditions the special economic zones (SEZs) established in the joint venture stuck in problems.
The concept of Integrated Industrial Areas (IIA) was incorporated in the Maharashtra industrial
policy - 2013 to make an easy exit route for such areas. The Government is aware that the
investor has invested largely in such special economic zone which are in transitional phase and
these investment were locked for a long time. Therefore, the government has decided to give
more encouragement / incentives for such conversions. The share of 'Service' sector is
significant in achieving the target of taking the state's economy upto 'One Trillion U.S. dollars'
by the year 2025. Considering this fact 'Services' sector use 'without incentives' will be
permissible in the Integrated Industrial Area which have been declared after the Special
Economic Zones in joint ventures of the State Government are de-notified. Only the
services/projects which are approved under policies of other administrative departments of state
can be taken up in these Industrial areas. In respect of other services/projects, decision will be
taken by the Cabinet Sub-Committee under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister
constituted vide G.R. No. IDL-1004/C.R. 318/ Ind-8, dated 24/11/2004.
*************
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