राज्य

वस्त्रोद्योग

धोरण

2011-17

अंतगगत स्व- अर्गसहाय्यीत वस्त्रोद्योग
प्रकल्ांना

भांडवली

अनुदान

दे ण्याबाबत- मागगदर्गक सूचना
महाराष्ट्र र्ासन
सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग
र्ासन ्वर्त्रक क्र. धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
वदनांक - 18 वडसेंबर, २०१5
वाचा - र्ासन वनणगय सहकार,्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग,समक्रमांक,वद.2 वडसेंबर,2015
प्रस्तावनासंदभावधन र्ासन वनणगयान्वये राज्य वस्त्रोद्योग धोरणातंगगत स्व-अर्गसहाय्यीत वस्त्रोद्योग
प्रकल्ांना अर्गसहाय्य दे ण्यास र्ासनाची मान्यता दे ण्यात आली आहे.सदर र्ासन वनणगयाच्या
्वरच्छे द 7 मध्ये स्व-अर्गसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्ांनी राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17
अंतगगत

भांडवली अर्गसहाय्यासाीी सादर करावयाच्या प्रस्तावासंभात सववस्तर मागगदर्गक

सूचना स्वतंत्र्णे वनगगवमत करण्यात येतील,असे नमूद करण्यात आले आहे.त्यानुसार
खालीलप्रमाणे मागगदर्गक सूचना वनगगवमत करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन होतीर्ासन ्वर्त्रकसंदभाधीन र्ासन वनणगयानुसार वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना भांडवली अनुदानासाीी प्रस्ताव
दाखल करण्यासंदभात खालीलप्रमाणे मागगदर्गक सूचना दे ण्यात येत आहेत.
1.

मूलयांकन अहवाल वस्त्रोद्योग घटक वसकॉम/राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडू न स्व-अर्गसहाय्यीत प्रकल्ाचा मुलयांकन

अहवाल प्राप्त करुन घेईल. मूलयांकन अहवालामध्ये खालील बाबीचा समावेर् असेल १) प्रकल्ाची एकूण ककमत ( जमीन, इमारत, यंत्रसामुग्री व इतर बाबींची ककमत ) २)
प्रकल्ाच्या वनधीचा स्त्रोत ३) प्रकल् केंद्रर्ासन ्ुरस्कृत TUFS च्या वनकषांची ्ूतगता
करीत आहे व यंत्रसामुग्री TUF च्या वनकषाप्रमाणे आहे . ४) ्ात्र रक्कम (TUFS च्या
वनकषानुसार प्रकल्ातील यंत्र सामग्रीची ककमत ).
2. अजग वसकॉम ककवा राष्ट्रीयकृत बॅंक स्व-अर्गसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्ाच्या भांडवली
अनुदान ्ात्रतेसाीी http://mahatextile.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ्वरवर्ष्ट्ट 1 फॉमग A अ्लोड करण्यासाीी कायमस्वरु्ी Login ID व Password साीी सहकार, ्णन व
वस्त्रोद्योग ववभाग (वस्त्रोद्योग ),मंत्रालय,मुंबई 32 यांच्याकडे अजग करील.
वसकॉम /राष्ट्रीयकृत बॅंक त्यांना

Login ID व

Password वमळालयानंतर

http://mahatextile.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर ्वरवर्ष्ट्ट 1- फॉमग A अ्लोड
करील व संचालक वस्त्रोद्योग म. रा. नाग्ूर यांच्या कडे फॉमग A सह खालील कागद्त्र सादर
करील.

र्ासन ्वर्त्रक क्रमांकः धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5,

1)प्रकल्ाचा मूलयांकन अहवाल 2) मुलयांकन संस्र्ेची यंत्रमामुग्री TUFS च्या वनकषानुसार
असलयाचे प्रमाण्त्र 3) मुलयांकन संस्र्ेचे ्ात्र रकमेचे प्रमाण्त्र (TUFS च्या वनकषनुसार
असलेलया यंत्रसांग्रीची ककमत)
3. वस्त्रोद्योग संचालनालयाचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग संचालनालय स्व-अर्गसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्ाच्या सं्ूणग यंत्रसामग्रीचे
खरेदी आदे र् र्ासन वनणगय क्र. धोरण - २०१५/प्र.क्र.१५१/टे क्स-५ वद. २/१२/२०१५ नंतर
दे ण्यात आलयाची खात्री करुन घेईल व ्वरवर्ष्ट्ट -1

फॉमग A व खालील कागद्त्रासह

र्ासनास प्रस्ताव सादर करील.
1) र्ासन वनणगय क्र. धोरण - २०१५/प्र.क्र.१५१/टे क्स-५ वद. २/१२/२०१५ वनगगवमत
झालया नंतर प्रकल्ाची सं्ूणग यंत्रसामग्रीचे खरेदी आदे र् वदलयाचे प्रमाण्त्र 2) प्रकल्ाचा
मूलयांकन अहवाल 3) मुलयांकन संस्र्ेची यंत्रमामुग्री TUFS च्या वनकषानुसार असलयाचे
प्रमाण्त्र 4) मुलयांकन संस्र्ेचे ्ात्र रकमेचे प्रमाण्त्र (TUFS च्या वनकषनुसार असलेलया
यंत्रसामग्रीची ककमत )
सदर प्रस्ताव सादर करण्या्ूवी वस्त्रोद्योग संचालनालय खालील कागद्त्र
घटकाकडू न प्राप्त करुन त्ासणी करील.
अ) र्ासन वनणगय वद. 2/12/2015 नंतर प्रकल्ासाीी सं्ूणग यंत्रसामग्रीचे खरेदी आदे र्
वदलयाचे साध्या कागदावर घटकाचे स्व-घोषणा ्त्र (Self- Declaration )
आ) र्ासन वनणगय वद. 2/12/2015 नंतर प्रकल्ासाीी सं्ूणग यंत्रसामग्रीचे खरेदी आदे र्
वदलयाचे सनदी लेखा्ालाचे प्रमाण्त्र
इ) यंत्र सामग्री खरेदी आदे र्ाची प्रत
4. प्रकल्ाची ्ात्रता व ्ात्र रक्कम वस्त्रोद्योग संचालनालया कडू न प्राप्त झालेले प्रस्ताव र्ासन वनणगय क्र.धोरण2012/प्र.क्र.257/टे क्स-2, वद.21/2/2014 नुसार

सवचव/प्रधान सवचव (वस्त्रोद्योग) यांचे

अध्यक्षते खाली स्र्ा्न केलेलया सवमती समोर वस्त्रोद्योग प्रकल्ाची भांडवली अनुदानासाीी
्ात्रता व ्ात्र रक्कम वनश्चीत करण्यासाीी सादर करण्यात येतील. आवश्यकतेनुसार र्ासन
प्रकल्ाचे ्ुनमूगलयांकन करुन घेईल.
सवमतीने प्रकल्ाच्या भांडवली अनुदानासाीीची ्ात्रता व ्ात्र रक्कमेस

मान्यता

वदलयानंतर, सवमतीची मंजूरी व अनुदान मागणीसाीी ्वरवर्ष्ट्ट -2 फॉमग C ऑनलाईन ्द्धतीने
दाखल करण्यासाीी

Login ID व Password र्ासनाकडू न घटकास ्त्राने कळववण्यात

येईल.

्ृष्ट्ी 6 ्ैकी 2

र्ासन ्वर्त्रक क्रमांकः धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5,

5.भांडवली अनुदान मंजूरी प्रकल् उत््ादनात गेलयानंतर घटक भांडवली अनुदान अदा करण्यासाीी वस्त्रोद्योग
संचालनालयाकडे फॉमग ्वरवर्ष्ट्ट -2 फॉमग C ऑनलाईन ्ध््तीने व हाडग का्ी सह सादर
करील.
वस्त्रोद्योग संचालनालय सदर ्वरवर्ष्ट्ट -2 फॉमग C व ्वहलया वषी 1) प्रकल्ाची सं्ूणग
यंत्रसामग्री प्रकल्ाच्या स्र्ळी ्ोहाचलयाचा ्ुरावा दर्गववणारे कागद्त्र Delivery Challan ,
2) प्रकल्ाच्या यंत्रसामग्रीची सं्ूणग रक्कम अदा केलयाचे सनदी लेखा्ालाचे प्रमाण्त्र, 3)
प्रकल्ाचे उत््ादन सुरु झालयाचे प्रमाण्त्र व त्यानंतरच्या वषात प्रकल्ात उत््ादन चालू
असलयाचे ( Under Production ) प्रमाण्त्रासह र्ासनास ऑनलाईन ्ध््तीने सादर करील.
1)

्वहलया वषी प्रकल्ाचे उत््ादन सुरु झाले असलयाची खात्री करुन घेण्यासाीी वस्त्रोद्योग

संचालनालय खालील कागद्त्र घटकाकडू न प्राप्त करुन घेईल व त्याची त्ासणी करील.
अ)

प्रकल्ाची सं्ूणग यंत्रसामग्री प्रकल्ाच्या स्र्ळी ्ोहाचलयाचा ्ुरावा दर्गववणारे

कागद्त्र Delivery Challan
आ)

प्रकल्ाच्या यंत्रसामग्रीची सं्ूणग रक्कम अदा केलयाचे सनदी लेखा्ालाचे प्रमाण्त्र,

इ)

प्रकल्ाचे उत््ादन सुरु झाले असलयाचे घटकाचे साध्या कागदावरील स्वयं -

घोषणा्त्र ((Self -Declaration )
ई)

प्रकल्ास ववद्युत भार मंजूर केलयाचे व ववद्युत जोडणी वदली असलयाचे कागद्त्र

उ)

प्रकल्ाची ववद्युत दे यके

ऊ)

कच्चा माल खरेदी केलयाचे ्वहले दे यक ( First Raw material Purchase Bill )

ऋ)

प्रकल्ात उत््ादीत झालेलया उत््ादनाचे ्वहले ववक्री दे यक (Fist Sale Bill )

ऌ)

ज्या उत््ादनास उत््ा्न र्ुलक आकारण्यात येत असेल त्या उत््ादनाचे बाबत

ऊत््ादन र्ुलक नोंद वही (Excise Register)
ऍ)

संचालक वस्त्रोद्योग यांनी प्रकल्ाची त्ासणी केलयास त्यांच्या अहवालाची प्रत

2) त्यानंतरच्या वषात प्रकल्ाचे उत््ादन सुरु झाले असलयाची खात्री करुन घेण्यासाीी
वस्त्रोद्योग संचालनालय खालील कागद्त्र घटकाकडू न प्राप्त करुन घेईल व त्याची त्ासणी
करील.
अ) प्रकल्ात उत््ादन सुरु असलयाचे साध्या कागदावरील घटकाचे स्व-घोषणा ्त्र (SelfDeclaration).
आ) प्रकल्ाची ववद्युत दे यके
इ)ज्या उत््ादनास उत््ा्न र्ुलक आकारण्यात येत असेल त्या उत््ादनाचे बाबत ऊत््ादन
र्ुलक नोंद वही (Excise Register)
ई) संचालक वस्त्रोद्योग यांनी प्रकल्ाची त्ासणी केलयास त्यांच्या अहवालाची प्रत
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र्ासन ्वर्त्रक क्रमांकः धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5,

संचालक,वस्त्रोद्योग,म.रा.यांच्याकडू न र्ासनास प्राप्त झालेले प्रस्ताव र्ासन वनणगय
वद.21/2/2014 नुसार सवचव/प्रधान सवचव (वस्त्रोद्योग) यांचे अध्यक्षतेखालील सवमतीच्या
मान्यतेसाीी सादर करण्यात येतील.सवमतीने प्रस्तावास मान्यता वदलयानंतर, र्ासनाकडू न
सदर प्रकल्ांना भांडवली अनुदान अदा करण्याचे आदे र् वनगगमीत करण्यात येतील.
6.

र्ासन वरील मागगदर्गक सूचनामध्ये आवश्यकते नुसार सुधारणा करील.

7.

सदर र्ासन ्वर्त्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत

स्र्ळावर उ्लब्ध्र करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201512181242498402
असा आहे. हा र्ासन वनणगय वडवजटल स्वाक्षरीने सांक्षावकत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे र्ानुसार व नांवाने.

Damodar
Ambadas Kulkarni

Digitally signed by Damodar Ambadas Kulkarni
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=60b18a0645aab292d0672d81276fe64
591df1836b7234baa5bb424810f6708cf,
cn=Damodar Ambadas Kulkarni
Date: 2015.12.18 12:46:59 +05'30'

(दा.अं. कुलकणी )
उ् सवचव ,महाराष्ट्र र्ासन
प्रत :
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
2) मा. मंत्री (सवग)
3) मा. राज्यमंत्री (सवग)
4) ववधानसभा/ववधान्वरषद सदस्य (सवग) (ई-मेलद्वारे)
5) मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य,
6) अ्र मुख्य सवचव, (ववत्त)
7) अ्र मुख्य सवचव (वनयोजन)
8) अ्र मुख्य सवचव (वस्त्रोद्योग), सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग,
9) सवग प्रधान सवचव / सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
10) संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नाग्ूर.
11) व्यवस्र्ा्कीयसंचालाक.वसकॉम,४०२,तळमजला,सालीटे अरका्ोरेट
्ाकग,चकाला,अंधेरी (्ूवग ) मुंबई ९३

.

12) सवग राष्ट्रीयकृत बॅक,मुंबईमुख्यालय.
13) सवमतीचे सदस्य सवचव व सवग सदस्य.
14) अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई.
15) ववत्त ववभाग,मंत्रालय,मुंबई
16) महालेखा्ाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञय
े ता/लेखा ्वरक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १ /२,
मुंबई, नाग्ूर
17) वनवड नस्ती (टे क्स-5)
---------------------------------------------------------------
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र्ासन ्वर्त्रक क्रमांकः धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5,

्वरवर्ष्ट्ट - 1
Form A
(To be filled by Self- Financed projects)

Sr.no.
1

Particulars
Appraisal Agency

2
3
4
5

UID no.
Date of Appraisal of unit
Date of machinery purchase order
No.& Date of State Govt. sanction
letter
Unit name
PAN no.
Address
State
Taluka
District
Contact No.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name of the contact person
Email id
Segment
Production Capacity of unit on the
date of submitting proposal
Project Cost (Rs.in lakh)
Employment Potential
Eligible amount (Rs.in lakh)
Applicable Rate of capital subsidy
Total Amount of Capital subsidy
payable in seven years
Bank account details

Information
Nationalise bank/SICOM
(Drop down list of banks will
appear )
Generated by Sight

LandlineMobile-

Check box

A/c no.—
Bank nameName of the branchIFSC code-
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र्ासन ्वर्त्रक क्रमांकः धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टे क्स-5,

्वरवर्ष्ट्ट-2
(Form - C)
Application for capital subsidy to self-financed projects
Select UID no 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UID number
Name and Location of unit
Address of unit
Project cost(Rs.in lakh)
Date of machinery purchase order
Date of commencement of production
Eligible amount for capital subsidy as decided
by Appraisal Agency(Rs.in lakh)
8. Total amount of capital subsidy due under
G.O.M. scheme in 7 annual instalments

9. Instalment start year

amount will be
automatically calculated
based on information filled
in form A.(Segment &
location)
will be linked to column
no.6

10. Amount of capital subsidy
(To be filled by Director of textile only)
11. 1st instalment (Rs.in lakh)
12. 2nd instalment (Rs.in lakh)
13. 3rd instalment (Rs.in lakh)
14. 4th instalment (Rs.in lakh)
15. 5thinstallment (Rs.in lakh)
16. 6th instalment (Rs.in lakh)
17. 7th instalment Rs.in lakh)
18. Amount of capital subsidy sanction by the
committee (Rs. in Lakhs) (To be filled by Desk
Officer of Textile Dept. after approval of the
committee )
19. Amount of capital subsidy released by the
government (Rs. in lakhs) (To be filled by
Desk officer of Textile dept.)
20. Date and No. of G.R.
21. Date of amount credited to the bank account of
unit (To be filled by Desk officer of Textile
dept.)
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