राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतगगत
वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना व्याज अनुदानाऐवजी
भांडवली अनुदान दे ण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन
सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग
शासन वनणगय क्र. धोरण २०१5/प्र.क्र. 364 /टे क्स-5,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
वदनांक - 18 एवप्रल, 2016
वाचा- 1.शासन वनणगय क्रमांक धोरण-2011/प्र.क्र.335/टे क्स-2 वद. 2 जानेवारी, 2012
2. शासन वनणगय क्रमांक धोरण-2012/प्र.क्र.1/टे क्स-2 वद.1 माचग, 2012,
3.शासन वनणगय क्रमांक धोरण-2012/प्र.क्र.2/टे क्स-2 वद.1 माचग, 2012,
4.शासन्वर्त्रक क्र. धोरण-2012/प्र.क्र.178/टे क्स-2 वद.13 ऑगस्ट,2012,
5. शासन वनणगय क्र. धोरण-2012/प्र.क्र.257/टे क्स-2 वद. 21 फेब्रुवारी, 2014,
6.शासन ्वर्त्रक क्र. धोरण-2016/प्र.क्र.143/टे क्स-5 वद.23 फेब्रुवारी,2016,
प्रस्तावनामहाराष्ट्र राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण संदभग क्र.1 येविल शासन वनणगयान्वये जावहर करण्यात आले
आहे . सदर धोरणांतगगत संदभग क्र.2 येविल शासन वनणगयान्वये दीर्ग मुदती कजाशी वनगडीत व्याज सवलत योजना
व संदभग क्र.3 येविल शासन वनणगयान्वये ववदभग, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व ववस्तारीकरणाच्या
वस्त्रोद्योग र्टकांच्या प्रकल्ांना 10% भांडवली सवलत या योजना राज्यात सुरू करण्यात आलया आहेत.
वस्त्रोद्योग धोरणांतगगत व्याज अनुदान दीर्ग मुदती कजाच्या ्ात्र रकमेवर 7 वर्षाकरीता 28 वतमाहीत वदले
जाते. वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना व्याज अनुदान दे ण्यासाठी बॅंकांनी प्रकल्ाला मंजूर केलेले वदर्ग मुदती कजग, त्यातील
TUFS च्या वनकर्षानुसार ्ात्र कजाची रक्कम, कजगफेडीचा हप्ता, प्रत्येक वतमाहीत वशलक क असलेली ्ात्र कजाची
रक्कम, वतमाही क्रमांक, वस्त्रोद्योगाचा प्रकार/र्टक,उ्योगीता प्रमाण्त्र इ.बाबी ववचारात घ्याव्या लागतात. या
बाबतच्या सवग कागद्त्राची व ववववध प्रमाण्त्राची त्ासणी वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या स्तरावर व वस्त्रोद्योग
ववभागाच्या स्तरावर करावी लागते. त्यामुळे व्याज अनुदानाचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची, प्रस्ताव त्ासणी
व मंजूरीची प्रवक्रया काही अंशी क्क्लष्ट्ट स्वरू्ाची आहे . त्यामुळे बरेचदा उद्योजक व बॅंकांना व्याज अनुदानाच्या
मागणीचे दावे (claim) सादर करताना अडचणी वनमाण होत आहे त.
याउलट भांडवली अनुदान दे ण्यासाठी बॅंकांनी वस्त्रोद्योग प्रकल्ाला मंजूर केलेलया दीर्ग मुदती कजातील
केवळ ्ात्र कजाची रक्कम ववचारात र्ेण्याची गरज आहे. त्यामुळे भांडवली अनुदानाची गणना करणे अत्यंत सो्े
आहे . या कारणास्तव वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान दे ण्याचे म्हणजेच व्याज
अनुदानाचे भांडवली अनुदानात रू्ांतर करण्याची बाब शासनाच्या ववचारावधन होती.
शासन वनणगयप्रस्तावनेतील मावहती ववचारात र्ेता राज्य वस्त्रोद्योग धोरणातंगगत वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना व्याज अनुदानाऐवजी
भांडवली अनुदान दे ण्याचे म्हणजेच व्याज अनुदानाचे भांडवली अनुदानात रू्ांतर करण्यास या आदे शान्वये
शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना वस्त्रोद्योगाच्या प्रकारानुसार व्याज अनुदाना ऐवजी खालीलप्रमाणे भांडवली अनुदान

दे ण्यात येईल.
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अ.

वस्त्रोद्योग र्टक

क्र.

TUFS

का्ुस

उत््ादक ववदभग,मराठवाडा

व

उत्तर

असंलग्न

क्षेत्राबाहे रील

योजनेतील

प्रकल्ांसाठी भांडवली क्षेत्रातील प्रकल्ांसाठी शासन

व्याज दर

अनुदानाचा दर

महाराष्ट्र या का्ुस उत््ादक
वनणगय
नुसार

वद.01/03/2012
10

%

भांडवली

अनुदानासह
1

सुतवगरणी,गारमेंटींग,

7%

्ात्र रकमेच्या 3५%

्ात्र रकमेच्या 4५%

टे क्सटाईलस, 6%

्ात्र रकमेच्या ३०%

्ात्र रकमेच्या 40%

्ात्र रकमेच्या 2५%

्ात्र रकमेच्या 3५%

वजननग-प्रेनसग व प्रोसेनसग
2

टे क्क्नकल

कं्ोविट युवनट
3

अन्य वस्त्रोद्योग र्टक

5%

अ) ्ात्र रक्कम म्हणजे TUFS च्या वनकर्षानुसार ्ात्र वदर्ग मुदती कजाची रक्कम.
आ) ववदभग,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या का्ुस उत््ादक क्षेत्रातील प्रकल्ांसाठी सध्याची 10 % भांडवली
अनुदानाची योजना कायम राहील.
3.

्ात्र वस्त्रोद्योग प्रकल् - सदर शासन वनणगय वनगगवमत िालयाच्या वदनांकानंतर TUFS च्या वनकर्षानुसार

बॅंकांनी वदर्ग मुदती कजग मंजूर केलेले वस्त्रोद्योग प्रकल् व्याज सवलती ऐवजी भांडवली सवलतीस ्ात्र असतील.
4.

ववदभग ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना भांडवली अनुदान दे ण्यासाठी वस्त्रोद्योग

प्रकल्ाचे मुलयांकन, प्रकल् मंजुर करण्याची कायग्द्धती, प्रकल् मंजूरीकवरता तांवत्रक वनकर्ष, ऑनलाईन
संवनयंत्रण यासाठी जी प्रचलीत कायग्द्धती /वनयमावली संदभाधीन शासन वनणगय व त्यानंतर वेळोवेळी करण्यात
आलेलया सुधारणानुसार वववहत करण्यात आली आहे, वतच कायग्द्धती/वनयमावली वस्त्रोद्योगांना व्याज अनुदान
ऐवजी भांडवली अनुदान दे ण्यासाठी अनुसरण्यात येईल.
4.1 अनुदान दे ण्याची कायग्द्धती4.1) ववदभग,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या का्ूस उत््ादक क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना द्यावयाचे
भांडवली अनुदान खालीलप्रमाणे दे ण्यात यावे.
अ) 1 ला हप्ता - प्रकल् ्ुणग होऊन तो उत््ादनाखाली आलयानंतर एकूण दे य अनुदानाच्या
15 टक्के.
ब) प्रकल् ्ुढे चालू आहे असे संचालक-वस्त्रोद्योग यांनी दरवर्षी प्रमावणत केलयानंतर
उवगवरत अनुदान ्ुढील 6 समान हप्त्यात.
क) प्रकल् उत््ादनाखाली आलयाच्या वदनांकानंतर 1 हप्ता व ्वहला हप्ता वमळालयाच्या
तारखे्ासून 365 वदवसानंतर दुसरा व याप्रकारे नंतरचे दावे सादर करता येतील.
4.2) ववदभग,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या का्ूस उत््ादक क्षेत्राबाहेरील वस्त्रोद्योग प्रकल्ांना
द्यावयाचे भांडवली अनुदान खालीलप्रमाणे 7 समान हप्त्यात दे ण्यात येईल.
अ) प्रकल् ्ुणग होऊन तो उत््ादनाखाली आलयानंतर 1 ला हप्ता.
ब) प्रकल् ्ुढे चालू आहे असे संचालक-वस्त्रोद्योग यांनी दरवर्षी प्रमावणत केलयानंतर
उवगवरत अनुदान ्ुढील 6 हप्त्यात दे ण्यात येईल.
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क) प्रकल् उत््ादनाखाली आलयाच्या वदनांकानंतर 1 हप्ता व ्वहला हप्ता वमळालयाच्या
तारखे्ासून 365 वदवसानंतर दु सरा व याप्रकारे नंतरचे दावे सादर करता येतील.
5.

भांडवली अनुदानाचा वार्षर्षक हप्ता दे ण्या्ुवी प्रत्येक वर्षी संबवं धत वस्त्रोद्योग प्रकल्ाने त्यावर्षी कजाची

्रतफेड केली असलयाचे प्रमाण्त्र बॅंकांकडू न र्ेण्यात येईल. तसेच संचालक, वस्त्रोद्योग, यांचक
े डू न प्रकल्
संबवं धत वर्षात उत््ादनाखाली होता याबाबत प्रमाण्त्र र्ेण्यात येईल. त्यामुळे एखाद्या उद्योगाने कजग ्रतफेडीत
कसूर केलयास त्यास भांडवली अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
6.

सदर योजनेकरीता अिगसक
ं ल्ीय तरतूद करण्यासाठी महालेखा्ाल व शासनाच्या मान्यतेने नवीन

लेखावशर्षग उर्डण्यात येईल.
7.

सदर शासन वनणगय वनयोजन ववभागाच्या मान्यतेने व ववत्त ववभागाच्या अनौ्चावरक संदभग क्र.

410/15/व्यय-2 वद. 15-10-2016 अन्वये प्राप्त िालेलया सहमतीनुसार वनगगवमत करण्यात येत आहे .
8.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्िळावर उ्लब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201604181807254002 असा आहे. हा शासन वनणगय वडवजटल
स्वाक्षरीने सांक्षावकत करण्यात आला आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने.

Pralhad
Shankar Rode
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( प्र.शं.रोडे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत : मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मा. मंत्री (सवग)
मा. राज्यमंत्री (सवग)
मा. ववधानसभा/ववधान्वरर्षद सदस्य (सवग)(ई-मेलद्वारे )
मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य,
मा. अ्र मुख्य सवचव, (ववत्त)
मा. अ्र मुख्य सवचव (वनयोजन)
मा. अ्र मुख्य सवचव (वस्त्रोद्योग), सहकार, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभाग,
सवग प्रधान सवचव / सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नाग्ूर.
सवमतीचे सदस्य सवचव व सवग सदस्य.
अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई.
ववत्त ववभाग,मंत्रालय,मुंबई
महालेखा्ाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा ्वरक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १ /२, मुंबई, नाग्ूर
वनवड नस्ती (टे क्स-5)
-----------------------------------------------------------------------------
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