वस्रोद्योग धोरण 2018-23 अंतगगत
वस्रोद्योग प्रकल्पंनप वीजदरपत
सवलत दे णेबपबत.

महपरपष्ट्र शपसन
सहकपर, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभपग
शपसन वनणगय, क्रमपंक: धोरण 2018/प्र.क्र.1649/टे क्स-5
मंत्रपलय, मंबई- 400 032
वदनपंक -21 विसेंबर, 2018.
वपचप- 1) शपसन वनणगय, सहकपर, ्णन व वस्त्रोद्योग ववभपग, क्रमपंक: धोरण 2017/प्र.क्र.6/ टे क्स-5,
वद. 15 फेब्रवपरी, 2018.
2) शपसन वनणगय, उद्योग, उजा व कपमगपर ववभपग, क्रमपंक: संवकणग 2015/प्र.क्र.175/उजा-5
वद. 7 नोव्हें बर, 2015.
3) वदनपंक 30.10.2018 रोजी अ्र मख्य सवचव, मख्यमंत्री सवचवपलय यपंच्यपसोबत झपलेलयप
बैठकीचे इवतवृत्त.

प्रस्तपवनप :
संदभांवकत क्रमपंक 1 येथील शपसन वनणगयपन्वये रपज्यपचे वस्रोद्योग धोरण जपहीर करण्यपत आले
आहे . यप धोरणप अंतगगत वस्रोद्योग प्रकल्पंनप वीजदरपत सवलत जपहीर करण्यपत आली आहे . धोरणपत जपहीर
केलेलयप उद्देशपनसपर वस्रोद्योगपंनप वीजदरपत सवलत लपगू करण्यपची बपब शपसनपच्यप ववचपरपधीन होती.
शपसन वनणगयवस्रोद्योग धोरण 2018-23 अंतगगत वस्रोद्योगपंनप खपलील वववहत अटींच्यप अवधन रपहू न शपसन
वनणगयपच्यप वदनपंकप्पसून वीजदरपत सवलत मंजूर करण्यपत येत आहे .
1)

(अ)

रपज्यपतील सहकपरी सूतवगरण्यपंनप प्रवत यवनट रु.3/- इतकी वीजदर सवलत लपगू करण्यपत

येत आहे .

सदरची सवलत फक्त वस्त्रोद्योग संबवं धत प्रवक्रयप उद्योगप्रतीच मयावदत रपहील.

त्यपकवरतप सदर सहकपरी सूतवगरणी आवपरपत वनवपसस्थपन ककवप इतर वप्रपकवरतप स्वतंत्र
वीजमीटर असलयपची खपत्री महपववतरण कं्नीने करपवी. यप योजनेअंतगगत दे ण्यपत येणपऱ्यप वीजदर
सवलतीचप संचपलक (वस्त्रोद्योग) यपंचेकिू न दरवर्षी आढपवप घेण्यपत येऊन शपसनपस अहवपल सपदर
करण्यपत येईल.
(ब) नेटवमटरींगची सूट व अ्परं्पवरक उजा अनदपन योजनप यप दोन्ही बपबी अंमलपत आलयपनंतर
सहकपरी सूतवगरणीने ्ढील तीन वर्षांच्यप आत अ्परं्परीक उजा स्रोत वनमाण न केलयपस उ्रोक्त
वीजदर सवलत बंद करण्यपत येईल.
(क) ओ्न ॲक्सेसकवरतप ही प्रवतयवनट रु्ये 3/- ची वीजदर सवलत लपगू रपहणपर नपही.
2)

२०1 व त्यप्ेक्षप जपस्त अश्वशक्ती ्ेक्षप अवधक दपबपच्यप यंत्रमपग ग्रपहकपंनप रु.२/- प्रती यवनट वीज दर
सवलत लपगू करण्यपत येत आहे .

3)

२७ अश्वशक्ती्ेक्षप कमी व २७ अश्वशक्ती व त्यप्ेक्षप जपस्त जोो़िभपर असलेलयप यंत्रमपग ग्रपहकपंच्यप
वीज दरपतील ववसंगती दूर करण्यपच्यप दृष्ट्टीने २७ अश्वशक्ती्ेक्षप कमी दपबपच्यप यंत्रमपग घटकपंनप
रु. 3.77 प्रवत यवनट वीजदर सवलत व २७ अश्वशक्ती व त्यप्ेक्षप जपस्त ्रंत 201 अश्वशक्ती्ेक्षप कमी
दपबपच्यप यंत्रमपग घटकपंनप रु. 3.00 प्रवत यवनट वीज दर सवलत लपगू करण्यपत येत आहे .
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4)

वनटींग, होजीअरी आवण गपरमेंटीग यप वस्त्रोद्योग घटकपंनप 27 अश्वशक्ती्ेक्षप कमी, 27 अश्वशक्ती व
त्यप्ेक्षप जपस्त ्रंत 201 अश्वशक्ती्ेक्षप कमी व 201 व त्यप्ेक्षप जपस्त अश्वशक्तीच्यप दपबपच्यप यंत्रमपग
घटकपंनप जे लपभ वमळतपत तेच लपभ त्यप त्यप घटकपंच्यप वीज वप्र क्षमतेनसपर लपगू करण्यपत येत
आहे त.

5)

सहकपरी सूतवगरणी वगळतप सूतवगरणी, प्रवक्रयप उद्योग व अन्य सवग वस्त्रोद्योग घटक जे 107
अश्वशक्ती्ेक्षप अवधक दपबपचप वप्र करतपत त्यपंनप रु्ये 2/- प्रवत यवनट वीज दर सवलत लपगू
करण्यपत येत आहे .

2.

उ्रोक्त योजनेच्यप अंमलबजपवणीसपठी अटी व शती खपलील प्रमपणे रपहतील 1) वरीलप्रमपणे वीजदरपत वीज सवलत वमळण्यपसपठी संबवं धत वस्त्रोद्योग घटकपने संचपलक
(वस्त्रोद्योग), यपंच्यप वेबसपईटवर ऑनलपइन अजग सपदर करणे आवश्यक रपहील.
2) सहकपरी वस्रोद्योग प्रकल् सहकपर कपयद्यप अंतगगत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे .
3) प्रकल् उत््पदनपत असलप ्पवहजे.
4) अवसपयनपत गेलल
े े प्रकल् यप सवलतीस ्पत्र ठरणपर नपहीत.
5) सदर योजनेत सवलतीने वमळणपऱ्यप वीजेचप गैरवप्र झपलयपचे वनदशगनपस आलयपस यप्ूवी
वदलेलयप सवलतीची रक्कम दं िनीय व्यपजपसह वसूल करण्यपत येईल. तसे हमी्त्र संबवं धत
वस्रोद्योग घटकपने सपदर करणे बंधनकपरक रपहील.

3. वीजदर सवलत ववतरीत करण्यपची कपयग्ध्दती(१) वस्रोद्योग धोरण 2018-23 अंतगगत वीजदर सवलतीस ्पत्र ठरणपऱ्यप वस्रोद्योग घटकपने ्वरच्छे द
क्र. 2 येथे वदलेलयप प्रमपण्त्रपंसह संचपलक (वस्त्रोद्योग) यपंच्यप वेबसपईटवर ऑनलपइन अजग सपदर
करपवप.
(२) वीजदर सवलतीसपठी अजगदपरपंची ्पत्रतप वनवित करण्यपसपठी संचपलक (वस्त्रोद्योग) यपंनी त्यपंच्यप
अध्यक्षतेखपली त्यपंचे प्रवतवनधी तसेच महपववतरण कं्नीचे मख्य अवभयंतप दजाचे प्रवतवनधी यपंची
सवमती गवठत करपवी. सदर सवमतीने प्रपप्त अजाचीं छपननी करुन अजगदपरपची ्पत्रतप वनवित करुन
त्यपनसपर महपववतरण कं्नीस कळवपवे.
(३) महपववतरण कं्नीने ्पत्र अजगदपरपस वीजदरपत सवलत दे ण्यपसपठी आवश्यक ती ्ढील कपयगवपही
करपवी व त्यपचप स्वतंत्र त्शील ठे वपवप.
(४) सदर वीजदरपत सवलत देण्यपवप्रत्यथग होणपऱ्यप खचाची प्रवत्ूती करण्यपसपठी ऊजा ववभपगपकिू न
महपववतरण कं्नीस अथगसहपय्य दे ण्यपत येईल. त्यपकवरतप महपववतरण कं्नीने रीतसर प्रस्तपव
शपसनपस सपदर करपवप.
(५) ववद्यत अवधवनयम, 2003 मधील कलम 65 अनसपर वीजदरपत सवलत द्यपवयपची झपलयपस त्यपची
भर्पई वीज ववतरण कं्नीस आगपऊ अथगसहपय्यपच्यप स्वरु्पत करणे आवश्यक आहे . त्यपमळे
उ्रोक्त योजनेतंगगत वीजदरपत सवलत दे ण्यपसपठी होणपरप अंदपवजत खचग वनवित करुन
महपववतरण कं्नीने अगोदरच्यप मवहन्यपत अथगसहपय्यपची मपगणी ऊजा ववभपगपकिे करपवी. सदरची
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मपगणी त्पसून अथगसहपय्यपच्यप वनधीवपट्पचे आदे श ऊजा ववभपगपच्यप ऊजा-3 कपयासनपकिू न
कपढण्यपत येतील.
(६) व्यवसपय सलभतप (Ease of doing business) दृष्ट्टीने व्यवसपय नोंदणी प्रमपण्त्र व स्वसत्यप्न
जोिू न वस्रोद्योग घटकपंनी प्रकल् उत््पदनपखपली आलयपनंतर आवेदन करपवे. वेळोवेळी उजा ववभपग
व वस्रोद्योग संचपलनपलय यपंच्यप संयक्त चमूद्वपरे त्पसणी मोहीम रपबववण्यपत यपवी.
(७) वीजदरपत सवलत वदलयपनंतर त्यपसंबध
ं ीची योग्य अंमलबजपवणी होते ककवप कसे, यपसपठी संचपलक
(वस्त्रोद्योग) यपंच्यपमपफगत अशप वस्त्रोद्योगपंची दरवर्षी रॅंिम त्पसणी करण्यपसपठी संचपलक (वस्त्रोद्योग)
यपंनी वनकर्ष वनवित करपवेत व त्यपनूसपर त्पसणी करपवी.
(८) वस्त्रोद्योगपअंतगगत यंत्रमपग व सहकपरी सूतवगरणी यपसह अन्य सवग प्रवक्रयप उद्योगपत वप्रली जपणपरी
वीज व त्यपची उत््पदने यपबपबतचप त्शील संकवलत करण्यपसपठी संचपलक (वस्त्रोद्योग) यपंनी GPS
व अन्य सपधनपंचप उ्योग करुन तसेच अन्य शपसवकय यंत्रणपकिे उ्लब्ध असलेलयप मपवहतीच्यप
आधपरे ्वर्ूणग मपवहती संकवलत करण्यपची कपयगवपही तपतिीने ्ूणग करपवी.
(९) वस्त्रोद्योग धोरणपअंतगगत दे ण्यपत येणपरी वीजदर सवलत व अनदपन यप बपबतची ्ितपळणी दरवर्षी
करण्यपसपठी उन्नत महपरपष्ट्र यप योजनप अंतगगत IIT, मंबई यपंचे को-ऑिीनेटर यपंच्यपशी सं्कग सपधून
त्पसणी करण्यपची कपयगवपही संचपलक ( वस्त्रोद्योग) यपंनी करपवी.
4.

सदर योजनेवरील होणपरप खचग भपगववण्यपसपठी उजा ववभपगपकिू न 28012615 यप लेखपवशर्षाखपली

सन 2018-19 यपवर्षाकवरतप आवश्यक अथगसंकल्ल्य तरतूद करण्यपत येईल. सन 2019-20 ्पसून
वस्त्रोद्योग धोरणपंशी वनगिीत वीजदर सवलतीची प्रवत्ूती करण्यपसपठी महपववतरण कं्नीस अथगसहपय्य
दे ण्यपसपठी स्वतंत्र उ्लेखपशीर्षग उघिण्यपची कपयगवपही ऊजा ववभपगपने करपवी.
5.

सदरचप शपसन वनणगय ऊजा ववभपगपच्यप तसेच ववत्त ववभपगपच्यप सहमतीने तसेच त्यपंच्यप अनौ्चपवरक

संदभग क्र.249/व्यय-16 वदनपंक 12.12.2018 अन्वये वनगगवमत करण्यपत येत आहे .
6.

सदर शपसन वनणगय महपरपष्ट्र शपसनपच्यप www.maharashtra.gov.in यप संकेतस्थळपवर उ्लब्ध

करण्यपत आलप असून त्यपचप संकेतपक 201812211502391902 असप आहे . हप आदे श विजीटल स्वपक्षरीने
सपक्षपंवकत करण्यपत येत आहे .
महपरपष्ट्रपचे रपज्य्पल यपंच्यप आदे शपनसपर व नपवपने,

Baliram Balu
Chavhan
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2.5.4.20=e273e36b99be5b14489b31a9c2811b8b229d82eaf6b8
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serialNumber=d5d3bee863c8e1cd0b4387e83a935e72bfd969e5
d5643a5a628f7516c192e220, cn=Baliram Balu Chavhan
Date: 2018.12.21 15:09:37 +05'30'

( ब.बप.चव्हपण )

सह सवचव, महपरपष्ट्र शपसन
प्रत:1.

मप.रपज्य्पलपंचे प्रधपन सवचव

2.

मप. मख्यमंत्री यपंचे अ्र मख्य सवचव,मंत्रपलय, मंबई.

3.

मप.मंत्री (सवग), यपंचे खपजगी सवचव

4.

मप.रपज्यमंत्री (सवग) यपंचे खपजगी सवचव
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5.

मप.ववरोधी ्क्ष नेतप, महपरपष्ट्र ववधपनसभप यपंचे खपजगी सवचव, महपरपष्ट्र ववधपनमंिळ सवचवपलय,
ववधपनभवन, मंबई

6.

मप.ववरोधी ्क्ष नेतप, महपरपष्ट्र ववधपन्वरर्षद यपंचे खपजगी सवचव, महपरपष्ट्र ववधपनमंिळ सवचवपलय,
ववधपनभवन, मंबई

7.

मख्य सवचव, महपरपष्ट्र रपज्य

8. सवग अप््र मख्य सवचव / प्रधपन सवचव / सवचव, सवग मंत्रपलयीन ववभपग
9.

सवचव (वस्त्रोद्योग), मंत्रपलय, मंबई.

10. अध्यक्ष तथप व्यवस्थप्कीय संचपलक, महपववतरण कं्नी, मंबई 400051.
11. संचपलक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचपलनपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, नपग्ूर
12. संचपलक (रे शीम), रे शीम संचपलनपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, नपग्ूर
13. महपलेखप्पल, (लेखप व अनज्ञेयतप/लेखप ्वरक्षप ) महपरपष्ट्र रपज्य १ /२, मंबई, नपग्ूर
14. अवधदपन व लेखप अवधकपरी, मंबई
15. सवग कोर्षपगपर अवधकपरी
16. उद्योग, उजा व कपमगपर ववभपग, कपयासन-उजा-5 / ऊजा-3
17. अवर सवचव / कपयासन अवधकपरी, कपयासन टे क्स-1अ/टे क्स-1ब/टे क्स-2/टे क्स-3/टे क्स-4 /रे शीम कक्ष
18. वनवि नस्ती (कपयासन ऊजा-5)
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