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         २) एसआयसी 2013/प्र.क्र.51/13/उद्योग-10, वदनाकं २ मे, २०१३ व  
         ३) एसआयसी 2013/प्र.क्र.51/13/उद्योग-10, वदनाकं १ ऑगस्ट, २०१३ 
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         5) एसआयसी 2013/प्र.क्र.51/13/उद्योग-10, वदनाकं १4 ऑगस्ट, २०१4 
 

प्रस्तावना :-  

         पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद उद्योग घटकाचंी जमीनीसकटची स्स्िर 
मालमत्ता वापरात येण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून अशा उद्योग घटकानंा सुलभ वनगणमन पयाय उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी संदभावधन वदनाकं २.५.२०१३ च्या शासन वनणणयानं्वये ववशेष अभय योजना 
(स्पेशल ॲमनेस्टी स्कीम) जाहीर करण्यात आली होती. सदर योजनेचा कालावधी ३१ माचण, २०१5 
पयंत होता. सदर योजनेस पुढील एक वषासाठी मुदतवाढ देण्याचे शासनाच्या ववचारावधन होते. 
त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे वनणणय घेतला आहे.  

शासन  वनणणय :- 

पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या व बदं उद्योग घटकाकंडील शासकीय देणी िवकत असल्यास, 
त्या िकीत देणीची मुद्दल रक्कम, घटकाने एक रकमी भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडनीय रक्कम 
माफ करुन त्या उद्योग घटकाची स्स्िर मालमत्ता अन्य उद्योजकाकडे हस्तातंरीत करण्यास ववशेष 
अभय योजनेद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर ववशेष अभय योजनेचा कालावधी ३१ माचण 
२०१5 पयंत होता. त्यास या आदेशाद्वारे 01 एवप्रल, 2016 ते 31 माचण, 2017 पयंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

 या योजनेचा लाभ  खालील वनकष पूणण करणाऱ्या उद्योग घटकानंा देण्यात येईल. 

अ) एक वषापेक्षा अवधक कालावधीसाठी बंद असलेला ककवा न्यायालयाकडून नादार/वदवाळखोर 
(insolvent) म्हणनू घोवषत झालेला उद्योग घटक. 

 ब) वरझव्हण बकँ ऑफ इंवडयाच्या मागणदशणक सूत्रानुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेला उद्योगघटक. 
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 क) उद्योग घटक हस्तातंरणामुळे घटकाच्या व्यवस्िापनात बदल होऊन घटक पुढे यशस्वीवरत्या 
चालू राहील. 

२.  वरील प्रमाणे ववशेष अभय योजनेचा लाभ देताना खालील सुचनाचंे पालन होणे आवश्यक 
आहे:- 

१) घटक बदं/पुनरुज्जीवनक्षम नसल्याबाबत संबंवधत ववत्तीय संस्िेचे प्रमाणपत्र ककवा वरझव्हण बकँ 
ऑफ इंवडयाने केलेल्या आजारी उद्योगाच्या व्याख्येनुसार घटक आजारी असल्याबाबत सनदी 
लेखापालाचंे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल.  

२) घटक बंद पडले असल्याबाबतची खात्री करताना, त्या घटकाची संबंवधत कालावधीतील ववद्यतु 
देयके, पाण्याची देयके, ववज/पाणी पुरवठा खंडीत केल्याबाबतची कागदपत्रे, उत्पादन बंद 
पडल्याच्या आर्थिक वषापासूनचे वार्थषक ताळेबदं यापकैी कोणताही पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल 
व त्यासोबत उद्योग घटकाने घटक बंद पडल्याच्या वदनांकासंबंधी  प्रवतज्ञापत्र  सादर करणे 
आवश्यक राहील. 

३) घटकास ववशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात आल्यानंतर पूवीच्या व्यवस्िापनामध्ये बदल 
अपेवक्षत आहे. यामध्ये- 

 (अ)  कंपनी असेल तर त्याच्या भाग भाडंवलातील वनयंत्रक वहतसंबंधामध्ये (कंरोकलग  
इन्टरेस्ट)  बदल.  

 (ब) भागीदारी संस्िा असेल तर जुन्या भागीदार/ भागीदाराकंडे वनयंत्रक वहतसंबंधाएंवढी 
भागीदारी नसावी. 

४)   नवीन घटकाने पूवीच्या घटकाच्या स्स्िर मालमत्तेएवढी  (जमीनीची मुळ ककमत व इमारत 
आवण  मवशनरीचे घसारा मुल्याएवढी) वकमान गंुतवणकु करणे आवश्यक राहील. सदरची 
गंुतवणकु ही अभय योजना लागू झाल्यापासून तीन वषामध्ये करणे आवश्यक राहील. 

५) ज्या पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या/बंद उद्योग घटकाबंाबत न्यायालय/प्रावधकरणाकडे दाव े
प्रलंवबत आहेत, अशा उद्योग घटकानंा ववशेष अभय योजनेचा लाभ देण्याबाबत संबंवधत 
ववभागाने वनणणय घ्यायचा आहे. 

६) 1 एवप्रल, 2010 व त्यानंतर बंद पडून नवीन व्यवस्िापनाकडे हस्तातंरीत झालेले घटक जर 
सदर शासन वनणणयातील सवण अटींची पूतणता करीत असतील तर अशा बंद घटकाने शासनाची 
मूळ िवकत रक्कम एक रकमी भरल्यास अशा बंद घटकाला ववशेष अभय योजनेचा लाभ 
देण्यात येईल.  

७)  १ एवप्रल, २०१० पूवी बंद पडलेले व  हस्तातंरीत झालेले परंतू उत्पादनात न  गेलेल्या घटकावर 
शासनाच्या कोणत्याही ववभागाकडून वसूलीची कायणवाही सुरु असेल, अशा घटकानंी शासकीय 
िकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरणा केल्यास त्यानंा ववशेष अभय योजनेंतगणत लाभ 
देण्यात येईल. 
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८) सदर योजनेचा लाभ शासकीय िवकत देणींकवरताच आहे. ज्या उद्योगास, उत्पादन घटक 
उभारणीसाठी शासनाच्या अवधपत्याखालील महामंडळाकंडून कजण देण्यात आलेले असेल त्या 
िवकत कजाच्या परतफेडीकरीता ववशेष अभय योजनेचा लाभ अनुज्ञये नाही. 

९) सामुवहक प्रोत्साहन योजना १९७९ ककवा त्यापूवीच्या सामुवहक प्रोत्साहन योजनेनुसार उद्योग 
घटकानंी प्रत्यक्षात उपभोगलेले शासन अनुदान/ प्रोत्साहनाच्या रक्कमेबाबतची मावहती त्या 
उद्योग घटकाकडे/ अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंवधत कायालयाकडे आढळून येत नाही अशा 
पवरस्स्ितीत घटकास वदलेल्या पात्रता प्रमाणापत्रात मंजूर केलेल्या भाडंवली गंुतवणकूीच्या 
१००% ववक्रीकर उपभोगले आहे असे समजून त्या घटकाला ववशेष अभय योजनेचा लाभ 
देण्यात यावा. तसेच ज्याचं्या बाबतीत पात्रता प्रमाणपत्र इ. कागदपत्र ेआढळून येत नाहीत अशा 
प्रकरणी त्या घटकाने आतापयंत उपभोगलेली प्रोत्साहने/अनुदान हे एकूण मंजूर अनुदान 
म्हणनू ववचारात घेऊन ववशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात यावा.  (उदा. सा.प्रो.यो.नुसार 
ववक्रीकर प्रोत्साहने, ववशेष भाडंवली अनुदान इ.) 

१०) नवीन व्यवस्िापनाने त्याचवठकाणी तीन वषाच्या आत उत्पादन घटक सुरु करणे अपेवक्षत 
आहे. तसेच सदर उद्योग घटक भववष्ट्यात उत्तमवरत्या चालू राहील, या दृष्ट्टीकोनातून  त्या 
उद्योजकास उत्पादनात बदल करण्याची मुभा असेल. त्यावठकाणी सेवा उद्योग  
(उदा.आयटी/बीटी/विम पाकण  इ.) देखील सुरु करता येईल, ज्या योगे त्या जागेचा योग्य वापर 
होऊन रोजगार वनवमती व गंुतवणकू शक्य हाईल.  

११) जे उद्योग घटक SARFAESI Act, DRT, High Court Liquidator  याचंे आदेशान्वये 
कोणत्याही बोझ्यावशवाय (encumbrances) हस्तातंरीत झालेली असतील, तर अशा 
घटकाकंडून सा.प्रो.यो. अंतगणत असलेली िकबाकी वसूल करता येऊ शकणार नाही. 
त्याचप्रमाणे, त्या घटकाच े वठकाणी नवीन/ववस्तारी करणाअंतगणत येणारा घटक सा.प्रो.यो. 
अंतगणत प्रचवलत धोरणानुसार प्रोत्साहने वमळण्यास पात्र होउ शकेल. 

 १२) ववशेष अभय योजनेबाबतची अंमलबजावणी ववकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय 
याचं्यामाफण त करण्यात येईल. ववशेष अभय योजना मंजूर केल्यानंतर संबंवधत वठकाणी घटक 
सुरु झाला ककवा नाही याचे  संवनयंत्रण उद्योग सचंालनालय ककवा त्यानंी प्रावधकृत केलेल्या 
अवधकाऱ्याने करावयाचे आहे. 

१३)  ववशेष अभय योजनेअंतगणत ववववध ववभागानंी ज्या उद्योग घटकानंा लाभ वदला त्याबाबतची 
मावहती, लाभ / सूट वदलेली रक्कम याबाबतची मावहती त्या ववभागाने उद्योग संचालनालय 
ककवा त्यानंी प्रावधकृत केलेल्या अवधका-याकंडे द्यावी. 

१४) ववशेष अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या नवीन व्यवस्िापनाने त्यानंा ववशेष अभय योजना  मंजूर 
झाल्याच्या वदनाकंापासून तीन वषाच्या आत त्यावठकाणी उत्पादन सुरु करणे आवश्यक राहील.  
तसे न केल्यास अभय योजनेअंतगणत मंजूर केलेले लाभ द.सा.द.शे. 12% व्याजासह वसूल 
करण्यात येईल. सदर वसूलीसंदभात उद्योग संचालनालयाने वववहत केलेल्या नमुन्यानुसार 
वत्रपक्षी करार करण्यात येईल तो  त्या घटकाचा पूवीचा मालक व नवीन मालक या दोघावंर 
बंधनकारक असेल. सदर वसूली ज्या लाभाच्या संदभातील असेल त्या संबंवधत 
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ववभागाने/ववभागाने प्रावधकृत केलेल्या कायालयाने करावयाची आहे. त्याबाबतची मावहती  
संबंवधत ववभाग/प्रावधकृत कायालयाने उद्योग संचालनालय ककवा त्यानंी प्रावधकृत केलेल्या 
अवधका-याकडे सादर करावी.  

१५) सदर योजना राबववण्याचे / मंजूरीच ेअवधकार संबंवधत ववभाग प्रमुख ककवा त्यानंी प्रावधकृत 
केलेले अवधकारी यानंा देण्यात येत असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योग घटकाने संबंवधत 
ववभाग प्रमुख ककवा त्यानंी प्रावधकृत केलेले अवधकारी याचंेकडे वववहत कालावधीत अजण करणे 
आवश्यक राहील.  

१६) सदर योजना वनमशासकीय संस्िा, शासकीय कंपन्या व महामंडळे याचं्याकडील शासकीय 
िकीत देण्यासंाठी देखील लागू राहील. सदर योजनेस वदनाकं 01 एवप्रल, 2016 ते 31 माचण, 
2017  पयंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.  

१७) सदर शासन शासन वनणणयाच्या अनुषंगाने, ववशेष अभय  योजनेची पवरणामकारक 
अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून संबंवधत ववभागाने आवश्यक त्या सूचना/मागणदशणक 
तत्व ेवनगणवमत करावते. 

१८) सदर योजनेचा कालावधी 01 एवप्रल, 2016 ते 31 माचण, 2017 पयंत राहील. 

३. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201605061650214810 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                                                                                             (संजय देगावंकर) 
                                                                                                   शासनाचे उप सवचव. 

प्रवत, 
1) मा.राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव. 
2) सवचव, ववत्त मंत्रालय, (बकँीग ववभाग) भारत सरकार, नवी वदल्ली 
3) सवचव, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी वदल्ली 
4) गव्हनणर, वरझव्हण बॅक ऑफ इंवडया, मंुबई 

   5)  मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचव 
   6)  मा.मंत्री (उद्योग ) याचंे खाजगी सवचव 
   7)  मा.राज्यमंत्री (उद्योग) याचंे खाजगी सवचव 
   8)  मा.मंत्री (सवण) व मा. राज्यमंत्री (सवण) याचंे खाजगी सवचव     
   9) मा. ववरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र ववधानसभा /ववधानपवरषद याचंे खाजगी सवचव, महाराष्ट्र  
   ववधानमंडळ सवचवालय, ववधानभवन, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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  10) महाराष्ट्र राज्यातील सवण संसद सदस्य. 
  11) महाराष्ट्र राज्यातील सवण ववधानसभा व ववधानपवरषद सदस्य.  
  12) मा. मुख्य सवचव. 
  13) शासनाचे सवण अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव/ सवचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
  14) ववकास आयुक्त (उद्योग), उद्योगसंचालनालय, मंुबई. 
  15) ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग / औरंगाबाद ववभाग / पुणे ववभाग / नावशक ववभाग /  
    अमरावती  ववभाग / नागपूर ववभाग. 
16) मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामंडळ, मंुबई. 
17) सवण वजल्हावधकारी. 
18) उद्योग, ऊजा व कामगार ववभागाच्या वनयंत्रणाखालील महामंडळे/ शासकीय उपक्रम याचंे   
      व्यवस्िापकीय सचंालक/ मुख्य कायणकारी अवधकारी. 
19) सदस्य सवचव, महाराष्ट्र प्रदुषण वनयंत्रण मंडळ, मंुबई. 
20) उद्योग, ऊजा व कामगार ववभागातील सवण अवधकारी/ कायासने 
21) उद्योग सह संचालक / अवधक्षकीय उद्योग अवधकारी,  मंुबई प्रावधकरण ववभाग/   
      कोकण   ववभाग /पुणे/नावशक/अमरावती/औरंगाबाद/ नागपूर. 
22) महाव्यवस्िापक, वजल्हा उद्योग कें द्र (सवण) 
23) वनवड नस्ती (उद्योग-10 ) 
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