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िाचा:- उद्योग, ऊजा ि कामगार हिभाग,शासन हनणणय क्रमाांक-साप्रोयो-2013/प्र.क्र.14/उ-8, 
            हदनाांक 1/04/2013. 
 

प्रस्तािना:-  

           राज्याच्या आर्थिक हिकासात महिला उद्योजकता मित्िाचा स्त्रोत मानली गेली आिे. महिला 
उद्योजक समाजामध्य ेव्यिस्िापन,सांघटन ि व्यिसायाशी सांबांहधत बाबींमध्ये हनरहनराळे आयाम प्रस्तुत 
करीत आिेत. तिाहप, महिलाांनी परीचालीत केलेल्या उपक्रमाांची सांख्या िी एकूण उपक्रमाांच्या प्रमाणात 
फारच कमी आिे .आजच्या आधुहनक गहतमान युगात शाश्वत आर्थिक ि सामाहजक हिकासाच्या जागहतक 
िाटचालीमध्ये महिला उद्योजकाांची मित्िाची भहूमका रािणार आिे.मिाराष्ट्र राज्यात महिलाांनी 
समाजामध्ये जरी मोलाची भहूमका हनभािली असली ,तरीिी अनेक कारणाांमुळे त्याांच्यातील उद्योजकीय 
कायणक्षमतेला पुरेसा िाि हमळालेला नािी. 

               सदयस्स्ितीत महिला उद्योजकाांपुढे ललगभेद ि समाजातील स्िान, व्यिसाय सुरु करण्यासाठी 
अपुरे स्त्रोत, ताांहत्रक ि व्यिस्िापकीय ज्ञानाचा अभाि, मयाहदत आर्थिक स्त्रोत ि गुांतिणकु सिाय्य, 
परिडयाजोग्या ि सुरहक्षत व्यािसाहयक जागाांचा अभाि इत्यादी अनेक आव्िाने आिेत. राज्याच्या 
सिणसमािशेक हिकासासाठी महिलाचहलत उपक्रमाांच्या व्दारे आर्थिक ि सामाहजक बदल घडिण्यास 
प्रोत्सािन देणारे जागहतकदृष्ट्टया सक्षम व्यिसाय कें द्र बनहिणे ि महिला उद्योजकाांसाठी पोषक िातािरण 
हनमाण करणे, या दृष्ट्टीकोनातून महिला उद्योजकाांसाठी सक्षम धोरण राबण्याचे प्रस्ताहित आिे.  

शासनाने यापूिी हिहिध नाहिण्यपूणण पुढाकार घेऊन राज्यातील औद्योहगक िातािरण अहधक 
सुधारण्यासाठी ि उद्योजकाांच्या हिकासासाठी ते अहधक अनुकूल बनहिण्याकरीता ि समािशेकता कायम 
ठेित उद्योगाांना जागहतक स्पधेची हकनार देण्यासाठी औद्योहगक धोरण -2013 घोहषत केले आिे. त्यामुळे 
राज्याच्या औद्योहगक िाढीच्या मुख्य प्रिािात महिला उद्योजकाांच्या सक्रीय सिभागाने सिणसमािशेक 
आर्थिक हिकास िोण्यासाठी महिला उद्योजकाांकरीता हिशेष योजना प्रस्ताहित करण्याची  बाब  
शासनाच्या हिचाराधीन िोती. 
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शासन हनणणय:- 

   प्रस्तूत महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष धोरणाचे उद्दीष्ट्ट महिला पहरचाहलत उद्योगाांचे प्रमाण 9 % 
िरुन 20 %  पयंत सुधारण्याचे आिे. महिला उद्योजकाांच्या िाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यािसाहयक 
िातािरण हनमाण करणे ि ताांहत्रक, पहरचालनात्मक तसेच आर्थिक सिाय्य पुरिून राज्यातील महिलाांना 
अहधक रोजगाराच्या सांधी हनमाण करण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून  राज्यातील  महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष 
धोरण - 2017  ला शासन मान्यता  देण्यात येत आिे. 

         महिला उद्योजकाांसाठी राबहिण्यात येणाऱ्या हिशेष धोरणाची ि हिशेष प्रोत्सािन योजनेची ठळक 
िहैशष्ट्ये खालीलप्रमाणे राितील:- 

महिला उद्योजकाची व्याख्या  

महिला उद्योजकाांच्या व्याख्येमध्ये खालील घटक प्रस्ताहित करण्यात येत आिेत :-   

1. एकल मालकी घटक :- महिला उद्योजकाांचे 100 टक्के भाग 
भाांडिल 

2. भागीदारी घटक :- भागीदारी घटक ज्यामध्ये 100 टक्के भाग 
भाांडिल 

3. सिकारी क्षते्र :- सिकार कायद्याांतगणत ज्या सिकारी 
सांस्िेमध्ये 100 टक्के महिला 
उद्योजकाांचा समािशे असललेी सांस्िा 

4. खाजगी लकिा सािणजहनक मयाहदत 
घटक 

:- ज्या घटकाांमध्ये महिला उद्योजकाांचे 
हकमान 100 टक्के भाग भाांडिल असेल 
अशी कां पनी 

5. स्ियां सिाय्यता बचत गट :- जे बचत गट नोंदणीकृत असून, सदर 
व्याख्येतील क्रमाांक 3 आहण 4 नुसार 
स्िाहपत झालेल ेआिेत 

 
 

(उद्योगाांच्या उपरोक्त नमूद केलले्या घटकाांमध्ये हकमान 50 टक्के  महिला कामगार असलले्या 
उपक्रमाांना योजनेअांतगणत प्रोत्सािनासाठी पात्र समजण्यात येईल.) 
 

1. हिशेष प्रोत्सािन योजनेची व्याप्ती:-  

सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रम हिकास  MSMED )  अहधहनयम 2006 अांतगणत उत्पादनासाठी उद्योग 
आधार धारण करणारे , ि सामुहिक प्रोत्सािन योजना 2013 तील पात्र उपक्रम प्रस्तुत हिशेष 
प्रोत्सािन योजनेसाठी पात्र असतील. 
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2. हिशेष प्रोत्सािन योजनेचे स्िरुप :-  

अ) हिशेष प्रोत्सािन योजना:- येाजनेतांगणत पात्र घटकाांना सामुहिक प्रोत्सािन येाजना -2013 च े

सिण  हनकष ि अटी लागू राितील.  
 

ब)   सामुहिक प्रोत्सािन योजना  2013 अांतगणत अहतहरक्त सिलती 

अ ि ब हिभागातील उद्योजकाांसाठी क हिभागातील सिलती लागू राितील. 
क ि ड हिभागातील उद्योजकाांसाठी ड+ हिभागातील सिलती लागू राितील. 
ड+ ि हिना उद्योग हजल्िा हिभागातील उद्योगाांसाठी नक्षल प्रभाहित हिभागातील सिलती लागू 
िोतील. 
 

क. भाांडिली अनुदान:-  

निीन ि हिस्तारीत पात्र सूक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रमाांना तालुका िगीकरणानुसार अनुज्ञये 
स्स्िर भाांडिली गुांतिणकूीच्या 15% ते 35% दराने रु. 20 ते  100 लाख मयादेपयंत भाांडिली 
अनुदान देण्यात येईल. प्रस्तुत भाांडिली अनुदान घटकाचे उत्पादन सुरु झाल्यापासून 5 
समान िार्थषक िफ्त्याांमध्ये हितरीत करण्यात येईल. 

क्रमाांक 
साप्रोयो 2013 नुसार 
तालकुयाचे िगीकरण 

भाांडिली अनुदान-  
(स्स्िर भाांडिली  
गुांतिणकूीचे %) 

हिशेेष भाांडिली 
अनुदानाची कमाल 

मयादा 
(रुपये लाखात) 

1. अ ि ब 15% 20 
2. क 15% 20 
3. ड 20% 25 
4. ड+ 25% 50 
5. उद्योग नसलेल े हजल्िे ि 

नक्षल प्रभाहित हिभाग 
35% 100 

 
कें द्रशासन, राज्यशासन तसेच त्याांच े उपक्रम याांचमेाफण त इतर योजनेअांतगणत भाांडिली 
अनुदान हमळत असलेल्या घटकाांना सांबांहधत योजनेचा लाभ अनुज्ञये िोईल परांतु एकहत्रत 
भाांडिली अनुदानाची रक्कम जास्तीत जास्त 50% च्या िर अनुज्ञये रािणार नािी. 
 

ड) िीज दर अनुदान 

निीन ि हिस्तारीत पात्र सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रम िे िापरलेल्या हिजेिरील भरणा करण्यात 
आलेल्या िीज दराच्या अनुदानासाठी पात्र असतील. हिदभण, मराठिाडा, ि उत्तर मिाराष्ट्रातील 
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हजल्िे  तसेच कोकण हिभागातील रत्नाहगरी ि लसधुदुगण हजल््ाांमधील उद्योगाांना प्रत्येक युहनट 
हिजेमागे रु 2/-  ि राज्यातील इतर हजल््ातील उद्योगाांना प्रत्येक युहनट हिजेमागे रु 1/-  एिढी 
सिलत, प्रत्यक्ष उत्पादन सरुु झाल्यानांतर 5 िषे कालािधीसाठी अनुज्ञये असेल.   िीज शुल्क सिलत 
िी सामूिीक प्रोत्सािन योजना 2013 अांतगणत उद्योग हिभागाच्या अिणसांकल्पीय तरतूदीतून हदली 
जाईल. िीज दर अनुदानाची िी  सिलत  साप्रोयो 2013 अांतगणत देय असलेल्या िीजदर 
सिलतीऐिजी देय रािील. 
 

ई) व्याज दर अनुदान:- 

निीन ि हिस्तारीत पात्र सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रम िे व्याज दर अनुदानासाठी पात्र असतील. 
स्िािर मत्ता सांपादन करण्यासाठी बँका  ि सािणजहनक हित्तीय सांस्िाांकडून घेतलेल्या मुदत कजािर 
प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या व्याजासाठी व्याज दर अनुदान देय रािील.  कोणत्यािी सांस्िेकडून लकिा 
भारत सरकारच्या एखाद्या योजनेअांतगणत प्राप्त िोणारी व्याजातील सिलत ि दांड / चक्रिाढ व्याज 
िजा करून, हित्तीय सांस्िेचा प्रत्यक्ष व्याज दर लकिा 5% यापैकी जे कमी असले त्या दराने व्याज 
अनुदान गहणत केली जाईल. दरिषी देय व्याज अनुदाचे प्रमाण िे  सांबांहधत िषामधील भरणा 
झालेल्या िीज िापराच्या देयाकाांच्या दुपटीपेक्षा जास्त असणार नािी.  सदर सिलत योजना हि 
साप्रोयो 2013 अांतगणत अनुज्ञये व्याज सिलतीच्या ऐिजी देय असेल. सदर अनुदान सामूिीक 
प्रोत्सािन योजना 2013 अांतगणत उद्योग हिभागाच्या अिणसांकल्पीय तरतूदीतून देण्यात येईल. 

  3.     कामगार कल्याण सािाय्य  

निीन ि हिस्तारीत पात्र  उद्योगातील महिला कामगाराांसाठी कमणचारी भहिष्ट्य हनिाि हनधी / राज्य 
कामगार कल्याण योजनेतील कां पनीच्या योगदानाच्या 50% पयंतची रक्कम 5 िषांच्या 
कालािधीसाठी अनुदानास पात्र असेल. सदर अनुदान सामूिीक प्रोत्सािन योजना 2013 अांतगणत 
उद्योग हिभागाच्या अिणसांकल्पातून देण्यात येईल. 

   4.   बाजारपेठ हिकास ि हिपणन सािाय्य   

अ) मुद्रा हिकसन  

निीन ि हिस्तारीत पात्र  उपक्रमाांनी त्याांनी उत्पाहदत केलेल्या उत्पादनाांचे मुद्राहचन्ि तयार केल्यास 
अशा उत्पादनाांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली िोऊ शकेल. यास्ति राज्य शासन महिला उत्पादनाांसाठी 
मुद्राहचन्ि हिकहसत करण्याच्या एका उपक्रमासाठी सिाय्य करेल.  सूक्ष्म ि लघु उद्योगातील महिला 
उद्योजकाांनी आपल्या उत्पादनाांचे हिपणन िोण्यासठी मुद्राहचन्ि  हिकसीत  करण्यासाठी केलेल्या 
खचाच्या रकमेच्या 50% ि कमाल रु.  1.00 कोटी पयंत शासन सािाय्य देईल.  
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ब ) प्रदशणनाांमध्ये सामील िोण्यासाठी प्रोत्सािन;  

प्रदशणनाांमध्ये सिभागी िोण्यास प्रोत्सािन देण्यासाठी , हजिे इतर कुठलेिी सांघटनात्मक पाठबळ 
देण्यात येत नािी, अशा देशाांतगणत राज्यस्तरीय  प्रदशणनाांमध्ये सिभागी िोण्यासाठी रु. 10,000/- 
लकिा प्रदशणनातील गाळ्याच्या भाड्याच्या 75% रक्कम ि आांतरराष्ट्रीय प्रदशणनासाठी रु. 3 लाख 
एिढी मयादेत सिलत देण्यात येईल. 

महिला उद्योजकाांसाठी आयोहजत केलेल्या हिभागीय/राज्यस्तरीय प्रदशणनासाठी केलेल्या 
खचाच्या 50% रक्कम कमाल रु. 10.00 लाख मयादेपयंत सिाय्य देण्यात येईल. प्रस्तुत हिषयी 
प्रदशणनाांबाबत अनुदाना सांदभात पात्रता हनकष ि िाटपाची कायणपध्दती अपर मुख्य सहचि  उद्योग) 
याांच्या अध्यक्षतेखाली समन्िय सहमतीमाफण त हििीत करण्यात येईल. 
 

1. समर्थपत जागा हनमाण करणे; 

(अ) अहतहरक्त चटई क्षते्र हनदेशाांक:-  

मॉल / व्यािसाहयक कें द्र / बाजारपेठेच्या जागी महिला उद्योजकाांसाठी  21% अहधमुल्य घेऊन 10 
ते 15% अहतहरक्त चटई क्षते्र हनदेशाांक राखीि ठेिण्यात येईल. सदर चटई क्षते्र हनदेशाांक महिला 
उद्योजकाना सहमतीने ठरहिलेल्या परिडण्यायोग्य दराने देण्यात येईल ि सदर सहमती नांतर 
नेमण्यात येईल. ्ामुळे महिला उद्योजकाांच्या  उत्पादनाांची झलक दाखहिण्यासाठी ि हिक्रीसाठी 
परिडण्या योग्य जागा हनमाण िोतील.  तसेच आरहक्षत जागाांमध्ये महिला केन्द्री व्यिसायाांसाठी 
िहैशष्ट्यपूणण अशा सोयीसुहिधा उपलब्ध करून देता येतील. अहतहरक्त चटई क्षते्र हनदेशाांक बिाल 
करण्यासाठीची प्रहक्रया नगर हिकास हिभाग ि उद्योग हिभाग सांयुक्तपणे ठरितील. 

(ब) मिाराष्ट्र औद्योहगक हिकास मिामांडळाचे भखूांडाांचे आरक्षण: 

हजिे आिश्यक असेल, हतिे मिाराष्ट्र औद्योहगक हिकास मिामांडळ, लघु ि सूक्ष्म उपक्रमासाठी 
हिशेष हिभाग हिकहसत करेल. अशा हिशेष हिभागाांमध्ये समर्थपत सामाईक सोयीसुहिधा असतील.    

(क) जागा राखून ठेिणे :- 

सािणजहनक  हठकाणी म्िणजेच मॉल, रेल्ि े स्िानके, बस स्िानके, हिमानतळ, सीएफसी समूि, 
हचत्रपटगृिे, पादचारी पूल, भयुारी मागण, उड्डाण पूल ि व्यापार कें द्राांमध्ये उत्पादने प्रदर्थशत 
करण्यासाठी स्िाहनक स्िराज्य सांस्िा जागा आरहक्षत ठेिण्यास परिानगी देतील.  

(ड) उबिन कें द्र :- 

 महिला उद्योजकाांसाठी राज्यातील सिण उबिन कें द्राांमध्ये  Incubation Centre) 30% आरक्षण 
ठेिण्यात येईल. ि त्याव्दारे महिला उद्योजकाांना प्रोत्सािन देण्यात येईल. 
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6.    स्पधात्मकता िाढहिणे  

(अ)   समूि हिकास कें द्र  

मिाराष्ट्र राज्य  औद्योहगक समूि हिकास कायणक्रमाच्या (MSI-CDP) अांतगणत महिला उद्योजकाांच्या 
पात्र उद्योगाांची  हकमान 10 समूि हिकास कें दे्र स्िापन करण्यास राज्य शासन प्रोत्सािन देईल.  
प्रकल्प खचाच्या 90% रक्कम अनुदान रुपाने सिाय्य म्िणनू देण्यात येईल.  दरिषी हकमान दोन 
समूि हिकास कें दे्र हिकहसत करण्यात येतील, जेणेकरून 5 िषांच्या कालािधीमध्ये एकूण 10 समूि 
हिकास कें दे्र  हिकहसत िोतील. िी रक्कम सामूिीक प्रोत्सािन योजना 2013 अांतगणत उद्योग 
हिभागाच्या अिणसांकल्पातून हदली जाईल. 

(ब)  मिाराष्ट्र सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रम ि महिला हिकसन सांस्िा  

सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रमाना सिाय्य करण्यासाठी एक समर्थपत सांस्िा स्िापन करण्याचे मिाराष्ट्र 
शासनाच्या हिचाराधीन आिे.  महिला उद्योजकाांना प्रोत्सािन द्यायची गरज लक्षात घेऊन मिाराष्ट्र 
सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रम ि महिला हिकसन सांस्िा  म्िणनू ती हिकहसत करण्यात येईल.  या 
सांस्िेमध्ये महिला उद्योजकाांच्या गरजाांनुसार प्रमाहणत ि आखीि अभ्यासक्रम तयार केले जातील.  
सांस्िेमाफण त व्यिस्िापकीय, व्यािसाहयक ि ताांहत्रक कौशल्याांशी सांबांहधत हिहिध कायणशाळाांच े
आयोजन, प्रहशक्षणे ि  हिकसन ि धोरण सल्ला व्यिस्िा हनमाण करण्यात येईल. सांस्िेद्वारे सुप्त 
महिला उद्योजकाांना प्रोत्साहित करण्यात येईल. 

 क)  समूिाांसाठी पायाभतू सुहिधा हिकसन योजना   

कें द्र  ि राज्य शासनाच्या समूि हिकास योजनेंतगणत मांजूरी हमळालेलल्या समूिाांमध्ये, हजिे हकमान 
50% महिला सभासद असतील, मित्िाच्या पायाभतू सुहिधा हनमाण करण्यासाठी 100% अनुदान 
देऊन औद्योहगकीकरणाला प्रोत्सािन देण्यासाठी राज्य शासन समूि हिकसनाचा मागण अनुसरेल. 

(ड) पुरस्कार ि कौतुक उद्योग हदिस   

माहिती तांत्रज्ञान पुरस्काराांच्या धतीिर व्यिसायातील सिोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकाांना िगेळ्या 
सांिगामध्ये पुरस्कार देण्यात येतील.  

उद्योगाांना ि हिशेषतः सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रमाना त्याांची उत्पादने ि क्षमता प्रदर्थशत करण्यासाठी 
सामाहयक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक हजल््ामध्ये "िार्थषक उद्योग हदन' 
साजरा करण्याचे औद्योहगक धोरण 2013 मध्ये प्रस्ताहित करण्यात आले आिे.  उद्योग हदनी हिहिध 
प्रदशणने, कायणशाळा, पहरसांिाद ि सूक्ष् म, लघु ि मध् यम उपक्रमासाठी हिहिध  सादरीकरणे आयोहजत 
करण्यात येतील ि महिलाांनी चालहिलेल्या ि त्याांची मालकी असलेल्या सूक्ष् म, लघु ि मध् यम 
उपक्रमािर  हिशेष भर असेल.  महिला उद्योजकाांनी केलेल्या प्रशांसनीय कामासाठी ि सुप्त महिला 
उद्योजकाांना प्रोत्सािन देण्यासाठी महिलाांना  हिशेष पुरस्कार देणे, िा ्ाचाच भाग असेल .  
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(इ) “मैत्री” मध्ये हिशेष महिला कक्ष 

महिला उद्योजकाांच्या अडचणी सोडहिण्यासाठी ि त्याांना मदत करून सांबांहधत सिण माहिती उपलब्ध 
करून देण्यासाठी “मैत्री” अांतगणत एक हखडकी योजनेमध्ये राज्य शासन  "महिला कक्ष' स्िापन 
करेल. 

6.1   सािस भाांडिल हनधी.  

महिला ि बाल कल्याण हिभाग महिला  उद्योजकाांसाठी रु. 50 कोटीचा हिशेष सािस हनधी तयार 
करेल. ्ा हनधीतून व्यििायणता  तफाित हनधीसाठी सािाय्य करण्यात येईल.  

6.2  उद्योजकता ि कौशल्य हिकास  

राज्य शासनातफे कौशल्य हिकास योजना राबहिण्यात येईल जेणेकरून महिला लाभार्थ्यांना त्याांचे 
ज्ञान अद्ययाित करून घेता येईल. मिाराष्ट्र उद्योजकता हिकास सांस्िा आिश्यकतेनुसार 
Entrepreneurship Development Institute  EDI), अिमदाबाद ि एनएसडीसी याांच्याशी 
सल्लामसलत करून उद्योजकता हिकास कायणक्रम  हिकहसत करतील. सदर प्रहशक्षणाकहरता दरिषी 
कमीतकमी रुपये 3 कोटी इतकी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच महिला कमणचाऱ्याांना 
उत्पादन सुरु झाल्यानांतर सुरिातीची तीन िषे दर िषी रु 3000/- प्रहशक्षणाची मदत करण्यात 
येईल.  िे सिाय्य “कै. प्रमोद मिाजन कौशल्य हिकास योजने”शी जोडण्यात येईल) पात्र घटकास 
सांबांहधत कमणचा-याांना कौशल्य हिकासाचे प्रहशक्षण हदल्याबाबतच्या माहितीच्या आधारे अनुदान मांजूर 
करण्याांत येईल. 

7. प्रस्तुत हिशेष प्रोत्सािन योजनेच्या हिहिध सिलतींबाबत सहिस्तर कायणपध्दतीबाबत आदेश 
स्ितांत्रहरत्या हनगणहमत करण्यात येतील. 

8. राज्य स्तरीय समन्िय सहमती :- 

महिला उद्योजकता हिशेष धोरणातील हिहिध बाबींसांदभात शासन हनणणय हदनाांक 01/04/2013 
सामुहिक प्रोत्सािन योजना- 2013 च्या पहर. 9 अन्िये गठीत राज्यस्तरीय समन्िय सहमतीमाफण त हिहिध 
सिलतींच्या पात्रता हनकष ि िाटपाची कायणपध्दती ि त्यात सुधारणाांकरणेबाबत हनणणय घेण्यात येईल. 

9. उपरोक्त महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष प्रोत्सािन योजनेच्या अनुषांगाने अपेहक्षत आिती  हनधी चालू 
आर्थिक िषण 2017-18 करीता रु.11.21 कोटी अपेहक्षत असून, पुढील पाच िषाकरीता अांदाजे एकूण 
रु.648.11 कोटी इतका अपेहक्षत आिे. सदर खचण उद्योग,ऊजा ि कामगार हिभागाच्या मांजूर 
अिणसांकल्पातून करण्यात येईल. प्रस्तुत हिषयी हित्तीय तरतुद अिणसांकल्पीय अहधिशेनात करण्यात 
येईल ि हनधी मांजूरीचे आदेश यिािकाश हनगणहमत करण्यात येतील. 

10. उपरोक्त  महिला उद्योजकाांसाठी हिशेष प्रोत्सािन योजनेचा प्रारुप आराखडा हित्त, हनयोजन, ऊजा, 
कामगार, पणन, नगर हिकास, महिला ि बाल कल्याण ि कौशल्य हिकास हिभागाच्या अहभप्रायासि 
मांत्रीमांडळ बैठकीच्या मान्यतेने हनगणहमत करण्यात येत आिे. 
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11.  योजनेची िधैता :- 

सदर महिला उद्योग धोरण शासन हनणणयाच्या हदनाांकापासून 5 िषांच्या कालािधीसाठी अििा 

शासनाच्या पुढील आदेशापयंत िधै रािील.  

उपरोक्त शासन हनणणय हित्त हिभागाच्या अनौपचारीक सां.क्र. 209/2017, हद. 10/11/2017 अन्िये 

हदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने हनगणहमत करण्यात येत आिे. 

    सदर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov,in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्रमाांक  201712141436015310 असा आिे. िा 
आदेश हडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आिे. 

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने  

 

    
  श्रध्दा कोचरेकर) 
   अिर सहचि, मिाराष्ट्र शासन  

                                                                                       

प्रत,  
1) मा. मुख्यमांत्री, याांचे अपर मुख्य सहचि मिाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32. 
2) सिण सांबांहधत मा.मांत्री याांचे सहचि, मांत्रालय, मुांबई, 
3) सिण सांबांहधत मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सहचि, मांत्रालय, मुांबई, 
4) मा.हिरोधी पक्षनेता, हिधानपहरषद/हिधानसभा याांचे खाजगी सहचि, हिधानभिन, मुांबई. 
5) सिण हिधानमांडळ सदस्य, मिाराष्ट्र राज्य, 
6) मा.मुख्य सहचि, मांत्रालय, मुांबई. 
7) सिण मांत्रालयीन हिभागाचे अपर मुख्य सहचि/प्रधान सहचि/सहचि, मांत्रालय, मुांबई, 
8) आयुक्त, कौशल्य हिकास , रोजगार ि उद्योजकता सांचालनालय, कोकण भिन, निी मुांबई, 
9) मिालेखापाल  लेखा ि अनुज्ञयेता)-1 मिाराष्ट्र , मुांबई 
10) मिालेखापाल  लेखा ि अनुज्ञयेता)-2, मिाराष्ट्र नागपूर, 
11) मिालेखापाल  लेखा पहरक्षा)-1, मिाराष्ट्र मुांबई  
12) मिालेखापाल  लेखा पहरक्षा)-2 मिाराष्ट्र नागपूर  
13) अहधदान ि लेखा अहधकारी, मुांबई 
14) हनिासी ि लेखा परीक्षा  अहधकारी, मुांबई 

      11) मुख्य कायणकारी अहधकारी , मिाराष्ट्र औद्योहगक हिकास मिामांडळ, अांधेरी मुांबई. 
16) हिकास आयुक्त तिा उद्योग सांचालक, निीन प्रशासन इमारत, पहिला मजला मांत्रालय,  मुांबई-32. 
17) सिण कायासने , उद्योग हिभाग, उद्योग ऊजा ि कामगार हिभाग, मांत्रालय,  मुांबई 32 
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