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शासन गनणणय क्रमाकंः संकीणण-2016/ प्र. क्र. 161/ टेक्स-2 
16 वा मर्जला, नवीन प्रशासकीय  वन, 
हुतातमा रार्जगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
तारीख: 05 गिसेंबर, 2017 

प्रस्ततावना-  
सन 2016 चे दुसऱ्या अगधवशेनामध्ये महाराष्ट्र गवधानस ा गनयम 105 अन्वये दुष्ट्काळ व मंदीमुळे 

अिचणीत आलेल्या वस्रोद्योग वोगास चालना देण्याच्या अनुषंगाने उपस्स्तित करण्यात आलेल्या लक्षवधेीच्या 
अनुषंगाने मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग वोग) महोदय यानंी यंत्रमाग घटकाचं्या कर्जाच ेपुनणगठन करुन व्यार्ज शासनामार्ण त 
अदा करण्याच्या अनुषंगाने गवचार करण्यात येईल, असे आश्वासन स ागृहाला गदले होते. 

 

मा. मंत्री (वस्रोद्योग वोग) यानंी गदलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकानंी गवगवध 
बँकाकंिून घेतलेल्या कर्जावरील 5 टक्के व्यार्ज पुढील 5 वषांकगरता शासनामार्ण त अदा करण्याचा प्रस्तताव मा. 
मंगत्रमंिळासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. तयास मा. मंगत्रमंिळाने मान्यता गदलेली असून 
तयाप्रमाणे साध्या यंत्रमागधारकानंी गवगवध बँकाकंिून घेतलेल्या कर्जावरील 5 टक्के व्यार्ज पुढील 5 वषांकगरता 
शासनामार्ण त अदा करण्याची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती.  
शासन गनणणय- 

राज्यातील 12.70 लाख यंत्रमागापैकी 85 टक्के म्हणर्जे 1079500 साधे यतं्रमाग धारक आहेत. 
तयापैकी 98 साध्या यंत्रमागधारकानंा गवगवध बँकामंार्ण त मंरू्जर कर्जण रु. 1696.60 लाख असून सदर कर्जापैकी 
यंत्रमागधारकानंी रु. 1696.60 लाख इतक्या कर्जाची उचल केली आहे. या कर्जातील मुद्दल रु. 1081.44 
लाख तसेच मुद्दलावरील व्यार्ज रु. 90.01 लाख इतके संबंगधत यंत्रमागधारकाकंिून देय आहे. मुद्दल                               
रु. 1081.44 लाखावरील व्यार्ज 5 वषासाठी 5 टक्के प्रमाणे शासनामार्ण त  रणा करण्याचा गनणणय याद्वारे 
घेण्यात येत आहे. 
 

पात्र साधे यंत्रमाग धारक:- 
राज्यातील यंत्रमाग धारकांपैकी साध्या यंत्रमाग धारकानंी या गनणणयापुवी बँका ककवा गवत्तीय संस्तिांकिून 

यंत्रमागाकंरीता घेतलेले कर्जण हे 5% व्यार्जदर सवलतीकगरता गनणणयानंतर 5 वषण अिवा संबंगधत 
यंत्रमागधारकाचंे कर्जाची परतरे्ि होईपयंत यापैकी र्जे आधी घिेल तोपयंत पात्र रागहल. इतर बाधंकाम ककवा 
र्जमीनीकरीता घेतलेल्या कर्जाची रक्कम 5% व्यार्जदर सवलतीकरीता पात्र असणार नाही. 

 

 5% व्यार्जदर सवलत देण्याची कायणपध्दती:- 
(अ) राज्यातील यंत्रमाग धारकापंैकी साध्या यंत्रमाग धारकानंी गनणणयापुवी बँका ककवा गवत्तीय 

संस्तिाकंिून यंत्रमागाकंरीता घेतलेल्या कर्जाच्या 5% व्यार्जदर सवलत गनणणयानंतर 5 वषण अिवा 
संबंगधत यंत्रमागधारकाचंे कर्जाची परतरे्ि होईपयंत यापैकी र्जे आधी घिेल तोपयंत रागहल. इतर 
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बाधंकाम ककवा र्जमीनीकरीता घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेवर 5% व्यार्जदर सवलत देण्यात येणार 
नाही. 

साधारणपणे साधे यंत्रमागाकगरता सुमारे रु. 140000 ते 150000 पयंत खचण येतो व 
बँकेच्या धोरणानुसार येणाऱ्या खचाच्या 75% रक्कम ही कर्जण म्हणनु उपलब्ध करुन गदली र्जाते. 
तयाप्रमाणे साध्या यंत्रमागधारकाकंिे असलेल्या एकूण लूमसाठी प्रगत लूम कमाल रु. 150000/- 
च्या 75% प्रमाणे कर्जण हे प्रमाण गवचारात घेऊन तया मयादेत कर्जावरील 5% व्यार्ज सवलत अनुज्ञये 
राहील  

 (ब) पाच वषाकरीता 5% व्यार्जदर सवलत लागू असलेल्या यंत्रमाग धारकानंी संबंगधत बँका ककवा 
गवत्तीय संस्तिा याचंे गवगहत कर्जाचे हप्ते गवगहत वळेेत  रणे आवश्यक आहे. र्जे यंत्रमाग धारक गवगहत 
हप्ते वळेेवर  रणार नाहीत तो पयंत तयानंा व्यार्जदर सवलत गमळणार नाही. गनयगमत हप्ते  रणाऱ्या 
यंत्रमाग धारकानंाच 5% व्यार्जदर सवलत देण्यात येईल.  

(क) सदर 5% व्यार्जदर सवलत ही पुढील पाच वषण अिवा संबंगधत यंत्रमागधारकाचंे कर्जाची परतरे्ि 
होईपयंत यापैकी र्जे आधी घिेल तोपयंत देय रागहल. 

(ि) सदर योर्जनेस पाच वषानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 
(इ) याबाबत येणाऱ्या खचाची तरतूद स्तवतंत्रपणे करण्यात येईल. 
 

सदर शासन गनणणय गनयोर्जन गव ागाचा अनौपचागरक संद ण क्र. 210/1431, गदनाकं 22.11.2016 व 
गवत्त गव ागाचा अनौपचागरक संद ण क्र. 348/17/व्यय-2, गदनाकं 13.07.2017 नुसार गनगणगमत करण्यात येत 
आहे. 

 

सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तिळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201712051617294302 असा आहे. हा आदेश गिर्जीटल स्तवाक्षरीने 
साक्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
                                                                                                  ( गौरी रा. म्हस्तके ) 
                           कायासन अगधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सगचव 
2. मा. मंत्री, गवत्त व गनयोर्जन, वने याचंे खार्जगी सगचव 
3. मा. मंत्री, सहकार, पणन व वस्रोद्योग वोग याचंे खार्जगी सगचव 
4. मा. गवरोधी पक्षनेता (गवधानपगरषद/ गवधानस ा) 
5. मा.मुख्य सगचव याचंे उप सगचव 
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6. मा. अपर मुख्य सगचव (गवत्त) 
7. मा. प्रधान सगचव (गनयोर्जन) 
8. सहकार आयुक्त व गनबंधक, सहकारी संस्तिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9. संचालक (वस्रोद्योग वोग), वस्रोद्योग वोग संचालनालय, नागपूर 
10. प्रादेगशक उपसंचालक (वस्रोद्योग वोग), नागपूर/ औरंगाबाद/ सोलापूर/ मंुबई. 






