
 
सन 2019-20 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन ननधी नवतरीत करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत.    

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार नवभाग 

शासन ज्ञापन क्रमाांक:- वाप्रोअ-2019/ प्र.क्र.110/ उद्योग-2 
मांत्रालय, म ांबई - 400 032. 
नदनाांक :- 05 मार्च, 2020 

 
 

सांदभच :- 

             1) उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभाग शासन ननर्चय क्रमाांक डब्ल्यआूयपी 2009/ प्र.क्र.328 / 2009/ 
उद्योग- 2, नदनाांक  31/08/ 2009. 

2) उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभाग शासन पनरपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी 2009/ प्र.क्र.328 / 2009 / 
उद्योग- 2, नदनाांक 01/02/ 2010. 

3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभागार् े शासन श ध्दीपत्रक क्रमाांक डब्ल्यूआयपी 2009 / प्र.क्र.328/   
उद्योग-   2, नदनाांक 21/08/2010. 

        4) उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभागार् ेशासन श ध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-1714/प्र. क्र. 3/ उद्योग-2,  
            नदनाांक  27/10/2014. 
        5) अनतनरक्त उद्योग सांर्ालक, उद्योग सांर्ालनालय याांर्े पत्र क्र. उसां/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अन दान-

2019-20/ अे-1024, नद.20/07/2019 
 6) उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभाग शासन ज्ञापन क्रमाांक वाप्रोअ-2019/प्र.क्र. 110/उद्योग-2,  
     नदनाांक  26/07/2019 
 7)  अनतनरक्त उद्योग सांर्ालक, उद्योग सांर्ालनालय याांर्े पत्र क्र. उसां/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 

अन दान/ नवतरर्/ 2019/ अे-1222, नद.30/08/ 2019 
 8) अनतनरक्त उद्योग सांर्ालक, उद्योग सांर्ालनालय याांर्े पत्र क्र. उसां/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अन दान/ 

दाव/े 2019/ अ-े1467, नद.15/11/2019 
 9)  उद्योग ऊर्जा व कामगार नवभाग शासन ननर्चय क्र. नबय डी-2020/2019-20/प्र.क्र.02/ प्रशासन-1, 

नद.16/01/2020 
 10) नवत्त नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.अर्चसां-2019/ प्र.क्र.92/ अर्च-3, नद.22/01/2020. 
 11)  अनतनरक्त उद्योग सांर्ालक, उद्योग सांर्ालनालय याांर्े पत्र क्र. उसां/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 

अन दान/ दाव/े 2019/ अे-132, नद.27/01/2019 
 

ज्ञापन :- 
 

  राज्यातील द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हर्नू शासनाने द्राक्ष प्रनक्रया उद्योग धोरर्-2001 
नद.19/10/2001 रोर्जी अमलात आर्ल ेआहे, त्याअन र्षांगाने सदर उद्योगाला प्रोत्साहन म्हर्नू राज्यामध्ये उत्पादीत 
केले्या व अांनतमत: नवक्री झाले्या वाईनच्या नवक्रीवर देय असले्या 20 टक्के म ्यवधीत कर भर्यास त्यापैकी 16 
टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अन दान  वाईन उद्योगास देण्याबाबत शासनार्ी योर्जना आहे. सदर 
योर्जनेअांतगचत नवत्तीय तरतूद अप री अस्याने शासनाकडे प्रोत्साहन परताव्यार्े प्रलांनबत असलेले दाव ेटप्पप्पयाटप्पप्पयाने 
मांरू्जर करण्यात आले आहेत. यापवूी नद.26/07/2019 च्या शासन ज्ञापनान्वये 35 दाव्याांकरीता रुपये 9 कोटी व 
नद.22/01/2020 च्या शासन ज्ञापनान्वये 23 दाव्याांकरीता रुपये 12 कोटी  एवढा ननधी नवतरीत करण्यास मांरू्जरी देण्यात 
आली आहे. प्रस्त त प्रकरर्ी  राज्यकर सह आय क्त (व्हॅट व्यवस्र्ापन) नानशक नवभाग नानशक, राज्यकर सह आय क्त 
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मोठे करदाते कक्ष-3 म ांबई, राज्यकर सह आय क्त प रे् नवभाग प रे्, राज्यकर सह आय क्त (व्हॅट व्यवस्र्ापन) सोलापरू 
नवभाग सोलापरू याांर्केडून प्रोत्साहन परताव्याबाबत प्राप्पत प्रस्ताव व त्याअन र्षांगाने अनतनरक्त उद्योग सांर्ालक, उद्योग 
सांर्ालनालय, म ांबई याांर् ेउपरोक्त सांदभाधीन अ.क्र. 05, 07, 08 व 11 च्या पत्रान्वये केलेली नशफारस नवर्ारात घेता 

सद्यस्स्र्तीत शासनाकडे 28 दाव ेप्रलांनबत असनू सदर  दाव ेननकाली काढण्याकरीता  रुपये 51,72,59,839/- एवढ्या 

ननधीर्ी आवश्यकता आहे. तर्ानप, सन 2019-20 या वर्षामध्ये या योर्जनेकरीता सांदभानधन क्र.9 येर्ील शासन 
ननर्चयान्वये रुपये 6 कोटी एवढी रक्कम प नर्ववननयोर्जनाद्वारे उपलब्लध करुन देण्यात आली आहे. तसरे् नवत्त नवभागाच्या 
नद.22/01/2020 च्या पनरपत्रकान्वये या योर्जनेकरीता सन 2019-20 या वर्षात मांरू्जर केले्या रुपये 15 कोटीपकैी 80% 
इतक्या मयादेत खर्च करण्यास नदले्या परवानगीन सार रुपये 3 कोटी इतका ननधी अशा प्रकारे एकूर् रुपये 9 कोटी  
एवढा ननधी नबडीएस प्रर्ालीवर नवतरर्ासाठी उपलब्लध आहे.  सदर योर्जनेकरीता उपलब्लध असलेला ननधी नवर्ारात 
घेऊन, सांदभच क्रमाांक  1  ते  4 येरे् नमूद केले्या शासन ननर्चय  / पनरपत्रक/ श ध्दीपत्रकातील तरत दी, ननकर्ष, पात्रता 
इत्यादींर्ी पडताळर्ी/शतीर्ी काटेकोर अांमलबर्जावर्ी करण्यार्ी खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सोबत 
र्जोडले्या नववरर्पत्रातील रकाना क्र.7 मध्ये  नमूद के्याप्रमारे् सांबांनधत घटकाांना  रुपये 9,00,00,000/-  (रुपये नऊ 
कोटी मात्र)  इतका ननधी नवतरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनार्ी मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. सदर योर्जनेसाठी होर्ारा खर्च, मागर्ी क्रमाांक - के 7, लेखानशर्षच 2852 - उद्योग (00)(11) वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन (अननवायच) (2852 0472), 33 -अर्चसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली सन 2019-20 या आर्वर्क वर्षासाठी  मांरू्जर 
अर्चसांकस््पय अन दानातनू व प नर्ववननयोर्जनाद्वारे उपलब्लध अन दानातनू  भागनवण्यात यावा.   
3. वरील पनरच्छेदामध्ये नमूद केले्या एकूर् रुपये  9,00,00,000/- (अक्षरी नऊ कोटी मात्र) एवढ्या रकमेच्या 
आहरर्ार्े आनर् महाराष्ट्र नवक्रीकर रोखे प्रानधकरर्ास नवतरीत करण्यार्े अनधकार नवकास आय क्त (उद्योग), उद्योग 
सांर्ालनालय, म ांबई याांर् ेकायालयातील लेखानधकारी याांना देण्यात येत आहेत. 
4. अनधदान व लेखानधकारी, म ांबई याांना कळनवण्यात येते की, सदर धनादेश लेखानधकारी, उद्योग सांर्ालनालय 
याांर्े नाव ेकाढण्यात यावा व उद्योग सांर्ालनालयाकडून सदर ननधी महाराष्ट्र नवक्रीकर रोखे प्रानधकरर्, म ांबई याांना अदा 
करण्यात यावा. 
5. या शासन ज्ञापनान्वये मांरू्जर केले्या रकमेर् ेउपयोनगता प्रमार्पत्र उद्योग सांर्ालनालयाने महाराष्ट्र नवक्रीकर 
रोखे प्रानधकरर्ाकडून प्राप्पत करुन शासनास त्वरीत सादर कराव.े 
6.  हे शासन ज्ञापन नवत्त नवभागाच्या शासन पनरपत्रक नद.01/04/2019, नद.08/07/2019 व 
नद.22/01/2020अन्वये नदले्या सरू्ना व नवत्त नवभागाच्या अनौपर्ारीक सांदभच क्र.218/2019, नद.13/02/2020 
अन्वये नदले्या मान्यतेच्या अन र्षांगाने ननगचनमत करण्यात येत आहे.   
7. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांगर्क सांकेतस्र्ळावर प्रनसध्द 
करण्यात आले असनू त्यार्ा सांगर्क सांकेताांक 202001221227474510 असा आहे.  हे शासन ज्ञापन नडनर्जटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  
      महाराष्ट्रार् ेराज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने, 
 
 

 

        ( नव.सो.मेंढे ) 
                                                                             कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन      
प्रत, 

1. नवकास आय क्त (उद्योग), उद्योग सांर्ालनालय, म ांबई-400 032. (5 र्जादा  प्रतीसह) 
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 2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा व अन ज्ञयेता/लेखा परीक्षा), म ांबई. 

 3. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा व अन ज्ञयेता / लेखा परीक्षा), नागपरू. 

 4. अनधदान व लेखा अनधकारी, म ांबई.   

  5. ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, म ांबई. 

 6. नवत्त नवभाग, (कायासन अर्चसांक्प-14/व्यय-16) मांत्रालय, म ांबई-400 032. 

 7. राज्यकर आय क्त, महाराष्ट्र राज्य, नवक्रीकर भवन, माझगाांव, म ांबई -400 010. 

8. राज्यकर सह आय क्त, नवक्रीकर भवन, नानशक नवभाग, पार्डी फाटा, नानशक-422010. 

9. राज्यकर सहआय क्त (व्हॅट व्यवस्र्ापन) सोलापरू नवभाग, नवक्रीकर भवन, नवर्जापरू रोड, सोलापरू. 

10. राज्यकर सह आय क्त,  मोठे करदाते कक्ष-3, वस्तू व सेवा करभवन, माझगाव, म ांबई 

11. राज्यकर सह आय क्त, प रे् नवभाग, प रे्  

           12. आय क्त, राज्य उत्पादन श ्क, म ांबई. 

           13. सांबांनधत घटक नानशक/ प रे्/ सोलापरू.  

           14. कक्ष अनधकारी, (प्रशासन-1) उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभाग, मांत्रालय -400 032. 

           15. ननवड नस्ती, (उद्योग-2). 
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उद्योग,उर्जा व कामगार नवभाग शासन ज्ञापन क्र. वाप्रयो -2019/प्र.क्र 110/उद्योग-2, नद.05 मार्च, 2020 सोबतर्े नववरर्पत्र 
 

अ.
क्र 

घटकाांर् ेनाव कालावधी (नदनाांक) दाव्यार्ी मूळ 
रक्कम 

नद. 26.07.2019 
रोर्जीच्या शासन 

ज्ञापनान्वये नवतरीत 
करण्यात आलेला ननधी 

(रुपये) 

नद. 22.01.2020 रोर्जीच्या 
शासन ज्ञापनान्वये नवतरीत 
करण्यात आलेला ननधी 

(रुपये) 

अ.क्र. 5 व 6 येर्ील 
रक्कम वाटप 

के्यानांतर नशल्लक 
रानहले्या 

रकमाांपैकी मांरू्जर 
करण्यात येर्ारी 
रक्कम (रूपये) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 स ला वाईनयाडच प्रा.नल.नानशक 01/10/2017 ते 31/03/2018 15,40,06,337 1,55,00,000 4,35,03,783 1,59,12,928 

(9,50,02,554 पैकी) 
2 ग ड ड्रॉप वाईन सेलसच 

प्रा.नल.नानशक 
01/10/2017 ते 31/03/2018 1,49,61,491 40,00,000 54,94,129 9,15,783 

(54,67,362 पैकी) 
3 ग्रोवर झांपा वाईनयाडचस् नल. नानशक 01/10/2017 ते 31/03/2018 1,42,22,948 40,00,000 52,94,130 8,25,577 

(49,28,818 पैकी) 
4 यॉकच  वाईनरी प्रा.नल.नानशक 01/10/2017 ते 31/03/2018 87,77,202 ------- 40,00,000 8,00,181 

(47,77,202 पैकी) 
5 एन.डी.वाईन्स प्रा.नल.नानशक 01/04/2018 ते 30/09/2018 60,51,756 ----- 30,00,000 5,11,169 

(30,51,756 पैकी) 
6 स ला वाईनयाडचस् प्रा. नल. नानशक 01/04/2018 ते 30/09/2018 9,47,62,650 ------ ------- 1,58,72,744 
7 मोईत हेने्नसी इांनडया प्रा.नल.म ांबई 01/10/2017 ते 31/03/2018 81,62,572 ------ ------- 13,67,231 
8 मोईत हेने्नसी इांनडया प्रा.नल.म ांबई 01/04/2018 ते 30/09/2018 71,02,231 ----- ------ 11,89,624 
9 यॉकच  वाईनरी प्रा. नल. नानशक 01/04/2018 ते 30/09/2018 58,32,028 ----- ------- 9,76,865 
10 ग ड ड्रॉप वाईन सेलसच नल. नानशक 01/04/2018 ते 30/09/2018 1,04,29,250 ----- ------ 17,46,899 
11 स ला वाईनयाडचस् प्रा.नल.नानशक 01/10/2018 ते 31/03/2019 20,50,54,269 ----- ------ 3,43,46,590 
12 नवनस सेलसच प्रा.नल.नानशक 01/10/2018 ते 31/03/2019 51,73,273 ----- ------ 8,66,523 
13 एन.डी.वाईन्स प्रा.नल.नानशक 01/10/2018 ते 31/03/2019   69,96,637 ------ ------ 11,71,937 
14 सेवन नपक्स वाईनरी प्रा.नल.नानशक  01/04/2015 ते 30/09/2015 2,24,615 ------ ----- 2,24,615 
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  ( नव.सो.मेंढे ) 

                                                                                   कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन      

(Balance 15%) 
15 सेवन नपक्स वाईनरी प्रा.नल.नानशक  01/10/2015 ते 31/03/2016 

(Balance 15%) 
3,94,440 ------ ----- 3,94,440 

16 सेवन नपक्स वाईनरी प्रा.नल.नानशक  01/04/2016 ते 30/09/2016 
(Balance 15%) 

2,32,508 ------ ------ 2,32,508 

17 सेवन नपक्स वाईनरी प्रा.नल.नानशक  01/10/2016 ते 31/03/2017 
(Balance 15%) 

2,32,143 ------ ------- 2,32,143 

18 फ्रटेली वाईन्स प्रा.नल.सोलापूर 01/04/2014 ते 31/03/2015 35,80,054 ------ ------ 17,90,027 
19 मोईत हेने्नसी इांडीया प्रा.नल.नानशक 01/10/2018 ते 31/03/2019 98,97,061 ----- ----- 16,57,758 
20  ग ड ड्रॉप वाईन सेलसच नल.नानशक 01/10/2018 ते 31/03/2019 1,92,56,069 ------ ------- 32,25,392 
21 नशवप्रसाद वाईन्स प्रा.नल.नानशक 01/10/2018 ते 31/03/2019 3,20,539 ---- ----- 3,20,539 
22 स ला वाईनयाडचस् प्रा.नल.नानशक 01/04/2014 ते 30/09/2014 

(Balance 15%) 
75,69,253 ----- ------ 12,67,850 

23 स ला वाईनयाडचस् प्रा.नल.नानशक 01/10/2014 ते 31/03/2015 
(Balance 15%) 

1,62,14,572 ------ ----- 15,52,694 

24 रार्जधीर वाईन्स प्रा.नल.नानशक 01/04/2014 ते 30/09/2014 
(Balance 15%) 

5,35,686 ---- ----- 5,35,686 
 

25 नवनलॅण्ड वाईन्स कां पनी प्रा.नल. 
नानशक 

नद.01/10/2018 ते 31/03/2019 17,032 ----- ----- 17,032 
 

26 पेरनॉड नरकाडच इांडीया 
प्रा.नल.नानशक 

नद.01/10/2018 ते 31/03/2019 2,08,313 ------ ------ 2,08,313 
 

27 नहल के्रस्ट फ डस् ॲण्ड बेवरेर्जेस 
प्रा.नल. प रे् 

01/10/2018 ते 31/03/2019 9,96,548 ------ ------ 9,96,548 
 

28 नहल के्रस्ट फ डस् ॲण्ड बेवरेर्जेस 
प्रा.नल. प रे् 

01/04/2019 ते 30/09/2019 8,40,404 ------ ------- 8,40,404 

एकूर् 9,00,00,000 
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