महिला बचत गटाांच्या नाहिन्यपूर्ण
उद्योग

सांकल्पनाांना

प्रोत्साहित

करण्यासाठी “हिरकर्ी-निउद्योजक
मिाराष्ट्राची”

योजनेस

मान्यता

दे र्ेबाबत.....
मिाराष्ट्र शासन
कौशल्य हिकास ि उद्योजकता हिभाग,
शासन हनर्णय क्रमाांक कौहिउ-२०१9/प्र.क्र.10/अहभयान-१,
२ रा मजला, मादाम कामा मागण, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
हदनाांक : 21, फेब्रुिारी, २०१9.
िाचा : १ ) हनयोजन हिभाग शासन हनर्णय क्रमाांक हजनाप-2114/प्र.क्र.2/2014/
1471, हदनाांक 14/08/2014.
२) कौशल्य हिकास ि उद्योजकता हिभाग शासन हनर्णय क्रमाांक
कौहिउ-2017/प्र.क्र.243/अहभयान-१, हदनाांक 05/02/2018.
प्रस्तािना :
“स्ियांसिाय्यता बचत गट” िी सांकल्पना सिणसमािेशक आिे. तथाहप, बचत गट म्िर्जे महिला
बचत गट असे समीकरर्च तयार झाले आिे. बचत गटाांच्या प्रगतीमध्ये महिलाांचे सिात जास्त योगदान
आिे. बचत गटाांच्या माध्यमातून राज्यात महिला व्यिसाहयकाांची एक चळिळच उभी राहिली असून
राज्यातील प्रत्येक हजल्यात हिहिध बचत गट कायणरत आिेत. सदर बचत गटाच्या माध्यमातून
तळागाळातील स्त्री आर्थथक स्िािलांबनाच्या हदशेने यशस्िी िाटचाल करत आिे .
राज्याच्या औद्योहगक तसेच आर्थथक हिकासास चालना दे ण्यासाठी आहर् दे शातील
बेरोजगारीच्या समस्येिर उपाययोजना करण्यासाठी नाहिन्यपूर्ण सांकल्पाांिर आधारीत उद्योगाांना
प्रोत्सािन दे ण्याकहरता हिभागाच्या हदनाांक 05/02/2018 रोजीच्या शासन हनर्णयान्िये “मिाराष्ट्र राज्य
नाहिन्यपूर्ण स्टाटण -अप धोरर्, 2018 (Maharashtra State Innovative Start-up Policy, 2018)” ला
मान्यता दे ण्यात आली आिे. सदर धोरर्ाच्या अनुषांगाने महिला बचत गटाांच्या नाहिन्यपूर्ण उद्योग
सांकल्पनाांना प्रोत्साहित करुन स्टाटण -अप सांस्कृतीचा हिकास करण्यासाठी “हिरकर्ी - निउद्योजक
मिाराष्ट्राची” योजना मांजूर करण्याची बाब शासनाच्या हिचाराधीन िोती.

शासन हनर्णय क्रमाांक कौहिउ-2019/प्र.क्र.10/अहभयान-१
शासन हनर्णय :
राज्याच्या औद्योहगक तसेच आर्थथक हिकासास चालना दे ण्यासाठी आहर् दे शातील
बेरोजगारीच्या समस्येिर उपाययोजना करण्यासाठी नाहिन्यपूर्ण सांकल्पाांिर आधारीत उद्योगाांना
प्रोत्सािन दे ण्याकहरता “मिाराष्ट्र राज्य नाहिन्यपूर्ण स्टाटण -अप धोरर्, 2018 (Maharashtra State

Innovative Start-up Policy, 2018)” मांजूर करण्यात आले आिे. सदर धोरर्ाच्या अनुषांगाने
राज्यातील महिला बचत गटाांना स्टाटण अपच्या माध्यमातून उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहित करण्याकहरता
राज्यात “हिरकर्ी - निउद्योजक मिाराष्ट्राची” योजना राबहिण्यास मांजूरी दे ण्यात येत आिे.
१. योजनेचा उद्देश
महिला बचत गटाांच्या नाहिन्यपूर्ण सांकल्पनाांना प्रोत्सािीत करण्यासाठी त्याांना आिश्यक ते
मागणदशणन करर्े, तालुका ि हजल्िा स्तरािर मांच उपलब्ध करुन देर्े ि उत्कृष्ट्ट नाहिन्यपूर्ण सांकल्पनाांना
पायाभूत सुहिधा हनमार् करण्यासाठी अथणसिाय्य करर्े िा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आिे.
२. योजनेचे लाभाथी
राज्यातील राष्ट्रीय ग्रामीर् जीिनोन्नती अहभयान (National Rural Livelihood MissionNRLM), राष्ट्रीय शिरी जीिनोन्नती अहभयान (National Urban Livelihood Mission-NULM) ि महिला
आर्थथक हिकास मिामांडळ (MAVIM) अांतगणत हकमान एक िषापूिी स्थापन करण्यात आलेले ि राष्ट्रीय
जीिनोन्नती अहभयानातील पांचसूत्रीचे पालन करर्ारे महिला बचत गट िे या योजनेचे लाभाथी असतील.
या व्यहतहरक्त राज्य ि कद्र  शासनाचे ततर हिभागाद्वारे राज्य ककिा कद्र  शासनाची ततर कािी योजनदतगणत
हकमान एक िषापूिी तयार करण्यात आलेली ि पांचसूत्रीचे पालन करर्ाऱ्या महिला बचत गटाांचा
समािेश करण्याहिषयी हजल्िा नाहिन्यता पहरषद हनर्णय घेिू शकेल.
३. अांमलबजािर्ी यांत्रर्ा
सदर योजनेची हजल्िा स्तरािर अांमलबजािर्ी हनयोजन हिभागाच्या हदनाांक 14/08/2014
रोजीच्या शासन हनर्णयान्िये स्थापन करण्यात आलेल्या हजल्िा नाहिन्यता पहरषदे माफणत करण्यात येईल
ि तालुका स्तरािरील अांमलबजािर्ीकहरता प्रत्येक तालुक्यात तालुकास्तरीय सहमती गठीत करण्यात
येईल.
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तालुकास्तरीय सहमती
१.

तिहसलदार

-

अध्यक्ष

२.

गट हिकास अहधकारी

-

सि अध्यक्ष

३.

तालुका महिला ि बालहिकास अहधकारी *

-

सदस्य

४.

तालुकास्तरीय अग्रर्ी बँक व्यिस्थापक

-

सदस्य

५.

सिाय्यक गट हिकास अहधकारी

-

सदस्य सहचि

४. योजनेची कायणपद्धती
१)

सदर योजनदतगणत महिला बचत गटाांना त्याांच्या नाहिन्यपूर्ण सांकल्पना प्रदर्थशत करण्यासाठी
तालुका स्तरािर मांच उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.

२)

सदर सांकल्पनाांना उद्योगात रुपाांतरीत करण्याकहरता तालुका स्तरािर मागण दशणन करण्यात
येईल ि त्यातील हनिडक सांकल्पनाांची १०० च्या मयादे त तालुका मांचािर सादरीकरर्ासाठी
हनिड करण्यात येईल.

३)

सदर सांकल्पनाांचे तालुकास्तरीय सहमतीद्वारे परीक्षर् करण्यात येईल.

४)

तालुकास्तरीय सहमतीच्या परीक्षर्ाअांती हनिडयोग्य ठरलेल्या नाहिन्यपूर्ण सांकल्पनाांमधून
उत्कृष्ट्ट नाहिन्यपूर्ण सांकल्पनाांची १० च्या मयादे त हनिड करण्यात येईल.

५)

हनिड केलेल्या उत्कृष्ट्ट सांकल्पना प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी आिश्यक पायाभूत सुहिधा हनमार्
करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पास रुपये 50,000/- च्या मयादे त अथणसिाय्य करण्यात येईल.

६)

तालुका स्तरािर हनिड झालेल्या नाहिन्यपूर्ण सांकल्पना हजल्िास्तरीय मांचािर सादरीकरर्ास
पात्र ठरतील ि त्याांना हजल्िा स्तरािर सादरीकरर्ाची सांधी दे ण्यात येईल.

७)

हजल्िास्तरीय मांचािर हजल्यातील यशस्िी उद्योजक, व्यािसाहयक, गुांतिर्ूकदार, बँका
तत्यादींना (हकमान पाच) आमांहत्रत करण्यात येईल.

८) हजल्िास्तरीय मांचािरील नाहिन्यपूर्ण सांकल्पनाांचे िरील आमांहत्रताद्वारे ि हजल्िा नाहिन्यता
पहरषदे द्वारे परीक्षर् करण्यात येईल.
९)

परीक्षर्ाअांती हनिडयोग्य

ठरलेल्या नाहिन्यपूर्ण सांकल्पनाांमधून उत्कृष्ट्ट नाहिन्यपूर्ण

सांकल्पनाांची १० च्या मयादे त हनिड करण्यात येईल.
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१०) हनिड केलेल्या उत्कृष्ट्ट सांकल्पना प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी आिश्यक पायाभूत सुहिधा हनमार्
करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पास रुपये २.०० लाख च्या मयादे त अथणसिाय्य करण्यात येईल.
११) हजल्िास्तरीय मांचािर नाहिन्यपूर्ण सांकल्पना प्रदर्थशत करण्याकहरता तालुका स्तरािर
हनिडलेल्या महिला बचत गटाांना रुपये २,५००/- च्या मयादे त प्रोत्सािन भत्ता अदा करण्यात
येईल.
१२) हजल्िा स्तरािर हनिड झालेल्या प्रकल्पाकहरता हजल्िा नाहिन्यता पहरषदे माफणत मागणदशणन
(Mentoring) करण्यात येईल.
१३) सदर योजनेकहरता येर्ारा खचण हनयोजन हिभागाच्या हदनाांक 27/06/2014 रोजीच्या शासन
हनर्णयानुसार हजल्िा िार्थषक योजनदतगंत हजल्िा तनोव्िेशन कौन्न्सलसाठी उपलब्ध िोर्ाऱ्या
हनधीतून भागहिण्यात यािा. तथाहप, सदर हनधीतून खचण करण्यास हजल्िाहधकारी तथा सदस्य
सहचि, हजल्िा हनयोजन सहमती याांची मान्यता घेण्यात यािी.
सदर शासन हनर्णय हनयोजन हिभाग अनौपचाहरक सांदभण क्रमाांक 47/1471 ि हित्त हिभाग
अनौपचाहरक सांदभण क्रमाांक 75/2019/व्यय-8, हदनाांक 15/02/2019 अन्िये हदलेल्या मान्यतेनुसार
हनगणहमत करण्यात येत आिे.
सदर शासन हनर्णय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201902211754582003 असा आिे. िा आदे श
हडहजटल स्िाक्षरीने साक्षाांहकत करून काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

Baban Sheshrao
Mandwe

Digitally signed by Baban Sheshrao Mandwe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill Development And
Entrepreneurship Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d101a905c7fca95ea9a4a68053d53dda9fcd8b54a203c383517
611e96421b187, cn=Baban Sheshrao Mandwe
Date: 2019.02.21 17:57:34 +05'30'

( ब.शे.माांडिे )

उप सहचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.राज्यपालाांचे सहचि, राजभिन, मलबार हिल, मुांबई,

2.

मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचि, मांत्रालय, मुांबई,

3.

मा.मांत्री, कौशल्य हिकास ि उद्योजकता याांचे खाजगी सहचि, मांत्रालय, मुांबई,
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4.

मा.राज्यमांत्री, कौशल्य हिकास ि उद्योजकता याांचे खाजगी सहचि, मांत्रालय, मुांबई,

5.

मा.हिरोधी पक्षनेता, हिधानपहरषद/हिधानसभा याांचे खाजगी सहचि, मिाराष्ट्र हिधानमांडळ
सहचिालय, मुांबई,

6.

सिण हिधानपहरषद/हिधानसभा सदस्य, मिाराष्ट्र हिधानमांडळ, मुांबई,

7.

मा.मुख्य सहचि, मिाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई,

8.

अपर मुख्य सहचि/प्रधान सहचि/सहचि, सिण हिभाग.

9.

आयुक्त, कौशल्य हिकास, रोजगार ि उद्योजकता सांचालनालय, निी मुांबई,

10. आयुक्त, कौशल्य हिकास, रोजगार ि उद्योजकता तथा सदस्य सहचि, मिाराष्ट्र राज्य नाहिन्यता
सोसायटी, मुांबई.
11. मुख्य कायणकारी अहधकारी, मिाराष्ट्र राज्य कौशल्य हिकास सोसायटी, मुांबई.
12. मिालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता-१), मिाराष्ट्र, मुांबई,
13. मिालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता-२), मिाराष्ट्र, नागपूर,
14. मिालेखापाल (लेखा परीक्षा-१), मिाराष्ट्र, मुांबई,
15. मिालेखापाल (लेखा परीक्षा-२), मिाराष्ट्र, नागपूर,
16. अहधदान ि लेखा अहधकारी, मुांबई,
17. हनिासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मुांबई,
18. सिण हजल्िा कोषागार अहधकारी.
19. सिण हिभागीय आयुक्त,
20. सिण हजल्िाहधकारी तथा सदस्य सहचि, हजल्िा हनयोजन सहमती.
21. सिण मुख्य कायणकारी अहधकारी,
22. सांचालक, व्यिसाय हशक्षर् ि प्रहशक्षर् सांचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
23. सिसांचालक, व्यिसाय हशक्षर् ि प्रहशक्षर्, प्रादे हशक कायालय, मुांबई/पुर्े/नाहशक/
औरांगाबाद/अमरािती/नागपूर,
24. उपसांचालक, हिभागीय मुख्यालय, कौशल्य हिकास, रोजगार ि उद्योजकता, मुांबई/पुर्े/
नाहशक/औरांगाबाद/अमरािती/नागपूर,
25. हनिड नस्ती.
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