महात्मा लुले मागासवगण जवकास महामांळामालणत
राबजवण्यात येर्ा-या थेट किण योिनेच्या किाची
मयादा रु.25,000/- वरुन रु.1,00,000/- पयंत
वाढजवण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग
शासन जनर्णय क्रमाांक : एमपीसी-2017/प्र.क्र.274/महामांडळे ,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
जदनाांक : 21 जडसेंबर, २०१८.
वाचा :1. सामाजिक न्याय, साांस्कृजतक कायण, क्रीडा व जवशेष सहाय्य जवभाग, शासन जनर्णय क्र :- महामां ००४/
प्र.क्र.३८/जवघयो-२ जद.३०/११/२००४,
2. सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग शासन, जनर्णय क्र. एमपीसी-2017/प्र.क्र.274/महामांडळे
जद. ०५/१०/२०१८.
प्रस्तावना :उपरोक्त सांदभण क्र १ येथील शासन जनर्णयानुसार राज्यातील अनुसूजचत िाती प्रवगातील
दाजरद्र्यरेषेखालील घटकाांच्या आर्थथक उन्नतीसाठी तसेच त्याांना स्वयांरोिगाराच्या अजिकाजिक सांिी
उपलब्ि करून दे ण्याच्या उद्देशाने रु. २५,००० /- चे किण महामांडळाकडू न दे ण्याची योिना राबजवण्यात
येत आहे. लहान उद्योगाांसाठी लागर्ा-या भाांडवली व पायाभूत गुांतवर्ुकीतील वाढ, कच्चा माल दरवाढ
व सतत होर्ारी महागाई जनदे शाांकातील वाढ पाहता, अनुसूजचत िातीच्या िास्तीत िास्त लोकाांना किण
योिनाांचा लाभ घेता यावा आजर् महामांडळाच्या योिना प्रभाजवपर्े राबजवता याव्यात ही बाब जवचारात
घेऊन, महात्मा लुले मागासवगण जवकास महामांडळामालणत राबजवण्यात येर्ा-या थेट किण योिनेअांतगणत
किाची मयादा रु.25,000/- वरुन रु.1,00,000/- पयंत वाढजवण्याबाबतचे आदे श जद.०५/१०/२०१८
च्या शासन जनर्णयान्वये जनगणजमत करण्यात आले आहेत. सदर शासन जनर्णयामध्ये सुिारर्ा करण्याची
बाब शासनाच्या जवचारािीन होती.
शासन जनर्णय :महात्मा लुले मागासवगण जवकास महामांडळामालणत राबजवण्यात येर्ा-या थेट किण योिनाांचा लाभ
अनुसूजचत िातीच्या िास्तीत िास्त लोकाांना घेता यावा आजर् महामांडळाच्या योिना प्रभाजवपर्े राबजवता
याव्यात ही बाब जवचारात घेऊन, महात्मा लुले मागासवगण जवकास महामांडळ मालणत राबजवण्यात येर्ा-या
थेट किण योिनेअांतगणत किाची मयादा रु.25,000/- वरुन रु.1,00,000/- करण्याबाबतचा
जद.०५/१०/२०१८ चा शासन जनर्णय या शासन जनर्णयाद्वारे अजिक्रजमत करण्यात येऊन खालीलप्रमार्े
सुिाजरत आदे श जनगणजमत करण्यात येत आहेत.
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महात्मा लुले मागासवगण जवकास महामांडळामालणत राबजवण्यात येर्ा-या थेट किण योिनेचे स्वरुप
पुढीलप्रमार्े असेल :प्रकल्प मूल्य

रु.1,00,000/- पयंत

महामांडळाचा सहभाग (४ टक्के व्यािदराने)

रु.85,000/- (85 % पयंत)

अनुदान

रु.10,000/- (10 % पयंत)

अिणदाराचा सहभाग

रु.5,000/- (5 % पयंत)

व्यािदर

4%

किण परतलेड कालाविी

3 वषे (36 हप्ते )

पजहला हप्ता (75% रक्कम)

रु.71,250/-

(लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळू न)
दु सरा हप्ता (25% रक्कम)

रु. 2३,750/-

(प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानांतर सािारर्त: 3 मजहन्यानांतर
क्षेत्रीय अजिका-याांनी केलेल्या तपासर्ी अजभप्रायानुसार)
1. योिनेचा उद्दे श:1. मागासवगीय घटकातील लोकाांना आर्थथकदृष्ट्टया सक्षम करर्े. तसेच, बँकेमालणत किण दे ताना
येर्ा-या अडचर्ी व किण मांिूर होताना होर्ारा जवलांब टाळर्े,
2. मागासवगीय घटकातील सुजशजक्षत व शासनाच्या कौशल्य जवकास जवभागामालणत, महात्मा लुले
मागासवगण जवकास महामांडळामालणत तसेच शासकीय/जनमशासकीय सांस्थाांमिून ताांजत्रक
प्रजशक्षर् घेतलेली तसेच अनुभवी तरुर् मुले/मुली याांना प्रािान्याने स्वयांरोिगारास किण उपलब्ि
करुन दे र्े,
3. मागासवगीय दु बणल घटकाांच्या लोकाांना लहान /लघु व्यवसाय करण्याकरीता तात्काळ जवत्त
पुरवठा करर्े,
4. सदर योिनेत सािारर्पर्े समाजवष्ट्ट लघु व्यवसाय उदा. मोबाईल सर्व्व्हससग/जरपेअरींग,
इलेक्रीजशयन, इलेक्रॉजनक वस्तू जरपेअसरग (फ्रीि, ए.सी., जट.व्ही., मायक्रोवेव्ह, लॅपटॉप,
कॉम्पप्युटर हाडण वअ
े र इ.) ब्युटीपालणर, ड्रेस जडझायसनग, टे लसरग, लुड प्रॉडक्टस् /प्रोसेससग,
जकरार्ा दु कान, िनरल / स्टे शनरी स्टोअर, मेजडकल स्टोअर, लॅजिकेशन/वेल्डींग, हाडण वअ
े रव
सॅनेटरी शॉप, सप्रटींग, जशवर्कला, झेरॉक्स/लॅजमनेशन, हॉटे ल, कॅटसरग सर्व्व्हसेस, मांगल
कायालय, मांडप डे कोरेशन इ., जक्रडा साजहत्य/स्पोटण स् शॉप, लास्ट लूड सेंटर/ज्यूस सेंटर, क्लॉथ
/ रेजडमेड गारमेंट शॉप, मोटार मेकॅजनक / जरपेअर, शेतीशी जनगडीत पूरक/िोडव्यवसाय इ. साठी
जवत्त पुरवठा करर्े.
5. उक्त योिनेत सािारर्पर्े पुरुष व मजहला याांना 50 % आरक्षर्, ग्रामीर् भागासाठी प्रािान्य
राहील. तसेच, राज्य स्तरावरील जक्रडा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींना प्रािान्य राहील,
6. सैन्यदलातील जवरगती प्राप्त सैजनकाांच्या पत्नी/मुलगा/मुलगी याांना (एकास) प्रािान्य (त्याांचे
बाबत आवश्यकता भासल्यास उत्पन्नाची मयादा जशथील करण्यात येईल).
पृष्ट्ठ 6 पैकी 2

शासन जनर्णय क्रमाांकः एमपीसी-2017/प्र.क्र.274/महामांडळे

२. लाभार्थ्यांची पात्रता / जनकष :1. अिणदार अनुसूजचत िाती व नवबौध्द समािाचा असावा,
2. अिणदार महाराष्ट्राचा रजहवासी असावा,
3. अिणदाराचे वय 18 ते 4५ वषे असावे,
4. अिणदाराचा जसबील क्रेडीट स्कोअर जकमान 500 इतका असावा,
5. अिणदाराचे एकजत्रत कौटु ां जबक वार्थषक उत्पन्न रु.3 लाखापेक्षा िास्त नसावे,
6. एका कुटु ां बातील एकाच व्यक्तीस सदर योिनेचा लाभ घेता येईल,
7. मागासवगीय घटकातील सुजशजक्षत व शासनाच्या कौशल्य जवकास जवभागामालणत, महात्मा लुले
मागासवगण जवकास महामांडळामालणत तसेच शासकीय/जनमशासकीय सांस्थाांमिून ताांजत्रक
प्रजशक्षर् घेतलेली तसेच अनुभवी तरुर् मुले/मुली याांना प्रािान्य,
8. अिणदाराने आिार काडण िोडलेल्या बँक खात्याचा तपशील सादर करावा,
9. अिणदार महामांडळाच्या कोर्त्याही (केंद्र व राज्य) योिनेचा थकबाकीदार नसावा.
३. अटी व शती :1. ज्या प्रकरर्ात लाभाथींना तारर् दे र्े शक्य नसेल त्या प्रकरर्ात किाचे िनादे श लाभाथींना न
दे ता उद्योग व्यवसायासाठी िे लाभाथी ज्याांचेकडू न माल/यांत्रसामुग्री खरेदी करतील त्याांचे नाांवे
किाचे िनादे श दे ण्यात यावेत. त्याचवेळी अशा लाभाथींकडू न किाच्या परतलेडीच्या रक्कमेचे
पुढील जदनाांकाचे आगाऊ िनादे श घेण्यात यावेत,
2. सदर किातून लाभाथींसाठी िी मत्ता जनमार् होर्ार आहे ती ज्याांच्याकडू न जनमार् होईल
त्याांचेकडू न ती मत्ता अचल (Immovable) असेल तर परस्पर सांबांजित मागासवगण जवकास
महामांडळाकडे गहार् (Mortgage) ठे वण्यात यावी. िर ती मत्ता चल (Movable) असेल तर ती
महामांडळाकडे तारर्गहार् (Hypothecate) करण्यात यावी,
3. किण परतलेडीबाबत लाभाथींकडू न शपथपत्र घेण्यात यावे,
4. या योिनेवर होर्ारा खचण शासनाने महामांडळासाठी मांिूर केलेल्या भाग भाांडवलाच्या
तरतुदीच्या मयादे त राहू न करण्यात यावा. प्रजत वषी 1000 लाभाथींसाठी रु.10 कोटीची मयादा
राहील. यापेक्षा िास्त खचण अपेजक्षत असल्यास शासनाची पूवप
ण रवानगी घ्यावी,
5. महामांडळाने आपला भाांडवली अथणसांकल्प जवजहत कालमयादे त शासनाकडू न मान्य करुन घेर्े
बांिनकारक राहील,
6. मुद्दल व व्यािासह किाच्या वसुलीचा तपशील महामांडळाने भाांडवली अथणसांकल्पात दे र्े
बांिनकारक राहील,
7. लाभिारकाने तारर्ासाठी सादर केलेल्या िामीनदाराकडे जदलेल्या किाइतकी स्थावर
मालमत्ता असावी.
8. वसुलीकरीता राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कायणपध्दतीप्रमार्े वसुलीची प्रजक्रया राबजवण्यात यावी,
9. लाभार्थ्याने स्थापन केलेल्या व्यवसायाचा जवमा स्वखचाने उतरजवर्े तसेच दरवषी जवम्पयाचे
नुतनीकरर् करर्े बांिनकारक राहील.
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4. किण जवतरर् कायणपद्धती:किण योिनाांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची जनवड करण्याची तसेच महामांडळामालणत दे ण्यात येर्ा-या
किाच्या वसुलीची सांपर्
ू ण िबाबदारी जिल्हास्तरीय कायालयाची राहील. याबाबत सािारर्पर्े
पुढीलप्रमार्े कायणपध्दती अनुसरण्यात यावी. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अजिकार
महामांडळास राहतील. या सुिाजरत योिनेअांतगणत किण जमळण्यासाठी लाभार्थ्यांना नव्याने अिण करावा
लागेल.
1. लाभाथी जनवड सजमतीमालणत लाभार्थ्यांची जनवड करण्यात येईल,
2. महामांडळाच्या जिल्हा स्तरीय कायालयातून सांपूर्ण कायणवाही केली िाईल,
3. जिल्हा व्यवस्थापक योिनेचे अांमलबिावर्ी अजिकारी असतील,
4. महामांडळाचे जिल्हा कायालय व जिल्हातील वरीष्ट्ठ अजिकाऱयाांमालणत किण प्रकरर्ासाठी स्थाजनक
वतणमानपत्रातून व प्रमूख शासकीय/जनमशासकीय कायालयातील नोटीस बोडावर िाजहरात प्रजसद्ध
करण्यात येईल व त्याचवेळी कायालयात अिाचा नमुना व कागदपत्राची सूची सवांना पाहण्यासाठी
उपलब्ि करतील,
5. जवजहत मुदतीत अिण Online अथवा Offline सकवा दोन्ही पद्धतीने स्स्वकारण्यात येतील,
6. किण मागर्ी अिाची मुदत त्या सांबांिीत आर्थथक वषासाठीच असेल (जद. 1 एजप्रल ते 31 माचण). तसेच,
प्रत्येक वषासाठी नव्याने िाजहरात प्रजसद्ध करण्यात येईल,
7. जिल्हा व्यवस्थापक प्राप्त अिाची सांपूर्ण छाननी/तपासर्ी करुन पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी
तयार करतील. यासाठी पुढील बाबी जवचारात घेर्े अजनवायण राहील :अ) उद्योग / व्यवसायाची विणनक्षमता,
ब) लाभार्थ्यांची सक्षमता / व्यवसायाचे ज्ञान,
क) परतलेडीची क्षमता / िामीनदाराांची क्षमता,
8. जिल्यासाठी जदलेल्या उजद्दष्ट्टापेक्षा िास्त अिण प्राप्त झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांची जनवड सांगर्कीय
रॅन्डमायझेशन जनवड पद्धतीने (लॉटरी) करून लाभाथी जनजित केले िातील,
9. पात्र लाभार्थ्यांना त्या त्या आर्थथक वषात महामांडळाकडू न कोर्त्याही ताांजत्रक कारर्ास्तव किण
मांिूर करता आले नाही तर त्या लाभार्थ्यांची प्रािान्य यादी (Seniority List) अथवा प्रजतक्षा यादी
(Waiting List) करण्यात येर्ार नाही अथवा पुढील आर्थथक वषात त्याांचा जवचार करण्यात येर्ार
नाही,
10. किण मांिुरी प्रकरर्ातील आर्थथक वषात कायणवाही पूर्ण करर्े आवश्यक असल्याने लाभाथी जनवड
सजमतीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात येतील.
5. किण वसुली कायणपद्धती:1. किाची परतलेड ही किण जवतरीत केल्याच्या 90 जदवसाांनांतर सुरु करण्यात येईल,
2. किण परताव्याचे माजसक हप्ते ठरवून द्यावेत व किण वसुलीच्या दृष्ट्टीने लाभार्थ्यांकडू न
पुढील जदनाांकाचे आगावू िनादे श घेऊन तसेच ECS (इलेक्रॉजनक स्क्लअरांस जसस्स्टम) पध्दतीने
वसुली करण्यात यावी,
3. एवढे करुनही वसुली न झाल्यास महामांडळाकडे ठे वलेल्या तारर्ाद्वारे तसेच िामीनाद्वारे किण
वसुली करण्यात यावी,
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4. िामीनदाराकडू न किण वसुली शक्य न झाल्यास िमीन महसूल सांजहतेच्या कलम 221 नुसार
जिल्हाजिकारी याांना याबाबत माजहती दे ऊन किण वसुली करण्यात यावी,
5. किण वसुलीकजरता राष्ट्रीयकृत बँकाांनी थकीत किण वसुलीसाठी Empanel केलेल्या
एिन्सीमालणत वसुलीची कायणवाही करण्यात यावी.
6.

महामांडळाने एक वषांनांतर थेट किण योिनेचा लेर आढावा घ्यावा. यातील लाभार्थ्यांची जनवड व

वसुलीचे प्रमार् याबाबतच्या यशापयशावर योिना पुढे चालू ठे वण्याबाबतचा जनर्णय महामांडळाने घ्यावा.
एक वषांनांतर याबाबतची सजवस्तर माजहती शासनास सादर करावी. सदर योिनेचे समवती मूल्यमापन
(Concurrent Evaluation) महामांडळाने करुन घ्यावे. थेट किण योिनेत प्रत्येक आर्थथक वषासाठी रुपये
10 कोटी खचण करण्याची मयादा राहील.
7.

ज्या लाभार्थ्यांनी यापूवी घेतलेल्या किाची परतलेड केलेली नाही, अशा लाभार्थ्यांना सांपूर्ण

परतलेड करेपयंत नजवन किाचा लाभ घेता येर्ार नाही. तसेच, िे लाभाथी परतलेडीच्या कालाविीच्या
आत व्यािासह सांपूर्ण किाची परतलेड करतील असे लाभाथी त्याांचा व्यवसाय वाढजवण्यासाठी पुन्हा
सदर योिनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
8.

थेट किण योिनेची पजरर्ामकारक अांमलबिावर्ी व लाभाथींना जवनातक्रार किण उपलब्ि

करण्याच्या अनुषांगाने येर्ा-या अडचर्ींबाबत महामांडळाच्या सांचालक मांडळाच्या बैठकीत िोरर्ात्मक
जनर्णय घेऊन आवश्यक ती कायणवाही करण्यात यावी. प्रस्तुत योिनेवरील खचण महामांडळाकडे उपलब्ि
असलेल्या भाग भाांडवलातून करण्यात यावा.
सदर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक क्र. 201812211648249222 असा आहे . हा आदे श
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sunil D
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( सुजनल सरदार )
कायासन अजिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रजत-

व्यवस्थापकीय सांचालक, महात्मा लुले मागासवगण जवकास महामांडळ (मया.), मुांबई,
आयुक्त, समािकल्यार्, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े,

प्रत1) मा.जवरोिी पक्ष नेता, जविानसभा / जविानपजरषद, महाराष्ट्र जविानमांडळ सजचवालय,
2) सवण सन्माननीय जविानसभा /जविान पजरषद सदस्य,
3) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे अप्पर मुख्य सजचव,मांत्रालय, मुांबई,
4) मा. मांत्री ( जवत्त व जनयोिन ) याांचे खािगी सजचव,मांत्रालय, मुांबई,
5) मा.मांत्री ( सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय जवभाग ) याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई,
6) मा.राज्यमांत्री ( सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय जवभाग ) याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई,
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7) सजचव, सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग याांचे वजरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई,
8) सह सजचव/अवर सजचव (महामांडळे / अथणसांकल्प), सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग,
मांत्रालय, मुांबई,
9) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा पजरक्षा) महाराष्ट्र 1 /2, मुांबई/नागपूर,
10) अजिदान व लेखा अजिकारी / जनवासी लेखा परीक्षा अजिकारी, मुांबई,
11) सहसांचालक, लेखा व कोषागारे , सांगर्क कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मिला, मुांबई,
12) सवण जिल्हा कोषागार अजिकारी,
13) कक्ष अजिकारी (का.अथणसक
ां ल्प), सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, मांत्रालय, मुांबई 32,
14) जनवडनस्ती (का.महामांडळे ).
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