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प्रस्ताविा :- 
 राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुनशनक्षत युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय 
क्षेत्रात राज्यात नवनवध क्षते्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या िवीि  संधी नवचारात घेऊि 
उद्योजकतेला चालिा िेणारी व सजयिनशलतेला  कालािुरुप वाव िेणारी सवयसमावशेक योजिा सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव शासिाच्या नवचाराधीि होता. 
 सद्यस्स्ितीत काययरत असलले्या प्रधािमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम (PMEGP) या कें द्र शासिाच्या 
स्वयंरोजगार प्रोत्साहि योजिेच ेमयानित उनिष्ट्ट, होतकरु युवक-युवतींच ेस्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त 
होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव नवचारात घेऊि तसेच राज्याचे िैसर्मगक साधि सपंत्ती व अंगभतू क्षमता 
नवचारात घेऊि राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” (Chief Minister 
Employment Generation Scheme) योजिा सि 2019-20 या आर्मिक वर्षापासिू राज्यात कायास्ववत 
करण्यासाठी शासिाच्या िनवि औद्योनगक  धोरण- 2019 मुिा क्रमांक 5 (II) व 9.2 िुसार िमूि केल्याप्रमाणे 
जाहीर करण्यात येत आहे. “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” योजिेची ठळक वनैशष्ट्टये, पात्रता व अटी, 
काययप्रणाली ाालीलप्रमाणे असेल. 
 

योजिा स्तर :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” (CMEGP) योजिा ही राज्यस्तरीय योजिा म्हणिू तसेच 
काययक्रमा अंतगयत (Scheme) म्हणिू अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग नवभागाच्या 
अनधपत्यााालील उद्योग सचंालिालय, मंुबई हे योजिेचे प्रमुा अंमलबजावणी ससं्िा म्हणिू काययवाही 
करतील. 
 

योजिेचे उनिष्ट्ट :- राज्यातील युवक-युवतींिा स्वयंपणूय आत्मनिभयर बिनवण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प 
राज्य शासिाच्या आर्मिक सहाय्यातूि सुलभतेिे स्िानपत होऊि पढुील पाच वर्षात समुारे 1 लाा सूक्ष्म, लघु 
उपक्रम स्िानपत होणे व त्या माध्यमातूि एकूण 10 लाा रोजगार सधंी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुा उनिष्ट्ट 
आहे.  प्रिम वर्षय 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार लाभािी घटक उनिष्ट्ट ठेवण्यात आलेले आहे. 
 

उनििष्ट्टासाठी संिभय :-  प्रधािमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम अंतगयत नजल्हानिहाय मागील 3 वर्षांतील 
उपलब्धी नवचारात घेऊि त्यािुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी नजल्हानिहाय उनििष्ट्ट उद्योग 
संचालियाकडूि निनित करण्यात येईल. 
 

योजिे अतंगयत पात्र घटक :- कायिेशीरनरत्या पात्र असणारे उत्पािि,सेवा उद्योग,कृर्षी परूक व्यवसाय, कृर्षीवर 
आधानरत उद्योग, ई-वाहतकू व त्यावर आधानरत व्यवसाय, एकाच िाममुदे्रवर (बॅ्रण्ड आधानरत संघनटत सााळी  
नवक्री कें दे्र, निरते नवक्री कें द्र/ााियान्न कें द्र इत्यािी घटक काययक्रमातंगयत पात्र असतील. या नवर्षयी गठीत 
राज्यस्तरीय संनियंत्रण सनमती आवश्यकते िुसार पात्र व अपात्र घटकाचंी यािी (Negative list) जाहीर करेल. 
 

1. लाभािी पात्रता :- काययक्रमांतगयत पात्रतेसाठी ाालील प्रमाणे अटी राहतील. 
अ) वयोमयािा :- कुठलेही स्िायी उत्पन्न िसलेले स्िानिक रनहवासी ज्यांच े वय 18 वरे्ष पणूय,    

अनधकतम मयािा 45 वरे्ष (अिुसूनचत जाती / जमाती / मनहला / अपंग/ माजी सैनिक यांच्यासाठी 
5 वरे्ष नशनिल) पात्र राहतील. 
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ब) पात्र मालकी घटक :- उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे वयैस्क्तक मालकी, भागीिारी, नवत्तीय  
संस्िािी मावयता निलेले बचत गट. 

 

क) शैक्षनणक पात्रता :- 
      1)  रु. 10 लााावरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीणय. 
                  2)  रु. 25 लााावरील प्रकल्पासाठी 10 वी उत्तीणय. 

ड) एका कुटंुबातील एकाच व्यक्तीस  काययक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटंुबाची व्याख्या ही पती, पत्िी 
अशी असेल. 

 

ई) अजयिार व्यक्तीिे प्रधािमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम (PMEGP)  अिवा तत्सम कें द्र अिवा राज्य 
शासिाच्या अवय नवभागाकडील/महामंडळाकडील अिुिािावर आधानरत स्वयंरोजगार योजिेचा 
लाभ घेतलेला िसावा. 

 

2.   प्रकल्प ककमत :- 
2.1 “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमा” मध्ये पात्र उद्योग/ व्यवसायांतगयत प्रकल्प ककमत कमाल 
मयािा सेवा उद्योग तसेच कृर्षी परूक उद्योग/ व्यवसायांसाठी रुपये 10.00 लाा व उत्पािि प्रकाराच्या 
प्रवगातील प्रकल्पासाठी प्रकल्प ककमत मयािा रुपये 50.00 लाा राहील. 
2.2 प्रकल्प ाचाच ेवगीकरण :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अंतगयत प्रकल्प उभारणीचा ाचय 
वगीकरण पढुीलप्रमाणे असले. 
 

   बकँ कजय 60% ते 75%, अजयिाराचे स्वभागभांडवल 5% ते 10%, शासिाचे आर्मिक सहाय्य अिुिाि 
स्वरुपात (मार्मजि मिी) 15% ते 35%. प्रवगयनिहाय व संवगंयनिहाय बकँ कजय, अिुिाि (मार्मजि मिी) व 
घटकांच ेस्वगुंतवणकूीच ेप्रमाण ाालीलप्रमाणे राहील. 

 

घटकांचा प्रवगय / प्रभाग घटकाची 
स्वगुंतवणकू 

िेय अिुिाि 

(मार्मजि मिी) 
बकँ कजय 

 
घटकाचा प्रभाग - शहरी ग्रामीण शहरी ग्रामीण 

अिुसुनचत जाती / अिुसुनचत जमाती / 
मनहला / अपंग /माजी सैनिक 

5% 25% 35% 70% 60% 

उवयरीत प्रवगय 10% 15% 25% 75% 65% 
 

सेवा उद्योग व कृर्षी परूक उपक्रमांसाठी व उत्पािि प्रकारातील उपक्रमासंाठी प्रकल्प ककमतीअंतगयत 
इमारत ाचय 20% च्या मयािेत असेल तसचे ाेळते भांडवल प्रकल्प ाचाच्या   30%  मयािेत असेल. 

 

2.3 योजिे अतंगयत उनिष्ट्ट व तरतूि उपलब्धता :-  या काययक्रमाद्वारे व्यापक रोजगारच्या संधी निमाण 
करण्याच ेउनिष्ट्ट ठेवण्यात येत असूि काययक्रम कालावधीत ( पढुील पाच वर्षात ) एकूण 1 लाा घटक 
स्िानपत करण्याचे व सुरुवातीचे वर्षय 2019-2020 साठी  एकूण 10 हजार घटक (लाभािी) उनिष्ट्ट असेल. 
एकूण उनिष्ट्टांच्या 30% उनिष्ट्ट मनहला प्रवगासाठी व 20% उनिष्ट्ट अिुसूनचत जाती / जमाती प्रवगातील 
उमेिवारांसाठी रााूि ठेवण्यात येईल. यासाठी शासिाचे सबंनंधत नवभाग (सामानजक वयाय व नवशेर्ष 
सहाय्यता नवभाग व आनिवासी नवकास नवभाग) याचंे कडूि उनिष्ट्टाच्या प्रमाणात तरतूि उद्योग नवभागास 
उपलब्ध करुि निली जाईल. उवयनरत तरतूि शासिाच्या सवयसाधारण अियसंकल्पीय तरतूिीतिू उपलब्ध 
करण्यात येईल. 

 

3. िोडल संस्िा (प्रमुा अमंलबजावणी संस्िा) :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” 
अंमलबजावणीसाठी प्रमुा अंमलबजावणी संस्िा (िोडल संस्िा) म्हणिू उद्योग नवभागाच्या 
अनधपत्यााालील उद्योग सचंालिालय, मंुबई असेल. 
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3.1. काययक्रम अमंलबजावणी संस्िा :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अतंगयत काययक्रम अंमलबजावणी 
संस्िा म्हणिू उद्योग नवभागाच्या अनधपत्यााालील उद्योग संचालिालयाच्या अतंगयत काययरत नजल्हा उद्योग 
कें द्र तसेच ाािी व ग्रामोद्योग मंडळ याचंे अंतगयत काययरत नजल्हा ाािी व ग्रामाद्योग कायालय काययक्रम 
अंमलबजावणी संस्िा म्हणिू कामकाज करतील. ग्रामीण भागासाठी (20,000 लोकसंख्याच्या आतील 
क्षेत्रासाठी / गावासाठी) ाािी ग्रामोद्योग मंडळ व उवयनरत भागासाठी नजल्हा उद्योग कें द्र हे काययक्रम 
अंमलबजावणी संस्िा म्हणिू कामकाज करतील. 
 

3.2  सहयोगी संस्िा :-  “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अतंगयत बकँा, िोडल बकँ, उद्योजकीय प्रनशक्षण 
संस्िा, ऑिलाईि प्रनक्रयेसाठी सहाय्यभतू संस्िा, अंमलबजावणी संस्िा, कें द्र शासिाच्या ससं्िा यांच ेसहाय्य 
घेण्यात येईल. नवनवध संस्िाचंा तपशील व कामकाज पढुीलप्रमाणे असेल. 
 

 3.2.1 नवत्तीय संस्िा (बकँ) :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अतंगयत कजय प्रस्ताव नजल्हा काययबल 
सनमतीच्या मंजुरीिे संबनंधत बकँाकडे कजय मंजुरीसाठी नशिारस करण्यात येतील. सरकारी बकँा, तसेच 
ााजगी क्षेत्रातील शेडयुलड बकँा - येस बकँ, एचडीिसी बकँ, आयसीआयसीआय बकँ इ. प्रमुा बकँा सहयोगी 
संस्िा म्हणिू  काययरत राहतील. सिर बकँामािय त नजल्हा काययबल सनमतीकडूि नशिारस करण्यात आलेल्या 
कजय प्रस्तावांवर काययक्रमाच ेनिकर्ष नवचारात घेऊि कजय मंजूरीबाबत निणयय घेण्यात येईल. कजय मंजूरी अंती 
निनित केलेल्या प्रकल्प ककमतीच्या अिुरं्षगािे काययक्रमातील तरतूिीप्रमाणे राज्य शासिाच ेअिुिाि (मार्मजि 
मिी) िाव े (क्लेम) सबंनंधत बकँ शााा सािर करेल. सािर क्लेमची आवश्यक छाििी करुि उद्योग 
संचालिालया अतंगयत नवशेर्ष CMEGP कक्षामािय त राज्य शासिाचे अिुिाि संबनंधत बकँ शााेस िोडल 
बकेँच्या द्वारे जमा होईल. 
 

3.2.2 महाराष्ट्र उद्योजकता नवकास कें द्र (MCED) :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमाची” सुलभ 
अंमलबजावणी होण्याच्या ष्ष्ट्टीिे कजय प्रस्तावापासूि अिुिाि नवतरणापय त सवय प्रनक्रया ऑिलाईि पिधतीिे 
करण्याचे नियोजि करण्यात आलेले आहे. यासाठी उद्योग सचंालिालयाच्या सनियंत्रणाााली महाराष्ट्र 
उद्योजकता नवकास कें द्र (MCED) या संस्िेच्या सहयोगातूि उद्योग संचालिालयांतगयत ‘नवशेर्ष आयटी व 
समववय कक्ष  स्िापि करण्यात येईल. सिर कक्षामािय त या काययक्रमाच्या  पोटयलचे निमाण, िेारेा व िुरुस्ती, 
डेटा बसे व MIS सािरीकरण, मार्मजि मिी िाव ेव तत्संबधंी ताळमेळ, राज्यातील सवय बकँ शााा व िोडल बकँ, 
अंमलबजावणी संस्िा यांच्यामध्ये समववय, वळेोवळेी प्रगती अहवाल व आढावा संनियंत्रण सनमतींिा सािर 
करणे इ. कामकाज करेल. सिर कक्षासाठीचा ाचय योजिे अंतगयत उपलब्ध तरतुिीच्या अंतगयत प्रशासकीय 
कारणासाठी रााूि ठेवण्यात येणा-या (एकूण तरतुिीच्या 2% प्रमाणे) तरतुिीतूि अिा करण्यात येईल. 
 

3.2.3 ाािी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम”  कें द्र शासिाच्या प्रधािमंत्री 
रोजगार निर्ममती काययक्रमाच्या धतीवर अंमलात येत असल्यािे प्रधािमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमासाठी 
िोडल संस्िा म्हणिू यशस्वीपणे कामकाज करणारी कें द्र शासिाच्या अात्यानरतील काययरत ाािी व ग्रामोद्योग 
आयोग (KVIC) या संस्िेच ेऑिलाईि प्रनक्रया, पोटयल व प्रशासकीय कामकाजातील अिुभव नवचारात घेऊि 
केव्हीआयसी ससं्िा ही CMEGP योजिेसाठी मागयिशयक संस्िा म्हणिू सहयोग िेईल. 
 

3.2.4 िोडल बकँ (Nodal Bank) :- “प्रधािमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम (PMEGP)” अंतगयत Nodal Bank 
म्हणिू काययरत असलेली कापोरेशि बकँ ही “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम (CMEGP)” अंतगयत 
राज्याची मुख्य समववयक बकँ (िोडल बकँ) म्हणिू कामकाज करेल. 
 
 

3.2.5 प्रनशक्षण संस्िा :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमाच्या” उत्कृष्ट्ट उपलब्धीसाठी कजय मंजूर 
झालेल्या उमेिवारांसाठी निवासी उद्योजकता प्रनशक्षण काययक्रम राज्यात उद्योजकता प्रनशक्षण काययक्रम िेणा-
या महाराष्ट्र उद्योजकता नवकास कें द्र, अिवा राज्यातील िामवतं संस्िाच्या सहयोगािे आयोनजत करण्यात 
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येईल. सिर प्रनशक्षण उत्पािि प्रवगातील उद्योग घटकांसाठी िोि आठवडे मुितीच े व सेवा व कृर्षी परूक 
उद्योगांसाठी 1 आठवडे मुितीचे असेल. 
 
 

 

4. अजय प्रनक्रया व प्रकल्प मंजूरी अतंगयत काययवाही :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमाच्या” सुलभ 
अंमलबजावणीसाठी संपणूय प्रनक्रयेसाठी ऑि-लाईि पध्ितीचा अंवलंब करण्यातं येईल. यासाठी स्वतंत्र 
CMEGP पोटयल नवकनसत करण्यांत येवूि त्याद्वारे कजय मागणी प्रस्ताव नजल्हा उद्योग कें द्रास ककवा ाािी व 
ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) संस्िेस सािर करण्यांत येतील. महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र याचंे अध्यक्षते 
ाालील नजल्हास्तरीय उपसनमतीमािय त अजाची छाििी करुि पात्र उमेिवारांची सुची तयार करण्यातं येईल. 
पात्र उमेिवारांिा समूपिेशिसाठी निमंनत्रत करण्यांत येवूि त्यादं्वारे प्रािनमक निवड यािी नजल्हा उपसनमती 
मािय त तयार करण्यात येईल. सिर प्रािनमक यािी नजल्हास्तरीय काययबल सनमतीद्वारे अंनतम करण्यात येईल. 
सिर नजल्हा काययबल सनमतीद्वारा अंनतम मंजूरी िेण्यात आलेल्या कजय प्रस्तावांची नशिारस पढुील मंजूरीसाठी 
महाव्यवस्िापक नजल्हा उद्योग कें द्र यांचकेडूि संबनंधत बकँास सािर करण्यात येईल. ऑि-लाईि द्वारा 
नशिारस करण्यांत आलेल्या प्रस्तावांची बकँस्तरावर प्रकल्पाची नवत्तीय व्यवहाययता, अिुरं्षनगक बाबी तपासूि 
बकँ कजय मंजूरी बाबतचा निणयय घेईल. प्रस्तावास कजय मंजूरी असल्यास मंजूरी संबनंधचा तपनशल ऑि-लाईि 
द्वारे बकेँमािय त महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र यािंा सािर करण्यात येईल. अजय प्रनक्रया, छाििी, 
समुपिेशि, बकेँस कजय प्रस्तावची नशिारस, कजय मंजूरी या सवय प्रनक्रया नजल्हा स्तरावर पणूय होतील. 
महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र हे बकँािी मंजूर केलेला तपनशल यिायोग्य असल्याचे ाात्री करुि 
राज्यस्तरीय CMEGP सेल यांिा कजय नवतरण व अिुिाि नवतरणासाठी प्रस्ताव सािर करतील. CMEGP सले 
कडूि प्रस्तावाची छाििी होऊि िोडल बकेँच्या मािय त राज्य शासिाच ेमार्मजि मिी अिुिाि रक्कम संबनंधत 
बकँािा नवतरीत करण्यात येईल. मार्मजि मिी रक्कम ही बकँ शााेद्वारा 3 वर्षय कालावधीसाठी संबनंधत कजय 
ाात्याच्या िाव ेनडपॉनझट करेल. 3 वर्षय कालावधी पणूय झाल्यािंतर नजल्हा सनमतीच्या मावयतेिे राज्य शासिाच े
मार्मजि मिी अिुिाि संबनंधत कजय ाात्यावर जमा होईल. 
 
 

 
 

5. निवासी उद्योजकता प्रनशक्षण :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमाच्या” अतंगयत उत्कृष्ट्ट उपलब्धी 
होणेच्या ष्ष्ट्टीिे कजय प्रस्ताव मंजूर झालेल्या प्रकरणामध्ये लाभािींच े िोि आठवडे कालावधीच े निवासी 
उद्योजकीय प्रनशक्षण अनिवायय असिू यशस्वीनरत्या प्रनशक्षण पणूय करणा-या अजयिारांिाच कजय नवतरण व 
अिुिाि सहाय्य नवतरणासाठी पात्र ठरनवण्यांत येईल. सिर प्रनशक्षणासाठीचा ाचय CMEGP योजिेसाठी 
उपलब्ध करण्यात आलेल्या तरतुिीतूि करण्यात येईल. एकूण तरतुिीच्या 5% इतकी रक्कम प्रनशक्षण 
काययक्रमासाठी रााूि ठेवण्यात येईल. सिर प्रनशक्षण काययक्रमाची अंमलबजावणी उद्योजकीय प्रनशक्षणात 
काययरत असणा-या राज्य परुस्कृत संस्िा - महाराष्ट्र उद्योजकता नवकास कें द्र, तसेच राज्य स्तरीय संनियंत्रण 
सनमतीिे मावयता निलेल्या , राज्यातील इतर िामवतं संस्िा मािय त आयोनजत करण्यात येईल. 
 
 

6. योजिा अमंलबजावणी, समववय व संनियंत्रण :- 
 

6.1 नजल्हास्तरीय आढावा व समववय सनमती :- [District Level Review and Co-ordination Committee 
(DLRCC)] नजल्हानधकारी यांच ेअध्यक्षतेााली “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अतंगयत काययवाहीचा 
आढावा व समववय यासाठी सनमती गठीत करण्यातं येईल. सिर सनमतीच े सिस्य सनचव म्हणिू 
महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र हे असतील. सिर सनमतीच्या सहाय्यासाठी अजाची छाििी, अंनतम निवड 
व प्रशासकीय आवश्यक काययवाहीसाठी नजल्हास्तरीय छाििी व समववय उप सनमती स्िानपत करण्यातं येईल. 
सिर नजल्हास्तरीय सनमत्याचंी रचिा ाालीलप्रमाणे आहे. 
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6.2 नजल्हास्तरीय छाििी व समववय उप सनमती :- [ District Level Scrutiny and Co-ordination Sub-
Committee (DLSCC)] “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अतंगयत प्राप्त अजाची छाििी, अजयिारांच े
समूपिेशि व बकँािा कजय प्रस्ताव नशिारस करणे तसचे मंजूर कजय प्रकरणा अतंगयत मार्मजि मिी अिुिाि 
रक्कम संबनंधत लाभािी यािंा उपलब्ध होणेसाठी व आवश्यक प्रशासकीय काययवाहीसाठी महाव्यवस्िापक, 
नजल्हा उद्योग कें द्र याचंे अध्यक्षतेााली नजल्हास्तरीय छाििी सनमती कामकाज करेल. 
 

अ.क्र. िाव पििाम 

1. महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र अध्यक्ष 

2. नजल्हा अग्रणी बकँ व्यवस्िापक सिस्य 

3. नजल्हा ग्रामोद्योग अनधकारी सिस्य 

4. नजल्हा समववयक, मनहला आर्मिक नवकास महामंडळ सिस्य 

5. सहाय्यक आयकु्त, सामानजक वयाय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग सिस्य 

6. प्रकल्प अनधकारी, आनिवासी नवकास नवभाग सिस्य 

7. नजल्हयातील िोि प्रमुा बकँ प्रनतनिधी सिस्य 

8. नजल्हयातील िोि प्रमुा औद्योनगक संघटिा/ संस्िा / औद्योनगक समूह 
प्रनतनिधी 

सिस्य 

9. व्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र सिस्य सनचव 
 

सनमतीचे कायय :- 
1. ऑि-लाईिद्वारे प्राप्त अजांची, कागिपत्राचंी आवश्यक छाििी करुि समुपिेशिासाठी संनकणय यािी तयार 

    कराव.े 
2. अजयिाराचे समुपिेशि करणे. 
3. पात्र अजयिाराचंे कजय प्रस्ताव नजल्हास्तरीय काययबल सनमतीच्या मावयतेिे संबनंधत बकँास कजय मंजूरीसाठी 
     नशिारस करणे.   
4. बकँा कडूि सािर करण्यात येणारे कजय मंजूरी प्रस्ताव तपासूि त्याअंतगयत प्रकल्प ककमत व मार्मजि मिी    
    अिुिाि 

     क्लेम आवश्यक छाििी अतंी उद्योग संचालिालयास नशिारस करणे. . 
5. अिुिाि ताळमेळ, िोंिी, सवय नजल्हा स्तरावरील बकँा व अंमलबजावणी संस्िा, प्रनशक्षण संस्िा याचंेकडे  

समववय  साधूि आवश्यक सचूिा िेणे. 
 

6.3 नजल्हास्तरीय काययबल सनमती [District Level Task Force Committee (DLTFC)] नजल्हास्तरीय 

      संनियंत्रणासाठी नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेााली नजल्हास्तरीय काययबल सनमती गठीत करण्यात 
येईल. 
अ.क्र. िाव पििाम 

1.  नजल्हानधकारी अध्यक्ष 

2.  नजल्हा अग्रणी बँक व्यवस्िापक सिस्य 

3.  नजल्हा ग्रामोद्योग अनधकारी सिस्य 

4.  नजल्हा समववयक, मनहला आर्मिक नवकास महामंडळ सिस्य 

5.  सहाय्यक आयुक्त, सामानजक वयाय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग सिस्य 

6.  प्रकल्प अनधकारी, आनिवासी नवकास नवभाग सिस्य 

7.  महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र सिस्य सनचव 
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सनमतीचे कायय :- 
 

1. प्रवगयनिहाय उनिष्ट्ट पणूय होण्यासाठी छाििी सनमतीकडूि सािर झालेले पात्र अजय बकेँकडे 
पाठनवणेकनरता नशिारस करणे. 

2. नजल्हास्तरावरील सवय यंत्रणाच्या समववयािे सुलभ अंमलबजावणी व उनिष्ट्ट साधणेसाठी 
आवश्यक काययवाही करणे. 

3. मार्मजि मिी िावा (MMClaim) प्रनतपतूी करुि अंनतम समायोजिेसाठी (Settlement) काययवाही व 
नशिारस करणे. 

4. नजल्हास्तरीय छाििी व समववय उपसनमती अतंगयत िोि (2) प्रमुा बकँ प्रनतनिधी तसेच िोि (2) 
प्रमुा औद्योनगक संघटिा / संस्िा / औद्योनगक समूहाच ेप्रनतनिधी निवडणे. 

5. काययक्रमाच्या उत्कृष्ट्ट उपलब्धीसाठी वळेोवळी आढावा घेणे व संबनंधत संस्िािंा आवश्यक सचूिा 
िेणे. 

  

         7. राज्यस्तरीय संनियंत्रण :- 
 

“मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” हा राज्यातील युवक-युवतींिा आत्मनिभयर बिनवणारी 
महत्वपणूय काययक्रम असूि सलुभ अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर ाालीलप्रमाणे िमूि सनमत्या 
गठीत करण्यात येत आहे. 
 

          7.1 सनियंत्रण सनमती :-  मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम” अंतगयत नियनमत आढावा व  
समववयासाठी   नवकास आयकु्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेााली राज्यस्तरीय संनियंत्रण सनमती गठीत 
करण्यात येईल. सिर सनमतीची काययकक्षा ाालीलप्रमाणे असेल. 

 

 योजिेचा नियनमत त्रैमानसक आढावा घेणे, व आवश्यक सचूिा करणे. 
 वार्मर्षक उनििष्ट्टपतूी साठी सवय संबनंधत नवभाग, बकँा यांचेकडे समववय साधूि योजिेच्या 

सुलभ अंमलबजावणीसाठी कृती आरााडा तयार करणे. 
 योजिेच्या उत्कृष्ट्ट िलनिष्ट्पतीसाठी आवश्यक काययवाही व मागयिशयि करणे. 
 योजिे अंतगयत पात्र व अपात्र घटकांची वळेोवळेी यािी निनित करणे. 
 योजिे अंतगयत सवय प्रनक्रया नवनहत कालावधीत होणेसाठी जास्तीत जास्त मानहती तंत्रज्ञािाचा 

वापर होणेसाठी, नकमाि मािवी हस्तक्षेप राहण्यासाठी उपाययोजिा करणे. 
     सिर संनियंत्रण सनमतीची रचिा ाालील प्रमाणे असले. 
 

अ.क्र. िाव पििाम 

1. नवकास आयुक्त (उद्योग) अध्यक्ष 

2. मुख्य काययकारी अनधकारी, ाािी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई सहअध्यक्ष 

3. राज्य संचालक, ाािी व ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई सिस्य 

4. आयुक्त, मनहला व बालकल्याण नवभाग, मुंबई सिस्य 

5. आयुक्त, सामानजक वयाय व  नवशेर्ष सहाय्य नवभाग सिस्य 

6. आयुक्त, आनिवासी नवकास नवभाग सिस्य 

7. राज्य समववयक, बँक ऑि महाराष्ट्र ( राज्य अग्रणी बँक ) सिस्य 

8. महाव्यवस्िापक, महाराष्ट्र मंडल, कापोरेशि बँक सिस्य 

9. उप. अध्यक्ष, येस बँक सिस्य 

10. आवश्यकतेिुसार ााजगी बँक व राष्ट्रीयकृत बकँ प्रनतनिधी सिस्य 

11. काययकारी संचालक, महाराष्ट्र उद्योजकता नवकास कें द्र सिस्य 

12.  अनतनरक्त उद्योग संचालक,  उद्योग सचंालिालय, मुंबई सिस्य सनचव 
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7.2)  उच्च स्तरीय सुकाण ुसनमती -   मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य याचंे अध्यक्षतेााली राज्य  
स्तरीय उच्च स्तरीय सुकाण ूसनमती गठीत करण्यात येईल. सनमतीचे काययकक्षा ाालीलप्रमाणे असेल. 
 

 

 “मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रमाच्या” सुलभतेिे व प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठी 
राज्य स्तरीय बकँ अनधकारी व अंमलबजावणी संस्िा यांचा आढावा घेणे व आवश्यक सचूिा िेणे. 

 काययक्रमाच्या उनििष्ट्टे उपलब्धीसाठी, उत्कृष्ट्ट िलनिष्ट्पतीसाठी मागयिशयि करणे. 
 काययक्रमासाठी राज्याची आर्मिक तरतूि व संबनंधत नवभाग यांिा आवश्यक सूचिा करणे. 
 काययक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काययक्रमातंगयत तरतुिीत आवश्यक बिल करणे, नवनवध 

नवभागाकडूि आवश्यक असणा-या पतूयतांसाठी आवश्यक सूचिा सबंनंधत नवभागांिा करणे. 
(सिर सनमतीची सरचिा पढुीलप्रमाणे असेल. ) 

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्ममती काययक्रम - उच्च स्तरीय सुकाण ूसनमती. 
 
 

अ.क्र. िाव पििाम 

1.  मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

2.  सनचव, नवत्त नवभाग सिस्य 

3.  सनचव ( उद्योग ) सिस्य 

4.  सनचव, सामानजक वयाय व नवशेर्ष साहाय्य नवभाग सिस्य 

5.  सनचव, आनिवासी नवकास नवभाग सिस्य 

6.  सनचव, मनहला व बालकल्याण नवभाग सिस्य 

7.  व्यवस्िापनकय संचालक, राज्य अग्रणी बकँ (बकँ ऑि महाराष्ट्र ) सिस्य 

8.  व्यवस्िापनकय संचालक, कापोरेशि बकँ ( िोडल बकँ ) सिस्य 

9.  ााजगी बकँ (िोि ) सिस्य 

10. इतर राष्ट्रीयकृत बकँ (स्टेट बकँ ऑि इंनडया, बकँ ऑि इंनडया 
आनण बकँ   ऑि बडोिा) (तीि)                

सिस्य 

11.  राज्य समववयक, राज्य अग्रणी बकँ (बकँ ऑि महाराष्ट्र ) सिस्य 

12.  नवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालिालय मंुबई सिस्य सनचव 

 

7.3  राज्य शासिाच्या उद्योग  नवभागाकडुि उच्चस्तरीय सुकाण ू सनमती व संनियंत्रण सनमतीवर 
राष्ट्रीयकृत   बकँ / ााजगी बकँाच ेप्रनतनिधी नियकु्तीची करण्यात येईल. 
 

 

लाेानशर्षय :- प्रस्ततु काययक्रम िवीि असल्यािे िवीि लेाानशर्षय उघडल्यािंतर या िवीि  
लेाानशर्षातंगयत सिर काययक्रमाचा ाचय टाकण्यात येईल. िवीि लेाानशर्षाबातचा शासि निणयय  
स्वतंत्रपणे  निगयनमत करण्यात येईल.   
 
 

सिर शासि निणयय नियेाजि नवभाग यांच्या अिौपचारीक संिभय क्र. 285 / 1411                         
नि .19 /06 /2019 व नवत्त नवभागाच्या अिौपचारीक संिभय क्र. 137 / 2019 नि.29 /06 / 2019 तसेच 
सामानजक वयाय व नवशेर्ष सहाय्यता नवभागाच्या अिौपचारीक संिभय क्र.88 / अियसंकल्प / SIJA                       
नि . 26/06/2019व आनिवासी नवभागाच्या अिौपचारीक संिभय क्र. 3 / का - 3 नि. 13 /06 19 अववये 
निलेल्या सहमतीच्या अिुरं्षगािे निगयनमत करण्यात येत आहे. 
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सिरचा शासि निणयय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
प्रनसध्ि करण्यात आला असूि त्याचा संगणक सकेंतांक क्रमांक 201908011650031410                          
असा आहे. हा आिेश नडजीटल स्वाक्षरीिे सांक्षानकत करूि काढण्यात येत आहे. 

 

   महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आिेशािुसार व िांवािे, 
 

 
 

                                           ( संजय िेगांवकर ) 
                                              शासिाच ेसह सनचव 

प्रनत, 
1) मा. राज्यपालांच ेप्रधाि सनचव 

2) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सनचव 

3) मा. मंत्री ( उद्योग ) यांच ेााजगी सनचव 

4) मा. राज्यमंत्री ( उद्योग ) यांच ेााजगी सनचव 

5) मा. मंत्री ( सवय ) व मा. राज्यमंत्री ( सवय ) याचंे ााजगी सनचव 

6) मा. नवरोध पक्ष िेता, महाराष्ट्र नवधािसभा यांच ेााजगी सनचव, महाराष्ट्र नवधािमंडळ  सनचवालय, 
नवधािभवि, मंुबई. 

7) मा. नवरोध पक्ष िेता, महाराष्ट्र नवधािपनरर्षि यांच ेााजगी सनचव, महाराष्ट्र नवधािमंडळ सनचवालय, 
नवधािभवि, मंुबई. 

8) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, मंुबई. 
9) शासिाचे सवय अपर मुख्य सनचव  / प्रधाि सनचव  / सनचव ( सवय नवभाग ) 
10) नवभागीय आयुक्त, कोकण नवभाग / औरंगाबाि नवभाग / पणेु नवभाग / िानशक नवभाग / अमरावती 

नवभाग / िागपरू नवभाग. 
11) नवकास आयकु्त ( उद्योग ), उद्योग संचालिालय, मंुबई. 
12) मुख्य काययकारी अनधकारी, महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ, मंुबई. 
13)  सवय नजल्हानधकारी ( सवय नजल्हे ) 
14)  उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाच्या नियंत्रणााालील महामंडळे/शासकीय उपक्रम यांचे    

 व्यवस्िापकीय संचालक/मुख्य काययकारी अनधकारी. ( उद्योग संचालिालयामािय त ) 
15)  उद्योग सह संचालक/अनधक्षकीय उद्योग अनधकारी, मंुबई प्रानधकरण नवभाग /कोकण  नवभाग / पणेु  

िानशक / अमरावती / औरंगाबाि / िागपरू. ( उद्योग सचंालिालयामािय त  ) 
16)  महाव्यवस्िापक, नजल्हा उद्योग कें द्र ( सवय ) ( उद्योग संचालिालयामािय त  ) 
17)  महालेाापाल, ( लेाा व अिुज्ञेयता / लेाापनरक्षा ) महाराष्ट्र 1 / 2, मंुबई / िागपरू. 
18) निवासी लेाा पनरक्षा अनधकारी, मंुबई. 
 19) अनधिाि व लेाा पनरक्षा अनधकारी, मंुबई. 

       20) सामानजक वयाय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग ( नवघयो ), मंत्रालय, मंुबई-32. 
       21)  आनिवासी नवकास नवभाग ( का-3 ), मंत्रालय, मंुबई-32. 
       22) अल्पसंख्यांक नवकास नवभाग ( का-8 ), मंत्रालय, मंुबई-32. 
       23) नवत्त नवभाग ( व्यय-16 ), मंत्रालय, मंुबई-32. 
       24) नियोजि नवभाग ( योजिा-1461 ), मंत्रालय, मंुबई-32. 
       25) निवडिस्ती ( उद्योग-7 ), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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