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प्रस्तावना :राज्यातील इतर मागास प्रवगातील मवहलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होवून त्या सक्षम
व्हाव्यात या हे तन
ू े महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळामार्फत इतर
मागास प्रवगातील मवहलांकरीता “ मवहला स्वयंवसध्दी व्याज परतावा ” योजना राबववण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनिफय :महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळामार्फत इतर मागासवगफ
प्रवगातील मवहलांकरीता “मवहला स्वयंवसध्दी व्याज परतावा योजना” राबववण्याची अंमलबजाविी
करण्यास या शासन वनिफयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर योजनेचे स्वरुप आवि कायफपध्दती खालीलप्रमािे राहील :-

अ. योजनेचा उद्देश1.

सदर योजना राज्यातील मवहला बचत गटातील इतर मागास प्रवगातील मवहलांकरीता लागू

असेल. इतर मागास प्रवगातील गरीब, होतकरू, पवरतक्तत्या मवहलांचे सक्षमीकरि करुन त्यांना
स्वावलंबी व आत्मवनभफर करिे हा उद्देश सदर योजनेचा असल्याने मवहलांनी उत्पादीत
केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन, प्रवक्रया, मूल्य आधावरत उद्योगांकरीता बँकांमार्फत मंजूर करण्यात
आलेल्या रु.5.00 ते रु.10.00 लक्षपयंतच्या कजफ रक्तकमेवरील 12व व्याजाच्या मयादे त व्याज
परतावा महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करुन
दे ण्यात येईल.
2.

सदर योजना मवहला आर्थथक ववकास महामंडळाच्या लोकसंचावलत साधनकेंद्र (CMRC)

च्या सहाय्याने राबववण्यात येईल.
ब.

योजनेचे स्वरुप -

1.

मवहला आर्थथक ववकास महामंडळाच्या CMRC मार्फत वशर्ारस केलेल्या मवहला बचत
गटात वकमान 50व इतर मागास प्रवगातील मवहला असतील असा बचत गट व्याज परतावा
योजनेसाठी पात्र राहील.

2. पात्र मवहला बचत गटातील इतर मागास प्रवगाच्या मवहला अजफदारांना सदर व्याज परतावा
योजनेचा लाभ ओबीसी महामंडळाकडू न घेता येईल. तसेच सदर बचत गटातील उवफवरत

मवहलांना मवहला आर्थथक ववकास महामंडळाकडू न तसेच इतर शासकीय ववभागाच्या /
महामंडळाच्या योजनेंतगफत लाभ दे ण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
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3. इतर मागास प्रवगातील वकमान 50व मवहलांचा समावेश असलेल्या पात्र मवहला बचत गटास

प्रथम टप्पप्पयात रु.5.00 लक्ष पयंत कजफ बँकेकडु न उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता दे ण्यात येईल.

4. प्रथम टप्पप्पयातील कजफ वनयवमत परतर्ेडीनंतर सदर बचत गट वितीय टप्पप्पयात रु.10.00 लक्ष
पयंत कजफ बँकेकडु न मंजुर करुन घेण्यास पात्र होईल.

5. बँकेकडु न मंजुर केलेल्या कजफ रक्तकमेवरील कमाल 12व व्याजाच्या मयादेत व्याज परतावा
ओबीसी महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.

6. ओबीसी महामंडळामार्फत मवहला बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये दर वतमाही व्याजाचा परतावा

बँकेच्या मंजूरीनुसार 5 वर्षांपयंतच्या कालावधीकरीता बँक प्रमाविकरिानुसार अदा करण्यात
येईल.

7. मवहला आर्थथक ववकास महामंडळाने प्रस्ताववत केलेल्या बँका व CMRC यांचेदरम्यान करण्यात
आलेल्या MOU तील वनकर्षानुरुप 1व शुल्क हे कजफ रक्तकमेवर व 1व शुल्क हे परतर्ेड
रक्तकमेवर अदा केले जाते. त्या धतीवर सदर योजनेत बँकेने मंजूरी केलेल्या रक्तकमेच्या 1व
प्रशासकीय शुल्क कजफ मंजुरीनंतर व 1व प्रशासकीय शुल्क रक्तकम संपि
ू फ मुद्दल रक्तकमेच्या कजफ
परतर्ेडीनंतर ओबीसी महामंडळाकडू न मवहला आर्थथक ववकास महामंडळास अदा करण्यात
येईल.
क. अजफदाराच्या पात्रतेच्या अटी व शती :1. मवहला बचत गटातील मवहला इतर मागास प्रवगातील व महाराष्ट्राची रवहवासी असावी.
2. पात्र मवहलांचे वकमान वय 18 आवि कमाल वय 60 वर्षे राहील.
ड. अजासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे / पुरावे 1. अजफदारास सक्षम अवधकाऱ्याने वनगफवमत केलेला इतर मागास प्रवगातील जातीचा दाखला (OBC)
2.

वयाचा पुरावा - उदा. जन्म तारखेचा पुरावा / शाळा सोडल्याचा दाखला.

3.

रवहवासी दाखला - (आधार काडफ , 3 मवहन्यातील लाईट वबल,र्ोन वबल झेरॉक्तस,
प्रॉपटी काडफ , व्होटर काडफ ,पासपोटफ )

4.

बचत गटाचे बँक पासबुक झेरॉक्तस.

5.

बचत गटातील मवहला सदस्यांचे CMRC कडू न प्रमावित कौटु ं वबक उत्पन्नाबाबतचे
प्रमािपत्र अथवा स्वयं-घोर्षिापत्र.

 अजफदार मवहलेने कोित्याही ववत्तीय संस्थेचा अथवा शासनाच्या योजनेचा ककवा
महामंडळामार्फत राबवीत येत असलेल्या कोित्याही योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास पुवीच्या
कजफ रक्तकमेची संपि
ू फ परतर्ेड केल्याबाबतचे प्रमािपत्र / स्वयं -घोर्षिा /प्रवतज्ञापत्र लाभाथीने
सादर करिे आवश्यक राहील.
 लोकसंचवलत साधनकेंद्र (CMRC) भूवमका - माववमिारा बचत गटाचे नोंदिीकृत र्ेडरे शन
म्हिजेच CMRC सदरहु र्ेडरेशन सोसायटी नोंदिी अवधवनयम, 1860 ॲक्तटअंतगफत
नोंदिीकृत असून लोकांनी लोकांसाठी बनववलेल्या संस्था या तत्वावर वाटचाल सुरु आहे . सदर
र्ेडरेशनमार्फत बचत गटांची जोपासना करिे, प्रवशक्षि देिे, लेखे अद्ययावत करिे सुयोग्य व
पात्र बचतगटांना बँकांमार्फत कजफ वमळवून दे ण्यास सहकायफ करिे त्याकरीता बँकांसमवेत
समन्वय व परतर्ेडीकरीता काटे कोरपिे संवनयंत्रि करण्यात येते.
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1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळाच्या प्रस्ताववत व्याज
परतावा योजनेची मावहती वैयक्क्ततक / स्वयंसहाय्यता मवहला बचत गटास दे ण्याची
कायफवाही CMRC करे ल.
2. मवहला बचत गटांना सदर योजनेसाठी प्रोत्सावहत करिे, बचत गटातील इमाव प्रवगातील
अजफदाराचा योजनेत सहभाग नोंद करिे, त्यांची वनवड करिे, इ.
3. महामंडळाच्या वनकर्षानुसार अजफदारांकडू न आवश्यक कागदपत्रांची जुळवा-जुळव करुन
घेिे,
4. पात्र लाभाथींची योजनेच्या पोटफ लवर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदिी करिे तसेच नोंदिीनंतर
कजफमंजूरी ते कजफ वसूलीपयंतची संपि
ू फ प्रवक्रया मवहला आर्थथक ववकास महामंडळ व
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ यांच्या दे खरे खीखाली
CMRC मार्फत करण्यात येईल.
5. योजनेच्या अनुर्षंगाने मावहती व्यवस्थापनाची तसेच ओबीसी महामंडळाने मागिी केल्यावर
आवश्यकतेनुसार मावहती उपलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी CMRC ची असेल.


मवहला आर्थथक ववकास महामंडळाचा सहभाग 1. वजल्हास्तरावर CMRC मार्फत प्राप्पत प्रस्ताव ते बँक मंजूरी व व्याज परतावा पयंतची संपि
ू फ
कायफवाही वववहत पध्दतीने करण्यासाठी मवहला आर्थथक ववकास महामंडळ वजल्हा कायालय
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळाच्या वजल्हा कायालयास
संपि
ू फ सहकायफ करे ल.
2. मवहला स्वयंवसध्दी व्याज परतावा योजनेच्या अनुर्षंगाने ओबीसी महामंडळाकडू न मागिी
केल्यानुसार वेळोवेळी संपि
ू फ मावहती पुरववण्याची जबाबदारी मवहला आर्थथक ववकास
महामंडळ वजल्हा कायालय तसेच मवहला आर्थथक ववकास महामंडळ मुख्यालयाची असेल.
इ. कायफपद्धती1. मवहला स्वयंवसध्दी व्याज परतावा योजना ही ऑनलाईन पद्धतीने राबववण्यात येईल.
2. CMRC मार्फत प्राप्पत झालेल्या प्रस्तावावर वववहत पध्दतीने तपासिी करुन सदर प्रस्ताव
ओबीसी महामंडळाच्या वजल्हा कायालयामार्फत ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे
पात्रता प्रमािपत्र (Letter of Intent) वनगफवमत करण्याच्या कायफवाहीकरीता सादर करण्यात
येईल.
3. ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालयामार्फत संबध
ं ीत प्रस्तावात LOI पात्रता प्रमािपत्र वनगफवमत
करुन त्याची प्रत CMRC ला पुढील कायफवाहीसाठी अग्रेवर्षत करण्यात येईल.
4. ओबीसी महामंडळाकडु न वनगफवमत केलेल्या पात्रता प्रमािपत्राची (Letter of Intent) वैधता
1 वर्षफ राहील.
5. LOI िारे बँकेने मंजुर केलेल्या आवि वनयवमत कजफ परतर्ेड केलेल्या बचत गटास त्यांच्या
भरिा केलेल्या 12% पयंतच्या व्याज मयादे त व्याज रक्तकमेच्या परताव्याची मागिी बँकेच्या
प्रमाविकरिानुसार महामंडळाच्या पोटफ लवर करण्यात यावी.
6. CMRC च्या प्रमाविकरिानंतर व्याज परताव्याची रक्तकम बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये
महामंडळामार्फत त्रैमावसक पध्दतीने वगफ करण्यात येईल.
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7. बचत गटास बँकेने मंजुर केलेल्या व्यवसायाचे र्ोटो वर्षातुन वकमान एक वेळा तसेच, कजफ
परतर्ेडीच्या एकूि कालावधीमध्ये वकमान तीन वेळा व्याज परतावा मागिी करतांना वेब
पोटफ लवर अपलोड करिे बंधनकारक राहील.
उक्तत

योजनेच्या

अनुर्षंगाने

मवहला

आर्थथक

ववकास

महामंडळाची

योजनेतील

सहभागाबाबतची भूवमका, CMRC ची योजनेतील भूवमका व ओबीसी महामंडळाची कायफपध्दती इ.
बाबत ओबीसी महामंडळ व मवहला आर्थथक ववकास महामंडळ यांचेदरम्यान संयक्त
ु त करारनामा
करण्यात यावा.
2.

मवहला स्वयंवसध्दी व्याज परतावा योजनेचा आढावा महामंडळामार्फत प्रत्येक वर्षानंतर

घेण्यात येईल तसेच योजनेची र्लवनष्ट्पत्ती पाहू न सदरची योजना पुढे सुरु ठे वावी ककवा बंद करावी
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा तद्नंतर योजना सुरु ठे वावी ककवा कसे याबाबतचा
वनिफय शासन मान्यतेने घेण्यात यावा.
3.

उक्तत योजनेवरील खचफ हा मागिी क्र.झेडजी-03, 2225, अनुसुवचत जाती, अनुसवु चत

जमाती, इतर मागासवगफ व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याि, 03, मागासवगीयांचे कल्याि, 102,
आर्थथक ववकास, (01)(05) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगफ ववत्त आवि ववकास महामंडळ या
महामंडळास सहाय्यक अनुदान प्रधान लेखावशर्षफ 2225 एर् 254 या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन
दे ण्यात येिाऱ्या आर्थथक तरतुदीमधुन भागववण्यात यावा.
4.

सदर शासन वनिफय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202206081609492034 असा आहे . हा आदेश
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने
Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE
Date: 2022.06.08 16:12:32 +05'30'

( कैलास साळुं के )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

मा.राज्यपालांचे सवचव

2.

मा.मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सवचव

3.

मा.ववरोधी पक्ष नेता (ववधानसभा / ववधान पवरर्षद), महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई

4.

मा.सवफ मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव

5.

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ, मुंबई

6.

मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई

7.

मंत्रालयीन ववभागाचे सवफ अपर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव

8.

आयुक्तत समाज कल्याि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे

9.

संचालक, इतर मागास बहु जन कल्याि संचालनालय, पुिे

10.

सवफ सह / उप सवचव (महामंडळे ), इतर मागास बहु जन कल्याि ववभाग, मंत्रालय,मुंबई

11.

सवफ प्रादे वशक उपायुक्तत, समाजकल्याि ववभाग

12.

महालेखापाल (ले.व अ.) महाराष्ट्र-1 व 2, मुंबई / नागपूर

13.

महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र-1 व 2, मुंबई / नागपूर

14.

सह संचालक, लेखा व कोर्षागारे, संगिक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मुंबई
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15.

अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई / सवफ वजल्हा कोर्षागार अवधकारी

16.

वनवासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मुंबई

17.

व्यवस्थापकीय संचालक / सवफ व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय आवि ववकास
महामंडळ (मया.)

18.

ववत्त ववभाग (का-व्यय-14/अथोपाय/अथफसक
ं ल्प-3/साउ) मंत्रालय, मुंबई

19.

वनयोजन ववभाग (का.1413), मंत्रालय, मुंबई

20.

अपर मुख्य सवचव (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई

21.

वनवडनस्ती (महामंडळे ), इतर मागास बहु जन कल्याि ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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