सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकाांसाठी
सरकारी योजना
संकलन - मराठा चें बर ऑफ कॉमसस इं डस्ट्र ीज
अँड अॅग्रिकल्चर, पुणे (एमसीसीआयए)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना (एमएसएमई) मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रवग्रवध
ग्रवभागांमाफसत अनेक योजना राबग्रवण्यात येतात. त्या ग्रवषयीची माग्रहती या सादरीकरणात दे ण्यात
आली आहे .
एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तालय, राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ (एनएसआयसी)
व कृषी व िामग्रवकास मंत्रालयाच्या ग्रवग्रवध योजनांचा या सादरीकरणामध्ये समावेश आहे . या
संदभासतील अग्रधक माग्रहतीसाठी, शंकाग्रनरसनासाठी आपण आमच्याशी
govt.schemes@mcciapune.com या ई-मेल आयडीवर संपकस साधू शकता.
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इन्क्युबेशन
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४

लीन मॅन्युफॅक्चररां ग कॉम्पिणटणटव्हनेस स्कीम
कोि अजा करू शकते
ही योजना उत्पादन क्षेत्रातील सवस सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी खुली आहे . या कंपन्यांनी
उद्यम नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे . या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांनी ग्रकमान सहा
(दहा कंपन्यांचा समूह आदशस) कंपन्यांचा छोटा समूह (ग्रमनी िस्ट्र) स्थापन करणे गरजेचे आहे .
त्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू ) करणेही बंधनकारक
आहे .
आणथाक सहाय्याचे स्वरूप
केंद्र सरकारकडून प्रत्येक छोट्या समूहाला सल्लागार शुम्ऻाच्या ८० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून
ग्रदली जाते. उवसररत २० टक्के रक्कम संबंग्रधत समूहातील कंपन्यांनी भरायची असते.

५

लीन मॅन्युफॅक्चररां ग कॉम्पिणटणटव्हनेस स्कीम
योजनेणवषयी
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांची स्पधासत्मकता वाढवणे हे या योजनेचे प्रमुख उग्रिष्ट् आहे .
लीन मॅन्युफॅक्चररं गमध्ये उत्पादनाशी ग्रनगग्रडत ग्रवग्रवध प्रग्रक्रयांमध्ये होणारा अनाठायी अपव्यय
(वेस्ट्ेज) टाळण्यासाठी लीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब (टोटल प्रॉडद्धक्टव्ह मेन्टेनन्स, ५ एस, द्धव्हज्युअल
कंटर ोल, स्ट्ँ डडस ऑपरे शन प्रोग्रसजर, जस्ट् इन टाइम, कॅनबॅन ग्रसस्ट्ीम, सेल्युलर ले-आऊट, पोका
योके, टीपीएम आदी) करण्याचा समावेश असतो.
उत्पादन प्रग्रक्रयेतील काही ग्रवग्रशष्ट् प्रग्रक्रयांमध्येच सुधारणा न करता संपूणस प्रग्रक्रया सुधारण्यावर या
योजनेचा भर आहे . याग्रशवाय याद्वारे कामगारांचे प्रग्रशक्षण, क्षमतावृद्धी व सक्षमीकरण साध्य होते.
अजा कसा करावा
इच्छु क औद्योग्रगक संघटना अथवा (एमएसएमई ग्रवकास कायदा २००६ नुसार पात्र ठरणाऱ्या) तसेच
छोटा समूह (ग्रमनी िस्ट्र) उभारण्याची तयारी असलेला सहा ते दहा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटक उद्योजकांचा समूह ग्रवग्रहत नमुन्यात केंद्र सरकारच्या एमएसएमई मंत्रालयाने नेमून ग्रदलेल्या
संस्थांकडे अजस सादर करू शकतो.
६

लीन मॅन्युफॅक्चररां ग कॉम्पिणटणटव्हनेस स्कीम
अांमलबजाविीची प्रणक्रया
यामध्ये लीन मॅन्युफॅक्चररं ग सल्लागार (एलएमसी) हे या छोट्या समूहातील सवस उत्पादकांच्या
उत्पादन केंद्रांना भेट दे तात. तेथील उत्पादन प्रग्रक्रयेची पाहणी करतात. त्यानंतर लीन मॅन्युफॅक्चररं ग
साध्य करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रग्रक्रया व त्याचे वेळापत्रक ग्रनग्रित करतात. आग्रण नंतर प्रग्रशक्षण व
मागसदशसन करतात.
लीन मॅन्युफॅक्चररं ग तंत्रज्ञानानुसार होणारी बचत व फायदे याचा लाभ घेतल्यानंतर व सदर योजनेचा
कालावधी संपल्यानंतर संबंग्रधत उद्योग घटकांनी ही योजना त्यांनी स्वतःहून स्वतःच्या खचासने राबग्रवणे
अपेग्रक्षत आहे .

७

क्षमतावृद्धी (२/१६)

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

८

णिरो णडफेक्ट णिरो इफेक्ट (िेडईडी)
कोि अजा करू शकते
उद्योग आधार क्रमांक असलेले कोणतेही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योजक (एमएसएमई) ग्रडफेक्ट ग्रिरो
इफेक्ट योजनेसाठी नोंदणीस पात्र आहे त. त्यासाठी या उद्योगाच्या नावाने िेडईडी सग्रटसग्रफकेशन
ग्रमळग्रवण्याचा उिे श असल्याचे स्व-घोषणापत्र ग्रकंवा हमीपत्र सादर करावे लागते. यामध्ये संबंग्रधत
युग्रनटला ग्रिरो ग्रडफेक्ट अँड ग्रिरो इफेक्ट उत्पादनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने स्वयंचाचणीदे खील
(सेल्फ अॅसेसमेंट) पूणस करावी लागते.
सहकायााचे स्वरूप
संबंग्रधत उद्योगाचे मानांकन (रे ग्रटंग) केल्यानंतर त्यांना त्रुटींच्या ग्रवश्लेषणासाठी आग्रथसक सहाम्ऺ
उपलब्ध करून ग्रदले जाते.
मानांकन सुधारण्यासाठी व ग्रिरो इफेक्टकडे वाटचाल करण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनां बाबत
सल्ला ग्रदला जातो तसेच मागसदशसन केले जाते. कांस्य मानांकन ग्रमळाल्यानंतर संबंग्रधत उद्योग प्रत्यक्ष
सहकायाससाठी (हँ डहोद्धडंग) अजस करू शकतात. प्रत्येक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक या
प्रकल्पासाठी पाच लाख रुपयांपयंतचा खचस करू शकते . (प्रत्यक्ष खचासवर ही बाब अवलंबून आहे ).
९

णिरो णडफेक्ट णिरो इफेक्ट (िेडईडी)
क्वाग्रलटी कौद्धन्सल ऑफ इं ग्रडया (यूसीआय) ही या योजना राबग्रवण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्था
असेल. याखेरीज गरजेनुसार अन्य संस्थांचाही यात समावेश केला जाईल.
एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तांच्या (डीसी-एमएसएमई) नॅशनल मॉग्रनटररं ग अँड इद्धलिमेन्टेशन
युग्रनटतफे (एनएमआययू ) यासाठीची सग्रवस्तर मागसदशसक तत्वे जाहीर केली जातील.
योजनेणवषयी
ही योजना सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ग्रिरो ग्रडफेक्ट, ग्रिरो इफेक्ट (िेडईडी)
उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दे ते, तसेच त्यांच्या मानांकनासाठी सहकायस करते. जसे की, सूक्ष्म लघु व
मध्यम उद्योग घटकांना अद्ययावत तंत्रज्ञान व साधनांचा वापर करून उत्पादनाचा दजास सुधारणे ,
त्याचबरोबर त्यांची उत्पादन प्रग्रक्रया अद्ययावत करून पयासवरणावर कमीतकमी पररणाम होईल, हे
पाहणे. ग्रिरो ग्रडफेक्ट, ग्रिरो इफेक्ट इकोग्रसद्धस्ट्म ग्रवकग्रसत करणे . त्यांची स्पधासत्मकता वाढग्रवणे.
दजाससुधाराला प्राधान्य दे णे. यशस्वी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना प्रोत्साग्रहत करणे . िेडईडी
रे ग्रटंग्जच्या माध्यमातून सवससामान्य नागररकांमध्ये ग्रिरो ग्रडफेक्ट,ग्रिरो इफेक्ट उत्पादनांग्रवषयी जागृती
ग्रनमासण करणे तसेच तक्रारींचे ग्रनवारण करणे .
१०

णिरो णडफेक्ट णिरो इफेक्ट (िेडईडी)
िेडईडी सणटा णफकेशन
िेडईडी सग्रटसग्रफकेशन पाच पातळ्ांवर ग्रमळते .
पग्रहली पातळी - स्वयं -प्रमाणीकरण - कांस्य
दु सरी पातळी - मानकांची पूती करणे - रौप्य
ग्रतसरी पातळी- प्राग्रवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणे - सुवणस
चौथी पातळी - प्राग्रवण्य प्राप्त करणे - हीरक (डायमंड)
पाचवी पातळी -िेडईडी सग्रटसग्रफकेशन - िॅग्रटनम

११

णिरो णडफेक्ट णिरो इफेक्ट (िेडईडी)
अजा कसा करावा
ही योजना ऑनलाइन उपलब्ध आहे . यासाठी ऑनलाइन अजस मागवले जातात आग्रण एनएमआययू
तसेच अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांतफे त्यावर ऑनलाइन पद्धतीनेच पुढील प्रग्रक्रया केली जाते. ईलग्रनंग, डे टा व्यवस्थापन, प्रग्रक्रया व दे खभाल याच िॅटफॉमसद्वारे पार पडते . नेमून ग्रदलेल्या
संस्थांतफेच ऑनलाइन सहाम्ऺदे खील पुरग्रवण्यात येते.

१२
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१३

णडणजटल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक योजना
योजना कोिासाठी
एमएसएमई कायदा २००६ व त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार नोंदणीकृत
एमएसएमईजसाठी, तसेच एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तांनी एमएसएमई कायद्याच्या अधीन राहून
वेळोवेळी काढलेल्या कायसकारी आदे शांनुसार समाग्रवष्ट् एमएसएमईजसाठी ही योजना लागू आहे .
सहाय्याचे स्वरूप
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ना आरे खनाबाबतचे (ग्रडिाइन) नवे धोरण आखता यावे ग्रकंवा
आरे खनाशी संबंग्रधत उत्पादन ग्रवकग्रसत करता यावे, यासाठी आरे खनाबाबतचा सल्ला व मदत करणे
हा या योजनेचा उिे श आहे . याअंतगसत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना आरे खानासंदभासतील
कामासाठी आरे खन सल्लागार नेमता यावा, यासाठी अथससहाम्ऺ केले जाते. केंद्र सरकार पंधरा ते
चाळीस लाख रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी सूक्ष्म उद्योगांना ७५ टक्के, तर लघु व मध्यम उद्योगांना ६०
टक्के मदत करते. ही सरकारी मदत परताव्याच्या स्वरूपात तीन टप्प्प्यात ग्रदली जाते.

१४

णडणजटल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक योजना
प्रत्येक टप्प्प्यावर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ग्रततकाच ग्रनधी द्यावा लागतो. प्रत्येक टप्प्प्यावर
त्याची पडताळणीही केली जाते. त्यासाठी सुयोग्य रचना तयार केली जाते. ही रक्कम तीन टप्प्प्यात
अदा केली जाते.
पग्रहला टप्पा - धोरण व संकल्पना - ४० टक्के
दु सरा टप्पा - बारकाव्यांसग्रहत आरे खन - ३० टक्के
ग्रतसरा टप्पा - यशस्वी अंमलबजावणी व पूतसता अहवाल -३० टक्के
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ग्रडग्रजटल अद्धस्तत्वासाठी सक्षम करत त्यांना माग्रहती तंत्रज्ञान व
त्यावर आधाररत यंत्रणांचा त्यांच्या उत्पादन व व्यवसाय प्रग्रक्रयांसाठी सुयोग्य वापर करण्यासाठी
प्रोत्साग्रहत करणे आग्रण राष्ट्रीय व आं तरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी त्यांची स्पधासत्मकता वाढग्रवणे हे या
योजनेचे प्रमुख उग्रिष्ट् आहे .

१५

णडणजटल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक योजना
योजनेचे सवासाधारि फायदे
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना माग्रहती तंत्रज्ञानाचा दळणवणळ माध्यम म्हणून वापर करून
बाजारपेठांची अद्ययावत माग्रहती घेता यावी. व ऑनलाइन द्धस्थर व चल माग्रहतीच्या आधारे त्यांचे
व्यवस्थापकीय व तांग्रत्रक ज्ञान ग्रवकग्रसत करता येईल.
माग्रहती तंत्रज्ञानाच्या आधारे माग्रहती ग्रमळवणे , त्यावर प्रग्रक्रया करणे , त्याचे एकत्रीकरण करणे व वापर
अथवा प्रसार करण्यासाठीची प्रग्रक्रया यांग्रत्रकी पद्धतीने करणे व त्यातून खचासत कपात साधत
क्षमतावृद्धी करणे.
या योजनेअंतगसत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना त्यांच्या व्यवसाय प्रग्रक्रयांचे प्रमाणीकरण, पूतसता
वेळेत सुधारणा, साठवणुकीचा खचस ग्रकंवा भार, उत्पादकतेत सुधारणा, दजास सुधार, ग्रकंमत व वेळेवर
ग्रनयंत्रण, िाहकांच्या समाधानात वाढ असे अनेक फायदे ग्रमळतात.

१६

णडणजटल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक योजना
योजनेणवषयी
भारतातील उत्पादन क्षेत्र आग्रण ग्रडिाइनमधील तज्ज्ञ, समूह यांना एकाच िॅटफॉमसवर आणणे ,
तज्ज्ञांचा सल्ला उपलब्ध करून दे णे, ग्रडिाइन संबंग्रधत समस्यांना तत्काळ उपाययोजना सुचवणे,
नवीन उत्पादन ग्रवकग्रसत करणे , सातत्यपूणस सुधारणा करणे आग्रण सध्याच्या उत्पादनांमध्ये मूल्यवधसन
करणे हा या योजनेचा उिे श आहे .
या योजनेअंतगसत उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना एमएसएमई कायदा २००६
व त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार सहाम्ऺ ग्रमळू शकते. त्याचबरोबर एमएसएमई
ग्रवभागातफे वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या अध्यादे शांनुसार पात्र सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटकदे खील या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.

१७

णडणजटल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक योजना
अांमलबजाविीची प्रणक्रया
एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तांच्या कायासलयामाफसत दे शभर उद्योजकता ग्रवकास कक्ष (ईडीसी)ची
स्थापना केली जात आहे . या ईडीसींच्या माध्यमातून ग्रडग्रजटल साक्षरता-ई माकेग्रटंगशी संबंग्रधत ग्रवग्रवध
उपक्रम राबवले जाऊ शकतात. ईडीसी या संदभासतील माग्रहती दे ण्यासाठी तसेच सूक्ष्म लघु व मध्यम
उद्योग घटक व ग्रवद्याथ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी प्रमुख संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणूनही काम करू
शकतात. यासाठी प्रत्येक ईडीसीला एकवेळ एक लाख रुपयांचे अनुदानही ग्रमळू शकते . या
अनुदानाचा वापर माग्रहती तंत्रज्ञान उपकरणे , पायाभूत सुग्रवधा आग्रण तांग्रत्रक साह्यासाठीही करता
येईल.

१८

क्षमतावृद्धी (४/१६)

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

१९

सूक्ष्म व लघु उद्योगाांसाठी समूह णवकास योजना
कोि अजा करू शकते
औद्योग्रगक संघटना, समूह
सहाय्याचे स्वरूप
● कमतरतांचा शोध
● आवश्यक हस्तक्षेप
● सामाग्रयक सुग्रवधा केंद्रांची स्थापना (सीएफसी)
● पायाभूत सुग्रवधांचा ग्रवकास (नूतनीकरण-नवग्रनमासण)

प्रकल्पासाठीचा खचस व सरकारी सहाम्ऺाचे स्वरूप
कमतरतांचा शोध - खचासची कमाल मयासदा - २.५० लाख

२०

सूक्ष्म व लघु उद्योगाांसाठी समूह णवकास योजना
छोट्या उग्रिष्ट्ांसाठीचा हस्तक्षेप - प्रकल्पाची कमाल ग्रकंमत -२५ लाख, केंद्र सरकारचे सहकायस ७५
टक्के, (ग्रवशेष दजास असलेल्या राज्यांमध्ये मग्रहला अथवा सूक्ष्म उद्योजक अथवा िामीण भागातील
समूह अथवा एससी अथवा एसटी उद्योजकांचे प्रमाण ५० टक्कयांहून अग्रधक असलेल्या िस्ट्सससाठी
९० टक्के)
मोठ्या उग्रिष्ट्ांसाठींचा हस्तक्षेप - सामाग्रयक सुग्रवधा केंद्रांची ग्रनग्रमसती - एकूण प्रकल्पाची कमाल खचस
मयासदा १५ कोटी रुपये . यात सरकारचा ग्रहस्सा ७० टक्के. (ग्रवशेष दजास असलेल्या राज्यात ९० टक्के.
तर मग्रहला, लघुउद्योजक, िामीण, एससी व एसटी युग्रनट् स ५० टक्कयांपेक्षा अग्रधक असल्यास ९०
टक्के).
सध्या अद्धस्तत्वात असलेल्या अथवा नव्या औद्योग्रगक क्षेत्रात पायाभूत सुग्रवधांचा ग्रवकास.
प्रकल्पासाठी कमाल खचस मयासदा १० कोटी. सरकारचा ग्रहस्सा ६० टक्के. (ग्रवशेष दजास असलेल्या
राज्यांमध्ये तसेच मग्रहला उद्योजक, लघुउद्योजक, एससी, एसटी उद्योजकांचे प्रमाण ५० टक्कयांपेक्षा
अग्रधक असल्यास ८० टक्के).

२१

सूक्ष्म व लघु उद्योगाांसाठी समूह णवकास योजना
योजनेणवषयी
एमएसएमई मंत्रालयातफे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक उद्योजकांची उत्पादकता आग्रण
स्पधासत्मकता वाढग्रवण्यासाठी तसेच क्षमतावृद्धीसाठी समूह ग्रवकास योजना राबवली जाते. समूहाची
स्थापना केल्याने या उद्योजकांना बँका तसेच पतसंस्थांसह अन्य सेवापुरवठादारांकडून अग्रधक
चांगल्या, ग्रकफायतशीर सेवा ग्रमळू शकते . त्यामुळे उत्पादन खचासतही कपात होते आग्रण दजेदार
सेवाही उपलब्ध होतात.
योजनेची उग्रिष्ट्े
● सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक उद्योगांच्या शाश्वत ग्रवकासासाठी, प्रगतीसाठी सहकायस करणे,
त्यांना तंत्रज्ञान ग्रवकास, कौशल्य व दजास , बाजारपेठांची उपलब्धता व भांडवल अशा सामाग्रयक
समस्या सोडग्रवण्यासाठी मदत करणे .
● सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना स्व-मदत गट, समूह, संघटना स्थापन करून त्याद्वारे सवांना
लाभदायी ठरणारे उपक्रम राबवता येतील.

२२

सूक्ष्म व लघु उद्योगाांसाठी समूह णवकास योजना
● सध्या अद्धस्तत्वात असलेल्या ग्रकंवा नव्याने उभ्या राहात असलेल्या औद्योग्रगक पररसरात ग्रकंवा
समूहाच्या पररसरात औद्योग्रगक सुग्रवधा ग्रनमासण करणे ग्रकंवा त्या अद्ययावत करणे.
● सामाग्रयक सुग्रवधा केंद्र उभारणे. (यामध्ये चाचणी, प्रग्रशक्षण, कच्च्च्या मालासाठी गोदाम,
सांडपाणी प्रग्रक्रया, उत्पादनासाठी साह्याभूत प्रग्रक्रया आदींचा समावेश असतो.)
अजा कसा करावा
यासाठीचे अजस केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जातात. या अजासची प्रत राज्य सरकार ग्रकंवा
सरकारने नेमलेल्या स्वायत्त संस्था ग्रकंवा एमएसएमई मंत्रालयाच्या अंतगसत येणाऱ्या संस्थांमाफसत
पाठवता येईल. (एमएसएमई-डे व्हलपमेंट इद्धिट्यूट). मात्र, हा अजस एमएसएई-िस्ट्र डे व्हलपमेंट
प्रोिॅमच्या सुकाणू सग्रमतीने मंजूर करणे आवश्यक आहे .

२३

क्षमतावृद्धी (५/१६)

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

२४

दजाा व्यवस्थापन मानके व दजाा व्यवस्थापन साधने
कोि अजा करू शकतो
क्वाग्रलटी कौद्धन्सल ऑफ इं ग्रडया (यूसीआय), नॅशनल ररक्रुटमेंट बोडस फॉर पसोनेल अँड टर े ग्रनंग,
कन्सलटन्सी डे व्हलपमेंट कॉपोरे शन, नॅशनल प्रॉडद्धक्टद्धव्हटी कौद्धन्सल, स्ट्ँ डडासयिेशन टे द्धस्ट्ंग अँड
क्वाग्रलटी सग्रटसग्रफकेशन (एसटीयूसी), इं ग्रडयन इद्धिट्यूट ऑफ क्वाग्रलटी मॅनेजमेंट (आयआययूएम)
यासारख्या तज्ज्ञ संस्था, दजास व्यवस्थापन व दजास तंत्रज्ञान साधनांच्या क्षेत्रात रस असलेल्या औद्योग्रगक
संघटना, तंत्रज्ञान संस्था, इं ग्रजनीअररं ग कॉलेजेस, टू ल रुम्स व तत्सम संस्था तसेच लघु व मध्यम
उद्योग.

२५

दजाा व्यवस्थापन मानके व दजाा व्यवस्थापन साधने
सहाय्याचे स्वरूप
तंत्रज्ञ संस्थांमध्ये पूरक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी ग्रनधी उपलब्ध करून दे णे.
तज्ज्ञ संस्था अथवा औद्योग्रगक संघटनांना दजास व्यवस्थापन मानकांसंदभासत जनजागृती करण्यासाठी
कायसशाळा घेण्यासाठी ग्रनधी दे णे.
कॉद्धिग्रटशन वॉच (सी-वॉच) आयोग्रजत करण्यासाठी, अभ्यासासाठी तसेच पडताळणीसाठी ग्रनधी
उपलब्ध करून दे णे.
तज्ज्ञ संस्था अथवा औद्योग्रगक संघटनांना ग्रनवडक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये (एमएसएमई)
दजास व्यवस्थापन मानके अथवा दजास तंत्रज्ञान साधनांचा अवलंब करण्यासाठी ग्रनधी उपलब्ध करून
दे णे.
पाहणी व सल्ला सग्रमतीने ग्रनवडलेल्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना आं तरराष्ट्रीय अभ्यास
दौऱ्यात सहभागी करून घेणे.

२६

दजाा व्यवस्थापन मानके व दजाा व्यवस्थापन साधने
योजनेणवषयी
सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना अद्ययावत दजास व्यवस्थापन मानके व दजास तंत्रज्ञान साधनांग्रवषयी
माग्रहती दे णे तसेच त्यांना त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साग्रहत करणे .
अजा कसा करावा
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक उद्योग वा समूह एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तालयाशी संपकस साधू
शकतात. याच कायासलयातफे दजास व्यवस्थापन मानके व दजास तंत्रज्ञान साधनांग्रवषयीच्या जागरूकता
कायसक्रमाग्रवषयी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक अथवा समूहाची ग्रनवड केली जाईल.

२७

क्षमतावृद्धी (६/१६)

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

२८

णवपिन सहकाया व तांत्रज्ञान अद्ययावतीकरि
कोि अजा करू शकते
स्वारस्य अग्रभव्यक्ती (एक्स्प्रेशन ऑफ इं टरे स्ट्) मागसदशसक तत्वांमध्ये नमूद केलेली कोणतीही सक्षम
संस्था, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक, औद्योग्रगक संघटना अथवा स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ)
सहाय्याचे स्वरूप
नव्या पॅकेग्रजंग तंत्रज्ञानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी ग्रनधी दे णे (स्वारस्य अग्रभव्यक्तीनुसार पात्र
अजसदारांना).
पॅकेग्रजंगची सद्यद्धस्थती व अद्ययावतीकरणाची गरज यांचा समूहस्तरावरील अभ्यास (स्वारस्य
अग्रभव्यक्तीनुसार पात्र अजसदारांसाठी).
संस्थास्तरावर (युग्रनट) पॅकेग्रजंग गरजांमधील सुधारणांसाठी हस्तक्षेप (पथदशी प्रकल्प) (स्वारस्य
अग्रभव्यक्तीनुसार पात्र अजसदारांसाठी).

२९

णवपिन सहकाया व तांत्रज्ञान अद्ययावतीकरि
आधुग्रनक ग्रवपणन तंत्रज्ञानासाठी कौशल्यवृद्धी ग्रकंवा ग्रवकासाकरता ग्रवग्रवध उपक्रम राबग्रवण्यासाठी
ग्रनधी उपलब्ध करून दे णे ( स्वारस्य अग्रभव्यक्तीनुसार पात्र अजसदारांसाठी)
ईशान्य भारतातील सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ग्रवपणनासंदभासतील कायसक्रमांमध्ये सहभागी
होण्यासाठी ग्रनधी दे णे.
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ना राज्यस्तरीय अथवा ग्रजल्हास्तरीय प्रदशसन, ग्रवक्री महोत्सवात
सहभागी होण्यासाठी (परतावा स्वरूपात) ग्रनधी दे णे. (नोंदणीकृत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटकांसाठीच).
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना कॉपोरे ट गव्हनसन्स पद्धती आत्मसात करण्यासाठी (परतावा
स्वरूपातच) ग्रनधी दे णे. (नोंदणीकृत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठीच).
मध्यवती ग्रवपणन केंद्र (माकेग्रटंग हब) उभे करण्यासाठी ग्रनधी दे णे.
आयएसओ १८०००,आयएसओ २२०००, आयएसओ २७००० प्रमाणपत्रांसाठी सूक्ष्म लघु व मध्यम
उद्योग घटकांना खचस परतावा दे णे.

३०

णवपिन सहकाया व तांत्रज्ञान अद्ययावतीकरि
योजनेबाबत
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना जागग्रतक बाजारपेठांच्या अपेक्षेनुसार अत्याधुग्रनक ग्रवपणन
तंत्रांचा वापर करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना तयार केली आहे . ही योजना आठ
उपग्रवभागात ग्रवभागलेली आहे . या आठही उपग्रवभागांना केंद्र सरकारचे सहाम्ऺ कमी अग्रधक
प्रमाणात उपलब्ध आहे .

३१

णवपिन सहकाया व तांत्रज्ञान अद्ययावतीकरि
अजा कसा करावा
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना राज्यस्तरीय अथवा ग्रजल्हास्तरीय प्रदशसनात सहभागी होण्यासाठी
एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तालयाने नेमलेली योजना सुकाणू सग्रमती (एसएससी) एमएसएमई ग्रवकास
संस्था, औद्योग्रगक संघटना आग्रण स्वयंसेवी संस्थांकडून आलेल्या अजांमधून सूक्ष्म लघु व मध्यम
उद्योग घटक समूह, कंपनी (युग्रनट) ची राज्य, ग्रजल्हा, स्थाग्रनक पातळीवरील प्रदशसन अथवा ग्रवक्री
महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी ग्रनवड करे ल.
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाने प्रमाणपत्रासाठी आलेल्या खचासच्या परताव्यासाठी ग्रवग्रहत नमुन्यात
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह स्थाग्रनक एमएसएमई ग्रवकास संस्थेकडे अजस सादर करावा.
योजनेच्या मागसदशसक तत्वांसह अजस
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/MarkAssis.pdf येथे उपलब्ध आहे .
हा अजस भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह ग्रवभागीय एमएसएमई ग्रवकास संस्थेकडे पाठवायचा
आहे .

३२

क्षमतावृद्धी (७/१६)
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३३

कच्च्या मालासाठी सहाय्य
कोि अजा करू शकते
नोंदणीकृत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक
सहाय्याचे स्वरूप
९० ग्रदवसांपयंत कच्चा माल खरे दी करण्यासाठी आग्रथसक सहाम्ऺ.
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ना घाऊक खरे दी, रोख सवलतीसारख्या सवलतींचा लाभ
ग्रमळण्यासाठी सहाम्ऺ. आयातीसंदभासतील सवस प्रग्रक्रया, कागदपत्रे व लेटर ऑफ क्रेग्रडटसाठी संपूणस
सहकायस.

३४

कच्च्या मालासाठी सहाय्य
योजनेणवषयी
या योजनेद्वारे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना भारतातून अथवा परदे शातून कच्चा माल खरे दी
करण्यासाठी अथससहाम्ऺ उपलब्ध करून ग्रदले जाते. त्याद्वारे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना
दजेदार उत्पादनावर लक्ष्य केंग्रद्रत करण्याची संधी ग्रमळते .
अजा कसा करावा
उद्योजक ग्रवग्रहत नमुन्यात आवश्यक ती कागदपत्रे व शुम्ऻासह राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ
(नॅशनल स्मॉल स्केल कॉपोरे शन) च्या ग्रवभागीय अथवा स्थाग्रनक कायासलयात अजस करू शकतात.
अग्रधक माग्रहतीसाठी एनएसआयसीची वेबसाइट पाहावी.

३५

क्षमतावृद्धी (८/१६)
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३६

अॅस्पायर ( नवसांशोधन, आां त्रप्रेनरणशप व कृषी
उद्योगासाठीची प्रोत्साहन योजना )
कोि अजा करू शकते
तांग्रत्रक ज्ञान अथवा संशोधनाच्या आधारे व्यावसाग्रयक संकल्पना प्रत्यक्षात आणू शकणाऱ्या व्यक्ती
अथवा कृषीआधाररत व्यावसाग्रयक. त्यांना ज्ञान सहयोगी संस्था (नॉलेज पाटस नर) म्हणून संबोधण्यात
येईल. ते सध्या अद्धस्तत्वात असलेल्या तंत्रज्ञानाचा ग्रकंवा नवतंत्रज्ञानाचा व्यावसाग्रयक वापर करण्याच्या
दृष्ट्ीने काम करतील. इन्क्युबेटर-इन्क्युबेशनसाठी तसेच ही योजना व ग्रबिनेस इन्क्युबेटसस अथवा
तंत्रज्ञान, ग्रबिनेस इन्क्युबेटसस व सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक ग्रकंवा एनएसआयसी ग्रकंवा
केव्हीआयसी ग्रकंवा कॉयर बोडस ग्रकंवा अन्य मंत्रालय ग्रकंवा ग्रवभाग यांच्या इन्क्युबेशन योजना तसेच
खासगी इन्क्युबेटसस .

३७

अॅस्पायर ( नवसांशोधन, आां त्रप्रेनरणशप व कृषी
उद्योगासाठीची प्रोत्साहन योजना )
सहाय्याचे स्वरूप
उत्पादन केंद्र व यंत्रणेसाठी १०० टक्के अनुदान एकरकमी ग्रदले जाते. हे अनुदान (जमीन व
बांधकामाग्रशवाय) जास्तीत जास्त एक कोटी रुपयांपयंत ग्रमळते.
इन्क्युबेशन सेंटर हे एनएसआयसी, केव्हीआयसी, कॉयर बोडस ग्रकंवा अन्य कोणत्याही संस्था, केंद्र
अथवा राज्य सरकारी संस्थासोबत खासगी सावसजग्रनक भागीदारीतून (पीपीपी) उभारले जाणार
असल्यास त्यासाठी एकरकमी ५० टक्के ग्रकंवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये उत्पादन केंद्र व
यंत्रणेसाठी (जमीन व बांधकामाग्रशवाय) ग्रदले जातात. प्रग्रशक्षणाथींच्या प्रग्रशक्षणासाठी येणारा खचस
प्रग्रशक्षण संस्थांसाठी सहाम्ऺ (अग्रसस्ट्न्स टू टर े ग्रनंग इद्धिट्यूशन-एटीआय) योजनेअंतगसत ग्रदला जातो.

३८

अॅस्पायर ( नवसांशोधन, आां त्रप्रेनरणशप व कृषी
उद्योगासाठीची प्रोत्साहन योजना )
योजनेणवषयी
नव्या रोजगारसंधी ग्रनमासण करणे व बेरोजगारी कमी करणे.
भारतात उद्योजकता संस्कृती रूजवणे.
ग्रजल्हापातळीवर आग्रथसक ग्रवकासाला चालना दे णे.
अद्याप भेडसावणाऱ्या सामाग्रजक गरजांसाठी नवसंशोधन, व्यवसायांसाठी सहाम्ऺ करणे .
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक क्षेत्राची स्पधासत्मकता अग्रधक वाढावी, यासाठी नवसंशोधनावर
अग्रधक भर दे णे.
अजा कसा करावा
यासाठी पूणस भरलेले अजस एमएसएमई मंत्रालयाच्या अॅस्पायर योजना सुकाणू सग्रमतीकडे पाठवता
येतील. संपूणस योजना, समन्वय, व्यवस्थापन सहाम्ऺ यासाठी ही सुकाणू सग्रमती जबाबदार असेल.
एमएसएमई मंत्रालयाचे सग्रचव या सग्रमतीचे अध्यक्ष असतील.

३९

क्षमतावृद्धी (९/१६)
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४०

काथ्या (कॉयर) उद्यमी योजना
कोि अजा करू शकतो
व्यक्ती, कंपनी, बचतगट, स्वयंसेवी संस्था, सोसायटी कायदा १८६० च्या अंतगसत नोंदणी िालेल्या
संस्था, उत्पादन सहकारी संस्था, समूह दाग्रयत्व संस्था व धमासदाय संस्था
सहाय्याचे स्वरूप
प्रकल्पाचा अग्रधकतम खचस १० लाख व खेळते भांडवल अग्रतररक्त. खेळते भांडवल प्रकल्प खचासच्या
२५ टक्कयांहून अग्रधक नसावे.
लाभाथ्यासचा ग्रहस्सा प्रकल्प खचासच्या ५ टक्के, बँकेचे कजस ५५ टक्के, अनुदान ४० टक्के.

४१

काथ्या (कॉयर) उद्यमी योजना
योजनेणवषयी
या योजनेत दहा लाख रुपये अग्रधक त्याच्या पंचवीस टक्कयांपयंतचे खेळते भांडवल असलेल्या काथ्या
प्रकल्पासाठीच्या कजाससाठी अनुदान ग्रदले जाते. मात्र, खेळत्या भांडवलासाठी अनुदान ग्रदले जात
नाही.
अजा कसा करावा
कॉयर बोडस कायासलय, ग्रजल्हा उद्योग केंद्र, कॉयर प्रोजेक्ट ऑग्रफस, स्थाग्रनक स्वराज्य संस्था अथवा
कॉयर बोडासने अग्रधकृत केलेल्या एजन्सीजमधून अजस ग्रमळवता येतो. हा अजस भरून कॉयर बोडस
ग्रफड ऑग्रफससस अथवा ग्रजल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करावा.

४२

क्षमतावृद्धी (१०/१६)

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

४३

णवपिन सहकाया -सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटकाांना सहाय्य (बार कोड)
कोि अजा करू शकते
ईएम २ स्वरूपाची नोंदणी असलेल्या आग्रण बारकोड वापरासाठी जीएस १ इं ग्रडयाकडे नोंदणीकृत
असलेल्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी ही योजना आहे .
सहाय्याचे स्वरूप
बारकोडच्या वापरासाठी नोंदणीशुम्ऻाचा (एकवेळचे व तीन वषांनी पुन्हा भरावयाचे ) परतावा ग्रदला
जातो. एकवेळच्या नोंदणीशुम्ऻाच्या ७५ टक्के रकमेच्या परताव्यासाठी आग्रथसक सहाम्ऺ केले जाते .
एक जानेवारी २००२ पासून हे सहाम्ऺ केले जाते. तर दरवषीसाठीच्या शुम्ऻापैकी ७५ टक्के रक्कम
पग्रहल्या तीन वषांसाठी एक जून २००७ पासून ग्रदले जाते. हे शुम्ऻ बारकोडच्या वापरासाठी सूक्ष्म लघु
व मध्यम उद्योग घटकांना जीएस १ इं ग्रडयाला दे य असते.

४४

णवपिन सहकाया -सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटकाांना सहाय्य (बार कोड)
योजनेणवषयी
या योजनेअंतगसत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना बारकोडच्या वापराबिल माग्रहती ग्रदली जाते व
त्यासाठी प्रोत्साग्रहत केले जाते. यासाठी कायसशाळांचे आयोजन केले जाते तसेच बारकोग्रडंगसाठीच्या
शुम्ऻाचा परतावाही ग्रदला जातो.
अजा कसा कराल
http://www.gs1india.org या वेबसाइटवरून बारकोडसाठी नोंदणी केल्यानंतर खालीलप्रमाणे
शुम्ऻाचा परतावा ग्रमळवता येतो.
बारकोडच्या शुम्ऻाचा परतावा ग्रमळण्यासाठी ग्रवग्रहत नमुन्यातील अजस तपशीलवार भरावा.
हा अजस एमएसएमई ग्रवकास कायासलयाच्या संचालकांकडून ग्रमळू शकतो अथवा
http://www.dcmsme.gov.in या वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येऊ शकतो.
पूणस भरलेला आग्रण आवश्यक ती कागदपत्र जोडलेला अजस एमएसएमई ग्रवकास कायासलयात सादर
करता येईल. एमएसएमई ग्रवकास कायासलयां चे पत्ते http://www.dcmsme.gov.in/contacts येथे
पाहता येतील.
४५

क्षमतावृद्धी (११/१६)
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इन्क्युबेशन
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४६

बौम्पद्धक सांपदा हक्क (आयपीआर) णवषयी
जनजागृती
कोि अजा करू शकतो
नोंदणीकृत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक कंपन्या
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक संघटना उदा. औद्योग्रगक संघटना, सोसायट्या, सहकारी संस्था,
ग्रवश्वस्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना सहाम्ऺ करणाऱ्या ग्रशक्षणसंस्था
व ग्रवद्यापीठे
ग्रकमान पाच वषांचा अनुभव असलेल्या तसेच पथदशी प्रकल्प राबवण्यासाठी आवश्यक तांग्रत्रक व
आग्रथसक पाठबळ असलेल्या सल्लागार संस्था, संशोधन संस्था, तज्ज्ञ व्यावसाग्रयक ग्रकंवा संस्था.

४७

बौम्पद्धक सांपदा हक्क (आयपीआर) णवषयी
जनजागृती
सहाय्याचे स्वरूप
बौद्धद्धक संपदा हक्कांग्रवषयी माग्रहती दे ण्यासाठी जागृतीपर कायसक्रमांसाठी ग्रनधी दे णे (सूक्ष्म लघु व
मध्यम उद्योग घटक संस्था अथवा तज्ज्ञ संस्थांना)
ग्रनवडक िस्ट्सस, उद्योहसमूहांसाठी पथदशी अभ्यास प्रकल्प राबवणे . (अजसदार- सूक्ष्म लघु व मध्यम
उद्योग घटक संस्था व सक्षम एजन्सीज, तज्ज्ञ संस्था).
कायसशाळा-चचाससत्र आयोग्रजत करण्यासाठी अथससहाम्ऺ पुरवणे . (अजसदार- सूक्ष्म लघु व मध्यम
उद्योग घटक संस्था व तज्ज्ञ संस्था)

४८

बौम्पद्धक सांपदा हक्क (आयपीआर) णवषयी
जनजागृती
टीआयएफएसी, पेटंट फॅग्रसग्रलटे शन सेंटसस , एनआरडीसी, इं ग्रडयन पेटंट ऑग्रफस, रग्रजस्ट्रार ऑफ
टर े डमार्क्स , रग्रजस्ट्रार ऑफ जॉिॉग्रफकल इं ग्रडकेशन्स, रग्रजस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट् स, मनुष्यबळ
ग्रवकास (ग्रशक्षण) मंत्रालय, एनआयआयपीएम, लॉ स्कूल्स, आयआयटीज, पेटंट अॅटनीज, वैयद्धक्तक
बौद्धद्धक संपदा हक्क सल्लागार, डब्ल्यूआयपीओ, ईयू-टीआयडीपी, यूएसपीटीओ, केआयपीओकेआयपीए, आयआयएफटी, डीआयटी, परराष्ट्र मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीएसआयआर व
अन्य तज्ज्ञ संस्था-एजन्सीज.
ग्रनमसरकारी अथवा सरकारी अनुदाग्रनत संस्था.
खासगी कंपन्या (एमएसएमई संघटनांकडून प्रायोजकत्व असल्यासच)

४९

बौम्पद्धक सांपदा हक्क (आयपीआर) णवषयी
जनजागृती
योजनेणवषयी
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांमध्ये बौद्धद्धक संपदा हक्काग्रवषयी जागृती करणे, त्यांच्या संकल्पना
व व्यावसाग्रयक धोरणांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करणे . बौद्धद्धक संपदा हक्क तरतुदींचा
योग्य वापर केल्यास सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ना तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण आग्रण क्षमता
वृद्धद्धंगत करण्यासाठीही मदत होऊ शकते .
अजा कसा करावा
यातील प्रत्येक भागासाठी करावयाचा अजस आग्रण मागसदशसक सूचना
http://www.dcmsme.gov.in/scheme/ipr10.pdf या ग्रलंकवर उपलब्ध आहे त.

५०
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५१

णडिाइन म्पिणनक फॉर णडिाइन एक्सपटााइज फॉर
एमएसएमई मॅन्युफॅक्टररां ग सेक्टर
कोि अजा करू शकते
कायसशाळा, चचाससत्र आयोग्रजत करू शकणाऱ्या तज्ज्ञ संस्था-एजन्सीज (औद्योग्रगक संघटना, तांग्रत्रक
संस्था अथवा अन्य सक्षम संस्था-संघटना)
मुख्य अजसदाराच्या स्वरूपात सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक ग्रकंवा त्यांचा समूह
शैक्षग्रणक संस्था ग्रकंवा ग्रडिाइन कंपन्या ग्रकंवा ग्रडिाइन सल्लागार ग्रकंवा अन्य. सहअजसदाराच्या
स्वरूपात. मुख्य अजसदार सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक.
सहअजसदाराच्या स्वरूपात व्यक्ती. (ग्रडिाइनचा ग्रवद्याथी) शैक्षग्रणक संस्थांच्या सहकायासने. मुख्य
अजसदार सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक.
सहाय्याचे स्वरूप
ग्रडिाइन बिल जनजागृती करण्यासाठी कायसशाळा व चचाससत्र आयोग्रजत करण्यासाठी ग्रनधी उपलब्ध
करून दे णे.
ग्रडिाइन प्रकल्प राबग्रवण्यासाठी ग्रनधी उपलब्ध करून दे णे.

५२

णडिाइन म्पिणनक फॉर णडिाइन एक्सपटााइज फॉर
एमएसएमई मॅन्युफॅक्टररां ग सेक्टर
प्रत्येक पररसंवाद अथवा चचाससत्रासाठी केंद्र सरकार ६० हजार रुपये तर प्रत्येक कायसशाळे साठी ७५
टक्कयांपयंत (जास्तीत जास्त तीन लाख रुपयांपयंत) अनुदान दे ते.
एका सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकासाठी अथवा एकत्र अजस केलेल्या तीनपेक्षा कमी सूक्ष्म लघु व
मध्यम उद्योग घटकासाठी एकूण मंजूर प्रकल्प खचासच्या ६० टक्के अथवा ९ लाख रुपये यापैकी जी
कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून ग्रदली जाते.
एकग्रत्रत अजस केलेल्या चार ग्रकंवा चारहून अग्रधक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी एकूण मंजूर
प्रकल्प खचासच्या ६० टक्के अथवा १५ लाख रुपये, यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम ग्रदली जाते.
या दोन्ही प्रकारात सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ४० टक्के ग्रहस्सा द्यावा लागतो.

५३

णडिाइन म्पिणनक फॉर णडिाइन एक्सपटााइज फॉर
एमएसएमई मॅन्युफॅक्टररां ग सेक्टर
योजनेबाबत
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांची स्पधासत्मकता वाढावी, यासाठी तसेच त्यांना ग्रडिाइनचे महत्त्व
समजावे, ते ग्रशकता यावे, यासाठी ही योजना राबग्रवण्यात येते.
अजा कसा करावा
चचाससत्र, पररसंवाद ग्रकंवा कायसशाळा घेण्यासाठी तज्ज्ञ, संस्था थेट ग्रडिाइन द्धिग्रनक सेंटससमध्ये अजस
करू शकतात.
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ग्रडिाइन प्रकल्पासाठीचे अजस ग्रडिाइन कंपनीग्रशवाय ग्रकंवा
ग्रडिाइन सल्लागार, शैक्षग्रणक संस्थेसह ग्रडिाइन द्धिग्रनक सेंटर अथवा इं टरनेटच्या माध्यमातून
सादर करता येतील. हा अजस http://www.designclinicsmsme.org/ या ग्रलंकवर ऑनलाइन
पद्धतीने भरता येईल. ग्रकंवा www.dcmsme.gov.in/schemes येथून डाउनलोड करता येईल.

५४
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५५

कौशल्य अद्ययावतीकरि व मणहला कॉयर योजना
कोि अजा करू शकते
काथ्या (कॉयर फायबर) तयार होणाऱ्या िामीण भागातील मग्रहला.
कॉयर इं डस्ट्री (रग्रजस्ट्रेशन) ग्रनयमावली २००८ नुसार कॉयर बोडासकडे नोंदणीकृत असलेल्या, संपूणस
दे शातील ग्रवभागीय एमएसएमईकडे नोंदणी असलेले व प्रकल्प खचस दहा लाख रुपयांपेक्षा अग्रधक
असलेल्या ग्रकंवा कॉयर उद्यमी योजनेअंतगसत ग्रदलेल्या कमाल मयासदेपेक्षा अग्रधक असलेले सूक्ष्म लघु
व मध्यम उद्योग घटक यासाठी पात्र आहे त.
सहाय्याचे स्वरूप
कौशल्य ग्रवकास योजनेअंतगसत प्रत्येक प्रग्रशक्षणाथ्यासला दरमहा एक हजार रुपये प्रग्रशक्षण भत्ता ग्रदला
जाईल. प्रग्रशक्षण कायसक्रम एक मग्रहन्यापेक्षा कमी कालावधीचा असल्यास हा भत्ता ग्रवभागून ग्रदला
जाईल. तर प्रग्रशक्षकास दरमहा सहा हजार रुपये मानधन ग्रदले जाईल. या प्रग्रशक्षणासाठी कच्चा
माल, वीजग्रबल व अन्य अनुषांग्रगक खचाससाठी संबंग्रधत प्रग्रशक्षण संस्थेला प्रग्रतव्यक्ती प्रग्रतमग्रहना
चारशे रुपये अथससहाम्ऺ केले जाते.

५६

कौशल्य अद्ययावतीकरि व मणहला कॉयर योजना
योजनेणवषयी
कौशल्य ग्रवकास व मग्रहला कॉयर योजना (एमसीवाय) ही पूवीच्या कॉयर ग्रवकास योजनेअंतगसत
असलेली एक महत्त्वाची योजना आहे . पूवी ही योजना कॉयर िॅन (जनरल) योजना नावाने ओळखली
जात होती. यातून स्थाग्रनक व परदे शी बाजारपेठेचा ग्रवकास, कौशल्य ग्रवकास व प्रग्रशक्षण, मग्रहला
सक्षमीकरण, रोजगारग्रनग्रमसती-आं त्रप्रेनरग्रशपला चालना व ग्रवकास, कच्च्च्या मालाचा पुरेपूर वापर,
व्यापाराशी ग्रनगग्रडत सेवा, काथ्या कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना आदींचा समावेश होता.
मग्रहला कॉयर योजनेअंतगसत (एमसीवाय) मग्रहलांचे सक्षमीकरणावर भर दे ण्यात आला आहे . त्यांना
योग्य कौशल्य ग्रवकास प्रग्रशक्षणानंतर सवलतीच्या दरात द्धस्पग्रनंग मग्रशन पुरग्रवण्यात येते.

५७

कौशल्य अद्ययावतीकरि व मणहला कॉयर योजना
अजा कसा करावा
नॅशनल कॉयर टर े ग्रनंग अँड ग्रडिाइन सेंटरमधील प्रग्रशक्षणासाठी उमेदवारांची ग्रनवड वृत्तपत्र तसेच
इलेक्टरॉग्रनक माध्यमातून जाग्रहरात दे ऊन अजस मागवून तसेच काथ्या उत्पादन करणाऱ्या राज्यातील
अग्रधकाऱ्यांच्या ग्रशफारसींनुसार केली जाते .
प्रादे ग्रशक केंद्रांवरील प्रग्रशक्षणासाठी प्रग्रशक्षणाथींची ग्रनवड केंद्र संचालकांकडून केली जाते. व्यापारी
संघटना, एमएसएमई, उद्योग ग्रवभाग, सहकार ग्रवभागाकडून पुरस्कृत उमेदवारांची यात ग्रनवड केली
जाते.

५८
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व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

५९

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाां साठी तांत्रज्ञान व
दजाा अद्ययावतीकरि सहाय्य
कोि अजा करू शकते
पीसीआरए, बीईई, टीईआरआय, आयआयटीज, एनआयटीज आदी तज्ज्ञ संस्था ग्रमटकॉन, जीईडीए
सारख्या राज्य सरकारमान्य संस्था सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समूह (िस्ट्र) अथवा
औद्योग्रगक संघटना स्वयंसेवी संस्था अथवा तांग्रत्रक संस्था
सहाय्याचे स्वरूप
ऊजास कायसक्षमता, स्वच्छ ग्रवकास (िीन डे व्हलपमेंट) तसेच संबंग्रधत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सूक्ष्म
लघु व मध्यम उद्योग घटकांच्या क्षमतावृद्धीसाठी मदत करणे. (अजसदार - जनजागृती कायसक्रम व
मॉडे ल डीपीआरसाठी स्वारस्य अग्रभव्यक्तीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे , ऊजास लेखापरीक्षणासाठी,
डीपीआरसाठी व ईईटी प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञ संस्था, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक समूह)

६०

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाां साठी तांत्रज्ञान व
दजाा अद्ययावतीकरि सहाय्य
योजनेणवषयी
या योजनेद्वारे उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां चा उत्पादन खचस कमी व्हावा
आग्रण त्यांना पयासवरणपूरक ग्रवकास तंत्र (िीन डे व्हलपमेंट मेकॅग्रनिम) साध्य करता येऊन
ऊजाससक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन ग्रदले जाते.
अजा कसा करावा
बीआयएस अथवा बीईईसारख्या राष्ट्रीय मानांकन संस्था अथवा सीई, यूएल, एएनएसआयसारख्या
आं तरराष्ट्रीय मानक संस्थांकडून संबंग्रधत उत्पादनासाठी प्रमाणपत्र ग्रमळवावे .
त्यासाठी आलेल्या खचासचा परतावा ग्रमळावा, यासाठी ग्रवग्रहत नमुन्यात अजस सादर करावा. (याचा
नमुना जोडपत्र -चारमध्ये ग्रदलेला आहे ). हा अजस आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून संबंग्रधत एमएसएमई
ग्रवकास ग्रवभागाकडे दे ता येईल.

६१

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाां साठी तांत्रज्ञान व
दजाा अद्ययावतीकरि सहाय्य
प्रकल्पाची २५ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून ग्रदली जाते. उवसररत रक्कम ग्रसडबी, बँका, ग्रवत्त
संस्थांकडून उभारावी लागते. तर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ना ग्रकमान ग्रहस्सा द्यावा लागतो.
काबसन क्रेग्रडट अॅग्रक्रग्रडशन सेंटर उभारण्यासाठी प्रत्यक्ष खचासच्या ७५ टक्के अथवा जास्तीत जास्त १५
लाख रुपयांपयंतचे अनुदान ग्रदले जाते.
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना आपल्या उत्पादनाचा राष्ट्रीय आं तरराष्ट्रीय स्तरावर परवाना
काढायचा असल्यास ७५ टक्के अनुदान ग्रदले जाते. केंद्र सरकार एका सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटकास राष्ट्रीय स्तरावरील परवाना अथवा मानांकनासाठी जास्तीत जास्त दीड लाख तर आं तरराष्ट्रीय
स्तरावरील मानांकनासाठी ग्रकंवा परवान्यासाठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपयंत सहाम्ऺ करते .
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां मध्ये ऊजाससक्षम तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणे. (अजसदार नोंदणीकृत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक युग्रनट व अंमलबजावणी ग्रसडबीच्या माध्यमातून).
काबसन क्रेग्रडट अॅग्रिगेशन सेंटससची उभारणी (संघटना, तांग्रत्रक संस्था व एनजी सद्धव्हसस कंपन्या)

६२

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाां साठी तांत्रज्ञान व
दजाा अद्ययावतीकरि सहाय्य
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना उत्पादन प्रमाणपत्र तसेच राष्ट्रीय आं तरराष्ट्रीय संस्थांकडून
परवाना घेण्यासाठी प्रोत्साग्रहत केले जाते.
एका जनजागृतीपर कायसक्रमासाठी ७५ टक्के जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपयांपयंतचे सहाम्ऺ केले
जाते.
िस्ट्र पातळीवरील एनजी ऑग्रडटसाठी व मॉडे ल डीपीआर तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष खचासच्या ७५
टक्कयांपयंत सहाम्ऺ केले जाते.
ईएफटी प्रकल्पांसाठी वैयद्धक्तक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना सवंकष प्रकल्प आराखडा
अथासत डीपीआर तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष खचासच्या ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त दीड लाख
रुपयांपयंत सहाम्ऺ केले जाते.

६३

क्षमतावृद्धी (१५/१६)

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

६४

उत्पादन सुणवधाांचा णवकास (डीपीआय)
कोि अजा करू शकतो
कॉयर इं डस्ट्री (रग्रजस्ट्रेशन) ग्रनयमावली २००८ नुसार कॉयर बोडासकडे नोंदणीकृत असलेल्या, संपूणस
दे शातील ग्रवभागीय एमएसएमईकडे नोंदणी असलेल्या एमएसएमई व प्रकल्प खचस दहा लाख
रुपयांपेक्षा अग्रधक असलेल्या ग्रकंवा कॉयर उद्यमी योजनेअंतगसत ग्रदलेल्या कमाल मयासदेपेक्षा अग्रधक
असलेल्या एमएसएमईज यासाठी पात्र आहे त.
सहाय्याचे स्वरूप
उत्पादन सुग्रवधा ग्रवकास योजनेअंतगसत दहा लाख रुपयांपयंतचे कॉयर केंद्र उभारण्यासाठी कॉयर
बोडासकडून अथससहाम्ऺ केले जाते. ग्रड-फायबररं ग युग्रनट उभारण्यासाठी प्रकल्प खचासच्या २५ टक्के
ग्रकंवा जास्तीत जास्त सहा लाख रुपयांपयंत, स्वयंचग्रलत द्धस्पग्रनंग युग्रनटसाठी चार लाख रुपयांपयंत व
कॉयर ग्रपथ युग्रनट व अन्य बाबींसाठी पाच लाख रुपयांपयंत अथससहाम्ऺ केले जाते. संग्रमश्र प्रकल्प
ग्रकंवा एकापेक्षा अग्रधक युग्रनट् ससाठी जास्तीतजास्त नऊ लाख रुपयांपयंत अथससहाम्ऺ केले जाते.
अनुदानाची रक्कम ग्रनग्रित करताना,ग्रड-फायबररं ग व कॉयर ग्रपथ युग्रनटसाठी इमारतीचा खचस
जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये व स्वयंचग्रलत द्धस्पग्रनंग युग्रनटसह अन्य बाबींसाठी सहा लाख
रुपयांपयंत धरला जातो.
६५

उत्पादन सुणवधाांचा णवकास (डीपीआय)
योजनेणवषयी
काथ्या उत्पादन केंद्रांना अत्याधुग्रनक पायाभूत सुग्रवधा पुरग्रवण्याच्या हे तूने काथ्या मंडळाने
डे व्हलपमेंट ऑफ प्रॉडक्शन इन्क्रास्ट्रक्चर ही योजना सुरू केली आहे . यातून या उद्योजकांची
उत्पादकतेत वाढ, दजासमध्ये सुधारणा आग्रण िामीण भागात रोजगार संधींमध्ये वाढ िाल्याचे समोर
आले आहे . या योजनेच्या माध्यमातून अत्याधुग्रनक काथ्या प्रग्रक्रया केंद्रांची उभारणी, काथ्या प्रग्रक्रया
केंद्र उभारणीची क्षमता असलेल्या भागात काथ्या उद्योगाचा प्रसार, उपलब्ध कच्च्च्या मालाचा सुयोग्य
वापर, ग्रवद्यमान केंद्रांचे आधुग्रनकीकरण, युवकांना काथ्या उद्योगाकडे वळग्रवणे , अग्रधक ग्रकमतीच्या
िाहककेंद्री उत्पादनांची ग्रनग्रमसती, काथ्या उद्योगाची स्पधासत्मकता वाढग्रवणे, पयासवरणपूरक उत्पादन
तंत्रज्ञानाचा अवलंब, तांग्रत्रक सुधारणांच्या माध्यमातून काथ्या उद्योगाला प्रदू षणमुक्त उद्योग बनग्रवणे
ही या योजनेची प्रमुख उग्रिष्ट्े आहे त.

६६

उत्पादन सुणवधाांचा णवकास (डीपीआय)
अजा कसा कराल
संबंग्रधत उद्योजकांनी नव्या उत्पादन केंद्रासाठी आग्रथसक अनुदान ग्रमळावे यासाठी नवे उत्पादन केंद्र
सुरू िाल्याच्या सहा मग्रहन्यांच्या आत ग्रवग्रहत नमुन्यात अजस करणे आवश्यक आहे . उत्पादन सुरू
िाल्याची तारीख एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तालयाच्या सरव्यवस्थापकांनी प्रमाग्रणत करणे आवश्यक
आहे .

६७
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६८

पारां पररक उद्योगाांया पुनरूज्जीवनासाठी णनधी
दे ण्याबाबत सुधाररत योजना (स्फूती)
कोि अजा करू शकते
समूह ग्रवकासासंबंधीचे (िस्ट्र डे व्हलपमेंट) ज्ञान व अनुभव असलेल्या स्वयंसेवी संस्था, केंद्र व राज्य
सरकारी संस्था, ग्रनमशासकीय संस्था, केंद्र, राज्य तसेच स्थाग्रनक स्वराज्य संस्थांचे अग्रधकारी व अन्य.
सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतगसत तीन प्रकारे सहाम्ऺ केले जाते. सॉफ्ट इां टरव्हे न्शन्स, हाडा इां टरव्हे न्शन्स आणि
णथमॅणटक इां टरव्हे न्शन्स असे हे तीन प्रकार आहे त. त्यात खालील पद्धतीने सहाम्ऺ केले जाते.
हे ररटे ज िस्ट्र (एक हजार ते अडीच हजार कारागीर) - आठ कोटी रुपये
मेजर िस्ट्र (५०० ते १००० कारागीर) - तीन कोटी रुपये
ग्रमनी िस्ट्र (५०० काराग्रगरांपयंत) - दीड कोटी रुपये
ईशान्य भारत व जम्मू काश्मीर तसेच थंड हवेच्या ग्रठकाणी काराग्रगरांच्या संख्येत ग्रनम्मी घट लागू
आहे .

६९

पारां पररक उद्योगाांया पुनरूज्जीवनासाठी णनधी
दे ण्याबाबत सुधाररत योजना (स्फूती)
छोट्या स्तरावरील बदल घडग्रवणे (सॉफ्ट इं टरव्हे न्क्शन्स) - जास्तीत जास्त २५ लाख रुपयांपयंत
(योजनेअंतगसत १०० टक्के अनुदान). व्यापक बदल घडग्रवणे (हाडस इं टरव्हे न्क्शन्स) - प्रकल्पाच्या
गरजेनुसार (७५ टक्कयांपयंत अनुदान). तांग्रत्रक एजन्सीसाठीच्या खचाससाठी सॉफ्ट व हाडस
इं टरव्हे न्क्शनच्या आठ टक्के (१०० टक्के अनुदान). अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी अथवा िस्ट्र
अग्रधकाऱ्यासाठी जास्तीत जास्त २० लाख रुपये (१०० टक्के अनुदान )
योजनेणवषयी
या योजनेची काही प्रमुख उग्रिष्ट्े
● पारं पररक उद्योग व काराग्रगरांना एकत्र आणून त्यांचा समूह बनवणे व त्याद्वारे त्यांना स्पधासत्मक
बनवून त्यांना दीघसकाळ शाश्वत व्यवसायासाठी सहकायस करणे .
● िामीण व्यावसाग्रयक तसेच पारं पररक उद्योगातील काराग्रगरांना शाश्वत रोजगार संधी ग्रमळवून
दे णे.अशा िस्ट्ससमधून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची ग्रवक्रीक्षमता (माकेटॅ ग्रबग्रलटी) वाढवणे. नव्या
उत्पादनांना प्रोत्साहन पाग्रठंबा दे णे, ग्रडिाइग्रनंगसाठी मदत करणे , पॅकेग्रजंग सुधारणे तसेच
ग्रवपणन व्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा करणे .
७०

पारां पररक उद्योगाांया पुनरूज्जीवनासाठी णनधी
दे ण्याबाबत सुधाररत योजना (स्फूती)
● िस्ट्रशी ग्रनगग्रडत पारं पररक काराग्रगरांना त्यांचे कौशल्य व क्षमता वृद्धद्धंगत करण्यासाठी
प्रग्रशक्षण दे णे तसेच त्यांच्यासाठी अभ्यासदौरे आयोग्रजत करणे .
● काराग्रगरांसाठी सामाग्रयक सुग्रवधा तसेच अत्याधुग्रनक साधने, उपकरणांची सोय करणे.
● सवस भागधारकांच्या सहभागातून िस्ट्रची प्रशासन व्यवस्था अग्रधक भक्कम करणे. त्याद्वारे
त्यांना भग्रवष्यातील आव्हाने व संधींची माग्रहती ग्रमळू न त्याला तोंड दे ण्यासाठी तयार राहतील.
● पारं पररक तसेच नव्या कौशल्यांचा ग्रवकास करून, आधुग्रनक तंत्रज्ञानाचा वापर करून,
आधुग्रनक प्रग्रक्रयांचा अवलंब करून, बाजारपेठेची अचूक माग्रहती व सावसजग्रनक खासगी
भागीदारीचा अवलंब करणे . ज्याद्वारे अशा प्रकारच्या आधुग्रनक परं तु पारं पररक उद्योगांच्या
िस्ट्ससची अन्यत्र नव्याने उभारणी करता येईल.
अजा कसा करावा
वरीलप्रमाणे पात्र एजन्सी अथवा संस्थांनी आपला अजस राज्याच्या खादी व िामोद्योग ग्रवभाग
आयुक्तालयाकडे (केव्हीआयसी) सादर करावा. राज्य पातळीवर व ग्रवभागीय पातळीवर त्याची
छाननी होईल व त्यानंतर हा अजस सुकाणू सग्रमतीकडे अंग्रतम मान्यतेसाठी जाईल.
७१

ब) व्यवसाय णवकास आधार योजना
१) आं तरराष्ट्रीय सहकायस …………………………………………………………………………. ७४
२) खरे दी व ग्रवपणन आधार योजना.……………………………………………………………… ७७
३) एमएसएमई बाजारपेठ ग्रवकास सहाम्ऺ (एमडीए) ……………………………………………… ८१
४) एकल केंद्र नोंदणी (एनएसआयसी) …………………………………………………………... ८४
५) माग्रहतीसाठी मध्यस्थी सेवा……………………………………………………………………. ८८
६) ग्रवपणन ज्ञान सेवा पुरवठा ……………………………………………………………………. ९२
७) कॉयर ग्रवकास योजना ग्रनयासत प्रोत्साहन………………………………………………………... ९६
८) कॉयर ग्रवकास योजना बाजारपेठ प्रोत्साहन योजना……………………………………………... ९९

७२

क्षमतावृद्धी

व्यवसायणवस्तारासाठी सहाय्य (१/८)

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

७३

आां तरराष्ट्रीय सहकाया
कोि अजा करू शकते
राज्य व केंद्र सरकारी संस्था
औद्योग्रगक संघटना ग्रकंवा उद्योग संस्था
नोंदणीकृत सोसायटी,ग्रवश्वस्त संस्था, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांच्या ग्रवकासाशी व प्रोत्साहनाशी
संबंग्रधत संस्था.
सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतगसत संबंग्रधत आं त्रप्रेनरच्या हवाई प्रवास शुम्ऻाच्या व ग्रनवास व्यवस्थेसाठीच्या खचासच्या
९५ टक्कयांपयंतचे आग्रथसक सहाम्ऺ ग्रदले जाते . मालवाहतूक व ग्रवमा, स्थाग्रनक वाहतूक व्यवस्था,
सेक्रेटरी अथवा दळणवळण सेवा, सामाग्रयक माग्रहतीपत्रकाची छपाई अशा सामाग्रयक स्वरूपाच्या
खचाससाठीही अथससहाम्ऺ ग्रदले जाते.

७४

आां तरराष्ट्रीय सहकाया
योजनेणवषयी
या योजनेत खालील बाबींचा समावेश होतो.
परकीय सहकायस, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी बाजारपेठांचा ग्रवस्तार, नव्या भागीदारांचा
शोध व सहकायस, नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब ग्रकंवा अद्ययावतीकरणासाठी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग
घटकांच्या गटाला परदे श दौऱ्यासाठी सहाम्ऺ.
भारतीय एमएसएमईजना आं तरराष्ट्रीय कंपन्यांचा सहभाग आहे , अशा प्रदशसन, ग्रवक्री महोत्सव,
ग्रवक्रेता-उत्पादक भेटींसाठी भारतात अथवा परदे शात सहभागी होण्याची संधी दे णे.
एमएसएमईजसंदभासतील उपयुक्त व महत्त्वाच्या ग्रवषयांवर आं तरराष्ट्रीय पररषदा व चचाससत्रांचे
आयोजन करणे.
अजा कसा करावा
यासाठी ऑनलाइन अजस करता येईल. ग्रकंवा आपले अजस ग्रवग्रहत नमुन्यात संचालक (आं तरराष्ट्रीय
सहकायस), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नवी ग्रदल्ली ११००११ या पत्त्यावर पाठवावेत.

७५

क्षमतावृद्धी

व्यवसायणवस्तारासाठी सहाय्य (२/८)

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

७६

खरे दी आणि णवपिन आधार योजना
कोि अजा करू शकते
उद्योग आधार मेमोरें डमवर नोंदणी केलेली उत्पादन ग्रकंवा सेवा क्षेत्रातील एमएसएमई.
सहाय्याचे स्वरूप
भारतातील ग्रवक्री महोत्सव ग्रकंवा प्रदशसनात सहभाग घेण्यासाठी आग्रथसक सहाम्ऺ.
स्थाग्रनक ग्रवक्री महोत्सव ग्रकंवा प्रदशसनाचे आयोजन करणे . ग्रकंवा एमएसएमई मंत्रालय अथवा
एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तांच्या कायासलयामाफसत अथवा सरकारी संस्थांद्वारे आयोग्रजत ग्रवक्री
महोत्सव अथवा प्रदशसनात सहभाग.
आधुग्रनक पॅकेग्रजंग तंत्रज्ञानाद्वारे एमएसएमईजची क्षमतावृद्धी करणे
व्यावसाग्रयकांची क्षमता वृद्धी.

७७

खरे दी आणि णवपिन आधार योजना
योजनेणवषयी
या योजनेअंतगसत खालील उपक्रमांसाठी सहाम्ऺ केले जाते.
राष्ट्रीय, आं तरराष्ट्रीय ग्रवक्री महोत्सव, प्रदशसन, एमएसएमई एक्स्पो आयोग्रजत करणे ग्रकंवा त्यात
सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दे णे.
एमएसएमईजना माकेग्रटंगमधील पॅकेग्रजंगचे महत्त्व, पॅकेग्रजंगमधील प्रगत तंत्रज्ञान, आयात-ग्रनयासत
धोरण व प्रग्रक्रया, जीईएम पोटस ल, एमएसएमई पररषदा, राष्ट्रीय आं तरराष्ट्रीय व्यापारातील ताज्या
घडामोडी, व माकेग्रटंगशी संबंग्रधत अन्य बाबी याग्रवषयी माग्रहती दे णे व जागृती करणे.
ग्रवक्री महोत्सव, ग्रडग्रजटल जाग्रहराती, ई-माकेग्रटंग, जीएसटी, जीईएम पोटस ल, पद्धिक प्रोयुअरमेंट
पॉग्रलसी व संबंग्रधत बाबींग्रवषयी जागृती करणे .

७८

खरे दी आणि णवपिन आधार योजना
अजा कसा करावा
संबंग्रधत उद्योजकांना एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तालयाकडे ग्रकंवा एमएसएमएई मंत्रालयाकडे ग्रकंवा
अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमाफसत ग्रकंवा उपलब्ध यंत्रणेमाफसत ग्रवक्री महोत्सव अथवा प्रदशसन
सुरू होण्याआधी पुरेशा कालावधीत (सुमारे एक मग्रहना आधी) अजस सादर करावा.

म्पव्हणडओ णलांक
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांचे अनुभव ऐका या ग्रलंकवर
https://youtube.be/Abulu2ALr40
https://youtube.be/hBITPVIjipq

७९

क्षमतावृद्धी

व्यवसायणवस्तारासाठी सहाय्य (३/८)
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इन्क्युबेशन

अन्य

८०

णनयाातदार सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाांसाठी
बाजारपेठ णवस्तार साहाय्य
कोि अजा करू शकते
वैयद्धक्तक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक व औद्योग्रगक संघटना
सहाय्याचे स्वरूप
केंद्र सरकारतफे सवससाधारण (जनरल) संवगासतील उद्योजकाला इकॉनॉमी श्रेणीतील हवाई प्रवास
भाड्याच्या ७५ टक्के व प्रदशसनातील जागेच्या भाड्यापैकी ५० टक्के रक्कम परतावा स्वरूपात ग्रदली
जाते.
मग्रहला अथवा एससी ग्रकंवा एसटी संवगासतील तसेच ईशान्य भारतातील उद्योजकांना इकॉनॉमी
दजासच्या ग्रवमानप्रवासाचे तसेच प्रदशसनातील जागेच्या भाड्याचा संपूणस परतावा ग्रदला जातो.
हवाई प्रवासाचे भाडे व प्रदशसनातील जागेचे भाडे यासाठी एका उद्योगासाठी जास्तीत जास्त एक लाख
२५ हजार रुपयांपयंतचाच परतावा ग्रदला जातो.

८१

णनयाातदार सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकाांसाठी
बाजारपेठ णवस्तार साहाय्य
योजनेणवषयी
ही योजना खालील गोष्ट्ींसाठी लाभदायक ठरते.
सूक्ष्म व लघु उद्योजक ग्रनयासतदारांना परदे शातील िाहक व बाजारपेठ ग्रमळग्रवण्याच्या प्रयत्नांसाठी
प्रोत्साग्रहत करणे.
आं तरराष्ट्रीय ग्रवक्री महोत्सव-प्रदशसनात एमएसएमई इं ग्रडया अंतगसत भारतीय सूक्ष्म व लघु उद्योगांचा
सहभाग वाढवणे.
भारतीय सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांकडून होणारी ग्रनयासत वाढवणे.
बारकोडच्या वापराला प्रोत्साहन दे णे.
अजा कसा करावा
पात्रता ग्रनकष पूणस करणाऱे उद्योजक त्यांचे अजस एमएसएमई ग्रवकास संस्थांच्या माफसत एमएसएमई
ग्रवकास आयुक्तालयाकडे पाठवू शकतात.

८२

क्षमतावृद्धी

व्यवसायणवस्तारासाठी सहाय्य (४/८)
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इन्क्युबेशन

अन्य

८३

एकलकेंद्री नोांदिी योजना (णसांगल पॉइां ट
रणजस्ट्रे शन)
कोि अजा करू शकतो
उद्योग संचालक अथवा ग्रजल्हा उद्योग केंद्राकडे नोंदणी असलेले उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्रातील सूक्ष्म,
लघु, मध्यम उद्योजक ग्रकंवा ज्यांच्याकडे उद्योग आधार आहे , असे उद्योजक या योजनेअंतगसत
एनएसआयसीकडे नोंदणी करण्यास पात्र आहे त.
व्यावसाग्रयक उत्पादनाला सुरूवात केलेले परं तु , एक वषस पूणस न िालेल्या सूक्ष्म व लघु उद्योगांना या
योजनेअंतगसत पाच लाख रुपयांपयंतच्या मयासदेसह तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र ग्रमळू शकते . हे
प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर एक वषस वैध असते. त्यासाठी नोंदणीशुम्ऻ व आवश्यक कागदपत्र सादर
करावी लागतात.

८४

एकलकेंद्री नोांदिी योजना (णसांगल पॉइां ट
रणजस्ट्रे शन)
सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतगसत नोंदणी केलेल्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना खालील लाभ ग्रमळतात.
ग्रनग्रवदा संच (टें डर सेट्स) मोफत उपलब्ध होतात.
बयाणा रक्कम (अनेस्ट् मनी) भरण्यापासून सूट.
ग्रनग्रवदा प्रग्रक्रयेत सहभागी होणाऱ्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना एल वन + १५ टक्के ग्रकंमत
पट्ट्यात बोली लावता येते. (त्यासाठी आवश्यकतेच्या २० टक्के भाग एल वन ग्रकंमतीने पुरवावा
लागतो. एल वन हा सूक्ष्म-लघु उद्योगक्षेत्रातील नसावा.)
प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय, ग्रवभाग तसेच सावसजग्रनक क्षेत्रातील कंपन्यांनी वस्तू व सेवांच्या वाग्रषसक
खरे दीच्या ग्रकमान २० टक्के खरे दी ही सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांच्या माध्यमातूनच करावी,
असे ध्येय ग्रनग्रित करावे . या २० टक्के खरे दीपैकी ४ टक्के खरे दी ही अनुसूग्रचत जाती व जमाती
संवगासतील (एससी, एसटी) उद्योजकांकडून करणे बंधनकारक आहे .

८५

एकलकेंद्री नोांदिी योजना (णसांगल पॉइां ट
रणजस्ट्रे शन)
योजनेणवषयी
सरकार ग्रवग्रवध प्रकारच्या वस्तू व मालाची खरे दी करणारा सवासत मोठा खरे दीदार असते.
सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडून खरे दीचे प्रमाण वाढग्रवल्यानंतर गव्हनसमेंट स्ट्ोअसस
परचेस प्रोिॅम सुरू करण्यात आला. एनएसआयसीतफे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ची
एकलकेंद्री नोंदणी योजनेअंतगसत (ग्रसंगल पॉइं ट रग्रजस्ट्रेशन स्कीम) नोंदणी केली जाते. व असेच
उद्योजक सरकारी खरे दीप्रग्रक्रयेत सहभागी होऊ शकतात.
अजा कसा करावा
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक www.nsicpronline.com या ग्रलंकवरून ऑनलाइन पद्धतीने
ग्रकंवा एनएसआयसीच्या ग्रवभागीय कायासलय ग्रकंवा शाखेतून ग्रवग्रहत नमुन्यातील अजस घेऊन तो भरू
शकतात. या अजासवरच अटी-शतींचाही उल्लेख असतो. हा अजस मोफत उपलब्ध आहे .

८६

क्षमतावृद्धी
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८७

इन्फोमीणडयारी सम्पव्हा सेस
कोि अजा करू शकते
उद्योजक
सहाय्याचे स्वरूप
१) गोड सभासदत्व
व्यवसाय ते व्यवसाय (बीटू बी) ग्रकंवा व्यवसाय ते िाहक (बीटू सी) साठीच्या पोटस लसाठी नोंदणी
करतील, त्यांनाच त्यांच्या पसंतीने कोणत्याही एका पोटस लवर दहा उत्पादनांचे फोटो अपलोड करता
येतील.
प्रथम नोंदणी शुम्ऻ - पाच हजार रुपये व जीएसटी - एक वषाससाठी
नूतनीकरण शुम्ऻ - पाच हजार रुपये व जीएसटी - एका वषाससाठी
आं तरराष्ट्रीय िाहकांसाठी - १२५ अमेररकन डॉलर प्रग्रतवषस .
२) सवससाधारण सभासदत्व
मोफत, बीटू बी पोटस लला मयासग्रदत अॅर्क्ेस उपलब्ध.

८८

इन्फोमीणडयारी सम्पव्हा सेस
३) िॅग्रटनम सभासदत्व बीटू बी व बीटू सी अशा दोन्ही पोटस लवर सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना दोन्ही
पोटस लच्या सवस सुग्रवधांचा अमयासद वापर करता येतो तसेच त्यांना त्यांच्या दहा उत्पादनांचे फोटो
अपलोड करता येतात.
नोंदणीशुम्ऻ दहा हजार रुपये व कर (एका वषाससाठी)
नूतनीकरण शुम्ऻ - दहा हजार रुपये व कर
आं तरराष्ट्रीय िाहकांसाठी २५० अमेररकन डॉलर
योजनेणवषयी
नॅशनल स्मॉल इं डस्ट्रीज कॉपोरे शन (एनएसआयसी) - राष्ट्रीय लघुद्योग महामंडळातफे सूक्ष्म लघु व
मध्यम उद्योग घटकांची माग्रहती पुरग्रवण्याची (इन्फोमीग्रडयारी) सेवा पुरग्रवण्यात येते. याद्वारे
भारतातील सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां च्या क्षमतांचे दशसन घडतेच परं तु , एकाच ग्रठकाणी
एकाच वेळी व्यवसाय, तंत्रज्ञान, ग्रवत्तपुरवठा याग्रवषयीची माग्रहतीही उपलब्ध होते. महामंडळातफे
www.msmemart.com या एमएसएमई ग्लोबल माटस या बीटू बी व बीटू सी वेब पोटस लच्या माध्यमातून
ही सेवा पुरवली जाते . या सेवा वाग्रषसक सभासदत्वाच्या तत्वावर ग्रदल्या जातात.
८९

इन्फोमीणडयारी सम्पव्हा सेस
अजा कसा करावा
नॅशनल स्मॉल इं डस्ट्रीज कॉपोरे शन (एनएसआयसी) वेबसाइटवरून अजस डाउनलोड करावा.
याच वेबसाइटवरून इन्फोमीग्रडयारी सद्धव्हससेस मेंबरग्रशपसाठीची ग्रवनंतीही (ररक्वेस्ट्) डाउनलोड
करावी.
हा अजस पूणसपणे भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून खालील पत्त्यावर पाठवावा.
टे क्नोलॉजी इन्फोमीग्रडयारी सद्धव्हससेस व डे टा सेंटर (टीआयएसडीसी)
नॅशनल स्मॉल इं डस्ट्रीज कॉपोरे शन ग्रलग्रमटे ड, एनएसआयसी भवन,
ओखला इं डद्धस्ट्रयल इस्ट्े ट, नवी ग्रदल्ली - ११००२० .

९०
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९१

माकेणटां ग इां टणलजन्स सम्पव्हा सेस लीज
कोि अजा करू शकते
व्यावसाग्रयक सहकायासच्या शोधात असलेले, ग्रकंवा सामाग्रयक उत्पादन संधीच्या शोधात असलेले,
भागीदारी व्यवसाय करू इद्धच्छणारे , आयात ग्रनयासतदार व तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या शोधात असलेले
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक उद्योजक या योजनेचे संभाव्य लाभाथी ठरू शकतात.
सरकारच्या ग्रवग्रवध ग्रवभागांच्या व सावसजग्रनक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रे ट कॉन्टर ॅ क्टसचा माग्रहतीसाठा
(डे टाबेस).
सरकारचे ग्रवग्रवध ग्रवभागांनी व सावसजग्रनक कंपन्यांनी काढलेल्या ग्रनग्रवदांची (टें डसस ) माग्रहती.
ग्रवग्रवध दे शांमध्ये ग्रनयासत करणाऱ्या भारतीय ग्रनयासतदारांचा, उत्पादनांचा माग्रहतीसाठा (डे टाबेस).
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी तंत्रज्ञान पुरवठादार व प्रकल्पांचा माग्रहतीसाठा (डे टाबेस).
व्यावसाग्रयक भागीदारांची गाठ-भेट (परकीय ग्रशष्ट्मंडळ व भारतीय ग्रनयासतदारांच्या समक्ष भेटीची
व्यवस्था).

९२

माकेणटां ग इां टणलजन्स सम्पव्हा सेस लीज
सहाय्याचे स्वरूप
ऑनलाइन ग्रवनंती अजस भरणे - एनएसआयसीतफे ग्रदल्या जाणाऱ्या माकेग्रटंग इं टग्रलजन्स सद्धव्हससेसचा
लाभ घेण्यास इच्छु क सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक खालील बाबींसाठी अजस करू शकतात.
सरकारी, सावसजग्रनक उपक्रम आग्रण खासगी क्षेत्रासाठी घाऊक खरे दीदार, ग्रनयासतदार, आं तरराष्ट्रीय
खरे दीदार.
योजनेणवषयी
बाजारपेठेग्रवषयी अद्ययावत माग्रहती ग्रमळग्रवण्यासाठी एनएसआयसीचा माकेग्रटंग इं टग्रलजन्स ग्रवभाग
ग्रवद्यमान व संभाव्य िाहकांकडून माग्रहती ग्रमळवून त्याचे पृथ्थकरण करून त्याद्वारे बाजारपेठांची
द्धस्थती, सध्याच्या व भग्रवष्यातील गरजा, प्राथग्रमकता, स्वरूप आदीची माग्रहती घेऊन बाजारपेठेवर
पररणाम करू शकणाऱ्या व्यावसाग्रयक वातावरणातील संभाव्य बदलांचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न
करतो. यात खालील बाबींचा समावेश असतो.

९३

माकेणटां ग इां टणलजन्स सम्पव्हा सेस लीज
घाऊक खरे दीदारांचा माग्रहतीसाठी (डे टाबेस) उत्पादनाच्या यादीसह.
सरकारी व सावसजग्रनक उपक्रमांमधील खरे दीदार. तंत्रज्ञान पुरवठादार.
एनएसआयसीमध्ये एकलकेंद्री नोंदणी योजनेअंतगसत (ग्रसंगल पॉइं ट रग्रजस्ट्रेशन) नोंदणीकृत सूक्ष्म लघु
व मध्यम उद्योग घटक.
डायरे क्टर जनरल ऑफ सिाईज अँड गुड्स (डीजीएस अँड डी) कडे नोंदणीकृत पुरवठादार
अजा कसा करावा
अजस मागवणे व पूणस भरून पाठग्रवण्यासाठीचा पत्ता
माकेग्रटंग इं टग्रलजन्स सेल, िॉक एफ, एनटीएससी कॉलिेर्क्, एनएसआयसी,
ओखला इं डद्धस्ट्रयल इस्ट्े ट, नवी ग्रदल्ली
दू रध्वनी - +91-11-26382047, 64650781,64651703
Email : mic@nsic.co.in, managermic@nsic.co.in

९४
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९५

काथ्या (कॉयर) योजना णनयाात बाजारपेठ णवस्तार
(प्रमोशन)
कोि अजा करू शकतात
काथ्या उत्पादक, उद्योजक व ग्रनयासतदार, ग्रशखर सोसायट्या, केंद्रीय सहकारी सोसायट्या, प्राथग्रमक
सहकारी सोसायट्या, सावसजग्रनक क्षेत्रातील उपक्रम, काथ्या मंडळाची (कॉयर बोडस ) दालने व ग्रवक्री
केंद्र
सहाय्याचे स्वरूप
● ग्रशष्ट्मंडळ, सल्ला व माग्रहती ग्रमळवणे .
● पररषदा व कायसशाळांमध्ये सहभाग.
● आं तरराष्ट्रीय ग्रवक्री महोत्सव-ग्रवक्रेते-िाहक भेटींमध्ये सहभाग
● परदे शात प्रचार-प्रग्रसद्धी.
● परदे शातील बाजारपेठ ग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ
● काथ्या उद्योगांसाठी पाररतोग्रषके.

९६

काथ्या (कॉयर) योजना णनयाात बाजारपेठ णवस्तार
(प्रमोशन)
योजनेणवषयी
काथ्या अथासत कॉयर उद्योग कायदा १९५३, अंतगसत स्थाग्रनक बाजारपेठेचा ग्रवस्तार हे च मुख्य उग्रिष्ट्
होते. याच योजनेअंतगसत काथ्या मंडळ (कॉयर बोडस ) काथ्या व काथ्याची उत्पादने लोकग्रप्रय करणे
आग्रण स्थाग्रनक बाजारपेठेचा ग्रवस्तार करण्यासाठी काम करते. मंडळातफे खालील उपक्रमही
राबवले जातात.
-ग्रवक्री केंद्र व डे पोंची उभारणी व दे खभाल
-स्थाग्रनक (दे शांतगसत) प्रदशसनात सहभाग
अजा कसा करावा
यासाठीचा अजस कॉयर बोडासच्या मुख्यालयाकडून ग्रमळवता येईल ग्रकंवा त्यांच्या वेबसाइटवरून
डाउनलोडदे खील करता येईल.

९७

क्षमतावृद्धी

व्यवसायणवस्तारासाठी सहाय्य (८/८)

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य

९८

काथ्या (कॉयर) णवकास योजना स्थाणनक णवस्तार
योजना
कोि अजा करू शकते
ग्रशखर (अॅपेर्क्) सोसायट्या, केंद्रीय सहकारी सोसायट्या, प्राथग्रमक सहकारी सोसायट्या,
सावसजग्रनक क्षेत्रातील उपक्रम, कॉयर बोडासची ग्रवक्री दालने व डे पो.
सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतगसत ग्रशखर (अॅपेर्क्) सोसायट्या, केंद्रीय सहकारी सोसायट्या, प्राथग्रमक सहकारी
सोसायट्या, सावसजग्रनक क्षेत्रातील उपक्रम, कॉयर बोडासची ग्रवक्री दालने व डे पो यांना आग्रथसक सहाम्ऺ
केले जाते. बाजारपेठ ग्रवस्तारासाठी (एमडीए) त्यांच्या काथ्या उत्पादनांच्या, सुतळी (कॉयर यानस) व
रबराईज्ड कॉयर उत्पादनांच्या मागील तीन आग्रथसक वषांमधील सरासरी वाग्रषसक ग्रवक्रीच्या दहा टक्के
रक्कम ग्रदली जाते. हे अनुदान केंद्र व राज्य सरकार समप्रमाणात (एकास एक) दे ते. केंद्राकडून
ग्रमळणारे अनुदान हे संबंग्रधत योजनेअंतगसत काथ्या मंडळासाठी ग्रनग्रित केलेल्या अथससंकल्पीय
तरतुदींवर अवलंबून असते.

९९

काथ्या (कॉयर) णवकास योजना स्थाणनक णवस्तार
योजना
योजनेणवषयी
काथ्या उद्योग कायदा १९५३ अंतगसत स्थाग्रनक बाजारपेठेचा ग्रवस्तार हे या योजनेचे एक प्रमुख उग्रिष्ट्
आहे . या योजनेअंतगसत काथ्या मंडळ काथ्या व काथ्या उत्पादनांची लोकग्रप्रयता वाढग्रवण्यासाठी
आग्रण स्थाग्रनक बाजारपेठेचा ग्रवस्तार करण्यासाठी ग्रवग्रवध उपक्रम राबवते. यातील काही प्रमुख
उपक्रम याप्रमाणे.
- मंडळाची ग्रवक्री केंद्र व डे पोंची उभारणी व दे खभाल
-दे शांतगसत प्रदशसनांमध्ये सहभाग
अजा कसा कराल
स्थाग्रनक बाजारपेठ ग्रवस्तारासाठीचा अजस काथ्या मंडळाच्या मुख्यालयाकडून मागवता येईल ग्रकंवा
त्यांच्या वेबसाइटवरून डाउनलोडही करता येईल.

१००

क) कजा व आणथाक सहाय्य
१) तांग्रत्रक अद्ययावतीकरणासाठी भांडवली अनुदान कजस ……………………………………..….. १०३
२) कजस हमी ग्रनधी योजना……………………………………………………………………….. १०७
३) कामग्रगरी व कजस मानांकन……………………………………………………………………. १११
४) ग्रबल ग्रडस्काउं ग्रटंग……………………………………………………………………………. ११५
५) सूक्ष्म अथससाहाम्ऺ योजना……………………………………………………………………... ११७
६) बँक कजस सहकायस ……………………………………………………………………………. १२०
७) पंतप्रधान रोजगार ग्रनमासण योजना …………….………………………………………………. १२३

१०१

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (१/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

१०२

ताांणत्रक अद्ययावतीकरिासाठी भाांडवली अनुदान
कजा
कोि अजा करू शकते
स्वतःच्या मालकीचा व्यवसाय असणारे उद्योजक, भागीदार, सहकारी सोसायट्या, छोट्या व मध्यम
स्वरूपाच्या खासगी व सावसजग्रनक कंपन्या.
सहकायााचे स्वरूप
या सुधाररत योजनेद्वारे सूक्ष्म्, खादी, िामीण व काथ्या औद्योग्रगक युग्रनट् सना तांग्रत्रक
अद्ययावतीकरणासाठी १५ टक्के (जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये) भांडवली अनुदान ग्रदले जाते. हे
अनुदान त्यांना संबंग्रधत क्षेत्रासाठी, उत्पादनासाठी सवसमान्य आधुग्रनक तंत्रज्ञानाच्या अवलंबासाठी
संस्थात्मक पद्धतीने घेतलेल्या कजासवर ग्रदले जाते. या योजनेअंतगसत सध्या वापरात असलेले तंत्रज्ञान
ग्रकंवा यंत्रणा बदलून नवे तंत्रज्ञान अथवा यंत्रणा बसग्रवण्यास परवानगी नाही. त्याचबरोबर जी युग्रनट् स
पूवी वापरलेली अद्ययावत यंत्रणा बसग्रवण्याच्या ग्रवचारात असतील, त्यांनाही या योजनेअंतगसत
अनुदानासाठी मान्यता ग्रमळत नाही. मग्रहला आं त्रप्रेनससना ही योजना लागू आहे .

१०३

ताांणत्रक अद्ययावतीकरिासाठी भाांडवली अनुदान
कजा
योजनेणवषयी
तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण म्हणजे अत्याधुग्रनक यंत्रणेचा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे. तंत्रज्ञान
अद्ययावतीकरण म्हणजे सध्याच्या तंत्रज्ञानाऐवजी अग्रधक उत्तम व उत्पादन क्षमता, उत्पादनाचा दजास ,
उत्पादन केंद्रातील पररद्धस्थती व वातावरणामध्ये सुधारणा घडवून आणणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब
करण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल. यामध्ये आधुग्रनक पॅकेग्रजंग तंत्रज्ञान, प्रदू षण कमी
करण्यासाठीचे उपाय, ऊजासबचतीसाठीची यंत्रणा बसग्रवण्याचाही यात समावेश होतो. त्याचबरोबर
उत्पादन केंद्रातच चाचणी (इन हाऊस टे द्धस्ट्ंग) व ऑनलाइन क्वाग्रलटी कंटर ोल यंत्रणा बसग्रवण्यासाठी
गरज असलेल्या एमएसएमईजही तंत्रज्ञान अद्यायवीकरणाअंतगसत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

१०४

ताांणत्रक अद्ययावतीकरिासाठी भाांडवली अनुदान
कजा
अजा कसा करावा
पात्रता ग्रनकष पूणस करणारे उद्योजक शेड्यूल व्यापारी (कमग्रशसयल) बँकेकडे कजाससाठी अजस करू
शकतात. शेड्यूल व्यापारी बँकांमध्ये ग्रसडबीने तांग्रत्रक अद्ययावतीकरण ग्रनधी (टीयूएफ)
योजनेअंतगसत मान्यता ग्रदलेल्या नागरी सहकारी बँका, ग्रवभागीय िामीण बँका (आरआरबी), राज्य
ग्रवत्त महामंडळ (एसएफसी) आग्रण ईशान्य ग्रवकास ग्रवत्तसंस्था (एनईडीएफआय) यांचा यात समावेश
होतो.
म्पव्हणडओ णलांक्स
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या काही उद्योजकांचे अनुभव या द्धव्हग्रडओत पाहता येतील.
https://youtu.be/-NEP0K6XVLg
https://youtu.be/-N5X9NPONfo

१०५

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (२/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

१०६

कजा हमी णनधी योजना
कोि अजा करू शकतो
नवे व जुने उद्योजक अजस करू शकतात.
सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतगसत प्रग्रत युग्रनट जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये मुदत कजस ग्रकंवा भांडवली कजाससाठी
सहाम्ऺ केले जाते. कोणत्याही तारणाग्रशवाय तसेच कोणच्याही हमी ग्रशवाय नव्या अथवा ग्रवद्यमान
सूक्ष्म व लघु उद्योगांना हे सहाम्ऺ केले जाते . या योजनेअंतगसत येणाऱ्या युग्रनट् स व्यवस्थापनाच्या
ग्रनयंत्रणाबाहे रील काही कारणामुळे अडचणीत आल्यास त्यांच्या पुनउस भारणीसाठी कजसपुरवठादारांनी
दे ऊ केलेले सहाम्ऺ दे खील फेरउभारणीसाठी या योजनेअंतगसत समाग्रवष्ट् करता येते.

१०७

कजा हमी णनधी योजना
योजनेणवषयी
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना तारणग्रवरग्रहत कजस उपलब्ध करून दे ण्याचे या योजनेचे उग्रिष्ट् आहे .
नवे तसेच ग्रवद्यमान उद्योगही यात समाग्रवष्ट् आहे त. एमएसएमई मंत्रालय व ग्रसडबीने यासाठी क्रेग्रडट
गॅरंटी फंड टर स्ट् फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एं टरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई) या टर स्ट्ची स्थापना केली
आहे . याद्वारे ही योजना राबवली जाते.

१०८

कजा हमी णनधी योजना
अजा कसा करावा
पात्रता ग्रनकषांची पूतसता करणाऱ्या अजसदारांनी ही योजना लागू असलेल्या बँका अथवा ग्रवत्त संस्थांशी
संपकस साधावा. यामध्ये शेड्यूड व्यापारी बँका व ग्रनवडक ग्रवभागीय िामीण बँका (आरआरबी) चाही
समावेश आहे .
म्पव्हणडओ णलांक्स
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या काही उद्योजकांचे अनुभव येथे पाहता येतील.
https://youtu.be/oey34u3HPXg
https://youtu.be/65bsxuVZGBU

१०९

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (३/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

११०

कामणगरी व पत (कजा) मानाांकन
कोि अजा करू शकते
दे शातील कोणतेही नोंदणीकृत सूक्ष्म वा लघू उद्योजक यासाठी पात्र आहे त.
सहाय्याचे स्वरूप
५० लाख रुपयांपयंत उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी - शुम्ऻाच्या ७५ टक्कयांपयंतचा
परतावा ग्रकंवा २५ हजार रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते).
५० लाख ते २ कोटी रुपयांपयंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांसाठी -शुम्ऻाच्या ७५ टक्कयांपयंतचा
परतावा ग्रकंवा ३० हजार रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते).
दोन कोटींहून अग्रधक उलाढाल असलेल्या उद्योगांसाठी - शुम्ऻाच्या ७५ टक्कयांपयंतचा परतावा
ग्रकंवा ४० हजार रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते).

१११

कामणगरी व पत (कजा) मानाांकन
योजनेणवषयी
ग्रवश्वासाहस बाह्य संस्थेकडून (थडस पाटी) सूक्ष्म व लघु उद्योजकांच्या क्षमता आग्रण कजसपात्रतेबाबतचे मत
जाणून घेत या उद्योजकांचे त्यांच्या ग्रवद्यमान कायसपद्धतीतील बलस्थाने व कमतरता याग्रवषयी प्रबोधन
केले जाते. त्यांना त्यांच्या संस्थात्मक क्षमता वृद्धद्धंगत करता याव्यात आग्रण त्यांचे पतमानांकन सुधारावे
व त्याद्वारे त्यांना कमी व्याजदरात व सुलभ कजस उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही संधी ग्रदली जाते. या
योजनेद्वारे त्यांना बँका, ग्रवत्तसंस्था, िाहक ग्रकंवा खरे दीदार व पुरवठादारांमधील त्यांची स्वीकाराहस ता
वाढग्रवण्यासही मदत करते.
कायसपद्धती
राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ (एनएसआयसी) ही या योजनेसाठी प्रमुख संस्था (नोडल एजन्सी) आहे .
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना त्यांच्या कामग्रगरी व पत मानांकनाच्या एकग्रत्रत मूल्यांकनाच्या
आधारे मानांकन ग्रदले जाते. यात कजस व कामग्रगरी, कायसपद्धती, आग्रथसक, व्यावसाग्रयक आग्रण
व्यवस्थापनातील धोके आदी घटकांचा एकग्रत्रत ग्रवचार केला जातो. सूक्ष्म व लघु उद्योगांना
एनएसआयसीकडे या योजनेअंतगसत नोंदणीकृत असलेल्या संस्थां पैकी कोणत्याही संस्थे ची ग्रनवड
करण्याची मुभा आहे .
११२

कामणगरी व पत (कजा) मानाांकन
मानांकन पत्र ग्रमळाल्यानंतर पुढील एक वषस हे मानांकन िाह्य धरले जाते. या स्वतंत्र मूल्यांकनामुळे
अजसदार उद्योजकांना त्यांची बलस्थाने व कमतरतांची जाणीव होऊन ते बँका व ग्रवत्तीय संस्थांची मदत
घेऊन त्वररत आग्रथसक ग्रनणसय घेऊ शकतात.
अजा कसा करावा
या योजनेअंतगसत मानांकनासाठी अजस करू इद्धच्छणाऱ्या सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना ग्रवग्रहत नमुन्यातील
अजस भरून तो राष्ट्रीय लघुद्योग महामंडळाच्या (एनएसआयसी) लगतच्या कायासलयात ग्रकंवा संबंग्रधत
मानांकन संस्थेकडे सादर करता येईल. ग्रकंवा सीएआरई, ग्रक्रग्रसल, इं ग्रडया रे ग्रटंग्ज, आयसीआरए,
ओएनआयसीआरए, एसएमईआरए, डून अँड ब्रॅडस्ट्रीट (डीअँडबी) या सूचीबद्ध मानांकन
संस्थेकडे ही हा अजस दे ता येईल.

११३

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (४/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

११४

णबल णडस्काउां णटां ग
कोि अजा करू शकते
उद्योजक
सहकायााचे स्वरूप

अनुक्रमांक

ग्रवशेषण

व्याजदर

1

एनएसआयसी मानांकनाअंतगसत एसई १ ए मानांकन
असणारी युग्रनट् स

१२.४० टक्के

2

एनएसआयसी मानांकनाअंतगसत एसई २ ए मानांकन
असणारी युग्रनट् स

१२.९० टक्के

3

एनएसआयसी मानांकनाअंतगसत एसई १ बी मानांकन १२.९० टक्के
असणारी युग्रनट् स

4

अन्य यु ग्रनट् स

१३.४० टक्के

११५

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (५/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

११६

मायक्रो फायनान्स प्रोग्रॅम
कोि अजा करू शकते
मायक्रो फायनाद्धन्संग संस्था ग्रकंवा स्वयंसेवी संस्था
सहाय्याचे स्वरूप
केंद्र सरकार मायक्रो फायनान्स प्रोिॅमसाठी ग्रसडबीला ग्रनधी दे ते. त्याला पोटस फोग्रलओ ररस्क फंड
(पीआरएफ) म्हटले जाते. सध्या ग्रसडबी कजासच्या १० टक्के रक्कम मुदत ठे व (ग्रफक्स्ड ग्रडपॉग्रिट)
म्हणून घेते. यात मायक्रो फायनाद्धन्संग संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्थांचा ग्रहस्सा अडीच टक्के असतो
(सुरक्षा ठे वीच्या २५ टक्के) व उवसररत साडे सात टक्के (सुरक्षा ठे वीच्या ७५ टक्के) हे सरकारकडून
ग्रमळालेल्या ग्रनधीतून ग्रदले जातात.

११७

मायक्रो फायनान्स प्रोग्रॅम
योजनेणवषयी
उद्योजकांना ग्रसडबीकडून कजस ग्रमळण्यासाठी सुरक्षा ठे व ठे वता यावी त्यासाठी मायक्रो फायनाद्धन्संग
संस्था व स्वयंसेवी संस्थांकडून ग्रनधी ग्रमळावा, याकरता केंद्र सरकारने मायक्रो फायनान्स योजना
सुरू केली असून ती ग्रसडबीतफे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांशी जोडली आहे . मागास राज्य ग्रकंवा
राज्यांमधील मागास ग्रवभागात-ग्रजल्ह्यात ही योजना राबवली जाते.
अजा कसा करावा
ग्रवग्रहत नमुन्यातील प्रस्ताव ग्रसडबीकडे सादर करावा.

११८

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (६/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

११९

बँक कजा सहाय्य
कोि अजा करू शकते
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक
सहाय्याचे स्वरूप
बँकांना कजसप्रकरणासाठी आवश्यक सवस कागदपत्रांची पूतसता व अजस सादरीकरण राष्ट्रीय लघुद्योग
महामंडळातफे (एनएसआयसी) केली जाते .

१२०

बँक कजा सहाय्य
योजनेणवषयी
सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक उद्योगांच्या कजासच्या गरजा भागग्रवण्यासाठी, एनएसआयसीने ग्रवग्रवध
राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांसोबत सामंजस्य करार केला आहे . या बँकांच्या सहकायासने
एनएसआयसी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकांना ग्रवना खचस कजस ग्रमळवून दे ण्यासाठी प्रयत्न करते .
एनएसआयसीच्या परफॉमसन्स अँड क्रेग्रडट रे ग्रटंग स्कीम अंतगसत मानांकन िालेल्या सूक्ष्म लघु व
मध्यम उद्योग घटकांना त्यांच्या इच्छे नुसार मान्यताप्राप्त मानांकन संस्थांमधून हवी ती संस्था
ग्रनवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. त्याद्वारे त्यांची व्यावसाग्रयक पत सक्षमता वाढते व त्यांना वेळेवर व योग्य
दरात कजसही उपलब्ध होते.
अजा कसा करावा
एनएसआयसीच्या http://www.nsic.co.in या वेबसाइटवरून बँक कजस साह्यासाठीचा अजस
डाउनलोड करता येऊ शकतो.

१२१

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजापुरवठा (७/७)

इन्क्युबेशन

अन्य

१२२

पीएमईजीपी - पांतप्रधान रोजगार णनमााि योजना
कोि अजा करू शकते
यासाठी अठरा वषांपुढील कोणतीही व्यक्ती अजस करू शकते. मात्र, उत्पादन क्षेत्रातील दहा लाख
रुपयांहूनअग्रधक रकमेच्या प्रकल्पासाठी तर व्यवसाय अथवा सेवा क्षेत्रातील संबंग्रधत लाभाथी हा
ग्रकमान आठवी उत्तीणस असणे आवश्यक आहे . या योजनेअंतगसत केवळ नवीन प्रकल्पांनाच मान्यता
ग्रदली जाते.
स्वयंसहाम्ऺता गट (दाररद्र्यरे षेखालील नागररकांसह, अन्य कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसणे
आवश्यक), सोसायटीज रग्रजस्ट्रेशन अॅक्ट १८६० अंतगसत नोंदणीकृत सोसायट्या, उत्पादन क्षेत्रातील
सहकारी संस्था, ग्रवश्वस्त संस्थाही पात्र आहे त.
सहाय्याचे स्वरूप
उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्प अथवा केंद्रांना जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये व सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांना
१० लाख रुपयांपयंत सहाम्ऺ केले जाते.

१२३

पीएमईजीपी - पांतप्रधान रोजगार णनमााि योजना
पीईएमजीपी लाभाथ्यांची
श्रेणी

लाभाथ्यांना
द्यावा लागणारा
ग्रहस्सा (प्रकल्प
खचासच्या तुलनेत)

अनुदानाची टक्केवारी
(प्रकल्प खचासच्या तुलनेत)
शहरी
िामीण

सवससाधारण श्रेणी

१० टक्के

१५ टक्के - २५ टक्के

ग्रवशेष (एससी-एसटीओबीसी-अल्पसंख्याकमग्रहला-माजी सैग्रनकग्रदव्यांग-ईशान्य भारतातील
रग्रहवासी-दु गसम भागातील
रग्रहवासी

५ टक्के

२५ टक्के -३५ टक्के

१२४

पीएमईजीपी - पांतप्रधान रोजगार णनमााि योजना
प्रकल्प खचासच्या उवसररत रकमेसाठी बँकांकडून मुदत कजस ग्रकंवा खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात
ग्रमळू शकते .
योजनेणवषयी
ही योजना राष्ट्रीय पातळीवरील नोडल एजन्सी म्हणून खादी व िामोद्योग आयोगातफे राबवली जाते .
राज्य पातळीवर ही योजना राज्य खादी व िामोद्योग संचालनालय, राज्य खादी व िामोद्योग मंडळ
(केव्हीआयबी) व ग्रजल्हा उद्योग केंद्रांमाफसत (डीआयसी) व बँकांमाफसत राबवली जाते. यासाठी
ग्रमळणारे सरकारी अनुदान खादी व िामोद्योग आयोगातफे ग्रनग्रित केलेल्या बँकांमाफसत संबंग्रधत
लाभाथी व आं त्रप्रेनससच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

१२५

पीएमईजीपी - पांतप्रधान रोजगार णनमााि योजना
अजा कसा करावा
खादी िामोद्योग आयोगाचे राज्य व ग्रवभागीय संचालक खादी व िामोद्योग मंडळाच्या व राज्याच्या
उद्योग ग्रवभागाच्या संचालकांशी चचास करून स्थाग्रनक वृत्तपत्रे व इलेक्टरॉग्रनक वाग्रहन्यांद्वारे या संदभासत
जाग्रहरात दे तात. याद्वारे या योजनेअंतगसत स्वताचे उत्पादन केंद्र सुरू करू इद्धच्छणाऱ्या संभाव्य
लाभाथ्यांकडून प्रकल्पाचे प्रस्ताव मागवले जातात. यासाठी इच्छु क उमेदवार
http://www.kviconline.gov.in/pmegp या ग्रलंकवरून तसेच pmegp या अॅपवरून ऑनलाइन
पद्धतीने अजस करू शकतील. अजस भरल्यानंतर त्याची ग्रप्रंटआउट काढून आवश्यक कागदपत्रे,
प्रकल्पाचा सग्रवस्तर आराखडा जोडून संबंग्रधत कायासलयाकडे जमा करता येईल.
म्पव्हणडओ णलांक
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या काही उद्योजकांचे अनुभव द्धव्हग्रडओच्या माध्यमातून पाहता येतील.
https://youtu.be/vO0A-Kdul.14

१२६

ड) इन्युबेशन सपोटा स्कीम्स
१) इन्क्युबेटससच्या माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योगांचा उद्योजकीय व व्यवस्थापकीय ग्रवकास………..१३०
२) अॅस्पायर - (नवसंशोधन, आं त्रप्रेनरग्रशप व कृषी उद्योगाच्या प्रसारासाठीची योजना)……………...१३३
३) राष्ट्रीय लघुद्योग महामंडळ - माग्रहती तंत्रज्ञान इनयुबेटर……………………………………….१३७

१२७

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्युबेशन (१/३)

अन्य

१२८

इन्युबेटसाया माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योगाांचा
उद्योजकीय व व्यवस्थापकीय णवकास
कोि अजा करू शकते
व्यापारी-व्यावसाग्रयक स्वरूपाची संकल्पना असलेला कोणताही व्यक्ती अथवा एमएसएमई थेट होस्ट्
संस्थांकडे अजस करू शकतात. (उदा. आयआयटीज, एनआयटीज, तांग्रत्रक कॉलेजेस, संशोधन संस्था
आदी).
होस्ट् संस्था म्हणून काम करण्यास उत्सुक कोणत्याही तांग्रत्रक संस्थेने (स्वारस्य अग्रभव्यक्तीत
म्हटल्याप्रमाणे ) एमएसएमई ग्रवकास आयुक्तांच्या कायासलयाकडे अजस करावा ग्रकंवा आग्रथसक
साह्यासाठी नग्रजकच्या एमएसएमई ग्रवकास ग्रवभागाशी संपकस साधावा.

१२९

इन्युबेटसाया माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योगाांचा
उद्योजकीय व व्यवस्थापकीय णवकास
सहाय्याचे स्वरूप
होस्ट् इद्धिट्यूट्सना आवश्यक िांट व मग्रशनरी (हाडस वेअर-सॉफ्टवेअरसह) उभारता यावी, यासाठी
एक कोटी रुपयांपयंतचे अनुदान ग्रदले जाते . ग्रबिनेस इन्क्युबेटससना त्यांच्या संशोधन व ग्रवकास
सुग्रवधा अग्रधक सक्षम करता याव्यात, यासाठी व सामाग्रयक सुग्रवधांच्या ग्रवकासासाठी हा ग्रनधी ग्रदला
जातो. हा ग्रनधी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या दोन टप्प्प्यात ग्रदला जातो.
णनणवावाद सांकल्पनेसाठी सहाय्याचे स्वरूप
केंद्र सरकार प्रत्येक संकल्पनेसाठी होस्ट् इद्धिट्यूटला जास्तीत जास्त १५ लाख रुपयांपयंतचे
अनुदान दे ते. सवससाधारणपणे या प्रकल्प ग्रकंवा संकल्पनेची कालमयासदा एक वषासची असते.
आवश्यकतेनुसार त्यात वाढही करता येते. ग्रवद्याथ्यांना या योजनेत कोणताही ग्रहस्सा द्यावा लागत
नाही. तर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक व अन्य उद्योजकांना प्रकल्प खचासच्या १५ टक्के ग्रहस्सा
द्यावा लागतो.

१३०

इन्युबेटसाया माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योगाांचा
उद्योजकीय व व्यवस्थापकीय णवकास
योजनेणवषयी
या योजनेचा मुख्य उिे श हा नागररकांच्या सजसनशीलतेला प्रोत्साहन दे णे तसेच उत्पादन क्षेत्रातील व
ज्ञानाधाररत सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटकां ना त्यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात ग्रसद्ध करता याव्यात,
यासाठी त्यांना अत्याधुग्रनक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साग्रहत करणे हा आहे . या योजनेद्वारे
ग्रडिाइन, धोरणग्रनग्रिती व अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांचा सल्लाही घेता येतो. एक वषसभरात प्रत्यक्ष
बाजारपेठेत येऊ शकतील, अशा व्यावसाग्रयक संकल्पनांना सुरूवातीच्याच टप्प्प्यात ग्रनधी पुरवून
पाठबळ दे ण्याचाही या योजनेचा उिे श आहे .
अजा कसा करावा
होस्ट् इद्धिटयूट बनण्याची इच्छा असलेल्या तांग्रत्रक संस्था अजस करू शकतात. या संदभासत स्वारस्य
अग्रभव्यक्ती ग्रकंवा अजस मागग्रवण्यासाठी जाग्रहराती ग्रदल्या जातात.
कोणतीही व्यक्ती अथवा एमएसएमई त्यांच्या नग्रजकच्या होस्ट् इद्धिट्यूटकडे अजस करू शकतो. या
संस्थांची यादी http://www.dcmsme.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे .

१३१

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्युबेशन (२/३)

अन्य

१३२

अॅस्पायर- (नवसांशोधन, आां त्रप्रेनरणशप व कृषी
उद्योगाया प्रसारासाठी योजना)
कोि अजा करू शकते
तांग्रत्रक ज्ञान अथवा संशोधनाच्या आधारे व्यावसाग्रयक संकल्पना प्रत्यक्षात आणू शकणाऱ्या व्यक्ती
अथवा कृषीआधाररत व्यावसाग्रयक. त्यांना ज्ञान सहयोगी संस्था (नॉलेज पाटस नर) म्हणून संबोधण्यात
येईल. ते सध्या अद्धस्तत्वात असलेल्या तंत्रज्ञानाचा ग्रकंवा नवतंत्रज्ञानाचा व्यावसाग्रयक वापर करण्याच्या
दृष्ट्ीने काम करतील. इन्क्युबेटर-इन्क्युबेशनसाठी तसेच ही योजना व ग्रबिनेस इन्क्युबेटसस अथवा
तंत्रज्ञान, ग्रबिनेस इन्क्युबेटसस व सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग घटक ग्रकंवा एनएसआयसी ग्रकंवा
केव्हीआयसी ग्रकंवा कॉयर बोडस ग्रकंवा अन्य मंत्रालय ग्रकंवा ग्रवभाग यांच्या इन्क्युबेशन योजना तसेच
खासगी इन्क्युबेटसस .
सहाय्याचे स्वरूप
उत्पादन केंद्र व यंत्रणेसाठी १०० टक्के अनुदान एकरकमी ग्रदले जाते. हे अनुदान (जमीन व
बांधकामाग्रशवाय) जास्तीत जास्त एक कोटी रुपयांपयंत ग्रदले जाते.

१३३

अॅस्पायर- (नवसांशोधन, आां त्रप्रेनरणशप व कृषी
उद्योगाया प्रसारासाठी योजना)
इन्क्युबेशन सेंटर हे एनएसआयसी, केव्हीआयसी, कॉयर बोडस ग्रकंवा अन्य कोणत्याही संस्था, केंद्र
अथवा राज्य सरकारी संस्थासोबत खासगी सावसजग्रनक भागीदारीतून (पीपीपी) उभारले जाणार
असल्यास त्यासाठी एकरकमी ५० टक्के ग्रकंवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये उत्पादन केंद्र व
यंत्रणेसाठी (जमीन व बांधकामाग्रशवाय) ग्रदले जातात. प्रग्रशक्षणासाठी येणारा खचस प्रग्रशक्षण
संस्थांसाठी सहाम्ऺ (अग्रसस्ट्न्स टू टर े ग्रनंग इद्धिट्यूशन-एटीआय) योजनेअंतगसत ग्रदला जातो.
योजनेणवषयी
या योजनेची महत्त्वाची वैग्रशष्ट्ट्ये
नव्या रोजगारसंधी ग्रनमासण करणे व बेरोजगारी कमी करणे.
भारतात उद्योजकता संस्कृती रूजवणे.
ग्रजल्हापातळीवर आग्रथसक ग्रवकासाला चालना दे णे.
अद्याप कायम असलेल्या सामाग्रजक गरजांसाठी नवसंशोधन, व्यवसायांसाठी सहाम्ऺ करणे .
एमएसएमई क्षेत्राची स्पधासत्मकता अग्रधक वाढावी, यासाठी नवसंशोधनावर अग्रधक भर दे णे.

१३४

अॅस्पायर- (नवसांशोधन, आां त्रप्रेनरणशप व कृषी
उद्योगाया प्रसारासाठी योजना)
अजा कसा करावा
यासाठी पूणस भरलेले अजस एमएसएमई मंत्रालयाच्या अॅस्पायर योजना सुकाणू सग्रमतीकडे पाठवता
येतील. संपूणस योजना, समन्वय, व्यवस्थापन साहाम्ऺ यासाठी ही सुकाणू सग्रमती जबाबदार असेल.
एमएसएमई मंत्रालयाचे सग्रचव या सग्रमतीचे अध्यक्ष असतील.

१३५

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्युबेशन (३/३)

अन्य

१३६

राष्ट्रीय लघुद्योग णवकास महामांडळ - माणहती तांत्रज्ञान
इन्युबेटर (एनएसआयसी - आयटी इन्युबेटर)
कोि अजा करू शकते
उद्योजक बनण्याची इच्छा असलेले ग्रकंवा स्वतःचा व्यवसाय (एन्टरप्राईज) सुरू केलेले उद्योजक,
औद्योग्रगक भागीदाराकडून अंशतः अथससाहाम्ऺ ग्रमळणारा व त्यासाठी उत्पादने ग्रवकग्रसत करणारा
जवळपासच्या ग्रवद्यापीठांमधील संशोधकांचा समूह.
ग्रवद्याथी अथवा ज्यांना औद्योग्रगक क्षेत्रातील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा आहे , असे
स्ट्ाटस अप्ससाठीचे संभाव्य कमसचारी.
उद्योगक्षेत्रात नाव कमावलेल्या आग्रण त्याचबरोबर स्वतः उत्पादन ग्रवकग्रसत करण्याची इच्छा
असलेल्या व्यक्ती अजस करण्यास पात्र आहे त.

१३७

राष्ट्रीय लघुद्योग णवकास महामांडळ - माणहती तांत्रज्ञान
इन्युबेटर (एनएसआयसी - आयटी इन्युबेटर)
सहाय्याचे स्वरूप
● काम सुरू करता येण्याजोगी तयार जागा, पुरेशा कलप्युटर हाडस वेअर सुग्रवधा, सॉफ्टवेअर
लायब्ररीचा वापर करण्याची मुभा, इं टरनेट व ग्रबिनेस सेंटर सुग्रवधा.
● प्राथग्रमक प्रग्रशक्षण-समुपदे शन, व्यावसाग्रयक आराखड्यांना (ग्रबिनेस िॅन) मूतस रूप दे ण्यासाठी
सहाम्ऺ, ग्रवशेष प्रग्रशक्षण, मागसदशसन सुग्रवधा, बाजारपेठेग्रवषयी मागसदशसन व सहाम्ऺ
● बीजभांडवलासाठी ग्रकंवा साहस भांडवलासाठी (व्हें चर कॅग्रपटल) उच्चस्तरीय सहाम्ऺ, बाजारपेठ
सवेक्षण, कायदे शीर पूतसता, कागदपत्रांची पूतसता.
● व्यवसाय भागीदारांचा शोध, संयुक्त उपक्रम अथवा तंत्रज्ञान हस्तांतरण, व्यवसाय (एं टरप्राइज)
सुरू करण्यासाठी कायदे शीर व वैधाग्रनक औपचाररकता, ग्रनवड प्रग्रक्रया.

१३८

राष्ट्रीय लघुद्योग णवकास महामांडळ - माणहती तांत्रज्ञान
इन्युबेटर (एनएसआयसी - आयटी इन्युबेटर)
योजनेणवषयी
माग्रहती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ग्रवशेषतः पग्रहल्या ग्रपढीतील उद्योजकांमध्ये शाश्वत उद्योजकता ग्रवकग्रसत
करणे, त्यासाठी नाग्रवन्यपूणस संकल्पना व्यवहायस व्यावसाग्रयक संकल्पनांमध्ये परावग्रतसत करणे,
संशोधन व ग्रवकासातून साध्य िालेल्या शोधांचे व्यापारीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन दे णे हे या
योजनेचे उग्रिष्ट् आहे . स्ट्ाटस अप्स यशस्वी लघुद्योग बनण्यासाठी राष्ट्रीय लघुद्योग महामंडळाचे
सहकायसही या योजनेद्वारे ग्रमळते . एनएसआयसी इन्क्युबेटरमधील जागा आग्रण सुग्रवधांचा वापर
करण्यासाठी संभाव्य उद्योजकांना दरमहा परवाना शुम्ऻ द्यावे लागते . याग्रशवाय ग्रबिनेस सेंटर,
दू रध्वनी व इं टरनेटचे शुम्ऻ वापरानुसार द्यावे लागते. माकेग्रटंग, कायदे शीर सेवा व अकाउं ट्स
सेवांसारख्या तज्ज्ञांच्या सेवांसाठीचे शुम्ऻदे खील संबंग्रधत उद्योजकाला भरावे लागते.

१३९

राष्ट्रीय लघुद्योग णवकास महामांडळ - माणहती तांत्रज्ञान
इन्युबेटर (एनएसआयसी - आयटी इन्युबेटर)
अजा कसा करावा
पूणस भरलेले अजस खालील पत्त्यावर पाठवावेत.
प्रोजेक्ट मॅनेजर- एनएसआयसी टीबीआय ओखला,
एनटीएससी ग्रप्रमायसेस, ओखला इं डद्धस्ट्रयल इस्ट्े ट,
नवी ग्रदल्ली -११००२०
दू रध्वनी - ०११-२६९२६५१३
ई-मेल - itincubetor@nsic.co.in

१४०

ई) अन्य योजना
१) ग्रवज्ञान व तंत्रज्ञान योजना……………………………………………………………………. १४३
२) खादी काराग्रगरांसाठी जनश्री ग्रवमा योजना……………………………………………………. १४६
३) काथ्या कामगारांसाठी व्यद्धक्तगत अपघात ग्रवमा………………………………………………. १४९
४) उद्योग व व्यापारासंबंधी कामकाज सहाम्ऺ सुग्रवधा…………………………………………….. १५४

१४१

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य (१/४)

१४२

णवज्ञान व तांत्रज्ञान योजना
कोि अजा करू शकते
या अंतगसत होणारे संशोधन काथ्या उद्योग व दे शांतगसत तसेच अन्य दे शातील व्यापारासाठी उपयुक्त
ठरते.
सहाय्याचे स्वरूप
तंत्रज्ञान हस्तांतर, इन्क्युबेशन, चाचणी व सेवा सुग्रवधा

१४३

णवज्ञान व तांत्रज्ञान योजना
योजनेणवषयी
या योजनेअंतगसत प्रत्यक्ष वापर होऊ शकेल अशा प्रयोगशाळे तील संशोधनावर भर ग्रदला जातो.
त्याचबरोबर चाचणी म्हणजेच टे द्धस्ट्ंग व सेवा सुग्रवधादे खील पुरवल्या जातात. मंडळाच्या संशोधन
आग्रण ग्रवकास उपक्रमाअंतगसत कलवूर येथील सेंटरल कॉयर ररसचस इद्धिट्यूट आग्रण बेंगळु रू येथील
सेंटरल इद्धिट्यूट ऑफ कॉयर टे क्नोलॉजीसह अन्य संस्थांमाफसत संशोधन केले जाते.
अजा कसा करावा
व्यापारी, उत्पादक, उद्योजक व काथ्या कामगार संशोधन केंद्रांशी संपकस साधून तंत्रज्ञान हस्तांतरण,
इन्क्युबेशन, चाचणी व सेवा सुग्रवधांचा वापर करण्यासाठी सहाम्ऺ मागू शकतात.

१४४

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य (२/४)

१४५

खादी कामगाराांसाठी जनश्री णवमा योजना
कोि अजा करू शकते
१८ ते ५९ या वयोगटातील खादी कारागीर (द्धस्पनसस व ग्रवव्हसस) अजस करू शकतात. हे कारागीर
दाररद्र्य रे षेखालचे ग्रकंवा त्यापेक्षा ग्रकंग्रचत अग्रधक उत्पन्न असलेले असावेत.
सहाय्याचे स्वरूप
१) नैसग्रगसक मृत्यू - २० हजार रुपये
२) अपघाती मृत्यू ५० हजार रुपयेकायमस्वरूपी अपंगत्व (दोन्ही डोळे अथवा हात-पाय गमावावे लागल्यास) ५० हजार रुपये. अंशतः
आलेल्या अपंगत्वासाठी (एक
डोळा अथवा एक हात अथवा पाय गमवावा लागल्यास) २५ हजार रुपये.
मोफत अग्रतररक्त लाभ - नववी ते बारावीत ग्रशकणाऱ्या खादी कारागीरांच्या मुलांना दर ग्रतमाहीस
३०० रुपये ग्रशष्यवृत्ती. एका कुटुं बात जास्तीत जास्त दोन मुलांना ही ग्रशष्यवृत्ती ग्रदली जाते.

१४६

खादी कामगाराांसाठी जनश्री णवमा योजना
योजनेणवषयी
खादी कामगारांना ग्रवमा कवच उपलब्ध व्हावे , यासाठी खादी कामगार जनश्री ग्रवमा योजना ही समूह
ग्रवमा (िुप इन्क्शुरन्स) योजना सादर तयार करण्यात आली आहे . खादी व िामोद्योग ग्रवभागातफे
भारतीय आयुग्रवसमा महामंडळाच्या (एलआयसी) सहकायासने ही योजना ग्रवकग्रसत करण्यात आली
आहे .
अजा कसा करावा
ग्रनधन िालेल्या खादी काराग्रगराच्या वारसदारांनी ग्रनधन िालेला कारागीर सभासद असलेल्या खादी
संस्थेमाफसत भारतीय आयुग्रवसमा महामंडळ अथासत एलआयसीच्या कायासलयात मूळ मृत्यू दाखला
सादर करावा.

१४७

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य (३/४)

१४८

काथ्या कामगाराांसाठी व्यम्पिगत अपघात णवमा
कोि अजा करू शकतो
वय वषे १८ व त्यापुढील (वयोमयासदेचे बंधन नाही) काथ्या उद्योगात काम करणारे कामगार या ग्रवमा
योजनेअंतगसत समाग्रवष्ट् आहे त. अपंगत्व आलेले काथ्या कामगार ग्रकंवा त्यांचे अथवा ग्रनधन िालेल्या
काथ्या कामगाराचे वारसदार ग्रवमा परताव्यासाठी अजस करू शकतात. या कामगारांमध्ये मग्रहलांचे
असलेले मोठे प्रमाण लक्षात घेता त्यांच्यासाठी त्यांच्याबाबतीत नसबंदी अथवा तत्सम गुंतागुंतीतून मृत्यू
ग्रकंवा अपंगत्व, गरोदरपणातील मृत्यू, प्रसुतीदरम्यानचा मृत्यू, ग्रसिेररयनदरम्यान मृत्यू, स्तन काढून
टाकणे अथवा खून ग्रकंवा बलात्कार याचाही या योजनेअंतगसत समावेश आहे .

१४९

काथ्या कामगाराांसाठी व्यम्पिगत अपघात णवमा
सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतगसत ग्रमळणारी नुकसानभरपाई खालीलप्रमाणे
अपघाती मृत्यू - ५० हजार रुपये
कायमस्वरूपी संपूणस अपंगत्व - ५० हजार रुपये
कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्व - २५ हजार रुपये
बोट कापले गेल्यास तरतूद - कोणते बोट कापले गेले आहे , त्यावर अवलंबून तसेच एकूण ग्रवमा
रकमेच्या तुलनेत ग्रवग्रशष्ट् मयासदेत.

१५०

काथ्या कामगाराांसाठी व्यम्पिगत अपघात णवमा
योजनेणवषयी
काथ्या मंडळातफे वेल्फेअर मेजसस - कॉयर वकससस िुप पससनल अॅद्धर्क्डें ट इन्क्शुरन्स ही योजना
राबवली जाते. त्याद्वारे मृत अथवा जायबंदी काथ्या कमसचारी अथवा त्यांच्या वारसदारांना आग्रथसक
नुकसानभरपाई ग्रदली जाते. यासाठी ग्रवमा हप्ता हा पूणसपणे काथ्या मंडळातफे भरण्यात येतो
त्यासाठी दरपत्रक (कोटे शन) मागवून ग्रवमा कंपनीची ग्रनवड केली जाते. अपघात िाल्यास ग्रकंवा
दु घसटना िाल्यास ग्रवमा कंपनीकडून संबंग्रधत काथ्या कमसचारी ग्रकंवा त्याच्या वारसदारांना
नुकसानभरपाईची रक्कम ग्रदली जाते
अजा कसा करावा
प्रग्रतपूती दावा दाखल करण्याची वेळ आल्यास संबंग्रधत कमसचारी अथवा त्याच्या वारसदारांनी काथ्या
मंडळाच्या माध्यमातून ग्रवग्रशष्ट् कालमयासदेच्या आत हा अजस सादर करावा.

१५१

क्षमतावृद्धी

व्यवसायग्रवस्तारासाठी सहाम्ऺ

कजसपुरवठा

इन्क्युबेशन

अन्य (४/४)

१५२

व्यापार आणि उद्योगाशी सांबांणधत कायाकारी सेवा
सुणवधा (टीआयआरएफएसएस)
कोि अजा करू शकते
काथ्या कमसचारी, नवे आं त्रप्रेनसस या योजनेअंतगसत मनुष्यबळ ग्रवकास कायसक्रमांचा लाभ घेऊ
शकतात.
सहाय्याचे स्वरूप
ग्रनयासतदार दे शांची यादी व तेथे होत असलेल्या ग्रनयासतीचे प्रमाण याची माग्रहती ग्रदली जाते. काथ्या
उद्योगासाठी उपलब्ध क्षेत्रांचे सवेक्षण व अभ्यास केला जातो. आधुग्रनक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून
काथ्या कमसचाऱ्यांना त्यांच्या ज्ञानाचा योग्य वापर करता यावा, यासाठी मनुष्यबळ ग्रवकास उपक्रम
आयोग्रजण्यात येतात.

१५३

व्यापार आणि उद्योगाशी सांबांणधत कायाकारी सेवा
सुणवधा (टीआयआरएफएसएस)
योजनेणवषयी
उत्पादन, उत्पादकता, कामगार उपलब्धता, कच्चा माल, माकेग्रटंग आदीबाबतीतील सांद्धख्यकी
माग्रहती गोळा करून त्याआधारे व्यापार उद्योगांसाठी आवश्यक संदभस पुरवण्यात येतात. त्याचबरोबर
काथ्या मंडळाच्या सवंकष व पद्धतशीर ग्रवकासासाठी सुयोग्य धोरणे ग्रनग्रित केली जातात.
सवससामान्य नागररकांना काथ्या मंडळाच्या योजनांचा व सेवांचा आढावा घेता यावा व काथ्या मंडळाचे
काम अग्रधक पारदशी होण्यासाठी ई-गव्हनसन्स व्यवस्था कायासद्धन्वत करावी. काथ्या कामगारांचे ज्ञान
वृद्धद्धंगत होण्यासाठी मनुष्यबळ ग्रवकास उपक्रम आयोग्रजत करणे .
अजा कसा करावा
मनुष्यबळ ग्रवकास उपक्रम आयोग्रजत करण्यासाठी ग्रवग्रवध ग्रवभागातील उद्योजक ग्रकंवा काथ्या
कामगार मंडळाच्या ग्रवभागीय कायासलयाकडे अजस करू शकतात.

१५४

