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११११ तावना     
दशेाला आ थकदृ ा स म बनव या या व ९ ट यांचा आ थक िवकास 
दराचे उ  गाठ या या  हतेूने २०१४ पासून क -सरकार न ा जोमान े
कायािस ीस लागले आह े याचा य  हणून सव े ांना बळकटी दणेा या 
याच बरोबर सव सामा य लोकांसाठी उपयु  अशा िविवध िवकास योजना 

मांड या व दशेा या सव तरावर या योजनाची अमंलबजावणी कर यास 
सु वात केली सरकारने त णांना फार मो ा माणावर रोजगार िन मती 
करणार याची वाही दली . परंतु सवच त णांना नोक या कर याचे वार व  
असतेच असे नाही ब याच त णांना वतःचा काहीतरी उ ोग  वसाय  सु  
करावयाचा असतो. उ ोग सु  कर यासाठी ,भांडवल कोठून आणायचे हा 
मु य  न ाने उ ोजक बनू पाहणा याना भेडसावत असतो.हा  
सोडिव याचे मह वाचे काय पंत धान रोजगार िन मती काय मा या 
मा मातून केले आह े 
१५ ऑग ट  २००८ रोजी क सरकारने शहरी व ामीण भागात 
वयंरोजगार िनमाण कर या या उ ेशाने पंत धान रोजगार िन मती 

काय म सु  केला हा काय म  क ीय सु म लघु तसेच म यम उ ोग 
मं ालया ारे चालिवला जाणार काय म रा यात खादी आिण ामोउ ोग 
आयोग,महारा  रा य खादी ामो ोग मंडळ आिण िज हा उ ोग क  यां या 
माफत राबिव यात येत आह े .पंत धान रोजगार िन मती काय माची 
अहमदनगर िज ातील रोजगार िन मतीतील भूिमका िज हा उ ोग 
क ा या कामिगरीव न मांडता येईल. 
    
११११::::२२२२अ यासाची उ य ेव अ यास प ती अ यासाची उ य ेव अ यास प ती अ यासाची उ य ेव अ यास प ती अ यासाची उ य ेव अ यास प ती ––––    
या अ यासात ामु याने पुढील उ येिनि त कर यात आलेली  आह े 

१) पंत धान रोजगार िन मती काय मा या  कामिगरीचा परामश घेणे. 

२) पंत धान रोजगार िन मती काय माचे व प व उ ये प  करणे 

३) पंत धान रोजगार िन मती काय मा या मा यमातून अहमदनगर 
िज ात िनमाण झाले या रोजगार िन मतीचा मागोवा घेण े

 
तुत  अ यासात  मु यतः ि तीय ोताचा व आकडेवारीचा आधार घेतला 

आह.े ि तीय ोता ारे  मािहती व आकडेवारी संदभ ंथ PMEGP हडॅबूक , 
वा षक अहवाल, मािसके व संकेत थळे इ. ोतांमधून संकिलत केली आह.े 
 
 

११११....३ ३ ३ ३ पतं धान रोजगार िन मती काय माची आव यकता पतं धान रोजगार िन मती काय माची आव यकता पतं धान रोजगार िन मती काय माची आव यकता पतं धान रोजगार िन मती काय माची आव यकता 
––––    
           दशेाची अथ व था स म कर यासाठी व ९ % 
आ थक िवकास दर ह े उ  गाठ यासाठी तसेच ‘ि कल 
इंिडया’ , ‘मेक इन इंिडया’ , ‘ टॅड अप इंिडया’ , ‘ टाट 
अप इंिडया’ या सार या योजनांना स यात 
उतरव यासाठी ामीण व शहरी भागासाठी कारािगरानां  
, बेरोजगारांना  आप या वतःचा वयंरोजगार सु  
कर यासाठी येणा या आ थक अडचणी दरू कर या या 
हतेूने पंत धान रोजगार िन मती काय म उपयु  पडत 
आहते. 
 
११११....३३३३....१ १ १ १ पतं धान रोजगार िन मती काय मातंगत पतं धान रोजगार िन मती काय मातंगत पतं धान रोजगार िन मती काय मातंगत पतं धान रोजगार िन मती काय मातंगत 
आ थक मदतीच े व पआ थक मदतीच े व पआ थक मदतीच े व पआ थक मदतीच े व प----        
पंत धान रोजगार िन मती काय मांतगत पा  नव 
उ ोजकास यां या संवगानुसार पुढील माणे अथ 
सहा य दले जाते. 
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त ा माकं त ा माकं त ा माकं त ा माकं ११११    

अ. . लाभाथ चा संवग  वगंुतवणूक क प 
कमती या 

बँक कज ामीण 
भागासाठी 
अनुदान  

शहरी 
भागासाठी 
अनुदान 

१. 
 

 

२. 

सवसाधारण संवगातील लाभाथ  

 

राखीव संवग- अनुसूिचत जाती, 
अनुसूिचत जमाती, अ पसं यांक, इतर 
मागासवग, मिहला, माजी सैिनक, 
अपंग इ.  

१०% 

 

 

 

५% 

९०% 

 

 

 

९५% 

२५% 

 

 

 

३५% 

१५% 

 

 

 

२५% 

  ोत :- 1)www.pmegp.com 

 2) pmegp मािहतीप क 
 

११११....३३३३....२ २ २ २ पतं धान रोजगार िन मती काय मातील लाभाथ ची पा तापतं धान रोजगार िन मती काय मातील लाभाथ ची पा तापतं धान रोजगार िन मती काय मातील लाभाथ ची पा तापतं धान रोजगार िन मती काय मातील लाभाथ ची पा ता::::----    
१) कोण याही उ प  गटातील नवउ ोजक पंत धान रोजगार िन मती काय मा तगत लाभ घेऊ शकतो. 
२) या काय मा या मा यमातून लाभ घेऊ इि छणा या नवउ ोजकाचे वय कमान १८ वष पूण असावे तसेच तो कमान ८वी पास 
असावा . 
३) केवळ न ाने थािपत होणारे उ पादक  उ ोग व सेवा सु  करणारे उ ोजक , कारागीर , सं था व बचतगट या योजनेत लाभ घे यास 
पा  आह.े 
 
११११....४ ४ ४ ४ पतं धान रोजगार िन मती काय माची अहमदनगर िज ातील गती पतं धान रोजगार िन मती काय माची अहमदनगर िज ातील गती पतं धान रोजगार िन मती काय माची अहमदनगर िज ातील गती पतं धान रोजगार िन मती काय माची अहमदनगर िज ातील गती     

पंत धान रोजगार िन मती काय माची अंमलबजावणी खादी आिण ामोउ ोग आयोग (KVIC), महारा  रा य खादी व 

ामोउ ोग मंडळ (KVIB) आिण िज हा उ ोग क  (DIC) यां याकडून केली जाते.  
खेडेगावाम ये लघुउ ोगाची , कुटीरउ ोगाची थापना हावी यासाठी लागणारे सव सहा य एका सं थेकडून िमळावे व 

यासाठी िनरिनरा या शासक य  िवभागांम ये क पाचे करण अडकून रा  नये हणून िज हा उ ोग क ाची थापना कर यात आली. 
तुत अ यासात पंत धान रोजगार िन मती काय माची एक अंमलबजावणी यं णा हणून िज हा उ ोग क ा या मा यमातून 

लाभाथ ने मसाला उ पादने, दु धउ पादने, बेक रउ पादने, अ या, िसमट लॉक, फुटवेअस, फॅ ीकेश स, ल बग, मंडप डेकोरेश स, 
पेपर िडश, युटीपालर, िपठाची िगरणी, डाळीची िगरणी, ऑटोस हस, रेडीमेड कपडे, सायकल, मोटार रपे रग, टेल रग, टे सटाईल, 
झेरॉ स से टर, केट रग, मोबईल रपे रग ........ यासारखी अनेक लहानमोठे वंयरोजगार  सु  क न वत:बरोबरच इतरानाही रोजगार 
पुरिवला आह.े 

त ा माकंत ा माकंत ा माकंत ा माकं----२२२२    
अअअअ....नंननंंनं....    वषवषवषवष    लाभाथ  सं यालाभाथ  सं यालाभाथ  सं यालाभाथ  सं या    रोजगारिन मतीरोजगारिन मतीरोजगारिन मतीरोजगारिन मती    
०१०१०१०१    २००८२००८२००८२००८----०९०९०९०९    २०२०२०२०    ७६७६७६७६    
०२०२०२०२    २००९२००९२००९२००९----१०१०१०१०    १०४१०४१०४१०४    ३१६३१६३१६३१६    
०३०३०३०३    २०१०२०१०२०१०२०१०----११११११११    ५७५७५७५७    १९३१९३१९३१९३    
०४०४०४०४    २०११२०११२०११२०११----१२१२१२१२    ८०८०८०८०    ३४१३४१३४१३४१    
०५०५०५०५    २०१२२०१२२०१२२०१२----१३१३१३१३    Nil Nil 
०६०६०६०६    २०१३२०१३२०१३२०१३----१४१४१४१४    ६०६०६०६०    २६३२६३२६३२६३    
०७०७०७०७    २०१४२०१४२०१४२०१४----१५१५१५१५    ५०५०५०५०    २८४२८४२८४२८४    
    एकूणएकूणएकूणएकूण    ३७१३७१३७१३७१    १४७३१४७३१४७३१४७३    
    सरासरीसरासरीसरासरीसरासरी    ५३५३५३५३    २१०२१०२१०२१०....४३४३४३४३    

ोत ोत ोत ोत ::::---- pmegp    वा षक अहवालवा षक अहवालवा षक अहवालवा षक अहवाल    

वरील त याव न  पंत धान रोजगार िन मती काय मासंबंधी पुढील िन कष दसून येतात. 

१. सन २००८ -०९ ते २०१४-१५ या कालावधीत सरासरी ५३ लाभाथ ना आपला उ ोग वसाय  सु  कर यासाठी अथसहा य 
िमळाले होते  
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२. सन २००८  -०९ ते २०१४-१५ या कालावधीत लाभाथ या सं येत सतत चढ- उतार दसत असले तरी २००८ -०९या 
लाभाथ पे ा जा त आहे.  

३. सन २००८ -०९ ते २०१४-१५ या कालावधीत पंत धान रोजगार िन मती काय मा या मा यमातून DIC या लाभाथ ने 
अहमदनगर िज ात १४७३लोकांना रोजगार ा  क न दला आह.े 

११११....५ ५ ५ ५ िशफारसीिशफारसीिशफारसीिशफारसी    
पंत धान रोजगार िन मती काय माचे व प ,अंमलबजावणी व गती ल ात घेता या काय मा या  भावी 

अंमलबजावणीसाठी पुढील िशफारसी करता येईल. 

१. पंत धान रोजगार िन मती काय मा या लाभापासून अिशि त उ ोजक वंिचत राहत आहे .यांनाही या काय मात सामावून 
यावे.  

२. पंत धान रोजगार िन मती काय मा या मा यमातून वंयरोजगारासाठी ा  िव ीय अथसहा याचा वापर लाभाथ ने 
वंयरोजगार सु  कर यासाठीच  करावा. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप----    
उपरो  िव ेषणाव न पंत धान रोजगार िन मती काय म नवउ ोजकांसाठी , वंयरोजगार व रोजगार िन मतीसाठी 

मह वाची भूिमका पार पडत अस याने दशेा या आ थक िवकासासाठी मो ा माणावर िव ीय तरतूद या काय मासाठी करावी.    

सदंभसदंभसदंभसदंभ----    
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