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समर्थ उपक्रम
आं तरराष्ट्रीय महिला हिन 2022 हनहमत्त, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, श्री नारायण राणे आहण एमएसएमई राज्यमंत्री, श्री
भानु प्रताप हसंग वमाा यांच्या उपस्थितीत नवी हिल्ली येिे महिलांसाठी हवशेष उद्योजकता प्रोत्सािन मोहिमेचा शुभारं भ
केला - "समिा"
समर्थचा उद्दे श :
• महिलां ना कौशल्य हवकास आहण बाजारपेठ हवकास सिाय्य प्रिान करणे आहण 2022-23 या आहिा क वषाा त ग्रामीण
आहण उप-शिरी भागातील 7500 हून अहिक महिला उमेिवारांना प्रहशक्षण िे णे.
मंत्रालयाच्या समर्थ उपक्रमांतर्थत, इच्छु क आणि णिद्यमान मणिला उद्योजकांना खालील फायदे उपलब्ध िोतील:
• मंत्रालयाच्या कौशल्य हवकास योजनां तगात आयोहजत मोफत कौशल्य हवकास कायाक्रमातील 20 टक्के जागा
महिलांसाठी िे ण्यात येणार आिेत.
• मंत्रालयाने लागू केलेल्या हवपणन सिाय्याच्या योजनां तगात िे शां तगा त आहण आं तरराष्ट्रीय प्रिशानां ना पाठहवलेल्या
एमएसएमई व्यवसाय प्रहतहनिींपैकी 20% महिला मालकीच्या एमएसएमईंना समहपात केले जातील.
• नॅशनल स्मॉल इं डस्ट्र ीज कॉपोरे शनच्या (एनएसआयसी) व्यावसाहयक योजनां वर वाहषाक प्रहक्रया शुल्कावर 20 टक्के
सूट.
समर्थ उपक्रमाची प्रमु ख िै णशष्ट्ये :
•

•
•
•
•

समर्थ

प्रहशक्षकांचे प्रहशक्षण (TOT).
आिार सक्षम बायोमेहटर क अटें डन्स हसस्ट्म (AEBAS).
प्रहशक्षण कायाक्रमाचे सीसीटीव्ही रे कॉहडिं ग.
िेल्पलाइन नंबरसि समहपात कॉल सेंटर.
उपक्रम अं म लबजाििी सं स्र्ा:

वस्त्र मंत्रालय
• वस्त्रोद्योग मं त्रालयाच्या संथिा/संथिा/राज्य सरकारां चे प्रहशक्षण पायाभूत सुहविा आहण वस्त्रोद्योगाशी प्लेसमें ट संबंि.
• प्रहतहित प्रहशक्षण सं थिा/एनजीओ/सोसायटी/टर स्ट्/संथिा/कंपन्या/स्ट्ाटा अप्स/उद्योजक ज्यां चे वस्त्रोद्योगाशी प्ले समेंट
करार आिे.
• िे खरे खीसाठी केंद्रीकृत वेब आिाररत व्यवथिापन माहिती प्रणाली (MIS) थिापन करण्यात आली आिे .
व्यिस्र्ापन माणिती प्रिाली (MIS) ची िै णशष्ट्ये :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

प्रस्ताव सािर करणे
हनिी जारी करणे
उमेिवारांचे नामांकन
प्रहशक्षण काया
भौहतक पडताळणी
मूल्यमापन
प्लेसमेंट
पोस्ट्-प्लेसमेंट टर ॅ हकंग इ.
उपक्रम: इतर माणिती
NSIC िी MSME मंत्रालयाच्या अंतगात भारत सरकारची एं टरप्राइझ आिे .
उद्यम नोंिणी अंतगात महिलांच्या मालकीच्या MSME च्या नोंिणीसाठी हवशेष मोिीम.
या उपक्रमाद्वारे , एमएसएमई मंत्रालय महिलांना कौशल्य हवकास आहण बाजार हवकास सिाय्य िे ण्यावर भर िे त आिे .
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ग्रामीण आहण उपशिरी भागातील 7500 हून अहिक महिला उमेिवारांना आहिाक वषा 2022-23 मध्ये प्रहशहक्षत केले
जाईल.
याहशवाय िजारो महिलां ना िे शां तगात आहण आं तरराष्ट्रीय प्रिशानां मध्ये त्ां ची उत्पािने िाखवण्यासाठी माकेहटं गच्या
संिी हमळणार आिेत.
तसेच, सावाजहनक खरे िीमध्ये महिला उद्योजकांचा सिभाग वाढवण्यासाठी, 2022-23 या वषाात NSIC च्या खालील
व्यावसाहयक योजनांवर वाहषाक प्रहक्रया शुल्कावर 20% ची हवशेष सवलत िे खील हिली जाईल:
हसंगल पॉइं ट नोंिणी योजना
कच्चा माल सिाय्य आहण हबल सवलत
हनहविा हवपणन
B2B पोटा ल msmemart.com

