अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास
महामंडळाच्या कर्ज योर्नांसाठी लाभार्थ्यांच्या
िार्थिक कौटं वबक उत्पन्नाच्या मयादे त िाढ
करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कौशल्य विकास ि उदयोर्कता विभाग
शासन वनणजय क्रमांकः अपाम-2016/प्र.क्र.154/रोस्िरो-1
2 रा मर्ला, मंत्रालय, मादाम कामा मागज,
हतात्मा रार्गरु चौक, मंबई-400 032
तारीख: 06 माचज, 2017
िाचा :1) शासन वनणजय क्रमांकः रोर्गार ि स्ियंरोर्गार विभाग, आपमं-1099/प्र.क्र.77/रोस्िरो-1
वद.16.6.1999
2) शासन वनणजय क्रमांकः रोर्गार ि स्ियंरोर्गार विभाग, अपामं -2003/प्र.क्र.140/रोस्िरो-1
वद.01 ऑगस्ट,2003
शासन वनणजयअण्णासाहेब

पाटील

आर्थिक

मागास

विकास

महामंडळाद्वारे

आर्थिकदृष्ट्टया

मागास

उमेदिारांसाठी स्ियंरोर्गाराकवरता आर्थिक सहाय्य दे ण्याच्या योर्ना राबविल्या र्ातात. तत्कालीन
रोर्गार ि स्ियंरोर्गार विभाग, शासन वनणजय क्रमांक अपामं-2003/प्र.क्र.140/रोस्िरो-1, वद.01
ऑगस्ट,2003 अन्िये महामंडळाद्वारे राबविल्या र्ाणा-या योर्नांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकवरता
कटं बाची िार्थिक उत्पन्नाची मयादा वनवित करण्यात आली आहे. आता, त्यामध्ये सधारणा करुन
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योर्नांचा लाभ घेण्यासाठी
लाभार्थ्यांच्या कटं बाची िार्थिक उत्पन्नाची सधारीत मयादा रु.6,00,000/- (अक्षरी रुपये सहा लाख फक्त)
एिढी वनवित करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703061548320703 असा आहे . हा आदे श
वडर्ीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने.

S.G. Patil
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( सं.वग.पाटील )
शासनाचे उप सवचि
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचि
2. मा.मख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि
3. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा
4. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरिद

शासन वनणजय क्रमांकः अपाम-2016/प्र.क्र.154/रोस्िरो-1

5. मा.मंत्री, कौशल्य विकास ि उद्योर्कता यांचे खार्गी सवचि
6. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास ि उद्योर्कता यांचे खार्गी सवचि
7. मा.विधानसभा सदस्य (सिज),महाराष्ट्र विधानसभा
8. मा.विधानपवरिद सदस्य (सिज), महाराष्ट्र विधान पवरिद
9. प्रधान सवचि , वनयोर्न विभाग, मंत्रालय, मंबई
10. आयक्त,कौशल्य विकास,रोर्गार ि उद्योर्कता संचालनलाय, कोकणभिन,निी मंबई
11. व्यिस्िापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मंबई
12. महासंचालक, मावहती ि र्नसंपकज महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंबई
(प्रवसध्दीसाठी)
13. सिज मंत्रालयीन विभाग
14. सिज कौशल्य विकास, रोर्गार ि उद्योर्कता मागजदशजन केंद्रे
15. वनिड नस्ती-रोस्िरो-1.
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