जिल्हा लाभार्थी जिवड सजिती
गठीत करणेबाबत.
िहाराष्ट्र शासि
जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इतर िागासवगग व जवशेष िागास प्रवगग कल्याण जवभाग
पजरपत्रक क्रिाांक इिाव-2019/प्र.क्र.40/िहािांडळे ,
हु तात्िा रािगुरु चौक, िादाि कािा िागग,
िांत्रालय, िुांबई 400 032.
जदिाांक : 06 िुल,ै 2019.
वाचा : (1) शासि अजिसूचिा, सािान्य प्रशासि जवभाग क्र.शाकाजि.2017/प्र.क्र.33/18(र.व का.),
जद.09 िाचग, 2017.
(2) व्यवस्र्थापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य इतर िागासवगीय जवत्त आजण जवकास िहािांडळ िया. याांचे
पत्र क्र. इिाजवजव-2019/उपिहाव्य/120, जद.22 िे, 2019.
पजरपत्रक
सािान्य प्रशासि जवभागाच्या सांदर्भभय जद.09 िाचग, 2017 रोिीच्या अजिसूचिे अन्वये जविुक्त िाती,
भटक्या ििाती, इतर िागासवगग व जवशेष िागास प्रवगग कल्याण जवभागाची स्र्थापिा करण्यात आली आहे . सदर
िवजिर्भित जवभागाांतगगत वसांतराव िाईक जविुक्त िाती व भटक्या ििाती जवकास िहािांडळ िया. व िहाराष्ट्र
राज्य इतर िागासवगीय जवत्त आजण जवकास िहािांडळ िया. या दोि िहािांडळाांकरीता जिल्हा लाभार्थी जिवड
सजिती गठीत करण्याची बाब शासिाच्या जवचारािीि होती. वसांतराव िाईक जविुक्त िाती व भटक्या ििाती
जवकास िहािांडळ िया. व िहाराष्ट्र राज्य इतर िागासवगीय जवत्त आजण जवकास िहािांडळ िया. या दोि
िहािांडळाांकरीता खालील प्रिाणे जिल्हा लाभार्थी जिवड सजिती गठीत करण्यात येत आहे .
जिल्हा लाभार्थी जिवड सजितीची रचिा खालीलप्रिाणे असेल :1.

जिल्हाजिकारी

-

अध्यक्ष

2.

जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त, सिाि कल्याण

-

सदस्य

3.

जिल्हा अग्रणी बँक अजिकारी

-

सदस्य

-

सदस्य

4. प्राचायग, औद्योजगक प्रजशक्षण सांस्र्था (सांबजां ित जिल्हा)
5.

कौशल्य जवकास अजिकारी

-

सदस्य

6.

िहािांडळाचे जिल्हा व्यवस्र्थापक

-

सदस्य सजचव

जिल्हा लाभार्थी जिवड सजितीची कायगप्रणाली खालीलप्रिाणे असेल :1. लाभार्थी जिवड सजितीिार्गत लाभार्थींची जिवड करण्यात येईल,
2. िहािांडळाच्या जिल्हा स्तरीय कायालयातूि सांपण
ू ग कायगवाही केली िाईल,
3. िहािांडळाचे जिल्हा व्यवस्र्थापक योििेचे अांिलबिावणी अजिकारी असतील,
4. िहािांडळाचे जिल्हा कायालय व जिल्यातील वजरष्ट्ठ अजिकाऱयाांिार्गत किग प्रकरणाांसाठी स्र्थाजिक
वतगिािपत्रातूि व प्रिुख शासकीय/ जििशासकीय कायालयातूि िोटीस बोडावर िाजहरात प्रजसध्द
करण्यात येईल व त्याचवेळी कायालयात अिाचा ििुिा व कागदपत्राची सुची सवांिा पाहण्यासाठी
उपलब्ि करतील,

शासि पजरपत्रक क्रिाांकः इिाव-2019/प्र.क्र.40/िहािांडळे ,

5. जवहीत िुदतीत अिग Online अर्थवा Offline ककवा दोन्ही पध्दतीिे स्स्वकारण्यात येतील,
6. राज्य व केंद्र शासिाच्या योििेंतगगत किग िागणी अिाची िुदत त्या सांबजां ित आर्भर्थक वषासाठीच असेल
(जद.01 एजप्रल ते 31 िाचग), प्रत्येक वषासाठी िव्यािे िाजहरात प्रजसध्द करण्यात येईल. तसेच, त्या
आर्भर्थक वषात प्राप्त झालेली सांपण
ू ग प्रकरणे वेळोवेळी िांिुर करण्याची िबाबदारी सजितीची असेल,
7. िहािांडळाचे जिल्हा व्यवस्र्थापक हे सजितीचे सदस्य सजचव असल्यािे प्राप्त अिांची सांपण
ू ग छाििी/
तपासणी करुि पात्र व अपात्र लाभार्थींची यादी तयार करतील. यासाठी पुढील बाबी जवचारात घेणे
अजिवायग राहील :अ) उद्योग/ व्यवसायाची विगिक्षिता,
ब) लाभार्थ्याची सक्षिता/ व्यवसायाचे ज्ञाि,
क) परतर्ेडीची क्षिता/ िािीिदाराांची क्षिता,
8. जिल्यासाठी जदलेल्या उजिष्ट्टापेक्षा िास्त अिग प्राप्त झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांची जिवड सांगणकीय
रॅ न्डिायझेशि जिवड पध्दतीिे (लॉटरी) करुि लाभार्थी जिजित केले िातील,
9. पात्र लाभार्थ्यांिा त्या त्या आर्भर्थक वषात िहािांडळाकडू ि कोणत्याही ताांजत्रक कारणास्तव किग िांिुर
करता आले िाही तर त्या लाभार्थ्यांची प्रािान्य यादी (Seniority List) अर्थवा प्रजतक्षायादी (Waiting List)
तयार करण्यात येणार िाही अर्थवा पुढील आर्भर्थक वषात त्याचा जवचार करण्यात येणार िाही,
10. किग िांिुरी प्रकरणातील आर्भर्थक वषात कायगवाही पूणग करणे आवश्यक असल्यािे वेळोवेळी लाभार्थी
जिवड सजितीच्या बैठका घेण्यात येतील. सजितीच्या प्रत्येक बैठकीत िागील बैठकीतील िांिुर किग
प्रकरणाांचा आढावा घेण्यात येईल,
11. जिल्हाजिकारी याांिा सावगजत्रक जिवडणुका, कायदा व सुव्यवस्र्था, िैसर्भगक आपत्ती, टां चाई
पजरस्स्र्थतीच्या कािकािािुळे बैठक घेणे शक्य िसल्यास जवजशष्ट्ट पजरस्स्र्थतीत उप जिल्हाजिकारी
(सािान्य प्रशासि) ककवा जिवासी उप जिल्हाजिकारी हे बैठक घेतील,
12. सजितीिे िांिुर केलेल्या प्रकरणात स्र्थाजिक बँकाांकडू ि लाभार्थ्यांिा किाचे जवतरण वेळेत करण्यास
ज्या बँकाांकडू ि जवलांब होत आहे , अशा बँकाांच्या व्यवस्र्थापिाच्या प्रजतजििींिा बैठकीस बोलावूि तातडीिे
कायगवाही करण्याबाबत सूचिा दे ण्यात येतील.
हे पजरपत्रक िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ि
करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताांक क्र. 201907081555562522 असा आहे. हे पजरपत्रक जडिीटल
स्वाक्षरीिे साक्षाांजकत करुि काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,

RAVINDRA
VASANTRAO GURAV
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( रजवन्द्र गुरव )
उप सजचव, िहाराष्ट्र शासि.
प्रत :
1. िा. िुख्यिांत्री, िहाराष्ट्र राज्य याांचे अप्पर िुख्य सजचव, िांत्रालय, िुांबई,
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शासि पजरपत्रक क्रिाांकः इिाव-2019/प्र.क्र.40/िहािांडळे ,

2. िा. िांत्री (जवत्त व जियोिि) याांचे खािगी सजचव, िांत्रालय, िुांबई,
3. िा. िांत्री, जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इिाव व जविाप्र कल्याण याांचे खािगी सजचव, िांत्रालय, िुांबई,
4. िा.राज्यिांत्री जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इिाव व जविाप्र कल्याण याांचे खािगी सजचव, िांत्रालय,
िुांबई ,
5. प्रिाि सजचव जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इिाव व जविाप्र कल्याण जवभाग, िांत्रालय, िुांबई,
6. सहसजचव (अर्थगसांकल्प), जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इिाव व जविाप्र कल्याण जवभाग, िांत्रालय,
िुांबई,
7. सवग जिल्हाजिकारी,
8. िहालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता / लेखा पजरक्षा) िहाराष्ट्र - 1/2, िुांबई / िागपूर,
9. अजिदाि व लेखाअजिकारी, िुांबई,
10. जिवासी लेखापजरक्षा अजिकारी, िुांबई,
11. सहसांचालक, लेखा व कोषागरे, सांगणक कक्ष, िवीि प्रशासि भवि, 5 वा ििला, िुांबई,
12. सांचालक, जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इिाव व जविाप्र कल्याण सांचालिालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13. व्यवस्र्थापकीय सांचालक, वसांतराव िाईक जविुक्त िाती व भटक्या ििाती जवकास िहािांडळ िया.,
िुांबई,
14. व्यवस्र्थापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य इतर िागासवगीय जवत्त आजण जवकास िहािांडळ िया., िुांबई,
15. सवग जिल्हा कोषागार अजिकारी,
16. कक्ष अजिकारी (अर्थगसक
ां ल्प), जविुक्त िाती, भटक्या ििाती, इिाव व जविाप्र कल्याण जवभाग, िांत्रालय,
िुांबई,
17. जिवडिस्ती (िहािांडळे ).
*****
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