कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने उद्भिलेल्या पवरस्थितीत
आवििासी कुटु ं बांना न्युस्ललयस बजेट योजने अंतगगत
गट वनहाय आर्थिक मयािे ची अट विविल करणे ि
वित्तीय अविकारात िाढ करणे.
महाराष्ट्र िासन
आवििासी विकास विभाग
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3. िासन पुरक पत्र क्रमांकः न्युबयो-2020/प्र.क्र. 41/का.९, विनांक 10.06.2020
प्रथतािनासंिभाविन िासन वनणगयान्िये कोरोना विषाणूमुळे उद्भिलेल्या पवरस्थितीमध्ये राज्यात ि
राज्याबाहेरील विविि विकाणी अडकलेल्या आवििासी कुटु ं बांना प्रकल्प थतरािर मित
करण्यासािी आर्थिक मयािे ची अट विविल करणे ि वित्तीय अविकारात िाढ करण्याचा वनणगय
घेण्यात आलेला आहे. या कालाििीत अंत्योिय काडग िारक, प्रािान्य गटातील काडग िारक ि केिरी
काडग िारकांना अन्निान्य पुरििा करण्यात येत आहे. परंतु अजूनही मोिया प्रमाणिर अनुसूवचत
जमातीच्या कुटु ं वबयांना वििा पवत्रका प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे ही कुटु ं बे िासनाकडू न उपलब्ि
करून िे णाऱ्या अन्निान्यापासून िंवचत असतात. अनुसूवचत जमातीमध्ये वििेषत: आविम जमाती,
पारिी जमाती ि कुटु ं बे आिश्यक कागिपत्र/ प्रमाणपत्र उपलब्ि नसल्याने या सेिा त्यांना वमळत
नाहीत. सिर बाब विचारात घेिून अिा कुटु ं बांना वििा पवत्रका वमळिून िे ण्यासािी कागिपत्र तयार
करणे, मावहती /यािया तयार करणे, वििा पवत्रकेसािी आिश्यक िुल्क भरणे इत्यािीसािी
न्युस्ललयस बजेट योजनेअंतगगत अिगसहाय्य िे ण्यात येत आहे. मात्र यामध्ये वििापवत्रकेत नाि
समाविष्ट्ट करणे, नाि कमी करणे, नािात बिल करणे, वििा पवत्रका विभलत करणे याबाबींचा
समािेि नसल्यामुळे सिर बाबीकवरता आिश्यक िुल्क तसेच िैि जात प्रमाणपत्र काढणे
याकवरताचे िुल्क िे खील केंद्रिती योजनेमिून िे ण्याची बाब बाब िासनाच्या विचाराविन होती.`
िासन वनणगयप्रथतािनेत नमूि केल्यानुसार कोरोना विषाणूच्या प्रािु भािाने उद्भिलेली सद्याची पवरस्थिती
विचारात घेिून ि वििा पवत्रका नसलेल्या अनुसूवचत जमातीच्या कुटु ं बांना वििा पवत्रका उपलब्ि
करून िे ण्यासािी तसेच जात प्रमाणपत्र िे ण्यासािी संिर्थभय क्र. 3 च्या िासन वनणगयातील “पवर.
क्र. ४ (क) नंतर पुढीलप्रमाणे पवरच्छे ि क्र. ४ (ड) ि पवरच्छे ि क्र. (इ) समाविष्ट्ट करण्यात येत आहे.”
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४ (ड) सद्या कोरोना विषाणूच्या उद्भिलेल्या पवरस्थितीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या
अनुसूवचत जमातीच्या कुटु ं बांना वििापवत्रकेत नाि समाविष्ट्ट करणे, नाि कमी करणे, नािात बिल
करणे, वििा पवत्रका विभलत करणे यासािी भराियाचे खालीलप्रमाणे िासवकय िुल्क हे संबंवित
प्रकल्प अविकारी यांच्याकडू न न्युस्ललयस बजेट योजनेतून अिा करण्यात यािे.
अ.क्र

वििा पवत्रकेचा प्रकार

िर ( रु.

१

निीन वपिळी वििा पवत्रका

10.00

2

निीन केिरी वििा पवत्रका

20.00

३

निीन िुभ्र वििा पवत्रका

50.00

4

िु य्यम वपिळी वििा पवत्रका

20.00

५

िु य्यम केिरी वििा पवत्रका

40.00

६

िु य्यम िुभ्र वििा पवत्रका

100.00

७

वििािाटप / पुरििा कायालयातून विले जाणारे विविि अजाचे नमुने 2.00
(नमुना नं 1 सह अजांचे सिग नमुने)
४ (इ) तसेच ज्या आवििासी जमातीच्या व्यक्लतकडे िैि जात प्रमाणपत्र नाही त्यांना जातीचे

प्रमाणपत्र काढण्यासािी आिश्यक िासवकय िुल्क िेखील न्युस्ललयस बजेट योजनेतून अिा
करण्यात यािे.
२.

वििापवत्रका ि जातप्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासािी िासनास ि सेतू केंद्रास

िे य िासवकय िुल्क संबंवित िासवकय कायालयास अिा करण्यात यािे. यासािी अिासवकय
संथिांना नेमण्यात येऊ नये.
सिर िासन पुरक पत्र हे महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतथिळािर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 202011111626289824 असा
आहे. हे पुरक पत्र वडजीटल थिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे िानुसार ि नािाने.
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( बा. रा. सोनिणे )
कक्ष अविकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रवत,
1.

मा. राज्यपाल यांचे प्रिान सवचि

2.

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सवचि

3.

मा. मंत्री ( आवििासी विकास) यांचे खाजगी सवचि

4.

मा. राज्यमंत्री (आवििासी विकास) यांचे खाजगी सवचि

5.

सिग संसि सिथय
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6.

मा. विरोिी पक्ष नेता, वििानपवरषि

7.

मा. विरोिी पक्षनेता, वििानसभा

8.

सिग मा. वििानसभा/वििानपवरषि सिथय

9.

मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

10.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र, 1/2, मुंबई/नागपूर.

11.

महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र, 1/2, मुंबई/नागपूर.

12.

प्रिान सवचि, आवििासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

13.

सिग विभागीय आयुलत.

14.

आयुलत, आवििासी विकास आयुलतालय, नाविक

15.

अपर आयुलत, आवििासी विकास िाणे/नाविक/नागपूर/अमरािती

16.

सिग वजल्हाविकारी.

17.

व्यिथिापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवििासी विकास महामंडळ मयावित,
नाविक.

18.

व्यिथिापकीय संचालक, िबरी आवििासी वित्त् ि विकास महामंडळ मयावित, नाविक.

19.

सिग प्रकल्प अविकारी, एकास्त्मक आवििासी विकास प्रकल्प.

20.

संबंवित प्रािे विक व्यिथिापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवििासी विकास महामंडळ
मया., नाविक.

21.

सिग उप सवचि, आवििासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

22.

मुख्य कायगकारी अविकारी, संबंवित वजल्हा पवरषि

23.

संबंवित वजल्हा पुरििा अविकारी.

24.

संबंवित तहवसलिार.

25.

वजल्हा कोषागार अविकारी, िाणे/नाविक/अमरािती/नागपूर.

26.

संबंवित वजल्हा वनयोजन अविकारी.

27.

सहाय्यक आयुलत (संबंवित अपर आयुलत कायालय)

28.

वनिडनथती, कायासन-9, आवििासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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