राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान NonIntensive NRLM प्रिावीपणे राबभवण्यासाठी
भजल्हा
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कक्ष

भनमाण

महाराष्ट्र शासन

ग्राम भवकास भविाग
शासन भनणणय क्रमाांकः मभजअ-2013/प्र.क्र.36/यो.3
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वार्ा –
1) शासनभनणणयक्रमाांकःएनआरएलएम-2011/प्र.क्र.196/यो.3, ग्रामभवकास व जलसांधारण भविाग,
भि. 18/7/2011

2) शासनभनणणयक्रमाांकःएनआरएलएम-2012/प्र.क्र.42/यो.3, ग्रामभवकास व जलसांधारण भविाग,
भि. 31/03/2012
3) शासनभनणणयक्रमाांकःएनआरएलएम-2012/प्र.क्र.248/यो.3, ग्रामभवकास व जलसांधारण भविाग,
भि. 07/11/2012

प्रस्तावना :-

ग्रामीण भागातील दारिद्रय िे षखालील कुटूं बाूंना स्वणणजयूंती ग्राम स्विोजगाि योजनेच्या

माध्यमातन बचत गटाूंना एकत्र आणन तयाूंचा आर्थणक व सामाजजक दजाण उूं चावन तयाूंना दारिद्रय िे षेच्या वि
आणण्यासाठी प्रयतन किण्यात आले. या कायणक्रमात बचत गटाद्वािे स्वूंयिोजगािीचे सूंघटन, प्रशिक्षण व
कौिल्यवध्
ण किण्यात आले होते.
ृ दी, पतकजण, मुलभत सुववधा आणण पणन यासािखे पुिक कायणक्रम अूंतभत
विील योजनेमध्ये स्वतूंत्र (Independent), समवपणत व सूंवेदनिील यूंत्रणेच्या अभावामुळे आणण बचतगटाची
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सूंस्थीय प्रणाली ववकशसत होऊ न िकल्यामुळे सदिील योजनेत अमुलाग्र बदल किण्यात आला आहे . केंद्र
िासनाने जागनतक बँकेच्या अथणसहाय्याने बचतगटाच्या सूंस्थीय प्रणालीवि भि दे ऊन, क्षमता बाूंधणी व
जाणीव जागत
ृ ी यावि लक्ष केंद्रीत किणािे "िाष्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अशभयान" अूंमलबजावणी किण्याचा
ननणणय घेतला आहे . या कायणक्रमाच्या प्रभावी अूंमलबजावणीसाठी िाज्य िासनाने महािाष्र िाज्य ग्रामीण
जीवनोन्नती अशभयान ही स्वतूंत्र यूंत्रणा ननमाणण केली आहे .
सिरील अभियान पभहल्या टप्पप्पयात Intensive पध्ितीने 10 भजल्हयाांतील 36 तालुक्यात
राबभवण्यात येत असून उवणभरत सवण तालुक्यात Non-Intensive पध्ितीने राबभवण्यार्ा राज्य शासनाने
भनणणय घे तला आहे . टप्पप्पयाटप्पप्पयाने Non-Intensive तालुक्याांर्ा समावेश Intensive मध्ये होईल. NonIntensive मधील तालुके Intensive मध्ये रुपाांतरीत होताना त्या िागातील स्वयांसहायता गटाांर्ी भकमान
क्षमता बाांधणी होणे अपेभक्षत आहे . Intensive NRLM र्ी प्रिावीपणे अांमलबजावणी करण्याकभरता
तात्पुरत्या स्वरुपात भजल्हा व तालुका कक्ष भनमाण करण्याबाबतर्ा भनणणय सांििीय शासन भनणणय क्र.2
अन्वये घे ण्यात आला आहे . सद्यस्स्ितीत स्वयांसहायता गटाांच्या क्षमता बाांधणीसाठी उपलब्ध मनुष्ट्यबळ
अपुरे पडत आहे . Non-Intensive NRLM र्े प्रिावी काम करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भजल्हा व
तालुका कक्ष भनमाण करण्यार्ी बाब शासनाच्या भवर्ाराधीन होती.
शासन भनणणय–
राष्ट्रीय

ग्रामीण

भजवनोन्नती

अभियानार्ी

Non-Intensive

पध्ितीने

राबभवण्यासाठी

भजल्हास्तरावर भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा (DRDA) व तालुकास्तरावर पांर्ायत सभमती ही
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अांमलबजावणी

यांत्रणा

म्हणून

काम

करेल,

तसेर्

स्वणणजयांती

ग्रामस्वरोजगार

योजनेच्या

अांमलबजावणीसाठी भजल्हा व तालुकास्तरावर उपलब्ध असलेल्या मनुष्ट्यबळार्ी क्षमतावृध्िी करून
त्याांर्ा उपयोग करून त्याांर्ी नॉन – इांटेभसव्ह (Non-Intensive) NRLM राबभवण्यार्ा भनणणय शासनाने

सांििीय शासन पभरपत्रक क्र.3 अन्वये घे तला आहे . त्यानुसार भजल्हास्तरावर भजल्हा कक्ष व तालुका
स्तरावर तालुका कक्षार्ी भनमीती करण्याबाबतर्ा भनणणय खालीलप्रमाणे घे ण्यात येत आहे .
भजल्हा कक्षार्ी भनर्ममती

भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणेमार्णत Non-Intensive कक्ष स्िापन करण्यात येईल.

भजल्हास्तर कक्षार्ी रर्ना
अ.क्र.

शाखेर्े नाव

1

सध्याच्या पिार्े नाव

अभियान पिार्े नाव

मुख्य कायणकारी अभधकारी

भजल्हा अभियान सांर्ालक

2

व्यवस्िापन शाखा

प्रकल्प सांर्ालक

सह भजल्हा अभियान

3

स्वरोजगार शाखा

सहायक प्रकल्प अभधकारी,

भजल्हा समन्वयक

सहायक प्रकल्प अभधकारी, (उद्योग)

भजल्हा समन्वयक

4

(पशुसांवधणन)

सांर्ालक

(स्वरोजगार)
(स्वरोजगार)

5

रोजगार शाखा

सहायक प्रकल्प अभधकारी, (रोजगार)

भजल्हा समन्वयक (रोजगार)

6

पाणलोट शाखा

सहायक प्रकल्प अभधकारी, (कृषी)

भजल्हा समन्वयक

7

मभहला शाखा

सहायक प्रकल्प अभधकारी, (मभहला)

भजल्हा समन्वयक (मभहला)

(स्वरोजगार)

टीप:- या शाखेअांतगणत असणारे गट क मधील ताांभत्रक सहायक, साांस्ख्यकी सहायक, भलभपक –
टां कलेखक इत्यािी हे या अभियानाांतगणत काम करतील.
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या अभधकाऱयाांमधील कायणतत्पर व उत्साही सहायक प्रकल्प अभधकारी याांर्ी भजल्हा अभियान
समन्वयक म्हणून भनवड करावी. ते िै नांभिन समन्वयार्े काम करतील. सिरील कक्ष हा प्रकल्प
सांर्ालक याांच्या मागणिशणनाखाली काम करेल.

कक्षातील सवण सहाय्यक प्रकल्प अभधकाऱयाांना

मागणिशणक व सभनयांत्रणाच्या सोयीसाठी तालुके वाटप करुन िे ण्यात यावे. वरील पिामधील जी पिे

सद्यस्स्ितीत भरक्त आहे त. ती पिे सांििीय शासन भनणणय 2 अन्वये कांत्राटी पध्ितीने करार तत्वावर 11

मभहन्याच्या कालावधीसाठी एकभत्रत मानधनावर तात्काळ भवभहत पध्ितीर्ा अवलांब करून िरण्यात
येतील. सध्या कायणरत असलेल्या कांत्राटी अभधकारी /कमणर्ारी याांच्या करारार्ी मुित सांपल्यानांतर
अभियानामध्ये भजल्हा समन्वयक या पिावर कांत्राटी पध्ितीने स्वतांत्र जाभहरात काढू न नेमणूक

करण्यात यावी. यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षभणक अहण ता आभण मानधन व िरती करण्यार्ी
कायणपध्िती बाबत स्वतांत्र आिे श काढण्यात येतील.
तालुका कक्षार्ी भनर्ममती

Non-Intensive तालुक्यात गटभवकास अभधकारी याांच्या मागणिशणनाखाली तालुकास्तरावर

NRLM (Non-Intensive) कक्षार्ी स्िापना करण्यात यावी. या कक्षात भवस्तार अभधकारी (SGSY) याांना
भवस्तार अभधकारी (समुिाय सांघटन व क्षमता बाांधणी) व भवस्तार अभधकारी (उद्योग) याांना भवस्तार

अभधकारी (Livelihoods and Bank Linkage ) असे सांबोधण्यात येईल. गटस्तरावर भवस्तार अभधकारी

(एसजीएसवाय व उद्योग) याांच्या जागा भरक्त असतील तर त्या जागा कांत्राटी तत्वावर िरण्यासाठी
वेगळयाने आिे श काढण्यात येतील.

या भवस्तार अभधकाऱयाांच्या भरक्त झालेल्या जागेवर पुढील

आिे शाांपयंत नव्याने िरती करण्यात येऊ नये.

तालुकास्तरावरील कक्षात वरील िोन भवस्तार

अभधकारी व िोन गट समन्वयक याांर्ा समावेश असेल. तालुका कक्षात िोन गट समन्वयकाांर्ी पिे

तात्काळ कांत्राटी पध्ितीने करार तत्वावर 11 मभहन्याच्या कालावधीसाठी एकभत्रत मानधनावर
िरण्यात यावीत. यासाठी पुढील प्रमाणे कायणपध्ितीर्ा अवलांब करण्यात येईल.
गट समन्वयकाांर्ी पिे िरतीबाबतर्े भनकष
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उमेिवार हा मान्यताप्राप्पत भवद्याभपठातून सोशल सायन्स अिवा समाजकायण (B.S.W) शाखेतून
पिवी उत्तीणण असावा. सोशल सायन्स अिवा समाजकायण (M.S.W) ककवा Master in Business
Administration (MBA) ककवा Post Graduation Diploma in Rural Development मध्ये

पिव्युत्तर असल्यास उमेिवाराांना प्राधान्य िे ण्यात यावे. तसेर् उमेिवार MS-CIT उत्तीणण
असल्यास प्राधान्य िे ण्यात यावे.


ग्रामीण िागात िाभरद्रय भनमुणलन कायणक्रम, स्वयांसहायता गट स्िापना, क्षमता बाांधणी, सांस्िीय
बाांधणी, प्रभशक्षण गरज ओळखणे (Training Need Assessment), प्रभशक्षण आराखडा तयार

करणे, भवभवध स्तरावर प्रभशक्षणार्े आयोजन, गटाांर्े लेखे अद्ययावत ठे वणे, Bank Linkage,
लोकसहिागावर आधारीत योजना इ. कामार्ा 3 वषार्ा शासकीय कायालय ककवा स्वयांसेवी
सांस्िेतील कामार्ा अनुिव असावा.


उमेिवारार्े वय शासनाने भवभहत केलेल्या वयोमयािे प्रमाणे असावे.



मराठी व इांग्रजी िाषेर्े ज्ञान असावे.



उमेिवाराकडे नेतृत्व, सांवाि, सांघटन बाांधणी व व्यवस्िापन, भवश्लेषण कौशल्य असावेत.

कतणव्ये व जबाबिाऱया
भवस्तार अभधकारी (समुिाय सांघटन व क्षमता बाांधणी) व भवस्तार अभधकारी (Livelihood &

Bank Linkage) आभण गट समन्वयक याांर्ी कतणव्ये व जबाबिाऱया पभरभशष्ट्ट क्र.2 मध्ये जोडण्यात
आल्या आहे त. त्यानुसार ते, ती कायण करतील.
मानधन व ित्ते

कांत्राट पध्ितीने नेमण्यात येणारे गट समन्वयक या पिासाठी िरमहा एकभत्रत मानधन रु.

18,000/- व एकभत्रत प्रवास ित्ता आभण िूरध्वनी ित्ता म्हणून िरमहा रु. 2000/- अभियानामार्णत

भनभश्र्त करण्यात येत आहे . सिरील खर्ण हा NRLM च्या उपलब्ध भनधीतील सांस्िा बाांधणी/क्षमता
बाांधणी व प्रभशक्षण या भशषाखाली अिा करण्यात येईल.
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कांत्राटी पध्ितीने भनवड पध्ित, प्रक्रीया आभण वेळापत्रक
गट समन्वयकार्ी भनवड कांत्राटी पध्ितीने 11 मभहन्याच्या कालावधीसाठी कांत्राटी पध्ितीने

करार तत्वावर स्पधात्मक पध्ितीने करण्यात यावी. यासाठी राज्यस्तरीय/भविागस्तरीय एक व
भजल्हास्तरावरील जास्त खपार्े एक अशा िोन मराठी वृत्तपत्रातून तसेर् भजल्हयाच्या वेबसाईटवरून

जाभहरातीस पुरेशी प्रभसध्िी िे ण्यात यावी. जाभहरातीर्ा नमूना पभरभशष्ट्ट क्र. 3 मध्ये उपलब्ध करुन
िे ण्यात आला आहे . उमेिवाराांकडू न पभरभशष्ट्ट क्र.4 च्या नमून्यामध्ये अजण मागभवण्यात यावेत. अजार्ा

नमूना भजल्हयाच्या वेब साईटवर भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा व पांर्ायत सभमतीमध्ये मोर्त
भवतरणासाठी उपलब्ध करून ठे वावा. प्राप्पत अजांर्ी छाननी करून पात्र ठरलेल्या उमेिवाराांर्ी लेखी व

मौभखक पभरक्षा घे वून गुणवत्तेच्या आधारे भनवड करण्यात येईल. सोबत जोडलेल्या पभरभशष्ट्ट क्र.1
अन्वये गटसमन्वयकाांर्ी िरती प्रभक्रया करण्यात येईल.

वरील प्रमाणे पिाांर्ी भनवड करण्यासाठी मुख्य कायणकारी अभधकारी, भज.प. याांच्या

अध्यक्षतेखाली खालील सभमती नेमण्यात येईल.

1. मुख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषि -

अध्यक्ष

2. प्रकल्प सांर्ालक, भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा-

सिस्य सभर्व

3. उपमुख्य कायणकारी अभधकारी (प्रशासन)

सिस्य

4. समाजकल्याण अभधकारी, भजल्हा पभरषि -

सिस्य

5. मभहला प्रभतभनधी (भविाग प्रमुख, भज.प./ गट भवकास अभधकारी)
6. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान प्रभतभनधी -

सिस्य

सिस्य

वरील सवण पिे हे अभियानासाठी तज्ञ म्हणून काम करतील. ही शासनाच्या कोणत्याही

श्रेणीतील ककवा सांवगातील पिे नाहीत. ही सवण पिे भनव्वळ कांत्राटी पध्ितीने मानधन तत्वावर िरण्यात
येत असल्यामुळे ते कधीर् कोणत्याही भनयभमत शासकीय पिाांवर हक्किार राहणार नाहीत.
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करारनामा
भनवड प्रक्रीयेतून पात्र ठरलेल्या उमेिवाराांनी भनवडीनांतर सात भिवसाच्या आत अभियान

कक्षाकडू न पुरभवण्यात आलेल्या करारनाम्याच्या नमुन्यात रु. 100 च्या बाँड पेपरवर करार करणे

आवश्यक राहील. करारनाम्यार्ा नमुना राज्य अभियान कक्षाकडू न स्वतांत्रपणे िे ण्यात येईल. तसेर्
भनवड प्रभक्रयेत पात्र ठरलेल्या उमेिवाराांनी पायािूत प्रभशक्षण यशस्वीपणे पुणण केल्यानांतरर् त्याांना
पिस्िापना िे ण्यात येईल.
क्षमता बाांधणी कायणक्रम
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाांतगणत भजल्हा व तालुका कक्षात कायणरत

असलेले सहाय्य्ाक प्रकल्प अभधकारी, भवस्तार अभधकारी व गट समन्वयक आभण इतर कमणर्ारी याांना
वेळोवळी गरजेनुसार प्रभशक्षण भिले जाईल. तसेर् त्याांच्यासाठी अभ्यास िौऱयार्े आयोजन राज्य भमशन

व्यवस्िापन कक्षाकडू न केले जाईल. या सवण क्षमता बाांधणी कायणक्रमाांना वरील अभधकारी/कमणर्ारी
याांनी उपस्स्ित राहणे बांधनकारक असेल. सिरील अभियानासाठी उपलब्ध होणाऱया मनुष्ट्यबळास मुख्य

कायणकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान याांच्या मान्यतेभशवाय
अभियानाव्यभतरीक्त कामे िे ण्यात येवू नये.
भनवड प्रभकयेर्ा खर्ण
गट समन्वयकाांर्ी पिे िरण्यासाठी घे ण्यात येणाऱया भनवड प्रभक्रयेसाठीर्ा खर्ण हा NRLM

(Non Intensive) अांतगणत उपलब्ध 5% प्रशासकीय भनधीमधून करण्यात यावा.
सांभनयांत्रण व अहवाल

राज्य भमशन व्यवस्िापन कक्षामार्णत िे ण्यात येणाऱया MIS Template मध्ये प्रत्येक भवस्तार

अभधकारी व गट समन्वयकाांनी त्याांर्ा माभसक प्रगती अहवाल गट भवकास अभधकारी याांच्यामार्णत
प्रकल्प सांर्ालक याांना िरमहा 5 तारखेपयंत सािर करणे आवश्यक आहे .
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भजल्हा समन्वयक त्याांर्ा माभसक प्रगती अहवाल प्रकल्प सांर्ालक याांना 5 तारखेपयंत

सािर करतील.

प्रकल्प सांर्ालक, भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा, हे सांकभलत अहवाल प्रत्येक

मभहन्याच्या 10 तारखेपयंत राज्य भमशन व्यवस्िापन कक्षास सािर करतील.

सिर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेब साइटवर

उपलब्ध्ा करण्यात आलेला असून त्यार्ा सांगणक साांकेताांक 2013032012500558420 असा आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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( डॉ.नरेश भगते )
उप सभर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल याांर्े सभर्व,
2. मा. मुख्यमांत्री याांर्े सभर्व

3. मा. उपमुख्यमांत्री याांर्े सभर्व
4. मा. मुख्यसभर्व याांर्े सहसभर्व

5. सभर्व, भनयोजन/भवत्त/सामाभजक न्याय/आभिवासी भवकास/मभहला व बाल

कल्याण/सहकार/कृषी व पिुम/उद्योग,उजा व कामगार/शालेय भशक्षण / उच्र् व
तांत्रभशक्षण/रोजगार व स्वयांरोजगार, मांत्रालय, मुांबई.

6. महासांर्ालक, राजमाता भजजाऊ माता बालआरोग्य व पोषण भमशन, सांर्ालक
(NRHM)

7. महालेखापाल (लेखापभरक्षा), मुांबई / नागपूर (पार् प्रतींसह)
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8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर (पार् प्रतींसह)
9. सवण भविागीय आयुक्त

10. मुख्य कायणकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सीबीडी
बेलापूर, नवी मुांबई - 400 614
11. सवण भजल्हाभधकारी,

12. व्यवस्िापकीय सांर्ालक, मभहला आर्मिक भवकास महामांडळ, गृहभनमाण िवन,
बाांद्रा (प.), मुांबई.
13. सवण मुख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा
14. सवण उपायुक्त (आस्िापना / भवकास) भविागीय आयुक्त याांर्े कायालय
15. सवण प्रकल्प सांर्ालक, भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा
16. गट भवकास अभधकारी, पांर्ायत सभमती (सवण)
17. सांर्ालक, युभनसेर्/ SIRD, पुणे

18. जनरल मॅनेजर व भनमांत्रक, राज्य अग्रणी बँक, बँक ऑर् महाराष्ट्र, पुणे
19. आयुक्त, मभहला व बाल भवकास सभमती
20. अध्यक्ष, नाबाडण , बाांद्रा (पूवण), मुांबई
21. भनवडनस्ती
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पभरभशष्ट्ट क्र.1
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाांतगणत Non-Intensive तालुक्याांतगणत गट
समन्वयक िरती वेळापत्रक
तपशील

अ.क्र.

कालावधी

1

भजल्हास्तरावरून वृत्तपत्रामध्ये जाभहरात प्रभसध्ि

एभप्रल 2013 र्ा पभहला आठवडा

2

अजण सािर करण्यार्ी अांभतम तारीख

एभप्रल 2013 र्ा भतसरा आठवडा

3

अजांर्ी छाननी करून पात्र उमेिवाराांर्ी यािी

एभप्रल 2013 र्ा र्ौिा आठवडा

4

उमेिवाराकडू न हरकती नोंिवणे

एभप्रल 2013 र्ा र्ौिा आठवडा

5

हरकतींर्ा भनपटारा करणे

एभप्रल 2013 र्ा र्ौिा आठवडा

6

लेखी पभरक्षेसाठी अांभतम पात्र उमेिवाराांर्ी यािी

एभप्रल 2013 र्ा र्ौिा आठवडा

7

लेखी पभरक्षेर्े आयोजन

मे 2013 र्ा िुसरा आठवडा

8

लेखी पभरक्षेर्ा भनकाल जाभहर करणे

मे 2013 र्ा िुसरा आठवडा

9

मौभखक पभरक्षाांर्े आयोजन

मे 2013 र्ा भतसरा आठवडा

10

अांभतम भनवड यािी व प्रभतक्षा यािी प्रभसध्ि करणे

मे 2013 र्ा भतसरा आठवडा

करणे

प्रभसध्ि करणे

प्रभसध्ि करणे
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पभरभशष्ट्ट क्र. 2
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाांतगणत Non-Intensive तालुक्याांतगणत गट समन्वयक याांर्े
कतणव्य व जबाबिाऱया

अ) भवस्तार अभधकारी (समुिाय सांघटन व क्षमता बाांधणी )
1. मभहन्यातील प्रत्येक सोमवार वगळता इतर सवण कामकाजाच्या भिवशी क्षेत्र िेटी करणे

आवश्यक आहे . मभहन्यात भकमान 10 भिवस गावाांमध्ये मुक्काम करणे आवश्यक आहे .

2. बर्त गटाांर्ी स्िापना व गटाांनी पांर्सुत्रीर्ा अवलांब करावा यासाठी त्याांना भनयभमत

मागणिशणन करणे.

3. बर्त गटाांच्या बैठकाांना भनयभमत उपस्स्ित राहणे व िस्तावेज तपासणी करून त्याांना

सुधारणा सुर्भवणे.

4. गटाांर्ी गुणवत्ता वृध्िींगत होण्याच्या दृष्ट्टीने तालुका ते ग्रामस्तरापयं त अभियानासांबांभधत

सवण घटकाांर्ी प्रभशक्षण गरज (Training Need Assessment- TNA) करणे व त्यानुसार

प्रभशक्षणार्े मोड्युल, साभहत्य भवकभसत करणे व तालुक्यार्ा गावभनहाय क्षमता बाांधणी
आराखडा तयार करून त्यानुसार गटाांर्ी क्षमता बाांधणी करणे.

5. बर्त गटाांशी सुसांवाि साधणे, सांस्िात्मक बळकटी करणे, क्षमतावृध्िी करणे, गटाांना

प्रोत्साहीत करण्यार्ी जबाबिारी पार पाडणे.

6. बर्त गटाांच्या बळकटीकरण / सक्षमीकरण करण्यासाठी त्याांना मागणिशणन करणे.
7. तालुक्यातील गटाांर्ी िर तीन मभहन्याांनी प्रतवारी तयार करणे.
8. गट भवकास अभधकारी याांना िरमहा अहवाल सािर करणे.
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oeiaLhilkknao o vleohileviL(राीराकिधअ )ातस्िव )ब
1.

मभहन्यातील प्रत्येक सोमवार वगळता इतर सवण कामकाजाच्या भिवशी क्षेत्र िेटी करणे

2.

बर्त गटाांनी पांर्सुत्रीर्ा वापर करावा यासाठी गटाांना भनयभमत मागणिशणन करणे.

आवश्यक आहे . मभहन्यात भकमान 10 भिवस गावाांमध्ये मुक्काम करणे आवश्यक आहे .

3.

गटाांतील प्रत्येक सिस्याांर्ा Micro Investment plan तयार करण्यासाठी सिस्याांना

4.

बँकाांसोबत समन्वय करून बर्त गटाांना भनयभमत पतपुरवठा करणे.

सहाय्य करणे.

5.

बर्त गट खरेिी करत असलेल्या सामुग्री बाबत ताांभत्रक मागणिशणन करणे.

7.

बर्त गटाांसाठी शाश्वत उपजीभवकेर्े पयाय उपलब्ध करून िे णे.

8.

गटाांच्या वस्तुांच्या पणन माकेकटग बाबत सहकायण करणे.

9.

बर्त गटाांच्या बैठकाांना उपस्स्ित राहणे व िस्तावेज तपासणी करून त्याांना सुधारणा
सूर्भवणे.

10.

गट भवकास अभधकारी याांना िरमहा अहवाल सािर करणे.

क) गट समन्वयक
1.

मभहन्यातील प्रत्येक सोमवार वगळता इतर सवण कामकाजाच्या भिवशी क्षेत्र िेटी करणे

आवश्यक आहे . मभहन्यात भकमान 15 भिवस गावाांमध्ये मुक्काम करणे आवश्यक आहे .
2. बर्त गटाांनी पांर्सुत्रीर्ा अवलांब करावा यासाठी गटाांच्या बैठकाांना भनयभमत उपस्स्ित
राहू न मागणिशणन करणे.

3. अस्स्तत्वातील स्वयांसहायता गटाांर्े िजा भनभश्र्त करण्यासाठी िरमहा प्रतवारी

(Gradation) ठरभवणे. त्यासाठी आवश्यक तक्ते भवकभसत करणे व प्रतवारीर्ी प्रक्रीया
िरमहा करणे, गटाांर्ी गुणवत्ता वृांकध्िगत करणे.
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4. समुिायात उत्कृष्ट्ट काम करणाऱया उत्साही व नेतृत्व गुण असणाऱया व्यक्ती (Best

Practitioners) व बुक भकपरर्ा शोध घे णे, प्रभशक्षण िे वून त्याांर्ी क्षमता बाांधणी करणे.

5. तालुका ते ग्रामस्तरापयंत अभियानासांबांभधत सवण घटकाांर्ी प्रभशक्षण गरज (Training Need

Assessment- TNA) करणे व त्यानुसार प्रभशक्षणार्े मोडयुल, साभहत्य भवकभसत करणे व
तालुक्यार्ा गावभनहाय क्षमता बाांधणी आराखडा तयार करून त्यानुसार गटाांर्ी क्षमता
बाांधणी करणे.

6. गटाांना बर्तीर्ी सवय लावून त्याांच्यासाठी Micro Investment plan तयार करणे, मुख्य

व्यवसायासाठी सक्षम करणे, बँकेर्े कजण भमळभवण्यासाठी प्रयत्नभशल राहणे. व्यवसाय सुरू
करण्यात गटाला सहकायण करणे व वस्तुांच्या पणन माकेकटग बाबत सहकायण करणे.

7. गटाांर्ी प्रतवारी तयार करणे, आर्मिक साक्षरता (Financial Literacy) व सांस्िात्मक

बळकटीकरण करणे.

8. बर्त गटाांनी अांतगणत कजणव्यवहार व कजार्ी परतर्ेड करण्यासाठी मागणिशणन करणे.
9. बँकाांच्या अभधकाऱयाांशी योग्य समन्वय राखून गटाांना येणाऱया अडीअडर्णी सोडवून गटाांर्े

Bank Linkage वाढभवणे.

10. गट भवकास अभधकारी याांना िरमहा अहवाल सािर करणे.
11. इतर अनुषांगीक कामे करणे.
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पभरभशष्ट्ट क्र. 3
जाभहरातीर्ा नमूना
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा, -------------जाभहरात क्र .----------/ भिनाांक
भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा -------------- मार्णत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती

अभियानाांतगणत Non-Intensive तालुक्यात बर्त गटार्ी स्िापना, सक्षमीकरण, बळकटीकरण,
सांगोपन, क्षमता बाांधणी इ. कामे करण्यासाठी कांत्राटी पध्ितीने 11 मभहन्याांच्या कालावधीकरीता

पांर्ायत सभमती ---------------------- अांतगणत गटसमन्वयकाांच्या -------------------------पिासाठी खालील शैक्षभणक पात्रता व अनुिव असलेल्या उमेिवाराांकडू न अजण मागभवण्यात येत आहे त.
सिर पिे केवळ मानधनी व कांत्राटी असल्यामूळे कधीर् शासकीय सेवेमध्ये कायम करण्यात येणार

नाहीत. इच्छू क उमेिवाराांनी भि. *---------------- रोजी साांयकाळी 5.00 वाजेपयंत भवभहत नमून्यात

अजण सािर करावा. अजार्ा नमूना------------------या सांकेतस्िळावर तसेर् कायालय भजल्हा
ग्रामीण भवकास यांत्रणा व सवण पांर्ायत सभमत्यामध्ये उपलब्ध असेल. अजण सािर करताना राष्ट्रीयकृत

बँकेर्ा रु. 100/- र्ा धनाकषण (D.D. Only) प्रकल्प सांर्ालक, भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा--------------- याांर्े नावे काढणे आवश्यक आहे . तसेर् आवश्यक कागिपत्राच्या साक्षाांभकत प्रती, अभलकडील
काळात काढलेले 2 पासपोटण साईज र्ोटो व स्वत:र्ा पत्रव्यवहारार्ा पत्ता टाकलेले 2 भलर्ार्े जोडणे

आवश्यक आहे . प्राप्पत अजार्ी छाननी करुन प्राप्पत उमेिवाराांर्ी भनवड लेखी व मौभखक पभरक्षाद्वारे

करण्यात येईल. पिाांच्या सांख्येत बिल, शैक्षभणक व अनुिव भनकषातील बिल करण्यार्े अभधकार
अिवा जाभहरात रद्द करण्यार्े अभधकार, मुख्य कायणकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण
जीवनोन्नती अभियान याांना राहतील.
पिार्े नाांव
शैक्षभणक अहण ता

गट समन्वयक (पिसांख्या : ------------)


उमेिवार हा मान्यताप्राप्पत भवद्याभपठातून सोशल सायन्स अिवा समाजकायण
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(B.S.W) शाखेतून पिवी उत्तीणण असावा. सोशल सायन्स अिवा समाजकायण

(M.S.W) ककवा Master in Business Administration (MBA) ककवा Post
Graduation Diploma in Rural Development मध्ये पिव्युत्तर असल्यास
उमेिवाराांना प्राधान्य िे ण्यात यावे.


मराठी व इांग्रजी िाषेर्े ज्ञान असावे व उमेिवार MS-CIT उत्तीणण असल्यास

प्राधान्य िे ण्यात यावे.
अनुिव

ग्रामीण िागात िाभरद्र्य भनमूणलन कायणक्रम, स्वयांसहायता गट स्िापना, क्षमता

बाांधणी, सांस्िीय बाांधणी, प्रभशक्षण गरज ओळखणे (Training Need Assessment )

प्रभशक्षण आराखडा तयार करणे, भवभवध स्तरावर प्रभशक्षणार्े आयोजन, गटार्े लेखे
अद्यावत करणे, Bank Linkage, लोकसहिागावर आधारीत योजना, इ.कामार्ा 3
वषार्ा शासकीय कायालय ककवा स्वयांसेवी सांस्िे तील कामार्ा अनुिव असावा.
वयोमयािा

उमेिवारार्े वय शासनाने भवहीत केलेल्या वयोमयािे प्रमाणे असावे.

कामार्े स्वरुप

प्रत्येक मभहन्यात गावात भकमान 15 भिवस मुक्काम, गटाांच्या बैठकाांना भनयमीत

उपस्स्िती, अस्स्तत्वातील स्वयांसहायता गटाांर्े िजा उां र्ाभवणे, समुिायात उत्कृष्ट्ट
काम करणाऱया व्यक्ती, (Best Practitioners) व बुकभकपर याांर्ा शोध, प्रभशक्षणाांर्े
आयोजन, आर्मिक साक्षरता, (Financial Literacy) व सांस्िाांत्मक बळकटीकरण,
Bank Linkage इत्यािी कामे करणे.

भिनाांक :
भठकाण:
टीप:- भवहीत नमुन्यात भिनाांक

/

/2013 रोजी सायांकाळी 5.00 वाजे नांतर व भवहीत

नमुन्या व्यभतभरक्त असलेले अजण स्स्वकारले जाणार नाहीत.
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अध्यक्ष
भजल्हा ग्रामीण भवकास यांत्रणा
मुख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषि---------

---
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पभरभशष्ट्ट क्र. 4
अजार्ा नमुना
Maharashtra State Rural Livelihoods Mission
District Rural Development Agency (DRDA)
Application Form for post of Block Co-ordinator
To,
The Chief Executive Officer,
Zilla Parishad --------------------

अशलकडील काळात
काढलेला कलि

Subject : Application for the post of Block Co-ordinators under MSRLM
SECTION A
1. Applicant Details
Name (first-middle-last)
Date of birth (dd-mm-yyyy)
Age as on 01/02/2013
Place of birth
Category (SC,ST,SBC,VJ,NT (A,B,C,D),
OBC, Open, etc.
Sex
{ } Male { } Female
Permanent Address

Tel. No. :

पासपोटण फोटो
स्वाक्षिीसह
(Self attested)

Mobile No. :

Current Address (If different than
permanent address)
Tel. No. :

Mobile No. :

Email ID
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SECTION B
1. Educational details (From S.S.C. onwards)
College /
University /
Qualification
Institute
Board

2. Other Courses / Additional Qualification
Sr.No.
Title of the Course/
Instiute/
qualification/ award
University

Mark %

Year of Passing

Part Time/ Full Time

Subjects /
Specialization

Duration & Year of
passing

3. Computer Skill Details : (Examination Passed)
1.
2.
3.
SECTION C
1. Nature of present employment :- (contract / permanent)2. Expenditure Details
Sr.No.
Name of
Joining
Leaving
Total Experience
Organisation
Date
Date
(Year/Month/Day)

Position
held

Role/ Nature of
duties

SECTION D
1. Any other information the applicant would like to mention : (Research papers, Publications) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पष्ृ ठ 19 पैकी 18
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2. Details of Demand Draft (DD) – Number of DD -------------------------- Date of DD -------------- Name of Bank ---------------------------------, Branch -------------------3. Two Self attested photos enclosed (Y//N)
4. Two Self addressed envelope enclosed (Y//N)
I, the undersigned, hereby declare that all the above information is valid and accurate to the best of my knowledge.
Date :
Place :

Signature

Note :
1. The applications should reach to The Chief Executive Officer, Zilla Parishad ---------- by / / 2013 upto 5.00 p.m.
(By post or through hand devliery only, electronic applications will not be considered.
2. All the candidates of the above positions should be conversant with computer operations.
3. Please attach attested copies of the relevant documents, the application may not be considered if not supported by
relevant documents.
4. Applications which are not in prescribed form will be rejected.
************
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