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प्रस्तािना
केंद्र शासनाने सप्टें बर, 2010 मध्ये नॅशनल इनोव्हे शन कौजन्सलची स्थापना केलेली आहे . या

कौजन्सलने केलेल्या जशफारशीनुसार शासन जनर्णय क्रमाांक एसआयसी-2113/प्र.क्र.-1/2013/1471,
जदनाांक ४ माचण, 20१4 अन्िये स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलची स्थापना करण्यात आलेली आहे . राज्यासाठी
नि सांकल्पनेचा आराखडा तयार करुन त्या सांकल्पनाांना मूतणरुप दे ण्यासाठी पूरक िातािरर् जनर्ममती

करर्े, तसेच त्याबाबतचा प्रचार ि प्रसार करण्यास सहाय्य करर्े, निीन सांकल्पनाांचा शोध घे ण्यासाठी
स्थाजनक शाळा, जिद्यापीठे तथा

सांशोधनात्मक सांस्था यामधून तज्ाांद्वारे

जिद्याथी ि तरुर्िगाला

मागणदशणन करर्े ि पयायाने दे शाच्या आर्मथक जिकासास चालना दे र्े हे काम प्रामुख्याने स्टे ट इनोव्हे शन

कौजन्सलकडे सोपजिण्यात आलेले आहे . स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलचे काम अजधक प्रभािीपर्े होण्यासाठी

ग्रामीर् स्तरािर दे खील याबाबतची िागृती करर्े आिश्यक आहे . त्याकरीता कृजष, फलोत्पादन,
स्िच्छता, सािणिजनक आरोग्य, जशक्षर्, पार्ीपुरिठा या मूलभूत बाबीखेरीि दूरसांचार, पर्न,
िैितांत्रज्ान ि सूक्ष्म तांत्रज्ान, पयािरर् , अपारांपाजरक ऊिा तथा लोककलाांचे ितन इत्याजद जिजिध

क्षेत्रात ग्रामीर् स्तरािर लोक िागृती करण्याची ि सामान्य लोकाांना या उपक्रमात सहभागी करुन
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घे ण्याची आिश्यकता आहे . त्याकजरता स्टे ट इनोव्हे शन

कौजन्सलला सहाय्यभूत ठरेल अशी

जिल्हास्तरािर, जिल्हा नाजिन्यता पजरषद (DIC) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या जिधाराधीन होती.
याबाबत सिणकष जिचार करुन शासनाने सिण जिल््ाांसाठी खालीलप्रमार्े जिल्हा नाजिन्यता

पजरषद स्थापन करण्याचा जनर्णय घे तलेला आहे .

शासन जनर्णय

जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे मध्ये खालील सदस्याांचा अांतभाि असेल

१)

जिल्हाजधकारी

अध्यक्ष

३)

स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलचे प्रजतजनधी

सदस्य

५)

जिल्हा कृजष अजधकारी

सदस्य

७)

जिल्हा उद्योग अजधकारी

सदस्य

प्रादे जशक कृजष/ ताांजत्रक जिद्याजपठातील उप कुलगुरु

सदस्य

२)
४)
६)
८)
९)

मुख्य कायणकारी अजधकारी

सदस्य

जिल्हा पोलीस अजधक्षक

सदस्य

जिल्हा आरोग्य अजधकारी

सदस्य

प्रादे जशक जिद्याजपठातील उप कुलगुरु

सदस्य

सदस्य

१०) मान्यिर अशासकीय सांस्थे तील नामजनदे जशत व्यक्ती

सदस्य

११) प्रजतथयश, प्रगतीशील शेतकरी/मच्च्छमार तथा
१२)

निसांकल्पनेचा प्रितणक

सदस्य

सजक्रय मजहला सहाय्य बचत गटातील प्रजतजनधी

सदस्य सजचि

१३) जिल्हा जनयोिन अजधकारी

याखेरीि जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे ला आिश्यकतेनुसार 2 जिशेष सदस्य या बैठकीकजरता
जनमांजत्रत करता येतील. तसेच सदस्य सजचिाांना त्याांच्या कामात ताांजत्रक/सांगर्कीय इत्यादी बाबींमध्ये
सिणतोपरी

सहाय्य

करण्यासाठी

जनव्िळ

तात्पुरत्या

स्िरुपात

(

प्रथमत:

३

िषासाठी
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सल्लागार/सांगर्कीय सहाय्यक उपलब्ध करुन घे ण्याची जिल्हाजधकाऱयाांना मुभा असेल.

मात्र,

याकजरता मानधन तथा िेतन अनुज्ेय न करता सल्लागाराच्या शुल्कानुसार त्याचे प्रदान जिल्हा
नाजिन्यता पजरषदे च्या जनधीतून स्ितांत्रपर्े करण्यात येईल.
उजदे ष्ट्टे :-

या पजरषदे ची उजदे ष्ट्टे,काये ि कायणकक्षा खालीलप्रमार्े राहील :-

जिल्हा नाजिन्यता पजरषद ( District Innovation Council ) जिल््ाचा सिांगीर् जिकास घडिून

आर्ण्यासाठी निीन सांकल्पनाांना प्रोत्साजहत करेल . जिल्हा स्तरािरील सिण जिभागाांकजरता ही पजरषद

मागणदशणक म्हर्ून एकछत्री भूजमका बिािेल ि जिल््ातील गुर्ित्ता , कला, उपक्रमजशलता,

उद्योगजशलता, नैसर्मगक साधनसांपत्ती याांचा प्रभािीपर्े िापर करेल . याखेरीि शाळा, महाजिद्यालये ,
कारखाने, जशक्षर् ि सांशोधन सांस्था याांच्यात समन्िय साधून जिद्याथी, तथा तरुर् बुध्दीिीिी िगाला
निीन सांकल्पनाांचा शोध घे ण्यासाठी ही पजरषद प्रिृत्त करेल ि बजक्षस पात्र सांकल्पनाना बजक्षसे दे ऊन

त्याांचा गौरि दे खील करेल. जिल््ाच्या ि पयायाने दे शाच्या आर्मथक जिकासास चालना दे ण्यासाठी ही
पजरषद प्रयत्नजशल राहील.
काये :-

१)

जिल्हा नाजिन्यता पजरषद ही स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलला त्याांच्या कायात सहकायण करेल.

२)

जिल्हा स्तरािरील नव्या सांकल्पनाांकजरता ही पजरषद, पूरक िातािरर् जनर्ममती करेल.

४)

ग्रामीर् स्तरािरील स्थाजनक कौशल्ये तसेच निीन सांकल्पना शोधून त्याांना मूतणरुप

३)

जिल्हयाकजरता निीन सांकल्पनाांचा आराखडा तयार करेल.

दे ण्यासाठी सांबांजधताांना प्रोत्साजहत करेल, .मागणदशणन करेल तसेच बजक्षसपात्र सांकल्पनाांची जनिड
करुन त्याांना जशष्ट्यिृत्ती, आर्मथक सहाय्य तथा बजक्षसे दे ऊन त्याांचा गौरि करेल
५)

स्थाजनक शाळा, महाजिद्यालये , जिद्यापीठे , सांशोधन ि जिकासात्मक सांस्थेतील जिद्याथी

तथा तरुर् बुजध्दिीिी िगाला मागणदशणन करण्याकजरता सेजमनार / कायणशाळा ि व्याख्याने
आयोजित करेल.
६)

जिल््ातील स्थाजनक उद्योगाांना प्रोत्साजहत करेल.
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७)

स्टे ट इनोव्हे शन पोटण लकजरता उपयुक्त ठरर्ारे जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे चे पोटण ल

जिकजसत करेल.

कायणकक्षा :-

जिल्हा नाजित्यता पजरषद ही स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलला त्याांच्या कायात सहकायण करेल.

जिल्हा स्तरािर निीन सांकल्पना राबजिण्यासाठी शासन जनर्णय

क्रमाांक डीएपी १०१४/प्र.क्र

६८/कायासन १४८१, जदनाांक २७ िून, २०१४ अन्िये जिल््ासाठी प्राप्त नाजिन्यपूर्ण योिनाकजरताच्या
4.5% जनयतव्ययापैकी प्रत्येक जिल््ासाठी जडच्स्रक्ट इनोव्हे शन फांड म्हर्ून उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेला 0.5% जनयतव्यय, या प्रयोिनासाठी उपयोगात आर्ण्यात येईल. याखेरीि व्यािसाजयक

क्षेत्रातून सामाजिक दाजयत्िाद्वारे प्राप्त होर्ा-या दे र्ग्या तसेच राज्य ि केंद्रशासनाकडू न प्राप्त होर्ारा
जनधी याद्वारे या जनधीची व्याप्ती िाढजिण्यासाठी जिल्हा नाजिन्यता पजरषद प्रयत्नजशल राहील. समाि

िीिन उां चािण्यासाठी ि लोकाजभमुख प्रशासनाच्या दृष्ट्टीने कायण करण्यासाठी जिल्हा नाजिन्यता पजरषद
कजटबध्द असेल.

जिल्हा नाजिन्यता पजरषद, नि सांकल्पना राबजिण्यासाठी प्रामुख्याने खालील क्षेत्राांचा जिचार

करेल :-

कृजष, फलोत्पादन, जशक्षर्, सािणिजनक आरोग्य, जपण्याचे शुध्दपार्ी, आर्मथकिृध्दी, दाजरद्रय,

असमानता, नागरीकरर्, जित्त, दूरसांचार, िैितांत्रज्ान, सुक्ष्म िैितांत्रज्ान, अपारांपारीक उिा, या
व्यजतजरक्त निीन सांकल्पना राबजिण्यासाठी इतर कोर्त्याही क्षेत्राचा जिचार या पजरषदे ला करता येईल.
जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे चा जनधी िापरण्याबाबत मागणदशणक सुचना :१)

13 व्या जित्त आयोगाने जदलेल्या मागणदशणक सूचनाांनुसार जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे चा

जनधी ( District Innovation Fund ) उपयोगात आर्ण्यात यािा.
२)

हा जनधी प्रामुख्याने पायाभूत सुजिधाांचे भाांडिली मूल्य िर्मधत करण्यासाठी उपयोगात

३)

समािातील सिण स्तरािरील लोकाांना उपयुक्त ठरतील अशा स्िरुपाच्या नव्या सांकल्पना

आर्ण्यात यािा. मात्र निीन भाांडिली गुांतिर्ूक करण्यासाठी हा जनधी िापरण्यात येऊ नये.
राबजिण्यासाठी प्रामुख्याने या जनधीचा िापर करण्यात यािा.
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४)
५)

या जनधी अांतगणत सुरु कराियाचे प्रकल्प हे प्रामुख्याने मागर्ी धार्मिर्े असािेत.

जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे अांतगणत प्राप्त होर्ारा जनधी प्रत्येक जिल््ासाठी स्ितांत्र बँक

खाते उघडू न त्यात िगण करण्यात यािा. या खचाचा ताळमेळ तथा लेखापरीक्षा याबाबतची
िबाबदारी जिल्हा जनयोिन अजधकारी याांची राहील.
६)

जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे ची बैठक 3 मजहन्याांतून जकमान एकदा आयोजित करण्यात

यािी ि पजरषदे ने आपल्या कामाचा जतमाही अहिाल स्टे ट इनोव्हे शन कौजन्सलला सादर करािा.
आपल्या निीन सांकल्पनाांच्या प्रयोिनाथण जिल्हा नाजिन्यता पजरषदे ला आिश्यकतेनुसार 5 ते 7
सदस्याांची कायणकारी सजमती स्थापन करण्याची मुभा असेल. या सजमतीच्या अशासकीय

सदस्याांना प्रिास ि दै जनक भत्ता हा शासनाच्या उपसजचि दिाच्या अजधका-याांना अनुज्ेय
असलेल्या प्रिास ि दै जनक भत्त्याप्रमार्े अनुज्ेय करण्यात यािा ि त्याकजरता होर्ारा खचण जिल्हा
नाजिन्यता पजरषदे च्या जनधीतून भागजिण्यात यािा.

सदर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408141526370116 असा आहे . हा आदे श जडिीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

Anuradha
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Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Anuradha
Ravindra Patil
Date: 2014.08.14 15:24:50 +05'30'

( अनुराधा पाटील)

प्रत,

उप सजचि, जनयोिन जिभाग
१. मा.राज्यपाल याांचे सजचि, मुांबई
२. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सजचि, मांत्रालय, मुांबई
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३. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे उप सजचि, मांत्रालय, मुांबई

4. मा. मुख्य सजचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई

5. डॉ.रघुनाथ माशेलकर, CSIR, नॅशनल केजमकल लॅबोरेटरी, पाषार् रोड, पुर्े
6. सजचि, सायन्स ॲन्ड टे क्नॉलॉिी जिभाग, शहीद िीत सींग मागण ,निी जदल्ली११००१६

7. प्रादे जशक जिद्यापीठातील उप कुलगुरु

8. प्रादे जशक कृजष / ताांजत्रक जिद्यापीठातील उप कुलगुरु
9.

अध्यक्ष, MCCIA, ५०५, अे-िींग, एमसीसीआयए रेड टॉिर, ४०३ सेनापती बापट

मागण , पुर्े, महाराष्ट्र- ४११ ०१६

10. अध्यक्ष, CII , १०५ काकड चेंबर, डॉ.ॲने बेझांट रोड, िरळी, मुांबई-४०००१८
11. सांचालक, आय.आय.टी. पिई , आदी शांकराचायण मागण , मुांबई-४०००७६

12. सांचालक, इन्स्टीटयूट ऑफ केजमकल टे क्नॉलॉिी, नाथलाल पारेख मागण , माटुां गा
(पूिण), मुांबई-४०००१९

13. सांचालक, IISER, डॉ.होमी भाभा रोड, पाषार्, पुर्े-४११००८
14. अध्यक्ष, रािीि गाांधी जिज्ान ि तांत्रज्ान आयोग, मुांबई

15. सिण जिभागाचे अपर मुख्य सजचि/प्रधान सजचि/सजचि, मांत्रालय, मुांबई

16. डॉ.रािेंद्र िगदाळे , महासांचालक, जिज्ान ि तांत्रज्ान पाकण,पुर्े जिद्यापीठ, पुर्े
17. महासांचालक, यशदा, पुर्े
18. सिण जिभागीय आयुक्त
19. सिण जिल्हाजधकारी

20. सिण मुख्य कायणकारी अजधकारी

21. महालेखापाल (लेखापजरक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुांबई

22. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ेयता)-१, महाराष्ट्र, मुांबई
23. महालेखापाल ( लेखापजरक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर
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24. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर
25. सांचालक, लेखा ि कोषागारे , महाराष्ट्र राज्य, मुांबई

26. सहसांचालक, लेखा ि कोषागारे , कोकर्, पुर्े, नाजशक, औरांगाबाद,अमरािती आजर् नागपूर
२7. अजधदान ि लेखा अजधकारी, मुांबई
२8. जनिासी लेखा अजधकारी, मुांबई

29. सिण सह/उप/अिर सजचि, जनयोिन जिभाग, मांत्रालय, मुांबई.
30. सिण कक्ष अजधकारी, जनयोिन जिभाग, मांत्रालय, मुांबई

31. जनिडनस्ती कायासन-१४७१, जनयोिन जिभाग, मांत्रालय, मुांबई
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