
 
जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली च्या 
काययकारी पजरषदेिील (Governing Council) 
िामजिदेजिि सदसयाांची जियुक्िी करणेबाबि. 
 

 महाराष्र िासि  
उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग 

                                                 िासि जिणयय क्र.डीएमएफ-0217/प्र.क्र.22/उद्योग-9,
                                      मांत्रालय, मुांबई 400 032.               

                                                             जदिाांक :- 11 एजप्रल, 2017.             
 

पहा-    1. िासि अजिसुचिा क्र. एमडीएफ 615/51/प्र. क्र. 34/ उद्योग-9,                
                जदिाांक 01.09.2016. (महाराष्र िासि रािपत्र, प्रकाजिि जदिाांक 07.09.2016.) 
 2. िासि अजिसुचिा क्र. एमडीएफ 0615/प्र. क्र. 34/ उद्योग-9,                
                जदिाांक 01.09.2016. (महाराष्र िासि रािपत्र, प्रकाजिि जदिाांक 07.09.2016.) 
 

प्रसिाविा- 
 खाण मांत्रालय, भारि सरकार याांिी खाण व खजििे (जवकसि व जवजियमि) अजिजियम, 1957 

मध्य े सुिारणा करूि खाण व खजििे (जवकसि व जवजियमि) सुिारणा अजिजियम, 2015 हा िासि 
अजिसुचिा, जदिाांक 27.03.2015 अन्वय ेअजिसूजचि केला आहे. 
2. प्रसिुि खाण व खजििे (जवकसि व जवजियमि) सुिारणा अजिजियम, 2015 मिील कलम ९ (B) 
मिील िरिुदींिुसार राज्यािील प्रत्येक जिल्यामध्ये खाणबाजिि क्षते्र व व्यक्िींच्या जवकासाकजरिा 
जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि सथापि करणे अपेजक्षि आहे. सदरील िरिुदींच्या अिुषांगािे जदिाांक 
01.09.2016 च्या िासि अजिसुचिे अन्वय े जिल्हा खजिि प्रजिष्ठािची सथापिा, रचिा व 
काययपध्दिीबाबिच ेजियम जिगयजमि करण्याि आले आहेि. 
3. सदर जियमािील िरिुदींच्या अिुषांगािे जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली च्या काययकारी 
पजरषदेमिील (Governing Council) िामजिदेजिि सदसयाांच्या जियुक्िीकजरिा हहगोली जिल्याचे 
पालक मांत्री िथा अध्यक्ष जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली याांच्याकडूि जिफारस प्राप्ि झाली आहे. 
सदर जिफारिींच्या अिुषांगािे जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली याांच्या काययकारी पजरषदेवरील 
(Governing Council) िामजिदेजिि सदसयाांच्या जियुक्िीचा प्रसिाव िासिाच्या जवचारािीि होिा.  
 
िासि जिणयय :- 

उपरोक्ि वसिुस्सथिी लक्षाि घेिा िासि अजिसुचिा जदिाांक 01.09.2016 च्या िरिदुींच्या 
अिुषांगािे जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली च्या काययकारी पजरषदेवर (Governing Council) पुढील 
सदसयाांची िामजिदेजिि सदसय म्हणिू जियुक्िी करण्यास सहमिी देण्याि येि आहे. 
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                         प्रजिष्ठािचे िाव- जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली. 
 अ. क्र. सदसय पदिाम िामजिदेिि / जिफारस 

01 जिल्यािील जविािसभा 
/  जविािपजरषद 
सदसयाांमिूि कमाल 03 
सदसय 

सदसय 01. मा. श्री. िान्हािी मुटकुळे, जविािसभा 
सदसय.  
02. मा. डॉ. ियप्रकाििी मुांदडा, जविािसभा 
सदसय.  
03. मा. श्री. सांिोषिी टारफे, जविािसभा सदसय. 

02 जिल्यािील सेवाभावी 
सांसथाांमध्ये काययरि 
व्यक्िींमिूि कमाल 02 
सदसय 

सदसय 01. श्री. दत्ता ििािी भांवर, द्वारा ियवांिराव 
घ्यार पाटील सेवाभावी सांसथा हहगोली. 
02. श्री. गिािि रिि काळे, लक्ष्मी सेवाभावी 
सांसथा िससी िामदेव िा. जि. हहगोली. 

03 जिल्हा खजिि 
प्रजिष्ठािास अांिदाि 
देणारे सांबांजिि 
जिल्यािील 
खाणपट्टािारकाच े
प्रजिजििी कमाल 03 
सदसय 

सदसय 01.श्री. मयुर हजरष कयाल द्वारा मे. आर. बी. 
कयाल के्रिर व खाणपट्टािारक 
02.श्री. बाळू लक्ष्मण सोळांके, के्रिर व 
खाणपट्टािारक 
 

 

2. उपरोक्ि िमूद सदसयाांच्या काययकाळाबाबि जदिाांक 01.09.2016 च्या िासि अजिसुचिेिील 
सवय िरिुदी लागू राहिील. उपरोक्ि िामजिदेजिि सदसयाांची जियुक्िी पुढील 03 वषांकजरिा अथवा िे 
सदर पदावर काययरि असिील या पैकी िे अगोदर असेल त्या कालाविीकजरिा या िासि जिणययाच्या 
जदिाांकापासूि करण्याि येि आहे. 
 

3. सदर िासि जिणयय महाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेि सथळावर 
उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा सांगणक सांकेिाांक क्रमाांक 201704111337253810 असा 
आहे. हा आदेि जडिीटल सवाक्षरीिे साक्षाांजकि करुि काढण्याि येि आहे.  

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिािुसार व िावाांिे, 
 
 
        (सु. ला. भोई) 
          कक्ष अजिकारी, महाराष्र िासि 
प्रि, 

1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा. मांत्री (खजिकमय) याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
3) मा. पालक मांत्री िथा अध्यक्ष जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली याांचे सवीय सहायक. 
4) मा. राज्यमांत्री (खजिकमय) याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
5) जिल्हाजिकारी िथा सदसय सजचव, जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, जिल्हाजिकारी कायालय, 

हहगोली. 
6) मा. श्री. िान्हािी मुटकुळे, जविािसभा सदसय िथा सदसय जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, 

हहगोली. 
7) मा. डॉ. ियप्रकाििी मुांदडा, जविािसभा सदसय िथा सदसय जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, 

हहगोली. 
8) मा. श्री. सांिोषिी टारफे, जविािसभा सदसय िथा सदसय जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, 

हहगोली. 
9) श्री. दत्ता ििािी भांवर, द्वारा ियवांिराव घ्यार पाटील सेवाभावी सांसथा हहगोली िथा सदसय 

जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली. 
10) श्री. गिािि रिि काळे, लक्ष्मी सेवाभावी सांसथा िससी िामदेव िा. जि. हहगोली िथा 

सदसय जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली. 
11)  श्री. मयुर हजरष कयाल द्वारा मे. आर. बी. कयाल के्रिर व खाणपट्टािारक िथा सदसय 

जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली. 
12)  श्री. बाळू लक्ष्मण सोळांके, के्रिर व खाणपट्टािारक िथा सदसय जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, 

हहगोली. 
13)  सांचालक, भजूवज्ञाि व खजिकमय सांचालिालय, िागपूर. 
14) जिल्हा कोषागार अजिकारी, हहगोली. 
15) प्रिाि सजचव (उद्योग), याांचे सवीय सहायक, उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग. मांत्रालय,  

मुांबई 32. 
16) उपसजचव (खजिकमय), याांचे सवीय सहायक, उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग, मांत्रालय,         

मुांबई 32. 
17) जिल्हा खजिकमय अजिकारी, जिल्हाजिकारी कायालय, हहगोली. 

याांिा जविांिी करण्याांि येिे की त्याांिी जिल्हा खजिि प्रजिष्ठाि, हहगोली च्या काययकारी 
पजरषदेिील (Governing Council) उपरोक्ि िामजिदेजिि सदसयाांिा सदरील 
िामजिदेििाबाबि आपलेसिरावरूि अवगि कराव.े 

18)  जिवड िसिी (उद्योग-9) 
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