ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपररषदे मध्ये
झाल्यानंतर शबरी आरदवासी घरकुल योजनेंतगगत
घरकुल बांधकामासंदर्भात करावयाच्या कायगवाहीबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आरदवासी रवकास रवर्भाग
शासन रनर्गय क्रमांक : आरवरव 2017/प्र.क्र.217/का-17
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 4000 032.
रदनांक : 01 सप्टें बर, 2017.
वाचा :1) शासन रनर्गय आरदवासी रवकास रवर्भाग क्र. घरकुल-2012/प्र.क्र.38(र्भाग-1)/का-17,
रदनांक 28.3.2013
2) शासन रनर्गय आरदवासी रवकास रवर्भाग क्र. घरकुल-2012/प्र.क्र. 38(र्भाग-1)/का-17,
रदनांक 7.08.2014
3) शासन रनर्गय आरदवासी रवकास रवर्भाग क्र. घरकुल-2016/प्र.क्र. 37/का-17,
रदनांक 15.3.2016
4) शासन रनर्गय आरदवासी रवकास रवर्भाग क्र. शघयो-2016/प्र.क्र. 336/का-17,
रदनांक 06.01.2017
5) शासन पररपत्रक आरदवासी रवकास रवर्भाग क्र. आरवरव 2017/प्र.क्र.217,
रदनांक 1 जुल,ै 2017.
प्रस्तावना :राज्यातील आरदवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायत/नगरपररषदे मध्ये रुपांतर
झाल्यामुळे शबरी आरदवासी घरकुल योजनेंतगगत घरकुल बांधकामा संदर्भात कायगवाही
करण्यासंदर्भात संदर्भारधन क्र. 5 येरिल रद. 1 जुलै, 2017 च्या शासन पररपत्रकान्वये सुचना दे ण्यात
आल्या आहेत. मा. मुख्य सरचव यांच्या अध्यक्षतेखाली रद. 16 मे, 2017 व रद. 19 मे, 2017 रोजी
झालेल्या बैठकीत “शहरी र्भागात तसेच नव्याने रनमार् झालेल्या नगरपंचायत क्षेत्रातील अनुसूरचत
जमातीच्या लार्भार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या योजनेमधुन गृह रनमार्/नगर रवकास
या रवर्भागाने घरकुलाचा लार्भ दे ण्यासाठी कायगवाही करावी. तोपयंत आरदवासी क्षेत्रातील नव्याने
रनमार् झालेल्या नगर पंचायतींमध्ये राहर्ाऱ्या लार्भार्थ्यांना ग्रामरवकास रवर्भागाच्या सध्या कायगरत
असलेल्या यंत्रर्ेमार्गत पूवीप्रमार्े घरकुल योजनेचा लार्भ दे ण्यात यावा”, असा रनर्गय घेण्यात आला
आहे . तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सरचव यांचे अध्यक्षतेखाली रद. 9 जुन, 2017 रोजी
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झालेल्या बैठकीत “आरदवासी क्षेत्रातील नव्याने रनमार् नगर पंचायत क्षेत्रातील पंतप्रधान आवास
योजना व शबरी घरकुल योजनेअंतगगत घरकुल रनर्ममतीचे कामसुध्दा राज्यस्तरीय घरकुल
व्यवस्िापन कक्षामार्गत करण्यात यावे ”, असा रनर्गय घेण्यात आला आहे.
वरील रनर्गयाच्या अनुषंगाने आरदवासी क्षेत्रातील नव्याने रनमार् झालेल्या नगर पंचायत
अंतगगत अनुसूरचत जमातीच्या लार्भार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लार्भ दे ण्यासंदर्भात सुचना दे ण्याची बाब
रवचाराधीन होती.
शासन रनर्गय :राज्यातील आरदवासी उपयोजना क्षेत्रातील नव्याने रनमार् झालेल्या नगर पंचायत
कायगक्षत्र
े ातील अनुसूरचत जमातीच्या लार्भार्थ्यांना शबरी आरदवासी घरकुल योजना व प्रधानमंत्री
आवास योजना या दोन्ही योजनांचे लार्भ पुढील आदे श होईपयंत राज्यस्तरीय घरकुल व्यवस्िापन
कक्षामार्गत दे ण्यात यावेत.
2.

अनुसूरचत जमातीचे लार्भािी रनवडीकरीता प्रकल्प अरधकारी, एकात्त्मक आरदवासी रवकास

प्रकल्प यांनी संबंरधत स्िारनक स्वराज्य संस्िेस पुर्गपर्े सहकायग करावे.
सदर शासन रनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून, त्याचा संगर्क संकेतांक क्र. 201709011541065324 असा
आहे. हा शासन रनर्गय रडरजटल स्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानूसार व नावाने,

Gajanan Ramdas
Deshmukh
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st=Maharashtra,
2.5.4.20=9adf2fe1f77176611c6dae66e0049cd0f51f36579d
7c577ba3ed2c944d27d926, cn=Gajanan Ramdas
Deshmukh
Date: 2017.09.01 15:30:55 +05'30'

( गजानन रा. दे शमुख )
कायासन अरधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सरचव, राजर्भवन, मुंबई.
2. मा.सर्भापती, रवधान पररषद, रवधान र्भवन, मुंबई.
3. मा.अध्यक्ष, रवधानसर्भा, रवधान र्भवन, मुंबई.
4. मा. रवरोधी पक्ष नेता, रवधानसर्भा/रवधानपररषद, मुंबई.
5. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा.मंत्री, आरदवासी रवकास यांचे खाजगी सरचव
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन रनर्गय क्रमांकः आरवरव 2017/प्र.क्र.217/का-17

7. मा.राज्यमंत्री, आरदवासी रवकास यांचे खाजगी सरचव
8. सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव
9. सवग रवधानसर्भा/रवधान पररषद सदस्य
10. प्रधान सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, रवधान र्भवन, मुंबई.
11. अपर मुख्य सरचव (रवत्त), रवत्त रवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
12. अपर मुख्य सरचव, गृहरनमार् रवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
13. प्रधान सरचव, नगर रवकास रवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
14. सरचव,ग्राम रवकास व जलसंधारर् रवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
15. आयुक्त, आरदवासी रवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशीक
16. सवग रजल्हारधकारी,
17. सवग महानगरपारलका आयुक्त,
18. सवग मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद.
19. संचालक, राज्य व्यवस्िापन कक्ष- ग्रामीर् गृहरनमार् कक्ष, नवी मुंबई.
20. सवग प्रकल्प संचालक, रजल्हा ग्रामीर् रवकास यंत्रर्ा.
21. अपर आयुक्त, आरदवासी रवकास, ठार्े, नाशीक, अमरावती व नागपूर.
22. प्रकल्प अरधकारी, एकात्त्मक आरदवासी रवकास प्रकल्प (सवग).
23. सवग मुख्यारधकारी नगरपारलका / नगरपररषद/नगरपंचायत.
24. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1 / 2, मुंबई/नागपूर
25. रवत्त रवर्भाग (व्यय-14/अिगसंकल्प-7), मंत्रालय, मुंबई.
26. सवग सह सरचव/उप सरचव, आरदवासी रवकास रवर्भाग,मंत्रालय,मुंबई-३२
27. अवर सरचव (का.६), आरदवासी रवकास रवर्भाग,मंत्रालय,मुंबई-३२
28. रनवडनस्ती (का-17)
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