
        कें द्र शासन परुस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर                             
                                                        राज्य शासन परुस्कृत ग्रामीण गृहननमाण योजनांतगगत भनूमनहन  
                                                    लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करण्याकनरता कृतीदल  
                                                          (Task Force) स्थापन करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम नवकास नवभाग 

          शासन ननणगय क्रमाकं: प्रआयो-2021/प्र.क्र.45/योजना-10 
  बाधंकाम भवन, 25 मर्गबान रोड, 

      फोर्ग, मंुबई - 400 001. 
                                                   नदनाकं:     24 सप्र्ेंबर, 2021  
वाचा :-   

1) ग्रामीण नवकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी नदल्ली याचंे क्रमाकं DO  J- 11014/01/2016-

RH नद. 09 एनप्रल, 2021 चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 
 कें द्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत 

ग्रामीण गृहननमाण योजनांतगगत भनूमनहन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करण्याकनरता कृतीदल (Task 

Force) गठीत करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. 

शासन ननणगय:- 
कें द्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण 

गृहननमाण योजनातंगगत भनूमनहन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करण्याकनरता राज्यस्तर व 

नवभागस्तरावर खालीलप्रमाणे  कृतीदल (Task Force) स्थापन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

 
2.    राज्यस्तरीय कृती दल 
1) मुख्य सनचव       ... अध्यक्ष 
2) अनतनरक्त मुख्य सनचव (महसलू व वन नवभाग)   ....सदस्य 
3) अनतनरक्त मुख्य सनचव (ग्रामनवकास व पंचायत राज नवभाग)  ....सदस्य 
4) संबनंधत नवभागांच ेसनचव / प्रधान सनचव/ अ.मु.स.   ....सदस्य 
5) नवभागीय आयुक्त (सवग)      ....सदस्य 
6) उप सनचव (कें द्रीय योजना ग्राम नवकास नवभाग)   ....सदस्य 
7) संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहननमाण    ....सदस्य सनचव 
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2.1 राज्यस्तरीय कृतीदलाची कायगकक्षा :- 
 
 अ) राज्यस्तरीय कृतीदलाची वर्षातून दोन वळेा बठैक घेण्यात यावी.  

ब) राज्यातील ग्रामीण गृहननमाण योजनातंगगत भनूमहीन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करुन 

देण्याकनरता धोरण ननश्चीत करणे. 

 क) भनूमहीन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करुन देण्याच्या धोरणाचे सननयंत्रण करणे. 

 ड) क्षते्रीय स्तरावरील या धोरणाचे अंमलबजावणी संदभात मागगदशगन करणे. 

 

3.     नवभागस्तरीय कृतीदल  
 1) नवभागीय आयुक्त      ... अध्यक्ष 
 2) नजल्हानधकारी (सवग)     ... सदस्य 
 3) मुख्य कायगकारी अनधकारी,नजल्हा पनरर्षद (सवग)  ... सदस्य  
 4) संबनंधत क्षेत्रीय कायालयाचे अनधकारी    ... सदस्य 
 5) प्रकल्प संचालक नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा (सवग) ... सदस्य 
 6) उपायुक्त नवकास      ... सदस्य सनचव 
 
3.1) नवभागस्तरील कृतीदलाची कायगकक्षा :-  
 
 अ) नवभागस्तरील कृतीदलाची बठैक मनहण्यातनू नकमान एकदा घेण्यात यावी.  

ब) नवभागातील ग्रामीण गृहननमाण योजनांतगगत भनूमहीन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध 

करवयाच्या कायगक्रमांच्या अमंलबजावणीचा आढावा घेणे.  

क) नवभागातील भनूमहीन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करुन देण्याच्या कायगक्रमांतगगत 

राज्य शासनाकडून येणाऱ्या सूचनांबाबत नजल्हास्तरावरील अनधकाऱ्यानंा अवगत करणे.  

ड) नवभागातील भनूमहीन लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करुन देण्याच्या कायगक्रमाच्या 

अंमलबजावणी संदभात येणाऱ्या अडचणीचे ननराकारण करणे. 
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4. उपरोक्त ननदेशानुसार आवश्यक कायगवाही करण्यात यावी. 
 
5. सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक  202102221306200320  असा आहे. हा आदेश 

नडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

 
                                                                                                          ( अरुण व. शशदे) 
    अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,  
1) मा. मुख्यमंत्री याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय मंुबई. 
2) मा. मंत्री (ग्राम नवकास) याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय मंुबई. 
3) मा. राज्यमंत्री (ग्राम नवकास)  यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय मंुबई. 
4) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय मंुबई. 
5) मा. अ.मु.स. (ग्राम नवकास नवभाग) याचंे स्वीय सहायक. 
6) मा. अ.मु.स./प्रधान सनचव/सनचव सवग प्रशासकीय नवभाग मंत्रालय, मंुबई. 
7) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहननमाण, सी.बी.डी.बलेापरू, नवी मंुबई.  
8) नवभागीय आयुक्त सवग. 
9) नजल्हानधकारी सवग. 
10) मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षद सवग. 
11) प्रकल्प संचालक, नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा सवग. 
12) उपायुक्त (नवकास) सवग. 

    13)    ननवड नस्ती (योजना-10)      
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