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वाचा 1) र्शासन दनणण य सामान्य प्रर्शासन दवभाग क्रमांकः आरएजे-1022/मु मंस/प्र.क्र.57/ 2011/
20-अ, दिनांक 31/1/12
2) र्शासन दनणण य आदिवासी दवकास दवभाग क्रमांकः व्हहआयपी 2012/प्र.क्र.37/का.16,
दिनांक 23/1/2013
प्रस्तावना भारतीय संदवधानाच्या 5 हया अनु सूचीत, अनु सूचीत क्षेत्रात मा.राज्यपालांच्या दवर्शेष जबाबिा-या
व कतण हयांबाबत तरतूिी आहेत. या अनु षंगाने राज्यपाल कायालयात "आदिवासी कक्ष" स्थापन
करणेबाबत कंद्र र्शासनाच्या आदिवासी दवकास दवभागाने सूचना केली होती. संिभण क्र.1 अन्वये मा.
राज्यपाल कायालयात "आदिवासी कक्ष" स्थापन करण्याबाबत आिे र्श दनगण दमत झाले आहे त. दि. 9
फेब्रुवारी 2011 रोजी यर्शिा, पुणे येथे आयोदजत कायणर्शाळे त राज्यपाल कायालयातील आदिवासी
कक्षाच्या कायणकक्षेबाबत आदिवासी दवकास क्षेत्रात कायणरत दवदवध घटकांसोबत चचा झाली. आदिवासी
कक्षाच्या कामात सुसत्र
ु ता आणणे व त्याला अदधक सक्षम करण्यासाठी दनगणदमत करण्यात आलेला
उपरोक्त संिभण क्र. 2 वरील र्शासन दनणण य या र्शासन दनणण याद्वारे अदधक्रमीत करुन पुढील प्रमाणे
सुधादरत र्शासन दनणण य घे ण्यात येत आहे .
र्शासन दनणण य 1.

भारतीय संदवधानाच्या 5 हया अनु सूचीतील भाग-अ मधील पदरच्छे ि-3 नु सार, मा. राज्यपालांनी

अनु सूदचत क्षेत्राबाबत वार्षषक प्रर्शासन अहवाल पाठवावयाचे आहे त. भारताच्या महान्यायवािी यांनी
दिलेल्या अदभप्रायानु सार, या वार्षषक अहवालात, मा. राज्यपालांनी केलेल्या मूल्यमापनाचा अंतभाव
असावा.या अनु षंगाने , अनु सूदचत क्षेत्रार्शी संबंदधत दवदवध मुद्यांबाबत मादहती तसेच अनु सूदचत
जमातंसाठी राबदवलेल्या कल्याणकारी योजनांची मादहती िर्शणदवणारे अहवाल मा. राज्यपालांच्या
कायालयाकडे सािर करण्याची जबाबिारी आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादर्शक यां ची राहील.
आदिवासी उप योजने र्शी संबंधीत सवण दवभागांनी त्यांच्याद्वारा उपयोजना क्षेत्रात राबदवल्या जात
असलेल्या कायणक्रम व योजनांची प्रत्येक आर्षथक वषाची मादहती आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादर्शक
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यांच्याकडे त्या पुढील आर्षथक वषाच्या 31 मे पयणन्त सािर करणे बं धनकारक राहील. ही मादहती
संकदलत करुन व आदिवासी दवकास दवभागाच्या मादहतीचा अंतभाव करुन एकदत्रत मादहती, आर्षथक
वषण संपल्यापासून 3 मदहन्याच्या आत (30 जून पूवी) मा. राज्यपालांच्या कायालयाकडे थे ट सािर करणे
आवश्यक राहील. वर नमूि केल्याप्रमाणे मादहती संकदलत करण्यासाठी, आदिवासी कक्ष प्रपत्र दनदित
करुन आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादर्शक यांना कळवेल.
2.

आदिवासी उपयोजने अंतगण त घे ण्यात आलेल्या दवदवध योजनांच्या बाबतीत मूल्यमापन व

अभ्यास आदिवासी दवकास दवभागाकडू न सुरु आहे . या दर्शवाय, आवश्यकते नुसार, आदिवासी कक्ष
सुध्िा योजनांच्या बाबतीत सवेक्षण व मूल्यमापन करु र्शकेल. तसेच, आदिवासी कक्ष आदिवासी
समाजाच्या आर्षथक व सामादजक व्स्थतीचा अभ्यास करण्यासाठी आर्षथक व सामादजक दनिे र्शांकांच्या
बाबतीत सवेक्षण हाती घे ऊ र्शकेल.

मूल्यमापन व अभ्यासाचे काम दवद्यापीठांचे दवभाग, यर्शिा,

आदिवासी संर्शोधन व प्रदर्शक्षण संस्था, नामांदकत संर्शोधन संस्था व सक्षम स्वयंसेवी संस्थांना सोपवता
येईल. आदिवासी दवकास दवभाग या प्रयोजनासाठी आवश्यक दनधी उपलब्ध करुन िे ईल. दनधीची
मागणी िरवषी अथण संकल्पापूवी आदिवासी कक्षाने आयुक्त, आदिवासी दवकास नादर्शक यांच्या माफणत
आदिवासी दवकास दवभागाकडे नंिवणे आवश्यक राहील. एकाच दवषयावर िोन यंत्रणाकडू न अभ्यास
टाळण्यासाठी, आदिवासी दवकास दवभागाकडू न ज्या योजनांचे मूल्यमापन करण्याचे प्रस्तादवत
करण्यात आले आहे त्या वगळू न इतर आवश्यक योजनांची यािी मा. राज्यपाल यांच्या कायालयातील
आदिवासी कक्षाकडे पाठवेल.
3.

भारतीय संदवधानाच्या 5हया अनु सूचीतील भाग-अ मधील पदरच्छे ि 3 नु सार मा. राज्यपालांना,

अनु सूदचत क्षेत्रात र्शांतता नांिावी व त्याचे र्शासन सुदवहीत हहावे यासाठी दवदनयम करण्याचे अदधकार
आहे त. सिर दवदनयम राज्य जनजाती सल्लागार पदरषिे र्शी सल्ल्यानं तर व राष्ट्रपतंच्या मान्यते ने तयार
करता येतील. अर्शा प्रकारचे प्रारुप दवदनयम मा. राज्यपालांच्या कायालयाकडू न प्राप्त झाल्यावर, प्रधान
सदचव,आदिवासी दवकास तथा सिस्य सदचव यांनी तात्काळ जनजाती सल्लागार पदरषिे समोर ठे वून
प्रारुप दवदनयमांबाबत पदरषिे चे अदभप्राय प्राप्त करुन मा. राज्यपालांच्या कायालयाला कळवावे.
4.

आदिवासी कक्षाने आरोग्य, पोषण, अन्न व नागरी पुरवठा (दवर्शेष करुन सावणजदनक दवतरण

प्रणाली), दर्शक्षण, भूमी हक्क, संचार, मादहती तं त्रज्ञानाचा वापर, ग्रामसभेमाफणत सूक्ष्म- दनयोजन,
जीवनोन्नती, समुह संगठन व सक्षमीकरण इत्यािी क्षेत्रामध्ये काही पथिर्शी प्रकल्प घेणेबाबत सुचवले
असून, या पथिर्शी प्रकल्पांचे संदनयंत्रण करण्याची तयारी िर्शणदवली आहे . या पथिर्शी प्रकल्पांत यर्श
प्राप्त झाल्यास, राज्यात इतर अनु सूदचत क्षेत्रामध्ये ही त्याचे अनुकरण करता येईल. तसेच, या पथिर्शी
प्रकल्पांतन
ू प्राप्त अनु भव भारतीय संदवधानाच्या 5 हया अनु सूचीतील पदरच्छे ि 5(2) मध्ये नमूि दवदनयम
तयार करताना उपयोगी ठरतील. आदिवासी कक्षाने केलेली सूचना र्शासनाने स्वीकारली असून , सिर
पथिर्शी प्रकल्प राबवण्याची कायणपध्िती खालीलप्रमाणे राहील.
पृष्ठ 5 पैकी 2
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अ) पथिर्शी प्रकल्प मंजूरी व संदनयंत्रण यासाठी खालील सदमती गठीत करण्यात येत आहे .

1

प्रधान सदचव (आदिवासी दवकास )

अध्यक्ष

2

मा. राज्यपालांचे सदचव

सह -अध्यक्ष

3

संबंदधत दवभागाचे सदचव -

सिस्य

4

आयुक्त, आदिवासी दवकास नादर्शक

सिस्य

5

दवभागीय आयुक्त (कोकण, नादर्शक, अमरावती व नागपूर पैकी 1)

सिस्य

6

दजल्हादधकारी ( अनु सदू चत क्षेत्र असलेल्या दजल्हयांपैकी 1)

सिस्य

7

मुख्य कायणकारी अदधकारी ( अनु सूदचत क्षेत्र असलेल्या दजल्हयापैकी -2)

सिस्य

8

मा.राज्यपालांचे उप सदचव (दवकास मंडळे ) -

सिस्य सदचव

अनु .क्र. 5, 6 व 7 वरील सिस्यांची दनयुक्ती सह-अध्यक्ष यांनी महसूल व वन दवभाग तसेच
ग्राम दवकास दवभागाच्या सल्ल्याने करावी. वरील दनयदमत सिस्यांच्या हयदतदरक्त सदमतीच्या
बैठकीत आवश्यकते नुसार इतर तज्ञ हयक्तंना दनमंदत्रत करता येईल.
ब) सदमतीची बैठक 3 मदहन्यातून दकमान एकिा घे ण्यात यावी. सदमती प्रकल्पासाठी आदिवासी
क्षेत्राची दनवड करे ल तसेच प्रकल्पांच्या प्रगतीवर सदनयंत्रण करे ल.
क) प्रकल्पाच्या क्षेत्रात सामादजक व आर्षथक दनिे र्शांकात सुधारणा करणे हा पथिर्शी प्रकल्पांचा
उद्देर्श असावा. सहा मदहन्यात पूणण होतील असेच प्रकल्प र्शक्यतो सदमतीने मंजूर करावेत.
सामुदहक दहत दनमाण करणा-या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे.
ड) आदिवासी दवकास दवभागाकडू न पथिर्शी प्रकल्पांसाठी ` 2 कोटी दनधी प्रत्येक आर्षथक वषात
उपलब्ध करुन िे ण्यात यावा.
इ) सदमती सिस्य, र्शासकीय दवभाग, दवकास मंडळे किकवा यर्शिा यांनी सुचदवलेला पथिर्शी
प्रकल्प सदमतीला दवचारात घे ता येईल. सदमतीने प्रकल्प अहवाल तपासून मान्यता द्यावी व
अंमलबजावणी यंत्रणा दनदित करावी.
ई) सदमतीने मान्यता दिल्यानंतर प्रर्शासकीय मान्यते चे आिे र्श आदिवासी दवकास दवभागामाफणत
दनगणदमत केले जातील.
उ) सदमतीने हाती घे तलेल्या पथिर्शी प्रकल्पांबाबत वार्षषक अहवाल प्रदसध्ि करावे.
6.या योजने वरील खचण मागणी क्र. टी-5 अंतगण त 2225डी369 अनु सूचीत जाती-जमाती व इतर
मागासवगण यांचे कल्याण या लेखादर्शषाखाली मंजूर तरतुिीतून भागदवण्यात येईल. आयुक्त, आदिवासी
दवकास नादर्शक हे यासाठी दनयंत्रक अदधकारी राहतील.
पृष्ठ 5 पैकी 3
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6.सिर

र्शासन दनणण य दवत्त दवभागाच्या अनौपचादरक संिभण क्रमांक - 425 / हयय -14 दिनांक

17.09.2012 व 33 / हयय -14 दिनांक 11.01.2013, महसूल व वन दवभागाच्या अनौपचादरक संिभण
क्र. 6 /2012/ई -1 दिनांक 12.07.2012 आदण ग्राम दवकास दवभागाच्या अनौपचादरक संिभण क्र.
141/ प्र.स. दिनांक 01.11.2012 अन्वये प्राप्त सहमतीनु सार दनगणदमत करण्यात येत आहे .
सिर र्शासन दनणण य महाराष्ट्र र्शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201303051127403724 असा आहे . हा आिे र्श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे र्शानु सार व नावाने.
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SAGAR
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(डॉ. रमेर्शचंद्र सागर)
प्रधान सदचव
प्रत,
1.

मा. मुख्यमंत्री

2.

मा. उप मुख्यमंत्री

3.

मा. मंत्री (आ.दव.)

4.

मा.राज्यपाल यांचे सदचव

5.

मा. राज्यपाल यांचे पदरवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार दहल, मुंबई.

6.

मा. मुख्य सदचव, महाराष्ट्र र्शासन, मंत्रालय, मुंबई.

7.

अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव/सवण मंत्रालयीन दवभाग

8. सवण मंत्रालयीन दवभागाच्या अदधपत्याखालील दवभाग प्रमुख/ प्रािे दर्शक दवभाग
प्रमुख/कायालय प्रमुख
9.

महालेखापाल (लेखा व अनु ज्ञेयता) महाराष्ट्र-1, मुंबई/महाराष्ट्र-2, नागपूर

10. महालेखापाल (लेखा पदरक्षा) महाराष्ट्र-1, मुंबई/महाराष्ट्र-2, नागपूर
11. अदधिान व लेखादधकारी, मुंबई
12. दवत्त दवभाग/सेवा-5/दवत्तीय सुधारणा-1,हयय-14/अथण संकल्प-2/12,मुंबई-32
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13. सवण दवभागीय आयुक्त
14. सवण दजल्हादधकारी
15. मुख्य कायणकारी अदधकारी /सवण दजल्हा पदरषिा
16. सवण उप सदचव (दवकास मंडळे )
17. आयुक्त,आदिवासी दवकास,नादर्शक
18. आयुक्त, आदिवासी संर्शोधन व प्रदर्शक्षण संस्था, पुणे
19. हयवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी दवकास महामंडळ
मयादित , नादर्शक
20. हयवस्थापकीय संचालक, र्शबरी आदिवासी दवत्त आदण दवकास महामंडळ मयादित,
नादर्शक.
21. महासंचालक यर्शिा, पुणे
22. सवण अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास
23. सवण प्रकल्प अदधकारी,एकाव्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प,
24. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कायालये
25. सवण सन्माननीय दवधानसभा/दवधानपदरषि सिस्य
26. संचालक मादहती व जनसंपकण महासंचालनालय, मुंबई
27. सवण उप सदचव/अवर सदचव/कक्ष अदधकारी,आदिवासी दवकास दवभाग,मंत्रालय,
मुंबई,
28. आदिवासी दवकास दवभागातील सवण कायासने
29. दनवड नस्ती/का.16
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