रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत
लाभार्थ्यांसाठी असलेली दाररद्रय
रे षेच्या खालील लाभार्थी असण्याची
अट अपंर् लाभार्थ्यांसाठी रिरर्थल
करण्याबाबत
महाराष्ट्र िासन
सामारजक न्याय व रविेष सहाय य रवभार्

िासन रनर्गय क्रमांकः रआयो-2015 /प्र. क्र.420 /बांधकामे
कक्ष क्र.140, परहला मजला, मंत्रालय रवस्तार,
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु मार्ग
मुंबई- 400 032
तारीख: 31 रिसेंबर,2015

वाचा :1) िासन रनर्गय क्र.बीसीएच-2008/ प्र.क्र.36/ मावक-2, रदनांक 15.11.2008.
2) िासन रनर्गय क्र.बीसीएच-2009/ प्र.क्र.159/ मावक-2, रदनांक 9.3.2010.

प्रस्तावना :1.

राज्यातील अनुसूरचत जाती व नवबौध्द घटकांतील लोकांचे राहर्ीमान उं चावर्े व

त्यांच्या रनवाऱ्याच्या प्रश्न सुटावा म्हर्ून ग्रामीर् व िहरी भार्ामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जार्ेवर अर्थवा
कच्च्या घराच्या रठकार्ी पक्के घर बांधून दे ण्यासाठी िासनाने अनुसूरचत जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
घरकुल योजना िासन रनर्गय रदनांक 15.11.2008 अन्वये सुरु केली आहे व सदर योजनेमध्ये िासन
रनर्यग रद.9.3.2010 अन्वये सुधारर्ा करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या अटी व ितीमध्ये प्रामुख्याने
ग्रामीर् भार्ातील लाभार्थी हा दाररद्रय रेषेखालील असावा ही प्रमुख अट आहे. अनुसूरचत जाती व
नवबौध्द घटकांतील अपंर्ांकरीता ते दाररद्रय रेषेखालील नसल्यामुळे अनेक वेळा त्यांना घरकुलाचा
लाभ दे र्े िक्य होत नाही. त्यामुळे अनुसूरचत जातीतील अपंर् लाभार्थ्यांसाठी ते दाररद्रय रेषख
े ालील
असण्याची अट रिरर्थल करण्याबाबत लोकप्ररतरनधींनी वारंवार िासनाकिे पाठपुरावा केला आहे. त्यास
अनुसरुन मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी रदलेल्या रनदे िानुसार या रवभार्ामार्गत राबरवण्यात येर्ाऱ्या रमाई
आवास घरकुल योजनेत अपंर् लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ रमळण्यासाठी िासनाने पुढीलप्रमार्े रनर्गय
घेतला आहे.

.

िासन रनर्गय क्रमांकः रआयो-2015 /प्र. क्र.420 /बांधकामे, तारीख- 31रिसेंबर,2015

िासन रनर्गय:2.

रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ रमळर्ेकरीता अनुसूरचत जातींमधील जे

अपंर् लाभार्थी दाररद्रय रेषेखाली नाहीत, ज्यांचे अपंर्त्व 40% पेक्षा अरधक आहे व वार्षषक उत्पन्न एक
लाखापयंत आहे , अिा अपंर् लाभार्थ्यांना, ते योजनेच्या उवगररत अटी व ितींची पूतगता करीत असल्यास,
त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ दे ण्यात यावा.
3.

सदर िासन रनर्गय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक 201508051712204822 असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(चंद्रकांत ह.विे )
कायासन अरधकारी, महाराष्ट्र िासन.
प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सरचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे रविेष कायग अरधकारी, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा.रवरोधी पक्ष नेता, रवधानसभा/रवधान पररषद, महाराष्ट्र रवधानमंिळ सरचवालय, मुंबई
4) मुख्य सरचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
5) अपर मुख्य सरचव / प्रधान सरचव / सरचव, मंत्रालयीन प्रिासकीय रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
6) सवग मा. मंत्री, यांचे खाजर्ी सरचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
7) सवग मा. राज्यमंत्री, यांचे खाजर्ी सरचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
8) आयुक्त, समाजकल्यार्, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
9) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नार्पूर.
10) रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, मुंबई.
11) सवग रवभार्ीय आयुक्त, रवभार्ीय आयुक्त कायालय.
12) सवग रजल्हारधकारी, रजल्हारधकारी कायालय.
13) व्यवस्र्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंर् रवकास महामंिळ, मुंबई
14) रजल्हा कोषार्ार अरधकारी, पुर्े.
15) सवग प्रादे रिक उपायुक्त, समाकल्यार् रवभार्
16) सवग सहाय यक आयुक्त, समाजकल्यार्
17) सवग रजल्हा समाजकल्यार् अरधकारी, रजल्हापररषद
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