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संदर्भात सुधारणा करण्याबाबतमहाराष्ट्र शासन
सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवर्भाग,
शासन जनणणय क्रमांक रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामे
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
जदनांक : 28 फेब्रुवारी, 2018.
संदर्भण:- :- 1) शासन जनणणय, सा.न्या.व जव.स.जव. समक्रमांक जद.30 सप्टें बर 2016.
2) शासन जनणणय, सा.न्या.व जव.स.जव. समक्रमांक जद.7 जानेवारी, 2017.
प्रस्तावना :राज्यातील अनुसूजचत जाती व नवबौध्द घटकांतील लोकांचे राहणीमान उं चावणे व त्यांच्या
जनवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी र्भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या
जिकाणी पक्के घर बांधून दे ण्यासािी शासनाने अनुसूजचत जाती व नवबौध्द घटकांसािी घरकुल योजना
शासन जनणणय जदनांक 15.11.2008 अन्वये सुरु केली आहे . संदर्भण क्र.2 येथील शासन जनणणय जद.7.1.2017
अन्वये सदर योजना सुधारीत करण्यात आली आहे .
रमाई आवास योजनेंतगणत शासनाच्या जदलेल्या उजिष्ट्टांपक
ै ी 25000 घराचे उजिष्ट्ट मातंग
समाजातील लार्भार्थ्यांना राखून िे वण्याबाबत लोकप्रजतजनधींकडू न वारं वार मागणी करण्यात येत होती.
त्याअनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रांतीवीर लहू जी साळवे मातंग समाज अभ्यास
आयोगाने केलेल्या जशफारशी संदर्भात जद.7/7/2016 रोजी झालेल्या बैिकीत रमाई आवास योजने अंतगणत
मातंग समाजासािी 25000 घरे बांधण्यास जनदे श देण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने रमाई आवास
योजनेसािी करावयाच्या लार्भाथी जनकष/जनवडीबाबतच्या सूचना सुधारीत करून स्वयंस्पष्ट्ट सूचना
जनगणजमत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती:शासन जनणणय :प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबी जवचारात घेवून रमाई आवास घरकुल योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे
सुधारणा करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे :1. या जवर्भागाच्या ग्रामीण क्षेत्रातील रमाई घरकुल योजनेंतगणत जनकषांनुसार लार्भाथी जनवडताना
2017-18 व 2018-19 या वषासािी शासनाच्या जदलेल्या उजिष्ट्टांपक
ै ी 25000 घरे दरवषी
मातंग समाजातील लार्भार्थ्यांसािी बांधण्यात यावीत.
2. लार्भार्थ्याची

जनवडीबाबतचे

जनकष

यापूवी

जद.15/11/2008

व

जद.7/1/2017

शासनजनणणयातील तरतुदीनुसार राहतील.
सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803011103586322 असा आहे. हा आदे श जडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Anil Kondaji Ahire
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( अ.कों.आजहरे )
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सजचव, राजर्भवन, मुंबई.

शासन जनणणय क्रमांकः रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामे

2. मा.सर्भापती, जवधान पजरषद, जवधान र्भवन, मुंबई.
3. मा.अध्यक्ष, जवधानसर्भा, जवधान र्भवन, मुंबई.
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. मा.मंत्री, सामाजजक न्याय यांचे खाजगी सजचव
6. मा.राज्यमंत्री, सामाजजक न्याय यांचे खाजगी सजचव
7. सवण मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सजचव
8. सवण जवधानसर्भा/जवधान पजरषद सदस्य
9. प्रधान सजचव, महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालय, जवधान र्भवन, मुंबई.
10. अपर मुख्य सजचव (जवत्त), जवत्त जवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
11. प्रधान सजचव,ग्राम जवकास व जलसंधारण जवर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
12. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहजनमाण कक्ष, नवी मुंबई.
13. व्यवस्थापकीय संचालक, लोकशाजहर अण्णार्भाऊ सािे महामंडळ,मुंबई
14. सवण प्रकल्प संचालक, जजल्हा ग्रामीण जवकास यंत्रणा.
15. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
16. सवण जजल्हाजधकारी,
17. सवण महानगरपाजलका आयुक्त,
18. सवण मुख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद.
19. सवण मुख्याजधकारी नगरपाजलका / नगरपजरषद.
20. प्रादे जशक उपायुक्त, (सवण) समाजकल्याण.
21. सहायक आयुक्त (सवण) समाजकल्याण जवर्भाग.
22. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1 / 2, मुंबई/नागपूर
23. जवत्त जवर्भाग (व्यय-14/अथणसक
ं ल्प-7), मंत्रालय, मुंबई
24. संचालक, लेखा व कोषागारे, फ्री प्रेस जनणल मागण, नरीमन पााँईट, मुंबई
25. जनवासी लेखा परीक्षा अजधकारी, मुंबई
26. जजल्हा कोषागार अजधकारी, पुणे
27. जनवडनस्ती (बांधकामे)
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