रमाई आवास घरकुल योजनेतंर्गत
ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची वार्षिक
उत्पन्न मयादा वाढववण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववभार्
शासन वनणगय क्रमांक : रआयो-2017/ प्र.क्र.357/बांधकामे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
वदनांक : 01 ऑक्टोंबर, 2018.
वाचा :- 1) शासन वनणगय, सा.न्या.व वव.स.वव.क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.36/मावक-2,
वद.15/11/2008
2) शासन वनणगय, सा.न्या.व वव.स.वव.क्र.बीसीएच-2009/प्र.क्र.159/मावक-2,
वद.9/3/2010
3) शासन वनणगय, सा.न्या.व वव.स.वव.क्र.रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामे,
वद.30/9/2016
4) शासन वनणगय, सा.न्या.व वव.स.वव.क्र. रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामे,
वद.7/1/2017
शासन वनणगय:सामावजक आर्षिक जात जनर्णना (SECC) 2011 नुसार प्रािम्य यादीतील (priority
list) लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास ग्रामीण योजनेचा लाभ वदला जातो. प्रधानमंत्री आवास
योजनेतील वर्ळण्याच्या वनकिानुसार (Exclusion Criteria) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण
मधून वर्ळलेली परंतू ज्या कुटू ं बाचे मावसक उत्पन्न रु.10,000/- पेक्षा कमी आहे, अशा
अनुसूवचत जातीतील लाभार्थ्यांना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ दे णे आवश्यक आहे. सामावजक
न्याय व ववशेि सहाय्य ववभार्ाच्या संदभग क्र.3 वरील वद.30/9/2016 च्या शासन वनणगयान्वये
रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील अजगदाराकरीता रु.1.00 लाख इतकी वार्षिक उत्पन्न
मयादा वनवित करण्यात आली आहे. तिावप, रमाई आवास योजनेचा लाभ घेणेसाठी लाभािी
कुटु ं बाची (ग्रामीण लाभािी) वार्षिक उत्पन्न मयादा रु.1.00 लक्ष एवढी असल्याने सदर योजनेचा
लक्षांक पूणग करण्यास व लाभािी वनवडीमध्ये अडचणी येत आहेत. त्यानुिंर्ाने , सदर योजनेचा
लाभ जास्तीत जास्त ग्रामीण भार्ातील अनुसूवचत जाती व नवबौध्द प्रवर्ातील लाभार्थ्यांना घेता
यावा तसेच लाभािी वनवडीनुिंर्ाने सामावजक, आर्षिक व जात सवेक्षण 2011 (SECC-2011)
च्या वनकिांस अनुसरुन रमाई आवास योजनेच्या ग्रामीण लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मयादा
सद्याच्या रु.1.00 लक्ष वरुन रु.1.20 लक्ष एवढी करणे आवश्यक आहे. उपरोक्त वस्तुस्स्िती
ववचारात घेऊन ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूवचत जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांच्या कुटु ं बाची
वार्षिक उत्पन्न मयादा रु.1.00 लाख वरुन 1.20 लाख इतकी करण्यास या शासन वनणगयान्वये
मान्यता दे ण्यात येत आहे.

शासन वनणगय क्रमांकः रआयो-2017/ प्र.क्र.357/बांधकामे

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून, त्याचा संर्णक संकेतांक क्र. 201810011816512822
असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Anil Kondaji
Ahire
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( अ.कों.आवहरे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सवचव, राजभवन, मुंबई.
2) मा.सभापती, ववधानपवरिद, ववधान भवन, मुंबई.
3) मा.अध्यक्ष, ववधान सभा, ववधान भवन, मुंबई.
4) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
5) मा.मंत्री, सामावजक न्याय यांचे खाजर्ी सवचव
6) मा.राज्यमंत्री, सामावजक न्याय यांचे खाजर्ी सवचव
7) सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सवचव
8) सवग ववधानसभा/ववधान पवरिद सदस्य
9) प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, ववधान भवन, मुंबई
10) अपर मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
11) प्रधान सवचव, ग्राम ववकास व जलसंधारण ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
12) प्रधान सवचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
13) प्रधान सवचव, वनयोजन (रो.ह.यो.) ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
14) प्रधान सवचव, र्ृहवनमाण ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
15) प्रधान सवचव, नर्र ववकास ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
16) संचालक, राज्य व्यवस्िापन कक्ष-ग्रामीण र्ृहवनमाण कक्ष, नवी मुंबई
17) सवग प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा
18) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे.
19) सवग वजल्हावधकारी,
20) सवग महानर्रपावलका आयुक्त,
21) सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद
22) सवग मुख्यावधकारी नर्रपावलका/नर्रपवरिद
23) सवग प्रादे वशक उपायुक्त, समाजकल्याण ववभार्
24) सवग सहायक आयुक्त, समाजकल्याण
25) सवग सह सवचव/उपसवचव/अवर सवचव, सा.न्या.व वव.स.ववभार्, मंत्रालय, मुंबई
26) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र1/2, मुंबई/ नार्पूर.
27) ववत्त ववभार् (व्यय-14/ अिगसक
ं ल्प-7), मंत्रालय, मुंबई
28) संचालक, लेखा व कोिार्ारे, फ्री प्रेस जनगल मार्ग, नरीमन पााँईट, मुंबई
29) वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुंबई
30) वजल्हा कोिार्ार अवधकारी, पुणे
31) वनवडनस्ती / बांधकामे.
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