रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत
घरकुलाकररता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामारजक न्याय व रवशेष सहाय्य रवभार्,
शासन रनर्गय क्रमांक रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
रदनांक : 7 जानेवारी, 2017.
संदभग:- 1) शासन ज्ञापन, सा.न्या.व रव.स.रव. क्र.रआयो-2014/ प्र.क्र.10/ बांधकामे,
रदनांक 18.7.2014.
2) शासन रनर्गय, सा.न्या.व रव.स.रव. क्र. रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामे ,
रद.30/9/2016.
प्रस्तावना :अनुसूरचत जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना रदनांक 15 नोव्हेंबर, 2008 च्या
शासन रनर्गयान्वये जारहर करण्यात आली असून वरील संदभग क्र.2 च्या शासन रनर्गयान्वये सदर
घरकुल योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावर्ी सुरु करण्यात आलेली आहे . सदर योजनेंतर्गत घराच्या
अनुदानाची ककमत मयादा ग्रामीर् क्षेत्रासाठी रु.70,000/- इतकी होती. सदर योजना ही ग्राम रवकास
रवभार्ामार्गत राबरवण्यात येत असलेल्या इंरदरा आवास योजनेच्या धतीवर राबरवण्यात येत आहे. ग्राम
रवकास रवभार्ाने इंरदरा आवास योजनेच्या अनुदानाच्या ककमतीत रद.7 नोव्हें बर, 2013 च्या शासन
रनर्गयान्वये रद.1 एरप्रल, 2013 पासून रु.70,000/- वरुन रु.1,00,000/- इतकी वाढ केलेली आहे.
त्याच धतीवर या रवभार्ामार्गत अनुसूरचत जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबरवण्यात येत असलेल्या
रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीर् भार्ातील घरकुलाच्या अनुदानाची ककमत रद.1 एरप्रल, 2013
पासून रु.70,000/- वरुन रु.1,00,000/- इतकी करण्यास संदभग क्र.1 येथील शासन रनर्गयान्वये
मान्यता दे ण्यात आली आहे.
संदभग क्र. २ येथील शासन रनर्गयान्वये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीर्) च्या धतीवर रमाई
आवास योजनेच्या रनकशात बदल करण्यात आले असून सामारजक आर्थथक व जात सवेक्षर् २०११
यादीच्या रनकषाबाहेरील प्राधान्यक्रम यादीतून रनवडण्याबाबत रनदे श दे ण्यात आलेले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीर्) मंधील लाभार्थ्यांना ग्रामरवकास व जलसंधारर् रवभार्ाच्या
रदनांक 14/10/2016 शासन रनर्गयान्वये दे ण्यात येर्ारे अनुदान रवचारात घेऊन रमाई
आवासयेाजनेतंर्गत लाभार्थ्यांच्या अनुदानात सुधारर्ा करण्याची बाब शासनाच्या रवचाराधीन होती.
शासन रनर्गय :शासन रनर्गय रदनांक ३० सप्टें बर, २०१६ च्या रनकषानुसार रनवडण्यात येर्ाऱ्या रमाई
आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना पुढील प्रमार्े अनुदान दे ण्याबाबत रनर्गय घेण्यात येत आहे :1)

रमाई आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीर्), प्ररत घरकुल (शौचालय बांधकामासह) अनुदान

साधारर् क्षेत्र रु.1,32,000/- व नक्षलग्रस्त व डोंर्राळ क्षेत्रासाठी (शौचालय बांधकामासह)
रु.1,42,000/- रनरित करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2)

शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना दे ण्यात आलेल्या रु.12,000/- ची प्ररतपूती,

पार्ी पुरवठा व स्वच्छता रवभार्ाकडू न करण्यात येईल.
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3)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीर्) मधील लाभार्थ्यांप्रमार्े रमाई आवास योजनेच्या

लाभार्थ्यांना MGNREGA अरभसरर्ाद्वारे साधारर् क्षेत्रासाठी रु.17,280/- व नक्षलग्रस्त व
डोंर्राळ क्षेत्रासाठी रु.18240/- अनुदान उपलब्ध करुन दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
4)

रमाई आवास योजनेसाठी शहरी भार्ातील (महानर्रपारलका, नर्रपारलका,

नर्रपररषद आरर् नर्रपंचायत) वैयक्ततक लाभार्थ्यांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रमार्े (30 चौ.मी. घरकुल बांधकामासाठी) लाभाची रतकम व लाभार्थ्यांची पात्रता त्यामध्ये
बदल करण्यास मान्यता दे ण्यात येत असून त्यानुसार वाषीक उत्पन्न रु.3.00 लक्ष पयंत
असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी रु.2.50 लक्ष अनुदान अनुज्ञय
े रारहल.
5)

वरील प्रमार्े ग्रामीर् व शहरी भार्ातील सुधाररत अनुदान सन 2016-17 या आर्थथक

वषा पासून लार्ू राहील. तसेच ज्या लाभार्थ्यांना यापुवी घरकुल मंजूर झाले आहे परंतु परहला
हप्ता सन 2016-17 मध्ये रदला आहे त्यांनाही सुधाररत अनुदान अनुज्ञय
े राहील.
2.

नरेर्ा बाबत वेळोवेळी आयुतत नरेर्ा यांच्या सुचनांनुसार कायगपध्दती अवलंबरवण्यात

यावी. रजल्हा स्तरावर रजल्हारधकारी व मुख्य कायगकारी अरधकारी यांनी या योजनेकरीता लाभार्थ्यांना
सुधारीत केलेल्या दरानुसार मस्टरव्दारे मजूरी दे ण्याची आवश्यक ती कायगवाही करावी.
3.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या धतीवर अरभसरर्ानुसार रमाई आवास योजनेकररता

नरेर्ा अंतर्गत जॉब काडग धारक लाभाथी यांना ई-मस्टरव्दारे मजूरी दे य राहील. त्याकररता लाभार्थ्यांनी
र्टरवकास अरधकाऱ्याकडील मस्टर व काम सुरु करण्याच्या आदे श प्राप्त झाल्यावर काम सुरु करर्े
बंधनकारक राहील. ही रतकम अनुदान स्वरुपात नसून मजूरी प्रदानाकररता मस्टरव्दारे जेवढे काम
होईल तेवढे नरे र्ाच्या EFMS व्दारे शाखा अरभयंता, रजल्हा पररषद यांच्या मुल्यांकनानंतर मजूराच्या
बँक खात्यावर र्टरवकास अरधकारी यांच्यामार्गत जमा होईल. सदर योजना अरभसरर्ाव्दारे र्तत
ग्रामीर् भार्ातील घरकुलाकररता राहील.
4.

सदर शासन रनर्गयास ग्रामरवकास व जलसंधारर् रवभार्, रनयोजन रवभार् (रोहयो)

या रवभार्ांची सहमती घेण्यात आलेली आहे.
5.

सदर शासन रनर्गय रवत्त रवभार्ाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचाररक संदभग

क्र.8/2017/व्यय-15 रद.03/01/2017 नुसार रनर्गरमत करण्यात येत आहे.
6.

सदर शासन रनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकतेस्थळावर

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आला

असून, त्याचा संर्र्क संकेतांक क्र.

201701071703195622 असा आहे. हा आदे श रडरजटल स्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत
आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Anil Kondaji Ahire
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( अरनल कों.आरहरे )
अवर सरचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सरचव, राजभवन, मुंबई.
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2) मा.सभापती, रवधान पररषद, रवधान भवन, मुंबई.
3) मा.अध्यक्ष, रवधानसभा, रवधान भवन, मुंबई.
4) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
5) मा.मंत्री, सामारजक न्याय यांचे खाजर्ी सरचव
6) मा.राज्यमंत्री, सामारजक न्याय यांचे खाजर्ी सरचव
7) सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सरचव
8) सवग रवधानसभा/रवधान पररषद सदस्य
9) प्रधान सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, रवधान भवन, मुंबई.
10) अपर मुख्य सरचव (रवत्त), रवत्त रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
11) प्रधान सरचव,ग्राम रवकास व जलसंधारर् रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
12) प्रधान सरचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
13) प्रधान सरचव,रनयोजन (रो.ह.यो) रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
14) प्रधान सरचव,र्ृहरनमार् रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
15) प्रधान सरचव,नर्र रवकास रवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
16) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीर् र्ृहरनमार् कक्ष, नवी मुंबई.
17) सवग प्रकल्प संचालक, रजल्हा ग्रामीर् रवकास यंत्रर्ा.
18) आयुतत, समाजकल्यार्, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
19) सवग रजल्हारधकारी,
20) सवग महानर्रपारलका आयुतत,
21) सवग मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद.
22) सवग मुख्यारधकारी नर्रपारलका / नर्रपररषद.
23) प्रादे रशक उपायुतत, (सवग) समाजकल्यार्.
24) सहायक आयुतत (सवग) समाजकल्यार् रवभार्.
25) सवग सह सरचव/उपसरचव/अवर सरचव, सामारजक न्याय रवभार्,मंत्रालय मुंबई
26) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1 / 2, मुंबई/नार्पूर
27) रवत्त रवभार् (व्यय-14/अथगसंकल्प-7), मंत्रालय, मुंबई
28) संचालक, लेखा व कोषार्ारे , फ्री प्रेस जनगल मार्ग, नरीमन पाँईट, मुंबई
29) रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, मुंबई
30) रजल्हा कोषार्ार अरधकारी, पुर्े
31) रनवडनस्ती (बांधकामे)

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

