
 विमुक्त जाती भटक्या जमाती या 
घटकाांसाठी यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत 
योजना राबविणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
सामावजक न् याय ि विशेस सहाय य विभा  

शासन वनणणय क्रमाांकः  वृनयो-२०११/प्र.क्र.१११/विजाभज-१ 
मांत्रालय विस्तार भिन, मुांबई- ४०० ०३२. 

तारीख: :  12 ऑ स्ट,२०१४ 
प्रस्तािना - 

राज्यारातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रि ातील कुटुबाचे राहणीमान उांचािणे, तयाांच्या 
उतपन्नाचे स्त्रोत िाढिून तयाांना स्स्िरता प्राप्त व्हािी यासाठी ग्रामीण भा ामध्ये अशा कुटुांबाांना प्रतयेकी ५  ुांठे जमीन 
उपलब्ध करुन देऊन तयािर तयाांना २६९ चौ.फू.ची घरे बाांधून देणे ि उिणवरत जा ेिर लाभािी कुटुांबाना विविध 
शासकीय योजनाांद्वारे स्ियांरोज ाराची सांधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  याकवरता राज्यातील ग्रामीण भा ातील 
एकूण ३३ वजल्हयाांमधील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती प्रि ाची जास्त लोकसांख्या असलेली प्रतयेक 
वजल्हयातील ३  ािे वनिडण्यात येऊन तया  ािातील एकूण २० कुटुांबाांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येईल.  या 
अनुसां ाने सन २०११-१२ या आर्थिक िसात राज्यातील ३३ वजल्हयातील प्रतयेकी एका  ािाची वनिड करण्यात 
यािी. सन २०१२-१३ पासून दरिसी प्रतयेक वजल्हयातील ३  ािाांची या योजनेसाठी वनिड करण्याचे आदेवशत 
करण्यात आलेले आहे.   प्रतयेक वजल्हयात ३ िसाहती ि प्रतयेक िसाहतीत २० लाभािी या प्रमाणे ग्रामीण के्षत्र 
असलेल्या राज्यातील एकूण ३३ वजल्हयात दरिसी ९९ िसाहती वनमाण करण्याचे प्रस्तावित आहे.  सद र प्रतयेक 
िसाहतीत पात्र लाभार्थ्यांसाठी २६९ चौ. फु. घर बाांधण्यासाठी ि अन्य सुविधाांसाठी प्रवत िसाहत अांदाजे रु. ८८.६३ 
लाख एिढा खचण अपेवक्षत आहे.  यामध्ये घरकुलाच्या बाांधकामासाठी प्रतयेकी रु. ७००००/- एिढा खचण वनवचचत 
करण्यात आलेला आहे.  या घरकुलाांच्या बाांधकामाच्या िाढतया ककमती विचारात घेऊन, तयामध्ये इांवदरा आिास 
योजना ि रमाई आिास योजनेच्या धतीिर घरकुलाच्या बाांधकामाचा खचण रु. ७०,०००/- िरुन रु. १.०० लाख 
एिढी िाढ करण्याचा वनणणय मांवत्रमांडळाने वदनाांक ७/७/२०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.  तयानुसार 
खालीलप्रमाणे शासन वनणणय  वन णवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणणय–  
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकाांसाठी राबविण्यात येणा-या यशिांतराि चव्हाण मुक्त 

िसाहत योजनेतील प्रतयेक िसाहतीत पात्र लाभार्थ्यांसाठी घराच्या बाांधकामाकवरता येणारा खचण रु. ७०,०००/- 
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प्रवत घरे यािरुन ते रु. १,००,०००/- (रुपये एक लाख) इतका खचण करण्यास शासन या वनणणयान्िये मान्यता देत 
आहे. सदर िाढीि खचण हा वदनाांक १ एवप्रल,२०१३ पासून ला ू राहील. हा खचण सदरहू योजनेसाठी मांजूर 
असलेल्या तरतुदीतून भा िािा.   या योजनेच्या विवहत करण्यात आलेल्या अटी ि शिी कायम राहतील.
 सदर शासन वनणणय वनयोजन ि वित्त विभा ाच्या सहमतीने ि वित्त विभा ाच्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक. 
580/व्यय/14 वदनाांक 4.8.2014  अन्िये वन णवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201408121629226322 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

               (कि. प ां. वडते) 
              अवर सकिव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याांचे सवचि 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
3. मा. उप मुख्यमांत्री याांचे खाज ी सवचि 
4. मा. मांत्री (सा.न्या.)/ मा. राज्यमांत्री (सा.न्या.) याांचे खाज ी सवचि 
5. मा. मुख्य सवचि याांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक 
6. मा. अपर मुख्य सवचि /प्रधान सवचि/सवचि, महसूल ि िन विभा / वित्त विभा / 

वनयोजन विभा  /ग्राम विकास  विभा / ृह वनमाण विभा /  
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