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सांदभग - 1) शासन वनणगय  इमाि ि विमाप्र कल्याण विभार्-क्र.र्ृवनयो-2017/प्र.क्र.60/विजाभज-1 
               वद.24.01.2019 ि समक्रमाांकाच ेशासन शुद्धीपत्रक वद.08.01.2019 

 

प्रस्तािना  - 
              सांदभाधीन नमुद वद.24.01.2018 च्या शासन वनणगयान्िये विमुक्त जाती भटक्या जमाती या 
घटकाांसाठी सधुारीत यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजना राबविण्याचा वनणगय घेण्यात लला लहे. तसचे 
सांदभाधीन नमूद शासन शुद्धीपत्रक वद.08.01.2019 अन्िये सदर योजनेमध्ये काही सधुारणा केलेल्या लहेत. 
           सदर योजनेसांदभात लाभार्थी वनिड करताांना विधिा / विधुर  /अपांर् / अनार्थ / पवरतक्त्या / ियोिृद्घ या 
व्यक्तींना प्राधान्य देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषांर्ाने शासन पढुीलप्रमाणे वनणगय घेत लहे:-  
 

शासन वनणगय - 
              विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रिर्ासाठी सुरू यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजने अांतर्गत 
लाभार्थी वनिड करताांना विधिा / विधुर  /अपांर् / अनार्थ / पवरतक्त्या / ियोिृद्घ या व्यक्तींचा प्राधान्याने समािशे 
करण्यात यािा. 
 सदरहू शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळािर उपलब्ध 
करण्यात लला असनू त्याचा साांकेताांक 202101111628411622 असा लहे. हा शासन वनणगय वडवजटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन वनर्गवमत करण्यात येत लहे. 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या लदेशानुसार ि नािाने, 
 
             
                                                                                            ( लनांद माळी ) 
                                             अिर  सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत:- 

1. मा.राज्यपालाांचे सचचव राजभवन म ांबई 
2. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच ेअ.मु.स. / प्र.स / सवचि मांत्रालय मुांबई 
3. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच ेखाजर्ी सवचि मांत्रालय मुांबई 
4. मा.मांत्री ि मा.राज्यमांत्री (सिग) याांच ेखाजर्ी सवचि महाराष्ट्र राज्य मांत्रालय मुांबई 
5. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा विधानभिन मुांबई  
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6. मा.चवरोधी पक्षनेता चवधानपररषद चवधानभवन म ांबई  
7. अप्पर मुख्य सवचि  / प्रधान सवचि ग्रामविकास विभार् मांत्रालय मुांबई 
8. मा. प्रधान सवचि, इतर मार्ास बहुजन कल्याण विभार्, याांचे स्िीय सहायक मांत्रालय मुांबई 
9. महालेखापाल महाराष्ट्र -1/2 (लेखा ि अनुज्ञयेता)/(लेखा परीक्षा), मुांबई/नार्परू. 
10. वजल्हावधकारी तर्था अध्यक्ष, िसांतराि नाईक ताांडा/िस्ती सुधार योजना वजल्हास्तरीय सवमती, सिग. 
11. मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, लातूर. 
12. सांचालक, इतर मार्ास बहुजन कल्याण सांचालनालय, पणेु 
13. प्रादेवशक उपायकु्त, समाज कल्याण, लातूर विभार्, सिग. 
14. सहायक लयकु्त, समाज कल्याण, सिग. 
15. वजल्हा समाजकल्याण अवधकारी, सिग. 
16. वजल्हा कोषार्ार अवधकारी, सिग. 
17. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई. 
18. लेखा परीक्षक, स्थाचनक चनधी लेखा, म ांबई. 
19. सह सवचि (अर्थगसांकल्प), इतर मार्ास बहुजन कल्याण विभार्, मांत्रालय, मुांबई 
20. उप सवचि (का-1413) वनयोजन विभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
21. उप सवचि (व्यय-14) वित्त विभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
22. सिग उपसवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, इमाि, बहुजन कल्याण विभार्, मांत्रालय 
23. कक्ष अवधकारी (अर्थगसांकल्प), इमाि, बहुजन कल्याण विभार्, मांत्रालय. 
24. वनिड नस्ती, विजाभज-1 
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