
अटल बाांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) 
अांतगगत नोंदीत बाांधकाम कामगाराांना घरबाांधणीनांतर 
घरापोटी खरेदी केललेी जमीन व तदअनुषांगगक 
बाबींसाठी झालले्या खर्चार्ची प्रगतपूती करण्यासाठी 
अर्गसहाय्य देणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उजा व कामगार गवभाग 

शासन गनणगय क्र. :- इबाांक 2018/प्र.क्र.208/काम 7  
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू र्चौक, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032 
गदनाांक : 07 फेब्रवुारी, 2019 

 

वार्चा:  शासन गनणगय, उद्योग, उजा व कामगार गवभाग क्र. इबाांका 2018/ प्र.क्र. 208/ कामगार-7,  
  गदनाांक 14 जानेवारी, 2019 

 

प्रस्तावना :- 
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच्या ग्रामीण भागातील नोंदीत 
(सगक्रय) बाांधकाम कामगाराांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बाांधण्यासाठी ककवा 
अस्स्तत्वात असलेल्या कच्च्या घरार्चे पक्कक्कया घरात रूपाांतर करण्यासाठी अटल बाांधकाम कामगार 
आवास योजना (ग्रामीण) मांडळामाफग त राबगवण्यास आगण त्यासाठी रु. 1,50,000/- इतके अर्गसहाय्य 
देण्याबाबत सांदभाधीन गदनाांक 14 जानेवारी,2019 च्या शासन गनणगयान्वये मांजुरी देण्यात आलेली 
आहे. 

अटल बाांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेत लाभार्थ्याकडे जगमन असणे 
आवश्यक आहे. सदर लाभार्थ्याने खरेदी केलेल्या जमीन व इतर तदनुषांगगक बाबींसाठी झालेल्या 
खर्चार्ची प्रगतपूती करण्यासाठी अर्गसहाय्य देण्यार्ची बाब शासनार्ची गवर्चाराधीन होती. 
 

शासन गनणगय :-  
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सक्रीय) बाांधकाम 
कामगाराांनी अटल बाांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) र्चा लाभ घेऊन घरार्चे बाांधकाम पूणग 
करुन घरबाांधणीच्या पूणगत्वार्चा दाखला सादर केला आहे, असे बाांधकाम कामगार महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडून अर्गसहाय्य गमळण्यास पात्र राहतील. 
 अटल बाांधकाम कामगार आवास योजनेर्चा (ग्रामीण) लाभ घेऊन घरार्चे बाांधकाम पूणग करुन घर 
बाांधणीच्या पूणगत्वार्चा दाखला देऊन अजग केलेला आहे अशा लाभार्थ्यास जमीन खरेदी व घरबाांधणीच्या 
अनुषांगीक बाबीसाठी केलेल्या खर्चाच्या प्रगतपूतीसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळाकडून रु.50,000/- पयंतर्चे अर्गसहाय्य मांजूर करण्यात येत आहे. हे मांजूर 
अर्गसहाय्य रे्ट लाभार्थ्यांच्या बँक बर्चत खात्यात जमा करण्यात येईल. 
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सदरर्चा शासन गनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यार्चा सांगणक सांकेताांक 201902071027038210 असा आहे. हा 
शासन गनणगय गडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांगकत करून काढण्यात येत आहे.   
 

महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने. 
 
 

 
 
                                              ( श.मा.साठे ) 
                                           उप सगर्चव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1) मा. राज्यपाल याांर्चे सगर्चव. 
2) मा. मुख्यमांत्री याांर्चे अपर मुख्य सगर्चव. 
3) मा.गवरोधी पक्ष नेता (गवधानपगरषद /गवधानसभा)  
4) सवग सन्माननीय गवधानसभा/गवधानपगरषद सदस्य   
5) मा. मांत्री (ग्राम गवकास) याांर्चे खाजगी सगर्चव. 
6) मा. मांत्री (कामगार) याांर्चे खाजगी सगर्चव. 
7) मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांर्चे खाजगी सगर्चव.  
8) मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई  
9) महालेखापाल-1 महाराष्ट्र (लेखापगरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई. 
10) महालेखापाल-2 महाराष्ट्र (लेखापगरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), नागपूर 
11) मा. मुख्य सगर्चव याांर्चे स्वीय सहाय्यक. 
12) सवग अ.मु.स /प्र.स./सगर्चव मांत्रालयीन गवभाग. 
13) प्रधान सगर्चव (कामगार) याांर्चे स्वीय सहाय्यक. 
14) प्रधान सगर्चव (ग्राम गवकास) याांर्चे स्वीय सहाय्यक. 
15) सवग सह सगर्चव / उप सगर्चव / अवर सगर्चव / कक्ष अगधकारी कामगार गवभाग 
16) सवग मुख्य कायगकारी अगधकारी गजल्हा पगरषद 
17) सवग अपर कामगार आयुक्कत /उपायुक्कत कामगार आयुक्कत / सहाय्यक कामगार आयुक्कत. 
18) उप कामगार आयुक्कत, मुांबई, ठाणे, पुणे, नागशक, औरांगाबाद. 
19) सगर्चव तर्ा मुख्य कायगकारी अगधकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळ, मुांबई 
20) गनवडनस्ती (कामगार-7). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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