
कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
व राज्य पुरस्कृत ववववध आवास योजनामंध्ये 
गवतमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात 
राबववण्यात येत असलेल्या ‘महा आवास 
अभियान – ग्रामीण 2021-22’ यास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

         शासन वनणणय क्रमाांकः प्रआयो-2021/प्र.क्र.97/योजना-10 
बाांधकाम भिन, 25 मर्णबान रोड, 

फोर्ण, म ांबई - 400 001. 
तारीख: 31  मार्ण, 2022 

िार्ा :-  
1) ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमाकं:प्रआयो-2021/प्र.क्र.97/योजना-10, वद. 16 नोव्हेंबर, 

2021. 

शासन वनणणय:- 
सन 2021-22 या िर्षामध्ये राज्यात सांदभावधन आदेशान्िये ‘महा आिास अवभयान ग्रामीण 

2021-22’ यार्ी अांमलबजािणी करण्यात येत आहे. सदर अवभयान राबविण्यास वद. 31.03.2022 
पयंत मान्यता देण्यात आली होती. तथावप, प्रशासकीय कारणास्ति या अवभयानास म दतिाढ देण्यात 
येत असून सदर अवभयान वद. 01.05.2022 पयंत राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे..   

2. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 202203311500048220 असा आहे. हा आदेश 
वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  
 
 
 
                                                                                                                                  

                     (अरुण ि. शशदे) 
                                                                                           अिर सवर्ि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
1. मा. राज्यपाल याचें सवचव. 
2. मा. सभापती, ववधान पवरषद याचें खासगी सवचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. अध्यक्ष, ववभानसभा याचें खासगी सवचव. 
4. मा. मुख्यमंत्री याचें अवतवरक्त मुख्य सवचव व प्रधान सवचव. 
5. मा. उपमुख्यमंत्री याचें सवचव, 
6. मा. ववरोधी पक्षनेते, ववधानसभा/ ववधान पवरषद याचें खासगी सवचव. 
7. मा. मंत्री (ग्राम ववकास) याचें खासगी सवचव. 
8. मा. राज्यमतं्री (ग्राम ववकास) याचें खासगी सवचव. 
9. मा. सवण पालकमंत्री तथ मंत्री याचें खाजगी सवचव. 
10. मा. मुख्य सवचव याचें उप सवचव. 
11. अपर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव, वनयोजन/ ववत्त/ सामावजक न्याय/ आवदवासी ववकास/ 

गृहवनमाण ववभाग. 
12. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
13. आवदवासी ववकास आयुक्त, नावशक. 
14. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 
15. कामगार आयुक्त, मंुबई. 
16. सवण ववभागीय आयुक्त. 
17. सवण वजल्हावधकारी. 
18. सवण कायणकारी अध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा तथा मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
19. सवण उपायुक्त (ववकास), ववभागीय आयुक्त कायालय. 
20. संचालक, मावहती व जनसंपकण  संचालनालय. 
21. सवण गट ववकास अवधकारी, पंचायत सवमती. 
22. सवण सरपंच, ग्रामपंचायत. 
23. वनवड नस्ती 
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