
कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
व राज्य पुरस्कृत ववववध आवास योजनानंा 
गवतमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात 
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवावनवमत्त “अमृत महा 
आवास अभभयान 2022-23” राबववणेबाबत. 

 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

            शासन वनणणय क्रमाांकः प्रआयो-2022/प्र.क्र.149/योजना-10 
बाांधकाम भिन, 25 मर्णबान रोड, 

फोर्ण, म ांबई - 400 001. 
तारीख:    16 नोव्हेंबर, 2022 

िाचा :-  
1. ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमाकं : पीएमएवाय-जी-2016/प्र.क्र. 333/योजना-10, वदनाकं 

14 ऑक्टोबर, 2016 
2. सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमाकं : बीसीएच-2011/प्र.क्र. 

126/मावक-2, वदनाकं 19 नोव्हेंबर, 2011. 
3. आवदवासी ववकास ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमाकं : घरकुल-2012/प्र.क्र. 38(भाग-1)/का-

17, वदनाकं 28 माचण, 2013. 
4. आवदवासी ववकास ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमाकं : घरकुल-2016/प्र.क्र. 37/का-17, वदनाकं 

27 मे, 2016. 
5. आवदवासी ववकास ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमाकं : आवदम-2015/प्र.क्र. 89/का-19, वदनाकं 

31 माचण, 2016. 
6. ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण ववभाग, शासन वनणणय क्रमाकं : गृवनयो-2017/प्र.क्र. 60/ववजाभज-

1, वदनाकं 24 जानेवारी, 2018. 
7. उद्योग, उजा व कामगार ववभाग, शासन वनणणय क्रमाकं : इबाकंा 2018/प्र.क्र. 208/कामगार-7, 

वदनाकं 14 जानेवारी, 2019. 
8. ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमाकं : प्रआयो-2017/प्र.क्र. 60/योजना-10, वदनाकं 14 जुल,ै 

2017. 
9. ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमाकं : प्रआयो-2017/प्र.क्र. 348/योजना-10, वदनाकं 16 

फेबु्रवारी, 2018. 

प्रस्तािना :- 
“सवांसाठी घरे-2024” हे कें द्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या 

धोरणाचा स्स्वकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण 
कायालयाच्या माध्यमातून कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई 
आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आवदम आवास योजना, अटल बाधंकाम 
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कामगार आवास योजना, यशवतंराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा ववववध ग्रामीण गृहवनमाण 
योजना राबववण्यात येत असून त्यानंा पूरक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथणसहाय्य 
योजना, अवतक्रमण वनयमानुकूल करण्याची योजना अशा योजनाही राबववण्यात येत आहेत.   

संयुक्त राष्ट्ाचं्या शाश्वत ववकास ध्येये (Sustainable Development Goals) मधील ध्येय 
क्रमाकं 11 नुसार वकफायतशीर गृहवनमाण (Affordable Housing) के्षत्रात काम झाल्यास एकूण 17 
SDG पैकी वकमान 14 SDG वर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी घरकुलाचं्या कामाची प्रगती 
फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहवी, नावीन्यपूणण कल्पना अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सवण 
सुववधायुक्त असे घरकुले उपलब्ध करुन द्यावीत, तसेच नैसर्गगक आपत्तीस सक्षमपणे सामोरे जाणारे 
घरकुले बाधंण्यासाठी सवांनी पुढाकार घ्यावा असे शासनाचे ध्येय आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही योजना देशात वदनाकं 20 नोंव्हेंबर, 2016 पासून अंमलात 
आली असून दरवषी 20 नोव्हेंबर हा ‘राष्ट्रीय आवास भदन’ म्हणून राबववण्यात येतो. या वषी भारत 
सरकारच्या सूचनानुंसार आपण आझादी का अमृत महोत्सव राबवत आहोत. त्याचे औवचत्य साधून 
वदनाकं 20 नोव्हेंबर, 2022 पासून राज्यात सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजना अवधक गवतमान करण्यासाठी 
व गुणवत्तावाढीसाठी अवभयान राबववण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 

 

शासन वनणणय :- 
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वषाचे औवचत्य साधून महाराष्ट् राज्यात वदनाकं 20 

नोव्हेंबर, 2022 रोजीच्या राष्ट्ीय आवास वदना पासून ते वदनाकं 31 माचण 2023 या कालावधीत अमृत 
महा आवास अवभयान 2022-23 राबववण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सवांसाठी घरे-2024 या 
शासनाच्या धोरणातंगणत अवभयान कालावधीत ववववध उपक्रम राबवनू कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, 
आवदम आवास योजना, अटल बाधंकाम कामगार आवास योजना, यशवतंराव चव्हाण मुक्त वसाहत 
योजना या सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचंी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गवतमान करणे व 
गुणवत्ता आणणे हा या अवभयानाचा हेतू आहे. 
2. “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” राबभवण्याचे उदे्दश्ये:- 

i. राज्यात ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचंी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गवतमान करणे. 
ii. ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंध्ये शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था याचेंबरोबरच समाजातील 

सवण घटक जसे- स्वयंसेवी संस्था (लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, इ.), सहकारी संस्था (साखर 
कारखाने, दुधसंघ, इ.), खासगी संस्था (Corporates), तंत्र वशक्षण संस्था (IITB, COEP, 
VNIT, इ.), बँका, लोकप्रवतवनधी, लाभाथी, ग्रामस्थ, इ. भागधारकाचंा सक्रीय सहभाग वाढववणे. 

iii. राज्यात ग्रामीण गृहवनमाण के्षत्रातील भागधारकाचंी क्षमताबाधंणी व जन-जागृतीद्वारे लोक 
चळवळ उभी करणे. 

iv. ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंधील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या ववववध 
योजनाचंा कृवतसंगम (Convergence) घडवनू आणणे. 

v. ग्रामीण गृहवनमाण के्षत्रामध्ये नावीन्यपूणण उपक्रम राबवनू घराचंा दजा व गुणवत्ता वाढववणे. 
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3. “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” कालावधीत राबवावयाचे उपक्रम :- 
i. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे:- ग्रामीण गृहवनमाण योजनातंगणत गरजू, पात्र 

परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथथसहाय्य योजना, शासकीय 
जागा ववनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील अवतक्रमणे वनयमानुकूल 
करण्याची योजना व इतर मागण – उदा. बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, इ. प्रभावीपणे राबववणे. तसेच 
जागाचंी कमतरता व जागाचं्या वकमती याचंा ववचार करून कमी जागेत जास्त लाभाथी 
सामावण्यासाठी राज्यात प्रत्येक भजल्हा पभरषद गटामध्ये प्रत्येकी वकमान एक याप्रमाणे बहुमजली 
इमारती, गृहसंकुले व हाऊससग अपाटथमेंट उभारणे. 

त्याचप्रमाणे सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंधील भवूमहीन लाभार्थ्यांना घरकुल 
बाधंकामाकरीता जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपचंायत स्तरावर भवभवध मागांनी उपलब्ध 
होणाऱ्या जागांची ‘लॅण्ड बँक’ तयार करणे. 

 
ii. घरकुलांना उभद्दष्ट्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे:- कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 

गृहवनमाण योजनातंगणत वजल््ानंा ववतरीत करण्यात आलेल्या घरकुल उविष्टटानंा 100 टक्के 
मंजूरी देणे आवण लाभार्थ्यांच्या सक्रीय सहभागासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे पत्र त्वरीत 
ववतरीत करणे, घरकुलाचे काम तात्काळ सुरु करणेबाबत सूचना देणे, घरकुल बाधंकामाबाबत 
तावंत्रक मागणदशणन करणे व भवूमपूजन कायणक्रम करुन घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे. 

 
iii. मंजूर घरकुलांना सवथ हप्ते वेळेत भवतरीत करणे:- कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 

गृहवनमाण योजनातंगणत मंजूर घरकुलानंा पभहल्या हप्त्याचे भवतरण कमीत कमी वेळेत करणे. 
पुढील हप्ते घरकुलाचं्या भौवतक प्रगतीनुसार ववनाववलंब ववतरीत करणे. हे करतानंा लाभार्थ्यांच्या 
सक्रीय सहभागासाठी स्थावनक स्तरावर हप्ते भवतरण कायथक्रमाचे आयोजन करणे. तसेच 
गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना ववत्तीय संस्थाकंडून गृहकजथ भमळवून देण्यासाठी मदत करणे. 

 
iv. सवथ मंजूर घरकुले भौभतकदृष्ट्या पूणथ करणे:- कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहवनमाण 

योजनातंगणत सवण मंजूर घरकुलाचें काम भौवतकदृष्टया पूणण करणे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या सक्रीय 
सहभागासाठी त्याचं्या बठैका/मेळाव े घेणे, सरपंच, ग्रामसेवक/ग्राम ववकास अवधकारी, ग्रामीण 
गृहवनमाण अवभयंता यानंी घरकुलानंा वळेोवळी भेटी देणे व मंजूर केलेली सवण घरकुले वकमान 
कालावधीत पूणण करणे. यासाठी राज्यात मवहला स्वयंसहायता गट/ग्राम संघ/प्रभाग संघ/ववववध 
कायणकारी सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थाद्वारे 
प्रत्येक भजल्हा पभरषद गटामध्ये भकमान एक घरकुल माटथ सुरु करुन त्याद्वारे घरकुलाचे बाधंकाम 
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सावहत्य जसे – दगड, ववटा, वाळू, वसमेंट, दारे, वखडक्या, छताचे सावहत्य, इ. ववक्रीसाठी 
उपलब्ध करणे. तसेच सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंधील लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंकामाकरीता 
वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक वजल्हा पवरषद गटात वकमान एक याप्रमाणे ‘सॅण्ड बँक’ 
ची भनर्ममती करणे.  

 
v. प्रलंभबत घरकुले (Delayed Houses) पूणथ करणे:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतगणत 

घरकुलानंा पवहला हप्ता प्रदान केल्यापासून 12 मवहन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली, मात्र 
अद्यापपयंत अपूणण असलेली प्रलंवबत घरकुले (Delayed Houses) प्राधान्याने पूणण करणे. यासाठी 
प्रलंवबत घरकुलाचं्या यादीनुसार घरकुल े प्रलंवबत राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणांचे 
भवश्लेषण करुन त्यावर उपाययोजना करून सदर घरकुले पूणथ करणे, याकामी गरजेप्रमाणे 
तालुका कायदेववषयक सहाय्य व सल्ला सवमतीच्या सहाय्याने ‘लोक अदालत’ वा इतर मागाने 
लाभार्थ्यांना घरकुल पूणण करण्यासाठी प्रवृत्त  करणे. तसेच पूणण होऊ न शकणारी प्रलंवबत घरकुल े
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मागणदशणक सूचनानुंसार Refund करुन Remand करणे व 
यापुढे प्रलंभबत घरकुलांच्या यादीमध्ये नभवन घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे. 

 
vi. ग्रामीण गवंडी प्रभशक्षण पूणथ करणे:- घरकुलाचंी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास 

योजना-ग्रामीण अंतगणत ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण कायणक्रमाचे उविष्टट प्रवशक्षण देणाऱ्या संस्था 
(Training Provider) याचं्याशी समन्वय ठेवनू पूणण करुन त्याचें मुल्यांकन(Assessment) त्वरीत 
पूणथ करुन घेणे व सदर मावहती आवास सॉफ्टवर अद्ययावत होईल याची खात्री करणे. तसेच 
प्रवशवक्षत ग्रामीण गवडंी व ग्रामपंचायत के्षत्रातील इतर उपलब्ध गवडंी याचंी ग्रामपंचायतवनहाय 
यादी तयार करुन त्याचें पॅनेल बनववणे व या पॅनेलमधील गवंड्ांचा ग्रामीण गृहभनमाण 
योजनांमधील घरकुलांच्या बांधकामात सहभाग घेणे.  

 
vii. इंभदरा आवास योजनेंतगथत उवथरीत सवथ घरकुले पूणथ करणे व के्षत्र अभधकारी ॲप वापरणे :- इंवदरा 

आवास योजनेंतगणत सन 2014-15 व त्यापूवी भौवतकदृष्टया पूणण झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना ससगल 
पेज एन्ट्रीनुसार तात्काळ भनधी भवतरीत करून घरकुले आर्मथकदृष्ट्या पूणथ करणे. तसेच सन 

2015-16 मध्ये मंजूर घरकुलाचं्या यादीनुसार घरकुले प्रलंवबत राहण्यामागची कारणे शोधून 
त्यावर उपाययोजना करून प्राधान्ट्याने सदर घरकुल ेभौभतक व आर्मथक दृष्ट्या 100 टक्के पूणथ 
करणे.  

तसेच ग्रामीण ववकास मंत्रालय, भारत सरकार यानंी प्रधानंत्री आवास योजना-ग्रामीण ची 
प्रभावी अंमलबजावणी, संभनयंत्रण व मूल्यमापनासाठी के्षत्र अभधकारी ॲप (Area Officer Aap) 
ची भनर्ममती केली आहे. ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचं्या कामाची पहाणी करतानंा या ॲपचा 
जास्तीत जास्त वापर करणे. 
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viii. सामाभजक लेखापरीक्षण वेळेत करणे:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत 

ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचें सामाभजक लेखापरीक्षण करणे. सामावजक लेखापरीक्षण करतेवळेी 
लेखापरीक्षण मागणदशणक तत्वाचंा अवलंब करणे. सामावजक लेखापरीक्षण करताना सरपंच, 
उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, इतर पदावधकारी, ग्रामीण गृहवनमाण अवभयंता व 
पालक अवधकारी यानंी ग्रामपंचायतीस सवोतोपरी सहकायण करणे. 

 
ix. शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करणे :- सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचं्या 

लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या ववववध योजनाशंी कृतीसंगम करणे. जसे - 
ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंधील लाभार्थ्यांना रोजगार वमळवनू देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत भमशन-ग्रामीण, नळाने वपण्याच्या 
पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जल जीवन भमशन, गॅस जोडणी साठी प्रधानमंत्री उज्जज्जवला योजना, 
ववद्युत जोडणी साठी सौभाग्य योजना, उपवजववकेचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय 
ग्रामीण जीवनोन्ट्नती भमशन, उजेच्या बचतीसाठी महाराष्ट्र उजा भवकास अभभकरण (महाउजा), 
इ.  

तसेच दभलत वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा आभदवासी वस्ती सुधार योजना, भजल्हा 
पभरषद सेस, पंचायत सभमती सेस, ग्राम पंचायत सेस, सीएसआर भनधी इ. च्या माध्यमातून 
लाभार्थ्यांची घरकुल,े बहुमजली इमारती, गृहसंकुले, अपाटणमेंट यानंा मूलभूत नागरी सुभवधा जसे 
जोडरस्ते, अंतगथत रस्ते, डे्रनेज भसस्टीम, पथभदवे, इ. उपलब्ध करुन देणे. 

  
x.  नावीन्ट्यपूणथ उपक्रम (Innovations / Best Practices) राबभवणे : 

ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचं्या अंमलबजावणीमध्ये गवतमानता व गुणवत्ता येण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
नाववन्यपूणण उपक्रम राबववणे. 

अ) ग्रामीण गृहवनमाण लाभार्थ्यांच्या बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊससग अपाटथमेंट 
याचं्या सहकारी संस्था स्थापन करणे. 

ब) वाळूला पयाय म्हणून क्रश सणॅ्ड, वसमेंट ब्लॉक, फ्लाय ॲश वब्रक्स, इंटर लॉकींग वब्रक्स, 
हॉलो वब्रक्स, इत्यादींचा वापर करणे. 

क) वकमान 10% घरकुल बाधंकामासाठी स्थाभनक बांधकाम साभहत्य, नवनवीन बांधकाम 
तंत्रज्ञान, भकफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्मगक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर 
करणे. 

ड) वकमान 10% घरकुल बाधंकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, भकचन गाडथन/परसबाग,  
रेन वॉटर हावेस्टींग, सौरउजा साधने व नेट भबलींग, इ.चा वापर करणे. रंगरंगोटी करतानंा 
शासनाचे पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्राग/ृबाधं/140/2021, वदनाकं 18 मे, 2021 रोजीच्या 
पत्रानुसार घरकुलांना रंगसंगती करणे. 
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इ) घरावर ग्रामीण गृहवनमाण योजनेचा लोगो, पती पत्नीचे नाव व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता 
नोंदवही मध्ये घरकुलाची नोंद इ. बाबींची पूतणता करणे. 

 
4.  “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” अंमलबजावणीसाठी क्षमताबांधणी कायथक्रम : 
“अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” राज्जयस्तरीय शुभारंभ कायथशाळा :- अवभयानाचा शुभारंभ 
‘राष्ट्ीय आवास वदन’ वदनाकं 20 नोव्हेंबर, 2022 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट् राज्य याचं्या शुभहस्ते, 
मा.उप मुख्यमंत्री, मा.मंत्री (ग्राम ववकास), मा.मंत्री (महसूल, आवदवासी ववकास, सामावजक न्याय व 
ववशेष सहाय्य), मुख्य सवचव, महाराष्ट् शासन, अवतवरक्त मुख्य सवचव (ग्राम ववकास व पंचायत राज 
ववभाग), अवतवरक्त मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव (महसूल ववभाग, आवदवासी ववकास ववभाग, 
सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग), आयुक्त, (आवदवासी ववकास, समाज कल्याण, कामगार), 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण याचें उपस्स्थतीत राज्यस्तरीय कायणशाळेचे 
आयोजनाने करण्यात याव.े 

या कायणशाळेत सवण ववभागीय आयुक्त, वजल्हावधकारी, मुख्य कायणकारी अवधकारी (वजल्हा 
पवरषद), प्रकल्प संचालक (वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा), राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण 
कायालयातील अवधकारी/कमणचारी, बँक प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, इत्यादींना अवभयानाबाबत 
मागणदशणन करण्यात याव.े  
 
2) भवभागस्तरीय कायथशाळा:- राज्यातील सवण ववभागामंध्ये भदनांक 21 नोव्हेंबर, 2022 ते 27 नोव्हेंबर, 
2022 या कालावधीत संबंवधत ववभागीय आयुक्त याचें अध्यक्षतेखाली वजल््ातील वजल्हावधकारी, मुख्य 
कायणकारी अवधकारी (वजल्हा पवरषद), अवतवरक्त आयुक्त/ उपायुक्त (आवदवासी ववकास, सामावजक 
न्याय, कामगार) याचें उपस्स्थतीत ववभागस्तरीय कायणशाळाचें आयोजन करण्यात याव.े  

या कायणशाळातं प्रकल्प संचालक (वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा), प्रकल्प अवधकारी (एकास्त्मक 
आवदवासी ववकास प्रकल्प), सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण), उप वजल्हा कायणकारी अवधकारी 
(महाराष्ट् इमारत व इतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ), वजल्हा मावहती अवधकारी, गट 
ववकास अवधकारी, ववभागीय कायालयातील संबंवधत अवधकारी/कमणचारी, बँक प्रवतवनधी, वमडीया 
प्रवतवनधी, इ. यानंा अवभयानाबाबत मागणदशणन करण्यात येईल. सदर कायणशाळेस राज्यस्तरावरुन राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण कायालयाचे अवधकारी वनरीक्षक म्हणून उपस्स्थत राहतील.  
 
3) भजल्हास्तरीय कायथशाळा:- राज्यातील सवण वजल््ामंध्ये भदनांक 28 नोव्हेंबर, 2022 ते 04 भडसेंबर, 
2022 या कालावधीत मा.पालकमंत्री याचें अध्यक्षतेखाली तसेच मा.अध्यक्ष, वजल्हा पवरषद याचें प्रमुख 
उपस्स्थतीत आवण मा. खासदार, मा. आमदार,  वजल्हावधकारी, मुख्य कायणकारी अवधकारी (वजल्हा 
पवरषद), प्रकल्प संचालक (वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा), प्रकल्प अवधकारी (एकास्त्मक आवदवासी 
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ववकास प्रकल्प), सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण), उप वजल्हा कायणकारी अवधकारी (महाराष्ट् 
इमारत व इतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ) याचं्या उपस्स्थतीत वजल्हास्तरीय कायणशाळांचे 
आयोजन करण्यात याव.े  

या कायणशाळातं वजल््ातील सवण पंचायत सवमती सभापती, उपसभापती, गट ववकास अवधकारी, 
तहवसलदार, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा कायालयातील संबंवधत अवधकारी/कमणचारी, तालुकास्तरीय 
डाटा एन््ी ऑपरेटर, ग्रामीण गृहवनमाण अवभयंता, बँक प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, इ. यानंा 
अवभयानाबाबत मागणदशणन करण्यात येईल. सदर कायणशाळेस ववभागस्तरावरील अवधकारी हे वनरीक्षक 
म्हणून उपस्स्थत राहतील.  
 
4) तालुकास्तरीय कायथशाळा:- राज्यातील वजल््ातील सवण तालुक्यामंध्ये भदनांक 05 भडसेंबर, 2022 ते 
11 भडसेंबर, 2022 या कालावधीत तालुक्याचे मा. आमदार याचें अध्यक्षतेखाली तसेच पंचायत सवमती 
सभापती, उपसभापती, वजल्हा परीषद सदस्य, पंचायत सवमती सदस्य, गट ववकास अवधकारी, 
तहवसलदार याचं्या उपस्स्थतीत तालुकास्तरीय कायणशाळाचें आयोजन करण्यात याव.े 

या कायणशाळातं तालुक्यातील सवण सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पंचायत सवमती कायालयातील 
संबंवधत अवधकारी/कमणचारी, स्थापत्य अवभयावंत्रकी सहाय्यक, ग्रामीण गृहवनमाण अवभयंता, बकँ 
प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, इत्यादींना अवभयानाबाबत मागणदशणन करण्यात येईल. सदर कायणशाळेस 
वजल्हास्तरावरील संपकण  अवधकारी हे वनरीक्षक म्हणून उपस्स्थत राहतील.  
 
5) ग्रामस्तरीय कायथशाळा :- राज्यात सवणत्र भदनांक 12 भडसेंबर, 2022 ते 18 भडसेंबर, 2022 या 
कालावधीत गावस्तरावर सरपंच याचं्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्य व इतर मान्यवराचं्या 
उपस्स्थतीत ग्रामस्तरीय कायथशाळा आयोवजत करुन त्यामध्ये ग्रामसेवक, तलाठी हे अवभयानाबाबत 
सखोल मागणदशणन करतील.  

या कायणशाळाद्वारे “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” चे यशस्वी अंमलबजावणीसाठी 
वमळाललेी मावहती सवण लाभाथी यानंा देवनू गावातील गवतमान अंमलबजावणीबाबतचे वनयोजन करण्यात 
येईल. सदर कायणशाळेस तालुकास्तरावरील संपकण  अवधकारी हे वनरीक्षक म्हणून उपस्स्थत राहतील.  
 
6) ग्राम कृती गटाचे (Village Action Group) गठन:- या ग्रामस्तरीय कायणशाळेमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायती 
मध्ये ‘ग्राम कृती गटाचे गठन’ करण्यात याव.े यामध्ये गावातील प्रभावी व्यक्ती, युवक/युवती, इत्यादींचा 
समावशे करता येईल. उदा. सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, वशक्षक, पोलीस इ. प्रभावी व्यक्ती. या 
गटाने “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” मध्ये गावस्तरावर केल्या जाणाऱ्या व करावयाच्या प्रत्यक्ष 
उपाय योजनाचंा पाठपुरावा करुन अवभयान 100 टक्के यशस्वी करावयाचे आहे.  
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7) लाभाथी मेळावे:- गावोगावी लोकप्रवतवनधींच्या उपस्स्थतीत लाभार्थ्यांचे मेळाव े आयोवजत करुन 
लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंकाम व दजाबाबत मागणदशणन, प्रोत्साहन देणे, तसेच लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी 
पत्र ववतरण करणे, घरकुलाचे भवूमपूजन कायणक्रम आयोवजत करणे, घरकुलाचें हप्ते ववतरण कायणक्रम 
करणे, गृहप्रवशे कायणक्रम करणे, इ. सारख ेउपक्रम राबववणेत यावते.  
 
8) बँक मेळावे:- तालकुास्तरावर/ गावोगावी बँक अवधकाऱ्याचं्या उपस्स्थतीत घरासाठी कजण घेवू 
इस्च्छणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी बँक मेळाव्याचे आयोजन करुन लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंण्यासाठी कजण 
उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करण्यात यावते. 
 
5. “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” चा प्रचार व प्रभसध्दीसाठी माभहती भशक्षण व संवाद 
(IEC) कायथक्रम:- 
 „अमृत महा आवास अवभयान 2022-23’ अंतगणत राज्यात राबववण्यात येणाऱ्या ववववध घरकुल 
योजनाबंाबत जन जागृती, प्रचार-प्रवसध्दी करण्यासाठी मावहती, वशक्षण व संवाद (IEC) च्या ववववध 
उपक्रमाचंा जसे- Mass वमडीया, Outdoor वमडीया, Social वमडीया, Group वमडीया, आंतरव्यक्ती 
संवाद (IPC), पारंपारीक वमडीया, इ. उपक्रमाचंा यथोचीत वापर करण्यात यावा. 
 
6.  अभभयानाची प्रभावी अंमलबजावणी, सभनयंत्रण व मूल्यमापन:- 
 “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” च्या प्रभावी अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व 
मूल्यमापनासाठी राज्य, ववभाग, वजल्हा, तालुका व गाव स्तरावर पुढीलप्रमाणे सवमत्या कायणरत राहतील. 

 
i. राज्जयस्तरीय अंमलबजावणी, सभनयंत्रण व मूल्यमापन सभमती :- 

अ.क्र. पद  पदनाम 
1 अवतवरक्त मुख्य सवचव, ग्राम ववकास व पंचायत राज ववभाग : अध्यक्ष 
2 अवतवरक्त मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग  : सदस्य 

3 अवतवरक्त मुख्य सवचव, महसूल व वन ववभाग  : सदस्य 
4 अवतवरक्त मुख्य सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य 

ववभाग  
: सदस्य 

5 सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग  : सदस्य 

6 प्रधान सवचव, इतर मागास बहूजन कल्याण ववभाग  : सदस्य 

7 प्रधान सवचव, उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग  : सदस्य 
8 प्रधान सवचव, सहकार व पणन ववभाग : सदस्य 
9 संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह वनमाण : सदस्य सवचव 

 
 
 



शासन वनणणय क्रमाांकः प्रआयो-2022/प्र.क्र.149/योजना-10, वद. 16 नोव्हेंबर, 2022 

  प ष्ट्ठ 21 पैकी 9 
 

 
ii. भवभागस्तरीय अंमलबजावणी, सभनयंत्रण व मूल्यमापन सभमती :- 

अ.क्र. पद  पदनाम 
1 ववभागीय आयुक्त, ववभागीय आयुक्त कायालय : अध्यक्ष 
2 अपर आयुक्त, आवदवासी ववकास : सदस्य 

3 अपर कामगार आयुक्त/ कामगार उपायुक्त : सदस्य 
4 ववभागीय उप आयुक्त, समाज कल्याण : सदस्य 

5 उपआयुक्त (महसूल), ववभागीय आयुक्त कायालय : सदस्य 
6 उपआयुक्त (पुरवठा), ववभागीय आयुक्त कायालय : सदस्य 
7 ववभागीय सह वनबंधक, सहकारी संस्था : सदस्य 
8 बँक के्षत्रीय अवधकारी : सदस्य 
9 उपआयुक्त (ववकास), ववभागीय आयुक्त कायालय : सदस्य सवचव 

 
 
 

iii.भजल्हास्तरीय अंमलबजावणी, सभनयंत्रण व मूल्यमापन सभमती :-  
अ.क्र. पद  पदनाम 

1 
कायणकारी अध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा तथा मुख्य 
कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 

: अध्यक्ष 

2 प्रकल्प अवधकारी, एकास्त्मक आवदवासी ववकास प्रकल्प  : सदस्य 

3 सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण : सदस्य 

4 
उपवजल्हा कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट् इमारत व इतर 
बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 

: सदस्य 

5 उप मुख्य कायणकारी अवधकारी (पंचायत), वजल्हा पवरषद  : सदस्य 

6 
उप मुख्य कायणकारी अवधकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
ववभाग) 

: सदस्य 

7 वनवासी उप वजल्हावधकारी : सदस्य 

8 वजल्हा पुरवठा अवधकारी : सदस्य 

9 वजल्हा उपवनबंधक, सहकारी संस्था : सदस्य 

10 वजल्हा मावहती अवधकारी : सदस्य 

11 लीड बँकसण / बँक प्रवतवनधी : सदस्य 

12 प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा : सदस्य सवचव 
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iv.तालुकास्तरीय अंमलबजावणी, सभनयंत्रण व मूल्यमापन सभमती :- 
अ.क्र. पद  पदनाम 

1 गट ववकास अवधकारी, पचंायत सवमती : अध्यक्ष 
2 तहवसलदार : सदस्य 
3 तालुका सहाय्यक वनबंधक, सहकारी संस्था : सदस्य 
4 उप अवभयंता (बाधंकाम), वजल्हा पवरषद : सदस्य 
5 उप अवभयंता (पाणी पुरवठा), वजल्हा पवरषद : सदस्य 
6 ववस्तार अवधकारी, पंचायत : सदस्य 
7 स्थापत्य अवभयावंत्रकी सहाय्यक/ ग्रामीण गृहवनमाण अवभयंता : सदस्य 
8 राष्ट्ीय ग्रामीण जीवनोन्नती अवभयान चे प्रवतवनधी : सदस्य 
9 बँक प्रवतवनधी : सदस्य 

10 ववस्तार अवधकारी, संबंवधत : सदस्य सवचव 
 
v.ग्रामपंचायतस्तरीय अंमलबजावणी ,सभनयंत्रण व मूल्यमापन सभमती :-  

अ.क्र. पद  पदनाम 
1 सरपंच,ग्रामपचंायत : अध्यक्ष 
2 उप सरपंच, ग्रामपंचायत : सदस्य 
3 ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा : सदस्य 
4 तलाठी : सदस्य 
5 महाराष्ट् राज्य वीज ववतरण कंपनी चे प्रवतवनधी : सदस्य 
6 राष्ट्ीय ग्रामीण जीवनोन्नती अवभयान चे प्रवतवनधी : सदस्य 
7 ग्राम ववकास अवधकारी /ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत : सदस्य सवचव 

 
वरील अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमत्या राज्यस्तर, ववभागस्तर, 

वजल्हास्तर, तालुकास्तर व गावपातळीवरुन क्षमता बाधंणी कायणशाळा, आढावा बैठका, के्षवत्रय 
भेटी (Field Visits), Awaas Soft, MIS Formats, इ. द्वारे अवभयानाचे संवनयंत्रन व मूल्यमापन 
करतील. 
7. “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” कालावधीतील उत्कृष्ट्ट कायाचा गौरव:- 
“अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” मध्ये उत्कृष्टट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना 
पुढीलप्रमाणे “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” देऊन गौरववण्यात येईल. पुरस्काराचे 
स्वरुप, पुरस्कार ववतरण कायणक्रमाचे वळेापत्रक इत्यादी बाबत स्वतंत्रपणे कळववण्यात येईल. 
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अ. राज्जयस्तरीय पुरस्कार :-  
I. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 

i. सवोत्कृष्टट ववभाग- प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
ii. सवोत्कृष्टट वजल्हे - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iv. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
v. सवोत्कृष्टट बहुमजली इमारत, सवोत्कृष्टट गृहसंकुल व सवोत्कृष्टट बहुमजली गृहसंकुल 

(हाऊससग अपाटणमेंट) - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
II.  राज्जय पुरस्कृत आवास योजना 
i. सवोत्कृष्टट ववभाग- प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
ii. सवोत्कृष्टट वजल्हे - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
iii. सवोत्कृष्टट तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
iv. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
v. सवोत्कृष्टट बहुमजली इमारत, सवोत्कृष्टट गृहसंकुल व सवोत्कृष्टट बहुमजली गृहसंकुल 

(हाऊससग अपाटणमेंट) - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 
 

ब. भवभागस्तरीय पुरस्कार :- 
I. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
i. सवोत्कृष्टट वजल्हे - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
ii. सवोत्कृष्टट तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iv. शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धता सवोत्कृष्टट कामवगरी करणारे तालुके - प्रथम, 

स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
I. राज्जय पुरस्कृत आवास योजना 
i. सवोत्कृष्टट वजल्हे - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
ii. सवोत्कृष्टट तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iv. शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धता सवोत्कृष्टट कामवगरी करणारे तालुके - प्रथम, 

स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
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क. भजल्हास्तरीय पुरस्कार :- 
I. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
i. सवोत्कृष्टट तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
ii. सवोत्कृष्टट क्लस्टर - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
II. राज्जय पुरस्कृत आवास योजना 
i. सवोत्कृष्टट तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
ii. सवोत्कृष्टट क्लस्टर - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  

 
 

ड. तालुकास्तरीय पुरस्कार :- 
I. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
i. सवोत्कृष्टट क्लस्टर – प्रथम क्रमाकं.  
ii. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
II. राज्जय पुरस्कृत आवास योजना 
i. सवोत्कृष्टट क्लस्टर – प्रथम क्रमाकं.  
ii. सवोत्कृष्टट ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
iii. सवोत्कृष्टट घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 
इ. ग्रामपंचायतस्तरीय पुरस्कार :- 

I. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
i. सवोत्कृष्टट घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
II. राज्जय पुरस्कृत आवास योजना 
i. सवोत्कृष्टट घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 

8. “अमृत महा आवास अभभयान 2022-23” कालावधीत राबभवण्यात आलेल्या उपक्रमांचे 
मूल्यमापन:- वदनाकं 20 नोव्हेंबर 2022 ते वदनाकं 31 माचण 2023 हा अवभयान कालावधी संपल्यावर 
अवभयानात राबववण्यात आलेल्या उपक्रमाचें मूल्यमापन करण्यात येईल. या मूल्यमापनाच्या आधारे 
राज्य, ववभाग, वजल्हा, तालुका, ग्रामस्तरावर उत्कृष्टट कामासाठीच्या पुरस्काराचंी नामाकंने काढण्यात 
येतील.  पवरच्छेद 7 मध्ये नमूद ववववध स्तरावरील उत्कृष्टट कामासाठीच्या पुरस्काराचंी नामाकंने 
खालीलप्रमाणे सवमत्याव्दारे वनवडण्यात येतील. 
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मूल्यमूापनाचे वनकष सोबत ‘पवरवशष्टट –अ’ व ‘पवरवशष्टट-ब’ मध्ये देण्यात आले आहेत. 
 

10. „अमृत महा आवास अवभयान 2022-23‟ अंमलबजावणीसाठीचा खचण प्रधानमंत्री आवास योजना-
ग्रामीण व राज्य पुरस् कृत योजना याचं्या प्रशासकीय वनधीतून करण्यात यावा.  

11. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 202211151157144020 असा आहे. हा आदेश 
वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  
 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                 (राजेश क मार) 

    अपर म ख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत:- 
1. मा. राज्यपाल याचें सवचव. 
2. मा. सभापती, ववधान पवरषद याचें खासगी सवचव. 
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. राज्यमंत्री (ग्राम ववकास) याचें खासगी सवचव. 
9. मा. सवण पालकमंत्री तथ मंत्री याचें खाजगी सवचव. 

पुरस्कार नामांकने 
उत्कृष्ट्ट कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने भनवडण्यासाठी 

सभमत्या  
राज्यस्तरीय पुरस्काराचंी वनवड राज्यस्तरीय  अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती 
ववभागस्तरीय पुरस्काराचंी वनवड ववभागस्तरीय  अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती 
वजल्हास्तरीय पुरस्काराचंी वनवड वजल्हास्तरीय  अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती 
तालुकास्तरीय पुरस्काराचंी वनवड तालुकास्तरीय  अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती 

ग्रामपचंायतस्तरीय पुरस्काराचंी वनवड तालुकास्तरीय  अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती 

http://www.maharashtra.gov.in/
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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, महाराष्ट् राज्य, मंुबई. 
13. आवदवासी ववकास आयुक्त, नावशक. 
14. समाज कल्याण आयुक्त, पणेु. 
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 जनसपंकण  संचालनालय. 
21. कायासन अवधकारी, योजना- 10, ग्राम ववकास व जलसधंारण ववभाग, मंुबई. 
22. सवण गट ववकास अवधकारी, पंचायत सवमती. 
23. सवण सरपचं, ग्रामपंचायत. 
24. वनवड नस्ती. 
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पभरभशष्ट्ट अ 

राज्जय, भवभाग, भजल्हा, तालुकास्तरीय पुरस्कार भनवडीसाठीचे भनकष 
अ.
क्र. 

राबभवलेले उपक्रम पाभरतोभषकासाठी भनवडीचे भनकष कमाल 
गुण 

गुणांकन पध्दती (टक्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण देण्यात येतील) 

1. भमूीहीन 
लाभार्थ्यांना जागा 
उपलब्ध करुन 
देणे. 

ग्रामीण गृहवनमाण योजनातंगणत गरजू, पात्र 
परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा उपलब्ध 
नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय 
घरकुल जागा खरेदी अथथसहाय्य योजना, 
शासकीय जागा ववनामूल्य उपलब्ध 
करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील 
अवतक्रमणे वनयमानुकूल करण्याची योजना 
व इतर मागण – उदा. बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, 
इ. प्रभावीपणे राबववणे. तसेच जागाचंी 
कमतरता व जागाचं्या वकमती याचंा ववचार 
करून कमी जागेत जास्त लाभाथी 
सामावण्यासाठी राज्यात प्रत्येक भजल्हा 
पभरषद गटामध्ये प्रत्येकी भकमान एक 
याप्रमाणे बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व 
हाऊससग अपाटथमेंट उभारणे. 
त्याचप्रमाणे सवण ग्रामीण गृहवनमाण 
योजनामंधील भवूमहीन लाभार्थ्यांना घरकुल 
बाधंकामाकरीता जागा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर भवभवध 
मागांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची ‘लॅण्ड 
बँक’ तयार करणे. 
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एकूण पात्र व भमूीहीन 
लाभार्थ्यांपैकी वकती लाभार्थ्यांना 
वद.01 जुल ै 2022 ते अवभयान 
समाप्तीपयणतच्या कालावधीमध्ये 
जागा उपलब्ध करुन वदली, त्या 
प्रमाणात 6 पैकी गुण देण्यात 
येतील. (उदा. 100% भमूीहीन 
लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन 
वदल्यास 6 गुण). तसेच 
उविष्टटापैकी वद. 01 जुल ै 2022 ते 
अवभयान समाप्तीपयणतच्या 
कालावधीमध्ये पूणण झालेल्या 
बहुमजली इमारतीसाठी 1,  
गृहसंकुल े उभारणे साठी 1, 
हाऊससग अपाटणमेंट उभारणे साठी 
1 व लॅण्ड बँक वनर्गमती साठी 1 या 
प्रमाणे 4 पैकी गुण देण्यात येतील. 
(उदा. बहुमजली इमारतीचे 50% 
उविष्टट पूणण झाल्यास 0.5 गुण, 
गृहसंकुलाचे 50% उविष्टट पूणण 
झाल्यास 0.5 गुण, हाऊससग 
अपाटणमेंटचे 50% उविष्टट पूणण 
झाल्यास 0.5 गुण व लॅण्ड बँकचे 
50% उविष्टट पूणण झाल्यास 0.5 
गुण) 

2. घरकुलाचं्या 
उविष्टटापं्रमाणे 100 
टक्के मंजूरी देणे. 

कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 
गृहवनमाण योजनातंगणत वजल््ानंा ववतरीत 
करण्यात आलेल्या घरकुल उविष्टटानंा 100 
टक्के मंजूरी देणे आवण लाभार्थ्यांच्या सक्रीय 
सहभागासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे 
पत्र त्वरीत ववतरीत करणे, घरकुलाचे काम 
तात्काळ सुरु करणेबाबत सूचना देणे, 
घरकुल बाधंकामाबाबत तावंत्रक मागणदशणन 
करणे व भवूमपूजन कायणक्रम करुन 
घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे. 
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उविष्टटापैकी वद. 01 जुल ै 2022 ते 
अवभयान समाप्तीपयणतच्या 
कालावधीमध्ये मंजूरी वदलेल्या 
घरकुलाचं्या प्रमाणात गुण देण्यात 
येतील. (उदा. 80% घरकुलानंा 
मंजूरी वदल्यास 8 गुण) 
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3. मंजूर घरकुलानंा 
सवण हप्ते वळेेत 
ववतरीत करणे. 

कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 
गृहवनमाण योजनातंगणत मंजूर घरकुलानंा 
पभहल्या हप्त्याचे भवतरण कमीत कमी वेळेत 
करणे. पुढील हप्ते घरकुलाचं्या भौवतक 
प्रगतीनुसार ववनाववलंब ववतरीत करणे. हे 
करतानंा लाभार्थ्यांच्या सक्रीय 
सहभागासाठी स्थावनक स्तरावर हप्ते 
भवतरण कायथक्रमाचे आयोजन करणे. तसेच 
गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना ववत्तीय 
संस्थाकंडून गृहकजथ भमळवून देण्यासाठी 
मदत करणे. 
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वद. 01 जुल ै 2022 ते अवभयान 
समाप्तीपयणतच्या कालावधीत 
भौवतक प्रगतीनुसार पूणण घरकुलाचें 
सवण हप्ते ववतरीत केल्यास 
आर्गथकदृष्टया पूणण घरकुलाचं्या 
प्रमाणात गुण देण्यात येतील. 
(उदा.50% भौवतकदृष्टया पूणण 
घरकुलाचें हप्ते ववतरीत केल्यास 5 
गुण) 

4. सवण मंजूर घरकुल े
भौवतकदृष्टया पूणण 
करणे. 

कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 
गृहवनमाण योजनातंगणत सवण मंजूर 
घरकुलाचें काम भौवतकदृष्टया पूणण करणे. 
यामध्ये लाभार्थ्यांच्या सक्रीय सहभागासाठी 
त्याचं्या बैठका/मेळाव े घेणे, सरपंच, 
ग्रामसेवक/ग्राम ववकास अवधकारी, ग्रामीण 
गृहवनमाण अवभयंता यानंी घरकुलानंा 
वळेोवळी भेटी देणे व मंजूर केलेली सवण 
घरकुल े वकमान कालावधीत पूणण करणे. 
यासाठी राज्यात मवहला स्वयंसहायता 
गट/ग्राम संघ/प्रभाग संघ/ववववध कायणकारी 
सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक 
कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थाद्वारे 
प्रत्येक भजल्हा पभरषद गटामध्ये भकमान एक 
घरकुल माटथ सुरु करुन त्याद्वारे घरकुलाचे 
बाधंकाम सावहत्य जसे – दगड, ववटा, 
वाळू, वसमेंट, दारे, वखडक्या, छताचे 
सावहत्य, इ. ववक्रीसाठी उपलब्ध करणे. 
तसेच सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंधील 
लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंकामाकरीता वाळू 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक वजल्हा 
पवरषद गटात वकमान एक याप्रमाणे ‘सणॅ्ड 
बँक’ ची भनर्ममती करणे. 
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मंजूरी देण्यात आलेल्या 
घरकुलापंकैी वद. 01 जुल ै2022 ते 
अवभयान समाप्तीपयणतच्या 
कालावधीमध्ये भौवतकदृष्टया पूणण 
झालेल्या घरकुलाचं्या प्रमाणात गुण 
देण्यात येतील. (उदा. मंजूरी 
देण्यात आलेल्या घरकुलापंकैी 
50% घरकुल े पूणण झाल्यास 10 
गुण) 
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5. ग्रामीण गवडंी 
प्रवशक्षण पूणण करणे. 

घरकुलाचंी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतगणत 
ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण कायणक्रमाचे उविष्टट 
प्रवशक्षण देणाऱ्या संस्था (Training 
Provider) याचं्याशी समन्वय ठेवनू पूणण 
करुन त्यांचे मुल्यांकन(Assessment) 
त्वरीत पूणथ करुन घेणे व सदर मावहती 
आवास सॉफ्टवर अद्ययावत होईल याची 
खात्री करणे. तसेच प्रवशवक्षत ग्रामीण गवडंी 
व ग्रामपंचायत के्षत्रातील इतर उपलब्ध 
गवडंी याचंी ग्रामपंचायतवनहाय यादी तयार 
करुन त्याचें पॅनेल बनववणे व या 
पॅनेलमधील गवंड्ांचा ग्रामीण गृहभनमाण 
योजनांमधील घरकुलांच्या बांधकामात 
सहभाग घेणे. 
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वद. 01 जुल ै 2022 ते अवभयान 
समाप्तीपयणतच्या कालावधीत 
ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षणासाठी 
वदलेल्या उविष्टटानुसार गवडंी 
प्रवशक्षण पूणण करणे 5 गुण व   
गवडंी प्रवशक्षण मुल्याकंनासहीत 
पूणण करणे 5 गुण  या प्रमाणे एकूण 
10 गुण देण्यात येतील. (उदा. 
ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण 50% पूणण 
झाल्यास 2.5 गुण व गवडंी 
प्रवशक्षण मुल्याकंनासहीत 70% 
पूणण झाल्यास 3.5 गुण या प्रमाणे).  

6. इंवदरा आवास 
योजनेंतगणत सवण 
घरकुल ेपूणण करणे 

इंवदरा आवास योजनेंतगणत सन 2014-15 व 
त्यापूवी भौवतकदृष्टया पूणण झालेल्या 
घरकुल लाभार्थ्यांना ससगल पेज एन्ट्रीनुसार 
तात्काळ भनधी भवतरीत करून घरकुले 
आर्मथकदृष्ट्या पूणथ करणे. तसेच सन 
2015-16 मध्ये मंजूर घरकुलाचं्या 
यादीनुसार घरकुल े प्रलवंबत राहण्यामागची 
कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करून 
प्राधान्ट्याने सदर घरकुले भौभतक व आर्मथक 
दृष्ट्या 100 टक्के पूणथ करणे.  
तसेच ग्रामीण ववकास मंत्रालय, भारत 
सरकार यानंी प्रधानंत्री आवास योजना-
ग्रामीण ची प्रभावी अमंलबजावणी, 
संभनयतं्रण व मूल्यमापनासाठी के्षत्र 
अभधकारी ॲप (Area Officer Aap) ची 
भनर्ममती केली आहे. ग्रामीण गृहवनमाण 
योजनाचं्या कामाची पहाणी करतानंा या 
ॲपचा जास्तीत जास्त वापर करणे. 
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अवभयान समाप्तीपयणतच्या 
कालावधीत इंवदरा आवास 
योजनेच्या उविष्टटानुसार सवण 
घरकुल े भौवतकदृष्टया पूणण करणे. 
याकरीता 5 गुण व सवण घरकुल े
आर्गथकदृष्टया पूणण करणे याकरीता 
5 गुण देण्यात येतील. (उदा. 
घरकुलाच्या वदलेल्या उविष्टटापकैी 
50% घरकुल े भौवतकदृष्टया पूणण 
झाल्यास 2.5 गुण आवण 60% 
घरकुल े आर्गथकदृष्टया पूणण 
झाल्यास 3 गुण).  
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7. सामावजक 
लेखापरीक्षण व 
तक्रार वनवरण 
वळेेत करणे 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य 
पुरस्कृत ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचें 
सामाभजक लेखापरीक्षण करणे. सामावजक 
लेखापरीक्षण करतेवळेी लेखापरीक्षण 
मागणदशणक तत्वाचंा अवलंब करणे. 
सामावजक लेखापरीक्षण करताना सरपंच, 
उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, 
ग्रामसेवक, इतर पदावधकारी, ग्रामीण 
गृहवनमाण अवभयंता व पालक अवधकारी 
यानंी ग्रामपचंायतीस सवोतोपरी सहकायण 
करणे. 
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कें द्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 
गृहवनमाण योजनातंगणत 01 जुल ै
2022 ते अवभयान समाप्तीपयणतच्या 
कालावधीमध्ये सामावजक 
लेखापरीक्षण पूणण झालेल्या 
ग्रामपंचायतींच्या प्रमाणात गुण 
देण्यात येतील. (उदा. एकुण 
ग्रामपंचायतींपकैी 80% सामावजक 
लेखापरीक्षण पूणण झाल्यास 8 गुण) 

 8. शासकीय 
योजनाशंी 
कृतीसंगम करणे.  

सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचं्या 
लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 
शासनाच्या ववववध योजनाशंी कृतीसंगम 
करणे. जसे - ग्रामीण गृहवनमाण 
योजनामंधील लाभार्थ्यांना रोजगार वमळवनू 
देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी 
स्वच्छ भारत भमशन-ग्रामीण, नळाने 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जल 
जीवन भमशन, गसॅ जोडणी साठी प्रधानमंत्री 
उज्जज्जवला योजना, ववदु्यत जोडणी साठी 
सौभाग्य योजना, उपवजववकेचे साधन 
उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण 
जीवनोन्ट्नती भमशन, उजेच्या बचतीसाठी 
महाराष्ट्र उजा भवकास अभभकरण 
(महाउजा), इ.  
तसेच दभलत वस्ती सुधार योजना, ठक्कर 
बाप्पा आभदवासी वस्ती सुधार योजना, 
भजल्हा पभरषद सेस, पंचायत सभमती सेस, 
ग्राम पंचायत सेस, सीएसआर भनधी इ. च्या 
माध्यमातून लाभार्थ्यांची घरकुल,े बहुमजली 
इमारती, गृहसंकुल,े अपाटणमेंट यानंा 
मूलभूत नागरी सुभवधा जसे जोडरस्ते, 
अतंगथत रस्ते, डे्रनेज भसस्टीम, पथभदव,े इ. 
उपलब्ध करुन देणे. 
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नमूद शासकीय योजनाशंी 
कृतीसंगम (Convergence) 
मधील 10 बाबींसाठी प्रत्येकी 1 गुण 
या प्रमाणे 10 गुणापंैकी गुण देण्यात 
येतील. (उदा. जल जीवन वमशन 
मधून नळाने वपण्याच्या पाण्याचा 
पुरवठा करणे उविष्टटापैकी 80% 
उविष्टट पूणण झाल्यास 0.8 गुण या 
प्रमाणे प्रत्येक बाबीसाठी 1 पैकी 
गुण देऊन एकूण 10 पैकी गुण 
देण्यात येतील.) 
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9 नावीन्यपूणण उपक्रम 
राबववणे 

ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचं्या 
अंमलबजावणीमध्ये गवतमानता व गुणवत्ता 
येण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नाववन्यपूणण उपक्रम 
राबववणे. 
अ) ग्रामीण गृहवनमाण लाभार्थ्यांच्या 
बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊससग 
अपाटथमेंट याचं्या सहकारी संस्था स्थापन 
करणे. 
ब) वाळूला पयाय म्हणून क्रश सणॅ्ड, वसमेंट 
ब्लॉक, फ्लाय ॲश वब्रक्स, इंटर लॉकींग 
वब्रक्स, हॉलो वब्रक्स, इत्यादींचा वापर 
करणे. 
क) वकमान 10% घरकुल बाधंकामासाठी 
स्थाभनक बांधकाम साभहत्य, नवनवीन 
बांधकाम तंत्रज्ञान, भकफायतशीर बांधकाम 
तंत्रज्ञान, नैसर्मगक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, 
इ. चा वापर करणे. 
ड) वकमान 10% घरकुल बाधंकामामध्ये 
फरशी/लादी, रंगरंगोटी, भकचन 
गाडथन/परसबाग,  रेन वॉटर हावेस्टींग, 
सौरउजा साधने व नेट भबलींग, इ.चा वापर 
करणे. रंगरंगोटी करतानंा शासनाचे पत्र 
क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्राग/ृबाधं/140/2021, 
वदनाकं 18 मे, 2021 रोजीच्या पत्रानुसार 
घरकुलांना रंगसंगती करणे. 
इ) घरावर ग्रामीण गृहवनमाण योजनेचा 
लोगो, पती पत्नीचे नाव व ग्रामपंचायतीच्या 
मालमत्ता नोंदवही मध्ये घरकुलाची नोंद इ. 
बाबींची पूतणता करणे. 
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नमूद नाववन्यपूणण उपक्रम 
अंमलबजावणी मधील 5 बाबींसाठी 
प्रत्येकी 2 गुण या प्रमाणे 10 
गुणापंैकी गुण देण्यात येतील. 
(उदा. बहुमजली इमारती, 
गृहसंकुल े व हाऊससग अपाटणमेंट 
याचं्या सहकारी संस्था स्थापन 
करणे उविष्टटापकैी 80% उविष्टट 
पूणण झाल्यास 1.6 गुण या प्रमाणे 
प्रत्येक बाबीसाठी 2 पैकी गुण देऊन 
एकूण 10 पैकी गुण देण्यात 
येतील.) 
  
 

एकूण गुण 100  
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10 प्रलंवबत घरकुल े
(Delayed House) 
पूणण करणे.  

अ) प्रधानमंत्री आवास योजना-
ग्रामीण अंतगणत घरकुलानंा पवहला हप्ता 
प्रदान केल्यापासून 12 मवहन्यापेक्षा 
जास्त कालावधी झालेली, मात्र 
अद्यापपयंत अपूणण असललेी प्रलवंबत 
घरकुल े (Delayed Houses) प्राधान्याने 
पूणण करणे. यासाठी प्रलवंबत घरकुलाचं्या 
यादीनुसार घरकुल े प्रलंवबत 
राहण्यामागची कारणे शोधून त्या 
कारणांचे भवश्लेषण करुन त्यावर 
उपाययोजना करून सदर घरकुले पूणथ 
करणे, याकामी गरजेप्रमाणे तालुका 
कायदेववषयक सहाय्य व सल्ला 
सवमतीच्या सहाय्याने ‘लोक अदालत’ वा 
इतर मागाने लाभार्थ्यांना घरकुल पूणण 
करण्यासाठी प्रवृत्त  करणे. तसेच पूणण 
होऊ न शकणारी प्रलंवबत घरकुल े
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या 
मागणदशणक सूचनानुंसार Refund करुन 
Remand करणे व यापुढे प्रलभंबत 
घरकुलांच्या यादीमध्ये नभवन घरकुलांचा 
समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे. 

-10 अवभयान संपताना Performance 
Index मध्ये असलेल ेवनगेवटव्ह यास 
10 ने गुणून येणारे गुण एकूण 
गुणातून वजा करण्यात येतील. 

 

भटप :-   

1. उपरोक्त सवण अ.क्र.1 ते 10 हे वनकष प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणसाठी लाग ूराहतील व अ.क्र. 1 ते 
4 व 7 ते 9 हे वनकष राज्य पुरस्कृत आवास योजनासंाठी लाग ूराहतील. 

2. उपरोक्त वववरणपत्रामधील उपक्रम क्र.1 भमूीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे व उपक्रम 
क्रमाकं 5 ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण पूणण करणे या उपक्रमामंध्ये मध्ये वजल््ामध्ये/ 
तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीमध्ये उविष्टट उपलब्ध नसल्यास इतर उपक्रमाचं्या गुणाचंी सरासरी काढून 
प्रत्येकी 10 च्या प्रमाणात गुण देण्यात यावते. (उदा. ‘अ’ वजल््ामध्ये/ तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीमध्ये 
भमूीहीन लाभाथी नसेल आवण त्या वजल््ाला/तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीला इतर 9 उपक्रमामंध्ये 90 
गुणापंैकी 50 गुण वमळाल ेअसल्यास उपक्रम क्र.1 साठी 5.56 गुण देण्यात यावते.) 
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पभरभशष्ट्ट ब 

सवोत्कृष्ट्ट घरकुल, सवोत्कृष्ट्ट बहुमजली इमारत, सवोत्कृष्ट्ट गृहसंकुल व सवोत्कृष्ट्ट हाऊससग अपाटथमेंट भनवडीचे 
भनकष 

अ.क्र. पाभरतोभषकासाठी भनवडीचे भनकष कमाल 
गुण 

गुणांकन पध्दती  

1 

वनयोजन आराखडा, प्लास्टर, फरशी/लादी, 
वकचन ओटा व रंगरंगोटी असललेे घरकुल. 
रंगरंगोटी करतानंा शासनाचे पत्र 
क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्राग/ृबाधं/140/2021, 
वदनाकं 18 मे, 2021 रोजीच्या पत्रानुसार 
घरकुलानंा रंगसंगती करणे. 

20 
वनयोजन आराखडा, प्लास्टर, लादी, वकचन 
ओटा, रंगरंगोटी असल्यास प्रत्येकी 4 गुण 
देण्यात यावते. 

2 वकमान कालावधीत पूणण केलेले घरकुल. 20 

भौवतकदृष्टया व आर्गथकदृष्टया वकमान 
कालावधीत म्हणजे 60 वदवसात घरकुल पूणण 
केल्यास 20 गुण, 90 वदवसासाठी 18 गुण, 
120 वदवसासाठी 16 गुण याप्रमाणे दर वाढीव 
मवहन्याला 2 गुण कमी करण्यात यावते. 

3 
शासकीय योजनाशंी कृतीसंगम असलले े
घरकुल. 20 

शासन वनणणयातील अ.क्र.3 (X) मध्ये 
शासकीय योजनाशंी कृतीसगंम मधील नमूद 
5 मुदद्याचं्या आधारे प्रत्येकी 4 याप्रमाणे गुण 
देण्यात यावते. 

4 
रेन वॉटर हावेस्टींग, वकचन गाडणन/परसबाग, 
वृक्ष लागवड, सौरउजा साधने व नेट वबलींग, 
इ. सुववधा असलेले घरकुल. 

20 
रेन वॉटर हावेस्टींग, वकचन गाडणन/परसबाग, 
वृक्ष लागवड, सौरउजा साधने व नेट वबलींग 
यास प्रत्येकी 4 याप्रमाणे गुण देण्यात  यावते. 

5 

मूलभतू सुववधा (अंतगणत रस्ता, डे्रनेज 
व्यवस्था, इ), घरावर योजनेचा लोगो, 
लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नी) नाव, ग्रामपंचायत 
प्रॉपटी रवजस्टरमध्ये नोंद, इ. 

20 

मूलभतू सुववधा (अंतगणत रस्ता, डे्रनेज 
व्यवस्था, इ), घरकुलावर योजनेचा लोगो, 
लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नीचे) नाव, ग्रामपंचायत 
प्रॉपटी रवजस्टरमध्ये नोंद, यास प्रत्येकी 5 
याप्रमाणे गुण देण्यात यावते. 

एकूण गुण 100  
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