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जून, 2021 
 
प्रस्तावना 

 ‘सवांसाठी घरे-2022’ 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, आविम 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 यासाठी सन 2020-21 या वर्षामध्ये 
महाराष्र राज्यात विनाकं 20 नोव्हेंबर 2020 ते 05 जून 2021 या कालावधीत ‘महा आवास अवभयान-
ग्रामीण 2020-21’ राबववण्यात आला आहे.  

सिर अवभयानात राबववण्यात आलेल्या उपक्रमाचें मूल्यमापन करुन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या 
संस्था व व्यक्तींना ‘महा आवास अवभयान पुरस्कार’ व ‘महा आवास अवभयान ववशेर्ष पुरस्कार’ िेऊन 
गौरव करण्याचा वनणणय संिभावधन वि. 10 जून, 2021 च्या शासन वनणणयानुसार घेतला आहे. त्यानुसार 
राज्यस्तरीय ‘महा आवास अवभयान पुरस्कार’ व ‘महा आवास अवभयान ववशेर्ष पुरस्कार’ प्रिान करण्याची 
बाब शासनाच्या ववचारावधन होती. 

शासन वनर्णय:- 
 
ग्राम ववकास ववभागाचे शासन वनणणय क्रमाकं प्रआयो-2020/प्र.क्र.107/योजना-10, विनाकं 19 

नोव्हेंबर, 2020 मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन 
सवमतीच्या वनणणयानुसार ‘महा आवास अवभयान-ग्रामीण 2020-21’  मधील उपक्रमाचें मूल्यमापन करुन 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थानंा पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय ‘महा आवास अवभयान पुरस्कार’ व ‘महा 
आवास अवभयान ववशेर्ष पुरस्कार’ जाहीर करण्यात येत आहेत.  
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1. महा आवास अभियान पुरस्कार: 

कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना मध्ये उत्कृष्ट 
काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना शासन वनणणय विनाकं 19 नोव्हेंबर, 2020 अन्वये वनश्चचत करण्यात 
आलेल्या 10 अवभयान उपक्रमामंध्ये अवभयान कालावधीत केलेल्या कामाच्या टक्केवारीच्या आधारे 
एकवत्रत गुणाकंन करुन पुढीलप्रमाणे पुरस्कार जाहीर करण्यात येत आहेत. 

 
अ. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 

पुरस्कार पुरस्कारासाठी भनवड करण्यात आलेल्या संस्था  

1) सवोत्कृष्ट भविाग - 
प्रथम क्रमाकं कोकण ववभाग 

श्व्ितीय क्रमाकं नागपूर ववभाग 
तृतीय क्रमाकं नावशक ववभाग 

2) सवोत्कृष्ट भजल्हे - 

प्रथम क्रमाकं वजल्हा - गोंविया 
श्व्ितीय क्रमाकं वजल्हा - धुळे 
तृतीय क्रमाकं वजल्हा - ठाणे 

3) सवोत्कृष्ट तालुके - 
प्रथम क्रमाकं तालुका - गोरेगावं, (वजल्हा - गोंविया) 

श्व्ितीय क्रमाकं तालुका-गगनबावडा, (वजल्हा - कोल्हापूर) 
तृतीय क्रमाकं तालुका - अकोले, (वजल्हा - अहमिनगर) 

4) सवोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - 
प्रथम क्रमाकं ग्रामपचंायत - नाव, (तालकुा पाटण, वजल्हा सातारा) 

श्व्ितीय क्रमाकं ग्रामपचंायत - वाडोस, (तालुका कुडाळ, वजल्हा ससधुिूगण) 
तृतीय क्रमाकं ग्रामपचंायत - तडेगाव, (तालुका अजुणनी मोरगाव, वजल्हा गोंविया) 

5) सवोत्कृष्ट बहुमजली इमारत -  
प्रथम क्रमाकं ग्रामपचंायत - करंजेपुल, (तालुका बारामती, वजल्हा पुणे) 

श्व्ितीय क्रमाकं ग्रामपचंायत - िेडे कोऱ्हाळे, (तालुका कोपरगाव, वजल्हा अहमिनगर) 
तृतीय क्रमाकं ग्रामपचंायत - सनभी खुिण, (तालुका बाशीटाकळी, वजल्हा अकोला) 
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6) सवोत्कृष्ट गृहसंकुल -  

प्रथम क्रमाकं ग्रामपचंायत- लोणी, (तालुका राहता, वजल्हा अहमिनगर) 
श्व्ितीय क्रमाकं ग्रामपचंायत- येडोळा, (तालुका तूळजापूर, वजल्हा उस्मानाबाि) 
तृतीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – कणकापूर, (तालुका िेवळा, वजल्हा नावशक) 

 
आ. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

पुरस्कार पुरस्कारासाठी भनवड करण्यात आलेल्या संस्था  

1) सवोत्कृष्ट भविाग - 
प्रथम क्रमाकं कोंकण ववभाग 

श्व्ितीय क्रमाकं नावशक ववभाग 
तृतीय क्रमाकं पुणे ववभाग 

2) सवोत्कृष्ट भजल्हे - 

   प्रथम क्रमाकं वजल्हा - अहमिनगर 

श्व्ितीय क्रमाकं वजल्हा - रत्नावगरी 
तृतीय क्रमाकं वजल्हा - वधा 

3) सवोत्कृष्ट तालुके - 
प्रथम क्रमाकं तालुका - सडक अजुणनी, (वजल्हा गोंविया) 

श्व्ितीय क्रमाकं तालुका – मुक्ताईनगर, (वजल्हा जळगाव) 
तृतीय क्रमाकं तालुका – कागल, (वजल्हा कोल्हापूर) 

4) सवोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - 
प्रथम क्रमाकं ग्रामपचंायत – अंबावडे, (तालुका भोर, वजल्हा पुणे) 

श्व्ितीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – अणाव, (तालुका कुडाळ, वजल्हा ससधुिूगण) 
तृतीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – बोरगाव, (तालुका ब्रम्हपूरी, वजल्हा चंद्रपूर) 

5) सवोत्कृष्ट बहुमजली इमारत -  
प्रथम क्रमाकं ग्रामपचंायत – सचचवली,(तालुका वभवडंी, वजल्हा ठाणे) 

श्व्ितीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – वशरवली,(तालुका भोर, वजल्हा पुणे) 
तृतीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – अंिूरा, (तालुका बाळापूर, वजल्हा अकोला) 
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6) सवोत्कृष्ट गृहसंकुल -  

प्रथम क्रमाकं ग्रामपचंायत – खारेकजुणणे, (तालुका नगर, वजल्हा अहमिनगर) 
श्व्ितीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – अिासी, (तालुका गोंविया, वजल्हा गोंविया) 
तृतीय क्रमाकं ग्रामपचंायत – मुणगे, (तालुका िेवगड, वजल्हा ससधुिूगण) 

 
2.  महा आवास अभियान भवशेष पुरस्कार 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना याचं्या अवभयान 
कालावधीतील संख्यात्मक प्रगतीनुसार पुढील 10 उपक्रमामंध्ये राज्यस्तरावरुन सवोत्कृष्ट 3 वजल््ानंा 
ववशेर्ष पुरस्कार जाहीर करण्यात येत आहेत. 

 
पुरस्कार पुरस्कारासाठी भनवड करण्यात आलेल्या संस्था / व्यक्ती 

1) I) िूमीहीन लािार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे -प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 
प्रथम क्रमाकं जळगाव 

श्व्ितीय क्रमाकं अमरावती 
तृतीय क्रमाकं अहमिनगर 

II) िूमीहीन लािार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे – राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं      गोंविया 
श्व्ितीय क्रमाकं बुलढाणा 
तृतीय क्रमाकं नावशक 

2) I) घरकुलांच्या उभिष्टांप्रमाणे मंजूरी देणे - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 

प्रथम क्रमाकं गोंविया 
श्व्ितीय क्रमाकं भडंारा 
तृतीय क्रमाकं अमरावती 

II) घरकुलांच्या उभिष्टांप्रमाणे मंजूरी देणे - राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं       उस्मानाबाि 
श्व्ितीय क्रमाकं      नािेंड 

तृतीय क्रमाकं 
     बीड 
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3) I) मंजूर घरकुले िौभतकदृष्या पूणण करणे - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 
प्रथम क्रमाकं गोंविया 

श्व्ितीय क्रमाकं नंिुरबार 
तृतीय क्रमाकं भडंारा 

II) मंजूर घरकुले िौभतकदृष्या पूणण करणे - राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं अहमिनगर 
श्व्ितीय क्रमाकं चंद्रपूर 
तृतीय क्रमाकं गोंविया 

4) पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली इमारती (जी + 1 व जी +2) बांधणे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं कोल्हापूर 
श्व्ितीय क्रमाकं सातारा 
तृतीय क्रमाकं बुलढाणा 

5) पुरेशी जागा असल्यास गृहसंकुल (Housing Colony) उिारणे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं वधा 
श्व्ितीय क्रमाकं सातारा 
तृतीय क्रमाकं गोंविया 

6) लािार्थ्यांना घरकुलाचे बांधकाम साभहत्यासाठी घरकुल माटण सुरु करणे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं अमरावती 
श्व्ितीय क्रमाकं गोंविया 
तृतीय क्रमाकं भडंारा 

7) लािार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी भवत्तीय संस्थांचे रु. 70,000/- कजण स्वरुपात भमळवूण देणे. 
      प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

प्रथम क्रमाकं भडंारा 
श्व्ितीय क्रमाकं नािेंड 
तृतीय क्रमाकं सोलापूर 



शासन वनर्णय क्रमाांकः प्रआयो-2022/प्र.क्र.80/योजना-10, वि. 27  एवप्रल, 2022 

 
 

प ष्ट्ठ 8 पैकी 6  
 

 

 
8) मुलिूत नागरी सुभवधा देवून आदशण घरांची भनर्ममती करणे. 
     प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
प्रथम क्रमाकं औरंगाबाि 

श्व्ितीय क्रमाकं सातारा 

तृतीय क्रमाकं नािेंड 

 
9) कॉपोरेट संस्था, स्वयंसेवी संस्था आभण सहकारी संस्था यांचे सहकायण घेणे. 
     प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
प्रथम क्रमाकं पालघर 

श्व्ितीय क्रमाकं अहमिनगर 
तृतीय क्रमाकं सोलापूर 

 
10) इतर भवशेष उपक्रम 
       प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
प्रथम क्रमाकं नावशक 

श्व्ितीय क्रमाकं नागपूर 
तृतीय क्रमाकं सागंली 

 
 
3. ‘महा आवास अभियान पुरस्कार’ व ‘महा आवास अभियान भवशेष पुरस्कार’ भनधी ;- 

 
राज्यस्तरीय ववजेत्यानंा िेण्यात येणाऱ्या मानवचन्ह, प्रशस्तीपत्रक यासाठी येणारा खचण आवण 

पुरस्कार ववतरण कायणक्रमासाठी येणारा खचण राज्यस्तरावर उपलब्ध प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व 
राज्य पुरस्कृत आवास योजना या योजनाचं्या प्रशासकीय वनधीमधून भागवावयाचा आहे. 
सांिभाधीन आिेशातील अन्य सिण बाबी जशाच्या तशा लागू राहतील.  
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4. सिर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202204271117459920 असा आहे. हा आिेश वडजीर्ल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार ि नािाने.  
 
 
 
 
 
                                                                                                     (अरुर् ि. शशिे) 

 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
  

1) प्रत:- 
1. मा. राज्यपाल याचें सवचव. 
2. मा. सभापती, ववधान पवरर्षि 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 पवरर्षि 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/ आविवासी ववकास/ 

गृहवनमाण/पा.पू.व स्व. ववभाग. 
12. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
13. आविवासी ववकास आयुक्त, नावशक. 
14. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15. सवण ववभागीय आयुक्त 
16. कामगार आयुक्त, मंुबई. 
17. सवण वजल्हावधकारी. 
18. सवण कायणकारी अध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा तथा मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षि. 
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 (योजना-10) 
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