
प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण व राज्य 
पुरस्कृत ग्रामीण गृहननमाण योजनाचंी प्रभावी 
ऄंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण 
गृहननमाण ऄनभयंता याचं्या मानधनात वाढ 
करणे व मानधन ऄदा करण्याच्या पद्धतीत 
बदल करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम नवकास नवभाग 

शासन ननणणय क्रमांकः प्रअयो/प्र.क्र.९३/योजना - 10 
बाधंकाम भवन, 25 मझणबान पथ, 

फोर्ण, मंुबइ-400 001 
नदनाकं:  12 नोव्हेंबर,2021 

वाचा -  
1) ग्राम नवकास नवभाग शासन ननणणय क्रमाकंः पीएमएवाय-जी-२०१६-/प्र.क्र.39/योजना-१०,    

नदनाकं 27/05/2016 
2) ग्राम नवकास नवभाग शासन ननणणय क्रमाकंः प्रअयो-२०१७/प्र.क्र.२७७/योजना-१०,                 

नदनाकं २० नोव्हेंबर, २०१७ 
3) ग्राम नवकास नवभाग शासन ननणणय क्रमाकंः पीएमएवाय-जी-2018/ प्र.क्र.२४५/योजना-१०,    

नदनाकं २५सप्र्ेंबर, 2018 
4) ग्राम नवकास नवभाग शासन ननणणय क्रमाकंः प्रअयो-2020/प्र.क्र.107/यो-10,                         

नदनाकं 19 नोव्हेंबर,2020 
5) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष - ग्रा मीण गृहननमाण नवी मंुबइ याचंे पत्र क्रमाकं राव्यक-ग्रागृ/ 

बाधं/2021 प्र.क्र.1041 नदनाकं 20 ऑक्र्ोंबर,2021 
 

प्रस्तावना - 

कें द्र शासनाने सन २०२२ पयंत सवांसाठी घरे हे धोरण जाहीर केलेले अहे. या धोरणातंगणत राज्यामध्ये 

ग्रामीण गृहननमाण योजनांची प्रभावी ऄंमलबजावणी करुन ईनिष्ट्र् साध्य करण्यासाठी संदर्भभय शासन ननणणय 

क्र. ३ ऄन्वय े१६०० ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता याचं्या बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात अलेली 

अहे. राज्यामध्ये डोंगराळ दुगणम व एकात्ममक कृती अराखड्यातील नजल्हह्यामंधील (IAP Districts) वार्भषक २०० 

घरकुलासंाठी एक व सलग भपू्रदेश व आतर भागातील वार्भषक २५० घरकुलासंाठी एक याप्रमाणे ईनिष्ट्र् देउन 

मयाचं्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे ईपलब्ध करण्यास देखील मान्यता देण्यात अली अहे. या कामासाठी ग्रामीण 

गृहननमाण ऄनभयंतानंा एकूण चार र्प्प्यामंध्ये डोंगराळ, दुगणम व नक्षलग्रस्त भागासाठी एकूण रुपये १०००/- 

प्रनत घरकुल तसेच आतर सवणसाधारण भागासाठी रुपये ७५०/- प्रनत घरकुल आतके मानधन देण्यात येत अहे. 
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राज्यात ग्रामीण गृहननमाण योजनाचंी ऄंमलबजावणी करतानंा ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंमयाचंा सहभाग 

ऄमयंत महमवाचा अहे. ग्रामीण गृहननमाण कायणक्रमाची क्षनेत्रय स्तरावरील ऄंमलबजावणी प्रामुख्याने ग्रामीण 

गृहननमाण ऄनभयंमयाचं्या कामनगरीवर ऄवलंबून अहे. तसेच सध्या राज्यात घरकुल बाधंकाम पूणण होण्याचा 

सरासरी कालावधी 357 नदवस अहे. तथानप आतर राज्य ईदा. ईत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश याचंा कालावधी 100 ते 

150 नदवस आतका कमी अहे. मयामुळे राज्याचा घरकुल पूणण होण्यासाठीचा कालावधी कमी करुन ग्रामीण 

गृहननमाण ऄनभयंता याचं्या कायणपध्दतीत बदल करणे अवश्यक अहे. तसचे ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता याचं े

सद्याचे मानधन संदभण क्रमाकं 3 ऄन्वय ेसन 2018 मध्ये नननित करण्यात अले ऄसून मयामध्ये सुधारणा करणे व 

कायणपध्दतीत बदल करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.  
 

शासन ननणणय-  

राज्यातील ग्रामीण गृहननमाण योजनांमध्ये  घरकुल बाधंकामाचा कालावधी कमी करण्याच्या दृष्ट्र्ीने 
ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंमयाचं्या संदभात खालील प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे. 

 

ऄ) राज्यातील ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंमयाचं्या मानधनात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
अहे:- 

ऄ.क्र. घरकुल बांधकाम कालावधी 

सवणसाधारण क्षेत्रासाठी दुगणम व डोंगराळ क्षेत्रासाठी 

नद. 25.09.2018 
च्या शासन 
ननणणयान्वये 
नननित केलेले 
मानधन (रुपये) 

सुधारीत 
मानधन 
(रुपये)  

नद. 25.09.2018 
च्या शासन 
ननणणयान्वये 
नननित केलेले 
मानधन (रुपये) 

सुधारीत 
मानधन 
(रुपये)  

1 04 मनहने (120 नदवस) पयंत 750 950 1000 1200 

2 08 मनहने (240) नदवस) पयंत 750 850 1000 1100 

3 12 मनहने ( 365 नदवस) पयंत 750 800 1000 1050 

4 12 मनहन्या पेक्षा जास्त 750 750 1000 1000 
 

ब) "ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता" यानंा देय मानधन यापुढे र्प्पाननहाय न देता अवास सॉफ्र् अधारे 
"घरकुलाच ेकाम भौनतकदृष्ट्र्या पूणण" (Physical Completion) झाल्हयानंतर एकरकमी ऄदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत अहे. 
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क) ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता याचं्या  “पनरनशष्ट्र् ऄ” नुसार कतणव्य व जबाबदाऱ्या नननित करण्यात 
येत अहे.   (पनरनशष्ट्र् ऄ सोबत जोडले अहे.) 

(ड)  प्रधानमंत्री अवास योजना व महाममा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ऄनभसरणातील 
ऄकुशल कामाच्या नोंदी ग्रामीण गृह ननमाण  ऄनभयंता याचंेकडे सोपवण्याबाबतचा ननणणय नद.२०.११.२०१७ च्या 
शासन ननणणयान्वये घेण्यात अला अहे.   याकनरता ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंमयांना यानंा प्रनत मनुष्ट्य नदवस रु, 
1/- या प्रमाणे ऄनतरीक्त मानधन (ईदा. 90 नदवसासंाठी रु, 90/- ककवा 95 नदवसासंाठी रु, 95/-) ऄनुज्ञये 
करण्यात अले अहे. सदर शासन ननणणयान्वय े प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण 
गृहननमाण योजनाचंी प्रभावी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता याचं्या मानधनात नदनाकं 
1 नडसेंबर,2021 पासून वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. 

यासाठी येणारा अर्भथक भार ग्रामीण गृहननामाण योजनाचं्या ऄनुज्ञये प्रशासकीय ननधीतून करण्यात 
यावा. 

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून मयाचा संकेताक 202111121110302420 ऄसा अहे. हा अदेश नडजीर्ल स्वाक्षरीने 
साक्षानंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

      (ऄरुण व. कशदे) 
 ऄवर सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे सनचव 

2.  मा. सभापती, नवधान पनरषद याचंे खासगी सनचव 
3. मा. ऄध्यक्ष, नवभानसभा यांचे खासगी सनचव 
4. मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄनतनरक्त मुख्य सनचव व प्रधान सनचव 
5. मा. ईपमुख्यमंत्री याचंे सनचव 
6. मा. नवरोधी पक्षनेते, नवधानसभा/ नवधान पनरषद याचंे खासगी सनचव 
7. मा. मंत्री (ग्राम नवकास) याचंे खासगी सनचव 
8. मा. राज्यमंत्री (ग्राम नवकास) याचंे खासगी सनचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. मा. सवण पालकमंत्री तथ मंत्री याचंे खाजगी सनचव 
10. मा. मुख्य सनचव याचंे ईप सनचव 
11. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहननमाण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ 
12. संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄनभयान, मंुबइ 
13. मुख्य कायणकारी ऄनधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄनभयान, नवी मंुबइ 
14. सवण नवभागीय अयुक्त 
15. सवण नजल्हहानधकारी 
16. सवण कायणकारी ऄध्यक्ष, नजल्हहा ग्रामीण नवकास यंत्रणा तथा मुख्य कायणकारी ऄनधकारी, नजल्हहा 

पनरषद 
17. सवण ईपायुक्त (नवकास), नवभागीय अयुक्त कायालय 
18. संचालक, मानहती व जनसंपकण  संचालनालय 
19. कायासन ऄनधकारी, योजना- 10, ग्राम नवकास व जलसंधारण नवभाग, मंुबइ 
20. सवण गर् नवकास ऄनधकारी, पंचायत सनमती 
21. सवण सरपंच, ग्रामपंचायत 
22. ननवड नस्ती 
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(शासन ननणणय क्रमांक प्रअयो/प्र.क्र.९३/योजना - 10, नद.12 नोव्हेंबर, २०२१ सोबतच े सहपत्र) 
 

पनरनशष्ट्र् “ऄ” 
1. ग्रामीण गृहननमाण ऄंतगणतच्या सवण योजनांसाठी तांनत्रक मागणदशणन, लाभार्थ्यांना बांधकाम सानहमयाची 

ईपलब्धता, मजुर ईपलब्धता याबाबत मागणदशणन करुन कामाच े रेखांकन करणे घरकुलाचा नकाशा याबाबत 
चचा करुन लाभार्थ्याला मागणदशणन करणे. 

2. स्थाननक ससंाधनाचा वापर करुन घरकुलाच े बांधकाम करण्यासाठी, पयावरण परुक, नकफायती तंत्रज्ञानाचा 
वापर याबाबत लाभधारकानंा तांनत्रक मागणदशणन करणे. 

3. गवडंी प्रनशक्षणामध्ये सक्रीय सहभाग नोंदवून प्रनशक्षण प्रभावी व नवनहत कालावधीत पणूण करणे. 
4. डेमो हाउस च्या कामामध्ये सक्रीय सहभाग घेउन सदरच ेकाम दजदेार होणेसाठी अवश्यक ती मदत करणे. 
5. मगांराग्रारोहयो ऄंतगणत घरकुल लाभार्थ्यांना देय ऄसलेले 90/95 नदवसाच ेऄकुशल मनुष्ट्य नदनाच ेकाम व मजुर 

नमळण्यासाठी संननयंत्रण करणे तसच ेप्रधानमंत्री अवास योजना - ग्रामीण घरकुलाची र्प्पाननहाय नोंद मोजमाप 
पसु्तीकेत नोंदवीणे. 

6. स्वच्छ भारत ऄनभयानातंगणत शौचालय बांधकामाच ेसंननयंत्रण करणे, सोकपीर्, कंपोस्र् पीर् ही कामे पणूण करुन 
घेणे तसेच घरकुल भकंूपरोधक, ऄत्ननरोधक बांधण्यासाठी तांनत्रक सहाय्य करणे. 

7. कामाची ऄंदाजपत्रके तयार करणे, तांनत्रक मान्यता घेणे, तांनत्रक व प्रशासनकय मान्यता घेणेबाबत योजनेच्या 
संकेतस्थळावर मानहती सादर करण्याच्या ऄनुषंगाने कायणवाही करणे. कामाची र्प्पाननहाय नवनवध पातळीवरील 
छायानचत्र े मोबाइल ॲप वापरुन काढणे (Geo Tagging )व डार्ा एन्री ऑपरेर्रच्या मदतीने योजनेच्या 
संकेतस्थळावर सादर करणे. 

8. काम पणुण झाल्हयानंतर कामाचे पणुणमवाचे दाखले सक्षम ऄनधकाऱ्याकडून घेउन योजनेच्या सकेंतस्थळावर सादर 
करणे. सामानजक ऄंकेक्षणासाठी ऄनभलेख सादर करुन सामानजक ऄंकेक्षण करुन घेणे. 

9. घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्हया पंतप्रधान अवास योजना - ग्रामीण, रमाइ अवास योजना, 
शबरी अवास योजना, राजीव गांधी ननवारा योजना क्र. 1 व तमसम आतर ग्रामीण घरकुल योजनेतील पात्र 
भमुीहीन बघेर कुरंु्बानंा पंडीत नदनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथणसहाय्य देण्यासाठी तालुका स्तरीय 
सनमतीस तांनत्रक बाबी नवषयी सहकायण करणे. 

10. लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी बकँ/नवनत्तय संस्था यांचेव्दारे ऄथणसहाय्य ईपलब्ध करुन देणेसाठी मदत / 
सहकायण करणे. 

11. गृहननमाण कायणक्रम राबनवण्यासाठी अवश्यक प्रनशक्षण, चचासत्र, कायणशाळा, मेळाव े अयोनजत करणे तसचे 
योजनेच्या प्रनसध्दी याबाबत कायणवाही करणे. 

12. गृहननमाण योजनेबाबतच ेReporting Monitoring तांनत्रक मागणदशणन आ करणे. 
13. ग्रामीण गृहननमाण ऄंतगणतच्या सवण योजनांच े ऄहवाल तयार करणे, मागनवणे एकनत्रतपणे पंचायत सनमती / 

नजल्हहा ग्रामीण नवकास यंत्रणा / नजल्हहा पनरषद यांचकेडे अवश्यकतेप्रमाणे Online व Offline पाठनवणे. 
14. ग्रामीण गृहननमाण योजनांच ेऄनुषंगाने वळेोवळेी वनरष्ट्ठाकंडून सोपनवण्यात येणारी कामे करणे. 
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