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िाचा :-  
1) ग्रामनिकास निभाग शासन ननणयय क्रमाांक: प्रआयो-2017/प्र.क्र.60/योजना-10, 

नद.14.07.2017 
2) ग्रामनिकास निभाग शासन ननणयय क्रमाांक : प्रआयो-2017/प्र.क्र.348/योजना-10, नद. 

16.02.2018 
3) ग्रामनिकास निभाग शासन ननणयय क्रमाांक: पीडीयु-2018/प्र.क्र.257/योजना-10, 

नद.02.08.2018 
 

प्रस्तािना :- 
 
“सिांसाठी घरे - 2024” हे राज्य शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच 

कच्चच्चया घरात िास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना “सन 2024” पयंत स्ित:च ेहक्काचे घर नमळाि े
असा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघराांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी कें द्र 
पुरस्कृत प्रधानमांत्री आिास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आिास योजना, शबरी आिास 
योजना, पारधी आिास योजना, आनदम आिास योजना, यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजना ि 
अर्ल बाांधकाम कामगार आिास योजना इत्यादी निनिध योजना राबनिण्यात येत आहेत. या 
योजनाांतगयत ज्या लाभार्थ्यांकडे स्ित:ची जागा आहे, अशा लाभार्थ्यांना 269 चौ. फूर् चर्ई क्षते्र घरकुल 
बाांधकामासाठी, सियसाधारण क्षते्रात रु.1.20 लक्ष ि नक्षलग्रस्त डोंगराळ क्षते्रात रु. 1.30 लक्ष एिढे 
अथयसहाय्य देण्यात येते. 



शासन ननणयय क्रमाांकः प्रआयो-2021/प्र.क्र.81/योजना-10, नद.  22 ऑगस्र्, 2022 

 

पषु्ट्ठ 7 पैकी 2  
 

2. राज्य शासनाने सांदभाधीन नद. 14 जुल,ै 2017 च्चया शासन ननणययान्िये कें द्र ि राज्य 
पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनाांतगयत घरकुलास पात्र, पांरतु भमूीहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी 
करण्यासाठी अथयसहाय्य देण्याकनरता पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथयसहाय्य 
योजना राबनिण्याबाबतचा ननणयय घेतला आहे. या योजनेअांतगयत लाभार्थ्यांना 500 चौ. फूर् पयंत जागा 
खरेदी करण्यासाठी रु. 50,000/- पयंत अथयसहाय्य देण्यात येते. 

3. राज्य शासनाने सांदभाधीन नद.16/02/2018 च्चया शासन ननणययान्िये ग्रामीण भागातील 
लाभार्थ्यांचे नद.01/01/2011 पूिीचे ननिासी जागेिरील अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्याबाबतचा 
ननणयय घेतला आहे. त्यानुसार ग्रामीण गृहननमाण योजनाअांतगयत ज्या लाभार्थ्यांचे अनतक्रमण नद. 
01/01/2011 पूिीचे आहे, अशा लाभार्थ्यांचे ननिासी अनतक्रमण ननयमानुकूल करुन देिून लाभार्थ्यांना 
सांबांनधत योजनाांतगयत लाभ देण्यात येतो. 

4. राज्य शासनाने सांदभाधीन नद.2 ऑगस्र्, 2018 च्चया शासन ननणययान्िये नजल्हानधकारी 
ि शासनाच्चया इतर निभागाांकडून उपलब्ध र्ालेल्या शासकीय / सांपानदत जागा आनण ग्राम पांचायत 
अांतगयत गािठाणात येणारी जागा निनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा ननणयय घेतला आहे. 

5. राज्यात भनूमहीन लाभार्थ्यांना पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी 
अथयसहाय्य योजना, अनतक्रमण ननयमानुकूल करणे, निनामूल्य शासकीय जनमनी उपलब्ध करणे ि 
इतर माध्यमाांतून जागा उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यात प्रधानमांत्री आिास योजना (ग्रामीण) ि इतर 
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहननमाण योजनाांतगयत 111856 एिढे भनूमनहन पात्र लाभाथी आहेत. त्यापैकी 
आतापयंत 58321 एिढया भनूमहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन 
53535 एिढे भनूमहीन लाभाथी नशल्लक आहेत. 

6.  राज्यात पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अथयसहाय्य योजना ि ग्रामीण 
भागातील अनतक्रमणे ननयमानुकूल करताना खालील अडचणी येत आहेत :- 

अ) जागा उपलब्ध नसणे :- 
राज्यात ग्रामीण भागामध्ये गािठाण क्षते्रात सद्यस्स्थतीत जागा उपलब्ध नाहीत. त्याचप्रमाणे 

ग्रामपांचायतीमध्ये अकृषक जागा देनखल उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण गृहननमाण योजनाांतगयत पात्र, 
परांतु भमूीहीन लाभार्थ्यांना या योजनेअांतगयत मोठ्या प्रमाणात लाभ देणे शक्य होत नाही. 

ब) तुकडेबांदी कायद्याअांतगयत तरतूद :-  
राज्य शासनाच्चया तुकडेबांदी कायद्यामुळे गािठाणाबाहेरील कृषक जमीन खरेदी करण्यासाठी 

अडचणी ननमाण होत आहेत. या कायद्याअांतगयत 500 चौ. फूर् जमीन  खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे 
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पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथयसहाय्य योजनेअांतगयत लाभार्थ्यांना गािठाणा 
बाहेरील जमीनी उपलब्ध होत नाहीत.  

क) जागेची ककमत :- 
 राज्यातील ग्रामीण भागामधील ग्रामपांचायत क्षते्रातील जागेच्चया ककमती जास्त आहेत. 

पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अथयसहाय्य योजनेअांतगयत प्रती लाभाथी  रु. 50,000/- पयंत 
अथयसहाय्य अनुदान अनुज्ञये आहे. एिढया कमी अथयसहाय्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये जागा उपलब्ध होत 
नाहीत. त्याचप्रमाणे या योजनेअांतगयत अनुज्ञये अथयसहाय्यामध्ये मुद्राांक शुल्क, नोंदणी शुल्क ि मोजणी 
शुल्क इ. शासकीय शुल्काांचा समािशे आहे. त्यामुळे जागा खरेदी करण्यास उपलब्ध होणारी 
अथयसहाय्याची रक्कम फारच कमी आहे. 

 
ड) गायरान जनमनीिरील अनतक्रमणे ननयमानुकूल करताना  आिश्यक दुप्पर् जनमन उपलब्ध   
    नसणे :- 
 राज्यातील साियजननक िापरातील जनमनी/गायरान जनमनी इतर प्रयोजनासाठी 

िापरण्यािर ननबंध घालण्याबाबत ि अनतक्रमणे ननष्ट्कानषत करण्याबाबतचे धोरण महसूल ि िन 
निभागाच्चया नद.12/07/2011 च्चया शासन ननणययान्िये घोनषत केले आहे. राज्य शासनाने सांदभानधन 
नद.16/02/2018 च्चया शासन ननणययान्िये ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे नद.01/01/2011 पुिीचे 
ननिासी जागेिरील अनतक्रमण ननयमानुकुल करण्याचा ननणयय घेतला. त्यानुसार ननयमानुकूल 
करण्याच्चया योजनेतील महसुल निभागाच्चया अखत्यारीतील गायरान जागेिरील अनतक्रमणे 
ननयमानुकूल करताना अनतक्रमीत जागेच्चया दुप्पर् जागा ग्रामपांचायतीने उपलब्ध करुन देणे आिश्यक 
आहे. तथापी, राज्यात सद्यस्स्थतीत अशा जागा राज्यातील ग्रामपांचायतींकडे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे 
अशा भनूमहीन लाभार्थ्याना या योजनेतांगयत लाभ देणे शक्य होत नाही. 

 
इ) राज्यातील महसुल निभागा व्यनतनरक्त इतर निभागाच्चया जागेिरील अनतक्रमण    
    ननयमानुकूल करण्याचे अनधकार नजल्हानधकारी याांना नसणे :- 
 महसुल निभागा व्यनतनरक्त इतर शासकीय निभागाांच्चया जागाांचे अनतक्रमणे ननयनमत 

करण्याचे अनधकार नजल्हानधकारी याांना नाहीत ि नजल्हास्तरीय सांबांनधत निभागाच्चया अनधकाऱ्याांना 
देखील ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अनधकार नाहीत. म्हणनु अशा लाभार्थ्यांची अनतक्रमणे 
ननयमानुकूल करण्यास अडचणी येत आहेत. 
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ई)  राज्यातील शासकीय जनमनीिरील ननिासी प्रयोजनाथय केललेी अनतक्रमणे ननयमानुकुल    
    करताना मागासिगीय लाभार्थ्यांना शुल्क आकारणे :- 
         राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील शासकीय जनमनीिरील ननिासी प्रयोजनाथय केलेली 

अनतक्रमणे ननयमानुकुल करण्याच्चया धोरणात नद.16/02/2018 च्चया शासन ननणययान्िये सुधारणा केली 
आहे. त्यानुसार अनतक्रमणाच्चया िगेिगेळया प्रकरणी ननिासी प्रयोजनाथय ननयमानुकूल करण्याचे शुल्क, 
प्रचनलत िार्षषक मुल्य, दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या शुल्काच्चया गुणन पदानुसार (Multiplication 

Factor) आकारुन ही अनतक्रमणे ननयमानुकूल करण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे. ननिासी 
प्रयोजनासाठी अनतक्रमण ननयमानुकूल करताना शुल्क आकारण्यात येत असल्यामुळे मागासिगीय 
लाभार्थ्यांचे अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्यास अडचणी येत आहेत.  

उ)  राज्यातील ग्रामीण घरकूल योजनाांतगयत लाभार्थ्यांच्चया घराच्चया बाांधकामासाठी िाळू 
उपलब्ध होण्यासाठी अडचणी :- 

 राज्य शासनाने नद. 03/01/2018 च्चया शासन ननणययान्िये िाळू/ रेती ननगयती सांदभात 
धोरण नननरृत केल ेआहे. त्यानुसार राज्यातील नजल्हानधकाऱ्याांनी प्रधानमांत्री आिास योजना ग्रामीणच्चया 
अांमलबजािणी करणाऱ्या यांत्रणेच्चया लेखी मागणीनुसार या योजनेंतगयत लाभार्थ्यांच्चया घराांच्चया 
बाांधकामासाठी योग्य त्या आकारमानाचे िाळूगर् राखीि ठेिण्याबाबत तरतुद करण्यात आली आहे. 
त्याचप्रमाणे महसूल ि िन निभागाच्चया नद.17/11/2018 च्चया अनधसुचनेव्दारे नजल्हयातील िाळू 
उत्खननाकनरता पयािरण अनुमती घेऊन नललािासाठी नननरृत केलेल्या मात्र यशस्िीनरत्या बोली न 
लागलेल्या िाळू घार्ाांपैकी अथिा या कारणास्ति नजल्हानधकाऱ्याांकडुन निशेषत: राखीि ठेिण्यात 
आलेल्या िाळु घार्ापैकी या प्रयोजनासाठी नननरृत केलेल्या िाळुघार्ातुन कोणतीही फी ककिा 
स्िानमत्िधन न आकारता अशा गृहननमाण योजनेंतगयत स्ित:च्चया घराच्चया बाांधकामासाठी पाच ब्रासपेक्षा 
अनधक नाही एिढी िाळू काढण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. 

 या सांदभात असे ननदशयनास आले आहे की, राज्य शासनाने िरीलप्रमाणे तरतूद करून 
सुध्दा ग्रामीण गृहननमाण योजनाांतगयत लाभार्थ्यांना िाळु उपलब्ध करुन देण्याकनरता अडचणी येत 
आहेत. 

7. राज्यातील भनुमहीन बेघर पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येत 
असल्यामुळे या पात्र लाभार्थ्यांना जनमन उपलब्ध करुन देण्यासाठी सिलती देण्याची बाब राज्य 
शासनाच्चया निचाराधीन होती. 

 



शासन ननणयय क्रमाांकः प्रआयो-2021/प्र.क्र.81/योजना-10, नद.  22 ऑगस्र्, 2022 

 

पषु्ट्ठ 7 पैकी 5  
 

शासन ननणयय:- 
कें द्र पुरस्कृत प्रधानमांत्री आिास योजना-ग्रामीण ि अन्य ग्रामीण घरकुल योजनाांमधील पात्र 

लाभाथी केिळ जागे अभािी घरकुलाचा लाभ नमळण्यापासून िांनचत आहेत ि या भनूमहीन पात्र 
लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देताना निनिध अडचणी येत आहेत. या अडचणी निचारात घेऊन 
भनूमहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील प्रस्तािास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 
1)      निनिध ग्रामीण गृहननमाण योजनाांतील लाभार्थ्यांना पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी 
अथयसहाय्य योजनेंतगयत जागा खरेदी करताना प्रधानमांत्री आिास योजना - शहरीच्चया धतीिर मुद्राांक 
शुल्काची रक्कम रु.1000/- इतकी आकारणे. 
2) प्रधानमांत्री आिास योजना - ग्रामीण ि इतर राज्यपुरस्कृत ग्रामीण गृहननमाण योजनाांतगयत पात्र 
लाभार्थ्यांना मोजणी शुल्कामध्ये अनुज्ञये 50 % सिलत एकुण भखुांडाकरीता लागू न करता त्याांनी 
खरेदी केलले्या जागेकनरताच लागू करणे. 
3) प्रधानमांत्री आिास योजना-ग्रामीण ि राज्य पुरस्कृत निनिध ग्रामीण आिास योजनाांमधील 
लाभार्थ्यांना पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अथयसहाय्य योजनेअांतगयत 500 चौ. फुर् कृषक 
जनमन खरेदी करताांना तुकडेबांदी कायद्यातील अर् लागू होणार नाही अशी सांबांनधत अनधननयमात 
सुधारणा करणे. 
4) पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी योजनेंतगयत लाभार्थ्यांना दोन मजली (G+2) 
ऐिजी चार मजली (G+4) इमारत बाांधण्यास मान्यता देणे. 
5) ग्रामीण गृहननमाण योजनाांच्चया लाभार्थ्यांनी ननिासी प्रयोजनाथय अनतक्रमण केलेल्या गायरान 
जागा, प्रधानमांत्री आिास योजना (ग्रामीण) ि राज्य शासन पुरस्कृत आिास योजना या साियजननक 
प्रयोजन असल्याने, त्या गायरान जागा साियजननक प्रानधकरण- “ग्रामपांचायत” याांना िगय करणे ि 
ग्रामपांचायतीने ननिासी कारणासाठी सदर गायरान जागा अनभन्यास मांजूर करुन घेिून त्याच 
लाभार्थ्यांना भाडेपने याने देण्याची काययपध्दती ग्रामनिकास निभागाने नननरृत करण्यास मान्यता देणे. 
यासाठी आिश्यकता असल्यास सांबांनधत अनधननयमात तरतूद करणे. 
6) ग्रामीण गृहननमाण योजनाांच्चया लाभार्थ्यांनी महसुल निभागाव्यनतनरक्त इतर प्रशासकीय 
निभागाांच्चया जनमनीिर केलेले अनतक्रमण जसे- जलसांपदा निभाग, शेती महामांडळ, साियजननक 
बाांधकाम निभाग इत्यादी, ननयमानुकूल करण्याचे प्रस्ताि नजल्हानधकारी याांनी सांबांनधत प्रशासकीय 
निभागाच्चया मांत्रालयीन सनचिाांकडे मान्यतेसाठी सादर करणे, सांबांनधत प्रशासकीय निभागाच्चया 
मांत्रालयीन सनचिाने सदर प्रस्तािास, प्रस्ताि प्राप्त र्ाल्यापासून 90 नदिसाांच्चया आत मान्यता देणे, तस े
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न केल्यास या प्रस्तािाांना सांबांनधत प्रशासकीय निभागाची मान्यता आहे असे समजणे, सांबांनधत 
प्रशासकीय निभागाने अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्याचा प्रस्ताि नामांजूर केल्यास असे प्रस्ताि 
पुनर्षिचाराथय मुख्य सनचि याांचेकडे सादर करणे, या काययिाहीस अनधन राहून नजल्हानधकारी याांना 
महसूल निभागाव्यनतनरक्त अन्य प्रशासकीय निभागाच्चया जनमनीिरील अनतक्रमण ननयमानुकूल 
करण्याचे अनधकार प्रदान करण्यास मान्यता  देणे.  
7) ग्राम निकास निभागाच्चया अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्याच्चया योजनेअांतगयत शासकीय 
जनमनीिरील ननिासी प्रयोजनाथय ग्रामीण गृहननमाण योजनाांच्चया लाभार्थ्यांनी केलेली अनतक्रमणे 
ननयमानुकूल करताना महसूल निभागाच्चया नद. 4 एनप्रल, 2002 च्चया शासन ननणययातील तरतुदीप्रमाणे 
मागासिगीय लाभार्थ्यांना निनामूल्य ननयमानुकूल करून देण्यास मान्यता देणे. 

सदर शासन ननणयय, नदनाांक 27.07.2022 रोजी मा.मांनत्रमांडळ बैठकीत मांनत्रमांडळाने नदलेल्या 
मान्यतेनुसार ननगयनमत करण्यात येत आहे. 
8)  सदर शासन ननणयय महाराष्ट्र शासनाच्चया www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202208221133467720 असा आहे. 
हा आदेश नडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्चया आदेशानुसार ि नाांिाने.  

 
 
 
                                                                                                                                  

                     (राजेश कुमार) 
                                                                                         अपर मुख्य सनचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
1.  मा .राज्यपाल याांचे सनचि  
2.  मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3. सिय मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
4.  मा.निरोधी पक्ष नेता, निधानसभा/निधानपनरषद,महाराष्ट्र निधानमांडळ सनचिालय,  मुांबई.  
5.  सिय निधानसभा ि निधानपनरषद सदस्य. 
6.  मा.मुख्य सनचि याांचे िनरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य-1, मुांबई. 
8. महालेखापाल (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य-1, मुांबई. 
9. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपूर. 
10. महालेखापाल (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपूर. 
11. अनधदान ि लेखा अनधकारी, मुांबई. 
12. ननिासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई. 
13.  अप्पर मुख्य सनचि / प्रधान सनचि / सनचि, मांत्रालयीन प्रशासकीय निभाग (सिय) 

              मांत्रालय , मुांबई 
14.  सिय निभागीय आयुक्त. 
15.  सिय नजल्हानधकारी. 
16.  सिय मुख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद. 
17.  मुख्य काययकारी अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनन्योती अनभयान,    

              सी.बी.डी. बेलापूर, निी मुांबई. 
18. सांचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहननमाण, नसडको भिन, सी.बी.डी.  
       बेलापूर, निी मुांबई. 
19.  सांचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
20.  आयुक्त आनदिासी निकास, नानशक. 
 21.  ग्राम निकास निभागातील सिय सह / उप सनचि / अिर सनचि/ कक्ष अनधकारी,  
               मांत्रालय, मुांबई. 
22.  उप सनचि, सामानजक न्याय, आनदिासी निकास, अल्पसांख्याांक निकास निभाग,  
              मांत्रालय, मुांबई. 
23.  उप सनचि, ननयोजन (का. १४११ ि १४१४) ि नित्त निभाग (का. व्यय- १५ ि  
               अथय- १७), मांत्रालय, मुांबई. 
24.  सिय प्रकल्प सांचालक, नजल्हा ग्रामीण निकास यांत्रणा. 
25.  सिय गर् निकास अनधकारी, पांचायत सनमती. 
26.  अनतनरक्त सांचालक, एकास्त्मक ग्रामीण निकास काययक्रम कक्ष, बाांधकाम भिन,  फोर्य, मुांबई. 

27.  ननिड नस्ती (कायासन योजना-10), ग्रामनिकास निभाग, बाांधकाम भिन, मुांबई. 
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