
राज्यात प्रधानमंत्री अवास योजना - ग्रामीण व 
आतर ग्रामीण गृहननमाण योजनाचंी प्रभावी 
ऄंमलबजावणी करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेकडून 
1600 ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंते ईपलब्ध 
करुन घ्यावयाच्या व्यवस्थेस नद. 31.03.2023 
पयंत मुदतवाढ देणेबाबत.. 

    
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम नवकास नवभाग 

         शासन ननणणय क्रमांकः प्रअयो-2020/प्र.क्र.64/योजना-10 
बांधकाम भवन, 25 मर्णबान रोड, 

फोर्ण, मुंबइ - 400 001. 
तारीख: 31 माचण, 2022 

वाचा :-  

1) ग्रामनवकास नवभाग शासन ननणणय क्रमाकं : पीएमएवाय-जी-2018/प्र.क्र.245/योजना- 

     10,नद.25.09.2018 
     2)   ग्रामनवकास नवभाग शासन पनरपत्रक क्रमाकं : प्रअयो-2020/प्र.क्र.64/योजना-10, 

नद.14.07.2020 

    3)   ग्रामनवकास नवभाग शासन पनरपत्रक क्रमाकं : बामयं/प्र.क्र.33/नवत्त-9,  
          नद.26.08.2020 
    4)   ग्रामनवकास नवभाग शासन पनरपत्रक क्रमाकं : प्रअयो-2020/प्र.क्र.64/योजना-10, 
          नद.25.03.2021 

प्रस्तावना :- 
राज्यात प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीण व आतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहननमाण योजनाचंी 

प्रभावी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेकडून 1600 ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंते ईपलब्ध 
करावयाचे सुधानरत धोरण संदभण क्रमाकं १  नद.25.09.2018 च्या शासन ननणणयान्वय ेनवनहत करण्यात 
अलेले अहे. प्रस्तुत व्यवस्थेचा कालावधी नद.31.03.2020 पयंत नवनहत करण्यात अला होता.  संदभण 
क्रमाकं २ नद.14.07.2020 च्या शासन पनरपत्रकान्वये प्रस्तुत व्यवस्थेच्या कालावधीस नद.३१.०३.२०२१ 
पयंत मुदतवाढ देण्यात अली होती. संदभण क्रमाकं ३  नद.26.08.2020 च्या शासन पनरपत्रकान्वये, 
ग्रामनवकास नवभागात कंत्रार्ी पध्दतीने मनुष्ट्यबळ सेवा सीएससी इ-गव्हनणन्स सर्ववसेस आंनडया नलनमरे्ड 
या कें द्र पुरस्कृत ईपक्रमाद्वारे ईपलब्ध करुन घेण्याबाबत नननित करण्यात अल े अहे. तसेच, संदभण 
क्र.4 येथील नद.25.03.2021 च्या शासन पनरपत्रकान्वये, सदर व्यवस्थेच्या कालावधीस 
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नद.३१.०३.२०२2 पयंत मुदतवाढ देण्यात अली  ऄसून  याबाबतचा  अढावा घेउन या कायणक्रमास 
मुदतवाढ देण्याचे नननित करण्यात अल ेहोते. त्यानुसार, सदरील व्यवस्थेस मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या नवचाराधीन होती.  

शासन ननणणय:- 
राज्यात कें द्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीण व आतर राज्य शासन पुरस्कृत 

ग्रामीण गृहननमाण योजनांची प्रभावी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी  बाह्य यंत्रणेकडून ग्रामीण गृहननमाण 

ऄनभयंते ईपलब्ध करावयाच्या व्यवस्थेस  नद. 31.03.2023 पयंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 

देण्यात येत अहे. 

2.      ईपरोक्त संदभण क्र.३ च्या नद.26.08.2020 च्या शासन पनरपत्रकानुसार ग्रामीण गृहननमाण 

ऄनभयंता याचं्या सेवा सीएससी इ-गव्हनणन्स सर्ववसेस आंनडया नलनमरे्ड या कें द्र पुरस्कृत ईपक्रमाद्वारे 

ईपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. 

3.        प्रस्तुत व्यवस्थेचा अढावा घेउन या कायणक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबतचा ननणणय घेण्यात येइल. 

4. संदभाधीन शासन ननणणयातील ऄन्य सवण बाबी जशाच्या तशा लागू राहतील. 

5. सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संगणक संकेताकं 202203311500208620 ऄसा अहे. हा 

अदेश नडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 
 
                                                                                                                                  

                     (ऄरुण व. शशदे ) 
                                                                                          ऄवर सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,   

1. मा.राज्यपाल याचंे सनचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सनचव, 

3. मा.मंत्री (ग्रामनवकास) याचंे खाजगी सनचव,  

4.  मा.राज्यमंत्री (ग्रामनवकास) याचंे खाजगी सनचव, 
5.  मा.मुख्य सनचव याचंे सह सनचव, 
6.  ऄपर मुख्य सनचव/ प्रधान सनचव /सनचव, मंत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग (सवण), मंत्रालय ,   
      मंुबइ, 
7. नवभागीय अयुक्त, नवभागीय अयुक्त कायालय (सवण), 
8. महालेखापाल, (लेखा पनरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मंुबइ (पाच प्रतींसह), 
9. महालेखापाल, (लेखा पनरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, नागपूर (पाच प्रतींसह), 

          10. अयुक्त, महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर, 
          11.  सवण नजल्हानधकारी, 
          12.  मुख्य कायणकारी ऄनधकारी, नजल्हा पनरषद (सवण), 
          13. मुख्य कायणकारी ऄनधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄनभयान, सी.बी.डी.  

     बेलापूर, नवी मंुबइ 
          14. ईप अयुक्त (नवकास), नवभागीय अयुक्त कायालय (सवण),  
          15. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहननमाण, 4 था मजला, दनक्षण कक्ष, नसडको   

     भवन, बेलापूर,नवी मंुबइ. 
          16.  प्रकल्प संचालक ,नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा (सवण) 
          17.  ऄनधक्षक ऄनभयंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रशासकीय नवभाग (सवण) 
          18.  ननवड नस्ती (योजना-10) 
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