राज्यात प्रधानमंत्री अवास योजना - ग्रामीण व
आतर ग्रामीण गृहननमाण योजनांची प्रभावी
ऄंमलबजावणी करण्यासाठी बाहय यंत्रणेकडू न
1600 ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंते ईपलब्ध
करुन सुधारीत धोरण नननरृत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
ग्राम नवकास नवभाग
शासन ननणणय क्रमांकः पीएमएवाय-जी-2018/प्र.क्र.245/योजना-10
बांधकाम भवन, 25 मझणबान रोड,
फोर्ण , मुंबइ - 400 001.
तारीख:

25 सप्र्ें बर, 2018

वाचा :शासन ननणणय क्रमांकः पीएमएवाय-जी-2016/प्र.क्र.39/योजना-10,नद. 27.05.2016
प्रस्तावना :केंद्र शासनाने सन 2022 पयंत सवांसाठी घरे हे धोरण जानहर केले अहे. या धोरणांतगणत
दे शामध्ये ग्रामीण भागामध्ये 4 कोर्ी घरे व नागरी क्षेत्रामध्ये 2 कोर्ी घरे बांधावयाची अहेत. राज्यातील
ग्रामीण भागामध्ये अर्थथकदृष्ट्र्या दु बणल घर्क व ऄनुसूनचत जाती / जमातीमधील बेघर घर्कांसाठी
प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण, रमाइ अवास योजना, शबरी अवास योजना, राजीव गांधी ननवारा
योजना क्र. 1 व 2 आत्यादी नवनवध नवभागांच्या योजना नजल्हा पनरषद, नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा व
गर् नवकास ऄनधकारी यांचेमाफणत राबनवण्यात येत अहेत. सवण ग्रामीण गृहननमाण योजनांच्या प्रभावी
ऄंमलबजावणी व संननयंत्रणासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष -ग्रामीण गृहननमाणची स्थापना करण्यात
अलेली अहे.
2.

"सवांसाठी घरे 2022" हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कायणक्रम ऄसून राज्य शासनाने "सवांसाठी

घरे 2020" हा कायणक्रम त्याहीपेक्षा कमी कालावधीत राबनवण्याचे ननयोजन केले अहे. ही बाब नवचारात
घेउन राज्य शासनाकडू न केंद्र शासनाकडे ऄनतनरक्त घरकुल ईनिष्ट्र्ांची मागणी करण्यात येत अहे.
यास्तव या योजनांचे ईनिष्ट्र् साध्य करण्यासाठी सदर कायणक्रमास गती दे णे अवश्यक अहे.
3.

राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहननमाण यांच्याकडू न राबनवण्यात येणाऱ्या प्रस्तुत गृहननमाण

योजनांसाठी डोंगराळ, दु गणम व एकात्त्मक कृती अराखड्यातील नजल्हे (IAP Districts) या भागातील
200 घरकुलांसाठी एक व सलग भुप्रदे श व आतर भागातील 250 घरकुलांसाठी एक याप्रमाणे
राज्यामध्ये 800 गृहननमाण ऄनभयंते नवभागीय अयुक्त यांच्या ऄध्यक्षतेखालील सनमतीमाफणत बाह्य
यंत्रणेद्वारे ईपलब्ध करण्यास संदभानधन शासन ननणणयाद्वारे मान्यता दे ण्यात अली होती. सदर व्यवस्था
सन 2016-17 व 2017-18 या वषापयंत मयानदत होती. या व्यवस्थेचा अढावा घेवून तसेच, नवभागीय
अयुक्त यांचे ऄध्यक्षतेखालील सनमतीमाफणत बाह्य यंत्रणेद्वारे नजल्हा पनरषदांना ऄनभयंते ईपलब्ध
होण्यास होणारा नवलंब आत्यादी बाबी नवचारात घेउन व संदभानधन शासन ननणणय ऄनधक्रनमत करून
सुधारीत धोरण नननरृत करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
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शासन ननणणय:राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहननमाण माफणत राबनवण्यात येणाऱ्या ग्रामीण गृहननमाण
योजनांचे प्रभावी संननयंत्रण, पयणवक्ष
े ण व ऄंमलबजावणी यासाठी स्थाननक पनरत्स्थती नवचारात घेउन
राज्य शासनाने घोनषत केलेल्या डोंगराळ, दु गणम व एकात्त्मक कृती अराखडयातील नजल्हे (IAP
Districts) या भागातील नवीन 200 घरकुलांसाठी ककवा प्रगतीपथावरील 800 घरकुल र्प्प्यासाठी
(कमी / ऄनधक 10%) एक तसेच, सलग भूप्रदे श व आतर भागातील नवीन 250 घरकुलांसाठी ककवा
प्रगतीपथावरील 1000 घरकुल र्प्प्यासाठी (कमी / ऄनधक 10%) एक याप्रमाणे राज्यामध्ये 1600
ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंते मनुष्ट्यबळ पुरवठा करणाऱ्या बाह्य यंत्रणेद्वारे ईपलब्ध करून घेण्यास शासन
मान्यता दे ण्यात येत अहे . या ऄनभयंत्यांना ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता म्हणून संबोधण्यात येइल.
ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंते ग्रामीण भागातील सवण नवभागांच्या घरकुल योजनांचे तांनत्रक पयणवक्ष
े ण,
सननयंत्रण व मागणदशणन करतील.
2.

ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता करीता शैक्षनणक ऄहणता, कतणव्य व जबाबदाऱ्या:ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता यांची शैक्षनणक पात्रता स्थापत्य ऄनभयांनत्रकीमधील नकमान

पदनवकाधारक ऄशी राहील.
ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता यांचे कतणव्य व जबाबदाऱ्या या संबंनधत नजल्हयांचे मुख्य कायणकारी
ऄनधकारी नजल्हा पनरषद तथा ऄध्यक्ष नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा हे नननरृत करतील. ऄसे करताना
शासनाने वेळोवेळी ननगणनमत केलेले अदे श, योजनेचे मागणदशणक तत्त्वे यांचा भंग होणार नाही याबाबत
दक्षता घेण्यात यावी.
3.

बाहय यंत्रणेची ननवड व ननवड पध्दती:ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता यांच्या सेवा बाहय यंत्रणेद्वारे ईपलब्ध करुन घेण्यासाठी नजल्हा

स्तरावर बाहय यंत्रणेची ननवड करण्यास मान्यता दे ण्यात येत अहे. नजल्हास्तरावर मुख्य कायणकारी
ऄनधकारी नजल्हा पनरषद तथा ऄध्यक्ष नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा यांच्या ऄध्यक्षतेखालील सनमतीने
नजल्हयासाठी पात्र बाहय यंत्रणांची ननवड करावी. नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा बाहय यंत्रणेसोबत
सेवा नवषयक करारनामा करेल. नजल्हास्तरावर बाहय यंत्रणेची ननवड करण्यासाठी गठीत सनमतीची
संरचना खालीलप्रमाणे राहील.
1

मुख्य कायणकारी ऄनधकारी नजल्हा पनरषद तथा ऄध्यक्ष नजल्हा ग्रामीण ऄध्यक्ष
नवकास यंत्रणा

2

कायणकारी ऄनभयंता (बांधकाम) नजल्हा पनरषद (संबंनधत)

सदस्य

3

प्रकल्प संचालक नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा (संबंनधत)

सदस्य सनचव

सदरील सनमतीने बाहय यंत्रणेची ननवड करण्यासाठी गुणांकन पध्दतीबाबत नजल्हा पातळीवर
ननणणय घ्यावा. याबाबतची सवणस्वी जबाबदारी ईपरोक्त सनमतीची राहील. तसेच नजल्हास्तरावर संस्था
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ननवड करताना संस्थेची गुणांकनानुसार यादी तयार करावी. जेणेकरुन एखादया संस्थेचे कोणत्याही
कारणामुळे काम संपुष्ट्र्ात अणल्यानंतर पयायी संस्था ननवडीसाठी नव्याने नननवदा न बोलानवता
गुणांकनानुसार पुढील संस्थेस ईवणनरत काम दे ण्यात यावे.
4.

नजल्हा स्तरावर संस्था ननवड करताना एका संस्थेस एका नवभागात जास्तीत जास्त दोन

नजल्हयात काम करता येइल. यासाठी संस्थेकडू न, संस्था संबंनधत नवभागात

पुरनवत ऄसलेल्या

मनुष्ट्यबळाबाबतचे घोषणापत्र घ्यावे.
5.

राज्यातील सवण नजल्हा स्तरांवरील सनमतींद्वारे एकूण 1600 ग्रामीण ऄनभयंते बाह्य यंत्रणेद्वारे

ईपलब्ध करावयाचे ऄसून याबाबतचे नजल्हाननहाय नवीन घरकुले / ऄपूणण घरकुलांची संख्या व
भौगोनलक बाब लक्षात घेउन संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहननमाण हे कायणव्यापानुसार
नजल्हाननहाय ऄनुज्ञय
े मनुष्ट्यबळांची संख्या वेळोवेळी नननरृत करण्याचे ऄनधकार त्यांना प्रदान करण्यात
येत अहे.
6.

संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहननमाण यांच्याकडू न नजल्हाननहाय कमाल मनुष्ट्यबळ

संख्या नननरृत करुन नदल्यानंतर नजल्हयातील भौगोनलक व आतर सवण बाबी नवचारात घेउन ऄनुज्ञय
े
ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता मनुष्ट्यबळापैकी अवश्यक मनुष्ट्यबळ ईपलब्ध करुन घेण्याचे व
संख्याबाबतचे सवानधकार मुख्य कायणकारी ऄनधकारी नजल्हा पनरषद यांना राहतील.
7.

मानधन:“ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता” यांना राज्य शासनाने घोनषत केलेल्या डोंगराळ व दु गणम व

नक्षलग्रस्त भागातील एक घरकुल पूणण करणेसाठी रु. 1000/- व सलग भूप्रदे श व आतर भागातील
घरकुल पूणण करणेसाठी रु. 750/- याप्रमाणे बाहय यंत्रणेद्वारे र्प्पाननहाय मानधन ईपलब्ध करुन
दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत अहे.
“ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता” यांना दे य मानधन खालीलप्रमाणे चार र्प्पाननहाय बाहय यंत्रणेद्वारे ऄदा
करण्यात येइल.
ऄ.क्र.

कामाचा र्प्पा

डोंगराळ, दु गणम व

आतर भाग

नक्षलग्रस्त भाग
1

ज्योत्यापयंत पूणण

रु. 250/-

रु. 200/-

2

छज्जा (lintel) पातळीपयंत काम पूणण

रु. 250/-

रु. 200/-

3

छतासह, छतपातळीपयंत काम पूणण

रु. 250/-

रु. 200/-

4

शौचालयासह घरकुलाचे काम पूणण करणे व ऄंनतम

रु. 250/-

रु. 150/-

रु. 1000/-

रु. 750/-

दाखला दे णे
एकूण
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7.1

पुढीलप्रमाणे नमुद केल्यानुसार पनरत्स्थती ऄसल्यास सुधारीत दराने मानधन ऄनुज्ञय
े करण्यात

येत अहे.
ज्या गावांमध्ये 5 पेक्षा कमी घरकुले मंजुर अहेत ककवा सुरुवातीला जरी मंजुर घरकुलांची
संख्या जास्त ऄसेल तरी सद्य त्स्थतीत 5 पेक्षा कमी घरकुले ककवा एकूण प्रगती पथावरील घरकुलांचे
रुपांतनरत स्वरुपातील 20 पेक्षा कमी र्प्प्याचे काम नशल्लक अहेत, ऄशा गावांतील प्रती घरकुलासाठी
/ ईवणनरत र्प्प्याच्या कामासाठी पुढीलप्रमाणे नववरणपत्रात नमुद केल्यानुसार सुधानरत मानधन ऄनुज्ञय
े
करण्यात येत अहे.
ऄ.क्र.

कामाचा र्प्पा

डोंगराळ, दु गणम व

आतर भाग

नक्षलग्रस्त भाग
1

ज्योत्यापयंत पूणण

रु. 300/-

रु. 250/-

2

छज्जा (lintel) पातळीपयंत काम पूणण

रु. 300/-

रु. 250/-

3

छतासह, छतपातळीपयंत काम पूणण

रु. 300/-

रु. 250/-

4

शौचालयासह घरकुलाचे काम पूणण करणे व ऄंनतम रु. 300/-

रु. 250/-

दाखला दे णे
एकूण
7.2

रु. 1200/-

रु. 1000/-

एका गावात सुरुवातीला 5 पेक्षा जास्त घरकुले ऄसल्यास जोपयंत प्रगतीपथावरील घरकुले 5

पेक्षा कमी होत नाही तोपयंत रु.750/- ( सवणसाधारण क्षेत्र) व रु.1000/- (डोंगराळ क्षेत्र) एवढे मानधन
ऄनुज्ञय
े ऄसून त्यानंतर वरीलप्रमाणे सुधानरत मानधन ऄनुज्ञय
े रानहल.
7.3

बाहय यंत्रणेस संबंनधत गर्नवकास ऄनधकारी यांचेमाफणत मानधन ऄदा करण्यात येइल. ग्रामीण

गृहननमाण ऄनभयंत्याच्या वरीलप्रमाणे दे य मानधनात तालुका ऄंतगणत प्रवास व दै ननक भत्याचा ऄंतभाव
अहे. शासकीय कामासाठी तालुक्याबाहेरील प्रवासासाठी, प्रवास भत्ता व दै ननक भत्ता कायालयीन
ऄधीक्षक या पदास दे य ऄसणाऱ्या तरतूदीप्रमाणे ऄनुज्ञय
े राहील.
7.4

योजनेच्या संकेतस्थळावरील प्रत्यक्ष पूणण र्प्प्यांशी सांगड घालून ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंत्यास

वरीलप्रमाणे र्प्पाननहाय मानधनाची गणना करुन ऄदायगी करावी. मात्र ऄसे करताना कोणत्याही
पनरत्स्थतीत घरकुलननहाय ऄनुज्ञय
े मानधनापेक्षा जास्त रक्कम ऄदा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
8.

बाहय यंत्रणेस ऄदा करावयाचे सेवा शुल्क:-

ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंत्याच्या सेवा ईपलब्ध करुन दे णाऱ्या बाहय यंत्रणेस ग्रामीण गृहननमाण
ऄनभयंता यांनी प्रत्यक्ष केलेल्या कामाच्या मानधन रकमेच्या 10% दराने सेवा शुल्क व दे य कर ऄदा
करण्यात यावे.
9.

ननधी ईपलब्धता:-

सदरील बाबींवरील खचण प्रधानमंत्री अवास योजना - ग्रामीण व ऄन्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या
नजल्हा स्तरावर ईपलब्ध होणाऱ्या प्रशासकीय ननधीमधून भागनवण्यात यावा.
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10.

सननयंत्रण:-

ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता यांचेवर तालुका स्तरावर प्रशासकीय ननयंत्रण गर् नवकास ऄनधकारी,
पंचायत सनमती यांचे व तांनत्रक ननयंत्रण ईपऄनभयंता, पंचायत सनमती यांचे राहील.
11.

व्यवस्थेचा कालावधी:-

सदरील व्यवस्थेचा कालावधी 31 माचण 2020 पयंत मयानदत राहील. याबाबतचा अढावा घेउन
सदरच्या कायणक्रमास मुदतवाढ दे ण्याबाबत ननणणय घेण्यात येइल. प्रस्तुत शासन ननणणयाप्रमाणे
कायणवाही करुन ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता मनुष्ट्यबळ ईपलब्ध करुन घेण्यासाठी लागणारा कालावधी
लक्षात घेता यापूवी ईपलब्ध करुन घेण्यात अलेल्या ग्रामीण गृहननमाण ऄनभयंता या मनुष्ट्यबळास
ईपरोक्तप्रमाणे नवीन मनुष्ट्यबळ ईपलब्ध करुन घेण्यास लागणारा कालावधी ककवा 31 ऑक्र्ोबर
2018 यापैकी जे ऄगोदर घडे ल याप्रमाणे कालमयादा दे ण्यात येत अहे .
12.

याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी / ऄपीलबाबत मुख्य कायणकारी ऄनधकारी नजल्हा पनरषद

यांचा ननणणय ऄंनतम राहील.
13.

सदर शासन ननणणय मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ऄध्यक्षतेखालील ईच्च स्तरीय

सनचव सनमतीने नद.24.08.2018 रोजी चनक्रय पद्धतीने नदलेल्या मान्यतेनुसार ननगणनमत करण्यात येत
अहे.
14.

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक संकेताक 201809251241033520 ऄसा अहे. हा
अदे श नडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

Aseem
Surendraku
mar Gupta

Digitally signed by Aseem
Surendrakumar Gupta
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Rural
Developement Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=42cb1d992ceadc1f5fea3c14
e1cedf9b5ea392a9c81fdbde5629e68
c9158678b, cn=Aseem
Surendrakumar Gupta
Date: 2018.09.25 14:05:39 +05'30'

(ऄसीम गुप्ता)
सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,

1. मा राज्यपाल यांचे सनचव.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे ऄप्पर मुख्य सनचव
3. मा.मंत्री, (ग्रामनवकास) यांचे खाजगी सनचव
4. मा.राज्यमंत्री, (ग्रामनवकास) यांचे खाजगी सनचव
5. मा.मुख्य सनचव यांचे सह सनचव
6. नवभागीय अयुक्त, नवभागीय अयुक्त कायालय (सवण)
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7. ऄपर मुख्य सनचव/ प्रधान सनचव /सनचव, मंत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग (सवण), मंत्रालय ,
मुंबइ
9. महालेखापाल, (लेखा पनरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुंबइ (पाच प्रतींसह)
10. महालेखापाल, (लेखा पनरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, नागपूर (पाच प्रतींसह)
11. अयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर
12. मुख्य कायणकारी ऄनधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्योती ऄनभयान, सी.बी.डी.
बेलापूर, नवी मुंबइ
13. सवण नजल्हानधकारी
14. मुख्य कायणकारी ऄनधकारी, नजल्हा पनरषद (सवण)
15. ईप अयुक्त (नवकास), नवभागीय अयुक्त कायालय (सवण)
16. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहननमाण, नसडको भवन, सी.बी.डी.बेलापूर,
नवी मुंबइ.
17. प्रकल्प संचालक ,नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा (सवण)
18. ऄनधक्षक ऄनभयंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रशासकीय नवभाग (सवण)
19. ननवड नस्ती (योजना-10)
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