
कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
व राज्य पुरस्कृत ववववध अवास योजनानंा 
गवतमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात 
“महा अवास ऄवभयान - ग्रामीण” राबववणेबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

ग्राम ववकास ववभाग 
           शासन वनणणय क्रमांकः प्रअयो-2020/प्र.क्र.107/योजना-10 

बांधकाम भवन, 25 मझणबान रोड, 
फोर्ण, मंुबइ - 400 001. 

 तारीख:   19 नोव्हेंबर, 2020 

वाचा :-  
1) ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमांक : पीएमएवाय-जी-2016/प्र.क्र. 333/योजना-10, वदनांक 

14 ऑक्र्ोबर, 2016. 
2) सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमांक : बीसीएच-2011/प्र.क्र. 

126/मावक-2, वदनांक 19 नोव्हेंबर, 2011. 
3) अवदवासी ववकास ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमांक : घरकुल-2012/प्र.क्र. 38(भाग-1)/का-17, 

वदनांक 28 माचण, 2013. 
4) अवदवासी ववकास ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमांक : घरकुल-2016/प्र.क्र. 37/का-17, वदनांक 

27 मे, 2016. 
5) अवदवासी ववकास ववभाग, शासन शासन वनणणय क्रमांक : अवदम-2015/प्र.क्र. 89/का-19, वदनांक 

31 माचण, 2016. 
6) ववजाभज, आमाव व ववमाप्र कल्याण ववभाग, शासन वनणणय क्रमांक : गृवनयो-2017/प्र.क्र. 

60/ववजाभज-1, वदनांक 24 जानेवारी, 2018. 
7) ईद्योग, ईजा व कामगार ववभाग, शासन वनणणय क्रमांक : आबांका 2018/प्र.क्र. 208/कामगार-7, 

वदनांक 14 जानेवारी, 2019. 
8) ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमांक : प्रअयो-2017/प्र.क्र. 60/योजना-10, वदनांक 14 जुलै, 

2017. 
9) ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनणणय क्रमांक : प्रअयो-2017/प्र.क्र. 348/योजना-10, वदनांक 16 

फेब्रवुारी, 2018. 
प्रस्तावना:-  

“सवांसाठी घरे-2022” हे कें द्र शासनाचे महत्वाचे धोरण ऄसून राज्य शासनाने देखील या 
धोरणाचा स्स्वकार केला अहे. या ऄनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण 
कायालयाच्या माध्यमातून कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाइ 
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अवास योजना, शबरी अवास योजना, पारधी अवास योजना, अवदम अवास योजना, ऄर्ल बाधंकाम 
कामगार अवास योजना, यशवतंराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ऄशा ववववध ग्रामीण गृहवनमाण योजना 
राबववण्यात येत ऄसून त्यानंा पूरक पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथणसहाय्य योजना, 
ऄवतक्रमण वनयमानुकूल करण्याची योजना ऄशा योजनाही राबववण्यात येत अहेत.  सन 2020-21 या 
वषाकवरता प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण ऄंतगणत एकूण 4,05,077 घरकुलाचंे ईविष्ट्र् प्राप्त झाले अहे.  

संयुक्त राष्ट्राचं्या शाश्वत ववकास ध्येय े (Sustainable Development Goals) मधील ध्येय क्रमाकं 
11 नुसार वकफायतशीर गृहवनमाण (Affordable Housing) क्षते्राचा ववकास झाल्यास एकूण 17 SDG पैकी 
वकमान 14 SDG वर सकारात्मक प्रभाव पडणार अहे. यासाठी घरकुलाचं्या कामाची प्रगती फक्त 
संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहवी, नावीन्यपूणण कल्पना ऄंमलात अणनू लाभार्थ्यांना सवण सुववधायुक्त 
ऄसे घरकुल ईपलब्ध करुन द्याव,े तसेच नैसर्गगक अपत्तीस सक्षमपणे सामोरे जाणारे घरकुल बाधंण्यासाठी 
सवांनी पुढाकार घ्यावा ऄसे शासनाचे ध्येय अहे. 
           प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण ही योजना देशात वदनाकं 20 नोंव्हेंबर, 2016 पासून ऄंमलात 
अली ऄसून दरवषी 20 नोव्हेंबर हा "राष्ट्रीय अवास वदन" म्हणनू राबववण्यात येतो. या वषी प्रधानमंत्री 
अवास योजना-ग्रामीण ऄंतगणत अवास वदनाचे औवचत्य साधून राज्यात सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजना 
ऄवधक गवतमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” राबववण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन होता. 

शासन वनणणय:- 
सन 2020-21 या वषामध्ये महाराष्ट्र राज्यात वदनांक 20 नोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या राष्ट्रीय अवास 

वदनाचे औवचत्य साधून वदनाकं 20 नोव्हेंबर 2020 ते 28 फेब्रवुारी 2021 या 100 वदवसाचं्या कालावधीत 
“महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” राबववण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. “सवांसाठी घरे-2022” या 
शासनाच्या धोरणातंगणत ऄवभयान कालावधीत ववववध ईपक्रम राबवून कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री अवास 
योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाइ अवास योजना, शबरी अवास योजना, पारधी अवास योजना, 
अवदम अवास योजना, ऄर्ल बाधंकाम कामगार अवास योजना, यशवतंराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना 
या सवण ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचंी प्रभावी ऄंमलबजावणी करण्याच्या कामास गवतमान करणे व गुणवत्ता 
अणणे हे या ऄवभयानाचे ईविष्ट्र् अहे. 

 
2. “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” राबववण्याचे ईिेश:- 

i. राज्यात ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचंी प्रभावी ऄंमलबजावणी करण्याच्या कामास गवतमान करणे. 
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ii. ग्रामीण गृहवनमाण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणेबरोबरच समाजातील सवण घर्क जसे- पंचायत राज 
संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था (Corporates), तंत्र वशक्षण संस्था, बँका, 
लोकप्रवतवनधी, लाभाथी, ग्रामस्थ, आ. चा सक्रीय सहभाग वाढववणे. 

iii. ग्रामीण गृहवनमाण क्षते्रामध्ये नावीन्यपूणण ईपक्रम राबवून घराचंा दजा व गुणवत्ता वाढववणे. 
iv. ग्रामीण गृहवनमाण योजनामंधील लाभार्थ्यांसाठी शासनाच्या ववववध योजनाचंा कृवतसंगम 

(Convergence) घडवून अणणे. 
v. राज्यात ग्रामीण गृहवनमाण क्षते्रातील भागधारकाचंी क्षमताबाधंणी व जन-जागृतीद्वारे लोक चळवळ 

ईभी करणे. 
 

3. “महा अवास ऄवभयान- ग्रामीण” कालावधीत राबवावयाचे ईपक्रम :- 
i. भमूीहीन लाभार्थ्यांना जागा ईपलब्ध करुन देणे (Land to Landless Beneficiaries):- ग्रामीण 

गृहवनमाण योजनातंगणत गरजू, पात्र परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा ईपलब्ध नसलेल्या 
लाभार्थ्यांना,  
ऄ) पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथणसहाय्य योजना.  
ब) शासकीय जागा ववनामूल्य ईपलब्ध करण्याची योजना.  
क) ग्रामीण भागातील ऄवतक्रमणे वनयमानुकूल करण्याची योजना.  

ii. घरकुलाचं्या ईविष्ट्र्ापं्रमाणे 100 र्क्के मंजूरी देणे (Closing Gap Between Target and 
Sanction) :- राज्यस्तरावरुन कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनातंगणत सन 2016-17 ते 
2020-21 पयंत वजल््ानंा ववतरीत करण्यात अलेल्या ईविष्ट्र्ानंा 100 र्क्के मंजूरी देणे. 

iii. मंजूर घरकुलानंा पवहल्या हप्त्याचे 100 र्क्के ववतरण करणे (Closing Gap Between Sanction 
and 1stInstalment) :- कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतगणत सन 2016-17 ते 2020-21 
मधील मंजूर घरकुलानंा पवहल्या हप्त्याचे 100 र्क्के ववतरण ववनाववलंब करणे. 

iv. घरकुलाचं्या ईविष्ट्र्ानुसार 100 र्क्के घरकुल े भौवतकदृष्ट्या पूणण (Closing Gap Between 
Target & Completion) करणे:- कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनातंगणत सन 2016-17 ते 
2020-21 मधील ईविष्ट्र्ानुसार 100 र्क्के घरकुलाचंे काम भौवतकदृष्ट्या पूणण करणे. 

v. प्रलंवबत घरकुल े (Delayed Houses) पूणण करणे:- प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण ऄंतगणत 
घरकुलानंा पवहला हप्ता प्रदान केल्यापासून 12 मवहन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या, मात्र 
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ऄद्यापपयंत ऄपूणण ऄसलेली प्रलंवबत घरकुल े (Delayed Houses) प्राधान्याने पूणण करणे व यापुढे 
ऄशा यादीमध्ये घरकुलाचंा समावशे होणार नाही याची दक्षता घेणे. 

vi. सवण घरकुल ेअर्गथकदृष्ट्या पूणण करणे (Financial completion):- कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत 
योजनांमधील सन 2016-17 ते 2020-21 मधील सवण घरकुलानंा भौवतक प्रगतीनुसार सवण हप्ते 
प्रदान करून सवण घरकुल ेअर्गथकदृष्ट्या पूणण करणे. 

vii. ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण (Rural Mason Training) पूणण करणे:- घरकुलाचंी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 
प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण ऄंतगणत ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण कायणक्रमांतगणत वदलेले ईविष्ट्र् 
प्रवशक्षण देणाऱ्या संस्थाशंी (Training provider) समन्वय ठेवून पूणण करुन कुशल गवडंी तयार 
करणे. 

viii. डेमो हाउसेस (Demo House) ईभारणे :- घरकुलाचंी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना 
मागणदशणक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण ऄंतगणत वजल््ास वदलेल्या 
ईविष्ट्र्ाप्रमाणे पंचायत सवमती वनहाय सवण डेमो हाउसेस (Demo Houses) पूणण करणे. 

ix. कायमस्वरुपी प्रवतक्षा यादीतील लाभार्थ्यांच े अधार वसडींग व अवास प्लस मधील लाभार्थ्यांच े
अधार वसडींग/ जॉब काडण मॅपपग 100 र्क्के पूणण करणे (Aadhar Seeding of PWL & Awaas 
Plus /Job Card Mapping):-प्रधानमंत्री अवास योजनेंतगणत कायम स्वरुपी प्रवतक्षा यादी (‘ब’ 
यादी) मधील लाभार्थ्यांचे अधार वसडींग व अवास प्लस (‘ड’ यादी) मधील लाभार्थ्यांचे अधार 
वसडींग/ जॉब काडण मॅपपग 100 र्क्के पूणण करणे. 

x. शासकीय योजनाशंी कृतीसंगम (Convergence) व नावीन्यपूणण ईपक्रमाचंी (Innovative/ Best 
Practices) ऄंमलबजावणी करणे :- 

I. शासकीय योजनाशंी कृतीसंगम करुन लाभार्थ्यांना- 
अ) महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मधून रोजगार व स्वच्छ  भारत वमशन-

ग्रामीण मधून शौचालय देणे. 
ब)  जल जीवन वमशन मधून नळाने वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे. 
क)   प्रधानमंत्री ईज्ज्वला योजने मधून गॅस जोडणी देणे. 
ड)   सौभाग्य योजने मधून ववद्यतु जोडणी देणे. 

                आ)   राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयाना मधून ईपवजववकेचे साधन देणे. 
 

II. नावीन्यपूणण ईपक्रम- 
ऄ) पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली आमारती (जी+ 2) बाधंणे. 
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ब) पुरेशी जागा ऄसल्यास गृहसंकुल ईभारुन त्याचंी सहकारी संस्था स्थापने. 
क) लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंकामासाठी बँकेच ेरु. 70,000/- कजण स्वरुपात वमळवून देणे. 
ड) घरकुलाचंे बाधंकाम सावहत्य जस-े दगड, ववर्ा, वाळू, वसमेंर्, स्स्र्ल, छताच े सावहत्य आ. 

ईपलब्ध करण्यासाठी ‘घरकुल मार्ण सुरु करुन त्यात मवहला बचत गर्ाचंा सहभाग घेणे. 
आ) पंचायत राज संस्था (वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती, ग्रामपंचायत), स्वयंसेवी संस्था, 
सहकारी संस्था, कॉरपोरेर् संस्था, लाभाथी व लोक सहभाग याचं्या माध्यमातून मूलभतू सुववधा 
देवून ‘अदशण घराचंी वनर्गमती करणे. 

 
4.  “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” ऄंमलबजावणीसाठी क्षमताबाधंणी कायणक्रम : 

1) “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” राज्यस्तरीय शुभारंभ कायणशाळा :- ऄवभयानाचा शुभारंभ "राष्ट्रीय 
अवास वदन" वदनाकं 20 नोव्हेंबर, 2020 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचं्या शुभहस्ते, 
मा.ईपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री (ग्रामववकास), मा.मंत्री (महसूल, अवदवासी ववकास, सामावजक न्याय व 
ववशेष सहाय्य), मा. राज्यमंत्री (ग्राम ववकास व महसूल), मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, ऄवतवरक्त मुख्य 
सवचव (ग्राम ववकास व पंचायत राज ववभाग), ऄवतवरक्त मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव (महसूल 
ववभाग, अवदवासी ववकास ववभाग, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग), अयुक्त, (अवदवासी 
ववकास, समाज कल्याण, कामगार), संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण याचंे 
ईपस्स्थतीत राज्यस्तरीय कायणशाळेचे अयोजनाने होइल. 

या कायणशाळेत सवण ववभागीय अयुक्त, वजल्हावधकारी, मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (वजल्हा 
पवरषद), प्रकल्प संचालक (वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा), राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण 
कायालयातील ऄवधकारी/कमणचारी, बँक प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, आत्यादींना ऄवभयानाबाबत 
मागणदशणन करण्यात येइल. ही कायणशाळा वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा स्व्हडीओ 
कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून अयोवजत करण्यात यावी.  

 
 ववभागस्तरीय कायणशाळा :- राज्यातील सवण ववभागांमध्ये वदनाकं 21 नोव्हेंबर, 2020 ते 27 नोव्हेंबर, 

2020 या कालावधीत संबवंधत ववभागीय अयुक्त याचंे ऄध्यक्षतेखाली वजल््ातील वजल्हावधकारी, 
मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (वजल्हा पवरषद), ऄवतवरक्त अयुक्त/ ईपायुक्त (अवदवासी ववकास, 
सामावजक न्याय, कामगार) याचंे ईपस्स्थतीत ववभागस्तरीय कायणशाळाचंे अयोजन करण्यात याव.े  
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या कायणशाळातं प्रकल्प संचालक (वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा), प्रकल्प ऄवधकारी 
(एकास्त्मक अवदवासी ववकास प्रकल्प), सहाय्यक अयुक्त (समाज कल्याण), ईप वजल्हा कायणकारी 
ऄवधकारी (महाराष्ट्र आमारत व आतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ), वजल्हा मावहती 
ऄवधकारी, गर् ववकास ऄवधकारी, ववभागीय कायालयातील संबंवधत ऄवधकारी/कमणचारी, बँक 
प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, आ. यानंा ऄवभयानाबाबत मागणदशणन करण्यात येइल. सदर कायणशाळेस 
राज्यस्तरावरुन राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण कायालयाचे ऄवधकारी वनरीक्षक म्हणनू 
ईपस्स्थत राहतील. या कायणशाळा वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा स्व्हडीओ 
कॉन्फरन्सींग च्या माध्यमातून अयोवजत करण्यात याव्यात.  

 
 वजल्हास्तरीय कायणशाळा :- राज्यातील सवण वजल््ामंध्ये वदनाकं 28 नोव्हेंबर, 2020 ते 04 वडसेंबर, 

2020 या कालावधीत मा.पालकमंत्री याचंे ऄध्यक्षतेखाली तसेच मा.ऄध्यक्ष, वजल्हा पवरषद याचंे 
प्रमुख ईपस्स्थतीत अवण मा. खासदार, मा. अमदार,  वजल्हावधकारी, मुख्य कायणकारी ऄवधकारी 
(वजल्हा पवरषद), प्रकल्प संचालक (वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा), प्रकल्प ऄवधकारी (एकास्त्मक 
अवदवासी ववकास प्रकल्प), सहाय्यक अयुक्त (समाज कल्याण), ईप वजल्हा कायणकारी ऄवधकारी 
(महाराष्ट्र आमारत व आतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ) याचं्या ईपस्स्थतीत वजल्हास्तरीय 
कायणशाळाचंे अयोजन करण्यात याव.े  

या कायणशाळातं वजल््ातील सवण पंचायत सवमती सभापती, ईपसभापती, गर् ववकास 
ऄवधकारी, तहवसलदार, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा कायालयातील संबंवधत 
ऄवधकारी/कमणचारी, तालुकास्तरीय डार्ा एन्री ऑपरेर्र, बँक प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, आ. 
यानंा ऄवभयानाबाबत मागणदशणन करण्यात येइल. सदर कायणशाळेस ववभागस्तरावरील ऄवधकारी हे 
वनरीक्षक म्हणनू ईपस्स्थत राहतील. या कायणशाळा वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा 
स्व्हडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून अयोवजत करण्यात याव्यात. 

 
 तालकुास्तरीय कायणशाळा :- राज्यातील वजल््ातील सवण तालुक्यामंध्ये वदनाकं 05 वडसेंबर, 2020 

ते 11 वडसेंबर, 2020 या कालावधीत तालुक्याचे मा. अमदार याचंे ऄध्यक्षतेखाली तसेच पंचायत 
सवमती सभापती, ईपसभापती, वजल्हा परीषद सदस्य, पंचायत सवमती सदस्य, गर् ववकास 
ऄवधकारी, तहवसलदार यांच्या ईपस्स्थतीत तालुकास्तरीय कायणशाळाचंे अयोजन करण्यात याव.े 
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या कायणशाळातं तालुक्यातील सवण सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पचंायत सवमती 
कायालयातील संबंवधत ऄवधकारी/कमणचारी, स्थापत्य ऄवभयांवत्रकी सहाय्यक, ग्रामीण गृहवनमाण 
ऄवभयंता, बँक प्रवतवनधी, वमडीया प्रवतवनधी, आत्यादींना ऄवभयानाबाबत मागणदशणन करण्यात येइल. 
सदर कायणशाळेस वजल्हास्तरावरील संपकण  ऄवधकारी हे वनरीक्षक म्हणनू ईपस्स्थत राहतील. या 
कायणशाळा वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा स्व्हडीओ कॉन्फरन्सींग च्या माध्यमातून 
अयोवजत करण्यात याव्यात. 

 
 ग्रामस्तरीय कायणशाळा :- राज्यात सवणत्र वदनाकं 12 वडसेंबर, 2020 ते 18 वडसेंबर, 2020 या 

कालावधीत गावस्तरावर सरपंच याचं्या ऄध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्य व आतर मान्यवराचं्या 
ईपस्स्थतीत ग्रामस्तरीय कायणशाळा अयोवजत करुन त्यामध्ये ग्रामसेवक, तलाठी हे ऄवभयानाबाबत 
सखोल मागणदशणन करतील.  

या कायणशाळाद्वारे “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” चे यशस्वी ऄंमलबजावणीसाठी 
वमळालेली मावहती सवण लाभाथी यानंा देवून गावातील गवतमान ऄंमलबजावणीबाबतचे वनयोजन 
करण्यात येइल. सदर कायणशाळेस तालुकास्तरावरील संपकण  ऄवधकारी हे वनरीक्षक म्हणनू 
ईपस्स्थत राहतील. या कायणशाळा वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा स्व्हडीओ 
कॉन्फरन्सींग च्या माध्यमातून अयोवजत करण्यात याव्यात.   

 

 ग्राम कृती गर्ाचे (Village Action Group) गठन :- या ग्रामस्तरीय कायणशाळेमध्ये प्रत्येक 
ग्रामपंचायती मध्य े "ग्राम कृती गर्ाचे गठन" करण्यात याव.े यामध्ये गावातील प्रभावी व्यक्ती, 
युवक/युवती, आत्यादींचा समावशे करता येइल. या गर्ाने “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” मध्ये 
गावस्तरावर केल्या जाणाऱ्या व करावयाच्या प्रत्यक्ष ईपाय योजनाचंा वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून 
अवण/ऄथवा स्व्हडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून पाठपुरावा करुन ऄवभयान 100 र्क्के यशस्वी 
करावयाचे अहे.  
 

 लाभाथी मेळाव े :- गावोगावी वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा स्व्हडीओ कॉन्फरन्सींगच्या 
माध्यमातून लाभार्थ्यांचे मेळाव े अयोवजत करुन ऄवभयानाच्या ईविष्ट्र्ाबंाबत, घरकुल बाधंकाम व 
दजाबाबत मागणदशणन व प्रोत्साहन देवून ऄवभयान यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावयाचे अहेत. 
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 बँक मेळाव े :- तालुकास्तरावर/ गावोगावी वफजीकल वडस्र्न्सींग पाळून अवण/ऄथवा स्व्हडीओ 
कॉन्फरन्सींग च्या माध्यमातून बँक ऄवधकाऱ्याचं्या ईपस्स्थतीत घरासाठी कजण घेव ू आस्च्छणाऱ्या 
लाभार्थ्यांसाठी बँक मेळाव्याचे अयोजन करुन लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंण्यासाठी कजण 
ईपलब्धतेसाठी प्रयत्न करावयाचे अहेत. 
 
5. “महा अवास ऄवभयान- ग्रामीण” चा प्रचार व प्रवसध्दीसाठी मावहती वशक्षण व संवाद   
(IEC) कायणक्रम :- 

 “महा अवास ऄवभयान- ग्रामीण” ऄंतगणत राज्यात राबववण्यात येणाऱ्या ववववध 
घरकुल योजनाबंाबत जन जागृती, प्रचार-प्रवसध्दी करण्यासाठी मावहती, वशक्षण व संवाद (IEC) च्या 
ववववध ईपक्रमाचंा जसे- Mass वमडीया, Outdoor वमडीया, Social वमडीया, Group वमडीया, 
अंतरव्यक्ती संवाद (IPC), पारंपारीक वमडीया, आ. ईपक्रमाचंा यथोचीत वापर करण्यात यावा. 
 
6.  ऄवभयानाची प्रभावी ऄंमलबजावणी, सवनयंत्रण व मूल्यमापन :- 

 "महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण" च्या प्रभावी ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व 
मूल्यमापनासाठी राज्य, ववभाग, वजल्हा, तालुका व गाव स्तरावर पुढीलप्रमाणे सवमत्या कायणरत 
राहतील. 
 राज्यस्तरीय ऄमंलबजावणी, सवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती :- 

ऄ.क्र. पद  पदनाम 
1 ऄवतवरक्त मुख्य सवचव, ग्राम ववकास व पंचायत राज ववभाग : ऄध्यक्ष 
2 ऄवतवरक्त मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग  : सदस्य 
3 ऄवतवरक्त मुख्य सवचव, महसूल व वन ववभाग  : सदस्य 
4 प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग  : सदस्य 
5 सवचव, अवदवासी ववकास ववभाग  : सदस्य 
6 प्रधान सवचव, आतर मागास बहूजन कल्याण ववभाग  : सदस्य 
7 प्रधान सवचव, ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग  : सदस्य 
8 संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह वनमाण : सदस्य सवचव 
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 ववभागस्तरीय ऄमंलबजावणी, सवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती :- 
ऄ.क्र. पद  पदनाम 

1 ववभागीय अयुक्त, ववभागीय अयुक्त कायालय : ऄध्यक्ष 
2 ऄपर अयुक्त, अवदवासी ववकास : सदस्य 
3 ऄपर कामगार अयुक्त/ कामगार ईपायुक्त : सदस्य 
4 ववभागीय ईप अयुक्त, समाज कल्याण : सदस्य 
5 ईपअयुक्त (महसूल), ववभागीय अयुक्त कायालय : सदस्य 
6 ईपअयुक्त (पुरवठा), ववभागीय अयुक्त कायालय : सदस्य 
7 बँक क्षते्रीय ऄवधकारी : सदस्य 
8 ईपअयुक्त (ववकास), ववभागीय अयुक्त कायालय : सदस्य सवचव 

 
 वजल्हास्तरीय ऄंमलबजावणी, सवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती :-  

ऄ.क्र. पद  पदनाम 

1 
कायणकारी ऄध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा तथा मुख्य 
कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 

: ऄध्यक्ष 

2 प्रकल्प ऄवधकारी, एकास्त्मक अवदवासी ववकास प्रकल्प  : सदस्य 
3 सहाय्यक अयुक्त, समाज कल्याण : सदस्य 

4 
ईपवजल्हा कायणकारी ऄवधकारी, महाराष्ट्र आमारत व आतर 
बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 

: सदस्य 

5 ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पंचायत), वजल्हा पवरषद  : सदस्य 

6 
ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
ववभाग) 

: सदस्य 

7 वनवासी ईप वजल्हावधकारी : सदस्य 
8 वजल्हा पुरवठा ऄवधकारी : सदस्य 
9 वजल्हा मावहती ऄवधकारी : सदस्य 

10 लीड बँकसण / बँक प्रवतवनधी : सदस्य 
11 प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा : सदस्य सवचव 
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 तालकुास्तरीय ऄंमलबजावणी, सवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती :- 
ऄ.क्र. पद  पदनाम 

1 गर् ववकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती : ऄध्यक्ष 
2 तहवसलदार : सदस्य 
3 ईप ऄवभयंता (बाधंकाम), वजल्हा पवरषद : सदस्य 
4 ईप ऄवभयंता (पाणी पुरवठा), वजल्हा पवरषद : सदस्य 
5 ववस्तार ऄवधकारी, पंचायत : सदस्य 
6 स्थापत्य ऄवभयांवत्रकी सहाय्यक/ ग्रामीण गृहवनमाण ऄवभयंता : सदस्य 
7 राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयान च ेप्रवतवनधी : सदस्य 
8 बँक प्रवतवनधी : सदस्य 
9 ववस्तार ऄवधकारी, संबंवधत : सदस्य सवचव 

 
 ग्रामपंचायतस्तरीय ऄंमलबजावणी ,सवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमती :-  

ऄ.क्र. पद  पदनाम 
1 सरपंच,ग्रामपंचायत : ऄध्यक्ष 
2 ईप सरपंच, ग्रामपंचायत : सदस्य 
3 ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा : सदस्य 
4 तलाठी : सदस्य 
5 महाराष्ट्र राज्य वीज ववतरण कंपनी च ेप्रवतवनधी : सदस्य 
6 राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयान च ेप्रवतवनधी : सदस्य 
7 ग्राम ववकास ऄवधकारी /ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत : सदस्य सवचव 

 
वरील ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन सवमत्या राज्यस्तर, ववभागस्तर, वजल्हास्तर, 

तालुकास्तर व गावपातळीवरुन क्षमता बाधंणी कायणशाळा, अढावा बैठका, क्षवेत्रय भरे्ी (Field Visits), 
Awaas Soft, MIS Formats, आ. द्वारे ऄवभयानाचे संवनयंत्रन व मूल्यमापन करतील. 

 
7. “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” कालावधीत राबववण्यात अलले्या ईपक्रमाचंे मूल्यमापन :-  
20 नोव्हेंबर 2020 ते 28 फेब्रवुारी 2021 हा ऄवभयान कालावधी संपल्यावर ऄवभयानात राबववण्यात 
अलेल्या ईपक्रमाचं ेमूल्यमापन करण्यात येइल. या मूल्यमापनाच्या अधारे राज्य, ववभाग, वजल्हा, तालुका, 
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ग्रामस्तरावर ईत्कृष्ट्र् कामासाठीच्या पुरस्काराचंी नामाकंने काढण्यात येतील. पवरच्छेद 8 मध्ये नमूद ववववध 
स्तरावरील ईत्कृष्ट्र् कामासाठीच्या पुरस्काराची नामाकंने खालीलप्रमाणे सवमत्याव्दारे वनवडण्यात येतील. 

 
मूल्यमापनाचे वनकष सोबत "पवरवशष्ट्र्-ऄ व पवरवशष्ट्र्-ब" मध्ये देण्यात अले अहेत. 
 

8. “महा अवास ऄवभयान- ग्रामीण” कालावधीतील ईत्कृष्ट्र् कायाचा गौरव :- मूल्यमापनातून समोर 
अलेल्या ऄवभयानात ईत्कृष्ट्र् काम करणारे ववभाग, वजल्हे, तालुके, क्लस्र्सण, ग्रामपंचायती, लाभाथी 
याचं्या कामाचा प्रशस्तीपत्र व मानवचन्ह देउन पुढील प्रमाणे पुरस्कार देवून गौरव करण्यात येइल. 

 राज्यस्तरीय पुरस्कार :-  
 प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 

 सवोत्कृष्ट्र् ववभाग- प्रथम क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् वजल्हे - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् तालकेु - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् बहुमजली आमारत व सवोत्कृष्ट्र् गृहसंकुल- प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 राज्य पुरस्कृत अवास योजना 
 सवोत्कृष्ट्र् ववभाग- प्रथम क्रमाकं. 

पुरस्कार नामाकंने 
ईत्कृष्ट्र् कामासाठीच्या पुरस्काराचंी नामाकंने 

वनवडण्यासाठी सवमत्या  
राज्यस्तरीय पुरस्काराचंी 

वनवड 
राज्यस्तरीय  ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन 

सवमती 
ववभागस्तरीय पुरस्काराचंी 

वनवड 
ववभागस्तरीय  ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन 

सवमती 
वजल्हास्तरीय पुरस्काराचंी 

वनवड 
वजल्हास्तरीय  ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन 

सवमती 
तालुकास्तरीय पुरस्काराचंी 

वनवड 
तालुकास्तरीय  ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन 

सवमती 
ग्रामपंचायतस्तरीय 

पुरस्काराचंी वनवड 
तालुकास्तरीय  ऄंमलबजावणी, संवनयंत्रण व मूल्यमापन 

सवमती 
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 सवोत्कृष्ट्र् वजल्हे - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 सवोत्कृष्ट्र् तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् बहुमजली आमारत व सवोत्कृष्ट्र् गृहसंकुल- प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 

 ववभागस्तरीय पुरस्कार:- 

 प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
 सवोत्कृष्ट्र् तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 ग्रामीण गृहवनमाण योजनेकवरता लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंण्यासाठी कजण देणारी सवोत्कृष्ट्र् 

बँक शाखा - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 शासकीय जागा ईपलब्धता व वाळू ईपलब्धता सवोत्कृष्ट्र् कामवगरी - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय 

क्रमाकं.  
 राज्य पुरस्कृत अवास योजना 

 सवोत्कृष्ट्र् तालुके - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 ग्रामीण गृहवनमाण योजनेकवरता लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंण्यासाठी कजण देणारी सवोत्कृष्ट्र् 

बँक शाखा - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 शासकीय जागा ईपलब्धता व वाळू ईपलब्धता सवोत्कुष्ट्र् कामवगरी - प्रथम, स्व्दतीय व 

तृतीय क्रमाकं. 
 

 वजल्हास्तरीय पुरस्कार:- 
 प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 

 सवोत्कृष्ट्र् क्लस्र्र - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
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 ग्रामीण गृहवनमाण योजनेकवरता लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंण्यासाठी कजण देणारी सवोत्कृष्ट्र् 
बँक शाखा - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 राज्य पुरस्कृत अवास योजना 

 सवोत्कृष्ट्र् क्लस्र्र - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 ग्रामीण गृहवनमाण योजनेकवरता लाभार्थ्यांना घरकुल बाधंण्यासाठी कजण देणारी सवोत्कृष्ट्र् 

बँक शाखा - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 तालकुास्तरीय पुरस्कार :- 

 प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं.  
 सवोत्कृष्ट्र् घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 
 राज्य पुरस्कृत अवास योजना 
 सवोत्कृष्ट्र् ग्रामपंचायत - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 
 सवोत्कृष्ट्र् घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 
 ग्रामपंचायतस्तरीय पुरस्कार :- 

 प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
 सवोत्कृष्ट्र् घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

 

 राज्य पुरस्कृत अवास योजना 
 सवोत्कृष्ट्र् घरकुल - प्रथम, स्व्दतीय व तृतीय क्रमाकं. 

"महा अवास ऄवभयानं-ग्रामीण" यामध्ये ईत्कृष्ट्र् कायाचा गौरव/ पुरस्कार ववतरण कायाक्रमाबाबत 
स्वतंत्रपणे कळववण्यात येइल. 
 
9. अपत्कालीन व्यवस्थापन, मदत व पुनणवसन या ववभागाचे “कोवीड-19 च्या व्यवस्थापनाबाबत 
राष्ट्रीय मागणदशणक सूचना” या मथळ्याखाली नमूद सवण सूचना तसेच सावणजवनक अरोग्य ववभागाने 
वळेोवळेी वनगणवमत केलेल्या अदेशातील सवण सूचनाचं ेकारे्कोर पालन कराव.े 
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10. “महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण” ऄंमलबजावणीसाठीचा खचण प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण व 
राज्य पुरस् कृत योजना याचं्या प्रशासकीय वनधीतून करण्यात यावा.  
 
11. सदर "महा अवास ऄवभयान-ग्रामीण" च्या ऄंमलबजावणी बाबतच्या सववस्तर मागणदशणक सूचना 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण कायालय स्वतंत्रपणे वनगणवमत करील. 
 
12. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202011191501402520 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीर्ल 
स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  
            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

   (हे.सु.पाठक) 
 कायासन ऄवधकारी, महाराष्ट्र शासन 
  

प्रत,   
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचव. 
2. मा. सभापती, ववधान पवरषद यांचे खासगी सवचव. 
3. मा. ऄध्यक्ष, ववभानसभा यांच ेखासगी सवचव. 
4. मा. मुख्यमंत्री यांच ेऄवतवरक्त मुख्य सवचव व प्रधान सवचव. 
5. मा. ईपमुख्यमंत्री यांच ेसवचव, 
6. मा. ववरोधी पक्षनेते, ववधानसभा/ ववधान पवरषद यांच ेखासगी सवचव. 
7. मा. मंत्री (ग्राम ववकास) यांचे खासगी सवचव. 
8. मा. राज्यमंत्री (ग्राम ववकास) यांच ेखासगी सवचव. 
9. मा. सवण पालकमंत्री तथ मंत्री यांचे खाजगी सवचव. 
10. मा. मुख्य सवचव यांच ेईप सवचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. ऄपर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव, वनयोजन/ ववत्त/ सामावजक न्याय/ अवदवासी ववकास/ गृहवनमाण 
ववभाग. 

12. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ. 
13. अवदवासी ववकास अयकु्त, नावशक. 
14. समाज कल्याण अयुक्त, पणेु. 
15. कामगार अयकु्त, मंुबइ. 
16. सवण ववभागीय अयकु्त. 
17. सवण वजल्हावधकारी. 
18. सवण कायणकारी ऄध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा तथा मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
19. सवण ईपायुक्त (ववकास), ववभागीय अयुक्त कायालय. 
20. संचालक, मावहती व जनसंपकण  संचालनालय. 
21. सवण गर् ववकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती. 
22. सवण सरपंच, ग्रामपंचायत. 
23. वनवड नस्ती (कायासन-योजना-10). 
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पवरवशष्ट्र् ऄ 
राज्य, ववभाग, वजल्हा, तालकुास्तरीय पुरस्कार वनवडीसाठीचे वनकष  

ऄ.
क्र. 

राबववलले ेईपक्रम पावरतोवषकासाठी वनवडीच ेवनकष 
 कमाल 

गुण 
गुणाकंन पध्दती (र्क्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण देण्यात येतील) 

1. भमूीहीन लाभार्थ्यांना 
जागा ईपलब्ध करुन 
देणे. 

कें द्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल 
योजनातंगणत सन 2016-17 ते 2020-
21 या कालावधीमधील पात्र व 
भमूीहीन लाभार्थ्यांना ऄवभयान 
कालावधीमध्ये शासनाच्या ववववध 
योजना वा आतर मागाने जागा ईपलब्ध 
करुन देणे.  

10 एकूण पात्र व भमूीहीन 
लाभार्थ्यांपैकी वकती लाभार्थ्यांना 
ऄवभयान कालावधीमध्ये जागा 
ईपलब्ध करुन वदली, त्या 
प्रमाणात  गुण देण्यात येतील. 
(ईदा. 75% भमूीहीन लाभार्थ्यांना 
जागा ईपलब्ध करुन वदल्यास 
7.5 गुण) 

2. घरकुलाचं्या 
ईविष्ट्र्ापं्रमाणे 100 
र्क्के मंजूरी देणे. 

कें द्र व राज्य पुरस्कृत योजनातंगणत 
सन 2016-17 ते 2020-21 या 
कालावधीमध्ये प्राप्त ईविष्ट्र्ापैकी 
ईवणवरत सवण घरकुलासं ऄवभयान 
कालावधीमध्ये 100 र्क्के मंजूरी देणे. 

10 ईविष्ट्र्ापैकी ऄवभयान 
कालावधीमध्ये मंजूरी वदलेल्या 
घरकुलाचं्या प्रमाणात गुण 
देण्यात येतील. (ईदा. 80% 
घरकुलानंा मंजूरी वदल्यास 8 
गुण) 

3. मंजूर घरकुलानंा 
पवहल्या हप्त्याचे 
100 र्क्के ववतरण 
करणे. 

कें द्र व राज्य पुरस्कृत योजनातंगणत 
सन 2016-17 ते 2020-21 या 
कालावधीमध्ये मंजूरी वदलेल्या सवण 
घरकुलानंा ऄवभयान कालावधीमध्ये 
पवहला हप्ता ववनाववलंब ववतरीत 
करणे. 

10 मंजूर घरकुलापंैकी ऄवभयान 
कालावधीमध्ये पवहला हप्ता 
वदलेल्या घरकुलाचं्या प्रमाणात 
गुण देण्यात येतील. (ईदा. 75% 
घरकुलानंा पवहला हप्ता ववतरीत 
केल्यास 7.5 गुण) 

4. घरकुलाचं्या 
ईविष्ट्र्ानुसार 100 
र्क्के घरकुल े
भौवतकदृष्ट्या पूणण 
करणे. 

कें द्र व राज्य पुरस्कृत योजनातंगणत 
सन 2016-17 ते 2020-21 या 
कालावधीमधील ईविष्ट्र्ानुसार 
ऄवभयान कालावधीमध्ये 100 र्क्के 
घरकुले भौवतकदृष्ट्या पूणण करणे. 

20 ईविष्ट्र्ापंैकी ऄवभयान 
कालावधीमध्ये भौवतकदृष्ट्या पूणण 
झालले्या घरकुलाचं्या प्रमाणात 
गुण देण्यात येतील. (ईदा. 80% 
घरकुल ेपूणण झाल्यास 16 गुण) 

5. घरकुलाचं्या कें द्र पुरस्कृत योजना व राज्य पुरस्कृत 10 भौवतक प्रगतीनुसार पूणण 
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ईविष्ट्र्ानुसार 100 
र्क्के घरकुल े
अर्गथकदृष्ट्या पूणण 
करणे. 

योजनांमधील सन 2016-17 ते 
2020-21 मधील सवण घरकुलानंा 
भौवतक प्रगतीनुसार ऄवभयान 
कालावधीत सवण हप्ते प्रदान करून 
सवण घरकुल े अर्गथकदृष्ट्या पूणण 
करणे. 

घरकुलाचंे ऄवभयान कालावधीत 
सवण हप्ते ववतरीत केल्यास 
अर्गथकदृष्ट्या पूणण 
घरकुलाचं्या प्रमाणात गुण 
देण्यात येतील. (ईदा.50% 
भौवतकदृष्ट्या पूणण घरकुलाचं े
हप्ते ववतरीत केल्यास 5 गुण) 

6. ग्रामीण गवडंी 
प्रवशक्षण पूणण करणे. 

प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
ऄंतगणत ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षणाचे 
100 र्क्के ईविष्ट्र् प्रवशक्षण देणाऱ्या 
संस्थाशंी (Training Provider) 
समन्वय साधून पूणण करणे. 

10 ईविष्ट्र्ापैकी जेवढे ग्रामीण गवडंी 
प्रवशक्षीत होतील त्या प्रमाणात 
गुण देण्यात येतील. (ईदा. 75% 
ग्रामीण गवडंी प्रवशक्षण पूणण 
झाल्यास 7.5 गुण) 

7. डेमो हाउसेस 
ईभारणे.  

प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
ऄंतगणत वदलेल्या ईविष्ट्र्ानुसार डेमो 
हाउस (Demo House) पंचायत 
सवमती वनहाय पूणण करणे. 

10 डेमो हाउसेसच्या ईविष्ट्र्ापैकी 
वकती डेमो हाउसेस पूणण झाली 
त्याप्रमाणात गुण देण्यात येतील. 
(ईदा. 80% डेमो हाउस बाधंल े
ऄसल्यास 8 गुण). 

8. कायमस्वरुपी प्रवतक्षा 
यादीतील 
लाभार्थ्यांचे अधार 
वसडींग व अवास 
प्लस मधील 
लाभार्थ्यांचे अधार 
वसडींग/ जॉब काडण 
मॅपपग 100 र्क्के 
पूणण करणे. 

प्रधानमंत्री अवास योजनेंतगणत 
कायमस्वरुपी प्रवतक्षा यादीतील           
(‘ब’ यादी) अधार वसडींग व अवास 
प्लस (‘ड’ यादी) मधील लाभार्थ्यांचे 
अधार वसडींग/जॉब काडण मॅपपग 100 
र्क्के पूणण करणे. 

10 कायमस्वरुपी प्रवतक्षा यादीमधील 
अधार वसडींग व अवास प्लस 
मधील एकूण लाभार्थ्यांपैकी 
अधार वसडींग/ जॉब काडण मॅपपग 
पूणण करण्यात अलेल्या 
लाभार्थ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येकी 5 
या प्रमाणे 10 पैकी गुण देण्यात 
येतील. (ईदा. 75% अधार 
वसडींग पूणण झाल्यास 7.5 गुण). 
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9. शासकीय योजनाशंी 
कृतीसंगम व 
नावीन्यपूणण 
ईपक्रमाचंी 
ऄंमलबजावणी 
करणे.  

I) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम 
करुन लाभार्थ्यांना- 
ऄ) महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजने मधून रोजगार व 
स्वच्छ भारत वमशन-ग्रामीण मधून 
शौचालय देणे. 
ब) जल जीवन वमशन मधून नळाने 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे. 
क) प्रधानमंत्री ईज्ज्वला योजने मधून 
गॅस जोडणी देणे. 
ड) सौभाग्य योजने मधून ववद्यतु 
जोडणी देणे. 
आ) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती 
ऄवभयान मधून ईपवजववकेच े साधन 
देणे. 
 

II) नावीन्यपूणण ईपक्रम- 
ऄ) पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली 
आमारती (जी + 2) बाधंणे. 
ब) पुरेशी जागा ऄसल्यास गृहसंकुल 
ईभारुन त्याचंी सहकारी संस्था 
स्थापने. 
क) लाभार्थ्यांना घरकुल 
बाधंकामासाठी बँकेच ेरु.70,000/- 
कजण स्वरुपात वमळवून देणे. 
ड) घरकुलाच ेबाधंकाम सावहत्य जस-े 
दगड, ववर्ा, वाळू, वसमेंर्, स्स्र्ल, 
छताचे सावहत्य आ. ईपलब्ध करुन 
देण्यासाठी ‘घरकुल मार्ण सुरु करुन 
त्यात मवहला बचत गर्ांचा सहभाग 
घेणे. 

10 नमूद शासकीय योजनाशंी 
कृतीसंगम (Convergence) 
मधील 5 बाबींसाठी प्रत्येकी 1 
गुण व नमूद नाववन्यपूणण ईपक्रम 
ऄंमलबजावणी मधील 5 
बाबींसाठी प्रत्येकी 1 गुण या 
प्रमाणे 10 गुणापंैकी गुण देण्यात 
येतील. 
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आ) पंचायत राज संस्था (वजल्हा 
पवरषद, पंचायत सवमती, 
ग्रामपंचायत), स्वयंसेवी संस्था, 
सहकारी संस्था, कॉपोरेर् संस्था, 
लाभाथी व लोक सहभाग याचं्या 
माध्यमातून मूलभतू सुववधा देवून 
अदशण घराचंी  वनर्गमती करणे. 

एकूण गुण 100  
10 प्रलंवबत घरकुले 

(Delayed House) 
पूणण करणे.  

प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण 
ऄंतगणत प्रथम हप्ता ववतरीत 
केल्यानंतर 12 मवहन्यामध्ये घरकुल 
पूणण न केल्यामुळे प्रलंवबत 
घरकुलामंध्ये (Delayed Houses) 
समाववष्ट्र् झालेली घरकुल ेपूणण करणे. 

10 ऄवभयान संपताना 
Performance Index मध्ये 
ऄसलेले वनगेवर्व्ह गुण यास 10 
ने गुणनू येणारे गुण एकूण 
गुणातून वजा करण्यात येतील. 

वर्प :-  ईपरोक्त सवण ऄ.क्र.1 ते 10 हे वनकष प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीणसाठी लागू 
राहतील व ऄ.क्र.1 ते 5 व 9 हे वनकष राज्य पुरस्कृत अवास योजनासंाठी लागू राहतील. 
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पवरवशष्ट्र्-ब 
सवोत्कृष्ट्र् घरकुल, सवोत्कृष्ट्र् बहुमजली आमारत व सवोत्कृष्ट्र् गृहसंकुल वनवडीचे वनकष  

ऄ.क्र. पावरतोवषकासाठी वनवडीच ेवनकष 
कमाल 

गुण 
गुणाकंन पध्दती  

1 
वनयोजन अराखडा, प्लास्र्र, लादी, 
वकचन ओर्ा व रंगरंगोर्ी ऄसलेले 
घरकुल. 

20 
वनयोजन अराखडा, प्लास्र्र, लादी, 
वकचन ओर्ा व रंगरंगोर्ी ऄसल्यास 
प्रत्यकेी 4 गुण देण्यात यावते. 

2 वकमान कालावधीत पूणण केलेले घरकुल. 20 

भौवतकदृष्ट्या व अर्गथकदृष्ट्या वकमान 
कालावधीत म्हणज े 60 वदवसात घरकुल 
पूणण केल्यास 20 गुण, 90 वदवसासाठी 18 
गुण, 120 वदवसासाठी 16 गुण याप्रमाणे 
दर वाढीव मवहन्याला 2 गुण कमी 
करण्यात यावते. 

3 
शासकीय योजनाशंी कृतीसंगम ऄसलेले 
घरकुल. 

20 

शासन वनणणयातील ऄ.क्र.3 (X) मध्ये 
शासकीय योजनाशंी कृतीसंगम मधील 
नमूद 5 मुदद्याचं्या अधारे प्रत्येकी 4 
याप्रमाणे गुण देण्यात यावते. 

4 
रेन वॉर्र हावसे्र्ींग, वकचन 
गाडणन/परसबाग, वृक्ष लागवड, सौरईजा 
वापर आ. सुववधा ऄसलेले घरकुल. 

20 

रेन वॉर्र हावसे्र्ींग, वकचन 
गाडणन/परसबाग, वृक्ष लागवड व सौरईजा 
वापर यास प्रत्येकी 5 याप्रमाणे गुण देण्यात  
यावते. 

5 

मूलभतू सुववधा (ऄंतगणत रस्ता, ड्रेनेज 
व्यवस्था, आ), घरावर योजनेचा लोगो, 
लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नी) नाव, ग्रामपंचायत 
प्रॉपर्ी रवजस्र्रमध्ये नोंद, आ. 

20 

मूलभतू सुववधा (ऄंतगणत रस्ता, ड्रेनेज 
व्यवस्था, आ), घरकुलावर योजनेचा लोगो, 
लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नीच)े नाव, 
ग्रामपंचायत प्रॉपर्ी रवजस्र्रमध्ये नोंद, 
यास प्रत्येकी 5 याप्रमाणे गुण देण्यात 
यावते. 

एकूण गुण 100  
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