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बाधंकाम र्भवन, 25 मझगबान रोड, 

फोर्ग, मंुबई- 400 001 
तारीख:  07 नोव्हेंबर, 2017. 

वाचा -   

1) उप सरचव,ग्राम रवकास व जलसंधारण रवर्भाग याचंे क्र.झेडपीबी-2015/प्र.क्र.93/पंरा-5, 
रद.21 ऑक्र्ोबर, 2015 

2) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहरनमाण याचंे क्र.383/ग्रा.पं.अ.रव./2016, 
रद.7.7.2016. 

3) सामारजक न्याय व रवशेष सहाय रवर्भागाचे क्र.रआयो-2016/प्र.क्र.663/बाधंकामे,  

रद.2 माचग, 2017. 
 

 प्रस्तावना- 

सन 2016-17 पासून कें द्र पुरस्कृत राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) राबरवली जात 

आहे. सदर योजनेअंतगगत ग्रामीण र्भागातील घरकुल पात्र कुरंू्बानंा घरकुल बाधंकामासाठी अथगसहाय 

रदले जाते. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कररता लार्भार्थ्यांची रनवड ही सामारजक आर्थथक व 

जात सवके्षण-2011 च्या मारहतीच्या आधारे केली जाते. 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही केवळ ग्रामीण र्भागासाठी म्हणजेच ग्रामपंचायत स्तरावर 

राबरवण्यात येणारी योजना आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीचे रुपातंर नगरपचंायत/नगरपररषदेमध्ये 

झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुरंू्बानंा कशाप्रकारे लार्भ द्यावा, याबाबत रजल्हा स्तरावरून मागगदशगन 
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मागरवण्यात आले आहे. ही बाब रवचारात घेऊन ग्रामपंचायतीचे रुपातंर नगरपंचायत/नगरपररषदेमध्ये 

झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुरंू्बानंा कशाप्रकारे लार्भ द्यावा यासंदर्भात सुचना रनगगरमत करण्याची 

बाब रवचाराधीन होती. 

शासन पररपत्रक-  

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही केवळ ग्रामीण र्भागासाठी म्हणजेच ग्रामपंचायत स्तरावर 

राबरवण्यात येणारी योजना आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीचे रुपातंर नगरपचंायत/नगरपररषदेमध्ये 

झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुरंू्बानंा कशाप्रकारे लार्भ द्यावा, याबाबत रजल्हा स्तरावरून मागगदशगन 

मागरवण्यात आले आहे. ही बाब रवचारात घेऊन ग्रामपंचायतीचे रुपातंर नगरपंचायत/नगरपररषदेमध्ये 

झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुरंू्बानंा कशाप्रकारे लार्भ द्यावा यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सुचना 

देण्यात येत आहेत-  

1) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपररषदेमध्ये रूपातंर झाले आहे त्या 

तारखेनंतर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतगगत लार्भार्थ्यांना प्रशासकीय मंजूरीचे 

आदेश रनगगरमत करण्यात येऊ नयेत. 

2) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपररषदेमध्ये रूपातंर झाले आहे त्या 

तारखेपूवी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतगगत लार्भार्थ्यांना प्रशासकीय मंजूरी 

देण्यात आली आहे परंतु परहला हप्ता वा प्रत्यक्ष कामास जरी सुरूवात झाली नसली तरी 

अशा लार्भार्थ्यांना रवरहत कायगपध्दतीने अथगसहाय उपलब्ध करून देण्यात याव े व 

लार्भार्थ्यांकडून घरकुलाची कामे रवरहत कालावधीत पूणग करून घेण्यात यावीत. 

3) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपररषदेमध्ये रूपातंर झाले आहे त्या 

तारखेपूवी प्रशासकीय मंजूर, परहला हप्ता अदा झाला आहे, लार्भार्थ्यांने बाधंकामास प्रत्यक्ष 
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सुरूवात केली आहे, अशा सवग लार्भार्थ्यांना उवगररत हप्ते रनकषाप्रमाणे अदा करावीत तसेच 

घरकुलाचे बाधंकाम रवरहत कालावधीत पूणग करून घेण्यात यावीत. 

4) ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायत/नगरपररषदेमध्ये रूपातंर झाल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास 

योजना (ग्रामीण) च्या लार्भापासून वरंचत रारहलेल्या कुरंू्बानंा नगरपंचायत/नगरपररषदे 

अंतगगत असलेल्या घरकुल योजनेतून लार्भ देता यावा यासाठी अशा कुरंू्बाचंी यादी संबंरधत 

नगरपंचायतीकडे/नगर रवकास रवर्भागाकडे पुढील कायगवाहीस्तव पाठरवण्यात यावी. 

उपरोक्त सुचनाचंी कारे्कोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.  
 

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201711071239067320 असा आहे. हा आदेश 

रडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

 (अ.मा.काळे) 
 अवर सरचव, ग्राम रवकास रवर्भाग 
  

प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सरचव 
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सरचव, मंत्रालय, मंुबई  
3) सवग मंत्री व राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सरचव, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा.रवरोधी पक्ष नेता, रवधान सर्भा/ रवधान पररषद, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई 
5) सवग रवधानसर्भा व रवधान पररषद सदस्य 
6) मा.मुख्य सरचव, याचंे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-1, मंुबई. 
8) महालेखापाल (लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मंुबई-1. 
9) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट््ज राज्य-2, नागपरू. 
10) महालेखापाल (लेखापररक्षण), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपरू. 
11) अरधदान व लेखा अरधकारी, मंुबई. 
12) रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, मंुबई 
13) अप्पर मुख्य सरचव/ प्रधान सरचव/सरचव, मंत्रालयीन प्रशासकीय रवर्भाग (सवग) 
14) सवग रवर्भागीय आयकु्त 
15) सवग रजल्हारधकारी  
16) मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद (सवग) 
17) मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र राज्य जीवनन्योती अरर्भयान, सी.बी.डी.बलेापरू, नवी मंुबई 
18) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहरनमाण, सी.बी.डी.,बलेापरू, नवी मंुबई 
19) संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
20)  आयकु्त, आरदवासी रवकास, नारशक 
21) ग्राम रवकास व जलसंधारण रवर्भागातील सवग सह/उप सरचव/अवर सरचव/कक्ष अरधकारी, 

मंत्रालय, मंुबई 
22) उप सरचव, सामारजक न्याय, आरदवासी रवकास, अल्पसंख्यांक रवकास रवर्भाग, मंत्रालय, मंुबई 
23) प्रकल्प संचालक, रजल्हा ग्रामीण रवकास यंत्रणा (सवग) 
24) गर् रवकास अरधकारी, पंचायत सरमती (सवग) 
25) अरतररक्त सचंालक, एकात्त्मक ग्रामीण रवकास कायगक्रम कक्ष, बाधंकाम र्भवन, फोर्ग, मंुबई. 
26) रनवड नस्ती (कायासन योजना-10) 

 


