
राज्यात कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री अवास 
योजना (ग्रामीण)  राबववण्याबाबत...  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

   शासन वनणणय क्रमांकः पीएमएवाय-जी-2016/प्र.क्र.333/योजना-10 
बांधकाम भवन, 25 मर्णबान रोड, 

फोर्ण, मुंबइ- 400 001 
तारीख:  14  ऑक्र्ोबर, 2016. 

वाचा -  

1) कें द्र शासन, ग्रामीण ववकास मंत्रालय, नवी वदल्ली यांच ेपत्र क्र.J-11014/1/2014-
RH, वदनांक 07 एवप्रल, 2016.  

प्रस्तावना - 
 
 कें द्र शासनाने आंवदरा अवास योजनेच ेरूपांतर प्रधान मंत्री अवास योजना-ग्रामीण मध्ये 

केले ऄसून राज्यात या योजनेची ऄंमलबजावणी सन 2016-17 या ववत्तीय वषापासून करण्यात 

येणार अहे.  

          कें द्र शासनाने वदनांक 1 एवप्रल, 2016 पासून नववन मंजूर घरकुलांकवरता साधारण क्षेत्र 

रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकवरता रू.1.30 लक्ष आतकी प्रती घरकुल ककमत 

वनवरृत केलेली अहे. प्रधानमंत्री अवास योजना (ग्रामीण) मध्ये प्रामुख्याने पवूीच्या आंवदरा अवास 

योजनेऄंतगणत घरकुलाच े क्षेत्रफळ 20 चौ.मीर्र वरून वाढवून 25 चौ.मीर्र एवढे करण्यात 

अले अहे. त्याचप्रमाणे लाभाथींची वनवड सामावजक अर्थथक जात सवके्षण-2011 मधील 

मावहतीच्या अधारे करण्यात येणार अहे.  
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            कें द्र शासनाने घेतलेल्या वनणणयानुसार प्रधान मंत्री अवास योजना (ग्रामीण) राज्यात 

राबववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

शासन वनणणय-  
            कें द्र शासनाने वदनांक 1 एवप्रल, 2016 पासून नववन मंजूर घरकुलांकवरता साधारण 

क्षेत्र रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकवरता रू.1.30 लक्ष आतकी प्रती घरकुल 

ककमत वनवरृत केलेली अहे. राज्यात कें द्र शासनाने घेतलेल्या वनणणयानुसार प्रधान मंत्री अवास 

योजना (ग्रामीण) खालीलप्रमाणे राबववण्यास शासन मान्यता देत अहे. 

प्रधान मंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत प्रवत घरकुल ऄनुदान साधारण क्षेत्र 

रू.1,20,000/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रू.1,30,000/- एवढे ऄनुज्ञये ऄसेल. 

प्रधान मंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत कें द्र व राज्य वहस्सा 60:40 प्रमाणानुसार 

प्रवत घरकुल साधारण क्षेत्राकवरता रू.48,000/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकवरता 

रू.52,000 प्रमाणे राज्य वहस्सा एवढा राहील. 

प्रधानमंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत संवगणवनहाय राज्य वहश्याचा वनधी 

सवणसाधारण संवगाकवरता ग्राम ववकास ववभाग, ऄनुसूवचत जाती संवगाकवरता सामावजक न्याय 

ववभाग, ऄनुसूवचत जमातीकवरता अवदवासी ववकास ववभाग व ऄल्पसंख्यांक संवगाकवरता 

ऄल्पसंख्याक ववकास ववभागाकडून ईपलब्ध करून देण्यात येइल. 

प्रधानमंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत लाभाथ्यांयीची वनवड सामावजक, अर्थथक व 

जात सवके्षण-2011 च्या मावहतीच्या अधारे करण्यात येइल. 

प्रधान मंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत घरकुल बांधकाम क्षेत्रफळाची मयादा 25 

चौ.मी. एवढी ऄसेल. 
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प्रधान मंत्री अवास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत कें द्र व राज्य वहस्सा लाभाथ्यांयीच्या बकँ 

खात्यात PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीव्दारे थेर् ववतरीत 

करण्यात येइल. 

हा शासन वनणणय मंवत्रमंडळ बठैकीतील वनणणयाच े ऄनुषंगाने वनगणवमत करण्यात येत 

अहे.  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201610141152079920 

ऄसा अहे. हा अदेश वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने.  

 (ऄसीम गुप्ता) 
 सवचव, ग्राम ववकास ववभाग 
  
प्रत,   

1) मा.राज्यपाल याचंे सवचव 
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचव, मंत्रालय, मंुबइ  
3) सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबइ 
4) मा.ववरोधी पक्ष नेता, ववधान सभा/ ववधान पवरषद, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबइ 
5) सवण ववधानसभा व ववधान पवरषद सदस्य 
6) मा.मुख्य सवचव, याचंे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ 
7) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-1, मंुबइ. 
8) महालेखापाल (लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ-1. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट््ज राज्य-2, नागपरू. 
10) महालेखापाल (लेखापवरक्षण), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपरू. 
11) ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मंुबइ. 
12) वनवासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी, मंुबइ 
13) ऄप्पर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/सवचव, मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग (सवण) 
14) सवण ववभागीय अयकु्त 
15) सवण वजल्हावधकारी  
16) मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवण) 
17) मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, महाराष्ट्र राज्य जीवनन्योती ऄवभयान, सी.बी.डी.बलेापरू, नवी मंुबइ 
18) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण, सी.बी.डी.,बलेापरू, नवी मंुबइ 
19) संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
20)  अयकु्त, अवदवासी ववकास, नावशक 
21) ग्राम ववकास व जलसंधारण ववभागातील सवण सह/ईप सवचव/ऄवर सवचव/कक्ष ऄवधकारी, 

मंत्रालय, मंुबइ 
22) ईप सवचव, सामावजक न्याय, अवदवासी ववकास, ऄल्पसंख्यांक ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
23) ईप सवचव, वनयोजन (का.1411 व 1414) व ववत्त ववभाग (का.व्यय-15 व ऄथण-17) मंत्रालय, मंुबइ 
24) प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा (सवण) 
25) गर् ववकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती (सवण) 
26) ऄवतवरक्त सचंालक, एकात्त्मक ग्रामीण ववकास कायणक्रम कक्ष, बाधंकाम भवन, फोर्ण, मंुबइ. 
27) वनवड नस्ती (कायासन योजना-10) 

 
 
 
 


