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िाचा :- (1) शासन वनणथय, ग्राम विकास ि जलसधंारण विभाग क्र.आंअयो-2015/प्र.क्र.200/योजना-10, 

    वदनाकं 30 वडसेंबर, 2015. 
(2) शासन वनणथय, ग्राम विकास ि जलसंधारण विभाग क्र.पीएमएिाय-जी-2016/प्र.क्र.333/योजना-10 
     वदनाकं 14 ऑक्र्ोबर, 2016. 

प्रस्तािना- 
कें द्र शासनाने आंवदरा अिास योजनेचे स्िरूप बदलून प्रधान मंत्री अिास योजना (ग्रामीण) सुरू 

करण्याचा वनणथय घेतला. त्या ऄनुषंगाने सदरची योजना राज्यात राबविण्याचा वनणथय संदभाधीन क्र.2 

येथील शासन वनणथयान्िये घेण्यात अला अहे. आंवदरा अिास योजना ऐिजी प्रधान मंत्री अिास योजना 

(ग्रामीण) ऄसा नािात र्ालेला बदल, बदलेले लाभाथी वनिडीचे वनकष, जागा ईपलब्ध करून 

देण्याच्या योजनेत र्ालेले बदल तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागाचं्या घरकुल योजनाचंे बदलेले 

वनकष यासिथ बाबी विचारात घेउन “पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकूल जागा खरेदी ऄथथसहाय्य 

योजना” च्या संदभाधीन क्रमाकं 1 येथील शासन वनणथय ऄवधक्रवमत करून सुधारीत शासन वनणथय 

वनगथवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणथय-  
कें द्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री अिास योजना-ग्रामीण ि राज्य पुरस्कृत ऄन्य ग्रामीण घरकुल 

योजनेतील घरकुल पात्र लाभाथी केिळ जागे ऄभािी घरकुलाच्या लाभ वमळण्यापासून िवंचत अहेत, 

ही बाब विचारात घेउन “पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकूल जागा खरेदी ऄथथसहाय्य योजना” सुरू 

करण्यात अली अहे. ही योजना कें द्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री अिास योजना (ग्रामीण) ि राज्य पुरस्कृत 



शासन वनणथय क्रमांकः प्रअयो-2017/प्र.क्र.60/योजना-10, वदनाकं 14 जुलै, 2017 

 

पषृ्ठ 7 पैकी 2  
 

ग्रामीण घरकुल योजनेतील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा ईपलब्ध नसलले्या 

लाभधारकानंा लागू राहील. 

कें द्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री अिास योजना (ग्रामीण) ि राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतील 

घरकुल पात्र परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा ईपलब्ध नसलेल्या कुरंु्बानंा जागा खरेदी 

करण्यासाठी रू.50,000/- पयंत ऄथथसहाय्य ईपलब्ध करून देण्यात येइल.  

जागेची ईपलब्धता 

(ऄ) प्रधान मंत्री अिास योजना (ग्रामीण) ऄंतगथत 25 चौ.मी. घरकुलाचे बाधंकाम करण्याच्या 

सूचना अहेत. या व्यवतवरक्त आतर मुलभतु सुविधा यासाठी घरकुलाच्या सभोतालची जागा 

गृहीत धरल्यास साधारणपणे 500 चौ.फूर् जागेमध्ये घरकुलाचे बाधंकाम करणे शक्य अहे. 

त्यानुसार घरकुल बाधंकामासाठी 500 चौ.फूर्ापयंत जागा प्रवत लाभाथी खरेदी करण्यास 

मान्यता देण्यात येत अहे. 

(ब) मोठया ग्रामपंचायती तसेच शहरा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये जागेचे जास्त दर ि जागेची 

कमी ईपलब्धता विचारात घेता, 500 चौ.फूर्ापयंत जागेत स्थावनक प्रावधकरणाच्या 

बाधंकामाच्या वनयमािलीनुसार दोन ककिा तीन लाभार्थ्यांच्या संमतीने दोन मजली (G+1) 

ककिा तीन मजली (G+2) आमारत बाधंण्यासाठी प्रवत लाभाथी रू.50,000/- पयंत 

ऄथथसहाय्य जागा खरेदीसाठी ऄदा करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. 

िरील (ऄ) ि (ब) मध्ये जर प्रत्यक्ष जागेचे क्षते्रफळ हे प्रवत लाभाथी 500 चौ.फूर्ापयंत ऄसल्यास 

प्रत्यक्ष जागेची ककमत ककिा रू.50,000/- यापैकी जे कमी ऄसेल तेिढे ऄथथसहाय लाभार्थ्यांस देण्यात 

येइल. जागेची ककमत रू.50,000/- पेक्षा जास्त ऄसल्यास ि त्यािरील रक्कम लाभाथी स्ित: देण्यास 

तयार ऄसल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येइल. 

 प्रधान मंत्री अिास योजना (ग्रामीण) ऄंतगथत घरकुल पात्र परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा 

ईपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी ऄनुदान देण्याकवरता सिथ साधारण 
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प्रिगाकवरता ग्राम विकास विभागाच्या वनयतव्ययातून, ऄनुसूवचत जाती प्रिगाकवरता सामावजक न्याय 

विभागाच्या विशेष घर्क योजनेतून ि ऄनुसूवचत जमाती प्रिगाकवरता अवदिासी विकास विभागाच्या 

जन जाती क्षते्र ईपयोजना ि जन जाती क्षते्राबाहेरील ईपयोजनेऄंतगथत वनधी ईपलब्ध करून देण्यात 

येइल. तसेच ऄन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतील घरकुल पात्र परंतु घरकुल 

बाधंकामासाठी जागा ईपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना संबंवधत विभागाकडून वनधी ईपलब्ध करून 

देण्यात येइल. राज्यातील सिथ ग्रामीण घरकुल योजना या विभागाच्या ऄवधपत्याखालील वजल्हा ग्रामीण 

विकास यंत्रणामाफथ त राबविण्यात येत ऄसल्याने ऄशा सिथ योजनाचंे वनयंत्रणाचे काम ग्राम विकास 

विभाग हा राज्य व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण या वशखर यंत्रणेमाफथ त काम करेल. 

घरकुल बाधंकामासाठी स्ित:ची जागा नसलेल्या कें द्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री अिास योजना 

(ग्रामीण) ि ऄन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बाधंकामासाठी 

जागा ईपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा ईपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे सवमती गठीत 

करण्यात येत अहे- 

गर् विकास ऄवधकारी   ऄध्यक्ष 
  नायब तहवसलदार   सदस्य 
  ईप ऄवभयंता    सदस्य 

तालुका वनरीक्षक, भवूम ऄवभलेख वनमंत्रक 
ईप वनबंधक (नोंदणी)   वनमंत्रक 
City Survey officer   वनमंत्रक 

 सहायक प्रकल्प ऄवधकारी  वनमंत्रक 
 (एकात्त्मक अवदिासी प्रकल्प कायालय) 
 विस्तार ऄवधकारी (समाज कल्याण) वनमंत्रक 
 विस्तार ऄवधकारी (पंचायत)  सदस्य सवचि 

सदर सवमतीची कायथकक्षा खालीलप्रमाणे ऄसेल- 

ऄ जागा हस्तातंरण योग्य ऄसल्याबाबत खात्री करणे. 
ब जागेचे दर प्रचवलत कायथपध्दतीचा ऄिलंब करून वनवरृत करणे. 
क लाभार्थ्याच्या नाि ेखरेदी प्रवक्रया पार पाडण्यासाठी समन्िय साधणे.  
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ड लाभार्थ्यास रू.50,000/- च्या मयादेत म्हणजेच जागेची प्रत्यक्ष ककमत ि 
रू.50,000/- यापेक्षा जे कमी ऄसेल त्याप्रमाणे मोबदला ईपलब्ध करून देणे. 
यामध्ये स्रॅ्म्प डयूर्ी ि जागा हस्तातंरणासाठी वनयमाप्रमाणे येणारा खचथ समाविष्ट्र् 
ऄसेल. 

आ खरेदी केलले्या जागेची ग्रामपंचायत दप्तरी ि सक्षम प्रावधकरणाकडे नोंद घेणे. 
 

जागेची ईपलब्धता-  

1 वजल्हावधकारी िा शासनाकडून ईपलब्ध र्ालेल्या शासकीय / संपावदत जागा 
2 ग्रामपंचायत ऄंतगथत गािठाण हद्दीत येणारी जागा ि गािठाण हद्दीबाहेरील वनिासी 

प्रयोजनासाठी  सक्षम वनयोजन प्रावधकरणाने मंजूरी वदलेल्या जागा 
 

जागेची वनिड करतानंा पढुील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात-  
 

1 जागा वनिडतानंा सवमतीने अिश्यक त्या सिथ सोयी-सुविधा ईदा. पाणी पुरिठा, 
रस्ता, सािथजवनक सुविधा ईपलब्ध ऄसल्याबाबत खात्री करािी. 

2 वनिडलेल्या जागेस लाभार्थ्याची सहमती ऄसािी. 
 

जागा खरेदी प्रवक्रया 
1 लाभार्थ्याने जागेची वनिड केल्यानंतर जागा हस्तांतरण योग्य ि जागेची ककमत 

याची शहावनशा सवमती करेल. 
2 लाभाथी जागा मालका बरोबर विक्री  करार (Agreement to sale) करेल. 
3 जागेसाठी देय वनधी लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्र् खात्यामध्ये जमा करण्यापूिी 

लाभार्थ्यांकडून प्रवतज्ञापत्र प्राप्त करून घेण्यात येइल.  
4 िरील बाबींची पूतथता र्ाल्यािर जागेचा देय वनधी लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्र् 

खात्यामध्ये जमा करण्यात येइल. 
5 सवमती जागेची प्रत्यक्ष खरेदी करतानंा समन्िय करेल. 
6 लाभाथी जागेची ककमत जागा मालकास ऄदा करेल ि प्रत्यक्ष खरेदी प्रवक्रया (Sale 

deed) पार पाडेल. 
7 खरेदीनंतर लाभार्थ्याच्या नाि े सदर जागेची नोंद ग्रामपंचायत, City Survey ि 

आतर सक्षम प्रावधकणाकडे सवमतीमाफथ त केली जाइल. जागेची नोंद प्राधान्याने 
लाभधारकाच्या पत् नीच्या नाि ेककिा संयुक्त नािाने घेण्यात येइल. 

8 जागा खरेदीची प्रवक्रया पूणथ केल्यानंतर ग्रामसभपेुढे ऄिलोकनाथथ ठेिण्यात येइल. 
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             जागा लाभार्थ्यांच्या नािािर हस्तातंरीत र्ाल्यानंतर ि सक्षम प्रावधकरणाची बाधंकामास 

मान्यता घेतल्यानंतर लाभार्थ्यांस घरकुल बाधंकामाचे ऄनुदान योजनेच्या वनकषाप्रमाणे मंजूर करण्यात 

याि.े  

वनधीचे व्यिस्थापन 

“पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकूल जागा खरेदी ऄथथसहाय्य योजना” ही योजना सिथ घरकुल 

योजनेतील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बाधंकामासाठी जागा ईपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ऄसली 

तरी संबंवधत प्रशासकीय विभागाकडून त्या-त्या वित्तीय िषात ईपलब्ध होणाऱ्या वनधीच्या मयादेत 

लाभार्थ्यांची संख्या वनवरृत करण्यात येइल. 

या योजनेऄंतगथत राज्य शासनाकडील वनधी संबंवधत विभागाकडून “राज्य व्यिस्थापन कक्ष-

ग्रामीण गृहवनमाण” याचंे ऄवधनस्त स्ितंत्र बँक खात्यात जमा केला जाइल. 

वनधीचे वितरण 

(ऄ) लाभार्थ्यांने गािठाण हद्दीतील जागा ऄथिा गािठाण हद्दीबाहेरील वनिासी प्रयोजनासाठीची 

सक्षम प्रावधकरणाने मंजूर केलेली जागा खरेदी करण्यास सहमती दशथविल्यास ि सवमतीने 

याबाबतची शहावनशा केल्यानंतर जागा खरेदीसाठी वनधी थेर् लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्र् 

खात्यात जमा करण्यात येइल. राज्य व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण याचंेकडून सदर 

योजनेसाठी PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली कायात्न्ित 

र्ाल्यानंतर या योजनेचा वनधी PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्र् खात्यात थेर् जमा 

करण्याची कायथिाही केली जाइल. 

(ब) वजल्हावधकारी याचंेकडून गाि पुनिथसन ऄंतगथत तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी 

जवमनीची विल्हेिार् लािणे) वनयम, 1971 ऄंतगथत वनयम 27 ऄन्िये शासकीय जमीन वनिासी 

िापराकवरता प्रधानमंत्री अिास योजना (ग्रामीण) अवण राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल 

योजनाकंवरता ईपलब्ध करून वदली गेल्यास सदर शासकीय जवमनीचा / संपावदत जमीनीचा 
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मोबदला/कब्जा हक्क रक्कम वनकषाप्रमाणे संबंवधत वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हे 

वजल्हावधकारी कायालयाकडे जमा करतील. 

ईपरोक्त (ऄ) अवण (ब) मध्ये जागेची ककमत प्रवत लाभाथी रू.50,000/- पेक्षा जास्त ऄसल्यास 

त्यािरील रक्कम लाभाथी / लाभार्थ्यांनी भरणे बंधनकारक राहील. 

राज्यातील ग्रामीण गृहवनमाण योजनाचंे राज्यस्तरािरील समन्ियन करण्यासाठी ग्राम विकास 

विभाग समन्िय विभाग म्हणनू काम करेल. 

सदरचा शासन वनणथय ऄनौपचावरक संदभथ, सामावजक न्याय विभाग क्र.05/बाधंकामे, 

वद.16.6.2017, अवदिासी विकास विभाग क्र.13/का.17, वद.3.3.2017, वनयोजन विभाग 

क्र.78/1444, वद.21.3.2017 ि वित्त विभाग क्र.241/2017/ व्यय-15, वद.5.4.2017 ऄन्िये वदलेल्या 

मान्यतेनुसार वनगथवमत करण्यात येत अहे.  

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 201707141555564420 ऄसा अहे. हा अदेश 

वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
 
               (ऄसीम गुप्ता) 
 सवचि, ग्राम विकास विभाग 

प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सवचि 
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबइ  
3) सिथ मंत्री ि राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 
4) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/ विधान पवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबइ 
5) सिथ विधानसभा ि विधान पवरषद सदस्य 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) मा.मुख्य सवचि, याचंे िरीष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ 
7) महालेखापाल (लेखा ि ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-1, मंुबइ. 
8) महालेखापाल (लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ-1. 
9) महालेखापाल (लेखा ि ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपरू. 
10) महालेखापाल (लेखापवरक्षण), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपरू. 
11) ऄवधदान ि लेखा ऄवधकारी, मंुबइ. 
12) वनिासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी, मंुबइ 
13) ऄप्पर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सिथ) 
14) सिथ विभागीय अयकु्त 
15) सिथ वजल्हावधकारी  
16) सिथ मुख्य कायथकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 
17) मुख्य कायथकारी ऄवधकारी, महाराष्ट्र राज्य जीिनन्योती ऄवभयान, सी.बी.डी.बलेापरू, निी मंुबइ 
18) संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहवनमाण, सी.बी.डी.,बलेापरू, निी मंुबइ 
19) संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
20)  अयकु्त, अवदिासी विकास, नावशक 
21) ग्राम विकास ि जलसंधारण विभागातील सिथ सह/ईप सवचि/ऄिर सवचि/कक्ष ऄवधकारी, 

मंत्रालय, मंुबइ 
22) ईप सवचि, सामावजक न्याय, अवदिासी विकास, ऄल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
23) ईप सवचि, वनयोजन (का.1411 ि 1414) ि वित्त विभाग (का.व्यय-15 ि ऄथथ-17) मंत्रालय, मंुबइ 
24) सिथ प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 
25) सिथ गर् विकास ऄवधकारी, पचंायत सवमती  
26) ऄवतवरक्त सचंालक, एकात्त्मक ग्रामीण विकास कायथक्रम कक्ष, बाधंकाम भिन, फोर्थ, मंुबइ. 
27) वनिड नस्ती (कायासन योजना-10) 
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