
खात्याविषयी 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची स्थापना सन १९८६ या िर्षी झाली.यासाठी कें द्र ि राज्य शासनाकडून ६०:४० प्रमाणे 
ननधी उपलब्ध ममळत होता.याअंतर्गत एसिीएसिाय, एसिीआरिाय,आयआरडीपी,आयएिाय इ.योिना राबविल्या िात 
असत. 

सध्यजस्थतीत आयएिाय योिनेचे रुपांतर सन २०१६ पासून प्रधानमंत्री आिास योिना(पीएमएिाय) मध्ये करण्यात 
आले ि २०१४ पासून २०१९ पयतं ५ िर्षागत देशातील सिग जिल््यात एनआरएलएम अंतर्गत बचत र्ट बांधणीचे काम 
ममशन मोडिर चालू करणेत आले आहे.या २ कें द्र शासनाच्या योिना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्ग त सुरु आहेत. 

खात्यामध्ये काययरत असणाऱ्या सिय विषयाांची यादी 

१.कें द्र ि राज्य पुरस्कृत आिास योिना-ग्रामीण  

२.राष्ट्रीय ग्रामीण िीिनोन्नती अमियान-उमेद 

३.ददशा सममती  

विविध योजनाांची माहिती  

१.प्रधानमंत्री आिास योिना-ग्रामीण  

२.रमाई आिास योिना 

३.शबरी आिास योिना 

४.पारधी आिास योिना 

५.अटल बांधकाम कामर्ार योिना 

६.यशिंतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योिना 

७.पंडडत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल िार्ा खरेदी योिना 

८.अनतक्रमण ननयमानुकुल करणे 

९.राष्ट्रीय ग्रामीण िीिनोन्नती अमियान 

 

 



 

 

िारांिार विचारले जाणारे प्रश्न 

अ.क्र. प्रश्न उत्तर 

१ प्रधानमंत्री आिास योिना ( ग्रामीण ) 
या योिनेत लािाथी यादी कशी तयार 
केली िात े

सन २०१६-१७ पासून सामाजिक आर्थगक ि िात सिेक्षण २०११ च्या मादहतीिरून या 
योिनेसाठी आिास सॉर्ट प्रणालीमध्ये Generated Priority List नुसार बेघर / २ खोल्या 
पयगत कच्चे घरात िास्तव्य करणारे लािाथी यांची दद. १५ ऑर्स्ट २०१६ ि त्या दरम्यान 
होणा-या ग्रामसिमेध्ये मान्यता घेिून प्राधान्य क्रम यादी तयार करणते येईल. त्या 
प्राधान्य क्रम यादीची तालुकास्तरीय सममती ि जिल्हास्तरीय सममती कडून मान्यता घेिून 
अंनतम यादी तयार करणेत येईल. 

२ प्रधानमंत्री आिास योिना ( ग्रामीण ) 
या योिनेत घरकुल बांधकामासाठी 
ककती अनुदान प्राप्त होत े

प्रनत घरकूल १,२०,०००/- (एक लाख िीस हिार मात्र ) घरकूल बांधकामास प्रर्तीनुसार चार 
हप्तामध्ये अनुदान प्राप्त होते. 

३ प्रधानमंत्री आिास योिना ( ग्रामीण ) 
या लािार्थयांना इतर कुठला लाि ममळू 
शकतो 

िर लािार्थयांना घर बांधणेसाठी िार्ा उपलब्ध नसेल अशा लािाथी यांना पंडडत दीनदयाळ 
घरकूल िार्ा खरेदी अथगसहाय्य योिनेतून रक्कम रु ५०,०००/- पयगय अनुदान उपलब्ध 
होऊ शकले. त्याचप्रमाणे महात्मा र्ांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिर्ार हमी योिनेतून ९० मनुष्ट्य 
ददनाचे अकुशल कामाची मंिुरी अनुदान प्राप्त होईल त्याचप्रमाण ेस्िच्छ िारत अमियान 
अंतर्गत ननकर्षाप्रमाणे शौचालय बांधकामाबाबत अनुदान प्राप्त होईल 

४ रमाई आिास योिनेंतर्गत घरकुलाची 
रक्कम ककती टप्पामध्ये देणते येते? 

रमाई आिास योिनेंतर्गत घरकुलाची रक्कम चार टप्पामध्ये देणते येते.पहीला हप्ता 
घरकुल मंिूर झाल्यानंतर, दसुरा पाया पूणग, नतसरा हप्ता लेन्टल लवे्हल चौथा ि अंनतम 
हप्ता घरकुल पूिगहोऊन शौचालय ि बाथरूम बांधकाम पूणग झाल्यानंतर देणते येतो. 

५ रमाई आिास योिनेंतर्गत पात्र लािाथी 
ननिडण्याचे ननकर्ष कोणत ेआहेत ? 

अ ) लािाथी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूर्चत िाती ि निबौध्द संकिर्ागतील असािा, ब ) 
लािार्थयांचे महाराष्ट्र राज्यातील िास्तव्य ककमान १५ िर्षागच ेअसािे क ) लािार्थयांकडे 
स्ित:चे ककंिा कुटुबबयांचे पक्के घर नसािे. ड ) लािाथीने शासनाच्या अन्य र्हृननमागण 
योिनेचा यापूिी लाि घेतलेला नसािा. 

६ रमाई आिास योिनेचा लाि कोणत्या 
शासन ननणगयाने ददला िातो. 

१) महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य वििार्, शासन ननणगय क्र. बीसीएच- 
२००९ / प्रक्र.१५९/मािक-२ ददनांक ०९ माचग २०१० २) महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय ि 
विशेर्ष सहाय्य वििार्, शासन ज्ञापन क्र. बीसीएच- २०१४ / प्रक्र.१०/बांधकामे-२ ददनांक १८ 
िुलै २०१४ 

७ रमाई आिास योिनेंतर्गत कोणत्या 
प्रिर्ागला लाि ददला िातो. 

रमाई आिास योिनेंतर्गत अनुसूर्चत िाती ि निबौध्द प्रिर्ागतील लािार्थयांना लाि ददला 
िातो. 

८ रमाई आिास योिनेंतर्गत लािार्थयांला 
शासनाकडून ककती अनुदान प्राप्त होत े
? 

रमाई आिास योिनेंतर्गत रु १.२० लाख अनुदान शासनाकडून लािार्थयांना प्राप्त होत े. 

९ रमाई आिास योिनेंतर्गत लाि 
घेणेसाठी कोणते कार्दपत्र सादर करणे 
आिश्यक आहे ? 

रमाई आिास योिनेंतर्गत लािार्थयांने खालीप्रमाणे कार्दपते्र सादर करणे आिश्यक आहे  

अ ) ७/१२/ चा उतारा , मालमत्ता नोंदपत्र , ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदिहीतील उतारा 
यापैकी एक  

ब ) घरपट्टी , पाणीपट्टी,विद्युत बबल या कार्दपत्रापैकी एक  

क ) सक्षम प्रार्धका-याने ददलेल्या िातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांककत प्रत. 

१० रमाई आिास योिनेंतर्गत लािाथी 
ननिड कोणत्या पद्धतीने करणे येत े? 

दारीद्रय रेर्षेखालील यादीत असणा-या अनुसूर्चत िाती ि निबौध्द लािार्थयांना 
घरबांधण्यास र्ािामध्ये िार्ा आहे. अशा लािार्थयांची यादी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसिेमध्ये 
तयार करून तालूकाननहाय प्रनतक्षा यादी तयार करणेत येते. तालूकाननहाय ग्रामपंचायतीची 
प्रनतक्षा यादी तयार करता ककमान लािधारक त ेकमाल लािधारक अशी चढत्या क्रमाने 



तयार करणेत येते. सामाजिक न्याय वििार्ाकडून उपलब्ध होणारा ननधी ि लािधारकांची 
संख्या यांच्या प्रमाणात घरकुल मंिुर करणेत येत े. 

११ रमाई आिास योिनेंतर्गत अपंर् 
लािार्थयांकरीता कोणती तरतुदकरणते 
आली आहे ? 

सामाजिक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य वििार् यांचे शासन ननणगय क्र.आयो-
२०१५/प्र.क्र.४२०/बांधकामे दद.३१ डडसेंबर २०१५ नुसार रमाई आिास योिने अंतर्गत अपरं् 
लािार्थयांना दारीद्रय रेर्षेखालील असण्याची अट मशर्थल करणते आली आहे. सदर 
योिनेंतर्तं ४०% पके्षा िास्त अपरं्त्ि असण ेि िावर्षगक उत्पन्न एक लाखापयतं असण े
आिश्यक आहे . 

१२ रमाई आिास योिनेंतर्गत लािार्थयांला 
लािाथी दहस्सा ककती िरािा लार्तो? 

रमाई आिास लािार्थयांना लािाथी दहस्सा ननरंक आहे. 

१३ रमाई आिास योिनेंतर्गत घराच्या 
बांधकामाचे क्षेत्र ककती असािे? 

रमाई आिास योिनेंतर्गत घराच्या बांधकामाचे क्षेत्र २६९ चौ रु्ट असािे 

१४ शबरी घरकुल योिनेंतर्गत लािार्थयांला 
शासनाकडून ककती अनुदान प्राप्त होत े
? 

शबरी घरकुल योिनेंतर्गत रु १.२० लाख अनुदान शासनाकडून लािार्थयांना प्राप्त होत े. 

१५ शबरी घरकुल योिनेंतर्गत लािार्थयांला 
लािाथी दहस्सा ककती िरािा लार्तो? 

शबरी घरकुल योिनेंतर्गत लािार्थयांना लािाथी दहस्सा ननरंक आहे. 

१६ शबरी घरकुल योिनेचा लाि कोणत्या 
शासन ननणगयाने ददला िातो. 

१) महाराष्ट्र शासन, आददिासी विकास वििार्, शासन ननणगय क्रमांक घरकुल २०१२/ प्र. क्र 
३८(िार्-१) का १७ ददनांक २८ माचग २०१३ २) महाराष्ट्र शासन, आददिासी विकास वििार्, 

शासन ननणगय क्रमांक घरकुल २०१२/ प्र. क्र ३८ (िार्-१) का १७ ददनांक ७ ऑर्स्ट २०१४. 

१७ शबरी घरकुल योिनेंतर्गत लाि 
घेणेसाठी कोणते कार्दपत्र सादर करणे 
आिश्यक आहे ? 

शबरी घरकुल योिनेंतर्गत लािार्थयांने खालीप्रमाणे कार्दपते्र सादर करणे आिश्यक आहे  

अ ) ७/१२/ चा उतारा , मालमत्ता नोंदपत्र , ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदिहीतील उतारा 
यापैकी एक  

ब ) घरपट्टी , पाणीपट्टी,विद्युत बबल या कार्दपत्रापैकी एक  

क ) सक्षम प्रार्धका-याने ददलेल्या िातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांककत प्रत. 

१८ शबरी घरकुल योिनेंतर्गत पात्र लािाथी 
ननिडण्याचे ननकर्ष ? 

अ ) लािाथी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूर्चत िमाती संकिर्ागतील असािा, ब ) लािार्थयांचे 
महाराष्ट्र राज्यातील िास्तव्य ककमान १५ िर्षागच ेअसािे क ) लािार्थयांकड ेस्ित:चे ककंिा 
कुटुबबयांचे पक्के घर नसािे. ड ) अिगदाराच्या कुटंुबाचे िावर्षक उत्पन्न मयागदा रु १ लाख 
राहील इ ) लािार्थयांकडे स्ित:ची ककंिा शासनाने ददलेली िमीन असण ेआिश्यक आहे 

१९ शबरी घरकुल योिनेंतर्गत ग्रामपंचायत 
स्तरािर लािाथी ननिड करणेचा 
अर्धकार कुणाला आहे? 

या योिनेंतर्गत लािाथी ननिड शासन ननकर्षाप्रमाणे करणेचा अर्धकार ग्रामसिेला असून 
प्राधान्यक्रमही ग्रामसिेने ठरविणेचा आहे. 

२० शबरी घरकुल योिनेंतर्गत कोणत्या 
प्रिर्ागला लाि ददला िातो. 

शबरी घरकुल योिनेंतर्गत अनुसूर्चत िमाती प्रिर्ागतील लािार्थयांना लाि ददला िातो. 

२१ शबरी घरकुल योिनेसाठी िावर्षक 
उत्पन्न मयागदा ककती आहे.? 

शबरी घरकुल योिनेंतर्गत रु १ लाख िावर्षक उत्पन्नची मयागदा आहे. 

२२ स्ियंसहाय्यता समूहाने घेतलेल्या किग 
रक्कमेिर सिलत व्याि अनुदान कशा 
पध्दतीने देणते येत े

महाराष्ट्ट राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अमियान अंतर्गत स्थावपत किग घेतलले्या 
स्ि.सहा.समूहांपैकी ननयममत किग परतरे्ड करणाऱ्या स्ि.सहा.समहुांना कें द्र शासनाकडून 
बँकामार्ग त ७% व्याि दराने किग उपलब्ध करून देण्यात येते.बँक व्याि दर ि ७% व्याि 
दर यामधील तर्ािती एिढी रक्कम कें द्र शासन व्याि अनुदान म्हणून बँकेमार्ग त सहा. 
समूहांच्या खात्यािर उपलब्ध करून देता येते. 

२३ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती 
अमियानाचे उद्ददष्ट्ट काय? 

ग्रामीण िार्ातील र्रीब ि दाररद्रय रेरे्षखालील मदहलांना एकत्र आणून त्यांचे स्ि सहा.समूह 
स्थापन करून त्यांच्या सक्षम संस्था उिारणे. या संस्थामार्ग त र्ररबांना वित्तीय सेिा 
पुरविणे र्ररबांची ि त्यांच्या संस्थांची क्षमता िदृ्धी ि कौशल्यिधृी करण ेआणण शाशित 
उपिीविकेची साधणे उपलब्ध करून देऊन त्यांना दाररद्रयाच्या बाहेर येण्यासाठी मदत 
करणे.हे अमियानाचे प्रमखु उद्र्धष्ट्ट आहे. 

२४ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती 
अमियान अंतर्गत संस्थीय बांधणी ि 

या योिनेअंतर्गत ग्रामीण िार्ातील दाररद्रय रेर्षेखालील ि र्रीब मदहलांच ेिे र्ट 
एसिीएसिाय मार्ग त स्थापन केललेे अ सुरु असलेल ेस्ि सहा. समहू ननयममत ठेिणे ि 



क्षमता बांधणी कशा पद्धतीने 
करण्यात येते? 

नविन स्ि सहा. समहू स्थापन करणे, अननयममत स्ि सहा. समहू ननयममत करणे, बंद स्ि 
सहा. समहू पुन्हा पुनुरुज्िीिीत करण ेअशा प्रकारे संस्थीय बांधणी करण्यात येते. ि स्ि. 
सहा समूहांना द्शसुत्री पालनाचे प्रमशक्षण देिून समहूाचे दहशेब सुव्यिजस्थत राहणेसाठी 
समुहातून दहशेबनीसाची ननिड करून नतला दहशेबननस चे प्रमशक्षण ददल ेिात.ेिेणेकरून 
किगप्रस्ताि बँकेत सादर करताना समहुाचे रेकॉडग पररपूणग ठेिण ेशक्य होईल.अशाप्रकारे 
त्यांची क्षमता बांधणी करणेत येत े

२५ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती 
अमियान अंतर्गत खेळत ेिांडिल कशा 
पद्धतीने आदा करण्यात येते? 

या योिनेअंतर्गत ग्रामीण िार्ातील दाररद्रय रेर्षेखालील ि र्रीब मदहलांच ेिे र्ट 
दशसुत्रीचा अिलंब करत असतील अशा स्ि. सहा समहूांचे प्रथम शे्रणीकरण करून 
रु.१०,०००/- त ेरु.१५,००० च्या मयागदेत खेळते िांडिल रक्कम स्ि .सहा समहुाच्या बँक 
खात्यात िमा करण्यात येते.ज्या स्ि सहा.समूहांना पूिी कर्रता ननधी प्राप्त आहे अशा स्ि 
सहा.समुहांना नव्याने कर्रता ननधी देण्यात येत नाही. 

२६ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती 
अमियान अंतर्गत समहूांना बँकेमधून 
देण्यात येणायाग किागचे स्िरूप कोणते? 

स्िसहाय्यता समूहांचे ददव्तीय शे्रणीकरणानंतर पात्र स्ियंसहाय्यता समूहांना त्यांच्या एकूण 
बचतीच्या ५ त े१० पट ककंिा रु.१०,००,०००/- यापैकी िी रक्कम िास्त असले तेिढी किग 
रक्कम देण ेअपेक्षक्षत आहे. तसचे स्ियंसहाय्यता समूहाने सदर किागची परत रे्ड ही विहीत 
कालािधीमध्ये करणे आिश्यक आहे. या पध्दतीने र्टाला रु.१०,००,०००/- लाखाच्या 
मयागदेत कोणत्याही प्रकारचे बंधपत्र अथिा िामीन देण्याची आिश्यकता नाही.तसेच 
बचतीची रक्कम अथिा अनामत रक्कम बँकेत ठेिण्याची आिश्यकता नाही. 

 

विभागाने केलेल्या उपक्रम ि नाविन्यपूणय बाबी 

महाआिास अमियान यशोर्ाथा ि पुरस्कार वितरण र्ोटो 

माससक/त्रैमाससक प्रगती अििाल 
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