
राज्यातील इमारत व इतर बाांधकाम क्षते्रातील 
कामगाराांसाठी “प्रधानमांत्री आवास योजने” 
अांतगगत महाराष्ट्र बाांधकाम कामगार आवास 
योजना राबववण्याबाबत.....  

महाराष्ट्र शासन 
गृहवनमाण ववभाग 

शासन वनणगय क्रमाांकः प्रआयो/2017/प्र.क्र.108/गृवनधो-2 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 32. 
वदनाांक:  03 फेब्रवुारी, 2018. 

वाचा -  
1) शासन वनणगय, गृहवनमाण ववभाग क्रमाांकः प्रआयो-2015/प्र.क्र.110/गृवनधो-2, वद. 09.12.2015 
2) शासन वनणगय, गृहवनमाण ववभाग क्रमाांकः प्रआयो-2015/प्र.क्र.110/गृवनधो-2, वद. 30.05.2017 
३) शासन वनणगय, गृहवनमाण ववभाग क्रमाांकः प्रआयो-2015/प्र.क्र.110/गृवनधो-2, वद. १3.0६.2017 
4) शासन वनणगय, गृहवनमाण ववभाग क्रमाांकः प्रआयो-2015/प्र.क्र.217/गृवनधो-2, वद. 09.11.2017 

प्रस्तावना - 
देशातील प्रत्येक कुटुांबाला हक्काच ेघर उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषांगाने कें द्र सरकारने जून, 2015 

मध्ये सवांसाठी धरे या सांकल्पनेवर आधारीत प्रधानमांत्री आवास योजना सुरु केलेली आहे. सदर योजनेच्या 
मागगदशगक सूचनाांनुसार या योजनेची राज्यात अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य मांवत्रमांडळाने वदलेल्या 
मान्यतेनुसार सांदभग क्र. १ अन्वये शासन वनणगय वनगगवमत केलेला आहे. यावशवाय या योजनेची प्रभावीपणे 
अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने सदर शासन वनणगयान्वये मा. मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय 
मांजुरी व सांवनयांत्रण सवमती” (SLSMC) गठीत करण्यात आलेली आहे. तद्नांतर सांदभग क्र. ३ च्या शासन 
वनणगयान्वये सुकाण ूअवभकरणास अवभयान सांचालनालय म्हणनू घोषीत करण्यात आलेले असून उपाध्यक्ष तथा 
मुख्य कायगकारी अवधकारी, म्हाडा याांची सांचालक, राज्य अवभयान सांचालनालय म्हणनू वनयुक्ती करण्यात 
आलेली आहे. यावशवाय सांदभग क्र. ४ च्या शासन वनणगयान्वये, प्रधानमांत्री आवास योजनेअांतगगत नगरपावलका / 
नगर पांचायतीच्या प्रस्तावाांकरीता नगर ववकास ववभागाच्या अवधपत्याखालील नगरपावलका प्रशासन 
सांचालनालयास (DMA) सुकाण ू अवभकरण म्हणनू घोषीत करण्यात आलेले असून सांचालक, नगरपावलका 
प्रशासन याांची राज्यस्तरीय मान्यता व सांवनयांत्रण सवमती (SLSMC) तसेच राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमतीमध्ये 
(SLAC) सदस्य म्हणनू वनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. राज्यात सन 2022 पयंत 19.40 लक्ष घरकुलाांच्या 
बाांधणीचे उविष्ट्ट आहे.  

 

सद्य:स्स्थतीत राज्यातील 382 शहराांमध्ये प्रधानमांत्री आवास योजना राबववण्यास कें द्र सरकारने मान्यता 
वदलेली आहे. बाांधकाम क्षेत्र हे देशातील जनतेला मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करुन देणारे क्षते्र आहे. 
तथावप, या क्षते्रातील कामगार हे ववखुरलेले व असांघटीत आहेत. सदर कामगाराांना राहण्यासाठी तसेच अन्य 
पायाभतू सोयीसुववधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा पक्के घर नसलले्या व महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगाराांना प्रधानमांत्री आवास योजनेअांतगगत महाराष्ट्र 
बाांधकाम कामगार आवास योजनेव्दारे पाणी, रस्ते, वीज, शौचालये व मलवन:सारण इ. पायाभतू सुववधा असलेली 
घरकुले उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे वनणगय घेत आहे. 
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शासन वनणगय - 
महाराष्ट्र बाांधकाम कामगार आवास योजना ही बाांधकाम क्षते्रातील नोंदणीकृत कामगाराांकरीता ववशेष 

योजना म्हणनू प्रधानमांत्री आवास योजनेंतगगत शासन वनणगय, गृहवनमाण ववभाग वदनाांक 09.12.2015 अन्वये 
राबववण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेचे लाभ प्रधानमांत्री आवास योजनेतील पात्रतेच े
वनकष पूणग करणाऱ्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील नोंदणीकृत 
बाांधकाम कामगाराांना तसेच अशा कामगाराांच्या पात्र गृहप्रकल्पाांना देण्यात येतील. सदर कामगाराांच्या पात्रता 
वनविती सांदभातील कायगवाही करण्याची जबाबदारी सांबांवधत मांडळ व कामगार ववभागाची राहील. कामगार 
ववभागाकडून वनवित करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना व गृहप्रकल्पाांना सांदभग क्र. १ येथील शासन 
वनणगयानुसार तसेच राज्यशासनामाफग त वळेोवळेी प्रधानमांत्री आवास योजनेकरीता लागू केलेल्या सवलती 
देण्यात येतील, त्यावशवाय पात्र लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कल् याणकारी मांडळाकडून प्रती 
लाभाथी रु. २ लक्ष इतके अवतवरक्त अनुदान देण्यास कामगार ववभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
म्हाडास अनुज्ञये असलेला 2.5 चटई क्षते्रफळ वनदेशाांक (FSI) महाराष्ट्र बाांधकाम कामगार आवास योजनेअांतगगत 
पात्र गृहप्रकल्पाांना अनुज्ञये करण्यात येत आहे. सदरचा चटईक्षते्र वनदेशाांक केवळ १००% आर्थथकदृष्ट्या दुबगल 
घटकाांसाठीच्या घरकुलाांच्या प्रकल्पाांना व प्रधानमांत्री आवास योजनेच्या वववहत कालावधीकरीता असेल. 

 

 बाांधकाम कामगार हा लाभाथी म्हणनू खालील अटींची पूतगता करणे आवश्यक राहील :-  
१. महाराष्ट्र बाांधकाम कामगार आवास योजनेंतगगत लाभास पात्र असणारा गृहवनमाण प्रकल्प, महारेरा अवधवनयम 

2016 अांतगगत नोंदणीकृत असावा.   
२. लाभाथी कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदणीकृत व 

योजनेंतगगत पात्र असावा. 
३. वरील दोन (२) प्रमाणे पात्र कामगार, अट क्रमाांक एक (१) प्रमाणे नोंदणीकृत कोणत्याही प्रकल्पातील घरकुल 

योजनेत सहभागी झाल्यास महाराष्ट्र बाांधकाम कामगार आवास योजनेअांतगगत महाराष्ट्र इमारत व इमारत 
बाांधकाम कल्याणकारी मांडळाकडून देय प्रती लाभाथी रु. २ लक्ष इतके अनुदानास पात्र राहील 
 

सदरचा शासन वनणगय कामगार ववभागाचा अनौपचावरक सांदभग क्र.८३/२०१७ वद.११.०१.२०१८ ला 
अनुसरुन कामगार ववभागाच्या सहमतीने वनगगवमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201802031339278809 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
          (रा.कों. धनावडे) 
 उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन (पत्राने), 

Ramchandra 
Dhanawade
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2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई-32.  
3. मा. मांत्री (गृहवनमाण) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32. 
4. मा. राज्यमांत्री (गृहवनमाण) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32. 
5. मा. ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानसभा, म.वव.स., ववधानभवन, मुांबई. 
6. मा. ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानपवरषद, म.वव.स., मुांबई. 
7. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई-32. 
8. उपाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र गृहवनमाण व क्षते्रववकास प्रावधकरण, 

गृहवनमाण भवन, वाांदे्र (पूवग), मुांबई-51. 
9. व्यवस्थापकीय सांचालक, वशवशाही पुनवगसन प्रकल्प मयावदत, वाांदे्र (पूवग), मुांबई-51. 
10. मुख्य कायगकारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुनवगसन प्रावधकरण, वाांदे्र (पूवग), मुांबई-51. 
11. मुख्य कायगकारी अवधकारी, धारावी पुनवगसन प्रावधकरण, गृहवनमाण भवन, वाांदे्र (पूवग), 

मुांबई-51. 
12. सांचालक, नगरपवरषद प्रशासन सांचालनालय, मुांबई. 
13. आयुक्त, कामगार कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
14. सवचव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
15. वनवडनस्ती/गृवनधो-2 कायासन, गृहवनमाण ववभाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 


