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नदिाांक: 29 ऑक्टोबर, 2018. 
िाचा- 

शासि निणफय गृहनिर्माण निभाग क्र.प्रआयो-2015/प्र.क्र.108/गृनिधो-2,  
नदिाांक 03 रे्ब्रिुारी 2018. 

 

प्रस्ताििा:- 
 

देशातील प्रत्येक कुटुांबाला हक्काचे घर उपलब्ध करूि देण्याच्या अिुषांगािे कें द्र सरकारिे जूि, 
2015 र्मध्ये सिांसाठी घरे या सांकल्पिेिर आधारीत र्मागफदशफक सूचिा निगफनर्मत करण्यात आली आहे. 
त्यास अिुसरुि गृह निर्माण निभागार्मार्फ त नदिाांक 09 नडसेंबर 2015 च्या शासि निणफयान्िये राज्यात 
प्रधािर्मांत्री आिास योजिा कायफन्न्ित करण्यात आली आहे. सदर योजिेची व्याप्ती िाढिूि त्यात 
राज्यातील इर्मारत ि इतर बाांधकार्म क्षते्रातील बाांधकार्म कार्मगाराांचा सर्मािशे करुि नदिाांक 03 रे्ब्रिुारी 
2018 च्या शासि निणफयान्िये  शहरी भागासाठी र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिा जाहीर 
करण्यात आली आहे. त्यात लाभार्थी म्हणिू पात्र होण्यासाठी खालील अटी ि शती निश्चीत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 

अ) र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेंतफगत लाभास पात्र असणारा गृहनिर्माण प्रकल्प 
र्महारेरा अनधनियर्म, 2016 अांतगफत िोंदणीकृत असािा. 
ब) लाभार्थी कार्मगार हा र्महाराष्ट्र इर्मारत ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळाकडे 
िोंदणीकृत ि योजिेंतगफत पात्र असािा. 
क) िरील ब) प्रर्माणे पात्र कार्मगार, अट ि क्रर्माांक अ) प्रर्माणे िोंदणीकृत कोणत्याही प्रकल्पातील 
घरकुल योजिेत सहभागी झाल्यास र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेंतफगत र्महाराष्ट्र 
इर्मारत ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळाकडूि देय प्रती लाभार्थी रु.2 लक्ष इतके 
अिुदािास पात्र राहील.  

2. नदिाांक 03 रे्ब्रिुारी 2018 च्या शासि निणफयान्िये बाांधकार्म कार्मगाराची पात्रता निनश्चत 
करण्यासांदभात सांबधीत र्मांडळ ि कार्मगार निभाग याांच्यािर जबाबदारी सोपिलेली आहे. त्यास अिुलक्षिू 
शहरी भागातील र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेतील सदनिकेसाठी अजफ करण्यासाठी 
बाांधकार्म कार्मगाराची पात्रता खालील प्रर्माणे निनश्चत करण्यात येत आहे. 
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शासि निणफय:-   
अ. योजिेच्या अांर्मलबजािणीसाठी नििडलले ेकायफक्षते्र ि अजफ करण्या-या िोंदीत (सनक्रय) 

बाांधकार्म कार्मगारास अजफ कराियाच ेकायफक्षेत्र. 
(1)  नदिाांक 03 रे्ब्रिुारी 2018 च्या शासि निणफयान्िये र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास 
योजिेस र्मान्यता देण्यात आली असिू सदर योजिेची अांर्मलबजािणी ही सांचालक, राज्य 
अनभयाि सांचालिालय (सुकाण ू अनभकरण ) याांचे र्मार्फ त करण्यात आलेली असिू ही सुकाण ू
अनभकरण हे शहरी भागात कायफरत आहे. 
(2)  सदर योजिेंतफगत शहरी भागातील नििडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकेसाठी 
त्याच नजल्यातील िोंदणीकृत (सनक्रय) असलेले बाांधकार्म कार्मगार र्मागणी करु शकतील. र्मात्र 
रु्मांबई, ििी रु्मांबई ि ठाणे क्षते्रातील िोंदीत (सनक्रय) बाांधकार्म कार्मगार रु्मांबई र्महािगर प्रदेश 
निकास प्रानधकरण क्षेत्रातील पनरघार्मधील प्रकल्पाांर्मध्ये उपलब्ध असलेल्या सदनिकेसाठी 
र्मागणी करु शकतील. 

ब. सदनिका उपलब्ध असणा-या प्रकल्पाची र्मानहती, पात्रता तपासणी ि लाभार्थी नििड 
(1) र्महारेरा अनधनियर्म 2016 अन्िये िोंदणीकृत असलेल्या निकासकास प्रधािर्मांत्री आिास 
योजिेतील र्मांजूर गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी शासिाच्या िगेिगेळ्या निभागार्मार्फ त सूट ि सिलती 
देण्यात आलेल्या  आहेत. त्यास अिुलक्षिु र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेंतफगत 
शहरी भागातील प्रकल्पातील सदनिकेची ककर्मत, सदनिकेच े क्षेत्रर्ळ प्रर्माणीत करणे, तसचे 
गृहनिर्माण प्रकल्पाचे स्र्थळ निश्चीत करुि त्याची यादी गहृ निर्माण निभाग, र्महाराष्ट्र इर्मारत ि 
इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळाला उपलब्ध करुि देण्याची कायफिाही करेल. या 
यादीतील सदनिकेसाठी इच्छुक ि पात्र होणा-या बाांधकार्म कार्मगाराांची िाि,े र्महाराष्ट्र इर्मारत 
ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळ याांिी सांचालक, राज्य अनभयाि 
सांचालिालयाकडे (सुकाण ूअनभकरणास )सादर करािीत.  
(2) प्रधािर्मांत्री आिास योजिेअांतगफत र्मांजूर प्रकल्पातील सदनिकाांसाठी सांचालक, राज्य 
अनभयाि सांचालिालयाकडे (सुकाण ूअनभकरणास ) प्राप्त झालेल्या अजापकैी िोंदीत (सनक्रय) 
बाांधकार्म कार्मगाराांच े अजफ, सदर अजांची पात्रता तपासण्यासाठी र्महाराष्ट्र इर्मारत ि इतर 
बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळाकडे िगफ करण्याची कायफिाही सांचालक, राज्य अनभयाि 
सांचालिालय (सुकाण ूअनभकरणास )याांिी करािी.  
(3) र्महाराष्ट्र इर्मारत ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळािे सांचालक, राज्य 
अनभयाि सांचालिालय याांचकेडे (सुकाण ू अनभकरणास )सादर केलेल्या यादीतील िािातूि 
लाभार्थी म्हणिू नििड करण्याच ेअनधकार ि त्यासाठी आिश्यक प्रनक्रया राबनिण्याचे अनधकार 
सुकाण ू अनभकरणास  राहतील. सकुाण ू अनभकरणािे सदनिका िाटपाकनरता अांनतर्म केलेला 
िोंदीत (सनक्रय) बाांधकार्म कार्मगार लाभार्थी म्हणिू र्मांडळाच्या अिुदािास पात्र राहील.   
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क. अजफ करण्यासाठी बाांधकार्म कार्मगाराची पात्रता 
नदिाांक 03 रे्ब्रिुारी 2018 च्या शासि निणफयान्िये जानहर केलेल्या शहरी भागातील 

र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेतील सदनिकेसाठी अजफ करण्यासाठी बाांधकार्म 
कार्मगाराांची पात्रता खालील प्रर्माणे राहील. 

(1) शहरी भागातील र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेचा लाभ घेण्यासाठी 
बाांधकार्म कार्मगार हा िोंदणीकृत (सनक्रय) असािा तर्थानप तो र्महाराष्ट्र इर्मारत ि इतर 
बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळाकडे सलग एक िषापेक्षा अनधक, बाांधकार्म कार्मगार 
म्हणिू िोंदणीकृत असािा.  
(2) शहरी भागातील र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेअांतगफत लाभार्थी म्हणिु 
नििडलेला बाांधकार्म कार्मगार हा र्महाराष्ट्र इर्मारत ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी 
र्मांडळाकडील रु.2 लक्ष अिुदािास पात्र आहे. र्मात्र सदर अिुदाि सांचालक, राज्य अनभयाि 
सांचालिालय याांच्या अनधिस्त असलेल्या राज्य अनभयाि सांचालिालयाकडे जर्मा करण्यात 
येईल.  
(3) बाांधकार्म कार्मगाराांच्या िाि ेअर्थिा त्याांच्या पती/पत्िीच्या िाि ेस्ित:ची सदनिका िसेल 
असेच बाांधकार्म कार्मगार, शहरी भागातील र्महाराष्ट्र बाांधकार्म कार्मगार आिास योजिेचा 
लाभ घेण्यास पात्र राहतील. तस े त्याांिी रु. 100 च्या रु्मद्राांकािर ( Stamp Paper) लेख 
प्रर्माणक ( Notary ) करुि देणे अनििायफ राहील. 
(4) सदनिका प्राप्त झाल्यापासूि पढुील पाच िषापयंत कोणत्याही प्रकारे बाांधकार्म 
कार्मगारास सदनिका हस्ताांतरीत करता येणार िाही.  

     
2. सदरच े शासि निणफय र्महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्र्थळािर 
उपलब्ध असूि, त्याचा सांगणक सांकेताांक 201810291238365610 असा आहे.  तसेच सदरचा 
शासि निणफय नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

   र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िाांिािे.  
 
 
 

 
          ( श. र्मा. साठे ) 

               उप सनचि , र्महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1. र्मा. राज्यपाल याांच ेसनचि. 
2. र्मा. रु्मख्यर्मांत्री याांचे अपर रु्मख्य सनचि. 
3. सिफ सन्र्माििीय निधािसभा/निधािपनरषद सदस्य  
4. र्मा. र्मांत्री (कार्मगार) याांच ेखाजगी सनचि. 
5. र्मा. राज्यर्मांत्री (कार्मगार) याांच ेखाजगी सनचि.  
6. र्मा. अध्यक्ष, इर्मारत ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळ, रु्मांबई याांचे स्िीय  
          सहायक. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. र्मा.निरोधी पक्ष िेता (निधािपनरषद /निधािसभा) याांच ेखाजगी सनचि. 
8. र्मा. रु्मख्य सनचि याांचे स्िीय सहाय्यक. 
9. सिफ अ.र्मु.स /प्र.स./सनचि र्मांत्रालयीि निभाग. 
10. प्रधाि सनचि (कार्मगार) याांच ेस्िीय सहाय्यक. 
11. सनर्मतीच ेइतर सिफ सदस्य (व्दारा कार्मगार आयकु्त) 
12. कार्मगार आयकु्त, रु्मांबई / अनतनरक्त कार्मगार आयुक्त, रु्मांबई/पणेु/िागपरू. 
13. उप कार्मगार आयकु्त, रु्मांबई, ठाणे, पणेु, िानशक, औरांगाबाद. 
14. सनचि, र्महाराष्ट्र इर्मारत ि इतर बाांधकार्म कार्मगार कल्याणकारी र्मांडळ, रु्मांबई 
15. र्महालेखापाल-1 र्महाराष्ट्र (लेखापनरक्षा ि लेखा अिुज्ञयेता), रु्मांबई. 
16. र्महालेखापाल-2   र्महाराष्ट्र (लेखापनरक्षा ि लेखा अिुज्ञयेता), िागपरू. 
17. अनधदाि ि लेखा अनधकारी, रु्मांबई. 
18. नििडिस्ती (कार्मगार-7). 
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