
अटल बाांधकाम कामगार आवास योजना 
(ग्रामीण) अांतगगत नोंदीत बाांधकाम 
कामगाराांना अर्गसहाय्य देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग 

शासन वनणगय क्र. :-इबाांका 2018/प्र.क्र.208/कामगार 7  
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032 
वदनाांक : 14 जानेवारी, 2019 

 

वाचा:  1. शासन वनणगय, गृह वनमाण ववभागा क्र. प्रआयो/2017/प्र.क्र.108/गृवनधो-2  
वदनाांक 03 फेब्रवुारी, 2018  

2. शासन वनणगय ,उद्योग,उजा व कामगार ववभाग क्रमाांक: इबाांका 2017/ प्र.क्र. 360 / कामगार 7 
वदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2018. 

 

प्रस्तावना :- 
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 
कामगाराांपकैी शहरी भागातील बाांधकाम कामगाराांकरीता प्रधानमांत्री आवास योजने अांतगगत महाराष्ट्र बाांधकाम 
कामगार आवास योजना सांदभाधीन वदनाांक 03 फेब्रवुारी, 2018 रोजीच्या शासन वनणगयान्वये लागू करण्यात आली 
आहे आवण सांदभाधीन वदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2018 रोजीच्या शासन वनणगयान्वये लाभार्ी वनवडीबाबतच्या अटी 
शती व योजना अांमलबजावणीची कायगपध्दती वनवित करण्यात आलेली आहे.  
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच्या वदनाांक 30 ऑक्टोबर, 2018 
रोजीच्या बठैकीत ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या जागेवर नवीन 
घर बाांधण्यासाठी ककवा अस्स्तत्वात असलेल्या कच्च्या घराच े पक्क्या घरात रूपाांतर करण्यासाठी मांडळामाफग त 
योजना राबववण्याबाबत आवण सदर योजनेत घरकुल बाांधण्यासाठी बाांधकाम कामगाराला अर्गसहाय्य देण्याचा 
ठराव पावरत करण्यात आला. त्यास अनुलक्षनू ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांना अटल 
बाांधकाम कामगार (ग्रामीण) आवास योजना राबववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
 

शासन वनणगय :-  
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 
कामगाराांपकैी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांच्या घराच्या अटल बाांधकाम कामगार आवास 
योजनेस ( ग्रामीण ) मांजुरी आवण अर्गसहाय्य देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ग्राम ववकास 
ववभागाच्या अवधपत्याखालील सांचालक, राज्य व्यवस्र्ापन कक्ष, ग्रामीण गृह वनमाण कायालय, बलेापरु, नवी मुांबई 
या यांत्रणेमाफग त राबववण्यास शासन मांजुरी देण्यात येत आहे. 
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योजनेच ेस्वरूप :-  
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 
कामगारापकैी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांसाठी मांजुर अटल बाांधकाम कामगार आवास 
योजनेच े(ग्रामीण) स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 

अ. मांडळाकडील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या /पती /पत्नीच्या 
नावावरील जागेवर नवीन घर बाांधण्यासाठी अर्वा अस्स्तत्वात असलेल्या कच्च्या घराच े पक्क्या घरात 
रूपाांतर करण्यासाठी रू. 1.50 लक्ष अनुदान महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मांडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
 
आ. महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धतीवर( MGNREGA) अनुज्ञेय असणारे रु. 
18,000/- तसेच स्वच्छ भारत अवभयानद्वारे शौचालय बाांधण्यासाठी अनुज्ञये असलेले रू.12,000/- अस े
एकूण रु. 30000/- अनुदान रु. 1.50 लक्ष मध्ये समाववष्ट्ट असल्याने सांबवधत योजनाांचा दुबार लाभ देय 
राहणार नाही.   
 

घराचे क्षेत्रफळ :- 
 अटल बाांधकाम कामगार आवास योजना ( ग्रामीण ) अांतगगत पात्र ठरलेल्या बाांधकाम कामगाराांनी 
वकमान 269 चौ. फुट इतके चटई क्षेत्र असलेले घर बाांधकाम करणे आवश्यक आहे. त्याकवरता रु. 1.50 ल्क्ष एवढे 
अनुदान देय राहील. मात्र, लाभार्थ्यास त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे बाांधकाम स्वखचाने करण्यास मुभा राहील.  
 
लाभार्ी पात्रता :-  

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 
कामगाराांपकैी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांसाठी अटल बाांधकाम कामगार आवास 
योजनेचा (ग्रामीण ) लाभ प्रवत कुटुांबासाठी असनू त्याचा लाभ घेण्यासाठीची पात्रता खालील प्रमाणे आहे:- 

 
अ. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बाांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सवक्रय) असावा तर्ावप अजग करताांना 

तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अवधक, 
बाांधकाम कामगार म्हणनू नोंदणीकृत असावा.  

आ. नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांच े स्वत:च्या /पती / पत्नीच्या नावावर महाराष्ट्र राज्यात पक्के 
(वसमेंट, वाळूने बाांधलेले) घर नसाव.े तशा आशयाच ेस्वयांघोर्षणापत्र/ शपर्पत्र सादर करणे आवश्यक 
राहील. 

इ. नोंदीत बाांधकाम कामगारास पक्के घर बाांधण्यासाठी स्वत:च्या / पती /पत्नीच्या नाव ेमालकीची जागा 
असावी अर्वा मालकीचे कच्चे घर असलेल्या त्या वठकाणी घर बाांधता येईल. 
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ई. बाांधकाम कामगारानी शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहवनमाण योजनाांचा लाभ घेतलेला नसावा. 
मांडळाकडील देय गृहकजावरील व्याज परतावा करीता अनुज्ञेय अर्गसहाय्याचा/ अनुदानाचा लाभ 
घेतलेला नसावा. याबाबत त्याांनी स्वयांघोर्षणापत्र/ शपर्पत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

उ. अटल बाांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण ) लाभ प्रवत कुटुांबासाठी आहे. 
ऊ. एकदा लाभ घेतल्यानांतर बाांधकाम कामगार पनुि: या योजनेच्या लाभास पात्र राहणार नाही. 
ए. नोंदणीकृत (सवक्रय) बाांधकाम कामगार हा प्रधानमांत्री आवास योजना ग्रामीणच्या कायमस्वरुपी प्रवतक्षा 
यादीमध्ये (PWL) समाववष्ट्ट नसावा.  

 

आवश्यक कागदपत्रे :- 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 

कामगाराांपकैी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांसाठी अटल बाांधकाम कामगार आवास 
योजनेचा ( (ग्रामीण ) लाभ घेण्यासाठी ववहीत अजासह खालील कागदपत्र देणे आवश्यक आहे:- 
अ) सक्षम प्रावधकाऱ्याने नोंदीत बाांधकाम कामगार म्हणनू वदलेल्या ओळखपत्राची प्रत 
आ) आधारकाडग - स्वचे्छेने वदलेल्या आधारकाडाची प्रत. 
इ) 7/12 चा उतारा/ मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र/ ग्रामपांचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा 
ई) लाभधारकाच ेस्वत:च्या नाव ेकायगरत असलेल्या बचत खात्याच्या पासबकुाची छायाांकीत प्रत  

 
घराची रचना :-  

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 
कामगारापकैी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांसाठी अटल बाांधकाम कामगार आवास 
योजनेतील (ग्रामीण ) घराची रचना खालील प्रमाणे आहे. 

अ) सांपणूग बाांधकाम ववटा, वाळू व वसमेंटच े असणे आवश्यक आहे. घरकुलामध्ये एक स्वयांपाकघर व 
बठैक हॉल याांचा समावशे असावा. शौचालय व स्नानघर बाांधणे अवनवायग रावहल.  

आ) जोत्यापासून घराची उांची कमीत कमी 10 फूट असावी.  
इ) छतासाठी स्र्ावनक गरजनुेसार मजबतू लोखांडी ककवा वसमेंट पते्र अर्वा कौलाांचा वापर करण्यास 

मुभा राहील. 
ई) घराच्या दशगनीभागावर मांडळाचे बोधवचन्ह ( लोगो ) लावणे आवश्यक आहे. 

 
वजल्हास्तवरय लाभार्ी वनवड सवमती.  

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम 
कामगारापकैी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांसाठीच्या अटल बाांधकाम कामगार आवास 
योजना (ग्रामीण ) अांतगगत केलेल्या अजाची छाननी करण्यासाठी अपर कामगार आयकु्त /कामगार उपायुक्त याांच े
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अध्यक्षतेखाली वजल्हास्तरीय लाभार्थ्यी वनवड सवमती गठीत करण्यात येत असून सवमतीची रचना व काये 
खालील प्रमाणे आहे:- 
क्र. पदनाम पद 

1 अपर कामगार आयकु्त /कामगार उपायकु्त  अध्यक्ष 
2 प्रकल्प सांचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यांत्रणा  सदस्य 
3 वजल्हा कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळ 
सदस्य 

4 उप वजल्हा कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळ 

सदस्य सवचव 

 
अजग करण्याची, त्याची छाननी करण्याची आवण अर्गसहाय्य देण्याची कायगपध्दती :- 
 

अ) नोंदणीकृत (सवक्रय) बाांधकाम कामगारानी प्रर्म वजल्हा कायगकारी अवधकारी / उप वजल्हा कायगकारी 
अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ याांचकेडे मांडळानी ववहीत 
केलेल्या नमुन्यात अजग करावा.  

आ) बाांधकाम कामगाराकडून प्राप्त झालेल्या अजाची छाननी करुन अजगदाराची पात्रता तसेच अजासोबत 
सादर केलेल्या कागदपत्राची वजल्हास्तरीय लाभार्ी वनवड सवमती तपासणी करेल व त्यात पात्र 
झालेल्या बाांधकाम कामगाराची अटल बाांधकाम कामगार आवास योजनेमध्ये (ग्रामीण ) लाभार्ी म्हणनू 
वनवड करेल.  

इ) उप वजल्हा कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ तर्ा 
सदस्य सवचव सवनयांत्रण सवमती हे सवनयांत्रण सवमतीच्या छाननीत पात्र झालेल्या आवण मांजुरी वदलेल्या 
बाांधकाम कामगाराांची तालुका वनहाय यादी तयार करतील. सदर यादी सवचव तर्ा मुख्य कायगकारी 
अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ याांना सादर करतील आवण 
त्याची प्रत मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद तर्ा अध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीण ववकास यांत्रणा व 
प्रकल्प सांचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यांत्रणा याांना उपलब्ध करुन देतील. 

ई) सवचव तर्ा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ 
हे ग्राम ववकास ववभाग याांच्या अवधपत्याखालील सांचालक, राज्य व्यवस्र्ापन कक्ष, ग्रामीण गृह वनमाण 
ववभाग, नवी मुांबई याचकेडे पात्र बाांधकाम कामगार याांच ेघरकुल बाांधकामा पोटी वनधी वगग करतील. 

उ) घराच्या बाांधकामाच्या प्रगतीनुसार सांचालक, राज्य व्यवस्र्ापन कक्षाकडून टप्प्या टप्प्याने ठरवुन 
वदलेले बाांधकाम पणुग झाल्याची खात्री झाल्यानांतर सावगजवनक आर्थर्क व्यवस्र्ापन प्रणाली (PFMS) 
प्रणालीद्वारे बाांधकाम कामगाराांच्या खात्यावर अनुदान वगग करण्यात येईल. 

ऊ)  योजनेंतगगत उपलब्ध करुन वदलेल्या अनुदानातून 4% एवढी रक्कम राज्य व्यवस्र्ापन कक्ष- ग्रामीण 
गृहवनमाण कायालयास प्रशासकीय खचासाठी देय राहील. 
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वजल्हास्तवरय सवनयांत्रण सवमती. :- 

 या योजनेच्या सांवनयांत्रणासाठी वजल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे सवनयांत्रण सवमती गठीत करण्यात येत 
आहे. 
क्र. पदनाम  पद 
1 मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद  अध्यक्ष 
2 प्रकल्प सांचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यांत्रणा सदस्य 
3 कायगकारी अवभयांता, वजल्हा पवरर्षद सदस्य 
4 उपकायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार  

कल्याणकारी मांडळ    
सदस्य सवचव 

    
योजनेची प्रवसध्दी/ अांमलबजावणी खचग :-  

ग्रामीण भागातील नोंदीत (सवक्रय) बाांधकाम कामगाराांना मांजुर केलेल्या अटल बाांधकाम कामगार 
आवास योजनेची (ग्रामीण) मांडळामाफग त राज्यस्तरीय, प्रादेवशक व स्र्ावनक वृत्तपत्राांतून व स्र्ावनक 
माध्यमाांद्वारे बाांधकाम कामगाराांनी लाभ घेण्याच्या उदे्दशानी व्यापक प्रवसध्दी करण्यात येईल. याकरीता 
येणारा खचग हा या योजनेवरील खचात दशगववण्यात येईल. 

 

सदरचा शासन वनणगय ग्राम ववकास ववभागाच्या अनौपचारीक सांदभग क्र. 20 /2018 वदनाांक 01 वडसेबर, 
2018 अन्वये वनगगवमत करण्यात येत आहे.   

 

   सदरचा शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांगणक सांकेताांक 201901141411014810 असा आहे. तसेच सदरचा 
शासन वनणगय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे.   

 

         महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
 
 

          ( राजशे कुमार ) 
           प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन. 

          प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांच ेसवचव. 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव. 
3. मा.ववरोधी पक्ष नेता (ववधानपवरर्षद /ववधानसभा)  
4. सवग सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरर्षद सदस्य   
5. मा. मांत्री (ग्राम ववकास) याांच ेखाजगी सवचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा. मांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव. 
7. मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांच ेखाजगी सवचव.  
8. मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई  
9. कामगार आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
10. महालेखापाल-1 महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई. 
11. महालेखापाल-2   महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), नागपरू 
12. मा. मुख्य सवचव याांचे स्वीय सहाय्यक. 
13. सवग अ.मु.स /प्र.स./सवचव मांत्रालयीन ववभाग. 
14. प्रधान सवचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहाय्यक. 
15. प्रधान सवचव (ग्राम ववकास) याांचे स्वीय सहाय्यक. 
16. सवग सह सवचव / उप सवचव / अवर सवचव / कक्ष अवधकारी, कामगार ववभाग 
17. सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद 
18. सवग अपर कामगार आयुक्त /उपायुक्त कामगार आयुक्त / सहाय्यक कामगार आयकु्त. 
19. उप कामगार आयकु्त, मुांबई, ठाणे, पणेु, नावशक, औरांगाबाद. 
20. सवचव तर्ा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार  
          कल्याणकारी मांडळ, मुांबई 
21. वनवडनस्ती (कामगार-7). 
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