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प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण 

चचेत असण्याचे कारण  

• प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) या योजनेला 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी 5 वरे्ष पूणण झाली असून कोववड-19 च्या 

प्रविकूल पररणामामुळे 2020-2021 या कालावधीि PMAY-G अंिर्णि मंजूर केलेल्या घरांपैकी केवळ 5.4% घरे पूणण झाली आहेि. 

•   यामुळे वह योजना आिा रृ्हवनमाणण आवण शहरी व्यवहार मंत्रालयाअंिर्णि शहरी भार्ाि योजना लारू् करण्याि आली 

असल्याकारणाने हा मुद्दा सध्या चचेि आहे. 

 

ठळक बाबी :  

• पूवीची ग्रामीण रृ्हवनमाणण योजना – इंविरा आवास योजनेची (IAY) 1 एवप्रल 2016 पासून PMAY-G म्हणून पुनरणचना करून वर्षण 

2022 पयंि सवांसाठी घरे हे उवद्दष्ट ठेवण्याि आले. 

• मंत्रालय : ग्रामीण ववकास मंत्रालय. 

उद्दिष्ट :  

• सवण ग्रामीण कुटंुबांना म्हणजेच ज्ांना स्विः चे घर नाही वकंवा कच्चा वकंवा जे ग्रामीण कुटंुब मोडकळीस आलेल्या घराि राहिाि 

त्ांना मुलभूि सुववधांसह एक पके्क घर माचण 2022 अखेर उपलब्ध करून िेणे. 

• िाररद्र्यरेरे्षखालील (BPL) ग्रामीण लोकांना रृ्हवनमाणण युवनटचे बांधकाम आवण सध्याच्या वनरुपयोर्ी कच्चा घरांच्या अपगे्रडेशनमधे्य 

संपूणण अनुिान सहाय्य म्हणून मिि करणे. 
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लाभार्थी :  

• अनुसूवचि जािी आवण जमािी मधील लोक, मोफि बंधपवत्रि मजूर आवण रै्र-SC/ST शे्रणी, ववधवा वकंवा कारवाईि ठार झालेल्या 

संरक्षण कमणचारय्ांचे नािेवाईक (हुिात्मा झालेल्या सैवनकांचे कुटंुब), माजी सैवनक आवण वनमलष्करी िलािील वनवृत्त सिस्य, 

अपंर् व्यक्ती आवण अल्पसंख्याक. 

• लाभार्थ्ांची वनवड : िीन टप्प्ांिून - सामावजक आवथणक धमणवनहाय जनर्णना 2011, ग्रामसभा आवण वजओ - टॅवरं्र् या माध्यमािून 

करण्याि येईल. 

• खचाणिील वहस्सा : कें द्र आवण राज् सरकारांमधे्य मैिानी भार्ाि 60:40 आवण ईशाने्यकडील आवण डोरं्राळ राज्ांमधे्य 90:10 

च्या खचण सामावयक करण्याि आला आहे 

वैद्दिष्ट्ये: 

• योजनेच्या यामाध्यमािून ियार करण्याि येणारया घरांमधे्य स्वच्छ स्वयंपाकाच्या जारे्सह घराचा वकमान आकार 25 चौरस मीटर 

(20 चौरस मीटर वरून) वाढववला रे्ला. 

• सपाट राज्ांमधे्य प्रवि घर मिि रु.70,000 वरून रु.1.20 लाख आवण डोरं्राळ राज्ांमधे्य रु.75,000 िे रु.1.30 लाख अशी 

करण्याि आली आहे. 

• शौचालय बांधण्यासाठी मिि : स्वच्छ भारि वमशन-ग्रामीण (SBM-G), MGNREGA वकंवा  इिर कोणत्ाही वनधीच्या माध्यमािून 

ही योजना एकरूप केल्या जाईल. 

• पाइपद्वारे वपण्याचे पाणी, वीज कनेक्शन, एलपीजी रॅ्स कनेक्शन अशा ववववध सरकारी सुववधांच्या उपलब्धीसाठी ही या योजनेच्या 

माध्यमािून प्रयत्न केले जाणार आहेि. 
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