
िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर  

�वकास शाखा 

ई-�न�वदा सुचना 

 

 िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर अंतग�त �ामीण गहृ�नमा�ण योजनांचे  भावी अंमलबजावणी, 

स ं�नयं�ण  व पय�वे$ण कर% यासाठ'“�ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता” हे मनु* यबळ बाहय यं�णे, दारे उपल/ ध क1न 

घे% यासाठ' ई-�न�वदा माब�व% यात येत आहेत. �न�वदा सुचना व  प5र(श* टये संकेत8 थळ 

www.mahatenders.gov.in आ:ण  http://zplatur.gov.in/ (िज� ;याचे संकेत8 थळ ) वर <दनांक 26 / 10 /2018 

पासून <दनांक 05/11/2018 रोजी 17.00 वाजेपय=त उपल/ ध आहेत.ऑनलाईन �न�वदा www.mahatenders.gov.in 

संकेत8 थळावर <दनांक 05/11/2018   रोजी 17.00 वाजेपय=त ि8वकार% यात येतील सदर? या �न�वदा <दनांक 

12/11/2018  रोजी 14.00 वाजेपय=त �न�वदाकार अथवा @ यांचे  �त�नधी यांचे सम$ उघड% यात येतील. 

 

 Sd/- Sd/- Sd/- 

     लेखा धकार" वग$-२       'क� प संचालक,   मु) य काय$कार" अ धकार",िज.प. तथा 

िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,     िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,      अ- य. काय$कार" स/मती,  

       लातूर          लातरू   िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�व0 ततृ जा2हरात  

काया�लय :– िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर . 

प@ ता:– िज� हा प5रषद,प5रसर, लातरू, महारा* C, �पन-413512. 

दरुI वनी Jमांक :– 02382-243524 आ:ण 254460  

काया�लयाचे  संकेत8 थळ:– http://zplatur.gov.in/ 

पा2हजेत 

बाहय यं�णे4 दारे �ामीण गहृ�नमा$ण अ/भयंता मन6ु यबळ उपल9 ध क:न घे< याबाबत 

 

 कO P शासनाने सन 2022 पय=त सवा=साठ' घरे हे धोरण जा<हर केले आहे. महारा* C शासनाने सवा=साठ' घरे 

2020 हा काय�Jम @ याहQपे$ा कमी कालावधीत राब�व% याचे �नयोजन केले आहे.  या धोरणांतग�त देशातील 

�ामीण भागांमI ये 4 कोटQ घरे बांधावयाची आहेत राS यातील �ामीण भागामI ये अनसुूTचत जाती/ जमाती मधील 

बेघर घटक, आTथ�कU* टया दबु�ल घटक यांचेसाठ' �व�वध �वभागां? या �ामीण गहृ�नमा�ण योजना िज� हा प5रषद/ 

िज� हा �ामीण �वकास यं�णा यांचे माफ� त राब�व% यात येत आहेत. सदर �ामीण घरकुल योजनांची  भावी 

अंमलबजावणी कर% यासाठ' बा;य यं�णे, दारे �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता हे मन*ु यबळ लातूर िज� ;यात 10 

तालूW यासाठ' खालQल  माणे उपल/ ध क1न Y यावयाचे आहेत.   

अ.J. िज� हा  �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भय@ं यांची अंदाजे संZ या  

1 लातूर  35 

 एकुण  35 

 

 @ यासाठ' मनु* यबळ पुरवठा करणा-या बा;य यं�णाकडून ई-�न�वदा माग�व% यात येत आहे. �न�वदा 

सुचना व प5र(श* टये संकेत8 थळ www.mahatenders.gov.in आ:ण http://zplatur.gov.in/ (िज� ;याचे 

संकेतस ् थळ )  वर <दनांक 26 /10/2018 पासून  <दनांक 05/11/2018 रोजी 17.00 वाजेपय=त उपल/ ध आहेत. 

आनलाईन �न�वदा www.mahatenders.gov.in संकेत8 थळावर <दनांक 05/11/2018 रोजी               

17.00 वाजेपय=त ि8वकार% यात येतील सदर? या �न�वदा <दनांक 12/11/2018 रोजी  सकाळी/दपुारQ 14.00 वा. 

�न�वदाकार अथवा तयांचे  �त�नधी यांचे सम$ उघड% यात येतील. 

 एका सं8 थेस एका �वभागात जा8 तीत जा8 त दोन िज� ;यात काम करता येईल. मा� संबंTधत �वभागात 

पुर�वत असले� या मनु* यबळाबाबत घोषणाप� _यावे लागेल. मा� स8 थेस `कतीहQ िज� ;यासाठ' �न�वदा सादर 

करता येईल. अशी �न�वदा सादर करतांना काम करावया? या िज� ;यांचा  ाधाa यJम नमुद करावा कोणतीहQ 

�न�वदा कोणतेहQ कारण न देता रb कर% याचे सव� अTधकार मुZ य काय�कारQ अTधकारQ,िज� हा प5रषद,लातूर  

यांचेकडे राखून ठेव% यात आलेले आहेत. 

�ामीण गहृ�नमा$ण अ/भयंता कर"ता शै.>णक अह$ता, कत$4 य व जबाबदा-या : – 

1. �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांची शै$:णक पा�ता 8 थाप@ य अ(भयांd�कeमधील `कमान पद�वकाधारक 

अशी राहQल. 

�ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांचे कत�, य व जबाबदा-या या संबंTधत िज� ;यांचे मुZ य काय�कारQ 

अTधकारQ िज� हा प5रषद तथा अI य$ िज� हा �ामीण �वकास यं�णा हे �निfचत करतील. असे करताना 

शासनाने वेळोवेळी �नग�(मत केलेले आदेश, योजनेचे माग�दश�क त@ वे यांचा भंग होणार नाहQ याबाबत 

द$ता घे% यात यावी. 
 

 



3.सं0थेची �नवड कर<यासाठB िज� हा 0 तरावर स/मतीची 0थापना कर<यात आलेल" असून ती खाल"ल 'माणे असेल- 

1 मुZ य काय�कारQ अTधकारQ,िज.प. तथा अI य$ काय�कारQ 

स(मती, िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर 

अI य$  

2 काय�कारQ अ(भयंता (बांधकाम) िज� हा प5रषद, (सबंTधत) सद8 य 

3  क� प संचालक,िज� हा �ामीण �वकास यं�णा, (सबंTधत) सद8 य सTचव  

�ामीण गहृ�नमा$ण अ/भयंता या मनु6 यबळ पुरवठा करणा-या बाDय यं�णांची �नवड – 

 �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना राS य शासनाने घोषीत केले� या डiगराळ व दगु�म व न$ल�8 त 

भागातील एक घरकुल पूण� करणेसाठ' 1. 1000/- व सलग भु देश व इतर भागातील घरकुल पूण� करणेसाठ'  – 

750/- या माणे बा;य यं�णेने टk पा �नहाय मानधन उप/ ध क1न दे% यास माa यता दे% यात येत आहे.  

बाDय यं�णांची �नवड करताना �वचारात E यावयाचे गुणांकन. 

अ.J. �ववरण गुणसंZ या अ(भ ाय/�वf लेषण 

1 या 8 व1पाचे मन*ु यबळ पुर�व% याचा अनुभव  40 स8ं थ?े या अशा  कार? या कामा? या 

अनुभवा माणे (मनु* यबळ सZं या व सेवा 

पुरव� याचे वष� नमदु असणे आवf यक) 
2 मागील पाच वषा=चे लेखा प5रl$त ताळेबंद  10 मागील 3 वषा�मI ये बा;य य�ंणेने सरासरQ 

`कती मन*ु यबळ उपल/ ध क1न <दले� या 

आहेत @ यानुसार खTच�क गुण वाढेल 

 तीवष� 2 गुण या  माणे 

3 बा;य यं�णेचे मुZ यालय �वभागांतग�त अस� यास 10 शासकeय यं�णेसोबत काम कर% याचा 

अनुभव अस� यास 10 गुण 

4 बा;य य�ंणेच े मZु यालय �वभागांतग�त ते S या 

िज� हयात काम करणार आहेत तो िज� हा अस� यास  

10 -- 

5 बा;य यं�णेची �व@ तीय $मता  15 तांd�क मनु* यबळ (अ(भयंते)पुरव% याचा अनभुव 

अस� यास 10 गुण मा�, @ यांनी �न�वदा 

 JeयेमI ये सहभागी होणे अ�नवाय� आहे. 

6 बा;य यं�णा शासकeय  15  

 एकूण 100  

अ.J. 1 वरQल मनु* यबळ पुर�व% याचा अनभुव 40 गुणसंZ येचे �वf लेषण 

   1. मनु* यबळ पुरवठा कर% याचा पुवा�नुभव – एकुण 10 गुण 

अ.J. वष� गुण 

1 1 ते 3 वष�  2.5 

2 3 ते 5 वष� 5 

3 5 ते 7 वष� 7.5 

4 7 पे$ा जा8 त वष� 10 

2. मागील तीन वषा�मI ये बा;य यं�णेने सरासरQ `कती मनु* यबळ उपल/ ध क1न <दलेले आहे. या बाबत 

खालQल पI दतीने गुण _यावेत – एकूण गुण 15 

अ) दरवषo सरासरQ 1 ते 25 मनु* यबळ पुरवठा केले अस� यास =  5 गुण 

ब) 26 ते 50 मनु* यबळ पुरवठा केले अस� यास    =  10 गुण 

क) 51 पे$ा जा8 त मनु* यबळ पुरवठा केले अस� यास   =  15 गुण 



   3. बा;य यं�णेस एक वषा�पे$ा जा8 त कालावधीसाठ' 10 पे$ा जा8 त तां�ीक मनु* यबळ (अ(भयंते) 

पुर�व% याचा अनुभव अस� यास =  10 गुण 

   4. बा;य यं�णेस यापूवo शासकeय यं�णेसोबत काम कर% याचा अनभुव अस� यास =  05 गुण 

अ.J. 5 वरQल बा;य यं�णेची �व@ तीय $मता 15 गुणांचे �वf लेषण खालQल  माणे करावे. 

मागील 3 वषा�ची सरासरQ उलाढाल तपासून खालQल  माणे गुण _यावेत. 

अ.J. वष� गुण 

1 1 ते 10 लाख 5 

2 5 ते 20 लाख 10 

3 30 लाखापे$ा जा8 त  15 

 

देय मानधन- 

�ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना राS य शासनाने घोषीत केले� या शासन �नण�य Jमांक:पीएमएवाय-जी-2018 

/ .J.245/योजना-10 <दनांक 25 सk टOबर, 2018 नूसार डiगराळ व दगु�म व न$ल�8 त भागातील एक घरकुल 

पूण� करणेसाठ' 1. 1000/- व सलग भु देश व इतर भागातील घरकुल पूण� करणेसाठ'  – 750/- या माणे बा;य 

यं�णेने टk पा �नहाय मानधन उप/ ध क1न दे% यास माa यता दे% यात येत आहे.  

अ.J. कामाचा टk पा  डiगराळ व दगु�म भाग  इतर भाग  

1 जो@ यापय=त पूण�  1.250/- 1. 200/-  

2 छS जा (Lintel) पातळीपय=त काम पूण� करणे  1.250/- 1. 200/-  

3 छतपातळीपय=त काम पूण� करणे  1.250/- 1. 200/-  

4 शौचालयासह काम पूण� करणे व अं�तम दाखला 

देणे. 

1.250/- 1. 150/-  

 एकुण  1.1000/- 1. 750/- 

 पूढQल  माणे नमुद के� यानुसार प5रि8थती अस� यास सुधारQत दराने मानधन अनुsेय कर% यात येत 

आहे.  
 S या गावांमI ये 5 पे$ा कमी घरकुले मंजुर आहेत `कंवा सु1वातीला जरQ मंजुर घरकुलांची संZ या जा8 त 

असेल तरQ स_यि8थतीत 5 पे$ा कमी घरकुले `कंवा एकूण  गती पथावरQल घरकुलांचे 1पांतरQत 8 व1पातील 20 

पे$ा कमी टk k याचे  काम (श� लक आहेत, अशा गावातील  ती घरकुलासाठ' / उव�रQत टk k या? या कामासाठ' 

पुढQल  माणे �ववरणप�ात नमुद के� यानुसार सुधा5रत मानधन अनुsेय कर% यात येत आहे.  

  

अ.J. कामाचा टk पा  डiगराळ व दगु�म भाग  इतर भाग  

1 जो@ यापय=त पूण�  1.300/- 1. 250/-  

2 छS जा (Lintel) पातळीपय=त काम पूण� करणे  1.300/- 1. 250/-  

3 छतपातळीपय=त काम पूण� करणे  1.300/- 1. 250/-  

4 शौचालयासह काम पूण� करणे व अं�तम दाखला 

देणे. 

1.300/- 1. 250/-  

 एकुण  1.1200/- 1. 1000/- 

 एका गावात सु1वातीला 5 पे$ा जा8 त घरकुले अस� यास जोपय=त  गतीपथावरQल घरकुले 5 पे$ा कमी 

होत नाहQ तोपय=त 1.750/- (सव�साधारण $े�) व 1.1000/- (डiगराळ $े�) एवढे मानधन अनुsेय असून 

@ यानंतर वरQल माणे सुधारQल मानधन रा<हल.  



�ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयं@ या? या वरQल माणे देय मानधनात तालुका अंतग�त  वास व दैकनक भ@ याचा 

अंतभा�व आहे. तालुW याबाहेरQल शासकeय कामा? या  वासासाठ',  वास भ@ ता व दै�नक भ@ ता काया�लयीन अधी$क 

या पदास देय असणा-या तरतूदQ माणे दे% यात येतील सदरQल रW कम उपल/ ध  शासकeय रW कमेतनू दे% यात 

येईल बा;य सं8 थेस मनु* यबळाचे देय मानधन तसेच देय मानधना? या 10 टW के सेवा शु� क व या सव� रW कमेवर 

देय कर सेवा शु� क t हणून दे% यात येईल. 

4 यव0 थेचा कालावधी – 

सदरQल , यव8 थेचा कालावधी माच�-2020 पय=त `कंवा शासना? या पुढQल सुचनेपय=त मया�<दत राहQल. बा;य यं�णेचे 

मनु* यबळ समाधानकारक नस� यास, सेवा समाधानकारक नस� यास  क� प संचालक याबाबत मुZ य काय�कारQ 

अTधकारQ,यांना स�व8 तर कळवून आ:ण @ यां? या मंजूरQने बाहय यं�णेचे काम संपु* टात आण% याबाबत काय�वाहQ 

करतील. 

 

बा;य यं�णेस पुरवठा / सेवा संपु* टात आणावयाची अस� यास `कमान एक म<हना अगोदर मुZ य 

काय�कारQ अTधकारQ व संबंTधत  क� प संचालक यांना लेखी 8 व1पात कळ�व% यात यावे.  

 अशावेळी गुणानुJमे पुढQल Jमाने पा� सं8 थेची �नवड मुZ य काय�कारQ अTधकारQ करतील, पुa हा �न�वदा 

माग�व% याची आवf यकता नाहQ.  

 �न�वदा  शु� क 1. 1,000/- (अ$रQ 1पये एक हजार मा� ) ना- परतावा, 

 इसारा रW कम (EMD)1. 10,000/- (अ$रQ 1पये दहा  हजार मा� ) 

 �न�वदा धारकांनी �न�वदा शु� क व इसारा रW कम www.mahatenders.gov.in या संकेत8 थळावर 

उपल/ ध असले� या नेट बॅकeंग  णालQतून भरावे बा;य य�ंणांनी खालQल कागदप�े सा$ां`कत क1न ऑनलाईन 

सादर करावीत. 

1. �न�वदा शु� क भर� याचा पुरावा.  

2. अनामत रW कम भर� याचा पुरावा. 

3. जा<हरातीत नमुद केलेले मनु* यबळ पुर�व% या? या अनुभवाची कागदप�े . 

4. मागील पाच वषा=चे लेखा प5रl$त ताळेबंद. 

5. बा;य यं�णेचे मुZयालयाचे <ठकाण दश��वणारा पुरावा. 

6. बा;य यं�णेची �व@ तीय $मता दश��वणारा पुरावा. 

7. मनु* यबळ उपल/ धते बाबत तप(शल आ:ण �व वरणप�. 

8. सं8 थे? या नiदणी बाबतची कागदप�.े  

9. मागील तीन वषा�? या आयकर �ववरणप�ा? या  ती. 

10. सेवा कर �नय(मतपणे भर� याबाबतची कागदप�.े 

11. पॅन/टॅन काडा�ची  त. 

12. GST नiदणी  माणप� / GST 5रटन�. 

13. VAT 5रटन� 31.03.2017. 

14. VAT WलQयरaस  माणप�.31.03.2017 अखेर. 

15. ब{क पासबुक  थम पान व , यवहाराचे शेवट? या पानाची  त. 

 

इतर बाबी :- 

 �ामीण बहृ�नमा�ण अ(भयतंा या मन*ु यबळ संबंTधत िज� ;या? या तालुW यातील पंचायत स(मती येथे 

काम करावे लागले. �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना मानधन, भ@ ता रW कम अथवा कोणताहQ �नधी थेट 



<दला जाणार नाहQ. कोण@ याहQ 8 व1पाचा प�, यवहार हा थेट सं8 थेशी कर% यात येईल. सं8 थेनी दरमहा 

देयकाची मागणी संबंTधत गट �वकास अTधकारQ यांचेकडे करावी.  क�प संचालक देय मानधनाबाबत 

संबंTधत गट �वकास अTधकारQ यांचेकडून खा�ी पटवून पाl$का? या आत देयकाची अदायगी गट �वकास 

अTधकारQ  माफ� त करतील.  

गहृ�नमा$ण अ/भयंता यांची कत$4 ये व जबाबदा-या  

 

1. �ामीण गहृ�नमा�ण अंतग�त? या सव� योजनासाठ' तांd�क माग�दश�न, लाभाथoना बांधकाम सा<ह@ याची 

उपल/ धता, मजूर उपल/ धता याबाबत माग�दश�न क1न कामाचे  रेखांकन करणे, घरकुलाचा नकाशा 

याबाबत चचा� क1न माग�दश�न करणे. 

2. 8 था�नक संसाधनाचा  वापर क1न घरकुलाचे बांधकाम कर% यासाठ', पया�वरण पुरक, `कफायती 

तं�sानाचा वापर याबाबत लाभधारकांना तांd�क माग�दश�न करणे.  

3. गवंडी  (श$णामI ये सJeय सहभाग नोदवून  (श$ण  भावी व �व<हत कालावधीत पुण� करणे. 

4. मगांरा�ारोहयो अंतग�त घरकुल लाभाथoना देय असलेले 90/95 <दवसाचे अकुशल मनु* य <दनाचे काम व 

मजूर (मळ�व% यासाठ' सं�नयं�ण करणे. मा� “ धानमं�ी आवास योजना –�ामीण”घरकुलाची टk पा�नहाय 

नiद महा@ मा गांधी रा* CQय �ामीण रोजगार हमी योजनेअंतग�त असले� या तांd�क अTधकारQ मोजमाप 

पु8 तीकेत नiदवील. 

5. 8 व? छ भारत अ(भयानांतग�त शौचालय बांधकामाचे सं�नय�ंण करणे, सोकपीट, कंपो8 ट पीट हQ कामे पुण� 

क1न घेणे तसेच घरकुल भूकंपरोधक, अ| नीरोधक बांध% यासाठ' तांd�क सहा}य करणे. 

6. कामाची अंदाजप�के तयार करणे, तांd�क माa यता घेणे, तांd�क व  शासकeय माa यता घेणेबाबत 

योने? या संकेत8 थळावर मा<हती सादर कर% या? यर अनुषगाने कायवा�हQ करणे, कामाची सव� पातळीवरQल 

छायाTच�े मोबाईल अॅप वाप1न काढणे व डाटा एa CQ ऑपरेटर? या मदतीने योजने? या संकेत8 थळावर 

सादर करणे. 

7. काम पुण� झा� यानंतर कामाचे पुण�@ वाचे दाखले स$म अTधका-याकडुन घेऊन योजने? या संकेत8 थळावर 

सादर करणे. सामािजक अंके$णासाठ' अ(भलेख सादर क1न सामािजक अंके$ण क1न घेणे.  

8. घरकुल बांधकामासाठ' 8 वत:ची जागा नसले� या पंत धान आवास योजना- �ामीण, रमाई आवास 

योजना, शबरQ आवास योजना, राजीव गांधी �नवारा योजना J. 1 व त@ सम इतर �ामीण घरकुल 

योजनेतील पा� भूमीहQन बेघर कुटुबांना पंडीत <दनदयाळ उपाI याय घरकुल जागा खरेदQ अथ�सहा}य 

दे% यासाठ' तालुका 8 तरQय स(मतीत तांd�क बाबी �वषयी सहकाय� करणे. 

9. लाभाथ�ना घरकुल बांधकामासाठ' आवf यकता भास� यास बँक / �व@ तीय सं8 था यांचे_वारे अथ�सहाय 

उपल/ ध क1न देणेसाठ' मदत / सहकाय� करणे.  

10. गहृ�नमा�ण काय�Jम राब�व% यासाठ' आवf यक  (श$ण,चचा� स�, काय�शाळा, लाभधारकांचे मेळावे 

आयोजीत करणे तसेच योजने? या  (सिIद याबाबत काय�वाहQ करणे. 

11. गहृ�नमा�ण योजनेबाबतचे Reporting, Monitoring , तां�ीक माग�दश�न करणे.  

12. �ामीण गहृ�नमा�ण अंतग�त? या सव� योजनांचे अहवाल तयार करणे, माग�वणे,एकd�तपणे पंचायत 

स(मती/ िज� हा �ामीण �वकास यं�णा/िज� हा प5रषद यांचेकडे आवf यकते माणे Online  व Offline 

पाठ�वणे. 
 

 

 



अट" व शतH :-  

1. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता हे मन*ु यबळ उपल/ ध क1न _यावयाचे 

असून सदरQल मन*ु यबळ `कमान 8 थाप@ य अ(भयां�ीकe मधील पदवीकाधारक असणे आवf यक आहे. 

उ? च �व_या�वभुषीत मनु* यबळास  ाधाa य _यावे. ( मनु* यबळ पुर�वतांना तालुका �नहाय संZ या व 

मनु* यबळाचे नांव याबाबत करार करावा लागेल.) 

2. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात येणा-या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यां? या 

शै$:णक पा�तेबाबतची खा�ी पट�व% यासाठ' @ यां? या अ(भयांd�कe पदवीका / पदवी  माणप�ाची 

स@ य त सादर करावी लागेल.  

3. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न देणेत येणारे �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंत,े 

बा;यय�ंणे_वारे S या िज� ;यासाठ' सेवा पुर�व% यात येणार आहेत शW यतो @ याच िज� ;यातील असावेत. 

अ�नवाय� प5रि8थतीत मुZ य काय�कारQ अTधकारQ यां? या माa यतेने संल| न िज� ;यातील गहृ�नमा�ण 

अ(भयंते उपल/ ध क1न देणे अनsेुय राहQल.  

4. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात येणारे �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता हे �ामीण 

�वकास �वभागामाफ� त काया�a वीत कर% यात येणा-या मागास $े��वकास काय�Jम, धानमं�ी �ाम सडक 

योजना,राजीव गांधी पंचायत स$मीकरण अ(भयान आ:ण यासारZ या बांधकाम �वषयक योजनेत अथवा 

िज� हा प5रषद/पंचायत स(मतीमधील बांधकाम �वभागामI ये कामाचा अनुभव असणा-या शै$:णक 

पा�ताधारक उमेदवार उपल/ ध नस� यास इतर पा� अ(भयंता उपल/ ध क1न _यावेत. 

5. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयं@ याचे नांव, �मणI वनी Jमांक व प@ ता या 

 माणे मा<हती उपल/ ध क1न _यावी. 

6. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न <दले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंतायांना संबंधीत 

गट �वकास अTधकारQ काय�$े�ाचे वाटप करतील. सदर मनु* यबळाने आदेश <द� यानंतर सात <दवसाचे 

आत संबंTधत पंचायत स(मती काया�लयास हजर , हावे लागेल.  

7. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी पुर�वले� या बा;य8 थ मनु* यबळास राS य , यव8 थापन क$-�ामीण 

गहृ�नमा�ण,नवी मुंबई यांनी कळ�वले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयं@ यां? या कत�, ये व जबाबदा-या पार 

पाडणे अ�नवाय� आहे. याबाबतची सव�8 वी जबाबदारQ सं8 थेची राहQल.  

8. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न <दले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांनी 

कोण@ याहQ  कार? या चुकeची देयक अदायगी, दबुार अ थवा अि8त@ वात नसले� या घरांना �नधी �वतरण 

आथवा इतर कोण@ याहQ $े�ीय अ�नय(मततेची जबाबदारQ �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांची राहQल. 

पया�याने अशा रW कमेची एकरकमी वसूलQ सं8 थेकडून कर% यात येईल. 

9. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न <दले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता बाबत तJार, 

कामातील अ�नयमीतता यामुळे �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भय@ं यांची सेवा संपु* टात आणूण पया�यी 

मनु* यबळ सं8 थेने त@ काळ देणे बंधनकारक आहे. मनु* यबळाने 8 वत:हून राजीनामा देणे, कामावर 

ये% यास नकार देणे, अशा प5र8 थीतीत बा;य8 थ सं8 थेने त@ काळ पया�यी मनु* यबळ उपल/ ध क1न देणे 

बंधनकारक राहQल.  

10. तालूका 8 तरावरQल गट �वकास अTधकारQ आ:ण पंचायत स(मती मधील उप अ(भयतंा हे पुर�वले� या 

मनु* यबळास गरजेनुसार तसेच वारंवार कामाबाबत माग�दश�न करतील. �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंताहे 

गट �वकास अTधकारQ यांचेकडे आप� या दैनंदQन कामकाजाबाबत, दौ-याबाबतचा अहवाल सादर करतील.  



11. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता 

यांचेबाबत वारंवार तJारQ, असमाधानकारक  गती असे <दसून आ� यास  क� प संचालक अशा 

मनु* यबळा ऐवजी पया�यी मनु* यबळ बा;ययं�णे_वारे उपल/ ध क1न घेतील. बा;यय�ंणेस याबाबत 

काय�वाहQ क1न पया�यी मन*ु यबळ त@ काळ उपल/ ध क1न देणे बंधनकारक राहQल.  

12. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना 

कामा? या अनुषंगाने देय मानधन बा;यय�ंणा_वारे देय राहQल. मानधन देण,े उ(शरा देणे यासारZ या 

बाबी �वषयी  क� प संचालक जबाबदार राहणार नाहQत.  

13. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना 

कामा? या  माणात देयकांची अदायगी कर% यात येईल. सदरQल देयक एकd�त दे% यात येईल.  @ येक 

पूण� घरकूल कामासाठ'-डiगराळ व दगु�म भाग 1.1000/- व इतर भाग 1.750/- या माणे मानधन देय 

असून हे मानधन घरकूल बांधकामा? या टk या  माणे देयक राहQल.  

14. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना 

कामा? या अनषंुगाने तालुW या अंतग�त करावयाचे दौरे,  वास यासाठ' वेगळयाने भ@ ता,  वास भ@ ता, 

<दला जाणार नाहQ. तसेच तालूW या? या <ठकाणी आयोजीत बैठकeसाठ' देखील असे भ@ ते <दले जाणार 

नाहQत. तालुW या अंतग�त / तालुका8 तरावर  वास हा @ याचा काया�चाच भाग राहQल.  

15. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना 

घरकुल कामा? या अनुषंगाने तालुW याबाहेर सभा, (श$ण इ.कामासाठ'  वास करावा लाग� यास @ यासाठ' 

 वास भ@ ता काया�लयीन अTध$क पदास देय असणा-या तरतूदQ माणे दे% यात येतील.  

16. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना 

डiगराळ व दगु�म भागात-20 व इतर भागात-250 घरकुलांची कामे करणे अपे$ीत आहे. मा� 8 था�नक 

पातळीवरQल  f न, मन*ु यबळ, यासारZ या बाबी �वचारात घेता 10 टW के कमी अTधक घरकुल सZं या 

करता येऊ शकेल.  

17. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी उपल/ ध क1न दे% यात आले� या �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यांना 

झाले� या कामानुसार बा;य सं8 थेने संपुण� मानधन देणे अ�नवाय� आहे. सं8 थेस असे मन*ु यबळ 

पर�व� याबbल Service Charge दे% यात येत आहे. पंचायत स(मती/िज� हा �ामीण �वकास यं�णा हे 

मनुष ् यबळास <दले� या मानधना? या अनुषंगाने कोण@ याहQ  कार? या कमी अदायगी,चुकeची 

अदायगीबाबत जबाबदार रहाणार नाहQ.  

18. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यां? या सेवा पुर�वतांना कामगार 

काय_ययातील अनुषंTगक सव� बाबींची पूत�ता करावयाची असून @ या अनुषंगाने सव�  कार? या दायी@ वाची 

जाबाबदारQ बा;ययं�णेची राहQल.  

19. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी दरमहा झाले� या कामा? या अनुषंगाने देयकाची मागणी गट �वकास 

अTधकारQ यां? याकडे 10 तारखे? या आत �व<हत नमुa यात करावी. सदरQल मानधनाबाबत गट �वकास 

अTधकारQ यांनी 20 तारखेपय�त खा�ी क1न  माणीत क1न 25 तारखेपय=त  माणीत मागणी? या 

अनषंुगाने गट �वकास अTधकारQ अदा करतील. मागणीकरता �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंता यां? या 

मानधनाची रW कम+10 टकके सेवाकर+देयकर याची एकd�त बेरQज क1न मागणी करावी. 

20. �नवड झाले� या बा;ययं�णेस/ सं8 थेला देयकाची रW कम धनादेश/धनाकष�/RTGS _वारे दे% यात येईल.  

21. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांनी प5रपूण� देयक सादर के� यानंतर एक म<हa याचेात देयकाची अदायगी 

कर% यात येईल. 



22. �नवड झाले� या बा;ययं�णेने/सं8 थेने PAN No.इ@ यादQ िज� हा �ामीण �वकास यं�णा आ:ण गट �वकास 

अTधकारQ उपल/ ध क1न _यावेत. जेणे क1न कराची कपात करणे व इतर अनषंुगीक बाबी सुकर 

होतील. सं8 थेस देय रकमेतनू TDS ची कपात �नयमानसुार कर% यात येईल.  

23. �नवड झाले� या बा;ययं�णा यांना पंचायत स(मती,िज� हा �ामीण �वकास यं�णा हे देयकाची गणना व 

मागणी कर% यासाठ' �व<हत नमुना उपल/ ध क1न देतील. िज� ;यातील सव� तालुW यात सुसु�ता असावी, 

या अनुषंगाने एकच नमुना वापरावा.  

24. बा;यय�ंणेची �नवड माच� 2020 पय=त `कंवा शासना? या सुचना येईपय=त राहQल. तसेच संस ् थेचे काम 

समाधानकारक आढळून न आ� यास @ यांचे काम संपु* टात आण% याचे सव� अTधकार राखून ठेव% यात 

आलेले आहे.  

25. �न�वदे संदभा�तील अटQ व शतo (शथील कर% याचे सव� अTधकार मा.मZु य काय�कारQ अTधकारQ,िज� हा 

प5रषद तथा अI य$ काय�कारQ स(मती, िज�हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर यांनी राखून ठेवले आहे. 

26. सदरQल �न�वदे बाबत कोण@ याहQ  कारचा वाद �नमा�ण झा� यास तो िज� हा �ामीण �वकास य�ंणा, 

लातूर काया�लया? या िज� हा a यायालया? या अTधकार $े�ात राहQल. 

मी/आt हQ मुZ य काय�कारQ अTधकारQ, िज� हा प5रषद,लातूर यां? यामाफ� त  धानमं�ी आवास योजना 

�ामीण गहृ�नमा�ण योजनेची  भावी अंमलबजावणी कर% यासाठ' �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंते  

बा;यय�ंणेकडून उपल/ ध क1न घे% याबाबत �न�वदेतील अटQ व शतo संपुण�पेणे वाचले� या आसून 

समजून घेतले� या आहेत. @ या मला/आt हास माa य आहेत व बंधनकारक आहेत. �न�वदाधारकाने भ1न 

_यावयाचा तपशील �व<हत  प�ात आf यक पुरा, यासह भ1न <दलेला आहे.  

 

<दनांक      

 Sd/- 

मु) य काय$कार" अ धकार",िज.प. तथा 

अ- य. काय$कार" स/मती,  

िज� हा �ामीण �वकास यं�णा,लातूर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िज� हा �ामीण �वकास य�ंणा,लातूर 

 धानम�ंी  आवास योजना-�ामीण व इतर गहृ�नमा�ण योजने? या  भावी 

अंमलबजावणीसाठ' बा;य य�ंणेकडून �ामीण गहृ�नमा�ण अ(भयंते उपल/ ध क1न 

घे% यासाठ' बा;य यं�णा/ �न�वदा धारकान ेभ1न _यावयाचा तपशील 

 

1. �न�वदा धारकाचे नाव                  :- ---------------------------------------------------------- 

2. सं8 थेचा नiदणी Jमांक                :------------------------------------------------------------ 

(नiदणी  माणप�ाची  त  

सोबत जोडावी )  

3. सं8 थे? या मुZ यालयाचा संपूण� :------------------------------------------------------------ 

प@ ता व दरुI वनी Jमांक            ----------------------------------------------------------- 

                                                   ----------------------------------------------------------- 

4. �न�वदा शु� क भरले आहे/नाहQ    :------------------------------------------------------------ 

पुरावा जोडावा  

5. अनामत रW कम भरलेलQ आहे/     :-   ---------------------------------------------------------- 

नाहQ परुावा जोडावा  

6. ब{क पासबुक  थम पान व            :------------------------------------------------------------ 

, यवहारा? या शेवट?या पानाची  

जोडावी.  

7. पॅन/टॅन काडा�ची  त जोडावी        :------------------------------------------------------------ 

8. माच� 2018 पय=त , यवसायकर       :------------------------------------------------------------ 

भर� याबाबतचा परुावा जोडावा. 

9. आतापय=त अ(भयतें परु�व% याचा    
:- 

सं8 थेला असले� या अनुभवाचा 

 तपशील : 

(सोबत पुरावा जोडावा ) 

 

 

10. सन 2013-14,14-15,15-16,:-   ----------------------------------------------------------- 

16-17,17-18 या वषा�चे व उपल/ ध  

अस� यास सन 2018-19 चा लेखा 

प5र$ीत ताळेबंद जोडवा.  

11. सन 2014-15, 2015-16, 2016-17 :-   ----------------------------------------------------------- 

2017-18 या वषा�चे आयकर �व वरण प�ा? या  

 ती जोडा, यात. 

वष� 
अ(भयतेंपरु�वले� या य�ंणेचे 

नाव व प@ ता 

पुर�वले� याअ(भयतं ्यांची 

संZ या 
      

      

      

      

      



12. सं8 थेकडे `कती अ(भयतें उपल/ ध :- 8 थाप@ य अ(भयांd�कe पदवीधारक ----------------------------- 

आहेत @ याचा तपशील            8 थाप@ य अ(भयांd�कe पदवीकाधारक ------------------------- 

13. सं8 था लातरू िज� ;यासाठ' अ(भयंते:-   ----------------------------------------------------------- 

पुर�व% यास तयार आहे `कंवा नाहQ.    ----------------------------------------------------------- 
 

  

�न�वदा धारकाची 8 वा$रQ 

नाव -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


