
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सावगजननक-खाजर्ी 
भार्ीदारी (PPP) तत्वावरील प्रकल्ासंाठी कें द्र 
सरकारने ननर्गनमत केललेया प्रनतकृतींची (Model) 
राज्यात अमंलबजावणी सुलभ होण्याकरीता 
ननर्गनमत करावयाच्या प्रस्ताव मंजुरीच्या सूचना ं
(Request For Proposal) तथा मार्गदर्गक 
सूचनाबंाबत... 

महाराष्ट्र र्ासन 
 रृ्हननमाण नवभार्  

र्ासन ्नर्त्रक रु्ध्दी्त्रक क्रमाकंः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/रृ्ननधो-२/नर्काना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-३२. 
नदनाकं: 06 फेब्रवुारी, २०१८. 

 

वाचा -   
१)  र्ासन ननणगय क्रमाकं. प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/रृ्ननधो-२/नर्काना,नद.११.१.२०१८. 
२) र्ासन ्नर्त्रक क्रमाकंः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/रृ्ननधो-२/नर्काना, नद.२४.१.२०१८. 
 

 रु्ध्दी्त्रक :-  

  प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सावगजननक-खाजर्ी भार्ीदारी (PPP) तत्वावरील 

प्रकल्ासंाठी कें द्र सरकारने ननर्गनमत केलेलया प्रनतकृतींची (Model) राज्यात अंमलबजावणी सुलभ 

होण्याकरीता उक्त संदभांधीन क्र.२ अन्वय े  प्रस्ताव मंजुरीच्या सूचना ं (Request For Proposal) तथा 

मार्गदर्गक सूचना ंननर्गनमत करण्यात आलेलया आहेत.  त्यानुसार उक्त संदभांधीन नद.२४.१.२०१८ रोजीच्या  

र्ासन ्नर्त्रकातील तक्त्यामधील  अ.क्र.2  येथे खालील प्रमाणे वाचाव.े 

 
तथान्, नवकासक व जमीन ननवडीबाबत म्हाडाच्या संबंनधत प्रादेनर्क मंडळानेच अंनतम 

ननणगय  घ्यावयाचा आहे. 

अ.क्र. कायगक्षते्र अंमलबजावणी यंत्रणा 
२ अ 
 
२ ब 

'अ' वर्ग नर्र्ानलका 
 
नर्र्ानलका/नर्र्ंचायत 

म्हाडाच्या संबंनधत प्रादेनर्क मंडळाबरोबरच इच्छुक 
संबंनधत 'अ' वर्ग नर्र्ानलका 
म्हाडाचे संबंनधत प्रादेनर्क मंडळ  



र्ासन ्नर्त्रक रु्ध्दी्त्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/रृ्ननधो-२/नर्काना 

 

पषृ्ठ 2 ्ैकी 2  
 

सदर र्ासन ्नर्त्रक रु्ध्दी्त्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201802061455574309 असा आहे. हा 

आदेर् नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याचं्या आदेर्ानुसार व नावाने.  

 
 

(रा.कों.धनावडे) 
                                                                                      उ् सनचव, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत, 

1. मा.राज्य्ालाचंे सनचव, राजभवन, (्त्राने) 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
3. मा.मंत्री (रृ्हननमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
4. मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
5. मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, म.नव.स. ,मंुबई. 
6. मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधान्नरषद, म.नव.स.,मंुबई. 
7. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र र्ासन, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
8. उ्ाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र रृ्हननमाण व क्षते्रनवकास प्रानधकरण, 

रृ्हननमाण भवन, वादं्र (्ूवग), मंुबई-५१. 
9. व्यवस्था्कीय संचालक, नर्वर्ाही ्ुनवगसन प्रकल् मयानदत, वादें्र (्ूवग), मंुबई-५१. 
10. मुख्य कायगकारी अनधकारी, झो्ड्ट्टी ्ुनवगसन प्रानधकरण, वादें्र (्ूवग), मंुबई-५१. 
11. मुख्य कायगकारी अनधकारी, धारावी ्ुनवगसन प्रकल्, रृ्हननमाण भवन, वादें्र (्ूवग), मंुबई-५१. 
12. संचालक, नर्र्नरषद प्रर्ासन संचालनालय, मंुबई. 
13. ननवडनस्ती/रृ्ननधो-२ कायासन, रृ्हननमाण नवभार्, मंत्रालय,मंुबई-३२.  

Ramchandra 
Dhanawade
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