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प्रस्तावना - 
                   सन 2022 ्यंत देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर उ्लब्ध करून देण्याच्या अनुषंर्ाने कें द्र 
सरकारने जून, 2015 मध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सवांसाठी घरे' सुरु केलेली आहे. सदर योजनेच्या 
मार्गदशगक सूचनानुंसार या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य मंत्रीमंडळाने 
नदलेलया मान्यतेनुसार संदभीय क्र.1 अन्वये शासन ननणगय ननर्गनमत केला आहे. यानशवाय या योजनेची 
प्रभावी्णे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने संदभीय क्र.1 च्या शासन ननणगयान्वये मा.मुख्य सनचव याचं्या 
अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय मान्यता व संननयंत्रण सनमती” (SLSMC) र्नठत करण्यात आलेली आहे. 
तदनंतर संदभीय क्र.4 च्या आदेशान्वये सुकाण ू अनभकरणास अनभयान संचालनालय म्हणनू घोषीत 
करण्यात आलेले असून उ्ाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी, म्हाडा याचंी संचालक, राज्य अनभयान 
संचालनालय म्हणनू ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. यानशवाय सदर प्रकरणी संदभीय क्र.6 च्या शासन 
ननणगयान्वये, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत न्ा/न्ं च्या प्रस्तावाकंरीता नर्रनवकास नवभार्ाच्या 
अनध्त्याखालील नर्र्ानलका प्रशासन संचालनालयास (DMA) सुकाण ू अनभकरण म्हणनू घोनषत 
करण्यात आलेले असून सचंालक, नर्र्ानलका प्रशासन याचंी राज्यस्तरीय मान्यता व संननयंत्रण सनमती 
(SLSMC) तसेच राज्यस्तरीय मूलयमा्न सनमतीमध्ये (SLAC) सदस्य म्हणनू ननयुक्ती करण्यात आलेली 
आहे.   
 प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील 382 शहरामंध्ये राबनवण्यास कें द्र सरकारने मान्यता नदलेली 
आहे. तसेच राज्यास सन 2022 ्यंत 19.40 लक्ष घरकुलाचं्या बाधंणीचे उनिष्ट्ट देण्यात आलेले आहे. 
रृ्हननमाण व नार्री व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यानंी 21 सप्टेंबर, 2017  रोजी योजनेतील घटक 
क्र.3 (AHP) अंतर्गत सावगजननक-खाजर्ी भार्ीदारी (PPP) तत्वावरील प्रकल्ासंाठीच्या प्रनतकृती (Models) 
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ननर्गनमत केलेलया आहेत. त्यानुसार सावगजननक जनमनींवर राबवावयाच्या प्रकल्ासंाठी 6 प्रनतकृती असून 
खाजर्ी जनमनीवर राबवावयाच्या 2 प्रनतकृती आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेस र्ती देण्याच्या अनुषंर्ाने 
सावगजननक-खाजर्ी धोरणाची (PPP) राज्यात अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. 

 

शासन ननणगय- 
  प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचं्या बाधंकामास र्ती देण्यासाठी तसेच नवनहत करण्यात 

आलेले उनिष्ट्ट ्ूणग करण्याच्या अनुषंर्ाने कें द्र सरकारने सावगजननक-खाजर्ी भार्ीदारी (PPP) तत्वावरील 
प्रकल्ासंाठीच्या 08 प्रनतकृती (Models) ननर्गनमत केलेलया आहेत. त्यामध्ये सावगजननक जनमनींवर 
राबवावयाच्या प्रकल्ासंाठी 06 प्रनतकृती असून खाजर्ी जनमनीवर राबवावयाच्या 02 प्रनतकृती आहेत. 
सावगजननक जनमनीवर राबनवण्यात येणा-या PPP प्रनतकृतीमध्ये राज्य शासन, स्थाननक नार्री स्वराज्य 
संस्था, ननमशासकीय यंत्रणा इ.च्या जनमनीवर खाजर्ी नवकासकाचं्या सहभार्ातून ्रवडणा-या घराचंी 
ननर्ममती करावयाची आहे. तर खाजर्ी जारे्वर खाजर्ी नवकासकाचं्या सहभार्ातून ्रवडणाऱ्या घराचं्या 
ननर्ममती करावयाची आहे. सदर प्रनतकृतींचा संनक्षप्त त्शील खालीलप्रमाणे आहे- 

   सावगजननक जमीनीवर राबवावयाच्या 6 प्रनतकृती (Models)- 
   अ) प्रनतकृती क्र.१- शासकीय जमीनीवर अनुदाननत र्ृहननमाण:- 

  यामध्ये, ननवड केलेलया खाजर्ी नवकासकास सावगजननक प्रानधकरण नाममात्र दराने दीघग 
मुदतीकरीता भाडे्ट्टयाने भखंूड उ्लब्ध करुन देईल. ्रवडणाऱ्या घराचंी रचना, बाधंकाम व 
अथगसहाय्याची जबाबदारी खाजर्ी नवकासकाची राहील. तसेच ्ूवगनननित मानके, ्ूवगनननित दर आनण 
ठरानवक कालमयादेत घरकुलाचंी ननर्ममती व हस्तातंरणाची जबाबदारी खाजर्ी नवकासकाची राहील. 

ब) प्रनतकृती क्र.2-नमश्र नवकनसत क्रॉस अनुदाननत र्ृहननमाण:- 
   यामध्ये, खाजर्ी नवकासकास ्रवडणा-या घराचं्या ननर्ममतीसाठी सावगजननक 

प्रानधकरणाकडून कोणत्याही प्रकारची अदायर्ी करण्यात येणार नाही. त्याऐवजी नवतरीत भखंूडाचा 
बाधंकामासाठी महत्तम वा्र करून नवक्री करण्यास खाजर्ी नवकासकास ्रवानर्ी देण्यात येईल. 
यानशवाय शासनाने उ्लब्ध करून नदलेलया भखंूडाशी समरू् असणा-या खाजर्ी नवकासकाच्या भखंूडाची 
सदर शासकीय भखंूडाबरोबर अदलाबदल करण्याची मुभा नवकासकास असेल. यातं खाजर्ी नवकासक 
खाजर्ी भखंूडावर ्रवडणा-या घराचंी ननर्ममती करेल व शासकीय भखंूडाचा महत्तम बाधंकामासाठी 
स्वत:साठी वा्र करून बाधंकाम करेल.  

 क) प्रनतकृती क्र.3- वार्मषक तत्वावरील अनुदाननत र्ृहननमाण:- 
 प्रनतकृती १ प्रमाणेच या प्रनतकृतीअंतर्गत शासन भखंूड उ्लब्ध करुन देईल. तथान् यामध्ये 

खाजर्ी नवकासकास घरकुलाचं्या हस्तातंरणावळेी नमळणा-या एकरकमी महसूलाऐेवजी १५ ते २० वषाच्या 
कालावधीकरीता प्रतीवषी महसूल नमळेल. अशा प्रकारे नवकासक प्रकल्ाचे व्यवस्था्न करेल आनण उक्त 
कालावधीनंतर नवकासक सदर घरकुले सावगजननक प्रानधकरणास सु्ूदग करेल.  
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 ड) प्रनतकृती क्र.4- वार्मषकी तथा भाडंवल प्रदान अनुदाननत र्ृहननमाण:- 
 सदर प्रनतकृती ही प्रनतकृती 3 शी समरु् आहे. तथान् यामध्ये खाजर्ी नवकासकास 

प्रकल्ाच्या ४० ते ५०% देयक बाधंकाम चालू असताना देण्यात येईल. तर उवगनरत रक्कम  खाजर्ी 
नवकासकास यशस्वी्णे प्रकल् ्ूणग झालयावर ्ुढील 10 वषात प्रत्येक वषी समान हप्त्यात देण्यात येईल. 

 इ) प्रनतकृती क्र.5- प्रत्यक्ष मालकी तत्वावरील र्ृहननमाण:- 
 सदर प्रनतकृती ही प्रनतकृती क्र.1 शी समरु् आहे. तथान् यामध्ये खाजर्ी नवकासक व 

लाभाथी यामंध्ये थेट आर्मथक संबंध राहील. यातं शासनाकडून जमीन व अनुदान उ्लब्ध करून देण्यात 
येईल. तर घरकुलाची ककमत लाभाथी थेट नवकासकास अदा करील. 

ई) प्रनतकृती क्र.6- प्रत्यक्ष भाडे तत्वावरील र्ृहननमाण:- 
 सदर प्रनतकृती ही प्रनतकृती क्र.5 शी समरु् आहे. तथान् यामध्ये घराची मालकी खाजर्ी 

नवकासकाची राहील. तर लाभाथी ननयनमत घरभाडे नवकासकास अदा करेल. अशा प्रकारे खाजर्ी 
नवकासक घराची ककमत लाभार्थ्यांकडून थेट वसूल करेल. यानशवाय खाजर्ी नवकासक अशा घरकुलाचंी 
्ूवगनननित कालावधीसाठी देखभाल करील.   
खाजर्ी जनमनीवर राबवावयाच्या 2 प्रनतकृती (Models)- 
           १) प्रनतकृती-अ:-कजग संलग्न व्याज अनुदानाच्या (CLSS) माध्यमातून रृ्हननमाण:-  
  यामध्ये खाजर्ी नवकासक भखंूड उ्लब्ध करून देईल. सदर प्रकल्ाची रचना, बाधंकाम व 
नवत्तसहाय्य यासाठी तसेच ्ूवगनननित मानके, ्ूवगनननित दर व नवनहत कालावधी आनण संलग्न सेवकेरीता 
खाजर्ी नवकासक जबाबदार राहील. सदर प्रनतमानांतर्गत नवनहत दजानुसार बाधंकाम समाधानकारकरीत्या 
्ूणग करून लाभार्थ्यांना घरकुलाचंे हस्तातंरण करणे तसेच सदर घरकुलाचंी ककमत संबंनधत लाभार्थ्यांकडून 
वसूल करणे आदी जबाबदारी संबंनधत नवकासकाची राहील. घरकुलाचा ताबा घेतेवळेी घरकुलाची 
्ूवगनननित ककमत एकरकमी अथवा समान मानसक हप्त्यातं नवकासकाला अदा करण्याची जबाबदारी 
लाभार्थ्याची राहील. तर लाभार्थ्यांची ्ात्रता व ननवड करण्याची जबाबदारी कजग देणा-या बँकेची राहील. 
लाभाथी, बँक व नवकासकामंध्ये सावगजननक प्रानधकरण आवश्यक ते समन्वयन करील.  

१)  प्रनतकृती-ब:- ्रवडणाऱ्या घराचंी ननर्ममती (AHP) करण्याच्या माध्यमातून रृ्हननमाण:- 
    सदर प्रनतकृती ही प्रनतकृती-अ शी समरु् आहे. तथान् यामध्ये घरकुलाची ककमत 
सावगजननक प्रानधकरण नननित करेल. तसेच सावगजननक प्रानधकरणाकडून लाभार्थ्यांची ्ात्रता नननित 
करण्यात येवून प्रकल् सरुु होण्या्ूवी लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात येईल. सदरची प्रनक्रया ्ात्र 
लाभार्थ्यांमधून ्ारदशगक ्ध्दतीने करण्यात येईल. यामध्ये सावगजननक प्रानधकरणास नवनवध नार्री संस्था 
तसेच अशासकीय संस्थाचं ेसहाय्य घेता येईल. तसेच नवनहत दजानुसार बाधंकाम समाधानकारकरीत्या ्ूणग 
करून लाभार्थ्यांना घरकुलाचंे हस्तातंरण केलयानंतर सदर घरकुलाचंी ककमत संबंनधत लाभार्थ्यांकडून 
खाजर्ी नवकासक वसूल करेल. यामध्ये नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वा्र करणा-यास प्राधान्य देण्यात येईल. 
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2. सावगजननक  व खाजर्ी जनमनीवरील र्ृहप्रकल्ासंाठी अनुज्ञेय होणा-या सवलती- 
 आर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटक/ अल् उत््न्न र्टातील ्ात्र लाभार्थ्यांच्या ननवासी 

प्रयोजनासाठी सावगजननक जनमनीवर तसेच, खाजर्ी जनमनीवर सुयोग्य नठकाणी फक्त EWS/LIG ची 
घरकुले बाधंण्याची तयारी दशगनवणा-या खाजर्ी जमीन मालक/नवकासकास नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वा्र 
करण्याच्या अटीवर नवकनसत करण्यात येणा-या रृ्हप्रकल्ानंा शासन खालील सवलती प्रदान करण्याचा 
ननणगय घेत आहे. 

१) आर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटकाबरोबरच अल् उत््न्न र्टातील लाभार्थ्यांच्या रृ्हप्रकल्ानंा संयुक्त 
मोजणी शुलकामध्ये ५०% सूट देण्यात येईल, 
 २) आर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटकाबरोबरच अल् उत््न्न र्टातील लाभार्थ्यांच्या ्नहलया दस्तासाठी 
केवळ रु.१०००/- इतके मुद्राकं शुलक आकारण्यात येईल, 

३) लाभार्थ्यांना कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचना व राज्य शासनाच्या नदनांक 9/12/2015 च्या 
शासन ननणगयानुसार अनुदान देण्यात येईल. (कें द्र व राज्य शासन अनुक्रमे रु.1/१.५ लक्ष व रु.१ लक्ष), 
 ४) योजनेंतर्गत समानवष्ट्ट रृ्हप्रकल्ानंा 2.5 चटई क्षते्रफळ ननदेशाकं (FSI) अनुज्ञये राहील, 
 ५) सदर योजना हरीत /ना-नवकास क्षते्रात देखील राबनवण्यात येईल. मात्र सदर क्षते्रावर केवळ 1 
इतका चटई क्षते्रफळ ननदेशाकं (FSI) लारू् राहील. 
 ६) सदर योजनेंतर्गत ्ात्र प्रकल्ानंा नवकास शुलकातून सूट देण्याबाबत नर्रनवकास नवभार्ाकडून 
स्वतंत्र्णे शासन ननणगय ननर्गनमत करण्यात येईल. 
3.   PPP अंतर्गत र्ृहननमाण प्रकल्ासाठी नवकासकाच्या ननवडीचे ननकष- 
  प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत PMAY-MIS वरील लाभार्थ्यांच्या मार्णी/ नीदणीस 
अनुसरुन ्रवडणा-या घराचं्या ननर्ममतीसाठी जनमनीची उ्लब्धता नवचारात घेतली जाईल. कें द्र शासनाने 
सप्टेंबर, 2017 मध्य े प्रनसध्द केलेलया "सावगजननक-खाजर्ी सहभार्ातून ्रवडणा-या घराचंी ननर्ममती 
धोरण" मधील प्रत्यके प्रनतकृतीतील मानके/्नरमाणे यांस अनुसरुन खाजर्ी नवकासकाची ननवड करण्यात 
येईल. 
 अ) सावगजननक  जनमनींवरील  प्रनतकृतीसाठी:- 
्रवडणा-या घराचं्या ननर्ममतीसाठी संबंनधत स्थानीक नार्री स्वराज्य संस्था/ सावगजननक प्रानधकरण 
जनमनीची नननिती करून खुलया व ्ारदशगक ्ध्दतीने खाजर्ी नवकासकाची ननवड करील. खाजर्ी 
नवकासकानंा सदर योजनेत सहभार्ी होण्यासाठी त्यानंा अनुज्ञये करण्यात आलेलया उक्त सवलतींच्या 
बदलयात त्यानंी खालील अटींची ्ूतगता करणे आवश्यक राहील. 

१) नननवदा प्रनक्रयेव्दारे खाजर्ी नवकासकानंा योजनेत सहभार्ी व्हाव ेलारे्ल, 
 २) सावगजननक प्रानधकरणाने उ्लब्ध करुन नदलेलया जनमनीवर फक्त आर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटक/ 
अल् उत््न्न र्टातील लाभार्थ्यांसाठीच घरकुले बाधंणे आवश्यक राहील,  
 3) सदर जनमनींवर अनुज्ञेय होणा-या घरकुलां् ैकी ५०% घरकुलाचंी ककमत MHADA च्या प्रचनलत 
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ककमत धोरणानुसार शासन नननित करील, 
  4) खाजर्ी नवकासकास उ्लब्ध होणा-या उवगरीत ५०% घरकुलां् ैकी जो खाजर्ी नवकासक महत्तम 
घरकुलाचंी MHADA च्या प्रचनलत ककमत धोरणानुसार ककमत नननित करून त्याची नवक्री करण्याची तयारी 
दशगवील त्यास योजनेकरीता ्ात्र ठरनवण्यात येईल. 

 ब) खाजर्ी जनमनींवरील प्रनतकृतीसाठी:- 
 १) योजनेत सहभार्ी होण्यासाठी उक्त खाजर्ी जनमनीवर फक्त आर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटक/ अल् 
उत््न्न र्टातील लाभार्थ्यांसाठीच घरकुले बाधंणे आवश्यक राहील, 
 २) सदर जनमनींवर अनुज्ञेय होणा-या घरकुलां् ैकी ५०% घरकुलाचंी ककमत MHADA च्या प्रचनलत 
ककमत धोरणानुसार शासन नननित करील इ. 
 3) जर एखाद्या सुयोग्य नठकाणी लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात एका्ेक्षा अनधक खाजर्ी 
नवकासकानंी प्रस्तुत योजनेंतर्गत सहभार् नीदनवलयास, अशा खाजर्ी नवकासकां्ैकी जो खाजर्ी नवकासक 
त्यास उ्लब्ध होणा-या ५०% घरकुलां् ैकी महत्तम घरकुलाचंी ककमत MHADA च्या प्रचनलत ककमत 
धोरणानुसार नननित करून त्याची नवक्री करण्याची तयारी दशगवील त्यास ्ात्र ठरनवण्यात येईल इ. 
4.   PPP अंतर्गत सावगजननक तसेच खाजर्ी जनमनींवर राबनवण्यात येणा-या रृ्हप्रकल्ानंा 
नवकास ननयंत्रण ननयमावली (DCR), नवकास योजना (DP) व स्थावर मालमत्ता ननयमन अनधननयम (RERA) 
मधील तरतुदी लारू् राहतील.  
5.  खाजर्ी जमीनींवरील प्रनतकृतींसाठी खाजर्ी नवकासकाकंडून भखंूड उ्लब्ध केला जाणार 
असलयाने सदर भखंूडाच ेक्षते्र, मालकी, बोजा, अनतक्रमणे आदी बाबींची स््ष्ट्टता होण्यासाठी खाजर्ी जमीन 
तसेच नवकासकाच्या ननवडीसाठी खालील अटी/ननकष नननित करण्यात येत आहेत. 

 अ) नवकासक / संस्थाचंी ्ार्श्गभमूी:- 
 १) नननवदाकार ककवा नननवदाकाराचंा संघ यामंध्ये मुख्य नननवदाकार भारतीय कं्नी कायदा, 

1956 (ककवा 2013) अथवा भारतीय भार्ीदारी कायदा, 1932 अथवा मयानदत दानयत्व अनधननयम, 2008 
अंतर्गत नीदणीकृत असावा, 

 २) नननवदाकार ककवा नननवदाकाराचं्या संघातील भार्ीदार याचं्याकडे त्याचं्या नावाचे 
आयकर प्रानधकरणाकडे ्नॅकाडग असाव,े 

 ३) नननवदा भरण्याच्या तारखेस नननवदाकार ककवा नननवदाकाराचं्या संघातील भार्ीदाराचंे 
नावं कें द्रशासन, राज्यशासन, कें द्रशासीत प्रदेश अथवा सावगजननक क्षते्रातील कं्न्याचं्या काळया यादीत 
अथवा घोटाळेबाजाचं्या यादीत नसाव,े 

 ४) नननवदाकार ककवा नननवदाकाराचंा संघ यामंध्ये मुख्य नननवदाकार यानंी महारेरा 
कायद्यातंर्गत प्रकल्ाची नीदणी करणे अननवायग राहील, 

 ५) नननवदाकार ककवा नननवदाकाराचंा संघ यामंध्ये मुख्य नननवदाकार याचं्या ्ूवीच्या वषातील 
वार्मषक उलाढाल प्रकल्ाच्या नकमतीएवढी असावी इ. 
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 ब) जनमनीची मानहती:- 
 १) जनमनीचे  नशषगक:- नननवदेच्या तारखेनदवशी जमीन संबंनधत नननवदाकार खाजर्ी 

नवकासकाचे नाव े असणे आवश्यक राहील. तर फमगच्या बाबतीत जमीन फमगच्या नावावर असावी. 
नननवदेसाठी खाजर्ी नवकासकाने जनमनीचा सं्ूणग नशषगक त्ासणी अहवाल सोबत जोडावा. 

 २) जमीनीवरील भार:- नननवदेत नमूद जमीन मोकळी व ्ूणग्णे भार /बोजारनहत असावी. 
प्रकल्ाच्या अंमलबजावणीवर ्नरणाम करेल अशा कोणत्याही प्रकारची अनतक्रमणे, शुलक, धारणानधकार, 
भाडे्ट्टा, तारण, र्हाणखत केलेली नसावीत. तसचे सदर जमीन कोणत्याही स्वरू्ाच्या खटलयां् ासनू 
मुक्त असावी. तसेच सदर जमीन कोणत्याही प्रानधकरणाने भसूं्ादनासाठी प्रस्तानवत केलेली नसावी, 

 ३) जमीनीचा ताबा:- जमीन ्ूणग्णे खाजर्ी भार्ीदार (फमग ककवा व्यक्ती) याचं्या ताब्यात 
असावी, 

 ४) प्रचनलत नवकास आराखडयानुसार (DP) प्रस्तानवत जनमनीवर ्रवडणारी घरे बाधंणे 
शक्य असाव,े 

 ५) संबंनधत जमीन स्थाननक नार्री स्वराज्य संस्थेच्या अनधसूनचत क्षते्रात असावी इ. 
क) तानंत्रक मूलयाकंनाचे मा्दंड-: 

 खाजर्ी नवकासकाने उ्रोक्त 'अ' व 'ब' येथील ननकषाचंी ्ूतगता केलयानंतर सोबतच्या 
नववरण्त्र-1 व 2 मधील मुद्याचं्या आधारे तांनत्रक मूलयाकंन करण्यात येईल. 

 सदर नववरण्त्र-1 व 2 मधील मुलयाकंनाच्या आधारे खाजर्ी जनमनींवरील 
रृ्हप्रकल्ासाठी संबंनधत खाजर्ी नवकासकाच्या प्रस्तानवत प्रकल्ाने एकुण 100 रु्णां् ैकी 70 रु्ण नमळनवणे 
आवश्यक आहे. 

 सदर शासन ननणगय नवत्त नवभार्ाचा अनौ्चारीक संदभग क्र. 8/व्यय-3, नदनाकं 8/1/2018 
ला अनुसरुन ननर्गनमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उ्लब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801111732371109 असा आहे. हा आदेश नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
  
            

                                                                     (रा.की.धनावडे) 
                  उ् सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
 १) मा.राज्य्ालाचंे सनचव,राजभवन, (्त्राने) 
 २) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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 ३) मा.मंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
 ४) मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
 ५) मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, म. नव. स., नवधानभवन, मंुबई. 
 ६) मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधान्नरषद, म. नव. स., मंुबई 
 ७) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
 ८) उ्ाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र रृ्हननमाण व क्षते्रनवकास प्रानधकरण, 

           रृ्हननमाण भवन,वादें्र(्ूवग),मंुबई-५१. 
 ९) व्यवस्था्कीय संचालक,नशवशाही ्ुनवगसन प्रकल् मयानदत, वादें्र (्ूवग), मंुबई-५१. 
 १०) मुख्य कायगकारी अनधकारी, झो्ड्ट्टी ्ुनवगसन प्रानधकरण, वादें्र(्ूवग), मंुबई-५१. 
 ११) मुख्य कायगकारी अनधकारी, धारावी ्ुनवगसन प्रकल्, रृ्हननमाण भवन, वादें्र(्ूवग),मंुबई. 
 १२) संचालक, नर्र्नरषद प्रशासन संचालनालय, मंुबई. 
     13) ननवडनस्ती/रृ्ननधो-२ कायासन, रृ्हननमाण नवभार्,मंत्रालय, मंुबई-३२. 

  



शासन ननणगय क्रमांकः प्रआयो/2017/प्र.क्र. 12 /रृ्ननधो-2/नशकाना 
 

पषृ्ठ 12 ्ैकी 8  
 

नववरण्त्र क्र.1 
 

१) समूह / संघटनेचा सामथग:- 
अ

.क्र.  
्ात्रता ननकष रु्ण 

1. नननवदाकार ककवा 
नननवदाकाराचंा संघ यामंधील मुख्य 
नननवदाकाराची नननवदा क्षमता =
2*A*N 

A=मार्ील वषातील 
नननवदाकाराची आर्मथक उलाढाल    

N=नननवदेतील कामाचा 
कालावधी 

अ (नननवदाकाराची नननवदा क्षमता > प्रकल्ाच्या 
अंदानजत मूलयाइतके असलयास - 5 रु्ण 

ब (नननवदाकाराची नननवदा क्षमता > प्रकल्ाच्या 
अंदानजत मूलयाच्या 1.5 ्ट असलयास - 10 रु्ण 
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नववरण्त्र क्र.2 
 २) जनमनीची मानहती:- 

  क्र. ्ात्रता ननकष रु्ण 
१   १. जमीनीचा प्रवशेमार्ग-

जनमनीचे स्थान, रस्ते, ्ाणी, 
वीज, कचरा नवलहेवाट इ. 
बाबी जनमनीची ननवड 
करताना नवचारात घेतलया 
जातील.  

अ) जनमनीकडे जाण्यासाठी सावगजननक रस्ते तसचे इतर 
घरेलू सुनवधा जसे की, जनो्योर्ी सेवा आनण साडं्ाण्याचा ननचरा 
तसेच कच-याची नवलहेवाट करणारी व्यवस्था- 15 रु्ण 

ब) जमीन सावगजननक रस्त्यां् ासून 100 मीटरच्या आत 
असलयास आनण इतर ्ायाभतू सुनवधा ्ुरनवण्याकनरता काही 
अनतनरक्त ्ायाभतू सुनवधा ्ुरनवणे आवश्यक असलयास-10 रु्ण 

क) जमीन सावगजननक रस्त्यां् ासून 100 मीटर्ेक्षा जास्त 
अंतरावर  असलयाने  तसेच प्रस्तानवत क्षते्रावर जाण्याकनरता 
असणाऱ्या ्ोहोच रस्त्याबाबत वरे्ळयाने कायगवाही करणे आवश्यक 
असलयास अनधकच्या ् ायाभतू सुनवधा ् ुरनवणे आवश्यक असलयास  - 
5 रु्ण   

ड) जमीन सावगजननक रस्त्यां् ासून ५00 मी. ्ेक्षा जास्त 
अंतरावर असलयास, जनो्योर्ी सेवानवषयक सुनवधा तसेच कचरा 
व्यवस्था्नाचा अभाव असलयास ज्यातं जुने बाधंकाम  जनमनदोस्त 
करणे, मोठया प्रमाणावरील खोदकाम आनण मोठया प्रमाणावर 
्ायाभतू सुनवधा ्ुरनवणे आवश्यक असलयास -0 रु्णअ) जनमनीकडे 
जाण्यासाठी सावगजननक रस्ते तसेच इतर घरेलू सुनवधा जसे की, 
जनो्योर्ी सेवा आनण साडं्ाण्याचा ननचरा तसेच कच-याची 
नवलहेवाट करणारी व्यवस्था- 15 रु्ण 

ब) जमीन सावगजननक रस्त्यां् ासून 100 मीटरच्या आत 
असलयास आनण इतर ्ायाभतू सुनवधा ्ुरनवण्याकनरता काही 
अनतनरक्त ्ायाभतू सुनवधा ्ुरनवणे आवश्यक असलयास-10 रु्ण 

क) जमीन सावगजननक रस्त्यां् ासून 100 मीटर्ेक्षा जास्त 
अंतरावर  असलयाने  तसेच प्रस्तानवत क्षेत्रावर जाण्याकनरता 
असणाऱ्या ्ोहोच रस्त्याबाबत वरे्ळयाने कायगवाही करणे आवश्यक 
असलयास अनधकच्या ् ायाभतू सुनवधा ् ुरनवणे आवश्यक असलयास  - 
5 रु्ण   
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ड) जमीन सावगजननक रस्त्यां् ासून ५00 मी. ्ेक्षा जास्त 
अंतरावर असलयास, जनो्योर्ी सेवानवषयक सुनवधा तसेच कचरा 
व्यवस्था्नाचा अभाव असलयास ज्यातं जुने बाधंकाम  जनमनदोस्त 
करणे, मोठया प्रमाणावरील खोदकाम आनण मोठया प्रमाणावर 
्ायाभतू सुनवधा ्ुरनवणे आवश्यक असलयास -0 रु्ण 

     2. जमीनीचे रु्ातंरण- 
जनमनीचा  वा्र प्रभावी आनण 
सुनननित  करण्यासाठी 
जमीन बाधंकाम करण्याजोर्ी 
असणे 

अ) जमीन सं्ूणगत:  स्ाट असलयास - 5 रु्ण 
ब) कमीत-कमी चढ-उताराची जमीन असलयास  - 2 रु्ण 
क) जनमनीत मोठया प्रमाणावरील चढ-उताराची जमीन 

असलयास- 0 रु्ण  

      3. जनमनीवर प्रवशे 
करण्यासाठीच्या हक्काचं्या 
अनुषंर्ाने ननकष-  

अ) प्रकल् जमीनीवर प्रवशे करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची 
बाधा नसलेली जमीन - 5 रु्ण 

ब) प्रकल् जमीनीवर प्रवशे करण्यासाठी अनधकार 
त्ासण्याची र्रज आहे आनण प्रवशे करण्यासाठी  कायदेशीर बाबींची 
्ूतगता करावी लार्णार असलयास - 3 रु्ण 

क) प्रकल् जमीनीवर  प्रवशे करण्यासाठी  मयानदत अनधकार 
असतील व त्यानुषंर्ाने कायदेशीर बाबी त्ासून त्याची ्ूतगता करणे 
आवश्यक असलयास - 1 रु्ण 

ड) प्रकल् जनमनीवर  प्रवशे करण्यासाठी  अनधकारा ंनवषयी 
प्रमुख  अन्वषेण आवश्यक असेल आनण कायदेशीर मदत द्यावी 
लार्णार असलयास  - 0 रु्ण  

     4. एकाकी स्थळ- आरोग्यवधगक 
्नरसरातील जमीन प्रकल् 
नवकनसत करण्यासाठी 
नवचारात घेतली जाईल.  

अ) प्रस्तानवत जनमनीच्या आस्ास आरोग्यावर ्नरणाम 
करणारे कोणतेही अस्वीकारहायग घटक नसलयास - 5 रु्ण 

ब) प्रस्तानवत जनमनीच्या आस्ास आरोग्यावर ्नरणाम 
करणारे कोणतेही अस्वीकारहायग घटक जसे की, नवद्यतुवानहनी, 
औद्योनर्क महामार्ग अथवा प्रदुषण (रासायननक, हवा, ध्वनी, 
प्रकाशसस्रोत अथवा दुष्ट््नरणामकारक ) 300 मीटरच्या आत 
असलयास  - 3 रु्ण 

क) प्रस्तानवत जनमनीच्या आस्ास आरोग्यावर ्नरणाम 
करणारे कोणतेही अस्वीकारहायग घटक जसे की, नवद्यतुवानहनी, 
औद्योनर्क महामार्ग अथवा प्रदुषण (रासायननक, हवा, ध्वनी, 
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प्रकाशसस्रोत अथवा दुष्ट््नरणामकारक ) 100 मीटरच्या आत 
असलयास-1 रु्ण 

ड) प्रस्तानवत जनमनीच्या आस्ास आरोग्यावर ्नरणाम 
करणारे कोणतेही अस्वीकारहायग घटक जसे की, नवद्यतुवानहनी, 
औद्योनर्क महामार्ग अथवा प्रदुषण (रासायननक, हवा, ध्वनी, 
प्रकाशसस्रोत अथवा दुष्ट््नरणामकारक ) 50 मीटरच्या आत 
असलयास-0 रु्ण  

     ५. ्ूराचा  धोका व भू् ृष्ट्ठावरील 
्ाण्याचा ननचरा-प्रकल्ाच्या 
जारे्वर तसेच लर्तच्या 
्नरसरात ्ुराचा धोका 
टाळून तेथील जनतेचे आनण 
सं्त्तीचे ्ुरा्ासून सरंक्षण  

अ) ्ाण्याचा उत्तमनरत्या ननचरा होणारी जनमन - 5 रु्ण 
ब) ्ाण्याचा बहुताशं ननचरा होणारी जमीन- 3 रु्ण 
क) ्ावसाच्या ्ाण्याचा अल् ननचरा होणारी जमीन  - 1 रु्ण 
ड) ्ाण्याचा ननचरा न होणारी जमीन  - 0 रु्ण 

      6. ननरंतरता- ज्यात सावगजननक 
वाहने, बसर्ाडया यांची 
सुनवधा असेल आनण कमीत 
कमी वळेेत ्ोहचता येईल 
तसेच जेथे शुध्द हवा व उत्तम 
जीवनशैली उ्भोर्ता 
येईल. 

 
 

अ) प्रकल्स्थळी सहज्णे (्ायी १० नमनीटा्ेक्षा कमी अंतर) 
्ोहोचता येणारा प्रचनलत बस मार्ग असलयास व त्या नठकाणी 
जाण्यास असणारी बस फेरीची वारंवारता उत्तम असलयास - 5 रु्ण 

ब) प्रकल्स्थळी सहज्णे (्ायी १० नमनीटा्ेक्षा कमी अंतर) 
्ोहोचता येणारा प्रचनलत बसमार्ग असेल तथान् त्या नठकाणी 
जाण्यास असणारी बस फेरीची वारंवारता उत्तम नसलयास - 3 रु्ण 

क) प्रकल्स्थळी सहज्णे ्ोहोचता येणारा प्रचनलत बस 
मार्ग   ्ायी १० नमनीट अंतरा्ेक्षा जास्त अंतरावर असलयास व  
त्यानठकाणी जाण्यास असणारी बस फेरीची वारंवारता उत्तम 
असलयास  - 1 रु्ण 

ड) प्रकल्स्थळी सहज्णे ् ोहोचता येणारा प्रचनलत बस मार्ग   
्ायी १० नमनीट अंतरा्ेक्षा जास्त अंतरावर असून   त्यानठकाणी 
जाण्यास असणारी बस फेरीची वारंवारता उत्तम नसलयास - 0 रु्ण 

     7. ननरंतरता- ज्यात नकरकोळ 
सोयीसुनवधेची सहज 
उ्लब्धता असेल. 

 
 

अ) प्रकल् जनमनी्ासून दुकाने व अन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा  ्ायी ५ नमननटाच्या अंतरावर असलयास   - 5 रु्ण 

ब) प्रकल् जनमनी्ासून दुकाने व अन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा  ्ायी १० नमननटाच्या अंतरावर असलयास - 3 रु्ण 
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क) प्रकल् जनमनी्ासून दुकाने व अन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा  ्ायी २० नमननटाच्या अंतरावर असलयास - 1 रु्ण 

ड) प्रकल् जनमनी्ासून दुकाने व अन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा  ्ायी २० नमननटां् ेक्षा जास्त अंतरावर असलयास आनण 
त्यासाठी लोकानंा कार ककवा बसने प्रवास  करावा लार्णार 
असलयास - 0 रु्ण   

     8. स्थाननक मूलभतू सुनवधा- 
ज्यातं शाळा, आरोग्य कें दे्र 
आदींची सुनवधा असेल.  

अ) जेथे ्ूवी्ासून शाळा, आरोग्य कें दे्र आदींची १० 
नमननटाचं्या अंतरावर मुलभतू सुनवधा असलयास -10 रु्ण 

ब) जेथे ्ूवी्ासून शाळा, आरोग्य कें दे्र आदींची १० ते 20  
नमननटाचं्या अंतरावर मुलभतू सुनवधा असलयास -5 रु्ण 

क) जेथे ्ूवी्ासून शाळा, आरोग्य कें दे्र आदींची बस / कारने 
प्रवास करताना 15 नमननटां् ेक्षा अनधक नाही अशा अतंरावर मुलभतू 
सुनवधा असलयास -3 रु्ण . 

ड) सदर नठकाणी स्थाननक सुनवधा नव्याने ्ुरनवणे आवश्यक 
असलयास- 0 रु्ण  

      ९. सासं्कृनतक, धार्ममक आनण 
करमणकूीच्या सुनवधा- 
गं्रथालये, प्राथगनास्थळे, 
नसनेमारृ्हे, नक्रडा व 
सापं्रदानयक कें दे्र इत्यादी  

अ) प्रकल् जनमनी्ासून सासं्कृनतक, धार्ममक आनण 
करमणकुीच्या सोयी सुनवधा ्ायी 10 नमननटाचं्या आत असलयास - 5 
रु्ण 

ब) प्रकल् जनमनी्ासून सासं्कृनतक, धार्ममक आनण 
करमणकुीच्या सोयी सुनवधा ्ायी 10 ते २०  नमननटाचं्या आत 
असलयास- 3 रु्ण 

क) प्रकल् जनमनी्ासून सासं्कृनतक, धार्ममक आनण 
करमणकुीच्या सोयी सुनवधा बस ककवा कारने 1५  नमननटाचं्या आत 
असलयास- 1 रु्ण 

ड) प्रकल् जनमनीच्या आस्ास कोणत्याही सांस्कृनतक, 
धार्ममक आनण करमणकुीच्या सोयी सुनवधा उ्लब्ध नसलयाने त्या  
नव्याने ननमाण करणे आवश्यक असलयास- 0 रु्ण  

    १0. तातं्रीक सनमतीचे मुलयाकंन  कमाल 30 रु्ण 
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