
 
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी अमंलबजावणी 
यंत्रणानंा सूचना ननर्गनमत करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
रृ्हननमाण नवभार् 

शासन पनरपत्रक क्रमाकं : प्रआयो-2019/ प्र.क्र. 75/रृ्ननधो-2 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 
3 रा मजला, मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 

नदनाकं:- 15  जुलै, 2019 
 

वाचा:- शासन ननणगय क्रमाकं : प्रआयो.2015/प्र.क्र.110/रृ्ननधो-2 (सेल), नद. 9 निसेंबर, 2015. 
 

शासन पनरपत्रक :- 

   “प्रधानमंत्री आवास योजना, सन 2022 पयंत सवांसाठी घरे” या योजनेंतर्गत 
राज्यातील 19.40 लक्ष बघेर कुटंुबाना स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे उनदष्ट्ट आहे. 
यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकलपासंाठी म्हािा, स्थाननक स्वराज्य संस्था, 
शासकीय व ननमशासकीय संस्थाना शासकीय जमीन रु.1/- प्रनत चौ.मी.या नाममात्र दराने उपलब्ध 
करण्यात आली आहे.  मोजणी फी मध्ये प्रचनलत मोजीणी फी च्या 50% सवलत देण्यात आली असून 
आर्थथकदृष्ट्टया दुबगल घटक तसेच अलप उत्पन्न र्टातील लाभार्थ्यांकनरता मुद्ांक शुलकात सवलत 
देण्यात येऊन, रु.1000/- इतके मुद्ाकं शुलक नननित करण्यात आले आहे. 

   कें द् शासन तसेच राज्य शासनाकिून प्रधानमंत्री आवास योजना (नार्री) च्या प्रभावी 
आनण पनरणामकारक अंमलबजावणीसाठी एवढया मोठया प्रमाणावर सवलती देऊन उपाययोजना 
करण्यात आलया असतानादेखील अंमलबजावणी यंत्रणा सदर योजनेच्या अंमलबजावणी संदभात 
अपेक्षपे्रमाणे संवदेनशील नसलयामुळे  महाराष्ट्राला इतर राज्याचं्या तुलनेत अपेनक्षत भौनतक प्रर्ती 
साधता आलेली नाही, ही वस्तुस्स्थती आहे. 

   उपरोक्त  वस्तुस्स्थतीच्या पार्श्गभमूीवर प्रधानमंत्री आवास योजना (नार्री) अंतर्गत कामे 
तातिीने करण्याबाबत तसेच सदरची कामे भनवष्ट्यात वळेीच / ननयमीतपणे करण्याबाबत 
अंमलबजावणी यंत्रणानंा  खालीलप्रमाणे सचूना ननर्गनमत करण्यात येत आहे. 

1.          कें द् शासनाने नदलेलया मार्गदशगक सूचनानुंसार राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी 
पाठवावयाच्या घरकुलाचं्या प्रस्तावातील लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी (Eligibility 
Verification),  मानहतीचे प्रमाणीकरण (Data Validation ) इत्यादी बाबी तपासून प्रस्ताव 
सादर करावा. 
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2.            कें द् शासनाने मान्यता नदलेलया प्रस्तावातील लाभार्थ्यांच्या त्याचं्या मानहतीचे  
संलग् नीकरण ( Attachment of Beneficiary with Data)  एमआयएस पोटगलवर अपलोि 
करण्यात याव.े सदर मानहती अभावी कें द् शासनासकिून ननधी नवतरीत होणार नाही, याची 
नोंद घ्यावी.  

3.            घरकुलाचं्या बाधंकामाचे भौनतक आनण आर्थथक प्रर्तीच्या मानहतीचे  व्यवस्थापन 
(Management of Physical and Financial Progress Information on MIS Portal ),   
सरळ लाभ हस्तातंरणाच्या नोंदी (Entries of DBT),  जीओ टॅर्ींर् (Geo Tagging ) इत्यादी 
बाबींची नोंद MIS पोटगलवर वळेोवळेी घेण्यात यावी.  

4.    कें द् शासनाच्या व राज्य शासनाच्या पुढील हप्तत्याच्या ननधीची मार्णी करताना 
यापूवी प्राप्तत ननधीच्या खचाचे उपयोनर्ता प्रमाणपत्र (Utility Certificate) तसेच भौनतक प्रर्ती 
बाबतची मानहती ननधी मार्णीच्या प्रस्तावासोबत पाठवावी.  

5.      आपलया पनरक्षते्रातंर्गत घरकुलांच्या मार्णीच्या अनुषंर्ाने उवगनरत सनवस्तर प्रकलप 
अहवाल तयार करुन ते कें द् शासनाची मंजुरी घेण्याकरीता नोव्हेंबर, 2019 अखेर पयंत 
म्हािाकिे सादर करावते. जेणेकरुन मंजूर झालेलया सवग घरकुलाचं े बाधंकामे प्रधानमंत्री 
आवास योजनेच्या नवहीत कालावधीत पुणग होतील.  

 सदरच ेपनरपत्रक नर्र नवकास नवभार्ाचे अनौपचानरक सदंभग क्रमाकं 8/CR/2019          
नदनाकं 05/07/2019 अन्वये  त्या नवभार्ाने नदलेलया  सहमतीने ननर्गनमत करण्यात येत आहे. 

सदर पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संर्णक साकेंताकं  
201907151229576909 असा आहे. सदरचे  शासन पनरपत्रक निजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्र राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  

 

 

                                                                                                                        ( संजय कुमार ) 
                                                                                                अपर मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत :- 

१) मा.राज्यपालाचंे सनचव, राजभवन (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
३) मा.मंत्री (रृ्हननमाण) याचंे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
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Digitally signed by Sanjay Kumar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c6cda780a664bd4c537c94a2a249577afc90bbf07c70
7be85f26569fae4987d7, 
serialNumber=7f6a534e88d44d938a8d91a468afdfbb8d5554d
d640ec61e66d84245abfe23ec, cn=Sanjay Kumar 
Date: 2019.07.15 12:39:18 +05'30'



शासन पनरपत्रक क्रमांकः प्रआयो-2019/ प्र.क्र. 75/रृ्ननधो-2 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 3  

४) मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) याचंे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
५) मा.नवरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र नवधानसभा, महाराष्ट्र नवधानमंिळ सनचवालय, नवधानभवन, 

मंुबई. 
६) मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरषद, महाराष्ट्र नवधानमंिळ सनचवालय, नवधानभवन, 

मंुबई. 
७) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मंुबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र रृ्हननमाण व क्षते्रनवकास प्रानधकरण, 

रृ्हननमाण भवन, वादें् (पूवग), मंुबई-५१. 
९) महानर्र आयुक्त, महानर्र नवकास प्रानधकरण, मंुबई/पुणे/नानशक/औरंर्ाबाद/नार्पूर. 
१०) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक,शहर आनण औद्योनर्क नवकास महामंिळ,नसिको 

भवन, सीबीिी बेलापूर, नवी मंुबई. 
११)  व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मंुबई नवमानतळ प्रभाव अनधसूनचत क्षते्र (NAINA), मंुबई. 
१२)   व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रस्ते नवकास महामंिळ (MSRDC), मंुबई.  
१३) संचालक,नर्रपानलका प्रशासन संचालनालय, शासकीय पनरवहन सेवा इमारत,  

३ रा मजला, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी,  मंुबई-४०० ०३०. 
१४) सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र रृ्हननमाण नवकास महामंिळ,3 रा मजला, साखर भवन, नरीमन 

पॉईंट, मंुबई. 
१५)  मुख्यानधकारी, संबंनधत नर्रपनरषद / नर्रपंचायत / नर्रपानलका ( प्रधानमंत्री आवास 

योजनेंतर्गत समावशे असलेलया 386 शहरानुसार ) 
१६) ननविनस्ती/ र्ृननधो-2 कायासन, रृ्हननमाण नवभार्, मंत्रालय, मंुबई- 32.  


