केंद्र शासनाकडू न प्रधानमंत्री आवास
योजनेतंर्गत कोकण मंडळास ननधी नवतरीत
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
र्ृहननमाण नवभार्
शासन ननणगय क्रमांकः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.४०/र्ृननधो-२
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२.
नदनांक- २७ माचग, २०१७.

वाचा - १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. I-14011/15/2016-HFA-4(FTS-15255) नद.२९.९.२०१६.
२) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी यांचे क्र.मुअ-२/उमुअ/काअ-१/प्रआयो/प्रा./नस्ती
क्र.७२/३६८/१७/नद.२४.३.२०१७ चे पत्र.

प्रस्तावना प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत राज्यातील एकूण १३ शहरांकनरता रु.३७१.५८ कोटी
इतका ननधी केंद्र शासनाकडू न संदभीय क्र.१ वरील नद.२९.९.२०१६ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला
आहे . सदर ननधी राज्याचा एकनत्रत ननधीमध्ये जमा झालेला आहे . यापैकी 327.186 इतका ननधी
कोकण मंडळातील ११ प्रकलपांकनरता मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १६४.९७६ कोटी
इतका ननधी नवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणगय प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत केंद्र शासनाने प्राप्त झालेलया रु.३७१.५८ कोटी ननधीपैकी
कोकण मंडळातील खालील नववरणपत्रात दशगनवलेलया एकूण ४२३८४ घरकुलांकनरता प्रमाणे
रु.२५४.३७६ कोटी इतका ननधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी कोकण मं डळाने मार्णी केलेलया
एकूण २७४९६ घरकुलांकनरता रु.१६४.६९ कोटी इतका ननधी राज्यस्तरीय मान्यता व संननयंत्रण
सनमती व केंद्रीय मान्यता व संननयंत्रण सनमती यांनी नमूद केलेलया अटी व शतीच्या अधीन राहू न
सुकाणू अनभकरणास (म्हाडा) ननधी नवतरीत करण्यासाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
अ.

प्रकलपाचे नांव

क्र.
१

मौजे,बारवे

मंजूर

केंद्र शासनाचा मार्णी केलेलया केंद्र

घरकुलांची

पनहला

संख्या

(४०%) रु.कोटी

संख्या

(४०%) रु.कोटी

६.८८८

८३४

५.००४

ता.कलयाण, ११४८

हप्ता घरकुलांची

शासनाचा

पनहला

नज.ठाणे
२

मौजे,भंडाली,नज.ठाणे

१८०४

१०.८२४

१७७२

१०.६३२

३

मौजे, भंडाली,नज.ठाणे

६३८०

३८.२८

६४८

३.८८८

४

मौजे, र्ोठे घर,नज.ठाणे

३८२२

२२.९३२

३४८४

२०.९०४

हप्ता

शासन ननणगय क्रमांकःप्रआयो.२०१७/प्र.क्र.४०/र्ृननधो-२

अ.

प्रकलपाचे नांव

क्र.
५

मौजे,खोणी,ता.कलयाण,

मंजूर

केंद्र शासनाचा मार्णी केलेलया केंद्र

घरकुलांची

पनहला

संख्या

(४०%) रु.कोटी

संख्या

(४०%) रु.कोटी

६३८०

३८.२८०

७१५०

४२.९०

२२८६२

१३७.१७२

१३६०८

8१.६४८

४२३८४

२५४.३७६

२७४९६

१६४.९७६

हप्ता घरकुलांची

शासनाचा

पनहला

हप्ता

नज.ठाणे
६

मौजे-नशरढोण,
ता.कलयाण,नज.ठाणे
एकूण

२.

सदर ननधीच्या उपयोर्ाबाबतचे उपयोनर्ता प्रमाणपत्र सुकाणू अनभकरणास सादर करण्याची

दक्षता संबंनधत मंडळानी घ्यावी.
या प्रयोजनावर होणारा खचग मार्णी क्रमांक क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ग २२१६ , र्ृहननमाण, 80सवगसाधारण, 103 र्ृहननमाण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (08) सवासाठी घरे (08) (01) सवांसाठी घरे अंमलबजावणी यंत्रणा सहायक अनुदाने केंद्र नहस्सा (60%) (२२१६ २९९६) 31 सहायक अनुदाने (वेतनत्तर)
या लेखाशीर्ाखाली अथगसंकल्लपत करण्यात आलेलया तरतूदीमधून भार्नवण्यात यावा.
३.

वरील शासन ननणगय नवत्त नवभार्ाच्या नद.२० एनप्रल,२०१६ च्या पनरपत्रकातील नदलेलया

सूचनानुसार व प्रशासकीय नवभार्ांना प्रदान करण्यात आलेलया प्रानधकारानुसार ननर्गनमत करण्यात येत
आहे. प्रस्तुत प्रकरणी नवत्त नवभार्, शासन पनरपत्रक नद.२० एनप्रल,२०१६ मध्ये पनरच्छे द क्र.७ ते १८ मधील
अटींची व पनरनशष्ट्टातील क्र. ९ मध्ये तपासणी सूचीतील अटींची पूतगता होत आहे , असे प्रमानणत करण्यात
येत आहे.
सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703271142438609 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन ननर्गनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sarjerao
Shankar Jagdale

Digitally signed by Sarjerao Shankar
Jagdale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Sarjerao Shankar
Jagdale
Date: 2017.03.27 11:44:24 +05'30'

( स शं.जर्दाळे )
शासनाचे अवर सनचव
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवन (पत्राने)
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
3. मा.मंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
4. मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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5. मा.नवरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र नवधानसभा,महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय, नवधानभवन,
मुंबई.
6. मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरर्द,महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय,
नवधानभवन, मुंबई.
7. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
8. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-५१.
9. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता)मुंबई/नार्पूर.
10. अनधदान व लेखानधकारी, मुंबई.
11. उप सनचव, नवत्त नवभार् (अथग-३ कायासन) मंत्रालय, मुंबई-३२.
12. सह सनचव, भारत सरकार, र्ृहननमाण व शहरी दानरद्रय ननमूगलन मंत्रालय, ननमाण भवन,
नवी नदल्ली ११० ०११.(नोंदणीकृत डाकेने)
13. सह संचालक, लेखा व कोर्ार्रे, कॉम्पुटर सेल,नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला,
मंत्रालय समोर, मुंबई-३२.
14. मुख्यानधकारी, कोकण र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास मंडळ, र्ृहननमाण भवन, मुंबई-५१.
15. ननवडनस्ती, र्ृहननमाण नवभार्,र्ृननधो-२.
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