केंद्र

शासनाकडू न

प्रधानमंत्री

आवास

योजनेतंर्गत कोकण मंडळास ननधी नवतरीत
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
र्ृहननमाण नवभार्
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो .२०१७/प्र.क्र.४०/र्ृननधो-२
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-32
नदनांक: 30 माचग, 2017

वाचा :1) केंद्र शासनाचे क्रमांक : I-14011/15/2016-HFA-4 (FTS-15255), नदनांक 29.09.2016
चे पत्र
2) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी यांचे क्र.मुअ-2/उमुअ/काअ-1/प्रआयो/प्रा./ नस्ती
क्र.72/368/17, नदनांक24.03.2017 चे पत्र
3) समक्रमांक नदनांक 27.03.2017 चा शासन ननणगय
4) समक्रमांक नदनांक 27.03.2017 चे शुध्दीपत्रक

प्रस्तावना :-

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या कोटी ननधीपैकी कोकण
मंडळाने मार्णी केलेल्या एकूण 27496 घरकुलांकनरता रु.164.976 कोटी ननधी राज्यस्तरीय मान्यता
व संननयंत्रण सनमती यांनी नमूद केलेल्या अटी व शतीच्या अधीन राहू न सकाणु अनभकरणास (म्हाडा)
ननधी नवतरीत करण्यासाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे, असे नमूद करुन संदभाधीन क्रमांक 4
अन्वये शासन शुध्दीपत्रक ननर्गनमत करण्यात आले आहे.

शासन शुध्दीपत्रक
सदर दे यक अनधदान व लेखा कायालयास सादर केले असता, त्यांनी घेतलेल्या
आक्षेपानुसार शासन ननणगयात खालील बाबींचा अंतभांव करण्यात येत आहे.
1) उपरोक्त ननधी नवत्त ननयंत्रक, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण, मुंबई

यांच्या स्वाक्षरीने व अवर सनचव (र्ृननधो-2) यांच्या प्रनतस्वाक्षरीने आनण अनधदान व
लेखा कायालय, मुंबई येथून आहनरत करण्यात यावा.
2) सदर ननधी नवत्त नवभार्ाच्या नदनांक 20.04.2016 च्या पनरपत्रकातील पनरच्छे द-18

मधील सुचनांनुसार राज्याच्या एकनत्रत ननधीत जमा झाला असल्याचे कायासन
(अथोपाय) यांनी त्यांच्या अनौपचानरक संदभग क्र.35/अथोपाय, नदनांक 24.10.2016
अन्वये कळनवले आहे .

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.४०/र्ृननधो-२

3) शासन पनरपत्रक, नवत्त नवभार्, क्रमांक : अथगसं-2016/प्र.क्र.89/अथग-3, नदनांक 20

एनप्रल 2016 मधील पनरच्छे द क्र.6 व18 अन्वये प्रशासननक नवभार्ास प्रदान
करण्यात आलेल्या अनधकारानुसार हे आदे श ननर्गनमत करण्यात येत आहेत.
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703301056364909 असा आहे . हे शुध्दीपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sarjerao
Shankar Jagdale
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( स.शं.जर्दाळे )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवन (पत्राने),
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई-32
3. मा.मंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-32
4. मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-32
5. मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय,
नवधानभवन, मुंबई
6. मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरषद, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय,
नवधानभवन, मुंबई
7. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-32
8. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-51
9. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र ½ (लेखापनरक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता) मुंबई/नार्पूर
10. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुंबई
11. उप सनचव, नवत्त नवभार् (अथग-3 कायासन) मंत्रालय, मुंबई-32
12. सह सनचव, भारत सरकार, र्ृहननमाण व शहरी दानरद्रय ननमुगलन मंत्रालय, ननव नदल्ली110011 (नोंदणीकृत डाकेने )
13. सह संचालक, लेखा व कोषार्रे, कॅम्पुटर सेल, ननवन प्रशासन भवन, 5 वा मजला,
मंत्रालय समोर, मुंबई-32
14. मुख्यानधकारी, कोकण र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास मंडळ, र्ृहननमाण भवन, मुंबई-51
15. ननवडनस्ती, र्ृहननमाण नवभार्, र्ृननधो-2
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