प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सावगजननक-खाजर्ी
भार्ीदारी (PPP) तत्वावरील प्रकल्ांसाठी केंद्र
सरकारने ननर्गनमत केलेलया प्रनतकृतीची (Model)
राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
र्ृहननमाण नवभार्
शासन शुध्दी्त्रक क्रमांकः प्रआयो/2017/प्र.क्र. 12 /र्ृननधो-2/नशकाना
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२.
नदनांक: 21 फेब्रुवारी, २०१8.
वाचा १) शासन ननणगय, र्ृहननमाण नवभार् क्र.प्रआयो/2017/प्र.क्र.१2/र्ृननधो-२/नशकाना,
नदनांक 11/1/2018
२) शासन ्नर्त्रक, र्ृहननमाण नवभार् क्र.प्रआयो/2017/प्र.क्र.१2/र्ृननधो-२/नशकाना,
नदनांक 24/1/2018
शुध्दी्त्रकप्रस्तुत शासन ननणगय आनण त्यानुषंनर्क मार्गदशगक सूचना नवचारात घेवून करावयाच्या कायगवाहीची नदशा
नननित करणे तसेच धोरणाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणा-या समस्यांबाबत चचा करण्याकरीता मा.अ्र
मुख्य सनचव (र्ृहननमाण) यांचेकडे नदनांक 01/2/2018 रोजी सवग संबंनधतांची व्हहडीओ कॉन्फरन्् आयोनजत
करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना सदर शासन ननणगयातील काही बाबींमुळे अडचणी उद्भवत
असलयाचे संबंनधतांनी चचेदरम्यान सांनर्तले. त्यानुषंर्ाने नदनांक 11/1/2018 रोजीचा शासन ननणगय आनण
नदनांक 24/1/2018 रोजीचे ्नर्त्रक(मार्गदशगक सूचना) यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश/अंतभाव/सुधारणा
करून शुध्दी्त्रक ननर्गनमत करण्यात येत आहे.
अ) PPP धोरणांतर्गत प्रकल्ाच्या बांधकामाची र्ुणवत्ता दजेदार राहण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून स्था्त्य अनभयांनत्रकी
तज्ञ, तज्ञ वास्तुरचनाकार आनण बांधकाम तसेच लेखा/लेखा्रीक्षण क्षेत्रातील तज्ञांची नवभार्ननहाय नानमकासूची
(Empanelment) शासन स्तरावर तयार करण्यात येईल,
ब) प्रकल् मंजुरीनंतर प्रकल्ाची नोंदणी महारेरा अंतर्गत करण्यात यावी,
क) नदनांक 11/1/2018 च्या शासन ननणगयातील ्नर.3(ब) खाजर्ी जनमनींवरील प्रनतकृतींसाठी अ.क्र.1 येथे
योजनेत सहभार्ी होण्यासाठी उक्त जनमनीवर फक्त आर्थथकदृष्ट्टया दु बगल घटक/ अल् उत््न्न र्टातील
लाभार्थ्यांसाठीच घरकुले बांधणे आवश्यक राहील, असे नमूद केले आहे. त्याऐवजी आता, केंद्र सरकारच्या
मार्गदशगक सूचनांनुसार AHP घटकांतर्गत खाजर्ी जनमनीवरील र्ृहप्रकल्ांमध्ये नकमान 35% घरकुले ही
आर्थथकदृष्ट्टया दु बगल घटकांसाठी राखीव असणे बंधनकारक राहील, असे वाचण्यात यावे,
ड) नदनांक 11/1/2018 रोजीच्या शासन ननणगयातील नववरण्त्र क्र.2 मध्ये 5 नमनीटे ्ायी अंतराऐवजी 0.5
नक.मी., 10 नमनीटे ्ायी अंतराऐवजी 1.0 नक.मी., 20 नमनीटे ्ायी अंतराऐवजी 2.0 नक.मी. तर बस/कारने 15
नमनीटे म्हणजे 5.0 नक.मी. अंतर असे वाचण्यात यावे,
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इ) PPP धोरणांतर्गत र्ृहप्रकल्ांना महारेरा ननयमातील तरतुदी लार्ू होणार असलयाने नदनांक 11/1/2018
च्या शासन ननणगयतील Performance Guarantee ची अट रद्द करण्यात येत आहे ,
ई) नदनांक 11/1/2018 च्या शासन ननणगयातील ्नर.5 (ब) जनमनीची मानहती अंतर्गत अ.क्र.(1) जनमनीचे
नशषगक मध्ये नननवदे च्या तारखेनदवशी जमीन संबंनधत नननवदाकार खाजर्ी नवकासकाच्या नावे असणे
आवश्यक राहील. तर फमगच्या बाबतीत जमीन फमगच्या नावावर असावी, असे नमूद केले आहे. त्याऐवजी आता
PPP अंतर्गत र्ृहप्रकल्ांतील जमीन ही फमग ककवा फमगमधील नकमान एका भार्ीदाराच्या नावावर असणे
आवश्यक आहे , असे वाचण्यात यावे.
उ) नदनांक 11/1/2018 च्या शासन ननणगयातील ्नर. क्र.5(अ)(५) वर्ळण्यात येत आहे.
सदर शासन शुध्दी्त्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उ्लब्ध
करण्यात आला आहे. त्याचा संकेताक 201802211642205409 असा आहे. हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने ,
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( रा.कों. धनावडे )
उ् सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा.राज्य्ालांचे सनचव,राजभवन, (्त्राने)
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३) मा.मंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
४) मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५) मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, म. नव. स., नवधानभवन, मुंबई.
६) मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधान्नरषद, म. नव. स., मुंबई
७) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
८) उ्ाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन,वांद्रे(्ूव)ग ,मुंबई-५१.
९) हयवस्था्कीय संचालक,नशवशाही ्ुनवगसन प्रकल् मयानदत, वांद्रे (्ूव)ग , मुंबई-५१.
१०) मुख्य कायगकारी अनधकारी, झो्ड्ट्टी ्ुनवगसन प्रानधकरण, वांद्रे(्ूव)ग , मुंबई-५१.
११) मुख्य कायगकारी अनधकारी, धारावी ्ुनवगसन प्रकल्, र्ृहननमाण भवन, वांद्रे(्ूव)ग ,मुंबई-५१.
१२) संचालक, नर्र्नरषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई.
13) ननवडनस्ती/र्ृननधो-२ कायासन, र्ृहननमाण नवभार्,मं त्रालय, मुंब ई-३२.
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