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वाचा 1) शासन ननणगय क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/र्ृननधो-२ नद.९ नर्सेंबर,२०१५.
2) शासन ननणगय क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/र्ृननधो-२ नद.१८फेब्रुवारी,२०१६.
प्रस्तावना 'सवांसाठी घरे ' या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्विकदृष्ट्टया दु बगल
घटक व अल्प उत्पन्न र्टातील पात्र लाभार्थ्यांस घरकुल उपलब्ध करुन दे णे अनभप्रेत आहे. सदर योजनेत
केंद्र शासन व राज्य शासनाचे अनुदान उपलब्ध करुन दे ण्यात येते. या योजनेची प्रभावीपणे
अंमलबजावणी व्हावी व जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा, हा दृष्ट्टीकोन नवचारात
घेवून शासकीय जमीन नाममात्र दरात शासकीय / ननमशासकीय संस्िांना उपलब्ध करून दे णे, तसेच
नवकास शुल्क, मुद्रांक शुल्क व मोजणी फी मध्ये सवलत दे ण्यानवषयीचा प्रस्ताव मंत्रीपनरषदे च्या
मान्यतेसाठी सादर केला होता. या प्रस्तावास मंत्री पनरषदे ने मान्यता नदलेली आहे. तसेच या अनुषंर्ाने
मंत्रीपनरषदे ने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सवांसाठी घरे या अंतर्गत लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणाऱ्या
सदननकांच्या पुनर्ववक्रीबाबत बंधन घालणे व सदर लाभ आधारकार्ग तसेच बायोमेिीक प्रणालीशी
ननर्र्ीत करण्याची कायगवाही करण्यात यावी, असे ननदे श नदलेले आहेत. या अनुषंर्ाने घरकुलाच्या
पुनर्ववक्रीबाबत बंधने घालण्याबाबतची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणगय प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 'सवांसाठी घरे ' या अनभयानांतर्गत प्रकल्पाची अंमलबजावणी
करणाऱ्या संस्िांनी / प्रानधकरणांनी योजनेतील पात्र लाभािी आधारकार्ग व बायोमेिीक प्रणालीशी
ननर्र्ीत करावेत.
पनहल्या पात्र लाभार्थ्यांस दे ण्यात येणाऱ्या सदननकांची पुनर्ववक्री सदननकाचा ताबा
नमळाल्यापासून १० वषे करता येणार नाही.
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सदर शासन ननणगय महाराष्ट्ि शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201608191255283909 असा आहे . हा आदे श
नर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन ननर्गनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्िाचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( स.शं.जर्दाळे )
अवर सनचव, महाराष्ट्ि शासन
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१) मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवन, (पत्राने)
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 पक्षनेता, महाराष्ट्ि नवधान सभा,महाराष्ट्ि नवधानमंर्ळ सनचवालय, नवधानभवन,
मुंबई.
६) मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्ि नवधान पनरषद, महाराष्ट्ि नवधानमंर्ळ सनचवालय, नवधानभवन,
मुंबई.
७) सवग नवधानसभा सदस्य व सवग नवधानपनरषद सदस्य, महाराष्ट्ि नवधान मंर्ळ,मुंबई.
८) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्ि शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
९) प्रधान सनचव, नर्र नवकास नवभार्, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१०) उपाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्ि र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-५१.
1१) व्यवस्िापकीय संचालक, नशवशाही पुनवगसन प्रकल्प मयानदत, र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग ,
मुंबई-५१.
१२) व्यवस्िापकीय संचालक,नसर्को,ननमगल भवन,आयनॉक्स नसनेमार्ृहाच्या बाजूला, मुंबई-३२.
१३) मुख्य कायगकारी अनधकारी, झोपर्पट्टी पुनवगसन प्रानधकरण, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-५१.
१४) मुख्य कायगकारी अनधकारी,पपपरी पचचवर् नवनर्र नवकास प्रानधकरण, पपपरी पचचवर्,
पुणे-१८.
१५) सभापती, नार्पूर सुधार प्रन्यास, नार्पूर-४४० ००१.
१६) संचालक, अनभयान संचालनालय (प्रधानमंत्री आवास योजना) तिा मुख्य कायगकारी
अनधकारी, धारावी पुनवगसन प्रकल्प, र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-५१.
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1७) मुख्य अनभयंता-२, राज्यस्तरीय समन्वय अनधकारी, जेएनएनयुआरएम कक्ष, महाराष्ट्ि
र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण, र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-५१.
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शासन ननणगयासोबतच्या नववरणपत्रानुसार.
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क्षेत्रनवकास मंर्ळ.
२०) ननवर्नस्ती/र्ृननधो-२ कायासन, र्ृहननमाण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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