“सर्वांसाठी घरे” संकल्पनेर्वर आधाररत
प्रधानमंत्री आर्वास योजनेची राज्यात
अंमलबजार्वणी करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
गृहरनमाण रर्वभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-२/गृरनधो-२
मादाम कामा मागग,हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
रदनांक: ६ ऑक्टोबर,२०१६.
र्वाचा १) शासन रनणगय क्रमांक: प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृरनधो-२/सेल,रद.९ रिसेंबर,२०१५.
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृरनधो-२/सेल,
रद.१८ फेब्रुर्वारी,२०१६.
शुध्दीपत्रक :“सर्वांसाठी घरे ” संकल्पनेर्वर आधारीत “प्रधानमंत्री आर्वास योजनेची” राज्यात अंमलबजार्वणी
करण्याबाबत रद.९ रिसेंबर,२०१५ रोजी शासन रनणगय रनगगरमत करण्यात आला आहे. सदर शासन
रनणगयातील पररच्छे द क्र.८ मधील संचालनालयाच्या कायगकक्षेतील अनुक्रमांक ४ मध्ये नमूद बाब
नागरी स्र्वराज्य संस्था/राज्याशी इतर संलग्न संस्था यांना अनुदान रर्वतरीत करणे या ऐर्वजी पररच्छे द९ मधील तक्यानंतर खालीलप्रमाणे र्वाचण्यात यार्वी.
रद.१८.२.२०१६ च्या शासन शुध्दीपत्रकानुसार घटक क्र.१,३ र्व ४ कररता “नागरी स्र्वराज्य
संस्था/राज्याशी इतर संलग्न संस्था यांना अनुदान रर्वतरीत करणे” ही बाब महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व
क्षेत्ररर्वकास प्रारधकरणाशी संबंरधत राहील.
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201610061534311109 असा आहे . हा आदे श
रिजीटल स्र्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन रनगगरमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र्व नार्वाने.
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( स.शं.जगदाळे )
अर्वर सरचर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा.राज्यपालांचे सरचर्व, राजभर्वन (पत्राने)
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सरचर्व, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३) मा.मंत्री (गृहरनमाण) यांचे स्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.

शासन शुध्दीपत्रक क्र.प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-२/गृरनधो-२

४) मा. राज्यमंत्री (गृहरनमाण) यांचे स्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५) मा.रर्वरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र रर्वधानसभा, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, रर्वधानभर्वन,
मुंबई.
६) मा.रर्वरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र रर्वधानपररदद, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय,
रर्वधानभर्वन, मुंबई.
७) सर्वग रर्वधानसभा सदस्य र्व सर्वग रर्वधानपररदद सदस्य, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ, रर्वधानभर्वन,
मुंबई.
८) मा.मुख्य सरचर्व, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
९) प्रधान सरचर्व , नगर रर्वकास रर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१०) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व क्षेत्ररर्वकास
प्रारधकरण,गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
११) व्यर्वस्थापकीय संचालक, रशर्वशाही पुनर्वगसन प्रकल्प मयारदत, गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे
(पूर्व)ग , मुंबई-५१.
१२) व्यर्वस्थापकीय संचालक, रसिको, रनमगल भर्वन, आयनॉक्स रसनेमागृहाच्या बाजूला,
मुंबई.
१३) मुख्य कायगकारी अरधकारी, झोपिपट्टी पुनर्वगसन प्रारधकरण, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
१४) मुख्य कायगकारी अरधकारी, पपपरी पचचर्वि नर्वनगर रर्वकास प्रारधकरण, पपपरी पचचर्वि ,
पुणे-१८.
१५) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर-४४० ००१.
१६) संचालक, अरभयान संचालनालय (प्रधानमंत्री आर्वास योजना) तथा मुख्य कायगकारी
अरधकारी, धारार्वी पुनर्वगसन प्रकल्प, गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
१७) मुख्य अरभयंता-२ तथा राज्यस्तरीय समन्र्वय अरधकारी, जेएनएनयुआरएम कक्ष, महाराष्ट्र
गृहरनमाण र्व क्षेत्ररर्वकास प्रारधकरण,गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
१८) संबंरधत आयुक्त/मुख्यारधकारी,महानगरपारलका/नगरपारलका रद.९.१२.२०१५ च्या
शासन रनणयासोबतच्या रर्वर्वरणपत्रानुसार.
१९) मुख्य अरधकारी, अमरार्वती /पुणे/मुंबई/नारशक/औरं गाबाद/कोकण/नागपूर गृहरनमाण र्व
क्षेत्ररर्वकास मंिळ.
२०) रनर्विनस्ती/गृरनधो-२,गृहरनमाण रर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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