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मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२.
वदनांक: 09 नोव्हें बर, २०१७.
वाचा १) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.९/12/2015
२) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.१३/4/२०१६
३) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.15/6/२०१६
4) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.30/5/२०१7
5) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.१3/6/२०१7
प्रस्तावनाकेंद्र सरकारकडू न 'सवांसाठी घरे -२०२२' या संकल्पनेवर आधारीत "प्रधानमंत्री
आवास योजना (नागरी)" या अवभयानाची सन 2015 मध्ये घोिणा करण्यात आली आहे. सदर
योजनेसंदभात प्राप्त झालेल्या मागणदशणक सूचनांनुसार या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी
करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य मंवत्रपवरिदेने वदलेल्या मान्यतेनुसार संदभीय क्र.1 अन्वये शासन वनणणय
वनगणवमत केला आहे. यावशवाय या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने संदभीय
क्र.1 च्या शासन वनणणयान्वये मा.मुख्य सवचव यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय मान्यता व
संवनयंत्रण सवमती” (SLSMC) गवठत करण्यात आली असून मुख्य कायणकारी अवधकारी, धारावी
पुनवणसन प्रकल्प संचालक यांची राज्य अवभयान संचालनालय तर महाराष्ट्र गृहवनमाण व
क्षेत्रववकास प्रावधकरण (म्हाडा) यांना “सुकाणू अवभकरण”(Nodal agency) म्हणून वनयुक्त केलेले
आहे . तदनंतर संदभीय क्र.4 च्या आदेशान्वये सुकाणू अवभकरणास अवभयान संचालनालय म्हणून
घोिीत करण्यात आलेले असून उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अवधकारी, म्हाडा यांची संचालक,
राज्य अवभयान संचालनालय म्हणून वनयुक्ती करण्यात आलेली आहे .
यावशवाय सदर प्रकरणी केंद्र सरकारच्या मागणदशणक सूचनांच्या अनुिंगाने नागरी
स्थावनक स्वराज्य संस्था / अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी सादर केलेल्या सववस्तर प्रकल्प
अहवालांचे तांवत्रक-आर्थथक मूल्यमापन करण्यासाठी प्रथमत: संदभीय क्र.2 च्या शासन
वनणणयान्वये तत्कालीन अवभयान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मूल्यमापन
सवमती(SLAC) स्थापन करण्यात आली होती. तदनंतर त्यामध्ये सुधारणा करून संदभीय क्र.3

शासन वनणणय क्रमांकः प्रआयो/2017/प्र.क्र.127/गृवनधो-2

च्या शासन वनणणयान्वये उपसवचव / सहसवचव, गृहवनमाण ववभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली
राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमती(SLAC) स्थापन करण्यात आली. आता, यामध्ये पुन्हा सुधारणा
करण्यात येवून संदभीय क्र.4 च्या शासन वनणणयान्वये

मा.अपर मुख्य सवचव (गृहवनमाण) यांचे

अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमतीची (SLAC) पुनरणचना करण्यात आलेली आहे .
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये राज्यास सन 2022 पयंत 19.40 लक्ष घरकुलांची आवश्यकता
असून सदर योजनेंतगणत सवेक्षणाची करणे, प्रकल्पांची सववस्तर मावहती तसेच लाभार्थ्यांच्या
मावहतीची नोंद संबवं धत स्थावनक नागरी संस्थांव्दारे PMAY-MIS मध्ये करणे अवनवायण आहे . ही
कायणवाही झाल्याखेरीज लाभार्थ्याना योजनेचा लाभ देता येत नाही. म्हणजेच राज्यात प्रधानमंत्री
आवास योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही पूणणत: संबवं धत स्थावनक नागरी स्वराज्य संस्थांकडू न
करण्यात येते. मात्र गृहवनमाण ववभाग तसेच MHADA यांचे राज्यातील स्थावनक नागरी संस्थांवर
प्रत्यक्ष कोणतेही वनयंत्रण नाही. मूळत: राज्यातील स्थावनक नागरी स्वराज्य संस्थांवर (मनपा व
नपा) नगरववकास ववभागाकडू न प्रशासकीय व आर्थथक वनयंत्रण ठे वण्यात येते. त्यामुळे या
ववभागाच्या तसेच MHADA च्या आदेशांची / सूचनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अडचणी वनमाण होत आहे त. त्यामुळे नगरववकास
ववभागाच्या अवधपत्याखालील नगरपावलका प्रशासन संचालनालय (DMA) यांना MHADA
व्यवतवरक्त नागरी स्थावनक स्वराज्य संस्थांशी संबवं धत प्रकल्पाच्या अनुिंगाने सुकाणू अवभकरण
म्हणून घोवित करण्याची तसेच तदअनुिंगाने संचालक, नगरपावलका प्रशासन यांना राज्यस्तरीय
मान्यता व संवनयंत्रण सवमती (SLSMC) आवण राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमतीमध्ये (SLAC) सदस्य
म्हणून वनयुक्त करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.

शासन वनणणयप्रस्तावनेत सववस्तर नमूद केलेल्या बाबी ववचारात घेता, राज्यातील नागरी
स्थावनक स्वराज्य संस्थांवर योग्य ते वनयंत्रण ठे वून प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी
अंमलबजावणी होण्याच्या हे तूने नगरववकास ववभागाच्या अवधपत्याखालील नगरपावलका
प्रशासन संचालनालय (DMA) यांना MHADA व्यवतवरक्त नागरी स्थावनक स्वराज्य संस्थांशी
(नगरपावलका /नगरपंचायती)संबवं धत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरीता सुकाणू अवभकरण
(Nodal Agency) म्हणून घोवित करण्यात येत आहे . नगरपावलका प्रशासन संचालनालय (DMA)
यांनी राज्यातील सवण स्थावनक नागरी संस्थांकडू न (नगरपावलका /नगरपंचायती) प्रधानमंत्री
आवास योजनेंतगणत सवेक्षण करणे, प्रकल्पांची सववस्तर मावहती आवण लाभार्थ्यांच्या मावहतीची
नोंद PMAY-MIS मध्ये करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा व आढावा घ्यावा. तसेच सवण स्थावनक
स्वराज्य संस्थांकडू न जलदगतीने सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) महाराष्ट्र गृहवनमाण व
क्षेत्रववकास प्रावधकरण (MHADA) यांच्याकडे सादर करण्याबाबतही पाठपुरावा व आढावा घ्यावा.
यावशवाय संदभीय क्र.1 च्या शासन वनणणयानुसार वनवित केलेल्या कायणकक्षेतील कामकाज पार
पाडणे आवश्यक राहील.
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तसेच उपरोक्तप्रमाणे नगरववकास ववभागाच्या अवधपत्याखालील नगरपावलका
प्रशासन संचालनालय (DMA) यांना सुकाणू अवभकरण (Nodal Agency) म्हणून घोवित करण्यात
येत असल्याने संचालक, नगरपावलका प्रशासन यांची राज्यस्तरीय मान्यता व संवनयंत्रण सवमती
(SLSMC) आवण राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमतीमध्ये (SLAC) सदस्य म्हणून वनयुक्त करण्यात येत
आहे .
प्रस्तुत शासन वनणणय हा नगरववकास ववभागाचा अनौपचावरक संदभण
क्र. 269/युओआर-17, वदनांक 16/9/2017 अन्वये वनगणवमत करण्यात येत असून सदरचा
शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला आहे . त्याचा संकेताक 201711101311486009 असा आहे . हा आदेश
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Ranjeet
Annasaheb Patil
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(रणजीत आ. पाटील)
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा.राज्यपालांचे सवचव,राजभवन, (पत्राने)
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३) मा.मंत्री (गृहवनमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
४) मा.राज्यमंत्री (गृहवनमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानसभा, म. वव. स., ववधानभवन, मुंबई.
६) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानपवरिद, म. वव. स., मुंबई.
७) मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
८) उपाध्यक्ष व मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र गृहवनमाण व क्षेत्रववकास प्रावधकरण,
गृहवनमाण भवन,वांद्रे(पूव)ण ,मुंबई-५१.
९) व्यवस्थापकीय संचालक,वशवशाही पुनवणसन प्रकल्प मयावदत, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-५१.
१०) मुख्य कायणकारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुनवणसन प्रावधकरण, वांद्रे(पूव)ण , मुंबई-५१.
११) मुख्य कायणकारी अवधकारी, धारावी पुनवणसन प्रकल्प, गृहवनमाण भवन, वांद्रे(पूव)ण ,मुंबई-५१.
१२) वनवडनस्ती/गृवनधो-२ कायासन, गृहवनमाण ववभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२.
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