


MAHARASHTRA HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION 
Office Contact No. 022 4044 1000 

Email ID: mhdc.mahahousing@maharashtra.gov.in 

________________________________________ 
Land Owner/ Company Name:  

Contact No.: 
 

Email ID: 

Provide 3 sets of Following Documents  
Sr. 

No. 
Documents Remark 

1.  

Proposal for JV with MHDC on Original letter head (After 

submission of proposal due course of time charges of scrutiny 

fees will be intimated to land owners and the has to be 

immediately paid by land owner to MHDC in the form of 

DD/Check/RTGS) 

 

2.  
Latest original 7/12 Or Property Card and Ownership 

Documents. 

 

3.  Tittle Clearance & Search Report certified by advocate.    

4.  Ready Reckoner extract.   

5.  Original Measurement sheet TILR certified sheet (“K” prat)  

6.  

AutoCad drawing Soft copy by e-mail with measurement 

demarcating existing roads, (Contour Level Survey, Existing 

Structure, Trees, High Tension Line, Gutter, Nalla/River / 

Lake) if applicable.  

 

7.  
Demarcating plot boundary in Google Location Map colour 

copy 

 

8.  Colour Copy of DP layout demarcating plot boundary.  

9.  Zone Certificate with DP Reservations from local authority.  

10.  Village Map  

11.  NA order  

12.  Water availability certificate from local authority.  

13.  Drainage NOC from local authority  

14.  Strom Water NOC form local authority  

15.  Electricity Supply Certificate from Local Authority.   

16.  
Connectivity details statement with google map. (showing 

distance form site location to nearby railway station, bus stop, 

school, college, hospital, shopping market etc.) 

 

17.  
City level infrastructure plan with integration to proposed 

projects.  

 

18.  Actual Site colour Photographs with CTS No.  

19.  City information Profile  

20.  Power of Attorney / Authority Letter land owner/ company  

21.  Self-attested copy of Pan card and Aadhar card of land owner  
 

Sign: 

mailto:mhdc.mahahousing@maharashtra.gov.in


प्रधानमंत्री अवास योजनेंतगगत संयुक्त 
भागीदारी (Joint Venture) धोरणाची 
राज्यात ऄमंलबजावणी करण्याबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 
गृहननमाण नवभाग 

शासन ननणगय क्रमाकंः प्रअयो-२०१७/प्र.क्र.९५/गृननधो-२  
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबइ-३२. 
नदनाकं : ११ सप्टेंबर, २०१८. 

वाचा -  
1) शासन ननणगय,गृहननमाण नवभाग क्र.प्रअयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृननधो-२, नद.९.१२.२०१५. 
2) शासन ननणगय, गृहननमाण नवभाग क्र.प्रअयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृननधो-२, नद.३०.५.२०१७. 
3) शासन ननणगय, गृहननमाण नवभाग क्र.प्रअयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृननधो-२, नद.१३.६.२०१७. 
4) शासन ननणगय, गृहननमाण नवभाग क्र.पअयो-२०१५/प्र.क्र.२१७/गृननधो-२, नद.९.११.२०१७. 
5) शासन ननणगय, गृहननमाण नवभाग क्र.प्रअयो-२०१७/प्र.क्र.१२/गृननधो-२, नद.११.१.२०१८. 
6) शासन पनरपत्रक, गृहननमाण नवभाग, क्र.प्रअयो-२०१७/प्र.क्र.१२/गृननधो-२, नद.११.१.२०१८. 

प्रस्तावना  -  
  सन २०२२ मध्ये भारतास स्वातंत्र्य नमळून ७५ वषे पूणग होत अहेत. सदरचे औनचत्य साधून 
देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर ऄसाव ेया हेतूने मा.पंतप्रधान महोदयानंी “प्रधानमंत्री अवास योजना-
सवांसाठी घरे” ही योजना राबनवण्याची जून,२०१५ मध्ये घोषणा केलेली अहे.  सदर योजनेची राज्यात 
ऄंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य मंनत्रमंडळाने नदलेल्या मान्यतेनुसार संदभं क्र.१ ऄन्वये शासन 
ननणगय ननगगनमत केला अहे. त्नंतर संदभ ं क्र.३ च्या अदेशान्वये महाराष्ट्र गृहननमाण व क्षते्रनवकास 
प्रानधकरण (MHADA)  यानंा ऄनभयान संचालनालय म्हणनू घोषीत करण्यात अलेले ऄसून ईपाध्यक्ष तथा 
मुख्य कायगकारी ऄनधकारी, म्हाडा याचंी राज्य ऄनभयान संचालक म्हणनू ननयुक्ती करण्यात अलेली अहे. 
यानशवाय संदभ ंक्र.४ च्या शासन ननणगयान्वये नगर नवकास नवभागाच्या ऄनधपत्याखालील नगरपानलका 
प्रशासन संचालनालयास (DMA) सुकाण ूऄनभकरण म्हणनू घोषीत करण्यात अलेले अहे.  
  प्रधानमंत्री अवास योजना (नागरी) राज्यातील ३८२ शहरामंध्ये राबनवण्यास कें द्र सरकारने 
मान्यता नदलेली अहे. तसेच राज्याने सन २०२२ पयंत १९.४० लक्ष घरकुलाचं्या बाधंणीचे ईनिष्ट्ट नननित 
केले अहे. सदरचे ईनिष्ट्ट पूणग करण्याच्या हेतूने शासनाने नवनवध ईपाययोजना तसेच सवलती जाहीर 
केलेल्या अहेत. याचाच एक भाग म्हणनू कें द्र सरकारने नद.२१.९.२०१७ रोजी जाहीर केलेले सावगजननक-
खाजगी-भागीदारी (PPP) धोरण संदभ ं क्र.५  च्या शासन ननणगयान्वये राज्यात राबनवण्यात येत अहे.  
प्रधानमंत्री अवास योजना ऄनधक गनतमान करण्याच्या हेतूने सावगजननक-खाजगी-भागीदारी (PPP) 
धोरणास पूरक भागीदारी धोरण राबनवण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.  
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शासन ननणगय   -  
 प्रधानमंत्री  अवास योजनेस अवश्यक ती व्यापकता व गती येण्यासाठी शासन मान्यतेने, 

खाजगी जमीन मालक व म्हाडा याचं्यातील संयुक्त भागीदारीच्या माध्यमातून घरकुलाचंी ननर्ममती 
करण्यास प्रस्तुत शासन ननणगयान्वये मान्यता देण्यात येत अहे. हे धोरण खालील तत्व/ेननकष ऄंतभूगत 
करुन राबवावयाचे अहे. 

१) भागीदारीचे स्वरुप :-  
ज्याचं्या मालकीची जमीन अहे ऄशा खाजगी व्यक्ती म्हाडा समवते संयुक्त 

भागीदार म्हणनू शासन मान्यतेने सदर योजनेमध्ये सहभागी होउ शकतील.  प्रकल्पाच े
नडझाइनींग, बाधंकाम अनण नवपणन आ.बाबी म्हाडाकडून पूणग करण्यात येतील.  

२) भागीदाराचंी ननवड :-  
भागीदाराचंी ननवड ही पात्रता मापदंड व तानंत्रक ननवडीचे मापदंड या खाली नमूद 

दोन पध्दतींच्या ननकषावं्दारे करण्यात येइल. 
ऄ) पात्रता मापदंड/जमीनीची मानहती  -  
१) नननवदेच्या तारखेनदवशी जमीन संबंनधत खाजगी भागीदाराच्या (फमग ककवा व्यक्ती) 

नाव ेऄसणे अवश्यक राहील, 
२) नननवदेत नमूद जमीन मोकळी व पूणगपणे भार/बोजारनहत ऄसावी अनण प्रकल्पाच्या 

ऄंमलबजावणीवर पनरणाम करेल ऄशा कोणत्याही प्रकारची ऄनतक्रमणे, शुल्क, 
धारणानधकार, भाडेपट्टा, तारण, गहाणखत केलेली नसावी. तसेच सदर जमीन 
कोणत्याही स्वरुपाच्या खटल्यापंासून मुक्त ऄसावी. यानशवाय सदर जमीन 
कोणत्याही प्रानधकरणाने भसूंपादनासाठी प्रस्तानवत केलेली नसावी, 

३) जमीन पूणगपणे खाजगी भागीदार (फमग ककवा व्यक्ती) यांच्या ताब्यात ऄसावी, 
४) प्रचनलत नवकास योजनेनुसार (DP) सदर जमीन रनहवाशी क्षते्रात ऄसावी,  
५) संबंनधत जमीन स्थाननक नागरी स्वराज्य संस्थेच्या ऄनधसूचीत क्षते्रात ऄसावी आ. 

                ब)       ऄजग प्रनक्रया -    
                 खाजगी भागीदारीने ५ एकर क्षते्रापयंत रु.१ लक्ष व त्यापुढील प्रत्येक 
एकरासाठी रु.१ लक्ष याप्रमाणे येणारी रक्कम प्रकल्पपूवग तपासणी खचग म्हणनू 
म्हाडाकडे जमा करणे अवश्यक राहील. सदरची रक्कम सव्हेक्षण, मालमत्तेचे 
मूल्याकंन, कायदेशीर मंजुरी आ.बाबींसाठी  वापरण्यात येइल. सदर जमा केलेली 
रक्कम ना-परतावा तत्वावर ऄसेल. तसेच ऄजासोबत प्रस्तुत योजनेमध्ये भाग 
घेण्यास आच्छूक ऄसल्याबाबतचे आरादापत्र (Letter of Intent) सादर करणे ऄननवायग 
राहील. 
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क) तानंत्रक मूल्याकंनाचे मापदंड -   
             खाजगी भागीदाराने  (फमग ककवा व्यक्ती) ईपरोक्त 'ऄ' येथील ननकषाचंी 
पूतगता केल्यानंतर सोबतच्या नववरणपत्र-१ मधील मुियाचं्या अधारे तानंत्रक 
मूल्याकंन करण्यात येइल. सदर नववरणपत्र-१ मधील मुल्याकंनाच्या अधारे 
खाजगी जमीनींवरील गृहप्रकल्पासाठी संबंनधत खाजगी भागीदाराच्या (फमग ककवा 
व्यक्ती) प्रस्तानवत जागेने एकूण १०० पैकी ७० गुण नमळनवणे अवश्यक अहे.  

३) कायगक्षते्र : -    
              संयुक्त भागीदारी तत्वावरील प्रकल्प राज्यात प्रधानमंत्री अवास योजनेची 
ऄंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या सवग क्षते्रात नवकनसत करण्यात येतील.  

४) प्रकल्पातंगगत खचग व ईत्पन्नच्या वाटपाचे सूत्र : -  
             प्रस्तानवत संयुक्त भागीदारी धोरणातंगगत अर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटक (EWS) अनण 
ऄल्प ईत्पन्न गटातील (LIG)  लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बाधंण्यात येतील. धोरणातंगगत गृह 
प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या जमीनीवर अवश्यक बाधंकाम, प्रकल्पाकनरता पायाभतू 
सुनवधा, प्रकल्प मंजुरीकनरता  लागणारे स्थाननक स्वराज्य संस्थाचंे शुल्क, प्रकल्प 
व्यवस्थापन खचग, नवपणन खचग, प्रशासन खचग तसचे बाधंकामाकनरता व नवपनणनासाठी 
लागणारे आतर शुल्क आ.बाबींवर खचग करुन म्हाडा गृहप्रकल्प पूणग करेल. प्रकल्प पूणग 
करण्याच्या वषामध्ये सदर जमीनीचे वार्मषक मुल्य दर तक्त्यानुसार मुल्याकंन नननित 
करण्यात येइल. जमीनीचे सदरचे मूल्य अनण प्रकल्प पूणग करण्यासाठी लागलेला खचग 
ऄसे एकनत्रत मूल्याकंन करुन सदरची रक्कम गृहप्रकल्पाचे ऄंनतम मूल्याकंन म्हणनू  
नवचारात घेण्यात येइल. त्यानंतर म्हाडा त्याचं्या  नवक्री धोरणानुसार सदर गृहप्रकल्पातील 
घरकुलाचंी प्रधानमंत्री अवास योजनेंतगगत पात्र लाभार्थ्यांना नवक्री करेल. सदर 
धोरणातंगगत खाजगी जमीनीवर म्हाडा व खाजगी जमीन मालक याचं्यामाफग त प्रधानमंत्री 
अवास योजना राबनवण्यात येइल. 
  सदर धोरणातंगगत बाधंण्यात येणाऱ्या घरकुलाचं्यान   नवक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या 
रकमेपैकी खाजगी भागीदार/जमीन मालकाचा नहस्सा खालील सुत्रानुसार नननित 
करण्यात येइल:- 
खाजगी जमीनीचे वार्मषक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार मुल्याकंन 
-------------------------------------------------------------------- X १०० 
संबंनधत जमीनीवरील गृहप्रकल्पाच ेवार्मषक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार मुल्याकंन 
(तथानप जमीनीचे मुल्याकंन हे कमीत कमी २५% व जास्तीत जास्त ५०%  च्या मयादेत 
राहील) 
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                    तर ईवगनरत नहस्सा म्हाडाला त्याचे योगदान म्हणनू देय राहील. याबाबत 
रक्कम ककवा त्याप्रमाणात पनरगणीत केलेले बाधंकाम क्षते्र यापैकी कोणताही एक पयाय 
म्हाडा व संबंनधत खाजगी जमीन मालक स्थाननक पनरस्स्थतीनुसार परस्पर संमतीने 
ननवडतील. त्यानुसार ननवडलेला पयाय  करारनाम्यात नमूद करणे अवश्यक राहील. 
प्रकल्प पूणग करण्याचा कालावधी भधूारक व म्हाडा याचं्यात चचेने ठरनवण्यात येइल.  

५) घरकुलाचंे नवतरण :-   
                   घरकुलाचं े नवतरण म्हाडाकडून  प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य ककवा 
म्हाडाच्या सध्याच्या धोरणानुसार लॉटरी पध्दतीने करण्यात येइल. भारत सरकार अनण 
महाराष्ट्र शासनाकडील प्रधानमंत्री अवास योजनेचे लाभ देण्याबाबतच्या सुनवधा 
म्हाडामाफग त पुरनवण्यात येतील. 

६) नववाद :-   
ऄ) प्रकल्पाच्या  ऄंमलबजावणी दरम्यान जमीनीच्या संदभांत कोणत्याही 
प्रकारचा नववाद ईद्भवल्यास म्हाडाच्या कोणत्याही दानयत्वानशवाय अनण प्रकल्प 
ऄंमलबजावणीवर कोणताही पनरणाम न ठेवता खाजगी भागीदारानंी त्याचं्या 
स्वत:च्या खचाने सदर नववादाचे ननराकरण करणे अवश्यक राहील,  
ब)  जमीनीचे हस्तातंरण ककवा प्रकल्प सुरु करण्यापूवी व्यवहारातून ईद्भवणाऱ्या 
नववादाबाबत खाजगी भागीदार म्हाडाला नुकसान भरपाइ देण्याच े बंधपत्र देइल. 
तसेच प्रकल्प क्षते्र हस्तातंरीत करण्यापूवी कोणतेही पूवग दानयत्व ककवा नववाद  
नसल्याबाबतचे बंधपत्र खाजगी भागीदार  म्हाडाला देइल,  
क) धोरणातंगगत भागीदारांवर करारनाम्यातील ऄटी व शती बंधनकारक राहतील, 
ड) धोरणातंगगत प्रकल्पातील खाजगी भागीदार अनण म्हाडा याचं्यातील कोणताही 
नववाद “ऄबीरेशन ॲण्ड कन्सायलेशन ॲक्ट,१९९६” नुसार ननकाली काढला 
जाइल,  
आ) धोरणाच्या मूळ गाभ्यावर पनरणाम न करता म्हाडा अनण खाजगी भागीदार यानंा 
सामंजस्य करारातील ऄटी व शतीमध्ये परस्पर संमतीने व शासन मान्यतेने 
नकरकोळ बदल करता येउ शकतील. 

२.    प्रधानमंत्री अवास योजनेंतगगत संयुक्त भागीदारी तत्वावर परवडणाऱ्या 
घराचंी ननर्ममती करीत ऄसताना नवकास ननयंत्रण ननयमावली (DCR), नवकास योजना (DP) 
व महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता ननयमन ऄनधननयम (MahaRERA) मधील तरतुदी लागू 
राहतील.  
३.       संयुक्त भागीदारी धोरणातंगगत पात्र गृहप्रकल्पासंाठी ऄनुज्ञये होणाऱ्या सवलती-  
                        धोरणातंगगत अर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटक/ऄल्प ईत्पन्न गटातील पात्र 
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लाभार्थ्यांच्या ननवासी प्रयोजनासाठी खाजगी जमीनीवर सुयोग्य नठकाणी नवकनसत 
करण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पानंा खालील सवलती प्रदान करण्याचा शासनाने ननणगय 
घेतला अहे -   
ऄ) संयुक्त भागीदारी (Joint Venture)  धोरणातंगगत पात्र गृहप्रकल्पानंा मोजणी 
शुल्कात ५०% सूट देण्यात येत अहे,  
ब) प्रधानमंत्री अवास याजनेंतगगत अर्मथकदृष्ट्टया दुबगल घटक व ऄल्प ईत्पन्न गटातील पात्र 
लाभार्थ्यांच्या पनहल्या दस्तास केवळ रु.१०००/- मुद्राकं शुल्क नननित करण्यात येत अहे,  
क) कें द्र शासनाच्या मागगदशगक सचूना व नदनाकं ९.१२.२०१५ च्या शासन ननणगयानुसार 
लाभार्थ्यांना ऄनुदान देण्यात येइल. (कें द्र व राज्य शासन ऄनुक्रमे रु.१/१.५ लक्ष व रु.१ 
लक्ष),  
ड) संयुक्त भागीदारी धोरणातंगगत पात्र गृहप्रकल्पानं रनहवाशी क्षते्रात २.५ चटइ क्षते्रफळ 
ननदेशाकं (FSI) तर हरीत क्षते्रात (Green Zone) १.० चटइ क्षते्रफळ ननदेशाकं (FSI) ऄनुज्ञये 
करण्यात येत अहे,  
इ) संयुक्त भागीदारी धोरणातंगगत पात्र गृहप्रकल्पानंा नवकास शुल्कात सूट देण्यात येत 
अहे.  
  सदरचा शासन ननणगय नवत्त नवभागाचा ऄनौपचारीक संदभग क्र.ऄनौप-
२१४/व्यय-३,नदनाकं ०५.०९.२०१८ ला ऄनुसरुन ननगगनमत करण्यात येत अहे.  

हा शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला अहे. त्याचा संकेताक 
201809111639388409 ऄसा अहे. सदरचा शासन ननणगय नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षानंकत करुन काढण्यात येत अहे.  
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावानें,  
 
 
              (रा.कों.धनावडे) 

       ईप सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.राज्यपालाचंे सनचव, राजभवन, (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबइ-३२. 
३) मा.मंत्री (गृहननमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ-३२. 
४) मा.राज्यमंत्री (गृहननमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ-३२. 
५) मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, म.नव.स., नवधानभवन, मंुबइ. 

Ramchandra 
Dhanawade

Digitally signed by Ramchandra Dhanawade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cf4fd1e4249e6612552db1552e149b0688899cac7ec
c37ca9fbf60ec7d9103d6, cn=Ramchandra Dhanawade 
Date: 2018.09.11 16:45:10 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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६) मा.नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरषद, म.नव.स., नवधानभवन, मंुबइ. 
७) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबइ-३२. 
८) ईपाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी ऄनधकारी, महाराष्ट्र गृहननमाण व क्षते्रनवकास प्रानधकरण, 

गृहननमाण भवन, वादें्र (पूवग), मंुबइ-५१. 
९) व्यवस्थापकीय संचालक, नशवशाही पुनवगसन प्रकल्प मयानदत, वादें्र (पूवग), मंुबइ-५१. 
१०) मुख्य कायगकारी ऄनधकारी, झोपडपट्टी पुनवगसन प्रानधकरण, वादें्र (पूवग),मंुबइ-५१. 
११) मुख्य कायगकारी ऄनधकारी, धारावी पुनवगसन प्रकल्प, गृहननमाण भवन, वादें्र (पूवग),  

मंुबइ-५१. 
१२) संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, मंुबइ. 
१३)  व्यवस्थापकीय संचालक, शहर अनण औद्योनगक नवकास महामंडळ (नसडको),नवी मंुबइ. 
१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते नवकास महामंडळ, के.सी.मागग, बसडेपो 

समोर, बादं्रा नरक्लेमेशन, बादं्रा (पनिम), मंुबइ-५०. 
१५) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
१६) महानगर अयुक्त, मंुबइ/पुणे/औरंगाबाद/नानशक/नागपूर, महानगर प्रादेनशक नवकास 

प्रानधकरणे. 
१७) सवग अयुक्त, महानगरपानलका अनण मुख्यानधकारी, नगरपनरषद/ नगरपानलका/ 

नगरपंचायत (प्रधानमंत्री अवास योजनेंतगगत समावशे ऄसलेल्या ३८२ शहरानुंसार). 
१८) ननवडनस्ती/गृननधो-२ कायासन, गृहननमाण नवभाग, मंत्रालय, मंुबइ-३२.  
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नववरणपत्र क्र.१ (जमीनीची मानहती) 
ऄ.क्र. पात्रता ननकष गुण 
१. जमीनीचा प्रवशेमागग- जमीनीच े

स्थान, रस्ते, पाणी,वीज, कचरा 
नवल्हेवाट आ. 

ऄ) जमीनीकडे जाण्यासाठी सावगजननक रस्ते तसचे 
आतर घरेलू  सुनवधा जस े की, जनोपयोगी सेवा अनण 
सांडपाण्याचा ननचरा तसचे कचऱ्याची नवल्हेवाट 
करणारी व्यवस्था-१५ गुण. 
ब) जमीन सावगजननक रस्त्यापंासून १०० मीटरच्या अत 
ऄसल्यास अनण आतर पायाभतू सुनवधा परुनवण्याकनरता 
काही ऄनतनरक्त पायाभतू सुनवधा परुनवणे अवश्यक 
ऄसल्यास -१० गुण. 
क) जमीन सावगजननक रस्त्यांपासनू १०० मीटरपेक्षा 
जास्त ऄंतरावर ऄसल्याने तसचे प्रस्तानवत क्षेत्रावर 
जाण्याकनरता ऄसणाऱ्या पोहोच रस्त्याबाबत वगेळयाने 
कायगवाही करणे  अवश्यक ऄसल्यास/ऄनधकच्या 
पायाभतू सुनवधा परुनवणे अवश्यक ऄसल्यास -५ गुण.  
ड) जमीन सावगजननक रस्त्यापासून ५०० मी. पके्षा जास्त 
ऄंतरावर ऄसल्यास, जनोपयोगी सेवानवषयक सुनवधा 
तसेच कचरा व्यवस्थापनाचा ऄभाव ऄसल्यास ज्यातं 
जुने बाधंकाम जमीनदोस्त करणे, मोठया प्रमाणावरील 
खोदकाम अनण मोठया प्रमाणावर पायाभतू सुनवधा 
परुनवणे अवश्यक ऄसल्यास -० गुण.  

२. जमीनीचे रुपांतरण- जमीनीचा 
वापर प्रभावी अनण सुननित 
करण्यासाठी जमीन बाधंकाम 
करण्याजोगी ऄसणे 

ऄ) जमीन संपणूगत:  सपाट ऄसल्यास-५ गुण  
ब) कमीत- कमी चढ-ईताराची जमीन ऄसल्यास - २ 
गुण  
क) मोठया प्रमाणावरील चढ-ईताराची जमीन 
ऄसल्यास- ० गुण 

३. जमीनीवरील प्रवशे 
करण्यासाठीच्या हक्कांच्या 
ऄनुषंगाने ननकष-  

ऄ) प्रकल्प जमीनीवर प्रवशे करण्यासाठी कोणत्याही 
प्रकारची बाधा नसलेली जमीन -५ गुण 
ब) प्रकल्प जमीनीवर प्रवशे करण्यासाठी ऄनधकार 
तपासण्याची गरज अनण प्रवशे करण्यासाठी बाबींची 
पतूगता करावी लागणार ऄसल्यास - ३ गुण 
क) प्रकल्प जमीनीवर प्रवशे करण्यासाठी मयानदत 
ऄनधकार ऄसतील व त्यानुषंगाने कायदेशीर बाबी 
तपासून त्याची पतूगता करणे अवश्यक ऄसल्यास -  १ 
गुण 



शासन ननणगय क्रमाकं:  प्रअयो-२०१७/प्र.क्र.९५/गृननधो-२ 

 

पषृ्ठ 10 पैकी 8  
 

ऄ.क्र. पात्रता ननकष गुण 
ड) प्रकल्प जमीनीवर प्रवशे करण्यासाठी ऄनधकारा 
नवषयी प्रमुख ऄन्वषेण अवश्यक ऄसेल अनण कायदेशीर 
मदत द्यावी लागणार ऄसल्यास -  ० गुण  

४. एकाकी स्थळ  -  जमीन 
अरोग्यवधगक पनरसरात ऄसणे -  

ऄ) प्रस्तानवत जमीनीच्या असपास अरोग्यावर 
पनरणाम करणारे कोणतेही ऄस्वीकारहायग घटक 
नसल्यास- ५ गुण  
ब) प्रस्तानवत जमीनीच्या असपास अरोग्यावर पनरणाम 
करणारे कोणतेही ऄस्वीकारहायग घटक जसे की, 
नवद्युतवानहनी, औद्योनगक महामागग ऄथवा प्रदुषण 
(रासायननक,हवा,ध्वनी,प्रकाशस्त्रोत) ३०० मीटरच्या अत 
ऄसल्यास- ३ गुण  
क) प्रस्तानवत जमीनीच्या असपास अरोग्यावर पनरणाम 
करणारे कोणतेही ऄस्वीकारहायग घटक जसे की, 
नवद्युतवानहनी,औद्योनगक महामागग ऄथवा प्रदुषण 
(रासायननक, हवा, ध्वनी,प्रकाशस्त्रोत) १०० मीटरच्या 
अत ऄसल्यास -  १ गुण  
ड) प्रस्तानवत जमीनीच्या असपास अरोग्यावर पनरणाम 
करणारे कोणतेही ऄस्वीकारहायग घटक जसे की, 
नवद्युतवानहनी, औद्योनगक महामागग ऄथवा प्रदुषण 
(रासायननक, हवा, ध्वनी, प्रकाशस्त्रोत) ५० मीटरच्या 
अत ऄसल्यास -  ० गुण  

५. परूाचा धोका व भपूषृ्ट्ठावरील 
पाण्याचा ननचरा- 

ऄ) पाण्याचा ईत्तमनरत्या ननचरा होणारी जमीन- ५ 
गुण  
ब) पाण्याचा बहुतांश ननचरा होणारी जमीन- ३ गुण  
क) पावसाच्या पाण्याचा ऄल्प ननचरा होणारी जमीन- १ 
गुण  
ड) पाण्याचा ननचरा न होणारी जमीन- ० गुण  

६. ननरंतरता- सावगजननक वाहने, 
बसगाडया यांची सुनवधा ऄसणे-  

ऄ) प्रकल्पस्थळी सहजपणे (०.५ नकमी ऄतंर) पोहोचता 
येणारा प्रचनलत बस मागग ऄसल्यास व त्या नठकाणी 
जाण्यास ऄसणारी बस फेरीची वारंवारता ईत्तम 
ऄसल्यास - ५ गणु 

ब) प्रकल्पस्थळी सहजपणे (१.० नकमी ऄतंर) पोहोचता 
येणारा प्रचनलत बसमागग ऄसेल तथानप, त्या नठकाणी 
जाण्यास ऄसणारी बस फेरीची वारंवारता ईत्तम 
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ऄ.क्र. पात्रता ननकष गुण 
नसल्यास -  ३ गुण 
क) प्रकल्पस्थळी सहजपणे पोहचता येणारा प्रचनलत बस 
मागग १.० नक.मी. ऄंतरापेक्षा जास्त ऄंतरावर ऄसल्यास व 
त्यानठकाणी जाण्यास ऄसणारी बस फेरीची वांरवारता 
ईत्तम ऄसल्यास - १ गणु 
ड) प्रकल्पस्थळी सहजपणे पोहोचता येणारा प्रचनलत बस 
मागग १.० नकमी ऄंतरापेक्षा जास्त ऄंतरावर ऄसनू 
त्यानठकाणी जाण्यास ऄसणारी बस फेरीची वारंवारता 
ईत्तम नसल्यास- ० गुण 

७. ननरंतरता- नकरकोळ सोयीसुनवधा 
सहज ईपलब्धता - 

ऄ) प्रकल्प जमीनीपासून दुकाने व ऄन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा ०.५ नकमी ऄतंरावर ऄसल्यास -५ गुण  

ब) प्रकल्प जमीनीपासनू दुकाने व ऄन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा १.० नकमी ऄतंरावर ऄसल्यास - ३ गणु 
क) प्रकल्प जमीनीपासून दुकाने व ऄन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा २.० नकमी ऄतंरावर  ऄसल्यास- १ गुण  
ड) प्रकल्प जमीनीपासनू दुकाने व ऄन्य नकरकोळ सोयी 
सुनवधा २.० नकमीपेक्षा जास्त ऄंतरावर ऄसल्यास अनण 
त्यासाठी लोकानंा कार ककवा बसने प्रवास करावा 
लागणार ऄसल्यास -  ० गणु 

८. स्थाननक मूलभतू सुनवधा- शाळा, 
अरोग्य कें दे्र अदींची सुनवधा-  

ऄ) जथेे पवूीपासून शाळा, अरोग्य कें द्र अदींची १.० 
नकमी ऄतंरावर मुलभतू सुनवधा ऄसल्यास - १० गणु 
ब) जथेे पवूीपासून शाळा, अरोग्य कें द्र अदींची १.० ते 
२.० नकमी ऄंतरावर मुलभतू सुनवधा ऄसल्यास -  ५ गणु 
क) जथेे पवूीपासनू शाळा, अरोग्य कें द्र अदींची 
बस/कारने प्रवास कराताना ५ नकमी ऄतंरापके्षा ऄनधक 
नाही ऄशा ऄंतरावर मुलभतू सुनवधा ऄसल्यास- ३ गुण . 
ड) प्रकल्प नठकाणी स्थाननक सुनवधा नव्याने परुनवणे 
अवश्यक ऄसल्यास - ० गणु  

९. सांस्कृनतक, धार्ममक अनण 
करमणकुीच्या सुनवधा-गं्रथालये , 
प्राथगनास्थळे, नसनेमागृहे, नक्रडा व 
सांप्रदानयक कें द्र आत्यादी  

ऄ) प्रकल्प जमीनीपासून सांस्कृनतक, धार्ममक अनण 
करमणकुीच्या सोयी सुनवधा १.० नकमी ऄंतरावर 
ऄसल्यास - ५ गणु 

ब) प्रकल्प जमीनीपासून सांस्कृनतक, धार्ममक अनण 
करमणकुीच्या सोयी सुनवधा १.० ते २.० नकमी ऄतंरावर 
ऄसल्यास- ३ गुण  
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ऄ.क्र. पात्रता ननकष गुण 
क) प्रकल्प जमीनीपासून सांस्कृनतक, धार्ममक अनण 
करमणकुीच्या सोयी सुनवधा बस ककवा कारने ५ नकमी 
ऄंतरावर ऄसल्यास - १ गणु 
ड) प्रकल्प जमीनीच्या असपास कोणत्याही सांस्कृनतक, 
धार्ममक अनण करमणकुीच्या सोयी सुनवधा ईपलब्ध 
नसल्याने त्या नव्याने ननमाण करणे अवश्यक 
ऄसल्यास- ० गुण  

१०. पनरघीय नवकास- (Peripheral 
Development) 

ऄ) प्रकल्पाच्या १ नकमी पनरघाच्या अत नवकास 
झालेला ऄसल्यास -१० गुण  

ब) प्रकल्पाच्या १ ते २ नकमी पनरघामध्ये नवकास झालेला 
ऄसल्यास- ५ गुण 
क) प्रकल्पाच्या २ ते ३ नकमी पनरघामध्ये नवकास झालेला 
ऄसल्यास- ३ गुण 
ड) प्रकल्पाच्या ३ नकमी पनरघाबाहेर नवकास झालेला 
ऄसल्यास -  ० गुण 

११. तांनत्रक सनमतीचे मुल्याकंन कमाल २० गुण 
 


