प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण
र्ट

र्ृहननमाण

राबनवण्यासाठी

(Group

Housing)

महाराष्ट्र

र्ृहननमाण

नवकास महामंडळाच्या कायगक्षत्र
े ात वाढ
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
र्ृहननमाण नवभार्
शासन ननणगय क्रमांक : प्रआयो 2019/प्र.क्र.97/र्ृननधो-2
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई .032 000
नदनांक :- 19 सप्टें बर, 2019
वाचा:1) शासन ननणगय, र्ृहननमाण नवभार्, क्रमांक, प्रआयो 2019/प्र.क्र.110/र्ृननधो-2,
नद.09.12.2015.
2) शासन ननणगय, र्ृहननमाण नवभार्, क्रमांक, महाहौससर् 2017/प्र.क्र.161/र्ृननधो-2,
नद.11.12.2018.
प्रस्तावना :प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत “सवांसाठी घरे -2022” बाबत केंद्र शासनाने सन-2015
मध्ये धोरण जाहीर केलेले आहे. सदर धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरीता राज्य
मंनत्रमंडळाने नदनांक १ नडसेंबर, २०१५ च्या बैठकीमध्ये मान्यता नदलेली आहे. त्यानुषंर्ाने
नदनांक ९ नडसेंबर, २०१५ रोजी शासन ननणगय ननर्गनमत करण्यांत आलेला आहे. प्रधानमंत्री
आवास योजनेंतर्गत शहरी भार्ातील परवडणाऱ्या घरांच्या मोठया प्रकलपांची उभारणी
करण्याकनरता तसेच आर्थिकदृष्ट्टया दु बगल घटक, अलप उत्पन्न र्ट आनण मध्यम उत्पन्न र्टातील
लाभार्थ्यांकरीता सन 2022 पयंत नकमान 5 लाख परवडणाऱ्या घराची ननर्थमती करण्याच्या
उद्देशाने महाराष्ट्र र्ृहननमाण नवकास महामंडळ (Maha Housing) ची स्िापना नद.11.12.2018
च्या शासन ननणगयान्वये करण्यात आली आहे. सद्य:स्स्ितीत सदर महामंडळाचे कायगक्षत्र
े नार्री
भार्ापुरते मयानदत आहे. महाराष्ट्र र्ृहननमाण नवकास महामंडळामार्गत ग्रामनवकास नवभार्ाच्या
सहकायाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भार्ात Group Housing राबनवण्याच्या
उद्देशाने सदर महामंडळाचे कायगक्षत्र
े शहरी भार्ाबरोबरच ग्रामीण भार्ातही नवस्तारीत करण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या नवचाराधीन होता.
शासन ननणगय-:
प्रधानमंत्री आवास योजना (नार्री) अंतर्गत मोठया वसाहतींचे प्रकलप राबनवण्यासाठी
स्िापन करण्यात आलेलया महाराष्ट्र र्ृहननमाण नवकास महामंडळाचे (Maha Housing)
कायगक्षत्र
े शहरी भार्ाबरोबरच ग्रामीण भार्ातही नवस्तारीत करण्यास यान्वये मान्यता दे ण्यात
येत आहे.

शासन ननणगय क्रमांकः प्रआयो 2019/प्र.क्र.97/र्ृननधो-2

महाराष्ट्र र्ृहननमाण नवकास महामंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामनवकास
नवभार्ाच्या मान्यतेस अनुसरुन ग्रामीण भार्ात Group Housing योजना राबनवण्यास दे खील
मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर

शासन

ननणगय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201909191132365709
असा आहे. हा शासन ननणगय नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( दु र्ाप्रसाद मैलावरम )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,

1) मा. राज्यपाल यांचे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुंबई .
2) मा. मंत्री (र्ृहननमाण), मंत्रालय, मुंबई.

3) सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र र्ृहननमाण नवकास महामंडळ ,साखर भवन, नरीमन पॉईट, मुंबई.
4) मा. राज्यमंत्री (र्ृहननमाण), मंत्रालय, मुंबई

5) अपर मुख्य सनचव, र्ृहननमाण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई
6) प्रधान सनचव, ग्रामनवकास नवभार्, मंत्रालय, मुंबई

7) उपाध्यक्ष तिा मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्र नवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-000 051.

8) सवग नवभार्ीय आयुक्त / सवग नजलहानधकारी

9) सवग उप सनचव/अवर सनचव/कक्ष अनधकारी, र्ृहननमाण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
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