
IHSDP व BSUP  योजनेंतर्गत बाांधण्यात 
आललेी परांतु ववतरीत न केललेी घरकुल े
प्रधानमांत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
रृ्हवनमाण ववभार् 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.९८/रृ्वनधो-२  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-३२. 
वदनाांक:- 26 ऑक्टोबर, २०१८. 

 

वाचा  -   
शासन वनणगय क्रमाांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.९८/रृ्वनधो-२, वद.२५.९.२०१८. 
 

शुध्दीपत्रक - 
उपरोक्त सांदभांन्वये  वनर्गवमत केलेला शासन वनणगय  पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा.  

 

 जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय पुनरुत्थान अवभयान (JNNURM) अांतर्गत एकात्त्मक रृ्हवनमाण व 
झोपडपट्टी ववकास कायगक्रम (IHSDP) व  शहरी र्रीबाांना मुलभतू सुववधा पुरववणे (BSUP) या योजनाांतर्गत  
बाांधण्यात आलेली व ववनावापर पडून असलेली घरकुले सांबांवधत अांमलबजावणी यांत्रणेच्या अखत्यावरतील 
खालील 3 र्टातील पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

अ) एकात्त्मक रृ्हवनमाण व झोपडपट्टी ववकास कायगक्रम (IHSDP) आवण शहरी र्रीबाांना 
मुलभतू सुववधा पुरववणे (BSUP)  या योजनाांतर्गत घरकुलाांच्या लाभापासून वांवचत 
रावहलेले  मूळ पात्र लाभाथी,  

ब) जेथे एकात्त्मक रृ्हवनमाण व झोपडपट्टी ववकास कायगक्रम  (IHSDP) शहरी र्रीबाांना 
मुलभतू सुववधा पुरववणे (BSUP)  अांतर्गतची  घरकुले उपलब्ध आहेत, तेथील  नार्री 
स्थावनक स्वराज्य सांस्थाच्या अखत्यावरतील प्रधानमांत्री आवास योजनेतील पात्र लाभाथी  
आवण  

क) राज्यात ववववध ववकास प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेले लाभाथी.  
                 परांतू उपरोक्त “क” घटकाांतर्गत प्रकल्पग्रस्ताांचे पुनवगसन करण्याची जबाबदारी सांबांवधत प्रकल्प 
ववकासकाची असल्याने या घटकाांतर्गत पात्र कुटुांबाांना प्रधानमांत्री आवास योजनेंतर्गत अनुज्ञये लाभ (कें द्र 
सरकारचे रु.1.5 लक्ष व राज्य सरकारचे रु.1 लक्ष इतके अनुदान तसचे मुद्राांक शुल्क रु.1000/- इ.) अनुज्ञये 
होणार नाहीत. सदर घरकुलाांची ककमत ववकास प्रकल्प राबववणा-या यांत्रणेने प्रचवलत बाजारमूल्य दर 
तक्त्यातील दरानुसार सुकाण ूअवभकरण म्हाडाकडे जमा करावी.    

 



शासन शुद्धीपत्रक क्रमाांक : प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.९८/रृ्वनधो-२ 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2  
 

                      उपरोक्त अ), ब) ,क)  यामध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी, एकात्त्मक रृ्हवनमाण व झोपडपट्टी 
ववकास कायगक्रम (IHSDP) व शहरी र्रीबाांना मुलभतू सुववधा पुरववणे (BSUP)  अांतर्गत उपलब्ध वरक्त 
घरकुलाांची अ), ब) आवण क) याांच्याकडून जशी मार्णी करण्यात येईल, त्या मार्णी प्रमाणे घरकुले 
लाभार्थ्यांना ववतरीत करण्यात यावीत. 

   एकात्त्मक रृ्हवनमाण व झोपडपट्टी ववकास कायगक्रम (IHSDP) व  शहरी र्रीबाांना मुलभतू 
सुववधा पुरववणे (BSUP) या योजनाांमधील घरकुले प्रधानमांत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ववतरीत 
करताना अनुज्ञये असलेले कें द्र सरकारचे व राज्य सरकारचे  सवग लाभ  देय राहतील.  

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक  201810261217014909 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
             (म.रा.पारकर) 
      अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 
1.  मा.राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, (पत्राने) 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
3. मा.मांत्री (रृ्हवनमाण) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
4. मा.राज्यमांत्री (र्ृहवनमाण) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
5. मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानसभा, म.वव.स,ववधानभवन, मुांबई-३२. 
6. मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानपवरषद, म.वव.स.,ववधानभवन, मुांबई-३२. 
7. मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
8. उपाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अवधकारी,महाराष्ट्र रृ्हवनमाण व क्षते्रववकास प्रावधकरण, रृ्हवनमाण 

भवन, वाांदे्र (पूवग), मुांबई-५१. 
9. व्यवस्थापकीय सांचालक, वशवशाही पुनवगसन प्रकल्प मयावदत, वाांदे्र (पूवग),मुांबई-५१. 
10. मुख्य कायगकारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुनवगसन प्रकल्प, र्ृहवनमाण भवन, वाांदे्र (पूवग), मुांबई-५१.  
11. मुख्य कायगकारी अवधकारी, धारावी पुनवगसन प्रकल्प, रृ्हवनमाण भवन, वाांदे्र (पूवग), मुांबई-५१. 
12. सांचालक,  नर्रपवरषद प्रशासन सांचालनालय, मुांबई. 
13. व्यवस्थापकीय सांचालक, शहर आवण औद्योवर्क ववकास महामांडळ (वसडको), नवी मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकास महामांडळ, के.सी.मार्ग, बसडेपो समोर, 
बाांद्रा वरक्लेमेशन, बाांद्रा(पविम), मुांबई-५०. 

15. सभापती, नार्पूर सुधार प्रन्यास, नार्पूर. 
16. महानर्र आयुक्त, मुांबई/पुणे/औरांर्ाबाद/नावशक/नार्पूर, महानर्र प्रादेवशक ववकास 

प्रावधकरणे.  
17. सवग आयुक्त, महानर्रपावलका आवण मुख्यावधकारी, नर्रपवरषद/नर्रपावलका/नर्रपांचायत 

(प्रधानमांत्री आवास योजनेंतर्गत समावशे असलेल्या ३८२ शहराांनुसार). 
१८.वनवडनस्ती/रृ्वनधो-२ कायासन, रृ्हवनमाण ववभार्, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
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