
प्रधानमंत्री आवास योजना-सवांसाठी घरे २०२२ 
या योजनेच्या जजल्हापातळीवरील प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी जजल्हाजधकारी याचं्या 
अध्यक्षतेखाली सजमती गजठत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृहजनमाण जवभाग 

शासन जनणणय क्रमांकः प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.४५/गृजनधो-२ 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-३२. 
        जदनाकं. ३ एजप्रल, २०१७. 

वाचा -   
1) शासन जनणणय क्रमाकंः प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृजनधो-२(सेल), जद.९ जिसेंबर,२०१५. 

प्रस्तावना -    प्रधानमंत्री आवास योजना- सवांसाठी घरे -२०२२ या योजनेची सवण संबंजधत जजल्हयामंध्ये  
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून, जजल्हापातळीवर जवजवध यंत्रणामंध्ये समन्वय असणे 
आवश्यक आहे. यास्तव नागरी स्थाजनक स्वराज्य संस्थेमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना- सवांसाठी घरे-
२०२२” या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व या योजनेअंतगणत प्रकल्पानंा गती देणे या दृष्ट्टीने 
जजल्हास्तरावर जजल्हाजधकारी याचं्या अध्यक्षतेखालील सजमती गजठत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन 
होती. 

शासन जनणणय-     “प्रधानमंत्री आवास योजना- सवांसाठी घरे-२०२२” या योजनेची जजल्हास्तरावर प्रभावी 
अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून सदर योजना राबजवणाऱ्या नगरपजरषदांवर संबंजधत जजल्हाजधकारी 
याचंे जनयंत्रण असणे व या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जजल्हाजधकारी याचंा सहभाग असणे आवश्यक आहे.  
त्यानुसार जजल्हाजधकारी याचं्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सजमती गजठत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
१ जजल्हाजधकारी अध्यक्ष  
२ सहायक संचालक, नगर रचना सदस्य 
३ मुख्याजधकारी, संबंजधत जवभागीय गृहजनमाण व क्षते्रजवकास मंिळ सदस्य 
४ मुख्याजधकारी, संबंजधत नगरपजरषद सदस्य 
४ शहर अजभयंता, संबंजधत नगरपजरषद सदस्य 
५ सहायक संचालक, नगर पाजलका प्रशासन, जजल्हाजधकारी 

कायालय 
सदस्य सजचव 

 
२. प्रत्येक जजल्हयासाठी वरीलप्रमाणे सजमती स्थापन करण्याची कायणवाही संबंजधत जजल्हयाच े
जजल्हाजधकारी यानंी करावी. तसेच जजल्हाजधकारी यानंी या सजमतीची बैठक प्रत्येक मजहन्यात घेणे अजनवायण 
राहील. 
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३. या सजमतीचा उदे्दश हा मुख्यत्व,े “त्या-त्या जजल्हयातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतगणत 
नगरपजरषदानंा प्रकल्प पणूण करण्यासाठी येणाऱ्या अिचणी दूर करुन प्रकल्पाच्या कामानंा गती देणे” असा 
आहे.  त्यासाठी सजमतीवर खालीलप्रमाणे जबाबदारी सोपजवण्यात येत आहे.  
 १) “प्रधानमंत्री आवास योजना- सवांसाठी घरे-२०२२” या योजनेच्या मागणदशणक सचूनानुंसार 
तातिीने  प्रकल्प अहवाल तयार करुन पजरपूणण प्रकल्प अहवाल सकुाण ूअजभकरणाकिे (म्हािा) अजवलंब 
सादर होण्याच्या दृष्ट्टीने सवण बाबींची पूतणता सत्वर होईल हे सुजनजित करणे. 
 २) या योजनेसाठी नागरी स्वराज्य संस्थानंी शासकीय जमीनीची मागणी केल्यास, महसूल व वन 
जवभागाच्या शासन जनणणय क्र.जमीन-२०१६/प्र.क्र.२१३/ज-१, जद.१९ सप्टेंबर,२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंबंधी कायणवाहीचा आढावा घेणे व यासंबधी कायणवाही अजवलंब होईल असे 
सुजनजित करणे. 
 ३) प्रकल्पाचा अजभन्यास (Layout) नकाशा तयार करुन त्यास स्थाजनक जनयोजन प्राजधकरणाची 
प्राथम्याने मान्यता अजवलंब जमळेल या साठी आवश्यक बाबींचा आढावा घेणे व त्याकजरता पाठपुरावा करणे.  
 ४) या योजनेचे प्रस्ताव तयार करतानाच, प्रस्ताजवत योजनेसाठी लागणाऱ्या सामाजयक सुजवधा जसे 
पाणी, वीज,मलजन:सारण,  रस्ते या व रतर सुजवधा पुरजवण्याचे जनयोजन करणे आवश्यक असल्याने 
त्यासंबंधी कायणवाही सुजनित करणे. 
 ५) कें द्रीय मान्यता व संजनयत्रण सजमतीने  (CSMC) ने मंजूरी जदल्यानंतर जवजहत कालावधीमध्ये 
योजनापूणण  करुन अनुदानाचे उपयोजगता प्रमाणपत्र सबंंजधत अंमलबजावणी यंत्रणेव्दारे सुकाण ू
प्राजधकरणाकिे सादर होतील, हे सुजनजित करणे. 

सदर शासन जनणणय महसलू व वन जवभागाच्या सहमतीने जनगणजमत करण्यात येत आहे.  
सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201704031256127509  असा आहे. हा आदेश जिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन जनगणजमत करण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
                       ( रा.कों.धनाविे ) 
 शासनाचे उप सजचव 
प्रत, 

1. मा.राज्यपालाचंे सजचव, राजभवन (पत्राने). 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सजचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
3. मा.मंत्री (गृहजनमाण), याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.राज्यमंत्री (गृहजनमाण), याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
5. मा.जवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र जवधानसभा, महाराष्ट्र जवधानमंिळ सजचवालय, जवधानभवन, 

मंुबई. 
6. मा.जवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र जवधानपजरषद, महाराष्ट्र जवधानमंिळ सजचवालय, 

जवधानभवन, मंुबई. 
7. मा.मुख्य सजचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
8. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अजधकारी, महाराष्ट्र गृहजनमाण व क्षते्रजवकास प्राजधकरण, 

गृहजनमाण भवन, वादें्र (पूवण), मंुबई-५१. 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापरीक्षा),मंुबई. 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापरीक्षा),नागपूर. 
11. सवण जजल्हाजधकारी. 
12. सवण मुख्याजधकारी,जवभागीय गृहजनमाण क्षते्रजवकास मंिळ. 
13. सवण मुख्याजधकारी, नगरपजरषद (प्रधानमंत्री आवास योजना अंमलात असलेल्या). 
14. सवण शहर अजभयंता, संबजधत नगरपजरषद (प्रधानमंत्री आवास योजना अंमलात असलेल्या). 
15. सवण सहायक संचालक, नगरपाजलका प्रशासन,जजल्हाजधकारी कायालय. 
16. उप सजचव (नजव-१४) नगर जवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
17. उप सजचव (ज-१) महसूल व वन जवभाग, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
१८.जनविनस्ती, गृजनधो-२, गृहजनमाण जवभाग, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
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