
प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत राज्यस्तरीय 
मुल्यमापन सममतीची पुनरगचना करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
रृ्हमनमाण मवभार् 

शासन मनणगय क्रमाकंः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-३२. 
मदनाकं- 30 मे, २०१७. 

वाचा -  
1) शासन मनणगय क्रमाकंः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२, मद.९ मिसेंबर,२०१५. 
2) शासन मनणगय क्रमाकंः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२,मद.१३ एमप्रल,२०१६. 
३)   कें द्रीय रृ्हमनमाण व शहरी दामरद्रय मनमुगलन मंत्रालय याचंे मद.१६ मे,२०१६ रोजीच्या 
      पत्रान्वय ेCSMC च्या मद.२८.४.२०१६ च्या बैठकीच्या इमतवृत्तातील सुचना. 
४)   शासन मनणगय क्रमाकं: प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२,मद.१५ जून,२०१६. 
 

प्रस्तावना : 
 

सवांसाठी घरे-२०२२ या संकल्पनेवर आधामरत प्रधानमंत्री आवास योजना (नार्री) या अमभयानाच्या 
केद्र शासनाकिून प्राप्त झालेल्या मार्गदशगक सूचनानुंसार या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या 
दृष्ट्टीने राज्य मंमत्रपमरषदेने मदलेल्या मान्यतेनुसार रृ्हमनमाण मवभार्ाने मद.९.१२.२०१५ रोजी शासन मनणगय 
मनर्गममत केला आहे. सदर शासन मनणगयानुसार ५१ शहराचंी मनवि करण्यात आली आहे.तद्नंतर कें द्र 
शासनाने राज्यातील नव्याने ९१ शहराचंा समावशे करण्यास कळमवले आहे. अशाप्रकारे आता ही योजना 
राज्यात १४२ शहरे व या शहरालंर्तच्या मनयोजन क्षते्रामंध्ये (Planned Area) राबमवण्यात येत  आहे. या 
योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने मुख्य समचव याचं्या अध्यक्षतेखाली "राज्यस्तरीय 
मान्यता व संमनयंत्रण सममती" र्मठत करण्यात आली आहे. या योजनेचे राज्यस्तरावर मनयंत्रण करण्यासाठी 
मुख्य कायगकारी अमधकारी,धारावी पुनवगसन प्रकल्प याचंी अमभयान संचालक,राज्य  अमभयान संचालनालय 
(प्रआयो)" या प्रमुखपदी मनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच, महाराष्ट्र रृ्हमनमाण व क्षते्रमवकास 
प्रामधकरण (म्हािा) यानंा "सुकाण ूअमभकरण" (Nodal agency) म्हणनू मनयुक्त करण्यात आल ेआहे.  
२.    कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचनानुंसार मद.१५ जून,२०१६ च्या शासन मनणगयान्वये उप 
समचव/सह समचव याचं्या अध्यक्षतेखाली " राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममती " (State Level Appraisal 
Committee) स्थापन करण्यात आलेली आहे. 
३. तथामप, प्रकल्प मंजूर करत असतानंा सुकाण ू अमभकरण (Nodal agency),राज्यस्तरीय 
मूल्यमापन सममती,राज्य अमभयान संचालनालय तसेच मुख्य समचव याचं्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
मान्यता व संमनयंत्रण सममती(SLSMC) इतके स्तर अंतभूगत असल्याने प्रकल्पानंा मंजूरी देत असताना 



शासन मनणगय क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२ 

 

                पृष्ट्ठ 3 पैकी 2  

मदरंर्ाई होत आहे. सदर योजनेचे महत्व लक्षात घेता राज्यात सदर योजनेस र्ती देणे शक्य व्हाव ेयासाठी 
राज्यस्तरीय मुल्यमापन सममतीची पुनरगचना करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.   

 

शासन मनणगय:-  
 

कें द्रीय रृ्हमनमाण व शहरी दामरद्रय मनमुलगन मंत्रालय, नवी मदल्ली याचं्या मार्गदशगक सूचनास 
अनुसरुन मद.१५ जून,२०१६ रोजीच्या शासन मनणगयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय 
मूल्यमापन सममतीची पुढीलप्रमाणे पुनरगचना करण्यात येत आहे.  

 

१ अपर मुख्य समचव/ प्रधान समचव, रृ्हमनमाण, मंत्रालय, मंुबई अध्यक्ष 
२ उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अमधकारी,म्हािा, मंुबई उपाध्यक्ष 
३ उप समचव, रृ्हमनमाण मवभार्,मंत्रालय,मंुबई  सदस्य 
४ उप समचव, मवत्त मवभार्, मंत्रालय, मंुबई सदस्य 
५ मुख्य अमभयंता-२, म्हािा, मंुबई सदस्य 
६ कायगकारी अमभयंता, म्हािा, सुकाण ूअमभकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना सदस्य समचव 

 
आवश्यकतेनुसार अध्यक्ष, मवशेष मनमंमत्रत म्हणनू इतर अमधकाऱयानंा राज्यस्तरीय मुल्यमापन 

सममतीच्या बैठकीमध्ये समामवष्ट्ट करुन घेऊ शकतील. 
 

        राज्यस्तरीय मुल्यमापन सममतीची कायगकक्षा व अमधकार:- 
 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अमधकारी, म्हािा यानंी सुकाण ू अमभकरण या नात्याने नार्री 
स्वराज्य संस्थाकिून प्राप्त होणारे प्रस्तावाचंी समवस्तर छाननी करुन असे प्रस्ताव राज्यस्तरीय मुल्यमापन 
सममतीच्या बैठकीसमोर सादर करावते. राज्यस्तरीय मुल्यमापन सममती, सादर प्रस्तावावरील मटपणी व 
मशफारशींसह मुल्यमापन अहवाल राज्यस्तरीय मान्यता व संमनयंत्रण सममतीला सादर करेल.  सदस्य 
समचवानंी सुकाण ूअमभकरण स्तरावर प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्याकमरता १ कक्ष मनमाण करावा व 
छाननी करुन त्याचे सादरीकरण सममतीसमोर कराव.े  

 

यापूवी राज्यस्तरीय मुल्यमापन सममतीची स्थापना करण्यासंदभांतील शासन मनणगय 
क्र.प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२, मद.१५ जून,२०१६ रद्द करण्यात येत आहे. 
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सदर शासन मनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 201705301501367309 असा आहे. हा आदेश 
मिजीटल स्वाक्षरीने साकं्षामकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

       
                   ( रा.कों.धनाविे ) 
               उप समचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपालाचंे समचव,राजभवन, (पत्राने) 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान समचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
3. मा.मंत्री (र्ृहमनमाण) यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
4. मा.राज्यमंत्री (र्ृहमनमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
5. मा.मवरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र मवधानसभा,महाराष्ट्र मवधानमंिळ समचवालय, मवधानभवन, मंुबई. 
6. मा.मवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र मवधानपमरषद, महाराष्ट्र मवधानमंिळ समचवालय, मवधानभवन, 

मंुबई. 
7. मा. मुख्य समचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
8. मा.समचव, कें द्रीय र्ृहमनमाण व शहरी मनमुगलन मंत्रालय,नवी मदल्ली. 
9. उपाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी, महाराष्ट्र र्ृहमनमाण व क्षेत्रमवकास प्रामधकरण, र्ृहमनमाण भवन, 

वांदे्र (पवूग), मंुबई-५१. 
10. व्यवस्थापकीय संचालक, मशवशाही पनुवगसन प्रकल्प मयामदत,र्ृहमनमाण भवन,वांदे्र (पवूग), 

मंुबई-५१. 
11. मुख्य कायगकारी अमधकारी, झोपिपट्टी पनुवगसन प्रामधकरण, वांदे्र (पवूग), मंुबई-५१. 
12. संचालक,,अमभयान संचालनालय (प्रधानमंत्री आवास योजना) तथा मुख्य कायगकारी अमधकारी, 

धारावी पनुवगसन प्रकल्प, र्ृहमनमाण भवन,वांदे्र (पवूग), मंुबई-५१. 
13. मुख्य अमभयंता-२ राज्यस्तरीय समन्वय अमधकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष, महाराष्ट्र 

र्ृहमनमाण व क्षेत्रमवकास प्रामधकरण, र्ृहमनमाण भवन, वादें्र (पवूग),मंुबई-५१. 
14. मुख्य अमधकारी, अमरावती/पणेु/मंुबई/नामशक/औरंर्ाबाद/कोकण/नार्परू र्ृहमनमाण व 

क्षेत्रमवकास मंिळ. 
15. संबमंधत आयुक्त/मुख्यामधकारी, महानर्रपामलका/नर्रपामलका मद.९.१२.२०१५ च्या शासन 

मनणगयासोबतच्या मववरणपत्रानुसार. 
16. मनविनस्ती/र्ृमनधो-२ कायासन, र्ृहमनमाण मवभार्, मंत्रालय, मंुबई-३२. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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