
“प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत” राज्यस्तरीय 
मूल्यमापन सममतीची स्थापना 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: १३ एमप्रल,२०१६.  
वाचा - 

1) शासन मनणगय क्रमाकंः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/रृ्मनधो-२, मद.९ मिसेंबर,२०१५. 
2) कें द्रीय रृ्हमनमाण व शहरी दामरद्रय मनमुगलन मंत्रालयाने माचग, २०१६ मध्य ेप्रधानमंत्री आवास 

योजनेच्या मनर्गममत केलले्या सुधारीत मार्गदशगक सचूना. 
प्रस्तावना : 
 “सवांसाठी घरे” संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजनेसंदभांत कें मद्रय रृ्हमनमाण व 
शहरी दामरद्रय मनमुगलन मंत्रालयाने जून,२०१५ मध्ये मार्गदशगक सूचना मनर्गममत केल्या होत्या. सदर 
मार्गदशगक सूचनाचं्या अनुषंर्ाने “प्रधानमंत्री आवास योजनेची” राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 
मद.९ मिसेंबर, २०१५ रोजी शासन मनणगय मनर्गममत करण्यात आला आहे. कें द्रीय रृ्हमनमाण व शहरी 
दामरद्रय मनमुगलन मंत्रालयाने माचग,२०१६ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसंदभांत सुधारीत मार्गदशगक 
सूचना मनर्गममत केल्या आहेत. सुधारीत मार्गदशगक सचूनामंधील पमरच्छेद क्र.१६.६ मध् य ेनमूद करण्यात 
आले आहे की, नार्री स्वराज्य संस्था/अंमलबजावणी यंत्रणा यानंी सादर केलेल्या समवस्तर प्रकल्प 
अहवालाचंे तांमत्रक-आर्थथक मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य/कें द्रशामसत प्रदेश एक 'राज्यस्तरीय 
मूल्यमापन सममती ' स्थापन करु शकतील. राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममती मतच्या मिप्पणी व 
मशफारशींसह मूल्यमापन अहवाल राज्यस्तरीय मंजुरी व संमनयंत्रण सममतीची मान्यता घेण्यासाठी 
राज्यस्तरीय सुकाण ूअमभकरणास सादर करेल. कें द्र शासनाने मनर्गममत केलेल्या सुधारीत मार्गदशगक 
सूचनाचं्या अनुषंर्ाने राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन 
होती. 
 

शासन मनणगय:-   
कें द्रीय रृ्हमनमाण व शहरी दामरद्रय मनमुगलन मंत्रालयाने माचग, २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री आवास 

योजनेसंदभांत मनर्गममत केलेल्या सधुारीत मार्गदशगक सूचनाचं्या अनुषंर्ाने नार्री स्वराज्य 
संस्था/अंमलबजावणी यंत्रणा यानंी सादर केलेल्या समवस्तर प्रकल्प अहवालाचंे तामंत्रक-आर्थथक 
मूल्यमापन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममती (State Level Appraisal 
Committee)स्थापन करण्यात येत आहे. 

१) अमभयान संचालक, (प्रधानमंत्री आवास योजना)   - अध्यक्ष 
२) मुख्य अमभयंता III, म्हािा        - सदस्य 
३) मवत्त मनयंत्रक, म्हािा        - सदस्य  
४) मुख्य वास्तुमवशारद व मनयोजनकार,म्हािा    - सदस्य 
५) उपमुख्य अमभयंता, जेएनएनयुआरएम, म्हािा   - सदस्य समचव 
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जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा अन्य सदस्य ककवा मवशेष मनमंमत्रत म्हणनू इतर सदस्यांना 
राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममतीच्या बैठकीमध्ये समामवष्ट्ि करुन घेण्याचे अमधकारी अध्यक्षानंा असतील. 

राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममतीची कायगकक्षा व अमधकार खालील प्रमाणे असतील:- 
१) नार्री स्वराज्य संस्था/अंमलबजावणी यंत्रणा यानंी सादर केलेल्या सवांसाठी घरे कृती 

आराखिा (HFAPoA) आमण समवस्तर प्रकल्प अहवालाचंे तामंत्रक-आर्थथक मूल्यमापन करणे. 
२) राज्य अमभयान संचालनालयाला प्रस्ताव सादर करण्यापूवी प्रस्तावावर आवश्यक ती 

कायगवाही/सुधारणा करणे शक्य व्हाव े यासाठी राज्यस्तरीय मूल्यमापन सममती आपल्या 
मिपणी व मशफारशींसह मूल्यमापन अहवाल राज्यस्तरीय सुकाण ू अमभकरणाला सादर 
करेल. 

३) इतर आवश्यक बाबी संदभांत राज्यस्तरीय सुकाण ू अमभकरणाला सूचना करणे ज्यामुळे 
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. 

सदर शासन मनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201604131556143509 असा आहे. हा आदेश 
मिजीिल स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
                                                                                                ( स.शं.जर्दाळे ) 
 अवर समचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मा.राज्यपालाचंे समचव, राजभवन, (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान समचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
३) मा.मंत्री (रृ्हमनमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
४) मा.राज्यमंत्री (र्ृहमनमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
५) मा.मवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र मवधानसभा, महाराष्ट्र मवधानमंिळ समचवालय, 

मवधानभवन,मंुबई. 
६) मा.मवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र मवधानपमरषद, महाराष्ट्र मवधानमंिळ समचवालय, मवधानभवन, 

मंुबई. 
७) मा.मुख्य समचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी, महाराष्ट्र रृ्हमनमाण व क्षेत्रमवकास प्रामधकरण, रृ्हमनमाण भवन, 

वादें्र(पूवग), मंुबई-५१. 
९) व्यवस्थापकीय संचालक, मशवशाही पुनवगसन प्रकल्प मयामदत, रृ्हमनमाण भवन, वादें्र (पूवग), 

मंुबई-५१. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१०)  मुख्य कायगकारी अमधकारी, झोपिपट्टी पुनवगसन प्रामधकरण, वादें्र(पूवग),मंुबई-५१. 
११)  संचालक, अमभयान संचालनालय (प्रधानमंत्री आवास योजना) तथा मुख्य कायगकारी 

अमधकारी, धारावी पुनवगसन प्रकल्प, र्ृहमनमाण भवन, वादें्र(पूवग), मंुबई-५१. 
१२)  मुख्य अमभयंता-२ राज्यस्तरीय समन्वय अमधकारी, जेएनएनयुआरएम कक्ष, महाराष्ट्र 

रृ्हमनमाण व क्षते्रमवकास प्रामधकरण, रृ्हमनमाण भवन, वादें्र(पूवग), मंुबई-५१. 
१३)  मुख् य अमधकारी, अमरावती/पुणे/मंुबई/नामशक/ररंर्ाबाद/कोकण/नार्पूर रृ्हमनमाण व 

क्षते्रमवकास मंिळ. 
१४)  संबंमधत आयुक्त/ मुख्यामधकारी, महानर्रपामलका/नर्रपामलका मद.९.१२.२०१५ च्या 

शासन मनणगयासोबतच्या मववरणपत्रानुसार. 
१५)  मनविनस्ती/रृ्मनधो-२ कायासन, रृ्हमनमाण मवभार्,मंत्रालय,मंुबई-३२.  
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