
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच 
शासनाच्या ववववध ववभागात सुसूत्रता 
आवण एकवाक्यता आणण्यासाठी 
मंत्रीमंडळाची शक्तीप्रदत्त सवमती 
(Empowered Committee of the 
Cabinet) स्थापन करण्याबाबत.....  

महाराष्ट्र शासन 
गृहवनमाण ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकंः प्रआयो.2017/प्र.क्र.180/गृवनधो-2 
                                     मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

 मंत्रालय, मंुबई-३२. 
                                           वदनाकं: 15 जानेवारी, २०१8. 

वाचा - 
१) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.९/12/2015 

      २) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.30/5/२०१7 
 3) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृवनधो-२, वद.१3/6/२०१7 

4) शासन वनणणय, गृहवनमाण ववभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.१27/गृवनधो-२, वद.9/1१/२०१7 
 

प्रस्तावना - 
कें द्र सरकारने जून 2015 मध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सवांसाठी घरे-२०२२' ची घोषणा केलेली 

आहे. सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने संदभण क्र.1 येथील 
शासन वनणणय वनगणवमत केला आहे. तसेच योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने सदरच्या 
शासन वनणणयान्वये मा.मुख्य सवचव याचं्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय मान्यता व संवनयंत्रण सवमती” 
(SLSMC) गवठत करण्यात आलेली आहे. यावशवाय सदर प्रकरणी कें द्र सरकारच्या मागणदशणक सूचनाचं्या 
अनुषंगाने नागरी स्थावनक स्वराज्य संस्था / अंमलबजावणी यंत्रणा यानंी सादर केलेल्या सववस्तर प्रकल्प 
अहवालाचंे तावंत्रक-आर्थथक मूल्यमापन करण्यासाठी संदभण क्र.2 च्या शासन वनणणयान्वये मा.अपर मुख्य 
सवचव (गृहवनमाण) याचंे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमतीची (SLAC) पुनरणचना करण्यात 
आलेली आहे. 

 तसेच संदभण क्र.3 च्या शासन वनणणयान्वये MHADA ला अवभयान संचालनालय म्हणनू घोषीत 
करण्यात आलेले असून उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अवधकारी, म्हाडा याचंी संचालक, राज्य अवभयान 
संचालनालय म्हणनू वनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. तर संदभण क्र.4  च्या शासन वनणणयान्वये, नगरववकास 
ववभागाच्या अवधपत्याखालील नगरपावलका प्रशासन संचालनालय (DMA) यानंा MHADA व्यवतवरक्त नागरी 
स्थावनक स्वराज्य संस्थाशंी (नगरपावलका / नगर पंचायती) संबंवधत प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सुकाण ूअवभकरण 
म्हणनू घोषीत करण्यात आलेले असून संचालक, नगरपावलका प्रशासन याचंी राज्यस्तरीय मान्यता व 
संवनयंत्रण सवमती (SLSMC) आवण राज्यस्तरीय मूल्यमापन सवमतीमध्ये (SLAC) सदस्य म्हणनू वनयुक्ती 
करण्यात आलेली आहे. 
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 राज्यातील नागरी भागात सदर योजनेच ेसंवनयंत्रण गृहवनमाण ववभागाकडून करण्यात येत असून 
योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी स्थावनक नागरी स्वराज्य संस्थाकंडून करण्यात येत आहे. सद्य:स्स्थतीत 
राज्यातील 382 शहरातं या योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतगणत राज्याने 
19.40 लक्ष घरकुलाचंे उविष्ट्ट ठरववलेल ेआहे. सदरची योजना राज्यातील नागरी भागात 4 घटकामंध्य े
राबववण्यात येत असून सदर योजनेंतगणत राज्य शासनाकडून ववववध सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. 

यावशवाय प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र 
गृहवनमाण ववकास महामंडळ स्थापना करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रकल्पानंा 2.5 चटई क्षते्र 
वनदेशाकं मंजूर करणे, हरीत क्षते्रात प्रधानमंत्री आवास योजना राबववण्यास मान्यता देणे, इमारत व इतर 
बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदणीकृत बाधंकाम कामगाराकंरीता महाराष्ट्र बाधंकाम 
कामगार आवास योजना राबववणे, वदव्यागंाकंरीता स्वतंत्र गृहवनमाण धोरण राबववणे, झोपडपट्टी पुनवणसन 
अवधवनयम आवण कायदयात सुधारणा, सावणजवनक आवण खाजगी भागीदारीतून खाजगी जवमनीवर 
प्रधानमंत्री आवास योजना राबववण्याबाबत धोरण बनववणे आदी कल्पक आवण नाववन्यपूणण योजना 
राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे. या योजना राबववण्यासाठी आंतरववभागीय मान्यता आवण सहमतीची 
आवश्यकता असते. सदर प्रवक्रया सुलभ व्हावी म्हणनू प्रकरणी सवण संबंवधत ववभागाचंी शक्तीप्रदत्त सवमती 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  
 

शासन वनणणय : 
  प्रस्तावनेत सववस्तर नमूद केलले्या बाबींच्या अनुषगंाने मा.मुख्यमंत्री महोदयाचं्या अध्यक्षतेखाली 

पुढीलप्रमाणे शक्तीप्रदत्त सवमती गठीत/स्थापन करण्यात येत आहे. 
 

 मंत्रीमंडळाची शक्तीप्रदत्त सवमती (Empowered Committee of the Cabinet) 
1) मा.मुख्यमंत्री       अध्यक्ष 
२) मा.मंत्री (गृहवनमाण)      सदस्य 
३) मा.मंत्री (महसूल)      सदस्य 
४) मा.मंत्री (सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य)   सदस्य 
५) मा.मंत्री (कामगार)      सदस्य 
६) मा.राज्यमंत्री (गृहवनमाण)     ववशेष वनमंवत्रत 
7) मा. अपर मुख्य सवचव (गृहवनमाण)    सदस्य सवचव 

 

संबंवधत ववभागाचे अ.मु.स./प्र.स./सवचव हे शक्तीप्रदत्त सवमतीच्या बैठकीस उपस्स्थत राहतील. 
 

 शक्तीप्रदत्त सवमती प्रामुख्याने आंतरववभागीय मुिे ठराववक कालावधीत (साधारणत: प्रत्येक 15 
वदवसानंी) बैठका घेऊन सवण संमतीने वनकाली काढेल. तसेच गृहवनमाण धोरणाशी संबंवधत योजनेला गती 
देऊन योजनेची अंमलबजावणी सुकर करेल. 
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 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801151703037209 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
 
                 ( रणजीत  आ. पाटील )  
                      अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 
       प्रत, 
 १) मा.राज्यपालाचंे सवचव,राजभवन, (पत्राने) 
            २) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 

     ३) मा.मंत्री (गृहवनमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
४) मा.मंत्री (महसूल) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
 ५) मा.मंत्री (सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
 ६) मा.मंत्री (कामगार) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
७) मा.राज्यमंत्री (गृहवनमाण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
8) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानसभा, म. वव. स., ववधानभवन, मंुबई. 
9) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानपवरषद, म. वव. स., मंुबई 
10) मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
11) अ.मु.स./प्र.स./सवचव (महसूल/सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य/कामगार) 

 12) उपाध्यक्ष व मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र गृहवनमाण व क्षते्रववकास         
        प्रावधकरण, गृहवनमाण भवन,वादें्र(पूवण),मंुबई-५१. 

            13) व्यवस्थापकीय संचालक,वशवशाही पुनवणसन प्रकल्प मयावदत, वादें्र (पूवण), मंुबई-५१. 
           १4) मुख्य कायणकारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुनवणसन प्रावधकरण, वादें्र(पूवण), मंुबई-५१. 
           १5) मुख्य कायणकारी अवधकारी, धारावी पुनवणसन प्रकल्प, गृहवनमाण भवन, वादें्र(पूवण), 
                            मंुबई-  ५१. 

                १6) वनवडनस्ती/गृवनधो-२ कायासन, गृहवनमाण ववभाग,मंत्रालय, मंुबई-३२.  
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