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       प्रधानमंत्री आर्वास योजनेची राज्यात  
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र्वाचा :-  
1) शासन भनणणय क्रमाकंः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृभनधो-२, भद.९ भडसेंबर,२०१५. 
2) शासन भनणणय क्रमाकंः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृभनधो-२,भद.१३ एभप्रल,२०१६. 
3) कें द्रीय गृहभनमाण र्व शहरी दाभरद्रय भनमुणलन मंत्रालय याचंे भद.१६ मे,२०१६ रोजीच्या 

पत्रान्र्वये CSMC च्या भद.२८.४.२०१६ च्या बैठकीच्या इभतर्वृत्तातील सुचना. 
4) शासन भनणणय क्रमाकं. प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृभनधो-२,भद.१५ जून,२०१६. 

प्रस्तार्वना :- 
 “सर्वांसाठी घरे-२०२२”या संकल्पनेर्वर आधाभरत प्रधानमंत्री आर्वास योजना (नागरी) या 
अभियानाच्या कें द्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मागणदशणक सूचनानुंसार या योजनेची राज्यात 
अंमलबजार्वणी करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य मंभत्रपभरिदेने भदलेल्या मान्यतेनुसार गृहभनमाण भर्विागाने 
भदनाकं.९.१२.२०१५ रोजी शासन भनणणय भनगणभमत केला आहे. सदर शासन भनणणयानुसार ५१ शहराचंी 
भनर्वड करण्यात आली आहे. तद्नंतर कें द्र शासनाने राज्यातील नव्याने ९१ शहराचंा समार्वशे करण्यास 
कळभर्वले आहे. अशाप्रकारे आता ही योजना राज्यात १४२ शहरे र्व शहरालंगतच्या भनयोजन क्षते्रांमध्ये 
(Planned Area) राबभर्वण्याचे भनयोभजत आहे. या योजनेची प्रिार्वीपणे अंमलबजार्वणी करण्याच्या दृष्ट्टीने 
मुख्य सभचर्व याचं्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय मान्यता र्व संभनयंत्रण सभमती” गभठत करण्यात आली 
आहे. या योजनेचे राज्यस्तरार्वर भनयंत्रण करण्यासाठी संदिीय क्र.१ येथील भद.९.भडसेंबर,२०१५ च्या 
शासन भनणणयातील पभरच्छेद ८ नुसार, सचंालक, राज्य अभियान संचालनालय या पदार्वर मुख्य 
कायणकारी अभधकारी, धारार्वी पुनर्वणसन प्रकल्प याचंी  भनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच, महाराष्ट्र 
गृहभनमाण र्व क्षते्रभर्वकास प्राभधकरण (म्हाडा) यानंा “सुकाण ूअभिकरण” (Nodal agency) म्हणनू भनयुक्त 
करण्यात आले आहे. 
 

प्रधानमंत्री आर्वास योजना (नागरी) या योजनेतंगणत सभर्वस्तर प्रकल्प  अहर्वाल (Detail Project 
Report) मंजूर करत असताना सुकाण ूअभिकरण (Nodal agency), राज्यस्तरीय मुल्यमापन सभमती, 
राज् य अभियान संचालनालय तसेच मुख्य सभचर्व याचं्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता र्व 
संभनयंत्रण सभमती (SLSMC) इतके स्तर अंतिूणत असल्याने राज्यस्तरार्वर प्रकल्प मंजूरीमध्ये गभतमानता 
आणणे आर्वश्यक आहे. प्रधानमंत्री आर्वास योजना ही कें द्र शासनाची महत्र्वकाकं्षी योजना असून याबाबत  
मुख्य सभचर्व,महाराष्ट्र राज्य यानंी नागरी स्र्वराज्य संस्थानंा सभर्वस्तर प्रकल्प अहर्वाल सादर करण्याच्या 
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सूचना भदलेल्या आहेत. याबाबत मा.पंतप्रधान महोदय आभण मा.मुख्यमंत्री महोदय सदर योजनेच्या 
प्रगतीचा र्वारंर्वार आढार्वा घेत असल्याने तसेच असलेले स्तर कमी करुन प्रकल्पानंा राज्य पातळीर्वर 
तात्काळ मान्यता देणे आर्वश्यक असल्याने सकुाण ूअभिकरणास अभियान संचालनालय म्हणनू घोिीत 
करणे र्व त्या अनुिंगाने संचालक, राज्य अभियान संचालनालय म्हणनू उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी 
अभधकारी, म्हाडा याचंी भनयुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या भर्वचाराधीन होती. 

शासन भनणणय-  
मंभत्रपभरिदेच्या मान्यतेने भद.९ भडसेंबर,२०१५ रोजीचा शासन भनणणय भनगणभमत करण्यात आला 

आहे. मात्र खालील बाबी प्रशासकीय स्र्वरुपाच्या असल्याने या बाबींस शासन मान्यता देण्यात येत आहे.   
१) पभरच्छेद ८ मध्य े नमूद केलेल्या संचालक, राज्य अभियान संचालनालय म्हणनू मुख्य 

कायणकारी अभधकारी, धारार्वी पुनर्वणसन प्रकल्प, मंुबई याचं्या ऐर्वजी उपाध्यक्ष तथा मुख्य 
कायणकारी अभधकारी, म्हाडा हे संचालक, राज्य अभियान संचालनालय म्हणनू काम 
पाहतील. त्यानुसार उपाध्यक्ष, म्हाडा यानंी संचालक, राज्य अभियान संचालनालय म्हणनू 
जबाबदाऱ्या पार पाडतील. 

२) पभरच्छेद १२ मधील प्रस्तार्व सादर करण्याच्या कायणपध्दतीत बदल करुन सुकाण ू
अभिकरणाकडून छाननी करुन राज्यस्तरीय मुल्यमापन सभमती (SLAC) मार्ण त राज्यस्तरीय 
मान्यता र्व संभनयंत्रण सभमतीला (SLSMC) सादर करतील. आर्वश्यकतेनुसार राज्यस्तरीय 
मुल्यमापन सभमतीव्दारे प्रस्तार्व गृहभनमाण भर्विागाच्या भद.१४ माचण,२०१७ नुसार गठीत 
उपसभमतीकडे प्रस्तार्व सादर करतील. 
 

 

सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706131455428009 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्र्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार र्व नार्वाने.  
 
 
 
                                ( रा.कों.धनार्वडे ) 
                    उप सभचर्व, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.राज्यपालाचंे सभचर्व,राजिर्वन, (पत्राने) 
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http://www.maharashtra.gov.in/
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