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रशबीर कायालय, नागपूर, 
                 रिनाकं:  ९ रिसेंबर, २०१५ 
र्वाचा -  

कें द्रीय गृहरनमाण र्व शहरी गररबी रनममणलन मंत्रालयाने रनगणरमत केलले्या प्रधानमंत्री 
आर्वास योजनेच्या मागणिशणक सूचना.  

प्रस्तार्वना -  
 

 िेशाला  स्र्वातंत्र्य रमळून सन २०२२ पयंत  ७५ र्वरे्ष पूणण होत असून िेशातील प्रत्येक 
कम टम ंबाला जलजोिणी, शौचालयाची व्यर्वस्था, २४ तास र्वीज र्व पोहोचरस्ता या समरर्वधासंह पक्के घर 
असायला हर्व,े असे रर्वचारात घेऊन पंतप्रधान महोियाचं्या ''सन २०२२ पयतं सर्वांसाठी घरे'' या  
संकल्पनेच्या अनमर्षंगाने कें द्र शासनाने  नागरी भागाकररता प्रधानमंत्री आर्वास  योजना  सम क केली 
आहे . कें द्र शासनाने सिर योजना ही रर्वशेर्षररत्या नागरी क्षते्राकररता लागू केली असून 
त्याअनमर्षंगाने सिर योजना राज्यातील नागरी स्र्वराज्य संस्थाचं्या क्षते्रात लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या रर्वचाराधीन होती.  
२. कें द्र शासनाने जाहीर केलले्या "सर्वांसाठी घरे २०२२" या सकंल्पनेर्वर आधाररत प्रधानमंत्री 
आर्वास योजनेच्या मागणिशणक सूचनामंध्ये खालील चार घटक समारर्वष्ट्ट आहेत:- 

1) जरमनीचा साधनसंपत्ती म्हणनू र्वापर क कन त्यार्वरील झोपिपट्टयाचंा “आहे तेथेच” 
पमनर्वर्वकास करणे 

2) कजण संलग्न व्याज अनमिानाच्या माध्यमातून  आर्वथकष्ष्ट्टया िमबणल आरण अल्प ्त्पन 
घटकासंाठी परर्विणाऱ्या घराचंी रनर्वमती करणे. 

3) खाजगी  भागीिारीद्वारे परर्विणा-या घराचंी रनर्वमती करणे. 

४) आर्वथकष्ष्ट्टया िमबणल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे र्वयैक्क्तक स्र्व कपातील घरकम ल  
    बाधंण्यास अनमिान.  

३. र्वरीलपैकी घटक क्र. २ हा कजण संलग्न व्याजार्वरील अनमिानासंबंधी असून या घटकाची 
अंमलबजार्वणी या आिेशाच्या रिनाकंापासून राज्यातील सर्वण शहरामंध्ये लागू करण्यातं येईल.   
इतर घटक म्हणजेच घटक क्र. १, ३  र्व ४ रर्वर्वरणपत्र "अ" मध्ये नमूि  ५१ नागरी स्र्वराज्य 
संस्थाचं्या कायणक्षते्रात लागू करण्यासही याद्वारे शासन मान्यता िेत आहे.   

४. घरकम लाचे रकमान आकारमान नॅशनल रबल्ल्िग कोि (NBC)ने पमररर्वलेल्या मानकापं्रमाणे 
असेल, तथापी जमीनीचे क्षते्र पमरेसे नसेल तर लाभार्थ्यांच्या संमतीने राज्यस्तरीय मान्यता र्व 
संरनयंत्रण सरमतीच्या मान्यतेने  कमी क्षते्रफळाची घरे बाधंता येतील.  असे करतानंा घरामध्य े
शौचालय समरर्वधा आर्वश्यक राहील.  
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● अरभयानातंगणत बाधंण्यात येणारी घरे ही कम टम ंबातील कत्या मरहलेच्या ककर्वा कम टम ंबातील कता 
पम कर्ष र्व मरहला याचं्या संयमक्त नार्वार्वर असतील आरण कती मरहला सिस्य नसेल त्या 
रठकाणी कता पम कर्षाचं्या नार्व ेघर रारहल. 

● अरभयानातंगणत बाधंण्यात येणाऱ्या घराचंी सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्राधान्य िेण्यात 
यार्व े/ लाभधारकानंा सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्सारहत करार्व.े  

● लाभाथी कम टम ंबामध्ये परत-पत्नी र्व अरर्वर्वारहत ममले (Children) याचंा समार्वशे असेल.  या 
अरभयानातंगणत कें द्राकिून अनमिान / सहाय्य प्राप्त क कन घेण्याकरीता, िेशातील 
कोणत्याही भागात लाभाथी कम टम ंबातील व्यक्तीच्या मालकीचे पक्के घर नसार्व.े  

● या योजनेअंतगणत लाभाथींची पात्रता प्रधानमंत्री आर्वास योजना, "सर्वांसाठी घरे -   (नागरी) 
च्या मागणिशणक सूचनानूसार  राहील. 
 प्रस्तमत योजना अरभयान स्र्व कपात (कजण संलग्न व्याज सबरसिी घटक र्वगळता ) कें द्र 
पमरस्कृत योजना म्हणनू राबरर्वण्यात येणार आहे.  
 

5. अरभयानाच्या घटकाचं्या अमंलबजार्वणीची कायणपध्िती  :- 
  परीच्छेि २ मध्ये नमूि केलेले अरभयानाखालील ४ घटक खालील कायणपध्ितीने 
राबरर्वण्यातं येतील.    
(अ) घटक क्रमाकं एक:-जरमनीचा साधनसंपत्ती म्हणनू र्वापर क कन त्यार्वरील 
झोपिपट्टयाचंा "आहे तेथेच "पमनर्वर्वकास करणे:- या घटकामध्ये जरमनीचा र्वापर 
साधनसंपत्ती म्हणनू क कन झोपियाचंा रर्वकास  करणे अपेरक्षत आहे.  राज्यात महाराष्ट्र 
झोपिपट्टी (समधारणा, रनमूणलन र्व पमनर्वर्वकास) अरधरनयम, १९७१ अंतगणत याच तत्र्वार्वर ममंबई, 
पमणे, कपपरी-कचचर्वि, नागपूर र्व ठाणे येथे झोपिपट्टी पमनर्वणसन योजना राबरर्वण्यात येत आहे.  
या योजना स्र्वयंसहाक्य्यत आहेत. ज्या नागरी स्र्वराज्य संस्थाच्या कायणक्षते्रात महाराष्ट्र 
झोपिपट्टी (समधारणा, रनमूणलन र्व पमनर्वर्वकास) अरधरनयम, 1971 च्या तरतमिीनूसार 
झोपिपट्टी पमनर्वणसन प्रारधकरण स्थारपत क कन झोपिपट्टी पमनर्वणसन योजना राबरर्वण्यात येत 
आहे  र्व भरर्वष्ट्यात  ज्या  नागरी स्र्वराज्य संस्थेच्या कायणकक्षते ही योजना नव्याने लागू केली 
जाईल त्या सर्वण रठकाणी महाराष्ट्र झोपिपट्टी (समधारणा, रनमूणलन र्व पमनर्वर्वकास) अरधरनयम, 
१९७१  च्या तरतमिीनमसार झोपिपट्टी पमनर्वणसन योजना (SRA Scheme) यापमढेही राबरर्वले 
जाईल त्या शहराबंाबतीत घटक क्रमाकं १ साठी कें न्द्र ककर्वा राज्य शासनाचा रहस्सा अनमज्ञये 
राहणार नाही.  या व्यरतररक्त राज्यातील रर्वर्वरणपत्र "अ" मध्ये नमूि अन्य नागरी स्र्वराज्य 
संस्थामंध्ये या योजनेखाली कें द्र शासनाच्या अनमिाना व्यरतररक्त राज्य शासनाचे अनमिान 
म्हणनू  कपय े १ लक्ष प्ररत घरकूल इतके अनमिान अनमज्ञये राहील.  कें द्र शासनाच्या 
"सर्वांसाठी घरे २०२२" या अरभयानामधील या घटकासाठी रनरित केलेली कायणपध्िती र्व या 
शासन रनणणयात नमूि राज्य शासनाने रनरित केलेल्या कायणपध्ितीनमसार यासंिभातील 
प्रस्तार्व सािर करणे प्रत्येक प्रकल्प अंमलबजार्वणी यंत्रणेस बंधनकारक राहील. "सर्वांसाठी 
घरे कृती आराखिा"  र्व "र्वार्वर्षक अंमलबजार्वणी आराखिा” नागरी स्र्वराज्य संस्था तयार 
करतील र्व नमूि केलेल्या  ममख्य सरचर्वाचं्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता र्व 
संरनयंत्रण सरमतीसमोर मान्यतेसाठी सािर करतील. सर्वके्षणाअंती झोपिपट्ट्ाचं्या 
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रर्वकासाकररता तयार करण्यात येणारे प्रकल्प र्वधणनक्षम होण्यासाठी सद्य:क्स्थतीत 
अक्स्तत्र्वात असणाऱ्या प्रचरलत  रर्वकास रनयंत्रण रनयमार्वली/ तरतूिी/ अरधरनयमामध्ये 
बिल करणे आर्वश्यक असल्यास अस े बिल करण्याबाबतचा प्रस्तार्व महाराष्ट्र प्रािेरशक 
नगर रचना अरधरनयमामधील तरतमिीनूसार कायणर्वाही क कन मान्य क कन घेण्याची 
जबाबिारी संबंरधत नागरी स्र्वराज्य संस्थाचंी राहील.  राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण 
सरमतीस राज्य शासनाने मंजूर केलेला प्ररत घरकम ल राज्याच्या रहश्यांमध्ये प्रकल्पाच्या 
समसाध्यतेसाठी २५ % पयंत बिल करण्याचे अरधकार राहतील.   
(ब)  घटक क्रमाकं २:- कजण संलग्न व्याज अनमिानाच्या माध्यमातून  आर्वथकष्ष्ट्टया िमबणल 
आरण अल्प ्त्पन घटकासंाठी परर्विणाऱ्या घराचंी रनर्वमती करणे.  ही योजना राज्यातील 
सर्वण नागरी क्षते्रात राबरर्वण्यातं येईल. 

सिर घटकातंगणत आर्वथकष्ष्ट्टया िमबणल र्व अल्प ्त्पन गटातील लाभार्थ्याना कजण 
संलग्न व्याज अनमिान योजना घरकम लाच्या रनर्वमतीकररता र्व संपािनाकररता असून यामध्ये 
कमी व्याज िरार्वर १५ र्वर्षाकररता रर्वर्वरक्षत बँका/गृहरनमाण रर्वत्तीय कंपन्या र्व इतर संस्था 
्पलब्ध करण्यातं येईल. व्याजाच्या अनमिानाचा िर  कपय े ६ लक्ष पयंत ६.५० % इतका 
राहणार असून १५ र्वर्षांचा कालार्वधी लक्षात घेऊन सिर व्याज अनमिानाची सध्याची ककमत 
(Net Present Value)  सबंंरधत बँकाकंिे कें द्र शासकीय यंत्रणामंाफण त थेट जमा करण्यातं 
येणार आहे.  सिर अनमिानासह असणा-या कजाची कमाल मयािा  क. ६ लक्ष इतकी असून 
त्यापमढील कजण हे अनमिान रर्वरहीत असेल.   
        सिर घटकाचे संरनयंत्रण र्व आढार्वा हा कें द्र शासनाद्वारे घेण्यांत येईल. ही योजना 

कें द्र शासनाच्या धोरणानमसार बँकामंाफण त राबरर्वण्यांत येईल.  राज्यस्तरार्वर समन्र्वयाचे काम 
"स्टेट लेव्हल बँकसण करमटी" र्व रजल्हा स्तरार्वर रजल्हारधका-याचं्या अध्यक्षतेखालील 
रजल्हास्तरीय बँकसण सरमती त्या त्या रजल्हयातील घटक क्र. २ मधील योजनाचंी 
अंमलबजार्वणीचे संरनयंत्रण करतील. राज्यस्तरीय बकँसण सरमती र्व रजल्हास्तरीय बँकसण 
सरमतीच्या बैठकीत सिर योजनाचा अंमलबजार्वणीचा आढार्वा रनयरमतपणे घेण्यात यार्व े
असे शासनाचे आिेश िेण्यात येत आहेत. 
(क) घटक क्रमाकं 3:-भागीिारी तत्र्वार्वर परर्विणा-या घराचंी रनर्वमती:- सिर घटकातंगणत 
आर्वथक ष्ष्ट्टया िमबणल घटकातील व्यक्तींकरीता शासकीय यंत्रणा र्व खाजगी संस्थाशंी 
भागीिारी क कन घरकम लाचं्या रनर्वमतीचे ्रिष्ट्ट आहे.  अशा प्रकल्पाकंरीता कें द्र 
शासनाकिून  कपये 1.5०  लक्ष प्ररत घरकम ल इतके अनमिान ्पलब्ध क कन िेण्यात येणार 
आहे.   या घटकाखाली 30 चौरस मीटर चटई क्षते्रापयंतची घरकम ल े अनमज्ञेय आहेत. या 
घटकाखाली राज्य शासनामाफण त प्ररत घरकम ल  क. १ लक्ष इतके अनमिान अनमज्ञये राहील.   
या घटकातंगणत सािर करण्यात येणा-या प्रकल्पामध्ये रकमान 250 घरकम ले असणे आर्वश्यक 
असून यातील रकमान 35% घरे आर्वथक ष्ष्ट्टया िमबणल घटकासंाठी असणे आर्वश्यक आहे.  
या प्रकल्पासाठी खाजगी तसेच शासकीय/रनमशासकीय संस्था स्र्वतंत्रपणे िेखील सहभागी 
होऊ शकतील.   
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सिर योजनेखाली घरकम लाचंे क्षते्रफळ/ ककमत इ. बाबी रनरित करण्याचे अरधकार 
राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीस राहतील.  

या घटकाखाली प्राप्त प्रकल्पानंा राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमती र्व 
कें द्रीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमती याचंे मान्यतेने राबरर्वण्यास मान्यता िेण्यातं येत आहे.  

 

(ि) घटक क्रमाकं ४:- आर्वथक ष्ष्ट्टया िमबणल घटकातील लाभार्थ्यांना व्यक्क्तगत स्र्व कपात 
घरकम ल बाधंण्यास अनमिान:-  

आर्वथक ष्ष्ट्टया िमबणल गटातील पात्र कम टम ंबानंा त्याचं्या स्र्वत:च्या मालकीच्या जागेर्वर 
नर्वीन घरकम ल बाधंण्यास अथर्वा राहत्या घराची र्वाढ करण्यास कें द्र शासनािून  कपये 1.50 
लक्ष पयंत अनमिान ्पलब्ध करण्यात येईल.  परंतम अशा लाभार्थ्यांचा समार्वशे सर्वांसाठी घरे 
कृती आराखियात असणे आर्वश्यक आहे.  या घटकाखाली राज्य शासनाचे अनमिान  क.१ 
लक्ष पयंत राहील.  अनमिानाची रक्कम राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमती मान्य 
करील.  पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्तार्व आर्वश्यक कागिपत्रासंह नागरी स्र्वराज्य संस्थाकंिे 
सािर केल्यानंतर नागरी स्र्वराज्य संस्थादं्वारे योजनेच्या मागणिशणक सूचनानंमसार छाननी 
केली जाईल र्व लाभार्थ्यांची आर्वथक क्षमता रर्वचारात घेऊन शहर रर्वकास आराखियाशी 
अथर्वा सर्वांसाठी घरे कृती आराखियाशी समसंगत असणारे प्रस्तार्व एकत्र क कन 
राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीसमोर मान्यतेसाठी सािर करतील.  

६. लाभार्थ्यांच्या रनर्विीबाबत सर्वणसाधारण अटी:- 
 

(१) घटक क्र. १ साठी  लाभाथी म्हणनू पात्रता महाराष्ट्र झोपिपट्टी(सम.रन. र्व पम.) 
अरधरनयम, १९७१ मधील तरतूिीनमसार राहील.   
(२) गृहरनमाण रर्वभागाच्या रि. २४.०३.२०१४ च्या शासन रनणणयानमसार आर्वथकष्ष्ट्टया 
िमबणल र्व अल्प ्त्पन गटातील व्यक्तीकररता आर्वथक ्त्पनाची मयािा रनरित केलले्या 
आहेत.  या कें द्र शासनाद्वारे  या योजनेमध्ये रर्वरहत  केलेल्या मयािेपेक्षा कमी आहेत.  राज्य 
शासनाद्वारे रनरित केलेल्या मयािेशी कें द्र शासनाचा समतोल आणण्याची आर्वश्यकता 
लक्षात घेऊन कें द्र शासनाने रर्वरहत केलेल्या आर्वथक मयािेपयंत राज्य शासनाने रनरित 
केलेल्या मयािेत खालीलप्रमाणे र्वाढ करण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे.  

गट प्ररतर्वर्षण आर्वथक मयािा ( कपयामध्ये)                              
 कें द्र राज्य राज्यासाठी समधाररत 

आर्वथक मयािा 
आर्वथकष्ष्ट्टया िमबणल 
घटकातील लाभाथी 

 क.  ३,००,०००/-
पयंत 

 क.१,८०,०००/-  
(अल्प ्त्पन गट) 
पयंत 

 क.  ३,००,०००/-पयंत 
 

अल्प ्त्पन 
गटातील लाभाथी 

 क. ३,००,००१ ते  क. 
६००,०००/- पयंत 

 क. १,८०,००१ ते  क. 
४,८०,०००/-पयंत 

 क. ३,००,००१/- ते  क. 
६,००,०००/- पयंत 

 

घटक क्र. 1 व्यरतररक्त इतर घटकासंाठी पात्रता ही प्रधानमंत्री आर्वास योजना, "सर्वांसाठी 
घरे -   (नागरी) च्या मागणिशणक सूचनानूसार  राहील. 
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७.  राज्यस्तरीय मंजूरी र्व संरनयंत्रण सरमती:-  
 

   "सर्वांसाठी घरे " या अरभयानाअंतगणत कें द्र शासनाने रनगणरमत केलेल्या मागणिशणक सचूनापं्रमाणे 
काही फेरफारासह राज्याचे ममख्य सरचर्व याचं्या अध्यक्षतेखाली  खाली नमूि  राज्यस्तरीय मान्यता र्व 
संरनयंत्रण सरमती गठीत करण्यास मान्यता िेण्यातं येत आहे.   

अ.क्र. सिस्याचे पिनाम  
१ ममख्य  सरचर्व अध्यक्ष 
२ प्रधान सरचर्व, गृहरनमाण रर्वभाग सिस्य  
३ प्रधान सरचर्व (नरर्व-१) 

नगर रर्वकास  रर्वभाग 
सिस्य 

४ प्रधान सरचर्व (नरर्व-२) 
नगर रर्वकास  रर्वभाग 

सिस्य 

५ प्रधान सरचर्व/अपर ममख्य सरचर्व, रर्वत्त 
रर्वभाग 

सिस्य 

६ प्रधान सरचर्व/अपर ममख्य सरचर्व, रनयोजन 
रर्वभाग 

सिस्य 

७ प्रधान सरचर्व, पयार्वरण रर्वभाग सिस्य 
८ प्रधान सरचर्व, महसूल र्व र्वन रर्वभाग सिस्य 
९ संयोजक, स्टेट लेव्हल बँकसण करमटी सिस्य 

१० अरभयान संचालक, सर्वांसाठी घरे 
अरभयान 

सिस्य सरचर्व 

सरमती आर्वश्यक र्वाटेल त्या इतर रर्वशेर्ष अरधकारी/तज्ञानंा  रनमंरत्रत क क शकेल.   
सरमतीची कायणकक्षा र्व अरधकार  
१) योजनेच्या मागणिशणक सूचनानमसार अरभयानाची अंमलबजार्वणी करण्याची जबाबिारी  
त्याचं्यार्वर असेल.   
२)   "सर्वांसाठी घरे कृती आराखिा" मान्य करणे. 
३)  र्वार्वर्षक अंमलबजार्वणी आराखियास मंजूरी िेणे. 
४) रर्वरर्वध घटकातंगणत सािर होणा-या तपशीलर्वार प्रकल्प प्रस्तार्वास मान्यता  िेणे. 
५) र्वार्वर्षक गमणर्वत्ता संरनयंत्रण आराखियास मान्यता िेणे. 
६) राज्याद्वारे शहराकंररता मान्य करण्यातं आलेल्या प्रकल्पाचं्या प्रगतीचा         
     आढार्वा. 
७) अरभयानाच्या अंमलबजार्वणीचे संरनयंत्रण 
८) अरभयानाच्या प्रभार्वी अंमलबजार्वणीकररता ्पक्स्थत अन्य बाबीबाबत रनणणय घेणे.  

८. राज्य अरभयान संचालनालय र्व राज्यस्तरीय तांरत्रक कक्ष 
 सिर अरभयानाची राज्यामध्ये प्रभार्वीपणे अंमलबजार्वणी करण्यासाठी राज्य 
अरभयान संचालनालय स्थापन करण्यांत येत आहे.  या अरभयानातंगणत राबरर्वण्यात येत 
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असलेल्या राज्यातील सर्वण प्रकल्पारं्वर िेखरेख र्व सरनयंत्रण या संचालनालयाचे असेल. या 
संचालनालयाच्या प्रममख पिी धारार्वी पमनर्वणसन प्रकल्प ममंबईच्या ममख्य कायणकारी अरधकारी 
या सरचर्व िजाच्या अरधका-याची संचालक, राज्य अरभयान संचालक  म्हणनू रनयमक्ती 
करण्यातं येत आहे.   अरभयानाच्या मागणिशणक समचनामंध्ये नमूि केल्यानमसार राज्यस्तरीय 
तारंत्रक कक्षाकररता खाली नमूि पिाचंी रनर्वमती करण्यास र्व हे अरभयान संचालनालयास 
्पलब्ध क कन िेण्यास मान्यता िेण्यातं येत आहे:- 

१ अरभयांरत्रकी क्षते्रातील तज्ञ २ पिे मागणिशणक तत्र्वानमसार या 
पिाचंे र्वतेनमान कें द्र 
शासनाकिून स्र्वतंत्रपणे 
रनरित करण्यातं येणार 
असून ती रनरिती 
होईपयंत सध्या राजीर्व 
आर्वास योजनेतील 
मानकाप्रमाणे र्वतेन 
अनमज्ञये ठररर्वण्यातं येईल.  

2 बाधंकाम तंत्रज्ञानी १ पि 
3 सामारजक रर्वकास तज्ञ १ पि 
4 नागरी रनयोजन तज्ञ   १ पि 
5 मारहती र्व तंत्रज्ञान क्षते्रातील 

तज्ञ 
2 पिे 

6 प्रकल्पाच्या आर्वथक 
ममल्यमापनासाठी तज्ञ 

१ पि 

7 प्रशासकीय कामकाजासाठी 
सह/्प संचालक 

२ पिे 

 एकम ण 10 पिे  
 

  याकररता लागणारा रनधी कें द्र शासन र्व राज्य शासन याचं्यात ७५:२५ या प्रमाणात 
राहील.  हे कमणचारी अरभयान संचालकाचं्या अरधपत्याखाली कायणरत राहतील.  याव्यरतररक्त 
अरभयान संचालनालयास आर्वश्यक सहाय्यक कमणचारीर्वृिं रर्वभागाच्या रनयंत्रणाखालील 
संस्थामंधून ्सनर्वारी तत्र्वार्वर ्पलब्ध क कन घेण्यातं येईल. र्वरील पिरनर्वमतीस  कें द्रीय 
मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून मान्यता िेण्यात येत आहे.   

संचालनालयाची कायणकक्षा:- 
 

१)   प्रधानमंत्री आर्वास योजनेअंतगणत कें द्र शासनाकिे सािर करण्याकरीता  
      राज्यातील समकाण ूअरभकरणाकंिून प्राप्त  प्रस्तार्वाचंी छाननी क कन असे       
      प्रस्तार्व राज्य शासनाच्या राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीसमोर सािर  
       करणे र्व त्यास मान्यता प्राप्त क कन घेणे. 
2)   राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीद्वारे मान्य करण्यात आलेल्या  
       प्रस्तार्वानमसार कें द्र शासनाच्या कें द्रीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीकिून अशा  
       प्रकल्पानंा रनधी रर्वतरीत क कन घेणे.  
3)    कें द्र शासन र्व राज्य शासन याचं्याकिून प्राप्त होणा-या अनमिानाचे व्यर्वस्थापन  
       करणे.   
4) नागरी स्र्वराज्य संस्था/राज्याशी इतर संलग्न संस्था यानंा अनमिान रर्वतररत  
     करणे. 
5)  रर्वतरीत केलेल्या अंमलबजार्वणी यंत्रणाकंिून खचण करण्यात आलेल्या रनधीचे  
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      ्पयोरगता प्रमाणपत्र घेऊन पमढील हप्त्याचे रर्वतरण कें द्र शासनाकिून संमत  
      क कन घेणे र्व अंमलबजार्वणी यंत्रणानंा ्पलब्ध क कन घेणे.   
6) कें द्र शासनाने मंजूर केलेल्या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामार्वर र्व त्याचं्या आर्वथक  
     प्रगतीर्वर जातीने लक्ष िेणे.  
७) संमती ज्ञापन करारानमसार राज्याने अरनर्वायण अटींच्या पूतणतेच्या  अंमलबजार्वणी  
    र्वर लक्ष ठेर्वणे. 
8)  राज्य शासनाद्वारे र्वळेोर्वळेी िेण्यात आलेल्या समचनाचं्या अनमर्षंगाने कायणर्वाही  
      करणे. 
९) अरभयानाच्या  अंमलबजार्वणीसंिभात शहरस्तरीय तारंत्रक कक्षास  
     आर्वश्यकतेनमसार मागणिशणन करणे.  
१०)   अरभयानाच्या प्रभार्वी अंमलबजार्वणीकररता इतर काही संबंरधत बाबी ्पक्स्थत  
झाल्यास त्या रर्वचारात घेण्यातं याव्यात 

९. समकाण ू  अरभकरण:- या योजनेतील रर्वरर्वध घटकातंगणत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तार्वाचंी  छाननी 
करण्याकररता समकाण ू अरभकरण म्हणनू खालील संस्था असतील:- 

अ.क्र. घटकाच ेनांर्व      कायणक्षेत्र संस्था 
१ घटक क्र.१: जरमनीचा 

साधनसंपत्ती म्हणनू र्वापर 
क कन त्यार्वरील 
झोपिपट्टयांचा “आहे तेथेच” 
पमनर्वर्वकास करणे 

रर्वर्वरणपत्र "अ" 
मधील शहरे  

महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व 
क्षेत्ररर्वकास प्रारधकरण  

२ घटक क्र. २: कजण संलग्न 
व्याज अनमिानाच्या 
माध्यमातून  आर्वथकष्ष्ट्टया 
िमबणल आरण अल्प ्त्पन 
घटकासंाठी परर्विणाऱ्या 
घराचंी रनर्वमती करणे. 

संपणूण राज्यासाठी राज्यस्तरीय बकँसण सरमती 

    २ घटक क्र.3 : भागीिारी 
तत्र्वार्वर परर्विणारी घरे 
रनमाण करण्याच ेप्रकल्प 

संपणूण राज्यासाठी महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व 
क्षेत्ररर्वकास प्रारधकरण 

    ३ घटक क्र.4 : र्वयैक्क्तक 
घरकम ल बांधण्याच ेप्रकल्प 

संपणूण राज्यासाठी महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व 
क्षेत्ररर्वकास प्रारधकरण 

 
१०. शहरस्तरीय तारंत्रक कक्ष:- 

 

या अरभयानाअंतगणत संबंरधत शहराकररता मागणिशणक सूचनानमसार तज्ञाचंी (चार पयंत) 
रनयमक्ती करण्यास मान्यता िेण्यातं येत आहे. या रनयमक्त्यानंा कें द्रीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीची 
मान्यता आर्वश्यक राहील. शहराच्या आकारमानानमसार शहरस्तरीय तारंत्रक कक्षातील तज्ञाचं्या 
कमाल संख्येत र्वाढ करण्याचे अरधकार कें द्रीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीस असतील. याबाबतचे 
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प्रस्तार्व राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीमाफण त कें द्रीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीसमोर 
सािर करणे आर्वश्यक राहील. शहरस्तरीय तारंत्रक कक्षाचे प्रममख हे नागरी स्र्वराज्य संस्थेचे 
प्रशासकीय प्रममख यथाक्स्थती आयमक्त / ममख्य अरधकारी असतील र्व या कक्षाचे प्रममख कायण हे 
शहराचा सर्वांसाठी घरे कृती आराखिा तयार करणे र्व र्वार्वर्षक अंमलबजार्वणी आराखिा तयार 
क कन त्याची अंमलबजार्वणी करणे, हे असेल.  सिर कक्षातील तज्ञाचं्या पिार्वर कंत्राटी पध्ितीने 
अथर्वा प्ररतरनयमक्तीने अथर्वा ्सनर्वारी तत्र्वार्वर नेमणकूा करण्यात येतील. या कक्षाकरीता होणारा 
खचण हा कें द्र शासन र्व राज्य शासनाच्या रनधीतून 75 : 25 या प्रमाणात भागरर्वण्यात यार्वा. या 
प्रयोजनाकरीता लागणारा राज्य रहश्याचा रनधी रर्वभागाच्या ्पलब्ध रनयतव्ययातून ्पलब्ध  क कन 
घेण्यात येईल. 
11. प्रकल्प अमंलबजार्वणी यंत्रणा- 

अ.क्र. घटक संस्था 
1 घटक क्र. 1 संबरंधत झोपिपट्टी पमनर्वणसन प्रारधकरण र्व नागरी स्र्वराज्य 

संस्था. रशर्वशाही पमनर्वणसन प्रकल्प मयारितच्या कायणक्षते्रामध्ये 
झोपिपट्टी पमनर्वणसन प्रारधकरणाच्या सहमतीने 

2 घटक क्र. 2 या अरभयानाच्या मागणिशणक समचनानूसार.  
3 घटक क्र. 3 नागरी स्र्वराज्य संस्था, रसिको, म्हािा, रशर्वशाही पमनर्वणसन 

प्रकल्प, कपपरी कचचर्वि नरर्वन शहर रर्वकास प्रारधकरण, नागपरू 
समधार प्रण्यास र्व तत्सम शासकीय र्व रनमशासकीय संस्था.  

4 घटक क्र. 4 संबरंधत नागरी स्र्वराज्य संस्था. 
 

12. प्रस्तार्व सािर करण्याची कायणपध्िती 
 या अरभयानातंगणत योजनेच्या मागणिशणक सूचनाचंे पालन क कन प्रस्तार्व सािर करण्याची 
जबाबिारी संबंरधत प्रकल्पाची अंमलबजार्वणी करणा-या यंत्रणाचंी राहील.  अशा यंत्रणानंी समकाण ू
अरभकरणामाफण त र्व अरभयान संचालकामाफण त राज्यस्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीला प्रस्तार्व  
सािर करणे आर्वश्यक आहे  
 नागरी स्र्वराज्य संस्थाद्वारे "सर्वांसाठी घरे कृती आराखिा" र्व "र्वार्वर्षक अंमलबजार्वणी 
आराखिा" तयार करण्याकररता काही कालार्वधी लागणार असल्याने जे प्रस्तार्व सहजररत्या या 
आराखियाचंा भाग होऊ शकतील अस े प्रस्तार्व प्रकल्प अंमलबजार्वणी यंत्रणा संबंरधत समकाण ू
अरभकरणामंाफण त अरभयान संचालनालयास सािर क क शकतील.  तथारप, याचा समार्वशे 
"सर्वांसाठी घरे कृती आराखिा " र्व "र्वार्वर्षक अंमलबजार्वणी आराखिा " मध्ये समारर्वष्ट्ट करणे याची 
िक्षता घेण्याची जबाबिारी नागरी स्र्वराज्य संस्थाचंी राहील.     
 
13. कें द्र शासनाच्या "कें द्रीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमती" (CSMC) द्वारे मान्य करण्यातं 
आलेल्या प्रकल्पाच्या प्रभार्वी र्व कालबध्ि अंमलबजार्वणीची प्राथरमक जबाबिारी राज्य अरभयान 
संचालकाचं्या िेखरेखीखाली प्रस्तार्व सािर करणा-या संस्थाचंी राहील.  
नगरपारलका/नगरपररर्षिेच्या प्रकल्पाबाबत ज्या रठकाणी नगरपारलका/नगरपररर्षिा प्रकल्प 
अंमलबजार्वणी करतात त्या रठकाणी रजल्हारधका-यानंी रनयरमतपणे आढार्वा घ्यार्वा. 
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14. सर्वलती :- 
 

अ) महसूल र्व र्वन रर्वभाग याचंा शासन रनणणय क्र. जमीन २०१५/प्र.क्र.४५/ज-१, रिनाकं  १ 
जून, २०१५  नमसार  सिर  योजनेकररता  जरमनीचा  आगाऊ  ताबा  िेण्याची जबाबिारी 
रजल्हारधकारी याचंी राहील. योजनेअंतगणत रर्वर्वरक्षत प्रस्तार्व सािर करतानंा त्यातील अटी र्व शती 
पूणण होतील याची िक्षता अंमलबजार्वणी यंत्रणाचंी राहील. 

 

ब) शासकीय जरमनीर्वरील झोपियाचं्या जागेर्वर घरे बाधंण्यासाठी अकृरर्षक परर्वानगी र्व 
त्यासंिभातील शमल्कामध्ये सर्वलती िेण्यासंिभात महसमल र्व र्वन रर्वभागाकिील रनगणरमत 
आिेशातील कायणपध्ितीप्रमाणे अनमज्ञये राहील.   

क) या योजनेतील घरासंाठी ममद्राकं शमल्क र्व नोंिणी फी संिभात काही सर्वलती ियार्वयाचे 
असल्यास या संिभात महसूल र्व र्वन रर्वभागाकिून स्र्वतंत्रपणे आिेश रनगणरमत करण्यातं येईल.   

ि) कॅिेस्रल सर्वसेाठीच्या फी मध्ये सर्वलत िेण्यासंिभात  आिेश महसूल र्व र्वन 
रर्वभागामाफण त स्र्वतंत्रपणे रनगणरमत करण्यातं येईल.  
१५. सर्वके्षण  

कें द्र शासनाच्या मागणिशणक सचूनामंध्ये रर्वरहत केलेल्या  नममन्यामध्ये  रर्वरर्वध 
घटकातंगणत मागणीबाबतच्या सर्वके्षणाची जबाबिारी खालीलप्रमाणे असेल:- 

अ.क्र. शहरे सर्वके्षण करणारी संस्था 
1

१. 
बृहन् ममंबई महानगर पारलका 
क्षते्रात घटक क्र. १ साठी   
झोपियाचंे सर्वके्षण  

झोपिपट्टी पमनर्वणसन प्रारधकरण, ममंबई. 

2
२. 

ममंबई महानगर प्रिेशातील इतर 
घटकातंगणत मागणी रनरित 
करण्यासाठी करार्वयाचे  सर्वके्षण 

महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व क्षते्ररर्वकास 
प्रारधकरण 

३. र्वरील १ र्व २ व्यरतररक्त  संबंरधत नागरी स्र्वराज्य संस्था 
 
ज्या शहरानंी राजीर्व आर्वास योजनेअंतगणत सर्वके्षणाचे काम पूणण केले आहे अशा शहरानंा 

सिर सर्वके्षणास अनमलक्षनू प्रस्तार्व सािर करण्यास अनममती िशणरर्वण्यातं येत आहे.  
 नागरी स्र्वराज्य संस्थानंी सािर केलले्या "सर्वांसाठी घरे कृती आराखिा" र्व "र्वार्वर्षक 
अंमलबजार्वणी आराखिा" यातील रर्वरर्वध घटकातंगणत गृहरनर्वमतीचे प्रस्तार्व सािर करतानंा प्रकल्प 
र्वधणनक्षम होण्याच्या ष्ष्ट्टीने सद्यक्स्थतीतीत अक्स्तत्र्वात असणा-या तरतूिी/ रनयम/ रनयमार्वली/ 
अरधरनयम इ. मध्ये आर्वश्यक बिल करण्यासाठी संबंरधत प्रशासकीय रर्वभागानंी आर्वश्यक ती 
कायणर्वाही करार्वी.  
१६. या योजनेसाठी होणारा खचण कें द्र रहश्यासाठी  मागणी क्रमाकं Q3, ममख्य लेखारशर्षण २२१६ 
गृहरनमाण, १०३ गृहरनमाण मंिळानंा सहाय्यक अनमिाने, (08) (01) सर्वासाठी घरे-अंमलबजार्वणी 
करणाऱ्या संस्थानंा अनमिाने,(कें द्र रहस्सा)(२२१६२९९६) आरण राज्य रहश्यासाठी  मागणी क्रमाकं Q3, 
ममख्य लेखारशर्षण २२१६ गृहरनमाण, १०३ गृहरनमाण मंिळानंा सहाय्यक अनमिाने, (08) (02) 
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सर्वासाठी घरे-अंमलबजार्वणी करणाऱ्या संस्थानंा अनमिाने,(राज्य  रहस्सा)(२२१६३००७) या   
लेखारशर्षाखाली खची टाकण्यातं यार्वा.  
१७. हा शासन रनणणय रनयोजन, रर्वत्त, महसूल र्व नगररर्वकास  रर्वभागाचे अरभप्राय रर्वचारात 
घेऊन  राज्य मंरत्रमंिळाने घेतलेल्या रनणणयान्र्वये  रनगणरमत करण्यातं येत आहे.   

 हा शासन रनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळार्वर 
्पलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक  201512101049039009  असा आहे. 
हा आिेश रिजीटल स्र्वाक्षरीने साक्षारंकत क कन काढण्यात येत आहे.  

  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानमसार र्व नार्वाने, 

  स. शं. जगिाळे 
                                                                                      अर्वर सरचर्व, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत, 

1. मा.राज्यपालाचंे सरचर्व, राजभर्वन, (पत्राने) 
2. मा.ममख्यमंत्री याचंे प्रधान सरचर्व, मंत्रालय,ममंबई-३२. 
3. मा.मंत्री (गृहरनमाण) याचंे स्र्वीय सहायक,मंत्रालय,ममंबई-३२. 
4. मा.राज्यमंत्री (गृहरनमाण) याचंे स्र्वीय सहायक,मंत्रालय,ममंबई-३२. 
5.  मा.रर्वरोधी पक्षनेता, महाराष्ट् र रर्वधान सभा, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, 

रर्वधान भर्वन, ममंबई. 
6. मा.रर्वरोधी पक्षनेता, महाराष्ट् र रर्वधान पररर्षि, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, 

रर्वधान भर्वन, ममंबई. 
7. सर्वण रर्वधानसभा सिस्य र्व सर्वण रर्वधानपररर्षि सिस्य, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ. 
8.  मा.ममख्य सरचर्व, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, ममंबई-३२. 
9. ्पाध्यक्ष र्व ममख्य कायणकारी अरधकारी, महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व क्षते्ररर्वकास 

प्रारधकरण, गृहरनमाण भर्वन, र्वादें्र (पूर्वण), ममंबई-५१. 
10. ममख्य अरभयंता-२ ,राज्यस्तरीय समन्र्वय अरधकारी, जेएनएनयमआरएम कक्ष, 

महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व क्षते्ररर्वकास प्रारधकरण, गृहरनमाण भर्वन, र्वादें्र (पूर्वण),   
ममंबई-५१.  

11.  प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा र्व अनमज्ञयेता)/लेखापरीक्षा, ममंबई. 
12.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा र्व अनमज्ञयेता)/ लेखापरीक्षा,नागपूर. 
13.  ममख्य लेखापरीक्षक, स्थारनक रनधी लेखा, कोंकण रर्वभाग, नर्वी ममंबई. 
14.  ्पममख्य लेखापरीक्षक, स्थारनक रनधी लेखा कोंकण रर्वभाग, नर्वी ममंबई.  

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


शासन रनणणय क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.110/गृरनधो-२(सेल) 

पषृ्ठ 12 पैकी 11  
 

15.  संबंरधत कोर्षागार अरधकारी, (शासन रनणणयासोबतच्या रर्वर्वरणपत्रानमसार) 
16.  रर्वत्त रनयंत्रक, महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व क्षते्ररर्वकास प्रारधकरण, गृहरनमाण भर्वन, र्वादें्र 

(पूर्वण), ममंबई. 
17.  अरधिान र्व लेखा अरधकारी, र्वादें्र (पूर्वण), ममंबई-५१. 
१८. रनर्वासी लेखा अरधकारी, ममंबई गृहरनमाण र्व क्षते्ररर्वकास मंिळ,  
       गृहरनमाण भर्वन, र्वादें्र (पूर्वण), ममंबई-५१. 

१९. ममख्य अरधकारी , अमरार्वती /पमणे /नागपूर  गृहरनमाण र्व क्षते्ररर्वकास मंिळ. 
२०. प्रधान सरचर्व, रर्वत्त रर्वभाग तसेच रर्वत्त रर्वभागातंगणत (व्यय-३, अथणसंकल्प    
       १७ र्व अथोपाय कायासन), मंत्रालय, ममंबई. 

२१. प्रधान सरचर्व, रनयोजन रर्वभाग (का.१४६१), मंत्रालय, ममंबई-३२. 
     २२. प्रधान सरचर्व, सामारजक न्याय र्व सासं्कृरतक कायण र्व रर्वशेर्ष सहाय्य         
            रर्वभाग, मंत्रालय, ममंबई-३२. 
      २३. प्रधान सरचर्व, आरिर्वासी रर्वकास रर्वभाग, मंत्रालय, ममंबई-३२. 

२४. प्रधान सरचर्व, महसूल र्व र्वन रर्वभाग, मंत्रालय, ममंबई-३२. 
      २५. प्रधान सरचर्व, नगर रर्वकास रर्वभाग, मंत्रालय, ममंबई-३२. 
      २६. ्प संचालक (एम) भारत सरकार, शहर काया आरण रोजगार मंत्रालय,    
             शहरी रोजगार र्व िाररद्रय रनममणलन रर्वभाग (संरनयत्रण कक्ष) रनमाण भर्वन,   
             नर्वी रिल्ली (नोंिणीकृत िाकेने) 

२७. सह संचालक, लखेा र्व कोर्षागरे कॉम्प्यमटर सेल, नर्वीन प्रशासन भर्वन,  
५ र्वा मजला मंत्रालयासमोर, ममंबई. 

२८.संबंरधत महानगरपारलकाचंे आयमक्त /नगरपारलकेचे ममख्यारधकारी,  
        (शासन रनणणयासोबतच्या रर्वर्वरणपत्रानमसार)  

      २९. रनर्विनस्ती/गृरनधो-२ (सेल) कायासन, गृहरनमाण रर्वभाग, मंत्रालय,  
             ममंबई-३२. 
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रर्वर्वरणपत्र “अ”  
अ .क्र.  शहराच ेनार्व अ .क्र.  शहराच ेनार्व 

1. बहृन्ममंबई  27. इचलकरंजी 
2. पमणे  28. जालना 
3. नागपरू  29. भमसार्वळ 
4. कपपरी कचचर्वि  30. पनर्वले 
5. ठाणे  31. सातारा 
6. नारशक  32. बीि 
7. नर्वी ममंबई  33. यर्वतमाळ 
8. सोलापरू  34. गोंरिया 
9. औरंगाबाि  35. बाशी 

10. कल्याण-िोंरबर्वली  36. अचलपरू 
11. कोल्हापरू  37. ्स्मानाबाि 
12. सांगली  38. नंिूरबार 
13. अमरार्वती  39. र्वधा 
14. रमरा भाईंिर  40. ्िगीर 
15. ्ल्हासनगर  41. कहगणघाट 
16. रभर्विंी  42. अंबरनाथ 
17. अहमिनगर  43. बिलापरू 
18. अकोला  44. बमलढाणा 
19. जळगार्व  45. गिरचरोली 
20. नांिेि र्वाघाळा  46. र्वारशम 
21. धमळे  47. भंिारा 
22. मालेगार्व  48. कहगोली 
23. र्वसई रर्वरार  49. रत्नारगरी 
24. लातूर  50. अरलबाग 
25. परभणी  51. सार्वतंर्वािी 
26. चंद्रपमर    
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