'सर्वांसाठी घरे ' संकल्पनेर्वर आधारीत
"प्रधानमंत्री आर्वास योजनेची" राज्यात
अंमलबजार्वणी करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
गृहननमाण नर्वभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१५/प्र.क.११०/गृननधो-२
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२.
नदनांक: 29 नोव्हेंबर, २०१७.
र्वाचा :

1) शासन ननणगय क्रमांकः शासन ननणगय, गृहननमाण नर्वभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृननधो-२,
नद.९/12/2015 .

शासन शुध्दीपत्रक :राज्यात प्रधानमंत्री आर्वास योजनेची अंमलबजार्वणी करण्याच्या हेतूने र्वाचा येथील शासन
ननणगय ननगगनमत करण्यात आलेला आहे. सदर शासन ननणयातील मुद्दा क्र.4 मध्ये, लाभाथी कुटु ं बाच्या
व्याख्येमध्ये पती-पत्नी र्व अनर्वर्वाहीत मुलांचा समार्वेश असेल असे नमूद करण्यात आलेले आहे . त्याऐर्वजी
आता लाभाथी कुटु ं बाच्या व्याख्येमध्ये पती, पत्नी, अनर्वर्वाहीत मुले (Sons) आनण अनर्वर्वाहीत मुली
(Daughters) यांचा समार्वेश असेल. मात्र, कमर्वता सदस्य तो नर्वर्वाहीत असो ककर्वा नसो, स्र्वतंत्र घरकुल
नमळण्यास पात्र असेल. तसेच नर्वर्वाहीत जोडपे, एकाच्या नार्वार्वर ककर्वा संयुक्तपणे स्र्वतंत्र घरकुल
नमळण्यास पात्र असेल, असे र्वाचण्यात यार्वे.
तसेच र्वाचा येथील शासन ननणगयातील मुद्दा क्र.11 येथे प्रधानमंत्री आर्वास योजनेतील घटक
र्व सदर घटकांतगगत योजनेची अंमलबजार्वणी करणा-या संस्थांचे खालीलप्रमाणे नर्वर्वरण दे ण्यात आलेले
आहे . त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून ते खालीलप्रमाणे र्वाचण्यात यार्वे.
अ.क्र.
1

घटक

संस्था

घटक क्र.1

संबंनधत नागरी स्थाननक स्र्वराज्य संस्थेसह गृहननमाण

घटक क्र.3

क्षेत्रात काम करणा-या कोणत्याही शासकीय तसेच

घटक क्र.4

ननमशासकीय संस्था.

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृननधो-२

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201711301316093709 असा आहे . हा आदे श नडजीटल
स्र्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र्व नार्वाने.
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( रणजीत आ पाटील )
अर्वर सनचर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सनचर्व,राजभर्वन, (पत्राने)
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचर्व, मंत्रालय, मुंबई-३२.
3. मा.मंत्री (गृहननमाण) यांचे स्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
4. मा.राज्यमंत्री (गृहननमाण) यांचे स्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
5. मा.नर्वरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नर्वधानसभा, म. नर्व. स., नर्वधानभर्वन, मुंबई.
6. मा.नर्वरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नर्वधानपनरषद, म. नर्व. स., नर्वधानभर्वन, मुंबई
7. मा.मुख्य सनचर्व, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
8. उपाध्यक्ष र्व मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र गृहननमाण र्व क्षेत्रनर्वकास प्रानधकरण,
गृहननमाण भर्वन,र्वांद्रे(पूर्व)ग ,मुंबई-५१.

9. व्यर्वस्थापकीय संचालक,नशर्वशाही पुनर्वगसन प्रकल्प मयानदत, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
10. मुख्य कायगकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पुनर्वगसन प्रानधकरण, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
11. मुख्य कायगकारी अनधकारी, धारार्वी पुनर्वगसन प्रकल्प, गृहननमाण भर्वन, र्वांद्रे (पूर्व)ग ,मुंबई-५१.
12. संचालक, नगरपनरषद संचालनालय,र्वरळी, मुंबई.
13. ननर्वडनस्ती/गृननधो-२ कायासन, गृहननमाण नर्वभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२.
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