प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सावगजननक-खाजर्ी
भार्ीदारी

(PPP)

तत्वावरील

प्रकल्ांसाठी

केंद्र

सरकारने ननर्गनमत केलेलया प्रनतकृतींची (Model)
राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
र्ृहननमाण नवभार्
शासन शुध्दी्त्रक क्रमांकः प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१२/र्ृननधो-२/नशकाना
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२.
नदनांक: ११ जून, २०१८.

वाचा 1) शासन ननणगय क्रमांकः प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१२/र्ृननधो-२/नशकाना,
नदनांक ११/१/२०१८.
2) शासन ्नर्त्रक, र्ृहननमाण नवभार् क्र.प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१२/र्ृननधो-२/नशकाना,
नदनांक २४/१/२०१८.
3) शासन शुध्दी्त्रक, र्ृहननमाण नवभार् क्र. प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१२/र्ृननधो-२/नशकाना
नदनांक २४/१/२०१८.

शुध्दी्त्रक :प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत संदभांधीन १ येथील नद.११.०१.२०१८ च्या शासन ननणगयान्वये
सावगजननक खाजर्ी भार्ीदारी तत्वावर (PPP) प्रकल् राबनवण्याचा शासनाने ननणगय घेतलेला आहे. सदर
शासन ननणगयानुसार प्रकल् राबनवण्याकनरता नवकासकाची व जनमनीची ननवड म्हाडा तसेच नार्री स्थाननक
स्वराज्य संस्था/ननयोजन प्रानधकरणामार्गत ई-नननवदा प्रनक्रयेव्दारे करण्याची तरतूद असून नवकासकाची व
जनमनीची ननवड करण्यासाठी त्यांनी नननवदा प्रनक्रया राबवावयाची आहे. आता सदर नननवदा प्रनक्रयेकनरता
अंतीम नदनांक नननित न करता संबंनधत स्थाननक नार्री स्वराज्य संस्था/ननयोजन प्रानधकरणाकडील ्ात्र
लाभार्थ्यांच्या घरकुलांची मार्णी ्ुणग होई्यंत जमीन व नवकासकाच्या ननवडीची नननवदा प्रनक्रया अखंड
चालू ठे वण्याचा ननणगय घेण्यात येत आहे. यानुसार इच्छु क जमीन मालक/नवकासक त्यांच्या जनमनीबाबतचे
प्रस्ताव सोयीनुसार ऑनलाईन अथवा ऑर्लाईन ्ध्दतीने नार्री स्थाननक स्वराज्य संस्था, म्हाडा अथवा
राज्य शासनाकडे सादर करतील. अशा प्रकारे यांनी सादर केलेलया प्रस्तावांची छाननी म्हाडामार्गत
करण्यात येऊन ते सदर प्रस्ताव १५ नदवसांच्या आत राज्य स्तरीय मुलयमा्न सनमतीकडे अनभयान संचालक
सादर करतील.
२)

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सावगजननक खाजर्ी भार्ीदारी तत्वावरील (PPP) शासन

ननणगयानुसार ्ात्र प्रकल्ातील ५०% घरकुलांची ककमत ही म्हाडाच्या प्रचलीत ककमत धोरणानुसार नननित
करण्याची नद.११.०१.२०१८ च्या शासन ननणगयात तरतूद आहे. तर उवगरीत ५०% घरकुलांची ककमत
नननितीची मुभा संबंनधत नवकासकास आहे. सदर तरतुदीमध्ये आणखी सुस््ष्ट्टता आणण्याच्या हेतूने आता
सदर घरकुाच्या ककमत धोरणात सुधारणा प्रस्तानवत करण्यात येत आहे. त्यानुसार PPP धोरणांतर्गत ्ात्र
होणाऱ्या प्रकल्ातील ५०% घरकुलांची महत्तम ककमत ही संबंनधत भार्ातील प्रचलीत बाजरमुलय दर
तक्तत्यातील (ASR) ककमत ककवा नवकासकाने प्रकल् प्रस्तावात नमूद केलेली ककमत या्ैकी जी कमी असेल,

शासन शुध्दी्त्रक क्रमांकः प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१२/र्ृननधो-२/नशकाना

त्याप्रमाणे नननित करण्यात यावी. तर उवगरीत ५०% घरकुलांची ककमत नननितीची मुभा संबंनधत नवकासकास
राहील.
३)

राज्य शासनाने PPP धोरणांतर्गत नद. २४.०१.२०१८ रोजी ननर्गनमत केलेलया मार्गदशगक सूचनांमधील

्नरच्छे द क्र.२.४ अनुसार (Model RFP) बयाना रक्तकम (EMD) ही संबंनधत नार्री स्थाननक स्वराज्य
संस्था/ननयोजन प्रानधकरणांकडू न नननित करण्यात येणार होती. आता यामध्ये सुधारणा प्रस्तानवत करण्यात
येत असून त्यानुसार बयाना रक्तकम भरण्याची तरतूद वर्ळण्यात येत आहे. त्यामुळे ्नरच्छे द क्र.२.४ ची
आवश्यकता नसलयाने तो दे खील ्ुणगत: वर्ळण्यात येत आहे.
उ्रोक्तत सुधारणा हया नद.११.१.२०१८ च्या शासन ननणगयात आनण नद.२४.१.२०१८ च्या शासन
्नर्त्रकात करण्यात येत असलयाने, सदर शासन ननणगय/शासन ्नर्त्रक ननर्गनमत करण्यात आलेलया
नदनांका्ासून उक्तत सुधारणा लार्ू राहतील.
सदर शासन शुध्दी्त्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201806111444499509 असा आहे . हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( रा.कों.धनावडे )

उ् सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्य्ालांचे सनचव, राजभवन (्त्राने)
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
3. मा.मंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२.
4. मा.राज्यमंत्री (र्ृहननमाण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
5. मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, म.नव.स., नवधानभवन, मुंबई.
6. मा.नवरोधी ्क्षनेता, महाराष्ट्र नवधान्नरषद, म.नव.स., नवधानभवन, मुंबई.
7. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
8. उ्ाध्यक्ष व मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण,
र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (्ूव)ग , मुंबई-५१.
9. व्यवस्था्कीय संचालक, नशवशाही ्ुनवगसन प्रकल् मयानदत, वांद्रे (्ूव)ग , मुंबई-५१.
10. मुख्य कायगकारी अनधकारी, झो्ड्ट्टी ्ुनवगसन प्रानधकरण, वांद्रे (्ूव)ग , मुंबई-५१.
11. मुख्य कायगकारी अनधकारी, धारावी ्ुनवगसन प्रकल्, र्ृहननमाण भवन, वांद्रे (्ूव)ग , मुंबई-५१.
12. संचालक, नर्र्नरषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई.
13. ननवडनस्ती/र्ृननधो-२ कायासन, र्ृहननमाण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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