म्हाडामार्फत विविध उत्पन्न गटाांतगफ त राबविण्यात
येणाऱ्या, विवियम 13 (2) अांतगफ त राबविण्यात येणाऱ्या
आवण प्रधािमां त्री आिास योजिा अांतगफ त राबविण्यात
येणाऱ्या गृहविमाण योजिेतील सदविकाांसाठी उत्पन्न
मयादा ि अिु ज्ञेय क्षेत्र र्ळ विवित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
गृहविमाण विभाग
शासि शु ध्दीपत्रक क्रमाांक:- धोरण २०१६/प्र.क्र.२१/गृविभू
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई:- ४०० ०३२
वदिाांक:- 20 जूि, २०१६.
िाचा:१) गृहविमाण विभाग शासि विणफय क्र. िाटप ११०५/प्र.क्र.१८०/भाग-१,वद.०८.०२.२००७
2) गृहविमाण विभाग शासि विणफय क्र.बैठक-1109/प्र.क्र.36/गृविभू, वद.26.08.2009
3) गृहविमाण विभाग शासि विणफय क्र. सांकीणफ २०१३/प्र.क्र.२९६/गृविभू,वद.२४.०३.२०१४
4) गृहविमाण विभाग शासि विणफय क्र. प्रआयो २०१५ / प्र.क्र.११०/ गृविधो-२ (सेल),
वद. ०९.१२.२०१५
5) मुख्य अवधकारी, मुांबई गृहविमाण ि क्षेत्रविकास मांडळ याांचे पत्र क्र. उपमुअ/ पणि/ मुमां/
५६८८/२०१६, वद. १९.०५.२०१६
6) गृहविमाण विभाग शासि विणफय क्र.धोरण-2016/प्र.क्र.21/गृविभू, वद.26.05.2016.
7) मुख्य अवधकारी, मुांबई गृहविमाण ि क्षेत्रविकास मांडळ याांचे पत्र क्र. उपमुअ (पणि)/मुां.मां/
५971/२०१६, वद. 27.०५.२०१६
प्रस्ताििा :सध्या विवियम 13 (2) खाली राबविण्यात येणाऱ्या योजिा, म्हाडामार्फत राबविण्यात
येणाऱ्या योजिा ि िुकतीच लागू केलेली प्रधािमांत्री आिास योजिा यामध्ये विवभन्न उत्पन्न
गटासाठी बाांधण्यात येणाऱ्या सदविकाांच्या अिुज्ञय
े क्षेत्रर्ळात काही प्रमाणात विसांगती असल्यािे,
या सिफ विसांगती दु र करुि सिफ योजिाांसाठी अिु ज्ञय
े क्षेत्रर्ळात सुसुत्रता आणण्याची बाब
शासिाच्या विचाराधीि होती. त्या दृष्ट्टीिे वद.26.05.2016 रोजी विगफवमत केलेल्या शासि
विणफयामध्ये अांशत: सुधारणा करुि शुध्दीपत्रक विगफवमत करण्यात येत आहे.
शासि शुध्दीपत्रक :उपरोक्त विषयाच्या अिुषांगािे सांदभफ क्र.6 येथील वद.26.05.2016 रोजी विगफवमत
करण्यात आलेल्या शासि विणफयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे त :-

शासि शु ध्दीपत्रक क्रमाांकः धोरण २०१६/प्र.क्र.२१/गृविभू

अ) शासि विणफयाच्या विषयामध्ये “महाराष्ट्र गृहविमाण ि क्षेत्र विकास प्रावधकरणातील
सिफ मां डळाांतगफत ि विवियम 13 (2) अांतगफ त बाांध ण्यात येणाऱ्या उत्पन्न

गटाच्या

सदविकाांचे क्षेत्र र्ळ विवित करण्याबाबत.”
या विषयाऐिजी खालीलप्रमाणे विषय िाचण्यात यािा.
“ म्हाडामार्फत विविध उत्पन्न गटाांतगफ त राबविण्यात येणाऱ्या, विवियम 13 (2) अांतगफ त
राबविण्यात येणाऱ्या आवण प्रधािमां त्री आिास योजिा अांतगफ त राबविण्यात येणाऱ्या
गृहविमाण योजिे तील

सदविकाांसाठी उत्पन्न मयादा ि अिु ज्ञेय क्षेत्रर्ळ विवित

करण्याबाबत.”
ब) म्हाडामार्फत विविध उत्पन्न गटाांतगफ त राबविण्यात येणाऱ्या, विवियम 13 (2) अांतगफत
राबविण्यात येणाऱ्या आवण प्रधािमां त्री आिास योजिें तगफत राबविण्यात येणाऱ्या
सदविकाांसाठी अिु ज्ञेय क्षेत्र र्ळाचा रकािा खालीलप्रमाणे िाचण्यात यािा.
अिुज्ञेय क्षेत्रर्ळ
300 चौ.र्ुटापयंत

ऐिजी

30 चौ.मी.पयंत

475 चौ.र्ुटापयंत

ऐिजी

30 चौ.मी.पेक्षा जास्त ि 60 चौ.मी.पयंत

650 चौ.र्ुटापयंत

ऐिजी

60 चौ.मी.पेक्षा जास्त ि 80 चौ.मी.पयंत

1076 चौ.र्ुटापयंत

ऐिजी

80 चौ.मी.पेक्षा जास्त ि 100 चौ.मी.पयंत

सदर शासि शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळािर

उपलब्ध

करण्याांत

आले

असूि

त्याचा

सांकेताांक

201606201129111909 असा आहे. सदर शासि शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीिे
साक्षाांवकत करुि विगफवमत करण्याांत येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे ,
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( प्र.ल.पाठक )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत:१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधाि सवचि, मुांबई.
२) मा. अध्यक्ष, विधािसभा याांचे स्िीय सहाय्यक, विधाि भिि, मुांबई
३) मा. सभापती, विधािपवरषद याांचे स्िीय सहाय्यक, विधाि भिि, मुांबई
४) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सवचि, मांत्रालय, मुांबई
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शासि शु ध्दीपत्रक क्रमाांकः धोरण २०१६/प्र.क्र.२१/गृविभू

५) मा. मांत्री (गृहविमाण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
६) मा. राज्यमांत्री (गृहविमाण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
७) मा. विधािसभा अध्यक्ष/मा. विधािपवरषद सभापती, महाराष्ट्र राज्य
८) सिफ विधािसभा सदस्य/विधािपवरषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
९) प्रधाि सवचि (गृहविमाण) याांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक, गृहविमाण विभाग,मांत्रालय,मुांबई
१०) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायफकारी अवधकारी, महाराष्ट्र गृहविमाण ि क्षेत्रविकास
प्रावधकरण, गृहविमाण भिि, िाांद्रे (पुि)फ , मुांबई- ४०० ०५१.
११) मुख्य कायफकारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुििफसि प्रावधकरण, िाांद्रे (पुि)फ , मुांबई:-५१.
१२) मुख्य कायफकारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुििफसि प्रावधकरण, पुणे/िागपूर
१३) मुख्य अवधकारी, सिफ गृहविमाण क्षेत्रमांडळे
(मुांबई/कोकण/पुणे/िावशक/औरांगाबाद/अमरािती/िागपूर)
१४) सिफ मांत्रालयीि विभाग
१५) सह/उप सवचि/सिफ अिर सवचि/सिफ कक्ष अवधकारी, गृहविमाण विभाग,मांत्रालय,मुांबई
१६) वििड िस्ती/गृविभू.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

