प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) च्या घटक
क्र. 4 BLC खालील पात्र लाभार्थ्यांना राज्य
हिश्शश्शयाचा हनधी रु. 1 लाख मिाराष्ट्र हनवारा
हनधीतून सरसकट हवतरीत करण्याबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
गृिहनमाण हवभाग
शासन हनणणय क्रमांक : बैठक-2019/ प्र.क्र.17/गृहनधो-2
मादाम कामा मागण, िु तात्मा राजगुरु चौक,
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
हदनांक:- 01 ऑगस्ट, 2019
वाचा:1) शासन आदेश क्रमांक संहकणण- 2018/ प्र.क्र.36/गृहनधो-2, हद.02.08.2018.
2) शासन आदेश क्रमांक संहकणण- 2018/ प्र.क्र.36/गृहनधो-2, हद.08.02.2019.
प्रस्तावना :-

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतगणत “सवांसाठी घरे -2022” बाबत केंद्र शासनाने सन2015 मध्ये धोरण जािीर केलेले आिे . सदर धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरीता
राज्य मंहत्रमंडळाने हदनांक १ हडसेंबर, २०१५ च्या बैठकीमध्ये मान्यता हदलेली आिे . त्यानुषंगाने
हदनांक ९ हडसेंबर, २०१५ रोजी शासन हनणणय हनगणहमत करण्यांत आलेला आिे . सद्य:स्स्ितीत
सदर योजना राज्यातील 386 स्िाहनक नागरी स्वराज्य संस्िा, मुंबई/ पुणे/ नाहशक/ औरंगाबाद/
नागपूर मिानगर प्रादेहशक हवकास प्राहधकरणे, शिर व औद्यौहगक हवकास मिामंडळ (CIDCO),
मिाराष्ट्र राज्य रस्ते हवकास मिामंडळ (MSRDC), नवी मुंबई हवमानतळ प्रभाव अहधसूहचत क्षेत्र
(NAINA), नागपूर मिानगर प्रदेश हवकास प्राहधकरण (NMRDA)

सवण कटक मंडळे

(Cantonment Board) इ. च्या हनयोजन क्षेत्रांमध्ये राबहवण्यात येत आिे . प्रधानमंत्री आवास
योजनेंतगणत राज्याने सन २०२२ पयंत १९.४० लक्ष घरकुल हनर्ममतीचे उहिष्ट्ट हनहित केलेले आिे .
प्रधानमंत्री आवास योजना 1) ISSR, 2) CLSS,3) AHP आहण 4) BLC अशा एकूण
4 घटकांतगणत राबहवण्यात येते. सदर घटकांपैकी घटक क्र.1,३ व ४ िे राज्य शासनामार्णत
राबहवण्यात येत असून घटक क्र.2 िा 100% केंद्र पुरस्कृत घटक म्िणून NHB व HUDCO मार्णत
राबहवण्यात येत आिे . घटक क्र.1 साठी केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान प्रती लाभािी रु.1.0 लक्ष
इतके, असून घटक क्र.3 व 4 साठी केंद्र सरकारचे अनुदान प्रती लाभािी रु.1.5 लक्ष इतके तर राज्य
शासनाचे अनुदान प्रती लाभािी रु.1.0 लक्ष इतके आिे . घटक क्र.2 साठी हववहक्षत बँका / गृिहनमाण
हवत्तीय कंपन्या व इतर संस्िा यांच्याकडू न रु.6.00 लक्ष पयंत 6.5 % दराने 20 वषापयंतच्या
कालावधीसाठी सवलतीच्या दराने कजण उपलब्ध करून देण्यात येते. रु.6.00 लक्ष वरील कजण
व्याजदर अनुदान हवरहित असते.
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प्रधानमंत्री आवास योजनेंतगणत केंद्र शासनाने हनगणहमत केलेल्या मागदणशक
सूचनांनुसार केंद्र हिश्शश्शयाचा हनधी 40%, 40% आहण 20% अशा 3 टप्प्यांत हवतरीत करण्याची
तरतूद आिे . पात्र लाभार्थ्यांना गरजेनुसार राज्य हिश्शश्शयाचा हनधी उपलब्ध करुन देता यावा, या
िे तूने राज्य शासनाने आपल्या हिश्शश्शयाच्या हनधी हवतरणाबाबत ठोस धोरण ठरहवलेले नािी.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे हनहित केलेले उिीष्ट्ट हविीत कालावधीत पूणण करण्यासाठी आहण
CSMC ने मान्यता हदलेल्या BLC घटकांतगणतच्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी घटक क्र. 4 आर्मिकदृष्ट्टया दुबल
ण घटकांतील लाभार्थ्यांव्दारे वैयक्तीक स्वरुपातील घरकूल बांधण्यास
अनुदान (BLC) खालील लाभार्थ्यांना राज्य हिश्शश्शयाच्या पहिल्या िप्प्त्याचा हनधी प्रती लाभािी
रु. 40 िजार प्रमाणे सरसकट मिाराष्ट्र हनवारा हनधीतून हवतरीत करण्याचे शासन आदेश
हद.02 ऑगस्ट, 2018 रोजी हनगणहमत करण्यात आलेले आिे त.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या आढावा बैठकी दरम्यान असे हनदशणनास आले की,
राज्यातील घटक क्र. 4 - आर्मिकदृष्ट्टया दुबल
ण
घटकांतील लाभार्थ्यांव्दारे वैयक्तीक
स्वरुपातील घरकूल बांधण्यास अनुदान (BLC) खालील प्रकल्पाची कामे वेगाने चालू असून
सदर घटकातील कामाची प्रगती समाधानकारक आिे . तिाहप, हनधी अभावी राज्यातील प्रस्तुत
घटकांतगणतच्या घरकुलांची कामे मोठया प्रमाणावर खोळं बलेली आिेत. अशातच केंद्र
शासनाच्या हिश्शश्शयाचा हनधी हमळण्यास हवलंब िोत आिे .
वहरल वस्तुस्स्ितीच्या पार्श्णभम
ू ीवर शासन आता पुढील प्रमाणे हनणणय घेत आिे .
शासन हनणणय :केंद्रीय मान्यता व संहनयत्रंण सहमतीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पातील प्रधानमंत्री
आवास योजनेच्या घटक क्र. 4 - आर्मिकदृष्ट्टया दुबल
ण घटकांतील लाभार्थ्यांव्दारे वैयक्तीक
स्वरुपातील घरकूल बांधण्यास अनुदान (BLC) खालील पात्र लाभार्थ्यांना राज्य हिश्शश्शयाचा संपण
ू ण
हनधी प्रती लाभािी रु.1 लाख याप्रमाणे मिाराष्ट्र हनवारा हनधीतून सरसकट हवतरीत करण्याचा
हनणणय घेण्यात येत आिे . त्यानुषंगाने म्िाडाने केंद्रीय मान्यता व संहनयत्रंण सहमतीने मंजूर
केलेल्या प्रकल्पातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घटक क्र. 4-आर्मिकदृष्ट्टया दुबल
ण
घटकांतील लाभार्थ्यांव्दारे वैयक्तीक स्वरुपातील घरकूल बांधण्यास अनुदान (BLC) खालील
ज्या पात्र लाभार्थ्यांना हद. 02.08.2018 च्या शासन आदेशान्वये राज्य हिश्शश्शयाचा पहिला िप्ता
रु. 40 िजार तसेच हद. 08.02.2019 च्या शासन आदेशान्वये राज्य हिश्शश्शयाचा दुसरा िप्ता
रु. 40 िजार यापूवीच हवतरीत केला असेल त्यांना उवणहरत हनधी, तर ज्या पात्र लाभार्थ्यांना
पहिला आहण दुसरा िप्त्याचा हनधी कािी कारणास्तव हवतरीत करण्यात आला नसेल, त्यांना
राज्य हिश्शश्शयाचा प्रती लाभािी रु. 1 लाख याप्रमाणे सरसकट हवतरीत करण्याची कायणवािी
तातडीने करावी. तसेच राज्य हिश्शश्शयाचा सदर हनधी खचण झाल्याबाबत उपयोहगता प्रमाणपत्र
सादर करणे अहनवायण रािील.
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प्रकरणानुषंगाने हवतहरत करण्यात येणाऱ्या राज्य हिश्शश्शयाच्या हनधीचा योग्य
हवहनयोग तसेच प्रकल्पाची भौहतक प्रगती याबाबतच्या हनयंत्रणाची सवणस्वी जबाबदारी संबहं धत
अंमलबजावणी यंत्रणेची रािील. तसेच सदर योजनेंतगणत मंजूर घरकुले बांधुन पूणण करुन
घेण्याची जबाबदारीिी संबहं धत अंमलबजावणी यंत्रणेची रािील. ककबिु ना, प्रकरणानुषंगाने
भहवष्ट्यात कािी अहनयहमतता झाल्यास तसेच मिालेखापाल कायालयाकडू न कािी पहरच्छे द
उपस्स्ित करण्यात आल्यास त्याचेिी उत्तरदाहयत्व संबहं धत अंमलबजावणी यंत्रणेचे रािील.
सदर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201908011320010609
असा आिे . िा शासन हनणणय हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

DURGAPRASAD
POCHAYYA
MYLAWARAM
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(दुगाप्रसाद मैलावरम)
अवर सहचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रत :१) मा.राज्यपालांचे सहचव, राजभवन (पत्राने)
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सहचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३) मा.हवरोधी पक्षनेता,मिाराष्ट्र हवधानसभा, मिाराष्ट्र हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन, मुंबई.
४) मा.हवरोधी पक्षनेता, मिाराष्ट्र हवधानपहरषद, मिाराष्ट्र हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन,
मुंबई.
५) मा.मंत्री (गृिहनमाण) यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
६) मा.राज्यमंत्री (गृिहनमाण) यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
७) मा.मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२.
८) श्री. राजेंद्र हमरगणे, सि अध्यक्ष , मिािौकसग, साखर भवन, मुंबई.
९) उपाध्यक्ष तिा मुख्य कायणकारी अहधकारी, मिाराष्ट्र गृिहनमाण व क्षेत्रहवकास प्राहधकरण,
गृिहनमाण भवन, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-५१.
१०) श्री. संजय उपाध्याय, मिािौकसग, साखर भवन, मुंबई.
११) व्यवस्िापकीय संचालक, हशवशािी पुनवणसन प्रकल्प मयाहदत, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई- 51.
१२) मुख्य कायणकारी अहधकारी, झोपडपट्टी पुनवणसन प्रकल्प, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई- 51.
१३) मुख्य कायणकारी अहधकारी, धारावी पुनवणसन प्रकल्प, गृिहनमाण भवन, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई- 51.
१४) संचालक, नगरपहरषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई.
१५) सवण उप सहचव, गृिहनमाण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१६) हनवडनस्ती/ गृहनधो-2 कायासन, गृिहनमाण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई- 32.
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