म्हाडामार्फ़त

राबविण्यात

येणा-या

गृहविमाण

प्रकल्पातील घराांसाठी अत्यल्प उत्पन्न गट (EWS)
/अल्प उत्पन्न गट (LIG)/मध्यम

उत्पन्न गट

(MIG)/उच्च उत्पन्न गट (HIG) या प्रिगाकवरता
अिुज्ञेय चटई क्षेत्रर्फळ ि उत्पन्न मयादा सुधावरत
करण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासि
गृहविमाण विभाग
शासि विण़य क्र. प्रआयो-2019/ प्र.क्र.126/गृविधो-2
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा माग़,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
वदिाांक:- 14 जूि, 2022.
िाचा:1. शासि विण़य:- धोरण 2016/प्र.क्र.21/गृविभू, वदिाांक 26 मे, 2016.
2. शासि शुद्धीपत्रक :- धोरण 2016/प्र.क्र.21/गृविभू, वदिाांक 20 जूि, 2016.
3. शासि विण़य क्र. प्रआयो-2019/ प्र.क्र.126/गृविधो-2, वदिाांक 25 मे, 2022
प्रस्ताििा:महाराष्ट्र गृहविमाण ि क्षेत्रविकास प्रावधकरणाअांतग़त बाांधण्यात येणाऱ्या सदविकाांच्या
वितरणासाठी तसेच महाराष्ट्र गृहविमाण (वमळकत व्यिस्थापि, विक्री हस्ताांतरण आवण सदविकाांची
अदलाबदल) विवियम 1981 चे विवियम १३ (२) िा अन्य कोणत्याही वशर्षाखाली, म्हाडा
प्रावधकरणाअांतग़त म्हाडामाऱ्त बाांधण्यात येणाऱ्या / विकवसत अथिा पुिर्विकवसत कराियाच्या
गृहविमाण प्रकल्पातील सदविका िा म्हाडािे गृहविमाण सांस्थेस / िैयक्तीक लाभार्थ्यास िाटप
केलेल्या भूखांडािर विकवसत िा पुिर्विकवसत कराियाच्या / होणाऱ्या गृहविमाण प्रकल्पातील
घराांसाठी अत्यल्प उत्पन्न गट (EWS) /अल्प उत्पन्न गट (LIG)/मध्यम उत्पन्न गट (MIG) / उच्च
उत्पन्न गट ( HIG ) या प्रिगासाठी कमाल उत्पन्न मयादा ि अिुज्ञय
े चटई क्षेत्रर्ळ सांदभीय क्र. १ ि
२ येथील शासि विण़यान्िये विवित करण्यात आली होती.
केंद्रीय गृहविमाण ि शहरी विकास मांत्रालय, ििी वदल्ली याांिी (केंद्र शासिाच्या प्रधािमांत्री
आिास योजिेच्या अिुर्षांगािे) विग़वमत केलेल्या वदिाांक 11 माच़, 2017 च्या मागदश़क
सूचिाांिुसार परिडणाऱ्या घराांसाठी कमाल उत्पन्न मयादा ि अिुज्ञय
े चटई क्षेत्रर्ळ विवित केले
आहे. त्यामध्ये िमूद केलेले अिुज्ञय
े चटई क्षेत्रर्ळ हे राज्यात यापूिी विवित करण्यात आलेल्या
चटई क्षेत्रर्ळापेक्षा जास्त आहे. मात्र, यामध्ये उत्पन्न मयादा ही प्रस्तावित उत्पन्न मयादे पेक्षा कमी
असली तरी, सि 2020-21

च्या आर्वथक सिेक्षण अहिालात, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे

दे शाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे विदश़िास आले आहे. तसेच, मुांबई महािगर प्रदे श
विकास प्रावधकरण क्षेत्रातील िागवरकाांचे दरडोई उत्पन्नही दे शाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
त्यामुळे विहीत प्रिगासाठी विवित केलेली कमाल उत्पन्न मयादा व्यिहाय़ ठरत िव्हती. या सि़
बाबींचा साकल्यािे विचार करुि अिुज्ञय
े चटई क्षेत्रर्ळ ि उत्पन्न गट मयादा सांदर्वभय क्र. 3 च्या
शासि विण़यान्िये सुधावरत करण्यात आली आहे. तथावप, त्यामध्ये काही त्रृटी रावहल्यािे सांदर्वभय
क्र. 3 येथील शासि विण़यामधील त्रृटी दू र करण्याच्या अिुर्षांगािे सांदभीय क्र. 3 येथील वदिाांक 25
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मे, 2022 चा शासि विण़य अवधक्रमीत करुि सुधावरत शासि विण़य विग़वमत करण्याची बाब
शासिाच्या विचाराधीि होती.
शासि विण़य:सुधारीत कमाल उत्पन्न मयादा ि अिुज्ञय
े चटई क्षेत्रर्ळाबाबतच्या सांदभीय क्र. 3 येथील
शासि विण़य क्र. प्रआयो-2019/ प्र.क्र.126/गृविधो-2, वदिाांक 25 मे, 2022 या यान्िये अवधक्रवमत
करण्यात येत असूि, सुधारीत शासि विण़य पुढीलप्रमाणे आहे.
2.

म्हाडा प्रावधकरणाच्या अवधपत्याखाली येणाऱ्या सि़ गृहविमाण मांडळाांतग़त अत्यल्प उत्पन्न

गट (EWS) /अल्प उत्पन्न गट (LIG)/मध्यम उत्पन्न गट ( MIG) / उच्च उत्पन्न गट ( HIG ) या
प्रिगासाठी बाांधण्यात येणाऱ्या सदविकाांच्या वितरणासाठी तसेच महाराष्ट्र गृहविमाण (वमळकत
व्यिस्थापि, विक्री हस्ताांतरण आवण सदविकाांची अदलाबदल) विवियम 1981 चे विवियम १३ (२)
िा अन्य कोणत्याही वशर्षाखाली, म्हाडा प्रावधकरणाअांतग़त म्हाडामाऱ्त बाांधण्यात येणाऱ्या /
विकवसत अथिा पुिर्विकवसत कराियाच्या गृहविमाण प्रकल्पातील सदविका िा म्हाडािे गृहविमाण
सांस्थेस / िैयक्तीक लाभार्थ्यास िाटप केलेल्या भूखांडािर विकवसत िा पुिर्विकवसत कराियाच्या /
होणाऱ्या गृहविमाण प्रकल्पातील घराांसाठी त्याचप्रमाणे म्हाडामार्फ़त यापूिी गृहविमाण सांस्थािा
िाटप केलेल्या भुखांडािर अद्यापही बाांधकाम सुरू व्हायचे आहे अशा सि़ गृहविमाण सांस्थाच्या
प्रकल्पाांिा कमाल उत्पन्न मयादा ि अिुज्ञय
े चटई क्षेत्रर्ळ खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत
आहे.
अ.

उत्पन्न गट

सुधारीत कमाल उत्पन्न मयादा (रुपये िार्वर्षक)

क्र.

अिुज्ञेय क्षेत्रर्ळ
(विव्िळ चटई
क्षेत्र)
Carpet area

मुांबई महािगर क्षेत्र (MMR), पुणे

उि़वरत महाराष्ट्रातील

महािगर क्षेत्र (PMRDA), िागपूर

स्थाविक स्िराज्य सांस्था अांतग़त

महािगर क्षेत्र (NMRDA), िागपूर

क्षेत्र

सुधार प्रन्यास (NIT) प्रदे श तसेच 10
लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या
असलेल्या स्थाविक स्िराज्य सांस्था
अांतग़त क्षेत्र
1

अत्यल्प

रुपये 6,00,000/- पयंत

रुपये 4,50,000 /- पयंत

3० चौ.वम. पयंत

रुपये 9,00,000 /- पयंत

रुपये 7,50,000/- पयंत

6० चौ.वम. पयंत

रुपये 12,00,000/- पयंत

रुपये 12,00,000/- पयंत

160 चौ.वम.

उत्पन्न गट
(EWS)
2

अल्प उत्पन्न
गट (LIG)

3

मध्यम उत्पन्न
गट (MIG)

4

उच्च उत्पन्न
गट (HIG)

पयंत
कमाल मयादा िाही

कमाल मयादा िाही

200 चौ.वम.
पयंत
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वटप :- या शासि विण़यािुसार उपरोक्त ४ ही उत्पन्न गटासाठी वकमाि मयादा विवित करण्यात
आलेली िाही तसेच उच्च उत्पन्न गटासाठी कमाल मयादा िाही. त्यामुळे अत्यल्प उत्पन्न (EWS)
गटातील व्यक्ती चारही गटासाठी (उक्त तक्यातील अिु.क्र. 1,2,3 ि ४), अल्प उत्पन्न (LIG)
गटातील व्यक्ती तीि गटासाठी (उक्त तक्यातील अिु.क्र. 2,3 ि ४), मध्यम उत्पन्न (MIG) गटातील
व्यक्ती दोि गटासाठी (उक्त तक्यातील अिु.क्र. 3 ि ४) ि उच्च उत्पन्न गट (HIG) गटातील व्यक्ती
एका गटासाठी (उक्त तक्यातील अिु.क्र. ४) अज़ करु शकतात.
2.

प्रस्तुत शासि विण़य महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असूि, त्याचा सांकेताांक 202206141528403509 असा आहे. हा शासि
विण़य वडवजटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करूि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे.

Digitally signed by RAJU GULABRAO
AMBADEKAR
Date: 2022.06.14 15:30:15 +05'30'
( राजु अांबाडे कर )
कायासि अवधकारी, महाराष्ट्र शासि

प्रत:1. मा. राज्यपालाांचे प्रधाि सवचि, राजभिि, ( पत्रािे )
2. मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
3. उपाध्यक्ष तथा मुख्य काय़कारी अवधकारी, महाराष्ट्र गृहविमाण ि क्षेत्रविकास प्रावधकरण,
गृहविमाण भिि, िाांद्रे (पूि)़ , मुांबई-५१
4. अपर मुख्य सवचि (िवि-1) ि प्रधाि सवचि (िवि-2), िगर विकास विभाग, मांत्रालय,
मुांबई.
5. मुख्य काय़कारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुिि़सि प्रावधकरण, िाांद्रे ( पूि़ ), मुांबई-51.
6. मुख्य काय़कारी अवधकारी, झोपडपट्टी पुिि़सि प्रावधकरण,पुणे/ िागपूर.
7. मुख्य अवधकारी, सि़ गृहविमाण क्षेत्रविकास मांडळे .
(मुांबई/कोकण/पुणे/ िावशक/औरांगाबाद/अमरािती/िागपूर)
8. सि़ उप सवचि/अिर सवचि / कक्ष अवधकारी, गृहविमाण विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
9. मा. विधािपवरर्षद सभापती / मा. विधािसभा अध्यक्ष याांचे खाजगी सवचि, विधािभिि,
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
10. मांत्री (गृहविमाण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
11. राज्यमांत्री (गृहविमाण ) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
12. प्रधाि सवचि (गृहविमाण) याांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, गृहविमाण विभाग, मांत्रालय,
मुांबई -32
13.सि़ मांत्रालयीि विभाग.
14. वििडिस्ती ( गृविधो-2)
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