धानमंी आवास योजना (शहर) : नागरकांया माहतीसाठ
पुणे महानगर
गावांसाठ'

दे श वकास

ाधकरण (पीएमआरडीए), पुणे अंतगत अधसूचत कर"यात आले%या

धानमं(ी आवास योजना (पीएमएवाय) शासन +नणय ,द. ८-१२-२०१७ अ4वये अंमलबजावणी

कर"यास मा4यता

ा6त झाल8 असन
ू या योजनेची अंमलबजावणी प9रणामकारक व

पीएमआरडीए तफ< ववध संक%पना =जव"यात येत आहे त.यात

भावीपणे कर"यासाठ'

ामु>याने ?ेडीट AलंBड सबAसडी CकDम

(Aसएलएसएस) अंतगत जाCतीतजाCत लाभाEयाFना लाभ Aमळावा यासाठ':
१) बँक आJण ?ेडाई सोबत बैठकांचे आयोजन कर"यात आले .
२) खाजगी वकासकांकडे व?Dसाठ' उपलOध असले%या सद+नकांची महPवपूण मा,हती ?ेडाई कडून
गोळा कर"यात आल8 आहे .
३) पीएमआरडीए Rया संकेतCथळावर

धानमं(ी आवास योजनेसाठ' Cवतं( पोट ल तसेच या योजनेचे

अज उपलOध कTन दे "यात आले.
४) पीएमआरडीए कायालायात नागर8कांसाठ' Cवतं( मदत कVाची Cथापना कर"यात आल8 असन
ू
लाभाथW, बँक

+त+नधी, व खाजगी वकासकांना मा,हतीसाठ' ,द.२२ जाने २०१८ रोजी पंXडत

भीमसेन जोशी सभागहृ ात एक ,दवसीय कायशाळे चे आयोजन कर"यात आले आहे .
गह
ु ताच +नगAमत झाला असून या शासन+नणयात
ृ नमा!ण #वभाग- शासन नण!य जाने. २०१७. नक
आवास योजनेअंतगत सावज+नक भागदार8 (पीपीपी) तPवावर8ल

धानमं(ी

क%पासाठ' कZ[ सरकारने +नगAमत केले%या

+तकृतीची रा\यात अंमलबजावणी करणेबाबत मागदशक सूचना ,द%या आहे त. ]याबाबत थोडBयात मा,हती
खाल8ल माणे:
एसएलएसएमसी: रा\यCतर8य मा4यता व +नयं(ण सAमती मु>य सचवयांRया अ^यVतेखाल8 Cथापत कर"यात
आल8 असून या सAमतीचे सी.इ.ओ aहाडा उपा^यV आहे त.
डीएमए: नगरपाAलका

शासन संचालनालय - सुकाणू अAभकरण

साव!ज नक ज,मनीवर राबवायचे क/पासाठ - ६  तकृती
खासगी ज,मनीवर - २  तकृती
साव!ज नक जमीन:
मॉडेल-१: शासकDय जAमनीवर अनद
ु ा+नत गह
ृ +नमाण खासगी वकासनास

ाधकरण नाममा( दराने द8घ

मुदतीक9रता भाडे पcधतीने भूखंड उपलOध कTन ,दला जाईल.
मॉडेल-२: वकासकास परवडणाdया घरांRया +नAमतीसाठ' सावज+नक

ाधकरण कडून कोण]याह8

क%पाची

परवानगी नाह8. ]याऐवजी वत9रत भूखंडाचा वापर कTन व?D कर"यास खाजगी वकासकास परवानगी.
मोडेल-३:शासन भूखंड उपलOध कTन दे ईल. वकासकाम घरकुल हCतांतरणावेळीएकरकमीमहासल
ु ऐवजी १५ ते २०
वषाRया कालावधीत

तीवषW महसूल Aमळे ल.

मोडेल-४:वाषकD तथाभांडवल दान अनुदा+नत गह
ृ +नमाण ४० ते ५०% दे यक बांधकाम चालू असताना उव9रत
रBकम १० वष< समान हiता

+तवषW.

मोडेल-५:भख
ू ंडउपलOध ( ाधकरण)–वकासक + थेट आथक संबंध: शासन जमीन + अनद
ु ान उपलOधी
मोडेल-६:

]यV भाडे त]वावर गह
ृ +नमाण – घराची मालकD वकासाकडे लाभाथW घरभाडे अदा करे ल. घराची

lकं मत लाभाथWकडून वसूल.
खाजगी जमीन:
मोडेल (अ): कजा संबंधत mयाज अनुदानाला सीएलएसएस मधून गह
ृ +नमाण
मोडेल (ब): परवडणाया घरांची+नAमतीकर"याRयामा^यमातूनघरकुलाचीlकं मतसावज+नक
तासेच सावज+नक

ाधकरण +निoचत करे ल.

ाधकरण लाभाथW पा(ता +निoचत कTन याद8 जाह8र करे ल.

सवलती: फ;त इ.ड=/यू.एस/ एल.आई.जी
१) संयB
ु त मोजणी श%
ु क – ५०% टBके सत
ू
२) प,ह%या दCतासाठ' केवळ १००० इतके मु[ांक शु%क
३) ,द.९/१२/१५ Rया शासन +नणयानस
ु ार कZ[+रा\य १+१.५ असे एकूण २.५ लाख अनद
ु ान
४) समावrट गह
ृ क%पांना २.५ चटइ Vे(फळ +नद< शांक (एफएसआय) अनुदान
५) योजना ह9रत / ना उपलOध वकास Vे(ात दे खील राबवता येईल. केवळ १ एफेएसआय
६) वकास शु%क सुट- लवकरच शासनाचा +नणय येणे अपेtVत आहे
नकष: ज,मनीची उपल=धता
अ) साव!ज नक ज,मनीवरल  तकृती:
१) +नवदा

l?येcवारे सहभाग

२) उपलOध कTन ,दले%या जAमनीवर फBत इ.डO%यू.एस/ एल.आई.जी लाभाथWसाठ'
३) अनu
ु ेय घकुलांपैकD ५०% घरकुलाची lकं मत aहाडा Rया धोरणानस
ु ार शासन +निoचत करे ल.
४) खाजगी वकासक ५०% घरकुले aहाडा Rया

माJणत lकं मत धोरणानस
ु ार lकं मत +निoचत कTन व?D

कर"याची तयार8.
ब)

खाजगी ज,मनीवरल तीकृतीसाठ:

१) फBत इ.डO%यू.एस/ एल.आई.जी घरे बांधणे आवoयक
२) ५०% घरकुलाची lकं मत aहाडा Rया

चAलत lकमतीनुसार

३) सुयोvय ,ठकाणी वकासक सहभाग नwदवला जाईल.
पीएमआरडीएRया कायVे(ातील गावांम^ये

धानमं(ी आवास योजना, 'सवाFसाठ' घरे ' या योजनेचे

भावीपणे

अंमलबजावणीसाठ' माननीय पालकमं(ी यांRया मागदशनाखाल8 जाCतीत जाCत लाभाEयाFपय4त ह8 योजना
पोहोचवणे व लाभ Aमळवून दे णे बाबत पीएमआरडीए तफ< कालबcध काय?म आखन
ू योजना यशCवी कर"याचा
संक%प आहे .

