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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

जिसंपका नवभाग 
==================================================== ===================================== 

जा.क्र. जसंवि/प्रवसद्धी पत्रक / १०९९/ २०२०                                                                                 वद. २९/०७/२०२० 
  

प्रसिद्धी पत्रक 

 

म्हाडातरे्फ नासिकमधील आडगाव येथील योजनेतल्या ६ लाभार्थ्ाांना िदसनकाांचा ताबा प्रदान 

 

प्रधानमंत्री आिास योजना ; ३०६ सदवनकांचा ताबा देण्याची काययिाही सुरु         

                                                                                            

                                                                                                      

मंुबई, वद. २९ जुलै, २०२० :- नाविक गृहवनमायण ि के्षत्रविकास मंडळातरे्फ (म्हाडाचा विभागीय घटक) नाविकमधील 

आडगाि येथे प्रधानमंत्री आिास योजनेअंतगयत उभारण्यात आलेल्या ४४८ सदवनकांपैकी सदवनकेची संपूणय विक्री वकंमत 

भरलेल्या ६ लाभार्थ्ाांना नुकताच सदवनकांचा ताबा देण्यात आला.  

कोरोना विषाणू प्रादुभायिाच्या पार्श्यभूमीिर िासनाने तयार केलेल्या  वनयमािलीचे पालन करून या काययक्रमाचे 

आयोजन करण्यात आले. आडगाि येथील योजनेच्या विकाणी झालेल्या या काययक्रमाला 'म्हाडा'चे मुख्य अवभयंता श्री. 

धीरजकुमार पंवदरकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थथत होते. 

नाविक मधील आडगाि येथे गट क्रमांक १५६० मधे्य राबविण्यात आलेल्या या योजनेत अत्यल्प उत्पन्न गटासािी 

४४८ सदवनका ि ३२ दुकानांची उभारणी करण्यात आली असून ३०६ सदवनकांची ताबा देण्याची काययिाही सुरु आहे. या 

सदवनकांसािी पात्र अजयदारांकडून मागणी आजमािण्यासािी जावहरात देऊन अग्रीम अंिदान तत्वािर अजय मागविण्यात 

आले.  

४४८ सदवनकांपैकी ३०८ सदवनकांसािी कें द्र ि राज्य िासनाच्या अनुदानास पात्र लाभार्थ्ाांची कें द्र िासनाच्या 

पीएमिाय - एमआयएस या पोटयलिर नोदंणी करण्यात आली आहे. या योजनेअंतगयत लाभार्थ्ाांना प्रवत सदवनका राज्य 

िासनाचे एक लाख रुपये ि कें द्र िासनाचे दीड लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपये अनुदान वमळणार असून 

सदवनकेची अंदावजत विक्री वकंमत रु. ७ लाख ४० हजार रुपये इतकी वनवित करण्यात आली आहे.  

या योजनेअंतगयत पावकां ग अवधक ७ मजल्यांच्या ४ इमारती  बांधण्यात आल्या असून प्रते्यक इमारतीत १ बीएचके 

स्वरूपाच्या सदवनका असून तीन वलफ्ट, प्रिस्त सोसायटी कायायलय, कव्हडय  पावकां ग, सामावयक संरक्षक वभंत इ. सुविधा 

देण्यात आल्या आहेत. योजनेतील उियररत १४२ सदवनकांसािी ि ३२ दुकानांसािी जावहरात लिकरच प्रवसद्ध केली जाणार 

आहे.  

या काययक्रमाला नाविक मंडळाचे मुख्य अवधकारी श्री. वकिोरकुमार काटिटे, काययकारी अवभयंता श्री. केदारे 

यांच्यासह म्हाडा नाविक मंडळातील अवधकारी - कमयचारी आदी उपस्थथत होते.                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                      (वैिाली गडपाले)    

                                                                                           मुख्य जनिांपकक  असधकारी / म्हाडा    
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