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प्रस्ताविा  :- 
 

राज्यात सवांिा घरे उपलब्ि करुि देण्यासाठी गृह निर्ममतीचा वगे वाढनवण्याकरीता 
योजिाबध्द कायणक्रमाची आखणी करणे आवश्यक आहे. तसेच आर्मथकदृष्ट्या दुबणल घटकाांिा व इतर 
घटकाांिा परवडणारी घरे निमाण करणे, चाळींचा नवकास जलदगतीिे करणे त्याचप्रमाणे सांक्रमण 
नशबीरातील घुसखोराांिा आळा घालणे गरजेचे असूि यासाठी कोणत्या प्रकारच्या प्रभावी प्रशासकीय 
उपाययोजिा करण्यात याव्यात, जेणेकरुि घुसखोरीवर आळा घालता येईल व कमी ककमतीत जादा 
घराांची निर्ममती कमी कालाविीत करता येईल, अशा प्रकारच्या प्रभावी सुिानरत प्रशासकीय 
उपाययोजिेच्या नशफारशी करण्यासाठी सनमती स्थापि करण्याची बाब शासिाच्या नवचारािीि 
होती. 

 

शासि निणणय :- 

  महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्रनवकास प्रानिकरणाांतगणत येत असलेल्या कामकाजामध्ये 
प्रशासकीय अडी-अडचणींचा अभ्यास करुि कामकाजामध्ये गतीमािता येण्यासाठी, प्रभावी 
प्रशासकीय उपाययोजिेच्या नशफारशी शासिास करण्याकरीता श्री.जॉिी जोसेफ (भा.प्र.से.) याांची 
एकसदस्यीय सनमती स्थापि करण्यात येत आहे.    

2.       सदर सनमतीचा कायणकाल 6 मनहनयाांचा असूि सदर सनमतीिे वरील प्रस्ताविेमिील िमुद 
बाबी व इतर अिुषांनगक बाबींमिील प्रशासकीय, नवत्तीय व कायदेशीर सुिारणेबाबतच्या 
उपाययोजिाचा अभ्यास करुि अहवाल शासिास 6 मनहनयाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील.   

3.       श्री.जॉिी जोसेफ, भा.प्र.से. याांच्या माििि व इतर सवलतीबाबतचे आदेश स्वतांत्रपणे निगणनमत 
करण्यात येतील.  

4.        सदर सनमतीची बैठक व्यवस्था व तद्िुषांनगक सोयी सुनविा महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्रनवकास 
प्रानिकरणािे कराव्यात.  
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5.     सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201807021615246609 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िाांवािे,  
 

 

                                                                                                          ( सांजय कुमार ) 
                         अपर मुख्य सनचव (गृहनिमाण),  
                                    महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1) मा.राज्यपाल याांचे सनचव 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सनचव 
3) मा.मांत्री (गृहनिमाण) याांचे स्वीय सहायक 
4) मा.राज्यमांत्री (गृहनिमाण) याांचे स्वीय सहायक  
5) मा.नवरोिी पक्षिेते (नविािसभा), महाराष्ट्र नविािमांडळ सनचवालय, मुांबई 
6) मा.नवरोिी पक्षिेते (नविािपनरषद), महाराष्ट्र नविािमांडळ सनचवालय, मुांबई 
7) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अनिकारी, महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्रनवकास प्रानिकरण,  

वाांदे्र (पूवण), मुांबई  
8) श्री.जॉिी जोसेफ, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. 
9) सवण उप सनचव/अवर सनचव/कक्ष अनिकारी, गृहनिमाण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई  
10) निवडिस्ती गृनिभ ूकायासि.  
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