
सह अध्यक्ष महाराष्ट्र गृहनिमाण  निकास 
महामंडळ (MahaHousing) यांची राज्यस्तरीय 
मूल्यमापि सनमती (SLAC) ि राज्यस्तरीय 
मंजूरी ि संनियंत्रण सनमती (SLSMC) चे 
सहयोगी सदस्य म्हणिू नियुक्ती करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासि 
गृहनिमाण निभाग 

शासि निणणय, क्रमांक : प्रआयो-2019/प्र.क्र.82/गृनिधो-2 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 

नदिांक:-  03 ऑगस्ट, 2019. 

िाचा:-  
1) शासि निणणय, गृहनिमाण निभाग, प्रआयो.2015/प्र.क्र.110/गृनिधो-2 (सेल) 

नद.09.12.2015.  
2) शासि निणणय, गृहनिमाण निभाग, प्रआयो.2015/प्र.क्र.110/गृनिधो-2 (सेल) 

नद.30.05.2017. 
3) शासि निणणय, गृहनिमाण निभाग, महाहौससग.2017/प्र.क्र.161/गृनिधो-2  

नद.11.12.2018. 
 

प्रस्ताििा:-             
                         प्रधािमंत्री आिास योजिेंतगणत राज्यािे सि 2022 पयंत 19.40 लक्ष घरकुल 
निर्ममतीच े उनिष्ट्ट निनित केल े आहे. सदरच े उनिष्ट्ट निनहत कालािधीत पणूण करण्यासाठी 
सनिस्तर प्रकल्प अहिालास (DPR)  नडसेंबर, 2019 पयंत कें द्र शासिाची मान्यता प्राप्त करुि 
घेणे आिश्यक आहे. दरम्यािच्या काळात प्रधािमंत्री आिास योजिेंतगणत मोठ्या िसाहतींच े
प्रकल्प उभारण्याच्या अिुषंगािे राज्यात घरकुलाचं्या निर्ममतीसाठी “महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास 
महामंडळ (MahaHousing)” ची स्थापिा नद.11.12.2018 रोजीच्या शासि निणणयान्िये 
करण्यात आलेली आहे.  
  राज्यस्तरािर कायणरत असलेल्या राज्यस्तरीय मलू्यमापि सनमती (SLAC) ि 
राज्यस्तरीय मंजूरी ि सनंियंत्रण सनमती (SLSMC) च्या बठैकांमध्ये महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास 
महामंडळ यांिा सहभागी करुि घेण्याची बाब शासिाच्या निचाराधीि होती. त्यािुषंगािे शासि 
पढुील प्रमाणे निणणय घेत आहे.   
 
 



शासि निणणय क्रमांकः प्रआयो-2019/प्र.क्र.82/गृनिधो-2 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

शासि निणणय:- 

             सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळ यांची राज्यस्तरीय मूल्यमापि 
सनमती (SLAC) ि राज्यस्तरीय मंजुरी ि संनियंत्रण सनमती (SLSMC) च ेसहयोगी सदस्य म्हणिू 
नियुक्ती करण्यात येत आहे.   

           सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेतांक 201908031225059109 
असा आहे. हा शासि निणणय नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  
 

              महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 

 

( दुगाप्रसाद मैलािरम ) 
                 अिर सनचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत:- 
1) मा.राज्यपालाचंे सनचि,राजभिि, (पत्रािे) 
२) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सनचि, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
३) मा.मंत्री (गृहनिमाण) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
४) मा.राज्यमंत्री (गृहनिमाण) याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
५) मा.निरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र निधािसभा, म. नि. स., निधािभिि, मंुबई. 
६) मा.निरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र निधािपनरषद, म. नि. स., मंुबई 
७) मा.मुख्य सनचि, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष ि मुख्य कायणकारी अनधकारी, महाराष्ट्र गृहनिमाण ि क्षते्रनिकास प्रानधकरण, 

गृहनिमाण भिि,िादें्र(पूिण),मंुबई-५१. 
९) व्यिस्थापकीय संचालक,नशिशाही पुििणसि प्रकल्प मयानदत, िादें्र (पूिण), मंुबई- ५१. 
10) मुख्य कायणकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पुििणसि प्रानधकरण, िादें्र(पूिण), मंुबई-५१. 
११) मुख्य कायणकारी अनधकारी, धारािी पुििणसि प्रकल्प, गृहनिमाण भिि, िादें्र(पूिण), मंुबई-51 
१२) संचालक, िगरपनरषद प्रशासि संचालिालय, मंुबई. 
13) सिण उप सनचि, गृहनिमाण निभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14) नििडिस्ती/गृनिधो-२ कायासि, गृहनिमाण निभाग,मंत्रालय, मंुबई-३२. 
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