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तारीख: 10.06.2019. 

वाचा :- शासन ननणणय, सर्मक्रर्माकंः,नद.08 र्माचण,2019. 

प्रसतावना :  
 राज्यातील शासकीय/ननर्मशासकीय/खाजगी जनर्मनींवरील सवण नोंदणीकृत सहकारी 

गृहननर्माण संस्ानंा त्याचं्या इर्मारतींचा सवयंपुनर्ववकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून 

शासनास प्राप्त झालेल्या नवनवध सूचनावंर नवचार करुन राज्य रं्मनत्ररं्मडळाच्या नद.०८/०३/२०१९ रोजी 

झालेल्या बैठकीत काही सवलती प्रदान करण्यास/कायणवाही करण्यास राज्य रं्मनत्ररं्मडळाने तत्वत: 

र्मान्यता प्रदान केली आहे. राज्य रं्मनत्ररं्मडळाच्या सदर ननणणयाची प्रत्यक्ष अंर्मलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने 

व द्यावयाच्या नवनवध सवलतींचे प्रर्माण व सवरुप कसे असाव ेयाबाबत शासनास नशफारशी करण्यासाठी 

संदभानधन नद.०८/०३/२०१९ च्या शासन ननणणयान्वये अपर रु्मख्य सनचव (गृहननर्माण), गृहननर्माण नवभाग 

याचं्या अध्यक्षतेखाली उच्च सतरीय सनर्मतीची स्ापना करण्यात आलेली आहे.  सदर सनर्मतीवर तज्ञ 

सदसयाची ननयुक्ती करण्याची बाब बाब शासनाच्या नवचारानधन होती.  

शासन ननणणय : 
राज्यातील सहकारी गृहननर्माण संस्ाचं्या सवयंपुनर्ववकासास चालना देण् यासाठी राज्य 

रं्मनत्ररं्मडळाने तत्वत: र्मान्यता नदलेल्या उपरोक्त ननणणयाची प्रत्यक्ष अंर्मलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने 

नवनवध सवलतींचे प्रर्माण व सवरुप कसे असाव े याबाबत शासनास नशफारशी करण्यासाठी संदभानधन 

नद.०८/०३/२०१९ च्या शासन ननणणयान्वये अपर रु्मख्य सनचव (गृहननर्माण), गृहननर्माण नवभाग याचं्या 

अध्यक्षतेखाली ननयुक्त करण्यात आलेल्या उच्च सतरीय सनर्मतीवर र्मा.आ.श्री.प्रनवण दरेकर, नवधान 

पनरषद सदसय याचंी “तज्ञ व्यक्ती” म्हणनू ननयुक्ती करण्यात येत आहे. 
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2. सदर शासन ननणणय र्महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906101540564009 असा आहे. हा आदेश 

नडजीटल सवाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

        ( श्रीननवास र्मोकलीकर ) 
    अवर सनचव, र्महाराष्र शासन. 
प्रत, 

1. र्मा.राज्यपालाचंे सनचव, 
2. र्मा.र्मुख्यरं्मत्रयाचंे प्रधान सनचव, 
3. र्मा.रं्मत्री (गृहननर्माण) यांच ेखाजगी सनचव, 
4. र्मा.राज्यरं्मत्री (गृहननर्माण) याचंे खाजगी सनचव, 
5. रु्मख्य सनचव, र्महाराष्र शासन, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
6. अपर रु्मख्य सनचव, गृहननर्माण नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
7. अपर रु्मख्य सनचव (र्महसूल), र्महसूल नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
8. अपर रु्मख्य सनचव (नवत्त), नवत्त नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
9. प्रधान सनचव (ननव-१), नगर नवकास नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
10. प्रधान सनचव (ननव-२), नगर नवकास नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
11. प्रधान सनचव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
12. र्मा.आ.श्री.प्रनवण दरेकर, नवधान पनरषद सदसय, 
13. प्रधान सनचव, ग्रार्म नवकास नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
14. उपाध्यक्ष त्ा रु्मख्य कायणकारी अनधकारी, र्महाराष्र गहृननर्माण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण, वांदे्र, रंु्मबई, 
15. सवण नवभागीय आयकु्त, 
16. सवण आयुक्त, र्महानगरपानलका, 
17. सवण नजल्हानधकारी, 
18. सवण रु्मख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद, 
19. सवण रु्मख्य अनधकारी, नगर पानलका/नगर पनरषद, 
20. सवण उप सनचव, गृहननर्माण नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
21. सवण अवर सनचव/कक्ष अनधकारी, गृहननर्माण नवभाग, रं्मत्रालय, रंु्मबई, 
22. ननवड नसती. 
23. कायासन-दुवप-ु१, संग्रहा ण्. 

Shrinivas Bhagvanrao 
Mokalikar
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