व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र गृहनिमाण
नवकास महामंडळ या पदाचा अनिनरक्ि
काययभार सोपनवण्याबाबि.
महाराष्ट्र शासि
गृहनिमाण नवभाग
शासि आदे श, क्रमांक : महाहौससग/2019/प्र.क्र.8/गृनिधो-2
मादाम कामा मागय, हु िात्मा राजगुरु चौक,
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई 400 032
नदिांक : 30 सप्टें बर, 2019.
संदभय:- 1) शासि आदे श क्रमांक : महाहौससग/2019/प्र.क्र.8/गृनिधो-2, नद. 24.01.2019.
शासि आदे श-:
प्रधािमंत्री आवास योजिेंिगयि घरकुलांच्या बांधकामास गिी दे ण्यासाठी िसेच निनिि केलेले
उनिष्ट्ट नवनहि कालावधीि पूणय करण्याच्या हेिूिे “महाराष्ट्र गृहनिमाण नवकास महामंडळ
(MahaHousing) ची स्थापिा करण्याि आली आहे. संदभीय शासि आदे शान्वये, सदर महामंडळावर
श्री.रामचंद्र कों.धिावडे , उप सनचव, गृहनिमाण नवभाग यांिा व्यवस्थापकीय संचालक या पदाचा
अनिनरक्ि काययभार दे ण्याि आला होिा. सदर पदाच्या अनिनरक्ि काययभारािूि

श्री.रामचंद्र

कों.धिावडे यांिा आज नद.30 सप्टें बर,2019 (म.िं.) पासूि काययमुक्ि करण्याि येि आहे.
2.

श्री.शंकर नभसे, संचालक प्रशासि, महाराष्ट्र गृहनिमाण नवकास महामंडळ (MahaHousing)

यांच्याकडे

आज नद.30 सप्टें बर,2019 (म.िं.) पासूि

शासिाचे पुढील आदे श होईपयंिच्या

कालावधीसाठी “महाराष्ट्र गृहनिमाण नवकास महामंडळाच्या (MahaHousing) व्यवस्थापकीय
संचालक पदाचा अनिनरक्ि काययभार सोपनवण्याि येि आहे.
सदर शासि आदे श महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर
उपलब्ध करण्याि आला असूि त्याचा संकेिाक 201910011132261809 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकि करुि काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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( दु गाप्रसाद मैलावरम )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रि:1) अपर मुख्य सनचव (गृहनिमाण), गृहनिमाण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
2) अपर मुख्य सनचव, सामान्य प्रशासि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-400032

शासि आदे श क्रमांकः महाहौससग/2019/प्र.क्र.8/गृनिधो-2

3) उपाध्यक्ष िथा मुख्य काययकारी अनधकारी, महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षेत्र नवकास
प्रानधकरण, गृहनिमाण भवि, वांद्रे (पूव)य , मुंबई-400051
4) श्री.रामचंद्र कों.धिावडे , उप सनचव, गृहनिमाण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032
5) श्री.शंकर नभसे, संचालक प्रशासि, महाराष्ट्र गृहनिमाण नवकास महामंडळ
(MahaHousing), मुंबई.
6) महालेखापाल-1/2, (लेखा व पनरक्षा)/(लेखा व अिुज्ञेयिा), मुंबई/ िागपूर.
7) उप सनचव (प्रशा-1), गृहनिमाण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
8) निवड िस्िी (गृनिधो-२ कायासि), गृहनिमाण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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