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िहाराष्ट्र शासि 
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शासि मिणणय, क्रिांक : प्रआयो-2018/प्र.क्र.139/गृमिधो-2 
िादाि कािा िागण, हुतात्िा राजगुरु चौक, 
3 रा िजला, िंत्रालय, िुंबई-400 032. 

मदिांक:- 03 सप्टेंबर, 2020. 

वाचा:-  
1) शासि मिणणय, गृहमििाण मवभाग, िहाहौससग/2017/प्र.क्र161/गृमिधो-2, 

मद.11.12.2018. 
2) शासि मिणणय, गृहमििाण मवभाग, प्रआयो/2018/प्र.क्र.139/गृमिधो-2, 

मद.12.12.2018. 
3) शासि मिणणय, गृहमििाण मवभाग, प्रआयो/2018/प्र.क्र.139/गृमिधो-2, 

मद.13.08.2019. 
 

प्रस्ताविा:-             
   प्रधाििंत्री आवास योजिेंतगणत िोठ्या वसाहतींच ेप्रकल्प उभारण्याच्या अिुषंगािे 
राज्यात घरकुलाचं्या मिर्मितीसाठी MHADA व्यमतमरक्त पणूणवळे कायणरत राहू शकेल, अशा 
“िहाराष्ट्र गृहमििाण मवकास िहािंडळ (MahaHousing)” ची स्थापिा मद.11.12.2018 
रोजीच्या शासि मिणणयान्वये करण्यात आलेली आहे. तसेच शासि मिणणय मद.12.12.2018 
अन्वये श्री.राजेंद्र मिरगणे यांची सदर िहािंडळाच्या सह अध्यक्ष पदावर मियुक्ती करुि शासि 
मिणणय मद.13.08.2019 अन्वये त्यांिा िंत्री पदाचा दजा देण्यात आलेला आहे. 
   प्रत्येक प्रशासकीय मवभागांतगणत शासकीय/अशासकीय िंडळे व समित्या यावर 
मियुक्त केलेल्या सदस्याचं्या मियुक्त्या रद्द करुि िव्यािे िंडळे व समित्या पिुगणमठत करण्याचा 
मिणणय िा.िंत्रीिंडळाच्या बठैकीत घेण्यात आलेला आहे. त्यािुषंगािे िहाराष्ट्र गृहमििाण मवकास 
िहािंडळाच्या (MahaHousing) अशासकीय पदावर केलेल्या मियुक्त्या रद्द करण्याची बाब 
शासिाच्या मवचाराधीि होती. 
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शासि मिणणय:- 

             िहाराष्ट्र गृहमििाण मवकास िहािंडळाच्या सह अध्यक्ष पदावरील श्री.राजेंद्र 
मिरगणे यांची मियुक्ती  तात्काळ प्रभावािे रद्द करण्यात येत आहे. 
  श्री.राजेंद्र मिरगणे यांची सह अध्यक्ष पदावर करण्यात आलेली मियुक्ती रद्द 
करण्यात आल्यािे त्यांिा मदलेला िंत्रीपदाचा दजाही यान्वये संपषु्ट्टात येत आहे. त्यािुळे मवत्त 
मवभागाच्या शासि मिणणय क्र.शासाऊ 10.10/प्र.क्र.96/10/सा.ऊ, मद.13.03.2012 अन्वये 
अिुज्ञये केलेल्या सेवा सुमवधा यापढेु त्यांिा अिुज्ञये राहणार िाहीत.              
                       सदर शासि मिणणय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेतांक 202009031323226709 
असा आहे. हा शासि मिणणय मडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांमकत करुि काढण्यात येत आहे.  
 

              िहाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 
 

 

 ( रा.कों.धिावडे ) 
      उप समचव, िहाराष्ट्र शासि 

प्रत:- 
1) िा.राज्यपालांच ेप्रधाि समचव,राजभवि, (पत्रािे) 
२) िा.िुख्यिंत्री यांच ेअपर िुख्य समचव, िंत्रालय, िुंबई-३२. 
३) िा.िंत्री (गृहमििाण) याचं ेखाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई-३२. 
४) िा.राज्यिंत्री (गहृमििाण) यांच ेखाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई-३२. 
५) िा.मवरोधी पक्षिेता, िहाराष्ट्र मवधािसभा, यांच ेखाजगी समचव, ि. मव. स., मवधािभवि, िुंबई. 
६) िा.मवरोधी पक्षिेता, िहाराष्ट्र मवधािपमरषद, यांच ेखाजगी समचव,ि. मव. स., िुंबई 
7) श्री.राजेंद्र मिरगणे, सह अध्यक्ष, िहाराष्ट्र गृहमििाण मवकास िहािंडळ, साखर भवि, िुंबई. 
8) िा.िुख्य समचव, यांच ेउप समचव, िहाराष्ट्र शासि, िंत्रालय, िुंबई-३२. 
9) सवण अपर िुख्य समचव/ प्रधाि समचव/ समचव, सवण िंत्रालयीि मवभाग, िंत्रालय, िंुबई. 
10) उपाध्यक्ष व िुख्य कायणकारी अमधकारी, िहाराष्ट्र गृहमििाण व क्षते्रमवकास प्रामधकरण,  

             गहृमििाण भवि,वांदे्र(पवूण),िुंबई-५१. 
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11) व्यवस्थापकीय संचालक,मशवशाही पिुवणसि प्रकल्प ियामदत, वांदे्र (पवूण), िुंबई- ५१. 
12) िुख्य कायणकारी अमधकारी, झोपडपट्टी पिुवणसि प्रामधकरण, वांदे्र (पवूण), िुंबई-५१. 
१3) िुख्य कायणकारी अमधकारी, धारावी पिुवणसि प्रकल्प, गृहमििाण भवि, वांदे्र(पवूण), िुंबई-51 
१4) संचालक, िगरपमरषद प्रशासि संचालिालय, िुंबई. 
15) सवण मवभागीय आयुक्त / सवण मजल्हामधकारी 
16) सवण िुख्य कायणकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषद 
17) िुख्य अमधकारी, िुंबई/ कोकण /पणेु /िामशक /औरंगाबाद /अिरावती /िागपरू - गृहमििाण व  
       क्षते्र मवकास िंडळे 
18) सवण उप समचव, गृहमििाण मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.  
19) व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र गृहमििाण मवकास िहािंडळ, साखर भवि, िुंबई. 
20) मिवडिस्ती/गृमिधो-२ कायासि, गृहमििाण मवभाग,िंत्रालय, िुंबई-३२. 
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