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      महाराष्ट्र िासन 
                र्ृहननमाण नवभार् 
         िासन ननणगय क्र. महाहौससर्/2017/प्र.क्र.161/र्ृननधो-2 
    हुतात्मा राजर्ुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
                  मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
       नदनांक:- 28-09-2021. 
वाचा:- 
 1) िासन ननणगय:- क्र. महाहौससर्/2017/प्र.क्र.161/र्ृननधो-2, नदनांक 11 नडसेंबर, 2018. 
 2) िासन पत्र क्र. महाहौससर्/2017/प्र.क्र.161/र्ृननधो-2,नदनांक 20 फेब्रुवारी, 2019. 
 

प्रस्तावना:- 
 

 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामास र्ती देण्यासाठी तसेच, नननित केलेली उनिष्ट्ट 

नवनहत कालावधीमध्ये पणुग करण्याच्या हेतूने सदंर्मभय क्र. 1 च्या िासन ननणगयान्वये महाराष्ट्र र्हृननमाण नवकास 

महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर मंडळाच्या स्थापनेसाठी महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास 

प्रानधकरण, झोपडपट्टी पनुवगसन प्रानधकरण, निविाही पनुवगसन प्रकल्प मयानदत व अन्य इच्छूक िासकीय 

संस्था / यंत्रणा यांनी प्रत्येकी रुपये100 कोटी इतकया ननधीच्या समभार् र्ुंतवणकूीतून ननमाण होणारी संस्था 

असेल सदर िासन ननणगयात नमूद केलेल ेआहे. 

 मा. मंत्रीमंडळाच्या नदनांक27/02/2019 च्या बठैकीत महाराष्ट्र र्ृहननमाण नवकास महामंडळाची 

स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षेत्रनवकास प्रानधकरण, झोपडपट्टी पनुवगसन प्रानधकरण, निविाही 

पनुवगसन प्रकल्प मयानदत  या संस्थांनी प्रत्येकी रु. 100 कोटी च्या ऐवजी रुपये 200 कोटी इतका ननधी देण्याचा 

ननणगय घेण्यात आला.  सदर ननणगयाच्या अनुषंर्ाने आवश्यक सुचना संदर्मभय क्र. 2 येथील िासन पत्रान्वये 

ननर्गनमत करण्यात आल्या आहेत.  तथानप, याबाबतचा िासन ननणगय ननर्गनमत करण्यात आला नव्हता . सदरहू 

िासन ननणगय ननर्गनमत करण्याची बाब िासनाच्या नवचाराधीन  होती. 

िासन ननणगय:- 

 मा. मंत्रीमंडळाच्या नदनांक 27.02.2019 च्या  बठैकीत झालेल्या ननणगयानुसार महाराष्ट्र र्ृहननमाण 

नवकास महामंडळाची स्थापना करण्यासाठी  महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षते्रनवकास प्रानधकरण, झोपडपट्टी पनुवगसन 
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प्रानधकरण, निविाही पनुवगसन प्रकल्प मयानदत  या ससं्थांकडून प्रत्येकी रुपये 200 कोटी इतका ननधी दोन 

टप्पप्पयात देण्यात  यावा. 

2. सदरचा िासन ननणगय मंत्रीमंडळाने नदलेल्या सहमतीस अनुसरून ननर्गनमत करण्यात येत आहे. 

 प्रस्तुत िासन ननणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202109281701254909 असा आहे. हा िासन ननणगय नडनजटल 

स्वाक्षरीने साक्षांनकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने. 

 

                                                     ( राजु अबंाडेकर ) 
                               कक्ष अनधकारी, महाराष्ट्र िासन   
       प्रत:- 
 1.मा. राज्यपालांचे सनचव, राजभवन 
 2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई-32. 
 3.मा. मंत्री ( र्ृहननमाण ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32. 
 4.मा. राज्यमंत्री ( र्हृननमाण ) यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32. 
 5.मा. नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, म. नव. स., नवधानभवन, मुंबई. 
            6. मा. नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरषद, म. नव. स., नवधानभवन, मुंबई 
 7.मा. मखु्य सनचव, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मुंबई-32. 
 8.उपाध्यक्ष तथा मखु्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र र्ृहननमाण व क्षते्रनवकास प्रानधकरण,      
    र्ृहननमाण भवन, वांदे्र ( प ू), मुंबई-51. 
 9.व्यवस्थापकीय संचालक, निविाही पनुवगसन प्रकल्प, र्ृहननमाण भवन, वांदे्र ( प ू), मुंबई-51. 
 10.मुख्य कायगकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पनुवगसन प्रानधकरण, वांदे्र ( प ू), मुंबई-51. 
            11. मुख्य कायगकारी अनधकारी, धारावी पनुवगसन प्रकल्प, र्ृहननमाण भवन, वांदे्र ( प ू), मुंबई-51. 
 12.संचालक, नर्रपनरषद प्रिासन सचंालनालय, मुंबई. 
            13.निवडनस्ती (र्ृननधो-2). 
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