महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळाचे
सह अध्यक्ष श्री.राजेंद्र नमरगणे यांिा मंत्री
पदाचा दजा दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
गृहनिमाण निभाग,
शासि निणणय, क्रमांक :प्रआयो 201८/प्र.क्र.139/गृनिधो-2
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
नदिांक: 13 ऑगस्ट,2019 .
िाचा:- शासि निणणय, गृहनिमाण निभाग, प्रआयो 201८/प्र.क्र./139गृनिधो-2, नद..12.2011.1२
शासि निणणय:उपरोक्त िमूद िाचा येथील शासि निणणयान्िये महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळाच्या
सह अध्यक्ष या पदािर श्री.राजेंद्र नमरगणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे .
या शासि निणणयाद्वारे , श्री.राजेंद्र नमरगणे, सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास
महामंडळ यांिा शासिाचे पुढील आदे श होईपयंत मंत्री पदाचा दजा दे ण्यात येत आहे. तसेच त्यांिा
मंत्री

पदाच्या

अिुषंनगक

सेिा

सुनिधा
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शासाऊ

10.10/प्र.क्र.96/10/सा.ऊ., नदिांक 13.03.2012 मधील तरतूदीिुसार अिुज्ञेय राहतील.
सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201908131447279209 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे.
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( दु गाप्रसाद मैलािरम )

अिर सनचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सनचि, राजभिि, मलबार नहल, मुंबई. (पत्रािे)
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सनचि, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. मंत्री (गृहनिमाण) यांचे खाजगी सनचि, मंत्रालय, मुंबई.
4) श्री.राजेंद्र नमरगणे, सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळ, साखर भिि,
िनरमि पॉईंट, मुंबई.
5) मा. राज्यमंत्री, गृहनिमाण यांचे खाजगी सनचि, मंत्रालय, मुंबई
6) आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, कोपरनिकस मागण, ििी नदल्ली.
7) अपर मुख्य सनचि (गृहनिमाण), गृहनिमाण निभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8) सिण अपर मुख्य सनचि/ प्रधाि सनचि/ सनचि, सिण मंत्रालयीि निभाग, मंत्रालय, मुंबई.

शासि निणणय क्रमांकः प्रआयो 201८/प्र.क्र.139/गृनिधो-2

9) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अनधकारी, महाराष्ट्र गृहनिमाण ि क्षेत्र निकास प्रानधकरण, गृहनिमाण
भिि, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई-400 051.
10) मुख्य कायणकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पुििणसि प्रानधकरण, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई-400 051.
11) मुख्य अनधकारी, मुंबई इमारत दु रुस्ती ि पुिणरचिा मंडळ, गृहनिमाण भिि, िांद्रे (पूि)ण ,
मुंबई.
12) मुख्य अनधकारी, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, मुंबई, गृहनिमाण भिि, िांद्रे (पूि)ण ,
मुंबई-400051.
13) सिण निभागीय आयुक्त / सिण नजल्हानधकारी
14) सिण मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद
15) मुख्य अनधकारी, मुंबई/ कोकण /पुणे /िानशक /औरंगाबाद /अमरािती /िागपूर - गृहनिमाण ि
क्षेत्र निकास मंडळे
16) सिण उप सनचि/अिर सनचि/कक्ष अनधकारी, गृहनिमाण निभाग, मंत्रालय, मुंबई.

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

