श्री.संजय उपाध्याय यांची महाराष्ट्र गृहनिमाण
निकास महामंडळािर (MahaHousing) उपाध्यक्ष
म्हणूि नियुक्ती करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
गृहनिमाण निभाग
शासि निणणय क्रमांक : प्रआयो-2019/ प्र.क्र.26/गृनिधो-2
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
3 रा मजला, मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदिांक:- 03 जूि, 2019
िाचा:1) शासि निणणय, गृहनिमाण निभाग, महाहौससग/2017/प्र.क्र.161/गृनिधो-2, नद.11.12.2018.
2) शासि निणणय, समक्रमांक नदिांक 12 नडसेंबर, 2018
प्रस्ताििा :प्रधािमंत्री आिास योजिेंतगणत राज्यािे सि 2022 पयंत 19.40 लक्ष घरकुल निर्ममतीचे
उनिष्ट्ट निनित केले आहे . सदरचे उनिष्ट्ट निनहत कालािधीत पूणण करण्यासाठी प्रधािमंत्री आिास योजिेंतगणत
मोठया िसाहतींचे प्रकल्प उभारण्याच्या अिुषंगािे राज्यात घरकुलांच्या निर्ममतीसाठी MHADA व्यनतनरक्त
पूणणिळ
े कायणरत राहू शकेल, अशा “ महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळ (MahaHousing)” ची स्थापिा
संदभण क्रमांक 1 च्या शासि निणणयान्िये करण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे संदभण क्रमांक 2 च्या शासि
निणणयािुसार श्री. राजेंद्र नमरगणे यांची महामंडळाच्या सह अध्यक्ष या पदािर नियुक्ती करण्यात आली आहे .
सदर शासि निणणयातील तरतुदीिुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाची संरचिा ि प्रशासनकय संरचिेत
बदल करण्याचा अनधकार सदर महामंडळाचे अध्यक्ष असलेल्या मा. मुख्यमंत्री महोदयांिा आहे . त्यािुसार
महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष पदािर श्री. संजय उपाध्याय यांची नियुक्ती करण्याची
बाब शासिाच्या निचाराधीि होती.
शासि निणणय :श्री. संजय उपाध्याय, 703, सदानशि सोसायटी, नशिाजी िगर, शहाजी राजे मागण, निले
पाले (पूि)ण मुंबई - 57 यांची महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष पदािर नियुक्ती करण्यात
येत आहे .
सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेतांक 201906031728314409 असा आहे . हा शासि निणणय नडजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे,
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(दु गाप्रसाद मैलािरम)
अिर सनचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत :१) मा.राज्यपालांचे सनचि, राजभिि (पत्रािे)
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सनचि, मंत्रालय, मुंबई-३२.

शासि निणणय क्रमांकः प्रआयो-2019/ प्र.क्र.26/गृनिधो-2

३) मा.मंत्री (गृहनिमाण) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
४) मा.राज्यमंत्री (गृहनिमाण) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५) मा.निरोधी पक्षिेता,महाराष्ट्र निधािसभा, महाराष्ट्र निधािमंडळ सनचिालय, निधािभिि, मुंबई.
६) मा.निरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र निधािपनरषद, महाराष्ट्र निधािमंडळ सनचिालय, निधािभिि,
मुंबई.
७) मा.मुख्य सनचि, महाराष्ट्र शासि,मंत्रालय,मुंबई-३२.
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अनधकारी, महाराष्ट्र गृहनिमाण ि क्षेत्रनिकास प्रानधकरण,
गृहनिमाण भिि, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई-५१.
९) व्यिस्थापकीय संचालक, नशिशाही पुििणसि प्रकल्प मयानदत, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई- 51.
१०) मुख्य कायणकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पुििणसि प्रकल्प, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई- 51.
११) मुख्य कायणकारी अनधकारी, धारािी पुििणसि प्रकल्प, गृहनिमाण भिि, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई- 51.
१२) संचालक, िगरपनरषद प्रशासि संचालिालय, मुंबई.
१३) सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिमाण निकास महामंडळािर (MahaHousing ), साखर भिि,
3 रा मजला, िरीमि पॉईट, मुंबई 21.
१४) श्री. संजय उपाध्याय, 703, सदानशि सोसायटी, नशिाजी िगर, शहाजी राजे मागण, निले पाले
(पूि)ण मुंबई - 57
१५) सिण उप सनचि, गृहनिमाण निभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१६) नििडिस्ती/ गृनिधो-2 कायासि, गृहनिमाण निभाग, मंत्रालय, मुंबई- 32.
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