
महाराष्ट्रात विपूल प्रमाणात घरबाांधणी 
करण्यासाठी विश्वसनीय ि उत्तम दर्जाच े
बाांधकाम करता याि े यासाठी बाांधकाम 
तांत्रज्ञानाबाबत शासनास मार्गदशगन 
करण्यासाठी नेमण्यात आलले्या सवमतीच्या 
वशफारशींना मान्यता देण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
रृ्हवनमाण विभार् 

शासन वनणगय क्रमाांकः रृ्वनधो.२०१४/प्र.क्र.०३/रृ्वनधो-२  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा रार्जरु्रु चौक,  

मांत्रालय, मुांबई-३२. 
वदनाांक: ११ फेब्रिुारी, २०१६.  

िाचा - 
1) शासन वनणगय क्रमाांकः क्रमाांकःरृ्हवनमाण ि विशेष सहाय्य विभार् क्रमाांक-एचएसर्जी-

३३८४/६४/का.६,वदनाांक १८ रू्जन,१९८४ ि ११ विसेंबर,१९८४. 
2)  शासन वनणगय क्रमाांकः रृ्हवनमाण ि विशेष सहाय्य विभार् क्र.एचएसर्जी-१०९८/ 

प्र.क्र.२१/रृ्वनधो-१,वद.३०एवप्रल १९९८.  
3) शासन वनणगय क्रमाांकः रृ्हवनमाण विभार् क्र.यावचका-१०२१/३४४/(भार्-२)रृ्वनधो-२, 

वदनाांक २६ नोव्हेंबर,२००२. 
4) शासन वनणगय क्रमाांकःरृ्हवनमाण विभार् रृ्वनधो.२०१४/प्र.क्र.०३/रृ्वनधो-२/वद.६.८.२०१५.   
 

प्रस्तािना - 
 रृ्हवनमाण विभार्ाच्या सांदभांधीन क्र.३ येथील वद.२६ नोव्हेंबर,२००२ येथील शासन 
वनणगयान्िये महाराष्ट्रात विपुल प्रमाणात घरबाांधणी करण्यासाठी विश्वसनीय ि उत्तम दर्जाचे बाांधकाम 
करता याि े यासाठी पूिगरवचत बाांधकाम तांत्रज्ञानाचा िापर करुन घरबाांधणी करणाऱ्या कां त्राटदाराांची 
यादी दर िषी तयार करण्याबाबतचे िळेापत्रक वनवित करण्यात आले आहे.  
 

२. पूिगरवचत बाांधकाम सावहत्य िापरुन घरबाांधणी करण्यासाठी कां त्राटदाराांची यादी तयार 
करण्याबाबतच्या शासनाच्या सदर शासन वनणगयास प्रदीघग कालािधी झालेला आहे. दरम्यानच्या 
कालािधीत बाांधकाम क्षते्रामध्ये निनिीन तांत्रज्ञान विकवसत झाले आहे. 
 

३. याबाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्रात विपूल प्रमाणात घरबाांधणी करण्यासाठी विश्वसनीय ि 
उत्तम दर्जाचे बाांधकाम करता याि ेयासाठी बाांधकाम क्षते्रातील निनिीन ि सुयोग्य तांत्रज्ञान रे्ज, खचग ि 
बाांधकाम कालािधीत बचत करु शकेल , यासांबांधी शासनास वशफारशी करण्यासाठी सांदभाधीन क्र. ४ 
येथील शासन वनणगयान्िये प्रधान सवचि (रृ्हवनमाण) याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती र्वठत करण्यात 
आली होती. 

 

प्रस्तुत सवमतीने आपल्या वशफारशी शासनास सादर केल्या असून सवमतीच्या वशफारशींना 
मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  
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शासन वनणगय- 
 

4.          रृ्हवनमाण विभार्ाच्या सांदभांधीन क्र.३ येथील वद.२६ नोव्हेंबर,२००२ चा शासन वनणगय 
अवधक्रवमत करुन, महाराष्ट्रात विपूल प्रमाणात घरबाांधणी करण्यासाठी विश्वसनीय ि उत्तम दर्जाच े
बाांधकाम करता याि े यासाठी बाांधकाम क्षते्रातील निनिीन ि सुयोग्य तांत्रज्ञान र्जे, खचग ि बाांधकाम 
कालािधीत बचत करु शकेल यासांबांधी शासनास वशफारशी करण्यासाठी प्रधान सवचि (रृ्हवनमाण) 
याांच्या अध्यक्षतेखाली र्वठत करण्यात आलेल्या सवमतीने शासनास सादर केलेल्या वशफारशींना 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सवमतीचा अहिाल शासनाच्या 
https://housing.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध आहे.  

   

  ५. सवमतीने केलेल्या वशफारशींमधील मार्गदशगक सूचनाां (Guidelines) समिते Expression of 
Interest (EOI)  नुसार अर्जग/वनविदा मार्विण्याची कायगिाही करण्यासाठी उपाध्यक्ष तथा मुख्य 
कायगकारी अवधकारी, म्हािा याांना प्रावधकृत करण्याांत येत आहे.  सवमतीच्या वशफारशींनुसार 
अवभकरणाांची वनिि करण्यासाठी कराियाच्या प्राथवमक बाबी र्जसे, की अर्जग / वनविदा मार्विणे, त्याांची 
छाननी करणे तसेच पात्र अवभकरणाांची यादी (empanelment) शासनाच्या मान्यतेसाठी वशफारशीसह 
सादर करण्याकवरता उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र रृ्हवनमाण ि क्षते्रविकास 
प्रावधकरण याांच्या अध्यक्षतेखाली, खालील सवमती वनयुक्त करण्यात येत आहे.  या सवमतीची रचना 
पुढीलप्रमाणे राहील:- 

 

  १) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, म्हािा,मुांबई   अध्यक्ष 
  २) सवचि, (बाांधकामे) सािगर्जवनक बाांधकाम विभार् ककिा  त्याांनी नामवनदेवशत 
     केलेले वकमान अवधक्षक अवभयांता स्तरािरील अवधकारी                      सदस्य 
  ३) मुख्य कायगकारी अवधकारी,झोपिपट्टी पुनिगसन प्रावधकरण, मुांबई  सदस्य 

४) मुख्य कायगकारी अवधकारी, धारािी पुनिगसन प्रकल्प, मुांबई   सदस्य   
५) मुख्य अवभयांता (स्थापत्य), वसिको,मुांबई     सदस्य 

  ६) मुख्य अवभयांता, म्हािा,मुांबई.                  सदस्य सवचि 
 

  या सवमतीला योग्य िाटेल अशा अवभयाांवत्रकी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना सल्लामसलतीसाठी 
बैठकीच्या िळेी वनमांवत्रत करता येईल.   
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सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201602111804133409 असा आहे. हा आदेश 
विर्जीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन वनर्गवमत करण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 

  
                    ( स.शां.र्जर्दाळे )  
                                                                                                                अिर सवचि 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सवचि, रार्जभिन, 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि, मुख्यमांत्री सवचिालय,मांत्रालय, मुांबई-३२. 
3. मा. मांत्री (र्ृहवनमाण)  याांचे खार्जर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
4. मा. राज्यमांत्री (र्ृहवनमाण) याांचे खार्जर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
5. राज्यातील सिग मा. सांसद सदस्य. 
6. राज्यातील सिग विधानसभा ि विधानपवरषद सदस्य. 
7. मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई-३२. 
8. प्रधान सवचि, रृ्हवनमाण विभार्, मांत्रालय, मुांबई-३२. 

      9.  उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, म्हािा,मुांबई.    
     10.  सवचि, (बाांधकामे) सािगर्जवनक बाांधकाम विभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
    11.  मुख्य कायगकारी अवधकारी,झोपिपट्टी पुनिगसन प्रावधकरण, मुांबई   

   १2. मुख्य कायगकारी अवधकारी, धारािी पुनिगसन प्रकल्प, मुांबई 
      १3.  मुख्य अवभयांता (स्थापत्य), वसिको,मुांबई     
      १4.  मुख्य अवभयांता,महाराष्ट्र रृ्हवनमाण ि क्षते्रविकास प्रावधकरण, िाांदे्र (पिूग) , मुांबई. 
       १5. वनिि नस्ती, कायासन-रृ्वनधो-२, रृ्हवनमाण विभार्, मुांबई-३२. 
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