“सर्वांसाठी घरे” संकल्पनेर्वर आधाररत
“प्रधानमंत्री आर्वास योजनेची” राज्यात
अंमलबजार्वणी करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृहरनमाण रर्वभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-२/गृरनधो-२
मादाम कामा मागग,हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय,मुंबई-३२.
रदनांक. 26 जुलै,२०१७.

र्वाचा 1) शासन रनणगय क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृरनधो-२, सेल,रद.९ रिसेंबर,२०१५.
2) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-२/गृरनधो-२,सेल,
रद.१८ फेब्रुर्वारी,२०१६.

शुध्दीपत्रक :“सर्वांसाठी घरे ”संकल्पनेर्वर आधाररत प्रधानमंत्री आर्वास योजना (शहरी) या योजनेची राज्यात
अंमलबजार्वणी करण्याबाबत रद.९ रिसेंबर, २०१५ रोजी शासन रनणगय रनगगरमत करण्यात आला आहे. सदर
शासन रनणगयातील पररच्छे द ७ अन्र्वये मा.मुख्य सरचर्व यांच्या अध्यक्षततेााली ्थाापन करण्यात आलेल्या
राज्य्तरीय मान्यता र्व संरनयंत्रण सरमतीमध्ये व्यर्व्थाापकीय संचालक तथाा मुख्य कायगकारी अरधकारी,
राष्ट्रीय आर्वास बँक,एनएचबी यांचा सद्य म्हणून समार्वेश करण्यात येत आहे.
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थाळार्वर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201707261236422709 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक
रिजीटल ्र्वाक्षतरीने साक्षतांरकत करुन रनगगरमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र्व नार्वाने.
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( रा. कों.धनार्विे )

उप सरचर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सरचर्व, राजभर्वन, (पत्राने)
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसरचर्व, मंत्रालय, मुंबई-३२.
3. मा.मंत्री (गृहरनमाण) यांचे ्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२
4. मा.राज्यमंत्री (गृहरनमाण) यांचे ्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२.

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/भाग-२/गृरनधो-२(सेल)

5. मा.रर्वरोधी पक्षतनेता,महाराष्ट्र रर्वधानसभा, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, रर्वधानभर्वन,
मुंबई.
6. मा.रर्वरोधी

पक्षतनेता,

महाराष्ट्र

रर्वधानपररषद,

महाराष्ट्र

रर्वधानमंिळ

सरचर्वालय,

रर्वधानभर्वन, मुंबई.
7. मा.मुख्य सरचर्व, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
8. उपाध्यक्षत र्व मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र गृहरनमाण र्व क्षतेत्ररर्वकास प्रारधकरण,
गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
9. प्रधान सरचर्व, नगर रर्वकास रर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई.
10. व्यर्व्थाापकीय संचालक, रसिको, रनमगल भर्वन, आयनॉक्स रसनेमागृहाच्या बाजूला,
मुंबई-३२.
11. व्यर्व्थाापकीय संचालक, रशर्वशाही पुनर्वगसन प्रकल्प मयारदत, गृहरनमाण भर्वन,
र्वांद्रे(पूर्व)ग ,मुंबई-५१.
12. मुख्य कायगकारी अरधकारी, पपपरी पचचर्विनर्वनगर रर्वकास प्रारधकरण, पपपरी पचचर्वि,
पुणे-१८.
13. मुख्य कायगकारी अरधकारी, झोपिपट्टी पुनर्वगसन प्रारधकरण, र्वांद्रे (पूर्व)ग , मुंबई-५१.
14. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर, नागपूर-४४० ००१.
15. संचालक, अरभयान संचालनालय (प्रधानमंत्री आर्वास योजना) तथाा मुख्य कायगकारी
अरधकारी, धारार्वी पुनर्वगसन प्रकल्प, गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे (पूर्वग), मुंबई-५१.
16. मुख्य अरभयंता-२, राज्य्तरीय समन्र्वय अरधकारी, जेएनएनयुआरएम कक्षत, महाराष्ट्र
गृहरनमाण र्व क्षतेत्ररर्वकास प्रारधकरण, गृहरनमाण भर्वन, र्वांद्रे(पूर्व)ग ,मुंबई-५१.
17. मुख्य अरधकारी, अमरार्वती/पुणे/मुंबई/नारशक/औरंगाबाद/कोकण/नागपूर गृहरनमाण र्व
क्षतेत्ररर्वकास मंिळ.
१८. संबंरधत आयुक्त/मुख्यारधकारी, महानगरपारलका/नगरपारलका .
१९. व्यर्व्थाापकीय संचालक तथाा मुख्य कायगकारी अरधकारी, राष्ट्रीय आर्वास बँक़,
कोर ५ ए,इंरिया हॅबीटॅ ट सेंटर,३ -५ र्वा मजला, लोधी रोि, नर्वी रदल्ली-११० ००३.
२०. रनर्विन्ती/गृरनधो-२(सेल) कायासन, गृहरनमाण रर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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