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दूर करण्याकभर्ा सभम्ीचे गठन.. 

  

महाराष्ट्र शासन 
गृहभनमाण भविाग 

शासन भनणणय क्रमाांकः सांकीणण-2016/प्र.क्र.1/दुवपु-2 
मादाम कामा मागण, हु्ात्मा राजगुरु चौक 

मांत्रालय,मुांबई 400 032. 
्ारीख: 29 माचण,2016. 

वाचा -  
1)  सहकार आयुक्् याांचे भदनाांक 23.07.2015 रोजीचे आदेश. 
2)  मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्ष्ेखाली भद.5.01.2016 रोजी झालेली बैठक. 

 

प्रस्ावना - 
महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाबाब् ( त्या बाांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याांची 

भवक्री,व्यवसथापन व हस्ाा्ं रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) अभधभनयम,1963 मध्ये झालेल्या 
सुधारणेनुसार सहकारी गृहभनमाण सांसथेचे एक्र्फी मानीव अभिहस्ाां्रण करणेची ्र्ूद करण्या् 
आली आहे. सदर प्रक्रीया राबभवण्याच्या अनुषांगाने या भविागाच्या भद.25.02.2011 च्या शासन 
भनणणयान्वये, सक्षम प्राभधकारी याांची भनयुक््ी ्सेच मानीव अभिहस्ाा्ं रणासाठी लागणाऱ्या आवश्यक 
कागदपत्राांची सचुी प्रभसध्द करण्या् आली आहे. मानीव अभिहस्ाा्ं रणाांसदिा् मा.मुख्यमांत्री 
महोदयाांच्या अध्यक्ष्ेखाली भद.05.01.2016 रोजी बैठक घेण्या् आली हो्ी. सदरहू बैठकी् , 
अभिहस्ाा्ं रणासांदिा् सहकार आयुक्् याांच्या  सांदिण क्र.1 येथील आदेशान्वय े गठी् सभम्ीद्वारे 
प्राप्् भशर्फारशींच्या अनुषांगाने शासन स्रावर धोरणात्मक भनणणय घेण्याकभर्ा भशर्फारशी करण्याची 
बाब  आवश्यक असल्याने. त्यानुसार, प्रधान सभचव,गृहभनमाण याांच्या समन्वयाखाली सभम्ीचे गठन 
करण्याचे मा.मुख्यमांत्री महादेयाांनी भनदेश भदल े आहे्. सदर भनदेशाच्या अनुषांगाने, सहकार 
भविागाा्ं गण् गठी् सभम्ीच्या अहवालाचा अभ्यास करुन शासनास याबाब् योग्य भशर्फारशी 
करण्याकभर्ा  खालीलप्रमाणे भनणणय घेण्या् ये् आहे. 

शासन भनणणय- 
मानीव अभिहस्ाा्ं रण प्रक्रीये्ील ्ाांभत्रक व इ्र अडचणीं दूर करून सहकार भविागाा्ं गण् 

सहाकार आयुक्् याांच्या आदेशान्वये गठी् सभम्ीच्या भशर्फारशींचा अभ्यास करून व एकूणच मानीव 
अभिहस्ाा्ं रणाची प्रक्रीया सुलि करण्याच्या दृष्ष्ट्िने, शासनास योग्य भशर्फारशी करण्यास्व प्रधान 
सभचव, गृहभनमाण याांच्या अध्यक्ष्ेखाली खालीलप्रमाणे समन्वय सभम्ीचे गठन करण्या् ये् आहे- 
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प्रधान सभचव, गृहभनमाण भविाग                           अध्यक्ष 
प्रधान सभचव,नगर भवकास-1 सदसय 
प्रधान सभचव, महसूल सदसय 
प्रधान सभचव, मद् व पुनवणसन सदसय 
सह सभचव,गृहभनमाण       सदसयसभचव 

2. उपरोक्् समन्वय सभम्ी ही सहकार भविागाा्ं गण् गठी् सभम्ीच्या भशर्फारशींचा अभ्यास 

करून त्याचप्रमाणे मा.उच्च न्यायालयाने भरि याभचका क्र.1028/2015 या प्रकरणी भद.15.03.2016 

रोजी भदलेले आदेश भवचारा् घेवून सभम्ी आपला अहवाल भद. 13.04.2016 पूवी सादर करील. 

समन्वय सभम्ीच्या शासनास करण्या् आलेल्या भशर्फारशींच्या अनुषांगाने, सांबांभध् भविाग पुढील 

आवश्यक कायणवाही पूणण करील. 
3. सभचव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग व पणन भविाग हे सवण बैठकाांना आमांभत्र् सदसय 

अस्ील. 
 
सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांके्सथळावर 

उपलब्ध करण्या् आला असून त्याचा सांके्ाक 201603301909480709 असा आहे. हा आदेश 
भडजीिल सवाक्षरीने साक्षाांभक् करुन काढण्या् ये् आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

         ( प्र.ल.पाठक ) 
             सहसभचव,महाराष्ट्र शासन 

प्र्, 
1. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सभचव,मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
2. मा.मांत्री,गृहभनमाण, याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
3. मा.मांत्री, महसूल याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.मांत्री,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
5. मा.राज्यमांत्री, गृहभनमाण, याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
6. मा.राज्यमांत्री, महसूल याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
7. मा.राज्यमांत्री, सहकार, याांचे खाजगी सभचव, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
8. मा.मुख्य सभचव, याांचे उप सभचव,मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
9. प्रधान सभचव,गृहभनमाण याांचे वभरष्ट्ठ सवीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
10. प्रधान सभचव,नगर भवकास भविाग-1, याांचे सवीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
11.  प्रधान सभचव, महसूल,याांचे सवीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 
12. प्रधान सभचव, मद् व पुनवणसन, सवीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 

13. सहकार आयुक्् व भनबांधक,सहकारी सांसथा, महाराष्ट्र राज्य,नवीन मध्यव्ी इमार्, 

2 रा मजला,पुणे-400 001. 

14. सह सभचव,गृहभनमाण, सवीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई-400 032. 

15. सवण अवर सभचव,गृहभनमाण भविाग,मांत्रालय,मुांबई-400 032. 

16. भनवड नस्ी (दुवपु-2) 
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