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प्रसतावना :राज्यातील जुन्या व जीणण झालेल्या इर्मारतींचा पुनर्ववकास करण्याकरीता सध्या प्रचनलत असलेल्या
कायणपध्दतीनुसार संबनं ित सहकारी गृहननर्माण संस्ांकडू न नवकासकाची ननयुक्ती करण्यात येते. संबनं ित ननयोजन
प्रानिकरण/र्महानगरपानलका/स्ाननक सवराज्य संस्ेकडू न तयार करण्यात आलेल्या नवकास ननयंत्रण ननयर्मावलीतील
तरतुदींनुसार सहकारी गृहननर्माण संस्ांचा पुनर्ववकास करण्यात येतो. नवकास ननयंत्रण ननयर्मावलीर्मध्ये उपलब्ि
होणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्र ननदे शांकाचा लाभ प्रार्मुख्याने नवकासकास होत असल्याने संबनं ित सहकारी गृहननर्माण संस्ेच्या
सभासदांना नवशेष लाभ नर्मळत नाही. त्याचप्रर्माणे पुनर्ववकास प्रनक्रयेर्मध्ये गृहननर्माण संस्ांच्या सभासदांचा सहभाग
अत्यल्प असल्याने संपण
ू ण प्रकल्प नवकासकाच्या र्मजीवर राबनवला जातो व पनरणार्मत: अनेक प्रकल्प अपूणण अवस्ेत पडू न
असल्याचे ननदशणनास आले आहे . त्याचप्रर्माणे सदर प्रकल्पातील नवक्री सदननकाकरीता कजण काढू न गुंतवणूक केलेल्या
खरे दीदारांना घराचा ताबा नवनहत कालाविीत न नर्मळाल्यार्मुळे त्यांना आर्व्क अडचणी सहन कराव्या लागतात. या
पनरस्स्तीत संबनं ित सहकारी गृहननर्माण संस्ांच्या सभासदांनी एकनत्रत येऊन सवयंपन
ु र्ववकास केल्यास, पुनर्ववकास
प्रकल्पावर संपण
ू णपणे संबनं ित सहकारी संस्ेचे ननयंत्रण राहील. तसेच, वाढीव चटईक्षेत्र ननदे शांकाचा लाभ दे खील सदर
सहकारी संस्ेच्या सभासदांना नर्मळू शकेल. त्याअनुषंगाने राज्यातील शासकीय / ननर्मशासकीय / खाजगी जनर्मनीवरील
सवण नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण संस्ांना त्यांच्या इर्मारतींचा सवयंपन
ु र्ववकास करण्यासाठी प्रोत्साहन दे ण्याच्या
दृष्टीकोनातून सवलती दे ण्याचा ननणणय राज्य र्मंनत्रर्मंडळाच्या नद.08/03/2019 रोजी झालेल्या बैठकीत ननणणय घेण्यात
आला.
सदर बैठकीत घेतलेल्या ननणणयांच्या अनुषंगाने नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण संस्ांना त्यांच्या इर्मारतींचा
सवयंपन
ु र्ववकास करण्यासाठी प्रोत्साहन दे ण्याकनरता त्यांना द्यावयाच्या सवलतींचे प्रर्माण व सवरूप कसे असावे, याबाबत
शासनास नशफारशी करण्याकनरता नवभागाच्या नद. 08/03/2019 रोजीच्या शासन ननणायान्वये अपर र्मुख्य सनचव
(गृहननर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च सतरीय सनर्मतीची स्ापना करण्यात आली. सदर सनर्मतीचा अहवाल शासनास
प्राप्त झाला असून सनर्मतीचा अहवाल शासनाने स्सवकृत केलेला आहे . या अहवालातील नशफारशींच्या अनुषंगाने
राज्यातील शासकीय / ननर्मशासकीय / खाजगी जनर्मनीवरील सवण नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण संस्ांना त्यांच्या
इर्मारतींचा सवयंपन
ु र्ववकास करण्यासाठी सवलती दे ण्याची बाब शासनाच्या नवचारािीन होती.
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शासन ननणणय :राज्यातील शासकीय / ननर्मशासकीय / खाजगी जनर्मनीवरील सवण नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण संस्ांना
त्यांच्या इर्मारतींचा सवयंपन
ु र्ववकास करण्यासाठी प्रोत्साहन दे ण्याच्या दृष्टीकोनातून याबाबत स्ापन करण्यात आलेल्या
उच्चसतरीय सनर्मतीने खालीलप्रर्माणे नशफारशी केलेल्या आहे त1)

सवयं पुन र्ववकास करण्यासाठी पात्रता :- राज्यातील सहकारी गृ हननर्माण सं स्े तील ज्या इर्मारती 30 वषे
ककवा त्यापे क्षा अनिक जु न्या असतील त्या इर्मारती सवयं पुन र्ववकासासाठी पात्र असतील.

2)

एक नखडकी योजना :- राज्यातील सहकारी गृ हननर्माण सं स्ांचा सवयं पुन र्ववकासाच्या योजने साठी
शासकीय/ ननर्मशासकीय नवभागाकडू न नवनवि परवानगयां ची आवश्यकता असते . या सवण परवानगया
नर्मळण्यासाठी नवनवि नवभागांक डे सवतं त्रपणे पाठपूरावा करावा लागतो, त्यार्मु ळे सदर प्रनक्रये स अनिक
कालाविी लागतो. जर सदर परवानगया नवनहत कालाविीत व एकाच कायालयात प्राप्त झाल्यास
पुन र्ववकासाची प्रनक्रया जलद होऊन सं बंनित योजना लवकर पूणण होते . त्यार्मु ळे राज्यातील सहकारी
गृहननर्माण सं स्ांचा सवयं पुन र्ववकासातील नवनवि परवानगया एकाच नठकाणी नर्मळण्यासाठी एक नखडकी
योजना सुरु करावी.

3)

योजने स र्मं जुरी दे ण्यासाठीची कालर्मयादा :- एक नखडकी योजने च्या र्माध्यर्मातून सहकारी गृ हननर्माण
सं स्ां चा सवयं पुन र्ववकासाच्या योजने तील सवण परवानगया या प्रसताव प्राप्त झाल्याच्या नदनां कापासून 6
र्मनहन्याच्या आत पूणण करणे बंिनकारक करण्यात यावे .

4)

चटईक्षे त्र ननदे शां क/प्रोत्साहन क्षे त्रफळ:- राज्यातील 30 वषापेक्षा जु न्या असले ल्या ज्या सहकारी गृहननर्माण
सं स्ा सवयं पुन र्ववकासाचा र्मागण स्सवकारतील अशा सं स्ां ना, संबंनित स्ाननक नवकास ननयं त्रण
ननयर्मावलीनु सार पुन र्ववकासासाठी दे य असले ले चटईक्षे त्र ननदे शांक/प्रोत्साहन क्षेत्रफळापेक्षा 10 %
अनिकचे चटईक्षेत्र अनु ज्ञेय करण्यात यावे. तसे च ज्या इर्मारतीती ल रनहवाशां साठीचे पुन वणस न क्षेत्रफळ
(Rehab Area) हे अनु ज्ञेय चटईक्षे त्र ननदे शां कापेक्षा अनिक असे ल अशा पनरस्स्तीत पुन वणसन क्षे त्रफळापे क्षा
(Rehab Area) 10 % अनिकचे चटईक्षेत्र अनु ज्ञेय करण्यात यावे. तसेच, 9.00 र्मी पेक्षा कर्मी रूंदी असलेल्या
रसत्यावरील इर्मारतीबाबत सध्या दे य असले ला 0.2 FSI (अनिर्मु ल्यासह) एवजी नवनार्मु ल्य 0.4 FSI दे ण्यात
यावा.

5)

पुन र्ववकासासाठी आवश्यक असणा-या रसत्यां बाबत- ज्या सहकारी सं स्ा सार्मु नहक सवयं पुन र्ववकास करू
इस्च्ितात, त्यां ना दोन रसते आवश्यक असण्याची अट नशन्ल करून दाट लोकवसतीतील 9.00 र्मी रूंदीच्या
रसत्यावरील व नवरळ लोकवसतीतील 12.00 र्मी. रूंदीच्या रसत्यावरील इर्मारतींच्या पुन र्ववकासास परवानगी
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दे ण्यात यावी. तसेच, रसता 9.00 र्मी रूंदीचा होण्यासाठी आवश्यक असले ली जर्मीन, सं बंनित सहकारी
सं स्े ने उपलब्ि करून द्यावी व इर्मारतीच्या Front Margin र्मध्ये त्याप्रर्माणात सवलत दे ण्यात यावी.
6)

हसतां तरणीय नवकास हक्क (TDR) :- राज्यातील ज्या सहकारी गृ हननर्माण सं स्ा सवयं पुन र्ववकासाचा र्मागण
स्सवकारतील अशा सं स्ां ना TDR नवकत घ्यावयाचे झाल्यास, सं बंनित ननयोजन प्रानिकाऱ्याकडू न सं स्े ने
नशघ्रगणकाच्या दराच्या 50% सवलतीच्या दराने हसतांतरणीय नवकास हक्क (TDR) उपलब्ि करुन घ्यावेत.

7)

नप्रनर्मअर्म दरार्मध्ये सवलत -: पुनर्ववकास करताना संबनं ित ननयोजन प्रानिकरणार्माफणत नवनवि प्रकारचे नप्रनर्मअर्म
आकारले जातात. सदर नप्रनर्मअर्मच्या दरार्मुळे एकूण खचात वाढ होते. त्यार्मुळे राज्यातील नोंदणीकृत गृहननर्माण
संस्ांच्या सवयंपन
ु र्ववकासास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी सदर नप्रनर्मअर्मच्या दरात सवलत दे णे आवश्यक आहे.
त्यानुषंगाने ननयोजन प्रानिकरणार्माफणत आकारल्या जाणाऱ्या नवनवि प्रकारच्या नप्रनर्मअर्म दरात सवलत दे ण्यात
यावी.

8)

नप्रनर्मअर्मचा भरणा करण्यासाठी टप्पे ठरनवणेबाबत :- पुनर्ववकास प्रनक्रयेत संबनं ित ननयोजन प्रानिकाऱ्यार्माफणत
आराखडे र्मंजूर करताना नवनवि नप्रनर्मअम्सचा भरणा करणे अननवायण असते. सदर नप्रनर्मअम्सची रक्कर्म एकरकर्मी
भरल्यास त्याचा ताण हा प्रकल्प खचावर र्मोठया प्रर्माणात एकदर्मच पडतो. त्यार्मुळे संबनं ित गृहननर्माण संस्ेकडे
ननिीची चणचण भासू शकते. त्यार्मुळे यावर उपाय म्हणून सवयंपन
ु र्ववकासासाठी आवश्यक असलेल्या नवनवि
प्रकारचे कर/नप्रनर्मअर्म एकरकर्मी संबनं ितांकडू न भरुन न घेता, ती रक्कर्म भरण्यासाठी संबनं ित ननयोजन
प्रानिकाऱ्याने टप्पे नवननर्वदष्टीत करावेत.

9)

सवयंपन
ु र्ववकासाचा र्मागण स्सवकारणाऱ्या नोंदणीकृत गृहननर्माण संस्ांना नवनवि कर/शुल्क सवलतींबाबत :अ) Land Under Construction Assessment Tax (LUC Tax) :-सवयंपन
ु र्ववकास करणाऱ्या नोंदणीकृत
गृहननर्माण संस्ांनी जर नवनहत कालाविीत सवयंपन
ु र्ववकास पूणण केला तर अशा संस्ाना LUC Tax र्मिून
सूट दे ण्यात यावी. त्ानप, ज्या संस्ा नवनहत कालाविीत सवयंपन
ु र्ववकास करणार नाहीत अशा
संस्ांकडू न सध्याच्या प्रचनलत दराने LUC Tax वसूल करण्यात यावा.
आ) र्मु द्ां क शु ल्क :- सवयंपन
ु र्ववकास प्रकल्पात अस्सतत्वातील सहकारी गृहननर्माण संस्ेव्यनतनरक्त कोणीही
नतसरा लाभा्ी नसल्याने कुठलाही करारनार्मा करण्याची गरज नसते. त्यार्मुळे अस्सतत्वातील
गाळे िारकांना प्रसतानवत घरे ही सवयंपन
ु र्ववकासार्माफणत उपलब्ि झाल्याने अशा नवीन गाळयांसाठीच्या
करारानाम्यावर पंतप्रिान आवास योजनेअंतगणत राबनवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांकडू न
ज्याप्रर्माणे रुपये 1000/- एवढे र्मुद्ांक शुल्क आकारले जाते त्याप्रर्माणे सवयंपन
ु र्ववकास करणाऱ्या सहकारी
गृहननर्माण संस्ेतील सभासदांकडू न र्मुद्ांक शुल्क आकारण्यात यावे. त्ानप, सवयंपन
ु र्ववकासनंतर तयार
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होणाऱ्या नवीन इर्मारतीर्मिील र्मूळ सभासदासाठीच्या सदननकाव्यनतनरक्त खुल्या बाजारात नवक्रीस
उपलब्ि होणाऱ्या गाळयासाठीच्या करारनाम्यावर प्रचनलत दराने र्मुद्ांक शुल्क लागू करण्यात यावा.
इ)

वसतु व सेवाकर (जीएसटी) :- सवयंपन
ु र्ववकास करणाऱ्या नोंदणीकृत गृहननर्माण संस्ांना द्याव्या लागणाऱ्या
वसतु व सेवा करार्मध्ये सवलत दे ण्यात यावी.

ई)

ओपन सपेस डे नफशेयन्सी डे व्हलपर्मेंट चाजेस :- सवयंपन
ु र्ववकासाचा र्मागण स्सवकारणाऱ्या नोंदणीकृत
गृहननर्माण संस्ांना ओपन सपेस डे नफशेयन्सी डे व्हलपर्मेंट चाजेस सवलत दे ण्यात यावी.

10)

नोडल एजन्सी :- राज्यातील सवयंपन
ु र्ववकासाचा र्मागण स्सवकारणाऱ्या नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण
संस्ांना नवत्तीय पुरवठा करणे, र्मागणदशणन करणे तसेच सदर योजना राबनवण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन देणे
इत्यादीसाठी नोडल एजन्सी असणे आवश्यक आहे . त्यादृष्टीकोनातून राज्यातील सहकारी गृहननर्माण
संस्ांच्या सवयंपन
ु र्ववकासासाठी सहकार क्षेत्रातील नशखर बँक असले ली राज्य सहकारी बँक ही नोडल
एजन्सी म्हणून त्या-त्या नजल्याच्या नजल्हा र्मध्यवती सहकारी बँके च्या र्माध्यर्मातून कार्म पाहील. सहकारी
गृहननर्माण सं स्ांच्या सवयं पुन र्ववकासास चालना दे ण्यासाठी सदर नोडल एजन्सीने सवयं पुन र्ववकासाबाबतची
सं पूणण कायण पध्दती, प्रनक्रया, इत्यादी बाबतची नवसतृत र्मानहती नवनवि प्रनसध्दी र्माध्यर्मांव्दारे प्रनसध्द करावी.

11) सवयं पुन र्ववकास योजना पूणण करण्याचा कालाविी :- राज्यातील ज्या नोंदणीकृत गृहननर्माण सं स्ा
सवयं पुन र्ववकासाचा र्मागण स्सवकारतील त्या सं स्ांनी सं बंनित प्रानिकरणाकडू न योजना र्मं जूर झाल्यानं तर 3
वषाच्या आत सं पूणण पुन र्ववकास करणे बंिनकारक असे ल.
12) कजाच्या व्याजदरात सवलत:- सवयं पुन र्ववकासाचा र्मागण स्सवकारणाऱ्या गृ हननर्माण सं स्ां ना बँके च्या कजाचा
व्याजदरात सबनसडी दे ण्यात यावी. त्यानु सार शासनाकडू न व्याजदरात 4% सबनसडी दे ण्यात यावी.
13) सवयं पुन र्ववकासासाठी प्रानिकरण :- राज्यात सध्या गृहननर्माण संस्ां च्या पुन र्ववकासासाठी र्मं जूरी दे णारे
प्रानिकरण हे च सहकारी गृहननर्माण सं स्ां च्या सवयं पुनर्ववकासासाठी ननयोजन प्रानिकारी म्हणून कायण रत
राहतील.
14) नत्रपक्षीय करार :- सवयं पुन र्ववकास करणाऱ्या सहकारी गृहननर्माण संस्ां ना नवत्तीय पुर वठा करणारी सं स्ा,
सं बंनित सहकारी गृ हननर्माण सं स्ा व त्यासं स्े द्वारे ने र्मण्यात आले ला कंत्राटदार या तीन पक्षां र्मध्ये
सवयं पुन र्ववकासाबाबत आवश्यक अटी व शतीसह नत्रपक्षीय करार (Tri-partite Agreement) करणे बंिनकारक
असे ल.
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15) प्रिानर्मंत्री आवास योजनेअत
ं गणत संस्ेंचा सवयंपन
ु र्ववकास :- प्रिानर्मंत्री आवास योजनेतील र्मागणदशणक सुचनांस
अनुसरुन संबनं ित नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण संस्ा नवक्री घटकातील 35% सदननका आर्व्कदृष्टया दुबल
ण
घटक/अल्प उत्पन्न गटातील (EWS/LIG) लाभार्थ्यांसाठी बांिण्यास तयार असतील तर सदर नोंदणीकृत
सहकारी गृहननर्माण संस्ेस पंतप्रिान आवास योजनेप्रर्माणे 2.5 चटई क्षेत्र ननदे शांक, पात्र लाभार्थ्यास रुपये
2,50,000/- अनुदान तसेच इतर अनुषंनगक लाभ दे ण्यात यावेत.
16) दक्षता सनर्मती :- सहकारी गृहननर्माण संस्ांचा सवयंपन
ु र्ववकास हा नवनहत कालाविीत पूणण होणे आवश्यक आहे.
तसेच नवीन इर्मारतीचे बांिकार्म हे चांगल्या दजाचे असणे आवश्यक आहे . त्या दृष्टीकोनातून सवयंपन
ु र्ववकासाच्या
कार्मावर ननयंत्रण व दे खरेख ठे वण्यासाठी संबनं ित संस्ेतील नकर्मान दोन प्रनतननिी, सवयंपन
ु र्ववकासास
अ्णसहाय्य करणाऱ्या नवत्तीय संस्ेतील नकर्मान एक प्रनतननिी यांची दक्षता सनर्मती संबनं ित सहकारी गृहननर्माण
संस्ेने गठीत करावी.सदर सनर्मतीस नवीन इर्मारतींच्या कार्माचे प्रत्येक तीन र्मनहन्यांनी स्ळपाहणी करुन
त्याबाबतचा प्रगती अहवाल संबनं ित सहकारी गृहननर्माण संस्ेस तसेच संबनं ित ननयोजन प्रानिकरणाकडे सादर
करणे बंिनकारक राहील.
17) तक्रार ननवारण सनर्मती (Grieviance Redressal Committee) :- राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण
संस्ांना सवयंपन
ु र्ववकास करताना नवनवि प्रकारच्या अडचणी/तक्रारी/आक्षेप उद्भवण्याची शक्यता नाकारता
येणार नाही. त्यानुषंगाने सदर अडचणी सोडनवण्यासाठी प्रत्येक नजल्याच्या सतरावर एक तक्रार ननवारण सनर्मती
असेल. सदर सनर्मतीर्मध्ये खालील अनिकारी/पदानिकारी यांचा सर्मावेश राहील :1) सं बंनित नजल्यातील नजल्हा उपननबंिक अ्वा त्यांनी नार्मननदे नशत के ले ला प्रनतननिी.
2) सं बंनित नजल्यातील ननयोजन प्रानिकरणाकडू न प्रानिकृत करण्यात आले ला अनिकारी.
नजल्यातील ज्या सहकारी गृहननर्माण सं स्ां च्या सवयं पुन र्ववकासाबाबत सनर्मतीकडे तक्रारी प्राप्त होतील, त्या
तक्रारींचे ननवारण करताना सु नावणीसाठी सवयं पुन र्ववकासाच्या कार्मावर ननयं त्रण ठे वण्यासाठी गठीत करण्यात
आले ल्या दक्षता सनर्मतीतील सदसय तसेच सं बंनित नोंदणीकृत सहकारी गृहननर्माण सं स्े तील नकर्मान दोन
प्रनतननिीस बोलानवणे बंिनकारक राहील.
18) कंत्राटदाराची ननकष व नोंदणी :- सहकारी गृहननर्माण संस्ेच्या सवयंपन
ु र्ववकासासाठी ननयुक्त करावयाच्या
कंत्राटदारांचे ननकष संबनं ित ननयोजन प्रानिकरणाने स्ाननक पनरस्स्ती/आवश्यकतेनुसार नननित करावेत.
तसेच अशा कंत्राटदारानी संबनं ित ननयोजन प्रानिकरणाकडे नोंदणी करणे बंिनकारक राहील.
19) सवयंपन
ु र्ववकासाठी कंत्राटदाराची ननयुक्ती :- सहकारी गृहननर्माण संस्ेच्या सवयंपन
ु र्ववकासासाठी संबनं ित संस्ा
कंत्राटदाराची ननयुक्ती करते. त्यार्मुळे योगय व सक्षर्म कंत्राटदाराची ननयुक्ती होणे आवश्यक आहे . त्यासाठी
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संबनं ित सहकारी गृहननर्माण संस्ेने तांनत्रक/आर्व्कदृष्टया सक्षर्म असलेल्या कंत्राटदाराचे र्मागील तीन वषाचे
आर्व्क ताळे बद
ं पाहू न सक्षर्म कंत्राटदाराची ननयुक्ती करावी.
20) सवयंपन
ु र्ववकासाठी नेर्मण्यात आलेल्या कंत्राटदारानवरुध्द कारवाई :- सवयंपन
ु र्ववकासासाठी कंत्राटदाराकडू न नवीन
इर्मारतीच्या बांिकार्माचा आराखडा/इर्मारतीच्या बांिकार्माचे टप्पे व त्यासाठी लागणाऱ्या कालाविीबाबत
सहकारी गृहननर्माण संस्ेस बांिकार्माचा प्रसताव प्राप्त झाल्यानंतर बांिकार्माची प्रगती तसेच बांिकार्माच्या
गुणवत्तेवर दक्षता सनर्मती ननयंत्रण ठे वल
े . त्यानुसार दक्षता सनर्मतीने सहकारी गृहननर्माण संस्ेस सादर केलेल्या
अहवालानुसार जर कार्माची प्रगती सर्मािानकारक नसेल व प्रकल्प पूणण होण्यास उशीर होत असल्यास संबनं ित
सहकारी गृहननर्माण संस्ा दोषी कंत्राटदारास काढू न टाकून ननवन कंत्राटदाराची नेर्मणूक करु शकेल. तसेच
अशा दोषी कंत्राटदाराचे नांव संबनं ित ननयोजन प्रानिकाऱ्याने काळ्या यादीत टाकावे व अशा दोषी कंत्राटदाराला
नवीन प्रकल्प र्मंजूर करु नये.
2.

सदर शासन ननणणय र्महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ि करण्यात

आला असून त्याचा संकेतांक 201909131802099409 असा आहे . हा आदेश नडजीटल सवाक्षरी करुन काढण्यात येत
आहे .
र्महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

( रा. कों. िनावडे )
उप सनचव, र्महाराष्र शासन
प्रनत,
1. र्मा.राज्यपालांचे सनचव,
2. र्मा.र्मुख्यर्मंत्रयांचे प्रिान सनचव,
3. र्मा.र्मंत्री (गृहननर्माण) यांचे खाजगी सनचव,
4. र्मा.राज्यर्मंत्री (गृहननर्माण) यांचे खाजगी सनचव,
5. र्मा.नवरोिी पक्ष नेता, नविान पनरषद / नविानसभा, र्महाराष्र नविानर्मंडळ सनचवालय, र्मुंबई,
6. सवण सन्र्माननीय नविानसभा / नविानपनरषद व संसद सदसय,
7. सवण र्मंत्री / राज्यर्मंत्री यांचे सवीय सहायक,
8. र्मुख्य सनचव, र्महाराष्र शासन, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
9. अपर र्मुख्य सनचव (र्महसूल), र्महसूल नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
10. अपर र्मुख्य सनचव (नवत्त), नवत्त नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
11. प्रिान सनचव (ननव-1), नगर नवकास नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
12. प्रिान सनचव (ननव-2), नगर नवकास नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
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13. प्रिान सनचव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
14. प्रिान सनचव, ग्रार्म नवकास नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
15. र्मंत्रालयीन सवण नवभाग,
16. उपाध्यक्ष त्ा र्मुख्य कायणकारी अनिकारी, र्महाराष्र गृहननर्माण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण, वांद्े, र्मुंबई,
17. सवण नवभागीय आयुक्त,
18. व्यवस्ापकीय संचालक, नसडको,
19. व्यवस्ापकीय संचालक, र्मुंबई र्महानगर प्रदे श नवकास प्रानिकरण
20. सवण आयुक्त, र्महानगरपानलका,
21. सवण नजल्हानिकारी,
22. सवण र्मुख्य कायणकारी अनिकारी, नजल्हा पनरषद,
23. संचालक, राज्य सहकारी बँक,
24. सवण नजल्हा उपननबंिक,
25. सवण र्मुख्य अनिकारी, नगर पानलका/नगर पनरषद,
26. सवण उप सनचव, गृहननर्माण नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
27. सवण अवर सनचव/कक्ष अनिकारी, गृहननर्माण नवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
28. कायासन-दु वपु-1, संग्रहा्ण.
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