
D:\Documents\Press Release\Mr. Anil Diggikar takes charge of MHADA VP.docx     

 

महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

जिसंपका नवभाग 
==================================================== ===================================== 

जा.क्र.जसंवि/प्रवसद्धी पत्रक/ १२५६                                                                                             वद. १०/०९/२०२०  

 

प्रसिद्धी पत्रक 

 

 

श्री. असिल सिग्गीकर य ांिी स्विक रल  म्ह ि  उप ध्यक्षपद च  क ययभ र 
 

म ंबई, वद. १० सप्टेंबर, २०२० :-  श्री. अवनल विग्गीकर यांनी आज महाराष्ट्र  गृहवनमााण ि के्षत्र विकास 

प्रावधकरणाच्या (म्हािा) उपाध्यक्ष तथा म ख्य कायाकारी अवधकारी या पदाचा कायाभार स्विकारला.  

         श्री. विग्गीकर १९९० च्या बॅचचे भारतीय प्रशासन सेिेतील (आय.ए. एस.) अवधकारी आहेत. म्हािा 

उपाध्यक्ष पदाचा कायाभार िीकारण्यापूिी श्री. विग्गीकर पयाािरण विभागाच्या प्रधान सवचिपदी कायारत होते.  

         श्री. विग्गीकर यांनी सन १९९० मधे्य रत्नावगरी येथे सहाय्यक वजल्हावधकारी म्हणून आपल्या कारवकदीला 

स रुिात केली. त्यानंतर त्यांनी अनेक कायाकारी पदे भूषविली. सन १९९२-१९९४ मधे्य लातूर येथे सहाय्यक 

वजल्हावधकारी म्हणून कायारत असताना भूकंपग्रस्ांच्या प निासनासाठी मोलाची कामवगरी केली. वपंपरी-वचंचिि 

महानगरपावलका आय क्त, प णे येथील महाराष्ट्र  ऊजाा विकास अवभकरणाचे (महाऊजाा) महासंचालक, बृहन् ंबई 

महानगरपावलका अवतररक्त आय क्त, जिाहरलाल नेहरू पोर्ा र्रस्टचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र  राज्य रसे् विकास 

महामंिळाचे व्यिस्थापकीय संचालक, म ख्यमंत्री कायाालयात प्रधान सवचि ि विशेष काया अवधकारी म्हणूनही 

त्यांनी काम केले आहे. विविध लोकावभम ख िैवशष्ट्यपूणा कामाम ळे कृवतशील प्रशासकीय अवधकारी अशी त्यांची 

ओळख आहे.  

          श्री. विग्गीकर स्थापत्य अवभयांवत्रकी शाखेतील (Civil Engineering) पदिीधर असून बंगळ रू येथील 

इंवियन इस्वियूर् ऑफ मॅनेजमेंर् (IIM) येथून सािाजवनक धोरण ि व्यिस्थापनासाठी पररणामात्मक पद्धती ि 

पररचालन संशोधन या विषयात व्यािसावयक वशक्षण घेतले आहे. निी वदल्ली येथील इंवियन इस्वियूर् ऑफ 

फॉरेन र्र ेि मधून िर्ल्ा र्र ेि ऑगानायझेशन, पाचगणी येथील सेंर्र फॉर गव्हनान्स येथून सािाजवनक प्रशासनातील 

नीवतशास्त्र,  इंदोर येथील इंवियन इस्वियूर् ऑफ मॅनेजमेंर् (IIM) मधून नेतृत्व विकास कायाक्रम अशा 

विषयांिर प्रगत अभ्यासक्रम पूणा करून वशक्षण घेतले आहे. श्री. विग्गीकर यांना िाचन, क्रीिा ि सांसृ्कवतक 

के्षत्राची आिि आहे. 

                                                                                            

                                                                                                        

                                                                                                      (िैशाली गिपाले)    

                                                                                                      म ख्य जनसंपका  अवधकारी / म्हािा    
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मह र ष्ट्र  गृहसिम यण व के्षत्रसवक ि प्र सिकरण चे उप ध्यक्ष श्री. असिल सिग्गीकर य ांचे पुष्पगुच्छ देऊि 

ि गत करत ि  मुांबई इम रत दुरुस्ती व पुिरयचि  मांिळ चे मुख्य असिक री श्री. अरुण ि ांगरे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


