
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील समस्या / 
तक्रारींचे ननराकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय 
सनमती (क्र.2) च्या अध्यक्ाांच्या ननयुक्तीबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

गृहननमाण नर्भाग, 
शासन ननणवय क्रमाांक :-यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसू-1 

मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मांत्रालय नर्स्तार, मुांबई- 400 032 

नदनाांक :-  7   माचव, 2015. 
 

सांदभव :- 1)   शासन ननणवय, गृहननमाण नर्भाग, क्र.यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसु-1,  
                              नदनाांक 11.11.2007. 

2) शासन ननणवय, गृहननमाण नर्भाग, क्र.यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसु-1, 
नदनाांक 12.3.2009. 

3) शासन ननणवय, गृहननमाण नर्भाग, क्र.यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसु-1, 
नदनाांक 28.7.2009. 

4) शासन ननणवय, गृहननमाण नर्भाग, क्र.यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसु-1, 
नदनाांक 5.8.2011. 

5) शासन ननणवय, गृहननमाण नर्भाग, क्र.यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसु-1, 
नदनाांक 9.8.2012. 

प्रस्तार्ना :- 

 सांदर्भभय शासन ननणवय नदनाांक 9.8.2012 अन्र्ये श्री. श्रीकाांत ससह, प्रधान सनचर्, नगर 

नर्कास नर्भाग याांची उच्चस्तरीय सनमती क्र. 2 च्या अध्यक्पदी ननयुक्ती करण्यात आली होती. 

दरम्यान 

श्री. श्रीकाांत ससह, प्रधान सनचर् याांची प्रधान सनचर्, ननयोजन नर्भाग या पदार्र ननयुक्ती झालेली 

आहे. सदर बदली नर्चारात घेऊन उक्त नदनाांक 9.8.2012 चा शासन ननणवय अनधक्रमीत करुन 

त्याांच्या बदलीनांतरचे पदनाम ननदेनशत करुन सधुानरत  आदेश ननगवनमत करण्याचा प्रस्तार् शासनाचा 

नर्चाराधीन होता.  

शासन ननणवय :- 

 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील समस्या / तक्रारीचे ननराकरण करण्यासाठी गठीत करण्यात 

आलेल्या उच्चस्तरीय सनमती क्र. 2 च्या अध्यक्तेपदी  श्री. श्रीकाांत ससह, प्रधान सनचर्, ननयोजन 

नर्भाग याांची ननयुक्ती करण्यात येत आहे. 



शासन ननणवय क्रमाांकः यानचका-2007/प्र.क्र.361/झोपसू-1 
 

 
 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

 उच्चस्तरीय सनमती क्र. 2 ची कायवकक्ा र् तसेच अनधकार सांदभव क्र. 2 मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणेच राहतील. 

 सदर शान ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या र्बेसाईट र्र 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेताांक क्र. 201503091100506909 असा आहे. हा 
आदेश नडजीटल स्र्ाक्रीने साक्ाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार र् नाांर्ाने, 

 

 

( रा. ग. साळर्ी ) 
उप सनचर्, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
१) मा. राज्यपाल याांचे सनचर्. 
२) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचर्. 
३) मा. मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सनचर्. 
४) मा. राज्यमांत्री (गृहननमाण) याांचे खाजगी सनचर्. 
५) मा. राज्यमांत्री (नगरनर्कास) याांचे खाजगी सनचर्. 
६) मा. नर्रोधी पक् नेता / सभापती / अध्यक्, नर्धानमांडळ सनचर्ालय. 
७) मा. मुख्य सनचर्, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई. 
८) मा. महाअअनधर्क्ता, मुांबई उच्च न्यायालय, मुांबई. 
९) श्री. श्रीकाांत ससह, प्रधान सनचर्, ननयोजन नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
१०) महानगर आयुक्त,मुांबई महानगर प्रदेश नर्कास प्रानधकरण, र्ाांदे्र, मुांबई. 
११) आयुक्त, बृहन्मुांबई महानगरपानलका, महापानलका मागव, मुांबई. 
१२) उपाध्यक् र् मुख्य कायवकारी अनधकारी, महाराष्ट्र गृहननमाण र् क्ते्रनर्कास प्रानधकरण, 

गृहननमाण भर्न, र्ाांदे्र (पूर्व), मुांबई. 
१३) अनतनरक्त आयुक्त, मुांबई महानगर प्रदेश नर्कास प्रानधकरण, र्ाांदे्र, मुांबई. 
१४) सह महानगर आयुक्त, मुांबई महानगर प्रदेश नर्कास प्रानधकरण, र्ाांदे्र, मुांबई. 
१५) मुख्य कायवकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानधकरण, र्ाांदे्र, मुांबई. 
१६) उपमुख्य अनभयांता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानधकरण, गृहननमाण भर्न, मुांबई. 
१७) नजल्हानधकारी, मुांबई शहर, जुने जकात घर, मुांबई. 
१८) नजल्हानधकारी, मुांबई उपनगर, र्ाांदे्र, मुांबई. 
१९) अपर नजल्हानधकारी (अनत./ननष्ट्का.), पनिम उपनगरे, नर्ीन प्रशासकीय भर्न, र्ाांदे्र, मुांबई. 
२०) अपर नजल्हानधकारी (अनत./ननष्ट्का.), पूर्व उपनगरे, चचवगेटसमोर, मुांबई. 
२१) ननर्डनस्ती (झोपसु-1), गृहननमाण नर्भाग. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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