
नागरी स्थाननक संस्थाचं्या कामकाजात पारदर्शकता 
(Transparency), उत्तरदानयत्व (Accountability) व 
कायशक्षमता ( Efficiency) आणण्याच्या दृष्टीकोनातून 
करावयाच्या उपाययोजनाबंाबत नर्फारर्ी करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलले्या सनमतीच्या अध्यक्षाचं्या 
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संदभश:-  र्ासन ननणशय,नगर नवकास नवभाग,क्र. एमसीओ-2017/प्र.क्र.92/ननव-14, 
 नद. 31.03.2017. 
 

र्ासन ननणशय :- 
र्ासन ननणशय, नगर नवकास नवभाग, क्र.एमसीओ-2017/प्र.क्र.92/ननव-14,                              

नद.31.03.2017 नागरी स्थाननक संस्थाचं्या कामकाजात पारदर्शकता (Transparency), 
उत्तरदानयत्व (Accountability) व कायशक्षमता (Efficiency) आणण्याच्या दृष्टीकोनातून 
करावयाच्या उपाययोजनांबाबत नर्फारर्ी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सनमती गठीत करण्यात 
आली आहे:- 

1) श्री. र्रद काळे, भा.प्र.से. (से.नन.), माजी आयुक्त, बृहनमंुबई महानगरपानलका. 
2) श्री. रामनाथ झा, भा. प्र. से. (से.नन.), माजी आयुक्त, पुणे महानगरपानलका. 
3) श्री. गौतम चटजी, भा. प्र.से. (से.नन.), माजी अपर मुख्य सनचव, गृहननमाण नवभाग,  
   मंत्रालय, मंुबई. 

 

02.  वर नमुद केलेल्या मानयवरापंैकी सदर सनमतीचे अध्यक्षपदावर श्री. र्रद काळे, भा.प्र.से. 
(से.नन.), माजी आयुक्त, बृहनमंुबई महानगरपानलका यांची ननयुक्ती करण्यात येत आहे. 
   
03.  सदर र्ासन ननणशय महाराष्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201704111205307825 असा आहे. हा आदेर् 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेर्ानुसार व नावाने, 
 

 
           (ज.ना.पाटील) 
         र्ासनाचे सहसनचव  

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सनचव. 
2. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
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3. मा. नवरोधी पक्षनेते, दोनही सभागृह, महाराष्र नवधानमंडळ, मंुबई. 
4. सवश मा. मंत्री/ राज्यमंत्री याचंे खाजगी सनचव. 
5. सवश सनमाननीय नवधानसभा/ नवधानपनरषद सदस्य. 
6. संबंनधत सनमती सदस्य (पत्राद्वारे) 
7. मा. मुख्य सनचव याचंे वनरष्ठ स्वीय सहायक. 
8. अपर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव/ सनचव, सवश मंत्रालयीन नवभाग. 
9. प्रधान सनचव (ननव-1), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. प्रधान सनचव (ननव-2), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
11. मुख्यमंत्री महोदय याचंे जनसंपकश  अनधकारी. 
12. सवश नवभागीय आयुक्त. 
13. महापौर, सवश महानगरपानलका. 
14. सवश नजल्हानधकारी. 
15. राज्यातील सवश महानगरपानलकाचंे आयुक्त. 
16. नगराध्यक्ष, सवश नगर पनरषदा/ नगरपंचायती. 
17. राज्यातील सवश नगर पनरषदा/ नगर पंचायती याचंे मुख्यानधकारी. 
18. नगर नवकास नवभागातील सवश कायासने. 
19. ननवडनस्ती (ननव-14)  

 

 


