
नाजकधा ननरसन अनधननयम, 1999 मधील 
तरतुदी तपासून कलम 20 खालील प्रलनंित 
योजना पुर्ण कररे् वा अशा जनमनी नवकसनासाठी 
उपलब्ध ोो्याकरीता वव्यक उपाययोजना 
सुचनव्यासाठी श्री.िी.एन.श्रीकृष्र्ा, सेवाननवृत्त 
न्यायमूती, मा.सवोच्च न्यायालय व 
श्री.िी.एन.मनखजा, सेवाननवृत्त सनचव वरोग्य 
नवभाग, मोाराष्र शासन याचंी निसदस्यीय 
सनमतीस मुदतवाढ देरे्िाित. 

 

मोाराष्र शासन 
नगर नवकास नवभाग, 

शासन ननर्णय क्रमाकं नाजक 2017/प्र.क्र.63/नाजकधा-2 
मंत्रालय, मंुिई 400 032. 
नदनाकं : 07 माचण, 2018. 

वाचााः-  शासन ननर्णय क्रमाकं नाजक 2017/प्र.क्र.63/नाजकधा-2, नद.16.06.2017 व    
             नद.14.11.2017 
शासन ननर्णय:- 
 नाजकधा अनधननयम, 1976 च्या कलम 20 अन्वये मंजूर कर्यात वलेल्या नवनवध 

योजनेची अंमलिजावर्ी, कलम 20 खाली पुर्ण झालेल्या गृोिाधंर्ी योजनेतील इमारतींचा 

पुनर्ववकास तसेच कलम 20 अन्वये मंजूर असलेल्या परंतु प्रलंनित असलेल्या योजना यासाठी 

नाजकधा अनधननयमातील कायदेशीर िािी तपासून वनर् सवणकष अभ्यास करुन कायदेशीर व 

व्यवोायण उपाययोजना सुचनव्याकरीता संदभाधीन नद.16.06.2017 च्या शासन ननर्णयान्वये  

श्री.िी.एन.श्रीकृष्र्ा, सेवाननवृत्त न्यायमूती, मा.सवोच्च न्यायालय व श्री.िी.एन.मनखजा, सेवाननवृत्त 

सनचव वरोग्य नवभाग, मोाराष्र शासन याचंी निसदस्यीय सनमती स्थापन कर्यात वली वोे.  

 उक्त सनमतीचा कायणकाल 3 मनोन्यासंाठी नननित कर्यात वला ोोता. 

श्री.िी.एन.श्रीकृष्र् सेवाननवृत्त न्यायमुती व श्री.िी.एन.मनखजा सेवाननवृत्त सनचव या निसदस्यीय 

सनमतीस नननित कर्यात वलेल्या कालावधीमध्ये शासनास अोवाल सादर करता वला 

नसल्यामुळे सदर सनमतीस नद.16.09.2017 पासून पुढील 3 मनोन्याचंा कालावधीसाठी म्ोर्जेच 

नद.16.12.2017 पयंतच्या कालावधीसाठी या नवभागाच्या नद.14.11.2017 रोजीच्या शासन 

ननर्णयान्वये मुदतवाढ दे्यात वली वोे. परंतु नवनोत कालावधीत सनमतीस अोवाल सादर करता 

न वल्यामुळे सदर सनमतीस पुढील तीन मनोन्यासंाठी मुदतवाढ देरे् वव्यक वाटते. नाजकधा 

अनधननयमाची व्याप्ती तसेच सनमतीच्या कामकाजासाठी लागर्ारा अनधकचा वळे यािािी नवचारात 

घेता निसदस्यीय सनमतीस शासनास नशफारस कर्यासाठी नद.16.12.2017 पासून पुढील 3 

मनोन्याचं्या कालावधीसाठी शासन मान्यतेने मुदतवाढ दे्यात येत वोे.  



शासन ननर्णय क्रमांकाः नाजक 2017/प्र.क्र.63/नाजकधा-2 
  

पृष्ठ 2 पैकी 2  

 

सदर शासन ननर्णय मोाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर 

उपलब्ध कर्यात वला असून त्याचा संकेताक 201803071637049825असा वोे. ोा वदेश 

निजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढ्यात येत वोे. 

मोाराष्राचे राज्यपाल याचं्या वदेशानुसार व नावंाने, 
 
 

( समाधान खटकाळे ) 
अवर सनचव, मोाराष्र शासन. 

प्रनत, 
1. मा.राज्यपालाचंे सनचव 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सनचव 
3. सवण मंत्री/ राज्यमंत्री याचंे खाजगी सनचव 
4. मा.मुख्य सनचव, मोाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुिई 
5. सवण अपर मुख्य सनचव/ प्रधान सनचव/ सनचव, मंत्रालय,मंुिई 
6. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अनधकारी, म्ोािा, मंुिई.  
7. सनचव, मोाराष्र नवधान मंिळ सनचवालय, नवधान भवन, मंुिई. 
8. सनचव, संसदीय कायण नवभाग, मंत्रालय,मंुिई 
9. नजल्ोानधकारी व सक्षम प्रानधकारी (नाजकधा) मंुिई उपनगरे / ठारे् (ठारे् व उल्ोासनगर 

नागरी समूो) / नानशक/पुरे्/ सोलापूर / कोल्ोापूर /सागंली/ नागपूर. 
10. संचालक, उद्योग संचालनालय, ननवन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मंुिई-32. 
11. मुख्य कायणकारी अनधकारी, मोाराष्र औद्योनगक नवकास मोामंिळ, उद्योग सारथी, 

मोाकाली गुोा रोि, अंधेरी (पूवण), मंुिई.400093 
12. मोासंचालक, मानोती व जन संपकण  मोासंचालनालय, मंुिई 
13. मोालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, मोाराष्र राज्य, मंुिई. 
14. मोालेखापाल, (लेखापनरक्षा), मोाराष्र राज्य, मंुिई 
15. ननवासी लेखापनरक्षा अनधकारी, मंुिई/ अनधदान व लेखा अनधकारी, मंुिई. 
16. उप सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय,मंुिई.(व्यय-4) (नवत्तीय सुधारर्ा) 
17. उप सनचव, सामान्य प्रशासन नवभाग, मंत्रालय, मंुिई (सेवा, का 29 अ) 
18. कक्ष अनधकारी (नाजकधा-1,2, 3), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 
19. ननविनस्ती (नाजकधा-2) 

 

Samadhan 
Khatkale
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