
झोपडी दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासूनची  संरक्षणप्राप्त 
असल्याच े  ठरदवण्याबाबत  तसेच त्यात प्रत्यक्ष राहणाऱ्या 
झोपडीवादसयाचा दनवारा  दनदित करण्याबाबत. 

                                                                      
महाराष्ट्र शासन, 

गृहदनमाण दवभाग, 
                                      शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१ 

मंत्रालय, मंुबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ मे, २०१5.  

 

वाचा:- शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग, समक्रमांक दिनांक १६ मे, २०१५. 
 

शुद्धीपत्रक 
 

 शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग, क्रमाकं -झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१, दिनांक १६ मे, २०१५  
सोबत जोडलेल्या दववरणपत्र,  जोडपत्र-एक, जोडपत्र-िोन, जोडपत्र-तीन, जोडपत्र-चार मध्ये ज्या दठकाणी 
“दिनांक १३ मे, २०१५” असा उले्लख करण्यात आला आहे त्याऐवजी “दिनांक १६ मे, २०१५” अस ेवाचाव.े 
          सिर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.intranet.maharashtra.gov.in  या वबेसाईट वर उपलब्ध करुन 
िेण्यांत आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. 201505211246063309  असा आहे. हा आिेश दडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.     
 

महाराष्ट्राचे राज्य यांच्या आिेशानुसार व नांवाने, 

 
  

 
              ( रा. ग. साळवी ) 
         उप सदचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत,  
१. मा. राज्यपाल यांचे सदचव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सदचव व सदचव 
३. मा.सभापती, दवधान पदरषि/मा.अध्यक्ष, दवधानसभा 
४. मा.दवरोधी पक्षनेता दवधान पदरषि/मा.दवरोधी पक्षनेता, दवधानसभा 
५. मा.सवण दवधानसभा आदण दवधान पदरषि सिस्य  
६. मुख्य सदचवांचे सह सदचव 
७. महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञेयता/लखेापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मंुबई. 
८. महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञेयता/लखेापरीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
९. महाअदधवक्ता, मंुबई उच्च न्यायालय, मंुबई. 
१०. शासनाचे सवण अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव , 
११.            सवण महानगरपादलका आयुक्त,  
१२.            सवण महापादलका आयुक्त / सवण नगर पदरषिा. 
1३. महानगर आयुक्त, मंुबई महानगर व प्रिेश दवकास प्रादधकरण, वांदे्र (पवूण), मंुबई 
1४. उपाध्यक्ष व मुख्य कायणकारी अदधकारी, महाराष्ट्र गृहदनमाण व क्षते्रदवकास प्रादधकरण, गृहदनमाण भवन, वांदे्र(पूवण),मंुबई-५१ 
1५.            मुख्य कायणकारी अदधकारी, झोपडपट्टी पनुवणसन प्रादधकरण,मंुबई/पणेु-चचचवड क्षते्र/नागपरू 
1६.            दवशेष कायण अदधकारी, धारावी पनुवणदकास प्रकल्प, गृहदनमाण भवन, वांदे्र (पवूण) मंुबई ५१ 
1७.            सवण दवभागीय महसलू आयुक्त, 
1८.            सचंालक, नगरपादलका प्रशासन, मंुबई. 
1९.            दजल्हादधकारी, मंुबई शहर/मंुबई उपनगरे दजल्हा 
२०.            अपर दजल्हादधकारी(अदत/दनष्ट्का) मंुबई शहर/पदिम उपनगर/पवूण उपनगरे 
2१.            मुख्य अदधकारी, मंुबई गृहदनमाण व क्षते्रदवकास मंडळ, गृहदनमाण भवन, वांदे्र (पवूण) मंुबई ४०० ०५१ 
2२.            गृहदनमाण दवभागातील सवण सहसदचव/उपसदचव/अवर सदचव/कक्ष अदधकारी  
2३.            दनवड नस्ती (झोपस-ु१), गृहदनमाण दवभाग. 

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