
नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागग शनर्ममती व 
तद्नुषुंशगक कामासाठी लणॅ्ड पुललग योजनेतुंगगत 
भधूारकाुंसाठी भागीदारी / देय व अनुज्ञये लाभामध्ये 
बदल करण्यासाठी मुंत्रीमुंडळ उपसशमतीचे गठन 
करणेबाबत.. 

 

महाराष्ट्र िासन 
सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग 

िासन शनणगय क्रमाुंक: खाक्षसे २०१६/प्र.क्र.३११/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मुंत्रालय, मुुंबई-४०० ०३२. 
शदनाुंक :  ५ जुल,ै २०१६ 

 

वाचा:-   िासन शनणगय,सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग, क्र.खाक्षसे २०१६/ प्र.क्र.२५१/ रस्ते-८  
             शद. ५जुलै २०१६  
 

प्रस्तावना :- 

 शनयोशजत नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागाची शनर्ममती व तद्नुषुंशगक कामासाठी लॅण्ड 

पुललग योजनेंतगगत जमीन सुंपादनासाठी शवकशसत जशमनीच्या स्वरुपात मोबदला प्रदान करणे व तद्नुषुंशगक 

बाबींस िासन शनणगय, सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग, क्र. खाक्षसे २०१६/ प्र.क्र.२५१/ रस्ते-८  शद. ५ जुलै 

२०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.  त्यानुसार लँड पुललग योजनेतुंगगत भधूारकाुंसाठी भागीदारी/ देय 

व अनुज्ञये लाभ याबाबत वळेोवळेी आवश्यक ते शनणगय घेण्यासाठी मुंत्रीमुंडळ उपसशमतीचे गठन 

करण्याबाबत िासनाने शनणगय घेतला आहे.   

िासन शनणगय :- 

 नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागाची शनर्ममती व तद्नुषुंशगक कामासाठी लॅण्ड पुललग 

योजनेंतगगत भधूारकाुंसाठी भागीदारी/ देय व अनुज्ञये लाभ याबाबत वळेोवळेी आवश्यक ते शनणगय घेण्यासाठी 

खालीलप्रमाणे मुंत्रीमुंडळ उपसशमतीचे गठन करण्यात येत आहे.  

मा. मुख्यमुंत्री अध्यक्ष 
मा.मुंत्री ,सावगजशनक बाुंधकाम सदस्य 
मा. मुंत्री, शवत्त सदस्य 
मा.मुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम (सावगजशनक उपक्रम) सदस्य 
मा.मुंत्री, उद्योग सदस्य 
मा.मुंत्री, मदत व पुनवगसन सदस्य 

 

  



िासन शनणगय क्रमाुंकः खाक्षेस २०१६/प्र.क्र.३११/रस्ते-८ 
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 सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201607071736553018 असा आहे. हा आदेि शडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाुंशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्र राज्यपाल याुंच्या आदेिानुसार व नावाने, 
 

 

(आशिष कुमार लसह) 
प्रधान सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत 
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याुंचे सशचव 
2) मा. मुख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
3) मा. मुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम, याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
4) मा. मुंत्री, शवत्त, याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
5) मा. मुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम (सावगजशनक उपक्रम), याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
6) मा. मुंत्री, उद्योग, याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
7) मा. मुंत्री, मदत व पुनवगसन, याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
8) मा. राज्यमुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम , याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
9) मा. राज्यमुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम (सावगजशनक उपक्रम), याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, 

मुुंबई 
10) मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासन, मुंत्रालय, मुुंबई 
11) अपर मुख्य सशचव (शवत्त शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
12) अपर मुख्य सशचव (शनयोजन शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
13) अपर मुख्य सशचव (कृशष व पदुम शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
14) प्रधान सशचव (नगर शवकास शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
15) प्रधान सशचव (महसूल व वन शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
16) प्रधान सशचव (शवधी व न्याय शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
17) सशचव (वने), महसूल व वन शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 
18) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सुंचालक, म.रा.र.शव. महामुंडळ, वाुंदे्र, मुुंबई-50 
19) शवभागीय आयुक्त, कोकण/ नाशिक/ औरुंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 
20) शजल्हाशधकारी, ठाणे/ नाशिक/ अहमदनगर/ औरुंगाबाद/ जालना/ बुलढाणा/ वाशिम/ 

अमरावती/ वधा/ नागपूर. 
21) सवग मुंत्रालयीन शवभाग 
22) शनवड नस्ती (रस्ते-8), सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 

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