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प्रततबंधक उपाय योजनेकतरता 8, 13 व 16 वा
मजला तरक्त करुन या मजल्यावरील काययरत
तवभागांना पयायी जागा वाटप करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन तवभाग
शासन तनणयय क्रमांकः शाकाजा-1112/प्र.क्र.87/2012/22
मंत्रालय, मंबई -400 032
तारीख: 24 ऑगस्ट, 2016
वाचा :
शासन तनणयय क्रमांकः शाकाजा-1112/प्र.क्र.87/2012/22, ति.16-4-2013
प्रस्तावना :
सामान्य प्रशासन तवभाग, शासन तनणयय क्र.शाकाजा-1112/प्र.क्र.87/2012/22, ति.16-42013 अन्वये नवीन प्रशासन भवन इमारतीमध्ये मजला क्र.8, 13 व 16 येथील जागा तरफ्यूज
एतरयाकतरता तनतित करण्यात आली आहे. त्यानषंगाने नवीन प्रशासन भवन येथील 8, 13 व 16
मजल्यावरील जागा तरफ्यूज एतरयाकतरता आरतित करुन या मजल्यांवरील काययरत तवभागांना
अनक्रमे 6, 7 व 14 या मजल्यांवर स्थलांतरणाचे आिे श तनगयतमत करण्यात आले आहेत. आिे शातील
सूचनेनसार नवीन प्रशासन भवन येथील 13 व 16 मजल्यावरील जागा तरफ्यूज एतरयाकतरता आरतित
करण्यात आली आहे. तथातप, नवीन प्रशासन इमारतीतील ८ व्या मजल्यावरील मराठी भाषा या
तवभागास त्याच जागेवर काययरत ठे वून ८ व्या मजल्यावरील तरफ्यूज एतरयाऐवजी ७ व्या मजल्यावर
तरफ्यूज एतरया तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या तवचाराधीन होता. त्यानषंगाने आता शासनाने
खालीलप्रमाणे तनणयय घेतला आहे:शासन तनणयय :
नतवन प्रशासन भवन, ८ वा मजला येथे सद्य:ग्स्थतीत 2400 चौ.फू. जागेत काययरत असलेल्या
मराठी भाषा तवभाग यांना ७ व्या मजल्यावरील (पतिम बाजू) येथील 2400 चौ.फूट जागा वाटप
करण्यात येत आहे. तसेच 7 वा मजला (पतिम बाजू) येथे सद्य:ग्स्थतीत 1084 चौ.फू. जागेत काययरत
असलेल्या नगर तवकास तवभाग यांना 8 व्या मजल्यावरील (पतिम बाजू) येथील 1084 चौ.फू. जागा
वाटप करण्यात येत आहे व उवयतरत जागेपैकी 775 चौ.फू. जागा ही तरफ्यूज एतरयाकरीता आरतित
करण्यात यावी.
नवीन प्रशासन भवन येथील 8 वा मजला (पतिम बाजू) येथील 775 चौ.फूट, 13 वा मजला
(पतिम बाजू) येथील 775 चौ.फूट व 16 मजला (पतिम बाजू) येथील 861 चौ.फूट जागा रेफ्यूज
एतरयाकतरता आरतित करण्याचा तनणयय घेतला आहे.
मराठी भाषा तवभाग व नगर तवकास तवभाग यांनी त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या नवीन
प्रशासन भवन इमारत येथे अनक्रमे 7 वा मजला (पतिम बाजू) व 8 वा मजला (पतिम बाजू) येथे
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स्थलांतरीत करण्याचा तनणयय घेण्यात आल्याने सधातरत जागेचा मराठी भाषा तवभाग व नगर तवकास
तवभाग यांनी तात्काळ ताबा घ्यावा व फर्ननचरसह स्थलांतरीत व्हावे.
काययकारी अतभयंता, बांधकाम भवन इमारत, 2 रा मजला, 25 मर्यबान पात्रावाला रोड, फोटय ,
मंबई-01. यांनी मराठी भाषा तवभाग व नगर तवकास तवभाग यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या
नवीन प्रशासन भवन इमारत येथे अनक्रमे 7 वा मजला (पतिम बाजू) व 8 वा मजला (पतिम बाजू) येथील
सधातरत जागेची आखणी करुन द्यावी.
सिर शासन तनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201608241035583307 असा आहे . हा आिे श
तडजीटल स्वािरीने सािांतकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानसार व नावाने.

Pramod
Harishchandra
Bhagat

Digitally signed by Pramod
Harishchandra Bhagat
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Desk Officer,
postalCode=400031, st=Maharashtra,
cn=Pramod Harishchandra Bhagat
Date: 2016.08.24 10:37:46 +05'30'

( प्र. ह. भगत )
कायासन अतधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. सवय सन्माननीय तवधानसभा/पतरषि व संसि सिस्य
2. मा.सभापतींचे सतचव/मा.अध्यिांचे सतचव, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, मंबई
3. तवरोधी पिनेते, िोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र तवधान मंडळ, मंबई
4. मा.मख्यमंत्री यांचे प्रधान सतचव, मंत्रालय, मंबई-32.
5. सवय मा.अप्पर मख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,
मंबई-32.
6. सवय मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंबई-32.
7. मा.मख्य सतचव यांचे वतरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंबई-32.
8. महासंचालक, मातहती व जनसंपकय महासंचालनालय, मंत्रालय, मंबई-32.
9. मख्य अग्ननशमन अतधकारी, मंबई अग्ननशमन िल, 2 रा मजला, ई वाडय इमारत,
भायखळा, मंबई-08.
10. सह सतचव (का.22), सामान्य प्रशासन तवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
11. उप सतचव (आस्थापना), नगर तवकास तवभाग, मंत्रालय, मंबई-32
12. उप सतचव (आस्थापना), मराठी भाषा तवभाग, नतवन प्रशासन भवन, 8 वा मजला,
मंबई-32
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13. सवय मंत्रालयीन तवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
14. कायासन अतधकारी (प्रशासन-4), सावयजतनक बांधकाम तवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
15. काययकारी अतभयंता, इलाखा शहर (सा.बां.) तवभाग, बांधकाम भवन, 2 रा मजला,
मर्यबान रोड, फोटय , मंबई-01
16. उप अतभयंता, ितिण उपतवभाग, सावयजतनक बांधकाम तवभाग, एम.टी.डी.सी.समोर,
मंबई.
17. शाखा अतभयंता, सावयजतनक बांधकाम तवभाग, मंत्रालय आवार, मंबई-32.
18. शाखा अतभयंता (सा.बां.) बंगलो, नवीन प्रशासन भवन, तळमजला, मंबई-32.
19. िू रध्वनी चातलका, महानगर टे तलफान तनगम तल., मंत्रालय मख्य इमारत, तळमजला,
मंबई-32
20. तनवडनस्ती.
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