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आदे श

श्री.वमललद कुलकर्णी, अिर सवचि, नगर विकास विभाग याांची महाराष्ट्र गृहवनमार्ण ि क्षेत्र
विकास कोकर्ण मांडळ या कायालयातील सह-मुख्य कायगकारी अविकारी या पदािर प्रथमत: एक
िर्षाकरीता प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती खालील अटींच्या ि शतींच्या अिीन राहू न करण्यात येत आहे त.
(अ) श्री.वमललद कुलकर्णी, अिर सवचि ज्या तारखेला शासकीय सेित
े ील पदाचा
कायगभार सुपूदग करतील त्या तारखेपासून प्रवतवनयुक्तीच्या सेिच
े ा प्रारांभ होईल
आवर्ण ती सेिा ज्या तारखेला श्री.वमललद कुलकर्णी, अिर सवचि आपल्या शासकीय
पदाचा कायगभार पुन्हा स्िीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल.
(ब) जर त्याांची सेिा लोकसेिच्े या वहताच्या दृष्ट्टीने शासनाला आिश्यक िाटली तर
प्रवतवनयुक्तीचा कालाििी सांपण्यापूिी कोर्णत्याही िेळी त्याांना परत बोलािून
घेण्याचा अविकार शासन / सक्षम प्राविकारी राखून ठे िील.
(क) जर त्याांची सेिा स्िीयेत्तर वनयोक्त्याला आिश्यक िाटली नाही तर त्याला मूळ
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्िीयेत्तर वनयोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमार्णे
परत पाठविण्यापूिी स्िीयेत्तर वनयोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राविकाऱ्याला तीन
मवहन्याांची नोटीस वदली पावहजे; आवर्ण
(ड) त्याांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी 3
मवहन्याांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राविकाऱ्याला वदल्यानांतर त्याांना
मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील.
2. म.ना.से.(पदग्रहर्ण अििी, स्िीयेत्तर सेिा....इ.) वनयम 1981 मिील वनयम 40 (पवरवशष्ट्ट-2)
मध्ये नमूद केलेल्या अटी ि शती विचारात घेऊन, प्रवतवनयुक्तीबाबतच्या अटी ि शती गृहवनमार्ण
विभाग ि नगर विकास विभाग याांनी आपापसात सल्लामसलत करून ठरिाव्यात.
3. श्री.वमललद कुलकर्णी, अिर सवचि याांच्या प्रवतवनयुक्तीबाबतच्या इतर सिग प्रशासकीय बाबी
गृहवनमार्ण विभाग याांचेमार्गत हाताळण्यात येतील.
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करण्यात आला असून त्याचा सांगर्णक सांकेताांक 201708111527021307 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Gajanan
Bhimrao Gurav
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(ग.वभ.गुरि)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सवचि
3. अपर मुख्य सवचि (सेिा),सा.प्र.वि., मांत्रालय, मुांबई,
4. अ.मु.स./प्रिान सवचि/ सवचि, नगर विकास विभाग/गृहवनमार्ण विभाग, मांत्रालय,
5. मुख्याविकारी, महाराष्ट्र गृहवनमार्ण ि क्षेत्र विकास कोकर्ण मांडळ, रूम नां.168,

पोटमाळा, गृहवनमार्ण भिन, कलानगर, िाांद्रे (पूि)ग , मुांबई-400 051.
6. सह/उप सवचि - नगर विकास विभाग/गृहवनमार्ण विभाग, मांत्रालय, मुांबई
7. श्री.वमललद कुलकर्णी, अिर सवचि, नगर विकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई
8. वनिडनस्ती कायासन-14
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