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वाचा :1) शािि सिर्णय क्रमांकः सिआयडी 3316/50/प्र.क्र19/िसव-10 सद.5.7.2014
2) सिडको महामंडळाचा प्रस्ताव सद.1.12.2015
प्रस्ताविा :सिडको िंचालक मंडळावर िंदभाधीि सद.5 जुलै 2014 च्या शाििसिर्णयान्वये पदसिध्द
िंचालकांची सियुक्ती करण्यात आली होती. तथासप कंपिी कायदा (िसवि), 2013 मधील कलम
149 (4) िुिार सिडको िंचालक मंडळािे त्यांचा ठराव क्र.11471, सद.6.11.2015 अन्वये
सिडकोच्या िंचालक मंडळावर िध्या कायणरत अिलेल्या आयुक्त, मुंबई महािगर प्रदे श सवकाि
प्रासधकरर् व अध्यक्ष, जवाहरलाल िेहरु पोर्ण रस्र् यांिा स्वतंत्र िंचालक (Independent
Directors) म्हर्ूि सियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला अिूि सद.1.12.2015 च्या पत्रान्वये
शाििाच्या मंजूरीिाठी िादर करण्यात आला आहे. सिडकोच्या िदर प्रस्तावाच्या अिुषंगािे
सवचारांती शाििािे पुढील प्रमार्े सिर्णय घेतला आहे :शािि सिर्णय :शािि सिर्णय सद.5.7.2014 िुिार सिडको िंचालक मंडळावर पदसिध्द िंचालक म्हर्ूि
सियुक्ती करण्यात आलेल्या आयुक्त, मुंबई महािगर प्रदे श सवकाि प्रासधकरर् व अध्यक्ष,
जवाहरलाल िेहरु पोर्ण रस्र् यांची कंपिी कायदा (िसवि), 2013 मधील कलम 149 (4)मधील
तरतूदी िुिार “स्वतंत्र िंचालक” (Independent Directors) म्हर्ूि सियुक्ती करण्यात येत आहे.
िदर शािि सिर्णय महाराष्ट्र शाििाच्या www.maharashtra.gov.in या िंकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला अिूि त्याचा िंकेताक 201611041654108425 अिा आहे . हा आदे श
सडजीर्ल स्वाक्षरीिे िाक्षांसकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुिार व िावािे.
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( िमाधाि खर्काळे )

शाििाचे अवर िसचव
प्रत,
1. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे िसचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि िसचव,मंत्रालय, मुंबई
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3. मा.राज्यमंत्री, िगर सवकाि सवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी िसचव,
4. मा.मुख्य िसचव,महाराष्ट्र शािि, मंत्रालय, मुंबई
5. अपर मुख्य िसचव (सवत्त), मंत्रालय, मुंबई.
6. प्रधाि िसचव (सवधी व न्याय), मंत्रालय, मुंबई
7. प्रधाि िसचव (1), िगर सवकाि सवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8. प्रधाि िसचव (2), िगर सवकाि सवभाग, मंत्रालय,मुंबई
9. अध्यक्ष, जवाहरलाल िेहरु पोर्ण रस्र्, उरर्, मुंबई
10. महािगर आयुक्त, मुंबई महािगर प्रदे श सवकाि प्रासधकरर्, वांद्रे, मुंबई
11. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय िंचालक, शहर व औद्योसगक सवकाि महामंडळ (महाराष्ट्र)
मयासदत, (सिडको), िसरमि पॉईंन्र्, मुंबई-400 021
12. सवभागीय आयुक्त, कोकर् सवभाग,िवी मुंबई
13. आयुक्त, िवी मुंबई महािगरपासलका, िवी मुंबई
14. सिवड िस्ती (िसव-10).
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