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 शासन अदेश क्रमांकः एलटीएस-1114/(23/2014)/अ.(िगय-1) 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400032. 
तारीख: 04 माचय,2014 

शासन अदेश :-  
साियजभनक सेिचे्या भहताथय ि प्रशासकीय सोईच्या दृष्ट्टीने सक्षम प्राभधकरणाच्या मान्यतेने 

जलसंपदा भिभागातील काययकारी ऄभभयंता (स्थापत्य) या संिगातील ऄभधकारी पदस्थापना खाली 

दशयभिल्याप्रमाणे करण्यात येत अहे:-  

ऄ.क्र. ऄभधकाऱ्याचे 
नाि 

सध्या धारण करीत 
ऄसलले ेपद 

बदलीने भनयकु्तीचे पद ऄभभप्राय 

1 2 3 4 5 
1.  श्री.प्र.भश.कोल्हे काययकारी ऄभभयंता 

(ऄध्ययन रजेिरुन 
परत) 

सहायक मुख्य 
ऄभभयंता, भि.प्र., 
ऄमरािती 

बदली ऄभधभनमातील कलम 
4(4) ि 4(5) नुसार भरक्त 
पदी. 

2. संबंधीत ऄभधकारी निीन भनयुक्तीच्या जागी कोणत्या भदनाकंास हजर झाल ेयाबाबत शासनास 

त्िभरत कळिाि.े 

3. तसेच, श्री.प्र.भश.कोल्हे यांना महाराष्ट्र नागरी सेिा (सेिचे्या सियसाधारण शती) भनयम, 1981 

मधील भनयम 9(14)(फ) मधील तरतुदीनुसार भद.02.02.2014 ते भद.04.03.2014 “सक्तीचा प्रभतक्षा 

कालािधी” हा “कतयव्य कालािधी” म्हणनु मंजूर करण्यात येत अहे.  

4. संबंभधत ऄभधकाऱ्यास शासनाच्या पूियपरिानगीभशिाय कोणत्याही कारणास्ति रजा मंजूर करु 

नये.  तसेच म.ना.से. (रजा) भनयम, 1981 मधील भनयम-30 (सी) नुसार मूळ कायालयाने बदली 

झालेल्या ऄभधकाऱ्याच े कोणत्याही प्रकारच े रजेच े ऄजय स्स्िकारु नयेत.  ऄस े ऄजय प्राप्त झाल्यास ते 

संबंभधत ऄभधकाऱ्यास मूळ पत्त्यािर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करािते.  मूळ कायालयाकडे बदली 

झालेल्या ऄभधकाऱ्याच ेरजचे ेऄजय पाठभिल्यास सदर ऄजांची दखल घेण्यात यणेार नाही.  

5. सदरहू बदली अदेशानुसार तात्काळ भनयुक्तीच्या भठकाणी हजर न झाल्यास िा कोणत्याही 

प्रकारचा दबाि अणनू बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास,  ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितयणकू) 



शासन अदेश क्रमांकः एलटीएस-1114/(23/2014)/अ.(िगय-1) 

 

पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2  
 

भनयम 1979 मधील भनयम 23 च ेउल्लंघन करणारी ऄसल्यामुळे ती गैरितयणकू समजून त्याचं े भिरुध्द 

भशस्तभंगभिषयक कारिाई करण्यात येईल, याची सबंधंीतानंी नोंद घ्यािी. 

6. सदर शासन अदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201403041204078527 ऄसा अहे. हा अदेश 

भडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  

 (डॉ.माधि िीर) 
 शासनाच ेऄिर सभचि 
प्रत,   
1) प्रधान सभचि (जलसंपदा प्रकल्प ि भिकास)/ प्रधान सभचि (जलसंपदा व्यिस्थापन ि लाक्षेभि), जलसंपदा भिभाग, 

मंत्रालय, मंुबई.  
2) काययकारी संचालक, भिदभय पाटबंधारे भिकास महामंडळ, नागपूर. 
3) सिय मुख्य ऄभभयंता ि सहसभचि, जलसंपदा भिभाग, मंत्रालय,मंुबई . 
4) मुख्य ऄभभयंता, भिशेष प्रकल्प, जलसंपदा भिभाग, ऄमरािती. 
5) ऄधीक्षक ऄभभयंता, यितमाळ पाटबंधारे मंडळ, यितमाळ. 
6) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा ि ऄनुज्ञेयता), 1-मंुबई / 2-नागपूर. 
7) खाजगी  सभचि, मा. मंत्री जलसंपदा (कृ.खो.पा.भि.म.िगळून), मंत्रालय, मंुबई. 
8) खाजगी सभचि, मा. मंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.पा.भि.म.),मंत्रालय, मंुबई. 
9) खाजगी सभचि,मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मंुबई. 
10) संबंधीत ऄभधकारी. 
11) संबंधीत भजल्हा कोषागार ऄभधकारी. 
12) सह सभचि (सेिा) / ऄिर सभचि (सिेा), जलसंपदा भिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
13) कायासने -  दक्षता-1/दक्षता-2/दक्षता-3/गोपनीय शाखा/जलसंपदा भिभाग, मंत्रालय, मंुबई . 
14) कायासन अ (िगय-1), संग्रहाथय. 

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