
कार्यकारी अभिर्ंता (स्थापत्र्) र्ाचं्र्ा 
बदल्र्ा व भिर्ुक्तत्र्ा.  

महाराष्ट्र शासि 
जलसंपदा भविाग 

 शासि आदेश क्रमांकः एलटीएस-1116/(268/2016)/आ.(वगय-1)..(1) 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालर्, मंुबई 400032. 
 तारीख: 02 ऑगस्ट, 2016. 

शासि आदेश :-  
महाराष्ट्र शासकीर् कमयचाऱर्ांच्र्ा बदल्र्ांचे भवभिर्मि आभि प्रभतबधं अभधभिर्म, 2005 मधील 

तरतुदीिुसार व सक्षम प्राभधकरिाच्र्ा मान्र्तेिे जलसंपदा भविागातील कार्यकारी अभिरं्ता (स्थापत्र्) र्ा 

संवगातील अभधकाऱर्ाचं्र्ा बदलीिे भिर्कु्तत्र्ा / पदस्थापिेत बदल खाली दशयभवल्र्ाप्रमािे करण्र्ात रे्त 

आहे:-  

अ.क्र. अभधकाऱर्ांचे 
िाव (सवयश्री.) 

सध्र्ा धारि करीत 
असलले ेपद 

बदलीिे भिर्कु्ततीचे पद अभिप्रार् 

1 2 3 4 5 
1.  भविार्क 

बाबरुाव जाधव 
कार्यकारी अभिरं्ता, पिेु 
पाटबधंारे भविाग, पिेु 
(ससचि). 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
ग्राम भवकास व 
जलसंधारि भविाग, 
मंत्रालर्, मुबईं. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 

2.  केदारसलग 
मन्मथ स्वामी 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
िामा आसखेड धरि 
भविाग, पिेु (बाधंकाम) 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
कण्हेर भवकास भविाग, 
सातारा. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 
(भविंतीिुसार) 

3.  सु.श्री.धिशेट्टी कार्यकारी अभिरं्ता, 
लघु ससचि 
(जलसंधारि) भविाग, 
वाभशम. 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
जार्कवाडी पाटबधंारे 
भविाग, पैठि, िाथिगर 
(उत्तर) , भज.औरंगाबाद. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 

4.  प्रमोद 
पुंडभलकराव 
पोटफोडे 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
लघु पाटबधंारे भविाग, 
भजल्हा पभरषद, 
अमरावती. 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
उध्वय वधा पाटबधंारे 
भविाग, अमरावती. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 

5.  श.शं. 
दािाडकर 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
उरमोडी धरि भविाग, 
सातारा. 

कार्यकारी अभिरं्ता व 
पदभसध्द अवर सभचव, 
जलसंपदा भविाग, 
मंत्रालर्, मंुबई. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 

6.  आर.पी. 
फुलंब्रीकर 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
िांदुर मधमेश्वर कालवा 
भविाग, वजैापरू, 
भज.औरंगाबाद. 
 
 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
जलभवज्ञाि प्रकल्प 
भविाग, औरंगाबाद. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 
(भविंतीिुसार) 
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अ.क्र. अभधकाऱर्ांचे 
िाव (सवयश्री.) 

सध्र्ा धारि करीत 
असलले ेपद 

बदलीिे भिर्कु्ततीचे पद अभिप्रार् 

7.  सु.ज.भहरे कार्यकारी अभिरं्ता, वगे 
वर्धधत ससचि लाि 
भवशेष पथक, 
जलसंपत्ती िवि, 
कोथरुड,पिेु. 

कार्यकारी अभिरं्ता व 
पदभसध्द अवर सभचव, 
जलसंपदा भविाग, 
मंत्रालर्, मंुबई. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 

8.  सत्र.शं.खडगी पदस्थापिेभविा कार्यकारी अभिरं्ता, 
गोसीखुदय पिुवयसि 
भविाग, िागपरू. 

बदली  अभधभिर्मातील कलम 
4(4) व 4(5) िुसार 
श्री.उ.िा.वाकोडीकर र्ांच्र्ा 
अधीक्षक अभिरं्ता (स्थापत्र्) 
पदावर पदोन्नतीिे भरक्तत होिाऱर्ा 
पदी. 

9.  प्र.भश.कोल्हे सहार्क मुख्र् अभिरं्ता, 
भव.प्र. अमरावती. 

कार्यकारी अभिरं्ता, पिेु 
पाटबधंारे भविाग, पिेु 
(ससचि). 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार श्री.भव.बा.जाधव  
र्ांच्र्ा बदलीिे भरक्तत होिाऱर्ा 
पदी. 

10.  देवेंद्र भदिािाथ 
जोशी 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
मुख्र् लेखा पभरक्षक, 
जल व ससचि महाराष्ट्र 
राज्र्, औरंगाबाद. 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
िंदुरबार मध्र्म प्रकल्प 
भविाग, िंदुरबार. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 
(भविंतीिुसार) 

11.  िाऊसाहेब 
रघुिाथ 
सोिविे 

कार्यकारी अभिरं्ता,  
जळगाव पाटबधंारे 
भविाग, जळगाव. 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
संकल्पभचत्र भविाग, 
भवद्युतगृह क्र. 4, 
मध्र्वती सकंल्पभचत्र 
संघटिा, िाभशक. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 
(भविंतीिुसार) 

12.  सुधीर 
शालीग्राम 
सोळंके 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
लघु पाटबधंारे भविाग, 
भजल्हा पभरषद, 
बलुढािा. 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
लघु ससचि 
(जलसंधारि) भविाग, 
वाभशम. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार श्री.सु.श्री.धिशेट्टी 
र्ांच्र्ा बदलीिे भरक्तत होिाऱर्ा 
पदी. 

13.  सं.मा.लोंढे कार्यकारी अभिरं्ता, 
कालवा सकंल्पभचत्र 
भविाग क्र.2, िाभशक. 

कार्यकारी अभिरं्ता, 
उपसा ससचि 
व्र्वस्थापि भविाग, पिेु. 

बदली अभधभिर्मातील कलम 4(4) 
व 4(5) िुसार भरक्तत पदी. 

2. उपरोक्तत अ.क्र.8 संदिात िमूद करण्र्ात रे्ते की, श्री.उ.िा.वाकोडीकर र्ांचे अधीक्षक अभिर्ंता 

(स्थापत्र्) पदावर पदोन्नतीचे आदेश भिगयभमत झाल्र्ािंतर, श्री.खडगी र्ांिा बदलीच्र्ा पदावर हजर करुि 

घेण्र्ात र्ाव.े  

उपरोक्तत अभधकाऱर्ांच्र्ा बदलीिे भरक्तत राहिाऱर्ा पदावर अन्र् अभधकाऱर्ांचे भिर्कु्ततीचे आदेश 

स्वतंत्रपिे भिगयभमत करण्र्ात रे्तील.   

3. संबधंीत वभरष्ट्ठ अभधका-र्ांिा कळभवण्र्ात रे्ते की, सदर भिर्कु्तती/पदस्थापिा भदलेल्र्ा 

अभधकाऱर्ािंा आपल्र्ा िवीि भिर्कु्ततीच्र्ा जागी हजर होण्र्ास तात्काळ कार्यमुक्तत कराव.े  
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4. संबधंीत अभधकाऱर्ािंा िवीि भिर्कु्ततीच्र्ा जागी हजर होण्र्ासाठी कोित्र्ा भदिांकास कार्यमुक्तत 

केले आभि ते िवीि भिर्कु्ततीच्र्ा जागी कोित्र्ा भदिांकास हजर झाले र्ाबाबत शासिास 

doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in र्ा ई-मेल संकेतस्थळावर त्वभरत कळवाव.े   

 संबधंीत अभधकाऱर्ािंा शासिाच्र्ा पवूयपरवािगीभशवार् कोित्र्ाही कारिास्तव रजा मंजूर करु िरे्. 

तसेच म.िा.से. (रजा) भिर्म, 1981 मधील भिर्म-30 (सी) िुसार मूळ कार्ालर्ािे बदली झालेल्र्ा 

अभधकाऱर्ाचे कोित्र्ाही प्रकारच े रजचे े अजय स्स्वकारु िरे्त.  अस े अजय प्राप्त झाल्र्ास, ते संबधंीत 

अभधकाऱर्ािंा मूळ पत्त्र्ावर िोंदिी पोच देर् डाकेिे परत करावते.  मूळ कार्ालर्ाकडे बदली झालेल्र्ा 

अभधकाऱर्ाचंे रजेचे अजय पाठभवल्र्ास सदर अजांची दखल घेण्र्ात रे्िार िाही.  

5. सदरहू बदली आदेशािुसार तात्काळ भिर्कु्ततीच्र्ा भठकािी हजर ि झाल्र्ास वा कोित्र्ाही 

प्रकारचा दबाव आििू बदली रद्द करण्र्ाचा प्रर्त्ि झाल्र्ास, ही कृती महाराष्ट्र िागरी सेवा (वतयिकू) भिर्म 

1979 मधील भिर्म 23 चे उल्लंघि करिारी असल्र्ामुळे, ती गैरवतयिकू समजूि त्र्ांच े भवरुध्द 

भशस्तिंगभवषर्क कारवाई करण्र्ात रे्ईल, र्ाची संबभंधतांिी िोंद घ्र्ावी. 

6. सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा संकेताक 201608021654489827 असा आहे. हा आदेश भडजीटल स्वाक्षरीिे 

साक्षांभकत करुि काढण्र्ात रे्त आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ांच्र्ा आदेशािुसार व िावािे.  

 (अतुल कोदे) 
 शासिाचे सह सभचव  

प्रत,   
1. प्रधाि सभचव (जलसंपदा प्रकल्प व भवकास)/ सभचव (जलसंपदा व्र्वस्थापि व लाक्षेभव), 

जलसंपदा भविाग, मंत्रालर्, मंुबई.  
2. प्रधाि सभचव, ग्रामभवकास व जलसंधारि भविाग, मंत्रालर्, मंुबई. 
3. सवय कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा भविाग. 
4. व्र्वस्थापकीर् संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारि भवकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
5. सवय मुख्र् अभिर्ंता व सहसभचव, जलसंपदा भविाग, मंत्रालर्, मंुबई . 
6. सवय मुख्र् अभिर्ंता, जलसंपदा भविाग. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. मुख्र् अभिर्ंता, लघु ससचि (जलसंधारि), पुिे. 
8. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अिुज्ञरे्ता), 1-मंुबई / 2-िागपूर. 
9. सवय अधीक्षक अभिर्ंता, जलसंपदा भविाग. 
10. संबंधीत मुख्र् कार्यकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषद. 
11. खाजगी  सभचव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालर्, मंुबई. 
12. खाजगी सभचव, मा. राज्र्मंत्री (जलसंपदा),मंत्रालर्, मंुबई. 
13. संबंधीत अभधकारी. 
14. संबंधीत भजल्हा कोषागार अभधकारी. 
15. सह सभचव (सेवा) / अवर सभचव (सेवा), जलसंपदा भविाग, मंत्रालर्, मंुबई. 
16. सवय कार्ासिे जलसंपदा भविाग, मंत्रालर्, मंुबई . 
17. कार्ासि आ (वगय-1), संग्रहाथय.  
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