
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना.  

महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा भविाग 

 शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-1217/(383/2017)/आ.(वगग-1) 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
तारीख: 07 मे, 2018. 

शासन आदेश :-  
जलसंपदा भविागातील पढुील कायगकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या 

पदावर रुपये 15600-39100 + श्रेणीवतेन (Grade pay) रु7600/- या वतेनश्रेणीत खुल्या प्रवगातील भरक्त 
पदावर तदथग स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

1. श्री. संजय सदाभशवराव देशमुख (खुला)(ज्ये.क्र.25) 
2. श्री.शरद भनळकंठराव तायडे (खुला) (ज्ये.क्र.26) 
3. श्री.प्रभवण भशवाजी कोल्हे (खुला)(ज्ये.क्र.38) 
4. श्री.जयंत सदाभशव शशदे (खुला)(ज्ये.क्र.39) 
5. श्री.संभदप रामचंद्र नलावडे (खुला)(ज्ये.क्र.40) 
6. श्री. बापसूाहेब जगन्नाथ गाडे (खुला) (ज्ये.क्र.41) 
7. श्री.इभलयास मंहमंदपाशा भचश्ती (खुला) (ज्ये.क्र.42) 
8. श्री.भवजयकुमार बळीराम थोरात (खुला) (ज्ये.क्र.43) 
9. श्री.सुभवरवेंद्र सखाराम खांडेकर (िज-क) (ज्ये.क्र.45) 
10. श्रीमती सभवता चंद्रशेखर बोधेकर (खुला) (ज्ये.क्र.46) 
11. श्री. सतंोष मारुती सांगळे (िज-ड) (ज्ये.क्र.47) 
12. श्री.भनलेश गुरुनाथ िोईर (अजा) (ज्ये.क्र.48) 
13. श्रीमती रश्मी संदीप देशमुख (इमाव) (ज्ये.क्र.49) 
14. श्री.योगेश रामदास दािाडे (अज) (ज्ये.क्र.50) 
15. श्री.उदय सखाराम सुयगवशंी (अजा) (ज्ये.क्र.53) 
16. श्री.महेंद्र गोशवदराव गणवीर (अजा) (ज्ये.क्र.54) 
17. श्री.भमशलद चडुामन उके (अजा) (ज्ये.क्र.55) 
18. सुभनल जगन्नाथ वजंारी (अजा) (ज्ये.क्र.56) 

 
2. वर नमूद अभधकाऱयांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

1) सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याभचका क्र.2797/2015 मध्ये भद.04.08.2017 
रोजी भदलेल्या भनणगयाभवरोधात राज्य शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंभबत 
असलेल्या भवशेष अनुज्ञा याभचका क्र.28306/2017 वरील मा.सवोच्च न्यायालयाच्या अंभतम 
भनणगयाच्या अधीन राहील.   

2) सदर पदोन्नत्या ज्येष्ट्ठतासचूीसंदिात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाभधकरण, मंुबई येथे श्री.र.दौ. वधगने 

व इतर 8 यांनी मूळ अजग क्र.1078/2016, श्री.स.ुब.चव्हाण व इतर 20 यानंी मूळ अजग क्र.711/2014 व 
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श्री. सं.भद.डोणगावकर यांनी मूळ अजग क्र.1101/2015 अन्वये दाखल केलेल्या याभचकांवरील होणाऱया 

अंभतम भनणगयाच्या अधीन राहतील. 

3) वरील अभधकाऱयांची पदोन्नती ही कायगकारी अभियंता (स्थापत्य) संवगाच्या अंभतम ज्येष्ट्ठतेच्या व 
त्यामध्ये होणाऱया बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अभधकाऱयांना सदर 
पदोन्नतीच्या भदनांकापासून ज्येष्ट्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

4) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पवूगसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अभधकार 
शासन राखून ठेवीत आहे. 

3. पदोन्नत ाालेल्या अभधकाऱयांपैकी खालील अभधकाऱयांना या भविागातील भरक्त/संिाव्य भरक्त 
पदांवर पदोन्नतीने भनयकु्ती सावगजभनक सेवचे्या भहताथग व प्रशासकीय सोईच्या दृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे:- 

अ.क्र. अभधकाऱयाच ेनाव सध्या धारण करीत असललेे 
पद 

पदोन्नतीने भनयुक्तीच ेपद अभिप्राय 

1 2 3 4 5 
1.  श्री.प्रभवण भशवाजी 

कोल्हे 
कायगकारी अभियंता,  
पुणे पाटबंधारे भविाग, पुणे.   

अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 

भरक्त पदी. 

2.  श्री.जयंत सदाभशव 
शशदे 

 

कायगकारी अभियंता,  
अकोला पाटबंधारे भविाग, 
अकोला. 

अधीक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सांगली. 

श्री.ह.भव. गुणाले यांच्या 
भनयतकाभलक बदलीने भरक्त 

होणाऱया पदी 
3.  श्री.संभदप रामचदं्र 

नलावडे 
 

कायगकारी अभियंता,  
कोकण पाटबंधारे भवकास 
महामंडळ, ठाणे.      

अधीक्षक अभियंता / मैत्री 
कक्षातील समन्वय तथा प्रथम 
अभपलीय अभधकारी, महाराष्ट्र 
राज्य लघु उद्योग भवकास 
महामंडळ (MSSIDC), मंुबई. 

भरक्त पदी 

4.  श्री.बापूसाहेब 
जगन्नाथ गाडे 

 

कायगकारी अभियंता,  
धोम कालव े भविाग क्र.2, 
सातारा.  

अधीक्षक अभियंता, कोयना 
संकल्पभचत्र मंडळ, पुणे. 

श्री.रा.र.शहा यांच्या मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) पदावर 
संिाव्य पदोन्नतीमुळे भरक्त 

होणाऱया पदी. 
5.  श्री.इभलयास 

महमंदपाशा भचस्ती 
 

कायगकारी अभियंता,  
भनम्न तेरणा कालवा भविाग 
क्र.2, लातूर.  

अधीक्षक अभियंता, गुण भनयंत्रण 
मंडळ, औरंगाबाद. 

भरक्त पदी 

6.  श्री.भवजयकुमार 
बळीराम थोरात 

 

कायगकारी अभियंता, 
लघुशसचन (जलसंधारण) 
भविाग, अहमदनगर. 

अधीक्षक अभियंता, गुण भनयंत्रण 
मंडळ, पुणे. 

श्री.भद.त.तवार यांच्या मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) पदावर 
संिाव्य पदोन्नतीमुळे भरक्त 

होणाऱया पदी. 
7.  श्रीमती सभवता 

चदं्रशेखर बोधेकर 
 

कायगकारी अभियंता, 
जलभवज्ञान प्रकल्प भविाग, 
कळवा, ठाणे. 
 
 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता 
पथक,ठाणे. 

भरक्त पदी 
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अ.क्र. अभधकाऱयाच ेनाव सध्या धारण करीत असललेे 
पद 

पदोन्नतीने भनयुक्तीच ेपद अभिप्राय 

8.  श्री.संतोष मारुती 
सांगळे 

 

सहायक मुख्य अभियंता, 
मु.अ.(स्था), जलभवद्युत प्रकल्प 
व गुण भनयंत्रण, पुणे.  

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक 
लािक्षेत्र भवकास प्राभधकरण, 
औरंगाबाद. 

भरक्त पदी 

9.  श्री. भनलेश गुरुनाथ 
िोईर 

 

कायगकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
कृष्ट्णा खोरे भवकास महामंडळ, 
पुणे. 

अधीक्षक अभियंता,  जळगांव 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव. 

भरक्त पदी 

10.  श्री.भमशलद चडुामन 
उके 

कायगकारी अभियंता,  
लघु शसचन भविाग, भज.प. 
वाभशम. 

अधीक्षक अभियंता व सभचव, 
आंतरराज्य भनयंत्रण मंडळ, 
नागपूर. 
 

भरक्त पदी 

11.  श्री.सुभनल जनादगन 
वजंारी 

कायगकारी अभियंता, 
राज्यस्तरीय तांभत्रक सल्लागार 
सभमती, नाभशक.  

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लािक्षेत्र भवकास प्राभधकरण, 
जळगांव. 

भरक्त पदी 

 
4. संबधंीत वभरष्ट्ठ अभधकाऱयांना सूभचत करण्यात येते की, अ.क्र.2 येथील श्री.जयंत सदाभशव शशदे 
यांना श्री.ह.भव.गुणाले यांच्या भनयतकालीक बदलीचे आदेश भनगगभमत ााल्यानंतर अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता कायगमुक्त कराव.े 
5. पदोन्नत ाालेल्या वरील अभधकाऱयांना सामान्य प्रशासन भविागाच्या भद.28.04.2015, 
भद.16.07.2015 व भद.15.06.2017 रोजीच्या महसूली भविाग वाटप भनयमामधील तरतूदीनुसार महसूली 
भविाग वाटप करण्यात आलेले आहेत.   
6. वरील पभरच्छेद-1 मधील अभधकाऱयांपैकी खालील अभधकाऱयांच्या सेवा मृद व जलसंधारण 
भविागाकडे वगग करण्यात आल्या असून त्यांना सामान्य प्रशासन भविागाच्या भद.28.04.2015, 
भद.16.07.2015 व भद.15.06.2017 रोजीच्या महसलूी भविाग वाटप भनयमामधील तरतूदीनुसार वाटप 
करण्यात आलेल्या महसलूी भविागातील भरक्त असलेल्या पदांवर सभवस्तर पदस्थापनेच े आदेश मृद व 
जलसंधारण भविागामार्ग त स्वतंत्रपणे भनगगभमत करण्यात यावते. 
 

अ.क्र. अभधकाऱयाच ेनाव सध्या धारण करीत असललेे पद वाटप केललेा 
महसूली भविाग 

1 2 3 4 
1.  श्री.संजय सदाभशवराव देशमुख संकल्पभचत्र भविाग (उशसयो क्र.1) मसंसं, 

नाभशक   
नाभशक 

2.  श्री.शरद भनळकंठराव तायडे लघुशसचन(जलसंधारण) भविाग, अमरावती           अमरावती 
3.  श्री.सुभवरवेंद्र सखाराम खांडेकर पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे मुख्यालय          कोकण-2 
4.  श्रीमती रश्मी संदीप देशमुख पाटबंधारे संशोधन भविाग, अकोला अमरावती 
5.  श्री.योगेश रामदास दािाडे कृष्ट्णा शसचन भविाग, सातारा  औरंगाबाद 
6.  श्री.उदय सखाराम सुयगवशंी गुण भनयंत्रण भविाग क्र.2, सातारा पुणे 
7.  श्री.महेंद्र गोशवदराव गणवीर पाटबंधारे प्रकल्प अन्वषेण मंडळ, नागपूर   नागपूर 
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7. सदर पदोन्नत अभधका-यांना कळभवण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/भनयकु्तीचे आदेश प्राप्त 
ााल्यापासून तात्काळ भनयकु्तीच्या भठकाणी हजर होणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे ते भवभहत मुदतीत 
भनयकु्तीच्या भठकाणी हजर ााले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन भनणगय, सामान्य प्रशासन भविाग क्र.एसआरव्ही-1087/1131/प्र.क्र.11/89/बारा, भद.30.04.1991 
मधील तरतूदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
8. वरील पदोन्नत अभधकारी हे नवीन भनयकु्तीच्या जागी कोणत्या भदनांकास हजर ााल े याबाबत 
शासनास doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत कराव.े 
9. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201805071811148727 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
        (सु.गं.गागंरकर) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत,   

1) मा.राज्यपाल महोदयांचे सभचव. 
2) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सभचव. 
3) मा.मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य. 
4) अपर मुख्य सभचव (सेवा), सामान्य प्रशासन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5) प्रधान सभचव (जलसंपदा)/ सभचव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेभव)/ सभचव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा भविाग, 

मंत्रालय, मंुबई.  
6) सभचव, मृद व जलसंधारण भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7) सवग महासंचालक/कायगकारी संचालक, जलसंपदा भविाग  
8) सवग मुख्य अभियंता व सहसभचव, जलसंपदा भविाग, मंत्रालय,मंुबई . 
9) सवग मुख्य अभियंता, जलसंपदा भविाग. 
10) सवग अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा भविाग. 
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), 1-मंुबई / 2-नागपूर. 
12) खाजगी सभचव, मा.मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मंुबई. 
13) खाजगी सभचव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मंुबई. 
14) खाजगी सभचव, मा.राज्य मंत्री (जलसंपदा) 
15) संबंधीत अभधकारी. (कायालय प्रमुखामार्ग त) 
16) संबंधीत भजल्हा कोषागार अभधकारी. 
17) सवग कायासने जलसंपदा भविाग, मंत्रालय, मंुबई . 

18) कायासन आ (वगग-1), संग्रहाथग. 

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