विद्युत विरीक्षणालयातील विलंवित अविकाऱयांिा
शासि सेित
े पुि:स्थावपत करण्यािाित.
महाराष्ट्र शासि
उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग
शासि आदे श क्र. मुविवि-2021/प्र.क्र. 77/ऊर्जा-5
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंिई-400 032.
वदिांक: 22 र्जुलै, 2021.
संदभभ: 1) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, शासि विणभय क्र. आयएलई-2015/प्र. क्र. 86/ प्रशासि-3,
वद. 30/06/2015
2) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, शासि आदे श क्र. मुविवि-2017/प्र.क्र. 03/ऊर्जा-5,
वद. 15/02/2017.
3) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, शासि आदे श क्र. मुविवि-2017/प्र.क्र. 193/ऊर्जा-5,
वद. 16/06/2017.
4) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, शासि आदे श क्र. मुविवि-2019/प्र.क्र. 86/ऊर्जा-5,
वद. 08/07/2019.
5) विलंिि आढािा सवमतीचे इवतिृत्त वद.23/08/2019 ि वद. 20/11/2020.
प्रस्ताििा:
विद्युत विरीक्षणालयातील खालील वििरणपत्रात दशभविलेल्या अविकाऱयाविरुध्द लाचलुचपत प्रवतिंिक
विभागािे केलेल्या कारिाईच्या अिुषंगािे त्यांिा संदभभ क्र. 2 ते 4 येथील आदेशान्िये विलंित करण्यात आले आहे .
अ.

अविकाऱयाचे

क्र.

पदिाम

1

िाि

ि विलंवित

विलंिि

विलंििाचा

कायालय ि महसूली महसूली

आदे शाचा

वदिांक

विभाग

वदिांक

श्री. श्री. रं . िारडकर, विद्युत
शाखा अवभयंता

विरीक्षण

केले

ते मूळ
विभाग

विरीक्षक, औरं गािाद 15/02/2017
विभाग,

शेरा

27/12/2016 मािीि
विलंिि

हहगोली
औरं गािाद
2

श्री. प्र. वद. अन्िेकर, विद्युत
शाखा अवभयंता

विरीक्षक, िावशक

विरीक्षण विभाग, िुळे

16/06/2017

17/05/2017 मािीि
विलंिि

िावशक
3

श्री.
शहाणे,

समीर

सुिाकर विद्युत
सहाय्यक विरीक्षण

अवभयंता श्रेणी-2

िुलढाणा
अमरािती

विरीक्षक, अमरािती
विभाग,

08/07/2019 27/06/2019 मािीि
विलंिि
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ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीतील गट-अ ि गट-ि मिील अविकाऱयांच्या विलंििाचा आढािा घेण्यासाठी
संदभभ क्र. 1 येथील शासि विणभयान्िये विलंिि आढािा सवमती गठीत करण्यात आली आहे .
िरील वििरणपत्रात दशभविण्यात आलेल्या अविकाऱयांच्या विलंििाचा आढािा घेण्यासाठी विलंिि आढािा
सवमतीची िैठक वद. 23/08/2019 ि वद. 20/11/2020 रोर्जी संपन्न ााली. सदर िैठकीत सवमतीिे घेतलेल्या
विणभयािुसार उपरोक्त अविकाऱयांचे विलंिि संपष्ट्ु टात आणूि त्यांिा शासि सेित
े अकायभकारी पदािर पुि:स्थावपत
करण्याची वशफारस केली आहे . विलंिि आढािा सवमतीच्या वशफारशीस अिुसरुि उपरोक्त वििरणपत्रातील
अविकाऱयांचे विलंिि संपष्ट्ु टात आणूि त्यांची शासि सेित
े पुि:स्थापिा करण्याची िाि शासिाच्या विचारािीि होती.
यािाित खालीलप्रमाणे आदेश दे ण्यात येत आहे त:शासि आदे श :
विलंिि आढािा सवमतीिे वशफारस केल्यािुसार ि महाराष्ट्र िागरी सेिा (वशस्त ि अपील) वियम, 1979
च्या वियम 4 (5) (क) अन्िये प्रदाि करण्यात आलेल्या शक्तींचा िापर करूि, श्री. श्री. रं . िारडकर, शाखा अवभयंता
(विलंवित), श्री. प्र. वद. अन्िेकर, शाखा अवभयंता (विलंवित) ि श्री. समीर सुिाकर शहाणे, सहाय्यक अवभयंता
श्रेणी-2 (विलंवित) यांचे विलंिि संपष्ट्ू टात आणूि त्यांच्याविरुध्द सुरु असलेल्या विभागीय चौकशी ि न्यायालयीि
प्रकरणांमिील अंवतम विणभयाच्या अिीि राहू ि त्यांिा शासि सेित
े पुि:स्थावपत करण्यात येत आहे .
2.

सामान्य प्रशासि विभागाच्या वद. 20/04/2013 रोर्जीच्या पवरपत्रकातील तरतुदीिुसार उक्त अविकाऱयांची

खालील वििरणपत्रात दशभविण्यात आल्यािुसार पुि:स्थापिेिे पदस्थापिा करण्यात येत आहे.
अ.

अविकाऱयाचे

िाि

ि विलंवित

क्र.

पदिाम

कायालय

1

श्री. श्री. रं. िारडकर,

विद्युत

शाखा अवभयंता

विरीक्षण

केले

ते पुि:स्थापिेिंतर पदस्थापिेचे कायालय

विरीक्षक, विद्युत विरीक्षक, विरीक्षण विभाग, अहमदिगर
विभाग, या कायालयातील एि.एस.1 (घोडे गाि, कर्जभत

हहगोली
2

उपविभाग) या वरक्त पदािर

श्री. प्र. वद. अन्िेकर,

विद्युत

विरीक्षक, विद्युत विरीक्षक, विरीक्षण विभाग क्र.2, ठाणे या

शाखा अवभयंता

विरीक्षण विभाग, िुळे

कायालयातील कक्ष क्र. 5 (िािला कंपाउन्ड ते
सोिाले कंपाउन्ड, िागाि-2 ि िावशक रोड) या
वरक्त पदािर

3

श्री. समीर सु. शहाणे, विद्युत
सहा. अवभयंता श्रेणी-2

विरीक्षक, विद्युत विरीक्षक, विरीक्षण विभाग, अहमदिगर

विरीक्षण
िुलढाणा

3.

विभाग, या कायालयातील एि.एि.4 (कोपरगाि शहर ि
ग्रावमण) या वरक्त पदािर

मुख्य विद्युत विरीक्षक, मुंिई यांिा याद्वारे सूवचत करण्यात येते की, उपरोक्त अविकाऱयांकडे पदस्थापिेिंतर

अकायभकारी स्िरूपाची कामे सोपविण्यात यािीत.
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4.

या आदे शान्िये शासि सेित
े पुि:स्थावपत करण्यात येत असलेल्या अविकाऱयांिी पदस्थापिे च्या वठकाणी

तात्काळ रुर्जू व्हािे ि रुर्जू अहिाल मुख्य विद्युत विरीक्षक, मुंिई यांच्यामाफभत शासिास सादर करािा. सदर
अविकारी पदस्थापिेच्या कायालयात ज्या वदिशी रुर्जू होतील, त्या वदिांकापासूि त्यांचे विलंिि संपष्ट्ू टात आल्याचे
समर्जण्यात येईल.
5.

तसेच सदर अविकाऱयांचा विलंिि कालाििी वियवमत करण्यािाितचे आदे श, त्यांच्या विरुध्दच्या

न्यायालयीि प्रकरणाचा ि विभागीय चौकशीचा अंवतम विणभय ााल्यािंतर यथािकाश काढण्यात येतील.
6.

सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 202107221834140410 असा आहे . हा आदे श वडर्जीटल स्िाक्षरीि
साक्षांवकत करूि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्टाचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे,

Prashant Pundlik
Badgeri
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(प्रशांत पु. िडगेरी)
उप सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रवत,
1. श्री. श्रीपाद रं गिाथराि िारडकर, शाखा अवभयंता
2. श्री. प्र. वद. अन्िेकर, शाखा अवभयंता
3. श्री. समीर सु. शहाणे, सहाय्यक अवभयंता श्रेणी-2
द्वारा : मुख्य विद्युत विवरक्षक, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, वतसरा मर्जला, प्रशासकीय इमारत,
रामकृष्ट्ण चेंिर
ु कर मागभ, चेंिर
ु (पूि)भ , मुंिई- 400 071.
प्रत,
1. मुख्य विद्युत विवरक्षक, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, वतसरा मर्जला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ट्ण
चेंिर
ु कर मागभ, चेंिर
ु (पूि)भ , मुंिई- 400 071.
2. अविक्षक अवभयंता, प्रादे वशक विद्युत विरीक्षण मंडळ, मुंिई / पुणे/ औरं गािाद/ िागपूर.
3. महालेखापाल -1 लेखा ि अिुज्ञेयता / लेखा पवरक्षा, महाराष्ट्र, मुंिई.
4. वर्जल्हा कोषागार अविकारी, हहगोली/सोलापूर.
5. सामान्य प्रशासि विभाग, काया -11 अ, मंत्रालय, मुंिई - 400 032.
6. वििडिस्ती ( ऊर्जा-5)
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