अवर सचिव पदावरून उप सचिव
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन चवभाग
शासन आदे श क्रमाांकः उसप-1321/प्र.क्र.60/का.14
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरू िौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
चदनाांक:- 23 जुलै, 2021
आदे श
खालील अवर सचिवाांना या आदे शाच्या चदनाांकापासून उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती
दे ण्यात येत असून त्याांिी पदोन्नतीनांतरिी पदस्थापना त्याांच्या नावासमोर स्तांभ 5 मध्ये दशगचवण्यात
आलेल्या चवभागामध्ये करण्यात येत आहे .अ.

अवर सचिवाांिे नाव

क्र.

जात

सध्यािा चवभाग

प्रवगग

उप सचिव पदावर
पदोन्नतीनांतर
पदस्थापनेिा चवभाग

1
1

2
श्री. सांजय कृष्ट्णा भोसले

3

4

5

अ.जा.

सामान्य प्रशासन

चनयोजन चवभाग

चवभाग
2

श्री. दादासाहेब सोपान खताळ

भ.ज.क

चनयोजन चवभाग

उद्योग, ऊजा व कामगार
चवभाग

3

श्री. प्रताप पाांडुरांग लुबाळ

भ.ज.क

सामाचजक न्याय व

उच्ि व तांत्र चशक्षण चवभाग

चवशेष सहाय्य चवभाग
(प्रचतचनयुक्तीराज्यपालाांिे सचिव
कायालय आस्थापना
राजभवन)
4
5
6

श्री. कैलास तारािांद साळुां के
श्री. रववद्र चसताराम जराांडे
श्री. चनवृत्ती भागुजी मराळे

अ.ज.
भ.ज.क
भ.ज.क

इतर मागास बहु जन

इतर मागास बहु जन

कल्याण चवभाग

कल्याण चवभाग

मचहला व बाल

सावगजचनक बाांधकाम

चवकास चवभाग

चवभाग

इतर मागास बहु जन

कृचष व पदु म चवभाग

कल्याण चवभाग
7

श्री. सांतोष चवठोबा गावडे

भ.ज.क

उच्ि व तांत्रचशक्षण
चवभाग
प्रचतचनयुक्ती मा.राज्यमांत्री,
सावगजचनक बाांधकाम
(सा.उ. वगळू न), मृद व
जलसांधारण, वने,
पशुसांवधगन,
दु ग्धव्यवसाय चवकास
व मत्स्यव्यवसाय,
सा.प्र.चव.

प्रपत्र बढती मा.राज्यमांत्री, सावगजचनक
बाांधकाम (सा.उ. वगळू न),
मृद व जलसांधारण, वने,
पशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय
चवकास व मत्स्यव्यवसाय,
सा.प्र.चव. याांिे
कायालयातील चवशेष
कायगकारी अचधकारी या
पदावर
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अ.

अवर सचिवाांिे नाव

क्र.

जात

सध्यािा चवभाग

प्रवगग

उप सचिव पदावर
पदोन्नतीनांतर
पदस्थापनेिा चवभाग

1
8

2
श्री. अांकुश पाांडुरांग वशगाडे

3

4

5

भ.ज.क

महसूल व वन चवभाग

सहकार, पणन व
वस्त्रोद्योग चवभाग

9

श्री. चनचतन वसांतराव

अ.जा.

गायकवाड

उद्योग, ऊजा व

ग्रामचवकास चवभाग

कामगार चवभाग
(प्रचतचनयुक्ती - राज्य
पोलीस तक्रार
प्राचधकरण, मुांबई)

10

श्री. सुरेंद्र लोकप्पा अांचबलपुरे

अ.जा.

चनयोजन चवभाग

सहकार, पणन व

(प्रचतचनयुक्ती -

वस्त्रोद्योग चवभाग

महाव्यवस्थापक,
मांत्रालय आहार/
उपाहारगृह)
11

श्री. राजेंद्र नाथा सवने

अ.जा.

ग्रामचवकास चवभाग

सामाचजक न्याय व चवशेष
सहाय्य चवभाग

12

श्री. वसांत चभमराव माने

अ.जा.

पाणी पुरवठा व

गृह चवभाग

स्वच्छता चवभाग
13

श्री. सांचदप शामराव काांबळे

अ.जा.

गृह चवभाग

पयावरण चवभाग

14

श्री. रववद्र नारायण माळी

इमाव

चवत्त चवभाग

चवत्त चवभाग

15

श्री. शैलेश तुकाराम जाधव

खुला

पयगटन व साांस्कृचतक

पयगटन व साांस्कृचतक कायग

कायग चवभाग

चवभाग

सामान्य प्रशासन

चवत्त चवभाग

16

श्री. बबन रां गनाथ माळी

अ.ज.

चवभाग
17

श्री. श्रीकाांत दे चवदासराव लोंढे

भ.ज.ब

चवत्त चवभाग

ग्राम चवकास चवभाग

18

श्रीमती रीना चवठ्ठल फणसेकर

अ.ज.

शालेय चशक्षण व

प्रपत्र बढती - राज्य

क्रीडा चवभाग

माचहती आयोग, कोकण

(प्रचतचनयुक्ती - राज्य

खांडपीठ, नवी मुांबई याांिे

माचहती आयोग,

कायालयातील उप सचिव

कोकण खांडपीठ)

पदावर

भ.ज.क

जलसांपदा चवभाग

जलसपांदा चवभाग

अ.ज.

उद्योग, ऊजा व

प्रपत्र बढती - राज्य

कामगार चवभाग

माचहती आयोग, नागपूर

(प्रचतचनयुक्ती - राज्य

खांडपीठ, नागपूर याांिे

माचहती आयोग,

कायालयातील उप सचिव

नागपूर खांडपीठ,

पदावर

19

श्री. अचनल चवठ्ठल दे वकाते

20

श्रीमती रोचहणी प्रभाकर जाधव

नागपूर)
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अ.

अवर सचिवाांिे नाव

क्र.

जात

सध्यािा चवभाग

प्रवगग

उप सचिव पदावर
पदोन्नतीनांतर
पदस्थापनेिा चवभाग

1

2

3

4

5

21

श्री. चवष्ट्णद
ु ास पुांडचलक घोडके

खुला

सावगजचनक आरोग्य

सामाचजक न्याय व चवशेष

चवभाग

सहाय्य चवभाग

सावगजचनक आरोग्य

चनयोजन चवभाग

22

श्री. सांजीव हचरश्चांद्र धुरी

खुला

चवभाग
23

श्रीमती सांजना प्रदीप खोपडे

खुला

सामान्य प्रशासन

चनयोजन चवभाग

चवभाग
24
25

श्री. चशवदास महादे व धुळे
श्री. हे मांत गोरखनाथ म्हापणकर

इमाव
खुला

सामान्य प्रशासन

सावगजचनक आरोग्य

चवभाग

चवभाग

सामान्य प्रशासन

कृचष व पदु म चवभाग

चवभाग
26
2.

श्री. चवनायक अरववद धोत्रे

खुला

चवत्त चवभाग

चवत्त चवभाग

श्री.सां.चव.गावडे , श्रीमती चर.चव.फणसेकर व श्रीमती रो.प्र.जाधव याांना महाराष्ट्र नागरी सेवा

(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आचण चनलांबन, बडतफी व सेवत
े ून काढू न टाकणे याांच्या काळातील प्रदाने)
चनयम, 1981 मधील चनयम 40, पचरचशष्ट्ट-2, अट क्र.18 नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती)
दे ण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीिा कालावधी हा आदेशाच्या चदनाांकापासून 6 मचहन्याांिा
राहील. त्यानांतर सदर अचधकाऱयाांनी मांत्रालयीन चवभागात हजर होणे आवश्यक राहील.
3.

मा.उच्ि न्यायालय, मुांबई याांनी याचिका क्र.2797/2015 मध्ये चद.4.8.2017 रोजी चदलेल्या

चनणगयाचवरोधात राज्य शासनाने मा.सवोच्ि न्यायालयात चवशेष अनुज्ञा याचिका क्र.28306/2017 दाखल
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलांचबत आहे . सामान्य प्रशासन चवभाग, कायासन-16-ब याांच्या शासन
चनणगय चद.7.5.2021 मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सवग चरक्त पदे चद.25.5.2004 च्या
स्स्थतीनुसार चनव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ट्ठतेनुसार मा.सवोच्ि न्यायालयाच्या चनणगयाच्या अधीन
राहू न भरण्यात येत आहे त.
4.

सदर अचधकाऱयाांना उप सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहू न दे ण्यात

येत आहे .(अ) सदर अचधकाऱयाांचवरुध्द आदेशाच्या चदनाांकापयंत कोणत्याही प्रकारिी चवभागीय िौकशी सुरू
झालेली नाही.
(ब) प्रचतचनयुक्तीवर असलेले ज्येष्ट्ठ अचधकारी याांिे प्रत्यावतगन झाल्यानांतर त्याांच्यासाठी उप सचिव
सांवगात चरक्त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कचनष्ट्ठतम अचधकाऱयाांला पदावनत
करण्याच्या अधीन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या दे ण्यात येत आहे त.
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(क) सदरिी पदोन्नती अत्यांत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय चनकड म्हणून लोकचहतास्तव
दे ण्यात आली आहे.
(ड) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे सांबचां धत अचधकाऱयाांना चनयचमत पदोन्नतीिे म्हणजेि ज्येष्ट्ठतेिे
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत.
(इ) सदर पदोन्नती मा.सवोच्ि न्यायालयात दाखल केलेल्या चवशेष अनुज्ञा याचिका
क्र.28306/2017 व चवशेष अनुमती याचिका क्र.25181/2018 व त्यातील आय.ए.
क्र.2590/2019 मध्ये होणाऱया चनणगयाच्या अधीन राहू न करण्यात येत आहे .
(ई) सदर पदोन्नती मा.उच्ि न्यायालय, मुांबई येथील प्रलांचबत असलेल्या चरट चपटीशन (स्टॅ म्प)
क्र.10876/2021 व चरट चपटीशन (स्टॅ म्प) क्र.10878/2021 यामधील आय.ए.(स्टॅ म्प)
क्र. 10910/2021 व 10911/2021 तसेि चरट चपटीशन (स्टॅ म्प) क्र.10909/2021 मध्ये
होणाऱया चनणगयाच्या अधीन राहू न करण्यात येत आहे .
5.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेिे चवचनयमन) चनयमावली 2021 मधील २ (ड) येथील तरतुदीनुसार

पदोन्नतीने चनयुक्ती होणाऱया सदर अचधकाऱयाांनी पदोन्नतीिे आदे श चनघाल्याच्या तारखेपासून
३० चदवसाांच्या चवचहत मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्यक आहे .
6.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रचसध्द

करण्यात आला असून त्यािा सांगणक सांकेताांक 202107231936410207 असा आहे. हा आदेश चडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

SUCHITA MOHAN
MAHADIK
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( सु. मो. महाचडक )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रचत,
1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
2. मा.मुख्यमांत्रयाांिे प्रधान सचिव
3. मा.राज्यमांत्री, सामान्य प्रशासन
4. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन चवभाग, मांत्रालय, मुांबई
5. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सवग सांबांचधत मांत्रालयीन चवभाग
6. राज्यपालाांिे सचिव कायालय, राजभवन, मुांबई
7. सचिव, राज्य माचहती आयोग मुख्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर, मुांबई 32
8. राज्य माचहती आयुक्त, राज्य माचहती आयोग, कोकण खांडपीठ, नवी मुांबई
9. राज्य माचहती आयुक्त, राज्य माचहती आयोग, नागपूर खांडपीठ नागपूर,
10. सदस्य सचिव, राज्य पोलीस तक्रार प्राचधकरण, मुांबई
11. सह / उप सचिव (आस्थापना), सवग सांबांचधत मांत्रालयीन चवभाग
12. सह सचिव/ उप सचिव (का.21/का.6)
13. सांबचां धत अचधकारी, चवभागामाफगत
14. चनवड नस्ती, सग्रांहाथग.
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