
अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील 
उपसांचालक-गट `अ` (राजपत्रित) सांवगातील 
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महाराष्ट्र शासन 
त्रनिोजन त्रवभाग 

शासन आदेश क्रमाांकः बदली १११5/प्र.क्र. 68/का-१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
त्रवस्तार इमारत, मांिालि, मुांबई-400 032 

तारीख:  30 मे, २०१५ 
 

शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीि कमथचा-िाांच्िा बदलिाांच ेत्रवत्रनिमन आत्रि शासकीि कतथव्िे पार पाडताना होिा-िा 

त्रवलांबास प्रत्रतबांि अत्रित्रनिम, २००५ च े कलम ४ (1) ते ४ (४) मिील तरतूदीनुसार अर्थ व साांख्यिकी 
सांचालनालिातील उपसांचालक, गट-अ (राजपत्रित) (रुपिे 15600-39100 + गे्रड वतेन रुपिे 5400) िा 
सांवगातील खाली नमूद केलेलिा अत्रिका-िाांची सक्षम प्रात्रिकाऱ्िाच्िा मान्ितेने प्रशासकीि कारिास्तव बदली 
करण्िात िेत असून त्िाांची पदस्र्ापना खालील तक्तत्िातील स्तांभ क्र.४ मध्िे दशथत्रवलेलिा पदावर करण्िात िेत 
आहे :- 

अ.क्र. अत्रिका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

1. श्री. श. के. म्हेि,े  त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, सोलापरू  

सांयिा शास्त्रज्ञ (वगथ-1), सहकार 
आिुक्तत व त्रनबांिक, सहकारी सांस्र्ा, 
पिेु िा त्ररक्तत पदावर 

2. श्रीमती मां.त्रद.घोडे,  त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, पिेु 

श्री.श.के.म्हेि,े त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, सोलापरू िाांचे जागी 

3. श्री. प्र. रा. कें भावी,  त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, साांगली 

श्रीमती मां.त्रद.घोडे, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, पिेु िाांच ेजागी 

4. श्री.भ.ज. जगदाळे, त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी,त्रजलहा 
त्रनिोजन सत्रमती कािालि, 
कोलहापरू 

श्री.प्र.रा.कें भावी, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, साांगली िाांच ेजागी 

5. श्रीमती 
स.शां.िादव,  

उपसांचालक (रानपा), मुयि   
कािालि, मुांबई 

श्री.भ.ज.जगदाळे, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, कोलहापरू िाांच ेजागी 

6. श्रीमती ऋ. त्रद. 
आत्रडवरेकर,  

उपसांचालक (मात्रहती सांचत्रिका), 
मुयि कािालि, मुांबई  

श्रीमती रु. प्र. र्ोते,उपसांचालक, 
ग्रामत्रवकास व जलसांिारि त्रवभाग 
(एग्रात्रवका), मांिालि, मुांबई िाांचे जागी  

7. श्रीमती रु. प्र. र्ोते, उपसांचालक, ग्रामत्रवकास व श्रीमती ऋ.त्रद.आत्रडवरेकर, 
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अ.क्र. अत्रिका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

जलसांिारि त्रवभाग (एकाख्त्मक 
ग्रामीि त्रवकास कािथक्रम), मुांबई 

उपसांचालक (मात्रहती सांचत्रिका), मुयि 
कािालि, मुांबई िाांच ेजागी  

8. श्री.ि.गां.सुटे, त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि,  भांडारा 

श्री. सां. रा. भाांगरे, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, गडत्रचरोली िाांचे जागी 

9. श्री.मु.मा.सोनकुसरे त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, चांद्रपरू 

श्री. ि.गां.सटेु, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, भांडारा िाांच ेजागी 

10. श्री.त्रक.प्र. 
त्रगरगाांवकर  

त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, नाांदेड 

सहािक आिकु्तत (मानव त्रवकास),मानव 
त्रवकास आिुक्ततालि,औरांगाबाद िा 
त्ररक्तत पदावर 

11. श्री.ब.स.खांदारे त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, हहगोली 

श्री.त्रक.प्र.त्रगरगाांवकर,त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि,नाांदेड िाांच ेजागी 

12. श्री. म. का. भाांगे त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, उस्मानाबाद 

सांशोिन अत्रिकारी (वगथ-1), मुयि 
अत्रभिांता, लघुहसचन (जलसांपदा) 
कािालि, पिेु 

13. श्री.ज्ञा.व.आांबकेर त्रवशेष कािथ अत्रिकारी, तीर्थक्षेि 
त्रवकास कािथक्रम (शेगाांव), 
त्रवभागीि आिकु्तत कािालि, 
अमरावती 

श्री. ग. रु. वािाळ, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, अकोला िाांचे जागी 

14. श्री. प्र.त्रन.पोतदार त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, नात्रशक 

श्रीमती रु.ज.पाटील, वत्ररष्ट्ठ सांशोिन 
अत्रिकारी, अपर आिकु्तत आत्रदवासी 
त्रवकास िाांचे कािालि, नात्रशक िाांच े
जागी 

2. श्री. प्र. श्रा. डािरे, त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती कािालि, विा िाांना बदली 
अत्रित्रनिमातील कलम ५ (ख) नुसार एक वषासाठी मुदतवाढ देण्िात िेत आहे.   

3. बदली आदेशात बदल करुन घेण्िासाठी प्रत्िक्ष वा अप्रत्िक्षपिे दबाव आिण्िाचा प्रित्न केलिास तो 
अत्रिकारी त्रशस्तभांगत्रवषिक कारवाईसाठी पाि ठरेल. 

4. सांबांत्रित कािालि प्रमुखाांनी सांबांत्रित अत्रिकाऱ्िाांच्िा पदाचा पदभार अन्ि अत्रिकाऱ्िाांकडे सोपवून िा 
अत्रिकाऱ्िाांना बदलीच्िा पदावर रुजू होण्िाकत्ररता तात्काळ कािथमुक्तत कराव.े  तसेच बदली केलेलिा पदावर 
वरील अत्रिकारी त्िाांना देि / अनुज्ञेि असलेलिा पदग्रहि अविीत रुजू न झालिास सांबांत्रित कािालिाने त्िाांच े
वतेन काढू निे.  कोित्िाही पत्ररख्स्र्तीत प्रत्रतक्षािीन कालाविी त्रनित्रमत करण्िात िेिार नाही. िासांदभात त्रवत्त 
त्रवभागाच्िा शासन त्रनिथि, क्रमाांक:  सेत्रनव-े१००१/१३०/सेवा-४, त्रदनाांक ०२.०६.२००३ मिील पत्ररत्रशष्ट्ट-१, 
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त्रनिम क्र.९(१४(एफ) शेरा क्र.२ नुसार सक्ततीचा प्रत्रतक्षा कालाविी त्रनमाि होण्िास जबाबदार ठरिा-िा सांबांत्रित 
अत्रिका-िावर जबाबदारी  त्रनत्रित करण्िात िेईल. 

5. बदली झालेले अत्रिकारी बदलीच्िा कािालिात रुजू झालिानांतर त्िाांनी तात्काळ सांबांत्रित आहरि व 
सांत्रवतरि अत्रिका-िाांशी सांपकथ  सािून ई-प्रोफाईल अद्यावत करण्िाची कािथवाही सात त्रदवसाांच्िा आत करावी. 
अद्यावत केलेले ई-प्रोफाईल सांबांत्रित कािालिाने सांबांत्रित अत्रिका-िाांच्िा त्िा मत्रहन्िाचा वतेन देिकासोबत 
कोषागार कािालिास सादर केलिात्रशवाि त्िाांच े वतेन देिक कोषागार कािालिाने पात्ररत करु निे. तसेच, 
अद्यावत ई-प्रोफाईलच्िा प्रती सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि व शासनास पाठत्रवण्िात िावी.  
ई-प्रोफाईल अद्यिावत करण्िाची जबाबदारी सांबांत्रित कािालि प्रमुखाांची राहील. 

6. काही अत्रिकारी बदली आदेशाच ेपालन करीत नाहीत. त्िामुळे प्रशासकीि कामकाजात अडर्ळा उत्पन्न 
होतो अस े त्रनदशथनास आले आहे. िास्तव वरील अत्रिकाऱ्िाांनी त्िाांना देि / अनुज्ञेि असलेलिा पदग्रहि 
अविीतच बदलीच्िा त्रठकािी रुजू व्हाव.े िाबाबत त्रदरांगाई झालिाच े व शासन आदेशाचा भांग झालिाच े
त्रनदशथनास आलिास सांबांत्रितात्रवरुध्द त्रशस्तभांगाची कारवाई करण्िात िेईल िाची नोंद घ्िावी. 

7. बदली करण्िात आलेलिा अत्रिका-िाांनी त्िाांना कािथमुक्तत केलिाबाबतच्िा आत्रि त्िाांनी कािथभार 
स्वीकारलिाच्िा आदेशाची प्रत िा त्रवभागास अगे्रत्रषत करावी. 

8. सदरहू शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि 
करण्िात आला असनू त्िाचा सांकेताांक 201505301554072016 असा आहे.  हा आदेश त्रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांत्रकत करुन काढण्िात िेत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्िपाल िाांच्िा आदेशानुसार व नावाने,  

  
 

 

           ( त्रप्रिाांका रां.छापवाल े) 
                  अवर सत्रचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत्रत, 
1) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेिता/लेखापत्ररक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुांबई/नागपरु, 
2) मा.मुयिमांिी/मा.मांिी (त्रनिोजन)/मा.राज्िमांिी (त्रनिोजन) िाांचे खाजगी सत्रचव,मांिालि, 

मुांबई. 
3) सवथ त्रवभागीि आिकु्तत, कोकि त्रवभाग, पिेु, नात्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू 
4) सहकार आिकु्तत व त्रनबांिक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज्ि, पिेु 
5) अपर आिकु्तत, आत्रदवासी त्रवकास प्रकलप िाांचे कािालि, नात्रशक 
6) त्रजलहात्रिकारी, सोलापरू, पिेु, साांगली, कोलहापरू, नाांदेड, औरांगाबाद, हहगोली, उस्मानाबाद, 

नात्रशक भांडारा, चांद्रपरू, अमरावती, अकोला 
7) आिुक्तत, महाराष्ट्र मानव त्रवकास त्रमशन, औरांगाबाद. 
8) सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) सांचालक, एकाख्त्मक ग्रामीि त्रवकास कािथक्रम,ग्रामत्रवकास व जलसांिारि त्रवभाग, 
मांिालि, मुांबई 

10) मुयि अत्रभिांता, लघुहसचन (जलसांपदा) िाांचे कािालि, पिेु 
11) सवथ सह सत्रचव/उप सत्रचव, त्रनिोजन त्रवभाग, मांिालि, मुांबई. 
12) सवथ सह सांचालक, प्रादेत्रशक कािालि, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, कोकि त्रवभाग, 

पिेु, नात्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू 
13) अपर मुयि सत्रचव (त्रनिोजन), मांिालि, मुांबई िाांचे वत्ररष्ट्ठ स्वीि सहािक 
14) सवथ त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती कािालि, 
15) अवर सत्रचव (आस्र्ापना), ग्रामत्रवकास व जलसांिारि त्रवभाग, मांिालि, मुांबई 
16) अवर सत्रचव (आस्र्ापना), जलसांपदा त्रवभाग, मांिालि, मुांबई 
17) अत्रिदान व लेखा अत्रिकारी, मुांबई, 
18) त्रनवासी लेखा पत्ररक्षा अत्रिकारी, मुांबई, 
19) त्रजलहा साांख्यिकी अत्रिकारी, त्रजलहा साांख्यिकी कािालि, सोलापरू, पिेु, साांगली, 

कोलहापरू, नाांदेड, औरांगाबाद, हहगोली, उस्मानाबाद, नात्रशक, भांडारा, चांद्रपरू, अमरावती, 
अकोला 

20) त्रजलहा कोषागार अत्रिकारी, त्रजलहा कोषागार कािालि, सोलापरू, पिेु, साांगली, 
कोलहापरू, नाांदेड, औरांगाबाद, हहगोली, उस्मानाबाद, नात्रशक, भांडारा, चांद्रपरू, अमरावती, 
अकोला 

21) सवथ सांबांत्रित अत्रिकारी (अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिामाफथ त) 
22) त्रनवड नस्ती,  

 

 



                                              पषृ्ठ 2 पकैी 1  

अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील 
उपसांचालक-गट `अ` (राजपत्रित) सांवगातील 
अत्रिका-िाांच्िा बदलिाांबाबत    

 
महाराष्ट्र शासन 
त्रनिोजन त्रवभाग 
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मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
त्रवस्तार इमारत, मांिालि, मुांबई-400 032 

तारीख:  ०२ जून, २०१५ 
 

शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीि कमथचा-िाांच्िा बदलिाांच ेत्रवत्रनिमन आत्रि शासकीि कतथव्िे पार पाडताना होिा-िा 

त्रवलांबास प्रत्रतबांि अत्रित्रनिम, २००५ चे कलम ४ (5) मिील तरतूदीनुसार अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील 
उपसांचालक,  गट-अ (राजपत्रित) (रुपिे 15600-39100 + गे्रड वतेन रुपिे 5400) िा सांवगातील खाली नमूद 
केलेलिा अत्रिका-िाांची सक्षम प्रात्रिकाऱ्िाच्िा मान्ितेने प्रशासकीि कारिास्तव बदली करण्िात िेत असून 
त्िाांची पदस्र्ापना खालील तक्तत्िातील स्तांभ क्र.४ मध्िे दशथत्रवलेलिा पदावर करण्िात िेत आहे :- 

अ.क्र. अत्रिका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

1. श्री.ग.रु.वािाळ,  त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, अकोला 

श्री. मु. मा. सोनकुसरे, त्रजलहा त्रनिोजन 
अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, चांद्रपरू िाांच ेजागी. 

2. श्री.स.रा.भाांगरे,  त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, 
त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती 
कािालि, गडत्रचरोली 

त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, त्रजलहा 
त्रनिोजन सत्रमती कािालि, 
अहमदनगर िा त्ररक्तत पदावर. 

3. श्री.स.ुहे.आांगे्रकर,   वत्ररष्ट्ठ सांशोिन अत्रिकारी, मुयि 
कािालि, मुांबई 

श्री.ज्ञा.व.आांबकेर, त्रवशेष कािथ 
अत्रिकारी, त्रतर्थक्षेि त्रवकास कािथक्रम 
(शेगाांव), त्रवभागीि आिकु्तत कािालि, 
अमरावती िाांच ेजागी. 

2. बदली आदेशात बदल करुन घेण्िासाठी प्रत्िक्ष वा अप्रत्िक्षपिे दबाव आिण्िाचा प्रित्न केलिास तो 
अत्रिकारी त्रशस्तभांगत्रवषिक कारवाईसाठी पाि ठरेल. 

3. सांबांत्रित कािालि प्रमुखाांनी सांबांत्रित अत्रिकाऱ्िाांच्िा पदाचा पदभार अन्ि अत्रिकाऱ्िाांकडे सोपवून िा 
अत्रिकाऱ्िाांना बदलीच्िा पदावर रुजू होण्िाकत्ररता तात्काळ कािथमुक्तत कराव.े   

4. बदली झालेले अत्रिकारी बदलीच्िा कािालिात रुजू झालिानांतर त्िाांनी तात्काळ सांबांत्रित आहरि व 
सांत्रवतरि अत्रिका-िाांशी सांपकथ  सािून ई-प्रोफाईल अद्यावत करण्िाची कािथवाही सात त्रदवसाांच्िा आत करावी. 
अद्यावत केलेले ई-प्रोफाईल सांबांत्रित कािालिाने सांबांत्रित अत्रिका-िाांच्िा त्िा मत्रहन्िाचा वतेन देिकासोबत 
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कोषागार कािालिास सादर केलिात्रशवाि त्िाांच े वतेन देिक कोषागार कािालिाने पात्ररत करु निे. तसेच, 
अद्यावत ई-प्रोफाईलच्िा प्रती सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि व शासनास पाठत्रवण्िात िावी.  
ई-प्रोफाईल अद्यिावत करण्िाची जबाबदारी सांबांत्रित कािालि प्रमुखाांची राहील. 

5. काही अत्रिकारी बदली आदेशाच ेपालन करीत नाहीत. त्िामुळे प्रशासकीि कामकाजात अडर्ळा उत्पन्न 
होतो अस े त्रनदशथनास आले आहे. िास्तव िाबाबत त्रदरांगाई झालिाच े व शासन आदेशाचा भांग झालिाच े
त्रनदशथनास आलिास सांबांत्रितात्रवरुध्द त्रशस्तभांगाची कारवाई करण्िात िेईल िाची नोंद घ्िावी. 

6. बदली करण्िात आलेलिा अत्रिका-िाांनी त्िाांना कािथमुक्तत केलिाबाबतच्िा आत्रि त्िाांनी कािथभार 
स्वीकारलिाच्िा आदेशाची प्रत िा त्रवभागास अगे्रत्रषत करावी. 

7. सदरहू शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि 
करण्िात आला असनू त्िाचा सांकेताांक 201506021604300016 असा आहे.  हा आदेश त्रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांत्रकत करुन काढण्िात िेत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्िपाल िाांच्िा आदेशानुसार व नावाने,  
  

 

           ( त्रप्रिाांका रां.छापवाल े) 
                  अवर सत्रचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत्रत, 
1) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेिता/लेखापत्ररक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुांबई/नागपुर, 
2) मा.मुयिमांिी/मा.मांिी (त्रनिोजन)/मा.राज्िमांिी (त्रनिोजन) िाांच ेखाजगी सत्रचव,मांिालि, मुांबई. 
3) सवथ त्रवभागीि आिुक्तत, कोकि त्रवभाग, पुिे, नात्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर 
4) त्रजलहात्रिकारी, अकोला, गडत्रचरोली, चांद्रपूर, अमरावती, अहमदनगर   
5) सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई, 
6) सवथ सह सत्रचव/उप सत्रचव, त्रनिोजन त्रवभाग, मांिालि, मुांबई. 
7) सवथ सह सांचालक, प्रादेत्रशक कािालि, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, कोकि त्रवभाग, पुिे, 

नात्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर 
8) अपर मुयि सत्रचव (त्रनिोजन), मांिालि, मुांबई िाांच ेवत्ररष्ट्ठ स्वीि सहािक 
9) सवथ त्रजलहा त्रनिोजन अत्रिकारी, त्रजलहा त्रनिोजन सत्रमती कािालि, 
10) अवर सत्रचव (का.1444),त्रनिोजन त्रवभाग, मांिालि, मुांबई 
11) अत्रिदान व लेखा अत्रिकारी, मुांबई, 
12) त्रनवासी लेखा पत्ररक्षा अत्रिकारी, मुांबई, 
13) त्रजलहा कोषागार अत्रिकारी, त्रजलहा कोषागार कािालि, अकोला, गडत्रचरोली, चांद्रपूर, अमरावती, 

अहमदनगर.   
14) सवथ सांबांत्रित अत्रिकारी (अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिामाफथ त). 
15) त्रनवड नस्ती. 

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

