
                                                                         नियंत्रक निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई  
                                                                         याचं्या अखत्यारीतील सहायक निधावाटप अनधकारी,  
                                                                         गट-क  संवगातिू निधावाटप अनधकारी/ मुख्य  
                                                                         निरीक्षण अनधकारी, गट-ब (राजपनत्रत) संवगात   
                                                                          पदोन्नती व पदस्थापणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासि 
अन्न,िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, 

िासि आदेि क्रमाकं : पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१४९/ िा.पु.१५. 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय नवस्तार, मंुबई -४०००३२. 
नदिाकं : 16 एनप्रल, २०२१. 

वाचा : सामान्य प्रिासि नवभाग,िासि निणगय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब,    
          नद.१८ फेब्रवुारी, २०२१. 

                                                                -: िासि आदेि :- 
 सि 2018-19 या निवडसूची  वर्षात अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभागातील नियंत्रक 
निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई याचं्या अखत्यारीतील खालील १4 सहायक निधावाटप 
अनधकारी,गट-क वतेिश्रेणी (S-13:35400-112400) यािंा निधावाटप अनधकारी/ मुख्य निरीक्षण 
अनधकारी,गट-ब (राजपनत्रत) वतेिश्रेणी (S-14:38600-122800) या पदावर  या आदेिाद्वारे नवनहत 
अटी व ितींच्या अनधि राहूि निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत असूि, त्याचं्या 
पदस्थापिा त्याचं्या िावापुढे दिगनवलेल्या नठकाणी करण्यात येत आहेत : 

अ.क्र. निधावाटप अनधकारी याचंे िाव पदोन्नतीिे पदस्थापिेचे कायालय 
१ २ ३ 
१ श्रीम. धिश्री महेि शिदे  ग पनरमंडळ 
२ श्री. नदपक िातंाराम पवार  २७ ग -गोरेगाव 
३ श्रीम. आरती अनिल रेणकुादास  प्र.का.प्रत्यक्षात ३९ फ -डोंनबवली उप 
४ श्रीम. श्रध्दा चंद्रकातं सावतं  १९ अ - दादर  
५ श्री. रमेि शत्रबक हाबडे  १७ अ- धारावी 
६ श्रीम. वदंिा प्रदीप नलमये ३५ ई -मुलुंड 
७ श्री. गणेि गोशवद गुडेटवार  १६ अ- शिदेवाडी 
८ श्रीम. प्राची प्रिातं पंडीत ३० ई -भाडूंप 
९ श्री. सुरेंद्र अजुगि जडयार  ४१ फ -ठाणे 

१० श्रीम. नवमल  नवश्विाथ घुगे  २८ ग -कानंदवली 
११ श्री. नकरण साबाजी गावडे  ९ अ- गं्रट रोड 
१२ श्री. मिोहर अजुगि तादंळे  ड पनरमंडळ 
१३ श्रीम. कल्पिा उदय नदनक्षत  ४० फ - उल्हासिगर 
१४ श्रीम. हेमा महेि वाघ  प्रधाि कायालय 

 

2. वरील अनधकारी यािंा निधावाटप अनधकारी/मुख्य निरीक्षण अनधकारी या पदावरील पदोन्नती 
खालील अटी व ितींच्या  अधीि राहुि देण्यात येत आहे : 
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(१) पदोन्नतीच्या कोटयातील नरक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सि २००४ च्या 
सेवाजेष्ट्ठेतेिुसार मा. उच्च न्यायालय, मंुबई याचं्या यानचका क्र.२७९७/२०१५ वरील 
नद.४.८.२०१७ रोजीच्या निणगयानवरोधात राज्य िासिािे मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या नविेर्ष अिुज्ञा क्र.28306/2017 मधील अंनतम निणगयाच्या  अनधि राहुि भरण्यात 
येत आहे. 

 

अ) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्यािे या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या पनरणामी 
निवडसूचीतील अनधकाऱयािंा नियनमतपणाचा व सेवाजेष्ट्ठतेचा कोणताही हक्क नमळणार 
िाही. 

 

३. संबंनधत सहायक निधावाटप अनधकारी यािंी निधावाटप अनधकारी/ मुख्य निरीक्षण अनधकारी  
पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ि स्वीकारल्यास सामान्य प्रिासि नवभाग, िासि निणगय, क्र.एसआरव्ही-
2015/ प्र.क्र.303/का.12, नद.12/09/2016 अन्वये त्याचंे िाव सि 2018-19 च्या निवडसूचीतूि 
काढूि टाकण्यात येईल व पुढील दोि वर्षी होणाऱया निवडसूच्यामंध्ये त्याचं्या िावाचा नवचार ि करता 
नतसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अनधकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्याचंी पात्रता 
तपासण्यात येईल. 

४.  सदर अनधकाऱयाचंी निधावाटप अनधकारी/मुख्य निरीक्षण अनधकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
ही सदर अनधकाऱयानंवरूध्द प्रस्तुत आदेिाच्या नदिाकंापयंत कोणत्याही प्रकारची नवभागीय चौकिी सरुू 
झालेली िाही वा प्रस्तानवत िाही या धारणेच्या अधीि राहूि करण्यात येत आहे. 

५. सदर अनधकारी यािंा  पदस्थापिा दिगनवण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू होण्यासाठी ते  
धारण करीत असलले्या पदावरूि  नियंत्रक निधावाटप व सचंालक िागरी पुरवठा, मंुबई यािंी कायगमुक्त  
कराव.े 
६. संबंनधत अनधकारी यािंी पदोन्नतीच्या नठकाणी तात्काळ रुजू व्हाव ेव नियंत्रक निधावाटप व  
संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई यािंी सदर अनधकारी त्याचं्या िवीि पदस्थापिेच्या नठकाणी रुजू 
झाल्याबाबतची मानहती िासिास त्वनरत सादर करावी. 

७. सदर िासि आदेि महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 202104161150347006 असा आहे. हा िासि आदेि 
नडनजटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिािुसार व िावािे, 
 
                                 
           (अस्स्मता पाटील) 

            कक्ष अनधकारी , महाराष्ट्र िासि. 
प्रनत, 

सवग संबंनधत अनधकारी.  
( माफग त : नियंत्रक निधापाटप व संचालक,िागरी पुरवठा, मंुबई ) 
 

प्रत:- 
1) नियंत्रक निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई. 
2) महालेखापाल-1 (लेखा व अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र, मंुबई.  

Asmita Ravindra 
Patil

Digitally signed by Asmita Ravindra Patil 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food Civil Supply Consumer 
Protection Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3aae158692ef65b4486d9f1ec9f35e5a368c85b29b6c959f9fc2c7c0e59d944
c, 
serialNumber=8e2cf7f99a7e33f6152bff0b34255dd63550b37c8fbbb9a98cee4ecd43
36f598, cn=Asmita Ravindra Patil 
Date: 2021.04.16 11:57:27 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) महालेखापाल-1 (लेखा पनरक्षा) महाराष्ट्र, मंुबई. 
4) खाजगी सनचव, मा. मंत्री (अ.िा.पु. व ग्रा.सं.) याचंे कायालय. 
5) खाजगी सनचव, मा. राज्यमंत्री (अ.िा.पु. व ग्रा.सं.) याचंे कायालय. 
6) स्वीय सहायक, मा.सनचव, अ.िा.पु. व ग्रा.सं.नव.,मंत्रालय,मंुबई. 
7) लेखा व अनधदाि  अनधकारी, मंुबई. 
8) नजल्हा कोर्षागार अनधकारी, ठाणे. 
9) सवग उपनियंत्रक,निधावाटप. 
10) निवडिस्ती, िा.पु.15 
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नियंत्रक निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, 
मंुबई याचं्या  आस्थापिेवरील  सहायक निधावाटप 
अनधकारी  (गट-क) संवगातूि निधावाटप 
अनधकारी/मुख्य निरीक्षण  अनधकारी  (गट-ब) या 
संवगात पदोन्नती व पदस्थापिे बाबत... 

 

                 महाराष्र िासि  
    अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, 

िासि आदेि क्र.पदोन्न-20२१/प्र.क्र.१७३/िापु-15 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

 मंत्रालय,  मंुबई-400032. 
                                                          नदिाकं:  २३ निसेंबर,२०२१. 

 

वाचा :- १. सामान्य प्रिासि नवभाग, िासि निणगय क्र.२००१/१८८७/प्रक्र.६४/०१/१६-ब, नद.२५ मे,२००४ 
 २.सामान्य प्रिासि नवभाग, िासि निणगय क्र.बीसीसी-२०१८/प्रक्र.३६६/१६-ब, नद.०७ मे, २०२१. 
 ३.उपनियंत्रक निधावाटप (आस्था),मंुबई याचंे पत्र क्र.नििी/आस्था/२०२१/प्रक्र.१८/जा.क्र.३६५, 
    नद.१०ऑगस्ट,२०२१.   
िासि आदेि 
 सि २०२०-२०२१ या निविसूची वर्षात अन्न िागरी परुवठा व ग्राहक संरक्षण नवभागातील नियंत्रक 
निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई याचं्या आस्थापिेवरील खालील १२ सहायक निधावाटप 
अनधकारी,गट-क वतेिश्रेणी (S-13:35400-112400) यािंा निधावाटप अनधकारी/ मुख्य निरीक्षण 
अनधकारी,गट-ब (राजपनत्रत) वतेिश्रेणी (S-14:38600-122800) या पदावर  या आदेिाद्वारे नवनहत अटी 
व ितींच्या अनधि राहूि निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत असूि, त्याचं्या पदस्थापिा 
त्याचं्या िावापुढे दिगनवलेल्या नठकाणी करण्यात येत आहेत : 

अ.क्र. सहायक निधावाटप अनधकाऱ्याचे 
िाव 

निधावाटप अनधकारी या पदावर पदोन्नतीिे 
पदस्थापिेच ेकायालय  

1 श्री. प्रकाि रघुिाथ पवार  ३२ ई  कुला 
2 श्री. महेि दत्तात्रय कुसमुिे फ पनरमंिळ  
3 श्री. िनिकांत बाळकृष्ण पाटसुते ४६ फ अंबरिाथ 
4 श्री. अनविाि देवराय रुपवते 29 ि बांद्रा 
5 श्री. राजिे अिंत पाटणकर ४५ ई नवक्रोळी 
6 श्री. निनति मधुकर धुमाळ फ पनरमंिळ  
7 श्रीम. श्रद्धा संदीप घोसाळकर १५ अ परेल 
8 श्रीम. गौरी संदेि मटकर ५ अ नगरगाव 
9 श्री. राजू काळूराम गायकवाि 17 अ धारावी 
10 श्रीम. सुर्षमा अिोक धोत्र े प्रधाि कायालय 
11 श्रीम. माधुरी निनति साळवी ि पनरमंिळ 
12 श्रीम. मनिर्षा प्रदीप घोलप १८ अ दादर 
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2. वरील अनधकाऱ्याचंी निधावाटप अनधकारी/मुख्य निरीक्षण अनधकारी पदावरील पदोन्नती खालील 
अटीच्या अधीि राहुि देण्यात येत आहे - 

अ) पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवगातील नरक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाजेष्ठेतेिुसार 
मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या नविेर्ष अिुज्ञा क्र.28306/2017 च्या अनधि राहुि व िासि 
निणगय क्र.बीसीसी-२०१८/प्रक्र.३६६/१६-ब, नद.०७ मे, २०२१ िुसार देण्यात येत आहे. 

ब) मा. उच्च न्यायालय, मंुबई यािंी यानचका क्र.2797/2015 मध्ये नद.4.8.2017 रोजी नदलेल्या 
निणगयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवधै ठरनवले असल्यािे व मा.सवोच्च न्यायालयािे मा.उच्च 
न्यायालयाच्या या निणगयास अयापाप स्थनगती नदलेली िसल्यािे पदोन्नतीच्या कोयातातील सवग नरक्त पदे 
नदिाकं २५.०५.२००४ च्या स्स्थतीिुसार सेवाज्येष्ठतेिे भरण्यात येत आहेत. 

क) जे मागासवगीय अनधकारी/कमगचारी नद.२५.०५.२००४ रोजीच्या िासि निणगयातील तरतुदीिुसार 
पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊि सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थािावर आले आहेत, असे 
अनधकारी/कमगचारी नद.२५.०५.२००४ रोजी ककवा त्यापूवी िासि सेवते रुजू झाले असल्यास ते त्याचं्या 
नद.२५.०५.२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेिुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. नद.२५.०५.२००४ िंतर 
िासि सेवते रूजू झाल ेअसल्यास ते त्याचं्या सेवाप्रविेाच्या मुळ सेवाज्येष्ठतेिुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र 
ठरतील.  

ि) उक्तिुसार देण्यात येणारी सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्यािे या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीच्या पनरणामी निविसूचीतील अनधकाऱ्यािंा नियनमतपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क 
नमळणार िाही. 
 

३.    सबंंनधत सहायक निधावाटप अनधकारी यािंी निधावाटप अनधकारी/ मुख्य निरीक्षण अनधकारी  
पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ि स्वीकारल्यास सामान्य प्रिासि नवभाग, िासि निणगय, क्र.एसआरव्ही-
2015/ प्र.क्र.303/का.12, नद.12/09/2016 अन्वये त्याचंे िाव सि २०२०-२०२१ च्या निविसूचीतूि 
काढूि टाकण्यात येईल व पुढील दोि वर्षी होणाऱ्या निविसूच्यामंध्ये त्याचं्या िावाचा नवचार ि करता 
नतसऱ्या वर्षाच्या निविसूचीत निधावाटप अनधकारी/ मुख्य निरीक्षण  अनधकारी  पदावरील तात्पुरत्या 
पदोन्नतीसाठी त्याचंी पात्रता तपासण्यात येईल. 

४.  सदर अनधकाऱ्याचंी निधावाटप अनधकारी/मुख्य निरीक्षण अनधकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
ही सदर अनधकाऱ्यानंवरूध्द प्रस्तुत आदेिाच्या नदिाकंापयत कत कोणत्याही प्रकारची नवभागीय चौकिी सुरू 
झालेली िाही वा प्रस्तानवत िाही या धारणेच्या अधीि राहूि करण्यात येत आहे. 

५. सदर अनधकारी यािंा  पदस्थापिा दिगनवण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू होण्यासाठी ते 
धारण करीत असलले्या पदावरूि  नियंत्रक, निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई यािंी 
कायगमुक्त कराव.े 
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६.  संबंनधत अनधकारी यािंी पदोन्नतीच्या नठकाणी तात्काळ रुजू व्हाव े व नियंत्रक, निधावाटप व 
संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई यािंी सदर अनधकारी त्याचं्या िवीि पदस्थापिेच्या नठकाणी 
रुजूझाल्याबाबतची मानहती िासिास त्वनरत सादर करावी. 

७. सदर िासि आदेि महाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 202112231647114306  असा आहे. हा िासि आदेि 
निनजटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिािुसार व िावािे, 
 

 

                                                                                                            ( गजािि रा.देिमुख  )   
          अवर सनचव, महाराष्र िासि 

प्रनत, 
सवग संबंनधत अनधकारी.  
( माफग त : नियंत्रक, निधापाटप व संचालक,िागरी पुरवठा, मंुबई ) 
 

प्रत:- 
1) नियंत्रक, निधावाटप व संचालक िागरी पुरवठा, मंुबई. 
2) महालेखापाल-1/२ (लेखा व अिुज्ञयेता) महाराष्र, मंुबई/िागपूर. 
3) महालेखापाल-1/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्र, मंुबई/िागपूर. 
4) खाजगी सनचव, मा. मंत्री (अ.िा.पु. व ग्रा.सं.) याचंे कायालय. 
5) खाजगी सनचव, मा. राज्यमंत्री (अ.िा.पु. व ग्रा.सं.) याचंे कायालय. 
6) स्वीय सहायक, मा.सनचव, अ.िा.पु. व ग्रा.सं.नव.,मंत्रालय,मंुबई. 
7) अनधदाि व लेखा अनधकारी, मंुबई. 
8) निवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई. 
9)  नजल्हा कोर्षागार अनधकारी, ठाणे. 
10)  सवग उपनियंत्रक,निधावाटप. 
11) नवभागातील सवग कायासिे. 
12) निवििस्ती, िा.पु.15 
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