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श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम,सहसंचालक (लखेा व 
कोषागारे)याचंी महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या 
सचचव पदावर प्रचतचियुक्तीिे िेमणकू 
करण्याबाबत.  

                                                                                             

महाराष्ट्र शासि 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार चवभाग 

शासि चिणणय क्रमाकं : इबाकंा-2016/प्र.क्र.397/काम-7 
हुतात्मा रार्जगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032 
चदिाकं:   4 माचण, 2017. 

 

आदेश 
 श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम,सहसंचालक (लेखा व कोषागारे)याचं्या सेवा महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील सचचव तथा मुख्य कायणकारी अचधकारी या पदावर 
प्रचतचियुक्तीिे  एक वषाच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीि राहूि सुपूदण करण्यात येत 
आहेत. 

(अ) श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम ज्या तारखेला प्रचतचियुक्तीच्या पदावर रुरू्ज होतील त्या तारखेपासूि 
प्रचतचियुक्तीच्या सेवचेा प्रारंभ होईल.त्यािंतर एक वषािी प्रचतचियुक्तीच्या पदाचा कायणभार 
सुपूदण करुि त्याचं्या मूळ चवभागात ज्या तारखेला रुरू्ज होतील त्या तारखेला त्याचं्या 
प्रचतचियुक्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 
 

(आ) र्जर त्याचंी सेवा लोकसेवचे्या चहताच्या दृष्ट्टीिे शासिाला आवश्यक वाटली तर 
प्रचतचियुक्तीचा कालावधी संपण्यापूवी कोणत्याही वळेी त्यािंा परत बोलावूि घेण्याचा 
अचधकार शासि/सक्षम अचधकारी राखूि ठेवील. 
 

(इ) र्जर त्याचंी सेवा स्वीयेत्तर चियोक्त्याला आवश्यक वाटली िाही, तर त्यािंा मूळ चवभागाकडे 
परत पाठचवण्याची मुभा स्वीयेत्तर चियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठचवण्यापूवी 
स्वीयेत्तर चियोक्त्यािे शासिाला/सक्षम प्राचधकाऱ्याला तीि मचहन्याची िोटीस चदली पाचहर्जे; 
आचण 
 

(ई) त्यािंी मूळ चवभागाकडे परत र्जाण्याचा आपला उदे्दश आहे, अशी कमीत कमी तीि मचहन्याचंी 
लेखी िोटीस शासिाला/सक्षम प्राचधकाऱ्याला चदल्यािंतर त्यािंा मूळ चवभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 

2. म.िा.से.(पदग्रहण अवधी,स्वीयेत्तर सेवा) चियम,1981 मधील चियम 40 (पचरचशष्ट्ट-2) मधील 
तरतदुी चवचारात घेऊि महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळािे  चवत्त 
चवभागाशी सल्लामसलत करुि श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम याचं्या प्रचतचियुक्ती बाबतच्या अटी व शती 
ठरवाव्यात. 
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3. श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम याचं्या इतर सवण प्रशासकीय बाबी चवत्त चवभाग व या चवभागामार्ण त हाताळण्यात 
येतील. त्यािुसार सचचव महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या पदावर 
प्रचतचियुक्तीिे चियुक्तीसाठी चवत्त चवभागािे श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम यािंा कायणमुक्त् ा करण्याची कायणवाही 
करावी. 
 

4. श्री.श्री.च.ुश्रीरंगम यािंी प्रचतचियुक्तीच्या चठकाणी तात्काळ रुरू्ज होऊि तसा  अिुपालि अहवाल 
शासिास सादर करावा. 
 

 सदरचा शासि चिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असूि,त्याचा संगणक सकेंताकं 201703041558576010 असा आहे.  तसेच सदर शासि 
चिणणय चडर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षाचंकत करुि का्ण्यात येत आहे. 
   महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावंािे.  

 
 
 
  
                                                                                                        ( प्रशातं पु.ऱाठोड ) 
                                                                                              कक्ष अचधकारी, महाराष्ट्र शासि 
   प्रचत, 

1. मा. मंत्री (कामगार) याचंे खार्जगी सचचव. 
2. मा. राज्यमंत्री (कामगार) याचंे खार्जगी सचचव. 
3. मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मंुबई याचंे स्वीय सहायक. 
4. प्रधाि सचचव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
5. प्रधाि सचचव (चवत्त ) याचंे स्वीय सहाय्यक 
6. उपसचचव( कामगार) याचंे स्वीय सहाय्यक. 
7. सचमतीचे इतर सवण सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्त) 
8. कामगार आयुक्त, मंुबई / अचतचरक्त कामगार आयुक्त, मंुबई/पुणे/िागपूर. 
9. उप कामगार आयुक्त, मंुबई, ठाणे, पुणे, िाचशक, औरंगाबाद. 
10. सचचव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधंकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मंुबई 
11. महालेखापाल-1 महाराष्ट्र (लेखापचरक्षा व लेखा अिुज्ञयेता), मंुबई. 
12. महालेखापाल-2   महाराष्ट्र (लेखापचरक्षा व लेखा अिुज्ञयेता), िागपूर. 
13. अचधदाि व लेखा अचधकारी, मंुबई. 
14. चिवडिस्ती (कामगार-7). 
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