जलसंपदा

विभागातील

मुख्य

अवभयंता

(स्थापत्य) संिगाची वद.01.01.2013 रोजीची
अंवतम (Final) ज्येष्ठतासूची.

महाराष्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन पवरपत्रक क्रमांकः पीओजी-1313/(317/2013)/आ.(िगग-1)
मादाम कामा मागग , हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400032.

िाचा:-

तारीख: 01 फेब्रुिारी, 2014
1) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.मुअज्ये-1313/प्र.क्र.424/13/आ.(िगग -1),
वद.20.12.2013.

2) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.ईएसबी-1113/प्र.क्र.288/13, वद.30.01.2014.

शासन शुध्दीपत्रक :-

संदभग क्र.1 येथील पवरपत्रकान्िये जलसंपदा विभागातील मुख्य अवभयंता (स्थापत्य) संिगाची

वद.01.01.2013 रोजीची अंवतम ज्येष्ठता यादी प्रवसध्द करण्यात आली आहे . सदर ज्येष्ठतायादीतील

ज्येष्ठता क्र.92 येथील श्री.ह.कां.गोसािी यांचा मुख्य अवभयंता (स्थापत्य) पदािर सन 2006 च्या
वनिडसूचीमध्ये समािेश करण्यास संदभग क्र.2 येथील पत्रान्िये आस्थापना मंडळाची मान्यता प्राप्त

झाली आहे . त्यानुसार, श्री.ह.कां.गोसािी यांच्या सदर ज्येष्ठता यादीमधील स्थानात सोबत जोडलेल्या
प्रपत्रा मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे .

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201402011609013227 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .
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(डॉ.माधि िीर)
प्रत,

शासनाचे अिर सवचि
1) प्रधान सवचि (जलसंपदा प्रकल्प ि विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

2) प्रधान सवचि (जलसंपदा व्यिस्थापन ि लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,
मुंबई

3) सवचि, महाराष्र लोकसेिा आयोग, मुंबई (पत्राने).

शासन पवरपत्रक क्रमांकः पीओजी-1313/(317/2013)/आ.(िगग -1), वद.01.02.2014

4) सिग महासंचालक, जलसंपदा विभाग

5) सिग कायगकारी संचालक, जलसंपदा विकास महामंडळे

6) जलसंपदा विभागातील सिग मुख्य अवभयंता ि सह सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
7) सिग मुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग.

8) संबधीत अवधकारी, कायालय प्रमुखामाफगत.

9) खाजगी सवचि मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ
िगळू न), मंत्रालय, मुंबई.

10) खाजगी सवचि मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ ),
मंत्रालय, मुंबई.

11) खाजगी सवचि, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई.
12)सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
13) कायासन आ.(ज्येष्ठता)

14)कायासन आ.(िगग -1) संग्रहाथग

पृष्ठ 2 पैकी 2

प्रपत्र
जलसंपदा विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. पीओजी-१3१3/(317/2013)/आ.(िगग-१) , वद.01.02.2014 चे सहपत्र
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श्री.ह.कां.गोसािी
श्री.रा.ब.शुक्ला
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भ.ज. (ब)

१/9/१९६1

7/3/2011

पदोन्नती

30/6/2007

३1/8/२०19

बी.ई

----

खुला

8/4/1958

11/6/2007

पदोन्नती

30/6/2007

30/4/2016

बी.ई

----

