जलसंपदा विभागातील काययकारी ऄवभयंता
(स्थापत्य) या संिगाची वद.1/4/1993 ते
वद.31/12/2000 या कालािधीची ऄंवतम
ज्येष्ठता यादी.

महाराष्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन पवरपत्रक क्रमांकः काऄज्ये-1112/(100/2012)/अ.(िगय-1)
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ 400032.
तारीख: 25 फेब्रुिारी, 2014

िाचा:1) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांकः एसटीजी-2009/(08/2009)/अ(ज्येष्ठता),
वद.23/9/2010.

2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांकः एसअरव्ही 2011/प्र.क्र.284/12,
वद.21/10/2011.

3) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांकः काऄज्ये1112/ (प्र.क्र.100/2012) /अ(िगय-1) ,
वद.26/4/2012.
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शासन पवरपत्रक :जलसंपदा विभागातील काययकारी ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगाची वद.1/4/93 ते 31/3/1995 ि
वद.1/4/1995 ते 31/12/2000 या कालािधीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी संदभाधीन क्र.5 येथील
शासन पवरपत्रक वद.7/5/2013 ऄन्िये ऄंवतम करण्यात अली अहे. श्री.रा.ज.कांबळे यांना सहायक
काययकारी ऄवभयंता पदािरुन काययकारी ऄवभयंता (स्थापत्य) पदािर वद.26/7/1995 च्या अदे शान्िये
पदोन्नती दे ण्यात अलेली अहे.

मात्र, वद.7/5/2013 रोजी प्रवस्द करण्यात अले्या ज्येष्ठता

यादीम्ये श्री.रा.ज.कांबळे यांचा नािाचा समािेश झालेला नव्हता. मात्र सदर बाब ऄन्य प्रकरणी
काययिाही चालू ऄसताना वनदशयनास अ्यामुळे,

श्री.कांबळे यांची काययकारी ऄवभयंता पदािरील

ज्येष्ठता वनवित करुन त्यांना संदभाधीन क्र.6 च्या अदे शान्िये वद.12.12.1997 ची ज्येष्ठता दे ण्यात
अलेली होती. सदर ज्येष्ठते संदभात श्री.कांबळे यांनी दाखल केलेले वनिेदन विचारात घेउन तसेच

शासन पवरपत्रक क्रमांकः काऄज्ये-1112/(100/2012)/अ.(िगय-1)

या संदभातील सिय कागदपत्रे ि वनिडसूच्यांची तपासणी करुन त्यांच्या अक्षेपाम्ये तथ्य ऄस्याचे
अढळू न अ्याने संदभाधीन क्र.6 येथील अदे श रद्द करण्यात येिून त्यांची पुढीलप्रमाणे ज्येष्ठता
वनवित करण्यात येत अहे.
2.

श्री. रा.ज.कांबळे यांना सहायक काययकारी ऄवभयंता पदािर सरळसेिा प्रविष्ठ म्हणून

वद.1/8/1991 रोजी वनयुक्त झाले होते. त्यांना काययकारी ऄवभयंता (स्थापत्य) या पदािर सन 1995
च्या वनिडसूचीमधून वद.26/7/1996 च्या अदे शान्िये पदोन्नती दे ण्यात अलेली अहे.

दरम्यानच्या

काळात आतर ऄन्य वनम्नश्रेणी संिगातून (स.ऄ.श्रेणी-1, ईप ऄवभयंता ि ईप विभागीय ऄवधकारी) एकाही
ऄवधका-याला पदोन्नती दे ण्यात अलेली नाही. मात्र सन 1997 ची काययकारी ऄवभयंता (स्थापत्य)
संिगाची सुधावरत वनिडसूची तयार करतेिळ
े ी सन 1995, 1996, ि 1997 म्ये ईपलब्ध होणारी पदे
विचारात घेउन दे ण्यात अले्या पदोन्नत्यांचे पुनर्विलोकन ि पुन :समायोजनाम्ये वमळालेले वदनांक
ज्येष्ठता वदनांक म्हणून दे ण्यात अलेले अहेत.
सदर िस्तुस्स्थती ि पाटबंधारे अवण िीज विभाग, शासन वनणयय वद.19/12/1970 मधील
पवर.37(ऄ) नुसार वनम्न संिगातून काययकारी ऄवभयंता (स्थापत्य) या संिगात पदोन्नत होणा-या ऄवधकायांच्या ज्येष्ठता वनवित करण्यातबाबतची तरतूद विचारात घेिून श्री.रा.ज.कांबळे यांची काययकारी
ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगात ज्येष्ठता वद.1/8/1995 ऄशी वनवित करण्यात येत अहे.
3.

सबब, वद.7/5/2013 रोजी प्रवस्द केले्या वद.1/4/1995 ते 31/12/2000 या कालािधीच्या

ज्येष्ठता यादीम्ये श्री. रा.ज.कांबळे यांचा नािाचा समािेश ज्ये.क्र.1 येथे श्री.जी.एस.शंद्रे यांचेिर ि
श्री.जी.एस.शंद्रे यांच्या नािाचा समािेश ज्ये.क्र.1-ऄ येथे करण्यात येत अहे . तसेच श्री.जी.एस.शंद्रे
पासून श्री.जी.के.हटिार (ज्ये.क्र.15) या ऄवधका-यांना काययकारी ऄवभयंता पदािरील ज्येष्ठतेचा
वदनांक 1/8/1995 ऄसा वनवित करण्यात येत अहे. सदर ज्येष्ठतायादीम्ये सोबत जोडले्या
पवरवशष्ट (ऄ) प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत अहे. सदर ज्येष्ठतायादी संबंधीत कालािधीच्या सुधारीत
वनिडसूच्यांना महाराष्र लोकसेिा अयोगाच्या मान्यतेच्या ऄधीन राहू न प्रवस्द करण्यात येत अहे.
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शासन पवरपत्रक क्रमांकः काऄज्ये-1112/(100/2012)/अ.(िगय-1)

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201402251334483927 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने.
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(डॉ.माधि िीर)
सोबत- पवरवशष्ट-ऄ

शासनाचे ऄिर सवचि

प्रत,
1.

प्रधान सवचि, (जलसंपदा प्रक्प ि विकास)/प्रधान सवचि (जलसंपदा

व्यिस्थापन ि

लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

प्रधान सवचि, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
प्रधान सवचि (रोजगार हमी योजना), वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
सवचि, महाराष्र लोक सेिा अयोग (पत्राने)
सिय महासंचालक/ काययकारी संचालक, जलसंपदा विभाग.
सिय सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
सिय मुख्य ऄवभयंते ि सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ
सिय विभागीय मुख्य ऄवभयंते, जलसपंदा विभाग.
सिय विभाग प्रमुख , जलसंपदा विभाग/सिय कायालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग.

10. सवचि, अंतर राज्य वनयंत्रण मंडळ, नागपूर.

11. सह सवचि(सेिा)/ऄिर सवचि (सेिा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
12. कायासन अ.(ज्येष्ठता) / अ.(िगय-2), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
13. कायासन अ(िगय-1) संग्रहाथय.

पृष्ठ 3 पैकी 3

शासन पररपत्रक जलसंपदा रिभाग क्रमांक :-काअज्ये-1112/(प्र.क्र.100/2012)/आ(िगग-1), रद.25.02.2014 सोबतचे परररशष्ट “अ”
अ.क्र
.
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1.

1

श्री.आर.जी.कांबळे

अ.जा.

सकाअ

12/4/1965

26/7/1996

पदोन्नती

1/8/1995

30/4/2023

बी.ई.

-----

2.

1-अ

श्री.जी.एस.शंद्रे

इमाि

स.अ.

5/5/1949

4/8/1994

पदोन्नती

1/8/1995

31/5/2007

बी.ई.

------

श्रेिी-1
----------
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