
जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अवभर्ंता (स्थापत्र्) 
संिगाची वद.01.04.1993 ते वद.31.12.2000 र्ा 
कालािधीची अवंतम ज्र्ेष्ठता र्ादी.  

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

शासन आदेश क्रमांकः काअज्र्-1112/(प्र.क्र.100/2012)/आ.(िगय-1) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय 

मंत्रालर्, मंुबई 400 032. 
तारीख: 22 नोव्हेंबर, 2013 

िाचा:-  
1) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. एसटीजी-२००९/(०८/२००९)/आ (ज्रे्ष्ठता), वद.२३/०९/२०१०. 
2) सामान्र् प्रशासन विभाग, शासन वनर्यर् क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वद.21/10/2011.  
3) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. काअज्रे्-1112/(प्र.क्र.100/2012)/आ.(िगय-1), वद.26/04/2012. 
4) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.काअज्रे्-1112/(प्र.क्र.100/2012)/आ.(िगय-1), वद.18/05/2012. 
5) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.काअज्रे्-1112/(प्र.क्र.100/2012)/आ.(िगय-1), वद.07/05/2013. 

शासन पवरपत्रक :-  
 जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अवभर्ंता (स्थापत्र्)  संिगाची वद.१/४/९३ ते ३१/३/१९९५  ि 
वद.१/४/१९९५ ते  वद.३१/१२/२०००  र्ा कालािधीची तात्पुरती ज्र्ेष्ठता  र्ादी संदभावधन शासन पवरपत्रक 
क्रमाकं (५),  वद.  ७ मे, २०१३ अन्िर्े  अंवतम करण्र्ात आली  आहे.सदर ज्र्ेष्ठता र्ादंीमध्र्े सोबत जोडलेल्र्ा 
पवरवशष्ट(अ) प्रमारे् सुधारर्ा करण्र्ात र्ेत आहेत. सदर ज्र्ेष्ठतार्ादी संबंवधत कालािधीच्र्ा सुधारीत 
वनिडसूच्र्ानंा  महाराष्र लोकसेिा आर्ोगाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा अधीन राहून प्रवसध्द करण्र्ात र्ेत आहे. 
 सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्र्ात आला असून त्र्ाचा संकेताक 201311221239184227 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे.  

महाराष्राचे राज्र्पाल र्ाचं्र्ा आदेशानुसार ि नािाने. 

सहपत्र- पवरवशष्ट -अ (डॉ.माधि िीर) 
 शासनाच ेअिर सवचि 
प्रत, 

1. प्रधान सवचि (जलसंपदा प्रकल्प ि विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालर्, मंुबई. 
2. प्रधान सवचि (व्र्िस्थापन ि लाक्षवेि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालर्, मंुबई. 
3. सिय महासंचालक / कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागातंगयत. 
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4. सिय मुख्र् कार्यकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
5. सिय मुख्र् अवभर्ंते ि सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालर्, मंुबई. 
6. सिय विभागीर् मुख्र् अवभर्ंता, जलसंपदा विभाग. 
7. सवचि, महाराष्र लोकसेिा आर्ोग. (पत्राने) 
8. व्र्िस्थापनकीर् संचालक, मंुबई महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरर्, मंुबई. 
9. सवचि, आंतर राज्र् वनर्ंत्रर् मंडळ, नागपूर. 
10. सिय अधीक्षक अवभर्ंता, जलसंपदा विभाग. 
11. सिय संबंधीत अवधकारी (कार्ालर् प्रमुखामार्य त). 
12. खाजगी  सवचि, मा. मंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.पा.वि.म.िगळून), मंत्रालर्, मंुबई. 
13. खाजगी सवचि, मा. मंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.पा.वि.म.),मंत्रालर्, मंुबई. 
14. खाजगी सवचि, मा.मंत्री, रो.ह.र्ो. आवर् जलसंधारर्, मंत्रालर्, मंुबई. 
15. खाजगी सवचि, मा. राज्र्मंत्री, (जलसंपदा),मंत्रालर्, मंुबई. 
16. खाजगी सवचि, मा. राज्र्मंत्री, (लाक्षेवि),मंत्रालर्, मंुबई. 
17. खाजगी सवचि, मा. राज्र्मंत्री, (खारभमूी),मंत्रालर्, मंुबई. 
18. सामान्र् प्रशासन विभाग (का.12), मंत्रालर्, मंुबई. 
19. कार्ासने आ.(ज्र्ेष्ठता) / आ.(िगय-2) / आ.(संवन) / आ.(क्षपे्र) / आ.(प्रवश) / गोपनीर् / 

दक्षता-1 /2 /3, जलसंपदा विभाग, मंत्रालर्, मंुबई. 
20. कार्ासन आ.(िगय-1) संग्रहाथय.  

 



परररिष्ट - अ 
 
                                                         जलसंपदा रिभाग, िासन पररपत्रक क्र.काअज्य-े१११२/प्र.क्र.१००/2012/आ.(िगग-१), रद. 22 /११/२०१३ च ेसहपत्र 
 
अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 
नाि (सिगश्री ) प्रिगग 

(रनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 
रदनांक 

मूळ 
संिगग 

जन्म तारीख रनयुक्ती रदनांक 
(का.अ. 

पदािरील 
पदोन्नती 

आदेिाचा 
रदनांक ) 

रनयुक्तीचा मागग 
(सरळ सेिनेे / 

मयारदत रिभागीय 
पररक्षेद्वारा ) 

रनयुक्ती 
उमेदिाराच्या 

गुणित्ता क्रमांक ि 
पररक्षा िरे्ष 

ज्येष्ठता 
रदनांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीि रदनांक 

सेिारनिृत्ती 
रदनांक 

िैक्षरणक 
अहगता 

अरभप्राय 
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