
जलसंपदा विभागातील  सहायक  काययकारी  
अवभयंता (स्थापत्य)  गट-अ संिगाची  वदनाकं  
01.01.2022 रोजीची तात्पूरती ज्येष्ठतासूची. 

 

                                           महाराष्र शासन 
 जलसंपदा विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकं : सकाज्ये २०22 /प्र.क्र.01/आ(संवन), 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२. 
                                                   वदनाकं : 14 जानेिारी, 2022 
 

शासन पवरपत्रक 
 

             जलसंपदा विभागातील सहायक काययकारी अवभयंता (स्थापत्य) संिगातील अविकाऱयाचंी 

वदनाकं 0१.0१.२०22 रोजीची तात्पूरती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली असून, ती या 

पवरपत्रकासोबत पवरवशष्ट “अ” येथे जोडण्यात आली आहे.   सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 

विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकं :एसआरव्ही-2016/प्र.क्र.281/12, वदनाकं 13.07.2021 मिील 

सूचनानुंसार तयार करण्यात आली आहे.     

२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्िकेरुन महाराष्र नागरी सेिा (ज्येष्ठतेचे 

विवनयमन) वनयमािली, 2021  मिील तरतूदींचा अिलंब करण्यात आला आहे. 

३. जलसंपदा विभागातील सिय विभागप्रमुखानंा कळविण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तुतची 

ज्येष्ठतासूची यादीतील सिय अविकाऱयाचं्या वनदशयनास आणािी. सहायक काययकारी अवभयंता 

(स्थापत्य) संिगातील अविकाऱयानंा सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही हरकती/सूचना असल्यास त्या 

वदनाकं 31.01.2022 पयतं संबंवित विभागप्रमुखाचं्या अवभप्रायासंह शासनास सादर कराव्यात.  

विवहत कालाििीत आक्षपे/मावहती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर 

असल्याचे गृवहत िरुन अंवतम ज्येष्ठतासूची प्रवसध्द करण्यात येईल. 

४. सदर शासन पवरपत्रक ि ज्येष्ठतासूची महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 

या संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आली असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं 

202201141555389827 असा आहे. तसेच सदरचे शासन पवरपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 

wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर देखील उपलब्ि करण्यात आले आहे. संबंवितानंी 

तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेिून आिश्यक ती काययिाही तात्काळ करािी.   हे पवरपत्रक वडजीटल 

स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन पवरपत्रक क्रमांकः सकाज्ये २०22 /प्र.क्र.01/आ(संवन) 
 

पृष्ठ 2 पैकी 2 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािानें, 

 
 

  ( बापूसाहेब रा. सोनिणे ) 
सोबत :- पवरवशष्ट-अ                   अिर सवचि, महाराष्र शासन 
 

प्रत :- 
1) सवचि (लाक्षवेि)/सवचि (प्रकल्प समन्िय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई  याचं े

स्िीय सहायक. 
2) सिय महासंचालक/काययकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
3) सिय मुख्य अवभयंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 
4) सिय विभागप्रमुख/कायालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 
5) मा.मंत्री (जलसंपदा) याचंे खाजगी सवचि. 
६) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) याचंे खाजगी सवचि. 
७) सह सवचि (सेिा)/उपसवचि (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
८) कक्ष अविकारी,आ (िगय-१)/आ(िगय-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
९) संग्रहाथय/कायासन आ(संवन). 

 
 
 

 



अ.क्र.
ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक काययकारी अभियांता याांच े
नाांव

सांबांभित  पदावरील 
भनयुक्तीचा मार्य

जन्मभदनाांक

म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवर्ातून 

भिफारस केली तो 
प्रवर्य

व्यक्तीचा मूळ जात 
प्रवर्य

सांवर्ात प्रत्यक्ष 
रूजू  भदनाांक

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक

सवेाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभिक 
अहयता

िेरा

1 2 3 4 5 6 ७ 8 9 10 11 12
१ १ श्री.अजजक्य िारत जािव सरळसवेा 01.06.1995 खुला खुला 01.01.2021 01.01.2021 30.06.2053 बी.टेक पभरवीक्षािीन
२ २ श्री.जावदे रु्लाब िेख सरळसवेा 19.07.1995 खुला खुला 01.01.2021 01.01.2021 31.07.2053 बी.ई. पभरवीक्षािीन
३ ३ श्री.भदपराज भसध्दार्य बारु्ल सरळसवेा 29-09-92 अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 30.09.2050 बी.ई. पभरवीक्षािीन
४ ४ श्री.सार्र सोपान काळे सरळसवेा 21.11.1994 ि.ज.क. ि.ज.क. 01.01.2021 01.01.2021 30.11.2052 बी.ई. पभरवीक्षािीन
५ ५ श्रीमती शे्वता िरदचांद्र भचचलुकर सरळसवेा 10.05.1992 खुला इ.मा.व 01.01.2021 01.01.2021 31.05.2050 बी.ई. पभरवीक्षािीन

६ ६ श्रीमती आयेिा चतरजसर् सोळांके सरळसवेा 27.06.1995 अ.ज. अ.ज. 01.01.2021 01.01.2021 30.06.2053 बी.ई. पभरवीक्षािीन

७ ७ श्री.हर्यवियन पांडीतराव िोसले सरळसवेा 06.08.1996 खुला (अस्थर्व्यांर्) खुला (अस्थर्व्यांर्) 01.01.2021 01.01.2021 31.08.2054 बी.टेक पभरवीक्षािीन

पभरभिष्ट "अ"

 िासन पभरपत्रक , जलसांपदा भविार् क्रमाांक : सकाज्ये-२०22/प्र.क्र. 01  /आ(सांभन), भदनाांक 14.01.2022  सोबतच ेसहपत्र 

भदनाांक १ जानेवारी , 2022 रोजीची तात्परुती  ज्येष्ठतासचूी ( भदनाांक 01.01.2021 ते 31.12.2021)

वतेनशे्रिी -एस-20 (रुपये 56100-177500)

सांवर्ाच ेनाव -सहायक काययकारी अभियांता (थर्ापत्य )
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