
  श्री.रवि भारत पिार, सहायक काययकारी अवभयंता 
(स्थापत्य) यांच्या ज्येष्ठता विनांकाबाबत. 

 
महाराष्र शासन, 
जलसपंिा विभाग, 

शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०२२/प्र.क्र.३३/आ (संवन) 
मािाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
विनांक : २९ जुलै २०२२ 

 
िाचा :- १) जलसंपिा विभाग, शासन वनर्यय क्रमांक : वनयुक्ती २०१६/(४८/१६)/आ(संवन),  

विनांक २७.०६.२०१६ 
 २) जलसंपिा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाज्य े२०१६/(२६/१६)/आ(संवन), 

विनांक २८.०९.२०१६ 
 ३) जलसंपिा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाअज्य े२०१६/(३२/१६)/आ(संवन), 

विनांक २७.१०.२०१६ 
 ४) जलसंपिा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाज्य े२०१७/(५४/१७)/आ(संवन), 

विनांक १५.११.२०१७ 
 ५) जलसंपिा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाज्य े२०१८/(१२/१८)/आ(संवन), 

विनांक ०४.०५.२०१८ 
 ६) जलसंपिा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाज्य े२०१९/प्र.क्र.१७/आ(संवन), 

विनांक १५.०३.२०१९ 
 ७) जलसंपिा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक : सकाज्य े२०२०/प्र.क्र.२२/आ(संवन), 

विनांक ०३.०२.२०२० 
 

शासन पवरपत्रक 
 महाराष्र लोकसिेा आयोगाने महाराष्र अवभयांवत्रकी (स्थापत्य) सेिा परीक्षा २००७ मधून अनुसवूचत 

जमाती या प्रिगातून वशफारस केलेल्या श्री.योगेश िासिेुि बािीस्कर याचंे जात िधैता प्रमार्पत्र संबंवधत जात 

पडताळर्ी सवमतीने अिधै ठरविल्याने त्यांच ेजागी वनयुक्ती िेण्यासिंभात श्री.रवि भारत पिार यानंी महाराष्र 

प्रशासकीय न्यायावधकरर् मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाि येथे िाखल केलेल्या मूळ अजय क्र.७२५/२०१५ िर 

मा.न्यायावधकरर्ाने विलले्या न्याय वनर्ययानुसार आयोगाने श्री.रवि भारत पिार यांची विभागातील सहायक 

काययकारी अवभयंता या पिािर विनांक २०.४.२०१६ च्या पत्रान्िय ेवशफारस केली असून,  संिभावधन शासन 

वनर्यय क्रमांक १ अन्िये श्री.रवि भारत पिार यांना विभागातील सहायक काययकारी अवभयतंा (स्थापत्य) पिािर 

वनयुक्ती िेण्यात आली ि ते विनांक ०८.०७.२०१६ रोजी सिरहू पिािर रुजू झाले आहेत. 

२. श्री.रवि भारत पिार यांच्या वशफारस पत्रामध्य ेआयोगाने त्याचंी ज्यषे्ठता प्रवतक्षा यािीतील वशफारस 

केलेल्या उमेििाराचं्या यािीतील शेिटच्या उमेििारानंतर वनव त होईल. तथावप, त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत 

शासनानेच वनर्यय घ्यािा अशा सचूना विल्या होत्या.  त्यानुसार संिभावधन शासन पवरपत्रक क्रमांक २ अन्िय े

श्री.रवि भारत पिार, सहायक काययकारी अवभयंता यांना विनांक १३.०२.२०१२ हा ज्यषे्ठतेचा विनांक िेण्यात 

आला होता.    
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३. श्री.रवि भारत पिार यांनी सहायक काययकारी अवभयंता (स्थापत्य) संिगातील ज्यषे्ठता विनांकाप्रमारे् 

काययकारी अवभयंता (स्थापत्य) संिगात त्यानंा मानीि विनांक िेण्याबाबतच्या केलले्या विनंतीिर सामान्य 

प्रशासन विभागाने त्यांना सहायक काययकारी अवभयंता या पिाचा विनांक १३.०२.२०१२ हा ज्यषे्ठतेचा विनांक 

म्हर्नू प्रिान करण्याबाबतच्या विभागाच्या वनर्ययाचे पुनर्विलोकन होरे् आिश्यक ठरते अस ेअवभप्राय विल े

आहेत. 

४. श्री.रवि भारत पिार, सहायक काययकारी अवभयंता (स्थापत्य) याचंी ज्यषे्ठता कोर्त्या विनांकास 

वनव त होईल याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे मागयिशयन अपेवक्षल े असता, महाराष्र नागरी सेिा 

(ज्येष्ठतेचे विवनयम) वनयमािली, १९८२ मधील वनयम ४(२)(अ) आवर् 5(२) नुसार त्यांची सहायक काययकारी 

अवभयंता (स्थापत्य) या संिगातील ज्येष्ठता त्याचं्या उक्त पिािरील रुजू विनांकानुसार वनव त होईल अस े

अवभप्राय विल ेआहेत. 

५. उक्त िस्तुस्स्थती पहाता, सिंभावधन शासन पवरपत्रक क्रमाकं २ अन्िय ेश्री.रवि भारत पिार, सहायक 

काययकारी अवभयंता यांना विनांक १३.०२.२०१२ हा ज्यषे्ठतेचा विनांक िेण्यात आला असल्याबाबतची नोंि 

याद्वारे रद्द करण्यात येत असनू, त्यांना विनांक ८.७.२०१६ हा सहायक काययकारी अवभयतंा (स्थापत्य) पिाचा 

ज्येष्ठता विनांक िेण्यात येत आहे.  त्यानुसार  सिंभावधन क्रमाकं ३ ते ७ येथील शासन पवरपत्रकान्िये प्रवसध्ि 

करण्यात आलेल्या विनांक १ जानेिारी रोजीच्या सन २०१६ ते २०२० या कालािधीतील सहायक काययकारी 

अवभयंता (स्थापत्य) संिगाच्या अंवतम ज्येष्ठतासूचीमधील श्री.रवि भारत पिार याचं्या ज्येष्ठता क्रमामध्ये 

खालीलप्रमारे् सधुारर्ा करण्यात येत आहे :- 

सहायक काययकारी अवभयंता (स्थापत्य) यांचे नांि : श्री.रवि भारत पिार 
सुधावरत ज्यषे्ठता विनांक : ०८.०७.२०१६ 

ज्येष्ठता सूची िर्य अनुक्रमांक अवभप्राय/शेरा 
२०१६ २ नोंि िगळण्यात येत आहे. 
२०१७ १ नोंि िगळण्यात येऊन सधुावरत नोंि अनुक्रमांक १०९ यथेील श्री.नरेंद्र 

रमेश घागे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 
२०१८ १ नोंि िगळण्यात येऊन सधुावरत नोंि अनुक्रमांक १०९ यथेील श्री.नरेंद्र 

रमेश घागे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 
२०१९ १ नोंि िगळण्यात येऊन सधुावरत नोंि अनुक्रमांक १०९ यथेील श्री.नरेंद्र 

रमेश घागे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 
२०२० १ नोंि िगळण्यात येऊन सधुावरत नोंि अनुक्रमांक १०९ यथेील श्री.नरेंद्र 

रमेश घागे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 
 
६. प्रस्तुत शासन पवरपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीनुसार ि त्याचं्या अनौपचावरक सिंभय 

क्रमाकं : ५६६/का.१२, विनांक २३.०५.२०२२ अन्िय ेवनगयवमत करण्यात येत आहे. 
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७. सिर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं क्रमांक 202207291529020927  असा आहे.  तसचे सिरच े

शासन पवरपत्रक जलसपंिा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर िेखील उपलब्ध 

करण्यात आल ेआहे.  सबंंवधतानंी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेिून आिश्यक ती काययिाही तात्काळ करािी.  

हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार ि नािांने, 

 

 
(बापसूाहेब रा. सोनिरे्) 

         अिर सवचि, महाराष्र शासन 
प्रवत, 
 श्री.रवि भारत पिार, काययकारी अवभयंता (स्थापत्य), जलसंपिा विभाग. 
प्रत, 
१) अ.मु.स.(जलसपंिा)/सवचि (लाक्षेवि/समन्िय प्रकल्प), जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सिय महासंचालक/काययकारी संचालक, जलसपंिा विभाग. 
३) सिय मखु्य अवभयंता, जलसपंिा विभाग. 
४) सिय विभागप्रमखु/कायालय प्रमुख, जलसपंिा विभाग. 
५) मा.मंत्री (जलसंपिा) याचंे खाजगी सवचि. 
६) मा.राज्यमंत्री (जलसपंिा) यांच ेखाजगी सवचि. 
७) सह सवचि (सेिा)/उप सवचि (प्रशा), जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अवधकारी (आ िगय-१), जलसपंिा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) संग्रहाथय/कायासन आ(संवन). 
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