
उप विभागीय अवभयंता (स्थापत्य) संिगाची 
विनाकं 01.01.2019 ि 01.01.2020 ची 
तात्पुरती अवतवरक्त ज्येष्ठतासूची प्रवसध्ि 
करणेबाबत.  

 

महाराष्र शासन 
जलसंपिा विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकं: ज्येष्ठता-2021/प्र.क्र.21/2021)/आ(िगग-2) 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
विनाकं :-  09/02/2021 

 

वाचा:- 1) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन वनर्णय, क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वि.21.10.2011 
           2) जलसंपदा ववभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकं, ्यष्ठताा-2018/प्र.क्र.41/2018/आ (वगण-2),    
               वद. 04.11.2020. 

 

-: पवरपत्रक :- 
 

 जलसंपिा विभागातील उप विभागीय अवभयंता(स्थापत्य) या संिगाची विनाकं 01.01.2019 ि 
वि.01.01.2020 ची तात्पुरती अवतवरक्त ज्येष्ठता यािी महाराष्र लोकसेिा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून अनुक्रमे सोबत जोडलेल्या वििरणपत्र - अ ि ब अन्िये प्रवसध्ि करण्यात येत आहे. लोकसेिा 
आयोगाची सहमती घेणे आिश्यक असल्यामुळे वििरणपत्रातील स्तंभ क्र.8 मध्ये ज्येष्ठता विनाकं वनवित 
केलेला नाही. 
2. सिर ज्येष्ठतायािीत समाविष्ट केलेल्या अवभयंत्यांच्या तपशीलामध्ये जसे नाि, जन्म विनाकं, 
वनयुक्ती विनाकं, जात प्रिगग इत्यािी बाबत काही िास्तविक चकुा /त्रटुी आढळल्यास, त्या हे पवरपत्रक  
वनगगवमत झाल्याच्या विनाकंापासून पंधरा वििसाच्या आत लेखी स्िरुपात विहीत मागाने शासनाच्या 
वनिशगनास न आणल्यास त्याबाबत आपल े काही आक्षपे नाहीत, असे समजून उप विभागीय 
अवभयंता(स्थापत्य) संिगाची तात्पुरती अवतवरक्त ज्येष्ठता यािी अंवतम करण्यात येईल. 
3. सिर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचंा संकेताकं क्रमाकं 202102091522037127                                           
असा आहे. तसेच, सिर आिेश जलसपंिा विभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध असून संबंवधतानंी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेिून आिश्यक ती कायगिाही करािी. हे शासन 
पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार ि नािाने, 
 
  

            (अरविि वि. पगार) 
सोबत :- वििरणपत्र “अ” ि “ब”                    अिर सवचि, महाराष्र शासन 
 
प्रवत:-  
1) प्रधान सवचि (जलसंपिा), जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
2) सवचि (ला.क्षे.वि.), जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.wrd.maharashtra.gov.in/
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3) सवचि (प्रकल्प समन्िय), जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
3) सवचि, महाराष्र लोकसेिा आयोग, मंुबई (पत्राद्वारे) * 
4) जलसंपिा विभागाच्या अवधपत्याखालील सिग महासंचालक ि कायगकारी संचालक, 
5) जलसंपिा विभागाच्या अवधपत्याखालील सिग मुख्य अवभयंता 
6) सिग सह/उप सवचि, जलसंपिा विभाग,मंत्रालय,मंुबई, 
7) जलसंपिा विभागाच्या अवधपत्याखालील सिग अधीक्षक अवभयंता 
8) सिग मुख्य अवभयंता ि सहसवचि, जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9) अधीक्षक अवभयंता ि संचालक पाटबधंारे सशंोधन ि विकास सचंालनालय,पणेु. 
10) कायासन अवधकारी, आ(िगग-1)/आ(संवन)/आ(सअश्र-े2), जलसंपिा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
11) आ (िगग-2) सगं्रहाथग 

   

 

 
 



अ. क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

अधिका-याच ेनाव (श्री/श्रीमती ) जात प्रवर्ग जन्मधिनाांक उपधवभार्ीय 
अधभयांता पिावर 

पिोन्नतीचा धिनाांक

धनयुक्तीचा मार्ग 
(सरळसवेनेे/मयािीत 
धवभार्ीय परीक्षदे्वारे 

धनयुक्त उमेिवाराांचा 
रु्णवत्ता क्रमाांक व 

परीक्षचे ेवरे्ष)

 ज्येष्ठता 
धिनाांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव धिनाांक

सवेाधनवृत्तीचा 
धिनाांक

शैक्षधणक अर्गता अधभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
600 599 श्री. शशिे अांकुश र्ांर्ाराम खुला 01-06-1960 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2018 बी.ई.(स्थापत्य)

601 600 श्री. धमरजकर सांजय राजाराम खुला 06-05-1961 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2019 ए.एम.आय.ई.

602 601 श्री. िेशमुख माधणक रामचांद्र खुला 30-08-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

603 602 श्री. चोपडे ित्तात्रय नानासारे्ब खुला 29-05-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

604 603 श्री. कावळे अजय अरुण इ.मा.व. 23-06-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2030 एम.टेक.

605 604 श्री. सारु्त्र ेिनांजय श्रीकाांत खुला 03-01-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

606 605 श्री. र्ांर्िडे र्जानन िामोिर खुला 05-07-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

607 606 श्री. पाटील िनराज आनांिराव खुला 23-10-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

608 607 श्री. डाांरे् मुकुां ि मोरेश्वर खुला 22-08-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2028 बी.ई.(स्थापत्य)/एमटेक

609 608 श्री. 'िामा ियासार्र योर्ीराज खुला 05-04-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.04.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

610 609 श्री. शशिे बाबासारे्ब र्णपतराव खुला 17-07-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

611 610 श्री. घनवट रामचांद्र र्धरबा खुला 15-06-1974 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2032 बी.ई.(स्थापत्य)

612 611 श्री. तोलरे्कर धिपक रु्ांजप्पा खुला 01-06-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

613 612 श्री. चोपडे धवजय राजाभाऊ खुला 08-06-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2031 बी.ई.(स्थापत्य)/एम.ई.सी
.टी.614 613 श्री. भांडारी धनधतन सभुार्ष खुला 30-07-1974 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2032 बी.ई.(स्थापत्य)

615 614 श्री. पाटील िेवानांि चांपालाल इ.मा.व. 26-06-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

616 615 श्री. खुजे प्रशाांत बाबाराव इ.मा.व. 01-11-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

617 616 श्री. सातपतेु राजेंद्र कृष्णराव इ.मा.व. 25-03-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.03.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

618 617 श्री. बेंदे्र सधतश मिुकरराव इ.मा.व. 02-12-1966 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.12.2024 ए.एम.आय.ई.

619 618 श्री. सलेोकर राजेश श्रीकृष्ण इ.मा.व. 04-08-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

620 619 श्री. कावळे श्रीराम रावजी इ.मा.व. 05-03-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.03.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

621 620 श्री. शेवाळे नांिधकशोर भर्वान इ.मा.व. 06-12-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.12.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

622 621 श्री. बनकर शांकर मारुती इ.मा.व. 01-06-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2019 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी
शासन पधरपत्रक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र. 21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक  09/02/2021 च ेसर्पत्र

धववरणपत्र -अ
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क्रमाांक
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 ज्येष्ठता 
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धिनाांक

शैक्षधणक अर्गता अधभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2019 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी
शासन पधरपत्रक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र. 21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक  09/02/2021 च ेसर्पत्र

623 622 श्री. मोधर्ते राजेंद्र रामचांद्र इ.मा.व. 05-11-1975 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.11.2033 बी.ई.(स्थापत्य)

624 623 श्री. पाटील रशवद्र धिनकर इ.मा.व. 05-08-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

625 624 श्री. सोनवणे मिूकर िमा इ.मा.व. 24-04-1964 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.04.2022 ए.एम.आय.ई.

626 625 श्री. धबसने बनेुन्द्र शसर् बाबलुाल इ.मा.व. 01-04-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.03.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

627 626 श्री. घुर्ल र्जानन मर्ािेवराव इ.मा.व. 23-04-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.04.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

628 627 श्री. पवार सिुीर पाांडुरांर् इ.मा.व. 20-12-1963 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.12.2021 बी.ई.(स्थापत्य)

629 628 श्री. डोंर्रे धिपककुमार केशवराव इ.मा.व. 26-08-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

630 629 श्री. वानखेडे प्रशाांत रामचांद्र इ.मा.व. 17-08-1966 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2024 बी.ई.(स्थापत्य)

631 630 श्री. मानकापरेु उियकुमार सिुाकर इ.मा.व. 29-11-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.11.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

632 631 श्री. खुणे सधुशल नामिेवराव इ.मा.व. 12-04-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.04.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

633 632 श्री. पाटील रे्मांतराव धवक्रमराव इ.मा.व. 29-07-1965 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2023 बी.ई.(स्थापत्य)

634 633 श्री. माळोकर मिुकर मनोर्रराव इ.मा.व. 03-01-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.2027 एम.टेक.

635 634 श्रीमती मराठे मिुरा प्रसन्न खुला 12-12-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.12.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

636 635 श्री. जडे नारे्श अशोक इ.मा.व. 13-04-1974 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.04.2032 बी.ई.(स्थापत्य)

637 636 श्री. माळतकर रे्मांत र्ांर्ािर इ.मा.व. 20-10-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

638 637 श्री. मडघे सोर्न धिर्ांबरराव इ.मा.व. 24-03-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.03.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

639 638 श्री. जािव धवकास नामिेवराव इ.मा.व. 25-10-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

640 639 श्री. मोटघरे मधनर्ष वसांत इ.मा.व. 22-09-1974 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2032 बी.ई.(स्थापत्य)

641 640 श्री. लाांजेवार ज्ञानेश्वर र्ोशवि इ.मा.व. 10-07-1966 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2024 बी.ई.(स्थापत्य)

642 641 श्रीमती कुलकणी कधवता धवजय
(जोशी कधवता रामकृष्ण )

खुला 26-08-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

643 642 श्रीमती लोढा सोनाली पे्रमचांि खुला 15-02-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 28.02.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

644 643 श्रीमती नवलाखा मिु प्रशाांत
 ( भन्साली मिु सरुजमल )

खुला 20-10-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2029 बी.ई.(स्थापत्य)
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उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2019 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी
शासन पधरपत्रक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र. 21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक  09/02/2021 च ेसर्पत्र

645 644 श्रीमती जोशी मांजुर्षा राघवेंद्र  
(कु.राडकर मांजुर्षा नार्नाथ)

खुला 20-01-1974 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.1932 बी.ई.(स्थापत्य)

646 645 श्रीमती नायक मधनर्षा सांजय  
(किम मधनर्षा सांपतराव )

खुला 20-01-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

647 646 श्री. रोकडे राजीव शरिचांद्र धव.मा.प्र. 17-02-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 28.02.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

648 647 श्रीमती चाफळे जान्र्वी रे्मांत
(िामले जानव्र्ी रामकृष्ण)

खुला 23-03-1975 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.03.2033 बी.ई.(स्थापत्य)

649 648 श्रीमती धलमये विैर्ी धवजय
 (िेशपाांडे अचगना वसांत)

खुला 04-06-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

650 649 श्री. बाबा प्रकाश मधिकाजुगन धव.मा.प्र. 26-01-1974 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.2032 बी.ई.(स्थापत्य)

651 650 श्री. अग्ननर्ोत्री धिपकुमार कृष्णा खुला 30-01-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

652 651 श्री. अपराधजत धर्धरर्ष परुुर्षोत्तम खुला 03-10-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2026 ए.एम.आय.ई.

653 652 श्री. पांडीत मनोजकुमार र्ोपाळराव इ.मा.व. 29-07-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

654 653 श्री. नाळे रु्णाजी नामिेव इ.मा.व. 8/29/1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.04.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

655 654 श्री. चौरु्ले शधशकाांत भपुाळ खुला 15-08-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

656 655 श्री. शशिे अधजत शामराव इ.मा.व. 12-06-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2025 ए.एम.आय.ई.

657 656 श्री. पवार अधनल आत्माराम खुला 19-10-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

658 657 श्री. जािव र्रीबा र्ोरख खुला 01-06-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

659 658 श्री. इनामिार िेवित्त सरेुश खुला 11-07-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

660 659 श्री. किम अजय वसांत खुला 27-09-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

661 660 श्री. कां क धवनोि ित्तात्रय खुला 08-06-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

662 661 श्री. शर्र्धमरे राजेश धशवशलर् खुला 21-09-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

663 662 श्री. बोरर्ाव ेधिपक रामचांद्र इ.मा.व. 18-10-1964 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2022 बी.ई.(स्थापत्य)

664 663 श्री. साळुांखे उमेश सांभाजी खुला 10-08-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

665 664 श्री. इांिुरकर सबुोि मनोर्रराव इ.मा.व. 18-09-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2027 बी.ई.(स्थापत्य)
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666 665 श्री. माने सभुार्ष धवठ्ठल खुला 01-01-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.12.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

667 666 श्री. पाांडे आनांि रामराव खुला 07-08-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

668 667 श्री. भार्वतकर धिनेश माधनकराव खुला 28-10-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

669 668 श्री. पाटील प्रकाश धनळकां ठराव खुला 05-06-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

670 669 श्री. राईकवार राजेश अरशवि खुला 20-06-1971 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2029 बी.ई.(स्थापत्य)

671 670 श्री. टेंभरे शामसुांिर प्रल्र्ािाराव इ.मा.व. 04-10-1972 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2030 बी.ई.(स्थापत्य)

672 671 श्री. नाांिेडकर धनतीन नेमीनाथ खुला 19-10-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.10.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

673 672 श्री. जोकार धिलीप मुरलीिर खुला 01-06-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

674 673 श्री. चावला चरणधचतशसर् राजाशसर् खुला 06-08-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

675 674 श्री. शुक्ला सधमर धिनानाथ खुला 24-07-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

676 675 श्री. वरैार्डे प्रमोि धिवाकरराव इ.मा.व. 04-11-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.11.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

677 676 श्री. प्रभावत धनधतन सखुलाल खुला 20-08-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

678 677 श्रीमती खातखेडे सधुनता धवजय इ.मा.व. 05-11-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.11.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

679 678 श्री. कुलकणी मनोज व्यांकटेश खुला 21-07-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.07.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

680 679 श्री. राठी मरे्शकुमार छर्नलाल खुला 11-06-1973 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2031 बी.ई.(स्थापत्य)

681 680 श्री. धशवनकर अधनलकुमार 
काधशराम

इ.मा.व. 15-08-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

682 681 श्री. असाटी नरेंद्र रमेशप्रसाि खुला 10-02-1970 25.04.2018 पिोन्नतीने 29.02.2028 बी.ई.(स्थापत्य)

683 682 श्री. वांजारी परुुर्षोत्तम शांकरराव इ.मा.व. 20-05-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.05.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

684 683 श्री. वदै्य श्यामराव ियाराम इ.मा.व. 04-09-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

685 684 श्री. राजुरकर केशरीनांिन 
भर्वानजी

इ.मा.व. 19-11-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.11.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

686 685 श्री. भोमले राजु अण्णाजी इ.मा.व. 25-03-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.03.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

687 686 श्री. वरैार्डे धवकास धवठ्ठलराव इ.मा.व. 10-08-1965 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.08.2023 बी.ई.(स्थापत्य)
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688 687 श्री. मोर्रकर धवलास र्ोशविराव इ.मा.व. 23-12-1965 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.12.2023 बी.ई.(स्थापत्य)

689 688 श्री. घुमडे अशोक िेवराव इ.मा.व. 08-09-1969 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2027 बी.ई.(स्थापत्य)

690 689 श्री. येळणे प्रशाांत नामिेवराव इ.मा.व. 25-09-1967 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.09.2025 बी.ई.(स्थापत्य)

691 690 श्री. धटपले धर्रीश भय्याजी इ.मा.व. 22-01-1968 25.04.2018 पिोन्नतीने 31.01.2026 बी.ई.(स्थापत्य)

692 691 श्री. वाकडे धकशोर सखाराम इ.मा.व. 01-07-1962 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.06.2020 बी.ई.(स्थापत्य)

693 692 श्री. खोरर्डे धिलीप रामराव इ.मा.व. 30-11-1964 25.04.2018 पिोन्नतीने 30.11.2022 बी.ई.(स्थापत्य)

उप धवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य) सांवर्ाच्या धनवडसचु्याांना मर्ाराष्र लोकसवेा आयोर्ाची सर्मती घेणे आवश्यक असल्यामुळे धववरपत्रातील स्तांभ 8 मध्ये ज्येष्ठता धिनाांक धनधित करण्यात आलेला नार्ी.
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695 694 श्री.धिलीप नामिेवराव मिनकर इमाव 6/30/1968 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2026 स्थापत्य 

अधभयाांधिकी पिवी
696 695 श्री. धिलीप रु्काराम र्ायिनी इमाव 4/25/1968 23.08.2019 पिोन्नतीने 4/30/2026  बी. ई. (स्थापत्य)

697 696 श्री. अभय केशवराव तुपकरी इमाव 3/10/1963 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2021  बी. ई. (स्थापत्य)

698 697 श्री.प्रवीन काशीनाथ ववचरुकर इमाव 7/12/1969 23.08.2019 पिोन्नतीने 7/31/2027 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

699 698 श्री.अमोल सिाधशव चांिावार खुला 5/15/1968 23.08.2019 पिोन्नतीने 5/31/2026  बी. ई. (स्थापत्य)

700 699 श्री.रववद्र अविूत रोटकर खुला 7/7/1968 23.08.2019 पिोन्नतीने 7/31/2026 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

701 700 श्री.राजेश अमृतराव मवर्दे्र इमाव  ३-६-१९६६ 23.08.2019 पिोन्नतीने ३०/०६/२०२४ स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

702 701 श्री. अधनकेत  मिुकर डाकवाले खुला 6/8/1969 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2027 बी.ई. (धसव्र्ील)

703 702 श्री.चांद्रकात श्रीिरराव र्ोडे इमाव 9/21/1967 23.08.2019 पिोन्नतीने 9/30/2025  बी. ई. (स्थापत्य)

704 703 श्री.जयांत शांकरराव काथोटे खुला 10/4/1967 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2025 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

705 704 श्री.अधवनाश नामिेवराव डफरे इमाव 6/17/1971 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2019 बी.ई. (धसव्र्ील)

706 705 श्री.राजेश अशोक पाटील खुला 12/20/1970 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2028 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

707 706 श्री. सधुनल रामचांद्रराव भरेु इमाव 9/9/1971 23.08.2019 पिोन्नतीने 9/30/2029  बी. ई. (स्थापत्य)
708 707 श्री.बबन नामिेवराव र्ाांजरे इमाव 6/30/1969 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2027 स्थापत्य 

अधभयाांधिकी पिवी
709 708 श्री.धवनायक धवकास धनकम इमाव 12/9/1969 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2027 स्थापत्य 

अधभयाांधिकी पिवी
710 709 श्री.सधुनल कवडुजी येनोरकर इमाव 5/25/1970 23.08.2019 पिोन्नतीने 5/31/2028 बी.ई. (धसव्र्ील)

711 710 श्री.धिलीप र्रियालिास 
आसिुानी

खुला 4/19/1972 23.08.2019 पिोन्नतीने 4/30/2030 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

712 711 श्री.धिपक रामाजी इटनकर इमाव 10/18/1967 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2025  बी. ई. (स्थापत्य)

713 712 श्री.सिुीर रामचांद्र लेंडे इमाव 12/18/1972 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2030  बी. ई. (स्थापत्य)

शासन पधरपिक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र.21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक   09/02/2021 च ेसर्पि
उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2020 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी

धववरणपि - ब

F:\जे्यष्ठता\21-20 उप विभागीय  अवभयंता\1.1.2018 उप विभागीय  अवभयंता जे्यष्ठतासूची



अ. क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

अधिका-याच ेनाव (श्री/श्रीमती ) जात प्रवर्ग जन्मधिनाांक उपधवभार्ीय 
अधभयांता पिावर 

पिोन्नतीचा धिनाांक

धनयुक्तीचा मार्ग 
(सरळसवेनेे/मयािीत 
धवभार्ीय परीक्षदे्वारे 

धनयुक्त उमेिवाराांचा 
रु्णवत्ता क्रमाांक व 

परीक्षचे ेवरे्ष)

 ज्येष्ठता 
धिनाांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव धिनाांक

सवेाधनवृत्तीचा 
धिनाांक
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शासन पधरपिक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र.21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक   09/02/2021 च ेसर्पि
उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2020 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी

714 713 श्री. नामिेव शांकरराव सावरकर इमाव 7/1/1972 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2030  बी. ई. (स्थापत्य)

715 714 श्री. राजेश मनोर्रराव र्टवार इमाव 8/19/1966 23.08.2019 पिोन्नतीने 34-08-2024 बी.ई. (धसव्र्ील)

716 715 श्री. र्जानन नथ्थुराम बारई इमाव 11/29/1966 23.08.2019 पिोन्नतीने 11/30/2024  बी. ई. (स्थापत्य)

717 716 श्री. धवनोि पाांडुरांर् धनखाडे इमाव 10/14/1969 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2027  बी. ई. (स्थापत्य)

718 717 श्री.राजेश मर्ािेव साठवणे इमाव 3/25/1970 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2028  बी. ई. (स्थापत्य)

719 718 श्री.परार् धवजय पांडीत 

खुला

24.02.1968 23.08.2019 पिोन्नतीने 28.02.2026 बी.ई

720 719 श्रीमती मृण्मयी धनतीन सातव इमाव 10/21/1974 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2032  बी. ई. (स्थापत्य)

721 720 श्री.धवकास प्रभाकर कलेढोणकर खुला 2/1/1972 23.08.2019 पिोन्नतीने 1/31/2030  बी. ई. (स्थापत्य)

722 721 श्री.रववद्र रांर्नाथराव धवश्वकमा इमाव  19.07.1971 23.08.2019 पिोन्नतीने  31.07.2029 स्थापत्य अधभ. 
पिवीिारक

723 722 श्री. सांतोर्ष वामन कधवटकर खुला 3/29/1978 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2036  बी. ई. (स्थापत्य)

724 723 श्री.सत्यजीत िेवाजी र्ोर्णे इमाव 12/21/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2039  बी. ई. (स्थापत्य)

725 724 श्री.धिलीप प्रल्र्ाि भालधतलक इमाव 17.07.1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 31.07.2039 बी.ई. (धसव्र्ील)

726 725 श्री.सांजय बाप ूपाटील इमाव 18.12.1979 23.08.2019 पिोन्नतीने 31.12.2037  बी. ई. (स्थापत्य)

727 726 श्री.रोशन वसांतराव नरड इमाव 1/30/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 1/31/2039  बी. ई. (स्थापत्य)

728 727 श्री.धजतेंद्र कृष्णनाथ बांकापरेु खुला 4/9/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 4/30/2038 बी.ई. (धसव्र्ील)

729 728 श्री.अधभधजत ित्तािय वदै्य खुला 11/27/1975 23.08.2019 पिोन्नतीने 11/30/2033 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

730 729 श्री.आफताब शब्बीर कवठेकर खुला 6/25/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2038  बी. ई. (स्थापत्य)

731 730 श्री.सयै्यि सोरे्ल अर्मि शकील 
अर्मि

खुला 01/06/1983 23.08.2019 पिोन्नतीने 31/05/2041 बी.ई. (धसव्र्ील)

732 731 श्री.सांिेश सधतशराव वपपरकर खुला 2/9/1979 23.08.2019 पिोन्नतीने 2/28/2037 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

733 732 श्री.अजयपालवसर् 
कवलनयनवसर् लाांबा

 खुला 03.08.1983 23.08.2019 पिोन्नतीने 31.08.2041  बी. ई. (स्थापत्य)

734 733 श्री. बाबासो धवष्ण ूपाटील खुला ११/०२/१९७७ 23.08.2019 पिोन्नतीने २८/०२/२०३५  बी. ई. (स्थापत्य)
735 734 श्री. सौरभ प्रताप जोशी खुला 10/13/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2039  बी. ई. (स्थापत्य)
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शासन पधरपिक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र.21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक   09/02/2021 च ेसर्पि
उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2020 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी

736 735 श्री. सरु्ास धनवास वशिे इमाव 2/18/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 28.2.2039 बी.ई.धसव्र्ील 
(स्थापत्य)737 736 श्री.नार्ेंद्र सभुार्ष ताटी इमाव 10/16/1982 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2040 एम.ई.धसव्र्ील 
स्रक्चर738 737 श्री. उियवसर् रमेश स्वामी इमाव २१/०३/१९८० 23.08.2019 पिोन्नतीने ३१/०३/२०३८  बी. ई. (स्थापत्य)

739 738 श्री.धिलीप सिुाकर जडे इमाव 08/11/1973 23.08.2019 पिोन्नतीने 30/11/2031 बी.ई. (धसव्र्ील)

740 739 श्री.रधवद्र कडुबा डोंर्रे इमाव 04.06.1972 23.08.2019 पिोन्नतीने 30.06.2030 बी.ई
एम.ई741 740 श्री.सांभाजी धशवाजीराव पाटील इमाव 9/12/1969 23.08.2019 पिोन्नतीने 9/30/2027 एम.ई.

742 741 श्री. अमोल जयप्रकाश अभांरे् इमाव 1/30/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 1/31/2039 बी.ई. (धसव्र्ील)
743 742 श्रीमती वर्षा धवनोि डोईफोडे          

 (पवूाश्रमीच्या मृणाल जयप्रकाश 
काळे)

खुला 28/06/1982 23.08.2019 पिोन्नतीने 30/06/2040 बी.ई. (धसव्र्ील)

744 743 श्री.प्रसाि अशोक मर्ाजन इमाव  ३०-१०-१९७८ 23.08.2019 पिोन्नतीने ३०/१०/२०३६  बी. ई. (स्थापत्य)
745 744 श्री.अधवनाश धवश्वनाथ  र्ोंडचौर इमाव 4/18/1973 23.08.2019 पिोन्नतीने 4/30/2031  बी. ई. (स्थापत्य)

746 745 श्री.र्णेश रामिास र्ांर्ापरुकर इमाव 6/10/1974 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2032 स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी

747 746 श्रीमती वर्षा कैलास सावांत खुला 3/15/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2039 एम.ई.धसव्र्ील 
स्रक्चर748 747 श्री.वभैव प्रकाश वडर्ाांवकर इमाव 3/28/1976 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2034  बी. ई. (स्थापत्य)

749 748 श्री.प्रफुल्ल अधनल पाटील इमाव 3/20/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2039 बी.ई. (धसव्र्ील)

750 749 श्रीमती धिपाली बबनराव जर्ताप खुला 6/23/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2038  बी. ई. (स्थापत्य)

751 750 श्री.अधमत ित्तािय पारणकर धवमाप्र 3/6/1982 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2040 बी.ई. (धसव्र्ील)
752 751 श्रीमती  धिप्ती प्रभाकर जोशी

(धिप्ती परेश कुलकणी)
खुला 9/19/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 9/30/2039 बी.ई. (धसव्र्ील)

753 752 श्रीमती शर्ममला सांिेश बोराडे 
(पवूाश्रमीच्या शर्ममला तुर्षार पवार)

खुला 29/07/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 31/07/2038 बी.ई. (धसव्र्ील)

754 753 श्रीमती पल्लवी सभुार्ष जकापरेु 
(पल्लवी अमोल अनांतपरुकर)

खुला 3/3/1982 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2040  बी. ई. (स्थापत्य)

755 754 श्रीमती पजुा स्वानांि माजर्ावकर
(कु.पजूा चांद्रकाांत कुलकणी)

खुला 7/31/1983 23.08.2019 पिोन्नतीने 7/31/2041  एम.ई. (धसव्र्ील
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शासन पधरपिक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र.21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक   09/02/2021 च ेसर्पि
उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2020 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी

756 755 श्रीमती मांजुर्षा मांिार भोळे      
(मांजुर्षा राघवेंद्र िेशपाांडे)

खुला 6/4/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2038 बी.ई. (धसव्र्ील)

757 756 श्रीमती स्स्मता धकरण कासार खुला 3/18/1983 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2041 बी.ई. (धसव्र्ील)
758 757 श्री. धवजय धिनकरराव ढाकणे भ.ज.ड.  20.10.1980 23.08.2019 पिोन्नतीने  31.10.2038 स्थापत्य अधभ. 

पिवीिारक
759 758 श्रीमती सय्यि तझीन मोर्म्मि  

अय्युब  इब्रार्ीम
इमाव 10/18/1981 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2039 बी.ई. (धसव्र्ील)

760 759 श्रीमती आरती सांजय र्व्र्ाणे-भोर इमाव 2/6/1982 23.08.2019 पिोन्नतीने 2/28/2040 बी.ई. (धसव्र्ील)

761 760 श्रीमती स्वाती अधमत अुरुणकर इमाव 3/19/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 3/31/2038  बी. ई. (स्थापत्य)

762 761 श्रीमती ज्योती धकरण सोनकुसळे धवमाप्र 10/31/1979 23.08.2019 पिोन्नतीने 10/31/2037  बी. ई. (स्थापत्य)

763 762 श्री.आनांि तानाजी र्ावडे भज-क 6/1/1974 23.08.2019 पिोन्नतीने 5/31/2032 बी.ई. (धसव्र्ील)

764 763 श्री.योरे्श धशवाजी वशर्ाडे भज-क 2/5/1979 23.08.2019 पिोन्नतीने 28.02.2037  बी. ई. (स्थापत्य)

765 764 श्री.सरेुश भार्ाजी खेमनर  भज -क 15.06.1979 23.08.2019 पिोन्नतीने 30.06.2037  बी. ई. (स्थापत्य)

766 765 श्री.अधवनाश पाांडूरांर् कुां भार इमाव 7/23/1978 23.08.2019 पिोन्नतीने 7/31/2036 बी.ई. (धसव्र्ील)

767 766 श्रीमती मानसी धमतेश घटे्ट धवमाप्र 12/5/1977 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2035  बी. ई. (स्थापत्य)

768 767 श्रीमती उर्षा धवष्ण ूखामकर भज-क 5/11/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 5/31/2038  बी. ई. (स्थापत्य)

769 768 श्री. कुणाल धशवाजीराव डेरे खुला 6/9/1984 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2042  बी. ई. (स्थापत्य)

770 769 श्री. सांधिप नारायण तळेकर खुला २०/१२/१९८४ 23.08.2019 पिोन्नतीने ३१/१२/२०४२ बी.ई. (स्था.) 
एम.ईस्रक्चर771 770 श्री.नरवसर् र्णमांतराव कुलकणी खुला 9/11/1976 23.08.2019 पिोन्नतीने 9/30/2034  बी. ई. (स्थापत्य)

772 771 श्री.सांधिप बापरुाव पवार खुला 5/1/1984 23.08.2019 पिोन्नतीने 4/30/2042 बी.ई.

773 772 श्री.मो.धजयाउल्ला मो. ईस्माईल खुला 1/12/1976 23.08.2019 पिोन्नतीने 1/31/2034 एम.ई (स्थापत्य)

774 773 श्री.सांतोर्ष र्ांर्ािर वाघ खुला 01-06-1977 23.08.2019 पिोन्नतीने 31-05-2035  बी. ई. (स्थापत्य)

775 774 श्री. अधनरुध्ि अरुण जोशी खुला 12/30/1979 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2037 बी.ई. (स्थापत्य 
अधभयाांधिकी पिवी)776 775 श्री.सांधिप ओांकार पाटील इमाव 18/02/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 28/02/2038 बी.ई. (धसव्र्ील)

777 776 श्री.सधचन नवलधकशोर चौकसे इमाव 12/16/1975 23.08.2019 पिोन्नतीने 12/31/2033  बी. ई. (स्थापत्य)

778 777 श्री.आणासारे्ब रवींन्द्र मोतीपवळे खुला 7/1/1980 23.08.2019 पिोन्नतीने 6/30/2038 बी.ई. (धसव्र्ील)

779 778 श्री.धवठठल र्रीभाऊ र्ावांडे खुला 9/8/1982 23.08.2019 पिोन्नतीने 9/30/2040 बी.ई. (धसव्र्ील)
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अ. क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

अधिका-याच ेनाव (श्री/श्रीमती ) जात प्रवर्ग जन्मधिनाांक उपधवभार्ीय 
अधभयांता पिावर 

पिोन्नतीचा धिनाांक

धनयुक्तीचा मार्ग 
(सरळसवेनेे/मयािीत 
धवभार्ीय परीक्षदे्वारे 

धनयुक्त उमेिवाराांचा 
रु्णवत्ता क्रमाांक व 

परीक्षचे ेवरे्ष)

 ज्येष्ठता 
धिनाांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव धिनाांक

सवेाधनवृत्तीचा 
धिनाांक

शैक्षधणक अर्गता अधभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

शासन पधरपिक क्रमाांक ज्येष्ठता-2021/ (प्र.क्र.21/ 2021)/आ(वर्ग-2), धिनाांक   09/02/2021 च ेसर्पि
उपधवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य ) सांवर्ाची धिनाांक 01.01.2020 रोजीची तात्परुती अधतधरक्त ज्येष्ठतासचूी

780 779 श्री.चांद्रशेखर र्ांर्ािर र्ाडे इमाव 4/7/1972 23.08.2019 पिोन्नतीने 30.04.2030 बी.ई. (धसव्र्ील)
उप धवभार्ीय अधभयांता (स्थापत्य) सांवर्ाच्या धनवडसचु्याांना मर्ाराष्र लोकसवेा आयोर्ाची सर्मती घेणे आवश्यक असल्यामुळे धववरपिातील स्तांभ 8 मध्ये ज्येष्ठता धिनाांक धनधित करण्यात आलेला नार्ी.
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