
जलसंपदा विभागातील ऄधीक्षक ऄवभयंता 
(स्थापत्य) या संिगाची वद.1/1/2014 रोजीची 
ऄंवतम  ज्येष्ठता यादी.  

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांकः ऄऄज्ये 2013/(526/2013)/अ(िगग-1) 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400032. 
तारीख: 25 फेब्रुिारी, 2014 

िाचा:-  
1) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः ऄऄज्य-े1107/ (49/2007) /अ(ज्येष्ठता), 

वद.1/9/2010. 
2) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः ऄऄज्ये-1107/(49/2007) /अ(ज्येष्ठता), 

वद.21/12/2010. 
3) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः ऄऄज्ये-2011/(44/2011) /अ(ज्येष्ठता), 

वद.8/7/2011. 
4) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः ऄऄज्ये-1211/(26/2011)/अ(िगग-1), 

वद.17/7/2013. 
5) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः संवकणग -1213/(120/2013)/अ(िगग-1), 

वद.26/7/2013. 
6) जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक, क्रमाकंः ऄऄज्ये 2013/(526/2013)/अ(िगग-1), 

वद.15/1/2014. 
7) जलसंपदा विभाग,शासन पवरपत्रक, क्रमाकंः अऄज्ये 1112/(100/2012)/अ(िगग-1), वद. 

25 /2/2014. 
8) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनणगय, क्रमांकः एसअरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,  

वद.21/10/2011. 

शासन पवरपत्रक :-  
संदभग क्र.6 वद.15/1/2014 च्या पवरपत्रकान्िये जलसंपदा विभागातील ऄधीक्षक ऄवभयंता 

(स्थापत्य) संिगाची वद.30/01/2004 ते 31/12/2013 या कालािधीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 

प्रवसध्द करण्यात अलेली अहे. 

2.      संदभाधीन क्र.5 येथील शासन वनणगयान्िये ऄधीक्षक ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगाची वद.1/4/1987 

ते वद.1/4/2013 रोजीची संिगग संख्या वनवित करण्यात अलेली अहे.  सन 2003 ते 2012 च्या 
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वनिडसूच्याचंे पुनर्विलोकन करताना उक्त संिगग सखं्या अवण अरक्षण कायदा, 2004 मधील तरतूदी 

विचारात घेिून सदर ज्येष्ठतायादी तयार करण्यात अलेली अहे. 

3. तसेच, श्री.ब.शं.स्िामी यांनी ज्येष्ठतेबाबत न्यायालयात दाखल केलेल्या यावचकेच्या 

ऄनुषंगाने मा.सिोच्च न्यायालयाने वद.9/10/2009 ऄन्िये वनरीक्षण (observation) नंदिून सदर 

ऄपील मान्य (allow) करुन पुन्हा नव्याने वनणगय घेण्याकरीता वरट यावचका क्र.6812/2008 उच्च 

न्यायालयाकडे  हस्तातंरीत केलेली ऄसून, सदर यावचका उच्च न्यायालयात प्रलंवबत अहे.   

मा.सिोच्च न्यायालयाने वद. 9/10/2009 रोजी  नंदविलेले वनरीक्षण ि याऄनुषंगाने विधी ि न्याय 

विभागाने वदलेले ऄवभप्राय, सेिा प्रिशे वनयमातील तरतूद ि म.ना.से.(ज्येष्ठतेचे विवनयमन) वनयम, 

1982 मधील तरतूदी विचारात घेऊन  श्री.स्िामी यानंा सेिा ज्येष्ठता दशगविण्यात अलेली अहे. 

4. तसेच, सन 2006 च्या वनिडसूचीमध्ये श्री.वद.मा.सोनिलकर (ज्ये.क्र.942-ऄ) ि 

श्री.ब.दा.तंडे (ज्ये.क्र.942-ब) याचंा कायगकारी ऄवभयंता (स्था) संिगाच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीनुसार 

(शा.प.वद.2/1/2006 ) विचार करण्यात अला ऄसून वद.15/7/2006 रोजी झालेल्या बैठकीत पात्र 

ठरल्याने त्यानंा वद.17/3/2007 च्या अदेशान्िये ऄधीक्षक ऄवभयंता पदोन्नती देण्यात अलेली होती.  

कायगकारी ऄवभयंता (स्थापत्य ) या संिगाच्या वद.21/12/1970 ते 31/3/1993 या कालािधीच्या 

तात्पुरत्या ज्येष्ठता याद्या वद.28/9/2007 च्या शासन पवरपत्रकान्िये ऄंवतम करण्यात अलेल्या अहेत.  

त्यामध्ये श्री.सोनिलकर (भ.ज.क) यानंा ज्ये.क्र.942-ऄ  ि श्री. तंडे (भज.क.) यानंा ज्ये.क्र.942-ब िर 

दशगविण्यात अलेले अहे.  सन  2003 ते 2012 पयंतच्या वनिडसूच्याचंे  पुनर्विलोकन करताना 

कायगकारी ऄवभयंता(स्था.) संिगाची वद.21/12/1970 ते 31/3/1993 या कालािधीची शा.प. 

वद.28/9/2007 ऄन्िये ऄंवतम केलेली ज्येष्ठता यादी विचारात घेण्यात अलेली ऄसून  श्री.सोनिलकर 

ि श्री.तंडे याचंे ज्येष्ठतेनुसार सुधारीत वनिडसूचीतील स्थान विचारात घेऊन त्यानुसार त्यानंा 

ज्येष्ठतेचा वदनाकं दशगविण्यात अलेला अहे. 
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5. तसेच श्री.सु.शा.ंिाघमारे याचंी ऄधीक्षक ऄवभयंता पदािरील ज्येष्ठतेबाबत ि 

श्री.र.प्र.लाडेंकर हे विभागीय चौकशीमध्ये दोषमुक्त ठरण्यामुळे  मानीि वदनांकाबाबत  वनिदेने  प्राप्त 

झाली  ऄसून सदर तात्पुरती ज्येष्ठता यादी तयार करताना उक्त वनिदेने विचारात घेण्यात अली  

अहेत.   त्यानुसार सन 2003 ते 2012 च्या वनिडसूच्याचंे पुनर्विलोकन करताना श्री. िाघमारे ि 

श्री.लाडेंकर याचंे ज्येष्ठतेनुसार सुधारीत वनिडसूचीतील स्थान विचारात घेऊन त्यानंा ज्येष्ठतेचा 

वदनाकं दशगविण्यात अलेले अहेत. 

6. संदभाधीन क्र.7  येथील वद.25/2/2014 च्या शासन पवरपत्रकान्िये श्री.रा.ज.काबंळे 

यानंा कायगकारी ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगातील ज्येष्ठतेचा वद.1/8/1995 देण्यात अलेला अहे.  

त्यानुसार सन 2003 ते 2012 पयंतच्या वनिडसूच्याचं्या पुनर्विलोकन ि पुन:समायोजन करताना 

श्री.काबंळे याचंे ज्येष्ठतेनुसार सुधारीत वनिडसूचीतील स्थान विचारात घेऊन त्यानंा ऄधीक्षक ऄवभयंता 

पदािरील ज्येष्ठतेचा वद.25/01/2011 उपलब्ध होत अहे.  त्यानुसार त्यानंा ज्येष्ठतेचा वदनाकं 

दशगविण्यात अलेला अहे. 

7. तसेच, सन 2003 ते 2012 पयंतच्या वनिडसूच्याचंे पुनर्विलोकन करताना ज्या ऄवधका-यानंा 

त्याचं्या सेिावनिृत्तीच्या वदनाकंानंतरचा ऄधीक्षक ऄवभयंता (स्थापत्य) पदािरील ज्येष्ठतेचा वदनाकं 

उपलब्ध होत अहेत त्या ऄवधका-याचंा समािशे सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये करण्यात अलेला नाही. 

8. सन 2003 ते 2012 पयतंच्या वनिडसूच्याचंे पुनर्विलोकन करताना सन 2013 मध्ये ज्या 

ऄवधका-यानंा ऄधीक्षक ऄवभयंता (स्थापत्य) पदािर कोटयाबाहेर तदथग पदान्नती देण्यात अलेली अहे, 

त्याचंा समािशे ऄधीक्षक ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगाच्या वद.30/1/2004 ते 31/12/2013 या 

कालािधीच्या  तात्परत्या यादीमध्ये समािशे करण्यात अला ऄसून त्याचं्या नािासमोर तदथग पदोन्नती / 

ऄभावित सेिा ऄसे दशगविण्यात येिून वद.15/1/2014 ऄन्िये तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रवसध्द करण्यात 

अलेली होती.   सदर सेिा ज्येष्ठतायादी संदभात ऄधीक्षक ऄवभयंता(स्थापत्य) या संिगातील ऄवधका-

याचं्या काही त्रटुी/चकुा ऄसतील तर त्याबाबतचे ऄवभिदेन वद.15/2/2014 पूिी सादर करण्याबाबत 
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कळविण्यात अलेले होते.  या सदंभात प्राप्त झालेली सिग ऄवभिदेने ि वनदशगनास अलेल्या त्रटुी 

विचारात घेिून त्यानुसार सेिा ज्येष्ठतायादीमध्ये सुधारणा करुन यापूिी ऄधीक्षक ऄवभयंता (स्थापत्य) 

संिगाची वद.17/7/2013 ऄन्िये प्रवसध्द केलेली वद.13/12/95 ते 29/1/2004 या कालािधीची 

ऄंवतम ज्येष्ठता यादी ि वद.15/1/2014 ऄन्िये प्रवसध्द केलेली वद.30/1/2004 ते 31/12/2013 या 

कालािधीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी एकवत्रत करुन अता  संदभग क्र.8   येथील सामान्य शासन 

विभागाच्या वद.21/10/2011 च्या शासन वनणगयातील तरतूदीनुसार ऄधीक्षक ऄवभयंता(स्थापत्य ) 

संिगाची वद.1/1/2014  रोजीची ऄंवतम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट ऄ मध्य े प्रवसध्द 

करण्यात येत अहे.   

9. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्र लोकसेिा अयोगाच्या मान्यतेच्या ऄधीन राहून ऄंवतम करण्यात 

येत अहे. 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201402251639058627 ऄसा अहे. हा अदेश 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  

 (डॉ.माधि िीर) 
सोबत:- पवरवशष्ट-ऄ शासनाचे ऄिर सवचि 

प्रत, 
1. प्रधान सवचि, (जलसंपदा प्रकल्प ि विकास)/प्रधान सवचि (जलसंपदा  व्यिस्थापन ि 

लाक्षवेि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

2. प्रधान सवचि, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. प्रधान सवचि (रोजगार हमी योजना), वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

4. सवचि, महाराष्र लोक सेिा अयोग (पत्राने) 

5. सिग महासंचालक/ कायगकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

6. सिग सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

7. सिग मुख्य ऄवभयंते ि सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई 

8. सिग विभागीय मुख्य ऄवभयंते, जलसपंदा विभाग. 

9. सिग विभाग प्रमुख , जलसंपदा विभाग/सिग कायालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 

10. सवचि, अंतर राज्य वनयंत्रण मंडळ, नागपूर. 

11. सह सवचि(सेिा)/ऄिर सवचि (सेिा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई.  

12. कायासन अ(िगग-1) संग्रहाथग. 



शासन पररपत्रक जलसंपदा रिभाग क्रमांक :-अअज्ये2013/(526/2013)/आ(िगग-1) रद. 25.02.2014 सोबतचे परररशष्ट “अ” 
अधीक्षक अरभयंता(स्थापत्य) संिगाची रद.1/1/2014 रोजीची अंरतम ज्येष्ठता सचूी 

अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाकं 

अधधकाऱ्याचंे नाव 
(सववश्री.) 

प्रवगव जन्मधदनाकं अधीक्षक 
अधभयंता 

(स्थापत्य) या 
संवगातील 

प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीचा 

धदनाकं 

धनयुक्तीचा 
मागव 

पुनवधवलोकना 
नंतर प्राप्त 

होणारा 
अ.अ.पदावरील 

ज्येष्ठतेचा 
धदनाकं 

सेवा धनवृत्तीचा 
धदनाकं 

शैक्षधणक अहवता शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  1 सी.एस.वाघमारे  अजा 29.11.1942 03.07.2000 पदोन्नती 17.01.1996 30.11.2000 बी.ई से.धन. 

2.  2 पी.पी.धनघोट खुला 01.06.1942 08.06.1998 पदोन्नती 31.12.1997 31..05.2000 बी.ई. से.धन. 

3.  3 जी.डी.भोई खुला 01.03.1946 09.11.1995 पदोन्नती 08.06.1998 29.02.2004 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

4.  4 एन.ए.मोरे खुला 01.03.1945 09.11.1995 पदोन्नती 08.06.1998 28.02.2003 बी.ई. से.धन. 

5.  5 व्ही.टी.गुजराथी खुला 25.01.1953 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.01.2011 बी.ई. से.धन. 

6.  6 डी.आर.कंदी खुला 24.04.1954 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.04.2012 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

7.  7 एस.आर.सयुववशंी खुला 30.06.1951 13.07.1999 पदोन्नती 08.06.1998 30.06.2009 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

8.  8 डी.डी.धभडे खुला 16.11.1955 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.11.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

9.  9 ए.आर.कोरे खुला 06.05.1954 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

10.  10 एम.व्ही.पाटील खुला 25.03.1953 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.03.2011 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

11.  11 एम.आय.शेख खुला 16.10.1954 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.10.2012 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

12.  12 एच.टी.मंढेधगरी खुला 01.06.1957 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2015 बी.ई. मु.अ.पदो. 

13.  13 एन.बी.घुगे भज-ड 04.05.1955 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

14.  14 बी.बी.पाटील खुला 01.06.1953 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2011 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

15.  15 एच.के.टोणप े अजा 01.06.1954 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2012 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

16.  16 एन.एल.गवळे अजा 01.06.1954 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2012 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 
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17.  17 पी.आर.भामरे अजा 01.07.1957 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.06.2015 बी.ई. मु.अ.पदो. 

18.  18 व्ही.सी.शेळके धवजाभज 01.11.1951 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.10.2009 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

19.  19 सी.आय. संबतुवाड अज 23.11.1950 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.11.2008 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

20.  20 एस.एल.पाटील खुला 10.05.1954 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.05.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

21.  21 व्ही.ज.ेवाघ खुला 10.04.1941 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.04.1999 बी.ई. से.धन. 

22.  22 ए.पी.कदम धवजाभज 07.06.1944 15.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 30.06.2002 बी.ई. से.धन. 

23.  23 एन.टी.रास्ते अजा 20.11.1946 09.11.1995 पदोन्नती 08.06.1998 30.11.2004 बी.ई. से.धन. 

24.  24 आर.एल.उबाळे अजा 14.10.1948 22.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.10.2006 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

25.  25 एम.सी.हेमगड्डी अजा 01.04.1947 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.03.2005 बी.ई. से.धन. 

26.  26 डी.बी.चौधरी अजा 04.12.1943 09.11.1995 पदोन्नती 08.06.1998 31.12.2001 बी.ई. से.धन. 

27.  27 आर.ए.दांडगे अजा 03.06.1948 31.12.1997 पदोन्नती 08.06.1998 30.06.2006 बी.ई. से.धन. 

28.  28 बी.एम.जठार अजा 29.12.1945 08.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.12.2003 बी.ई. से.धन. 

29.  29 डी.एस.वाघमारे अजा 19.03.1946 10.06.1998 पदोन्नती 08.06.1998 31.03.2004 बी.ई. से.धन. 

30.  30 बी.के.झोटे अजा 01.07.1946 08.06.1998 पदोन्नती 09.06.1998 30.06.2004 बी.ई. से.धन. 

31.  31 व्ही.के.खरतमल अजा 01.04.1946 09.06.1998 पदोन्नती 09.06.1998 31.03.2004 बी.ई. से.धन. 

32.  32 एस.सी.चाकुरकर 
(घंटे) 

अज 05.08.1947 30.08.2000 पदोन्नती 09.06.1998 31.08.2005 बी.ई. से.धन. 

33.  33 बी.एन.कंदरफळे भज-क 07.09.1954 15.06.1998 पदोन्नती 10.06.1998 30.09.2012 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 
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34.  34 आर.बी.पाटील खुला 09.04.1942 30.04.2000 पदोन्नती 15.06.1998 30.04.2000 बी.ई. से.धन. 

35.  35 ए.एस.टंब े खुला 06.12.1943 25.06.2000 पदोन्नती 07.01.1999 31.12.2001 बी.ई. से.धन. 

36.  36 बी.बी.जाधव धवजाभज 01.04.1947 06.07.1998 पदोन्नती 13.07.1999 31.03.2005 बी.ई. से.धन. 

37.  37 एस.एस.उपास े खुला 01.06.1959 20.06.2000 पदोन्नती 20.07.1999 31.05.2017 बी.ई. मु.अ.पदो. 

38.  38 सी.ए.बीराजदार खुला 01.06.1960 20.06.2000 पदोन्नती 20.06.2000 31.05.2018 बी.ई. मु.अ.पदो. 

39.  39 आर.बी.शुक्ला खुला 08.04.1958 29.06.2000 पदोन्नती 20.06.2000 30.04.2016 बी.ई. मु.अ.पदो. 

40.  40 पी.बी.सोनावणे ख्रुला 17.09.1955 08.08.2000 पदोन्नती 20.06.2000 30.09.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

41.  41 डी.एन.मोडक खुला 21.12.1956 30.06.2000 पदोन्नती 21.06.2000 31.12.2014 बी.ई. मु.अ.पदो. 

42.  42 आर.बी.घोटे खुला 05.05.1960 08.08.2000 पदोन्नती 21.06.2000 31.05.2018 बी.ई. मु.अ.पदो. 

43.  43 जी.एस.लाखंडे खुला 05.07.1957 21.06.2000 पदोन्नती 23.06.2000 31.07.2015 बी.ई. मु.अ.पदो. 

44.  44 आर.डब्ल्य.ू धनकुम खुला 20.11.1957 21.06.2000 पदोन्नती 25.06.2000 30.11.2015 बी.ई. मु.अ.पदो. 

45.  45 आर.व्ही.पानस े खुला 02.05.1961 23.06.2000 पदोन्नती 29.06.2000 31.05.2019 बी.ई. मु.अ.पदो. 

46.  46 एच.एम.शिशदे अजा 01.06.1958 04.12.2002 पदोन्नती 30.06.2000 31.05.2016 बी.ई. मु.अ.पदो. 

47.  47 एच.के.गोसावी भज-ब 01.09.1961 04.12.2002 पदोन्नती 30.06.2000 31.08.2019 बी.ई. मु.अ.पदो. 

48.  48 सी.आर.तेजाळे अजा 01.06.1952 04.12.2002 पदोन्नती 03.07.2000 31.05.2010 बी.ई. से.धन. 

49.  49 व्ही.एम.देशपांडे खुला 17.11.1946 09.12.2002 पदोन्नती 08.08.2000 30.11.2004 बी.ई. से.धन. 

50.  50 बी.सी.सकपाळ धवजाभज 16.06.1951 13.03.2003 पदोन्नती 28.03.2002 30.06.2009 बी.ई. से.धन. 

51.  51 पी.एम.कटके अजा 01.06.1955 25.04.2003 पदोन्नती 04.12.2002 31.05.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 
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52.  52 एम.के.वरैागडे अजा 01.03.1953 19.08.2006 पदोन्नती 04.12.2002 28.02.2011 बी.ई. से.धन. 

53.  53 ए.के.घाटे अजा 01.06.1950 08.06.1998 पदोन्नती 04.12.2002 31.05.2008 बी.ई. से.धन. 

54.  54 डी.एस. गायकवाड धवजाभज 02.04.1950 07.01.1999 पदोन्नती 09.12.2002 30.04.2008 बी.ई. से.धन. 

55.  55 आर.ए.राऊत अज 28.01.1950 13.05.2005 पदोन्नती 13.03.2003 31.01.2008 बी.ई. से.धन. 

56.  56 बी.सी.कंुजीर खुला 04.12.1958 01.03.2007 पदोन्नती 24.04.2003 31.12.2016 बी.ई. मु.अ.पदो. 

57.  57 आर.आर.पवार खुला 15.07.1962 28.04.2003 पदोन्नती 25.04.2003 31.07.2020 बी.ई. मु.अ.पदो. 

58.  58 व्ही.एम.कुलकणी खुला 12.04.1959 28.04.2003 पदोन्नती 28.04.2003 30.04.2017 बी.ई. मु.अ.पदो. 

59.  59 ए.एम.अंबाडकर इमाव 18.12.1955 28.04.2003 पदोन्नती 28.04.2003 31.12.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

60.  60 ए.डब्ल्यू.सुव े खुला 10.11.1960 24.04.2003 पदोन्नती 28.04.2003 30.11.2018 बी.ई. मु.अ.पदो. 

61.  61 ए.एम.खापरे इमाव 01.07.1960 17.12.2003 पदोन्नती 17.12.2003 30.06.2018 बी.ई. मु.अ.पदो. 

62.  62 के.एम.शहा खुला 12.03.1958 23.08.2004 पदोन्नती 17.12.2003 31.03.2016 बी.ई.  

63.  63 व्ही.बी.पाढंरे भज-क 01.12.1955 19.12.2003 पदोन्नती 17.12.2003 30.11.2013 बी.ई. मु.अ.पदो.से.धन 

64.  64 आर.एम.चौहान खुला 16.02.1960 29.01.2004 पदोन्नती 18.12.2003 28.02.2018 बी.ई.  

65.  65 एस.डी.चाटे भज-ड 07.06.1955 27.12.2003 पदोन्नती 18.12.2003 30.06.2013 बी.ई. से.धन. 

66.  66 ए.के.सुरुशे इमाव 20.05.1961 27.01.2004 पदोन्नती 18.12.2003 31.05.2019 बी.ई.  

67.  67 पी.सी.घोलप खुला 10.07.1957 24.12.2003 पदोन्नती 19.12.2003 31.07.2015 बी.ई.  

68.  68 आर.के.धनटुरकर 
 

खुला 04.12.1957 20.12.2003 पदोन्नती 20.12.2003 31.12.2015 बी.ई.  
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69.  69 एस.एल. 

खोलापरूकर 
खुला 30.12.1959 18.12.2003 पदोन्नती 24.12.2003 31.12.2017 बी.ई.  

70.  70 सी.एन.हंगेकर खुला 20.09.1958 18.12.2003 पदोन्नती 23.01.2004 30.09.2016 बी.ई.  

71.  71 ए.एस.ऩऺनवरे अजा 11.11.1959 18.12.2003 पदोन्नती 27.01.2004 30.11.2017 बी.ई.  

72.  72 बी.ए.परुी भ.ज.ब 08.07.1953 23.01.2004 पदोन्नती 29.01.2004 31.07.2011 बी.ई. से.धन. 

73.  73 ए.बा.जोगदंड अजा 16.10.1956 15.12.2003 पदोन्नती 13.05.2005 31.10.2014 बी.ई.(स्था.)  

74.  74 ज.ेएस.पाखरे अजा 02.09.1947 07.06.1998 पदोन्नती 13.05.2005 30.09.2005 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

75.  75 व्ही.आर.भरेु अजा 17.06.52 13.05.2005 पदोन्नती 13.05.2005 30.06.2010 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

76.  76 धद.दे.पोहेकर अजा 11.09.1958 13.05.2005 पदोन्नती 13.05.2005 30.09.2016 बी.ई.(स्था.)  

77.  77 डी.एन.जनरोडे अजा 01.01.1955 13.05.2005 पदोन्नती 13.05.2005 31.12.2012 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

78.  78 ज.मा.धलहीतकर अजा 14.01.1957 13.5.2005 पदोन्नती 13.05.2005 31.01.1915 बी.ई.(स्था.)  

79.  79 बी.एस.वावरे अजा 02.12.1954 15.07.2006 पदोन्नती 19.10.2005 31.12.2012 बी.ई.(स्था.) से.धन 

80.  80 एम.बी.जाधव धवजा-(अ) 24.10.1950 20.06.2000 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2008 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

81.  81 ओ.जी.मुदीराज अज 01.01.1951 13.5.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.12.2008 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

82.  82 सं.कृ.घाणेकर खुला 02.06.1963 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.06.2021 बी.टेक (स्था.), 
एम.टेक (स्रक्चसव) 

 

83.  83 ख.हा.अन्सारी खुला 13.07.1962 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.07.2020 बी.ई.(स्था.)  

84.  84 ना.व.शिशदे खुला 01.04.1963 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.04.2021 बी.ई.(स्था.)  

85.  85 सं.गु.वडगाव े खुला 01.11.1958 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2016 बी.ई.(स्था.)  
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86.  86 ई.एस.चौधरी खुला 04.05.1959 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.05.2017 बी.ई.(स्था.)  

87.  87 अ.प्र.कोधहरकर खुला 20.11.1963 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.11.2021 बी.ई.(स्था.)  

88.  88 म.धक.पोकळे धवमाप्र 07.08.1959 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.08.2017 बी.ई.(स्था.)  

89.  89 र.ना.ठाकरे  इमाव 17.06.1960 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.06.2018 बी.ई.(स्था.)  

90.  90 र.ए.उपासनी खुला 03.10.1961 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2019 बी.ई.(स्था.)  

91.  91 एच.जी.गावडें इमाव 03.10.1952 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2010 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

92.  92 सं.दे.कुलकणी खुला 20.02.1962 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 28.02.2020 बी.ई.(स्था.)  

93.  93 अ.रा.शिशदे अजा 01.06.1958 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.05.2016 बी.ई.(स्था.)  

94.  94 धश.दी.धगरी भज(ब) 29.04.1959 24.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.04.2017 बी.ई.(स्था.)  

95.  95 अ.रा.कांबळे अजा 03.10.1962 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2020 बी.ई.(स्था.)  

96.  96 सु.शं.वाघमारे  अजा 01.06.1959 27.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.05.2017 बी.ई.(स्था.)  

97.  97 म.आ.माटे  अजा 09.02.1963 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 28.02.2021 बी.ई.(स्था.)  

98.  98 ह.आ.ढंगारे अज 03.11.1960 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 30.11.2018 बी.ई.(स्था.) मु.अ.पदो. 

99.  99 बी.एस.नेवरेकर 
(कांबळे) 

अजा 01.06.1948 09.06.1998 पदोन्न्ती 27.10.2005 30.06.2006 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

100.  100 धद.मा.सोनवलकर भ.ज.(क) 10.01.1957 17.03.2007 पदोन्नती 27.10.2005 31.01.2015 बी.ई.(स्था.)  

101.  101 ब.दा.तंडे भ.ज.(क) 20.05.1959 17.03.2007 पदोन्नती 27.10.2005 31.05.2017 बी.ई.(स्था.)  

102.  102 ब.म.सकुरे अ.ज 22.07.1955 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.07.2013 बी.ई.(स्था.) मु.अ.पदो./से.
धन. 
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103.  103 प्र.म.अबनाव े अजा 14.10.1959 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.10.2017 बी.ई.(स्था.)  

104.  104 बी.म.धनकंब े अजा 17.09.1954 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 30.09.2012 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

105.  105 सु.ह.खरात अजा 01.08.1959 22.12.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.08.2017 बी.ई.(स्था.)  

106.  106 दे.घ. पाझारे  अजा 14.10.1958 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.10.2016 बी.ई.(स्था.)  

107.  107 चं.शं. देवकर धवजा-(अ) 01.06.1955 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.05.2013 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

108.  108 अ.धद.जाफळेकर अजा 26.07.1957 19.10.2005 पदोन्नती 22.12.2005 31.07.2015 बी.ई.(स्था.)  

109.  109 ना.ल.सावळे अजा 22.08.1956 19.10.2005 पदोन्नती 22.12.2005 31.08.2014 बी.ई.(स्था.)  

110.  110 म.शं.बदें्र खुला 08.09.1961 19.10.2005 पदोन्नती 15.07.2006 30.09.2019 बी.ई.(स्था.)  

111.  111 ता.ना.मुंडे भज(ड) 09.08.1963 19.10.2005 पदोन्नती 15.07.2006 31.08.2021 एम.टेक (स्रक्चसव)  

112.  112 पी.एन.घोडके अजा 31.07.1955 17.03.2007 पदोन्नती 17.03.2007 31.07.2013 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

113.  113 ब.शं.स्वामी खुला 05.01.1964 15.07.2006 पदोन्नती 17.03.2007 31.01.2022 बी.ई.(स्था.)  

114.  114 रा.द..मोधहते खुला 02.11.1965 19.10.2005 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2023 बी.ई.(स्था.)  

115.  115 धक.बा.कुलकणी खुला 21.07.1964 25.10.2005 पदोन्नती 17.03.2007 31.07.2022 बी.ई.(स्था.)  

116.  116 धद.रा.जोशी खुला 05.11.1960 19.10.2005 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2018 बी.ई.(स्था.)  

117.  117 धव.ता.तांदळे खुला 21.11.1959 22.12.2005 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2017 बी.ई.(स्था.)  

118.  118 रा.र.शहा खुला 01.06.1965 17.03.2007 पदोन्नती 17.03.2007 31.05.2023 बी.ई.(स्था.)  

119.  119 धद.द.तवार खुला 06.11.1963 17.03.2007 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2021 बी.ई.(स्था.)  

120.  120 रा.धव.जलतारे खुला 05.10.1962 17.03.2007 पदोन्नती 17.03.2007 31.10.2020 बी.ई.(स्था.)  
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121.  121 आ.दा.कोकाटे खुला 07.06.1958 17.03.2007 पदोन्नती 30.05.2007 30.06.2016 बी.ई.(स्था.)  

122.  122 र.प्र.लांडेकर अज 25.06.1961 29.05.2008 पदोन्नती 09.10.2007 30.06.2019 बी.ई.(स्था.)  

123.  123 अ.दु.बागडे अजा 06.09.1961 13.06.2011 पदोन्नती 09.10.2007 30.09.2019 बी.ई.(स्था.)  

124.  124 अ.ना.बहादुरे खुला 05.03.1964 30.05.2007 पदोन्नती 09.10.2007 31.03.2022 बी.ई.(स्था.)  

125.  125 आ.श्री.मोरे खुला 21.01.1963 09.10.2007 पदोन्नती 14.12.2007 31.01.2021 बी.ई.(स्था.)  

126.  126 श.द.भगत खुला 17.11.1961 09.10.2007 पदोन्नती 27.12.2007 30.11.2019 बी.ई.(स्था.)  

127.  127 धव.धग.राजपतू धवजा(अ) 16.10.1964 09.10.2007 पदोन्नती 04.08.2008 31.10.2022 बी.ई.(स्था.)  

128.  128 बी.एन.देशपांडे खुला 13.05.1950 27.12.2007 पदोन्नती 29.05.2008 31.05.2008 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

129.  129 धद.धह.कुमावत भजब 06.02.1955 29.05.2008 पदोन्नती 29.05.2008 28.02.2013 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

130.  130 अ.शां.काळोखे अजा 16.11.1959 25.11.2008 पदोन्नती 29.05.2008 30.11.2017 बी.ई.(स्था.)  

131.  131 सु.रा.तेजाळे  अजा 12.05.1957 29.05.2008 पदोन्नती 29.05.2008 31.05.2015 बी.ई.(स्था.)  

132.  132 सु.दौ.साळंुखे  अज 14.08.1958 29.05.2008 पदोन्नती 25.11.2008 30.08.2016 बी.ई.(स्था.)  

133.  133 धव.अ.शिशदे अजा 07.07.1955 14.12.2007 पदोन्नती 04.12.2009 31.07.2013 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

134.  134 अ.श्री.सयुववशंी  अजा 31.10.1956 04.12.2009 पदोन्नती 04.12.2009 31.10.2014 बी.ई.(स्था.)  

135.  135 र.श्री.श्रीधगरीवार भज(ब) 24.10.1961 04.12.2009 पदोन्नती 26.07.2010 31.10.2019 बी.ई.(स्था.)  

136.  136 रा.ज.कांबळे अजा 12.04.1965 26.07.2010 पदोन्नती 26.07.2010 31.04.2023 बी.ई.(स्था.)  

137.  137 एन.बी.शिशदे खुला 18.05.1954 26.07.2010 पदोन्नती 25.01.2011 31.05.2012 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

138.  138 ए.पी.शुक्ल खुला 19.09.1953 25.01.2011 पदोन्नती 25.01.2011 30.09.2011 बी.ई.(स्था.) से.धन. 
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139.  139 चंद्रशेखर ना.हंगेकर खुला 05.01.1957 25.01.2011 पदोन्नती 28.08.2012 31.01.2015 बी.ई.(स्था.)  

140.  140 धव.डी.नेमाडे इमाव 31.07.1956 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.07.2014 बी.ई.(स्था.)  

141.  141 आर.डी.पाटणकर खुला 02.09.1955 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.09.2013 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

142.  142 उ.स.कुलकणी खुला 18.03.1956 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.03.2014 बी.ई.(स्था.)  

143.  143 अ.ना.पवार खुला 01.06.1956 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.05.2014 बी.ई.(स्था.)  

144.  144 व.द.पाटील खुला 17.03.1956 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.03.2014 बी.ई.(स्था.)  

145.  145 प्र.ग.नागपरूकर इमाव 30.03.1956 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.03.2014 बी.ई.(स्था.)  

146.  146 व्ही.बी.कुलकणी खुला 29.04.1955 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.04.2013 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

147.  147 शां.ज.पाटील खुला 10.11.1955 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.11.2013 बी.ई.(स्था.) स्व.ेसे.धन. 
01.02.2013 

148.  148 सु.बा.जोशी खुला 07.09.1954 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.09.2012 बी.ई.(स्था.) से.धन. 

149.  149 र.कृ.ढवळे भज(क) 28.08.1961 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.08.2019 बी.ई.(स्था.)  

150.  150 अ.आ.दाभाडे  अज 31.05.1969 12.09.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.05.2027 बी.ई.(स्था.)  

151.  151 ज.ेएम.एस.शेख इमाव 15.12.1962 13.06.2013 पदोन्नती 13.06.2013 31.12.2020 बी.ई.(स्था.)  

152.  152 आर.एस.सोनटक्के खुला 07.09.1968 12.09.2012 पदोन्नती 22.08.2013 30.09.2026 बी.ई.(स्था.)  

153.  153 पी.जी.मांदाडे इमाव 08.03.1967 12.09.2012 पदोन्नती 22.08.2013 31.03.2025 बी.ई.(स्था.)  

154.  154 अे.पी.आव्हाड भज(ड) 12.03.1964 12.09.2012 पदोन्नती 22.08.2013 31.03.2022 बी.ई.(स्था.)  

155.  155 एस.एम.बलेसरे इमाव 06.06.1968 12.09.2012 पदोन्नती 22.08.2013 30.06.2026 एम.ई.पी.एच.डी  

156.  156 एस.आर.धतरमनवार खुला 25.04.1968 22.08.2013 पदोन्नती 22.08.2013 30.04.2026 बी.ई.(स्था.)  



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाकं 

अधधकाऱ्याचंे नाव 
(सववश्री.) 

प्रवगव जन्मधदनाकं अधीक्षक 
अधभयंता 

(स्थापत्य) या 
संवगातील 

प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीचा 

धदनाकं 

धनयुक्तीचा 
मागव 

पुनवधवलोकना 
नंतर प्राप्त 

होणारा 
अ.अ.पदावरील 

ज्येष्ठतेचा 
धदनाकं 

सेवा धनवृत्तीचा 
धदनाकं 

शैक्षधणक अहवता शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
157.  157 अे.अे.कपोले खुला 08.02.1968 22.08.2013 पदोन्नती 22.08.2013 28.02.2026 बी.ई.(स्था.)  

158.  158 पी.के.पवार खुला 09.03.1967 22.08.2013 पदोन्नती 22.08.2013 31.03.2025 बी.ई.(स्था.)  

159.  159 एच.व्ही.गुणाले खुला 17.12.1967 22.08.2013 पदोन्नती 22.08.2013 31.12.2025 बी.ई.(स्था.)  

160.  160 ए.एल.पाठक खुला 03.06.1967 22.08.2013 पदोन्नती 22.08.2013 30.06.2025 बी.ई.(स्था.)  

161.  161 स.को.सब्लबीनवार धवमाप्र 22.06.1969 22.08.2013 पदोन्नती 22.08.2013 30.06.2027 बी.ई.(स्था.)  

162.  162 एस.अे.टाटू खूला 17.06.1968 22.08.2013 पदोन्नती  30.06.2026 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदावर 
तदथव पदोन्नती 

163.  163 ज.ेडी.बोरकर अजा 10.10.1970 22.08.2013 पदोन्नती  31.10.2028 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदावर 
तदथव पदोन्नती 

164.  164 व्ही.डी.होशिशग खुला 09.08.1955 22.08.2013 पदोन्नती  31.08.2013 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदावर 
तदथव पदोन्नती/ 

से.धन. 
165.  165 धव.स.घोगरे खुला 05.03.1967 22.08.2013 पदोन्नती  31.03.2025 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदावर 

तदथव पदोन्नती 
166.  166 र.रा.शुक्ला खुला 19.01.1965 22.08.2013 पदोन्नती  31.12.2023 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदावर 

तदथव पदोन्नती 

----------- 
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