
जलसंपदा विभागातील मुख्य ऄवभयंता 
(स्थापत्य) या संिगाची वद.01.01.2013 
रोजीची ऄवंतम (Final) ज्येष्ठतासूची.  

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

 शासन पवरपत्रक क्रमांकः मुऄज्ये-1313/(424/2013)/अ.(िगग-1) 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400032. 
तारीख: 20 वडसेंबर, 2013 

िाचा:-  

1) शासन वनणगय, सा.प्र.वि. क्र.एसअरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वद.21.10.2011. 

2) शासन पवरपत्रक ज.वि.क्र.मुऄज्ये-1312/प्र.क्र.33/अ.(िगग-1), वद.08.10.2012. 

3) शासन पवरपत्रक ज.वि.क्र.मुऄज्ये-1312/(424/13)/अ.(िगग-1), वद.22.10.2013. 

शासन पवरपत्रक :-  
संदभग क्र.1 येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या वद.21.10.2011 च्या शासन वनणगयान्िय े

शासन सेितेील ऄवधकारी / कमगचाऱयाचंी ज्येष्ठतासूची प्रत्येक िर्षी तयार करणे ि प्रवसध्द करणे 

याबाबतचे सिकंर्ष धोरण वनवित करण्यात अलेले अहे. संदभग क्र.2 येथील वद.08.10.2012 च्या 

शासन पवरपत्रकान्िय े वद.01.04.1990 ते वद.31.12.2011 या कालािधीची जलसंपदा विभागातील 

मुख्य ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगाची ऄंवतम ज्येष्ठतायादी प्रवसध्द करण्यात अली अहे.  

2. तसेच, संदभग क्र.2 यथेील पवरपत्रकान्िये मुख्य ऄवभयंता (स्थापत्य) या संिगाची 

वद.01.01.2012 ते वद.31.12.2012 या कालािधीची तात्पुरती ऄवतवरक्त (Provisional additional) 

ज्येष्ठतासूची प्रवसध्द करण्यात अली अहे.   

3. अता सामान्य प्रशासन विभागाने वनवित करुन वदलेल्या धोरणानुसार मुख्य ऄवभयंता (स्थापत्य) 

या संिगाची वद.01.01.2013 रोजीची ऄंवतम (Final) ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट “ऄ, ब, 

क ि ड” मध्ये प्रवसध्द करण्यात येत अहे.  तसेच, सदर ज्येष्ठतासूची कायगकारी ऄवभयंता (स्थापत्य) ि 

ऄधीक्षक ऄवभयंता (स्थापत्य) संिगाच्या वनिडूसच्याचंे पुनर्विलोकन ि पुन:समायोजनाची कायगिाही 



शासन पवरपत्रक क्रमांकः मुऄज्य-1313/(424/2013)/अ.(िगग-1) 

 

पषृ्ठ 2 पकैी 2  
 

प्रस्तावित ऄसल्याने, त्यानुसार होणाऱया संभाव्य बदलाचं्या तसेच, महाराष्र लोकसेिा अयोगाच्या 

मान्यतेच्या ऄधीन राहील.  

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

उपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 201312201047123127 ऄसा अहे. हा अदेश 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  

 (डॉ.माधि िीर) 
 शासनाचे ऄिर सवचि 
प्रत,   

1) प्रधान सवचि (जलसपंदा प्रकल्प ि विकास) / सवचि (जलसपंदा व्यिस्थापन ि लाक्षेवि),  

 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

2) सवचि, महाराष्र लोकसिेा अयोग (पत्राने) 

3)  सवचि, महाराष्र जलसपंत्ती वनयमन प्रावधकरण, मुंबई 

4)  सिग महासंचालक, जलसपंदा विभाग  

5) सिग कायगकारी संचालक, जलसंपदा विकास महामंडळे 

6)  सिग मुख्य ऄवभयंता, जलसपंदा विभाग  

7)  जलसंपदा विभागातील सिग मखु्य ऄवभयंता ि सह सवचि, मंत्रालय, मुंबई 

8)  खाजगी सवचि मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ िगळून) 

9)  खाजगी सवचि मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ ) 

10)  खाजगी सवचि, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) 

11)  कायासन अ.(ज्यषे्ठता) 

12) कायासन अ.(िगग-1) संग्रहाथग 

 

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


अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

नाव  (सववश्री) प्रवगव(ननयकु्ती 
नांतर प्रवगव 
बदलला 
असल्यास 

त्याचा नदनाांक )

जन्म तारीख ननयकु्ती नदनाांक  
(म.ुअ. पदावरील 

पदोन्नती 
आदेशाचा 
नदनाांक)

ननयकु्तीचा मागव 
(सरळसेवेने/ मयानदत 
नवभागीय पनरके्षव्दारे 
ननयकु्ती उमेदवाराच्या 
गणुवत्ता क्रमाांक व 

पनरक्षा वषे)

ज्येष्ठता नदनाांक/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव नदनाांक

सेवाननवतृ्तीचा 
नदनाांक

शैक्षनणक 
अहवता

अनभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 एम.व्ही.भावे खलुा 14.03.1938 23.03.1990 पदोन्नतीने 23.03.1990 31.03.1996 बी. ई पदोन्नत
2 2 मा.फ.कोडकणी इमाव 12.04.1935 23.03.1990 पदोन्नतीने 23.03.1990 9.4.1993    

स्वेसेनन
स्वेच्छा सेवाननवतृ्त

3 3 एम.डी.पेंडसे खलुा 25.10.1940 08.06.1990 पदोन्नतीने 08.06.1990 28.02.1999 बी. ई सेवाननवतृ्त
4 4 भा.ग.मनोहर खलुा 27.07.32 08.06.1990 पदोन्नतीने 08.06.1990 31.07.90 बी.ई सेवाननवतृ्त
5 5 एस.एन.सहस्रबधु्दे खलुा 30.12.1940 08.06.1990 पदोन्नतीने 08.06.1990 28.02.1999 बी. ई पदोन्नत
6 6 प.भा..उमराणी खलुा 2.6.1939 22.03.91 पदोन्नतीने 22.03.91 30.06.1997 बी. ई सेवाननवतृ्त
7 7 स.ूगो.निके खलुा 18.08.1940 22.3.1991 पदोन्नतीने 22.3.1991 28.02.1999 बी. ई पदोन्नत
8 8 एस.एस.उदगीरकर खलुा 12.2.1940 30.9.1992 पदोन्नतीने 30.9.1992 28.02.1998 बी. ई पदोन्नत

9 9 अ.म.गोखले खलुा 24.04.1942 29.6.1993 पदोन्नतीने 29.6.1993 10.03.2000 
स्वेसेनन

बी. ई पदोन्नत

10 10 मा.रा.नदघे खलुा 28.12.1940 29.6.1993 पदोन्नतीने 29.6.1993 28.02.1999 बी. ई पदोन्नत
11 11 अ.पाां.भावे खलुा 23.11.1942 29.6.1993 पदोन्नतीने 29.6.1993 30.11.2000 बी. ई पदोन्नत
12 12 एस.वाय.कुलकणी खलुा 26.01.1941 10.6.1994 पदोन्नतीने 10.6.1994 1.11.1997 म.प.ू 

स्वेसेनन
बी. ई स्वेच्छा सेवाननवतृ्त

13 13 व्ही.व्ही.बापट खलुा 7.3.1941 30.8.1994 पदोन्नतीने 30.8.1994 31.03.1999 बी. ई पदोन्नत
14 14 अ.ेआर.पाटील खलुा 27.06.1942 24.2.1995 पदोन्नतीने 24.2.1995 30.06.2000 

(ननलांनबत)
बी. ई. सेवाननवतृ्त

15 15 एस.वाय.िकु्ला खलुा 19.12.1944 24.02.1995 पदोन्नतीने 24.02.1995 31.12.2002 बी. ई. पदोन्नत
16 16 नव.चिं..िहाणे खलुा 19.06.1944 24.2.1995 पदोन्नतीने 24.2.1995 30.06.2002 बी. ई. पदोन्नत
17 17 ए.बी.महेंद्रकर इमाव 15.03.1942 26.4.1995 पदोन्नतीने 26.4.1995 31.03.2000 बी. ई. पदोन्नत
18 18 नभ.स.इांगोले अ.जा. 21.12.1937 16.9.1995 पदोन्नतीने 16.9.1995 31.12.1995 बी. ई. सेवाननवतृ्त

जलसांपदा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.मअुज्ये-1313/(424/13)/आ.(वगव-1), नद.20.12.2013 सोबतचे सहपत्र

मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.04.1990 ते नद.31.12.2000 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-अ)



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

नाव  (सववश्री) प्रवगव(ननयकु्ती 
नांतर प्रवगव 
बदलला 
असल्यास 

त्याचा नदनाांक )

जन्म तारीख ननयकु्ती नदनाांक  
(म.ुअ. पदावरील 

पदोन्नती 
आदेशाचा 
नदनाांक)

ननयकु्तीचा मागव 
(सरळसेवेने/ मयानदत 
नवभागीय पनरके्षव्दारे 
ननयकु्ती उमेदवाराच्या 
गणुवत्ता क्रमाांक व 

पनरक्षा वषे)

ज्येष्ठता नदनाांक/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव नदनाांक

सेवाननवतृ्तीचा 
नदनाांक

शैक्षनणक 
अहवता

अनभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

जलसांपदा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.मअुज्ये-1313/(424/13)/आ.(वगव-1), नद.20.12.2013 सोबतचे सहपत्र

मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.04.1990 ते नद.31.12.2000 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-अ)19 19 नां.द.वडनेरे खलुा 3.2.1947 16.9.1995 पदोन्नतीने 16.9.1995 31.03.2005 बी. ई. पदोन्नत
20 20 नक.उ.कदम खलुा 10.09.1938 30.8.1994 पदोन्नतीने 30.8.1994 30.09.1996 बी. ई. सेवाननवतृ्त
21 21 स.ुपाां.लाम्पसेू अ.ज. 1.3.1943 मा.नद.10.11.95 पदोन्नतीने 10.11.1995 28.02.2001 बी. ई. पदोन्नत

22 22 नव.ना.पेंडसे खलुा 14.2.1948 10.11.1995 पदोन्नतीने 10.11.1995 28.02.2006 बी. ई. पदोन्नत
23 23 म.ए.दळवी खलुा 22.09.1942 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 30.09.2000 बी. ई. पदोन्नत
24 24 म.ुखां.कुलकणी खलुा 4.9.1948 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 30.09.2006 बी. ई. पदोन्नत

25 25 स.ल.चभगारे खलुा 2.10.1946 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.10.2004 बी. ई. पदोन्नत
26 26 नक.द.चिदे अ.जा. 1.10.1946 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 30.09.2004 बी. ई. पदोन्नत
27 27 भा.पाां.पवार अ.जा. 27.04.1946 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 30.04.2004 बी. ई. पदोन्नत

28 28 स.ुनव.सोडल इमाव 10.3.1948 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.03.2006 बी. ई. पदोन्नत
29 29 नव.ना.वासाडे इमाव 20.10.1944 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.10.2002 बी. ई. पदोन्नत
30 30 आ.अां.जवळेकर खलुा 9.9.1947 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 30.09.2005 बी. ई. पदोन्नत

31 31 र.ल.दमाणी खलुा 9.11.1949 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 30.11.2007 बी. ई. पदोन्नत
32 32 रां.य.पेणकर इमाव 14.10.1946 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.10.2004 बी. ई. पदोन्नत
33 33 नव.म.जाधव अ.जा. 10.10.1946 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.10.2004 बी. ई. सेवाननवतृ्त
34 34 नद.मा.मोरे अ.जा. 20.12.1947 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.12.2005 बी. ई. पदोन्नत
35 35 मा.नि.खाडे अ.जा. 16.10.1943 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.10.2001 बी. ई. सेवाननवतृ्त
36 36 प्र.नव.पाटील अ.जा. 7.12.1946 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.12.2004 बी. ई. पदोन्नत
37 37 िां.आ.नागरे भ.ज (ड) 13.07.1947 31.1.1999 पदोन्नतीने 31.1.1999 31.07.2005 बी. ई. पदोन्नत
38 38 ह.क.पसरटे अ.जा. 26.11.1945 1.2.1999 पदोन्नतीने 1.2.1999 30.11.2003 बी. ई. सेवाननवतृ्त
39 39 बा.सो.मसराम अ.ज. 2.3.1945 1.2.1999 पदोन्नतीने 1.2.1999 31.03.2003 बी. ई. सेवाननवतृ्त
40 40 श्री.ना.हुद्दार खलुा 1.10.1948 1.2.1999 पदोन्नतीने 1.2.1999 30.09.2006 बी. ई. पदोन्नत
41 41 रो.मा.लाांडगे खलुा 4.8.1949 1.2.1999 पदोन्नतीने 1.2.1999 31.08.2007 बी. ई. पदोन्नत



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

नाव  (सववश्री) प्रवगव(ननयकु्ती 
नांतर प्रवगव 
बदलला 
असल्यास 

त्याचा नदनाांक )

जन्म तारीख ननयकु्ती नदनाांक  
(म.ुअ. पदावरील 

पदोन्नती 
आदेशाचा 
नदनाांक)

ननयकु्तीचा मागव 
(सरळसेवेने/ मयानदत 
नवभागीय पनरके्षव्दारे 
ननयकु्ती उमेदवाराच्या 
गणुवत्ता क्रमाांक व 

पनरक्षा वषे)

ज्येष्ठता नदनाांक/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव नदनाांक

सेवाननवतृ्तीचा 
नदनाांक

शैक्षनणक 
अहवता

अनभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

जलसांपदा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.मअुज्ये-1313/(424/13)/आ.(वगव-1), नद.20.12.2013 सोबतचे सहपत्र

मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.04.1990 ते नद.31.12.2000 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-अ)42 42 व्यां.नव.गायकवाड खलुा 20.10.1951 1.2.1999 पदोन्नतीने 1.2.1999 30.10.2009 बी. ई. पदोन्नत
43 43 प्र.नभ.भालेराव अ.जा. 14.04.1945 20.6.2000 पदोन्नतीने 20.6.2000 30.04.2003 बी. ई. सेवाननवतृ्त

44 44 सां.ग.कोळी अ.जा. 30.04.1944 20.6.2000 पदोन्नतीने 20.6.2000 31.03.2002 बी. ई. सेवाननवतृ्त
45 45 रा.ल.लाड नव.जा.भ.ज 1.3.1944 20.6.2000 पदोन्नतीने 20.6.2000 28.02.2002 बी. ई. सेवाननवतृ्त
46 46 स.ुसा.पाखरे इमाव 27.01.1954 20.6.2000 पदोन्नतीने 20.6.2000 01.04.2006 

(म.प.ू स्वे.से.नन.)
बी. ई. पदोन्नत

47 47 म.ज.चिदे अ.जा. 1.3.1945 29.9.2000 पदोन्नतीने 29.9.2000 28.02.2003 बी. ई. सेवाननवतृ्त
48 48 निं.म.पुांडे अ.जा. 30.05.1945 29.9.2000 पदोन्नतीने 29.9.2000 31.05.2003 बी. ई. सेवाननवतृ्त
49 49 ना.श्री.पनरहार नव.जा.भ.ज 1.7.1945 29.9.2000 पदोन्नतीने 29.9.2000 30.06.2003 बी. ई. सेवाननवतृ्त

50 50 म.ुसां.मुांढे भ.ज (ड) 30.12.1952 10.8.2001 पदोन्नतीने 10.8.2001 31.12.2010 बी. ई. पदोन्नत
51 51 ए.बा.पाटील खलुा 10.10.1956 10.8.2001 पदोन्नतीने 10.8.2001 31.10.2014 बी. ई. पदोन्नत
52 52 ध.डो.रेवतकर इमाव 2.8.1944 12.6.2002 पदोन्नतीने 12.6.2002 31.08.2002 बी. ई. सेवाननवतृ्त
53 53 ह.य.कोळवले खलुा 1.6.1953 12.6.2002 पदोन्नतीने 12.6.2002 05.10.2010 

(स्वे.से.नन.)
बी. ई. पदोन्नत

54 54 दे.प.निके खलुा 24.03.1955 12.6.2002 पदोन्नतीने 12.6.2002 31.03.2013 बी. ई. पदोन्नत
55 55 मा.म.पोटे अ.जा. 14.10.1946 20.8.2003 पदोन्नतीने 20.8.2003 31.10.2004 बी. ई. सेवाननवतृ्त
56 56 िंां.स.मोडक खलुा 26.02.1955 20.8.2003 पदोन्नतीने 20.8.2003 01.02.2012 

(म.प.ू स्वे.से.नन.)
बी. ई. पदोन्नत

57 57 प्र.िंां.झपके खलुा 12.2.1956 20.8.2003 पदोन्नतीने 20.8.2003 28.02.2014 बी. ई. पदोन्नत
58 58 स.ुवा..देिपाांडे खलुा 3.3.1951 20.8.2003 पदोन्नतीने 20.8.2003 31.03.2009 बी. ई. पदोन्नत
59 59 आ.भ.पाटील(सरक) भ.ज.(क) 01.05.1956 20.8.2003 पदोन्नतीने 20.8.2003 30.04.2014 बी. ई. पदोन्नत
60 60 नग.गो.बाबर नव.जा.भ.ज 12.2.1953 20.8.2003 पदोन्नतीने 20.8.2003 28.02.2011 बी. ई. पदोन्नत

´मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.01.2001 ते नद.31.12.2005 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-ब)



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

नाव  (सववश्री) प्रवगव(ननयकु्ती 
नांतर प्रवगव 
बदलला 
असल्यास 

त्याचा नदनाांक )

जन्म तारीख ननयकु्ती नदनाांक  
(म.ुअ. पदावरील 

पदोन्नती 
आदेशाचा 
नदनाांक)

ननयकु्तीचा मागव 
(सरळसेवेने/ मयानदत 
नवभागीय पनरके्षव्दारे 
ननयकु्ती उमेदवाराच्या 
गणुवत्ता क्रमाांक व 

पनरक्षा वषे)

ज्येष्ठता नदनाांक/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव नदनाांक

सेवाननवतृ्तीचा 
नदनाांक

शैक्षनणक 
अहवता

अनभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

जलसांपदा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.मअुज्ये-1313/(424/13)/आ.(वगव-1), नद.20.12.2013 सोबतचे सहपत्र

मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.04.1990 ते नद.31.12.2000 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-अ)61 61 अ.रा.जाधव अ.जा. 24.01.1956 04.11.2006   
मा.नद.24.2.2004

पदोन्नतीने 24.2.2004 23.01.2010 
(ननधन)

बी. ई. पदोन्नत

62 62 सां.धो.काांबळे अ.जा. 1.3.1946 24.2.2004 पदोन्नतीने 24.2.2004 29.02.2004 बी. ई. सेवाननवतृ्त
63 63 गां.द.भोई नव.जा.भ.ज 1.3.1946 24.2.2004 पदोन्नतीने 24.2.2004 29.02.2004 बी. ई. सेवाननवतृ्त
64 64 रा.दा.कोंगनोळीकर अ.जा. 1.6.1949 5.6.2004 पदोन्नतीने 5.6.2004 31.05.2007 बी. ई. सेवाननवतृ्त
65 65 अ.सा.काांबळे अ.जा. 18.08.1946 5.6.2004 पदोन्नतीने 5.6.2004 31.08.2004 बी. ई. सेवाननवतृ्त
66 66 नद.र.कां दी खलुा 24.04.1954 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 30.04.2012 बी. ई. पदोन्नत
67 67 सो.रा.सयुयवांिी खलुा 30.06.1951 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 30.06.2009 बी. ई. सेवाननवतृ्त

68 68 नद.धो.नभडे खलुा 16.11.1955 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 30.11.2013 बी. ई. पदोन्नत

69 69 अ.रा.कोरे खलुा 6.5.1954 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 31.05.2012 बी. ई. पदोन्नत
70 70 म.नव.पाटील खलुा 25.03.1953 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 31.03.2011 बी. ई. सेवाननवतृ्त
71 71 मो.ई.िेख खलुा 16.10.1954 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 31.10.2012 बी. ई. पदोन्नत

72 72 नह.ता.मेंढेनगरी खलुा 1.6.1957 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 31.05.2015 बी. ई. पदोन्नत
73 73 ना.भा.घगेु भ. ज (ड) 4.5.1955 22.9.2005 पदोन्नतीने 22.9.2005 31.01.2011 

स्वे.से.नन.
बी. ई. स्वेच्छा सेवाननवतृ्त

74 74 बा.भा.पाटील खलुा 1.6.1953 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 31.05.2011 बी. ई. सेवाननवतृ्त
75 75 ह.के.टोणपे अ.जा. 1.6.1954 19.9.2005 पदोन्नतीने 19.9.2005 31.05.2012 बी. ई. पदोन्नत
76 76 ना.लो.गवळे अ.जा. 1.6.1954 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 31.05.2012 बी. ई. पदोन्नत
77 77 प्र.रा.भामरे अ.जा. 1.7.1957 19.9.2005 पदोन्नतीने 19.9.2005 30.06.2015 बी. ई. पदोन्नत
78 78 नव.चिं.िेळके भ.ज.(अ) 14.11.1951 3.9.2005 पदोन्नतीने 3.9.2005 30.11.2009 बी. ई. सेवाननवतृ्त



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

नाव  (सववश्री) प्रवगव(ननयकु्ती 
नांतर प्रवगव 
बदलला 
असल्यास 

त्याचा नदनाांक )

जन्म तारीख ननयकु्ती नदनाांक  
(म.ुअ. पदावरील 

पदोन्नती 
आदेशाचा 
नदनाांक)

ननयकु्तीचा मागव 
(सरळसेवेने/ मयानदत 
नवभागीय पनरके्षव्दारे 
ननयकु्ती उमेदवाराच्या 
गणुवत्ता क्रमाांक व 

पनरक्षा वषे)

ज्येष्ठता नदनाांक/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव नदनाांक

सेवाननवतृ्तीचा 
नदनाांक

शैक्षनणक 
अहवता

अनभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

जलसांपदा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.मअुज्ये-1313/(424/13)/आ.(वगव-1), नद.20.12.2013 सोबतचे सहपत्र

मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.04.1990 ते नद.31.12.2000 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-अ)

79 79 िंां.ई.सांबतुवाड अ.ज. 23.11.1950 4.11.2006 पदोन्नतीने 4.11.2006 30.11.2008 बी. ई. सेवाननवतृ्त
80 80 स.ुल.पाटील खलुा 10.5.1954 4.11.2006 पदोन्नतीने 4.11.2006 31.05.2012 बी. ई. सेवाननवतृ्त
81 81 र.ला.उबाळे अ.जा. 14.10.1948 30.10.2006 पदोन्नतीने 30.10.2006 31.10.2006 बी. ई. सेवाननवतृ्त
82 82 बा.नन.कां दरफळे भ.ज.(क) 7.9.1954 4.11.2006 पदोन्नतीने 4.11.2006 30.09.2012 बी. ई. पदोन्नत
83 83 नि.मा.उपासे खलुा 1.6.1959 4.11.2006 पदोन्नतीने 4.11.2006 31.05.2017 बी. ई. पदोन्नत
84 84 िं.आ.नबराजदार खलुा 1.6.1960 4.11.2006 पदोन्नतीने 4.11.2006 31.05.2018 बी. ई.
85 85 रा.ब.िकु्ला खलुा 8.4.1958 11.6.2007 पदोन्नतीने 11.6.2007 30.04.2016 बी. ई.
86 86 प्र.भ.सोनवणे खलुा 17.09.1955 27.12.2007 पदोन्नतीने 27.12.2007 30.09.2013 बी. ई. सेवाननवतृ्त
87 87 नद.ना.मोडक खलुा 21.12.1956 9.1.2009 पदोन्नतीने 9.1.2009 31.12.2014 बी. ई.
88 88 रा.ब.घोटे खलुा 5.5.1960 9.1.2009 पदोन्नतीने 9.1.2009 31.05.2018 बी. ई.

89 89 ग.ुनि.लोखांडे खलुा 5.7.1957 18.2.2009 पदोन्नतीने 18.2.2009 31.07.2015 बी. ई.
90 90 र.वा.ननकुम खलुा 20.11.1957 7.3.2011 पदोन्नतीने 7.3.2011 30.11.2015 बी. ई
91 91 ह.मे.चिदे अ.जा. 1.6.1958 7.3.2011 पदोन्नतीने 7.3.2011 31.05.2016 बी. ई
92 92 ह.काां.गोसावी भ.ज.(ब) 1.9.1961 7.3.2011 पदोन्नतीने 7.3.2011 31.08.2019 बी. ई
93 93 पाां.मा.कटके अ.जा. 1.6.1955 7.3.2011 पदोन्नतीने 7.3.2011 31.05.2013 बी. ई सेवाननवतृ्त
94 94 रा.वा.पानसे खलुा 2.5.1961 14.9.2011 पदोन्नतीने 14.9.2011 31.05.2019 बी. ई
95 95 भा.िंां.कुां जीर खलुा 4.12.1958 14.9.2011 पदोन्नतीने 14.9.2011 31.12.2016 बी. ई
96 96 रा.रा.पवार खलुा 15.07.1962 14.9.2011 पदोन्नतीने 14.9.2011 15.07.2020 बी. ई
97 97 नव.मा.कुलकणी खलुा 12.6.1959 14.9.2011 पदोन्नतीने 14.9.2011 30.06.2017 बी. ई

98 98 नव.बा.पाांढरे भ.ज(क) 1.12.1955 14.9.2011 पदोन्नतीने 14.9.2011 30.11.2013 बी. ई सेवाननवतृ्त

´मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.01.2006 ते नद.31.12.2011 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-क)



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

नाव  (सववश्री) प्रवगव(ननयकु्ती 
नांतर प्रवगव 
बदलला 
असल्यास 

त्याचा नदनाांक )

जन्म तारीख ननयकु्ती नदनाांक  
(म.ुअ. पदावरील 

पदोन्नती 
आदेशाचा 
नदनाांक)

ननयकु्तीचा मागव 
(सरळसेवेने/ मयानदत 
नवभागीय पनरके्षव्दारे 
ननयकु्ती उमेदवाराच्या 
गणुवत्ता क्रमाांक व 

पनरक्षा वषे)

ज्येष्ठता नदनाांक/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव नदनाांक

सेवाननवतृ्तीचा 
नदनाांक

शैक्षनणक 
अहवता

अनभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

जलसांपदा नवभाग, शासन पनरपत्रक क्र.मअुज्ये-1313/(424/13)/आ.(वगव-1), नद.20.12.2013 सोबतचे सहपत्र

मखु्य अनभयांता (स्थापत्य) सांवगाची नद.01.04.1990 ते नद.31.12.2000 पयंतची ज्येष्ठतासचूी (पनरनशष्ट-अ)

99 99 अ.मा.अंबाडेकर इ.मा.व. 18.12.1955 04.07.2012 पदोन्नतीने 04.07.2012 31.12.2013 बी. ई. एम.टेक

100 100 अ.वा.सुवे खुला 10.11.1960 04.07.2012 पदोन्नतीने 04.07.2012 30.11.2018 बी. ई
101 101 अ.मु.खापरे इ.मा.व. 01.07.1960 04.07.2012 पदोन्नतीने 04.07.2012 30.06.2018 बी. ई
102 102 अ.स.ुननवरे अ.जा. 21.11.1959 04.07.2012 पदोन्नतीने 04.07.2012 30.11.2017 एम. ई
103 103 ह.आ.ढंगारे अ.ज. 03.11.1960 04.07.2012 पदोन्नतीने 19.10.2012 30.11.2018 बी. ई * मु.अ.पदावर 

तात्पुरती पदोन्नती

104 104 ब.म.सुकरे अ.ज. 22.07.1955 04.07.2012 पदोन्नतीने 19.10.2012 31.07.2013 बी. ई * मु.अ.पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती 

(सेवाननवृत्त)

* आस्थापना मंडळाच्या ननयनमत पदोन्नतीच्या मान्यतेच्या अधीन. 

मुख्य अनियंता (स्थापत्य) संवगाची नद.01.01.2012 ते नद.31.12.2012 पयंतची अंनतम ज्येष्ठतासूची (पनरनिष्ट-ड)
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