
जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अवभयंता 
(स्थापत्य) या संिगाची वद.30/1/2004 ते 
वद.31/12/2013 या कालािधीची तात्पुरती 
ज्येष्ठता यादी. 

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

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

मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
तारीख: 15  जानेिारी, 2014. 

पहा :- 
1)जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः अअज्ये-1107/ (49/2007) /आ(ज्येष्ठता), 
वद.1/9/2010  
2)जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः अअज्ये-1107/(49/2007) /आ(ज्येष्ठता), 
वद.21/12/2010. 
3)जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः अअज्ये-2011/(44/2011) /आ(ज्येष्ठता), 
वद.8/7/2011 
4)जलसंपदा विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकंः अअज्ये-1211/(26/2011)/आ(िगग-1), 
वद.17/7/2013.   
5) जलसंपदा विभाग, शासन वनर्गय क्रमाकंः संवकर्ग -1213/(120/2013)/आ(िगग-1), 
वद.26/7/2013. 
 

शासन पवरपत्रक:- 
संदभाधीन क्र.4 च्या  शासन पवरपत्रकान्िये जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अवभयंता (स्थापत्य) 

संिगाची वद.13/12/1995 ते 29/1/2004  या कालािधीची अंवतम ज्येष्ठता यादी प्रवसध्द करण्यात 

आलेली आहे. 

2. संदभाधीन क्र.5 येथील शासन वनर्गयान्िये अधीक्षक अवभयंता (स्थापत्य) संिगाची वद.1/4/1987 ते 

वद.1/4/2013 रोजीची सिंगग सखं्या वनवित करण्यात आलेली आहे.  सन 2003 ते 2012 च्या 

वनिडसूच्यांचे पनुर्विलोकन करताना उक्त संिगग संख्या आवर् आरक्षर् कायदा, 2004 मधील तरतूदी 

विचारात घेिून सदर तात्परुती ज्येष्ठतायादी तयार करण्यात आलेली आहे. 



शासन पवरपत्रक क्रमांकः अअज्ये 2013/( 526/2013)/आ(िगग-1) 

 

  पृष्ठ 9 पैकी 2 

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

मा.सिोच्च न्यायालयाने वद.9/10/2009 अन्िये वनरीक्षर् (observation) नोंदिून सदर अपील मान्य 

(allow) करुन पनु्हा नव्याने वनर्गय घेण्याकरीता वरट यावचका क्र.6812/2008 उच्च न्यायालयाकडे  

हस्तांतरीत केललेी असून, सदर यावचका उच्च न्यायालयात प्रलंवबत आहे.   मा.सिोच्च न्यायालयाने वद. 

9/10/2009 रोजी  नोंदविलेले वनरीक्षर् ि याअनुषंगाने विधी ि न्याय विभागाने वदलेले अवभप्राय, सेिा 

प्रिशे वनयमातील तरतूद ि म.ना.से.(ज्येष्ठतेचे विवनयमन) वनयम, 1982 मधील तरतूदी विचारात घेऊन  

श्री.स्िामी यांना सेिा ज्येष्ठता दशगविण्यात आलेली आहे. 

4. तसेच, सन 2006 च्या वनिडसूचीमध्ये श्री.वद.मा.जाफळेकर (ज्ये.क्र.942-अ) ि श्री.ब.दा.तोंडे 

(ज्ये.क्र.942-ब) यांचा कायगकारी अवभयंता (स्था) संिगाच्या तात्परुत्या ज्येष्ठतासूचीनुसार 

(शा.प.वद.2/1/2006 ) विचार करण्यात आला असनू वद.15/7/2006 रोजी झालेल्या बठैकीत पात्र 

ठरल्याने त्यांना वद.17/3/2007 च्या आदेशान्िये अधीक्षक अवभयंता पदोन्नती देण्यात आलेली होती.  

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

ज्येष्ठता याद्या वद.28/9/2007 च्या शासन पवरपत्रकान्िये अंवतम करण्यात आलेल्या आहेत.  त्यामध्ये 

श्री.सोनिलकर (भ.ज.क) यांना ज्ये.क्र.942-अ  ि श्री. तोंडे (भज.क.) यांना ज्ये.क्र.942-ब िर दशगविण्यात 

आलेल े आहे.  सन  2003 ते 2012 पयंतच्या वनिडसूच्यांच े  पनुर्विलोकन करताना कायगकारी 

अवभयंता(स्था.) संिगाची वद.21/12/1970 ते 31/3/1993 या कालािधीची शा.प. वद.28/9/2007 अन्िये 

अंवतम केललेी ज्येष्ठता यादी विचारात घेण्यात आलेली असून  श्री.सोनिलकर ि श्री.तोंडे यांच े

ज्येष्ठतेनुसार सुधारीत वनिडसूचीतील स्थान विचारात घेऊन त्यानुसार त्यांना ज्येष्ठतेचा वदनांक 

दशगविण्यात आलेला आहे. 

5. तसेच श्री.सु.शां.िाघमारे यांची अधीक्षक अवभयंता पदािरील ज्येष्ठतेबाबत ि श्री.र.प्र.लांडेकर हे 

विभागीय चौकशीमध्ये दोषमुक्त ठरण्यामुळे  मानीि वदनांकाबाबत  वनिदेने  प्राप्त झाली  असून सदर 

तात्परुती ज्येष्ठता यादी तयार करताना उक्त वनिदेने विचारात घेण्यात आली  आहेत.   त्यानुसार 

सन2003 ते 2012 च्या वनिडसूच्यांचे पनुर्विलोकन करताना श्री. िाघमारे ि श्री.लांडेकर यांच ेज्येष्ठतेनुसार 

सुधारीत वनिडसचूीतील स्थान विचारात घेऊन त्यांना ज्येष्ठतेचा वदनांक दशगविण्यात आललेे आहेत. 
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6. सन 2003 ते 2012 पयंतच्या वनिडसूच्यांचे पनुर्विलोकन करताना सन 2013 मध्ये ज्या अवधका-

यांना अधीक्षक अवभयंता (स्थापत्य) पदािर कोटयाबाहेर तदथग पदान्नती देण्यात आलेली आहे , त्यांचा 

समािशे अधीक्षक अवभयंता (स्थापत्य) संिगाच्या वद.30/1/204 ते 31/12/2013 या कालािधीच्या  

तात्परत्या यादीमध्ये समािशे करण्यात आला असून त्यांच्या नािासमोर तदथग पदोन्नती / अभावित सेिा अस े

दशगविण्यात आल ेआहे. 

7. जलसंपदा विभागातील सिग कायगकारी संचालक/मुख्य अवभयंता यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत 

ज्येष्ठतासूची  आपल्या वनयंत्रर्ाखालील सिग अधीक्षक अवभयंता यांना उपलब्ध  करुन देण्यात येिून त्याची 

पोच शासनास सादर करण्यात यािी. 

8. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची मध्ये काही िास्तविक चकुा/त्रटुी असल्यास संबधंीतानंी त्या शासन 

पवरपत्रकाच्या वदनांकापासून 30 वदिसाच्या आत शासनास लेखी कळिाि.े  सदर विहीत कालािधीनंतर या 

संदभात प्राप्त झालेले अवभिदेन /वनिदेन विचारात घेतले जार्ार नाही, याची संबधंीतांनी कृपया नोंद 

घ्यािी.  विहीत मदुतीत प्राप्त अवभिदेन/वनिदेन तपासनू प्रस्तुत ज्येष्ठता यादी अंवतम करण्यात येईल.  

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201401151552111227 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 

स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (डॉ.माधि िीर) 
 शासनाचे अिर सवचि 

प्रत, 

1. प्रधान सवचि, (जलसंपदा प्रकल्प ि विकास)/प्रधान सवचि (जलसंपदा  व्यिस्थापन ि लाक्षेवि), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

2. प्रधान सवचि, जलसंधारर् 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 आयोग (पत्राने) 
5. सिग महासचंालक/ कायगकारी संचालक, जलसपंदा विभाग. 
6. सिग सह सवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सिग मुख्य अवभयंते ि सह सवचि, जलसपंदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. सिग विभागीय मुख्य अवभयंते, जलसपंदा विभाग. 
9. सिग विभाग प्रमुख , जलसंपदा विभाग/सिग कायालय प्रमुख, जलसपंदा विभाग. 
10. सवचि, आंतर राज्य वनयंत्रर् मंडळ, नागपरू. 
11. सह सवचि(सेिा)/अिर सवचि (सेिा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
12. कायासन आ(िगग-1) संग्रहाथग. 
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शासन पवरपत्रक जलसंपदा विभाग क्रमांक :-अअज्ये2013/(526/2013)/आ(िगग-1) वद. 15/01/2014 सोबतच ेपवरवशष्ट “अ” 
वद.30/1/2004 ते वद.31/12/2013 या कालािधीची अधीक्षक अवभयंता(स्थापत्य) संिगाची तात्परुती ज्येष्ठता यादी. 

अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमांक 

अवधका-याच ेनाि प्रिगग जन्मवदनांक अधीक्षक 
अवभयंता 

(स्थापत्य) या 
संिगातील 

प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीचा 

वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग 

ज्येष्ठतेचा 
वदनांक 

सेिा वनिृत्तीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  1 श्री.ए.बा.जोगदंड अजा 16.10.1956 15.12.2003 पदोन्नती 13.05.2005 31.10.2014 बी.ई.(स्था.)  
2.  2 श्री.जे.एस.पाखरे अजा 02.09.1947 7.6.1998 पदोन्नती 13.05.2005 30.09.2005 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
3.  3 श्री.व्ही.आर.भरेु अजा 17.6.1952 13.5.2005 पदोन्नती 13.05.2005 30.06.2010 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
4.  4 श्री.वद.दे.पोहेकर अजा 11.9.1958 13.5.2005 पदोन्नती 13.05.2005 30.09.2016 बी.ई.(स्था.)  
5.  5 श्री.डी.एन.जनरोडे अजा 1.1.1955 13.5.2005 पदोन्नती 13.05.2005 31.12.2012 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
6.  6 श्री.ज.मा.वलहीतकर अजा 14.1.1957 13.5.2005 पदोन्नती 13.05.2005 31.01.2015 बी.ई.(स्था.)  
7.  7 श्री.बी.एस.िािरे अजा 2.12.1954 15.07.2006 पदोन्नती 19.10.2005 31.12.2012 बी.ई.(स्था.) से.वन 
8.  8 श्री.एम.बी.जाधि विजा-(अ) 24.10.1950 20.6.2000 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2008 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
9.  9 श्री.ओ.जी.मुदीराज अज 1.1.1951 13.5.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.12.2008 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
10.  10 श्री.सं.कृ.घारे्कर खुला 2.6.1953 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.06.2011 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
11.  11 श्री.ख.हा.अन्सारी खुला 13.7.1962 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.07.2020 बी.ई.(स्था.)  
12.  12 श्री.ना.ि.शशदे खुला 1.4.1963 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.04.2021 बी.ई.(स्था.)  
13.  13 श्री.सं.गु.िडगाि े खुला 1.11.1958 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2016 बी.ई.(स्था.)  
14.  14 श्री.ई.एस.चौधरी खुला 4.5.1959 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.05.2017 बी.ई.(स्था.)  
15.  15 श्री.अ.प्र.कोवहरकर खुला 20.11.1963 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.11.2021 बी.ई.(स्था.)  
16.  16 श्री.म.वक.पोकळे विमाप्र 7.8.1959 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.08.2017 बी.ई.(स्था.)  
17.  17 श्री.र.ना.ठाकरे  इमाि 17.6.1960 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.06.2018 बी.ई.(स्था.)  
18.  18 श्री.र.ए.उपासनी खुला 3.10.1961 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2019 बी.ई.(स्था.)  
19.  19 श्री.एम.जी.गािडें इमाि 3.10.1952 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2010 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
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अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमांक 

अवधका-याच ेनाि प्रिगग जन्मवदनांक अधीक्षक 
अवभयंता 

(स्थापत्य) या 
संिगातील 

प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीचा 

वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग 

ज्येष्ठतेचा 
वदनांक 

सेिा वनिृत्तीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20.  20 श्री.सं.दे.कुलकर्ी खुला 20.2.1962 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 28.2.2020 बी.ई.(स्था.)  
21.  21 श्री.रा.द.शशदे अजा 1.6.1958 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.05.2016 बी.ई.(स्था.)  
22.  22 श्री.वश.दी.वगरी भज(ब) 29.4.1959 24010.2005 पदोन्नती 19.10.2005 30.04.2017 बी.ई.(स्था.)  
23.  23 श्री.अ.रा.कांबळे अजा 3.10.1962 19.10.2005 पदोन्नती 19.10.2005 31.10.2020 बी.ई.(स्था.)  
24.  24 श्री.सु.शं.िाघमारे  अजा 1.6.1959 27.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.05.2017 बी.ई.(स्था.)  
25.  25 श्री.म.आ.माटे  अजा 9.2.1963 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 28.2.2021 बी.ई.(स्था.)  
26.  26 श्री.ह.आ.ढंगारे अज 3.11.1960 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 30.11.2018 बी.ई.(स्था.) मु.अ.पदो. 
27.  27 श्री.बी.एस.नेिरेकर 

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

28.  28 श्री.वद.मा.सोनिलकर भ.ज.(क) 10.1.1957 17.3.2007 पदोन्नती 27.10.2005 31.01.2015 बी.ई.(स्था.)  
29.  29 श्री.ब.दा.तोंडे भ.ज.(क) 20.5.1959 17.3.2007 पदोन्नती 27.10.2005 31.05.2017 बी.ई.(स्था.)  
30.  30 श्री.ब.म.सुकरे अ.ज 22.7.1955 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.07.2013 बी.ई.(स्था.) मु.अ.पदो./से.वन. 
31.  31 श्री.प्र.म.अबनािे अजा 14.10.1959 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.10.2017 बी.ई.(स्था.)  
32.  32 श्री.बी.म.वनकंबे अजा 17.9.1954 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 30.09.2012 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
33.  33 श्री.सु.ह.खरात अजा 1.8.1959 22.12.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.08.2017 बी.ई.(स्था.)  
34.  34 श्री.दे.घ. पाझारे  अजा 14.10.1958 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.10.2016 बी.ई.(स्था.)  
35.  35 श्री.च.ंशं. देिकर विजा-(अ) 1.6.1955 19.10.2005 पदोन्नती 27.10.2005 31.05.2013 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
36.  36 श्री.अ.वद.जाफळेकर अजा 26.7.1957 19.10.2005 पदोन्नती 22.12.2005 31.07.2015 बी.ई.(स्था.)  
37.  37 श्री.ना.ल.सािळे अजा 22.8.1956 19.10.2005 पदोन्नती 22.12.2005 31.08.2014 बी.ई.(स्था.)  
38.  38 श्री.म.शं.बेंदे्र खुला 8.9.1961 19.10.2005 पदोन्नती 15.07.2006 30.09.2019 बी.ई.(स्था.)  
39.  39 श्री.ता.ना.मंुडे भज(ड) 9.8.1963 19.10.2005 पदोन्नती 15.07.2006 31.08.2021 बी.ई.(स्था.)  
40.  40 श्री.पी.एन.घोडके अजा 31.7.1955 17.3.2007 पदोन्नती 17.03.2007 31.07.2013 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
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41.  41 श्री.ब.शं.स्िामी खुला 5.1.1964 15.7.2006 पदोन्नती 17.03.2007 31.01.2022 बी.ई.(स्था.)  
42.  42 श्री.रा.द..मोवहते खुला 2.11.1965 19.10.2005 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2023 बी.ई.(स्था.)  
43.  43 श्री.वक.बा.कुलकर्ी खुला 21.7.1964 25.10.2005 पदोन्नती 17.03.2007 31.07.2022 बी.ई.(स्था.)  
44.  44 श्री.वद.रा.जोशी खुला 5.11.1960 19.10.2005 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2018 बी.ई.(स्था.)  
45.  45 श्री.वि.ता.तांदळे खुला 21.11.1959 22.12.2005 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2017 बी.ई.(स्था.)  
46.  46 श्री.रा.र.शहा खुला 1.6.1965 17.3.2007 पदोन्नती 17.03.2007 31.05.2023 बी.ई.(स्था.)  
47.  47 श्री.वद.द.तिार खुला 6.11.1963 17.3.2007 पदोन्नती 17.03.2007 30.11.2021 बी.ई.(स्था.)  
48.  48 श्री.रा.वि.जलतारे खुला 5.10.1962 17.3.2007 पदोन्नती 17.03.2007 31.10.2020 बी.ई.(स्था.)  
49.  49 श्री.आ.दा.कोकाटे खुला 7.6.1968 17.3.2007 पदोन्नती 30.05.2007 30.06.2026 बी.ई.(स्था.)  
50.  50 श्री.र.प्र.लांडेकर अज 25.6.1961 29.5.2008 पदोन्नती 9.10.2007 30.06.2019 बी.ई.(स्था.)  
51.  51 श्री.अ.दु.बागडे खुला 6.9.1961 13.6.2011 पदोन्नती 9.10.2007 30.09.2019 बी.ई.(स्था.)  
52.  52 श्री.अ.ना.बहादुरे खुला 5.3.1964 30.5.2007 पदोन्नती 9.10.2007 31.03.2022 बी.ई.(स्था.)  
53.  53 श्री.आ.श्री.मोरे खुला 21.1.1963 9.10.2007 पदोन्नती 14.12.2007 31.01.2021 बी.ई.(स्था.)  
54.  54 श्री.श.द.भगत खुला 17.11.1961 9.10.2007 पदोन्नती 27.12.2007 30.11.2019 बी.ई.(स्था.)  
55.  55 श्री.वि.वग.राजपूत विजा(अ) 16.10.1964 9.10.2007 पदोन्नती 04.08.2008 31.10.2022 बी.ई.(स्था.)  
56.  56 श्री.बी.एन.देशपांडे खुला 13.5.1950 27.12.2007 पदोन्नती 29.05.2008 31.05.2008 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
57.  57 श्री.वद.वह.कुमाित भजब 6.2.1955 29.5.2008 पदोन्नती 29.05.2008 28.02.2013 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
58.  58 श्री.अ.शां.काळोखे अजा 16.11.1959 25.11.2008 पदोन्नती 29.05.2008 30.11.2017 बी.ई.(स्था.)  
59.  59 श्री.सु.रा.तेजाळे  अजा 12.5.1957 29.5.20008 पदोन्नती 29.05.2008 31.05.2015 बी.ई.(स्था.)  
60.  60 श्री.सु.दौ.साळंुखे  अज 14.08.1968 29.5.2008 पदोन्नती 25.11.2008 30.08.2026 बी.ई.(स्था.)  
61.  61 श्री.वि.अ.शशदे अजा 07.07.1955 14.12.2007 पदोन्नती 04.12.2009 31.07.2013 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
62.  62 श्री.अ.श्री.सुयगिशंी  अजा 31.10.1956 4.12.2009 पदोन्नती 04.12.2009 31.10.2014 बी.ई.(स्था.)  
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63.  63 श्री.एस.व्ही.आिटी खुला 02.05.1950 04.04.2008 पदोन्नती 26.07.2010 31.05.2008 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
64.  64 श्री.व्ही.के.पिार खुला 01.01.1950 25.04.2003 पदोन्नती 26.07.2010 31.12.2007 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
65.  65 श्री.र.श्री.श्रीवगरीिार भज(क) 24.10.61 4.12.2009 पदोन्नती 25.1.2011 31.10.2019 बी.ई.(स्था.)  
66.  66 श्री.एन.बी.शशदे खुला 18.5.54 26.7.2010 पदोन्नती 25.1.2011 31.05.2012 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
67.  67 श्री.ए.पी.शुक्ल खुला 19.9.53 25.1.2011 पदोन्नती 28.08.2012 30.09.2011 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
68.  68 श्री.चदं्रशेखर ना.हंगेकर खुला 5.1.57 25.1.2011 पदोन्नती 12.9.2012 31.01.2015 बी.ई.(स्था.)  
69.  69 श्री.वि.डी.नेमाडे इमाि 31.7.56 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.07.2014 बी.ई.(स्था.)  
70.  70 श्री.आर.डी.पाटर्कर खुला 02.09.55 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.09.2013 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
71.  71 श्री.उ.स.कुलकर्ी खुला 18.03.56 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.03.2014 बी.ई.(स्था.)  
72.  72 श्री.अ.ना.पिार खुला 01.06.56 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.05.2014 बी.ई.(स्था.)  
73.  73 श्री.ि.द.पाटील खुला 17.03.56 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.03.2014 बी.ई.(स्था.)  
74.  74 श्री.प्र.ग.नागपूरकर इमाि 30.03.56 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.03.2014 बी.ई.(स्था.)  
75.  75 श्री.व्ही.बी.कुलकर्ी खुला 29.4.55 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.04.2013 बी.ई.(स्था.)  
76.  76 श्री.शां.ज.पाटील खुला 10.11.55 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.11.2013 बी.ई.(स्था.) स्ि.ेसे.वन. 1.2.2013 
77.  77 श्री.सु.बा.जोशी खुला 7.9.54 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 30.09.2012 बी.ई.(स्था.) से.वन. 
78.  78 श्री.र.कृ.ढिळे भज(क) 28.08.61 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.08.2019 बी.ई.(स्था.)  
79.  79 श्री.अ.आ.दाभाडे  अज 31.05.1969 12.9.2012 पदोन्नती 12.09.2012 31.05.2027 बी.ई.(स्था.)  
80.  80 श्री.रा.ज.कांबळे अजा 12.04.1965 12.9.2012 पदोन्नती 13.07.2013 31.04.2023 बी.ई.(स्था.)  
81.  81 श्री.जे.एम.एस.शेख इमाि 15.12.62 13.07.2013 पदोन्नती 22.08.2013 31.12.2020 बी.ई.(स्था.)  
82.  82 श्री.आर.एस.सोनटक्के खुला 07.09.68 12.9.2012 पदोन्नती 22.08.2013 30.09.2026 बी.ई.(स्था.)  
83.  83 श्री.पी.जी.मांदाडे इमाि 08.03.67 12.9.2012 पदोन्नती 22.08.2013 31.03.2025 बी.ई.(स्था.)  
84.  84 श्री.अे.पी.आव्हाड भज(ड) 12.03.64 12.9.2012 पदोन्नती 22.08.2013 31.03.2022 बी.ई.(स्था.)  
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85.  85 श्री.एम.एस.बेलसरे इमाि 06.06.68 12.9.2012 पदोन्नती 22.08.2013 30.06.2026 बी.ई.(स्था.)  
86.  86 श्री.एस.आर.वतरमनिार खुला 25.04.68 22.8.2013 पदोन्नती 22.08.2013 30.04.2026 बी.ई.(स्था.)  
87.  87 श्री.अे.अे.कपोले खुला 08.02.68 22.8.2013 पदोन्नती 22.08.2013 28.02.2026 बी.ई.(स्था.)  
88.  88 श्री.पी.के.पिार खुला 09.03.67 22.8.2013 पदोन्नती 22.08.2013 31.03.2025 बी.ई.(स्था.)  
89.  89 श्री.एच.व्ही.गुर्ाले खुला 17.12.67 22.8.2013 पदोन्नती 22.08.2013 31.12.2025 बी.ई.(स्था.)  
90.  90 श्री.ए.एल.पाठक खुला 03.06.1967 22.8.2013 पदोन्नती 22.08.2013 30.6.2025 बी.ई.(स्था.)  
91.  91 श्री.स.को.सब्बीनिार विमाप्र 22.06.1969 22.8.2013 पदोन्नती 22.08.2013 30.06.2027 बी.ई.(स्था.)  
92.  92 श्री.एस.अे.टाटू खूला 17.06.1968 22.8.2013  पदोन्नती  30.06.2026 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदािर तदथग 

पदोन्नती 
93.  93 श्री.जे.डी.बोरकर अजा 10.10.1970 22.8.2013 पदोन्नती  31.10.2028 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदािर तदथग 

पदोन्नती 
94.  94 श्री.व्ही.डी.होशशग खुला 09.08.1955 22.8.2013 पदोन्नती  31.08.2013 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदािर तदथग 

पदोन्नती 
95.  95 श्री.वि.स.घोगरे खुला 05.03.1967 22.8.2013 पदोन्नती  31.03.2025 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदािर तदथग 

पदोन्नती 
96.  96 श्री.र.रा.शुक्ला खुला 19.01.1965 22.8.2013 पदोन्नती  31.01.2023 बी.ई.(स्था.) अ.अ. पदािर तदथग 

पदोन्नती 
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