
जलसंपदा विभागाच्या अविपत्याखालील 
के्षत्रीय कायालयातील अिीक्षकांची शासन 
स्तरािरील वदनांक १ जानेिारी 2011 ते 
वदनांक 31 विसेंबर 2011 या कालाििीतील 
अतंवरम ज्येष्ठतासूची. 

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता 2011/(580/2011)/आ.(अतांवत्रक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
वदनांक: 27  ऑगस्ट, 2013 

पवरपत्रक:- 
जलसंपदा विभागाच्या अविपत्याखालील के्षत्रीय कायालयातील अिीक्षकांची वदनांक 1 जानेिारी 

2011 ते वदनांक 31 विसेंबर 2011 या कालाििीतील अंतवरम ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून 
ती या पवरपत्रकाच्या “जोिपत्र अ” प्रमाणे आहे. 
2.  सिग अिीक्षक अवभयंता यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर ज्येष्ठतासूची आपल्या 
अविपत्याखालील सिग कायालय अिीक्षकांच्या वनदशगनास आणािी ि सदर ज्येष्ठतासूचीतील नोंदीबाबत 
काही आके्षप असल्यास आिश्यक त्या पुरावयांसह ज्येष्ठतासूची वनगगवमत केल्याच्या वदनांकापासून 15 
वदिसांच्या आत शासनास अिगत करािे.  तसेच मागास प्रिगातील ज्या कायालय अिीक्षकांनी अद्याप 
जात िैिता प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांना ते तात्काळ सादर करण्याबाबत कळविण्यात यािे. विवहत 
कालाििीमध्ये ज्येष्ठतासूचीतील नोंदीबाबत शासनास प्राप्त होणारे आके्षप विचारात घेऊन अंवतम 
ज्येष्ठतासूची प्रवसध्द करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यािी.  



शासन पवरपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता 2011/(580/2011)/आ(अतांवत्रक) 

पषृ्ठ 8 पैकी 2  
 

सदर पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आल े असून त्याचा संगणक संकेताक 201308271315305727 असा आहे. हे पवरपत्रक 
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (प्रमोद पाटील) 
 कक्ष अधिकारी, महाराष्र शासन  

प्रवत, 
सिग अिीक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग, 

प्रत  मावहतीसाठी अगे्रवित,  
1. प्रिान सवचि(लाके्षवि) यांचे स्िीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई-32, 
2. उप सवचि(आस्था) यांचे स्िीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई-32, 
3. अिर सवचि(आस्था)  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई-32, 
4. अिर सवचि(स.वन.) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई-32, 
5. कक्ष अविकारी, आ(िगग 2) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई-32, 
6. आस्था(अतांवत्रक)संग्रहाथग. 

  

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


शासन पवरपत्रक क्र. ज्येष्ठता 2011/(580/2011)/आ/(अतांवत्रक), वदनांक:- 27   ऑगस्ट, 2013 
जोिपत्र अ 

अिीक्षक संिगात वदनांक 1 जानेिारी, 2011 ते वदनांक 31 विसेंबर, 2011 या कालाििीत वनयवमत झालेल्या अविकारी/ कमगचाऱयांची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 

अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमांक 

नाि प्रिगग 
(वनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 
असल्यास 
त्याचा 
वदनांक) 

जन्म तारीख अिीक्षक 
पदािरील 
वनयुक्ती 
वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग  

ज्येष्ठता  
वदनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीि वदनांक 

सेिावनिृत्तीचा 
वदनांक वलहा 

शकै्षवणक 
अहगता  

 अवभप्राय  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 168 श्री.सजेराि शामराि 

जािि 
खुला 06.09.1958  08.01.2011 सरळसेिा 08.01.2011 30.09.2016 बी.ए.  

2 169 श्री.न.गो.िाकोिे    भ.ज.(ब) 28.07.1955 17.01.2011 पदोन्नतीने 17.01.2011 31.07.2013 बी.ए.  
3 170 श्री.आनंदा रंगराि 

पिार 
भ.ज.(ब) 15.06.1955 13.01.2011 पदोन्नतीने 13.01.2011 30.06.2013 एस.एस.सी. 

उत्तीणग प्री 
िीग्री आटग 

पवरक्षा 
उत्तीणग 

 

4 171 सौ. भारती गोकुळ 
बेहळे 

अ.जमाती 14.10.1956 27.01.2011 पदोन्नतीने 27.01.2011 31.10.2014 बी.ए.  

5 172 श्री. वब.एस.िाटेकर इ.मा.ि. 12.12.1953 22.02.2011 पदोन्नतीने 22.02.2011 31.12.2011 एस.एस.सी.  
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अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमांक 

नाि प्रिगग 
(वनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 
असल्यास 
त्याचा 
वदनांक) 

जन्म तारीख अिीक्षक 
पदािरील 
वनयुक्ती 
वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग  

ज्येष्ठता  
वदनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीि वदनांक 

सेिावनिृत्तीचा 
वदनांक वलहा 

शकै्षवणक 
अहगता  

 अवभप्राय  

6 173 श्री. प्रकाश प्रभाकर 
पुरोहीत 

खुला 22.04.1954 22.02.2011 पदोन्नतीने 22.02.2011 30.04.2012 एच.एस.सी.  

7 174 श्री. वगरीश श्रीराम 
सराफ 

खुला 05.10.1956 22.02.2011 पदोन्नतीने 22.02.2011 31.10.2014 एस.एस.सी.  

8 175 श्री.एस.एस.उबाळे अ.जाती 29.12.1953 05.03.2011 पदोन्नती 05.03.2011 31.12.2011 एस.एस.सी.  सेिावनिृत्त 
9 176 श्री.उत्तम नाना मोरे  अ.जाती 09.05.1953 02.05.2011 पदोन्नतीने 23.03.2011 31.05.2011 एस.एस.सी.   सेिावनिृत्त  
10 177 श्री.नामदेि कोिाजी 

तनपुरे 
खुला 18.08.1953 19.04.2011 पदोन्नती 19.04.2011 31.08.2011 एस.एस.सी. सेिावनिृत्त 

11 178 श्री.सिुीर रामचंद्र 
दुिांिे 

खुला 19.10.1954 19.04.2011 पदोन्नती 19.04.2011 30.10.2012 बी.कॉम  

12 179 श्री.यावसन जाफर 
तििी 

अ.जमाती 01.06.1962 25.04.2011 पदोन्नतीने   25.04.2011 31.05.2020 एस.एस.सी.  
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अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमांक 

नाि प्रिगग 
(वनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 
असल्यास 
त्याचा 
वदनांक) 

जन्म तारीख अिीक्षक 
पदािरील 
वनयुक्ती 
वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग  

ज्येष्ठता  
वदनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीि वदनांक 

सेिावनिृत्तीचा 
वदनांक वलहा 

शकै्षवणक 
अहगता  

 अवभप्राय  

13 180 श्री.राजन दामोदर 
कदम 

अ.जाती 28.06.1958 30.04.2011 सरळसेिा 30.04.2011 30.06.2016   बी.कॉम  

14 181 श्री.ननबा कावशनाथ 
वमस्त्री 

भ.ज.(ब) 01.06.1953 05.05.2011 पदोन्नतीने 05.05.2011 31.05.2011 एच.एस.सी.  

15 182 श्री.सरुेंद्र नाटू नशदे भ.ज.(ब) 28.07.1958 05.05.2011 पदोन्नतीने 05.05.2011 31.07.2016 एस.एस.सी.  
16 183 श्रीमती उिा सोनाजी 

सातपुते 
इ.मा.ि 19.05.1953 16.05.2011 पदोन्नती 16.05.2011 31.05.2011 एम.ए.बी.एि सेिावनिृत्त 

17 184 श्री.पी.िी.दुल्लेिाि अ.जमाती 06.04.1954 16.05.2011 पदोन्नती 16.05.2011 30.06.2012 बी.ए. सेिावनिृत्त 
18 185 श्री.रािसाहेब दगिु 

साळिे 
अ.जाती 04.03.1955 16.05.2011 पदोन्नती 16.05.2011 30.04.2013 बी.ए.  

19 186 श्री.कावशनाथ 
देिाचंद राठोि 

वि.जा.अ. 05.01.1956 16.05.2011 पदोन्नती 16.05.2011 31.052014   एम.ए.   
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अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमांक 

नाि प्रिगग 
(वनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 
असल्यास 
त्याचा 
वदनांक) 

जन्म तारीख अिीक्षक 
पदािरील 
वनयुक्ती 
वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग  

ज्येष्ठता  
वदनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीि वदनांक 

सेिावनिृत्तीचा 
वदनांक वलहा 

शकै्षवणक 
अहगता  

 अवभप्राय  

20 187 श्री.मो.पाशा उमर 
खान 

खुला 07.05.1956 16.05.20111 पदोन्नती 16.05.2011 31.07.2014 बी.ए.  

21 188 श्री.मिुकर खंिेराि 
वयिहारे 

खुला 20.07.1956 16.05.2011 पदोन्नती 16.05.2011 31.07.2014 बी.कॉम  

22 189   श्री.बी.बी.राजळे इ.मा.ि. 10.08.1956 16.05.2011 पदोन्नती 16.05.2011 31.10.2014 एम. कॉम  
23 190 श्री.सरेुश वशिाजी 

घुले 
विमाप्र 16.11.1956 01.06.2011 पदोन्नतीने 01.06.2011 31.11.2014 बी.ए.  

24 191 श्री.देिानद पंुिवलक 
जुन्नाके 

 28.04.1967 01.06.2011 सरळसेिा 01.06.2011 28.04.2025 एस.एस.सी.  

25 192 श्री.आ.िो.लाकिे अ.जाती 15.04.1954 08.07.2011 पदोन्नती 08.07.2011 30.04.2012 बी.एस.सी.  जात 
िेिता प्राप्त 

26 193 श्रीमती उिा सदावशि 
खांिरे 

भ.ज.(ि) 01.10.1953 12.07.2011 पदोन्नती 12.07.2011 30.09.2011    बी.ए. सेिावनिृत्त 
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अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमांक 

नाि प्रिगग 
(वनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 
असल्यास 
त्याचा 
वदनांक) 

जन्म तारीख अिीक्षक 
पदािरील 
वनयुक्ती 
वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग  

ज्येष्ठता  
वदनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीि वदनांक 

सेिावनिृत्तीचा 
वदनांक वलहा 

शकै्षवणक 
अहगता  

 अवभप्राय  

27 194 श्री.शांताराम मारुती 
तनपुरे 

   

खुला 01.06.1954 12.07.2011 पदोन्नती 12.07.2011 31.05.2012 बी.कॉम  

28 195 श्री.गुलमहम्मद 
रसूल सुतार 

  24.08.1953   05.08.2011 सरळसेिा 05.08.2011 31.08.2011 एस.एस.सी. सेिावनिृत्त 

29 196 श्री.काशीनाथ 
सीताराम कांबळे 

अ.जाती 27.06.1956 23.08.2011 पदोन्नती 23.08.2011  31.05.2012 बी.ए.  

30 197 श्री.अविनाश 
कृष्णाजी देशपांिे 

खुला 07.10.1958 23.08.2011 पदोन्नती 23.08.2011 31.10.2016    बी.कॉम  

31 198 श्री.जानलदर 
कृष्णदेि महाविक 

खुला 01.06.1966 09.09.2011 सरळसेिा 09.09.2011 31.05.2024    बी.कॉम  

32 199 श्री.बळीराम चागंदेि 
भोसल े

खुला 09.06.1954 29.09.2011 पदोन्नती 29.09.2011 30.06.2012 एम. कॉम सेिावनिृत्त 
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अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमांक 

नाि प्रिगग 
(वनयुक्ती 
नंतर प्रिगग 
बदलला 
असल्यास 
त्याचा 
वदनांक) 

जन्म तारीख अिीक्षक 
पदािरील 
वनयुक्ती 
वदनांक 

वनयुक्तीचा 
मागग  

ज्येष्ठता  
वदनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीि वदनांक 

सेिावनिृत्तीचा 
वदनांक वलहा 

शकै्षवणक 
अहगता  

 अवभप्राय  

33 200 श्री.एस.आर.खिके खुला 09.07.1954 29.09.2011 पदोन्नती 29.09.2011 30.09.2014 एम.ए.  
34 201 श्री.वही.वही.गलांिे खुला 01.01.1955 29.09.2011 पदोन्नती 29.09.2011 31.01.2013 बी.ए.  
35 202 श्री.पी.एम.कुलकणी खुला 14.11.1955 29.09.2011 पदोन्नती 29.09.2011 30.11.2013 एम.ए.  
36 203 श्रीम.एम.एम.  

वचमलिार 
भ.ज.(ब) 27.07.1958 03.11.2011 पदोन्नती 03.11.2011 31.07.2016 बी.ए.  
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