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3 रा मजला, जलसांपदा भविाग, मांिालय, मुांबई-400 032 
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सांदिण :         1) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई याांचे पि क्र.374(२)/स्थापत्य/2019/19,  
                        भद.15.06.2022 
 2) सामान्य प्रशासि भविाग, अभधसूचिा क्रमाांक एसआरव्ही-2020/प्र.क्र.49/काया-12,  
     भद.14.07.2021. 
 3) सामान्य प्रशासि भविाग, अभधसूचिा क्रमाांक एसआरव्ही 2016/प्र.क्र.281/बारा, 
     भद.21.06.2021 
 4) सामान्य प्रशासि भविाग, शासि भिणणय क्रमाांक पभरवी 2715/प्र.क्र.302/काया-8, 
     भद.22.06.2021 
 5) सामान्य प्रशासि भविाग, शासि पभरपिक क्र.सांकीणण 2022/प्र.क्र.167/16-अ,  
       भद.21.11.2022 
 

शासि भिणणय 
 

 महाराष्ट्र (स्थापत्य) अभियाांभिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 मधील सहायक अभियांता श्रेणी-2 (स्थापत्य) 
या गट-ब पदाांवरील भियुक्तीसाठी सरळसेवा िरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकभित स्पधात्मक पभरक्षेच्या 
भिकालावर आधाभरत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई याांच्या क्रमाांक:३७४(२)/स्थापत्य/2019/19, भदिाांक 
15.06.2022 च्या पिान्वये “सहायक अभियांता श्रणेी-2 (स्थापत्य)” पदावर भियकु्तीसाठी 551 उमेदवाराांची 
भशफारस प्राप्त झाली आहे. भशफारस प्राप्त उमेदवाराांपैकी "पभरभशष्ट्ट-अ" मधील पाि 476 उमेदवाराांिा 
“सहायक अभियांता श्रणेी-2 (स्थापत्य), गट-ब” या पदावर सातव्या वतेि आयोगािुसार सधुाभरत वतेि 
मॅरीक्समधील वतेि स्तर एस-15 (रुपये 41800-132300) मध्ये जलसांपदा भविागात ते ज्या भदवशी रुजू 
होतील त्या भदिाांकापासिू त्याांच्या िावासमोर दशणभवलेल्या प्रवगामध्ये दोि वर्षांच्या पभरभवक्षाधीि कालावधीसाठी 
भवभहत अटी व शतींच्या अधीि राहूि तात्परुती भियकु्ती करण्यात येत आहे. 
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2. उपरोक्त िमूद भशफारसप्राप्त उमेदवार याांिा महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब  ( राजपभित व 
अराजपभित ) पदावर पदोन्नतीिे भियकु्तीसाठी तसेच बदलीकभरता महसुली भविाग वाटप भियम, 
2021 लागू राहील.   

3. महाराष्ट्र अभियाांभिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब मधील उमेदवाराांची तात्परुती भियकु्ती ही दोि 
वर्षाचा पभरवीक्षा कालावधी समाधािकारकभरत्या पणूण करण्याच्या व खालील भवभहत अटी / 
शतींच्या अभधि असेल. :- 

(१) सदर उमेदवाराांची महाराष्ट्र अभियाांभिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब जलसांपदा भविागातील 
पदस्थापिा ही अांभतम असूि त्यात बदल होणार िाही. 

(२) पभरभशष्ट्ट-अ मधील पभरभवक्षाधीि उमेदवाराांिी त्याांच्या िावासमोर दशणभवलेल्या भठकाणी 
आदेशाच्या भदिाांकापासिू 30 भदवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हाव.े सदर भवभहत कालावधीत 
उमेदवार रुजू झाला/झाली िाही तर तो/ती िोकरीची सांधी गमावले व त्याच्या भियुक्ती कभरता 
भवचार करण्यात येणार िाही.  ते वरील पदावरील भियकु्ती स्स्वकारण्यास इच्छुक िाहीत, असे 
गृभहत धरण्यात येईल व त्याांचे भियकु्तीच ेआदेश आपोआप रद्द होतील. व त्याांचा भियकु्तीकरीता 
कोणत्याही पभरस्स्थतीत भवचार करण्यात येणार िाही. यासाठी उमेदवाराांकडूि देण्यात येणाऱ्या 
कोणत्याही कारणाांचा/भविांतीचा भवचार केला जाणार िाही. 

(३) मुदतवाढीसांदिात सामान्य प्रशासि भविाग, शासि अभधसूचिा क्रमाांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, भदिाांक २१.०६.२०२१ मधील तरतदूीिुसार कायणवाही करण्यात येईल. 

(४) सांदिण क्र.3  येथील शासि अभधसूचिे अन्वये भवभियभमत केलेल्या महाराष्ट्र िागरी सेवा 
(ज्येष्ट्ठतेच े भवभियमि) भियमावली, 2021 मधील तरतूदीिुसार सदरहू उमेदवाराांची सहायक 
अभियांता श्रणेी-2 (स्थापत्य), गट-ब या सांवगातील  ज्येष्ट्ठता भिभित करण्यात येईल. 

(५) आवश्यकता िासल्यास पभरभशष्ट्ट-अ मधील उमेदवाराांिा िारताच्या सांरक्षण सेवतेील 
पदावर ककवा िारताच्या सांरक्षणाशी भिगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात ककवा परदेशात 
प्रभशक्षणाचा कालावधी धरुि ४ वर्षांपेक्षा कमी िसणाऱ्या कालावधीसाठी िारत सरकार ठरभवल त्या 
शतीवर सेवा करावी लागेल.   

परांत ु
(अ) त्याांच्या भियुक्तीिांतर १० वर्षांचा कालावधी सांपल्यािांतर त्याांिा अशी सेवा करावी 

लागणार िाही ककवा, 
(ब) सवणसाधारणपणे त्याांच्या वयाची ४० वरे्ष पणूण झाल्यािांतर त्याांिा अशी सेवा करावी 

लागणार िाही. 
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(६) सामान्य प्रशासि भविाग, शासि भिणणय क्र.पभरवी 2715/प्र.क्र.302/काया.8, भदिाांक 22.06.2021 मधील 
तरतूदीिुसार पाि ठरलेल्या पभरभशष्ट्ट-अ मधील उमेदवाराांिा पभरभवक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वतेिवाढ 
अिुज्ञेय असणार िाही. 

(७) सामान्य प्रशासि भविाग शासि भिणणय भद. 01.12.1984 अन्वये शासकीय अभधकारी / कमणचारी याांिी 
एतदथण मांडळाच्या कहदी िार्षा परीक्षा उत्तीणण होण्याबाबतचे भिकर्ष भवभहत करण्यात आले आहेत. पभरभशष्ट्ट -अ  
उमेदवाराांपैकी ज्याांिी  कहदी व मराठी पभरक्षा अगोदरच उत्तीणण केली िसेल ककवा उत्तीणण होण्यापासिू सटू 
भमळाली िसेल तर कहदी व मराठी िार्षा परीक्षा यासांबांधी   केलेल्या भियमािुसार त्याांिा िार्षा पभरक्षा उत्तीणण होणे 
आवश्यक राहील.  

 (८) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगािे भशफारस केलेल्या सवण मागासवगीय उमेदवाराांच े जातीच े दाव े
भियुक्तीपवूी सांचालक, समाजकल्याण सांचालिालय, पणेु याांचकेडूि तर अिुसूभचत जमातीच्या उमेदवाराांच ेदाव े
आयुक्त, आभदवासी सांशोधि व प्रभशक्षण सांस्था, पणेु याांचेकडूि तपासूि घेण्याबाबत कळभवले होते. त्यािुसार 
मागास प्रवगाच्या आरभक्षत पदावर भशफारस झालेल्या उमेदवाराांिी त्याांची जात प्रमाणपि व जात वधैता 
प्रमाणपिे शासिास सादर केलेली आहेत. त्याअिुर्षांगािे सदर उमेदवाराांचे जातीचे दाव े सांचालक, 
समाजकल्याण सांचालिालय, पणेु याांचेकडे तर अिुसूभचत जमातीच्या उमेदवाराांच े दाव े आयुक्त, आभदवासी 
सांशोधि व प्रभशक्षण सांस्था, पणेु याांचकेडे तपासणीकभरता पाठभवण्यात आले होते.  त्यािुसार ज्या मागास 
प्रवगातील भशफारस प्राप्त उमेदवाराांच्या जात वधैता प्रमाणपिाच्या सत्यतेबाबतचा तपासणी अहवाल सांबांभधत 
सभमतीकडूि शासिास अद्याप प्राप्त झालेला िाही, अशा उमेदवाराांची भियकु्ती सदरहू तपासणी अहवाल 
सांबांभधत सभमतीकडूि शासिास प्राप्त होण्याच्या अधीि राहील. 

भशफारस पाि 476 उमेदवाराांमधील 8 उमेदवाराांच े जातवधैता प्रमाणपि अद्याप अप्राप्त आहे. यास्तव गणुवत्ता 
क्र.80, 273, 294, 305, 352, 475, 491, 515  येथील उमेदवाराांिा शासि भिणणय सामान्य प्रशासि भविाग 
भदिाांक 12/12/2011 च्या शासि भिणणयातील तरतूदीअन्वये जातवधैता प्रमाणपि ६ मभहन्याच्या आत सादर 
करण्याच्या अटीच्या अधीि राहूि भियकु्ती देण्यात येत आहे. (गणुवत्ता क्र. 80, 273, 294, 305, 352, 475, 
491, 515 )  

(9) पभरभशष्ट्ट- अ येथे िमूद उमेदवाराांपैकी श्री.प्रभणतकुमार सुिार्षलाल जयस्वाल (म.लो.गु.क्र.217) हे 
िोव्हेंबर, 2015 पासूि पाणीपरुवठा व स्वच्छता भविाग याांिा महाराष्ट्र जीवि प्राभधकारणामध्ये सहायक अभियांता 
श्रेणी-2 या पदावर कायणरत असल्यामुळे महाराष्ट्र िागरी सेवा (सेवचे्या सवणसाधारण शती) भियम, 1981 मधील 
भियम 15(4)  िुसार सहायक अभियांता श्रेणी-2 (स्थापत्य), गट ब च्या पदावर वदै्यकीय तपासणीमधूि सटू 
देण्यात येत आहे.  
(10)  पभरभशष्ट्ट- अ येथे िमूद उमेदवाराांपैकी सांबांभधत वदै्यकीय मांडळाांकडूि श्री.शफीउद्दीि शहाबदुीि 

भसध्दीकी (गणुवत्ता क्रमाांक 25/2019) याांिा वगळूि उवणभरत सवण उमेदवाराांचा वदै्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त 
झालेला आहे. श्री. शफीउद्दीि याांिी महाराष्ट्र िागरी सवेा (सेवचे्या सवणसाधारण शती भियम) 1981 मधील 
भियम 11(१) अन्वये भियकु्ती होण्यापवूी ककवा भियकु्तीच्या तारखेपासूि त्याची सहा मभहन्याची सेवा पणूण 
होण्यापवूी, यापैकी ज े अगोदर घडेल त्याप्रमाणे वदै्यकीय प्रमाणपि दाखल करणे बांधिकारक राहील, या 
अटीस अधीि राहूि तात्परुती भियकु्ती देण्यात येत आहे. सहा मभहन्याांच्या आत वदै्यकीय तपासणी अहवाल 
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प्राप्त ि झाल्यास सदर उमेदवाराांची भियुक्ती आपोआप सांपषु्ट्टात येईल. तसेच, वदै्यकीय तपासणी अहवाल 
असमाधािकारक असल्यास त्याांची भियुक्ती कोणतेही कारण ि देता १ मभहन्याची िोटीस देऊि समाप्त 
करण्यात येईल.  
(11) सदर 476 उमेदवाराांपकैी, श्रीमती स्वाती राम पाटील (म.लो.गु.क्र.358) व श्रीमती भमिाक्षी सभतश 
केसकर (म.लो.गु.क्र.395) या दोि उमेदवाराांिा भवत्त भविाग तसचे सामान्य प्रशासि भविागाच्या 

अभिप्रायािुसार पिुि: वदै्यकीय तपासणी करूि शासकीय सेवसेाठी पाि होण्याच्या अधीि राहूि भियकु्ती 
देण्यात येत आहे. 

(12)  पभरभशष्ट्ट-अ मधील भशफारस प्राप्त उमेदवाराांच ेचाभरत्र्य पडताळणी अहवाल सांबांभधत पोलीस आयकु्त / 
पोलीस अधीक्षक कायालयाांकडूि अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवाराांिा सामान्य प्रशासि भविागाच्या 
भद.9.01.2009 व भद.28.08.2017 च्या शासि भिणणयान्वये चाभरत्र्य व पवूण चाभरत्र्य पडताळणी प्रमाणपि 
भियुक्ती आदेशापासूि सहा मभहन्याांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवारािे सादर केलेली माभहती 
असत्य असल्याचे आढळूि आल्यास तात्परुते भियकु्तीपि रद्दबादल करुि िारतीय दांड सांभहतेिुसार फौजदारी 
कारवाई तसेच शासि सेवते कायम स्वरुप अपाि ठरभवण्यात येईल. ६ मभहन्याांच्या आत चाभरत्र्य पडताळणी 
अहवाल प्राप्त ि झाल्यास सदर उमेदवाराांची भियुक्ती आपोआप सांपषु्ट्टात येईल. तसेच, अहवाल 
असमाधािकारक असल्यास त्याांची भियुक्ती कोणतेही कारण ि देता १ मभहन्याची िोटीस देऊि समाप्त 
करण्यात येईल. (गणुवत्ता क्र.25, 36, 71, 81, 87, 138, 141, 142, 192, 198, 203, 213, 233, 234, 
243, 248, 250, 253, 255, 257, 263, 277, 280, 294, 295, 316, 319, 366, 391, 396, 412, 425, 
462, 476, 481, 201, 516, 548) 

(१3) इतर मागासवगण, सामाभजक व शैक्षभणक मागास प्रवगण, भवमुक्त जाती, िटक्या जमाती आभण भवशेर्ष मागास 
कल्याण भविागाच्या शासि भिणणय क्रमाांक: सीबीसी-2020/प्र.क्र.18/मावक, भद.31/01/2020 िुसार खुल्या 
प्रवगातील मभहला, भवजािज, इमाव व भवमाप्रवगातील व्यक्ती, शैक्षभणक व सामाभजकदष्ट्या मागासप्रवगण आभण 
या प्रवगात समाभवष्ट्ट मराठा समाज आभण आर्थथकदष्ट्या दुबणल प्रवगण या प्रवगातील प्रगत व उन्नत गटात 
सामाभवष्ट्ट िसलेल्या व्यक्क्तिा सक्षम प्राभधकारी याांिी भिगणभमत केलेल्या NCL प्रमाणपिाच्या वधैता 
पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेभशक महसूली भविाग स्तरावर "भविागीय आयुक्त" याांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
करण्यात आलेल्या सभमतीकडूि NCL प्रमाणपिाची (उत्पिाच्या दाखल्याची) तपासणीअांती वधै ठरण्याच्या 
अटीच्या अभधि राहूि तात्परुती भियुक्ती देण्यात येत आहे. 

 (१4)  पभरभशष्ट्ट-अ येथील उमदेवाराांिा  सामान्य प्रशासि भविाग (माभहती तांिज्ञाि), शासि परुकपि क्रमाांक : 
मातांसां २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, भदिाांक ०८.०१.२०१८ मधील पभरच्छेद क्रमाांक १.६ मधील तरतूदीिुसार सांगणक 
अहणता परीक्षा उत्तीणण होण्यापासूि सटू देण्यात येत आहे. 

(१5)  पभरभशष्ट्ट-अ येथील उमदेवाराांिा आर्थथकदष्ट्या दुबणल घटक प्रमाणपिाच्या सत्यासत्यतेबाबतचा 
अहवाल सांबांभधत सभमतीकडूि शासिास प्राप्त होण्याच्या अधीि राहूि तात्परुती भियकु्ती देण्यात येत आहे. 
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(१6) भवत्त भविाग, शासि भिणणय क्रमाांक : अांभियो १००५/१२६/सेवा-४, भदिाांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीिुसार पभरभशष्ट्ट-अ मधील उमेदवाराांिा िवीि पभरिाभर्षत अांशदाि भिवृत्तीवतेि योजिा लागू ठरेल. त्याांिा 
सध्या अस्स्तत्वात असलेली भिवृभत्तवतेि योजिा [महाराष्ट्र िागरी सेवा (भिवृभत्तवतेि) भियम, १९८२ व महाराष्ट्र 
िागरी सेवा (भिवृभत्तवतेिाच े अांशराशीकरण) भियम, १९८४] आभण सध्या अस्स्तत्वात असलेली सवणसाधारण 
िभवष्ट्य भिवाह भिधी योजिा लागू ठरणार िाही.   

(१7) पभरभशष्ट्ट-अ मधील उमेदवाराांिा शासि सेवते रुजू झाल्यािांतर सेवचेा राजीिामा द्यावयाचा असल्यास, 
त्याांिा शासिाला भकमाि १ (एक) मभहन्याची आगाऊ लेखी सूचिा ककवा एक मभहन्याचे वतेि देणे आवश्यक 
राहील. यासांदिातील राजीिामा स्स्वकारण्याच े अभधकार केवळ भियकु्ती प्राभधकारी (शासि) याांिा असतील. 
क्षेभिय कायालयाांिी परस्पर प्रभशक्षणार्थ्याचा राजीिामा स्स्वकृत करु िये ककवा मांजूर करु िये.   तथाभप, 
राजीिामा भदल्यािांतर पनु्हा राजीिामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्याांिा भवत्त भविाग, शासि भिणणय क्रमाांक : 
अांभियो २०१९/प्र.क्र.४७०/सवेा-४, भदिाांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 

माि, गैरवतणणकू, सेवाभियमाांचा िांग इत्यादी कारणाांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचिा देण्याचे बांधि शासिावर राहणार िाही. 

(१8)  महाराष्ट्र राज्य प्रभशक्षण धोरणासांबांधी, सामान्य प्रशासि भविागाच्या शासि भिणणय क्रमाांक : टीआरएि-
०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, भदिाांक २३.०९.२०११ मधील पभरच्छेद सहा येथील तरतूदीिुसार प्रभशक्षण सुरु 
होण्यापवूी प्रभशक्षणाथीिे सक्षम प्राभधकाऱ्यास बांधपि भलहूि द्याव े लागेल. जर एखादा प्रभशक्षणाथी बांधपिात 
िमूद केलेल्या कालावधीत िोकरी सोडत असेल तर बांधपिात िमूद केलेली रक्कम प्रभशक्षणाथीकडूि वसूल 
करुि सांबांभधत प्राभधकाऱ्याला प्रथम शासिाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतच े दर शासि भिभित करेल. 
त्यािुसार प्रत्येक प्रभशक्षणाथीला प्रभशक्षणासाठी रुजू झाल्यािांतर अधीक्षक अभियांता व सह सांचालक, महाराष्ट्र 
अभियाांभिकी प्रभशक्षण प्रबोभधिी, िाभशक याांच्याकडे भवभहत िमुन्यातील बांधपि िरुि सादर करणे बांधिकारक 
राहील व त्याची प्रत शासिास सादर करावी.   

(१9) प्रभशक्षणादरम्याि प्रभशक्षणाथींकडूि प्रबोभधिीच्या प्रभशक्षणाबाबतच्या भियमाांच ेव भशस्तीचे काटेकोरपणे 
पालि करण्यात याव.े त्याांच्याकडूि भियमिांग झाल्यास प्रबोभधिीकडूि त्याांच्याभवरुध्द भशस्तिांगाची कायणवाही 
करण्यात येईल व तसा अहवाल शासिास भविाभवलांब पाठभवण्यात यावा. 

(20)  पभरभशष्ट्ट- अ येथील उमेदवाराांिा सामान्य प्रशासि भविाग, शासि भिणणय क्र.पभरवी 
2715/प्र.क्र.302/काया.8, भदिाांक 22.06.2021 िुसार िवीि पभरवीक्षा धोरण लागू राहील. " सदरहू सहायक 
अभियांता श्रणेी-2 (स्थापत्य), गट-अ याांिा दोि वर्षाचा पभरवीक्षाधीि कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत 
पभरवीक्षा धोरणािुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम िसल्याच े भसद्ध झाल्यास सांबांभधत उमेदवाराची 
शासकीय सेवा कोणतीही पवूणसूचिा ि देता समाप्त करण्यात येईल." 
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(21) पभरभशष्ट्ट-अ मधील उमेदवाराांिा सामान्य प्रशासि भविाग, शासि भिणणय क्रमाांक : पभरभव 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, भदिाांक २२.०६.२०२१ मध्ये िमूद केल्यािुसार पभरवीक्षाधीि कालावधीत रजचे्या तरतूदी 
लागू होतील. 

(२2) पभरभशष्ट्ट-अ येथील उमेदवाराांपैकी पवूी शासकीय सेवते असणाऱ्या उमेदवाराांची सरळसेविेे शासिाच्या 
दुसऱ्या पदावर पभरवीक्षाधीि उमेदवार म्हणिू भियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवाराांची  सहायक अभियांता 
श्रेणी-2 (स्थापत्य), गट-अ या पदावरील वतेिभिभिती ही शासि भिणणय, भवत्त भविाग, क्रमाांक : वतेि 
१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, भदिाांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीिुसार करण्यात यावी. 

तर पभरभशष्ट्ट -अ मधील उमेदवाराांपैकी पवूी शासकीय सेवते िसणाऱ्या उमेदवाराांची सरळसेविेे 
शासिाच्या पभरवीक्षाधीि उमेदवार म्हणिू भियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवाराांची सहायक अभियांता श्रणेी-
2 (स्थापत्य), गट-ब या पदावरील वतेिभिभिती ही महाराष्ट्र िागरी सेवा (वतेि) भियम, 1981 मधील 
तरतूदीिुसार करण्यात यावी. 

 (२3) पभरभशष्ट्ट-अ मधील उमेदवार सध्या कें द्र/राज्य शासिाच्या सेवते अथवा भिमशासकीय सेवते कायणरत 
असतील तर सांबांभधत भियांिक अभधकाऱ्याांिी त्याांिा िेमणकूीच्या भठकाणी हजर होण्याच्या दष्ट्टीिे सदर सेवतेूि 
कायणमुक्त झाल्याच े अथवा तस े लेखी पि सादर केल्याभशवाय त्याांिा रुजू करुि घेता येणार िाही.  तसचे 
उमेदवाराांची भियकु्ती त्याांचे कें द्र/राज्य शासिाच्या सेवते अथवा भिमशासकीय सेवतेील िा-चौकशी प्रमाणपि 
त्याांच्या सांबांभधत कायालयाकडूि प्राप्त होणाच्या अभधि राहील. (गणुवत्ता क्र. 35,36,72,77, 85, 
91,104,177,192,217, 225,251,343,354,372,398, 452,481,512, 514,537, 542,548) 

4. महाराष्ट्र अभियाांभिकी (स्थापत्य) सेवा  परीक्षा-2019 मधूि उमेदवाराांची भशफारस करतािा आयोगािे 
आर्थथकदष्ट्टया दुबणल घटक (EWS) आरक्षण प्रकरणी  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाभधकरण, िागपरू येथे 
दाखल झालेल्या मूळ अजण क्र. 300/2022 प्रकरणी मा.न्यायाभधकरणािे भद.16.03.2022 रोजी भदलेल्या 
खालील आदेशाच्या अभधि राहूि केलेल्या आहेत :-  

   “ It is observed that M.P.S.C./Respondents are directed that if any appointment has been 
made in the category of E.W.S. It should be subject to outcome of the O.A.”  
5. यास्तव पभरभशष्ट्ट - अ येथील उमेदवाराांची तात्परुती भियकु्ती उक्त िमूद अांभतम न्यायभिणणयाच्या अभधि 
तसेच सामान्य प्रशासि भविाग शासि पभरपिक क्र.सांकीणण 2022/प्र.क्र.167/16-अ, भद.21.11.2022 मधील 
तरतूदीिुसार EWS आरक्षण प्रकरणी इतर मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाभधकरण येथे दाखल असलेले भवभवध 
अजण, मा.उच्च न्यायालय येथील प्रलांभबत याभचका आभण मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलांभबत असलेली भवशेर्ष 
अिुमती याभचका (डायरी) क्र.29174/2022 मधील अांभतम भिकालाच्या अभधि राभहल.  
6. सदरचा शासि भिणणय सामान्य प्रशासि भविाग/कायासि १६-अ याांच्या अिौपचाभरक सांदिण क्रमाांक 
"भिरांक" भद.21.11.2022 अन्वये भदलेल्या सहमतीिुसार भिगणभमत करण्यात येत आहे. 
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7. सदर शासि भिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 202212011238566127 असा आहे. हा शासि भिणणय भडजीटल 
स्वाक्षरीिे साक्षाांभकत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावाांिे,  
 
 
              (अभिल भव.देवकाते) 
                 उप सभचव, महाराष्ट्र शासि 

सोबत : पभरभशष्ट्ट-अ  
 

प्रभत, 
 पभरभशष्ट्ट अ मधील उमेदवार याांिा ई-मेल सांदेशाद्वारे (एस.एम.एस.) ) 
प्रत :- 
१) अ.मु.स. (जलसांपदा), जलसांपदा भविाग, मांिालय, मुांबई ४०० ०३२. 
२) सभचव (लाक्षेभव), जलसांपदा भविाग, मांिालय, मुांबई ४०० ०३२. 
३) सभचव (प्रकल्प समन्वयक), जलसांपदा भविाग, मांिालय, मुांबई ४०० ०३२. 
४) सभचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पिािे) 
५) महासांचालक, सांकल्पि, प्रभशक्षण व सांशोधि, महाराष्ट्र अभियाांभिकी सांशोधि सांस्था, िाभशक. 
6) महासांचालक, सांकल्पि व प्रभशक्षण (जल भवज्ञाि, सांशोधि व सरुभक्षतता), मेरी, िाभशक 
७) मुख्य अभियांता (स्थापत्य),जलसांपदा भविाग, िागपरू/अमरावती/पणेु/औरांगाबाद/ कोकण 
८) मुख्य अभियांता, गोसीखुदण प्रकल्प, जलसांपदा भविाग, िागपरू 
९) मुख्य अभियांता (भवप्र), जलसांपदा भविाग, अमरावती/पणेु 
10) मुख्य अभियांता व मुख्य प्रशासक, लािक्षेि भवकास, जलसांपदा भविाग, औरांगाबाद 
11) मुख्य अभियांता (स्था.) जलभवद्युत प्रकल्प व गणुभियांिण, पणेु  
12) मुख्य अभियांता व सांचालक, महाराष्ट्र अभियाांभिकी प्रभशक्षण प्रबोभधिी, िाभशक. 
13) महालेखापाल-१/२, लेखा व अिुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/िागपरू. 
14) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/िागपरू. 
15) सांचालक, लेखा व कोर्षागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
16) मा.उपमुख्यमांिी (जलसांपदा) याांचे खाजगी सभचव. 
१7) मा.राज्यमांिी (जलसांपदा) याांचे खाजगी सभचव. 
१8) उप सभचव (सेवा)/(प्रशासि), जलसांपदा भविाग, मांिालय, मुांबई. 
१9) कक्ष अभधकारी, कायासि (आ(सांभि)/आ(वगण-२)/गोपिीय/िोंदणी शाखा, जलसांपदा भविाग,  
             मांिालय, मुांबई ४०० ०३२. 
20) सांग्रहाथण/कायासि आ(स.अ. श्र-े2). 
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1 1/2019 श्री. प्रणव सशुनल मोरे पणेु (1) --- पणेु (1) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, भीमा 
कालवा मांडळ सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता 
उजनी कालवा शवभाग क्र.8, सोलापरू अांतगगत उजनी 
कालवा उपशवभाग क्र.50, बािी येथील शरक्त पदी

2 2/2019 श्री. शविाल शवठ्ठल मोरे पणेु (2) --- पणेु (2) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत पणेु 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा कालवा 
मांडळ, सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी 
कालवा शवभाग क्र.8, सोलापरू अांतगगत उजनी प्रकल्प, 
पनुगवसन उपशवभाग, पांढरपरू येथील शरक्त पदी

3 3/2019 श्री. वृषभ राजेश्वर सहारकर नागपरू (1) --- नागपरू (1) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू पाटबांधारे शवभाग, चांद्रपरू अशधनस्त 
ल.पो.ला. उपशवभाग, वरोरा अांतगगत ससचन िाखा, वरोरा 
येथील शरक्त पदी

4 4/2019 श्री. अशभषेक महेि चौधरी कोकण-2 (1) --- कोकण-2 (1) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील कायगकारी 
सांचालक, कोकण पाटबांधारे शवकास महामांडळ, ठाणे 
येथील शरक्त पदी

जलसांपदा शवभाग , िासन शनणगय क्रमाांक : शनयुक्ती 2022/प्र.क्र. 55(1)/आ (स.अ.शे्र.2), शदनाांक 01 शडसेंबर , 2022 सोबतचे

पशरशिष्ट -अ

सहायक अशभयांता (स्थापत्य ) - शे्रणी-2
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5 5/2019 श्री. श्रवण िैलेिकुमार नहार पणेु (3) --- पणेु (3) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक. 
अांतगगत  पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, पणेु-1 अांतगगत उपशवभागीय अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, सोलापरू येथील शरक्त पदी

6 6/2019 श्री. राहुल ज्ञानदेव साांगळे पणेु (4) --- पणेु (4) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उरमोडी धरण शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत उरमोडी प्रकल्प 
उपशवभाग क्र. 2 कोरेगाव येथील शरक्त पदी

7 7/2019 श्री. मयुर मच्छिंद्र मुळीक कोकण-1 (1) --- कोकण-1 (1) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी अांतगगत  
पाटबांधारे प्रकल्प बाांधकाम शवभाग, शचपळूण अांतगगत 
पाटबांधारे बाांधकाम  उपशवभाग, आरवली येथील शरक्त 
पदी

8 8/2019 श्रीमती आकाांक्षा अरसवद रणशदवे पणेु (5) --- पणेु (5) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील कोल्हापरू 
अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, शनढोरी येथील शरक्त पदी
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9 9/2019 श्री. अथगव शवजय चक्के पणेु (6) --- पणेु (6) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता नीरा 
उजवा कालवा शवभाग, फलटण अशधनस्त पाटबांधारे 
प्रकल्प अन्वषेण उपशवभाग क्र.4, माचणरू अांतगगत 
पाटबांधारे िाखा क्र.1 भाळवणी येथील शरक्त पदी

10 10/2019 श्री. कृष्णा नामदेव राजकुां ठवार औरांगाबाद (1) --- औरांगाबाद (1) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत शवष्णपुरुी प्रकल्प शवभाग क्र.02. 
नाांदेड अांतगगत मध्यम प्रकल्प उप शवभाग क्र.11 असजगन 
उप शवभागातील शरक्त पदी

11 11/2019 श्री. पथृ्वीराज दिरथ पाटील पणेु (7) --- पणेु (7) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत पणेु महसलू 
शवभागातील पणेु अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन शवभाग, पणेु 
अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन व जलशनस्सारण 
उपशवभाग,फलटण  येथील शरक्त पदी

12 12/2019 श्री. िेख सद्दाम िेख उमर औरांगाबाद (2) --- औरांगाबाद (2) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता,जालना पाटबांधारे शवभाग जालना अांतगगत शनम्न 
दुधना पाटबांधारे उपशवभाग क्र.2, सलूे येथील शरक्त पदी
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13 13/2019 श्री. शवपलु गोकुलभाई जादव नाशिक (1) --- नाशिक (1) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील जळगाांव 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, जळगाांव अांतगगत प्रकल्प िाखेत  
येथील शरक्त पदी

14 14/2019 श्री. शविाल राजाराम सानप नाशिक (2) --- नाशिक (2) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, मालेगाांव पाटबांधारे 
शवभाग,मालेगाांव अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग,मालेगाांव 
अांतगगत ससचन िाखा रावळगाांव येथील शरक्त पदी

15 15/2019 श्री. भषूण नागनाथ उबाळे कोकण-1 (2) --- कोकण-1 (2) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत पालघर 
पाटबांधारे शवभाग, मनोर अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, 
वाणगाांव  येथील शरक्त पदी

16 16/2019 श्री. पांकज पांढरीनाथ हुलसरेु पणेु (8) --- पणेु (8) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता नीरा 
उजवा कालवा शवभाग, फलटण अशधनस्त माळशिरस 
पाटबांधारे उपशवभाग, माळशिरस अांतगगत पाटबांधारे िाखा 
महाळुांग येथील शरक्त पदी
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17 17/2019 श्री. आशिष लक्ष्मीकाांत गोणे पणेु (9) --- पणेु (9) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत  लघु पाटबांधारे 
उपशवभाग क्र.2 सातारा येथील शरक्त पदी

18 18/2019 श्री. शवक्राांत गजेन् द्रकुमार 
भारद्वाज

कोकण-2 (2) --- कोकण-2 (2) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातीलअधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड येथील शरक्त पदी

19 19/2019 श्री. िुभम सशुनल ससुुांदे्र पणेु (10) --- पणेु (10) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
चासकमान पाटबांधारे शवभाग, पणेु अांतगगत चासकमान 
पाटबांधारे उपशवभाग क्र.5 राजगुरुनगर येथे शरक्त पदी 
येथील शरक्त पदी

20 20/2019 श्री. उत्कषग चांद्रकाांत पाटील पणेु (11) --- पणेु (11) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता 
खडकवासला पाटबांधारे शवभाग, पणेु अशधनस्त 
खडकवासला पाटबांधारे उपशवभाग क्र.2, पाटस येथे 
शरक्त पदी येथील शरक्त पदी
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21 21/2019 श्री. रोशहत सांदीप वारागडे पणेु (12) --- पणेु (12) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील  सातारा 
अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, सळेुवाडी येथील शरक्त 
पदी

22 22/2019 श्री. सशति शवलास शडगोळे पणेु (13) --- पणेु (13) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू  येथील शरक्त पदी.

23 24/2019 श्री. रणशजत भरत वांजारी पणेु (14) --- पणेु (14) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु येथे शरक्त 
पदी

24 25/2019 श्री. िफीउद्दीन िहाबदु्दीन 
शसध्दीकी

कोकण-2 (3) --- कोकण-2 (3) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत  अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, कोकण-2 महसलू शवभागातील गुण शनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत गुण शनयांत्रण शवभाग, अलोरे अांतगगत 
गुण शनयांत्रण उपशवभाग, भातसानगर येथील शरक्त पदी

25 26/2019 श्री. अशमत साळुांखे पणेु (15) --- पणेु (15) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक. 
अांतगगत  पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, पणेु-1 अांतगगत सहायक अशभयांता शे्रणी-1, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, सातारा येथील शरक्त पदी
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26 27/2019 श्री. श्रीचांद लखपती बजाज अमरावती (1) --- अमरावती (1) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ  
येथील शरक्त पदी

27 28/2019 श्री. मयुर देवराम गायकर नाशिक (3) --- नाशिक (3) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर प्राशधकरण कायालय येथील शरक्त पदी

28 29/2019 श्री. नुपरु जगदीि शबसने नागपरू (2) --- नागपरू (2) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील मुख्य अशभयांता कायालय 
येथील येथील शरक्त पदी

29 30/2019 श्री. गणेि शदलीपराव मुांढे पणेु (16) --- पणेु (16) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक. 
अांतगगत  पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, पणेु-1 अांतगगत सहायक अशभयांता शे्रणी-1, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, शिरुर येथील शरक्त पदी

30 31/2019 श्रीमती नम्रता नांदकुमार 
गायकवाड

पणेु (17) --- पणेु (17) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उपसा 
ससचन व्यवस्थापन शवभाग, पणेु येथील शरक्त पदी
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31 32/2019 श्री. अशभषेक मधुकर शपलाणे पणेु (18) --- पणेु (18) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उपसा 
ससचन व्यवस्थापन शवभाग, पणेु अशधनस्त जनाई शिरसाई 
उपसा ससचन योजना उपशवभाग क्र.3, पाटस येथील 
शरक्त पदी

32 33/2019 श्री. महेि सांतोष नवले अमरावती (2) --- अमरावती (2) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शजगाांव प्रकल्प धरण व 
पनुवगसन शवभाग,िेगाांव अांतगगत शजगाांव धरण 
उपशवभाग,मलकापरू येथील शरक्त पदी

33 34/2019 श्री.जैद अिफाक खान अमरावती (3) --- अमरावती (3) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग, 
अमरावती अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, अमरावती 
येथील शरक्त पदी

34 35/2019 श्री. सशुमत केदार ढोरे अमरावती (4) --- अमरावती (4) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,बेंबळा पाटबांधारे 
शवभाग,यवतमाळ अांतगगत बेंबळा कालव ेउपशवभाग क्र.3 
कळांब येथील शरक्त पदी
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35 36/2019 श्री. सौरभ उमेिकुमार गौतम नागपरू (3) --- नागपरू (3) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील येथील   
अधीक्षक अशभयांता, नागपरू  पाटबांधारे मांडळ, नागपरू 
अांतगगत शनम्न वधा कालव ेशवभाग, वधा अांतगगत शनम्न वधा 
कालव ेउप शव.क्र.2, पलुगाांव  येथील शरक्त पदी

36 37/2019 श्री. राहुल भगवान पाटील नाशिक (4) --- नाशिक (4) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील उपसा 
 ससचन बाांधकाम शवभाग, जळगाांव अांतगंत सांकल्पशचत्र 
उपशवभागीय पथक क्र.3 जळगाांव येथील शरक्त पदी

37 38/2019 श्री.सशचन अमृत पाटील नाशिक (5) --- नाशिक (5) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, मालेगाांव पाटबांधारे 
शवभाग,मालेगाांव अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग,मालेगाांव 
अांतगगत  ससचन िाखा सैंदाणे येथील शरक्त पदी

38 39/2019 श्री. प्रतीक इांदुरकर नागपरू (4) --- नागपरू (4) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू अांतगगत शनम्न 
वधा प्रकल्प शवभाग, वधा अांतगगत शन.वधा प्र.उप शव.क्र.1, 
धनोडी येथील शरक्त पदी
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39 40/2019 श्री. नांदकुमार मदन लाांडे औरांगाबाद (3) --- औरांगाबाद (3) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ नाांदेड अांतगगत पणुा पाटबांधारे शवभाग, वसमतनगर 
अांतगगत पाटबांधारे उप शवभाग वसमत अांतगगत पाटबांधारे 
िाखा शटबीसी वसमत येथील शरक्त पदी

40 41/2019 श्री. भषूण अिोक जेजुरकर नाशिक (6) --- नाशिक (6) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील उपसा 
 ससचन बाांधकाम शवभाग, जळगाांव अांतगंत वरणगाांव 
तळवले उपसा ससचन बाांधकाम उपशवभाग, ओझरखेडा  
येथील शरक्त पदी

41 42/2019 श्री. िुभम भास्करराव महले्ल अमरावती (5) --- अमरावती (5) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,अमरावती मध्यम प्रकल्प 
शवभाग,अमरावती अांतगगत  पांढरी मध्यम प्रकल्प उपशवभाग 
क्र.1 वरुड येथील शरक्त पदी

42 43/2019 श्री.यि भरत तांवर कोकण-2 (4) --- कोकण-2 (4) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड अांतगगत हेटवणे कालवा 
उपशवभाग क्र.1 उांबडे-पणे येथील शरक्त पदी



अ. क्र. म.लो.आ. ने 
शिफारस 
केलेला 
गुणवत्ता 
क्रमाांक

उमेदवाराच ेनाांव पसांती शदलेला 
महसलू शवभाग

सटू शदलेल्या 
प्रकरणी महसलू 

शवभाग वाटप

पसांतीनुसार 
महसलू शवभाग 

वाटप

पसांतीनुसार महसलू 
शवभाग न शमळालेल्याांना 

चक्राकार पध्दतीने 
महसलू शवभाग वाटप

शनयुक्तीसाठी प्रस्ताशवत पदस्थापना

43 44/2019 श्री. शववके चांदक्राांत जगताप पणेु (19) --- पणेु (19) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, कण्हेर कालव ेशवभाग क्र.2 
करवडी कराड (शवभागीय कायालय)  येथील शरक्त पदी

44 45/2019 श्री. धनराज अांबऋषी िेळके औरांगाबाद (4) --- औरांगाबाद (4) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे शवभाग,वजैापरु 
शवभागीय कायालय येथील शरक्त पदी

45 46/2019 श्री. चतेन ित्रघु्न पाटील नाशिक (7) --- नाशिक (7) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील येथील अधीक्षक 
अशभयांता (कालवे) मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, कालवा सांकल्पशचत्र शवभाग 
क्रां  ३.मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक शरक्त पदी

46 47/2019 श्री. बलराम शदलीपराव देिपाांडे पणेु (20) --- पणेु (20) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
चासकमान पाटबांधारे शवभाग, पणेु अशधनस्त चासकमान 
पाटबांधारे उपशवभाग क्र.4, शिरुर येथील शरक्त पदी
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47 48/2019 श्री. भषुण नांदशकिोर मदनकर नागपरू (5) --- नागपरू (5) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू  अांतगगत  कायगकारी 
अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू (शवभागीय 
कायालय येथील येथील शरक्त पदी)

48 49/2019 श्री. सांदीप हुलसराम हशरणखेडे नागपरू (6) --- नागपरू (6) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू  अांतगगत शनम्न 
वधा कालव ेशवभाग, वधा अांतगगत शनम्न वधा कालव ेउप 
शव.क्र.3, वधा येथील शरक्त पदी

49 50/2019 श्री. इांद्रशजत चारुदत्त पोतदार पणेु (21) --- पणेु (21) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील कोल्हापरू 
अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, शनढोरी येथील शरक्त पदी

50 51/2019 श्री. तुषार प्रकाि पाटील नाशिक (8) --- नाशिक (8) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, धुळे शवभागात  शरक्त पदी
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51 53/2019 श्री. आशिष बाळकृष्ण मुांगसे पणेु (22) --- पणेु (22) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, धोम कालव ेशवभाग क्र.2 
सातारा (शवभागीय कायालय) अांतगगत धोम डावा कालवा 
उपशवभाग क्र.4 सातारा येथील शरक्त पदी

52 54/2019 श्री. अब्दुल नवीद अब्दुल कलीम औरांगाबाद (5) --- औरांगाबाद (5) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प शवभाग क्र.01 
नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा पाटबांधारे उप शवभाग क्र.02 
उमरखेड अांतगगत ससचन िाखा क्र. 02 मुळावा येथील 
शरक्त पदी

53 55/2019 श्री. प्रशवण बाळासाहेब डाांगे पणेु (23) --- पणेु (23) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
चासकमान पाटबांधारे शवभाग, पणेु अशधनस्त जनाई 
शिरसाई उपसा ससचन योजना उपशवभाग क्र.1, पाटस 
मु.शिक्रापरू येथील शरक्त पदी
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54 56/2019 श्री. िुभम नांदकुमार सिदे पणेु (24) --- पणेु (24) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, धोम बलकवडी प्रकल्प 
शवभाग, वाई (शवभागीय कायालय) अांतगगत धोम बलकवडी 
प्रकल्प उपशवभाग, क्र. 4 खांडाळा येथील शरक्त पदी

55 57/2019 श्री. अक्षय रामचांद्र हाांडे पणेु (25) --- पणेु (25) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, नीरा 
उजवा कालवा शवभाग, फलटण येथील शरक्त पदी

56 58/2019 श्री. रोहीत सांजयराव वाघ नागपरू (7) --- नागपरू (7) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, नागपरू अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, पेंच पाटबांधारे शवभाग, नागपरू 
येथील येथील शरक्त पदी

57 59/2019 श्री. शगरीि लेखीराम कावळे नागपरू (8) --- नागपरू (8) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू लघु 
पाटबांधारे शवभाग, वधा धाम प्रकल्प उप शवभाग शपपरी 
(वधा) येथील शरक्त पदी
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58 60/2019 श्री.अमर हनुमांतराव कदम पणेु (26) --- पणेु (26) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत पणेु महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक,  पाटबांधारे 
सांिोधन शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सांिोधन शवभाग, पणेु अांतगगत जल शवद्यतु सांच उपशवभाग, 
पणेु 37 येथील शरक्त पदी

59 61/2019 श्री. अमोल बालाजी ताांबोळे औरांगाबाद (6) --- औरांगाबाद (6) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, जायकवाडी पाटबांधारे शवभाग क्रां .2 परभणी 
अांतगगत उपशवभागीय अशभयांता, जायकवाडी पाटबांधारे 
उपशवभाग क्रां . 6 पाथरी अांतगगत जायकवाडी पाटबांधारे 
ससचन िाखा क्रां . 2 पाथरी येथील शरक्त पदी

60 62/2019 श्री.आकाि गांगाधर गुांजाळ पणेु (27) --- पणेु (27) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
शनरा देवघर प्रकल्प शवभाग, साांगवी (भाटघर) अशधनस्त 
शनरा देवघर प्रकल्प उप शवभाग क्र. 2, साांगवी येथील 
शरक्त पदी

61 63/2019 श्री. अशजत नागनाथ सावांत पणेु (28) --- पणेु (28) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू अांतगगत साांगोला 
िाखा कालवा प्रकल्प उपशवभाग क्र.1 साांगोला  येथील 
शरक्त पदी
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62 64/2019 श्री. िुभम सभुाष सिदे नाशिक (9) --- नाशिक (9) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील येथील अधीक्षक 
अशभयांता (धरण)  सांकल्पशचत्र मांडळ, मध्यवती 
सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता,सांकल्पशचत्र शवभाग (दगडी धरण  क्रां .१) 
मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक शरक्त पदी

63 65/2019 श्री. अशनकेत अांकुि गवस पणेु (29) --- पणेु (29) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा 
कालवा मांडळ सोलापरू येथील शरक्त पदी

64 66/2019 श्री. अजमल रशफक पटेल औरांगाबाद (7) --- औरांगाबाद (7) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत नाांदेड पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण) 
नाांदेड अांतगगत मानार प्रकल्प पाटबांधारे उप शवभाग बारुळ 
अांतगगत ससचन िाखा बारळ िाखेतील येथील शरक्त पदी

65 67/2019 श्री. सशचन सरेुि मस्के पणेु (30) --- पणेु (30) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू अांतगगत साांगोला 
िाखा कालवा प्रकल्प उपशवभाग क्र.2 साांगोला येथील 
शरक्त पदी
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66 68/2019 श्री. सलमान फईम सय्यद औरांगाबाद (8) --- औरांगाबाद (8) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, जायकवाडी पाटबांधारे शवभाग, नाथनगर (उ), 
पठैण  येथील शरक्त पदी

67 69/2019 श्री. वृषभ शदलीप बाफना नाशिक (10) --- नाशिक (10) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत सलुवाडे जामफळ 
कनोली उपसा ससचन  शवभाग,धुळे शवभागात येथील शरक्त 
पदी

68 70/2019 श्री. सौरभ शवजय थोरात पणेु (31) --- पणेु (31) --- मु.अ., जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  अांतगगत 
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, ठाणे 
पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत ठाणे पाटबांधारे शवभाग, 
कळवा-ठाणे अांतगगत  घाटघर उदांचन जलशवद्यतु प्रकल्प 
उपशवभाग क्र.3, भांडारदरा येथील शरक्त पदी

69 71/2019 श्री. अशभषेक अशजतराव मोशहते पणेु (32) --- पणेु (32) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा 
कालवा मांडळ सोलापरू येथील शरक्त पदी

70 72/2019 श्री.  अशवनाि शवजय डकरे अमरावती (6) --- अमरावती (6) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शजगाांव प्रकल्प धरण व 
पनुवगसन शवभाग,िेगाांव अांतगगत शजगाांव प्रकल्प पनुवगसन 
उपशवभाग क्र.5 िेगाांव येथील शरक्त पदी
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71 73/2019 श्री. चांद्रिेखर दत्तात्रय लडकत पणेु (33) --- पणेु (33) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू अांतगगत साांगोला 
िाखा कालवा प्रकल्प उपशवभाग क्र.2 साांगोला येथील 
शरक्त पदी

72 74/2019 श्री. शवक्रम सांतोष शिगवण कोकण-2 (5) --- कोकण-2 (5) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, 
कजगत येथील शरक्त पदी

73 75/2019 श्री. रामदास सोमनाथ घुगे नाशिक (11) --- नाशिक (11) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
स्थापत्य बाांधकामे पशररक्षण शवभाग, मेरी, नाशिक

74 76/2019 श्री. वभैव प्रकािराव जगताप पणेु (34) --- पणेु (34) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू अांतगगत साांगोला 
िाखा कालवा प्रकल्प उपशवभाग क्र.3 साांगोला येथील 
शरक्त पदी

75 77/2019 श्री. वभैव गोरख ठुबे पणेु (35) --- पणेु (35) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, भीमा 
कालवा मांडळ सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता 
उजनी कालवा शवभाग क्र.9, मांगळवढेा शवभागीय 
कायालय येथील शरक्त पदी
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76 78/2019 श्री. मुांजा तुकाराम कोल्हे औरांगाबाद (9) --- औरांगाबाद (9) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता,जालना पाटबांधारे शवभाग जालना, शनम्न दुधना 
पाटांबधारे उपशवभाग क्र.2, सलूे  ससचन िाखा क्र.21, 
परभणी येथील शरक्त पदी

77 79/2019 श्री. गणेि काशिनाथ माळी नाशिक (12) --- नाशिक (12) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता व सहसांचालक, महाराष्र 
अशभयाांशत्रकी प्रशिक्षण प्रबोशधनी,नाशिक (मांडळाांतगगत) 
(प्रशिक्षण िाखा)

78 80/2019 श्री. तेजस नारायण बाांगर पणेु (36) --- पणेु (36) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे शवभाग, पणेु अशधनस्त शनरा डावा कालवा 
पाटबांधारे उपशवभाग, शनमगाांव येथील शरक्त पदी

79 81/2019 श्री. शदिाांत शवश्वजीत गोळे कोकण-2 (6) --- कोकण-2 (6) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड अांतगगत लघु पाटबांधारे 
बाांधकाम उपशवभाग क्र.3 कोलाड (कोकण-2)
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80 82/2019 श्री. शदनेि आप्पासाहेब बने्न पणेु (37) --- पणेु (37) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा 
कालवा मांडळ सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता 
उजनी कालवा शवभाग क्र.9, मांगळवढेा अांतगगत उजनी 
कालवा उपशवभाग क्र.61, आष्टी येथील शरक्त पदी

81 83/2019 श्री. राहुल काशिनाथ कोटकर नाशिक (13) --- नाशिक (13) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, अहमदनगर 
मध्यम प्रकल्प शवभाग, अहमदनगर अांतगगत सीना प्रकल् प 
कालवा उपशवभाग क्र.1 िेवगाांव येथील शरक्त पदी

82 84/2019 श्री. फरमान नसीर बागवान औरांगाबाद (10) --- औरांगाबाद (10) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ नाांदेड अांतगगत नाांदेड पाटबांधारे शवभाग (उत्तर) 
नाांदेड अांतगगत शवष्णपुरुी पाटबांधारे उप शवभाग, नाांदेड 
अांतगगत शवष्णपुरुी प्रकल्प ससचन िाखा नाांदेड िाखेतील 
येथील शरक्त पदी

83 85/2019 श्री. देवानांद उत्तम जाधव पणेु (38) --- पणेु (38) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
शनरा देवघर प्रकल्प शवभाग, साांगवी (भाटघर) अशधनस्त 
शनरा देवघर प्रकल्प उप शवभाग क्र. 5, लोणांद येथील 
शरक्त पदी
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84 86/2019 श्री. िुभम सांजय धुम्मा औरांगाबाद (11) --- औरांगाबाद (11) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अशधक्षक अशभयांता व 
प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,लातुर अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,लातूर पाटबांधारे शवभाग क्र.1,लातूर 
अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग क्र.3 लातूर  येथील शरक्त 
पदी

85 87/2019 श्री. शप्रतम श्रीमांत कादे पणेु (39) --- पणेु (39) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
टेंभ ूउपसा ससचन प्रकल्प व्यवस्थापन शवभाग, 
ओगलेवाडी अशधनस्त कण्हेर कालव ेउपशवभाग क्र.10, 
कडेपरू येथील शरक्त पदी

86 88/2019 श्री. सचूीत मच्छिंद्र कोळपे पणेु (40) --- पणेु (40) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
भामा आसखेड धरण शवभाग, पणेु अांतगगत कलमोडी 
प्रकल्प उपशवभाग, कडधे वसाहत येथील शरक्त पदी

87 89/2019 श्री. िाहारुखखााँ रशिदखााँ 
पठाण

नागपरू (9) --- नागपरू (9) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू  अशधनस्त 
बोरघाट उपसा ससचन उपशवभाग,मुल येथील येथील 
शरक्त पदी
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88 90/2019 श्री. चांदक्राांत हणमांत माांडवे पणेु (41) --- पणेु (41) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा 
कालवा मांडळ सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता लघु 
पाटबांधारे शवभाग क्र.1, सोलापरू अांतगगत लघु पाटबांधारे 
(ग्रामीण कामे) उपशवभाग, अक्कलकोट येथील शरक्त पदी

89 91/2019 श्री. अशनकेत शिवनाथ जाधव पणेु (42) --- पणेु (42) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उरमोडी धरण शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत उरमोडी कालव े
उपशवभाग क्र.1 रशहमतपरू येथील शरक्त पदी

90 93/2019 श्री. शदनेि नामदेव कोव्हाळे पणेु (43) --- पणेु (43) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उरमोडी धरण शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत उरमोडी कालव े
उपशवभाग क्र.2 सातारा येथील शरक्त पदी

91 94/2019 श्रीमती कल्याणी अांकुि पाटील पणेु (44) --- पणेु (44) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील सातारा 
अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, सळेुवाडी येथील शरक्त 
पदी
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92 95/2019 श्रीमती धनश्री मांगलससग राजपतु औरांगाबाद (12) --- औरांगाबाद (12) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील कायगकारी अशभयांता,जायकवाडी 
पाटबांधारे शवभाग क्र.2 परभणी अांतगगत उपशवभागीय 
अशभयांता, जायकवाडी पाटबांधारे उपशवभाग क्र. 6 पाथरी 
अांतगगत जायकवाडी पाटबांधारे ससचन िाखा क्र. 6 
वाघाळा येथील शरक्त पदी

93 96/2019 श्री. रशव शदपक शहरुरकर अमरावती (7) --- अमरावती (7) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, वाशिम  (बाांध) येथील शरक्त पदी

94 97/2019 श्री. सांभाजी बनाजी पवार पणेु (45) --- पणेु (45) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कुकडी 
ससचन मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, कुकडी 
पाटबांधारे शवभाग क्र.2, श्रीगोंदा अांतगगत कुकडी पाटबांधारे 
उपशवभाग,करमाळा येथील शरक्त पदी

95 98/2019 श्री. ऐश्वयग प्रसाद सपपळगावकर अमरावती (8) --- अमरावती (8) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
अमरावती पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, अमरावती अांतगगत 
अमरावती प्रकल्प बाांधकाम शवभाग क्र.1 अमरावती 
अांतगगत शनम्न पढेी धरण उपशवभाग अमरावती (बाांध) 
येथील शरक्त पदी
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96 99/2019 श्री. ओांकार माधवराव गमे औरांगाबाद (13) --- औरांगाबाद (13) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प शवभाग क्र.01, 
नाांदेड अांतगगत उध्वग पनेगांगा पाटबांधारे उप शवभाग क्र.05 
अधापरु अांतगगत ससचन िाखा क्र.14 अधापरू िाखेतील 
येथील शरक्त पदी

97 100/2019 श्री. वभैव देशवदासराव टेंभे अमरावती (9) --- अमरावती (9) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग वाशिम  (बाांध) अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग 
क्र. 3 मालेगाांव येथील शरक्त पदी

98 101/2019 श्री. शववके िाांताराम गायकर पणेु (46) --- पणेु (46) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
भामा आसखेड धरण शवभाग, पणेु अांतगगत भामा आसखेड 
उपशवभाग क्र.4, करांजशवहीरे येथील शरक्त पदी

99 102/2019 श्री. शदपक सांजय मोरे नाशिक (14) --- नाशिक (14) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
स्थापत्य बाांधकामे पशररक्षण शवभागाांतगगत स्थापत्य 
उपशवभाग, मेरी, नाशिक
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100 103/2019 श्री. आकाि शिविांकर माळी पणेु (47) --- पणेु (47) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
दुधगांगा कालव ेशवभाग क्र.1, कोल्हापरू अांतगगत दुधगांगा 
कालवा उपशवभाग क्र.2, कसब ेवाळव ेयेथील शरक्त पदी

101 104/2019 श्री. अशनल चांद्रकाांतराव भदे्र औरांगाबाद (14) --- औरांगाबाद (14) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत लघु पाटबांधारे शवभाग, सहगोली 
शवभागीय कायालयातील शरक्त पदी

102 105/2019 श्री. जगदीि जोतीराम पाटील पणेु (48) --- पणेु (48) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत कण्हेर कालव े
उपशवभाग क्र.8 सातारा येथील शरक्त पदी

103 106/2019 श्री. शरतेि पाांडुरांग भोजने औरांगाबाद (15) --- औरांगाबाद (15) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, जायकवाडी पाटबांधारे शवभाग नाथनगर (उ) 
पठैण अांतगगत  दगडी धरण उप शवभाग क्र.1, पठैण येथील 
शरक्त पदी
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104 107/2019 श्री. शवनायक सभुाष पाटील कोकण-2 (7) --- कोकण-2 (7) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, 
कोलाड (अांबा) अांतगगत ससचन िाखा पाली येथील शरक्त 
पदी

105 108/2019 श्री. शनलेि जनादगन नलवडे पणेु (49) --- पणेु (49) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ सातारा अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता कन्हेर कालव ेशवभाग क्र.करवडी कराड अांतगगत 
आरफळ कालव ेउपशवभाग क्र 7 करवडी येथील शरक्त्  पदी

106 109/2019 श्री. शिवाजी नारायण मोळवांडे औरांगाबाद (16) --- औरांगाबाद (16) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत पणुा पाटबांधारे शवभाग, वसमतनगर 
अांतगगत हट्टा पाटबांधारे उप शवभाग, शसध्देश्वर अांतगगत 
पाटबांधारे िाखा गोळेगाांव िाखेतील शरक्त पदी

107 111/2019 श्री. राहुल राजाराम बामणे पणेु (50) --- पणेु (50) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
ससचन मांडळ, सातारा अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोयनानगर ससचन शवभाग, कोयनानगर अशधनस्त पाटण 
ससचन उपशवभाग क्र.1, सातारा येथील शरक्त पदी
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108 112/2019 श्री. सोहेल साशजद करमाळकर पणेु (51) --- पणेु (51) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील सातारा 
अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, सळेुवाडी येथील शरक्त 
पदी

109 113/2019 श्री. जयदीप रावसाहेब धुमाळ पणेु (52) --- पणेु (52) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
भामा आसखेड धरण शवभाग, पणेु अांतगगत कलमोडी 
प्रकल्प उपशवभाग, कडधे वसाहत येथील शरक्त पदी

110 114/2019 श्री. शवकास भागवत रहाांगडाले नागपरू (10) --- नागपरू (10) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू अांतगगत लघु 
पाटबांधारे शवभाग, वधा अांतगगत आजनसरा प्रकल्प उप 
शव.क्र.1, सहगणघाट येथील शरक्त पदी

111 115/2019 श्री.शधरज गोपाळ खोंदे्र पणेु (53) --- पणेु (53) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत मध्यम प्रकल्प 
उपशवभाग क्र.1 कराड येथील शरक्त पदी
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112 116/2019 श्री. शप्रतम प्रकाि जगताप पणेु (54) --- पणेु (54) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत पणेु महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक,  पाटबांधारे 
सांिोधन शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सांिोधन शवभाग, पणेु अांतगगत जल शवद्यतु सांच उपशवभाग, 
पणेु 37 येथील शरक्त पदी

113 117/2019 श्री. िुभम व्यांकुराम उशगले औरांगाबाद (17) --- औरांगाबाद (17) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत लघु पाटबांधारे शवभाग, परभणी 
अांतगगत भ-ूशवकास (स्थापत्य) उपशवभाग क्र.13. गांगाखेड 
उप शवभागातील   शरक्त पदी

114 118/2019 श्री. अशभषेक सखुलाल महाले नाशिक (15) --- नाशिक (15) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता 
(उशसयो)   मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,उपसा ससचन योजना शवभाग क्रां .१ 
मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक येथील शरक्त पदी

115 119/2019 श्री. रोशहत राजेंद्र कोळी पणेु (55) --- पणेु (55) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग 
सातारा ( शवभागीय कायालय) अांतगगत मध्यम प्रकल्प 
उपशवभाग क्र.8 कराड येथील शरक्त पदी
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116 121/2019 श्री. िुभम उमाकाांत कमठाणे पणेु (56) --- पणेु (56) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
ससचन मांडळ, सातारा अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोयनानगर ससचन शवभाग, कोयनानगर अशधनस्त 
कोयना धरण व्यवस्थापन उपशवभाग, कोयनानगर येथील 
शरक्त पदी

117 122/2019 श्री. अशनकेत कृष्णा खचे अमरावती (10) --- अमरावती (10) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, अमरावती अांतगगत 
उपशवभागीय अशधकारी, जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, 
अकोला येथील शरक्त पदी

118 123/2019 श्री. सौरभ रमेि काळे अमरावती (11) --- अमरावती (11) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुण शनयांत्रण शवभाग 
खामगाांव अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग नाांदुरा येथील 
शरक्त पदी

119 124/2019 श्री. राजेि रघुवीर जाांशगड नाशिक (16) --- नाशिक (16) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री पथृ:करण  मांडळ, नाशिक अांतगगत 
सांिोधन अशधकारी, जलगती सांिोधन शवभाग क्रां .1 , 
नाशिक येथील शरक्त पदी
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120 125/2019 श्री. अशमत बाळासो बारवकर पणेु (57) --- पणेु (57) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
ससचन मांडळ, सातारा अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोयनानगर बाांधकाम शवभाग क्र.1 कोयनानगर अशधनस्त 
कोयनानगर बाांधकाम उपशवभाग क्र.1 अ, कोयनानगर 
येथील शरक्त पदी

121 126/2019 श्री.सागर दत्त ूदरेकर पणेु (58) --- पणेु (58) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
ससचन मांडळ, सातारा अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोयनानगर बाांधकाम शवभाग क्र.1 कोयनानगर अशधनस्त 
कोयनानगर बाांधकाम उपशवभाग क्र.1 ब, कोयनानगर 
येथील शरक्त पदी

122 127/2019 श्री. तेजस ईश्वर लाडे नाशिक (17) --- नाशिक (17) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता व सहसांचालक, महाराष्र 
अशभयाांशत्रकी प्रशिक्षण प्रबोशधनी,नाशिक (मांडळाांतगगत) 
(प्रशिक्षण िाखा)

123 128/2019 श्री. सदुाम रांगनाथ सानप नाशिक (18) --- नाशिक (18) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग प्रवरा 
धरण शवभाग,सांगमनेर अांतगगत उध्वग प्रवरा धरण उपशवभाग 
क्र.1 शचतळवढेे (अकोले) येथील शरक्त पदी
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124 129/2019 श्री. सौरभ रत्नाकर धमदर नागपरू (11) --- नागपरू (11) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू  अशधनस्त धाम 
कालव ेउपशवभाग,वरोरा येथील येथील शरक्त पदी

125 130/2019 श्री. केदार अांबादास िेळके अमरावती (12) --- अमरावती (12) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग, 
अमरावती अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग मोिी येथील 
शरक्त पदी

126 131/2019 श्री. प्रशतक राजु देिमुख नागपरू (12) --- नागपरू (12) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील येथील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, नागपरू अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण), 
नागपरू येथील   येथील शरक्त पदी

127 132/2019 श्री. अशभजीत भालचांद्र पाटील औरांगाबाद (18) --- औरांगाबाद (18) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे शवभाग,वजैापरु 
अांतगगत नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे उपशवभाग क्र.01 
वजैापरु येथील शरक्त पदी
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128 133/2019 श्री. सांकेत हेमांत सरोदे नाशिक (19) --- नाशिक (19) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
स्थापत्य बाांधकामे पशररक्षण शवभागाांतगगत स्थापत्य 
उपशवभाग, मेरी, नाशिक

129 134/2019 श्री. प्रज्योत अरुण काकडे नागपरू (13) --- नागपरू (13) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग वाही अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, 
सावली येथील शरक्त पदी

130 135/2019 श्री. कल्पिे सगु्रीव कदम नाशिक (20) --- नाशिक (20) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता ,राज्यस्तरीय ताांशत्रक सल्लागार 
सशमती,नाशिक अांतगगत, कायगकारी अशभयांता,कक्ष -
1,मुल्यमापन, रा.ताां.स.स.,नाशिक-4

131 136/2019 श्री. शवनय सांजयकुमार शबरादार औरांगाबाद (19) --- औरांगाबाद (19) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प (भ.ु शवकास) 
शवभाग, नाांदेड अांतगगत पणूा अधुशनकीकरण उप शवभाग 
क्र.06 हट्टा कैम्प तुप्पा उप शवभागातील येथील शरक्त पदी

132 137/2019 श्री. सागर लक्ष्मण ढेरे औरांगाबाद (20) --- औरांगाबाद (20) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड मांडळ कायालयातील येथील शरक्त पदी
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133 138/2019 श्री. शगरीि प्रकाि सिदे कोकण-2 (8) --- कोकण-2 (8) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत कोकण 2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, कळवा, (ठाणे) अांतगगत 
उपशवभागीय अशधकारी, जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, 
कळवा येथील शरक्त पदी

134 139/2019 श्री.आिुतोष गजानन वानखडे कोकण-2 (9) --- कोकण-2 (9) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड अांतगगत पाटबांधारे बाांधकाम 
उपशवभाग, कोलाड येथील शरक्त पदी

135 140/2019 श्री. शवश्वांजय योगेंद्रनाथ 
बागडकर

नागपरू (14) --- नागपरू (14) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, अांतगगत नागपरू शनम्न 
वधा प्रकल्प शवभाग, वधा अांतगगत शन.वधा प्रकल्प उप 
शव.क्र.1, आवी येथील शरक्त पदी

136 141/2019 श्री. राहुल कुत्तरमारे नागपरू (15) --- नागपरू (15) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू अांतगगत लघु 
पाटबांधारे शवभाग, वधा अांतगगत लघु पाटबांधारे उप 
शवभाग,क्र.1 वधा येथील शरक्त पदी
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137 142/2019 श्री. ऋषभ प्रकाि मुत्यलवार नागपरू (16) --- नागपरू (16) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत  कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू अशधनस्त 
पाटबांधारे उपशवभाग,वरोरा अांतगगत ससचन िाखा, वरोरा 
येथील येथील शरक्त पदी

138 143/2019 श्री. पांकज रामचांद्र डोके नागपरू (17) --- नागपरू (17) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू अांतगगत मध्यम 
प्रकल्प शवभाग, गोंशदया अांतगगत मध्यम प्र.उप शव.साकोली 
येथील शरक्त पदी

139 146/2019 श्री. वभैव शवठ्ठल शनतोरे पणेु (61) --- पणेु (61) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
भामा आसखेड धरण शवभाग, पणेु अांतगगत लघु पाटबांधारे 
ग्रामीण कामे उपशवभाग, नारायणगाव येथील शरक्त पदी

140 147/2019 श्री. असजक्य शदपक भदाणे नाशिक (21) --- नाशिक (21) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत लघुपाटबांधारे 
शवभाग धुळे अांतगगत लघु पाटबांधारे बाांधकाम उपशवभाग, 
सामोडा येथील शरक्त पदी
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141 148/2019 श्री. रोहनससह योगेंद्र ठाकूर नागपरू (18) --- नागपरू (18) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू अांतगगत मध्यम 
प्रकल्प शवभाग,गोंशदया अांतगगत लघु पाट.उप शव.देवरी 
येथील शरक्त पदी

142 152/2019 श्री. कुणाल अशजत गायकवाड नाशिक (22) --- नाशिक (22) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
स्थापत्य बाांधकामे पशररक्षण शवभागाांतगगत शनगराणी 
उपशवभाग, मेरी, नाशिक

143 154/2019 श्री. लशलत वासदेुव पाटील नाशिक (23) --- नाशिक (23) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील लाभक्षते्र 
शवकास प्राधीकरण, जळगाांव या कायालयात प्रकल्प 
िाखेत शरक्तपदी

144 155/2019 श्री. अशवनाि शिवाजी मोरे नाशिक (24) --- नाशिक (24) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता ,राज्यस्तरीय ताांशत्रक सल्लागार 
सशमती,नाशिक अांतगगत, कायगकारी अशभयांता,       कक्ष -
2,मुल्यमापन ,रा.ताां.स.स.,नाशिक-4

145 157/2019 श्री. भाविे सांजय चौधरी नाशिक (25) --- नाशिक (25) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील लाभक्षते्र 
शवकास प्राधीकरण, जळगाांव अांतगगत जळगाांव पाटबांधारे 
शवभाग, जळगाांव अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, सावदा 
अांतगगत हतनुर धरण िाखा येथील शरक्त पदी
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146 161/2019 श्री. युवराज मशहपती तामखडे पणेु (67) --- पणेु (67) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, सातारा (मांडळ कायालय)  
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, धोम कालव ेशवभाग क्र.2 
सातारा (शवभागीय कायालय) अांतगगत धोम डावा कालवा 
उपशवभाग क्र 7, सातारा येथील शरक्त पदी

147 162/2019 श्री. शनशखल सशुनल िहाणे नाशिक (26) --- नाशिक (26) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता ,राज्यस्तरीय ताांशत्रक सल्लागार 
सशमती,नाशिक अांतगगत, कायगकारी अशभयांता, कक्ष -2, 
अांदाजपत्रके व प्रकल्प सकमत ,रा.ताां.स.स.,नाशिक-4

148 163/2019 श्री. सांशदप बाजीराव कोल्हे नाशिक (27) --- नाशिक (27) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातीलअधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग प्रवरा 
धरण शवभाग,सांगमनेर अांतगगत उध्वग प्रवरा धरण उपशवभाग 
क्र.1 शचतळवढेे (अकोले) येथील शरक्त पदी

149 164/2019 श्री. अनुपम सवेकराम शहरापरेु नागपरू (19) --- नागपरू (19) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू अांतगगत मध्यम 
प्रकल्प शवभाग,गोंशदया अांतगगत लघु पाट.उप शव.गोंशदया 
येथील शरक्त पदी
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150 165/2019 श्री. शवजयकुमार धमगराज ठोंबरे औरांगाबाद (24) --- औरांगाबाद (24) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प शवभाग क्र.01 
नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा पाटबांधारे उप शवभाग क्र.06 
मुदखेड अांतगगत ससचन िाखा क्र. 19 बारड येथील 
िाखेतील येथील शरक्त पदी

151 167/2019 श्री. कुणाल मधुकर िेलोटे नागपरू (20) --- नागपरू (20) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक. लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, नागपरू अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, नागपरू पाटबांधारे शवभाग (उत्तर), 
नागपरू येथील येथील शरक्त पदी

152 169/2019 श्री. अमेय श्रीप्रकाि कुवे नागपरू (21) --- नागपरू (21) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
मांडळ कायालयात पदस्थापना अांतगगत मांडळ कायालयात 
पदस्थापना येथील शरक्त पदी

153 171/2019 श्री. िुभम महेि भांडारे पणेु (70) --- पणेु (70) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
मध्यम प्रकल्प शवभाग क्र.2, कोल्हापरू अशधनस्त मध्यम 
प्रकल्प उपशवभाग क्र.2, कोल्हापरू येथील शरक्त पदी.
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154 172/2019 श्री. ऋषीकेि शवलास वाघ पणेु (71) --- पणेु (71) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा शवकास शवभाग क्र.2, 
सोलापरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र. 6, कुरुल 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा, कुरुल येथील शरक्त पदी

155 175/2019 श्री. आदिग अण्णासाहेब फटाांगरे नाशिक (31) --- नाशिक (31) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई 
अांतगगत नाशिक महसलूी शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, नाशिक अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, पठे 
(सरुगणा) (नाशिक)

156 177/2019 श्री. प्रिाांत शभमराज चव्हाण नाशिक (32) --- नाशिक (32) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र) जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
नाशिक महसलू शवभागाांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कुकडी शवतरण बाांधकाम शवभाग,कोळवडी अांतगगत 
कुकडी शवतरण बाांधकाम उपशवभाग,कुळधरण

157 180/2019 श्री. प्रदीप रामचांद्र गांगनमले पणेु (72) --- पणेु (72) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा शवकास शवभाग क्र.2, 
सोलापरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र. 6, कुरुल 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे भीमा नदी िाखा क्र.2, सोलापरू 
येथील शरक्त पदी
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158 181/2019 श्री. वभैव सांजय ढाकणे नाशिक (33) --- नाशिक (33) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री पथृ:करण  मांडळ, नाशिक अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, जलशनयोजन शवभाग (परु), नाशिक 
येथील शरक्त पदी

159 182/2019 श्री. आशिष कृष्णराव डाफ नागपरू (22) --- नागपरू (22) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी  
गोसीखुदग उपसा ससचन शवभाग, आांबाडी (भांडारा) टेकेपार 
उपसा ससचन उपशवभाग क्र.1 आांबाडी येथील शरक्त पदी

160 184/2019 श्री. प्रदीप सांजय कोठावदे कोकण-2 (11) --- कोकण-2 (11) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील कायगकारी 
सांचालक, कोंकण पाटबांधारे शवकास महामांडळ, ठाणे 
येथील शरक्त पदी

161 185/2019 श्री. शजतेंद्र हरी प्रजापती नाशिक (34) --- नाशिक (34) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र) जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
नाशिक महसलू शवभागाांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कुकडी पाटबांधारे शवभाग क्र.2, श्रीगोंदा अांतगगत घोड 
पाटबांधारे उपशवभाग,मढेवडगाांव, घोड पाटबांधारे ससचन 
िाखा,काष्टी

162 189/2019 श्री. जयेि सांतोष पाटील नाशिक (35) --- नाशिक (35) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री पथृ:करण  मांडळ, नाशिक अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, जलहवामान आधार सामग्री प्रशक्रया 
शवभाग, नाशिक येथील शरक्त पदी
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163 190/2019 श्री. सागर मुरलीधर लोणकर पणेु (75) --- पणेु (75) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा शवकास शवभाग क्र.2, 
सोलापरू अांतगगत भीमा पाटबांधारे उपशवभाग, अांकोली 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा क्र. 17, टाकळी (शस) 
अांकोली येथील शरक्त पदी

164 191/2019 श्री. िुभम धनांजय पोरे अमरावती (13) --- अमरावती (13) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, अमरावती येथील शरक्त पदी

165 192/2019 श्री. शववके प्रकाि गजपरेु पणेु (76) --- पणेु (76) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
दुधगांगा कालव ेशवभाग क्र.1, कोल्हापरू अांतगगत दुधगांगा 
कालवा उपशवभाग क्र.3, शनढोरी येथील शरक्त पदी

166 194/2019 श्री. अक्षय सांताराम िेंडे पणेु (77) --- पणेु (77) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा शवकास शवभाग क्र.2, 
सोलापरू अांतगगत भीमा पाटबांधारे उपशवभाग, मोहोळ 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा क्र.2, मोहोळ येथील शरक्त 
पदी
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167 195/2019 श्री. ज्ञानेश्वर सांजय बत्त्तीसे नाशिक (36) --- नाशिक (36) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास अहमदनगर 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.2, 
सांगमनेर अांतगगत लघुपाटबांधारे उपशवभाग अकोले येथील 
शरक्त पदी

168 196/2019 श्री. अशजम झाशकरहुसने 
जमादार

पणेु (78) --- पणेु (78) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, नीरा 
उजवा कालवा शवभाग, फलटण अशधनस्त फलटण 
पाटबांधारे उपशवभाग, फलटण  अांतगगत पाटबांधारे िाखा 
सनबळक येथील शरक्त पदी

169 198/2019 श्री.अजयकुमार दत्त ूगवाांदे नाशिक (37) --- नाशिक (37) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र) जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
नाशिक महसलू शवभागाांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कुकडी पाटबांधारे शवभाग क्र.1, नारायणगाांव अांतगगत 
सपपळगाांव जोगे पाटबांधारे उपशवभाग आळकुटी

170 200/2019 श्री. देवेंद्र धनांजय शदघे पणेु (79) --- पणेु (79) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा शवकास शवभाग क्र.2, 
सोलापरू अांतगगत भीमा पाटबांधारे उपशवभाग, तुांगत 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा क्र. 15, तारापरू येथील 
शरक्त पदी
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171 201/2019 श्री.प्रणव कैलास वपे नाशिक (38) --- नाशिक (38) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे 
शवभाग क्र.2,सांगमनेर अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग 
सांगमनेर येथील शरक्त पदी

172 202/2019 श्री. सौरभ सधुीर शगते नाशिक (39) --- नाशिक (39) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
कायगकारी अशभयांता,नाशिक पाटबांधारे शवभाग,नाशिक 
अांतगगत गोदावरी कालवा नुतनीकरण क्र. 1 नाशिक

173 203/2019 श्री. सरुज गजानन ताजणे पणेु (80) --- पणेु (80) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
खडकवासला पाटबांधारे शवभाग, पणेु खडकवासला 
पाटबांधारे उपशवभाग क्र.1, दौंड येथील शरक्त पदी

174 205/2019 श्री. सांकेत सांतोष पतांगे पणेु (81) --- पणेु (81) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु महसलूी 
शवभाग अांतगगत   शरक्त पदी मुख्य अशभयांता (जसां), 
जलसांपदा शवभाग, पणेु कायालयातील शरक्त पदी
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175 206/2019 श्री. िुभम व्दारकादास पाटील नाशिक (40) --- नाशिक (40) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र) जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
नाशिक महसलू शवभागाांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कुकडी पाटबांधारे शवभाग क्र.1, नारायणगाांव अांतगगत 
सपपळगाांव जोगे पाटबांधारे उपशवभाग आळकुटी, कुकडी 
ससचन िाखा,शनघोज

176 213/2019 श्री. राजेि आबासाहेब कवडे नाशिक (41) --- नाशिक (41) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, लघु पाटबांधारे 
शवभाग क्र.2,सांगमनेर अांतगगत लघु पाटबांधारे सवके्षण 
उपशवभाग सांगमनेर येथील शरक्त पदी

177 215/2019 श्री. वभैव गणेि कोळेकर पणेु (86) --- पणेु (86) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोल्हापरू पाटबांधारे शवभाग (उत्तर), कोल्हापरू अशधनस्त 
शिरोळ पाटबांधारे उपशवभाग, शिरोळ  येथील शरक्त पदी

178 216/2019 श्री. आिुतोष शवजयराव उमेकर अमरावती (14) --- अमरावती (14) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,बेंबळा पाटबांधारे 
शवभाग,यवतमाळ अांतगगत बेंबळा कालव ेउपशवभाग क्र.4 
राळेगाांव येथील शरक्त पदी
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179 217/2019 श्री. प्रशणतकुमार सभुाषलाल 
जयस् वाल

पणेु (87) --- पणेु (87) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत पणेु 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा कालवा 
मांडळ, सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी 
कालवा शवभाग क्र.8, सोलापरू अांतगगत उजनी प्रकल्प, 
पनुगवसन उपशवभाग, करमाळा येथील शरक्त पदी

180 220/2019 श्री. शकिोर भागवत सावांत अमरावती (15) --- अमरावती (15) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शजगाांव प्रकल्प पनुवगसन 
शवभाग,खामगाांव अांतगगत शजगाांव पनुवगसन 
उपशवभाग,खामगाांव येथील शरक्त पदी

181 224/2019 श्री. शनखील शवलासराव देसले पणेु (89) --- पणेु (89) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोल्हापरू पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण), कोल्हापरू अशधनस्त 
चांदगड पाटबांधारे उपशवभाग, चांदगड येथील शरक्त पदी

182 225/2019 श्री.िुभम सांजय बाराहाते नागपरू (23) --- नागपरू (23) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, नागपरू अांतगगत उपशवभागीय अशधकारी, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, नागपरू येथील शरक्त पदी
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183 226/2019 श्री.ऋग्वदे राजकुमार होले अमरावती (16) --- अमरावती (16) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग, 
अमरावती अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, यवतमाळ 
येथील शरक्त पदी

184 227/2019 श्रीमती प्राजक्ता मुकुां द पाटील पणेु (90) --- पणेु (90) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा पाटबांधारे शवभाग, 
पांढरपरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र.4, श्रीपरु 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा, सांगम येथील शरक्त पदी

185 228/2019 श्री. हषगल प्रकाि सोनावणे पणेु (91) --- पणेु (91) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोल्हापरू पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण), कोल्हापरू अशधनस्त 
वदेगांगा शचकोत्रा पाटबांधारे उपशवभाग, गारगोटी येथील 
शरक्त पदी
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186 229/2019 श्री. शवकास लक्ष्मण शक्षरसागर औरांगाबाद (38) --- औरांगाबाद (38) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,बीड अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता जायकवाडी पाटबांधारे शवभाग क्र3 बीड अांतगगत 
ज.शन.बाां.उ.शव.क्र 11 केसापरूी अांतगगत ससचन िाखा क्र. 
6 टाकरवण येथील शरक्त पदी

187 230/2019 श्री. यिवांत रामदास शगते औरांगाबाद (39) --- औरांगाबाद (39) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत  औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील अ.अ.गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद 
(खुद्द)येथील शरक्त पदी

188 231/2019 श्री. अजय राजेि जोजारे औरांगाबाद (40) --- औरांगाबाद (40) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अशधक्षक अशभयांता व 
प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,लातुर अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,लातूर पाटबांधारे शवभाग क्र.1,लातूर 
अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग क्र.5  शनलांगा  येथील शरक्त 
पदी

189 232/2019 श्री. सागर प्रदीप येवले नाशिक (42) --- नाशिक (42) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग प्रवरा 
धरण शवभाग, सांगमनेर अांतगगत पनुवगसन उपशवभाग, 
सांगमनेर येथील शरक्त पदी
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190 233/2019 श्री. गुरूनाथ हनुमान खवणेकर कोकण-1 (3) --- कोकण-1 (3) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, उत्तर कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, कळवा-
ठाणे अांतगगत कायगकारी अशभयांता, पालघर पाटबांधारे 
प्रकल्प बाांधकाम शवभाग, सयुानगर अांतगगत पालघर 
पाटबांधारे प्रकल्प बाांधकाम उपशवभाग, वाडा (बाांधकाम)  
येथील शरक्त पदी

191 234/2019 श्री. केतन ज्ञानोबा शिरूरे औरांगाबाद (41) --- औरांगाबाद (41) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत 
गुणशनयांत्रण शवभाग, नाांदेड अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, लातूर

192 235/2019 श्री. सजुय अजुगन ठुबे नाशिक (43) --- नाशिक (43) --- मुख्य अशभयांता, उत्तर महाराष्र प्रदेि, नाशिक अांतगगत 
नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, अहमदनगर 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, नाांदूर मधमेश्वर प्रकल्प 
शवभाग, नाशिक अांतगगत पलू उपशवभाग, नाशिक येथील 
शरक्त पदी

193 236/2019 श्री.शहतेि गुरूदेव लाडे नागपरू (24) --- नागपरू (24) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू अशधनस्त  
पाटबांधारे उपशवभाग,सावली अांतगगत ससचन िाखा, 
सावली येथील येथील शरक्त पदी
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194 237/2019 श्री. अक्षय गांगाधर डोकरीमारे नागपरू (25) --- नागपरू (25) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, नागपरू अांतगगत उपशवभागीय अशधकारी, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, बह्मपरुी येथील शरक्त पदी

195 238/2019 श्री. सौरभ बाबरूाव उकां डे अमरावती (17) --- अमरावती (17) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शजगाांव प्रकल्प पनुवगसन 
शवभाग,खामगाांव अांतगगत लघु पाटबांधारे 
उपशवभाग,खामगाांव येथील शरक्त पदी

196 239/2019 श्री. अक्षय गजेंद्र खोडके नागपरू (26) --- नागपरू (26) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
गोसीखुदग उपसा ससचन शवभाग, आांबाडी (भांडारा) अांतगगत 
मध्यम प्रकल्प उपशवभाग, पलाडी येथील शरक्त पदी
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197 240/2019 श्री. आशितोष भाऊसाहेब भाबड औरांगाबाद (42) --- औरांगाबाद (42) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे शवभाग,वजैापरु 
अांतगगत नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे उपशवभाग क्र.01 
वजैापरु, ससचन िाखा क्र.01 येवला  येथील शरक्त पदी

198 241/2019 श्री. महेि भरत नागरे नाशिक (44) --- नाशिक (44) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग प्रवरा 
कालवा शवभाग,सांगमनेर अांतगगत पालखेड कालवा 
उपशवभाग क्र.5, तळेगाांव येथील शरक्त पदी

199 242/2019 श्री. शवकास केिव बछिंाव नाशिक (45) --- नाशिक (45) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, अमरावती अांतगगत उपशवभागीय अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, जळगाांव येथील शरक्त पदी
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200 243/2019 श्री. अशमत सभुाष िेळके नाशिक (46) --- नाशिक (46) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, अहमदनगर 
मध्यम प्रकल्प शवभाग,अहमदनगर अांतगगत खैरी प्रकल्प 
कालवा उपशवभाग क्र.2 राहुरी येथील शरक्त पदी

201 244/2019 श्री. शहमाांिू प्रशवण जयस्वाल नाशिक (47) --- नाशिक (47) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नाशिक अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत गुणशनयांत्रण 
शवभाग, धुळे अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, जळगाव 
येथील शरक्त पदी

202 245/2019 श्री. शिवराज दिरथ पखेळे नाशिक (48) --- नाशिक (48) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नाशिक अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत गुणशनयांत्रण 
शवभाग, धुळे अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, धुळे येथील 
शरक्त पदी
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203 246/2019 श्री. दत्तात्रय गोसवद कोल्हे औरांगाबाद (43) --- औरांगाबाद (43) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण लातूर अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता,लातूर पाटबांधारे शवभाग क्र.1,लातूर अांतगगत 
पाटबांधारे उपशवभाग क्र.5 शनलांगा अांतगगत पाटबांधारे 
ससचन िाखा क्र.18,औराद (िहाजनी) येथील शरक्त पदी

204 247/2019 श्री. मुकुां द वसांतराव हजारे औरांगाबाद (44) --- औरांगाबाद (44) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत नाांदेड पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण) 
नाांदेड अांतगगत मानार प्रकल्प पाटबांधारे उप शवभाग बारुळ 
अांतगगत ससचन िाखा रातोळी ससचन िाखेतील शरक्त पदी

205 248/2019 श्री. ऋशषकेि ज्ञानेश्वर रोटे अमरावती (18) --- अमरावती (18) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
अमरावती अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, मोिी येथील 
शरक्त पदी

206 249/2019 श्री. शववके शदलीप केले नाशिक (49) --- नाशिक (49) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र) जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, कुकडी पाटबांधारे शवभाग क्र.2, 
श्रीगोंदा अांतगगत कुकडी पाटबांधारे उपशवभाग, श्रीगोंदा 
कुकडी पाटबांधारे ससचन िाखा,आढळगाांव
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207 250/2019 श्री. शनशखल सशुनल कुां भार पणेु (92) --- पणेु (92) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा पाटबांधारे शवभाग, 
पांढरपरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र.4, श्रीपरु 
अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा, तोंडले-बोंडले येथील 
शरक्त पदी

208 251/2019 श्री.  तुषार एकनाथ येळणे नागपरू (27) --- नागपरू (27) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
गोसीखुदग उपसा ससचन शवभाग, आांबाडी (भांडारा) अांतगगत 
लघु पाटबांधारे सवके्षण उपशवभाग, भांडारा येथील शरक्त 
पदी

209 252/2019 श्री. शविाल सधुाकर डावरे नाशिक (50) --- नाशिक (50) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत सहाय्यक अशभयांता शे्रणी 1, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, नेवासा येथील शरक्त पदी
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210 253/2019 श्री. शवनय आप्पा डाहुले नागपरू (28) --- नागपरू (28) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, नागपरू अांतगगत उपशवभागीय अशधकारी, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, वधा येथील शरक्त पदी

211 254/2019 श्री. आकाि ज्ञानेश्वर शजभकाटे नागपरू (29) --- नागपरू (29) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
गोसीखुदग डावा कालवा शवभाग, वाही (पवनी) अांतगगत 
गोसीखुदग डावा कालवा उपशवभाग क्र. 1, चकारा येथील 
शरक्त पदी

212 255/2019 श्री. अक्षय बलशभम कराळे नाशिक (51) --- नाशिक (51) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, मुळा पाटबांधारे 
शवभाग,अहमदनगर अांतगगत मुळा पाटबांधारे 
उपशवभाग,राहुरी येथील शरक्त पदी
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213 256/2019 श्री. अशनरूध्द रामदास घुगे औरांगाबाद (45) --- औरांगाबाद (45) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे शवभाग,वजैापरु 
अांतगगत नाांदुर मधमेश्वर पाटबांधारे उपशवभाग क्र.02 
वजैापरु, ससचन िाखा क्र.08 वजैापरू

214 257/2019 श्री. सांकेत सांजय माथनकर पणेु (93) --- पणेु (93) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोल्हापरू पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण), कोल्हापरू अशधनस्त 
लघु पाटबांधारे बाांधकाम उपशवभाग क्र.3, आजरा येथील 
शरक्त पदी

215 258/2019 श्री. पवन प्रकाि देवरे नाशिक (52) --- नाशिक (52) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील जळगाांव 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, जळगाांव अांतगंत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, जळगाांव अांतगंत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
जामनेर  येथील शरक्त पदी

216 259/2019 श्री. योगेश्वर शवठ्ठलराव तेलांगे औरांगाबाद (46) --- औरांगाबाद (46) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प शवभाग क्र. 
01. नाांदेड शवभागीय कायालयातील शरक्त पदी
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217 260/2019 श्री. मोहम् मद जकशरया 
शलयाकत ताांबोळी

पणेु (94) --- पणेु (94) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा पाटबांधारे शवभाग, 
पांढरपरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र.52, 
मांगळवढेा अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा क्र.1, माचणरू 
येथील शरक्त पदी

218 261/2019 श्री. रोशहत शवलास नामदास पणेु (95) --- पणेु (95) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग, साांगली अशधनस्त लघु पाटबांधारे 
बाांधकाम उपशवभाग, आटपाडी येथील शरक्त पदी

219 262/2019 श्री. सोहन भालचांद्र चौधरी नाशिक (53) --- नाशिक (53) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
कायगकारी अशभयांता,नाशिक पाटबांधारे शवभाग,नाशिक 
अांतगगत गोदावरी डावा तट कालवा उपशवभाग,कोपरगाांव 
अांतगगत ससचन िाखा पडेगाांव येथील शरक्त पदी

220 263/2019 श्री. अक्षय सभुाष देिमुख नाशिक (54) --- नाशिक (54) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील जळगाांव 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, जळगाांव अांतगंत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, जळगाांव अांतगंत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
पाचोरा येथील शरक्त पदी
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221 264/2019 श्री. ऋशषकेि शवठ्ठल तोडकर पणेु (96) --- पणेु (96) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग, साांगली अशधनस्त लघु पाटबांधारे 
बाांधकाम उपशवभाग, जत येथील शरक्त पदी

222 265/2019 श्री. हेमांतकुमार प्रकाि हाडोळे अमरावती (19) --- अमरावती (19) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील येथील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, खडकपणुा प्रकल्प शवभाग, 
देऊळगाांव राजा अांतगगत वान प्रकल्प उपशवभाग 
क्र.2,वारी ह.मु. देऊळगाांव मही शरक्त पदी

223 266/2019 श्री. िरद रोशहदास खेसे नाशिक (55) --- नाशिक (55) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र) जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
नाशिक महसलू शवभागाांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कुकडी पाटबांधारे शवभाग क्र.2, श्रीगोंदा

224 268/2019 श्री. शकरण शफलीप जगदाळे औरांगाबाद (47) --- औरांगाबाद (47) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अशधक्षक अशभयांता व 
प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,लातुर अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,उस्मानाबाद पाटबांधारे शवभाग 
क्र.1,उस्मानाबाद अांतगगतउसस्मानाबाद उपशवभाग क्र.2 
कळांब अांतगगत पाटबांधारे ससचन िाखा क्र.7 मुरुड येथील 
शरक्त पदी
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225 269/2019 श्री.  शदनेि नामदेव राठोड अमरावती (20) --- अमरावती (20) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत अमरावती महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे 
सांिोधन व शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सांिोधन शवभाग, अकोला येथील शरक्त पदी

226 270/2019 श्री. उध्दव सधुीर पाटील नाशिक (56) --- नाशिक (56) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील जळगाांव 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, जळगाांव अांतगंत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, जळगाांव अांतगंत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
पारोळा येथील शरक्त पदी

227 271/2019 श्री. मुकुल गुरूदास लटारे नागपरू (30) --- नागपरू (30) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ नागपरु (खुद) येथील शरक्त पदी

228 272/2019 श्री. सौरभ राजेंद्र सोंजे नाशिक (57) --- नाशिक (57) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगतअधीक्षक अशभयांता, 
धरण सरुशक्षतता सांघटना, नाशिक  अांतगगत  कायगकारी 
अशभयांता, धरण सरुक्षा शवभाग,क्रमाांक-3 नाशिक येथील 
शरक्त पदी
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229 273/2019 श्री. जयांत प्रभाकर भगत नागपरू (31) --- नागपरू (31) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प 
शवभाग, नागपरू अांतगगत उपशवभागीय अशधकारी, 
जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, चांद्रपरू येथील शरक्त पदी

230 274/2019 श्री. शनलेि रमेि बान्ते नागपरू (32) --- नागपरू (32) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
गोसीखुदग डावा कालवा शवभाग, वाही (पवनी) अांतगगत 
गोसीखुदग डावा कालवा उपशवभाग क्र. 2, चकारा येथील 
शरक्त पदी

231 275/2019 श्री. मानससग आनांदराव कुां भार पणेु (97) --- पणेु (97) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, भीमा पाटबांधारे शवभाग, 
पांढरपरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र.52, 
मांगळवढेा अांतगगत भीमा पाटबांधारे िाखा मारापरू येथील 
शरक्त पदी

232 276/2019 श्री. सौरभ चांद्रकाांत कदम नाशिक (58) --- नाशिक (58) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, धुळे अांतगगत लघु पाटबांधारे बाांधकाम उपशवभाग, 
शिरपरु येथील शरक्त पदी
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233 277/2019 श्री. प्रणव प्रल्हाद गावडे पणेु (98) --- पणेु (98) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी धरण व्यवस्थापन 
शवभाग, भीमानगर प्रकल्प िाखा अांतगगत येथील शरक्त 
पदी

234 278/2019 श्री. शे्रयि प्रशदप भामरे नाशिक (59) --- नाशिक (59) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
येथील शरक्त पदी

235 279/2019 श्री. शनलेि सशुनल रणधीर नाशिक (60) --- नाशिक (60) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, धुळे अांतगगत लघु पाटबांधारे बाांधकाम 
उपशवभाग,धुळे येथील शरक्त पदी

236 280/2019 श्री. शवश्वास प्रल्हादराव पायघन कोकण-2 (12) --- कोकण-2 (12) --- अमुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई 
 अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत ठाणे 
पाटबांधारे शवभाग, कळवा,ठाणे अांतगगत पाटबांधारे 
उपशवभाग क्र.1, कळवा येथील शरक्त पदी

237 281/2019 श्री. आकाि गोवधगन राठोड नाशिक (61) --- नाशिक (61) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत नाशिक महसलू 
शवभागाांतगगत पाटबांधारे सिोधन शवभाग, नाशिक अांतगगत 
प्रवरा कालव ेजलशनस्सारण उपशवभाग, खांडाळा 
शज.अहमदनगर. येथील शरक्त पदी
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238 282/2019 श्रीमती पजूा सांजय बजाज पणेु (99) --- पणेु (99) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी धरण व्यवस्थापन 
शवभाग, भीमानगर प्रकल्प िाखा अांतगगत सीना माढा 
प्रकल्प उपशवभाग क्र.2, भीमानगर येथील शरक्त पदी

239 284/2019 श्री. योगेि नांदाजी बरुाांडे नागपरू (33) --- नागपरू (33) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी  
गोसीखुदग डावा कालवा शवभाग, वाही (पवनी) गोसीखुदग 
डावा कालवा उपशवभाग क्र. 4, गोसीखुदग (चकारा) येथील 
शरक्त पदी

240 285/2019 श्री. िुभम शदलीप जाधव पणेु (100) --- पणेु (100) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग, साांगली अशधनस्त मध्यम प्रकल्प 
उपशवभाग क्र.7, जुनोनी  येथील शरक्त पदी

241 286/2019 श्री.  रूपिे महादू मोरे नाशिक (62) --- नाशिक (62) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत सलुवाडे जामफळ 
कनोली उपसा ससचन बाांधकाम उपशवभाग, क्र.2 धुळे  
येथील शरक्त पदी
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242 287/2019 श्री. प्राजक्त रशवकेि रामटेके नागपरू (34) --- नागपरू (34) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग पनुवगसन शवभागीय पथक, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग पनुवगसन शवभागीय पथक, नागपरू येथील शरक्त 
पदी

243 289/2019 श्री.  ऋशषकेि बालाजी सखडरे औरांगाबाद (48) --- औरांगाबाद (48) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ नाांदेड अांतगगत नाांदेड पाटबांधारे शवभाग (उत्तर) 
नाांदेड अांतगगत बाभळी पाटबांधारे उप शवभाग, उमरी 
अांतगगत ससचन िाखा क्र.01 भोकर िाखेमध्ये येथील 
शरक्त पदी

244 290/2019 श्रीमती प्रणोती सशुनल कोळी पणेु (101) --- पणेु (101) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत पणेु 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कोल्हापरू 
पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोल्हापरू पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण), कोल्हापरू येथील 
शरक्त पदी.

245 291/2019 श्रीमती शनकीता शकरण 
कटकमवार

औरांगाबाद (49) --- औरांगाबाद (49) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अशधक्षक अशभयांता व 
प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,लातुर अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,उस्मानाबाद पाटबांधारे शवभाग 
क्र.1,उस्मानाबाद अांतगगत उस्मानाबाद  पाटबांधारे 
उपशवभाग क्र.3 भमु अांतगगत पाटबांधारे ससचन िाखा 
क्र.11, ईट  येथील शरक्त पदी
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246 292/2019 श्री. सागर बाबलुाल सिगणे औरांगाबाद (50) --- औरांगाबाद (50) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे 
सांिोधन व शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सिोधन शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत जायकवाडी भजूल 
शनस्सारण उपशवभाग क्र.6,परभणी येथील शरक्त पदी

247 293/2019 श्रीमती  अनुजा रामहरी लाांडगे नाशिक (63) --- नाशिक (63) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
धरण सरुशक्षतता सांघटना, नाशिक  अांतगगत  कायगकारी 
अशभयांता, कालवा सरुक्षा शवभाग, नाशिक येथील शरक्त 
पदी

248 294/2019 श्री. शनळकां ठेश्वर जनक धोत्रकेर कोकण-1 (4) --- कोकण-1 (4) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील प्रकल्प सांचालक 
व अधीक्षक अशभयांता, खारभमूी शवकास मांडळ-ठाणे 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, ससधुदुगग खारभमूी शवकास 
शवभाग, ससधुदुगगनगरी अांतगगत खारभमूी शवकास 
उपशवभाग वेंगुला  येथील शरक्त पदी

249 295/2019 श्री. प्रशतक डोंगरे नागपरू (35) --- नागपरू (35) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
आांभोरा उपसा ससचन शवभाग, शभवापरू अांतगगत मोखाबडी 
उपसा ससचन उपशवभाग क्र.1, शभवापरू  येथील शरक्त पदी
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250 296/2019 श्री. शनखील गुणवांत बन्सोड अमरावती (21) --- अमरावती (21) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
अमरावती पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, अमरावती अांतगगत 
अमरावती प्रकल्प बाांधकाम शवभाग क्र.1 अमरावती 
अांतगगत शनम्न पढेी धरण उपशवभाग अमरावती (बाांध) 
येथील शरक्त पदी

251 297/2019 श्री. कन्हैय्या सयूगकाांत काळमुांदळे अमरावती (22) --- अमरावती (22) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शनम्न पनैगांगा प्रकल्प 
शवभाग,यवतमाळ अांतगगत शनम्न पनैगांगा प्रकल्प उपशवभाग 
क्र.1 आणी येथील शरक्त पदी

252 298/2019 श्रीमती शमनल बाबासाहेब चौगुले पणेु (102) --- पणेु (102) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी धरण व्यवस्थापन 
शवभाग, भीमानगर प्रकल्प िाखा अांतगगत भीमा उपसा 
ससचन उपशवभाग क्र.3, भीमानगर अांतगगत भीमा उपसा 
ससचन िाखा-1 जेऊर येथील शरक्त पदी

253 299/2019 श्री. रोशहत सांशदपान सयुगवांिी औरांगाबाद (51) --- औरांगाबाद (51) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, बीड पाटबांधारे 
शवभाग, बीड शवभाग अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग 
क्र.1, बीड येथील शरक्त पदी
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254 300/2019 श्री.शवनीत शवठोबा साखरे नागपरू (36) --- नागपरू (36) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत 
आांभोरा उपसा ससचन शवभाग, शभवापरू अांतगगत मोखाबडी 
उपसा ससचन उपशवभाग क्र.1, शभवापरू  येथील शरक्त पदी

255 301/2019 श्रीमती आकाांक्षा शदलीपराव 
गुांजकर

औरांगाबाद (52) --- औरांगाबाद (52) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड (मांडळ कायालयातील शरक्त पदी)

256 302/2019 श्री. योगेि अिोक मोरे पणेु (103) --- पणेु (103) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी धरण व्यवस्थापन 
शवभाग, भीमानगर प्रकल्प िाखा अांतगगत भीमा उपसा 
ससचन उपशवभाग क्र.3, भीमानगर अांतगगत भीमा उपसा 
ससचन िाखा, टेंभणूी येथील शरक्त पदी

257 303/2019 श्रीमती मोशनका दादासाहेब 
खेडकर

पणेु (104) --- पणेु (104) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील पणेु अांतगगत 
गुण शनयांत्रण उपशवभाग, येरवडा, पणेु येथील शरक्त पदी
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258 304/2019 श्रीमती सोनल जयवांत मोशहते कोकण-1 (5) --- कोकण-1 (5) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील प्रकल्प सांचालक 
व अधीक्षक अशभयांता, खारभमूी शवकास मांडळ-ठाणे 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, ससधुदुगग खारभमूी शवकास 
शवभाग, ससधुदुगगनगरी अांतगगत खारभमूी शवकास 
उपशवभाग तरेळे येथील शरक्त पदी

259 305/2019 श्रीमती अपूगवा बाळकृष्ण देिमुख पणेु (105) --- पणेु (105) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
टेंभ ूउपसा ससचन प्रकल्प शवभाग क्र.1, साांगली अशधनस्त 
टेंभ ूउपसा ससचन प्रकल्प उपशवभाग क्र.17, कुची येथील 
शरक्त पदी

260 306/2019 श्री. प्रणव मोहनलाल यादव औरांगाबाद (53) --- औरांगाबाद (53) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प मांडळ नाांदेड अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प पथ क क्र.4 बाळापरु शवभागीय 
कायालयात शरक्त पदी

261 307/2019 श्री. स्वप्नील अरूण होडावडेकर कोकण-1 (6) --- कोकण-1 (6) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील प्रकल्प सांचालक 
व अधीक्षक अशभयांता, खारभमूी शवकास मांडळ-ठाणे 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, ससधुदुगग खारभमूी शवकास 
शवभाग, ससधुदुगगनगरी अांतगगत खारभमूी शवकास 
उपशवभाग, कणकवली  येथील शरक्त पदी
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262 308/2019 श्रीमती श्रध्दा राजेंद्र मगदुम पणेु (106) --- पणेु (106) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी धरण व्यवस्थापन 
शवभाग, भीमानगर प्रकल्प िाखा अांतगगत भीमा उपसा 
ससचन उपशवभाग क्र.1, करमाळा अांतगगत भीमा उपसा 
ससचन िाखा केतुर येथील शरक्त पदी

263 309/2019 श्री. शनखील पाांडूरांग हजारे नागपरू (37) --- नागपरू (37) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू मध्यम प्रकल्प शवभाग क्र.1 चांद्रपरू 
अशधनस्त (शवभागीय कायालयात येथील शरक्त पदी)

264 310/2019 श्री. सजृन नरेि अघम अमरावती (23) --- अमरावती (23) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शजगाांव उपसा ससचन 
शवभाग,खामगाांव अांतगगत शजगाांव पनुवगसन उपशवभाग क्र.2 
िेगाांव येथील शरक्त पदी
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265 311/2019 श्रीमती वषै्णवी आनांद कोळी पणेु (107) --- पणेु (107) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, सोलापरू पाटबांधारे शवभाग, 
सोलापरू अांतगगत सोलापरू पाटबांधारे शवभाग, सोलापरू 
प्रकल्प िाखा येथील शरक्त पदी

266 312/2019 श्रीमती श्रध्दा  नीलकां ठ शनखारे नागपरू (38) --- नागपरू (38) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी आांभोरा 
उपसा ससचन शवभाग, शभवापरू शनम्न पनैगांगा उपसा 
ससचन उपशवभाग क्र.4, शभवापरू येथील शरक्त पदी

267 313/2019 श्री. शववके अिोक वानखडे अमरावती (24) --- अमरावती (24) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,शनम्न पनैगांगा प्रकल्प 
शवभाग,यवतमाळ अांतगगत शनम्न पनैगांगा प्रकल्प उपशवभाग 
क्र.3 यवतमाळ येथील शरक्त पदी

268 314/2019 श्री. शविाल शवजयकुमार 
महाजन

औरांगाबाद (54) --- औरांगाबाद (54) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत लेंडी प्रकल्प शवभाग देगलुर अांतगगत 
उप शवभाग क्र.03 भक्तापरु उप शवभागातीलयेथील शरक्त 
पदी
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269 315/2019 श्रीमती काजल रमेि पोरे नाशिक (64) --- नाशिक (64) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नाशिक अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत गुणशनयांत्रण 
शवभाग, धुळे अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, सांगमनेर 
येथील शरक्त पदी

270 316/2019 श्री. सांकल्प नृपनाथ मेश्राम नागपरू (39) --- नागपरू (39) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, कायगकारी अशभयांता, गोंशदया 
पाटबांधारे शवभाग, गोंशदया, पाटबांधारे उपशवभाग, 
नवगेाांवबाांध, पाटबांधारे िाखा क्र. 1 नवगेावबाांध येथील 
येथील शरक्त पदी

271 317/2019 श्रीमती सोशनया शदनकर मसहद पणेु (108) --- पणेु (108) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, सोलापरू पाटबांधारे शवभाग, 
सोलापरू अांतगगत भीमा शवकास उपशवभाग क्र.10, 
कुडूगवाडी अांतगगत  भीमा पाटबांधारे िाखा, कुडूगवाडी 
येथील शरक्त पदी
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272 318/2019 श्रीमती हषगदा एकनाथ िेळके औरांगाबाद (55) --- औरांगाबाद (55) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, औरांगाबाद अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, जालना पाटबांधारे शवभाग, जालना 
अांतगगत जालना पाटबांधारे उपशवभाग क्र.1, जालना 
येथील शरक्त पदी

273 319/2019 श्री.वभैव शवलास नन्नावरे अमरावती (25) --- अमरावती (25) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
अकोला अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग अकोला येथील 
शरक्त पदी

274 320/2019 श्री. अमोल युवराज सरुडकर नाशिक (65) --- नाशिक (65) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,पालखेड पाटबांधारे 
शवभाग,नाशिक अांतगगत पालखेड पाटबांधारे उपशवभाग 
क्र.1 येवला अांतगगत ससचन िाखा  येवला पशिम येथील 
शरक्त पदी
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275 321/2019 श्रीमती रेणकुा यादवराव धमाळे पणेु (109) --- पणेु (109) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
टेंभ ूउपसा ससचन प्रकल्प शवभाग क्र.1, साांगली अशधनस्त 
टेंभ ूउपसा ससचन प्रकल्प उपशवभाग क्र.6, माहुली येथील 
शरक्त पदी

276 322/2019 श्री. पे्रमकुमार सनुील चाचरेे नागपरू (40) --- नागपरू (40) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी  उपसा 
ससचन प्रकल्प शवभाग शतरोडा उपसा ससचन प्रकल्प 
शवभाग शतरोडा येथील शरक्त पदी

277 323/2019 श्री. स्वप्प्नल मधुकरराव पारधी नागपरू (41) --- नागपरू (41) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू  अांतगगत 
गोसीखुदग पनुवगसन शवभागीय पथक, नागपरू  अांतगगत 
गोसीखुदग पनुवगसन शवभागीय पथक, नागपरू येथील शरक्त 
पदी

278 324/2019 श्री. उमेि श्रीकाांत राांजणकर कोकण-1 (7) --- कोकण-1 (7) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी अांतगगत 
ससधुदुगग पाटबांधारे शवभाग, आांबडपाल-कुडाळ येथील 
शरक्त पदी
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279 325/2019 श्री.रसिे सरेुि पाटील कोकण-1 (8) --- कोकण-1 (8) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी अांतगगत 
पाटबांधारे प्रकल्प बाांधकाम शवभाग, शचपळूण  येथील 
शरक्त पदी

280 326/2019 श्रीमती पजूा चांद्रम पयै्यावूल नाशिक (66) --- नाशिक (66) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील लाभक्षते्र 
शवकास प्राधीकरण, जळगाांव अांतगगत जळगाांव पाटबांधारे 
शवभाग, जळगाांव अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, चोपडा 
अांतगगत पाटिाखा चहाडी येथील शरक्त पदी

281 327/2019 श्रीमती श्रद्धा शदनेि अग्रवाल औरांगाबाद (56) --- औरांगाबाद (56) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प मांडळ नाांदेड अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प  शवभाग.क्र.5 हदगाांव अांतगगत उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प उपशवभाग.क्र. 13 हदगाांव.येथील शरक्त 
पदी

282 328/2019 श्रीमती शप्रयांका गणेि गुांजाळ नाशिक (67) --- नाशिक (67) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,मालेगाांव पाटबांधारे 
शवभाग,मालेगाांव येथील शरक्त पदी
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283 329/2019 श्रीमती श्रध्दा िामराव 
सनबाळकर

पणेु (110) --- पणेु (110) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत  पणेु महसलूी 
शवभागातील  पाटबांधारे सांिोधन शवभाग, पणेु अांतगगत 
पाटबांधारे सांिोधन व जल शनस्सारण उपशवभाग,साांगली 
येथील शरक्त पदी

284 330/2019 श्री. सौरभ शसध्दाथग खोब्रागडे नागपरू (42) --- नागपरू (42) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
आसोलामेंढा प्रकल्प, नुतनीकरण शवभाग क्र.2, सावली 
अांतगगत आसोमलोंढा प्रकल्प नुतनीकरण उपशवभाग क्र.6, 
मूल येथील शरक्त पदी

285 331/2019 श्री. राहुल मधूकर वाकचौरे पणेु (111) --- पणेु (111) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, सोलापरू पाटबांधारे शवभाग, 
सोलापरू अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, सोलापरू अांतगगत 
पाटबांधारे िाखा, होटगी येथील शरक्त पदी

286 332/2019 श्री. वभैव अिोक कोळेकर औरांगाबाद (57) --- औरांगाबाद (57) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प मांडळ नाांदेड अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प  शवभाग.क्र.5 हदगाांव अांतगगत उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प उपशवभाग.क्र. 38 ढाणकी हदगाांव  
येथील शरक्त पदी



अ. क्र. म.लो.आ. ने 
शिफारस 
केलेला 
गुणवत्ता 
क्रमाांक

उमेदवाराच ेनाांव पसांती शदलेला 
महसलू शवभाग

सटू शदलेल्या 
प्रकरणी महसलू 

शवभाग वाटप

पसांतीनुसार 
महसलू शवभाग 

वाटप

पसांतीनुसार महसलू 
शवभाग न शमळालेल्याांना 

चक्राकार पध्दतीने 
महसलू शवभाग वाटप

शनयुक्तीसाठी प्रस्ताशवत पदस्थापना

287 333/2019 श्रीमती पजूा शिवाजी बाांडे औरांगाबाद (58) --- औरांगाबाद (58) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प मांडळ नाांदेड अांतगगत कायगकारी अशभयांता,उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प  शवभाग.क्र.5 हदगाांव अांतगगत उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प  उपशवभाग.क्र. 27 हदगाांव.येथील शरक्त 
पदी

288 334/2019 श्री.  मनोहर शचरायू पुांडशलकराव अमरावती (26) --- अमरावती (26) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,मध्यम व लघु पाटबांधारे 
शवभाग,अचलपरू अांतगगत मध्यम व लघु पाटबांधारे 
उपशवभाग क्र.2,अचलपरू येथील शरक्त पदी

289 335/2019 श्री. अशभषेक देशवदास देसाई पणेु (112) --- पणेु (112) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक, 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, सोलापरू प्रकल्प िाखा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, सोलापरू पाटबांधारे शवभाग, 
सोलापरू अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, बािी अांतगगत 
पाटबांधारे िाखा, जवळगाांव येथील शरक्त पदी

290 336/2019 श्रीमती शपयुषा बाळासाहेब 
पाटील

पणेु (113) --- पणेु (113) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
म्हैसाळ पांपगृह शवभाग क्र.2, साांगली अशधनस्त म्हैसाळ 
उध्वगगामी नशलका उपशवभाग, जत  येथील शरक्त पदी
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291 337/2019 श्रीमती अशश्वनी धोंडीराम खैरनार नाशिक (68) --- नाशिक (68) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील येथील 
लाभक्षते्र शवकास प्राधीकरण, जळगाांव अांतगगत धुळे 
पाटबांधारे शवभाग, धुळे अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, 
िहादा येथील शरक्त पदी

292 338/2019 श्री. अशनल गणेि शनसगंध औरांगाबाद (59) --- औरांगाबाद (59) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
उस्मानाबाद पाटबांधारे मांडळ, उस्मानाबाद येथील शरक्त 
पदी

293 339/2019 श्रीमती अशे्लषा ज्ञानदेव गमे नाशिक (69) --- नाशिक (69) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नाशिक अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत गुणशनयांत्रण 
शवभाग, धुळे अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, जळगाव 
येथील शरक्त पदी

294 340/2019 श्रीमती नीलाांजली शवजय रसाने नाशिक (70) --- नाशिक (70) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता 
(कालवे) मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, कालवा सांकल्पशचत्र शवभाग क्रां  
१.मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक येथील शरक्त 
पदी

295 341/2019 श्रीमती पजूा च्रांद्रकाांत सिदे नाशिक (71) --- नाशिक (71) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील लाभक्षते्र 
शवकास प्राधीकरण, जळगाांव अांतगगत धुळे पाटबांधारे 
शवभाग, धुळे अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, शिरपरु येथील 
शरक्त पदी
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296 342/2019 श्रीमती ज्योती बाबासाहेब 
पाटील

पणेु (114) --- पणेु (114) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कुकडी 
ससचन मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता,  सडभ े
धरण शवभाग,मांचर अांतगगत सडभ ेधरण उपशवभाग क्र.2, 
अण्णापरूयेथील शरक्त पदी

297 343/2019 श्री. गौरव प्रदीप पवार अमरावती (27) --- अमरावती (27) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
अकोला अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग वाशिम येथील 
शरक्त पदी

298 344/2019 श्री. अशभषेक शवजयकुमार माने कोकण-1 (9) --- कोकण-1 (9) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी अांतगगत 
रत्नाशगरी पाटबांधारे शवभाग, रत्नाशगरी  येथील शरक्त पदी

299 345/2019 श्री. अशवनाि राजकुमार पुांडगे औरांगाबाद (60) --- औरांगाबाद (60) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प मांडळ नाांदेड अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प शवभाग क्र. 8 नाांदेड  येथील शरक्त पदी

300 346/2019 श्रीमती अमृता अण्णासाहेब 
गुळशमरे

औरांगाबाद (61) --- औरांगाबाद (61) --- मुख्य लेखा पशरक्षक, जल व ससचन, महाराष्र राज्य, 
वाल्मी परीसर,औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील मुख्य लेखा पशरक्षक, जल व ससचन, 
महाराष्र राज्य, औरांगाबाद येथील शरक्त पदी
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301 347/2019 श्री. सागर सरेुि घोलप नाशिक (72) --- नाशिक (72) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नाशिक अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत गुणशनयांत्रण 
शवभाग, धुळे अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, धुळे येथील 
शरक्त पदी

302 348/2019 श्री. सांतोष सधुाकर मस्के औरांगाबाद (62) --- औरांगाबाद (62) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,औरांगाबाद अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, जालना पाटबांधारे शवभाग जालना 
अांतगगत जालना  पाटबांधारे उपशवभाग क्र.4, वाटूर येथील 
शरक्त पदी

303 349/2019 श्रीमती राशधका शवलासराव 
देिमुख

औरांगाबाद (63) --- औरांगाबाद (63) --- मुख्य लेखा पशरक्षक, जल व ससचन, महाराष्र राज्य, 
वाल्मी परीसर,औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील मुख्य लेखा पशरक्षक, जल व ससचन, 
महाराष्र राज्य, औरांगाबाद येथील शरक्त पदी

304 350/2019 श्रीमती कल्याणी शदनेि ताांबडे अमरावती (28) --- अमरावती (28) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,यवतमाळ प्रकल्प बाांधकाम 
शवभाग,यवतमाळ अांतगगत लघु पाटबांधारे बाांधकाम 
उपशवभाग क्र.2 यवतमाळ येथील शरक्त पदी
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305 351/2019 श्रीमती ऋतुजा िांकर सगर पणेु (115) --- पणेु (115) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कुकडी 
ससचन मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता,  सडभ े
धरण शवभाग,मांचर अांतगगत सपपळगाांव जोगे धरण 
उपशवभाग क्र.2, नारायणगाांव येथील शरक्त पदी

306 352/2019 श्री. शनशमष रचय्या स्वामी औरांगाबाद (64) --- औरांगाबाद (64) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत पणुा पाटबांधारे शवभाग, वसमतनगर 
अांतगगत लाशसना पाटबांधारे उप शवभाग पणुा अांतगगत 
पाटबांधारे िाखा चडुावा िाखेमध्ये येथील शरक्त पदी

307 353/2019 श्रीमती प्रशतक्षा शवजय डायरे नागपरू (43) --- नागपरू (43) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
आसोलामेंढा प्रकल्प, नुतनीकरण शवभाग क्र.1, मुल 
अांतगगत आसोलामेंढा प्रकल्प उपशवभाग, सावली येथील 
शरक्त पदी

308 354/2019 श्री. रोशहत बाबरुाव काांबळे पणेु (116) --- पणेु (116) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
साांगली पाटबांधारे शवभाग, साांगली अांतगगत पाटबांधारे 
उपशवभाग, इस्लामपरू येथील शरक्त पदी
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309 355/2019 श्रीमती ऐश्वया शवलास मालधुरे अमरावती (29) --- अमरावती (29) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,यवतमाळ प्रकल्प बाांधकाम 
शवभाग,यवतमाळ अांतगगत लघु पाटबांधारे बाांधकाम 
उपशवभाग क्र.3 यवतमाळ येथील शरक्त पदी

310 356/2019 श्रीमती पल्लवी शवजय लाकडे नागपरू (44) --- नागपरू (44) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू मध्यम प्रकल्प शवभाग क्र.1 चांद्रपरू 
अशधनस्त सदडोरा प्रकल्प उपशवभाग क्र.2, वरोरा येथील 
येथील शरक्त पदी

311 357/2019 श्रीमती मनाली सिुील जाजू पणेु (117) --- पणेु (117) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत पणेु महसलू शवभागातील पणेु अांतगगत 
गुण शनयांत्रण उपशवभाग, दौंड येथील शरक्त पदी

312 358/2019 श्रीमती स्वाती नारायण पाटील पणेु (118) --- पणेु (118) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
ताकारी पांपगृह शवभाग क्र.1, देवराष्रे अशधनस्त ताकारी 
भशूवकास उपशवभाग क्र.1, कडेपरू येथे  शरक्त पदी.
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313 359/2019 श्री. स्वप्प्नल सशुनलदत्त मून नागपरू (45) --- नागपरू (45) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
आसोलामेंढा प्रकल्प, नुतनीकरण शवभाग क्र.1, मुल 
अांतगगत आसोलामेंढा प्रकल्प उपशवभाग क्र.1, सावली 
येथील शरक्त पदी

314 360/2019 श्रीमती नेहा अिोक वाजे औरांगाबाद (65) --- औरांगाबाद (65) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
उस्मानाबाद पाटबांधारे मांडळ, उस्मानाबाद येथील शरक्त 
पदी

315 361/2019 श्री. राहूल प्रकाि ताांबे नाशिक (73) --- नाशिक (73) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील जळगाांव 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, जळगाांव अांतगंत वाघुर धरण 
शवभाग, जळगाांव अांतगंत वाघुर धरण उपशवभाग क्र.3 
नशिराबाद येथील शरक्त पदी

316 362/2019 श्रीमती अशश्वनी अनांतराव घुगे औरांगाबाद (66) --- औरांगाबाद (66) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प शवभाग क्र. 
01, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा पाटबांधारे उप शवभाग 
क्र.01 पनैगांगानगर अांतगगत धरण िाखा क्र.01 
पनैगांगानगर येथील शरक्त पदी

317 363/2019 श्री. पद्मभषुण नरससगराव 
बनसोडे

नाशिक (74) --- नाशिक (74) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत सलुवाडे जामफळ 
कनोली उपसा ससचन बाांधकाम उपशवभाग, सिदखेडा 
येथील शरक्त पदी
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318 364/2019 श्री.ऋशषकेि गणेि माांगे अमरावती (30) --- अमरावती (30) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
अकोला अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग िेगाांव येथील 
शरक्त पदी

319 365/2019 श्रीमती ऋतुजा सांजय भोसले कोकण-1 (10) --- कोकण-1 (10) --- मुख्य अशभयांता, जसां पणेु अांतगगत कोकण -1 महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा ससचन मांडळ, 
सातारा अांतगगत कायगकारी अशभयांता, कोयना ससचन 
शवभाग, कोयनानगर अशधनस्त कोळकेवाडी धरण 
व्यवस्थापन उपशवभाग, अलोरे येथे शरक्त पदी. (कोकण 
महसलू)

320 366/2019 श्रीमती सरीता सरेुि हरणे नागपरू (46) --- नागपरू (46) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग धरण शवभाग, वाही (पवनी) अांतगगत गोसीखुदग 
धरण उपशवभाग क्र.4,वाही येथील शरक्त पदी

321 367/2019 श्री.उमेि उत्तम सिदे औरांगाबाद (67) --- औरांगाबाद (67) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
औरांगाबाद महसलू शवभागातील कायगकारी अशभयांता, 
उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प शवभाग, उस्मानाबाद येथील 
शरक्त पदी

322 368/2019 श्रीमती शदपाली देवमन  चकोले नागपरू (47) --- नागपरू (47) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, मांडळ कायालय भांडारा येथील 
शरक्त पदी
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323 369/2019 श्री. अक्षय मुकुां द सरुवसे पणेु (119) --- पणेु (119) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कुकडी 
ससचन मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, कुकडी 
पाटबांधारे शवभाग क्र.1, नारायणगाांव अांतगगत कुकडी 
पाटबांधारे उपशवभाग क्र.3, मांचर सडभ ेधरण व कालव े
िाखा, सडभ ेयेथील शरक्त पदी

324 370/2019 श्रीमती नेत्रा उत्तम म्हात्रे पणेु (120) --- पणेु (120) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, कुकडी 
ससचन मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, कुकडी 
पाटबांधारे शवभाग क्र.1, नारायणगाांव येथील शरक्त पदी

325 371/2019 श्रीमती शनशकता घनश्याम इांगळे औरांगाबाद (68) --- औरांगाबाद (68) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड  अांतगगत  नाांदेड पाटबांधारे शवभाग (दशक्षण) 
नाांदेड अांतगगत मानार प्रकल्प पाटबांधारे उप शवभाग 
नायगाांव  अांतगगत  ससचन िाखा नायगाांव ससचन 
िाखेतील येथील शरक्त पदी

326 372/2019 श्रीमती स्वाती श्रीरांग आगे्र पणेु (121) --- पणेु (121) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
म्हैसाळ पांपगृह शवभाग क्र.2, साांगली अशधनस्त म्हैसाळ 
कालवा उपशवभाग क्र.2, साांगोला  येथील शरक्त पदी
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327 373/2019 श्रीमती आांचल अजुगनलाल जोिी पणेु (122) --- पणेु (122) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील कायगकारी अशभयांता, खोरे 
समरुपण शवभाग, पणेु येथील शरक्त पदी

328 375/2019 श्रीमती स्वप्नाली अनांतराव 
देिपाांडे

औरांगाबाद (69) --- औरांगाबाद (69) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, औरांगाबाद   येथील शरक्त पदी

329 376/2019 श्रीमती सशुप्रया सशुनल पवार कोकण-1 (11) --- कोकण-1 (11) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी अांतगगत 
रत्नाशगरी पाटबांधारे शवभाग, रत्नाशगरी अांतगगत पाटबांधारे 
उपशवभाग, शचपळूण  येथील शरक्त पदी

330 377/2019 श्रीमती सजुाता सयुगकाांत काांबळे पणेु (123) --- पणेु (123) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, साांगली 
पाटबांधारे मांडळ, साांगली  अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
साांगली पाटबांधारे शवभाग, साांगली अांतगगत पाटबांधारे 
उपशवभाग, आष्टा  येथील शरक्त पदी

331 379/2019 श्री. सजुान पोिटी वाघमारे औरांगाबाद (70) --- औरांगाबाद (70) --- मुख्य अशभयांता (जसां) जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत  औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ नाांदेड अांतगगत शवष्णपुरुी प्रकल्प शवभाग क्र.2 नाांदेड 
अांतगगत शवष्णपुरुी प्रकल्प उपशवभाग क्र.07 लोहा 
उपशवभागातील   शरक्त पदी
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332 380/2019 श्रीमती शवश्वा अभय सकुां डे कोकण-2 (13) --- कोकण-2 (13) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत कोकण-2 महसलू 
शवभागातील पाटबांधारे सांिोधन शवभाग, कळवा-ठाणे 
अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन उपशवभाग,कळवा,ठाणे येथील 
शरक्त पदी

333 381/2019 श्रीमती मृणाली रामकृष्णा 
नेसकर

अमरावती (31) --- अमरावती (31) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,मध्यम व लघु पाटबांधारे 
शवभाग,अचलपरू अांतगगत मध्यम व लघु पाटबांधारे 
उपशवभाग क्र.1,अचलपरू येथील शरक्त पदी

334 382/2019 श्रीमती लाएखा  शसशद्दकी महेमुद 
अहमद शसशद्दकी

औरांगाबाद (71) --- औरांगाबाद (71) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत  औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत 
गुणशनयांत्रण शवभाग, नाांदेड अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, सलुे येथील शरक्त पदी

335 383/2019 श्रीमती अमृता अिोक हांगे पणेु (124) --- पणेु (124) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत सांिोधन अशधकारी, 
महामागग सांिोधन शवभाग क्र.1, मेरी, नाशिक
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336 384/2019 श्रीमती मैशथली लक्ष्मीकाांत 
देिपाांडे

औरांगाबाद (72) --- औरांगाबाद (72) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत लेंडी प्रकल्प शवभाग देगलुर अांतगगत 
उप शवभाग क्र.04 इटग्याळ उप शवभागातील शरक्त पदी

337 385/2019 श्रीमती तेजल शनतीन पाटील नाशिक (75) --- नाशिक (75) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता 
(धरण)  सांकल्पशचत्र मांडळ, मध्यवती सांकल्पशचत्र 
सांघटना,नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता,सांकल्पशचत्र 
शवभाग (दगडी धरण  क्रां .२) मध्यवती सांकल्पशचत्र 
सांघटना, नाशिक येथील शरक्त पदी

338 386/2019 श्रीमती भक्ती लक्ष्मण सळेु औरांगाबाद (73) --- औरांगाबाद (73) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील उस्मानाबाद 
पाटबांधारे मांडळाांतगगत उस्मानाबाद लघु पाटबांधारे शवभाग 
उस्मानाबाद अांतगगत लघु पाटबारे उपशवभाग क्र. 1. 
उस्मानाबाद येथील शरक्त पदी

339 387/2019 श्री. िुभम भयै्यालाल शचमणकर नागपरू (48) --- नागपरू (48) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, कायगकारी अशभयांता, भांडारा 
पाटबांधारे उपशवभाग तुमसर चाांदपरू पाटबांधारे िाखा 
क्र.1, शसहोरा येथील शरक्त पदी
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340 388/2019 श्री. अमृत नवराज तावडे नागपरू (49) --- नागपरू (49) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील   अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग धरण शवभाग, वाही (पवनी) अांतगगत गोसीखुदग 
वसाहत व भाांडार उपशवभाग, गोसीखुदग येथील शरक्त पदी

341 389/2019 श्री. प्रतीक अिोक गेडाम नागपरू (50) --- नागपरू (50) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, कायगकारी अशभयांता, गोंशदया 
पाटबांधारे उपशवभाग, गोंशदया, पाटबांधारे िाखा क्र.2, 
गोंशदया येथील येथील शरक्त पदी

342 390/2019 श्री. आिुतोष रसवद्र चव्हाण नागपरू (51) --- नागपरू (51) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना नाशिक 
अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
सहसांचालक, महाराष्र अशभयाांशत्रकी प्रशिक्षण प्रबोशधनी, 
नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता व प्राचायग, प्रादेशिक 
प्रशिक्षण कें द्र, नागपरू (शवभागाांतगगत)

343 391/2019 श्रीमती ऋतुजा बाबरुाव साळुांके पणेु (125) --- पणेु (125) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत पणेु 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भीमा कालवा 
मांडळ, सोलापरू अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उजनी 
कालवा शवभाग क्र.8, सोलापरू अांतगगत उजनी कालवा 
उपशवभाग क्र.57, सोलापरू येथील शरक्त पदी
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344 392/2019 श्रीमती श्रध्दा सशुनलराव 
कथलकर

अमरावती (32) --- अमरावती (32) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,अमरावती  मध्यम प्रकल्प 
शवभाग,अमरावती अांतगगत  लघु पाटबांधारे बाांधकाम 
उपशवभाग,अचलपरू

345 393/2019 श्री. अमोल भरत सोमवांिी नाशिक (76) --- नाशिक (76) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग प्रवरा 
कालवा शवभाग,सांगमनेर अांतगगत पालखेड कालवा 
उपशवभाग क्र.5,तळेगाांव येथील शरक्त पदी

346 394/2019 श्रीमती नांशदनी आनांदा सिदे पणेु (126) --- पणेु (126) --- अधीक्षक अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, पणेु-1 अांतगगत उपशवभागीय 
अशभयांता, जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, पणेु-06

347 395/2019 श्रीमती शमनाक्षी सतीि केसकर पणेु (127) --- --- नागपरू (76) मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग, वाही अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, 
शभवापरु येथील शरक्त पदी
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348 396/2019 श्री. शनखील मनोहर लाडे नागपरू (52) --- नागपरू (52) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, कायगकारी अशभयांता, बाघ 
ईशटयाडोह पाटबांधारे शवभाग, गोंशदया, ईशटयाडोह 
पाटबांधारे व्यवस्थापन उपशवभाग, वडसा, ईशटयाडोह 
पाटबांधारे व्यवस्थापन िाखा आरमोरी येथील येथील 
शरक्त पदी

349 397/2019 श्री. सागर राजेंद्र भामरे नाशिक (77) --- नाशिक (77) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील जळगाांव 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, जळगाांव अांतगंत वाघुर धरण 
शवभाग, जळगाांव अांतगंत वाघुर धरण उपशवभाग क्र.2 
वराडशसम येथील शरक्त पदी

350 398/2019 श्री.प्रशवण कुमार कोकण-1 (12) --- कोकण-1 (12) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी अांतगगत 
रत्नाशगरी पाटबांधारे शवभाग, रत्नाशगरी अांतगगत पाटबांधारे 
उपशवभाग, दापोली येथील शरक्त पदी

351 399/2019 श्रीमती स्नेहा भास्कर काळमेघ कोकण-2 (14) --- कोकण-2 (14) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत कोकण-2 महसलू 
शवभागातील पाटबांधारे सांिोधन शवभाग, कळवा-ठाणे 
अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन उपशवभाग,कळवा,ठाणे येथील 
शरक्त पदी
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352 400/2019 श्रीमती दुगा सोपान कानवडे नाशिक (78) --- नाशिक (78) --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
सांपदा अशभयाांशत्रकी कें द्र, मेरी, नाशिक

353 401/2019 श्रीमती शकरण रमेि सिदे औरांगाबाद (74) --- औरांगाबाद (74) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातीलउध्वग पनेगांगा प्रकल्प मांडळ नाांदेड 
अांतगगत उध्वग पनेगांगा प्रकल्प  शवभाग.क्र.5 हदगाांव 
शवभागीय कायालयात अांतगगत येथील शरक्त पदी

354 402/2019 श्रीमती आशदती शदलीपराव 
दातीर

नागपरू (53) --- नागपरू (53) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग, वाही अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, 
गडशचरोली येथील शरक्त पदी

355 403/2019 श्रीमती स्वाती शडगांबर पाचपाांडे नाशिक (79) --- नाशिक (79) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील धुळे 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, धुळे अांतगगत सलुवाडे जामफळ 
कनोली उपसा ससचन शवभाग, धुळे अांतगगत सलुवाडे 
जामफळ कनोली उपसा ससचन बाांधकाम उपशवभाग, क्र.3 
धुळे येथील शरक्त पदी

356 404/2019 श्रीमती अनुसया गौतम परबत पणेु (128) --- --- अमरावती (43) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील वाशिम 
पाटबांधारे मांडळ, वाशिम (मांडळ कायालय) येथील शरक्त 
पदी
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357 405/2019 श्री.रोशहत रोशहदास लोंढे नाशिक (80) --- नाशिक (80) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागाांतगगत अधीक्षक अशभयांता, 
आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व जलशवज्ञान मांडळ, 
नाशिक या मांडळ कायालयातील शरक्त पदी

358 406/2019 श्रीमती कल्याणी सरेुि बोरकर नागपरू (54) --- नागपरू (54) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग, वाही अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, 
गडशचरोली येथील शरक्त पदी

359 407/2019 श्रीमती आरती शववकेानांद सोमा पणेु (129) --- --- कोकण-1 (22) मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, कोकण 1 अांतगगत  कोकण 1 महसलू शवभागातील 
गुण शनयांत्रण मांडळ, पणेु अांतगगत गुण शनयांत्रण शवभाग, 
अलोरे अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, फोंडाघाट येथील 
शरक्त पदी

360 409/2019 श्रीमती शनलम जगन् नाथ वायदांडे कोकण-1 (13) --- कोकण-1 (13) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत गुण शनयांत्रण मांडळ, पणेु अांतगगत 
गुण शनयांत्रण शवभाग, अलोरे अांतगगत गुण शनयांत्रण 
उपशवभाग, अलोरे येथील शरक्त पदी

361 410/2019 श्रीमती शसमरन सलाउद्दीन 
ताांबोळी

कोकण-1 (14) --- कोकण-1 (14) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, रत्नाशगरी पाटबांधारे मांडळ, रत्नाशगरी पाटबांधारे 
मांडळ, कुवारबाांव, रत्नाशगरी
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362 411/2019 श्रीमती गायत्री रामचांद्र तलवारे नाशिक (81) --- नाशिक (81) --- मुख्य अशभयांता, तापी पाटबांधारे शवकास महामांडळ, 
जळगाांव  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील लाभक्षते्र 
शवकास प्राधीकरण, जळगाांव अांतगगत धुळे पाटबांधारे 
शवभाग, धुळे अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, धुळे-1 येथील 
शरक्त पदी

363 412/2019 श्रीमती हेमा िांकर ढवळसांक पणेु (130) --- --- कोकण-2 (20) मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत कोकण 
सांकल्पशचत्र शवभाग, कोकण भवन, नवी मुांबई  येथील 
शरक्त पदी

364 413/2019 श्रीमती ऋचा अिोक नरवडे औरांगाबाद (75) --- औरांगाबाद (75) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील उस्मानाबाद 
पाटबांधारे मांडळाांतगगत उस्मानाबाद लघु पाटबांधारे शवभाग 
उस्मानाबाद अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
उस्मानाबाद येथील शरक्त पदी

365 414/2019 श्रीमती श्रध्दा राम मोशहते औरांगाबाद (76) --- औरांगाबाद (76) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
औरांगाबाद महसलू शवभागातील कायगकारी अशभयांता, 
उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प शवभाग, उस्मानाबाद येथील 
शरक्त पदी

366 415/2019 श्रीमती रोशहणी उध्दव चौधरी पणेु (131) --- --- नागपरू (77) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, नागपरू येथील  
येथील शरक्त पदी
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367 422/2019 श्रीमती पौर्णणमा बाबरुाव सिदे पणेु (133) --- --- कोकण-1 (23) मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, दशक्षण कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत लघु पाटबांधारे शवभाग, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत नरडव ेप्रकल्प उपशवभाग, 
आांबडपाल येथील शरक्त पदी

368 425/2019 श्रीमती शे्वता दिरथ कौरासे नागपरू (57) --- नागपरू (57) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग वाही अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग 
शभवापरु येथील शरक्त पदी

369 426/2019 श्रीमती अपके्षा िांकरराव धोंगडे नागपरू (58) --- नागपरू (58) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, कायगकारी अशभयांता, बाघ 
ईटीयाडोह पाटबांधारे शवभाग, गोंशदया, बाघ पाटबांधारे 
व्यवस्थापन उपशवभाग, आमगाांव  बाघ पाटबांधारे 
व्यवस्थापन िाखा शसरपरू येथील शरक्त पदी

370 428/2019 श्रीमती तृप्ती रामकृष्णा कुां भारे नागपरू (59) --- नागपरू (59) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग उजवा कालवा शवभाग, ब्रम्हपरूी अांतगगत 
गोसीखुदग उजवा कालवा उपशवभाग क्र.5, ब्रम्हपरूी 
येथील शरक्त पदी
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371 430/2019 श्रीमती अनुश्री सरेुि नखाते नागपरू (60) --- नागपरू (60) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील मुख्य अशभयांता जलसांपदा 
नागपरू शवभाग (खुद्द) याांच ेकायालय येथील शरक्त पदी

372 432/2019 श्रीमती आरती घनश्याम चामट नागपरू (61) --- नागपरू (61) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, भांडारा 
ससचन मांडळ, भांडारा, कायगकारी अशभयांता, भांडारा 
पाटबांधारे शवभाग, भांडारा, बावनथडी पाटबांधारे 
उपशवभाग, बगेडा (तुमसर), उपशवभागीय कायालय, 
बघेडा (तुमसर) येथील शरक्त पदी

373 436/2019 श्रीमती योजना राजेि गोरे नाशिक (84) --- नाशिक (84) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,पालखेड पाटबांधारे 
शवभाग,नाशिक अांतगगत पालखेड पाटबांधारे उपशवभाग 
क्र.1 येवला अांतगगत ससचन िाखा ऐरांडगाांव येथील शरक्त 
पदी

374 438/2019 श्रीमती गौरी जासलदर शपसे औरांगाबाद (81) --- औरांगाबाद (81) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, शनम्न तेरणा कालवा 
शवभाग क्र. 2, लातूर शवभाग अांतगगत साकोळ मध्यम 
प्रकल्प उप शवभाग. वलाांडी.मु. लातूर  येथील शरक्त पदी
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375 440/2019 श्रीमती ज्योती चांद्रकाांत जाधव औरांगाबाद (82) --- औरांगाबाद (82) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
औरांगाबाद महसलू शवभागातील कायगकारी अशभयांता, 
शसना कोळेगाांव प्रकल्प शवभाग, पराांडा येथील शरक्त पदी

376 442/2019 श्रीमती आतीका सरेुि मोहाबांसी नागपरू (62) --- नागपरू (62) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू (शवभागीय 
कायालय येथील येथील शरक्त पदी)

377 443/2019 श्रीमती शप्रयांका शकिोर सगर औरांगाबाद (84) --- औरांगाबाद (84) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, माजलगाव कालवा 
शवभाग क्र. 7, गांगाखेड शवभाग अांतगगत माजलगाव 
कालवा उपशवभाग क्र.53. पालम येथील शरक्त पदी

378 444/2019 श्रीमती अशश्वनी जयवांत चौधरी पणेु (136) --- --- कोकण-1 (24) मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, कोकण 1 अांतगगत  कोकण 1 महसलू शवभागातील 
गुण शनयांत्रण मांडळ, पणेु अांतगगत गुण शनयांत्रण शवभाग, 
अलोरे अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, फोंडाघाट येथील 
शरक्त पदी
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379 445/2019 श्रीमती शे्रया शिवदास पारधी नागपरू (63) --- नागपरू (63) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग उजवा कालवा शवभाग, ब्रम्हपरूी अांतगगत 
गोसीखुदग उजवा कालवा उपशवभाग क्र.6, ब्रम्हपरूी 
येथील शरक्त पदी

380 446/2019 श्रीमती साधना उध्दवराव कायांदे औरांगाबाद (85) --- औरांगाबाद (85) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत  औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत 
गुणशनयांत्रण शवभाग, नाांदेड अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, नाांदेड येथील शरक्त पदी

381 447/2019 श्रीमती गायत्री प्रकाि गायधनी नाशिक (85) --- नाशिक (85) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण 
,अहमदनगर अांतगगत कायगकारी अशभयांता, अहमदनगर 
मध्यम प्रकल्प शवभाग, अहमदनगर अांतगगत ताजनापरु 
मध्यम प्रकल्प उपशवभाग,िेवगाांव येथील शरक्त पदी

382 448/2019 श्रीमती स्नेहल दत्तात्रय जाधवर पणेु (137) --- --- नागपरू (79) मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग, वाही अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, 
सावली येथील शरक्त पदी
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383 449/2019 श्रीमती आरजु अशनरूध्द रामटेके नागपरू (64) --- नागपरू (64) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, अांबाडी येथील शरक्त पदी

384 450/2019 श्रीमती शे्वता गोरक्षनाथ झावरे नाशिक (86) --- --- अमरावती (46) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
येथील शरक्त पदी

385 451/2019 श्रीमती शृ्रती अिोक ससाणे औरांगाबाद (86) --- औरांगाबाद (86) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, माजलगाव कालवा 
शवभाग क्र. 7, गांगाखेड शवभाग अांतगगत माजलगाव 
कालवा उपशवभाग क्र.55. गांगाखेड येथील शरक्त पदी

386 452/2019 श्रीमती िुभाांगी दिरथ फुलसांदर औरांगाबाद (87) --- औरांगाबाद (87) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, बीड पाटबांधारे 
शवभाग, बीड शवभाग अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
पाटोदा  येथील शरक्त पदी
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387 453/2019 श्रीमती शविाखा हुकुमचांद 
िरणाांगत

नागपरू (65) --- नागपरू (65) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, वधा येथील शरक्त पदी

388 454/2019 श्रीमती पजूा शवठ्ठल भांडारे औरांगाबाद (88) --- औरांगाबाद (88) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प मांडळ नाांदेड अांतगगत कायगकारी अशभयांता, उध्वग 
पनेगांगा प्रकल्प  शवभाग क्र.6 नाांदेड अांतगगत उध्वग पनेगांगा 
प्रकल्प सांकल्प शचत्रगट क्र. 3 नाांदेड येथील शरक्त पदी

389 455/2019 श्रीमती तनवी शदवाकर ठक नागपरू (66) --- नागपरू (66) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
गोसीखुदग उजवा कालवा शवभाग, ब्रम्हपरूी अांतगगत 
गोसीखुदग आसोलामेंढा कालव ेउपशवभाग, ब्रम्हपरूी 
येथील शरक्त पदी

390 456/2019 श्रीमती पौरवी शवजय हरणे अमरावती (33) --- अमरावती (33) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,उध्वग वधा पाटबांधारे शवभाग, 
अमरावती अांतगगत उध्वग वधा पाटबांधारे उपशवभाग क्र.2, 
शतवसा येथील शरक्त पदी
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391 457/2019 श्रीमती शितल महादेव जाधव पणेु (138) --- --- कोकण-1 (25) मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, कळवा, (ठाणे) अांतगगत 
उपशवभागीय अशधकारी,जलशवज्ञान प्रकल्प 
उपशवभाग,वाडा येथील शरक्त पदी

392 458/2019 श्रीमती स्नेहल गजानन काळे अमरावती (34) --- अमरावती (34) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
खामगाांव अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग मलकापरु 
येथील शरक्त पदी

393 459/2019 श्रीमती प्राांजली शकरण लोखांडे अमरावती (35) --- अमरावती (35) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा  शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,उध्वग वधा पाटबांधारे शवभाग, 
अमरावती अांतगगत उध्वग वधा पाटबांधारे उपशवभाग क्र.5, 
तळेगाांव येथील शरक्त पदी

394 460/2019 श्रीमती मृणाल गजानन मुरकुटे नागपरू (67) --- नागपरू (67) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, चांद्रपरू मध्यम प्रकल्प शवभाग क्र.1, चांद्रपरू 
अशधनस्त सदडोरा प्रकल्प उपशवभाग क्र.1, चांद्रपरू येथील 
शरक्त पदी
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395 461/2019 श्रीमती पल्लवी चांद्रभोज शनलगुांडे पणेु (139) --- --- अमरावती (47) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अकोला ससचन मांडळ, अकोला अांतगगत अकोला 
पाटबांधारे शवभाग, अकोला अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग 
क्र.२ बोरगाांव मांजु, काटेपणूा प्रकल्प िाखा, पळसो 
येथील शरक्त पदी

396 462/2019 श्रीमती स्नेहा रामसलग उांबरे औरांगाबाद (89) --- औरांगाबाद (89) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा  शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण लातूर अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, उस्मानाबाद पाटबांधारे शवभाग क्र.2, उमरगा 
अांतगगत उस्मानाबाद पाटबांधारे उपशवभाग क्र.9 उमरगा 
अांतगगत पाटबांधारे ससचन िाखा क्र.36 उमरगा  येथील 
शरक्त पदी

397 463/2019 श्रीमती पायल प्रमोद देिमुख अमरावती (36) --- अमरावती (36) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
अमरावती अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग अमरावती 
येथील शरक्त पदी
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398 464/2019 श्रीमती धनश्री राजेंद्र पाटील नाशिक (87) --- --- कोकण-1 (26) मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील प्रकल्प सांचालक 
व  अधीक्षक अशभयांता, खारभमूी शवकास मांडळ, ठाणे 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता, दशक्षण रत्नाशगरी, खारभमूी 
शवकास शवभाग, रत्नाशगरी अांतगगत खारमी शवकास 
उपशवभाग खेड येथील शरक्त पदी

399 465/2019 श्रीमती कृशतका सशुनल पाटील कोकण-2 (15) --- कोकण-2 (15) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत कोकण-2 महसलू 
शवभागातील पाटबांधारे सांिोधन शवभाग, कळवा-ठाणे 
अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन उपशवभाग,कळवा,ठाणे येथील 
शरक्त पदी

400 466/2019 श्रीमती शरतुजा वसांत शगरमकर नाशिक (88) --- --- अमरावती (48) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत वाशिम पाटबांधारे 
शवभाग, वाशिम अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग क्र.1 
वाशिम येथील शरक्त पदी

401 467/2019 श्रीमती प्राजक्ता उमाकाांत िेळके पणेु (140) --- --- कोकण-1 (27) मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत पालघर 
पाटबांधारे शवभाग, मनोर अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, 
मनोर  येथील शरक्त पदी



अ. क्र. म.लो.आ. ने 
शिफारस 
केलेला 
गुणवत्ता 
क्रमाांक

उमेदवाराच ेनाांव पसांती शदलेला 
महसलू शवभाग

सटू शदलेल्या 
प्रकरणी महसलू 

शवभाग वाटप

पसांतीनुसार 
महसलू शवभाग 

वाटप

पसांतीनुसार महसलू 
शवभाग न शमळालेल्याांना 

चक्राकार पध्दतीने 
महसलू शवभाग वाटप

शनयुक्तीसाठी प्रस्ताशवत पदस्थापना

402 468/2019 श्रीमती अमृता मधुकर राउत औरांगाबाद (90) --- औरांगाबाद (90) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, बीड पाटबांधारे 
शवभाग, बीड शवभाग अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
केज  येथील शरक्त पदी

403 469/2019 श्रीमती ऐश्वया रवींद्र पोतदार कोकण-2 (16) --- कोकण-2 (16) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, उत्तर कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, कळवा-
ठाणे अांतगगत कायगकारी अशभयांता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प 
शवभाग, कामाली येथील शरक्त पदी

404 470/2019 श्रीमती शु्रती रसवद्र गेडाम अमरावती (37) --- अमरावती (37) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग 
अकोला अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, िेगाांव येथील 
शरक्त पदी

405 471/2019 श्रीमती शप्रयाांका प्रभाकर सिदे नाशिक (89) --- --- अमरावती (49) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अमरावती पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, अमरावती अांतगगत 
पाटबांधारे प्रकल्प अन्वषेण शवभाग, अकेाला (सवके्षण) 
अांतगगत पाटबांधारे प्रकल्प अन्वषेण उपशवभाग, अकोला 
(सवके्षण) येथील शरक्त पदी
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406 472/2019 श्रीमती मयूरी बाळकृष्ण मोगरे नागपरू (68) --- नागपरू (68) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अधीक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत  नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग, 
नागपरु अांतगगत  गुणशनयांत्रण उपशवभाग, नागपरु

407 473/2019 श्रीमती रोशहणी वसांत आवारे नाशिक (90) --- --- कोकण-1 (28) मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, कोकण 1 अांतगगत  कोकण 1 महसलू शवभागातील 
गुण शनयांत्रण मांडळ, पणेु अांतगगत गुण शनयांत्रण शवभाग, 
अलोरे अांतगगत गुण शनयांत्रण उपशवभाग, फोंडाघाट येथील 
शरक्त पदी

408 474/2019 श्रीमती सरस्वती सधुाकर पवळे औरांगाबाद (91) --- औरांगाबाद (91) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत  औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत 
गुणशनयांत्रण शवभाग, नाांदेड अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, नाांदेड येथील शरक्त पदी

409 475/2019 श्री.  नागेि सरेुि होसाळे औरांगाबाद (92) --- औरांगाबाद (92) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, बीड पाटबांधारे 
शवभाग, बीड शवभाग अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग, 
परळी वजैनाथ  येथील शरक्त पदी
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410 476/2019 श्रीमती सकजल प्रकाि जनबांधू नागपरू (69) --- नागपरू (69) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
पाटबांधारे प्रकल्प अन्वषेण मांडळ, नागपरू येथील शरक्त 
पदी

411 477/2019 श्रीमती आकाांक्षा बाळु राऊत नाशिक (91) --- --- अमरावती (50) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अकोला ससचन मांडळ, अकोला अांतगगत लघु पाटबांधारे 
शवभाग, अकोला (शवभागीय कायालय) येथील शरक्त पदी

412 478/2019 श्रीमती धनश्री युवराज पाटील कोकण-2 (17) --- कोकण-2 (17) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, कोकण-2 महसलू शवभागातील गुण शनयांत्रण 
मांडळ, पणेु अांतगगत गुण शनयांत्रण शवभाग, अलोरे अांतगगत 
गुण शनयांत्रण उपशवभाग, भातसानगर अांतगगत शरक्त पदी

413 479/2019 श्रीमती श्रद्धा उत्तम पवार नाशिक (92) --- --- कोकण-1 (29) अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत कोकण 1 महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे 
सांिोधन व शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सांिोधन शवभाग, कळवा-ठाणे अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन 
उपशवभाग,खेड शज.रत्नाशगरी येथील शरक्त पदी



अ. क्र. म.लो.आ. ने 
शिफारस 
केलेला 
गुणवत्ता 
क्रमाांक

उमेदवाराच ेनाांव पसांती शदलेला 
महसलू शवभाग

सटू शदलेल्या 
प्रकरणी महसलू 

शवभाग वाटप

पसांतीनुसार 
महसलू शवभाग 

वाटप

पसांतीनुसार महसलू 
शवभाग न शमळालेल्याांना 

चक्राकार पध्दतीने 
महसलू शवभाग वाटप

शनयुक्तीसाठी प्रस्ताशवत पदस्थापना

414 480/2019 श्रीमती पजूा सरेुि शबटपल्लीवार नागपरू (70) --- नागपरू (70) --- मुख्य अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, 
नागपरू अांतगगत नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, गोसीखुदग प्रकल्प मांडळ, नागपरू अांतगगत 
आसोलामेंढा प्रकल्प, नुतनीकरण शवभाग क्र.2, सावली 
अांतगगत आसोमलोंढा प्रकल्प नुतनीकरण उपशवभाग क्र.8, 
सावली येथील शरक्त पदी

415 481/2019 श्री. मांगेि नामदेव दडमल नागपरू (71) --- नागपरू (71) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील  अधीक्षक अशभयांता, चांद्रपरू 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, चांद्रपरू अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, लघु पाटबांधारे शवभाग,चांद्रपरू  अशधनस्त  लघु 
पाटबांधारे अन्वषेण उपशवभाग, चांद्रपरू  येथील येथील 
शरक्त पदी 

416 482/2019 श्रीमती रोशहणी शवजयराव वघवे अमरावती (38) --- अमरावती (38) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता, शविेष प्रकल्प, जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
येथील शरक्त पदी

417 483/2019 श्रीमती िामली शवनयकुमार 
जांजाळ

कोकण-1 (17) --- कोकण-1 (17) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, दशक्षण कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत मध्यम प्रकल्प शवभागीय 
पथक, आांबडपाल येथील शरक्त पदी
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418 484/2019 श्रीमती स्नेहल शमसलद 
गायकवाड

पणेु (141) --- --- अमरावती (51) अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत अमरावती महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे 
सांिोधन व शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सांिोधन शवभाग, अकोला अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन 
उपशवभाग, अकोला.येथील शरक्त पदी

419 485/2019 श्री. सांजय शिडवा वायेडा कोकण-1 (18) --- कोकण-1 (18) --- मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत कोकण 1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, कळवा, (ठाणे) येथील शरक्त 
पदी

420 486/2019 श्रीमती अांजली शवनायक थोरात पणेु (142) --- --- अमरावती (52) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ, अमरावती अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, अमरावती पाटबांधारे 
शवभाग,अमरावती अांतगगत अमरावती पाटबांधारे उपशवभाग 
क्र.3, कुऱ्हा मु.मोिी येथील शरक्त पदी

421 487/2019 श्रीमती मेघा मृत्युांजय  घेरडी पणेु (143) --- --- अमरावती (53) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत वाशिम पाटबांधारे 
शवभाग, वाशिम अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग मालेगाव 
येथील शरक्त पदी
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422 488/2019 श्रीमती शे्वता  शदपक बोरकर नागपरू (72) --- नागपरू (72) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, नागपरू अांतगगत नागपरू महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण शवभाग, वाही अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, 
वाही येथील शरक्त पदी

423 489/2019 श्रीमती कल्याणी बापसुाहेब 
केदार

नाशिक (93) --- --- अमरावती (54) मुख्य अशभयांता, जलशवज्ञान व धरण सरुशक्षतता, नाशिक 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, आधार सामग्री सांकलन, शनयोजन व 
जलशवज्ञान मांडळ, नाशिक अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
जलशवज्ञान प्रकल्प शवभाग, अमरावती अांतगगत 
उपशवभागीय अशधकारी, जलशवज्ञान प्रकल्प उपशवभाग, 
अकोला येथील शरक्त पदी

424 490/2019 श्री. आकाि सचतामण डामसे कोकण-1 (19) --- कोकण-1 (19) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, दशक्षण कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत मध्यम प्रकल्प शवभागीय 
पथक, आांबडपाल येथील शरक्त पदी

425 491/2019 श्री. राहुल अांबादास दाांडगे औरांगाबाद (93) --- औरांगाबाद (93) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत  औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील गुणशनयांत्रण मांडळ, औरांगाबाद अांतगगत 
गुणशनयांत्रण शवभाग, नाांदेड अांतगगत गुणशनयांत्रण 
उपशवभाग, सलुे येथील शरक्त पदी
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426 492/2019 श्रीमती सोनल गजशभये नागपरू (73) --- नागपरू (73) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत पाटबांधारे सिोधन 
शवभाग, अकोला अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन उपशवभाग, 
नागपरु.

427 493/2019 श्री. उशचत अिोक धुवे नागपरू (74) --- नागपरू (74) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, नागपरू अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, वधा पाटबांधारे शवभाग, वधा येथील 
येथील शरक्त पदी

428 494/2019 श्रीमती अक्षता शझपरु पवार नाशिक (94) --- --- अमरावती (55) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अमरावती पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, अमरावती अांतगगत 
पाटबांधारे प्रकल्प अन्वषेण शवभाग, अकेाला (सवके्षण) 
अांतगगत पाटबांधारे प्रकल्प अन्वषेण उपशवभाग क्र. 1, 
अमरावती (सवके्षण) येथील शरक्त पदी

429 495/2019 श्रीमती शनशकता मनोहर ढेंबरे अमरावती (39) --- अमरावती (39) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
अमरावती पाटबांधारे अमरावती अांतगगत अमरावती प्रकल्प 
बाांधकाम शवभाग क्र.1 अमरावती अांतगगत पाटबांधारे प्रकल्प 
बाांधकाम उपशवभाग क्र.5, मोिी येथील शरक्त पदी
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430 496/2019 श्रीमती तन्वी बाळकृष्ण केदारे नाशिक (95) --- --- अमरावती (56) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत  
कायगकारी अशभयांता, अरुणावती पाटबांधारे शवभाग, शदग्रस 
अांतगगत येथील शरक्त पदी

431 497/2019 श्री. प्रशवण रांगनाथ चव्हाण नाशिक (96) --- --- अमरावती (57) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अकोला ससचन मांडळ, अकोला (मांडळ कायालय) येथील 
शरक्त पदी

432 498/2019 श्री. केतन राजू वाघ कोकण-2 (18) --- कोकण-2 (18) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील येथील प्रकल्प 
सांचालक व अधीक्षक अशभयांता, खारभमूी शवकास मांडळ-
ठाणे अांतगगत कायगकारी अशभयांता, खारभमूी सवके्षण व 
अन्वषेण शवभाग, पणे-रायगड अांतगगत खारभमूी शवकास 
उपशवभाग पणे शरक्त पदी

433 499/2019 श्रीमती राणी धनराज गायकवाड औरांगाबाद (94) --- औरांगाबाद (94) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत शवष्णपुरुी प्रकल्प शवभाग क्र. 02, 
नाांदेड अांतगगत मध्यम प्रकल्प उप शवभाग क्र.04 सलबोटी 
उप शवभागातील शरक्त पदी
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434 500/2019 श्रीमती ऐश्वया बाळासो भोसले पणेु (144) --- --- अमरावती (58) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, अरुणावती पाटबांधारे शवभाग, शदग्रस 
अांतगगत अरुणावती पाटबांधारे उपशवभाग क्र.1 शदग्रस 
येथील शरक्त पदी

435 501/2019 श्रीमती स्नेहल अिोकराव 
सोनटक्के

अमरावती (40) --- अमरावती (40) --- मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
अकोला ससचन मांडळ अकोला मांडळ कायालय अांतगगत  
येथील शरक्त पदी

436 502/2019 श्रीमती शदप्ती चांद्रिेखर सत्रबके पणेु (145) --- --- अमरावती (59) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत वाशिम पाटबांधारे 
शवभाग, वाशिम अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग मानोरा 
येथील शरक्त पदी

437 504/2019 श्रीमती ज्योत्सना अिोक पवार कोकण-2 (19) --- कोकण-2 (19) --- मुख्य अशभयांता (शवप्र),जलसांपदा शवभाग,पणेु  अांतगगत 
कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
जलसांपदा ई-प्रिासन मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, माशहती व्यवस्थापन व प्रशिक्षण शवभाग, 
मांत्रालय, मुांबई-32 येथील शरक्त पदी
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438 505/2019 श्रीमती शरतू बाळासाहेब 
साांगलीकर

पणेु (146) --- --- अमरावती (60) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,अरुणावती पाटबांधारे शवभाग, शदग्रस 
अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग,पाांढरकवडा येथील 
शरक्त पदी

439 506/2019 श्रीमती शितल महादेव वाघमारे औरांगाबाद (95) --- औरांगाबाद (95) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अशधक्षक अशभयांता व 
प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण,लातुर अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,उस्मानाबाद पाटबांधारे शवभाग 
क्र.1,उस्मानाबाद अांतगगत उस्मानाबाद पाटबांधारे 
उपशवभाग क्र.1,उस्मानाबाद ससचन िाखा क्र.5 
उस्मानाबाद येथील शरक्त पदी

440 507/2019 श्री. गौरव सरेुि धनवे अमरावती (41) --- अमरावती (41) --- मुख्य अशभयांता (स्थापत्य), जलशवद्यतु प्रकल्प व गुण 
शनयांत्रण, पणेु अांतगगत अशधक्षक अशभयांता गुणशनयांत्रण 
मांडळ, अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील 
गुणशनयांत्रण मांडळ, नागपरु अांतगगत गुणशनयांत्रण शवभाग, 
खामगाांव अांतगगत गुणशनयांत्रण उपशवभाग, खामगाांव 
येथील शरक्त पदी

441 508/2019 श्री. प्रतीक रमेि भोये नाशिक (97) --- --- अमरावती (61)  मुख्य अशभयांता, गोशसखुदग प्रकल्प जलसांपदा शवभाग 
नागपरु महसलूी शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, 
गोसीखुदग उपसा ससचन मांडळ अांबाडी अांतगगत आांभोरा 
उपसा ससचन शवभाग, शभवापरू अांतगगत मोखाबडी उपसा 
ससचन उपशवभाग क्र.1, शभवापरू येथील शरक्त पदी
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442 509/2019 श्री. पराग तात्या जगताप कोकण-1 (20) --- कोकण-1 (20) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, दशक्षण कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत मध्यम प्रकल्प शवभागीय 
पथक, आांबडपाल येथील शरक्त पदी

443 510/2019 श्री. जांगू नामदेव सलाम पणेु (147) --- --- अमरावती (62) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,अरुणावती पाटबांधारे शवभाग, शदग्रस 
अांतगगत अरुणावती पाटबांधारे उपशवभाग क्र.2 शदग्रस 
येथील शरक्त पदी

444 511/2019 श्री. सहुास चमेा गावीत नाशिक (98) --- --- अमरावती (63) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अकोला पाटबांधारे मांडळ, अकोला अांतगगत बलुडाणा 
पाटबांधारे शवभाग, बलुडाणा अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग 
मेहकर अांतगगत पाटबांधारे िाखा, लोणार येथील शरक्त 
पदी

445 512/2019 श्री. प्रशदप साळु लाांडे पणेु (148) --- --- अमरावती (64) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे शवभाग, 
यवतमाळ अांतगगत उपशवभाग क्र.1 यवतमाळ अांतगगत 
िाखा राळेगाांव येथील शरक्त पदी



अ. क्र. म.लो.आ. ने 
शिफारस 
केलेला 
गुणवत्ता 
क्रमाांक

उमेदवाराच ेनाांव पसांती शदलेला 
महसलू शवभाग

सटू शदलेल्या 
प्रकरणी महसलू 

शवभाग वाटप

पसांतीनुसार 
महसलू शवभाग 

वाटप

पसांतीनुसार महसलू 
शवभाग न शमळालेल्याांना 

चक्राकार पध्दतीने 
महसलू शवभाग वाटप

शनयुक्तीसाठी प्रस्ताशवत पदस्थापना

446 513/2019 श्री. अक्षय महादेव पवार औरांगाबाद (96) --- औरांगाबाद (96) --- अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे सांिोधन व 
शवकास सांचालनालय पणेु अांतगगत औरांगाबाद महसलू 
शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व सांचालक, पाटबांधारे 
सांिोधन व शवकास सांचालनालय  पणेु अांतगगत पाटबांधारे 
सांिोधन शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत पाटबांधारे सांिोधन 
(व्य)उपशवभाग,वसमतनगर, शज.सहगोली.येथील शरक्त पदी

447 514/2019 श्री. अमोल भास्कर मुठे नाशिक (99) --- --- अमरावती (65) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील  मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अमरावती पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, अमरावती अांतगगत 
अमरावती प्रकल्प बाांधकाम शवभाग क्र. 1 अमरावती 
अांतगगत घुांगिी प्रकल्प उपशवभाग क्र.2 अमरावती (बाांध) 
येथील शरक्त पदी

448 515/2019 श्री. ऋषीकेष शगरीष शवसवे पणेु (149) --- --- अमरावती (66) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,यवतमाळ पाटबांधारे शवभाग, 
यवतमाळ अांतगगत यवतमाळ पाटबांधारे उपशवभाग क्र.3 
पसुद अांतगगत पाटबांधारे िाखा शचखली येथील शरक्त पदी
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449 516/2019 श्री. हरीदास उत्तम पाांडे अमरावती (42) --- अमरावती (42) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,लघु पाटबांधारे 
शवभाग,बलुडाणा अांतगगत खडकपणुा प्रकल्प उपशवभाग, 
देऊळगाांव राजा येथील शरक्त पदी

450 517/2019 श्री. खोकले श्रीराम अांबाजी औरांगाबाद (97) --- औरांगाबाद (97) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, बीड पाटबांधारे 
शवभाग, बीड शवभाग अांतगगत कुां डशलका कालवा 
उपशवभाग, बीड  येथील शरक्त पदी

451 518/2019 श्रीमती पनुम पुांडलीक सपकाळ औरांगाबाद (98) --- औरांगाबाद (98) --- मुख्य अशभयांता व मुख्य प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास, 
जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद अांतगगत औरांगाबाद 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व प्रिासक 
लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण औरांगाबाद अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता, जालना पाटबांधारे शवभाग, जालना येथील 
शरक्त पदी

452 519/2019 श्रीमती ऐश्वया महेंद्र उांबरजे पणेु (150) --- --- अमरावती (67) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत वाशिम पाटबांधारे 
शवभाग, वाशिम अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग कारांजा 
येथील शरक्त पदी
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453 521/2019 श्रीमती अक्षदा शवनायक सयुगवांिी कोकण-1 (21) --- कोकण-1 (21) --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-1 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, दशक्षण कोंकण पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत लघु पाटबांधारे शवभाग, 
ओरोस-ससधुदुगगनगरी अांतगगत पाटबांधारे बाांधकाम 
उपशवभाग क्र.1 कणकवली येथील शरक्त पदी

454 522/2019 श्रीमती पायल बाप ूशदवे नाशिक (100) --- --- अमरावती (68) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत  
कायगकारी अशभयांता,बेंबळा प्रकल्प शवभाग,यवतमाळ 
येथील शरक्त पदी

455 525/2019 श्रीमती मोशनका भास्कर घोडे नाशिक (101) --- --- अमरावती (69) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
अकोला पाटबांधारे मांडळ, अकोला अांतगगत बलुडाणा 
पाटबांधारे शवभाग, बलुडाणा अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग 
मेहकर अांतगगत पाटबांधारे िाखा, मेहकर येथील शरक्त 
पदी

456 526/2019 श्री. नानासो पाांडुरांग बनगर पणेु * पणेु * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू अांतगगत साांगोला 
िाखा कालवा प्रकल्प उपशवभाग क्र.2 साांगोला  येथील 
शरक्त पदी
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457 527/2019 श्री. िांकर सखुदेव ठोंबरे औरांगाबाद * औरांगाबाद * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत लेंडी प्रकल्प शवभाग देगलुर अांतगगत 
(शवभागीय कायालयातील शरक्त पदी) येथील शरक्त पदी

458 528/2019 श्रीमती स्नेहल सरेुि वसावे नाशिक (102) --- --- अमरावती (70) मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ अांतगगत  
कायगकारी अशभयांता,बेंबळा प्रकल्प शवभाग,यवतमाळ 
अांतगगत बेंबळा पाटबांधारे उपशवभाग क्र.2 राळेगाांव येथील 
शरक्त पदी

459 529/2019 श्रीमती विैाली रशतलाल 
गायकवाड

नाशिक (103) --- --- अमरावती (71) मुख्य अशभयांता (शविेष प्रकल्प), जलसांपदा  शवभाग, 
अमरावती अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील मुख्य 
अशभयांता शवप्र, जलसांपदा शवभाग, अमरावती अांतगगत 
वाशिम पाटबांधारे मांडळ वाशिम अांतगगत वाशिम पाटबांधारे 
शवभाग, वाशिम अांतगगत लघु पाटबांधारे उपशवभाग क्र. ५ 
शरसोड येथील शरक्त पदी

460 530/2019 श्री. शवकास सदाशिव गायकवाड पणेु * पणेु * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे शवभाग, पणेु अांतगगत पणदरे पाटबांधारे  
उपशवभाग, माळेगाांव वसाहत अांतगगत पणदरे पाटबांधारे 
िाखा येथील शरक्त पदी
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461 532/2019 श्री. आकाि शदनेि फुलपगारे नाशिक * नाशिक * --- --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना,नाशिक  
अांतगगत अधीक्षक अशभयांता, महाराष्र अशभयाांशत्रकी 
सांिोधन सांस्था, नाशिक अांतगगत वजै्ञाशनक सांिोधन 
अशधकारी, मृद चाचणी शवभाग, मेरी, नाशिक

462 533/2019 श्री. अरमान गणपती वाघमोडे पणेु * पणेु * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, सातारा 
ससचन मांडळ, सातारा अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
कोयनानगर ससचन शवभाग, कोयनानगर अशधनस्त 
कोयना ससचन उपशवभाग क्र.1, सातारा  येथील शरक्त पदी

463 534/2019 श्रीमती रशतका शवष्णपूांत महले्ल अमरावती * अमरावती * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां) अमरावती अांतगगत अमरावती 
महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता,यवतमाळ 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ,यवतमाळ अांतगगत कायगकारी 
अशभयांता,यवतमाळ प्रकल्प बाांधकाम शवभाग,यवतमाळ 
अांतगगत टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्प 
उपशवभाग,दारव्हा येथील शरक्त पदी

464 535/2019 श्री. िुभम सांजय तापशडया औरांगाबाद * औरांगाबाद * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत लघु पाटबांधारे शवभाग, परभणी 
अांतगगत लघु पाटबांधारे उप-शवभाग, परभणी उप 
शवभागातील शरक्तपदी
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465 536/2019 श्री. सौरभ राजेंद्र जमादार नाशिक * नाशिक * --- --- मुख्य अशभयांता, मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक 
अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता 
(दरवाजे) मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता,दरवाजे व शवमोचके शवभाग क्र.२, 
मध्यवती सांकल्पशचत्र सांघटना, नाशिक येथील शरक्त पदी

466 537/2019 श्री. सजुीत शिवाजी सयुगवांिी पणेु * पणेु * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, पणेु अांतगगत  
पणेु महसलू शवभागातील अधीक्षक अशभयांता, पणेु 
पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, पणेु अांतगगत कायगकारी अशभयांता, 
लघु पाटबांधारे शवभाग क्र.1, पांढरपरू अांतगगत साांगोला 
िाखा कालवा प्रकल्प उपशवभाग क्र.5, माळशिरस येथील 
शरक्त पदी

467 538/2019 श्री. सौरभ सभुाष उटगे औरांगाबाद (99) --- औरांगाबाद (99) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी वजैनाथ 
मांडळ अांतगगत कायगकारी अशभयांता, शनम्न तेरणा कालवा 
शवभाग क्र. 2. लातूर शवभाग अांतगगत शनम्न तेरणा कालवा 
उपशवभाग क्र.6. शनलांगा मु. लातूर येथील शरक्त पदी

468 539/2019 श्री. शपयुष परुूषोत्तम गाले अमरावती * अमरावती * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,उध्वग वधा ससचन मांडळ,अमरावती येथील शरक्त 
पदी
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469 542/2019 श्री. शनखील धरमराज फटींग अमरावती * अमरावती * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,बलुडाणा पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, बलुडाणा 
येथील शरक्त पदी

470 543/2019 श्री. वीरभद्र लहुराज उस्तुरे औरांगाबाद * औरांगाबाद * --- --- मुख्य लेखा पशरक्षक, जल व ससचन, महाराष्र राज्य, 
वाल्मी परीसर, औरांगाबाद महसलू शवभागातील मुख्य 
लेखा पशरक्षक, जल व ससचन, महाराष्र राज्य, 
औरांगाबाद येथील शरक्त पदी

471 544/2019 श्रीमती श्रध्दा  रामचांद्र ताांबे कोकण-2 * कोकण-2 * --- --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, कोकण प्रदेि, मुांबई  
अांतगगत कोकण-2 महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे अांतगगत रायगड 
पाटबांधारे शवभाग, कोलाड अांतगगत पाटबांधारे उपशवभाग, 
कोलाड (अांबा) येथील शरक्त पदी

472 545/2019 श्री. सागर सशुनल ढोकणे औरांगाबाद (100) --- औरांगाबाद (100) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत उध्वग पनैगांगा प्रकल्प शवभाग क्र.01, 
नाांदेड अांतगगत उध्वग पनेगांगा पाटबांधारे उप शवभाग क्र.05 
अधापरु अांतगगत ससचन िाखा क्र.14 अधापरू िाखेतील 
शरक्त पदी

473 546/2019 श्रीमती वषै्णवी अशनल आखाडे नागपरू (75) --- नागपरू (75) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, नागपरू अांतगगत 
नागपरू महसलु शवभागातील अधीक्षक अशभयांता व 
प्रिासक, लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण, नागपरु अांतगगत 
कायगकारी अशभयांता, पाटबांधारे प्रकल्प शवभाग, नागपरू  
येथील येथील शरक्त पदी
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474 548/2019 श्रीमती अशदती भरत पवार औरांगाबाद (101) --- औरांगाबाद (101) --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, औरांगाबाद 
अांतगगत औरांगाबाद महसलू शवभागातील नाांदेड पाटबांधारे 
मांडळ, नाांदेड अांतगगत पणुा पाटबांधारे शवभाग, वसमतनगर 
अांतगगत लाशसना पाटबांधारे उप शवभाग पणुा अांतगगत 
पाटबांधारे िाखा तेलगाांव ससचन िाखेतील शरक्त पदी

475 549/2019 श्रीमती स्नेहल सयाजी देवरे नाशिक * नाशिक * --- --- मुख्य अशभयांता, जलसांपदा शवभाग, उत्तर महाराष्र प्रदेि, 
नाशिक  अांतगगत नाशिक महसलू शवभागातील  अधीक्षक 
अशभयांता व प्रिासक,लाभक्षते्र शवकास प्राशधकरण नाशिक 
अांतगगत कायगकारी अशभयांता,पालखेड पाटबांधारे 
शवभाग,नाशिक अांतगगत पालखेड पाटबांधारे 
उपशवभाग,सवचरु अांतगगत ससचन िाखा 5 - ब येथील 
शरक्त पदी

476 550/2019 श्री. शनतीन नांदकुमार तुपकर अमरावती * अमरावती * --- --- मुख्य अशभयांता (जसां), जलसांपदा शवभाग, अमरावती 
अांतगगत अमरावती महसलू शवभागातील अधीक्षक 
अशभयांता,यवतमाळ ससचन मांडळ,यवतमाळ येथील शरक्त 
पदी
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