
जलसंपदा विभागातील सहायक अवभयंता 
श्रणेी-1  (स्थापत्य)  गट-अ या संिगाची  
वदनाकं  01.01.2022 रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची......    

 

                                          महाराष्र शासन 
 जलसंपदा विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकं : सअज्ये २०22 /प्र.क्र.02/आ(संवन), 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२. 
                                                   वदनाकं : 14 जानेिारी, 2022  
 

शासन पवरपत्रक 
 

             जलसंपदा विभागातील सहायक अवभयंता श्रेणी-1 (स्थापत्य), गट-अ संिगातील 

अविकाऱयाचंी वदनाकं 0१.0१.२०22 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली 

असून, ती या पवरपत्रकासोबत पवरवशष्ट “अ” येथे जोडण्यात आली आहे.   सदरहू ज्येष्ठतासूची 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाकं :एसआरव्ही-2016/प्र.क्र.281/12, वदनाकं 

13.07.2021 मिील सूचनानुंसार तयार करण्यात आली आहे.     

२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्िकेरुन महाराष्र नागरी सेिा (ज्येष्ठतेचे 

विवनयमन) वनयमािली, 2021  मिील तरतूदींचा अिलंब करण्यात आला आहे. 

३. जलसंपदा विभागातील सिग विभागप्रमुखानंा कळविण्यात येते की, त्यानंी प्रस्तुतची 

ज्येष्ठतासूची यादीतील सिग अविकाऱयाचं्या वनदशगनास आणािी. सहायक अवभयंता श्रेणी-1 

(स्था.) संिगातील अविकाऱयानंा सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही हरकती/सूचना असल्यास त्या 

वदनाकं 31.01.2022 पयंत संबंवित विभागप्रमुखाचं्या अवभप्रायासंह शासनास सादर कराव्यात.  

विवहत कालाििीत आक्षपे/मावहती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील 

बरोबर असल्याच ेगृवहत िरुन अंवतम ज्येष्ठतासूची प्रवसध्द करण्यात येईल. 

४. सदर शासन पवरपत्रक ि ज्येष्ठतासूची महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 

या संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आली असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं 

202201141603509827 असा आहे. तसेच सदरचे शासन पवरपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 

wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर देखील उपलब्ि करण्यात आले आहे. संबंवितानंी 

तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेिून आिश्यक ती कायगिाही तात्काळ करािी. हे पवरपत्रक 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

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


शासन पवरपत्रक क्रमांकः सअज्ये २०22 /प्र.क्र.02/आ(संवन) 
 

पृष्ठ 2 पैकी 2 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािानें, 

 
 

     ( बापूसाहेब रा. सोनिणे ) 
सोबत :- पवरवशष्ट-अ                     अिर सवचि, महाराष्र शासन 
 

प्रत :- 
1) सवचि (लाक्षवेि)/सवचि (प्रकल्प समन्िय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई यांचे स्िीय 

सहायक. 
2) सिग महासंचालक/कायगकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
3) सिग मुख्य अवभयंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 
4) सिग विभागप्रमुख/कायालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 
5) मा.मंत्री (जलसंपदा) याचंे खाजगी सवचि. 
६) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) याचंे खाजगी सवचि. 
७) सह सवचि (सेिा)/उपसवचि (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
८) कक्ष अविकारी आ (िगग-१)/आ(िगग-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
९) संग्रहाथग/कायासन आ(संवन). 

 
 
 

 
 
 



अ.क्र.
ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक अभियांता शे्रणी-1 
(स्था.) याांच ेनाांव

सांबांभित 
पदावरील 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

जन्मभदनाांक

म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवर्गातून 

भिफारस केली 
तो प्रवर्गग

व्यक्तीचा मूळ 
जात प्रवर्गग

सांवर्गात 
प्रत्यक्ष रूजू  

भदनाांक

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक

सवेाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभणक 
अहगता

िेरा

1 2 3 4 5 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
१ १ श्री.अक्षय भवद्यािर ताकवणे सरळसवेा 20.०४.१९९६ खुला खुला 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०४.२०५४ बी.ई. पभरवीक्षािीन
२ २ श्री.भदग्ववजय रमेि पाटील सरळसवेा ०६.०८.१९९३ इमाव इमाव 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०८.२०५१ बी.ई. पभरवीक्षािीन
३ ३ श्री.भविाल भवकास वाघमारे सरळसवेा ०९.०९.१९९४ अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०९.२०५२ बी.ई. पभरवीक्षािीन
४ ४ श्री.िुिम रु्गरुदेव मेश्राम सरळसवेा १६.०७.१९९५ अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०७.२०५३ बी.टेक पभरवीक्षािीन
५ ५ श्रीम.भितल जानभकराम माने सरळसवेा ०१.०६.१९९४ खुला खुला 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०५.२०५२ बी.ई. पभरवीक्षािीन
६ ६ श्रीम.मनीषा प्रकाि कठाणे सरळसवेा ०८.११.१९९३ इमाव इमाव 01.01.2021 01.01.2021 ३०.११.२०५1 बी.ई. पभरवीक्षािीन
७ ७ श्री.अक्षय अिोक भनकम सरळसवेा १७.११.१९९३ अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 ३०.११.२०५१ बी.टेक पभरवीक्षािीन
८ ८ श्री.प्रभतक अरववद वाघमारे सरळसवेा ०१.१०.१९९२ अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 ३१.१०.२०५० बी.ई. पभरवीक्षािीन
९ ९ श्री.अभखल मोहन चव्हाण सरळसवेा १३.०३.१९९४ भव.जा.(अ) भव.जा.(अ) 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०३.२०५२ बी.ई. पभरवीक्षािीन

१० १० श्री.भनरांजन र्गांर्गािर वदडोरे सरळसवेा १६.११.१९९५ भव.जा.(अ) भव.जा.(अ) 01.01.2021 01.01.2021 ३०.११.२०५३ बी.ई. पभरवीक्षािीन
११ ११ श्री.रमेि व्यांकटराव टोकलवड सरळसवेा १७.०१.१९९२ ि.ज.(ब) ि.ज.(ब) 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०१.२०५० बी.ई. पभरवीक्षािीन
१२ १२ श्री.सोमेि जयवांत आडे सरळसवेा ०२.०६.१९९५ भव.जा.(अ) भव.जा.(अ) 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०६.२०५३ बी.ई. पभरवीक्षािीन

१३ १३ श्री.सभुजत सायसराव भर्गत्ते सरळसवेा १७.०४.१९९५ खुला (कणगबिीर)
ि.ज.(ड) 

(कणगबिीर)
01.01.2021 01.01.2021 ३०.०४.२०५३ बी.ई. पभरवीक्षािीन

१४ १४ श्री.समीर िांकरराव सरुजुसे सरळसवेा ०७.१२.१९८९ ि.ज.(ब) ि.ज.(ब) 01.01.2021 01.01.2021 ३१.१२.२०४७ बी.ई. पभरवीक्षािीन

१५ १५ श्रीम.मनाली रु्गरुचरण नांदार्गवळी सरळसवेा ३१.०१.१९९५ अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०१.२०५३ बी.ई. पभरवीक्षािीन

१६ १६ श्रीम.नेहा नानासो मोभहते सरळसवेा ११.०६.१९९४ अ.जा. अ.जा. 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०६.२०५२ बी.ई. पभरवीक्षािीन
१७ १७ श्री.हांसराज िांकर चौिरी सरळसवेा १३.०३.१९९५ अ.ज. अ.ज. 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०३.२०५३ बी.टेक पभरवीक्षािीन
१८ १८ श्री.भनभखलकुमार यादोराव िोयर सरळसवेा ०४.०९.१९९५ अ.ज. अ.ज. 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०९.२०५३ बी.ई. पभरवीक्षािीन
१९ १९ श्रीम.प्राजक्ता अभनल िजुाडले सरळसवेा ११.०१.१९९७ ि.ज.(ब) ि.ज.(ब) 01.01.2021 01.01.2021 ३१.०१.२०५५ बी.ई. पभरवीक्षािीन

वतेनशे्रणी- एस-20 (रुपये 56१00-177500)

                                        िासन पभरपत्रक, जलसांपदा भविार्ग क्रमाांक : सअज्ये-२०22/प्र.क्र.०२ /आ(सांभन), भदनाांक 14.01.2022 सोबतच ेसहपत्र 

" पभरभिष्ट - अ "

सांवर्गाच ेनाव -सहायक अभियांता शे्रणी-1 (स्थापत्य ), र्गट-अ

भदनाांक ०१ जानेवारी , 2022 रोजीची तात्परुती ज्येष्ठतासचूी ( भदनाांक 01.01.2021 ते भदनाांक 31.12.2021 )



अ.क्र.
ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक अभियांता शे्रणी-1 
(स्था.) याांच ेनाांव

सांबांभित 
पदावरील 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

जन्मभदनाांक

म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवर्गातून 

भिफारस केली 
तो प्रवर्गग

व्यक्तीचा मूळ 
जात प्रवर्गग

सांवर्गात 
प्रत्यक्ष रूजू  

भदनाांक

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक

सवेाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभणक 
अहगता

िेरा

२० २० श्रीम.अग्स्मता भसद्राम कोळी सरळसवेा ०५.०९.१९९३ अ.ज. अ.ज. 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०९.२०५१ बी.ई. पभरवीक्षािीन
२१ २१ श्रीम.सोनु देभवदास आडे सरळसवेा २७.०९.१९९३ भव.जा.(अ) भव.जा.(अ) 01.01.2021 01.01.2021 ३०.०९.२०५१ बी.ई. पभरवीक्षािीन


		2022-01-14T16:06:17+0530
	BAPUSAHEB R SONAWANE




