
 

जलसंपदा विभागातील सहायक अवभयंता श्रणेी-1 
(स्थापत्य), गट-अ संिगाच्या वद.02.03.2021 
रोजी प्रवसद्ध केलले्या वद.01.01.2021 रोजीच्या 
अंवतम ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.....
    

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

 शासन शुद्धीपत्रक क्रमाकं :- सअज्ये-2021/प्र.क्र.02/आ(संवन), 
    वतसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,  

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
 वदनाकं :- 15 नोव्हेंबर, 2021 

 
शुद्धीपत्रक :        
 

 शासन पवरपत्रक समक्रमाकं वदनाकं 02.03.2021 अन्िय े जलसंपदा विभागातील सहायक 

अवभयंता श्रेणी-1 (स्थापत्य), गट-अ संिगाची वद.01.01.2021 रोजीची अंवतम ज्येष्ठतासूची प्रवसद्ध 

करण्यात आली आहे. 

 अधीक्षक अवभयंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुिारबाि, रत्नावगरी याचं्या वद.29.07.2021 

रोजीच्या पत्रान्िये तसेच अधीक्षक अवभयंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर याचं्या 

वद.20.08.2021 च्या पत्रान्िये शासनास प्राप्त झालेल्या अहिालातील िस्तुस्स्थती ि कागदोपत्री 

पुराव्यानंा अनुसरुन श्री.सुहास जगन्नाथ िायचळ, सहायक अवभयंता श्रेणी-1 (स्थापत्य), गट-अ याचंा 

ज्येष्ठतासूचीमध्ये समािशे करुन त्याचंी सेिाज्येष्ठता ज्येष्ठता क्रमाकं -186 येथील श्री.संजय नारायण 

पाटील याचं्यानंतर ि ज्येष्ठता क्रमाकं -187 येथील श्री.अविन केशिराि पिार याचं्या आधी " ज्येष्ठता 

अनुक्रमांक 186-अ "  या क्रमाकंािर वनवित करण्यात येत आहे. 

 तसेच मुख्य अवभयंता (स्था.), जलविद्यतु प्रकल्प ि गुण वनयंत्रण, पुणे याचं्या वद.15.04.2021 

च्या पत्रान्िये प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुंसार ज्येष्ठतासूचीतील अनुक्रमाकं 135 येथील 

श्रीम.योगीता उमेश बदकी (चव्हाण योवगता िा.) याचं्या नािामध्ये "श्रीम.यावमनी उमेश बदकी (चव्हाण 

योवगता िा.)" असा बदल करण्यात यािा.  

सदर सुधारणेबाबातचे वििरणपत्र पवरवशष्ट -"क" यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 



शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सअज्ये-2021/प्र.क्र.02/आ(संवन), 

 

पृष्ठ 2 पैकी 2 

2. सदरच ेशासन शुद्धीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक साकेंताकं  202111151239429227 असा आहे. तसेच 

सदर शासन शुद्धीपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर देखील 

उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंवधतानंी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घ्यािी. हे पवरपत्रक वडजीटल 

स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नांिाने,  

 

                   ( उ.र.दवहफळे )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
         उप सवचि, महाराष्र शासन  

सहपत्र : पवरवशष्ट "क"                                                                                                  

 
प्रत:  

1) अ.मु.स.(जलसंपदा), सवचि (लाक्षवेि)/सवचि (प्रकल्प समन्िय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,   
    मंुबई याचंे स्िीय्य सहायक. 
 
2) मुख्य अवभयंता (स्था.), जलविद्यतु प्रकल्प ि गुण वनयंत्रण, पुणे. 

 
3) श्रीम.यावमनी उमेश बदकी, सहायक अवभयंता श्रेणी-1 (स्थापत्य), गट-अ 

  द्वारा : मुख्य अवभयंता (स्था.), जलविद्यतु प्रकल्प ि गुण वनयंत्रण, पुणे. 
 

4) श्री.सुहास जगन्नाथ िायचळ, सहायक अवभयंता श्रेणी-1 (स्थापत्य), गट-अ 
  द्वारा : अधीक्षक अवभयंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 
  

5) अधीक्षक अवभयंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुिारबाि, रत्नावगरी. 
 

6) अधीक्षक अवभयंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 
 

7) कायासन आ (िगग-1)/आ (िगग-2)/गोपनीय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
 
8) आ (संवन), कायासन संग्रहाथग.  
 

 

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


अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक अभियांता शे्रणी-१ 
(स्थापत्य ) याांच ेनाांव

म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवर्गातून 

भिफारस केली तो 
प्रवर्गग

व्यक्तीचा प्रवर्गग व 
घोभित केल्याचा 

भिनाांक

जन्मभिनाांक भनयुक्तीचा 
मार्गग

भनयुक्ती 
आिेिाचा 

भिनाांक

भनयभमत 
भनयुक्तीचा 

भिनाांक

रु्गणवत्ता 
क्रमाांक

परीक्षचे े
विग

ज्येष्ठतेचा 
भिनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव भिनाांक

सवेाभनवृभत्तचा 
भिनाांक

िैक्षभणक 
अहगता

अभिप्राय

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५
१३५ १३५ श्रीम.याभमनी उमेि बिकी 

(चव्हाण योभर्गता वा.)
इमाव इमाव 15/03/1974 सरळसवेा 20/09/2010 30/09/2010 99 2007 01/09/2010 31/03/2032 एम.टेक मुख्य अभियांता (स्था.), जलभवद्यतु प्रकल्प व रु्गण भनयांत्रण, पणेु याांच्या 

भि.15.04.2021 च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या अहवालातील कार्गिोपत्री परुाव्यास 
अनुसरुन नावामध्ये िुरुस्ती करण्यात येत आहे .  (जलसांपिा भविार्गाच्या क्र.सांकीणग-
2010/(320/2010)/आ (वर्गग-2), भि.01.02.2011 च्या िासन ज्ञापनाअन्वये नावात 
िुरुस्ती करण्याबाबतच ेआिेि)

१८६-अ १८६-अ श्री.सहुास जर्गन्नाथ वायचळ इमाव इमाव 24/04/1979 सरळसवेा 13/02/2012 01/03/2012 २३ २००९ 01/03/2012 30/04/2037 बी.ई. श्री.सहुास वायचळ याांच ेज्येष्ठतासचूीमध्ये नाव समाभवष्ट करण्याबाबत अधीक्षक 
अभियांता, कोल्हापरू पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू याांच्या भि.०५.०३.२०२१ च्या 
पत्रान्वये िासनास प्राप्त भनविेनानुसार अधीक्षक अभियांता, कोकण पाटबांधारे मांडळ, 
कुवारबाव, रत्नाभर्गरी याांच्या भि.२९.०७.२०२१ च्या तसचे अधीक्षक अभियांता, 
कोल्हापरू पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू याांच्या भि.20.08.2021  च्या पत्रान्वये 
िासनास अहवाल प्राप्त झाले. त्याअनुिांर्गाने सिर अहवालातील वस्तुस्स्थती व 
कार्गिपत्रातील परुाव्यास अनुसरुन भि.०२.०३.२०२१ रोजी प्रभसद्ध केलेल्या अांभतम 
ज्येष्ठतासचूीतील अ.क्र.१८६ वरील श्री.सांजय नारायण पाटील याांच्या खाली व 
ज्येष्ठता क्रमाांक-187 वरील श्री.अभिन केिवराव पवार याांच्यावर अ.क्र.१८६-अ येथे 
श्री.सहुास वायचळ याांच ेस्थान भनभित करण्यात येत आहे .

िासन िुद्धीपत्रक , जलसांपिा भविार्ग क्रमाांक : सअज्ये २०२१/प्र.क्र.०२/आ(सांभन), भिनाांक : १५ नोव्हेंबर , २०२१ सोबतच ेसहपत्र
पभरभिष्ट "क"

िासन पभरपत्रक , जलसांपिा भविार्ग क्रमाांक : सअज्ये २०२१/प्र.क्र.०२/आ(सांभन), भिनाांक ०२.०३.२०२१ अन्वये प्रभसद्ध केलेल्या सहायक अभियांता शे्रणी-१ (स्थापत्य ), र्गट-अ या सांवर्गाच्या भि.०१.०१.२०२१ च्या अांभतम ज्येष्ठतासचूी मध्ये सधुारणा करणेबाबत .
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