सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागातील क्षेनिय कायालयातील
अधीक्षकाांची नििाांक 1.1.2014 रोजीची तात्पुरती
अनतनरक्त ज्येष्ठतासूची.
महाराष्र शासि
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग
शासि पनरपिक क्र.ज्येष्ठता-2010/प्र.क्र.310 /सेर्ा-4,
हु तात्मा राजगुरू चौक,मािाम कामा रोड
मांिालय, मुांबई-400 032
नििाांक : - 14 जूि, 2018.

पनरपिक
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाांतगवत क्षेनिय कायालयाांत (मुख्य अनभयांता/अधीक्षक अनभयांता)
कायवरत असणा-या अधीक्षकाांची नििाांक 1.1.2014 रोजीची तात्पुरती अनतनरक्त ज्येष्ठतासूची यासोबत
प्रनसध्ि करण्यात येत आहे.
2)

सिर ज्येष्ठतासूची महाराष्र िागरी सेर्ा (ज्येष्ठतेचे नर्नियमि) नियम 1982 मधील तरतुिींच्या

अिुषांगािे तसेच शासि निणवय क्रमाांक सा.प्र.नर्.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12 नििाांक 21.10.2011
मधील सुचिाांिुसार तयार करण्यात आली आहे . (नििाांक 1.1.2013 रोजीची अनधक्षकाांची अांनतम
ज्येष्ठतासूची नििाांक 2.6.2018 रोजीच्या पनरपिकान्र्ये प्रनसद्ध करण्यात आलेली आहे. सिर अांनतम
ज्येष्ठतासूची र् 1.1.2014 रोजीची तात्पुरती अनतनरक्त ज्येष्ठतासूची एकनित करूि नििाांक 1.1.2014
रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात येईल.)
3)

मुख्य अनभयांता / नर्भाग प्रमुख याांिा नर्िांती करण्यात येते की, त्याांिी ही ज्येष्ठतासूची सांबांनधत

अधीक्षकाांच्या िजरेस आणूि द्यार्ी. सिर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही िुटी आढळल्यास ककर्ा या सांिभात
कोणास अनभर्ेिि द्यार्याचे असल्यास नर्भाग प्रमुखाांिी अशी अनभर्ेििे तपासूि आपल्या अनभप्रायासह
शासिाकडे या पनरपिकाच्या नििाांकापासूि 15 निर्साांच्या आत पाठर्ार्ी. नर्नहत कालार्धीत
आक्षेप/मानहती प्राप्त ि झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत िमूि केलेला तपनशल बरोबर असल्याचे गृहीत धरूि
ज्येष्ठतासूची अांनतम स्र्रूपात प्रनसध्ि करण्यात येईल.
4)

सिर पनरपिक शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र प्रनसध्् करण्यात आली

असूि त्याचा सांगणक सांकेताक 201806141451512818 असा आहे. सिर पनरपिक नडजीटल स्र्ाक्षरीिे
साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शािुसार र् िार्ािे.

Vaishali Sule

Digitally signed by Vaishali Sule
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=PWD, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0e39186eb174ffc2d5d67d71804bf385073
457ed3186970cc74a272f3074c496, cn=Vaishali
Sule
Date: 2018.06.14 14:51:44 +05'30'

( र्ैशाली सुळे )
सहपि र्रीलप्रमाणे

प्रत,
1) मुख्य अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम प्रािे नशक नर्भाग,
(मुांबई/पुणे/िानशक/िागपूर/औरां गाबाि/अमरार्ती),

2) मुख्य अनभयांता (नर्द्युत), सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मुांबई,

अर्र सनचर्, महाराष्र शासि

शासि पनरपिक क्रमाांकः ज्येष्ठता-2010/प्र.क्र.310 /सेर्ा-4,

3) मुख्य अनभयांता नर्शेष प्रकल्प, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग,मुांबई,
4) मुख्य र्ास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग,मुांबई,
5) मुख्य अनभयांता, राष्रीय महामागव, िर्ी मुांबई,
6) अधीक्षक अनभयांता (याांनिकी), मुांबई,
7) अधीक्षक अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम पनरमांडळे ,
(मुांबई/पुणे/िानशक/िागपूर/औरां गाबाि/अमरार्ती)

8) सर्व अधीक्षक अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम मांडळे ,
9) सांचालक, उपर्िे र् उद्यािे, मुांबई,
10) कायासि (सेर्ा-4), सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मांिालय, मुांबई.
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शासि पनरपिक क्रमाांकः ज्येष्ठता-2010/प्र.क्र.310 /सेर्ा-4,

शासि पनरपिक क्र. ज्येष्ठता -2010/प्र.क्र.310/सेर्ा-4, नि. 14 जूि, 2018 चे सहपि प्रपि-अ
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाांतगवत क्षेनिय कायालयातील अनधक्षक या सांर्गातील नििाांक 1.1.2013 ते 31.12.2013 या कालार्धीत पिोन्नतीिे नियनमत नियुक्त झालेल्या
कमवचा-याांची नििाांक 01.01.2014 रोजीची तात्पुरती अनतनरक्त ज्येष्ठता सूची.
अ.

ज्येष्ठता

क्र.

क्रमाांक

सांपण
ू व िाांर्

प्रर्गव

जन्म नििाांक

शासकीय

नियुक्तीचा मागव

ज्येष्ठतेचा

सेर्ानिर्ृत्तीचा

(नियुक्तीिांतर

सेर्ेतील मूळ

(सरळसेर्ि
े े/

नििाांक/

नििाांक

प्रर्गव

िेमणुकीचा

मयानित

ज्येष्ठतेचा

बिलला

नििाांक

नर्भागीय

मािीर्

असल्यास

पनरक्षेद्वारे नियुक्त

नििाांक

त्याचा

उमेिर्ाराांचा

नििाांक)

गुणर्त्ता क्रमाांक

शैक्षनणक अहव ता

अनभप्राय

र्
पनरक्षेचे र्षव)

1

2

1

63

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

श्री.पी.एम.कातळकर

इमार्

13.08.1956

02.07.1983

पिोन्नती

01.06.2013

30.08.2014

बीए

64

श्री.एस.डी.चांबार्डे

इमार्

22.10.1956

11.10.1982

पिोन्नती

01.06.2013

31.10.2014

बी.कॉम

3

65

एम.आर.मोरे

अ.जा.

01.01.1958

01.06.1979

पिोन्नती

01.06.2013

31.12.2015

एस.एस.सी.

4

66

श्री.यु.टी.केळु स्कर

नर्माप्र

26.02.1958

14.09.1982

पिोन्नती

01.06.2013

29.02.2016

बी.कॉम

5

67

श्री.जी.आर.रे ळेकर

इमार्

13.09.1955

15.07.1983

पिोन्नती

01.07.2013

30.09.2013

बी.कॉम

6

68

श्री.जयर्ांत मा.परिे शी

खुला

10.06.1958

21.09.1984

पिोन्नती

01.07.2013

30.06.2016

एम.कॉम/एल.एल.बी.

7

69

श्री.उिय ित्तािय जाखडी

खुला

03.07.1961

10.10.1985

पिोन्नती

22.07.2013

31.07.2019

एम.कॉम

8

70

श्री.ज्ञािेश्वर नर्ठ्ठल नहले

अ.ज.

15.08.1962

01.10.1982

पिोन्नती

14.11.2013

31.08.2020

एस.एस.सी.
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