मंत्रालयीन विभागातील िविष्ठ स्िीय सहायकांची विनांक
०१.०१.२021 िोजीची तात्पुिती सामावयक ज्येष्ठतासूची

महािाष्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन पविपत्रक क्रमांकः साजेसू-2321/प्र.क्र.9/14-अ
हु तात्मा िाजगुरु चौक,मािाम कामा मागग
मंत्रालय, मुंबई 400 032
तािीख: 13 जानेिािी, 2021
शासन पविपत्रक
मंत्रालयीन विभागातील िविष्ठ स्िीय सहायकांची विनांक ०१.०१.२०21 िोजीची तात्पुिती सामावयक
ज्येष्ठतासूची तयाि किण्यात आली असून, ती या पविपत्रकासोबत पविवशष्ट “अ” ि “ब” येथे जोडण्यात आली आहे.
सििहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वन्गय क्रमांक : ससआि्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, विनांक
२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसाि तयाि किण्यात आलेली आहे .
२.

सिि ज्येष्ठतासूची तयाि किताना मुख्यत्िेकरुन महािाष्र नागिी सेिा (ज्येष्ठतेचे विवनयमन) वनयमािली,

१९८२ मधील तितूिींचा अिलंब किण्यात आला आहे .
३.

सिग मंत्रालयीन विभागांना विनंती किण्यात येते की, िविष्ठ स्िीय सहायकांची प्रस्तुत विनांक ०१.0१.२०21

िोजीची तात्पुिती सामावयक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील िविष्ठ स्िीय सहायक संिगातील सिग कमगचाऱयांच्या
(िजेिि/प्रवतवनयुक्तीिि असलेल्या कमगचाऱयांसह) वनिशगनास आ्ािी. तसेच यासंिभात संबंवधत िविष्ठ स्िीय
सहायकांकडू न आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या वनिेिनातील मुद्दयांबाबतची मावहती विभागातील
अवभलेखानुसाि तपासून विभागाच्या अवभप्रायासह वनिेिने या विभागाकडे विनां क 31.01.2021 पयंत पाठिािीत.
विवहत कालािधीत आक्षेप/मावहती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूि केलेला तपशील बिोबि असल्याचे गृवहत
धरुन अंवतम ज्येष्ठतासूची प्रवसध्ि किण्यात येईल. सिि ज्येष्ठतासूची मा.सिोच्च न्यायालयात िाखल विशेष अनु ज्ञा
यावचका क्र.28306/2017 च्या वन्गयाच्या अवधन िाहू न प्रवसध्ि किण्यात येत आहे .
४.

सिि शासन पविपत्रक ि ज्येष्ठतासूची महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळािि उपलब्ध किण्यात आली असून त्याचा संकेतांक 202101131615315707 असा आहे . हे पविपत्रक
वडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आिे शानुसाि ि नािाने,

VRISHALI VINOD
BHINGARDE
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( िृषाली वि.भभगाडे )
कायासन अवधकािी, महािाष्र शासन
प्रत,

1. संबंवधत मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना)

2. वनिड नस्ती/संग्रहाथग (कायासन १४-अ)

शासन परिपत्रक क्र.साजेसू -2321/प्र.क्र.9/14-अ, रिनाांक 13 जानेवािी , 2021
परिरशष्ट - अ
मांत्रालयीन रवभार्ातील वरिष्ठ स्वीय सहायकाांची रिनाांक ०१.०१.२०21 िोजीची तात्पुिती सामारयक ज्येष्ठता सूची
अ.क्र.

ज्येष्ठता

श्री/ श्रीमती

क्रमाांक

वरिष्ठ स्वीय

मिाठी/

सहायकाचे नाांव

इांग्रजी

४

३

प्रवर्ग

रवभार्ाचे नाांव

जन्मरिनाांक

सेवारनवृत्तीचा रिनाांक

ज्येष्ठतेचा रिनाक

अरभप्राय

५

६

७

८

९

१०

११

१

२

१

१

श्री

ि.ना.वेटकोळी

मिाठी

अज

र्ृहरनमाण रवभार्

01-05-1965

30-04-2023

08-02-2000

२

२

श्रीमती

मी.बा.घेवािे

मिाठी

अजा

र्ृह रवभार्

29-03-1963

31-03-2021

19-08-2004

३

३

श्रीमती

रक.प्र.खािकि

मिाठी

अजा

सामान्य प्रशासन रवभार्

21-07-1966

31-07-2024

19-08-2004

४

४

श्रीमती

प्रे.प्र.जाधव

मिाठी

अजा

सावगजरनक बाांधकाम रवभार्

14-01-1964

31-01-2022

19-08-2004

५

५

श्री

रव.ए.सुपले

मिाठी

भज(ब)

सामान्य प्रशासन रवभार्

28-05-1964

31-05-2022

07-04-2008

६

६

श्रीमती

शु.म.घाडर्े

मिाठी

अजा

र्ृह रवभार्

01-05-1967

30-04-2025

30-12-2010

७

७

श्रीमती

शो.ि.यटम

मिाठी

अजा

रवत्त रवभार्

29-06-1963

30-06-2021

09-05-2011

८

८

श्री

शे.जो.िाठोड

मिाठी

01-07-1969

30-06-2027

19-01-2012

९

९

श्री

अ.िा.जाधव

मिाठी

अजा

सामान्य प्रशासन रवभार्

07-10-1968

31-10-2026

26-02-2014

१०

१०

श्री

सु.र्ै.र्वई

मिाठी

अजा

महसूल व वन रवभार्

12-08-1967

31-08-2025

26-02-2014

११

११

श्रीमती

िां .रव.वाघमािे

मिाठी

अजा

पाणी पुिवठा व स्वच्छता रवभार्

06-06-1966

30-06-2024

26-02-2014

१२

१२

श्री

म.िा.धात्रक

मिाठी

भज (ड)

सहकाि, पणन व वस्त्रोद्योर् रवभार्

02-03-1969

31-03-2027

26-02-2014

रवजा(अ) रवरध व न्याय रवभार्

शासन परिपत्रक क्र.साजेसू -2321/प्र.क्र.9/14-अ, रिनाांक 13 जानेवािी, 2021
परिरशष्ट - ब
मांत्रालयीन रवभार्ातील वरिष्ठ स्वीय सहायकाांची रिनाांक ०१.०१.२०21 िोजीची तात्पुिती सामारयक ज्येष्ठतासूची
अ.क्र.

ज्येष्ठता

श्री/ श्रीमती

क्रमाांक

वरिष्ठ स्वीय

मिाठी/

प्रवर्ग

रवभार्ाचे नाांव

जन्मरिनाांक

सेवारनवृत्तीचा रिनाांक

स्थारनक पिोन्नतीचा रिनाक

अरभप्राय

सहायकाचे नाांव

इांग्रजी

४

५

६

७

८

९

१०

११

१

२

३

1

1

श्री

क.स.मुल्ला

मिाठी

खुला

र्ृह रवभार्

23-06-1965

30-06-2023

08-02-2018

2

2

श्री

ज.र्ु.पाटील

मिाठी

इमाव

रवत्त रवभार्

15-11-1963

30-11-2021

08-02-2018

सामान्य प्रशासन रवभार्/16ब
च्या रि.29.12.2017 च्या
पत्रान्वये रि.08.02.2018
िोजी खुल्या प्रवर्ातील रिक्त
पिाांवि रनव्वळ तात्पुित्या

3

3

श्री

हे .रव.केळसकि

मिाठी

इमाव

नर्ि रवकास रवभार्

13-02-1965

28-02-2023

16-03-2020

स्वरुपात पिोन्नती िे ण्यात
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता
अरनरित आहे .

4

4

श्रीमती

सी.रव.चौबळ

मिाठी

खुला

सहकाि,पणन व वस्त्रोद्योर् रवभार्

02-12-1963

31-12-2021

16-03-2020

