
ज्येष्ठता सचूी 
सहायक सचंालक    ( प्रशासन ), गट- ब 

या संवगातील अधिकाऱयाचंी धि.1.1.2018 ते 

धि. 1.1.2020 या कालाविीतील अधंतम / 

अतंरीम ज्येष्ठता सूची.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
महाराष्र शासन 

सामान्य प्रशासन धवभाग 
शासन पधरपत्रक क्रमांकः मावज-2020/प्र.क्र.73 / 34-अ 

मािाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

 धिनांक :- 27 धिसेंबर, 2021 

वाचा :-  
1) सामान्य प्रशासन धवभाग, शासन धनर्गय क्रमाकंः एसआरव्ही-2011/ प्र.क्र.284/का.-12, धि. 21.10.2011. 
2) सामान्य प्रशासन धवभाग, शासन पधरपत्रक क्रमांकः मावज-2016/प्र.क्र.73/34-अ,  धि. 15.9.2020. 

शासन पधरपत्रक :- 
  सामान्य प्रशासन धवभागाच्या अधिपत्याखालील माधहती व जनसपंकग  महासंचालनालयातील सहायक सचंालक 
(प्रशासन), गट-ब या संवगातील अधिकाऱयाचंी   धि.१.१.२०१8 ते धिनाकं 1.1.2020  या कालाविीतील तात्परुती ज्येष्ठतासचूी 
संिभग क्र. 2 येथील पधरपत्रकान्वये प्रधसध्ि करण्यात आली होती. सिर ज्येष्ठता सूचीवर कोर्तेही आषेपेप / हरकती / त्रटुी 
शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब या संवगातील अधिकाऱयाचंी धिनाकं धि. 
1.1.2018 ते धि. 1.1.2020 या कालाविीतील ज्येष्ठतासूची आता अंधतम / अंतरीम करण्यात येत असनू ती या पधरपत्रकासोबत 
जोिलेल्या पधरधशष्ट “अ” नुसार आहे.  

 2. सिर ज्येष्ठतायािी मा. सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेल्या धवशेष अनुज्ञा क्र. 28306/2017 च्या धनर्गयाच्या अिीन 
राहून तसेच भधवष्यात धनविसूचीत बिल झाल्यास त्याच्या अिीन राहून प्रधसध्ि करण्यात येत आहे. माधहती व जनसंपकग  
महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सवग कायालये व या संवगातील सवग अधिकाऱयानंा सिर ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वबेसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवाव.े    

 3. सिर शासन पधरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सकेंतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले 
असून त्याचा सकेंताक 202112271514577807  असा आहे. हे पधरपत्रक धिजीटल स्वाषेपरीने साषेपांधकत करुन काढण्यात येत 
आहे 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने, 

 

                                                                                                                                               ( िीपाली पाठक ) 
         कायासन अधिकारी, महाराष्र शासन 
 

प्रत, 

         1.प्रिान सधचव, ( मा.व ज. ), सामान्य प्रशासन धवभाग, मंत्रालय, मंुबई-३२,  
         2.महासचंालक, माधहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई-३२, 
         3.संचालक (माधहती/प्रशासन), माधहती व जनसपंकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई-32, 
         4.धनवि नस्ती. 

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


माधहती व जनसंपकग  महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवगातील अधिकाऱयाचंी 
धिनाकं 1.1.2018 स्स्थत अंधतम / अतंरीम ज्येष्ठतासूची 

पधरधशष्ट-अ 
 

अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमांक 

नांव प्रवगग जन्मतारीख धनयुक्ती 
धिनांक 

धनयुक्तीचा मागग (सरळसेवनेे 
/ मयािीत धवभागीय 
परीषेपदे्वारे धनयकु्त 

उमेिवारांचा गुर्वत्ता 
क्रमांक व परीषेपेच ेवषे) 

ज्येष्ठता 
धिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव धिनांक 

सेवाधनवृत्तीचा 
धिनांक 

अधभप्राय 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री.लािू झ. पवार धव.जा.अ 1.6.1962 19.1.2010 पिोन्नती 19.1.2010 31.5.2020 -- 
2 2 श्री.रा.धक. रारे् अ.ज. 7.1.1968 31.7.2015 पिोन्नती 31.7.2015 31.1.2026 -- 
3 3 श्रीमती नंधिनी घाटगे भ.ज.(ब) 20.9.1975 19.8.2016 पिोन्नती 19.8.2016 30.9.2033 -- 

 
माधहती व जनसंपकग  महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवगातील अधिकाऱयाचंी 

धिनाकं 1.1.2019 स्स्थत अंधतम / अतंधरम ज्येष्ठतासूची 
पधरधशष्ट-अ 

अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमांक 

नांव प्रवगग जन्मतारीख धनयुक्ती 
धिनांक 

धनयुक्तीचा मागग 
(सरळसेवनेे / मयािीत 

धवभागीय परीषेपदे्वारे 
धनयुक्त उमेिवारांचा 
गुर्वत्ता क्रमांक व 

परीषेपेच ेवषे) 

ज्येष्ठता 
धिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव धिनांक 

सेवाधनवृत्तीचा 
धिनांक 

अधभप्राय 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री.लािू झ. पवार धव.जा.अ 1.6.1962 19.1.2010 पिोन्नती 19.1.2010 31.5.2020 -- 
2 2 श्री.रा.धक. रारे् अ.ज. 7.1.1968 31.7.2015 पिोन्नती 31.7.2015 31.1.2026 -- 
3 3 श्रीमती नंधिनी घाटगे भ.ज.(ब) 20.9.1975 19.8.2016 पिोन्नती 19.8.2016 30.9.2033 -- 



शासन पधरपत्रक क्रमांकः मावज-2020/प्र.क्र.73 / 34-अ 

 

पृष्ठ 3 पैकी 3 

माधहती व जनसंपकग  महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवगातील अधिकाऱयाचंी 
धिनाकं 1.1.2020 स्स्थत अंधतम ज्येष्ठतासूची 

पधरधशष्ठ-अ 

अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमांक 

नांव प्रवगग जन्मतारीख धनयुक्ती 
धिनांक 

धनयुक्तीचा मागग 
(सरळसेवनेे/मयािीत 

धवभागीय परीषेपेद्वारे धनयुक्त 
उमेिवारांचा गुर्वत्ता क्रमांक 

व परीषेपेचे वषे) 

ज्येष्ठता 
धिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव धिनांक 

सेवाधनवृत्तीचा 
धिनांक 

अधभप्राय 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री.लािू झ. पवार धव.जा.अ 1.6.1962 19.1.2010 पिोन्नती 19.1.2010 31.5.2020 -- 
2 2 श्री.रा.धक. रारे् अ.ज. 7.1.1968 31.7.2015 पिोन्नती 31.7.2015 31.1.2026 -- 
3 3 श्रीमती नंधिनी 

घाटगे 
भ.ज.(ब) 20.9.1975 19.8.2016 पिोन्नती 19.8.2016 30.9.2033 -- 

  

****** 
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