
अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि तील “सहसांच लक, 
गट-अ” सांवगाची दिन ांक 01/01/2018 (दिन ांक 
1.01.2017 ते दिन ांक 31.12.2017) रोजीची अांदतम  
ज्िेष्ठत सूची प्रदसध्ि करण्ि ब बत.  

  
मह र ष्र श सन 
दनिोजन दवभ ग 

श सन पदरपत्रक क्रम ांक: ज्िेष्ठसू-1122/प्र.क्र. 63 /क .1427 
म ि म क म  म गथ, हुत त्म  र जगुरू चौक, 

मांत्र लि, मुांबई-४०० ०३२. 
                                                      दिन ांक : - 28 सप्टेंबर, 2022. 
 
             सांिभथ:- दनिोजन दवभ ग, श सन पदरपत्रक क्रम ांक ज्िेष्ठसू-1118/प्र.क्र.94/ 
                         क .1427, दिन ांक 17/03/2020. 
 

        श सन पदरपत्रक 
 

   अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि तील “सहसांच लक, गट-अ” सांवगातील अदिक ऱि ांची  दिन ांक 

1/01/2018 रोजीची (दिन ांक 1/01/2017 ते दिन ांक 31/12/2017 ि  क ल विीची) त त्परूती ज्िेष्ठत सूची 

सांिभािीन पदरपत्रक व्ि रे प्रदसध्ि करण्ि त आली आहे.  सिर त त्परुत्ि  ज्िेष्ठत सूची सांिभात कोणत्ि ही प्रक रचे 

आक्षेप श सन स प्र प्त झ लेले न हीत.  त्ि मुळे “सहसांच लक, गट-अ”सांवगातील क िथरत अदिक ऱि ांची दिन ांक 

01/01/2018रोजीची (दिन ांक 1/01/2017 ते दिन ांक 31/12/2017 ि  क ल विीची) अांदतम ज्िेष्ठत सचूी ि   

पदरपत्रक सोबत जोडलेल्ि  “पदरदशष्ट-अ” नुस र प्रदसध्ि करण्ि त िेत आहे. सिर ज्िेष्ठत सचूी मह र ष्र 

लोकसेव  आिोग ची म न्ित  दमळण्ि च्ि  अदिन र हून प्रदसध्ि करण्ि त िेत आहे. 

2.  म .उच्च न्ि ि लि, मुांबई ि ांनी ि दचक  क्र.2797/2015 मध्िे दिन ांक 4/8/2017 रोजी दिलेल्ि  

दनणथि  दवरोि त र ज्ि श सन ने म .सवोच्च न्ि ि लि त दवशेष अनुज्ञ  ि दचक   क्रम ांक 28306/2017 ि खल 

केली आहे. स म न्ि प्रश सन दवभ ग ने त्ि ांच्ि  पत्र क्रम ांक: बीसीसी-2017/ प्र.क्र.312A/ 16-ब,  दिन ांक 

29/12/2017 च्ि  पत्र न्विे दविी व न्ि ि दवभ ग च्ि  सहमतीने पिोन्नतीच्ि  कोट्य तील खुल्ि  प्रवगातील दरक्त 

पिे  दनव्वळ त त्परुत्ि  स्वरुप त सेव ज्िेष्ठतेनुस र म .सवोच्च न्ि ि लि त ि खल केलेल्ि  दवशेष अनुज्ञ  ि दचक  

क्रम ांक 28306/2017च्ि  दनणथि च्ि  अिीन र हून भरण्ि त ि वीत, अश  सचून  दनगथदमत केलेल्ि  आहेत. सिरहू 

सूचन  दवच र त घेऊन “सहसांच लक, गट-अ” सांवगातील पिोन्नती कोट्य तील खुल्ि  प्रवगातील दरक्त पि ांवर 

दनव्वळ त त्परुत्ि  स्वरुप त “सहसांच लक, गट-अ” पि वर पिोन्नती िेण्ि त आलेली आहे. त्ि मुळे म . सवोच्च 

न्ि ि लि च्ि  अांदतम दनणथि नांतर “सहसांच लक, गट-अ” ि ांच्ि  सिरहू ज्िेष्ठत सचूीत सिु रण  होऊ शकते. 



श सन पदरपत्रक क्रम ांकः ज्िेष्ठसू-1122/प्र.क्र. 63 /क .1427 
 

पृष्ठ 2 पैकी 2 

3.  सांच लक, अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि, मुांबई ि ांनी हे पदरपत्रक व सोबतची अांदतम ज्िेष्ठत सचूीची 

प्रत सांकेतस्र्ळ वरुन प्र प्त करुन घेऊन “सहसांच लक, गट-अ” सांवगातील सांबांदित अदिक ऱि ांच्ि  दनिशथन स 

आण वी व तस ेकळदवल्ि ब बत सांबांदित अदिक ऱि ांची स्व क्षरी घेतलेली प्रत अदभलेयि वर ठेव वी. 

4.  मह र ष्र श सन च्ि  www.maharashtra.gov.in ि  सांकेतस्र्ळ वर सिर श सन पदरपत्रक उपलब्ि 

असून त्ि च  सांकेत ांक 202209291325380116 अस  आहे. हे पदरपत्रक दडजीटल स्व क्षरीने स क्ष ांदकत करुन 

क ढण्ि त िेत आहे. 

 मह र ष्र चे र ज्िप ल ि ांच्ि  आिेश नुस र व न व ने. 
 

 
                                       ( प्र. ब. घ डगे ) 
सोबत:- पदरदशष्ट- “अ”                                                 अवर सदचव, मह र ष्र श सन 
 
प्रत:- 

1) सांच लक, अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि, मुांबई. 
            ि ांन  दवनांती करण्ि त िेते की, सिर पदरपत्रक त्ि सोबतच्ि  पदरदशष्ट-अ सह अर्थ व 
स ांख्यिकी सांच लन लि च्ि  सांकेतस्र्ळ वर प्रदसद्ध कर व.े 

2) दनवड नस्ती. 

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


अ.क्र.
ज्येष्ठता 
क्रमाांक

शासकीय 
कममचाऱ्याचे नाांव

प्रवर्ग जन्म दिनाांक

सांवर्गातील 
सेवचे्या 

दनयकु्तीचा 
दिनाांक

दनयकु्तीचा 
मार्गम

सांवर्गातील 
ज्येष्ठता दिनाांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 

दिनाांक

सेवादनवतृ्तीचा 
दिनाांक

शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 1 श्री.त.ुस.ुमनवे 05-05-1961 02-06-2008 प 28-01-2008 31-05-2019
2 2 श्रीमती र.ि.रेडकर 11-10-1961 16-04-2008 प 28-01-2008 31-10-2019

3
3

श्री.चां.ब.औरांर्गाबाि
कर

06-04-1962 12-04-2008 प 28-01-2008
30-04-2020

4 4 श्री.अ.रा.िेशमखु 29-11-1960 17-04-2008 प 28-01-2008 30-11-2018
5 5 श्री.ज.रा.सरनाईक 06-04-1962 12-07-2013 प 01-11-2008 30-04-2020
6 6 श्री.दक.दन.पाटील 17/03/1959 02-07-2013 प 01-10-2011 31-03-2017 सेवादनवतृ्त
7 7 श्री.उ.आ.चव्हाण 01-06-1961 19-06-2013 प 01-01-2012 31-05-2019
8 8 श्री.ब.शे.घाटे इमाव 08-07-1960 01-04-2016 प 01-11-2012 31-07-2018
9 9 श्री.वा.ब.काळे इमाव 02-10-1964 29-12-2012 ना 29-12-2012 31-10-2022
10 10 श्री.दज.व.चौधरी 01-07-1966 29-12-2012 ना 29-12-2012 30-06-2024
11 11 श्री.दि.स.राजरूकर 09-04-1967 29-12-2012 ना 29-12-2012 30-04-2025
12 12 श्री.दव.कृ.आहेर अजा 09-03-1966 18-01-2016 प 01-06-2013 31-03-2024
13 13 डॉ.श्री.न.र्गांिरे्ग 21/06/1959 07-09-2016 प 01-10-2013 30-06-2017 सेवादनवतृ्त
14 14 श्री.ध.र्गां.सटेु अजा 17/11/1966 06-04-2016 प 01-11-2013 30-11-2024
15 15 श्रीमती मां.दि.घोडे अज 27/04/1959 01-04-2016 प 01-11-2013 30-04-2017 सेवादनवतृ्त

16
16 श्रीमती स.ुस.ुअय्यर 20/04/1963 05-07-2016 प 01-04-2014 30-04-2021

शासन परिपत्रक क्रमाांक ज्येष्ठस-ू1122/प्र.क्र.63/का.1427, रिनाांक 28/09/2022 सोबतचे "परिरशष्ट – अ”
अर्थ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या सहसांचालक, गट-अ सांवगातील अरिकाऱ याांची रिनाांक 1.1.2018 िोजीची अांरतम ज्येष्ठतासचूी ( 

रिनाांक 01-01-2017 ते 31-12-2017 )



अ.क्र.
ज्येष्ठता 
क्रमाांक

शासकीय 
कममचाऱ्याचे नाांव

प्रवर्ग जन्म दिनाांक

सांवर्गातील 
सेवचे्या 

दनयकु्तीचा 
दिनाांक

दनयकु्तीचा 
मार्गम

सांवर्गातील 
ज्येष्ठता दिनाांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 

दिनाांक

सेवादनवतृ्तीचा 
दिनाांक

शेरा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

शासन परिपत्रक क्रमाांक ज्येष्ठस-ू1122/प्र.क्र.63/का.1427, रिनाांक 28/09/2022 सोबतचे "परिरशष्ट – अ”
अर्थ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या सहसांचालक, गट-अ सांवगातील अरिकाऱ याांची रिनाांक 1.1.2018 िोजीची अांरतम ज्येष्ठतासचूी ( 

रिनाांक 01-01-2017 ते 31-12-2017 )

17 17 श्री.दव.वा.र्गवळी इमाव 22/12/1959 10-08-2016 प 01-09-2014 31-12-2017 सेवादनवतृ्त
18 18 श्री.प.ुदह.भर्गरुकर 30/08/1965 31-12-2014 ना 31-12-2014 31-08-2023
19 19 श्री.बा.ना.सबनीस 15/06/1962 05-07-2016 प 01-05-2015 30-06-2020
20 20 श्री.ध.ुत.ुराठोड दवजा अ 01-06-1963 10-01-2019 प 01-08-2015 31-05-2021
21 21 श्री.कृ.प.वळवी अज 19/01/1960 11-09-2017 प 01-08-2015 31-01-2018
22 22 श्री.सां.ल.पाटील 01-06-1965 08-07-2016 प 01-09-2015 31-05-2023
23 23 श्री.दक.भ.जोशी 24/04/1966 02-07-2016 प 01-10-2015 30-04-2024
24 24 श्री.प्र.मो.पोहरे 14/01/1966 14-07-2016 प 09-11-2015 31-01-2024
25 25 श्री.प्र.श्रा.डायरे भज ब 01-07-1963 23-05-2016 प 01-01-2016 30-06-2021
26 26 श्री.रा.ने.दततर भज क 30/11/1966 01-07-2016 प 01-07-2016 30-11-2024
27 27 श्री.प्र.दन.पोतिार इमाव 05-06-1965 05-07-2018 प 01-09-2016 30-06-2023
28 28 श्री.स.ुम.ुपाटील इमाव 01-06-1960 25-05-2018 प 01-09-2016 31-05-2018
29 29 श्री.र.दव.जर्गताप इमाव 01-06-1964 04-07-2018 प 23-03-2017 31-05-2022
30 30 श्री.कृ.व.दिरके इमाव 01-10-1969 04-07-2018 प 01-04-2017 30-09-2027
31 31 श्री. दि.दह.वाघ इमाव दिव्याांर्ग 02-05-1971 15-09-2018 प 01-09-2017 31-05-2029

32 32
श्रीमती  ऋ. दि. 
आदडवरेकर

इमाव 17-12-1973 07-08-2019 प 01-09-2017 31-12-2031

33 33 श्री. म. का. भाांरे्ग भज ड 05-08-1968 01-08-2019 प 01-09-2017 31-08-2026
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