सामान्य राज्य सेवा, गट-ब,

सहाय्यक

प्रशासन अधिकारी संवगातील अधिकाऱयांची
धि.01/01/20१४ ते धि.०१.०१.२०१८ स्थित
एकधित

अंधतम

ज्येष्ठतासूची

प्रधसध्ि

करण्याबाबत.
महाराष्र शासन
कृधि, पशुसंविधन, िु ग्िव्यवसाय धवकास व मत्सथयव्यवसाय धवभाग
शासन पधरपिक क्र. कृधिआ-3318/प्र.क्र.132/16 अे
मािाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई 400 032.
धि. 18 धिसेंबर, 2018
वाचा :- 1) शासन धनर्धय, सामान्य प्रशासन धवभाग क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,
धिनांक 21/10/2011.
2) शासन पधरपिक, कृधि व व पिु म धवभाग क्र. कृधिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/1६ अे,
धि.27.09.2018
पधरपिक
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवगातील अधिकाऱयांची
धि.01.01.20१४ ते धि.३१.१२.२०१७ या कालाविीची धि.०१.०१.२०१८ स्थित एकधित तात्सपुरती
ज्येष्ठतासूची संिभध क्र.२ येिील धि.27.०९.२०१8 च्या शासन पधरपिकान्वये प्रधसद्ध करण्यात
आली आहे.
२.

या संवगाच्या धि.01.01.20१४ ते धि.३१.१२.२०१७ या कालाविीतील धि.०१.०१.२०१८

स्थित एकधित तात्सपुरत्सया ज्येष्ठतासूचीबाबत प्राप्त आक्षेपांनुसार सुिारर्ा करुन अंधतम जेष्ठता सूची
(प्रपि-अ) या पधरपिकासोबत जोिण्यात आली आहे.
3.

प्रथतुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱयांच्या नावासमोर नमूि केलेला ज्येष्ठतेचा धिनांक हा

शासन अधिसुचना,सामान्य प्रशासन धवभाग,क्र.एसआरव्ही-1076/12,धिनांक 21/06/1982 नूसार
फक्त सामान्य राज्य सेवा गट-ब, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवगातील ज्येष्ठता धनधित
करण्याकरीता धवचारात घेण्यात येईल.
4.

आयुक्त (कृधि) यांनी सिर अंधतम ज्येष्ठतासूची सवध संबंिीत सामान्य राज्य सेवा, गट-ब,

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवगातील अधिकाऱयांच्या (रजेवर/प्रधतधनयुक्तीवर असलेल्या
अधिकाऱयांसह) धनिशधनास आर्ावी व तसे कळधवल्याबाबत त्सयांची थवाक्षरी घेतलेली प्रत
अधभलेखात ठे वावी.

शासन पधरपिक क्रमांकः कृधिआ-3318/प्र.क्र.132/16 अे

5.

सिर

शासन

पधरपिक

महाराष्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतथिळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्सयाचा संकेतांक 201812181725148501 असा
आहे . सिर पधरपिक धिजीटल थवाक्षरीने साक्षांधकत करुन धनगधधमत करण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने ,

(सु.सं.िपाटे )
सोबत : प्रपि-अ

शासनाचे उप सधचव

प्रधत,
1) आयुक्त (कृधि), कृधि आयुक्तालय,महाराष्र राज्य,पुर्े.
2) सवध धवभागीय कृधि सहसंचालक द्वारा आयुक्त (कृधि),कृधि आयुक्तालय, पुर्े
3) सहसंचालक (आथिापना), कृधि आयुक्तालय,पुर्े
4) सवध धजल्हा अधिक्षक कृधि अधिकारी
5) उपसधचव (1६ अे कायासन) यांचे थवीय सहाय्यक, कृधि व पिु म धवभाग,मंिालय, मुंबई
6) धनविनथती/1६ अे कायासन.
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प्रपि “अ”
शासन धनर्धय, सामान्य प्रशासन धवभाग, क्रमांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, धि.21/10/2011 सोबतचे प्रपि “अ”
सामान्य राज्य सेवा गट-ब, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवगाची धिनांक 01/01/2014 ते धिनांक 01/01/2018 स्थित अंधतम जेष्ठता सूची
ज्येष्ठता

नांव

क्रमांक

प्रवगध #

जन्मतारीख

धनयुक्ती

$ धनयुक्तीचा

ज्येष्ठता

सेवाधनवृत्तीचा

शैक्षधर्क

धिनांक

मागध (सरळसेवेने/

धिनांक/

धिनांक

अहध ता @

तर प्रवगध

मयािीत

ज्येष्ठतेचा

बिलला

धवभागीय

मानीव

असल्यास

पधरक्षेद्वारे धनयुक्त

धिनांक

त्सयाचा

उमेिवारांचा

धिनांक )

गुर्वत्ता क्रमांक
9

(धनयुक्तीनं

अधभप्राय

व पधरक्षेचे विध.)
1

2

3

4

5

6

7

8

10

धव.मा.प्र.

01.06.1955

21.09.1998

पिोन्नती

01.01.2001

31.05.2013

सेवाधनवृत्त

भ.ज. ( ब )

06.07.1956

10.01.2001

पिोन्नती

01.01.2001

31.07.2014

सेवाधनवृत्त

1.

बी.एम.कोळी

2.

िे वजी गोपा कन्होर

3.

धवक्रम खोब्राजी भालशंकर

अ.जाती

03.05.1958

20.10.2003

पिोन्नती

16.10.2003

31.05.2016

सेवाधनवृत्त

4.

बाबुराव रामराम कोंपलवाि

धव.मा.प्र.

15.01.1958

22.10.2003

पिोन्नती

18.10.2003

31.01.1016

सेवाधनवृत्त

5.

नंिकुमार रामरावजी बोंिे

02.01.1956

16.10.2003

पिोन्नती

20.10.2003

31.01.2014

सेवाधनवृत्त

6.

राजेश्वर मोरश्वर धशरसाठ

अ.जाती

16.02.1957

16.10.2003

पिोन्नती

20.10.2003

28.02.2015

सेवाधनवृत्त

7.

धकरर् धकसनराव आळर्े

अ.जाती

06.06.1958

18.10.2003

पिोन्नती

22.10.2003

30.06.2016

सेवाधनवृत्त

8.

श्रीमती माला धवजयससह

धव.जा.( अ )

06.08.1956

20.10.2003

पिोन्नती

22.10.2003

31.08.2014

सेवाधनवृत्त
सेवाधनवृत्त

गहरवार
9.

मोहन धकसन जािव

धव.जा.( अ )

10.05.19958

12.11.2003

पिोन्नती

01.11.2003

31.052016

10.

धशवाजी बबनराव बाघमोिे

धव.जा.( अ )

02.06.1957

13.10.2003

पिोन्नती

04.12.2003

30.06.2015

सेवाधनवृत्त

11.

जयराम रामचंद्र पवार

धव.जा.( अ )

01.07.1955

20.10.2003

पिोन्नती

19.01.2004

30.06.2013

सेवाधनवृत्त

12.

गोगा सक्रु बुले

अनु.जाती

09.07.1958

01.03.2006

पिोन्नती

11.02.2006

31.07.2016

सेवाधनवृत्त

13.

धवनोि त्र्यबंक िे शमुख

20.10.1957

01.04.2006

पिोन्नती

01.03.2006

31.10.2015

सेवाधनवृत्त

(इंगळे )
14.

धकशोर चुिामन तायिे

अनु.जाती

17.09.1960

11.02.2006

पिोन्नती

01.04.2006

30.09.2018

सेवाधनवृत्त

15.

प्रभु रतनराव िरािे

भ.ज.( ि )

30.06.1957

08.02.2006

पिोन्नती

31.05.2006

30.06.2015

सेवाधनवृत्त

शासन पधरपिक क्रमांकः कृधिआ-3318/प्र.क्र.132/16 अे
16

िगिू मारुती घोगेवाि

17.

राजेंद्र िौलत सशिे

18.

कृष्र्ा गुलाब जािव

19.

गुलाब धमरगाजी मालखेिे

20.

धवनायक रामभाऊ सोनवर्े

21.

महें द्र नामिे व आरगे

22.

व्ही.पी.कोिापे

23

अन.जमाती

01.07.19960

30.6.2007

पिोन्नती

01.06.2007

30.06.2018

सेवाधनवृत्त

01.06.1960

12.07.2007

पिोन्नती

01.07.2007

31.05.2018

सेवाधनवृत्त

भ.ज.( ि )

13.11.1957

19.07.2007

पिोन्नती

01.07.2007

30.11.2015

सेवाधनवृत्त

अनु.जाती

08.11.1958

02.06.2007

पिोन्नती

02.06.2007

30.11.2016

सेवाधनवृत्त

01.05.1959

01.06.2007

पिोन्नती

05.06.2007

30.04.2017

सेवाधनवृत्त

अनु.जाती

09.11.1958

05.06.2007

पिोन्नती

05.07.2007

30.11.2016

सेवाधनवृत्त

अनु.जमाती

17.03.1959

02.06.2007

पिोन्नती

18.06.2007

31.03.2017

सेवाधनवृत्त

संजय गोसवि गायकवाि

अनु.जाती

03.08.1956

01.06.2007

पिोन्नती

26.06.2007

31.08.2014

सेवाधनवृत्त

24.

रामचंद्र ईश्वरा सशिे

अनु.जाती

03.05.1957

01.06.2007

पिोन्नती

30.06.2007

31.05.2015

सेवाधनवृत्त

25.

प्रकाश मोतीराम तायिे

अनु.जाती

12.04.1958

01.06.2007

पिोन्नती

02.07.2007

30.04.2016

सेवाधनवृत्त

26.

शरि िे वराम तायिे

अनु.जाती

05.07.19960

26.06.2007

पिोन्नती

12.07.2007

31.07.2018

सेवाधनवृत्त

खंि धिनांक 01.01.2008 ते 31.12.2008
27.

मनोज वसंत िोरात

इ.मा.व.

14.05.1960

03.01.2008

पिोन्नती

03.01.2008

31.05.2017

सेवाधनवृत्त

28.

राजेंद्र उध्िवराव ढोले

इ.मा.व.

20.07.1956

02.02.2008

पिोन्नती

03.01.2008

31.07.2014

सेवाधनवृत्त

29.

कमलनारायर् धशवलाल

इ.मा.व.

04.06.1956

03.01.2008

पिोन्नती

02.02.2008

30.06.2014

सेवाधनवृत्त
सेवाधनवृत्त

जैथवाल
30.

आर.एस.केिारी

अनु.जाती

06.11.1956

29.02.2008

पिोन्नती

29.02.2008

31.11.2014

31.

रा.िे .काळमेघ

भ.ज.( क )

27.06.1967

17.03.2008

पिोन्नती

17.03.2008

31.07.2025

एम.एससी

32.

अे.एस.तलवार

धव.मा.प्र.

01.06.1962

30.05.2008

पिोन्नती

30.05.2008

31.05.2020

बी.कॉम.

33.

बहािू र नामिे व तिवी

अनु.जमाती

01.06.1958

23.06.2008

पिोन्नती

23.06.2008

31.05.2016

सेवाधनवृत्त

34.

व्ही.बी.जािव

धव.जा.( अ )

01.06.1958

24.06.2008

पिोन्नती

24.06.2008

31.05.2016

सेवाधनवृत्त

35.

रमेश शामराव नलाविे

भ.ज.( ब )

02.06.1963

24.06.2008

पिोन्नती

24.06.2008

30.06.2021

खंि धिनांक 01.01.2013 ते 31.12.2013
36.

एस.एस.नाईक

धव.जा.(अ)

01.06.1956

24.09.2013

पिोन्नती

24.09.2013

31.05.2014

सेवाधनवृत्त

37.

एस.एस.कोळी

धव.मा.प्र.

15.12.1958

24.09.2013

पिोन्नती

24.09.2013

31.12.2016

38.

एच.एस.पवार

अनु.जाती

01.09.1956

07.10.2013

पिोन्नती

07.10.2013

30.08.2014

39.

यु.एस.गजधभये

अनु.जाती

15.08.1970

01.11.2013

पिोन्नती

01.11.2013

31.08.2028

एम.कॉम.

40.

ए.एन.शेंिे

अनु.जाती

12.03.1968

21.09.2013

पिोन्नती

21.09.2013

31.03.2026

एम.बी.ए.

एस.एस.सी.

सेवाधनवृत्त
सेवाधनवृत्त
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41.

एस.एन.भोयर

खुला

01.01.1963

09.10.2013

पिोन्नती

09.10.2013

31.12.2020

एम.कॉम.
एम.बी.ए.

42.

रा.शे.उं बरकर

खुला

18.06.1969

19.12.2013

पिोन्नती

19.12.2013

30.06.2027

बी.कॉम.

43.

अे.जे.वळवी

अनु.जमाती

05.01.1966

07.10.2013

पिोन्नती

07.10.2013

31.01.2024

बी.ए.

44.

प्र.ना.पवार

खुला

02.04.1958

15.10.2013

पिोन्नती

15.10.2013

31.01.2016

थवे.से.धन.

45.

अ.धश.मैिमवार

भ.ज.(ब)

01.07.1956

09.04.2014

पिोन्नती

09.04.2014

30.06.2014

सेवाधनवृत्त

46.

ह.िों.शेलार

खुला

28.07.1967

23.09.2013

पिोन्नती

23.09.2013

31.07.2025

एम.कॉम.

47.

पी.िी.आकिकर

इमाव

27.04.1960

01.10.2013

पिोन्नती

01.10.2013

30.04.2018

एम.कॉम.

48.

शा.शं.गारे

अनु.जमाती

01.06.1957

08.10.2013

पिोन्नती

08.10.2013

31.05.2015

49.

अे.व्ही.गायकवाि

अनु.जाती

12.11.1970

01.10.2013

पिोन्नती

01.10.2013

30.11.2028

बी.एससी.

50.

जी.टी.गोरे

खुला

01.09.1965

23.09.2013

पिोन्नती

23.09.2013

30.09.2023

बी.कॉम,

सेवाधनवृत्त

एल.एल.बी.
खंि धिनांक 01.01.2014 ते 31.12.2014
51.

संजय ना.कोरिे

इमाव

25.05.1968

12.03.2014

पिोन्नती

12.03.2014

31.05.2026

एम.कॉम.
एमबीए

52.

रु.क.चव्हार्

धव.जा.(अ)

09.06.1965

10.09.2014

पिोन्नती

10.09.2014

31.05.2023

बी.ए.

खंि धिनांक 01.01.2016 ते 31.12.2016
53.

एस.जी.धशरसाठे

इमाव

19.09.1958

29.09.2016

पिोन्नती

29.09.2016

30.09.2016

सेवाधनवृत्त

54.

श्री. आर.जी.गायकवाि

इमाव

17.02.1963

13.12.2016

पिोन्नती

13.12.2016

28.02.2021

बी.कॉम.

08.05.2017

31.12.2027

बी.एससी.

खंि धिनांक 01.01.2017 ते 31.12.2017
55.

श्री. अे.यु.कुलकर्ी

खुला

24.12.1969

08.05.2017

पिोन्नती
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