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वृ प ीय िट पणी 
महािन मती या अ य  व यव थापकीय संचालक या पदावर  

मा. ीमती. शैला ए. जू. 
 

मु ंबई, िद. १८/०१/२०२० : महारा  रा य वीज िन मती कंपनी मय िदत (महािन मती) कंपनी या 
अ य  व यव थापकीय संचालक या पदाचा कायभार मा. ीमती. शैला ए. यांनी नुकताच वीकारला.  या 
पूव  या िव ीकर सहआयु त, अ वेषण-ब, मंुबई या पदावर मे २०१६ पासून कायरत हो या.   

मा. ीमती. शैला ए. ा भारतीय शासकीय सेवा - २००३ बॅच या असून जुलै २००४ पासून 
आजतागायत यांनी महारा ात िविवध जबाबदार या पदांवर काम केले आहे.  जुलै २००४ म ये िश णाथ  
सहा यक िज हािधकारी, र नािगरी येथे जू झा यानंतर ऑग ट २००५ म ये यांची सहा यक िज हािधकारी, 
िचपळूण या पदावर िनयु ती झाली होती.  त नंतर जून २००६ ते मे २००९ या कालावधीत मु य कायकारी 
अिधकारी, धुळे या पदावर तसेच जून २००९ ते मे २०११ या कालावधीत यांनी िज हािधकारी, हगोली या 
पदावर या कायरत हो या.  जून २०११  ते जानेवारी २०१४ या कालावधीत उप सिचव, पाणीपुरवठा व व छता 
िवभाग या पदाची जबाबदारी यांनी सांभाळली.  फे ुवारी २०१४ ते एि ल २०१६ या कालावधीत मंुबई शहर 
िज हािधकारी या पदाची धुरा यश वीपणे सांभाळली. 
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ित, 

मा. संपादक, 
दैिनक / वृ वािहनी, 
 
आदरणीय महोदय / महोदया, 
 

कृपया सदर बातमी आप या लोकि य दैिनका या सव आवृत त / वािहनीवर िस  करावी, ही न  
िवनंती. 
 
ध यवादासह ! 
 

आपला नेहांिकत, 

 
जनसंपक अिधकारी 

(महािन मती) 


