
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील विपाई या सिंगातील 
कममचाऱयांची वि.1.1.2012 ते वि.1.1.2016 या 
कालािधीतील तात्परुती सामावयक ज्यषे्ठता सूची.  

     
महाराष्र िासन 

मराठी भाषा विभाग, 
िासन पवरपत्रक क्रमांक : संकीर्म-2017/प्र.क्र.137/आस्था-1, 

मािाम कामा मागम, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
 विनांक : 28/7/2017       

 
 िाचा :  सामान्य प्रिासन विभाग, िासन वनर्मय क्रमाकं - एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, 
    वि.21.10.2011. 
  

िासन पवरपत्रक 

मराठी भाषेच्या सिांवगर् विकासाच्या दृष्टीने वि.29.11.2010 च्या अवधसचूनेन्िये मराठी भाषा विभागाची 
स्थापना करण्यात आली आहे. निवनर्ममत मराठी भाषा विभाग लिकर कायान्न्ित होण्याच्या दृष्टीने सिर 
विभागासाठी पिवनर्ममतीसाठी मा.मखु्य सवचि याचं्या अध्यक्षतेखाली िक्ती प्रित्त सवमती गठीत करण्यात आली.  
सिर सवमतीने टप् प्या-टप्प्याने मराठी भाषा विभागात विपाई संिगासाठी 11 पिास मान्यता विली आहे.    
2. मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील विपाई संिगातील वि.1.1.2012 ते वि.1.1.2016 या कालािधीतील 
तात्परुती ज्यषे्ठतासूची सामान्य प्रिासन विभाग, िासन वनर्मय क्रमांक : एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, 
वि.21.10.2011 अन्िय ेविलले्या सचूनांनुसार तयार करण्यात येत आहे.  
3. विपाई सिंगातील कममचाऱयानंी  सिर ज्यषे्ठतासचू्यामंध्य े काही  िास्तविक चकुा अथिा त्रटुी रावहल्या 
असतील अथिा याबाबत काही वनििेन सािर कराियाचे असल्यास त्यांनी वि.20.8.2017 पयंत या कायासनाकडे 
वनििेन सािर कराि.े जर सिर विनांकापयंत काही आक्षपे प्राप्त झाल े नाहीत तर संबवंधत कममचा-यांचे काही 
आक्षपे  नाहीत अस ेगृहीत धरुन तात्परुत्या ज्यषे्ठतासचू्या अंवतम करण्यात येतील. 
4. सिर िासन पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201707291048504433 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात यते आहे. 
 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आिेिानुसार ि नािाने, 
 
 
         (हषमिधमन त.ुजाधि) 
           अिर सवचि, महाराष्र िासन. 
प्रवत, 

      सिम विपाई, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
प्रत, 

1. सामान्य प्रिासन विभाग / का.21, मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
2. कक्ष अवधकारी (नोंिर्ी िाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
3. वनिड नस्ती. 

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


प्रपत्र – अ 

शिपाई, गट-ड या संवगाची शि.1.1.2012 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग 

(शनयुक्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास 

त्याचा 

शिनांक) 

जन्म तारीख शिपाई 

पिावरील 

शनयुक्ती 

शिनांक 

शनयुक्तीचा मागग  ज्येष्ठता शिनांक 

/ ज्येष्ठतेचा 

मानीव शिनांक 

सेवाशनवृत्तीचा 

शिनांक 

िैक्षशिक 

अर्गता 

अशिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमती मा.म.ममशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 वी पास -- 

 

 

  



प्रपत्र – अ 

शिपाई, गट-ड या संवगाची शि.1.1.2013 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (शनयुक्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्याचा 

शिनांक) 

जन्म तारीख शिपाई पिावरील 

शनयुक्ती शिनांक 

शनयुक्तीचा मागग  ज्येष्ठता शिनांक 

/ ज्येष्ठतेचा 

मानीव शिनांक 

सेवाशनवृत्तीचा 

शिनांक 

िैक्षशिक 

अर्गता 

अशिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमती मा.म.ममशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 वी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.शो.मोमिते अ.जा. 2.10.1970 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 वी पास -- 

3 3 श्री.सं.आ.जावळे अ.जा. 19.7.1974 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 31.7.2034 9 वी पास -- 

4 4 श्री.म.गं.वाघमारे अ.जा. 1.7.1983 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.6.2043 8 वी पास -- 

 

  



प्रपत्र – अ 

शिपाई, गट-ड या संवगाची शि.1.1.2014 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग 

(शनयुक्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास 

त्याचा शिनांक) 

जन्म तारीख शिपाई पिावरील 

शनयुक्ती शिनांक 

शनयुक्तीचा मागग  ज्येष्ठता 

शिनांक / 

ज्येष्ठतेचा 

मानीव शिनांक 

सेवाशनवृत्तीचा 

शिनांक 

िैक्षशिक 

अर्गता 

अशिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमती मा.म.ममशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 वी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.शो.मोमिते अ.जा. 2.10.1970 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 वी पास -- 

3 3 श्री.सं.आ.जावळे अ.जा. 19.7.1974 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 31.7.2034 9 वी पास -- 

4 4 श्री.म.गं.वाघमारे अ.जा. 1.7.1983 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.6.2043 8 वी पास -- 

5 5 श्री.मो.यु.छोटुममया ाँ खुला 03.11.1987 6.3.2013 अनुकंपा 6.3.2013 30.11.2047 8 वी पास -- 

 

  



प्रपत्र – अ 

शिपाई, गट-ड या संवगाची शि.1.1.2015 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग 

(शनयुक्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास 

त्याचा शिनांक) 

जन्म तारीख शिपाई पिावरील 

शनयुक्ती शिनांक 

शनयुक्तीचा मागग  ज्येष्ठता 

शिनांक / 

ज्येष्ठतेचा 

मानीव शिनांक 

सेवाशनवृत्तीचा 

शिनांक 

िैक्षशिक 

अर्गता 

अशिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमती मा.म.ममशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 वी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.शो.मोमिते अ.जा. 2.10.1970 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 वी पास -- 

3 3 श्री.सं.आ.जावळे अ.जा. 19.7.1974 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 31.7.2034 9 वी पास -- 

4 4 श्री.म.गं.वाघमारे अ.जा. 1.7.1983 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.6.2043 8 वी पास -- 

5 5 श्री.मो.यु.छोटुममया ाँ खुला 03.11.1987 6.3.2013 अनुकंपा 6.3.2013 30.11.2047 8 वी पास -- 

 

  



प्रपत्र – अ 

शिपाई, गट-ड या संवगाची शि.1.1.2016 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग 

(शनयुक्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास 

त्याचा शिनांक) 

जन्म तारीख शिपाई पिावरील 

शनयुक्ती शिनांक 

शनयुक्तीचा मागग  ज्येष्ठता 

शिनांक / 

ज्येष्ठतेचा 

मानीव शिनांक 

सेवाशनवृत्तीचा 

शिनांक 

िैक्षशिक 

अर्गता 

अशिप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 1 श्रीमती मा.म.ममशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 वी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.शो.मोमिते अ.जा. 2.10.1970 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 वी पास -- 

3 3 श्री.सं.आ.जावळे अ.जा. 19.7.1974 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 31.7.2034 9 वी पास -- 

4 4 श्री.म.गं.वाघमारे अ.जा. 1.7.1983 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.6.2043 8 वी पास -- 

5 5 श्री.मो.यु.छोटुममया ाँ खुला 03.11.1987 6.3.2013 अनुकंपा 6.3.2013 30.11.2047 8 वी पास -- 

6 6 श्री.म.का.अमिरे अ.जा 10.12.1986 16.7.2015 अनुकंपा 16.7.2015 31.12.2046 8 वी पास -- 

 

 


		2017-07-29T11:41:03+0530
	Harshwardhan Tukaram Jadhav




