
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील विपाई या 
संिगातील कममचाऱयांची वि.1.1.2017 ते 
वि.1.1.2018 या कालािधीतील तात्पुरती 
सामावयक ज्येष्ठता सूची.  

       महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांक : सांकीर्ण-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1, 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई – 400 032. 

ददनाकं : 18/5/18 

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

िासन पवरपत्रक 
मराठी भाषा दवभार् (खुद्द) मधील दशपाई संवर्ातील दद.1.1.2017 ते दद.1.1.2018 या कालावधीतील 

तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन दवभार्, शासन दनर्गय क्रमाकं : एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, 

दद.21.10.2011 अन्वये ददलेल्या सूचनानुंसार तयार करण्यात येत आहे.   

2. दशपाई संवर्ातील कमगचाऱयानंी सदर ज्येष्ठतासूचयामंध्ये काही वास्तदवक चकुा अथवा त्रुटी 

रादहल्या असतील अथवा याबाबत काही दनवदेन सादर करावयाचे असल्यास त्यानंी दद.31.5.2018 पयंत या 

कायासनाकडे दनवदेन सादर कराव.े जर सदर ददनाकंापयंत काही आके्षप प्राप्त झाले नाहीत तर संबदंधत 

कमगचा-याचें काही आके्षप  नाहीत असे र्ृहीत धरुन तात्परुत्या ज्येष्ठतासूचया अदंतम करण्यात येतील. 

3. सदर शासन पदरपत्रक महाराष्र शासनाचया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201805171547061433 असा आहे. हा आदेश दडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचंया आदेशानुसार व नावाने, 
  
  
 (हषणिर्णन त.ुजार्ि) 
    अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन. 

प्रदत, 
      सवग दशपाई, मराठी भाषा दवभार्, मंत्रालय, मंुबई – 400 032. 



शासन दनर्गय क्रमाकंः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1, 

 

पृष्ठ 4 पैकी 2  
 

प्रत, 
1. सामान्य प्रशासन दवभार् / का.21, मंत्रालय, मंुबई – 400 032. 
2. कक्ष अदधकारी (नोंदर्ी शाखा), मराठी भाषा दवभार्, मंत्रालय, मंुबई – 400 032. 
3. दनवड नस्ती. 

  



शासन दनर्गय क्रमाकंः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1, 

 

पृष्ठ 4 पैकी 3  
 

प्रपत्र – अ 

विपाई, गट-ड या संिगाची वि.1.1.2017 रोजीची अवंतम ज्येष्ठता सूची 

अ .क्र  ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांि प्रिगम 
(वनयुक्तीनंतर 
प्रिगम बिलला 
असल्यास त्याचा 
विनांक) 

जन्म तारीख विपाई 
पिािरील 
वनयुक्ती 
विनांक 

वनयुक्तीचा 

मागम  

ज्येष्ठता 
विनांक / 
ज्येष्ठतेचा 
मानीि विनांक 

सेिावनिृत्तीचा 

विनांक 

िैक्षवर्क 

अहमता 

अवभप्राय 

(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती मा.म.दमशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1161 20.7.1113 अनुकंपा 20.7.1113 30.6.2021 7 वी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.शो.मोदहते अ.जा. 2.10.1170 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 वी पास -- 

3 3 श्री.स.ंआ.जावळे अ.जा 11.7.1174 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 31.7.2034 9 वी पास -- 

4 4 श्री.म.र्ं.वाघमारे अ.जा. 1.7.1183 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.6.2043 8 वी पास -- 

5 5 श्री.मो.यु.छोटुदमया खुला 3.11.1187 6.3.2013 अनुकंपा 6.3.2013 30.11.2047 8 वी पास -- 

6 6 श्री.म.का.अदहरे अ.जा 10.12.1186 16.7.2015 अनुकंपा 16.7.2015 31.12.2046 8 वी पास -- 

 
  



शासन दनर्गय क्रमाकंः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1, 

 

पृष्ठ 4 पैकी 4  
 

प्रपत्र – अ 

शिपाई, गट-ड या संवगाची शि.1.1.2018 रोजीची अशंिम ज्येष्ठिा सूची 

अ.क्र ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांि प्रिगम 
(वनयुक्तीनं
तर प्रिगम 
बिलला  
असल्यास 
त्याचा 
विनांक) 

  जन्म तारीख विपाई 
पिािरील 
वनयुक्ती 
विनांक 

वनयुक्ती

चा मागम 

ज्येष्ठता 
विनांक 
/ज्येष्ठतेचा 
मानीि 
विनांक 

सेिावनिृत्तीचा 

विनांक 

िैक्षवर्क 

अहमता 

अवभप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती मा.म.दमशाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1113 30.6.2021 7 वी पास -- 

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

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

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

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

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