
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) 
मधील विपाई या संिगातील 
कममचाऱयाचंी वि.1.1.2017     
ते वि.1.1.2018 या 
कालािधीतील अंवतम ज्येष्ठता 
सूची. 

महाराष्र िासन 
मराठी भाषा विभाग 

िासन वनर्मय क्रमांकः सकंीर्म-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1, 
मािाम कामा मागम, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 18 जुलै, 2018. 

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

 2) मराठी भाषा विभाग, िासन पवरपत्रक क्रमाकं : सकंीर्म-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1, 
                 वि.18.05.2018. 
 

िासन पवरपत्रक 

मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील विपाई, गट-ड सिगंातील  कममचाऱयाचंी  वि.1.1.2017 ते 

वि.1.1.2018 या कालािधीतील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची वि.18.5.2018 च्या पवरपत्रकान्िये प्रवसध्ि 

करण्यात आली होती. सिर पवरपत्रकास कोर्ीही आक्षपे / हरकत घेतली नसल्याने सोबत जोडलेल्या 

“प्रपत्र-अ” प्रमारे् ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रिासन विभाग, िासन वनर्मय क्रमाकं : एसआरव्ही-

2011/प्र.क्र.284/12, वि.21.10.2011 मधील तरतुिीनुसार अंवतम करण्यात येत आहे.  

2. सिर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्ििेरुन महाराष्र नागरी सेिा (ज्येष्ठतेचे विवनयमन), 

वनयमािली, 1982 मधील तरतूिींचा अिलंब करण्यात आला असून ज्येष्ठतेचे विवनयमन त्यानुसार 

करण्यात आलेले आहे. 



िासन वनर्मय क्रमांकः संकीर्म-2018/प्र.क्र.74/आस्था-1 

 

पषृ्ठ 4 पैकी 2  
 

3. सिर िासन पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201807181549087233 असा आहे. हा आिेि 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आिेिानुसार ि नािाने,  

 

            (ऐश्वया वन. गोिकेर) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्र िासन 

प्रवत, 
सिम विपाई, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

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

 

 

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


प्रपत्र : अ 

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

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांि प्रिगम 

(वनयुक्तीनंतर 

प्रिगम बिलला 

असल्यास 

त्याचा विनाकं) 

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.वमिाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 िी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.िो.मोवहते अ.जा. 2.10.1970 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 िी पास -- 

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

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

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

6 6 श्री.म.का.अवहरे अ.जा 10.12.1986 16.7.2015 अनुकंपा 16.7.2015 31.12.2046 8 िी पास -- 
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प्रपत्र : अ 

विपाई, गट-ड या संिगाची वि.1.1.2018 रोजीची अवंतम ज्येष्ठता सचूी 

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.वमिाळ भ.ज.(ब) 26.6.1969 20.7.1993 अनुकंपा 20.7.1993 30.6.2029 7 िी पास -- 

2 2 श्रीमती ली.िो.मोवहते अ.जा. 2.10.1970 11.4.2012 अनुकंपा 11.4.2012 30.10.2030 7 िी पास -- 

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

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

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

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