
 

मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील विपाई 
या संिगातील कममचाऱयाचंी 
वि.1.1.2019 या कालािधीतील 
तात्पुरती सामावयक ज्येष्ठता सूची.   

महाराष्र िासन 
मराठी भाषा विभाग 

िासन वनर्मय क्रमांकः संकीर्म-2019/प्र.क्र.24/आस्था-1 
मािाम कामा मागम, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 22.1.2019. 

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

वि.21.10.2011. 
िासन पवरपत्रक 

 

मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील विपाई संिगातील वि.1.1.2019 या कालािधीतील तात्पुरती 

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

वि.21.10.2011 अन्िये विलेल्या सूचनानुंसार तयार करण्यात येत आहे. 

2. विपाई संिगातील कममचाऱयानंी सिर ज्येष्ठतासूचयामंध्ये काही िास्तविक चकुा अथिा त्रटुी 

रावहल्या असतील अथिा याबाबत काही वनििेन सािर कराियाचे असल्यास त्यानंी वि.14.2.2019 

पयंत या कायासनाकडे वनििेन सािर कराि.े जर सिर विनाकंापयंत काही आक्षपे प्राप्त झाले नाहीत 

तर संबंवधत कममचा-याचंे काही आक्षपे  नाहीत असे गृहीत धरुन तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचया अंवतम करण्यात 

येतील. 



िासन वनर्मय क्रमांकः संकीर्म-2019/प्र.क्र.24/आस्था-1 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2  
 

3. सिर िासन वनर्मय महाराष्र िासनाचया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 201901221129503533 असा आहे. हा आिेि 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचंया आिेिानुसार ि नािाने.  

 (ऐश्वया वन. गोिकेर) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्र िासन 
 
 

प्रवत, 
1) 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/


पत्र - अ 
विपाई, गट-ड या संिगाची वि.1.1.2019 रोजीची अवंतम ज्येष्ठता सूची 

 
अ. 
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्रमांक 

नांि प्रिगम 
(वनयुक्तीनं
तर 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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