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महाराष्ट्र शासन 

माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, 
17 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 

मादाम र्ामा मार्क,  हुतात्मा राजर्रुु चौर्, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-400 032. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
क्र.प्रहवस्था-12(2022)/उसं/मास-अंहतम.सेज्येस(ू1.1.2022)/र्ा-1/661   हदनांर् : 24.03.2022 
 

पररपत्रक 
   
  महासंचालनालयातील उपसंपादर्/माहहती सहायर् र्ट-र् या संवर्ातील र्मकचाऱयांची हद. 1 जानेवारी, 
2022 स्स्थत तात्परुती सेवाज्येष्ठता सचूी, र्ायालयीन पहरपत्रर् क्र.प्रहवस्था-12(2022)/उसं-मास-ता.सेज्येस-ू
(1.1.2022)/र्ा-1/430  हदनांर् 14/02//2022 अन्चये  प्रहसध्द र्रण्यात आली आहे.  सदर तात्परूती 
सेवाज्येष्ठतासचूीच्या अनषंुर्ाने संबंहधतांर्डून हवहहत मदुतीत प्राप्त झालेल्या त्रटुी/आक्षेप याबाबत योग्य त्या 
सधुारणा र्रुन हद. 1 जानेवारी, 2022 स्स्थत अंहतम सेवाज्येष्ठता सचूी या द्वारे प्रहसध्द र्रण्यात येत आहे.   
  हद.01.01.2022 स्स्थत उपसंपादर्/माहहती सहायर् र्ट-र् या संवर्ातील र्मकचाऱयांची अंहतम 
सेवाज्येष्ठता सचूी www.dgipr.maharashtra.gov.in या शासर्ीय संरे्त स्थळावर उपलब्ध र्रून देण्यात येत 
आहे. 
  मारहती व जनसंपकक  महासंचालनालयातील उपसंपादक/मारहती सहायक गट-क या संवगातील सवक 
कमकचाऱयांनी सदर सेवाज्येष्ट्ठतासचूीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी.  
 
               सही/- 
                  (र्णेश रामदासी) 
                       संचालर् (माहहती)(प्रशासन) 
प्रहत, 
  सवक उपसंपादर्/माहहती सहायर् 
 
सोबत : हद.01.01.2022 स्स्थत अंहतम सेवाज्येष्ठता सचूी 
 
 

 

http://www.dgipr.maharashtra.gov.in/
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मारहती व जनसंपकक  महासंचालनालयातील  
उपसंपादक / मारहती सहायक गट – क  

या संवगातील कमकचाऱयांची 
रदनांक 1.1.2022 स्स्थत अंरतम ज्येष्ट्ठतासचूी 
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परररशष्ट्ट तीन 
1) संवर्ाचे नाव :-                       , र्ट-र् 

2) वेतनश्रेणी :- एस-14 : 38600-122800 

3) हद. 1 जानेवारी, 2022 रोजीची अंहतम ज्येष्ठतासचूी  (हद.01.01.2021 ते हद.31.12.2021 या र्ालावधीत र्ायकरत र्मकचाऱयांची ) 

 
हनयम 3 
(2) (ब) 
नसुार 

ज्येष्ठता 
क्रमांर् 

शासर्ीय र्मकचाऱयाचे 
नांव / र्ायकरत असलेल्या 

र्ायालयाचे नाव 

संबंहधत 
पदावरील 

हनयकु्तीचा मार्क 

जन्म हदनांर् प्रवर्क हनयम 3(2)(अ) 
नसुार संवर्ात 
प्रत्यक्ष रूज ू

हदनांर् 

ज्येष्ठतेचा 
हदनांर् 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांर् 

शैक्षहणर् अहकता 
(ज्या पदांसाठी 

आवश्यर् आहे 
तेथेच हा रर्ाना 
अंतभूकत र्रावा.) 

शेरा 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 
1   .                     

    ,  
हजल्हा माहहती र्ायालय, 

उस्मानाबाद 

         
 

16.12.1982      23.11.2012  31.12.2040   .ए.          
       

                    
       

2       अस्श्वनी पजुारी 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (प्रर्ाशने 
    ) 

         9.7.1982 भ.ज. ( ) 29.12.2012  31.07.2040   .ए. 
                 

     

                    
       

3   .          ज       , 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 
मखु्यालय, मुंबई 

           2.7.1982      14.2.2013  31.07.2040   .ए. 
  .ज . 
ए .ज . 

                    
       (मा.उपमखु्यमंत्री 

र्ायालयात सेवा हद.27.1.20 
पासनू) 

4   .             ज  
भ    , 

                 ,     
     . 

        न 
 

21.3.1983      14.2.2013  31.03.2041   .ए. 
  .ए .  . 
ए .  .ज . 

                    
       

5   .                   , 
हवभार्ीय माहहती र्ायालय, 

अमरावती 

        न 
 

24.5.1985  .  . . 14.2.2013  31.05.2043 ए .ए. 
               
    ज       

                    
       

6   .                   
     , 

उप माहहती र्ायालय, 
सावंतवाडी, ससधदुरू्क 

           21.7.1979      14.2.2013  31.07.2037 ए .ए. 
               
    ज       
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7   .  ज    भ       , 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (हवसंर्) 

           25.12.1985   .  .  14.2.2013  31.12.2043 ए .ए. (   ) 
ज           
         

                    
       (मा. मखु्यमंत्री 

र्ायालयात सेवा 
हद.2.12.2019 पासनू) 

8   .                  , 
       र्ें द्र, औरंर्ाबाद  

           11.2.1983      29.5.2013  28.02.2041   .ए. ए .ए.ए . 
  .ज . ए .    

                    
       

9   .      भ             , 
हजल्हा              , 

धळेु 

           14.1.1976  .  .  14.2.2013  31.01.2034   .ए. 
ए .  .ज . 

                    
       

10   .           ढ  , 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (हवसंर्) 

           20.11.1981  .  .  29.5.2013  30.11.2039 ए .  .ए .ए  
  .  .ए . 

                    
       

11                  
    , 

उप             , 
खामर्ांव, बलुढाणा 

           25.5.1982  .  .  14.2.2013  31.05.2040   .ए. ए .ए .  .                     
       

12                    
      , 

संचालर्(मा), र्ायालय 
       

          03.12.1981      
 (     ) 

14.02.2013  31.12.2039 ए .ए. 
ए .  .ए . 

ए .       ए   ज  

शा.रन. सा.प्र.रव., क्र.मावज-
2020/572/ प्र.क्र.159/34-
अ, रद.13.8.2021 अन्वये  
सहायक संचालक (मारहती)/ 
मारहती अरधकारी, गट-ब या 

संवगात रनयकु्ती. 
13          ज           

     , 
संचालर्(मा), र्ायालय 

औरंर्ाबाद  

           10.9.1983      
 (     ) 

14.2.2013  30.09.2041   .ए. 
ए .ए 

ए .  .  . 

                    
       

खंड रदनांक 1.1.2014 ते रदनां क 31.12.2014 
14 श्री.तानाजी अंरु्श घोलप,  

उप             , 
उमरखेड, यवतमाळ 

     देशन  
 

22.11.1987 खलुा 1.9.2014  30.11.2045 बी.ए. 
एम.जे.सी 

                    
       

15 श्री. र्णेश हशवप्रसाद फंुदे,  
हजल्हा माहहती र्ायालय, 

पणेु 

     देशन  1.5.1985 भ.ज. (ड) 2.9.2014  31.05.2043 एम.ए. 
एम.सी.जे. 

                    
       

16 श्री. प्रभार्र हजवनाजी 
बाराहाते, 

माहहती र्ें द्र, नार्परू 

     देशन  
 

9.3.1983 भ.ज. (र्) 5.9.2014  31.03.2041 एम.ए. 
एम.सी.जे. 
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17 श्री. प्रवीण शामराव भरूरे्, 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (हवसंर्) 

     देशन  20.6.1985 अ.ज. 5.9.2014  30.06.2043 एम.ए. 
बी.एङ 
बी.जे. 

                    
       

18 श्री. पवन लक्ष्मण राठोड,  
 माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (हवसंर्) 

     देशन  14.9.1990 हवजा. (अ) 1.9.2014  30.09.2048 हड. एड. 
बी.ए.  
डी.जे. 

                    
       

19 श्री.हवजय वसंतराव राऊत, 
हवभार्ीय माहहती र्ायालय, 

वधा 

     देशन  14.1.1982 अ.ज. 
(अपंर्) 

1.9.2014  31.01.2040 बी.ए. 
डी.जे. 

                    
       

20 श्री.हवलास सार्वेर्र   
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (महान्यजु) 

पदोन्नती  4.04.1976 इमाव 7.10.2014  30.4.2034 पत्रर्ाहरता पदवी सेवा ज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

खंड रदनांक 1.1.2015 ते रदनां क 31.12.2015 
21 श्री.जयंत लक्ष्मीनारायण 

र्पे, उपमाहहती र्ायालय, 
हशडी  

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015,  
र्णुवत्ता क्र.1 

 (र्णु – 108) 

20.1.1967 खलुा 26.06.2015 -- 31.1.2025 बी.ए. 
बी.जे. 

                          . 
हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा 

हद.20.3.2015, 
 र्णुवत्ता क्र.1 
 (र्णु – 108) 

22 श्री.अमोल हशवर्ांत 
महाजन, हजल्हा माहहती 

र्ायालय 
 जालना 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015,  
र्णुवत्ता क्र.2 
 (र्णु – 101) 

7.9.1976 खलुा 26.06.2015 -- 30.9.2034 बी.जे.                            
हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा 

हद.20.3.2015,  
र्णुवत्ता क्र.2 
 (र्णु – 101) 

23 श्री.संदीप प्रताप र्ावीत, 
हजल्हा माहहती र्ायालय,  

नंदबूार 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015, 
माहहती सहायर् 
र्णुवत्ता क्र.3 
 (र्णु – 96) 

14.11.1980 अ.ज. 18.1.2020 26.6.2015 30.11.2038 बी.ए. 
पत्रर्ाहरता पदवी 

र्ायालयीन आदेश 
हद.18.1.2020 मध्ये नमदू 
रे्ल्यानसुार             

               र्रण्यात आली 
आहे.  हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा 
हद.20.3.2015, र्णुवत्ता क्र.3  

(र्णु – 96) 
कायालयीन आदेश क्र.प्ररवस्था-

12(2021)/मानीव 
रदनांक/मा.स./का-1/147 

रद.18.1.2022 अन्वये मानीव 
रदनांक मंजूर) 
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24 श्री.एर्नाथ तरु्ाराम पोवार, 
हवभार्ीय माहहती र्ायालय, 

र्ोल्हापरू 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015, 
र्णुवत्ता क्र.4  
 (र्णु – 91) 

02.08.1971 खलुा 26.06.2015 -- 31.08.2029 एम.ए.-1997 
एम.सी.जे.- 

पत्रर्ाहरता पदहवर्ा 

                    
       हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.20.3.2015,  
र्णुवत्ता क्र.4 (र्णु – 91) 

25 श्री.र्जानन हवठ्ठल जाधव 
हजल्हा माहहती र्ायालय, 

यवतमाळ 
(सेवा हज.मा.र्ा., चंद्रपरू) 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015, 
र्णुवत्ता क्र.5 
 (र्णु – 91) 

 

28.1.1975 इमाव 30.12.2019 26.6.2015 31.1.2033 बी.एस.सी.-1998 
पत्रर्ाहरता पदहवर्ा 

र्ायालयीन आदेश हद.30.12.2019 
मध्ये नमदू रे्ल्यानसुार             
               र्रण्यात आली. 

हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा 
हद.20.3.2015,  

र्णुवत्ता क्र.5 (र्णु – 91) 
र्ायालयीन आदेश क्र.प्रहवस्था-

12(2021)/मानीव हदनांर्/मा.स./र्ा-
1/147 हद.18.1.2022 अन्वये मानीव 

हदनांर् मंजरू) 

खंड रदनांक 1.1.2016 ते रदनांक 31.12.2016 
26 श्री.संजय दहाट 

अहधपहरक्षर्, पसु्तरे् व 
प्रर्ाशने, मुंबई 

पदोन्नती 24.12.1963 अ.जा. 11.02.2016  31.12.2021 पत्रर्ाहरता पदहवर्ा रनयत वयोमानाने रदनांक 
31.12.2021 रोजी 
सेवारनवतृ्त झाले. 

खंड रदनांक 1.1.2017 ते रदनांक 31.12.2017 
27 श्री.प्रवीण श्री. रु्लर्णी 

माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय,  
मखु्यालय, मुंबई  
(प्रर्ाशने शाखा) 

पदोन्नती  29.12.1981 खलुा 13.10.2017  31.12.2039 बीएसस्सी, 
पत्रर्ाहरता पदवी 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

28 श्री.अतलु पांडे 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (वतृ्तहचत्र 
शाखा) 

पदोन्नती  01.03.1988 खलुा 13.10.2017  31.03.2046 बी.ए. 
पत्रर्ाहरता पदवी 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

29 श्री. धीरज हदलीपराव 
खडसे, 

माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय,  
मखु्यालय, मुंबई   
(महान्यजु शाखा) 

पदोन्नती  23.9.1983 अ.जा. 13.10.2017  30.9.2041 बी.ए. 
बी.एम.सी. 

पत्रर्ाहरता पदहवर्ा 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

30 श्री.र्जानन रा. पाटील  
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय,  
मखु्यालय, मुंबई  
(प्रर्ाशने शाखा) 

पदोन्नती  22.05.1982 इ.मा.व 13.10.2017  31.05.2040 बी.एसस्सी, 
एम.जे.सी, 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 
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31 श्री.राजाराम हश.देवर्र  
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 
 मखु्यालय, मुंबई  
(प्रर्ाशने शाखा) 

पदोन्नती  18.11.1987 इ.मा.व 13.10.2017  30.11.2045 एम.ए. 
पत्रर्ाहरता पदहवर्ा 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

32 श्री. धोंहडराम श्री. अजूकन  
हजमार्ा, सोलापरू 

पदोन्नती  01.02.1978 भ.ज. (र्) 13.10.2017  29.02.2036 बी.ए. एम.जे.सी. सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

33 श्रीमती श्रद्धा मेश्राम  
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (हवसंर्) 

पदोन्नती  11.12.1984 अ.जा. 
महहला 

13.10.2017  31.12.2042 बी.ए. 
(अथकशास्त्र) 

पत्रर्ाहरता पदहवर्ा 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

34 श्रीमती संहर्ता हबसांदे्र  
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (हवसंर्) 

पदोन्नती 14.03.1976 अ.जा. 
महहला 

13.10.2017  31.03.2034 एम.ए. (अथक) 
बी.सी.जे., 

मास र्म्यहुनरे्शन 

रद.11.04.2021 रनधन  
रोजी झाले. 

 

35 श्रीमती जयश्री र्ोल्हे  
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय,  
मखु्यालय, मुंबई  
(वतृ्तहचत्र शाखा) 

पदोन्नती  15.09.1986 अ.ज. 
महहला 

13.10.2017  30.09.2044 एम.ए.मास हरलेशन, 
बी.सी.जे., बीएड. 

सेवाज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती 

खंड रदनांक 1.1.2018 ते रदनांक 31.12.2018 
रनरंक 

खंड रदनांक 1.1.2019 ते रदनांक 31.12.2019 
रनरंक 

खंड रदनांक 1.1.2020 ते रदनांक 31.12.2020 
36 श्री. संदीप प्रर्ाश राठोड 

प्रर्र्षषत प्रहसध्दी पथर्, 
घोडेर्ाव, हजमार्ा, पणेु 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

7.12.1987 (हव.जा.(अ) 19.3.2020  31.12.2045 बी.ए. / हड. एड. 
हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

एम.ए. (public 
service) 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.1 
(र्णु – 160) 

37 श्री. रोहहदास र्ावडे, 
माहहती सहायर्, उपमाहहती 

र्ायालय, बारामती 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

26.11.1966 (खलुा) 19.3.2020  30.11.2024 पदवीधर 
हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.2 
(र्णु – 156) 

38 श्री. रणहजत आण्णासो 
पवार 

हजल्हा माहहती र्ायालय, 
ससधदुरु्क 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

1.6.1976 हव.जा(अ) 19.3.2020  31.5.2034 बी.ए. 
हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.3 (र्णु - 141) 
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39 श्री. सहुनलदत्त महादेवराव 
जांभळेू 

हजल्हा माहहती र्ायालय, 
नार्परू 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

3.8.1970 (अ.ज.) 19.3.2020  31.8.2028 एम.ए. पॉहलहटर्ल 
बी.जे. 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.4 
(र्णु – 139) 

40 श्री. चंद्रर्ांत समथकराव 
र्ारभारी, 

हजमार्ा, सहर्ोली 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

5.8.1975 (अ.ज.) 19.3.2020  31.8.2033 बी.ए. बी.जे.                     
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.5 
(र्णु – 138) 

41 श्री. योरे्श हवश्वास मोरे 
माहहती व जनसंपर्क  
महासंचालनालय, 

मखु्यालय, मुंबई (वतृ्त 
शाखा) 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

17.8.1989 (खलुा) 19.3.2020  31.8.2047 बी.र्ॉम 
हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.7 (र्णु – 132) 

42 श्रीमती अलर्ा राजेंद्र 
पाटील, 

हजमार्ा, नांदेड 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

1.1.1977 (खलुा) 19.3.2020  31.12.2034 बी.ए. बी.जे.                     
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.8 (र्णु – 129) 

43 श्रीमती र्ीतांजली महेश 
अवचट, 

हवमार्ा, पणेु 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

5.9.1976 खलुा 15.10.2020  30.9.2034 बी.ए. 
हडप्लोमा ॲण्ड 

जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.16.2.2020, 
आदेश  हद.15.10.2020  

र्णुवत्ता क्र.9 
(र्णु – 128) 

44 श्री. प्रहवण रामदास 
डोंर्रहदवे, 

हवमार्ा, र्ोर्ण भवन, 
नवी मुंबई 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

19.9.1981 (अ.जा.) 19.3.2020  30.9.2039 बी.ए. 
लीटरेचर 

हडप्लोमा ॲण्ड 
जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.10  (र्णु – 127) 

45 श्री. मनोहर भर्वान पाटील, 
उपमाहहती र्ायालय, 

मालेर्ाव 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

03.12.1977 (इमाव) 19.03.2020  31.12.2035 बी.ए. पॉहलहटक्स 
हडप्लोमा अँण्ड 

जनाहलझम 

रद.30.12.2021 रोजी रनधन 
झाले. 

                          , 
हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा 

हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.11 (र्णु – 120) 

46 श्री. रै्लास र्ोठीराम 
र्जहबये 

हजमार्ा, र्ोंहदया 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

4.12.1970 (अ.जा.) 19.3.2020  31.12.2028 बी.एस.सी. बी.जे.                     
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.12 (र्णु – 117) 
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47 श्री. सतीश आनंदराव 
बर्मारे, 

हजमार्ा, बलुडाणा 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

13.7.1984 (इमाव) 19.3.2020  31.7.2042 एम.ए. इर्ोनॉहमक्स 
हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.13 (र्णु – 114) 

48 श्री. हर्रण माधव डोळस 
हजमार्ा, नाहशर् 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

14.4.1975 (अ.जा.) 19.3.2020  30.4.2033 एम.ए.बी.जे.                     
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.14 (र्णु – 112) 

49 श्री. प्रहवण हनरंजन बावा 
हवमार्ा, नाहशर् 

हवभार्ीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 

16.2.2020 

17.2.1976 भ.ज.(ब) 19.3.2020  28.2.2034 बी.ए. 
 एम.ए (इहतहास)  

हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

                    
      , हवभार्ीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
र्णुवत्ता क्र.15 (र्णु – 111) 

 
 

हटप :  1) ज्येष्ठता क्रमांर् 25 येथील श्री. र्जानन जाधव यांची र्ायालयीन आदेश हद.30.12.2019 मध्ये नमदू रे्ल्यानसुार, मा.महाराष्र प्रशासर्ीय न्याहधर्रण, नार्परू 
येथील मळू अजक क्र. 704/2015च्या संदभात हद.19.11.2019 रोजी झालेल्या न्यायहनणकयाच्या अनषंुर्ाने                            र्रण्यात आली आहे. 
हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा हद.20.3.2015, मधील र्णुवत्ता क्र.5 (र्णु – 91) तसेच र्ायालयीन आदेश क्र.प्रहवस्था-12(2021)/मानीव हदनांर्/मा.स./र्ा-1/147 
हद.18.1.2022 अन्वये मानीव हदनांर् मंजरू 

  2) ज्येष्ठता क्रमांर् 23 येथील श्री. संदीप र्ावीत यांची र्ायालयीन आदेश हद.18.1.2020 मध्ये नमदू रे्ल्यानसुार, मा.महाराष्र प्रशासर्ीय न्याहधर्रण, नार्परू 
येथील मळू अजक क्र. 704/2015च्या संदभात हद.19.11.2019 रोजी झालेल्या न्यायहनणकयाच्या अनषंुर्ाने                            र्रण्यात आली आहे. 
हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा हद.20.3.2015, मधील र्णुवत्ता क्र.3 (र्णु – 96) तसेच र्ायालयीन आदेश क्र.प्रहवस्था-12(2021)/मानीव हदनांर्/मा.स./र्ा-1/147 
हद.18.1.2022 अन्वये मानीव हदनांर् मंजरू 
3) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन हवभार्, क्र.संहर्णक-2020/231/प्र.क्र.70/34-अ, हद.8.9.2020 अन्वये खलु्या प्रवर्ातील 1 पद भरण्यासाठी (अहधसंख्य पदाच्या 
अनषंुर्ाने) शासनाने सचूना हदल्यानसुार र्ायालयीन आदेश हनर्कहमत र्रण्यात आले आहेत. त्यानसुार ज्येष्ठता क्रमांर् 43 येथील श्रीमती र्ीतांजली अवचट 
यांची र्ायालयीन आदेश हद.15.10.2020 मध्ये नमदू रे्ल्यानसुार,                            र्रण्यात आली आहे. हवभार्ीय मयाहदत परीक्षा 
हद.16.2.2020, मधील र्णुवत्ता क्र.9 (र्णु – 128)  

 
सही/- 

   सहायर् संचालर् (आस्थापना) 
माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, 

मंत्रालय, मुंबई-32. 
 

 


