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महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळातील 
“सहायक सविि,गट-ब” या संिगातील अविकाऱयािंी 
वि.1.1.2001 ते वि.1.1.2010 या कालाििीतील 
तात्परुती सामावयक ज्येष्ठता सूिी. 

 
महाराष्र शासि 
मराठी भाषा विभाग, 

शासि पवरपत्रक क्रमांक : विज्येसू-2014/प्र.क्र.87/आस्था-2, 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
वििांक : 14 फेब्रिुारी, 2017 

 
 िािा :  सामान्य प्रशासि विभाग, शासि विर्गय क्रमाकं- एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, 
  वि.21.10.2011. 
 

शासि पवरपत्रक 
 मराठी भाषा विभागाच्या विर्ममतीिंतर या विभागाच्या अवििस्त महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती 

मंडळ कायालयातील सहायक सविि या गट-ब राजपवत्रत अविकाऱयांिी सामान्य प्रशासि विभाग, शासि विर्गय 

क्रमांक : एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वि.21.10.2011 मिील तरतुिीिुसार वि.1.1.2001 ते 

वि.1.1.2010 या कालाििीिी तात्परुती ज्येष्ठतासूिी प्रवसध्ि कराियािी आहे. त्यािुसार वि.1.1.2001 ते 

वि.1.1.2010 िी तात्परुती ज्येष्ठतासूिी पवरवशष्ट - “अ” अन्िये प्रवसध्ि करण्यात येत आहे.   

2.  सविि, महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ यांिा वििंती करण्यात येते की, सिर पवरपत्रक 

ि त्यासोबतिी ज्येष्ठतासूिी सबंवंित अविकाऱयांच्या (सेिावििृत्त झालेल्या अविकाऱयासंह) वििशगिास आर्ािी. 

तसेि सिर ज्येष्ठतासूिीत काही आ्पे / त्रटुी असतील तर याबाबत संबवंित अविकाऱयांिी 1  वििसांच्या आत 

सविि, महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ यांच्याकडे विििेि सािर करण्याच्या सूििा द्याव्यात. 

त्यािप्रमारे् पंिरा वििसांच्या कालाििीत प्राप्त झालेल्या अविकाऱयांच्या विििेिांतील िस्तुथिस्थती सविि, 

महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ यािंी त्या अविकाऱयांि ेसेिापसु्तक ि अन्य उपलब्ि अवभलेखािरुि 

तपासूि कायालयाच्या अवभप्रायासह या विभागाकडे 1  वििसांच्या आत कळिाि ेम्हर्िू त्यािी पडताळर्ी करुि 

ज्येष्ठतासिूीत आिश्यक ते बिल कररे् श्य होईल. विवहत कालाििीत आ्पे / मावहती प्राप्त ि झाल्यास 

ज्येष्ठतासिूीत िमूि केलेला तपशील बरोबर असल्यािे गहृीत िरुि अंवतम ज्येष्ठतासिूी प्रवसध्ि करण्यात येईल. 



शासि पवरपत्रक क्रमांक : विज्येसू-2014/प्र.क्र.87/आस्था-2 
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3. सिर शासि पवरपत्रक महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ि 

करण्यात आला असूि त्यािा संकेतांक 2017021414 7  9633 असा आहे. हा आिेश वडजीटल स्िा्रीिे 

सा्ांवकत करुि काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्रािे राज्यपाल यांच्या आिेशािुसार ि िािािे, 

 
 
         (िंिा मा.राऊत) 
           अिर सविि, महाराष्र शासि. 
प्रवत, 

1.  सविि, महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई 
2. संबवंित अविकारी (महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळामाफग त). 
3.  वििड िस्ती. 

 

 

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


 

प्रपत्र - अ 

सहायक सचिव, गट-ब या सवंगािी चि.1.1.2001 ते 1.1.2010 रोजीिी तात्परुती ज्येष्ठतासिूी 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (चनयकु्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्यािा 

चिनांक) 

जन्म तारीख सहायक सचिव 

पिावरील 

चनयकु्ती चिनांक 

चनयकु्तीिा मागग 

(सरळसेवनेे / 

पिोन्नतीने) 

ज्येष्ठता चिनांक 

/ ज्येष्ठतेिा 

मानीव चिनांक 

सेवाचनवृत्तीिा 

चिनांक 

शैक्षचिक 

अहगता 

अचिप्राय 

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

1 1 श्री.पा.मं.लोंढे खुला 1.6.1954 18.10.1966 म.लो.आ. 18.10.1996 31.5.2012 बी.ए. -- 
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