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महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळातील 
“सविि,गट-अ” या सिंगातील अविकाऱयांिी 
वि.1.1.2001 ते वि.1.1.2010 या कालाििीतील 
अवंतम सामावयक ज्येष्ठता सिूी. 

 
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 : 5 जूि, 2018 

 
 िािा :  मराठी भाषा विभाग, शासि पवरपत्रक क्र.विज्येसू-2014/प्र.क्र.87/आस्था-2 वि.14.02.2017. 
 

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

मंडळ कायालयातील सविि या गट-अ राजपवत्रत अविकाऱयांिी  तात्परुती ज्येष्ठतासूिी संिभािीि शासि 

पवरपत्रकान्िये प्रवसध्ि करण्यात आली होती.  या संिभात  महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळास 

तात्परुत्या ज्येष्ठतासूिी सबंिंात सबंवंित अविका-यांि े काही आक्षेप असल्यास  ते कळविण्याबाबत कळविण्यात 

आले होते.  तथावप महाराष्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळाच्या वि.21.05.2018च्या पत्रान्िये तात्परुत्या 

ज्येष्ठतासिूीबाबत कोणतेही आक्षेप िसल्याि ेकळविले आहे.  सबब ज्येष्ठतासूिी अंवतम करण्यात येत असूि, या 

पवरपत्रकासोबत प्रपत्र-अ मध्ये जोडण्यात आली आहे. सिरहू ज्येष्ठतासूिी  सामान्य प्रशासि विभाग, शासि 

विणगय क्रमाकं : एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वि.21.10.2011 मिील सूििांिुसार करण्यात आलेली आहे.   

त्यािुसार वि.1.1.2001 ते वि.1.1.2010 या कालाििीिी अंवतम ज्येष्ठतासूिी प्रपत्र - “अ” अन्िये प्रवसध्ि 

करण्यात येत आहे. सविि पि वि.1.1.2001 रोजी तसिे सि 2008 ते सि 2010 या कालाििीत वरक्त होते.(सिर 

कालाििीत वरक्त पिाि ेकामकाज कायगभारािे सुरु होते.) 

2.  सिर ज्येष्ठतासिूी तयार करतािा मुख्यत्िकेरुि महाराष्र िागरी सेिा (ज्येष्ठतेि े विवियमि) 

वियमािली, 1982 मिील तरतुिींिा अिलंब करण्यात आला आहे. 
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3. सिर शासि पवरपत्रक महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ि 

करण्यात आला असूि त्यािा सकेंतांक 201806051642076033 असा आहे. हा आिेश वडजीटल स्िाक्षरीिे 

साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्रािे राज्यपाल यांच्या आिेशािुसार ि िािािे, 

 

 
 
         (मं.प.कुडतरकर) 
        कायासि अविकारी,महाराष्र शासि. 
प्रवत, 

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

 

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


प्रपत्र - अ 

सचिव, गट-अ या संवगािी चि.1.1.2001 ते चि.1.1.2010 रोजीिी अचंतम ज्येष्ठतासिूी 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (चनयकु्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्यािा 

चिनांक) 

जन्म तारीख सचिव 

पिावरील 

चनयकु्ती चिनांक 

चनयकु्तीिा मागग 

(सरळसेवनेे / 

पिोन्नतीने) 

ज्येष्ठता चिनांक 

/ ज्येष्ठतेिा 

मानीव चिनांक 

सेवाचनवृत्तीिा 

चिनांक 

शैक्षचिक 

अर्गता 

अचिप्राय 

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

1 1 श्री.ज.बा.सकपाळ अ.जा. 1.6.1949 31.1.2001 म.लो.आ. 31.1.2001 31.5.2007 एम.ए. -- 
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