
      महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळातील सविि 
      या संिर्गािी वि. 01.01.2011 ते वि.01.01.2018 या 
      कालािधीिी तात्पुरती िर्षिार ज्येष्ट्ठतासूिी प्रवसद्ध करणे. 

महाराष्ट्र शासि 
मराठी भार्ा विभार्ग, 

शासि पवरपत्रक, क्रमाकं : विज्येसू-2018/प्र.क्र.81/आस्था-2, 
ििीि प्रशासि भिि, 8 िा मजला, 

मािाम कामा मार्गष, हुतात्मा राजरु्गरु िौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

वििाकं : 31.12.2018 
 

 िािा :   
   1) मराठी भार्ा विभार्ग, शासि पवरपत्रक, क्रमाकं विज्येसू-2014/ 

      प्र.क्र.87/आस्था-2, वि.05.06.2018 
  2) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळािे पत्र क्रमाकं- 
      विविमं-2018/सविि ज्येष्ट्ठतासूिी/2418, वि. 06.12.2018 
 

शासि पवरपत्रक 

िरील संिभष (1) अन्िये महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळातील सविि या संिर्गांतील 

(र्गट-अ) अवधकाऱयािंी वि.01.01.2001 ते वि.01.01.2010 या कालािधीिी अंवतम सामावयक 

ज्येष्ट्ठतासूिी प्रवसद्ध करण्यात आली आहे. संिभष (2) मधील तपशीलाच्या अिुर्ंर्गािे आता सिर 

मंडळातील सविि या सिंर्गांतील (र्गट-अ) अवधकाऱयािंी वि.01.01.2011 ते वि.01.01.2018 या 

कालािधींिी तात्पुरती िर्षिार ज्येष्ट्ठतासूिी प्रवसद्ध करण्यात येत आहे. वि.01.01.2011 ते 

वि.14.02.2012 या कालािधीत सिर सविि हे पि वरक्त होते. या बाबी वििारात घेऊि या 

पवरपत्रकासोबत  वि.01.01.2011 ते वि.01.01.2018 या कालािधीिी तात्पुरती िर्षिार ज्येष्ट्ठतासूिी 

प्रवसद्ध करण्यात येत आहे. 
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2. सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ यािंा वििंती करण्यात येते की, सिर 

पवरपत्रक ि त्यासोबतिी तात्पुरती िर्षिार ज्येष्ट्ठतासूिी संबंवधत अवधकाऱयांिा (सेिावििृत्त झालेल्या 

अवधकाऱयासंह) पाठविण्यात यािी ि ज्येष्ट्ठतासूिीसंबंधात काही आक्षपे/सूििा कराियाच्या असल्यास 

त्या ज्येष्ट्ठतासूिी प्राप्त झाल्यापासूि 15 वििसात मंडळाकडे पाठविण्याच्या त्यािंा सूििा िेण्यात 

याव्यात. सिर कालािधीत प्राप्त झालेल्या आक्षपे/सूििा याबंाबत  मंडळाच्या अवभलेखािरुि तपासूि 

लिकरात लिकर िस्तुस्स्थती ि मंडळािे अवभप्राय यासंह आिश्यक प्रस्ताि शासिाच्या वििाराथष 

पाठविण्यात यािा. 

सिर शासि विणषय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यािा संकेताक 201812311726390633असा आहे. हा आिेश 

वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आिेशािुसार ि िािािे.  
            
 
            
 
 
                 (मं.प. कुडतकर) 
                          कायासि अवधकारी 
 

प्रवत, 
1.  सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ, मंुबई. 
2. संबंवधत अवधकारी (महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळामार्ष त). 
3.  वििड िस्ती. 

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


सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ र्गट-अ या संिर्गािी वि.01.01.2013 िी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 
 

अ. 
क्र. 

ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

िांि प्रिर्गष  जन्म तारीख सविि पिािरील 
वियवमत 

वियुक्ती वििांक 

वियुक्तीिा मार्गष 
(सरळसेिा / 

पिोन्नती) 

सरळसेिा 
(रु्गणित्ता 
क्र./ िर्ष) 

ज्येष्ट्ठता/ 
ज्येष्ट्ठतेिा 

मािीि वििांक 

सेिावििृत्ती 
वििांक 

शैक्षवणक 
अहषता 

अवभप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती सु. र्ग. 

पिार 
खुला 27.02.1960 15.02.2012 सरळसेिा 2011 15.02.2012 28.02.2018 एम.ए. बीएड् --- 

 

सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ र्गट-अ या संिर्गािी वि.01.01.2014 िी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 
 

अ. 
क्र. 

ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

िांि प्रिर्गष  जन्म तारीख सविि पिािरील 
वियवमत 

वियुक्ती वििांक 

वियुक्तीिा मार्गष 
(सरळसेिा / 

पिोन्नती) 

सरळसेिा 
(रु्गणित्ता 
क्र./ िर्ष) 

ज्येष्ट्ठता/ 
ज्येष्ट्ठतेिा 

मािीि वििांक 

सेिावििृत्ती 
वििांक 

शैक्षवणक 
अहषता 

अवभप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती सु. र्ग. 

पिार 
खुला 27.02.1960 15.02.2012 सरळसेिा 2011 15.02.2012 28.02.2018 एम.ए. बीएड् --- 

 

सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ र्गट-अ या संिर्गािी वि.01.01.2015 िी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 
 

अ. 
क्र. 

ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

िांि प्रिर्गष  जन्म तारीख सविि पिािरील 
वियवमत 

वियुक्ती वििांक 

वियुक्तीिा मार्गष 
(सरळसेिा / 

पिोन्नती) 

सरळसेिा 
(रु्गणित्ता 
क्र./ िर्ष) 

ज्येष्ट्ठता/ 
ज्येष्ट्ठतेिा 

मािीि वििांक 

सेिावििृत्ती 
वििांक 

शैक्षवणक 
अहषता 

अवभप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती सु. र्ग. 

पिार 
खुला 27.02.1960 15.02.2012 सरळसेिा 2011 15.02.2012 28.02.2018 एम.ए. बीएड् --- 
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सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ र्गट-अ या संिर्गािी वि.01.01.2016 िी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 

सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ र्गट-अ या संिर्गािी वि.01.01.2017 िी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 

सविि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश विर्ममती मंडळ र्गट-अ या संिर्गािी वि.01.01.2018 िी तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूिी 

 

अ. 
क्र. 

ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

िांि प्रिर्गष  जन्म तारीख सविि पिािरील 
वियवमत 

वियुक्ती वििांक 

वियुक्तीिा मार्गष 
(सरळसेिा / 

पिोन्नती) 

सरळसेिा 
(रु्गणित्ता 
क्र./ िर्ष) 

ज्येष्ट्ठता/ 
ज्येष्ट्ठतेिा 

मािीि वििांक 

सेिावििृत्ती 
वििांक 

शैक्षवणक अहषता अवभप्राय 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती सु. र्ग. 

पिार 
खुला 27.02.1960 15.02.2012 सरळसेिा 2011 15.02.2012 28.02.2018 एम.ए. बीएड् --- 

अ. 
क्र. 

ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

िांि प्रिर्गष  जन्म तारीख सविि पिािरील 
वियवमत 

वियुक्ती वििांक 

वियुक्तीिा मार्गष 
(सरळसेिा / 

पिोन्नती) 

सरळसेिा 
(रु्गणित्ता 
क्र./ िर्ष) 

ज्येष्ट्ठता/ 
ज्येष्ट्ठतेिा 

मािीि वििांक 

सेिावििृत्ती 
वििांक 

शैक्षवणक अहषता अवभप्राय 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती सु. र्ग. 

पिार 
खुला 27.02.1960 15.02.2012 सरळसेिा 2011 15.02.2012 28.02.2018 एम.ए. बीएड् --- 

अ. 
क्र. 

ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

िांि प्रिर्गष  जन्म तारीख सविि पिािरील 
वियवमत 

वियुक्ती वििांक 

वियुक्तीिा मार्गष 
(सरळसेिा / 

पिोन्नती) 

सरळसेिा 
(रु्गणित्ता 
क्र./ िर्ष) 

ज्येष्ट्ठता/ 
ज्येष्ट्ठतेिा 

मािीि वििांक 

सेिावििृत्ती 
वििांक 

शैक्षवणक अहषता अवभप्राय 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 1 श्रीमती सु. र्ग. 

पिार 
खुला 27.02.1960 15.02.2012 सरळसेिा 2011 15.02.2012 28.02.2018 एम.ए. बीएड् --- 
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