
भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक या संवर्गातील अधिकाऱयाचंी 
धि.1.1.2001 ते धि.1.1.2010 या कालाविीतील तात्परुती सामाधयक 
ज्येष्ठता सचूी. 

 
महाराष्र शासन 
मराठी भाषा धवभार्ग, 

 शासन पधरपत्रक क्रमाकंः भाज्येस-ू2016/प्र.क्र.69/आस्था-2, 
मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा राजर्गुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
धिनांक : 22  धिसेंबर, 2016, 

 

वाचा- सामान्य प्रशासन धवभार्ग, शासन धनर्गय क्रमांक - एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, 
 धि.21.10.2011. 
 

शासन पधरपत्रक 
 मराठी भाषा धवभार्गाच्या धनर्ममतीनंतर या धवभार्गाच्या अधिनस्त भाषा सचंालनालय कायालयातील भाषा 

संचालक या र्गट-अ राजपधत्रत अधिकाऱयांची सामान्य प्रशासन धवभार्ग, शासन धनर्गय क्रमाकं : एसआरव्ही-

2011/प्र.क्र.284/12, धि.21.10.2011 मिील तरतुिीनुसार  धि.1.1.2001 ते धि.1.1.2010 या कालाविीची 

तात्परुती ज्येष्ठतासूची प्रधसध्ि करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2001 व सन 2002 ची तात्परुती ज्येष्ठतासूची 

पधरधशष्ट - “अ” अन्वये प्रधसध्ि करण्यात येत आहे. तसचे सन 2003 ते सन 2010 या कालाविीत भाषा सचंालक 

पि धरक्त होते. 

2.  भाषा सचंालक, भाषा सचंालनालय यांना धवनंती करण्यात येते की, सिर पधरपत्रक व त्यासोबतची 

ज्येष्ठतासचूी संबधंित अधिकाऱयांच्या (सेवाधनवृत्त झालेल्या अधिकाऱयासंह) धनिशगनास आर्ावी. तसेच सिर 

ज्येष्ठतासचूीत काही आक्षपे / त्रटुी असतील तर याबाबत संबधंित अधिकाऱयानंी 15 धिवसांच्या आत भाषा 

संचालक, मंुबई यांच्याकिे धनविेन सािर करण्याच्या सचूना द्याव्यात. त्याचप्रमारे् पिंरा धिवसांच्या कालाविीत 

प्राप्त झालेल्या अधिकाऱयांच्या धनविेनांतील वस्तुस्स्थती भाषा संचालनालयाने त्या अधिकाऱयांच ेसेवापसु्तक व 

अन्य उपलब्ि अधभलेखावरुन तपासून कायालयाच्या अधभप्रायासह या धवभार्गाकिे 15 धिवसांच्या आत कळवाव े

म्हर्नू त्याची पिताळर्ी करुन ज्येष्ठतासूचीत आवश्यक ते बिल कररे् शक्य होईल. धवधहत कालाविीत आक्षपे 

/ माधहती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासचूीत नमूि केलेला तपशील बरोबर असल्याच े र्गृहीत िरुन अंधतम 

ज्येष्ठतासचूी प्रधसध्ि करण्यात येईल. 



शासन परिपत्रक क्रमाांकः भाज्येसू-2016/प्र.क्र.69/आस्था-2 

 
 

3. सिर शासन पधरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201612221310251333 असा आहे. हा आिेश धिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने, 

 
 
         (अपर्ा अ.र्गाविे) 
                         उप सधचव, महाराष्र शासन. 
प्रधत, 
1.  भाषा सचंालक, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
2. संबधंित अधिकारी (भाषा संचालनालयामार्ग त). 
3.  धनवि नस्ती. 
 

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


प्रपत्र - अ 

भाषा संचालक, गट-अ या सवंगाची दि.1.1.2001 रोजीची तात्परुती वदरष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (दनयकु्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्याचा 

दिनांक) 

जन्म तारीख भाषा संचालक 

पिावरील 

दनयकु्ती दिनांक 

दनयकु्तीचा मागग 

(सरळसेवनेे / 

पिोन्नतीने) 

ज्येष्ठता दिनांक 

/ ज्येष्ठतेचा 

मानीव दिनांक 

सेवादनवृत्तीचा 

दिनांक 

शैक्षदिक 

अर्गता 

अदभप्राय 

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

1 1 श्री.प.ग.पाटील खुला 18.9.1944 30.11.1987 पिोन्नती 30.11.1987 30.9.2002 एम.एससी., 

एम.एङ 

-- 

 

  



प्रपत्र - अ 

भाषा संचालक, गट-अ या सवंगाची दि.1.1.2002 रोजीची तात्परुती वदरष्ठता सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठता 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (दनयकु्तीनंतर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्याचा 

दिनांक) 

जन्म तारीख भाषा संचालक 

पिावरील 

दनयकु्ती दिनांक 

दनयकु्तीचा मागग 

(सरळसेवनेे / 

पिोन्नतीने) 

ज्येष्ठता दिनांक 

/ ज्येष्ठतेचा 

मानीव दिनांक 

सेवादनवृत्तीचा 

दिनांक 

शैक्षदिक 

अर्गता 

अदभप्राय 

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

1 1 श्री.प.ग.पाटील खुला 18.9.1944 30.11.1987 पिोन्नती 30.11.1987 30.9.2002 एम.एससी., 

एम.एङ 

-- 
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