
भाषा सचंालनालयातील भाषा सचंालक या संवर्गातील 
अधिकाऱयांची धि.1.1.2001 ते धि.1.1.2010 या कालाविीतील 
अधंतम सामाधयक ज्येष्ठता सूची. 

 
महाराष्र शासन 

मराठी भाषा धवभार्ग, 
शासन पधरपत्रक क्रमांक : भाज्येसू-2016/प्र.क्र.69/आस्था-2, 

मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा राजरु्गरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : 400 032. 
धिनांक : 6 मे, 2017.  

 वाचा :  1) सामान्य प्रशासन धवभार्ग, शासन धनर्गय क्रमांक : एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, 
        धि.21.10.2011. 
  2) मराठी भाषा धवभार्ग, शासन पधरपत्रक क्रमांक : भाज्यसेू-2016/प्र.क्र.69/आस्था-2, 
        धि.22.12.2016. 
  3) भाषा सचंालनालयाचे पत्र क्रमांक : वसूची-2017/644/458/चौिा, धि.16.3.2017. 
 

शासन पधरपत्रक 
 संिभािीन धि.22.12.2016 रोजीच्या पधरपत्रकान्वय े भाषा संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई याचं्या 

कायालयातील “भाषा संचालक” या र्गट-अ पिाची धि.1.1.2001 ते धि.1.1.2010 या कालाविीत धनयुक्त झालेल्या 

अधिकाऱयांची तात्परुती ज्यषे्ठतासूची प्रधसध्ि करण्यात आली होती. भाषा संचालनालयाने त्याचं्या धि.16.3.2017 च्या 

पत्रान्वये सिर ज्येष्ठतासूचीवर कोर्त्याही अधिकाऱयाने आक्षेप / हरकती घेतल्या नसल्याने भाषा सचंालक संवर्गातील 

अधिकाऱयांची धि.1.1.2001 ते धि.1.1.2010 या कालाविीतील सोबत जोडलले्या “प्रपत्र-अ” प्रमारे् ज्यषे्ठतासूची 

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

अंधतम करण्यात येत आहे. सन 2003 ते सन 2010 या कालाविीत भाषा सचंालक पि धरक्त होते. 

2.  भाषा सचंालक, भाषा संचालनालय यानंा धवनंती करण्यात येते की, सिर पधरपत्रक व त्यासोबतची 

ज्येष्ठतासचूी सबंंधित अधिकाऱयांच्या (सेवाधनवृत्त झालले्या अधिकाऱयासंह) धनिशगनास आर्ावी.  

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

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201704291242456233 असा आहे. हा आिेश धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाधंकत 

करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

 
 
         (अपर्ा अ.र्गावडे) 
           उप सधचव, महाराष्र शासन. 
प्रधत, 

1.  भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मुंबई. 
2. सबंंधित अधिकारी (भाषा सचंालनालयामार्ग त). 
3.  धनवड नस्ती. 

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


प्रपत्र – अ 

भाषा संचालक, गट-अ या संवगाची दि.1.1.2001 रोजीची अदंिम ज्येष्ठिा सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठिा 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (दनयुक्िीनंिर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्याचा 

दिनांक) 

जन्म िारीख भाषा सचंालक 

पिावरील 

दनयुक्िी 

दिनांक 

दनयुक्िीचा मागग 

(सरळसेवेने / 

पिोन्निीने) 

ज्येष्ठिा दिनांक 

/ ज्येष्ठिेचा 

मानीव दिनांक 

सेवादनवृत्तीचा 

दिनांक 

शैक्षदिक 

अर्गिा 

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 पदोन्नती 30.11.1987 30.9.2002 एम.एससी., 

एम.एङ 

-- 

 

  



प्रपत्र – अ 

भाषा संचालक, गट-अ या संवगाची दि.1.1.2002 रोजीची अदंिम ज्येष्ठिा सूची 

 

अ.क्र. ज्येष्ठिा 

क्रमांक 

नांव प्रवगग (दनयुक्िीनंिर 

प्रवगग बिलला 

असल्यास त्याचा 

दिनांक) 

जन्म िारीख भाषा सचंालक 

पिावरील 

दनयुक्िी 

दिनांक 

दनयुक्िीचा मागग 

(सरळसेवेने / 

पिोन्निीने) 

ज्येष्ठिा दिनांक 

/ ज्येष्ठिेचा 

मानीव दिनांक 

सेवादनवृत्तीचा 

दिनांक 

शैक्षदिक 

अर्गिा 

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 पदोन्नती 30.11.1987 30.9.2002 एम.एससी., 

एम.एङ 

-- 
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