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       भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक या  
       संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 
       या कालावधीची अदतदिक्त/ खंडीत तात्पुिती  
       सामादयक ज्येष्ठतासूची. 
 

महािाष्र शासन 
मिाठी भाषा दवभार्ग, 

शासन पदिपत्रक, क्रमाकं : भाज्येसू-2017/प्र.क्र.73/आस्था-2, 
मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा िाजरु्गरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
दिनाकं : 8 सप्टेंबि,2017  

 
 वाचा :  1) सामान्य प्रशासन दवभार्ग, शासन दनर्गय, क्रमाकं एसआिव्ही-2011/ 
       प्र.क्र.284/12, दि.21.10.2011. 
  2) मिाठी भाषा दवभार्ग, शासन पदिपत्रक, क्रमाकं भाज्येसू-2016/ 
      प्र.क्र. 69/आस्था-2, दि. 06.05.2017 
  3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्रमाकं ज्येसूची-2017/1724/1227/ 
      चौिा, दि. 20.07.2017 
 

शासन पदिपत्रक 
 विील संिभग (1) मधील तितुिीनुसाि भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक या संवर्गांतील 
(र्गट-अ) िाजपदत्रत अदधकाऱयाचंी दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीची अंदतम ज्येष्ठतासूची 
संिभग (2) अन्वये प्रदसद्ध किण्यात आली आहे. संिभग (3) मधील तपशीलाच्या अनुषंर्गाने आता सिि भाषा 
संचालक या संवर्गांतील (र्गट-अ) िाजपदत्रत अदधकाऱयाचंी दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 या 
कालावधींची अदतदिक्त/खंडीत तात्पुिती ज्येष्ठतासूची प्रदसद्ध किण्यात येत आहे. दि. 01.01.2011 ते 
दि. 21.01.2011 व दि. 01.12.2011 ते दि. 01.01.2017 या कालावधीत भाषा संचालक हे पि दिक्त 
होते.  
2.  भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यानंा दवनंती किण्यात येते की, सिि पदिपत्रक व 
त्यासोबतची अदतदिक्त/खंडीत ज्येष्ठतासूची संबंदधत अदधकाऱयाचं्या (सेवादनवृत्त झालेल्या 
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अदधकाऱयासंह) दनिशगनास आर्ावी. तसेच सिि ज्येष्ठतासूचीत काही आक्षपे/त्रटुी असतील ति याबाबत 
संबंदधत अदधकाऱयानंी पंधिा दिवसाचं्या आत भाषा संचालक, मंुबई याचं्याकडे दनविेन सािि किण्याच्या 
सूचना द्याव्यात. पंधिा दिवसाचं्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अदधकाऱयाचं्या दनविेनातंील वस्तुस्थिस्थती 
भाषा संचालनालयाने त्याचंे सेवापुस्तक व अन्य सवेादभलेख यावंरुन तपासून कायालयाचे अदभप्राय 
संबंदधत दनविेनाचं्या मूळ प्रतींसह या दवभार्गाकडे 10 दिवसाचं्या आत शासनास कळवावते दवदहत 
कालावधीत आक्षपे/मादहती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूि केलेला तपशील बिोबि असल्याच े
रृ्गहीत धरुन अंदतम ज्येष्ठतासूची प्रदसध्ि किण्यात येईल. 
3. सिि शासन पदिपत्रक महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201709111510208733 असा आहे. हा आिेश 
दडजीटल स्वाक्षिीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महािाष्राचे िाज्यपाल याचं्या आिेशानुसाि व नावाने, 
          
          
   
        (नंिा म. िाऊत) 
          अवि सदचव, महािाष्र शासन. 
 
प्रदत, 
1.  भाषा संचालक, महािाष्र िाज्य, मंुबई. 
2. संबंदधत अदधकािी (भाषा संचालनालयामार्ग त). 
3.  दनवड नस्ती. 

 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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भाषा संचालक, र्गट-अ या सवंर्गाची दि.01.01.2012 ते दि. 31.12.2012 या कालावधीची अदतदिक्त/खंडीत तात्पिुती ज्येष्ठता सूची 

 

ज्येष्ठता 
क्रमांक 

नांव प्रवर्गग  जन्म तािीख भाषा उप संचालक 
(अ.व श.) पिाविील 
दनयदमत दनयकु्ती 

दिनांक 

दनयकु्तीचा 
मार्गग 

(सिळसेवा / 
पिोन्नती) 

सिळसेवा 
(र्गुर्वत्ता 
क्र./ वषग) 

ज्येष्ठता/ 
ज्येष्ठतेचा 

मानीव दिनांक 

सेवादनवृत्ती 
दिनांक 

शैक्षदर्क 
अहगता 

अदभप्राय 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 
1 श्री.र्गौ.सु.शशिे अ.जा. 10.11.1953 22.01.2011 पिोन्नती -- 22.01.2011 30.11.2011 एम.ए. 

(मिाठी) 
दि.30.11.2011 िोजी 

भाषा संचालक पिावरुन 
दनयत वयोमानाने 

सेवादनवृत्त 
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