
भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक  
या संवर्गाची दि.01.01.2011 ते             
दि. 01.01.2017 या कालावधीची अदंतम 
ज्येष्ठतासूची. 

 
महाराष्र शासन 

मराठी भाषा दवभार्ग, 
शासन पदरपत्रक क्रमाकं : भाज्येसू-2017/प्र.क्र.73/आस्था-2, 

मािाम कामा मार्गग, हुतात्मा राजरु्गरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
दिनाकं : 13 माचग, 2018 

  वाचा :-  
1) मराठी भाषा दवभार्ग, शासन पदरपत्रक, क्रमाकं भाज्येसू-2017/ 

          प्र.क्र.73/आस्था-2, दि. 08.09.2017. 
   2) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्रमाकं ज्येसूची-2018/प्र.क्र.20/387, 
                             दि. 26.02.2018. 

शासन पदरपत्रक 
 वरील संिभग (1) अन्वय े भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक (र्गट-अ) राजपदत्रत 

अदधकारी या संवर्गाची दि.01.01.2011 ते दि.01.01.2017 या कालावधीची अदतदरक्त/खंदित 

तात्पुरती सामादयक ज्येष्ठतासूची प्रदसद्ध करण्यात आली आहे.  सिर अदतदरक्त / खंदित 

तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणत्याही संबंदधत अदधका-याकंिून आक्षपे प्राप्त झाले नसल्याचे  

संिभग (2) अन्वय ेकळदवण्यात आले आहे.  त्यास अनुसरुन संचालक (र्गट-अ) राजपदत्रत अदधकारी 

या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 या कालावधीची  अंदतम ज्येष्ठतासूची प्रदसद्ध 

करण्यात 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 दरक्त होते.  

2.  भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यानंा दवनंती करण्यात येते की, हे पदरपत्रक व 

त्यासोबतची प्रस्तुत अंदतम ज्येष्ठतासूची संबंदधत अदधकाऱयाचं्या (सवेादनवृत्त झालेल्या 

अदधकाऱयासंह) दनिशगनास आणावी.  



शासन ननर्णय क्रमाांकः भाज्येस-ू2017/प्र.क्र.73/आस्था-2 
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3. सिर शासन पदरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201803131712225633 असा आहे.  हे 

पदरपत्रक दिजीटल स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

    महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

             
 
         

         (नंिा म. राऊत) 
            अवर सदचव, महाराष्र शासन. 

 
प्रदत, 

1. भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
2. संबंदधत अदधकारी (भाषा संचालनालयामार्ग त). 
3. दनवि नस्ती. 

 

 

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


भाषा संचालक, गट-अ या संवगाची दि.01.01.2012 ची अदंिम ज्येष्ठिा सूची 

 

ज्येष्ठिा 
क्रमांक 

नांव प्रवगग  जन्म िारीख भाषा उप संचालक 
(अ.व श.) पिावरील 

दनयदमि दनयुक्िी 
दिनांक 

दनयुक्िीचा 
मागग 

(सरळसेवा / 
पिोन्निी) 

सरळसेवा 
(गुणवत्ता 
क्र./ वषग) 

ज्येष्ठिा/ 
ज्येष्ठिेचा 

मानीव दिनांक 

सेवादनवृत्ती 
दिनांक 

शैक्षदणक 
अर्गिा 

अदभप्राय 

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

(मराठी) 
दद.30.11.2011 रोजी 

भाषा संचालक पदावरुन 
दनयत वयोमानाने 

सेवादनवृत्त 
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