भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक
या

संवर्गाची

दि.01.01.2011

ते

दि. 01.01.2017 या कालावधीची अंदतम
ज्येष्ठतासूची.
महाराष्र शासन
मराठी भाषा दवभार्ग,
शासन पदरपत्रक क्रमांक : भाज्येसू-2017/प्र.क्र.73/आस्था-2,
मािाम कामा मार्गग, हु तात्मा राजर्गुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनांक : 13 माचग, 2018
वाचा :1) मराठी भाषा दवभार्ग, शासन पदरपत्रक, क्रमांक भाज्येसू-2017/
प्र.क्र.73/आस्था-2, दि. 08.09.2017.
2) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्रमांक ज्येसूची-2018/प्र.क्र.20/387,
दि. 26.02.2018.
शासन पदरपत्रक
वरील संिभग (1) अन्वये 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-यांकिू न आक्षेप प्राप्त झाले नसल्याचे
संिभग (2) अन्वये 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 यांना दवनंती करण्यात येते की, हे पदरपत्रक व

त्यासोबतची प्रस्तुत अंदतम ज्येष्ठतासूची संबंदधत अदधकाऱयांच्या (सेवादनवृत्त झालेल्या
अदधकाऱयांसह) दनिशगनास आणावी.

शासन ननर्णय क्रमाांकः भाज्येस-ू 2017/प्र.क्र.73/आस्था-2

3.

सिर शासन पदरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201803131712225633 असा आहे.
पदरपत्रक दिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने ,
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Maruti
Raut
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(नंिा म. राऊत)
अवर सदचव, महाराष्र शासन.
प्रदत,
1. भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मुंबई.
2. संबंदधत अदधकारी (भाषा संचालनालयामार्गत).
3. दनवि नस्ती.

पृष्ठ 2 पैकी 2

हे

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