भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व
शब्दावली) आणि भाषा उप संचालक (णवणि) या संवर्गांतील
अणिकाऱयांची

अनुक्रमे

णद.

01.01.2018

01.01.2016 ते णद. 01.01.2018

व

णद.

या कालाविीतील

तात्पुरती सामाणयक ज्येष्ठतासूची.
महाराष्र शासन
मराठी भाषा णवभार्ग,
शासन पणरपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-2018/प्र.क्र.77/आस्था-2,
मादाम कामा मार्गग, हु तात्मा राजर्गुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
णदनांक : 06.12.2018
वाचा : 1) सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिगय, क्रमांक एसआरव्ही-2011/
प्र.क्र.284/12, णद.21.10.2011.
2) मराठी भाषा णवभार्ग, शासन पणरपत्रक, क्रमांक भाज्येसू-2017/
प्र.क्र.74/आस्था-2, णद. 13.11.2017
शासन पणरपत्रक
भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप
संचालक (णवणि) या संवर्गांतील (र्गट-अ) राजपणत्रत अणिकाऱयांची अनुक्रमे णद.1.1.2011 ते णद.1.1.2017
आणि णद. 01.01.2011 ते णद. 01.01.2015 या कालाविीची अंणतम ज्येष्ठतासूची संदभग (2) अन्वये
प्रणसद्ध करण्यात आली आहे. आता सदर भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप
संचालक (णवणि) या संवर्गांतील (र्गट-अ) राजपणत्रत अणिकाऱयांची अनुक्रमे णद. 01.01.2018 आणि णद.
01.01.2016 ते णद. 01.01.2018 या कालाविींची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रणसद्ध करण्यात येत आहे.
भाषा उपसंचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद णद. 01.11.2017 पासून त्या पदावरील अणिकारी
णनयतवयोमानानुसार शासकीय सेवत
े ून सेवाणनवृत्त झाल्याने णरक्त आहे. सदर बाब णवचारात घेऊन
प्रस्तुत तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रणसद्ध करण्यात येत आहे.
2.

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यांना णवनंती करण्यात येते की, सदर पणरपत्रक व

त्यासोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संबंणित अणिकाऱयांच्या (सेवाणनवृत्त झालेल्या अणिकाऱयांसह)
णनदशगनास आिावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीत काही आक्षेप/त्रुटी असतील तर याबाबत संबंणित
अणिकाऱयांनी 15 णदवसांच्या आत भाषा संचालक, मुंबई यांच्याकडे णनवेदन सादर करण्याच्या सूचना
द्याव्यात. णवणहत कालाविीत आक्षेप/माणहती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील

शासन पणरपत्रक, क्रमांक : भाज्येस-ू 2018/प्र.क्र.77/आस्था-2

बरोबर असल्याचे र्गृहीत िरुन अंणतम ज्येष्ठतासूची प्रणसध्द करण्यात येईल, ही बाब संबंणित
अणिकाऱयांच्या णनदशगनास आिण्यात यावी. पंिरा णदवसांच्या कालाविीत प्राप्त झालेल्या अणिकाऱयांच्या
णनवेदनांतील वस्तुस्स्थती भाषा संचालनालयाने त्या अणिकाऱयांचे सेवापुस्तक व अन्य सेवाणभलेख यांवरुन
तपासून कायालयाचे अणभप्राय संबंणित णनवेदनांच्या मूळ प्रतींसह या णवभार्गाकडे 10 णदवसांच्या आत
शासनास कळवावेत.
सदर शासन णनिगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201812061140182833 असा आहे . हा आदे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(मं.प. कुडतरकर)
कायासन अणिकारी
प्रणत,
1. भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मुंबई.
2. संबंणित अणिकारी (भाषा संचालनालयामार्गत).
3. णनवड नस्ती.
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भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), र्गट-अ या संवर्गाची णद.01.01.2018 ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता

नांव

प्रवर्गग

जन्म तारीख

क्रमांक

भाषा उप

णनयुक्तीचा सरळसेवा

ज्येष्ठता/

सेवाणनवृत्ती

शैक्षणिक

णदनांक

अहग ता

(8)

(9)

(10)

09.07.2012

31.10.2017

संचालक

मार्गग

(र्गुिवत्ता

ज्येष्ठतेचा

(अ.व श.)

(सरळसेवा

क्र./ वषग)

मानीव णदनांक

पदावरील

/ पदोन्नती)

अणभप्राय

णनयणमत
णनयुक्ती
णदनांक
(2)
1

(3)

(4)

(5)

श्री. अ. शां. णवजाभज 06.10.1959
र्गोसावी

(6)

(7)

09.07.2012

पदोन्नती

--

एम.ए.
(मराठी)

(11)
सेवाणनवृत्त

शासन पणरपत्रक, क्रमांक : भाज्येस-ू 2018/प्र.क्र.77/आस्था-2

भाषा उप संचालक (णवणि), र्गट-अ या संवर्गाची णद.01.01.2016 ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता

नांव

प्रवर्गग

जन्म तारीख

क्रमांक

भाषा उप संचालक

णनयुक्तीचा

सरळसेवा

ज्येष्ठता/

सेवाणनवृत्ती

(अ.व श.) पदावरील

मार्गग

(र्गुिवत्ता

ज्येष्ठतेचा

णदनांक

अहग ता

णनयणमत णनयुक्ती

(सरळसेवा /

क्र./ वषग)

मानीव णदनांक

णदनांक

पदोन्नती)
(8)

(9)

(10)

(11)

20.04.2015

31.01.2023

एम.ए.

--

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

श्री.ल.म.डोनीकर

अनुसुणचत

१०.०१.१९६५

20.04.2015

पदोन्नती

जमाती

--

(वैिता प्राप्त)

शैक्षणिक अणभप्राय

(मराठी)
एलएलबी
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शासन पणरपत्रक, क्रमांक : भाज्येस-ू 2018/प्र.क्र.77/आस्था-2

भाषा उप संचालक (विवि), गट-अ या संिगाची वि.01.01.2017 ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता

नांव

प्रवर्गग

जन्म तारीख

क्रमांक

भाषा उप

णनयुक्तीचा

सरळसेवा

ज्येष्ठता/

सेवाणनवृत्ती

शैक्षणिक

अणभप्राय

संचालक (अ.व

मार्गग

(र्गुिवत्ता

ज्येष्ठतेचा

णदनांक

अहग ता

श.) पदावरील

(सरळसेवा /

क्र./ वषग)

मानीव णदनांक

णनयणमत

पदोन्नती)
(8)

(9)

(10)

(11)

20.04.2015

31.01.2023

एम.ए.

--

णनयुक्ती णदनांक
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

श्री.ल.म.ड

अनुसुणचत

१०.०१.१९६५

20.04.2015

पदोन्नती

ोोनीकर

जमाती
(वैिता प्राप्त)

--

(मराठी)
एलएलबी
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भाषा उप संचालक (णवणि), र्गट-अ या संवर्गाची णद.01.01.2018 ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता

नांव

प्रवर्गग

जन्म तारीख

क्रमांक

भाषा उप संचालक

णनयुक्तीचा

सरळसेवा

ज्येष्ठता/

सेवाणनवृत्ती

(अ.व श.) पदावरील

मार्गग

(र्गुिवत्ता क्र./

ज्येष्ठतेचा

णदनांक

अहग ता

णनयणमत णनयुक्ती

(सरळसेवा /

वषग)

मानीव णदनांक

णदनांक

पदोन्नती)
(8)

(9)

(10)

(11)

20.04.2015

31.01.2023

एम.ए.

--

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

श्री.ल.म.डोनीकर

अनुसुणचत

१०.०१.१९६५

20.04.2015

पदोन्नती

--

शैक्षणिक अणभप्राय

जमाती

(मराठी)

(वैिता प्राप्त)

एलएलबी
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