
भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / 
ववभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) या संवगामधील अवधकाऱयांची 
वद.1.1.2011 रोजीची अवंिम सामावयक ज्येष्ठिासूची.
  

महाराष्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांक : भाज्येसू-2015/प्र.क्र.154/आस्था-2 
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

वदनांक : 25 एवप्रल, 2016. 
वाचा – 1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वि.21.10.2011. 
             2) मराठी भाषा विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.भाज्येसू-2015/प्र.क्र.154/आस्था-2, वि.16.01.2016. 
             3) भाषा संचालनालयाचे क्रमाकं िसूची-2012/229//579/चौिा,वि.29.03.2016 रोजीचे पत्र.                                                    
  

शासन पवरपत्रक 
 
 संिभाविन वि.16.01.2016 रोजीच्या पवरपत्रकान्िये भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 

याचं्या कायालयातील (विभागीय कायालयासंह) सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि शब्िािली) / 

विभागीय सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि शब्िािली) या गट-ब पिाची तात्प रती वि.1.1.2010 ते 

वि.31.12.2010 या कालाििीत वनयवमत वनय क्त झालेल्या अविकाऱयाचंी िषणवनहाय ज्येष्ट्ठतासूची     

“प्रपत्र-अ” मध्ये ि तिथण पिोन्नतीने कायणरत अविकाऱयाचंी “पवरवशष्ट्ट-ब” मध्ये वि.1.1.2011 रोजीची 

तात्प रती सामावयक ज्येष्ट्ठतासूची प्रवसद्ध करण्यात आली होती. भाषा संचालनालयाने संिभाविन 

वि.29.03.2016 रोजीच्या पत्रान्िये कळविल्यान सार सिर ज्येष्ट्ठतासूचीबाबत कोर्ाचाही आके्षप प्राप्त न 

झाल्याने सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि शब्िािली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि 

शब्िािली) या पिािरील अविकाऱयाचंी वि.1.1.2011 रोजीची सामाईक ज्येष्ट्ठतासूची सामान्य प्रशासन 

विभाग, शासन वनर्णय क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वि.21.10.2011 मिील तरत िीन सार अवंतम 

करण्यात येत आहे. 

 सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि शब्िािली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि 

शब्िािली) या पिािरील अविकाऱयाचंी सिरहू ज्येष्ट्ठतासूची खालील अटींच्या अिीन राहून अवंतम करण्यात 

येत आहे. 

1) वि.1.1.2010 ते वि.31.12.2010 पयंत त्या-त्यािषी सेिावनिृत्त, स्िचे्छा सेिावनिृत्त, वनिन, भाषा 

उप संचालक पिािरील पिोन्नती वनयवमत झालेल्या सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि 

शब्िािली) याचंी नाि ेत्या-त्यािषीच्या सेिाज्येष्ट्ठता यािीतून िगळण्यात आली आहेत. 

2) ज्येष्ट्ठतासूचीतील अविकाऱयाचं्या नािासमोर नमूि केललेा ज्येष्ट्ठतेचा विनाकं हा शासन अविसूचना 

सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एस आर व्ही 1076/बारा, वि.21.6.1982 न सार फक्त सहायक भाषा 



शासन परिपत्रक क्रमाांकः भाज्येसू-2015/प्र.क्र.154/आस्था-2 

 
संचालक (अन िाि ि शब्िािली) संिगातील ज्येष्ट्ठता वनश्चचत करण्याकवरता विचारात घेण्यात 

येईल. सिर विनाकंाच्या अन षंगाने कोर्ताही आर्थथक लाभ िेय ठरर्ार नाही. 

3) सिर ज्येष्ट्ठतासूची ही मा.उच्च न्यायालयात प्रलवंबत असलेल्या वरट यावचका क्र.2797/2015 

िरील अंवतम वनकालाच्या अिीन राहील. 

 भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई यानंा विनंती करण्यात येते की, सिर पवरपत्रक ि 

त्यासोबतच्या ज्येष्ट्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळािरून प्राप्त करून घ्यािी. तसेच, सिरहू पवरपत्रक ि 

त्यासोबतची ज्येष्ट्ठतासूची त्यात समाविष्ट्ट असलेल्या संबंवित सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि 

शब्िािली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अन िाि ि शब्िािली) याचं्या ( रजेिर असलेल्या / 

सेिावनिृत्त झालेल्या अविकाऱयासंह) वनिशणनास आर्ािी.  

 सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर 
उपलब्ि असून त्याचा सांकेताकं 201604271502091533 असा आहे. हे पवरपत्रक विजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षावंकत करून काढण्यात येत आहे. 
                महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार ि नािाने, 

 
 
   
 
 

(अपर्णा अ.गावडे ) 
उप सवचव, महाराष्र शासन 

प्रत,  
 1. संबवंित सहायक भाषा सचंालक (अन िाि ि शब्िािली) / विभागीय सहायक भाषा 
                 संचालक (अन िाि ि शब्िािली) ( भाषा संचालनालयामाफण त) 
 2. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य,  भाषा सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
 3. वनििनस्ती.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



प्रपत्र “अ” 

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगाची वदनांक 1.1.2011 रोजीची अंविम सामावयक 
ज्येष्ठिासूची  

अ.क्र. 
ज्येष्ठता 

क्र. 
नाव 

प्रवर्ग(ननयुक्ती नंतर 
प्रवर्ग बदलला 

असल्यास त्याचा 
नदनांक) 

जन्मतारीख 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील ननयुक्तीचा 
मार्ग(सरळसेवा / 

पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील 
पदोन्नतीचा 

ननयनमत/ज्येष्ठता 
नदनांक 

सेवाननवृत्तीचा 
नदनांक 

शैक्षनिक 
अहगता 

अनभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

१ १ श्री.अ.शाां.गोसावी वव.जा.भ.ज ६.१०.१९५९ 
 

सरळसेवा 
 

१५.११.१९९० ३१.१०.२०१७ 
एम.ए. 

(मराठी)  

२ २ श्री.रा.बा.जाधव अनुसुवित जाती ६.७.१९५७ पदोन्नती २२.१०.२००३ ३१.७.२०१५ 
बी.ए. 

(मराठी) 
 
 

३ ३ श्रीमती  िे.क.प्रधान खुला १२.८.१९५७ पदोन्नती २६.११.२००७ ३१.८.२०१५ 
एम.ए. 

(मराठी) 
 

४ ४ श्री.ल.म.डोनीकर अनुसुवित जमाती १०.१.१९६५ पदोन्नती 1.4.2010 ३१.१.२०२३ 
एम.ए. 

(मराठी) 
एलएलबी 

 
 

 

 



पनरनशष्ट “ब” 

वदनांक 1.1.2011 रोजी िात्पुरत्या / िदर्थ पदोन्निीने कायथरि असलेले सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) 

अ.क्र. नाव 

प्रवर्ग(ननयुक्ती 
नंतर प्रवर्ग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

नदनांक) 

जन्मतारीख 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील 
ननयुक्तीचा 

मार्ग(सरळसेवा / 
पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील 
तात्पुरत्या तदर्ग 

पदोन्नतीचा 
नदनांक 

सेवाननवृत्तीचा 
नदनांक 

शैक्षनिक 
अहगता 

अनभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 श्रीमती  न.वद.पुरव खुला २३.१०.१९६० 
तात्पुरती  
पदोन्नती 

३१.५.२००८ ३१.१०.२०१८ 
एम.ए. 

(मराठी) 
 

2 श्री.उ.ग.जोगी भ.ज. 23.3.1953 
तात्पुरती तदर्थ   

पदोन्नती 
18.12.2008 31.03.2011 बी.ए.  
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