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भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / 
ववभागीय सहायक भाषा सचंालक (अनुवाद व शब्दावली) 
या संवगामधील अवधकाऱयाचंी वद.1.1.2012 रोजीची 
अवंिम सामावयक ज्येष्ठिासचूी. 
  

महाराष्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-2016/प्र.क्र.68/आस्था-2 
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

वदनांक : 10 ऑगस्ट, 2016. 
वाचा :-  

             1) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन वनर्णय क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वद.21.10.2011. 
             2) मराठी भाषा ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र.भाज्येसू-2016/प्र.क्र.68/आस्था-2, वद.17.05.2016. 
             3) भाषा संचालनालयाचे क्रमाकं वसूची-2016/1581/1313/चौदा,वद.19.07.2016 रोजीचे पत्र.                                                    
  

शासन पवरपत्रक 

 
 संदभावधन वद.17.05.2016 रोजीच्या पवरपत्रकान्वये भाषा संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई 

यांच्या कायालयािील (ववभागीय कायालयासंह) सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय 

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या गट-ब पदाची वद.1.1.2011 िे वद.31.12.2011 या 

कालावधीि वनयवमि वनयकु्ि झालेल्या अवधकाऱयांची  िात्परुिी ज्येष्ठिासूची     “प्रपत्र-अ” मध्ये व िदथण 

पदोन्निीने कायणरि अवधकाऱयांची “पवरवशष्ट-ब” मध्ये वद.1.1.2012 रोजीची िात्परुिी सामावयक 

ज्येष्ठिासचूी प्रवसद्ध करण्याि आली होिी. भाषा सचंालनालयाने संदभावधन वद.19.07.2016 रोजीच्या 

पत्रान्वये कळववल्यानुसार सदर ज्येष्ठिासूचीवर कोर्त्याही अवधकाऱयाने आक्षेप /हरकिी  घेिल्या नसल्याने 

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या 

पदावरील अवधकाऱयाचंी वद.1.1.2012 रोजीची सामावयक ज्येष्ठिासूची सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन 

वनर्णय क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12, वद.21.10.2011 मधील िरिुदीनुसार अंविम करण्याि येि 

आहे. 

 सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व 

शब्दावली) या पदावरील अवधकाऱयांची सदरहू ज्येष्ठिासचूी खालील अटींच्या अधीन राहून अंविम करण्याि 

येि आहे. 



शासन आदेश क्रमांकः भाज्येसू-२०१६/प्र.क्र.६८/आस्था-२ 
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1) वद.1.1.2011 िे वद.31.12.2011 पयंि त्या-त्यावषी सेवावनवृत्त, स्वचे्छा सेवावनवृत्त, वनधन, भाषा उप 

संचालक पदावरील पदोन्निी वनयवमि झालेल्या सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांची 

नाव ेसदर ज्येष्ठिा सूचीिून वगळण्याि आली आहेि. 

2) ज्येष्ठिासचूीिील अवधकाऱयाचं्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठिेचा वदनाकं हा शासन अवधसूचना 

सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.एसआरव्ही 1076/बारा, वद.21.6.1982 नुसार फक्ि सहायक भाषा 

संचालक (अनुवाद व शब्दावली) संवगािील ज्येष्ठिा वनविि करण्याकवरिा ववचाराि घेण्याि येईल. 

सदर वदनांकाच्या अनुषंगाने कोर्िाही आर्थथक लाभ देय ठरर्ार नाही. 

3) सदर ज्येष्ठिासूची ही मा.उच्च न्यायालयाि प्रलंवबि असलेल्या वरट यावचका क्र.2797/2015 वरील 

अंविम वनकालाच्या अधीन राहील. 

 भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मंुबई यांना ववनंिी करण्याि येिे की, सदर पवरपत्रक व त्यासोबिच्या 

ज्येष्ठिासचूीची प्रि सकेंिस्थळावरून प्राप्ि करून घ्यावी. िसचे, सदरहू पवरपत्रक व त्यासोबिची 

ज्येष्ठिासचूी त्याि समाववष्ट असलेल्या संबवंधि सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय 

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यांच्या ( रजवेर असलेल्या / सेवावनवृत्त झालेल्या 

अवधकाऱयासंह) वनदशणनास आर्ावी.  

 सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर 

उपलब्ध असून त्याचा सांकेिांक 201608101604431333 असा आहे. हे पवरपत्रक विजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांवकि करून काढण्याि येि आहे. 

                महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
   
 
 

(अपर्ा अ.गाविे) 
 उप सवचव, महाराष्र शासन 

प्रि, 
 1. संबवंधि सहायक भाषा सचंालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा 
                 संचालक (अनुवाद व शब्दावली) ( भाषा संचालनालयामाफण ि) 
 2. भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, भाषा संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
 3. वनविनस्िी.  
 



 

प्रपत्र “अ” 

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा सचंालक (अनुवाद व शब्दावली) या सवंगाची वदनांक 1.1.2012 रोजीची अवंिम सामावयक ज्यषे्ठिासूची  

अ.क्र. 
ज्येष्ठिा 

क्र 
नाव 

प्रवगग(वनयुक्िी नंिर 
प्रवगग बदलला 

असल्यास त्याचा 
वदनांक) 

जन्मिारीख 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील वनयुक्िीचा 
मागग(सरळसेवा / 

पदोन्निी) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील पदोन्निीचा 
वनयवमि/ज्येष्ठिा 

वदनांक 

सेवावनवृत्तीचा 
वदनांक 

शैक्षविक 
अहगिा 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

सरळसेवा 
 

१५.११.१९९० ३१.१०.२०१७ 
एम.ए. 
(मराठी)  

२ २ श्री.रा.बा.जाधव अनुसुवचि जािी ६.०७.१९५७ पदोन्निी २२.१०.२००३ ३१.०७.२०१५ 
बी.ए. 

(मराठी) 
 
 

३ ३ श्रीमिी  च.ेक.प्रधान खुला १२.०८.१९५७ पदोन्निी २६.११.२००७ ३१.०८.२०१५ 
एम.ए. 
(मराठी) 

 

४ ४ श्री.ल.म.डोनीकर अनुसुवचि जमािी १०.०१.१९६५ पदोन्निी 1.04.2010 ३१.०१.२०२३ 
एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

 
 

 

 

 

 



 

पवरवशष्ट “ब” 

वदनांक 1.1.2012 रोजी िात्परुत्या / िदर्ग पदोन्निीने कायगरि असलले ेसहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) 

अ.क्र. नाव 

प्रवगग(वनयुक्िी 
नंिर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा वदनांक) 

जन्मिारीख 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील 
वनयुक्िीचा 

मागग(सरळसेवा / 
पदोन्निी) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील 
िात्पुरत्या िदर्ग 

पदोन्निीचा वदनांक 

सेवावनवृत्तीचा 
वदनांक 

शैक्षविक 
अहगिा 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 श्रीमिी  न.वद.पुरव खुला २३.१०.१९६० िात्पुरिी  पदोन्निी ३१.५.२००८ ३१.१०.२०१८ 
एम.ए. 
(मराठी) 
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