
भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक 
भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा 
संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगामधील अवधकाऱयांची 
वद.1.1.2013 रोजीची तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासचूी.  

 

महाराष्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांक : भाज्येस-ू2017/प्र.क्र.139/आस्था-2 
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

वदनांक : 24 जानेवारी, 2018. 
 

 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.10.08.2016 

शासन पवरपत्रक 
 भाषा सचंालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब मधील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / 

ववभागीय सहायक भाषा सचंालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगामधील अवधकाऱयांची वद.1.1.2011 ते 

वद.31.12.2011 या कालावधीतील वद.1.1.2012 रोजीची अंवतम ज्येष्ठतासूची संदभण (1)  अन्वये प्रवसद्ध करण्यात 

आली आहे. वद.01.01.2012 ते वद.31.12.2012 या कालावधीतील वनयवमत पदोन्नतीने /सरळसेवनेे वनयुक्त 

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

या गट-ब राजपवत्रत अवधकाऱयांची वद.1.1.2013 रोजीची तात्परुती सामाईक ज्येष्ठतासचूी या पवरपत्रकान्वये 

प्रवसद्ध करण्यात येत असून ती या पवरपत्रकासोबत प्रपत्र “अ” म्हर्नू जोडली आहे.  

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

या पदावरील अवधकाऱयांची सदरहू ज्येष्ठतासूची खालील अटींच्या अधीन राहून प्रवसद्ध करण्यात येत आहे. 

1) वद.31.12.2011 पयंत सेवावनवृत्त, स्वचे्छा सेवावनवृत्त, वनधन, भाषा उप संचालक पदावरील पदोन्नती 

वनयवमत झालेल्या अवधकाऱयांची नाव ेसेवाज्येष्ठता यादीतनू वगळण्यात आली आहेत. 

2) ज्येष्ठतासचूीतील अवधकाऱयांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा वदनाकं हा शासन अवधसूचना 

सामान्य प्रशासन ववभाग, क्रमांक एसआरव्ही-1076/बारा, वद.21.6.1982 नुसार फक्त सहायक भाषा 

संचालक (अनुवाद व शब्दावली) संवगातील ज्येष्ठता वनवित करण्याकरीता ववचारात घेण्यात येईल. 

सदर वदनांकाच्या अनुषंगाने आर्थथक लाभ देय ठरर्ार नाहीत. 

3) सदर ज्येष्ठतासूची ही तात्परुत्या स्वुपातील असनू, मा.उच्च न्यायालयाने यावचका क्रमांक 2797/2015 

वर वदलेल्या न्यायवनर्णयानुसार तसेच, या संदभात मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ववशेष 

अनुमती यावचका क्रमांक 28306/2017 वरील अंवतम न्यायवनर्णयानुसार ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल 



शासन परिपत्रक क्रमाांकः भाज्येसू-2017/प्र.क्र.139/आस्था-2 
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4) सदरहू तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासूची मा.महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, मंुबई येथे दाखल मूळ 

अजण क्रमांक 862/2016 वरील न्यायवनर्णयाच्या अनुषंगाने कायणवाहीच्या अधीन राहून प्रवसद्ध करण्यात 

येत आहे. 

 भाषा सचंालक, महाराष्र राज्य, मंुबई यांना ववनंती करण्यात येते की, सदर पवरपत्रक व त्यासोबतची 

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

व शब्दावली) यांच्या (रजवेर असलेल्या / सेवावनवृत्त झालेल्या अवधकाऱयासंह) तात्काळ वनदशणनास आर्ावी. तसचे 

सदर ज्येष्ठतासचूीबाबत संबवंधतांचे काही आक्षेप /वास्तववक चकुा/त्रटुी रावहल्या असल्यास भाषा संचालनालयाने 

हे पवरपत्रक वनगणवमत झाल्याच्या वदनाकंापासनू 15 वदवसांच्या आत त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या संबवंधत 

अवधकाऱयांच्या वनवदेनांतील वस्तुस्स्थती भाषा संचालनालयाने त्या अवधकाऱयांचे सेवा पसु्तक व अन्य उपलब्ध 

अवभलेखावरून तपासून कायालयाच्या अवभप्रायासह या ववभागाकडे कळवावी. म्हर्ज ेत्याची पडताळर्ी करून 

ज्येष्ठतासचूीत आवश्यक ते बदल कररे् शक्य होईल. वववहत कालावधीत आक्षेप / मावहती प्राप्त न झाल्यास 

ज्येष्ठतासचूीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याच ेगृहीत धुन अंवतम जषे्ठतासचूी प्रवसध्द करण्यात येईल.  

 सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 201801241422541933 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांवकत कुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

   

(नंदा मा. राऊत) 
   अवर सवचव, महाराष्र शासन 

प्रत,  
 1. संबवंधत सहायक भाषा सचंालक (अनुवाद व शब्दावली) / ववभागीय सहायक भाषा 
                 संचालक (अनुवाद व शब्दावली) ( भाषा संचालनालयामाफण त) 
 2. भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, भाषा संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
 3. वनवडनस्ती.  

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


प्रपत्र “अ” 

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाची ददनांक 1.1.2013 रोजीची ज्यषे्ठतादनहाय सामादयक ज्येष्ठतासूची  

अ.
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवर्गग(दनयुक्ती 
नंतर प्रवर्गग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा ददनांक) 

जन्मतारीख 

सहायक 
भाषा 

संचालक(अ
.व.श.) 

पदावरील 
दनयुक्तीचा 

मार्गग(सरळसे
वा / 

पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.श.) 

पदावरील 
पदोन्नतीचा 

दनयदमत/ज्येष्ठता 
ददनांक 

सेवादनवृत्तीचा 
ददनांक 

शैक्षदिक 
अहगता 

अदभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

१ १ श्री.अ.शां.र्गोसावी 
दव.जा.भ.ज 
(वधैता प्राप्त) 

६.१०.१९५९ 
 

सरळसेवा 
 

१५.११.१९९० ३१.१०.२०१७ 
एम.ए. 
(मराठी) 

श्री.र्गोसावी यांना दद.9.7.2012 रोजी 
भाषा उप संचालक (अ.व श.) पदावर 
दनयदमत पदोन्नती . 
श्री.र्गोसावी हे दद.31.10.2017 रोजी 
सेवादनवृत्त झाले आहेत. 

२ २ श्री.रा.बा.जाधव 
अनुसुदचत जाती 

(वधैता प्राप्त) 
६.०७.१९५७ पदोन्नती २२.१०.२००३ ३१.०७.२०१५ 

बी.ए. 
(मराठी) 

श्री.जाधव हे दद.31.7.2015 रोजी 
सेवादनवृत्त झाले आहेत. 

३ ३ 
श्रीमती  

च.ेक.प्रधान 
खुला १२.०८.१९५७ पदोन्नती २६.११.२००७ ३१.०८.२०१५ 

एम.ए. 
(मराठी) 

श्रीमती प्रधान या दद.31.8.2015 
रोजी सेवादनवृत्त झाल्या आहेत. 

4 4 श्री.ल.म.डोनीकर 
अनुसुदचत 

जमाती 
(वधैता प्राप्त) 

१०.०१.१९६५ पदोन्नती 1.04.2010 ३१.०१.२०२३ 
एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

श्री.डोनीकर यांना दद.20.4.2015 
पासून भाषा उप संचालक (दवधी) 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती 

5 5 
श्रीमती 

दव.ल.डोनीकर 
खुला 26.09.1967 सरळसेवा 6.03.2012 30.09.2025 

एम.ए. 
(मराठी) 

 

महाराष्र लोकसेवा आयोर्ग पुरस्कृत 
उमेदवार म्हिनू दनयुक्ती. 

6 6 श्री.अ.वा.दर्गते 
दव.जा.भ.ज. 
(वधैता प्राप्त) 

2.02.1969 सरळसेवा 2.07.2012 28.02.2027 
एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

महाराष्र लोकसेवा आयोर्ग पुरस्कृत 
उमेदवार म्हिनू दनयुक्ती. 
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