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                          सांदभय :  1) भाषा सांचालकाांच ेकायालयीन आदेश क्र. दनयकु्ती 2015/1289/ 

        886/चौदा, दद.30.05.2015 
   2) शासन दनणयय, सामान्य प्रशासन दवभाग, क्र. एसआरव्ही-2015/  
       व्हीआयपी210/प्र.क्र.412/का-12, दद.21.08.2015 
   3) श्री. अ. रा. जाधव याांची दद.25.04.2017 व दद.06.07.2017 ची दनवदेने 
                                      4) भाषा सांचालनालयाचे क्र. रापअ (दनयकु्ती) 2017/प्र.क्र.71/87/चौदा, 
         दद.12.09.2018 च ेपत्र. 

आदेश 

 सांदभय क्र. (3) अन्वये श्री. जाधव याांनी त्याांच्या पययवके्षक पदावरील पदोन्नती व सेवाज्येष्ठतेबाबत 

शासनाकडे केलेल्या दनवदेनाच्या अनुषांगाने पययवके्षक सांवगाची दनवडसूची पनुतयपासणी करण्याचे दनदेश 

भाषा सांचालकाांना देण्यात आल े होते. त्यानुसार तपासणी करुन सांदभय (4) अन्वये प्राप्त झालेल्या 

अहवालानुसार श्री. अ. रा. जाधव याांना पययवके्षक सांवगात दद.02.03.2009 हा मानीव ददनाांक देणे 

आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आल ेआहे. सांदभय (4) अन्वये प्राप्त झालेल्या सदर अहवालावरुन अस े

ददसून येत आहे की, श्री. जाधव याांच्यादवरुद्ध, ते दवभागीय कायालय, नागपरू येथे अनुवादक पदावर 

काययरत असताना झालेल्या अदनयदमततेच्या अनुषांगाने, दवभागीय काययवाही होऊन दद.03.10.2006 च्या 

भाषा सांचालकाांच्या आदेशान्वये ठपका ठेवण्याची दशक्षा बजावण्यात आली आहे. त्यानांतरच्या काळात 

पययवके्षक पदावरील पदोन्नतीकदरता दनवडसचूी बनदवण्यासाठी झालेल्या दवभागीय पदोन्नती सदमतीच्या 

दद.22.05.2007, दद.24.02.2009, दद.26.04.2012 व दद.01.12.2014 रोजी झालेल्या बठैकाांपैकी 
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दद.22.05.2007 च्या बठैकीमध्ये पदोन्नतीस पात्र ठरदवण्यात आल्याचे मात्र सदर दनवडवषात त्याांच्यासह 

अन्य काही कमयचा-याांना पदोन्नती दमळू शकलेली नाही. दवभागीय काययवाहीच्या पदरणामी श्री. जाधव याांना 

दद.24.02.2009, दद.26.04.2012 च्या बठैकाांमध्ये पदोन्नतीस अपात्र ठरदवण्यात आले. 

दद.01.12.2014 च्या बठैकीमध्ये त्याांना पदोन्नतीस पात्र ठरवून दनवडसूचीमध्ये समावशे होऊन त्यानुसार 

सांदभय (1) अन्वये त्याांना पययवेक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. याप्रकरणी वर उल्लेदित दनदेशाांना 

अनुसरुन भाषा सांचालकाांकडून या प्रकरणी फेरतपासणी करण्यात आली व दवभागीय पदोन्नती सदमतीची 

दद.18.08.2017 रोजी बठैक होऊन अनुवादक सांवगात श्री. जाधव याांना सेवाकदनष्ठ असलेल्या श्री. यो. 

ल. शेट्ये याांच्या पययवके्षक पदावरील पदोन्नतीचा ददनाांक श्री. जाधव याांना पययवके्षक सांवगातील मानीव 

ददनाांक देण्याची दशफारस करण्यात आली आहे. श्री. जाधव याांच्यावरील सदर दशक्षेच ेस्वरुप पाहता, 

दशक्षादेशाच्या ददनाांकानांतरच्या पदहल्या म्हणजेच दद.22.05.2017 च्या बठैकीतील दनवडसूचीनांतर 

दशक्षेचा पदरणाम सांपषु्टात येणे आवश्यक असल्याचा दनष्कषय दनघतो. त्यानांतर झालले्या दद.24.02.2009 

च्या बठैकीतील दशफारशींच्या अनुषांगाने दद.02.03.2009 रोजी श्री. शेट्य े याांना पययवके्षक सांवगात 

पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यामुळे श्री. अ. रा. जाधव याांना पययवके्षक सांवगात दद.02.03.2009 हा 

मानीव ददनाांक मांजूर करण्यात येत आहे.  

 सदरच्या मानीव ददनाांकाच्या वळेी पययवके्षक सांवगात त्यास्स्थतीत पद दरक्त नसल्याने त्या पदावर 

त्यावळेी काययरत असलेल्या पययवके्षकाांपैकी सवात कदनष्ठ िुल्या प्रवगाच ेउमेदवार श्री. क. बा. राऊत 

याांच्या पदोन्नतीचा ददनाांक पढेु ढकलून पययवके्षक सांवगातील ज्येष्ठतेकदरता श्री. श. दक. यादव याांच्या 

पदोन्नतीचा असललेा दद.05.07.2012 व श्री. श. दक. यादव याांना श्री. अ.रा. जाधव याांना प्रत्यक्ष पदोन्नती 

ददलेला दद.01.06.2015 हे ददनाांक सांबांदधताांच्या पययवके्षक सांवगातील ज्येष्ठतेकदरता दनदित करण्यात 

येत आहेत. त्यानुसार भाषा सांचालकाांनी दद.01.01.2010 पासूनच्या पययवके्षक सांवगाच्या ज्येष्ठतासूच्या 

सुधादरत करुन दनगयदमत कराव्यात व त्यानुसार सहायक भाषा सांचालक (अनुवाद व शब्दावली) या 

पदावरील पदोन्नतीकदरता शासनाकडे सादर कराव्यात.  

 हे आदेश सांदभय (2) अन्वये प्रशासकीय दवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्रादधकारानुसार 

दनगयदमत करण्यात येत आहेत. 
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सदर शासन आदेश महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201810171521142933 असा आहे. हा शासन आदेश 

दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                  (मां. प. कुडतकर) 
                कायासन अदधकारी 
प्रदत, 

1. महालेिापाल (लेिा व अनुज्ञयेता),मुांबई/नागपरू. 
2. महालेिापाल (लेिापदरक्षा), मुांबई/नागपरू. 
3. उपसदचव, सामान्य प्रशासन दवभाग (का-12), मांत्रालय. 
4. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, मुांबई. 
5. अदधदान व लेिा अदधकारी, मुांबई. 
6. सवय अवर सदचव/कक्ष अदधकारी, मराठी भाषा दवभाग, मांत्रालय. 
7. श्री.अ.रा.जाधव, पययवके्षक, भाषा सांचालनालय. 
8. श्री.क.बा.राऊत, पययवके्षक, भाषा सांचालनालय. 
9. श्री.श.दक.यादव, पययवके्षक, भाषा सांचालनालय. 
10. दनवड नस्ती. 

 


		2018-10-17T16:12:23+0530
	M. P. Kudtarkar




