
       भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक 
       (अनुवाद व शब्दावली)/ववभागीय सहाय्यक भाषा 
       संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगांतील  
       अविकाऱयाचंी अनुक्रमे वद.01.01.2014,  
       वद.01.01.2015,वद.01.01.2016, वद.01.01.2017 
       व वद.01.01.2018 रोजीच्या अंवतम ज्येष्ठतासूची. 

महाराष्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग, 

शासन पवरपत्रक, क्रमाकं : भाज्येसू-2018/प्र.क्र.79/आस्था-2, 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
वदनाकं :  15.12.2018 

 
  वाचा :  1) मराठी भाषा ववभाग, शासन पवरपत्रक, समक्रमाकं वद.31.10.2018 
   2) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्रमाकं रापअ (वनयुक्ती)-2017/प्र.क्र. 
       106/2834/चौदा, वद. 07.12.2018 

शासन पवरपत्रक 

 वरील संदभग (1) अन्वय े भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली)/ववभागीय सहाय्यक भाषा  संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगांतील (गट-ब) राजपवत्रत 
अविकाऱयाचंी वद.01.01.2014, वद. 01.01.2015, वद. 01.01.2016, वद. 01.01.2017 व वद. 
01.01.2018 च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची प्रवसद्ध करण्यात आल्या आहेत. या ज्येष्ठतासूची संदभात श्री. 
अ.वा.वगते, सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) यानंी त्याचं्या वद. 22.11.2018 च्या 
वनवदेनान्वये आक्षपे नोंदववले असल्याचे व त्यानंी यापूवी वळेोवळेी सादर केलेल्या ववववि वनवदेनाचं्या 
अनुषंगाने अंवतम वनर्गय होईपयंत अंवतम ज्येष्ठतायादी प्रवसद्ध करु नयेत व अशा वनराकरर्ाच्या अविन 
राहून प्रवसद्ध केलेल्या ज्येष्ठतासूचीच्या आिारे संबंवित अविकाऱयानंा पदोन्नतीचे लाभ न देण्याची ववनंती 
केली असल्याचे वरील सदंभग (2) अन्वये कळववण्यात आले आहे.  
2. श्री. वगते हे सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगात वद. 02.07.2012 रोजी 
सरळसेवनेे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सदर संवगाच्या वद. 01.01.2013 च्या ज्येष्ठतायादीमध्ये त्याचंा 
समावशे झाला आहे. सदर संवगाच्या वद. 01.01.2011 व वद. 01.01.2012 च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतायाद्या 
अनुक्रमे  वद. 16.01.2016 व वद. 17.05.2016 रोजी प्रवसद्ध करण्यात आल्या आहेत.  या 
ज्येष्ठतायाद्यांवर कोर्त्याही अविकाऱयाचंे आक्षपे/सूचना प्राप्त न झाल्याने त्या अनुक्रमे वद. 25.04.2016 
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व वद. 10.08.2016 रोजी अंवतम स्वरुपात प्रवसद्ध करण्यात आल्या आहेत. संदभग (1) अन्वये प्रवसद्ध 
केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीवर श्री. वगते यानंी त्याचं्या वद. 22.11.2018 च्या वनवदेनाद्वारे 
नोंदववलेल्या आक्षपे/सूचनामंध्ये त्याचं्या यापूवीच्या वद. 15.01.2015 , वद. 22.05.2015, वद. 
02.11.2015, वद. 13.02.2017, वद. 07.09.2017, वद. 06.02.2018 व वद. 05.03.2018 च्या 
वनवदेनाचंा उल्लेख करुन त्या संदभात अंवतम वनर्गय होईपावतेो अंवतम ज्येष्ठतायादी प्रवसद्ध करु नये व 
अशा वनराकरर्ाच्या अविन राहून प्रवसद्ध केलेल्या ज्येष्ठतासूचीच्या आिारे संबंवित अविकाऱयानंा 
पदोन्नतीचे लाभ न देण्याची ववनंती केली आहे.  
3. श्री. वगते याचंी वद. 15.01.2015 व वद. 22.05.2015 च्या वनवदेनामंध्ये पदोन्नतीसंबंिात 
त्याचं्यावर झालेला अन्याय व तसेच श्री. डोनीकर यानंा भाषा उपसंचालक (वववि) या संवगात कवथत 
ववविग्राह्य पदोन्नती या बाबी समाववष्ट आहेत. त्याचं्या सदर वनवदेनाचं्या अनुषंगाने या ववभागाच्या वद. 
20.08.2015 च्या पत्राद्वारे भाषा संचालकामंाफतग त त्यांना सववस्तर उतर र देण्यात आले आहे. सदर उतर र 
त्यानंा स्वीकृतीयोग्य नसल्याचे त्याचं्या वद. 02.11.2015 च्या वनवदेनाद्वारे नमूद करण्यात आले असून 
ववववि न्यायवनर्गयाचंा हवाला देऊन ज्येष्ठताबंाबत पढुील कायगवाही न करण्याची तसेच त्यांच्यावरील 
कवथत अन्याय दूर करुन योग्य न्याय देण्याची ववनंती केली आहे. वद. 13.02.2017 व वद.07.09.2017 
च्या वनवदेनादं्वारे त्या प्रकरर्ी आर्खी काही न्यायवनर्गयाचंा हवाला देऊन पाठपुरावा केला आहे. ववववि 
न्यायवनर्गय व िोरर्ात्मक बाबी यासंबंिात त्यानंी उपस्स्थत केलेल्या मुद्यासंंबंिात या ववभागाचा प्रस्ताव 
सामान्य प्रशासन ववभाग आवर् वववि व न्याय ववभाग याचं्या अवभप्रायाथग पाठववण्यात आला आहे. सदर 
बाबीमध्ये तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीस आक्षपेाचा समावशे नाही. त्याबाबत स्वतंत्रपरे् उवचत वनर्गय 
झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार वळेोवळेी प्रवसद्ध झालेल्या ज्येष्ठतायाद्याचंा आढावा घेरे् शक्य होईल. 
शासन पवरपत्रक, वद. 24.01.2018 अन्वये प्रस्तुत संवगाच्या वद.01.01.2013 च्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतायादीच्या अनुषंगाने श्री. वगते यानंी वद. 06.02.2018 च्या वनवदेनाद्वारे आक्षपे नोंदववले. यामध्ये 
देखील त्याचं्या पूवीच्या वनवदेनाचं्या अनुषंगाने अंवतम वनर्गय झालेला नसताना पुढील ज्येष्ठतायादी 
प्रवसद्ध कररे् त्याचं्यावर अन्यायकारक ठरत असल्याचे नमूद केल े आहे. श्री. वगते याचं्या यापूवीच्या 
वनवदेनावंर होर्ाऱया वनर्गय/वनष्कषांती सेवाववषयक बाबी व ज्येष्ठता याचंे पुनर्ववलोकन करण्याच्या 
तसेच अन्य प्रशासकीय मुद्याचं्या  अिीन राहून  अंवतम ज्येष्ठतायादी शासन पवरपत्रक, वद.27.02.2018 
अन्वये प्रवसद्ध करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने श्री. वगते यानंी त्याचं्या  वद.05.03.2018 च्या 
वनवदेनाद्वारे मा. मंत्री महोदयाकंडे आक्षेप/तक्रार सादर केली यासंबंिात वस्तुस्स्थतीदशगक अहवाल मा. 
मंत्री महोदयाचं्या अवलोनाथग व आदेशाथग सादर करण्यात आला आहे. सदर सवग बाबी ह्या सेवा बाबींशी 
संबंवित असून तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवसद्ध केलेल्या सध्याची ज्येष्ठतायादी हा मुख्य मुद्दा समाववष्ट ठेवून 
असल्याचे वदसत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठतायादी अंवतम न करण्याची व अशा प्रवसद्ध केलेल्या 
ज्येष्ठतायादीच्या आिारे पदोन्नतीववषयक पुढील बाबी ववचारात घेऊ नयेत ही केलेली ववनंती अन्य 
अविकाऱयानंा न्यायोवचत तसेच प्रशासकीय दृष्टीने योग्य ठरर्ार नाही. त्यामुळे सहाय्यक भाषा संचालक 
(अनुवाद व शब्दावली)/ववभागीय सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगांतील (गट-ब) 
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राजपवत्रत अविकाऱयाचंी वद.01.01.2014, वद. 01.01.2015, वद. 01.01.2016, वद. 01.01.2017 व 
वद. 01.01.2018 रोजीची  अंवतम ज्येष्ठतासूची प्रवसद्ध करण्यात येत आहेत.  
4.  भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यानंा ववनंती करण्यात येते की, सदर पवरपत्रक व 
त्यासोबतच्या अंवतम ज्येष्ठतासूची संबंवित अविकाऱयाचं्या (सेवावनवृतर  झालेल्या अविकाऱयासंह) 
वनदशगनास आर्ावी. 
 सदर शासन वनर्गय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201812151701442333 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 
 
 

         (मं.प. कुडतरकर) 
        कायासन अविकारी 

 
प्रवत, 

1. भाषा संचालक, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
2. संबंवित अविकारी (भाषा संचालनालयामाफतग त). 
3. वनवड नस्ती 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रपत्र “अ” 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगाची वदनांक 01.01.2014 रोजीची तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासूची  

अ.
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवगग 
(वनयुक्ती 

नंतर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

वदनांक) 

जन्म तारीख 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
वनयुक्तीचा 

मागग (सरळसेवा 
/ पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.
श.) पदावरील 

पदोन्नतीचा 
वनयवमत/ 
ज्येष्ठता 
वदनांक 

सेवावनवृतर ीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री. रा. बा. जािव अनुसुवचत 

जाती (विै) 
0६.०७.१९५७ पदोन्नती २२.१०.२००३ ३१.०७.२०१५ बी.ए. 

(मराठी) 
--- 

2 2 श्रीमती  चे. क. 
प्रिान 

खुला १२.०८.१९५७ पदोन्नती २६.११.२००७ ३१.०८.२०१५ एम.ए. 
(मराठी) 

--- 

3 3 श्री. ल. म. 
डोनीकर 

अनुसुवचत 
जमाती (विै) 

१०.०१.१९६५ पदोन्नती 01.04.2010 ३१.०१.२०२३ एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

--- 

4 4 श्रीमती वव. ल. 
डोनीकर 

खुला 26.09.1967 सरळसेवा 06.03.2012 30.09.2025 एम.ए. 
(मराठी) 

 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

5 5 श्री. अ. वा. वगते वव.जा.भ.ज. 
(विै) 

02.02.1969 सरळसेवा 02.07.2012 28.02.2027 एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 
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प्रपत्र “अ” 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगाची वदनांक 01.01.2015 रोजीची तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासूची  

अ.
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवगग 
(वनयुक्ती 

नंतर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

वदनांक) 

जन्म तारीख 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
वनयुक्तीचा 

मागग (सरळसेवा 
/ पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक(अ.व.
श.) पदावरील 

पदोन्नतीचा 
वनयवमत/ 
ज्येष्ठता 
वदनांक 

सेवावनवृतर ीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री. रा. बा. जािव अनुसुवचत 

जाती (विै) 
0६.०७.१९५७ पदोन्नती २२.१०.२००३ ३१.०७.२०१५ बी.ए. 

(मराठी) 
--- 

2 2 श्रीमती  च.े क. 
प्रिान 

खुला १२.०८.१९५७ पदोन्नती २६.११.२००७ ३१.०८.२०१५ एम.ए. 
(मराठी) 

--- 

3 3 श्री. ल. म. 
डोनीकर 

अनुसुवचत 
जमाती (विै) 

१०.०१.१९६५ पदोन्नती 01.04.2010 ३१.०१.२०२३ एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

--- 

4 4 श्रीमती वव. ल. 
डोनीकर 

खुला 26.09.1967 सरळसेवा 06.03.2012 30.09.2025 एम.ए. 
(मराठी) 

 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

5 5 श्री. अ. वा. वगते वव.जा.भ.ज. 
(विै) 

02.02.1969 सरळसेवा 02.07.2012 28.02.2027 एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 
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प्रपत्र “अ” 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगाची वदनांक 01.01.2016 रोजीची तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासूची  

अ. 
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवगग 
(वनयुक्ती 

नंतर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

वदनांक) 

जन्म तारीख 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
वनयुक्तीचा 

मागग (सरळसेवा 
/ पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
पदोन्नतीचा 
वनयवमत/ 
ज्येष्ठता 
वदनांक 

सेवावनवृतर ीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री. रा. बा. जािव अनुसुवचत 

जाती (विै) 
0६.०७.१९५७ पदोन्नती २२.१०.२००३ ३१.०७.२०१५ बी.ए. 

(मराठी) 
वद.31.7.2015 रोजी सेवावनवृतर  झाले 
आहेत. 

2 2 श्रीमती  च.े क. 
प्रिान 

खुला १२.०८.१९५७ पदोन्नती २६.११.२००७ ३१.०८.२०१५ एम.ए. 
(मराठी) 

वद.31.8.2015 रोजी सेवावनवृतर  
झाल्या आहेत. 

3 3 श्री. ल. म. 
डोनीकर 

अनुसुवचत 
जमाती (विै) 

१०.०१.१९६५ पदोन्नती 01.04.2010 ३१.०१.२०२३ एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

वद.20.4.2015 पासून भाषा उप 
संचालक (वववि) पदावर तात्परुती 
पदोन्नती 

4 4 श्रीमती वव. ल. 
डोनीकर 

खुला 26.09.1967 सरळसेवा 06.03.2012 30.09.2025 एम.ए. 
(मराठी) 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

5 5 श्री. अ. वा. वगते वव.जा.भ.ज. 
(विै) 

02.02.1969 सरळसेवा 02.07.2012 28.02.2027 एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 
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अ. 
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवगग 
(वनयुक्ती 

नंतर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

वदनांक) 

जन्म तारीख 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
वनयुक्तीचा 

मागग (सरळसेवा 
/ पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
पदोन्नतीचा 
वनयवमत/ 
ज्येष्ठता 
वदनांक 

सेवावनवृतर ीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

अवभप्राय 

6 6 श्रीमती नं.वद. 
परूव 

खूला 23.10.1960 पदोन्नती 13.10.2015 31.10.2018 एम.ए. 
(मराठी) 

--- 
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प्रपत्र “अ” 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगाची वदनांक 01.01.2017 रोजीची तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासूची  

अ.
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवगग 
(वनयुक्ती 

नंतर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

वदनांक) 

जन्म तारीख 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
वनयुक्तीचा 

मागग (सरळसेवा 
/ पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
पदोन्नतीचा 
वनयवमत/ 
ज्येष्ठता 
वदनांक 

सेवावनवृतर ीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 श्रीमती वव. ल. 

डोनीकर 
खुला 26.09.1967 सरळसेवा 06.03.2012 30.09.2025 एम.ए. 

(मराठी) 
महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

2 2 श्री. अ. वा. वगते वव.जा.भ.ज. 
(विै) 

02.02.1969 सरळसेवा 02.07.2012 28.02.2027 एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

3 3 श्रीमती नं.वद. 
परूव 

खूला 23.10.1960 पदोन्नती 13.10.2015 31.10.2018 एम.ए. 
(मराठी) 

--- 

4 4 श्री. क.गो. कांबळे अ.जा.(विै) 06.04.1960 पदोन्नती 21.06.2016 30.04.2018 बी.ए. 
(मराठी) 

--- 

5 5 श्री. ह.म. सुयगवशंी अ.ज. (विै) 09.07.1975 सरळसेवा 24.06.2016 31.07.2033 एम.ए.बी.
एड  

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 
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प्रपत्र “अ” 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगाची वदनांक 01.01.2018 रोजीची तात्परुती सामावयक ज्येष्ठतासूची  

अ.
क्र. 

ज्येष्ठता 
क्र 

नाव 

प्रवगग 
(वनयुक्ती 

नंतर प्रवगग 
बदलला 

असल्यास 
त्याचा 

वदनांक) 

जन्म तारीख 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
वनयुक्तीचा 

मागग (सरळसेवा 
/ पदोन्नती) 

सहायक भाषा 
संचालक 
(अ.व.श.) 
पदावरील 
पदोन्नतीचा 
वनयवमत/ 
ज्येष्ठता 
वदनांक 

सेवावनवृतर ीचा 
वदनांक 

शैक्षवर्क 
अहगता 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 श्रीमती वव. ल. 

डोनीकर 
खुला 26.09.1967 सरळसेवा 06.03.2012 30.09.2025 एम.ए. 

(मराठी) 
महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

2 2 श्री. अ. वा. वगते वव.जा.भ.ज. 
(विै) 

02.02.1969 सरळसेवा 02.07.2012 28.02.2027 एम.ए. 
(मराठी) 

एलएलबी 

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 

3 3 श्रीमती नं.वद. 
परूव 

खूला 23.10.1960 पदोन्नती 13.10.2015 31.10.2018 एम.ए. 
(मराठी) 

--- 

4 4 श्री. क.गो. कांबळे अ.जा.(विै) 06.04.1960 पदोन्नती 21.06.2016 30.04.2018 बी.ए. 
(मराठी) 

--- 

5 5 श्री. ह.म. सुयगवशंी अ.ज. (विै) 09.07.1975 सरळसेवा 24.06.2016 31.07.2033 एम.ए.बी.
एड  

महाराष्र लोकसेवा आयोग परुस्कृत 
उमेदवार म्हर्नू वनयकु्ती. 
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