
                                            भाषा संचालक या पदावर प्रतितियुक्िीिे तियुक्िी-  
            डॉ.मंजुषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय  
                                  ज्ञाि तवज्ञाि महातवद्यालय, औरंगाबाद. 
  

महाराष्ट्र  शासि 
मराठी  भाषा  तवभाग , 

शासि  तिर्णणय क्र.भासंब-2015/प्र.क्र.18/2015/भाषा-1 
मादामा   कामा  मागण, हुिात्मा  राजगुरु  चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
तदिाकं: 29 मे,2015 

प्रस्िाविा:- 
भाषा संचालिालयािील भाषा संचालक (विेिश्रेर्णी रु. 15600-39100 गे्रड पे 7600) हे पद 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडूि िामतिदेशिािे भरण्याबाबि आयोगाकडे मागर्णीपत्र पाठतवण्याि आले 
होिे. िथातप योग्य उमेदवार उपलब्ध ि झाल्यािे िसेच पदोन्निीिे देखील तिम्ि संवगाि पात्र उमेदवार 
उपलब्ध िसल्यािे सदर पद सेवाप्रवशे तियमािील िरिूदीिुसार प्रतितियुक्िीिे भरण्याबाबि सवण 
मंत्रालयीि तवभाग व क्षते्रीय कायणलयाकंडूि इच्छूकिा मागतवण्याि आली होिी त्याअिुषंगािे सदर पद 
प्रतितियुक्िीिे भरण्याबाबिचा प्रस्िाव शासिाच्या तवचाराधीि होिा.  

शासि तिर्णणय:- 
भाषा संचालक पदाच्या तद.26.9.2013 रोजी अतधसूतचि झालेल्या सेवा प्रवशे तियमाच्या 

िरिूदीिुसार डॉ.मंजुषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय ज्ञाि तवज्ञाि महातवद्यालय, 
औरंगाबाद याचंी प्रशासकीय कारर्णास्िव भाषा सचालंक, भाषा संचालिालय या पदावर िीि वषांसाठी 
प्रतितियुक्िीिे तियुक्िी करण्याि येि आहे. सदर तियुक्िी ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडूि उमेदवार 
उपलब्ध होईपयंि ककवा बदलीिे तियतमितरत्या, महाराष्ट्र तशक्षर्ण सेवमेधील वा सामान्य राज्य सेवमेधील 
तवतहि तियतमि सेवा झालेल्या व समकक्ष पद धारर्ण करर्णाऱ्या अतधकाऱ्याची िेमर्णकू होईपयंि ककवा 3 
वषापयंि यापैकी जे अगोदर घडेल िो पयंि करण्याि येि आहे.  

सदर तियुक्िी ही महाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रहर्ण अवधी, स्वीयेिर सेवा आतर्ण तिलंबि, बडिर्फी) 
तियम 1981 मधील तियम 40 संबंधी पतरतशष्ट्ट-2 मधील अटी व शिीच्या अधीि राहूि देण्याि येि आहे. 

भाषा संचालक  (गट-अ),  (विेिश्रेर्णी रु. 15600-39100 गे्रड प े 7600) हे पद िात्पुरत्या 
स्वरुपाि श्रेर्णी अविि करुि सदर पदावर डॉ.मंजुषा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापक याचंी त्याचं्या 
तवद्यमाि विेिश्रेर्णीि (रु.15600-39100 गे्रड पे-6000) प्रतितियुक्िीिे तियुक्िी करण्यास या आदेशाद्वारे 
मान्यिा देण्याि येि आहे. श्रेर्णी अविि केलेले 'भाषा संचालक' हे पद डॉ.मंजुषा कुलकर्णी, सहाय्यक 
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प्राध्यापक या त्या पदावर असेपयंिच अस्स्ित्वाि राहील. त्यािंंिर हे पद आपोआप मूळ संवगाि श्रेर्णी 
उन्नि होईल.  

डॉ.मंजुषा कुलकर्णी यािंा प्रतितियुक्िीच्या पदावर रुजू होण्याकतरिा िात्काळ कायणमुक्ि 
करण्याबाबि उच्च व िंत्रतशक्षर्ण तवभाग, मंत्रालय, मंुबई यािंी संबंतधिािंा तिदेश द्याविे. 

डॉ.कुलकर्णी यािंी तियुक्िीच्या तठकार्णी िात्काळ रुजु होऊि िसा अिुपालि अहवाल सादर 
करावा. डॉ.कुलकर्णी या ज्या तदिाकंाला रुजू होिील त्या तदिाकंापासूि त्याचंा प्रतितियुक्िीच्या सेवचेा 
प्रारंभ होईल.  

हे आदेश तवत्त तवभागाच्या अिौपचातरक स.ंक्र. 223/2015/सेवा-9 तद.20.5.2015 अन्वय े
प्राप्ि सहमिीिुसार तिगणतमि करण्याि येि आहेि. 

सदर शासि तिर्णणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असूि त्याचा संकेिाकं 201505281625209533 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षातंकि करुि काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  

 

                                                     

( धा.र.कचदरकर) 
                                                                                      अवर सतचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रि, 
        डॉ.मंजुषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय ज्ञाि तवज्ञाि महातवद्यालय, औरंगाबाद. 
प्रति, 

1. मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय,मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधाि सतचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. प्रधाि सतचव, मराठी भाषा तवभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, लेखा परीक्षा / लेखा व अिुज्ञयेिा, मंुबई. 
5. उप सतचव, तवत्त तवभाग(सेवा-9), मंत्रालय,मंुबई. 
6. उपसतचव, उच्च व िंत्रतशक्षर्ण तवभाग(मातश-1), मंत्रालय, मंुबई. 
7. संचालक, उच्च तशक्षर्ण, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्ण-1. 

8. मा.मंत्री(मराठी भाषा तवभाग) याचंे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंुबई. 

9. अतधदाि व लेखा अतधकारी, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. भाषा संचालक, भाषा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
11. प्रशासकीय अतधकारी, राज्य मराठी तवकास संस्था, मंुबई 
12. सतचव, महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतर्ण संस्कृिी मंडळ,मंुबई 
13. सतचव, महाराष्ट्र राज्य तवश्वकोश तिर्ममिी मंडळ,मंुबई. 

14. तिवासी लेखा परीक्षा अतधकारी, मंुबई. 

15. प्र.प्राचायण,शासकीय ज्ञाि तवज्ञाि महातवद्यालय, औरंगाबाद. 

16. तवभागीय सहायक भाषा संचालक/सहायक भाषा संचालक, तवभागीय कायालय, 
पुरे्ण/िागपूर/औरंगाबाद/िवी मंुबई(भाषा संचालिालयामार्फण ि) 

17. सवण अवर सतचव/कक्ष अतधकारी, मराठी भाषा तवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
18. तिवड िस्िी. 
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