
                                                   महाराष्ट्र  शासन 
                                                 मराठी  भाषा  विभाग , 

शासन  आदेश क्रमाांक.बदली-2017/प्र.क्र.5/2017/आस्था-2 
                                              मादामा   कामा  मागग, हुतात्मा  राजगुरु  चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
वदनाांक: 31 माचग, 2017. 

 
सांदभग:- शासन वनर्गय क्र.भासांब-2015/प्र.क्र.18/2015/भाषा-1, वद.29.5.2015. 

आदेश 
डॉ.मांजुषा कुलकर्ी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरांगाबाद 

याांची सहायक प्राध्यापक पदािरील ितेनश्रेर्ी (रु.15600-39100,गे्रड पे-6000) ही भाषा सांचालक 

पदाच्या ितेनश्रेर्ीशी (रु.15600-39100,गे्रड पे-7600) समकक्ष नसल्याने उपरोक्त सांदभाधीन 

आदेशान्िये भाषा सांचालक हे पद श्रेर्ी अिनत करुन त्याांच्या विद्यमान ितेनश्रेर्ीत त्याांची प्रशासकीय 

कारर्ास्ति भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय या पदािर प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती करण्यात आली 

आहे.  

डॉ.मांजुषा कुलकर्ी याांच्या सहायक प्राध्यापक पदािरील सेिा त्याांच्या मूळ विभागास उच्च ि 

तांत्र वशक्षर् विभागास प्रशासकीय कारर्ास्ति वद.31.3.2017 (म.नां) पासून प्रत्यार्पपत करण्यात येत 

आहे.  तसेच भाषा सांचालक पद विवहत कायगपध्दतीने भरती करेपयंत सदर पदाचा अवतवरक्त कायगभार                                   

श्री.हषगिधगन तु.जाधि, अिर सवचि, मराठी भाषा विभाग याांच्याकडे पढुील आदेश होईपयंत 

सोपविण्यात येत आहे. डॉ.मांजुषा कुलकर्ी  याांनी “भाषा सांचालक” पदाचा कायगभार श्री.जाधि, अिर 

सवचि याांच्याकडे सोपिून आपल्या मूळ विभागात तात्काळ रुजू व्हाि.े  

सदर शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201703311141420833 असा आहे. हा आदेश 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

           ( अपर्ा  अ. गािडे  ) 
                                                                                            उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- डॉ मांजुषा कुलकर्ी,सहायक प्राध्यापक. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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         श्री.हषगिधगन तु.जाधि, अिर सवचि.  
प्रवत, 

1. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय,मुांबई. 
2. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3. प्रधान सवचि, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञयेता, मुांबई. 
5. उप सवचि, वित्त विभाग(सेिा-9), मांत्रालय, मुांबई. 
6. उपसवचि, उच्च ि तांत्रवशक्षर् विभाग(मावश-1),मांत्रालय,मुांबई. 
7. सांचालक, उच्च वशक्षर्, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्-1. 
8. मा.मांत्री(मराठी भाषा विभाग) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
9. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई. 
10. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, मुांबई. 
11. प्र.सहायक भाषा सांचालक(प्रवशक्षर् ि आस्थापना), भाषा सांचालनालय, मुांबई. 
12. विभागीय सहायक भाषा सांचालक/सहायक भाषा सांचालक, विभागीय कायालय, 

पुरे्/नागपूर/औरांगाबाद/निी मुांबई(भाषा सांचालनालयामार्ग त) 
13. सिग अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मुांबई. 
14. वनिड नस्ती. 
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