शासन व्यवहार कोश (सुधाररत) उपसरितीस
िान्यता दे ण्याबाबत.
िहाराष्ट्र शासन

िराठी भाषा रवभाग

शासन रनर्णय क्रिाांकः भासस-2014/प्र.क्र.54/भाषा-4
िांत्रालय, िुांबई - 400 032.

वार्ा :-

तारीख: 19 िार्ण, 2015.

1) शासन रनर्णय क्र. भासस-2012/प्र.क्र.81/भाषा-4, रदनाांक.16/07/2013.
2) शासन रनर्णय क्र. भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, रदनाांक.11/10/2013.

3) भाषा सांर्ालनालयार्े पत्र क्र.भासस-2014/1888/14, रदनाांक.06/08/2014.

4) भाषा सांर्ालनालयार्े पत्र क्र.भाताशा-2014/2015/5-6, रदनाांक.28/08/2014.

5) भाषा सांर्ालनालयार्े पत्र क्र.भासस(शाव्यको)-2013/1/170/5-6, रदनाांक.19/01/2015.

प्रस्तावना :-

भाषा सांर्ालक, भाषा सांर्ालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई याांनी प्ररसध्द केलेले जूने 5 पररभाषा

कोश सुधाररत करर्े व नवीन 10 पररभाषा कोशाांर्ी रनर्मिती करण्यास सांदभाधीन अ.क्र. 1 येथील

शासन रनर्णयान्वये प्रशासकीय िान्यता रदलेली आहे . या रनर्णयानुसार भाषा सल्लागार सरितीच्या
रद.21 व 22 जुलै,2014 रोजी झालेल्या बैठकीत सुधाररत करावयाच्या जुन्या 5 पररभाषा कोशापैकी
"शासन व्यवहार कोश" अद्यावत करण्यासाठी एक उपसरिती गठीत करण्यार्ा ठराव करण्यात आला

आहे . याबाबत भाषा सांर्ालनालयाच्या सांदभाधीन अ.क्र. 4 व 5 येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या
प्रस्तावाच्या अनुषांगाने उपसरिती गठीत करण्यार्ी बाब शासनाच्या रवर्ाराधीन होती.
शासन रनर्णय :-

भाषा सल्लागार सरितीने केलेल्या ठरावानुसार भाषा सांर्ालनालयाने सादर केलेल्या

प्रस्तावाच्या अनुषांगाने "शासन व्यवहार कोश" सुधाररत करण्यासाठी पुढीलप्रिार्े "शासन व्यवहार
कोश सुधारर्ा उपसरिती " स्थापन करण्यास प्रशासकीय िान्यता दे ण्यात येत आहे .
1.

डॉ.नागनाथ कोत्तापल्ले

अध्यक्ष

3.

प्रा.रवश्वनाथ शशदे

सदस्य

2.
4.
5.
6.
7.

डॉ.रिेश वरखेडे
श्री.लक्ष्िर् लोंढे

डॉ.प्र.गो.लुलेकर
डॉ. न.ब.पाटील

श्री.भारत सासर्े

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
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8.

श्री.लक्ष्िीकाांत दे शिुख

सदस्य

10.

डॉ.िांजूषा कुलकर्ी

सदस्य

9.

11.

श्री.सांजय भगत
भाषा सांर्ालक

सदस्य
सदस्य सरर्व

वरील क्र.1 ते 5 हे भाषा सल्लागार सरितीर्े अध्यक्ष व सदस्य आहे त. तर क्र.6 ते 10 हे

सरितीबाह्य सदस्य आहे त.

सदर उपसरितीर्े अध्यक्ष व सदस्याांना सांदभाधीन रद.11 ऑक्टोबर,2013 रोजीच्या शासन

रनर्णयात निूद केल्यानुसार बैठकभत्ता, प्रवासभत्ता, दै रनकभत्ता इ. लागू राहतील. या उपसरितीर्ी

िुदत हा शासन रनर्णय रनगणरित झाल्याच्या रदनाांकापासून एक वषापयंत शकवा शासन व्यवहार
कोशाच्या (सुधारीत) आवृत्तीर्े काि पूर्ण होईपयंत यापैकी जे अगोदर घडे ल तोपयंत राहील,

आवश्यकता भासल्यास या कािार्ा आढावा घे ऊन सदर उपसरितीस िुदतवाढ दे ण्यार्े प्रारधकार भाषा
सांर्ालक, िहाराष्ट्र राज्य याांना राहतील.

या उपसरितीच्या बैठका सदस्याांच्या सोयीप्रिार्े िहाराष्ट्रात कोठे ही घे ण्यात येतील. बैठकाांच्या

रनरित्ताने होर्ारा खर्ण भाषा सांर्ालनालयाच्या " िागर्ी क्रिाांक झेडएफ-01, 2052, सेक्रेटररएट-

सवणसाधारर् सेवा, 090,सेक्रेटररएट, (00) (02) भाषा सांर्ालक सांगर्क साांकेताांक क्रिाांक 2052 5063
या लेखारशषाखालील प्रवासासाठी होर्ारा खर्ण "11 दे शाांतगणत प्रवास खर्ण" या उरिष्ट्टाखाली आरर्
इतर खर्ण "13 कायालयीन खर्ण" या उरिष्ट्टाखाली िांजूर असलेल्या अनुदानातून भागरवण्यात यावा.

सदर शासन रनर्णय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांगर्क सांकेताांक क्र. 201503231227107233 असा आहे . हा

शासन रनर्णय रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Gawde
Aparna A
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( अपर्ा अ. गावडे )

प्ररत,

उप सरर्व, िहाराष्ट्र शासन
1.

2.

िा.िुख्यिांत्री याांर्े प्रधान सरर्व,

सवण िा.िांत्री व राज्यिांत्री याांर्े खाजगी सरर्व,
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3.

प्रबांधक, िूळ शाखा, उच्र् न्यायालय, िुांबई (पत्राने),

5.

लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांर्े कायालय, नवीन प्रशासन भवन, िांत्रालय, िुांबई,

4.

प्रबांधक, अपील शाखा, उच्र् न्यायालय, िुांबई (पत्राने),

6.

सरर्व, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िुांबई (पत्राने),

8.

िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2,नागपूर,

7.

9.

सरर्व, िराठी भाषा रवभाग याांर्े स्वीय सहायक,

िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र-1, िुांबई/िहाराष्ट्र-2, नागपूर,

10. अरधदान व लेखा अरधकारी, िुांबई,

11. रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, िुांबई,

12. सवण िांत्रालयीन रवभाग,

13. रवत्त रवभाग (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व रवरनयि),
14. िराठी भाषा रवभागातील सवण कायासने,

15. भाषा सांर्ालक, भाषा सांर्ालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई,

16. सहायक भाषा सांर्ालक, भाषा सांर्ालनालय, नवी िुांबई/पुर्े/औरांगाबाद/नागपूर,
17. सांर्ालक, राज्य िराठी रवकास सांस्था, िुांबई,

18. सरर्व, िहाराष्ट्र राज्य सारहत्य आरर् सांस्कृती िांडळ, िुांबई,
19. सरर्व, िहाराष्ट्र राज्य रवश्वकोश रनर्मिती िांडळ, िुांबई,
20. सवण सांबांरधत सदस्य (भाषा सांर्ालनालयािाफणत)

21. रनवड नस्ती-भाषा-4
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