
 भाषा संचालनालयाअतंर्गत परिभाषा 
कोशाचं्या सुधारित आवृत्त्या काढण्यासाठी 
उपसरित्या स्थापन किणेबाबत.  

िहािाष्ट्र शासन 
ििाठी भाषा रवभार् 

शासन रनणगय क्रिांकः भासस-2014/प्र.क्र.53/भाषा-4 
िंत्रालय, िंुबई - 400 032. 

तािीख: 20 िे, 2015. 
वाचा :-  

1) शासन रनणगय, सािान्य प्रशासन रवभार्, क्र.िवशै-1064-ि, रि.11/10/1968 
2) शासन रनणगय, सािान्य प्रशासन रवभार्, क्र.िवशै-1064-ि, रि.21/04/1969 
3) शासन रनणगय, सािान्य प्रशासन रवभार्, क्र.एलएनजी-1093/प्र.क्र.49/93/20-ब, 

रि.4/04/1997 
4) शासन रनणगय, सािान्य प्रशासन  रवभार्, क्र.भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब, रि.22/06/2010 
5) शासन रनणगय, ििाठी भाषा रवभार्, क्र.भासस-2012/प्र.क्र.82/भाषा-4, रि.16/07/2013. 
6) शासन रनणगय, ििाठी भाषा रवभार्, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, रि.11/10/2013. 
7) भाषा संचालक, िहािाष्ट्र िाज्य, भाषा संचालनालय, िंुबई याचंे पत्र   क्र.भाशाता-2014/2016/5-

6, रि.28/08/2014 व क्र.भाशाता-2014/2434/5-6, रि.12/11/2014. 
प्रस्तावना :- 

सािान्य प्रशासन रवभार्ाच्या संिभग क्र.1 च्या शासन रनणगयान्वये रवद्यापीठीय स्तिावि एकरुप 

ििाठी वजै्ञारनक शब्िावली तयाि किण्याच ेकाि भाषा सल्लार्ाि िंडळाकडे सोपरवण्यास शासनाने  िंजुिी 

रिली होती. या कािासाठी भाषा सल्लार्ाि िंडळाला सहकायग किण्याकिीता प्रत्येक वजै्ञारनक व तारंत्रक 

रवषयाकिीता त्याच्या सवग शाखा व उपशाखाकंिीता एक-एक उपसरिती नेिण्यासही शासनाने िंजुिी 

रिली होती. या उपसरित्यावंि सििहू शासन रनणगयािध्ये निूि रवद्यापीठाचंा / संस्थाचंा प्रत्येकी एका 

प्ररतरनधीचा सिावशे किण्यास िान्यता घेण्यात आली होती.  

2. सािान्य प्रशासन रवभार्ाच्या संिभग क्र.2 च्या शासन रनणगयान्वये विीलप्रिाणे उपसरिती स्थापन 

किण्याचे प्रारधकाि भाषा संचालकानंा रिले आहेत. तथारप, 1968 नंतिच्या काळात िहािाष्ट्रात आणखी 

काही रवद्यापीठाचंी / संस्थाचंी स्थापना झाल्यािुळे त्याही रवद्यापीठाचंे प्ररतरनधी या उपसरित्यावंि असणे 

आवश्यक होते. भाषा सल्लार्ाि िंडळ 1980 पयंत कायगित होते.  सििहू िंडळाची पुनिगचना किण्याऐवजी 

भाषा सल्लार्ाि सरिती स्थापन किण्याचा रनणगय रि.4 एरप्रल, 1997 च्या शासन रनणगयान्वये घेण्यात 
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आला. त्यानंति रि.22/10/2010 च्या शासन रनणगयान्वये कायिस्वरुपी भाषा सल्लार्ाि सरिती र्ठीत 

किण्यात आली व रि.11/10/2013 च्या शासन रनणगयान्वये या सरितीची पुनिगचना किण्यात आली आहे. 

3.  भाषा सल्लार्ाि सरिती अंतर्गत स्थायी सरितीच्या रि.12/10/2012 िोजी झालेल्या बैठकीत भाषा 

संचालनालयाने यापूवी प्रकारशत केलेल्या कोशापंैकी 5 परिभाषा कोशाचं्या सुधारित आवृत्या काढणे व 10 

नवीन परिभाषा कोश तयाि किण्याचा ठिाव किण्यात आला होता. या ठिावाच्या अनुषंर्ाने 5 जुन्या 

परिभाषा कोशाचं्या सुधारित आवृत्या काढणे व 10 नवीन परिभाषा कोश तयाि किण्याकरिता शासन 

रनणगय क्र.भासस-2012/प्र.क्र.81/भाषा-4, रि.16 जुलै,2013 व शुद्धीपत्रक रि.30 ऑर्स्ट,2013 अन्वये 

िान्यता िेण्यात आली होती. या शासन रनणगयानुसाि भाषा सल्लार्ाि सरितीच्या रि.21 व 22 जुलै, 2014 

िोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित किावयाच्या जुन्या 5 परिभाषा कोशापंैकी "शासन व्यवहाि कोश" 

अद्यावत किण्यास "शासन व्यवहाि कोश सुधािणा उपसरिती” स्थापन किण्यास शासन रनणगय क्रिाकं 

भासस-2014/प्र.क्र.54/भाषा-4, रि.19 िाचग, 2015 अन्वये िान्यता िेण्यात आली आहे. उवगिीत 4 

परिभाषा कोश सुधारित किण्यासाठी भाषा सल्लार्ाि सरितीस सहकायग किण्यास रवद्यापीठीय स्तिावि 

एकरूप ििाठी व वजै्ञारनक शब्िावली तयाि किण्याकिीता भाषा संचालनालयातंर्गत त्या त्या रवषयातील 

उपसरिती स्थापन किणे व संिभग क्र.1 च्या शासन रनणगयािध्ये निूि सवग रवद्यापीठे/संस्था/िंडळ तसेच 

त्यानंतिच्या काळात िहािाष्ट्रात स्थापन झालेली व भाषा संचालनालयाच्या संिभग क्र.7 च्या पत्रािध्ये 

निूि सवग रवद्यापीठे/संस्था याचंा सिावशे किण्यास िंजुिी िेण्याची बाब  शासनाच्या रवचािाधीन होती. 

शासन रनणगय :-  
भाषा संचालनालयाअंतर्गत रवद्यापीठीय स्तिावि एकरूप ििाठी वजै्ञारनक शब्िावली तयाि 

किण्याचे काि किण्यासाठी भाषा सल्लार्ाि सरितीस सहकायग किण्याकिीता पुढील निूि केलेल्या 

वजै्ञारनक व तारंत्रक रवषयाविील परिभाषा कोशािध्ये सुधािणा किण्याकिीता प्रत्येक रवषयासाठी  स्वतंत्र 

उपसरिती नेिण्यास शासन िंजुिी िेत आहे.  

1. कृरषशास् त्र परिभाषा कोश उपसरिती धसुधारित  
2. तत्त्वज्ञान व तकग शास् त्र परिभाषा कोश उपसरिती धसुधारित  
3. अथगशास् त्र परिभाषा कोश उपसरिती धसुधारित  
4. रशक्षणशास् त्र परिभाषा कोश उपसरिती धसुधारित  
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2. विील रवषयाकंिीता नेिलेल्या उपसरित्यावंि खालील रवद्यापीठाचंा / संस्थाचंा / िंडळाचंा 

प्रत्येकी एक प्ररतरनधी िाहील.  

 1. िंुबई रवद्यापीठ, िंुबई 
 2. सारवत्रीबाई फुले पुणे रवद्यापीठ, पुणे. 
 3. िाष्ट्रसंत तुकडोजी िहािाज नार्पूि रवद्यापीठ, नार्पूि. 
 4. रशवाजी रवद्यापीठ, कोल्हापूि. 
 5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकि ििाठवाडा रवद्यापीठ, औिंर्ाबाि. 
 6. श्रीिती नाथीबाई िािोिि ठाकिसी िरहला रवद्यापीठ, िंुबई. 
 7. उत्ति िहािाष्ट्र रवद्यापीठ, जळर्ावं 
 8. संत र्ाडरे्बाबा अििावती रवद्यापीठ, अििावती. 
 9. स्वािी िािानंि तीथग ििाठवाडा रवद्यापीठ, नािेंड . 
 10. सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि. 
 11. ििाठी रवज्ञान परिषि, िंुबई. 
 12. िहािाष्ट्र आिोग्य रवज्ञान रवद्यापीठ, नारशक. 
 13. कवी कुलरु्रु कारलिास संस्कृत रवद्यापीठ, नार्पूि. 
 14. िहािाष्ट्र पशु व ित्स्यरवज्ञान रवद्यापीठ, नार्पूि. 
 15. डॉ. पंजाबिाव िेशिुख कृरष रवद्यापीठ, अकोला. 
 16. वसंतिाव नाईक ििाठवाडा कृरष रवद्यापीठ, पिभणी. 
 17. िहात्िा फुले कृरष रवद्यापीठ, िाहुिी, रज. अहििनर्ि. 
 18. डॉ. बाळासाहेब सावतं कोकण कृरष रवद्यापीठ, िापोली, रज. ित्नारर्िी. 
 19. यशवतंिाव चव्हाण िुक्त रवद्यापीठ, नारशक. 
 20. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि तंत्ररशक्षण रवद्यापीठ, लोणािे, िायर्ड . 
 21. िहािाष्ट्र िाज्य िाध्यरिक रशक्षण िंडळ, पुणे. 
 22. इंरडयन इन्सन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, िंुबई. 
 23. लक्ष्िीनािायण इन्सन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नार्पूि. 
 24. भाषा संचालक, िहािाष्ट्र िाज्य, भाषा संचालनालय, िंुबई. 
 25. भाषा सल्लार्ाि सरितीचा सिस्य प्ररतरनधी. 
 

3. विील 4 उपसरित्यावंि रवद्यापीठाचं्या/संस्थाचं्या/िंडळाचं्या प्ररतरनधींच्या नेिणकुीचे प्रारधकाि 

भाषा संचालक, िहािाष्ट्र िाज्य, भाषा संचालनालय, िंुबई यानंा िेण्यात येत आहेत. 

4.  विील सरित्याचं्या बैठका सिस्याचं्या सोयीप्रिाणे िहािाष्ट्रात कोठेही घेण्यात येतील. बैठकाचं्या 

रनरित्ताने होणािा खचग भाषा संचालनालयाच्या " िार्णी क्रिाकं झेडएफ-01, 2052, सेके्रटरिएट-
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सवगसाधािण सेवा, 090, सकेे्रटरिएट, (00  ध02  भाषा संचालक संर्णक साकेंताकं क्रिाकं 2052 5063 या 

लेखारशषाखालील प्रवासासाठी होणािा खचग  "11 िेशातंर्गत प्रवास खचग" या उरिष्ट्टाखाली आरण इति 

खचग "13 कायालयीन खचग" या उरिष्ट्टाखाली िंजूि असलेल्या अनुिानातून भार्रवण्यात यावा. 

5. तसेच त्या त्या रवषयाकंरिता नेिलेल्या रवद्यापीठाचं्या / संस्थाच्या / िंडळाचं्या प्ररतरनधींचा प्रवास 

भत्ता व िैरनक भत्ता इत्यािीकिीता होणािा खचग त्या-त्या रवद्यापीठानंी / संस्थानंी / िंडळानंी सोसावयाचा 

आहे. 

6. विील सरित्याचंी िुित या शासन रनणगयाच्या रिनाकंापासून एक वषग इतकी िाहील व आवश्यकता 

भासल्यास पुढील िुितवाढ िेण्याचे प्रारधकाि भाषा संचालक, िहािाष्ट्र िाज्य यानंा िाहतील.   

7. हा शासन रनणगय उच्च व तंत्र रशक्षण रवभार्ाच्या सहितीने त्या रवभार्ाचा अनौपचारिक संिभग 

क्रिाकं 853 रि.4/4/2015 व क्रिाकं 15, रि.6/4/2015 नुसाि काढण्यात येत आहे. 

8. सिि शासन रनणगय िहािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्ध 

किण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं क्रिाकं 201505201430255433 असा आहे. हा आिेश 

रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षारंकत करून काढण्यात येत आहे.  

िहािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आिेशानुसाि व नावाने. 
 
 
 
                                                                                                    (अपणा अ. र्ावडे   
           उपसरचव, िहािाष्ट्र शासन 

प्ररत, 
1. िा.िुख्यिंत्री याचंे अपि िुख्य  सरचव, 
2. िा.उपिुख्यिंत्री याचंे सरचव, 
3. िा.िंत्री, ििाठी भाषा याचंे रवशेष कायग अरधकािी, 
4. सवग िा.िंत्री व िाज्यिंत्री याचंे स्वीय सहायक, 
5. प्रबंधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िंुबई (पत्राने), 
6. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िंुबई (पत्राने), 
7. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त  याचंे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, िंत्रालय, िंुबई, 
8. सरचव, िहािाष्ट्र लोकसेवा आयोर्, िंुबई (पत्राने), 
9. प्रधान सरचव, ििाठी भाषा रवभार् याचंे स्वीय सहायक, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) िहािाष्ट्र-1, िंुबई/िहािाष्ट्र-2,नार्पूि, 
11. िहालेखापाल (लेखा पिीक्षा) िहािाष्ट्र-1, िंुबई/िहािाष्ट्र-2, नार्पूि, 
12. अरधिान व लेखा अरधकािी, िंुबई, 
13. रनवासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, िंुबई, 
14. सवग िंत्रालयीन रवभार्, 
15. रवत्त रवभार् (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व रवरनयि),  
16. ििाठी भाषा रवभार्ातील सवग कायासने, 
17. संचालक, भाषा संचालनालय, िहािाष्ट्र िाज्य, िंुबई, 
18. सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी िंुबई/पुणे/औिंर्ाबाि/नार्पूि, 
19. संचालक, िाज्य ििाठी रवकास संस्था, िंुबई, 
20. संचालक, िशगरनका रवभार्, िंुबई, 
21. सरचव, िहािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरण संस्कृती िंडळ, िंुबई, 
22. सरचव, िहािाष्ट्र िाज्य ििाठी रवश्वकोश रनर्मिती िंडळ, िंुबई, 
23. सवग संबंरधत सिस्य धभाषा संचालनालयािाफग त  
24. सवग िंत्रालयीन रवभार्ांना रवनंती किण्यात येते की, सिि आिेश त्यानंी आपापल्या 

अरधपत्याखालील रवभार् प्रिुख तसेच कायालय प्रिुखाचं्या रनिशगनास आणावते. 
25. रनवड नस्ती. 

 
 
 
 
 
 
 


		2015-05-20T14:32:10+0530
	Aparna Arvind Gawde




