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उपसरमतीची पुनररचना करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा रवभाग 

शासन रनणरय क्रमाांकः भासस-2014/प्र.क्र.54/भाषा-1 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

 तारीख: 27 जुलै, 2016. 
वाचा :-  

1) शासन रनणरय, सामान्य प्रशासन  रवभाग, क्र.भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब,रद. 22 जून, 2010 
2) शासन रनणरय, मराठी भाषा रवभाग, क्र.भासस-2012/प्र.क्र.81/भाषा-4, रद. 16 जुलै, 2013. 
3) शासन रनणरय, मराठी भाषा रवभाग, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, रद. 11 ऑक्टोबर, 2013. 
4) शासन रनणरय, मराठी भाषा रवभाग, क्र.भासस-2014/प्र.क्र.54/भाषा-4, रद. 19 माचर, 2015. 
5) शासन रनणरय, मराठी भाषा रवभाग, क्र.भासस-2015/प्र.क्र.30/भाषा-1, रद. 5 ऑगस्ट, 2015. 
6) भाषा सांचालनालयाच ेपत्र क्र.भासस (शाव्यको)-2013/2092/5-6, रद.26 नोव्हेंबर, 2015. 

प्रस्तावना :- 
भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांनी प्ररसध्द केलेले जूने 5 पररभाषा कोश 

सुधारीत करणे व नरवन 10 पररभाषा कोशाांची रनर्ममती करण्यासांदभात सांदभर.क्र.2 येथील रद.16 जुलै,2013 च्या 
शासन रनणरयान्वये प्रशासकीय मान्यता रदलेली आहे. या रनणरयानुसार जुन्या 5 पररभाषा कोशाांपकैी “शासन 
व्यवहार कोश” अद्यावत करण्यासाठी सांदभर क्र.4 येथील रद.19 माचर, 2015 च्या शासन रनणरयानुसार 
डॉ.नागनाथ कोत्तापले्ल याांच्या अध्यक्षतेखाली अध्यक्षाांसह 11 सदस्य असलेली एक उप सरमती गरठत करण्यात 
आली. तथारप, सांदभर क्र.5 येथील रद.5 ऑगस्ट, 2015 च्या शासन रनणरयानुसार भाषा सल्लागार सरमतीची 
पनुररचना करण्यात आली. त्यामुळे भाषा सांचालनालयाच्या सांदभर क्र.6 च्या रद.26 नोव्हेंबर,2015 च्या पत्रान्वये 
भाषा सांचालनालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषांगाने शासन व्यवहार कोश (सधुाररत) उप सरमतीची 
पनुररचना करण्याची बाब शासनाच्या रवचाराधीन होती. त्यानुसार या उपसरमतीची पनुररचना करण्याबाबत 
शासनाने खालीलप्रमाणे रनणरय घेतला आहे. 
शासन रनणरय :-  

शासन व्यवहार कोशाची सधुाररत आवृत्ती काढण्यासाठी भाषा सल्लागार सरमतीअांतगरत रद.19 माचर, 
2015 च्या शासन रनणरयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या उप सरमतीची पनुररचना करण्याचा शासनाने रनणरय 
घेतला आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन व्यवहार कोश (सधुाररत) उपसरमतीची पनुररचना करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  

      
अ.क्र.            नाव पद 

1 श्री.सदानांद मोरे  अध्यक्ष 
2 प्रा. प्रकाश परब  सदस्य 
3 डॉ. अरवनाश रबनीवाले   सदस्य 
4 डॉ.न.ब.पाटील  सदस्य 
5 श्री.सांजय भगत सदस्य 
6 श्री.भारत सासणे सदस्य 
7 श्री.लक्ष्मीकाांत देशमुख सदस्य 
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8 डॉ.ग.उ.रथटे सदस्य 
9 श्री.चांद्रकाांत भोंजाळ    सदस्य 

10 श्री.रचन्मय धारुरकर सदस्य 
11 डॉ.ल.का.मोहरीर सदस्य 
12 डॉ.लीना रस्तोगी सदस्य 
13 सांचालक, राज्य मराठी रवकास सांस्था सदस्य 
14 भाषा सांचालक सदस्य सरचव 

 
2. वरील क्र.1 ते 3 तसचे क्र.13 व 14 हे भाषा सल्लागार सरमतीचे अध्यक्ष व सदस्य आहेत. तर क्र.4 ते 12 
हे सरमतीबाह्य सदस्य आहेत.   

 
3. सदर उपसरमतीचे अध्यक्ष व सदस्याांना सांदभाधीन रद. 11 ऑक्टोबर,2013 रोजीच्या शासन रनणरयात 
नमूद केल्यानुसार, बठैक भत्ता, प्रवास भत्ता, दैरनक भत्ता इ. लागू राहतील. या उपसरमतीची मुदत हा शासन 
रनणरय रनगररमत झाल्याच्या रदनाांकापासून एक वषापयंत राहील, आवश्यकता भासल्यास या कामाचा आढावा 
घेऊन सदर उप सरमतीस मुदतवाढ देण्याचे प्रारधकार भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य याांना राहतील. 

 
4. या रप्रत्यथर होणारा खचर "मागणी क्रमाांक झेडएफ-01, 2052, सेके्रटररएट-सवरसाधारण सेवा, 090 
सेके्रटररएट, (00) (02) भाषा सांचालक सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 2052 5063 या लेखारशषाखालील 
प्रवासासाठी होणारा खचर  "11 देशाांतगरत प्रवास खचर" या उरिष्ट्टाखाली आरण इतर खचर "13 कायालयीन खचर" 
या उरिष्ट्टाखाली त्या त्या आर्मथक वषात मांजूर असलेल्या अनुदानातनू भागरवण्यात यावा. 

 
5.  सदर शासन रनणरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201607271134151533 असा आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
             (अपणा अ. गावडे  )  
         उपसरचव, महाराष्ट्र शासन 

प्ररत, 
1. मा.राज्यपाल याांच ेसरचव, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सरचव, 
3. सवर मा.मांत्री, राज्यमांत्री व आमदार याांच ेखाजगी सरचव, 
4. मा.मुख्य सरचव/अप्पर मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, सवर मांत्रालयीन रवभाग, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सवर रवभागीय आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, 
6. सवर रजल्हारधकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
7. प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
8. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
9. लोकायकु्त व उप लोकायुक्त  याांच ेकायालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालय, मुांबई, 
10. सरचव, महाराष्ट्र रवधानमांडळ, रवधानभवन, मुांबई, 
11. सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने), 
12. प्रधान सरचव, मराठी भाषा रवभाग याांचे स्वीय सहायक, 
13. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2,नागपरू, 
14. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2, नागपरू, 
15. अरधदान व लेखा अरधकारी, मुांबई, 
16. रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, मुांबई, 
17. रवत्त रवभाग (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व रवरनयम),  
18. मराठी भाषा रवभागातील सवर कायासने, 
19. सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
20. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, नवी मुांबई/पणेु/औरांगाबाद/नागपरू, 
21. सांचालक, राज्य मराठी रवकास सांस्था, मुांबई, 
22. सांचालक, दशररनका रवभाग, मुांबई, 
23. सरचव, महाराष्ट्र राज्य सारहत्य आरण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
24. सरचव, महाराष्ट्र राज्य रवश्वकोश रनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
25. सवर सांबांरधत सदस्य (भाषा सांचालनालयामाफर त) 
26. सवर मांत्रालयीन रवभाग, याांना रवनांती करण्यात येते की, सदर आदेश त्याांनी आपापल्या 

अरधपत्याखालील रवभाग प्रमुख तसेच कायालय प्रमुखाांच्या रनदशरनास आणावते. 
27. रनवड नस्ती-भाषा-1 
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