
नवीन 10 ववषयाांचे पवरभाषा कोश वनवमती 
करण्यासाठी भाषा सांचालनालयाअांतगगत 
ववषयानुरुप उपसवमत्या स्थापन करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणगय क्रमाांकः भासस-2017/प्र.क्र.18/भाषा-1 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तारीख : 20 जून, 2017. 

वाचा :- 
1) शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.मवशै-1064-म, वद.11/10/1968 
2) शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.मवशै-1064-म, वद.21/04/1969 
3) शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.एलएनजी-1093/प्र.49/93/20-ब,वद.4/04/1997 
4) शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन  ववभाग, क्र.भासस-2010/प्र.क्र.74/20-ब, वद.22/06/2010 
5) शासन वनणगय, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2011/प्र.क्र.1/भाषा-२, वद.15/6/2011. 
6) शासन वनणगय, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2012/प्र.क्र.81/भाषा-4, वद.16/07/2013. 
7) शासन शुध्दीपत्रक, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2012/प्र.क्र.81/भाषा-4, वद.30/08/2013. 
8) शासन वनणगय, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2013/प्र.क्र.38/भाषा-4, वद.11/10/2013. 
9) शासन वनणगय, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2014/प्र.क्र.54/भाषा-4, वद.19/3/2015. 
10) शासन वनणगय, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2014/प्र.क्र.53/भाषा-4, वद.20/5/2015. 
11) शासन वनणगय, मराठी भाषा ववभाग, क्र.भासस-2015/प्र.क्र.30/भाषा-1, वद.5/8/2015. 
12) भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, भाषा सांचालनालय, मुांबई याांचे पत्र क्र.भाशाता-2017/कोउप्र/ 

422/5-6, वद.7/3/2017.  

प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सांदभग क्र.1 च्या शासन वनणगयान्वये ववद्यापीठीय स्तरावर एकरुप मराठी 

वजै्ञावनक शब्दावली तयार करण्याच ेकाम भाषा सल्लागार मांडळाकडे सोपववण्यास शासनाने  मांजुरी वदली होती. 
या कामासाठी भाषा सल्लागार मांडळाला सहकायग करण्याकवरता प्रत्येक वजै्ञावनक व ताांवत्रक ववषयाकवरता 
त्याच्या सवग शाखा व उपशाखाांकवरता एक-एक उपसवमती नेमण्यासही शासनाने मांजुरी वदली होती. या 
उपसवमत्याांवर सदरहू शासन वनणगयामध्ये नमूद ववद्यापीठाांचा / सांस्थाांचा प्रत्येकी एका प्रवतवनधीचा समावशे 
करण्यास मान्यता घेण्यात आली होती.  
 2. सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सांदभग क्र.2 च्या शासन वनणगयान्वये उपसवमत्याांवरील 
ववद्यापीठाांच्या/सांस्थाांच्या/मांडळाांच्या प्रवतवनधींच्या नेमणकुीच े प्रावधकार भाषा सांचालकाांना वदले आहेत. भाषा 
सल्लागार मांडळ 1980 पयंत कायगरत होते.  सदरहू मांडळाची पनुरगचना करण्याऐवजी भाषा सल्लागार सवमती 
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स्थापन करण्याचा वनणगय सांदभग क्र. 3 च्या शासन वनणगयान्वये घेण्यात आला. त्यानांतर सांदभग क्र. 4 च्या शासन 
वनणगयान्वये कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार सवमती गठीत करण्यात आली व सांदभग क्र. 8 व 11 च्या शासन 
वनणगयान्वये या सवमतीची पनुरगचना करण्यात आली आहे. भाषा सल्लागार सवमती अांतगगत स्थायी सवमतीच्या 
वद.12/10/2012 रोजी झालेल्या बठैकीत भाषा सांचालनालयाने यापवूी प्रकावशत केलेल्या कोशाांपकैी 5 
पवरभाषा कोशाांच्या सुधावरत आवृत्या काढणे व 10 नवीन पवरभाषा कोश तयार करण्याचा ठराव करण्यात आला 
होता. या ठरावाच्या अनुषांगाने 5 जुने पवरभाषा कोश सधुावरत करण्यास व 10 नवीन पवरभाषा कोश वनर्ममती 
करण्याकवरता सांदभग क्र.6 व 7 अन्वये  मान्यता देण्यात आली आहे. भाषा सल्लागार सवमतीच्या वद.21 व 22 जुलै, 
2014 रोजी झालेल्या बठैकीत सुधावरत करावयाच्या जुन्या 5 पवरभाषा कोशाांपैकी "शासन व्यवहार कोश" 
अद्यावत करण्यासाठी "शासन व्यवहार कोश सुधारणा उपसवमती” स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला. 
त्यास सांदभग क्र. 9 येथील शासन वनणगयान्वये मान्यता देण्यात आली. उवगरीत 4 पवरभाषा कोश सधुावरत 
करण्यासाठी प्रत्येक ववषयासाठी स्वतांत्र उपसवमती नेमण्यास सांदभग क्र.10 येथील शासन वनणगयान्वये मांजूरी 
देण्यात आली आहे. भाषा सांचालनालयाने सांदभग क्र. 12 येथील वद. 7/3/2017 च्या पत्रान्वये ववनांती 
केल्यानुसार उवगरीत नवीन 10 पवरभाषा कोश वनर्ममती करण्यासाठी भाषा सांचालनालयाांतगगत उप सवमत्या 
नेमण्यास मांजुरी देण्याची बाब  शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

शासन वनणगय :-  
भाषा सांचालनालयाने वद.7/3/2017 च्या पत्रान्वये ववनांती केल्यानुसार नवीन 10 पवरभाषा कोश वनर्ममती 

करण्यासाठी भाषा सांचालनालयाअांतगगत खालीलप्रमाणे उपसवमत्या नेमण्यास शासन मांजुरी देत आहे.  
1) कृवष अवभयाांवत्रकी पवरभाषा कोश उपसवमती 
2) सूक्ष्मजीवशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 
3) सांगणकशास्त्र व मावहती तांत्रज्ञान पवरभाषा कोश  उपसवमती 
4) जल व भमूी व्यवस्थापनशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 
5) सागर ववज्ञानशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 
9) योगशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 
7) आहारशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 
8) जवैतांत्रज्ञानशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 
9) जनसांवाद पवरभाषा कोश उपसवमती 
10) आपत्ती व्यवस्थापनशास्त्र पवरभाषा कोश उपसवमती 

2. वरील ववषयाांकवरता नेमलेल्या उपसवमत्याांवर ववद्यापीठाांच्या/सांस्थाांच्या/मांडळाांच्या प्रवतवनधींच्या 
नेमणकुीचे प्रावधकार भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, भाषा सांचालनालय, मुांबई याांना देण्यात येत आहेत.  
3.  या उपसवमत्याांच्या बठैका सदस्याांच्या सोयीनुसार महाराष्ट्रात कोठेही घेण्यात येतील. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः भासस-2017/प्र.क्र.18/भाषा-1 

 

पषृ्ठ 4 पैकी 3  
 

4.  या उपसवमत्याांवरील ववद्यापीठाांच्या सांबांधीत प्रवतवनधींचा प्रवास भत्ता, दैवनक भत्ता इ. कवरता होणारा 
खचग सांबांवधत ववद्यापीठाांनी सोसावयाचा आहे.  
5.  मराठी ववज्ञान पवरषद, मुांबई व अन्य सांस्थाांमधील वनयुक्त प्रवतवनधींना प्रवास भत्ता, दैवनक भत्ता व बठैक 
भत्ता भाषा सल्लागार सवमतीच्या अशासकीय सदस्याांप्रमाणे देण्यात येईल व त्याकवरता होणारा खचग भाषा 
सांचालनालयाच्या  "मागणी क्रमाांक झेडएफ-01, 2052, सेके्रटवरएट-सवगसाधारण सेवा, 090, सेके्रटवरएट, (00) 
(02) भाषा सांचालक, सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 2052 5063 या लखेावशषाखालील प्रवासासाठी होणारा खचग  
"11 देशाांतगगत प्रवास खचग" या उविष्ट्टाखाली आवण इतर खचग "13 कायालयीन खचग" या उविष्ट्टाखाली त्या त्या 
आर्मथक वषामध्ये मांजूर असलेल्या अनुदानातून भागववण्यात यावा.  
6. वरील सवमत्याांची मुदत या शासन वनणगयाच्या वदनाांकापासनू पढुील एक वषग इतकी राहील व 
आवश्यकता भासल्यास पढुील मुदतवाढ देण्याच ेप्रावधकार भाषा सांचालक, महाराष्ट्र राज्य याांना राहतील. 
7. सदर शासन वनणगय उच्च व तांत्र वशक्षण ववभागाच्या अनौपचावरक सांदभग क्रमाांक 2347 वद.5/6/2017 
अन्वये वदलेल्या मान्यतेस अनुसरून काढण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 201706191621201433 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

     (शोभा स.ु वनपसे)  
 अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य  सवचव, 
2. सवग मा.मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहायक, 
3. प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
4. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने), 
5. लोकायकु्त व उप लोकायुक्त  याांचे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालय, मुांबई, 
6. प्रधान सवचव, मराठी भाषा ववभाग याांच ेस्वीय सहायक, 
7. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने), 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2,नागपरू, 
9. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई/महाराष्ट्र-2, नागपरू, 
10. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई, 
11. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
12. ववत्त ववभाग (व्यय-4,सेवा-5,सेवा-6 व वववनयम), मांत्रालय, मुांबई 400 032.  
13. उच्च व तांत्र वशक्षण ववभाग,(वववश-1), मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
14. मराठी भाषा ववभागातील सवग कायासने, 
15. सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
16. सहायक भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, नवी मुांबई/पणेु/औरांगाबाद/नागपरू, 
17. सांचालक, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई, 
18. सांचालक, दशगवनका ववभाग, मुांबई, 
19. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
20. सवचव, महाराष्ट्र राज्य ववश्वकोश वनर्ममती मांडळ, मुांबई, 
21. सवग मांत्रालयीन ववभाग, 

सवग मांत्रालयीन ववभागाांना ववनांती करण्यात येते की, सदर आदेश त्याांनी आपापल्या 
अवधपत्याखालील ववभाग प्रमुख तसचे कायालय प्रमुखाांच्या वनदशगनास आणावते. 

22. वनवड नस्ती. 
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