
“शासन शब्दकोश भाग-1” या भ्रमणध्वनी 
उपयोजकास (Mobile App) शासन स्तरावर 
प्रससध्दी समळणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा सवभाग 

शासन परिपत्रक क्रमाांकः सांकीर्ण-2021/प्र.क्र.४1/भाषा-1, 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

सदनाकं: 10 ऑगस्ट, 2021. 
प्रस्तावना : 

भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई या कायालयामार्फ त “शासन शब्दकोश भाग-1” हे 
भ्रमणध्वनी उपयोजक सद.29.05.2021 रोजी Google Play Store वर उपलब्ध करून देण्यात आल े
आहे. शासन शब्दकोश भाग-1 या भ्रमणध्वनी उपयोजकामध्ये कायफदर्शशका, शासन वाक्प्प्रयोग, शासन 
व्यवहार कोश आसण न्याय व्यवहार कोश असे एकूण चार कोश सडजीटल स्वरूपात उपलब्ध असून, या 
चारही कोशानंा इंग्रजी X मराठी तसेच मराठी X इंग्रजी या पध्दतीने पाहता येऊ शकते. सदर 
भ्रमणध्वनी उपयोजक हे आंतरजालासह (With Internet) ककवा आंतरजालासशवाय (Without Internet) 
वापरता येऊ शकते. शासन शब्दकोश भाग-1 यामधील शब्द हे शासन व्यवहारासाठी व न्याय 
व्यवहारासाठी असतशय उपयुक्प्त असून सदर भ्रमणध्वनी उपयोजकाला मंत्रालयीन स्तरावर तसेच 
राज्य स्तरावर व्यापक प्रससध्दी समळवून देण्याची बाब शासनाच्या सवचाराधीन होती. 

शासन परिपत्रक :   
“शासन शब्दकोश भाग-1” हे भ्रमणध्वनी उपयोजक Google Play Store वर उपलब्ध करून 

देण्यात आले आहे. सदर उपयोजकाची कलक पुढीलप्रमाणे असून 
http://play.google.com/store/apps/details?id=gov.maharashtra.shabdkoshapp हे 
उपयोजक भ्रमणध्वनीवर स्थासपत (Download) करता येईल. सदर उपयोजकाच्या अनुषंगाने ससवस्तर 
मासहतीसाठी ककवा येणाऱ्या अन्य तासंत्रक अडचणींबाबत खालील पत्त्यावर संपकफ  साधण्यात यावा - 
भाषा सचंालनालयाचा पत्ता : भाषा सचंालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला,                           
डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांदे्र (पूवफ), मंुबई-400051. 
दूरध्वनी क्रमाकं : 022-26417265 

http://play.google.com/store/apps/details?id=gov.maharashtra.shabdkoshapp
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सदर शासन पसरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आल े असून त्याचा संकेताक 202108101509227733 असा आहे. हे पसरपत्रक 
सडजीटल स्वाक्षरीने साक्षासंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (समकलद भ.गवादे) 
                                                                                     सह ससचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रसत, 

1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे ससचव, मंुबई, 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य ससचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी ससचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.सवरोधी पक्षनेता, सवधानपसरषद/सवधानसभा, सवधानमंडळ, मंुबई, 
5. मा.अध्यक्ष, मराठी भाषा ससमती, महाराष्ट्र सवधानमंडळ ससचवालय, मंुबई, 
6. मा.मुख्य ससचव/सवफ अपर मुख्य ससचव/प्रधान ससचव/ससचव सवफ मंत्रालयीन सवभाग, 
7. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई, 
8. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, असपल शाखा, मंुबई,  
9. प्रबधंक, लोक आयकु्प्त आसण उप लोक आयुक्प्त कायालय, मंुबई, 
10. ससचव, महाराष्ट्र सवधानमंडळ ससचवालय (सवधानसभा), सवधान भवन, मंुबई, 
11. ससचव, महाराष्ट्र सवधानमंडळ ससचवालय (सवधानपसरषद), सवधान भवन, मंुबई, 
12. प्रधान ससचव, मासहती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन सवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
13. प्रधान ससचव, मराठी भाषा सवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14. ससचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई, 
15. संचालक, मासहती व जनसंपकफ  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई, 
16. संचालक, लेखा व कोषागारे, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मंुबई, 
17. सवफ सवभागीय आयकु्प्त,  
18. सवफ सजल्हासधकारी, 
19. सवफ सजल्हा पसरषदांच ेमुख्य कायफकारी असधकारी, 
20. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सासहत्य आसण संस्कृती मंडळ, मंुबई 
21. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी सवश्वकोश सनर्शमती मंडळ, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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22. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार ससमती, द्वारा भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
23. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई,  
24. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), नागपरू, 
25. असधदान व लेखा असधकारी, मंुबई, 
26. सनवासी लेखा परीक्षा असधकारी, मंुबई, 
27. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
28. संचालक, सांस्कृसतक कायफ संचालनालय, मंुबई, 
29. ससचव, महाराष्ट्र राज्य सासहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबई 
30. ससचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी सवश्वकोश सनर्शमती मंडळ, मंुबई, 
31. संचालक, राज्य मराठी सवकास संस्था, मंुबई, 
32. सवफ सवभागीय सहायक भाषा संचालक, पणेु/नागपरू/औरंगाबाद/नवी मंुबई. 
33. सवफ अवर ससचव, मराठी भाषा सवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
34. सवफ मंत्रालयीन सवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  

(यांना सवनंती करण्यात येते की, कृपया सदर शासन पसरपत्रक आपल्या सनयंत्रणाखालील सवफ 
कायालये व सवभाग प्रमुख याचं्या सनदशफनास आणाव.े) 

35. सनवड नस्ती  (भाषा - 1). 
 

 


		2021-08-10T15:51:53+0530
	Milind Bhagwan Gawade




