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कलाम

याांच्या

स्मृती

जतन

करण्याच्या

उद्देशाने

ददनाांक १५ ऑक्टोबर हा त्याांचा जन्मददवस “वाचन प्रेरणा ददन” म्हणून साजरा करण्याचा दनणणय शासनाने घेतला
आहे . या दनणणयास अनुसरुन शालेय व महादवद्यालयीन दवद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची प्रेरणा दनमाण करण्यासाठी व
वाचनाची आवड वृध्दींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने यापूवी सांदभाधीन शासन पदरपत्रकान्वये सूचना दे ण्यात आल्या
होत्या. त्याचप्रमाणे या वषी सुध्दा वाचन प्रेरणा ददन साजरा करण्याच्या दृष्ट्टीने सवण मांत्रालयीन दवभाग व त्याांच्या
अदधपत्याखालील सवण शासकीय/दनमशासकीय कायालये, शासकीय सांस्था / मांडळ, सावणजदनक उपक्रम इ.
कायालयाांनी दे खील दवदवध उपक्रमाांचे आयोजन करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहे त.
१.

ददनाांक १५ ऑक्टोबर, शासकीय / दनमशासकीय कायालये, शाळा याांनी कायणक्रमाचे आयोजन करावे, प्रत्येक
अदधकारी / कमणचारी तसेच शालेय दवद्याथी, दशक्षकवगण आदण दशक्षकेतर कमणचारी याांनी कामकाजाच्या
वेळेमध्ये दकमान अधा तास वाचनासाठी द्यावा, वाचनाकरीता समुहाने एकदत्रतपणे बसून आपला वेळ
वाचनासाठी सलग काही तास “वाचन ध्यास” म्हणून व्यदतत करावा.

२.

वाचन सांस्कृती जोपासण्यासाठी सवांनी आपले दमत्र, कुटु ां बातील सदस्य इत्यादींना दकमान एक पुस्तक भेट
द्यावे.

३.

चालू वषण हे ख्यातनाम सादहत्त्यक पु.ल.दे शपाांडे, ग.दद.माडगुळकर याांची जन्मशताब्दी तसेच राम गणेश
गडकरी याांचे स्मृतीशताब्दी वषण आहे . त्या अनुषांगाने या मान्यवर सादहत्त्यकाांच्या सादहत्याशी सांबदां धत समपणक
कायणक्रमाांचे आयोजन करण्यात यावे.

४.

दवदवध क्षेत्रातील सुप्रदसध्द व्यक्ती जयाांचा वाचक म्हणूनही लौदकक आहे . त्याांचे सहकायण घेऊन वाचन
प्रेरणा ककवा वाचन सांस्कृतीशी सांबदां धत दवषयावर व्याख्यान /चचासत्र / पदरसांवाद / कायणशाळा याांचे
आयोजन करण्यात यावे.

५.

लेखकाांशी त्याांच्या लेखनादवषय, त्याांच्या कलाकृतींदवषयी चचा ककवा त्याांच्या प्रकट मुलाखतींचे कायणक्रम
आयोदजत करण्यात यावेत.

शासन दनणणय क्रमाांकः वाप्रेदद-2018/प्र.क्र.133/भाषा-3,
६.

भारतातील पदहलां पुस्तकाांच गाव (दभलार, ता. महाबळे श्वर, दज. सातारा) या उपक्रमाची मादहती दवदवध
माध्यमाांतून दवद्यार्थ्यांना देणे ककवा दनवडक दवद्यार्थ्यांना घेऊन अभ्यास सहलींचे आयोजन करण्यात यावे.

७.

सांकल्प - मदहन्यातील एक ददवस “नो गॅजट
े डे ” म्हणून कृतीत आणण्याचे आवाहन. (“नो गॅजट
े डे ” मोबाईल, व्हॉटस्ॲप ,फेसबुक ,दिटर न वापरता तो वेळ वाचनासाठी दे णे).

८.

पुष्ट्पगुच्छ नव्हे पुस्तक (बुके नव्हे बूक) - सावणजदनक कायणक्रमाांत पाहु ण्याांना पुष्ट्पगुच्छाऐवजी पुस्तक भेट
दे ण्याच्या शासन दनणणयाची अांमलबजावणी व प्रसार.( वाढददवशी ककवा वाचन प्रेरणा ददनाचे दनदमत्त साधून
परस्पराांना पुस्तक भेट दे ण्याचे आवाहन )

९.

शाळा ,महादवद्यालय, ग्रांथालय व इतर सांस्थाांनी आपल्या पदरसरात “डॉ.ए.पी.जे .अब्दुल कलाम वाचन
कट्टा” दनर्ममती करावी.
सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810011629581533 असा आहे. हे पदरपत्रक दडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राजयपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( अपणा अ. गावडे )
सह सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत 1. मा.राजयपाल याांचे सदचव, मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
3. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे दवशेष कायणकारी अदधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
4. मा.मांत्री / राजयमांत्री याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
5. मा. दवरोधी पक्षनेता (दवधानपदरषद/दवधानसभा) याांचे खाजगी सदचव
6. मा.मुख्य सदचव / सवण अपर मुख्य सदचव / प्रधान सदचव / सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
7. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई (पत्राने),
8. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अदपल शाखा, मुांबई (पत्राने),
9. प्रबांधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय, मुांबई,
10. सदचव, महाराष्ट्र दवधान मांडळ, दवधान भवन, मुांबई,12.
11. सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई,
12. सवण मांत्रालयीन दवभाग,
13. सवण दवभागीय आयुक्त,
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14. सवण दजल्हादधकारी,
15. सवण दजल्हा पदरषदाांचे मुख्य कायणकारी अदधकारी,
16. महालेखापाल -१ (लेखा व अनु ज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुांबई,
17. महालेखापाल -2 (लेखा व अनु ज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर,
18. अदधदान व लेखा अदधकारी, मुांबई,
19. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मुांबई,
20. भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राजय, मुांबई,
21. सांचालक, राजय मराठी दवकास सांस्था, मुांबई,
22. सदचव, महाराष्ट्र राजय सादहत्य आदण सांस्कृती मांडळ, मुांबई,
23. सदचव, महाराष्ट्र राजय मराठी दवश्वकोश दनर्ममती मांडळ, मुांबई,
24. दनवड नस्ती / भाषा -३.
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