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महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
शासन िवरित्रक क्रमांक:- केव्हीबी-2018/प्र.क्र.157/उद्योग-6
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक :- 11 ऑक्टोबर, 2018.
वाचा:- ग्राम ववकास ववभाग, शासन वनर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-2018/प्र.क्र.85/िंरा-1,
वदनांक 16 एवप्रल, 2018.
प्रस्तावना:केंद्र तसेच राज्य शासनामाफणत सन 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत मोहनदास
करमचंद गांधी ऊफण राष्ट्रविता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती महोत्सव साजरा करण्यात
येत आहे. सदर महोत्सवाची वदनांक 2 ऑक्टोबर, 2018 िासून सुरूवात झालेली आहे.
त्यानुषंगाने िंतप्रधान रोजगार वनर्ममती कायणक्रमांतगणत मंत्रालयाच्या वत्रमूती प्रांगर्ात महाखादी व
ग्रामोद्योग उत्िावदत वस्तुंच्या भव्य प्रदशणनाचे मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते वदनांक 03
ऑक्टोबर, 2018 रोजी उदघाटन करण्यात आले. सदर प्रदशणन 3 ते 6 ऑक्टोबर, 2018 या
कालावधीत आयोवजत करण्यात आले आहे. सदर प्रदशणनात मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते
महाराष्ट्राच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळामाफणत प्रकावशत करण्यात आलेल्या “गांधी एक ववचार”
या िुस्तकाचे लोकािणर् करण्यात आले. सदर िुस्तक खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या,19/21,
मनोहरदास मागण, फोटण मुंबई-1 येथील मुख्यालयात उिलब्ध आहे.
2.

या लोकािणर् कायणक्रमात मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी महात्मा गांधीजंच्या ववचारांचा मोठ्या

प्रमार्ात प्रसार व प्रचार होण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाच्या दै नंवदन ित्रव्यवहारामध्ये/कायालयीन
क्षेत्रामध्ये महात्मा गांधीजंच्या ववचारांना प्रवसध्दी वमळावी याअनुषंगाने शासन स्तरावरील सवण
ित्रव्यवहारात “गांधी ववचार” (Gandhi Thoughts) हे ववववध ववषयावरील ववचार टॅ गलाईन
स्वरूिात प्रत्येक िृष्ट्ठाच्या शेवटी (फूटरमध्ये) समाववष्ट्ट करण्यात याव्यात. अशा सूचना वदल्या.
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमार्े िवरित्रक वनगणवमत करण्याचा वनर्णय घेतला आहे:शासन िवरित्रक:मोहनदास करमचंद गांधी ऊफण राष्ट्रविता महात्मा गांधी यांचे ववचार हीच त्यांची खरी
प्रवतष्ट्ठा आहे. त्यामुळे महात्मा गांधीजंचे 150 वे जयंती वषण जर खऱ्या अथाने साजरे करायचे
असेल तर त्यांचे ववचार सवणसामान्य जनतेच्या मनात रुजववर्े गरजेचे आहे . त्या अनुषंगाने
“गांधी एक ववचार” या िुस्तकातील महात्मा गांधीजंच्या ववचारांचा मोठ्या प्रमार्ात प्रसार व
प्रचार होण्याच्या दृष्ट्टीने शासन स्तरावरील दै नंवदन ित्रव्यवहारात या िुस्स्तकेतील आिल्या
खादी हे फक्त वस्त्र नसून तो एक ववचार आहे -“मोहनदास करमचंद गांधी”

शासन िवरित्रक क्रमांकः केव्हीबी-2018/प्र.क्र.157/उद्योग-6

ववभागाशी सुलभ ककवा सुयोग्य असे ववचार टॅ गलाईन स्वरुिात प्रत्येक िृष्ट्ठाच्या शेवटी
(फूटरमध्ये) समाववष्ट्ट करण्यात यावेत आवर् त्यािु े “मोहनदास करमचंद गांधी” असे वलहावे.
उिरोक्त प्रमार्े कायणवाही करण्याबाबत सवण ववभागांनी त्यांच्या अवधनस्त असलेल्या
कायालयांना त्याप्रमार्े सूचना द्याव्यात.
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201810111216480910 असा आहे. हे िवरित्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन
का ण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

( राजीव आंबीकर )
कायासन अवधकारी
प्रवत,

1. मा. राज्यिालांचे प्रधान सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबई.
2. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अिर मुख्य सवचव, मुख्यमंत्री सवचवालय, मुंबई-32.
3. सवण मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
4. मा. सभािती, महाराष्ट्र ववधानिवरषद, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय,ववधानभवन, मुंबई
5. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय,ववधानभवन, मुंबई
6. मा. ववरोधी िक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानिवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय,
ववधानभवन,मुंबई.
7. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-32.
8. सवण अिर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय,मुंबई-32.
9. सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
10. मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई.
11. महासंचालक, मावहती व जनसंिकण संचालनालय, मुंबई.
12. वनवडनस्ती (उद्योग-6).
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