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तारीख: 09 ऑक्टोबर, २०१7. 

वाचा :- 
1)  मराठी भाषा दवभाग, शासन पदरपत्रक क्र.वापे्रदद-२०१५/प्र.क्र.८९/२०१५/भाषा-३, 
 ददनाांक १४ ऑक्टोबर, २०१5. 
2)  मराठी भाषा दवभाग, शासन पदरपत्रक क्र.वापे्रदद-2017/प्र.क्र.93/2017/भाषा-3,  
 ददनाांक 03 ऑक्टोबर, २०१7. 
3)  मराठी भाषा दवभाग, पत्र क्र.वापे्रदद-2017/प्र.क्र.93/2017/भाषा-3,  
 ददनाांक 05 ऑक्टोबर, २०१7. 

  
शासन पदरपत्रक :-  

 
माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम याांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उदे्दशाने                                      

ददनाांक १५ ऑक्टोबर हा त्याांचा जन्मददवस “वाचन पे्ररणा ददन” म्हणनू साजरा करण्याचा दनणगय 
शासनाने घेतला आहे. त्या  अनुषांगाने  वाचनाची आवड वृध्दींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने दवदवध उपक्रम 
आयोदजत करण्याबाबतच्या सूचना सांदभीय ददनाांक 14.10.2015 च्या पदरपत्रान्वये देण्यात आल्या 
आहेत. या वषी ददनाांक 14  व 15 ऑक्टोबर, 2017 रोजी सावगजदनक सुट्टी असल्याने  ददनाांक             
13 ऑक्टोबर, 2017 रोजी वाचन पे्ररणा ददनाच्या दनदमत्ताने कायगक्रमाांचे आयोजन करण्याबाबत  
सांदभीय ददनाांक 03.10.2017 रोजीच्या पदरपत्रकान्वये व ददनाांक 05.10.2017 च्या पत्रान्वय े
यापूवीच सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सवग मांत्रालयीन दवभागाांनी यासांदभात आपल्या 
अदधपत्याखालील क्षते्रीय कायालयाांना सूचना यावाययात. 

 
2. मांत्रालयीन स्तरावर  वाचन पे्ररणा ददनाचे औदचत्य साधून मराठी भाषा दवभागाकडून ददनाांक 
13 ऑक्टोबर, 2017 रोजी सकाळी 10.30 ते सायांकाळी 5.30 या वळेेत मांत्रालयातील दत्रमूती 
प्राांगणात मांत्रालयीन अदधकारी आदण कमगचारी याांच्याकरीता “ग्रांथ वाचन व ग्रांथ प्रदशगन” कायगक्रम 
आयोदजत करण्यात येणार आहे. वाचन पे्ररणा ददनाचे औदचत्य म्हणनू वाचनाची सामूहीक पे्ररणा 
दमळावी या उदे्दशाने एकाच दठकाणी वाचनाची सोय (वाचन कट्टा) उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
त्याकरीता वाचकाांनी आपले स्वत:चे एखादे पुस्तक सोबत आणाव.े तसचे दत्रमूती प्राांगणात 
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वाचनासाठी दनवडक पुस्तकेही उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सांपूणग ददवस वाचनानांदात ययतीत 
करण्याच्या दृष्ट्टीने सवग दवभागाांकरीता पुढील प्रमाणे वळेेचे दनयोजन प्रस्तादवत आहे. 
 
3. मराठी भाषा दवभाग, शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग, उच्च व तांत्रदशक्षण दवभाग, पयगटन व 
साांस्कृदतक कायग दवभाग, अल्पसांखयाांक दवकास दवभाग या दवभागातील सवग अदधकारी आदण  कमगचारी 
याांनी दुपारी 12.00 ते 2.00 या कालावधीत दत्रमूती प्राांगणातील वाचन कट्टयावर पुस्तक वाचनात 
सहभागी यहाव.े तसेच अन्य दवभागातील अदधकारी आदण कमगचारी याांनी सांपूणग ददवसभराच्या 
कालावधीत या दठकाणी दकमान 1 तास पुस्तक वाचनासाठी ययतीत करावा. 
 
4. सवग मांत्रालयीन दवभाग प्रमुखाांनी  दवभागातील सवग अदधकारी आदण कमगचारी याांना पुस्तक 
वाचनासाठी दकमान 1 तास कायालयीन कामकाजातून सवलत देऊन वाचन पे्ररणा ददन औदचत्यपूणग 
साजरा करण्यास सहकायग कराव.े  
 
5. सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201710091622265133 असा आहे. हा आदेश 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

  ( अपणा अ. गावडे )  
 उप सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुखयमांत्री याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे दवशेष कायगकारी अदधकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
3. सवग मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा. दवरोधी पक्षनेता (दवधानपदरषद/दवधानसभा) याांचे खाजगी सदचव, 
5. मा.मुखय सदचव / सवग अपर मुखय सदचव / प्रधान सदचव / सदचव, मांत्रालय, मुांबई, 
6. महासांचालक, मादहती व जनसांपकग  महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई (पत्राने), 
7. सवग मांत्रालयीन दवभाग (रचना व कायगपध्दती), 
8. दनवडनस्ती (भाषा-3). 
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