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        रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा , पणेु. 
                                      
                                              जाहीर आवाहन  
                                                                                                     िद. ८/१२/२०२२  
 

                िवषय : रा यातील मराठी मा यमा या  इय ा पिहली व दुसरीतील िव ा य चे मराठी  वाचन  
                         कौश य  िवकिसत हो यासाठी  इ छुक वयंसेवी / काशन सं थांकडून  वाचन  
                         सािह य/पु तके नमुना ती परुिवणे बाबत  ... 

 

    रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा , पुणे माफत STARS क पांतगत 
पायाभतू सा रता व सं या ान उप म अंतगत रा यातील मराठी मा यमा या  इय ा पिहली व 
दुसरीतील िव ा य च ेमराठी  वाचन  कौश य  िवकिसत हो यासाठी रा यातील  शाळांना पूरक 
तराधािरत वाचन (Graded Reading)सािह य देणे तािवत आहे. यासाठी पुढील अटी व 

शत या अधीन राहून सदर िवषयात काम केले या वयंसेवी / काशन सं थांकडून यांनी यासाठी 
िवकिसत केलेले  वाचन सािह य /पु तके नमुना ती िवनाशु क व पात पिरषदेत सादर 
करणेबाबत आवाहन कर यात येत आहे. 

 
    सािह य सादर कर याबाबत या अटी व शत    

 
1. सदर वाचन सािह य हे मराठी भाषेत असाव.े 
2. सदर वाचन सािह य हे वय वष ६ ते८ वष वयोगटा या िव ा य या वयोगटास व  भाविव ास  

अनु प असाव.े 
3. सदर सािह य हे  मराठी मा यमा या इय ा पिहली व दुसरी या वग म ये िशकत असणा या 

िव ा य साठी यांचे मराठी भाषेचे वाचन कौश य िवकिसत होईल अशा तरािध ठत (Graded 
Reading) व पाचे असाव.े 

4. सदर सािह या या आधारे संबिंधत सं थेने िव ा य च ेवाचन कौश य िवकिसत कर यासाठी काही 
क प, उप म केलेला असावा. 

5. सादर करावया या यके सािह याची  एक हाड कॉपी व सािह याची िनवड झा यास  छपाई 
व पात आव यक असणारी  open ready to print सॉ ट कॉपी ावी लागेल . 

6. मुदतीत ा त झाले या वाचन सािह यामधून त  सिमतीमाफत यो य वाचन सािह याची तथा 
पु तकांची िनवड केली जाणार आहे. 

7. यानंतर गरजेनुसार सदर सािह याचे संपादन केले जाणार आहे. ा संपादनाम य े
आव यकतेनुसार सािह यातील आशय, मुखपृ ठ, मलपृ ठ, िच े याम ये  बदल केला जाईल व 
आव यकतेनुसार नवीन मजकुराचाही समावशे केला जाईल. यानंतर आव यक सं येनुसार सदर 
सािह याची छपाई या काय लयामाफत केली जाणार आहे. सािह यातील या बदलाबाबत  संबिंधत 
सं थेला कोणताही आ ेप घेता येणार नाही. 
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8. िनवड झाले या सािह या बाबत कुठलाही वािम विनधी, कॉपीराईट िनधी, कोणतेही मानधन 
संबिंधत सं थेस कवा सदर सािह याच ेलेखन केले या लेखकांना तसेच िच कारांना िदले जाणार 
नाही हणजचे ही सव ि या  िवनाशु क असेल. 

9. तथािप सं थे या नावाचा तसेच लेखक कवा िच कारा या नावाचा यो य ती न द सदर संपािदत व 
छापी करावया या सािह यात घेणेबाबत िनणय या काय लयाकडून घे यात येईल. काय लयाकडून 
घेतलेला  िनणय संबिंधत सं थेस,  लेखक  व िच कारांना मा य असेल. 

10.  सं थांनी िदले या व िनवड झाले या सािह याचा उपयोग महारा ातील मराठी मा यमा या 
शासकीय व थािनक वरा य सं थां या शाळेतील िव ा य चे मराठी भाषा वाचन कौश य िवकास 
हो यासाठी केला जाणार आहे. या टीने िवधायक टकोन ठेवूनच सािह य दे यात याव.े 

11. पु तक तथा वाचन सािह य  िनवड संदभ त सव िधकार संबंिधत त  सिमतीस  आहेत. यामुळे 
सं थांनी िदलेले वाचन सािह य /पु तके  न वीकार याची कारणे संबिंधत सं थांना कळिव यात 
येणार नाहीत. 

12. सं थेने सादर केले या वाचन सािह याची िनवड होवो अथवा न होवो, सादर केलेली  पु तके 
संबिंधत सं थेस परत दे यात येणार नाहीत. 

13. सदर सािह या या आधारे सं थेने यापूव  िव ा य च े वाचन कौश य िवकास कर याचा उप म 
राबिवलेला  अस यास व या संदभ तील फलिन प ी उपल ध अस यास सािह यासोबत सारांश 
व पात सादर करावी.  

14. सदर सािह यासोबत अटी व शत  मा य असलेले माणप .(पिरिश ट अ व ब ) तसेच  सोबत इतर 
आव यक मािहतीची कागदप े सादर करावीत.सं थे या यां या वतः या काही अटी,शत  
असतील तर याही कृपया सािह यासोबत सादर करा यात. यो य या अटी, शत चा िवचार केला 
जाईल.  
 
      वरील सव अटी व शत  समजून घेऊन इ छुक सं थानंी आपल े वाचन सािह य ही जािहरात 

िस  के यापासून दहा िदवसा या आत तुत काय लया या मराठी िवभागात सम  सादर 
करणेबाबत आवाहन कर यात येत आहे . 
 
  काय लयाचा प ा - 
            मराठी भाषा  िवभाग  

 रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा , 
 कुमठेकर माग , पणेु -४११०३०         

            सपंक मांक -(020) 2447 6938                                                                            
E-mail: marathilangdept@maa.ac.in 
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 अटी व शत  मा य अस याचे माणप  खालील नमु यात सं थे या लटेरहेडवर सादर करावे.  
 

                                                  
 

                                                 
                                                       ( पिरिश ट अ )  

      अटी व शत  मा य अस याचे माणप  
 

 

मी, ी/ ीम.                                                                            पदनाम :                                                           
            सं थेच ेनाव :                                                                             प ा:                                       

                                                               माणप  सादर करतो की, रा य शै िणक संशोधन व 
िश ण सं था,महारा , पुणे या सं थे या संकेत थळावर िद.                         रोजी िस  

झालेली रा यातील मराठी मा यमा या  इय ा पिहली व दुसरीतील िव ा य च ेमराठी भाषा वाचन 
कौश य  िवकिसत हो यासाठी रा यातील  शाळांना परूक तराधािरत वाचन सािह य 
दे याबाबत या जािहरातीचे वाचन केले असून सदर जािहरातीत नमदू सव अटी व शत  सं थेस 
मा य असून यानुसारच सदर सं थेकडून िवकिसत कर यात आलेले वाचन सािह य नमुना ती 
काय लयास सादर करीत आहोत.  
थळ :  

िदनांक :                                                                                    ( वा री ) 
                                                                                     नाव: 

              पदनाम : 
             सं थेच ेनाव : 
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 ना हरकत माणप  खालील नमु यात सं थे या लटेरहेडवर सादर करावे. 
 
 

 
                                                       
                                                          ( पिरिश ट ब )  

      ना हरकत माणप   
 

        रा यातील मराठी मा यमा या  इय ा पिहली व दुसरीतील िव ा य च े  वाचन कौश य 
िवकिसत हो यासाठी रा यातील  शाळांना परूक तराधािरत वाचन सािह य दे यासंदभ त 
उपयोगात आणले या आम या वाचन सािह याबाबत  आमचे  सं थेस,  य सािह या या लेखकास व 
िच कारास  मानधन, कॉपीराईट तथा वािम व िनधी संदभ त कोणतीही र कम /आ थक मोबदला 
िमळणार नाही याबाबत पूण क पना असून याबाबत सं थेचा कोणताही आ ेप नाही. तसेच 
याबाबत सादर केले या सािह याचे लखेक व िच कार यांना आमचे तराव न  अवगत केल ेआहे. 
यांचाही याबाबत कोणताही आ ेप नाही.  

 
    थळ :  

               िदनांक :                                                                                ( वा री ) 
 नाव: 

             पदनाम : 
 सं थेच ेनाव : 

 

 

 

 

 

 


