




दिन ांक 19 नोव्हेंबर, 20२२ ते                       
दिन ांक 25 नोव्हेंबर, 20२२ ह  
सप्त ह “कौमी एकत  सप्त ह” 
म्हणनू स जर  करण्य ब बत.  

मह र ष्ट्र श सन 
अल्पसांख्य क दिक स दिभ ग 

श सन पदरपत्रक क्रम ांकः कौएदि- 20२२/प्र.क्र. ६४  /क .8 
म ि म क म  म गग, हुत त्म  र जगुरु चौक, 

मांत्र लय, मुांबई - 400 032. 
दिन ांक:  7  नोव्हेंबर, 20२२. 

 

श सन पदरपत्रक 

कें द्र श सन ने सन 1986 मध्ये घेतलेल्य  दनणगय नुस र दिन ांक 19 नोव्हेंबर, 20२२ ते                      
दिन ांक 25 नोव्हेंबर, 20२२ ह  सप्त ह “कौमी एकत  सप्त ह” म्हणनू र ज्य त स जर  कर िय च  
असून त्य मध्ये आयोदजत कर िय च्य  पुढील क यगक्रम त ज स्तीत ज स्त लोक ांन  सहभ गी करुन 
घ्य िय चे आहे. त्य नुस र य िर्षी शदनि र दिन ांक 19 नोव्हेंबर, 20२२ ते शुक्रि र दिन ांक 25 
नोव्हेंबर, 20२२ ह  क ल िधी “कौमी एकत  सप्त ह” म्हणनू प ळण्य त य ि  ि त्य तील ज स्तीत 
ज स्त लोक ांन  सहभ गी करुन घेण्य त य ि.े कोव्हीड-१९ च्य  प र्श्गभमूीिर कें द्र ि र ज्य श सन ने 
िळेोिळेी दिलेल्य  म गगिशगक सचुन  दिच र त घेऊन, ख लीलप्रम णे क यगक्रम आयोदजत करण्य त 
य िते:- 

1) शदनि र दिन ांक 19 नोव्हेंबर, 20२२  - र ष्ट्रीय एक त्मत  दििस : धमगदनरपेक्षत  
ज तीयि िी दिरोध ि अहहस  य ांच्य िर भर िेण रे सभ , चचासत्र ेि पदरसांि ि आयोदजत 
कर िते. 

2) रदिि र दिन ांक 20 नोव्हेंबर, 20२२ - अल्पसांख्य क कल्य ण दििस : अल्पसांख्य क ांच्य  
कल्य ण स ठी 15 कलमी क यगक्रम िर भर िेण्य त य ि , ज तीय िांगली उिभिण ऱ्य  
शहर तून बांधुभ ि दनर्ममतीस ठी ख स दमरिणकू  क ढण्य त य व्य त. 

3) सोमि र दिन ांक 21 नोव्हेंबर, 20२२- भ दर्षक सुसांि ि दििस : भ रत च्य  अन्य भ ग तील 
लोक ांच्य  भ र्षेच  ि रस च  पदरचय करुन िेण्य च्य  दृष्ट्टीने दिशेर्ष ि ङमयीन क यगक्रम ि 
किी सांमेलने आयोदजत करण्य त य िीत. 

4) मांगळि र दिन ांक 22 नोव्हेंबर, 20२२ - िुबगल घटक दििस : 20 कलमी क यगक्रम अांतगगत 
अनुसूदचत ज ती ि जम ती मधील व्यक्ती ि कमकुित घटक तील व्यक्ती य ांन  मित 
करण्य स ठी ठरिून दिलेले क यगक्रम ठळकपणे दनिशगन स आणण्य च्य  दृष्ट्टीने सभ  ि 
मेळ ि ेभरदिण्य त य िते.                       



श सन पदरपत्रक क्रम ांकः कौएदि- 20२२/प्र.क्र. ६४  /क .8 
 

पषृ्ट्ठ 3 पैकी 2 

5) बुधि र दिन ांक 23 नोव्हेंबर, 20२२ - स ांस्कृदतक एकत  दििस : भ रतीय ांच्य  
दिदिधतेतील एकतेिर  भर िेण रे आदण स ांस्कृदतक सांरक्षण ि एक त्मत  सांबांध ची 
भ रतीय परांपर  स िर करण रे स ांस्कृदतक क यगक्रम आयोदजत करण्य त य िते. 

6) गुरुि र दिन ांक 24 नोव्हेंबर, 20२२ - मदहल  दिन : भ रतीय सम ज तील मदहल ांचे महत्ि 
ि र ष्ट्र उभ रणीच्य  दिक स मधील त्य ांची भदूमक  य िर भर िेण्य त य ि . 

7) शुक्रि र दिन ांक 25 नोव्हेंबर, 20२२ - जोप सन  दििस : पयािरण ची जोप सन  ि त्य ची 
ज णीि य स ठीच्य  ि ढत्य  गरजेिर भर िेण रे मेळ ि ेि क यगक्रम आयोदजत करण्य त 
य िते.  

2. िरीलप्रम णे क यगक्रम ची रुपरेख  लक्ष त घेऊन म ध्यम ांच  उपयोग कर ि . 
1) ध्िज रोहण 
2) दमरिणकू  ि सभ  
3) र ष्ट्रीय एकतेची शपथ 
4) चचासांमेलने 
5) दचत्रपट ि खदिणे ि प्रिशगने 

तसेच दभत्तीपत्रके, फलक य ांच्य िर ठसठशीत असे र ष्ट्रीय एक त्मतेचे प्रदतकदचन्ह प्रिर्मशत 
कर ि.े 

3.  शैक्षदणक सांस्थ ांच्य  ब बतीत त्य ांनी दिन ांक 19 नोव्हेंबर, 20२२ ते दिन ांक 25 नोव्हेंबर, 20२२ 
िरम्य न एक सभ  शक्यतो सक ळी प्र थगनेच्य  त स नांतर आयोदजत कर िी. सभचे्य  अध्यक्षपिी  
सांस्थेच्य  सोयीप्रम णे प्र च यग हकि  दिशेर्ष दनमांदत्रत अस िते. त्य ांनी दिद्य र्थ्यांन  र ष्ट्रीय एक त्मत  ि 
ऐक्यभ ि य सांबांधी दिद्य र्थ्यांन  समजेल अश  स्िरुप त दििचेने कर िीत. क यगक्रम ची स ांगत  समूह 
र ष्ट्रगीत ने कर िी. शैक्षदणक सांस्थ ांनी दिन ांक 19 नोव्हेंबर, 20२२ ते दिन ांक 25 नोव्हेंबर, 20२२ य  
सप्त ह त र ष्ट्रीय एक त्मतेची दिदिध पैल ूठळकपणे दनिशगन स आणण्य स ठी एख ि  स ांस्कृदतक 
क यगक्रम आयोदजत करणे अपेदक्षत आहे.  
4. स्ियांसेिी सांस्थ ांनी कर िय चे क यगक्रम त्य ांच्य  सोयीने करण्य ची त्य ांन  मोकळीक आहे. म त्र 
ख लीलपैकी  एक तरी क यगक्रम त्य ांनी र ष्ट्रीय एक त्मत  सप्त ह त ठेि ि े- 

1) र ष्ट्रीय एक त्मतेिर प्रख्य त पुढ ऱ्य ांची भ र्षणे 
2) र ष्ट्रीय एक त्मतेची शपथ स मूदहकदरत्य  घेणे. 
3) स ांस्कृदतक क यगक्रम करणे 
4) र ष्ट्रगीत चे स मूदहक ग यन 

5. म दहती ि जनसांपकग  मह सांच लन लय ने दनरदनर ळ्य  म ध्यम व्ि रे य  क यगक्रम ांस प्रदसध्िी 
िेण्य त य िी. तसेच र ष्ट्रीय एक त्मतेचे सांिेश िेण रे दचत्रपट ि खदिले ज तील असे पह ि.े 
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6.  मदहल  ि ब लदिक स दिभ ग तसेच स ांस्कृदतक क यग दिभ ग य ांनी दिदिध दठक णी उदचत 
क यगक्रम आयोदजत करुन प र प ड िते.  

7.     सिग दिभ गीय आयुक्त, दजल्ह दधक री ि दजल्ह  पदरर्षि ांच ेमुख्य क यगक री अदधक री य ांनी 
आपआपल्य  क यगक्षते्र त सिग सांबांदधत ांची मित घेऊन ह  क यगक्रम िरीलप्रम णे त्य ांच्य  दिदिध 
म ध्यम तून आखल  ज ईल ि यशस्िी केल  ज ईल असे पह ि.े तसेच केलेल्य  क यगक्रम च  अहि ल 
श सन स त त्क ळ स िर कर ि .  

 सिर श सन पदरपत्रक मह र ष्ट्र श सन च्य  www.maharashtra.gov.in य  
सांकेतस्थळ िर उपलब्ध करण्य त आले असून त्य च  स ांकेत क 202211071650218914 अस  
आहे. हे पदरपत्रक दडजीटल स्ि क्षरीने स क्ष ांदकत करुन क ढण्य त येत आहे.  
  मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य ांच्य  आिेश नुस र ि न ि ने, 
 
 

   (ि.ैअ.क कडे) 
 क यासन अदधक री, मह र ष्ट्र श सन 

प्रत, 
1. म . र ज्यप ल ांचे सदचि, 
2. म . मुख्यमांत्रय ांचे प्रध न सदचि, 
3. सिग मांत्री/र ज्यमांत्री य ांचे ख जगी सदचि, 
4. म . मुख्य सदचि य ांचे स्िीय सह यक, मांत्र लय, मुांबई, 
5. अपर मुख्य सदचि/प्रध न सदचि/सदचि, सिग मांत्र लयीन दिभ ग, मांत्र लय, मुांबई, 
6. सिग दिभ गीय आयुक्त, 
7. सिग दजल्ह दधक री, 
8. सिग मुख्य क यगक री अदधक री, दजल्ह  पदरर्षि, 
9. पोदलस मह सांच लक, मह र ष्ट्र र ज्य, 
10.पोदलस मह दनदरक्षक, मह र ष्ट्र र ज्य, 
11.सिग पोदलस आयुक्त, 
12.सिग दजल्ह  पोलीस अदधक्षक, 
13.अध्यक्ष/ सदचि, मह र ष्ट्र र ज्य अल्पसांख्य क आयोग, मुांबई, 
14.अध्यक्ष/ क यगक री अदधक री, मह र ष्ट्र र ज्य हज सदमती, मुांबई, 

      15. मांत्र लयीन दिभ ग ांच्य  प्रश सकीय दनयांत्रण ख लील सिग मह मांडळे, मांडळे आदण 
           स िगजदनक य ांचे मुख्य क यगक री अदधक री, व्यिस्थ पकीय सांच लक/प्रश सकीय अदधक री, 

             16.  मह सांच लक, म दहती ि जनसांपकग  मह सांच लन लय, मांत्र लय, मुांबई (प्रदसध्िीस ठी) 
       17. कक्ष अदधक री, स .प्र.दि./29, स म न्य प्रश सन दिभ ग, मांत्र लय, मुांबई                                        

  (मांत्र लय त क यगक्रम आयोदजत करण्य च्य  आिश्यक त्य  क यगि हीस ठी) 
              19.  दनिड नस्ती (क -८). 

http://www.maharashtra.gov.in/


कौमी एकता सप्ताहाच्या” कालावधीत दि.२५ 
नोव्हेंबर, 20२२ हा दिवस दनधी संकदलत 
करण्याकदरता “ध्वजदिन” म्हणनू 
पाळण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक दवकास दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाकंः कौएदि- 2०२२/प्र.क्र. ६४ /का.8 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
दिनाकं :  7 नोव्हेंबर, 20२२ 

 

शासन पदरपत्रक 
 

कें द्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सापं्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठान, नवी 

दिल्ली या संस्थेच्या वतीने दि.19 नोव्हेंबर, 20२२ ते दि. 25 नोव्हेंबर, 20२२ या कालावधीत पाळण्यात 

येणाऱ्या कौमी एकता सप्ताहामध्ये “सापं्रिादयक सिभावना मोदहम (Campaign) दनधी संकलन सप्ताह” 

साजरा करण्यात येणार आहे. दि २५ नोव्हेंबर, 20२२ रोजी “ध्वजदिन साजरा” करण्यात येणार आहे. 

ध्वजदिनाचा दनधी संकदलत करण्याकदरता व संकदलत केलेला दनधी राष्ट्रीय सापं्रिादयक सिभावना 

प्रदतष्ट्ठान, नवी दिल्ली याचं्याकडे सूपुिग करण्याकदरता अनुसरावयाच्या कायगपध्ितीबाबत खालील सूचना 

िेण्यात येत आहेत :- 

1) दिनाकं २५ नोव्हेंबर, 20२२ या दिवशी सवग शासकीय कायालये, दवद्यालये, महादवद्यालये, 
सावगजदनक उपक्रम, महामंडळे, सावगजदनक संस्था आदण िेणगीिार याचं्याकडून स्वचे्छेने 
दनधी संकदलत करण्यात यावा. 

2) शासकीय कायालये, दवद्यालये, महादवद्यालये, सावगजदनक उपक्रम, महामंडळे या 
कायालयातील कमगचाऱ्यांकडून सिर दनधी डबयातंून संकदलत करण्यात यावा.  खाजगी 
संस्था वा िेणगीिार अथवा करिाते यानंा सिर दनधीसाठी रक्कम िान म्हणनू ियावयाची 
असेल तर त्याचं्याकडून अशी रक्कम धनािेशाव्िारे स्स्वकारण्यात यावी. धनािेशाव्िारे 
स्स्वकारलेल्या रकमेची पोच पावती त्यानंा िेण्यात यावी (पोच पावतीचा नमुना सोबत जोडला 
आहे). 
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3) खाजगी संस्था वा िेणगीिार अथवा करिाते याचं्याकडून रक्कम धनािेशाव्िारे स्स्वकारताना 
धनािेश सदचव, राष्ट्रीय सापं्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठाण, नवी दिल्ली या नावंाने घेण्यात 
यावा. 

4) दनधी संकदलत करण्यासाठी प्रत्येक दजल्हयातील दजल्हादधकाऱ्यांनी व मंत्रालयीन दवभागानंी 
माजी सैदनक कल्याण मंडळे, रेड क्रॉस सोसायटी अथवा तत्सम संघटना याचं्याकडून डबे 
उपलबध करुन घ्यावते व दनधी संकदलत करण्याची कायगवाही करावी. 

5) दनधी संकदलत केलेले डबे सदचव, राष्ट्रीय सापं्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठान, नवी दिल्ली 
याचंेकडे पाठदवणे अडचणीचे, गैरसोयीचे व जोखमीचे असते. म्हणनू डबयात संकदलत 
केलेला दनधी हा कायालयातील जबाबिार अदधकाऱ्यासमोर मोजून त्याचा दडमाडं ड्राफ्ट 
तयार करुन तो व इतर संस्था, िेणगीिार याचं्याकडून आलेले धनािेश सदचव, राष्ट्रीय 
सापं्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठाण, सी ववग, 9 वा मजला, लोकनायक भवन, खान माकेट, 
नवी दिल्ली - 110 003 याचं्याकडे नोिंणी टपालाव्िारे परस्पर पाठवावा वकवा संकदलत 
केलेला दनधी खालील बकॅ खात्यावर परस्पर हस्तातंर करण्यात यावा व त्याचा अनुपालन 
अहवाल या कायालयात दि.15 दडसेंबर, 20२२ पयगत न चकुता पाठवावा.  

Name of Bank Central Bank of India 
Address of Bank Khan Market, New Delhi- 110003 
Name of A/C holder National Foundation for Communal Harmony 
Account Number 1065439058 
NEFT/IFSC/RTGS CBIN 0280310 

Or 
Name of Bank State Bank of India 
Address of Bank Nirman Bhavan, Maulana Azad Road, New 

Delhi- 110011 
Name of A/C holder National Foundation for Communal Harmony 
Account Number 10569548047 
NEFT/IFSC/RTGS SBIN 0000583 

Or 
Name of Bank Bank of India 
Address of Bank Khan Market, New Delhi- 110003 
Name of A/C holder National Foundation for Communal Harmony 
Account Number 600710110006040 
NEFT/IFSC/RTGS BKID 0006007 

 



शासन पदरपत्रक क्रमांकः कौएदि- 2०२२/प्र.क्र. ६४ /का.8 
 

पषृ्ठ 5 पकैी 3 

2. राष्ट्रीय सापं्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठान, नवी दिल्ली याचं्याकडून प्रदसध्िी सादहत्य दवभागास 
प्राप्त झालेले नाही त्यामुळे आपणासं सूदचत करण्यात येते की आपण संबंदधताशंी संपकग  साधून ते उपलबध 
करुन घ्याव.े  राष्ट्रीय सापं्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठान, नवी दिल्ली या संस्थेच्या वतीने दि.२५ नोव्हेंबर, 
20२२ रोजी संकदलत करावयाच्या दनधीसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतगणकू) दनयम 1979 च्या दनयम 
11 मधील तरतूि दशदथल करुन दनधी संकदलत करण्यासाठी शासकीय कमगचाऱ्यासं मुभा िेण्यात येत 
आहे.  

3. सवग दजल्हादधकारी आदण सवग मंत्रालयीन दवभागाचंे सदचव यानंा उपरोक्त सूचनापं्रमाणे उदचत 
कायगवाही करुन जास्तीत जास्त दनधी संकदलत करण्याचा प्रयत्न करावा. 
4. सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आल े असून त्याचा साकेंताक 202211071251427314 असा आहे. हे पदरपत्रक 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  

 
 

             (व.ैअ.काकडे) 
 कायासन अदधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपालाचंे सदचव, 
2. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सदचव, 
3. सवग मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सदचव, 
4. मा. मुख्य सदचव याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
5. अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव, सवग मंत्रालयीन दवभाग, मंुबई,  
6. सवग दवभागीय आयुक्त, 
7. सवग दजल्हादधकारी, 
8. सवग मुख्य कायगकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि, 
9. पोदलस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
10. पोदलस महादनदरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
11. सवग पोदलस आयुक्त, 
12. सवग दजल्हा पोलीस अदधक्षक, 
13. अध्यक्ष/ सदचव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. अध्यक्ष/ कायगकारी अदधकारी, महाराष्ट्र राज्य हज सदमती, मंुबई 
15. मंत्रालयीन दवभागाचं्या प्रशासकीय दनयंत्रणाखालील सवग महामंडळे, मंडळे आदण सावगजदनक याचं े

मुख्य कायगकारी अदधकारी, व्यवस्थापकीय संचालक/प्रशासकीय अदधकारी 
16. महासंचालक, मादहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई (प्रदसध्िीसाठी) 
17. कक्ष अदधकारी, सा.प्र.दव./29, सामान्य प्रशासन अदधकारी, मंत्रालय, मंुबई (मंत्रालयात कायगक्रम 

आयोदजत करण्याच्या आवश्यक त्या कायगवाहीसाठी) 
19.दनवड नस्ती (का-8). 
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राष्ट्रीय सांप्रिादयक सिभावना प्रदतष्ट्ठान, नवी दिल्ली 

                             दिनाकं 25 नोव्हेंबर, 2022  ध्वजदिन दनधी 
 
 
 

दठकाण :-       दिनाकं :-  
 

श्री/श्रीमती ____________________________याचंे 

कडून 

रुपये ___________________ 

(अक्षरी) _____________________________ध्वजदिन    

दनधीस मित म्हणनू दमळाले. 

 

वसूल करणाऱ्याची सही व दशक्का 

 
आयकर कायिा 1961 मधील कलम 80 जी. अन्वये दिलेली रक्कम ही आयकरातून मुक्त 

करण्यात आली आहे.  
 
दटप :- सिर पोच पावतीवर रबरी दशक्का उमटदवण्यात यावा.  
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