




 



दि.20 ऑगस्ट, २०२२ हा  दिवस  “सद्भावना  
दिवस” व दि. 20  ऑगस्ट, २०२२ ते दि.5 
सप्टेंबर, २०२२ हा पंधरवडा  “सामादिक  ऐक्य  
पंधरवडा”  म्हणनू  सािरा   करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक दवकास दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाकंः अदवदव-२०२२/प्र.क्र.५०/का.8 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा रािगुरु चौक,  

मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
  दिनाकं: १७ ऑगस्ट, २०२२ 

शासन पदरपत्रक - 
  युवा व दक्रडा मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली याचं्या दनिेशानुसार दिवगंत पंतप्रधान 

मा.रािीव गाधंी याचंा ियंती दिवस 20 ऑगस्ट हा दिवस िरवर्षी “सद्भावना दिवस” म्हणनू सािरा 

करण्यात येतो. तसेच मानव संसाधन दवकास मंत्रालय, भारत सरकार याचं्या कायालयीन ज्ञापन  

क्र.एफ-28-22/2006-वा.एस-4, दि.18 िुल,ै 2006 अन्वये िेण्यात आलेल्या दनिेशास अनुसरुन, 

उपरोक्त सद्भावना दिवसाच्या अनुर्षंगाने दि. 20 ऑगस्ट, २०२२ ते दि 5 सप्टेंबर, २०२२ हा पंधरवडा 

“सामादिक ऐक्य पंधरवडा” म्हणनू सािरा करण्याचे शासनाने ठरदवले आहे. राज्यातील दवदवध 

प्रिेशातील अनेक धमांच्या व अनेक भार्षा बोलणाऱ्या लोकामंध्ये एकमेकादंवर्षयी ऐक्याची भावना, 

सौहािग भाव वृध्िीगंत करणे व हहसाचार टाळणे ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये पंधरवडा सािरा करण्यामागे आहेत. 
 

२.    दि. 20 ऑगस्ट, २०२२ हा “सद्भावना दिवस” म्हणनू सािरा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायगक्रम 

आयोदित करण्यात यावते. 

अ) मंत्रालयाच्या प्रागंणात दि. 20 ऑगस्ट, २०२२ रोिी “सद्भावना दिवस” सािरा 

करण्यात यावा व सवग उपस्स्ितानंा सद्भावना दिवसाची प्रदतज्ञा घेण्यास सांगण्यात याव,े 

तसेच या दिवशी सद्भावना शयगत आयोदित करण्यात यावी. याबाबत प्रदतज्ञचेी प्रत सोबत 

िोडली आहे. 

ब) बृहन्मंुबईत लोकाचं्या दवशेर्षत: युवकाचं्या सहभागाने संचालक, सासं्कृदतक कायग, 

महाराष्ट्र राज्य यानंी सद्भावना या दवर्षयावर समुहगान आदण सासं्कृदतक कायगक्रम 

आयोदित करावते.  
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क) महसूल दवभागाच्या आयुक्तानंी सद्भावना शयगत आयोदित करावी.  त्याचं्या कायालयात 

सद्भावना दिवसाची प्रदतज्ञा घेण्याचा कायगक्रम आयोदित करावा. (शयगतीची कायगपध्िती 

आदण प्रदतज्ञचेा नमुना सोबत िोडला आहे.) 

ड) राज्यातील सवग दिल्हा मुख्यालये व सवग शासकीय कायालये यामध्ये कायालय 

प्रमुखाचं्या अध्यक्षतेखाली सवगधमग प्रािगना सभा घेण्यात यावी व सवग उपस्स्ितांना सद्भावना 

शपि घेण्यास सागंण्यात याव.े तसेच सद्भावना शयगत आयोदित करावी (नमुना सोबत 

िोडला आहे). तसेच युवकाचं्या सहभागाने सद्भावना या दवर्षयावर समुहगान आदण 

सासं्कृदतक कायगक्रम आयोदित करावते. 

इ)  दवद्यापीठे, महादवद्यालये आदण शाळामंध्ये सुध्िा अशाच तऱ्हेचे कायगक्रम आयोदित 

करण्यात यावते. या दवर्षयीचे आवश्यक ते आिेश शालेय दशक्षण तसेच उच्च व  तंत्रदशक्षण 

दवभाग, वदै्यकीय दशक्षण दवभागाने संबदधतानंा  द्यावते. नेहरू युवा कें द्र, भारत स्काऊट 

आदण गाईडस व राष्ट्रीय सेवा योिना यानंा िेखील कायगक्रमामध्ये सहभागी करून घेण्यात 

याव.े 

३.  यादशवाय दिनाकं  2० ऑगस्ट, २०२२ ते 5 सप्टेंबर २०२२ हा पंधरवडा “सामादिक ऐक्य  

पंधरवडा”  म्हणनू  राज्यात सािरा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायगक्रम आयोदित  करण्यात यावते. 

अ)  सामादिक ऐक्याचा संिेश प्रसृत करण्यासाठी मानवी साखळी (Human Chain) सारखे 

कायगक्रम राज्यातील दिल्हा मुख्यालयात संबंदधत दिल्हादधकारी यानंी त्याचं्या 

अध्यक्षतेखाली आयोदित करावते. 

आ) दिल्हादधकाऱ्यानंी युवक पदरर्षिा आयोदित करून त्यामध्ये  दिल्हातील प्रख्यात स्वातंत्र्य 

सैदनकानंा भार्षण िेण्यासाठी दनमंदत्रत कराव.े 

इ) सिर पंधरवड्यात दिल्हादधकाऱ्यांनी इतर सासं्कृदतक कायगक्रम सुध्िा आयोदित करावते. 

ई) संचालक, सासं्कृदतक कायग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यानंी सिर पंधरवडयामध्ये बृहन्मंुबईत 

सासं्कृदतक कायगक्रम आयोदित करावते. 
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४.  उपरोक्त “सद्भावना दिवस” व “सामादिक ऐक्य पंधरवडा” या कायगक्रमाचं्या प्रदसध्िीसाठी 

मादहती व िनसंपकग  महासंचालनालयाने िूरिशगन व आकाशवाणीच्या स्िादनक अदधकाऱ्यांशी संपकग  

साधून कायगक्रमानंा पुरेशी प्रदसध्िी द्यावी. 

५.  उपरोक्त कायगक्रम यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक त्या सवग उपाययोिना करण्याची खबरिारी 

सवग संबंदधत अदधकाऱ्यानंी घ्यावी व कायगक्रम पार पाडल्यानंतर शासनास त्याचा अहवाल सािर 

करावा. 

सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 

उपलब्ध करण्यात आल े असून त्याचा साकेंताकं 202208171242547814 असा आहे. हे पदरपत्रक 

दडिीटल स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावानें.  
 

                                                    
 

                   ( आ. उ. पाटील ) 
                       उप सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल याचंे सदचव 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सदचव, 
3) सवग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री याचंे खािगी सदचव, 
4) मा.मुख्य सदचव,  
5) अपर मुख्य सदचव (का.२९),सामान्य प्रशासन दवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
6) सवग अपर मुख्य सदचव/ प्रधान सदचव /सदचव मंत्रालय,मंुबई, 
7) अपर मुख्य सदचव, कृदर्ष दवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
8) प्रधान सदचव, उच्च व  तंत्रदशक्षण  दवभाग, मंत्रालय, मंुबई,   
9) प्रधान सदचव, वदै्यकीय दशक्षण दवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10) प्रधान सदचव, शालेय दशक्षण व दक्रडा दवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
11) प्रधान सदचव, पयगटन व सासं्कृदतक कायग दवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
12) संचालक, सासं्कृदतक कायग संचालनालय,मंुबई 
13) सवग मंत्रालयीन दवभाग, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14) सवग दवभागीय आयुक्त, 
15) कुलसदचव, सवग दवद्यापीठे, 
16) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 
17) पोलीस महादनरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 
18) सवग पोदलस आयुक्त, 
19) सवग दिल्हादधकारी, 
20) सवग मुख्य कायगकारी अदधकारी,दिल्हा पदरर्षि 
21) महासंचालक,मादहती व िनसंपकग  महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबई (प्रदसध्िीसाठी) 
22) कक्ष अदधकारी,मादहती व तत्रंज्ञान महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबई (२ प्रती वबेसाईट) 
23) कक्ष अदधकारी,सामान्य प्रशासन दवभाग/का.२९,मंत्रालय,मंुबई यानंा कायगक्रम आयोिनाच्या 

दवनंतीसह 
24) दनवड नस्ती (का.8). 
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सद्भावना दिवस प्रदतज्ञा 
 
 मी अशी प्रदतज्ञा करतो / करते की, मी िात, वशं, धमग, प्रिेश हकवा भार्षा दवर्षयक 

भेि न करता सवग भारतीय िनतेचे भावदनक ऐक्य आदण सामंिस्य यासाठी काम करीन. 

मी आणखी अशी प्रदतज्ञा करतो / करते की, आमच्यामधील वयैस्क्तक हकवा सामुदहक 

स्वरूपाच ेसवग प्रकारचे मतभेि मी हहसाचाराचा अवलंब न करता दवचार दवदनमय करून 

व संदवधादनक मागानी सोडवीन. 

************************************************************* 
 

 

 
SADBHAVANA DAY PLEDGE 

 

 “I take this solemn pledge that I will work for the emotional 

oneness and harmony of all the people of India regardless of caste, 

creed, region, religion or language. I further pledge that I shall resolve 

all differences among us through dialogue and constitutional means 

without resorting to violence.” 
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सद्भावना शयगत आयोदित करण्यासाठी तपदशलवार सूचना 
सद्भावना शयगतीचे उदद्दष्ट्ट 

 सद्भावना शयगतीचे उदद्दष्ट्ट पुढीलप्रमाणे आहे :- 
 अ) सवग वयोगटातंील लोकामंध्ये शादररीकदृष्ट्टया दनरोगी राहण्याची सवय दनमाण करणे. 
            ब) सवग वयाच्या, सवग वगाच्या आदण सवग धमाच्या सवग भादर्षकाचं्या लोकामंध्ये एक प्रकारचा 

बंधुभाव   व सलोखा वाढीस लावणे. 
 या सवग गोष्ट्टी साध्य करण्यासाठी समािाच्या सवग स्तरावरील सवग वयोगटातील लोकानंा, 
मदहला व पुरुर्षानंा या शयगतीमध्ये भाग घेण्यासाठी उत्तेिन िेणे इष्ट्ट ठरेल. सद्भावना शयगतीत सहभाग 
ही महत्वाची गोष्ट्ट आहे. या शयगतीचे घोर्षवाक्य भारत - दनरोगी आदण समिग भारत हे आहे. 
 

शयगत आयोदित करण्याची कायगपध्िती 
 सवगसाधारणपणे ही शयगत ठरादवक दठकाणी सुरु झाली पादहिे आदण ठरादवक दठकाणी संपली 
पादहिे, हे अंतर साधारणत: 3 ते 5 दकलोमीटर असाव.े िदमनीचा चढउतार व शयगतीच्या दठकाणचे 
हवामान याप्रमाणे त्यात िोडाफार बिल करावा. तिादप, भाग घेणाऱ्या लोकाचंी संख्या मोठी असेल तर 
शयगती वगेवगेळया दठकाणापासून सुरु करता येतील आदण एकाच दठकाणी संपदवता येतील, भाग 
घेणाऱ्या लोकाचंी एकूण संख्या लक्षात घेऊन साधारण िोनशे ते अडीचशे लोकानंा तुकडी तुकडीने 
दहरवा झेंडा िाखवावा. प्रत्येक प्रारंभाच्या दठकाणी एक छोटा चबुतरा असावा आदण त्यावरून अदतदवशेर्ष 
व्यक्तीने, वगेवगेळया तुकडयानंा दहरवा झेंडा िाखवावा. प्रत्येक प्रारंभाच्यावळेी, वगेवगेळया 
तुकडयामंध्ये लोकानंा दवभागता याव ेया दृष्ट्टीने, त्यानंा सूचना िेण्यासाठी ध्वनीक्षपेण सामग्रीची व्यवस्िा 
करावी. 

पाण्याच्या आदण वदै्यकीय सुदवधा 
 शयगतीच्या मागावर आदण शयगत संपते त्या दठकाणी दपण्याच्या पाण्याची तसेच प्रिमोपचाराची 
पुरेशी सुदवधा असावी. वदै्यकीय मितीसाठी योग्य व्यवस्िा असावी. 

आयोिकासंाठी प्रदशक्षण वगग 
 या शयगतीमध्ये, वृध्ि माणसे, दिया, लहान मुल े अस े सवगच भाग घेतील अशी अपेक्षा आहे. 
त्यादृष्ट्टीने आयोिनात भाग घेणाऱ्या अदधकाऱ्यासंाठी सूचनाविा एक शैक्षदणक सत्र प्रत्यक्ष शयगतीच्या 
िोन दिवस आधी घेणे इष्ट्ट ठरेल. त्यामुळे व्यवस्िेबाबत काही शंका असतील तर त्याचंा उलगडा होईल. 

संकीणग 
 शयगतीत भाग घेणाऱ्यानंी शक्यतो धावताना घालतात ते बूट घालावते, चपला शक्यतो 
टाळाव्यात. शयगतीत भाग घेणाऱ्यानंा शयगतीच्या पोर्षाखातच हिर राहण्यास सागंाव.े त्यामुळे कपडे 
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बिलण्याच्या खोल्या हकवा चीिवस्त ू ठेवण्यासाठी िागा अशी िास्तीची प्रशासकीय व्यवस्िा करावी 
लागणार नाही. मुलानंा खाण्याचे डब ेन आणण्यादवर्षयी सूचना द्याव्यात. 

प्रदसध्िी 
 लोकानंी मोठया प्रमाणावर सहभाग घ्यावा या दृष्ट्टीने िनसंपकग  माध्यमातून, 
दभत्तीपत्रकाचं्याद्वारे, हँडदबले इ. वाटून भरपूर प्रदसध्िी िेण्यात यावी. दशवाय, शयगतीच्या तारखेच्या िोन 
दिवस आधी एक पत्रकार पदरर्षि आयोदित करण्यात यावी. या पदरर्षिेत शासनाच्या सदचवानंी हकवा 
इतर वदरष्ट्ठ अदधकाऱ्यानंी सूचना द्याव्यात. शयगतीचा मागग, तारीख व वळे प्रदसध्ि करण्यात यावी. 
वाहतुकीसाठी पयायी मागग कोणते ते िेखील सागंावते. 

शयगतीचे आयोिन व तांदत्रकदृष्ट्या संचालन 
 शयगत आयोदित करण्यासाठी व तादंत्रकदृष्ट्टया दतच्या संचालनासाठी पुढील मागगिशगक तत्व े
सागंण्यात येत आहेत :- 

(1) शयगती आयोदित करण्यास िबाबिार अदधकारी शक्यतो एकाच दठकाणचे घ्यावते म्हणि े
िािा खचग टाळता येईल. शयगतीच्या संचालनाच्या पध्ितीबाबत त्यानंा अत्यंत स्पष्ट्ट अशी 
कल्पना असावी. त्यानंा सूचना िेण्यासाठी 3 दिवस आधीच सवग संघटक अदधकाऱ्याचंी बैठक 
बोलवावी. 
(2) शयगतीच्या प्रारंभाचे दठकाण मोकळया मैिानावर असणे आवश्यक आहे. कारण त्या दठकाणी 
भाग घेणारे नीट िमू शकतात व त्याचंे 200 ते 250 िणाचंे गट करता येतात. एका गटाला एका 
वळेी धावयाला सागंता येईल व िोन गटांमध्ये साधारण 2 ते 3 दमदनटाचंा कालावधी वािवी 
ठरेल. अशा दरतीने गडबड-गोंधळ व चेंगराचेंगरी टाळावी. शयगतीच्या प्रारंभाचे आिशग दठकाण 
सागंावयाचे झाल्यास गिीचे रस्ते हकवा गिीचे चौक यापासून िूर, एखािे स्टेदडयम त्यासाठी 
योग्य ठरेल, फार मोठया संख्येने लोकानंी भाग घेतल्यास, शयगत वगेवगेळया प्रारंभ स्िानापासून 
सुरु करावी व गिी टाळावी. 
(3) शयगत संपण्याचे दठकाण िेखील मोकळया मैिानावरच असाव.े शक्यतो एखािे स्टेदडयम 
हकवा मोठे क्रीडागंण दनवडणे िास्त चागंले. तेिे भाग घेणाऱ्या लोकानंा शयगतीनंतर आपापल्या 
वाटेने िाण्यासाठी पुरेशी िागा दमळते. ही शयगत स्पधात्मक नसल्यामुळे शयगत संपते त्या 
दठकाणी हद्द आखण्याची हकवा फीत बाधंण्याची गरि नाही. गडबड गोंधळ टाळण्यासाठी ही 
शयगत म्हणि ेस्पधा नव्हे हे वारंवार घोदर्षत करण्यात याव.े 
(4) धावणाऱ्याचं्या पुढे मोटार सायकलवर / स्कूटरवर / मोटार वाहनातून पििशगक पाठदवण्यात 
यावते. या पििशगक वाहनानंी लाल झेंडा िाखवत िाव ेआदण शयगतीचा मागग मोकळा ठेवावा. 
धावणारे िरी रस्त्याच्या एकाच बािूने धावत असल े तरीसुध्िा रस्त्याच्या िोन्ही बािूची 
वाहनाचंी ये-िा िाबंवणे  आवश्यक आहे. 
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(5) शयगतीच्या मागावर रहिारीचे दनयंत्रण करण्यासाठी योग्य त्या संख्येने मोटार सायकली / 
स्कूटर / मोटार वाहने तैनात करावीत. त्यानंी धावणाऱ्याकंडे लक्ष ठेवाव.े कोठेही कोंडी हकवा 
गिी झाल्यास, ती मोकळी करावी. 
(6) सहभागी होणाऱ्या लोकाचंी संभाव्य संख्या व शयगतीचे अंतर लक्षात घेऊन योग्य संख्येने 
रुग्णवादहका, डॉक्टर व वदै्यकीय सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. कमीत कमी एक रुग्णवादहका 
तरी असेल व ती शयगतीच्या पाठीमागून िाईल. शयगतीच्या मागावर आदण शयगत संपते त्या 
दठकाणी प्रिमोपचार कें द्र िेखील तैनात करता येतील. 
(7) शयगतीचा मागग काळिीपूवगक ठरवला पादहिे. शयगतीत धावणाऱ्या सवग व्यक्ती, आयोिक 
अदधकारी व वाहतूक पोलीस या सवांना रस्त्याचा नकाशा पुरवण्यात यावा. सवगसाधारणपणे 
अदत िाट वाहतुकीचे रस्ते, बािारपेठा, शाळा, व्यापारी कें द्र हा भाग वगळावा. 
(8) रस्त्याच्या चौकामंध्ये तसेच सवग मोठया वाहतूक चौकामध्ये व रस्ते ओलांडणीच्या दठकाणी 
पुरेशा संख्येने वाहतूक पोलीस ठेवण्यात यावते. शयगत चाल ूहोण्यापूवी अधा तास सवग वाहतूक 
िाबंवण्यात यावी. पदहला स्पधगक शेवटच्या हबिूला पोचल्यानंतर दनिान अध्या तासाने रस्ते 
वाहतूकीला खुल ेकरावते. 
(9) ज्यावळेी मागावरील वाहतूक कमीत कमी असेल अशी वळे शयगतीसाठी दनवडण्यात यावी. 
उिा. सकाळी िेवढया लवकर शक्य असेल तेवढया लवकर शयगती घ्याव्यात. 
(10) धावण्याचे अंतर लक्षात घेऊन धावण्याच्या मागावर सहभागी व्यक्तींसाठी खानपान सेवा 
पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करावी. प्रत्येक पाणपोईच्या दठकाणी पुरेसे पाणी आहे याची खातरिमा 
करावी. पाणी दपण्याकदरता कागिाचे कप पुरेस े आहेत याची खातरिमा करावी. पाणपोईवर 
दनिान िोन मितनीस असावते. शयगत संपते त्या दठकाणी, पाण्याचे टँकर / लॉरी उपलब्ध 
ठेवावी, असे सूचदवण्यात येत आहे. 
(11) पििशगक वाहने, रुग्णवादहका, वाहतूक पोलीस व संघटक अदधकारी या सवांना परस्पराशंी 
संपकग  साधणे सहि शक्य व्हाव े या दृष्ट्टीने तसेच गिीवर दनयंत्रण ठेवण्यासाठी शयगतीच्या 
सुरुवातीस, शेवटी या मागावर वॉकी-टॉकी, ध्वनीक्षपेक इ. संपकग  सुदवधा पुरेशा प्रमाणात 
द्याव्यात. 
(12) आयोिनात भाग घेणारे सवग अदधकारी, वदै्यकीय कमगचारी व वाहतूक पोलीस या सवांना 
शयगतीचा सवग तपदशल अगिी नीटपणे सागंण्यात यावा. अपघात होऊ नयेत, धावणाऱ्यानंा इिा 
होऊ नय े यादृष्ट्टीने दवशेर्ष काळिी घेणे व िक्षता घेणे दकती गरिेचे आहे ते त्यानंा सागंण्यात 
याव.े या कारणासाठी एक दवशेर्ष बैठक बोलवावी. 
(13) धावण्याचे अंतर लक्षात घेता, िे लोक शादररीकदृष्ट्टया योग्य स्स्ितीत नाहीत हे स्पष्ट्ट 
दिसत आहे हकवा त्याचंे वय शयगतीला योग्य नाही अशा लोकानंा शयगतीत भाग घेण्यापासून 
परावृत्त कराव.े 
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(14) मागावर िोन्ही बािंूना पे्रक्षकाचंी होणारी गिी टाळणे व दतच्यावर पोलीस/ स्वयंसेवक/ 
दनमलष्ट्करी व्यक्ती त्याचं्याकरवी कडक दनयंत्रण ठेवणे अदतशय आवश्यक आहे. त्यानंी 
शयगतीच्या रस्त्यावर पे्रक्षकानंा प्रवशे करू िेऊ नये हकवा तो रस्ता ओलाडूंन िेऊ नय.े 

 

************************************************************* 
 
 
 
 

 



सद्भावना दिनादनदित्ताने सद्भावना 
दिवस प्रदिज्ञा घेणे व स्व. राजीव गाांधी 
याांच्या जयांिीदनदित्त तयाांच्या प्रदििेस 
पुष्पहार अपणण करण्याचा कायणक्रि. 
 

िहाराष्र शासन 
सािान्य प्रशासन दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्र. जपुिी 2022/प्र.क्र.148/काया.29, 
हुिातिा राजगुरु चौक, िािाि कािा िागण, 

 िांत्रालय, िुांबई 400 032 
          दिनाांक -१७ ऑगस्ट, 2022 

वाचा- 
 

1) सािान्य प्रशासन दवभाग, शासन पदरपत्रक क्र.जपिुी 2021/प्र.क्र.112/काया.29, 
 दि.31.12.2021. 

2) युवा कल्याण आदण दक्रडा िांत्रालय, भारि सरकार जे-१७०११/४४९/21 
  २०२२-एनपीवायअेडी, दि.१२.०८.२०२२ चे पत्र. 

पदरपत्रक- 

सांिभादकि अनु.क्र.1 येथील दिनाांक 31 दडसेंबर, 2021 च्या शासन पदरपत्रकान्वये दिनाांक 
20 ऑगस्ट, 2022 रोजी सद्भावना दिवस प्रदिज्ञा घेणे व स्व.राजीव गाांधी याांच्या जयांिीदनदित्त 
तयाांच्या प्रदििेस पुष्पहार अपणण करण्याचा कायणक्रि आयोदजि करण्याबाबिचा दनणणय घेण्याि आला 
आहे. 

 

2.   िथादप, युवा कल्याण आदण दक्रडा िांत्रालय, भारि सरकार याांनी अ.क्र.2 येथील दिनाांक 
१२.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये दिनाांक 20 ऑगस्ट, 2022 ऐवजी दिनाांक १८ ऑगस्ट,२०२२ रोजी 
सद्भावना दिवस प्रदिज्ञा घेणे व स्व.राजीव गाांधी याांच्या जयांिीदनदित्त तयाांच्या प्रदििेस पुष्पहार अपणण 
करण्याचा कायणक्रि आयोदजि करण्याबाबि सूदचि केले आहे.  (प्रि सोबि जोडली आहे.) 
 

3. यास्िव, युवा कल्याण आदण दक्रडा िांत्रालय, भारि सरकार याांनी दिनाांक १२.०८.२०२२ च्या  
पत्रान्वये दिलेल्या सूचनाांच्या सांिभाि आवश्यक िी कायणवाही करावी व सद्भावना दिवस प्रदिज्ञा घेणे 
व स्व.राजीव गाांधी याांच्या जयांिीदनदित्त तयाांच्या प्रदििेस पुष्पहार अपणण करण्याचा कायणक्रि वळेेि 
घेण्याि यावा, असे याद्वारे सूदचि करण्याि येि आहे. 

4. राज्यािील कोरोना दवषाणचू्या प्रसार रोखण्याबाबि आवश्यक िी खबरिारी घेण्याच्या 
अनुषांगाने किीि किी अदधकारी व किणचारी याांच्या उपस्स्थिीि योग्य सािादजक अांिर ठेवून व 
िोंडाला िास्क लावून तयाचप्रिाणे वळेोवळेी दनगणदिि करण्याि आलेल्या सूचनाांचे पालन करुन 
कायणक्रि आयोदजि करण्याि आला आहे. 
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5. सिर शासन पदरपत्रक िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेिस्थळावर उपलब्ध करण्याि आले असून तयाांचा सांकेिाांक 202208171729335107 असा 
आहे. हे शासन पदरपत्रक दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकि करुन काढण्याि येि आहे. 

 
 

      ( सु. ज. िुिराि ) 
              कायासन अदधकारी, सािान्य प्रशासन दवभाग 

प्रदि, 
1. िा.राज्यपाल याांचे प्रधान सदचव/सदचव, राजभवन, िुांबई. 
2. िा.िुख्यिांत्री याांचे अपर िुख्य सदचव, िांत्रालय, िुांबई. 
3. िा.उपिुख्यिांत्री याांचे सदचव, िांत्रालय, िुांबई. 
4. सवण िा.िांत्री याांचे खाजगी सदचव, िांत्रालय, िुांबई.  
5. िा.िुख्य सदचव याांचे स्वीय सहायक, सािान्य प्रशासन दवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
6. अपर िुख्य सदचव, (प्र.सु.र.व.का.) याांचे वदरष्ठ स्वीय सहायक, सािान्य प्रशासन दवभाग, 

िांत्रालय, िुांबई. 
7. सवण अपर िुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव, िांत्रालय, िुांबई याांना दवनांिी करण्याि येिे की, 

सिरची बाब आपल्या अखतयारीि असलेल्या सवण शासकीय/दनिशासकीय कायालयाच्या 
दनिशणनास आणावी व तयानुसार सिरचा कायणक्रि साजरा करण्याच्या सूचना िेण्याि 
याव्याि. 

8. सवण िांत्रालयीन दवभाग. 
9. सवण दवभागीय आयुक्ि/सवण दजल्हादधकारी/सवण दजल्हा पदरषिाांचे िुख्य कायणकारी 

अदधकारी/आयुक्ि, सवण िहानगरपादलका याांना दवनांिी करण्याि येिे की, सिरची बाब 
आपल्या अखतयारीि असलेल्या सवण शासकीय/दनिशासकीय कायालयाच्या दनिशणनास 
आणावी व तयानुसार सिरचा कायणक्रि साजरा करण्याच्या सूचना िेण्याि याव्याि. 

10. दनवासी आयुक्ि िहाराष्र सिन, कोपर्ननकस िागण, नवी दिल्ली. 
11. दनवड नस्िी (काया.29). 

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


सद्भावना दिवस प्रदिज्ञा 

“मी अशी प्रदिज्ञा करिो/ करिे की, मी जाि, 

वशं, धमम, प्रिेश ककवा भाषा दवषयक भिे न 

करिा सवम भारिीय जनिेचे भावदनक ऐक्य 

आदि सामंजस्य यासाठी काम करीन. मी 

आिखी अशी प्रदिज्ञा करिो/करिे की, 

आमच्यामधील सवम प्रकारचे मिभिे मी 

कहसाचाराचा अवलंब न करिा दवचार 

दवदनमय करुन व संदवधादनक मागाने 

सोडवीन.” 

********** 
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