


दि.20 ऑगस्ट, 20२1 हा  दिवस  “सद्भावना 
दिवस” व दि. 20 ऑगस्ट, 20२1 ते दि.5 
सप्टेंबर, 20२1 हा पंधरवडा  “सामादिक  ऐक्य  
पंधरवडा”  म्हणनू  सािरा   करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक दवकास दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाकंः  अदवदव--20२1/ प्र.क्र.38/2021/का.8 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा रािगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
दिनाकं: 0९ ऑगस्ट , 2021. 

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, 2021 ते दि. 5 सप्टेंबर, 2021 हा पंधरवडा  
“सामादिक  ऐक्य  पधंरवडा”  म्हणनू  सािरा करण्याचे शासनाने ठरदवले आहे. राज्यातील दवदवध 
प्रिेशातील अनेक धमांच्या व अनेक  भार्षा बोलणाऱ्या लोकामंध्ये एकमेकादवर्षयी ऐक्याची भावना, सौहािग  
भाव वृध्िीगंत करणे व हहसाचार टाळणे ही प्रमुख उदिष्ट्टे हा पंधरवडा सािरा करण्यामागे आहेत. 
२.   दि. 20 ऑगस्ट, 2021 हा “सद्भावना दिवस” म्हणनू सािरा करण्यासाठी कोव्हीड-19 दवर्षाणचू्या 
संसगाची पार्श्गभमूी दवचारात घेता, यावर्षी कें द्र व राज्य शासनाच्या मागगिशगक सुचनानुंसार 
खालीलप्रमाणे कायगक्रम आयोदित करण्यात यावते:- 

अ) मंत्रालयाच्या प्रागंणात सामादिक अंतर (social distance) चे पालन करून दि. 20 
ऑगस्ट, 2021 रोिी “सद्भावना दिवस” सािरा करण्यात यावा व सवग उपस्स्ितानंा 
सद्भावना दिवसाची प्रदतज्ञा घेण्यास सागंण्यात याव.े (याबाबत प्रदतज्ञचेी प्रत सोबत िोडली 
आहे.) 
ब) महसूल दवभागाच्या आयुक्त/ दिल्हादधकारी यानंी त्याचं्या कायालयातून Online/ 
लाऊड स्स्पकरमाफग त सद्भावना दिवसाची प्रदतज्ञा घेण्याचा कायगक्रम आयोदित करावा  
कमगचाऱ्यानंी/अदधकाऱ्यानंी िागेवर उभ े राहून/ प्रागंणात सामादिक अंतर (social 
distance) चे पालन करून सद्भावना दिवसाची प्रदतज्ञा घ्यावी. (प्रदतज्ञेची प्रत सोबत िोडली 
आहे.) 
क) कोव्हीड-१९ च्या पार्श्गभमूीवर कें द्र व राज्य शासनाच्या मागगिशगक सुचनानुंसार सद्भावना 
शयगत यावर्षी आयोदित करू नये. 
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ड) करोना दवर्षाणचूी पार्श्गभमूी दवचारात घेता, सद्भावना दिवसाचा कायगक्रम सामादिक अंतर 
(Social distancing) संिभातील दनयम पाळून संपन ह होईल, याची संबंदधतानंी खबरिारी 
घ्यावी.   
इ) सवांसाठी मास्क बंधनकारक आहे. सुरदित वावराच्या सवग दनयमाचंे काटेकोर पालन 
कराव.े अदधकादधक नागदरकानंा हा सोहळा घरबसल्या पाहाता यावा, यासाठी 
वबेसाईटव्िारे सोहळ्याचे िेट प्रिपेण कराव.े   
ई) कोव्हीड-१९ च्या पार्श्गभमूीवर बृहन्मंुबईत लोकाचं्या दवशेर्षत: युवकाचं्या सहभागाने 
संचालक, सासं्कृदतक कायग, महाराष्ट्र राज्य यानंी सद्भावना या दवर्षयावर Online/वदेबनार 
(Webinar) इत्यािी व्िारा संवाि/ मागगिशगक कायगक्रम आयोदित करावते. 
फ) कोव्हीड-१९ च्या पार्श्गभमूीवर दवद्यापीठे, महादवद्यालये आदण शाळा बंि असल्याने तेिे 
यावर्षी कोणतेही कायगक्रम आयोदित करता येणार नाहीत. 
    उपरोक्त सवग कायगक्रम आयोदित करताना कें द्र व राज्य शासनाच्या कोव्हीड-19  च्या 
संिभातील मागगिशगक सूचनाचंे काटेकोरपणे पालन केले िाईल याची ििता घ्यावी. 

3.  यादशवाय दिनाकं 20 ऑगस्ट, २०२१ ते 5 सप्टेंबर, 2021 हा  पंधरवडा “सामादिक ऐक्य  
पंधरवडा” म्हणनू राज्यात सािरा करण्यासाठी  कोव्हीड-19 च्या पार्श्गभमूीवर कें द्र व राज्य शासनाच्या 
मागगिशगक सूचना नुसार पढुीलप्रमाणे कायगक्रम आयोदित करण्यात यावते. 

अ)  संबंदधत दिल्हादधकारी यानंी त्याचं्या अध्यितेखाली राज्यातील दिल्हा मुख्यालयात 
सामादिक ऐक्याचा संिेश प्रसृत करण्यासाठी कोव्हीड-१९ च्या पार्श्गभमूीवर Online/ 
वदेबनार (Webinar) इ.व्िारा संवाि/ मागगिशगक कायगक्रम  आयोदित करावते. 

ब) दिल्हादधकाऱ्यानंी कोव्हीड-१९ च्या पार्श्गभमूीवर Online/ वदेबनार (Webinar) इ. व्िारा 
आयोदित केलेल्या संवाि/ मागगिशगक कायगक्रमांमध्ये दिल्यातील प्रख्यात स्वातंत्र्य 
सैदनकानंा भार्षण िेण्यासाठी दनमंदत्रत कराव.े 

क) सचंालक, सासं्कृदतक कायग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यानंी सिर पंधरवडयामध्ये (कोव्हीड-
१९ च्या पार्श्गभमूीवर ) Online/ वदेबनार (Webinar) इ.व्िारा संवाि/ मागगिशगक कायगक्रम 
आयोदित करावते. 

     उपरोक्त सवग कायगक्रम आयोदित करताना कें द्र व राज्य शासनाच्या कोव्हीड-19  च्या 
संिभातील मागगिशगक सूचनाचंे काटेकोरपणे पालन केले िाईल याची ििता घ्यावी. 

4.  उपरोक्त “सद्भावना दिवस” व “सामादिक ऐक्य पंधरवडा” या कायगक्रमाचं्या प्रदसध्िीसाठी 
मादहती व िनसंपकग  महासंचालनालयाने िूरिशगन व आकाशवाणीच्या स्िादनक अदधकाऱ्याशंी संपकग  
साधून कायगक्रमानंा पुरेशी प्रदसध्िी द्यावी. 
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५. कोव्हीड-१९ च्या पार्श्गभमूीवर कें द्र व राज्य शासनाचं्या मागगिशगक सूचनाचंे  काटेकोर पालन 
करून Online/ वदेबनार (Webinar) इत्यािी व्िारा िास्तीत िास्त संवाि/ मागगिशगक कायगक्रम 
आयोदित कराव.े 
६.  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 आले असून त्याचा साकेंताकं 202108091807567414 असा आहे. हे पदरपत्रक 
दडिीटल स्वािरीने सािांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावानें. 
 
 

                                                          ( दि. मा. सोनवणे ) 
                                                                                              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  तंत्रदशिण  दवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 

9) प्रधान सदचव, वदै्यकीय दशिण दवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 

10) प्रधान सदचव,शालेय दशिण 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, 

14) सवग दवभागीय आयुक्त, 

15) कुलसदचव, सवग दवद्यापीठे, 

16) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 

17) पोलीस महादनरीिक,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 

Dinesh M. 
Sonavane

Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff
26c0f016fdf, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd651a8ade806b6e4aea66daa5512ea7888
89af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.08.09 18:17:24 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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18) सवग पोदलस आयुक्त, 

19)  सवग दिल्हादधकारी, 

20)  सवग मुख्य कायगकारी अदधकारी, दिल्हा पदरर्षि, 

21)  महासंचालक,मादहती व िनसंपकग  महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबई (प्रदसध्िीसाठी), 

22)  कि अदधकारी,मादहती व तत्रंज्ञान महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबई (२ प्रती वबेसाईट), 

23) कि अदधकारी,सामान्य प्रशासन दवभाग/का.२९,मंत्रालय,मंुबई यानंा कायगक्रम आयोिनाच्या 

दवनंतीसह, 

24) दनवड नस्ती (का.8).



 

  
 

सहपत्र 

सद्भावना दिवस आयोदित करण्यासाठी तपदशलवार सूचना 
 

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, region, religion or language. 

I further pledge that I shall resolve all differences among us through dialogue and 

constitutional means without resorting to violence.” 

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

सद्भावना दिवस प्रदतज्ञा 
 
 मी अशी प्रदतज्ञा करतो / करते की, मी िात, प्रिेश, धमग हकवा भार्षा दवर्षयक भिे न करता सवग 
भारतीय िनतेचे भावदनक ऐक्य आदण सामंिस्य यासाठी काम करीन. मी आणखी अशी प्रदतज्ञा करतो 
/ करते की, आमच्यामधील वयैस्क्तक हकवा सामुदहक स्वरूपाचे सवग प्रकारच ेमतभिे मी हहसाचाराचा 
अवलंब न करता दवचार दवदनमय करून व संदवधादनक मागानी सोडवीन. 
 

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