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“दहशतवाद व हहसाचार ववरोधी वदवस ” रवववार 
वदनाांक 21 मे, 2017 ऐवजी शवनवार, वदनाांक 20 मे, 
2017 रोजी साजरा करण्याबाबत. . . . .  

 

                                              महाराष्ट्र शासन                                                                                                                                                                   
.                     सामान्य प्रशासन ववाा                                                                                                                                                      
शासन पवरपत्रक, क्रमाांक जपूवत-2217/प्र.क्र. 97/29 

          मांत्रालय, मादाम कामा मा ग,  
                    हुतात्मा राज ुरु चौक, मुांबई-400 032  

                                                                                वदनाांक  16  मे,  2017 

                  वाचााः-1) शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन ववाा , क्र. जपूवत-2216/प्र.क्र.136/29, वदनाांक 27.12.2016 
                            2)  ृह मांत्रालय, ाारत सरकार याांच ेपवरपत्रक क्र. 19/10/2017-पब्लीक, वदनाांक 4.05.2017 
पवरपत्रक :- 
 

               सन 2017 मध्ये राष्ट्र पुरुष/ थोर व्यक्ती याांची जयांती व राष्ट्रीय वदनाांच े कायगक्रम सांदााधीन वदनाांक 
27.12.2016 च्या पवरपत्रकान्वये वनवित करण्यात आले आहेत. सदर पवरपत्रकानुसार “दहशतवाद व हहसाचार ववरोधी 
वदवस ” रवववार, वदनाांक 21 मे, 2017  रोजी दहशतवाद व हहसाचारववरोधी प्रवतज्ञा घेऊन साजरा करण्यात येतो.  

 

 

2.           तथावप, कें द्र शासनाच्या कायालयाांना वदनाांक 20 मे, 2017 व वदनाांक 21 मे, 2017 रोजी अनुक्रमे शवनवार व 
रवववार च्या सुट्ट्या असल्याने कें द्र शासनाने सांदााधीन वदनाांक 4 मे, 2017 च्या पवरपत्रकान्वये सदरचा कायगक्रम शुक्रवार, 
वदनाांक 19 मे, 2017 रोजी साजरा करण्याच्या सूचना वदल्या आहेत.    
 

3.       रवववार, वदनाांक 21 मे, 2017 रोजी राज्यातील शासकीय / वनमशासकीय कायालयाांना सुट्टी असल्याने 
“दहशतवाद व हहसाचार ववरोधी वदवस ” रवववार, वदनाांक 21 मे, 2017 ऐवजी शवनवार, वदनाांक 20 मे, 2017 रोजी 
दहशतवाद व हहसाचारववरोधी प्रवतज्ञा घेऊन साजरा करण्यात यावा.  प्रवतज्ञेच ेप्रारुप सोबत जोडले आहे.  
 

4.             सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या  सांकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताक  201705161646455007 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  
                             महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
  

                                                                                                                                      ( सां. कृ. ाोसल े)  
                                                                                                                     उप सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांच ेसवचव, राजावन, मुांबई, 
2. मा. मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3. सवग मा. मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खाज ी सवचव /स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा. मुख्य सवचव, सामान्य प्रशासन ववाा , मांत्रालय, मुांबई, 
5. सवग अपर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव /सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
6. अपर मुख्य सवचव ( ृह),  ृह ववाा , मांत्रालय, मुांबई , 
7. सवग मांत्रालयीन ववाा , 
8. सामान्य प्रशासन ववाा ातील सवग कायासने 
9. महासांचालक, मावहती व जनसांपकग  महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई ( प्रवसध्दी देण्यासाठी ) 
10. सवग ववाा ीय आयुक्त, 
11. सवग वजल्हावधकारी, 
12. सवग वजल्हापवरषदाांच ेमुख्य कायगकारी अवधकारी, 
13. आयुक्त, सवग महान रपावलका, 
14. वनवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस मा ग, नवी वदल्ली, 
15. वनवडनस्ती ( कायासन-29 ) 

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


 

दहशतवाद व हहसाचारववरोधी वदवसाच्या वनवमत्ताने 
घ्यावयाची प्रवतज्ञा 

 

आम्ही, ाारताचे ना वरक, आपल्या देशाच्या अहहसा व 

सवहष्ट्णतेूच्या परांपरेववषयी दृढ वनष्ट्ठा बाळ ून याद्वारे, सवग 

प्रकारच्या दहशतवादाचा व हहसाचाराचा आमच्या सवग 

शक्तीवनशी मुकाबला करण्याची  ाांाीयगपवुगक प्रवतज्ञा करत 

आहोत. आम्ही प्रवतज्ञा करतो की, आम्ही सवग मानवजातीमध्ये 

शाांती, सामावजक एकोपा आवण सामांजस्य वटकवू व वर्नधष्ट्ण ू

करू, तसेच मानवी वजवीत आवण मलू्य धोक्यात आणणा-या 

ववघटनकारी शक्तींचा प्रवतकार करू. 

     ***** 
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