
 
lanHkZ Ø- fofoea@2017&18@274                                 fnukad % 16@08@2017- 
 

izfr] 
ek- izkpk;Z@ ek- lapkyd @ek- foHkkxizeq[k] 
lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihBh’kh layfXur loZ egkfo|ky;s o ekU;rkizkIr laLFkk] 
lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihBkrhy loZ inO;qÙkj foHkkx 
 

fo”k;      %fo”k;      %fo”k;      %fo”k;      %    fnfnfnfn----    20 vkWxLV 2017 gk fnol 20 vkWxLV 2017 gk fnol 20 vkWxLV 2017 gk fnol 20 vkWxLV 2017 gk fnol ^̂̂̂lnHkkouk fnollnHkkouk fnollnHkkouk fnollnHkkouk fnol****    o fno fno fno fn----    20 20 20 20 vkWxLV 201vkWxLV 201vkWxLV 201vkWxLV 2017777    rs rs rs rs     
5 5 5 5 lIVsacj 201lIVsacj 201lIVsacj 201lIVsacj 2017777    gk ia/kjkoMk gk ia/kjkoMk gk ia/kjkoMk gk ia/kjkoMk ^̂̂̂lkekftd ,sD; ia/kjkoMklkekftd ,sD; ia/kjkoMklkekftd ,sD; ia/kjkoMklkekftd ,sD; ia/kjkoMk* Eg.kwu lktjk dj.ks* Eg.kwu lktjk dj.ks* Eg.kwu lktjk dj.ks* Eg.kwu lktjk dj.ks----    

lanHkZ ØlanHkZ ØlanHkZ ØlanHkZ Ø----            %%%%    ‘kklu ifji=d vfofo&2017@iz‘kklu ifji=d vfofo&2017@iz‘kklu ifji=d vfofo&2017@iz‘kklu ifji=d vfofo&2017@iz----ØØØØ----74@dk74@dk74@dk74@dk----8] 8] 8] 8] fnfnfnfn----    11111111    vkWxLV 201vkWxLV 201vkWxLV 201vkWxLV 2017777    
    

egksn;@egksn;k] 

 mijksDr lanfHkZ; fo”k;kl vuql#u vki.kkl dGfo.îkkr ;srs dh] ;qok o ØhMk ea=ky;] Hkkjr 
ljdkj] uoh fnYyh ;kaP;k funs'kkuqlkj fnoaxr iariz/kku ek- jktho xka/kh ;kapk t;arh fnol fn- 20 
vkWxLV gk fnol njo”khZ lnHkkouk fnol Eg.kwu lktjk dj.îkkr ;srks- rlsp ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj ;kaP;k dk;kZy;hu Kkiu Ø- ,Q&28&22@2006&ok-,l&4] fn- 18-07-2006 vUo;s 
ns.Ókkr vkysY;k funs'kkl vuql:u mijksDr lnHkkouk fnolkP;k vuq"kaxkus fn- 20 vkWxLV] 2017 rs  
5 lIVsacj 2017 gk ia/kjkoMk ^lkekftd ,sD; ia/kjkoMk* Eg.kwu lktjk dj.îkkps ‘kklukus Bjfoys vkgs- 
jkT;krhy fofo/k izns’kkrhy vusd /kekZP;k o vusd Hkk”kk cksy.kkÚ;k yksdkae/;s ,desdkfo”k;h ,sD;kph 
Hkkouk] lkSgknZ Hkko o`)hxar dj.ks o fgalkpkj VkG.ks gh izeq[k mfn”Vs gk ia/kjoMk lktjk dj.Ókkekxs vkgsr- 
 vkiY;k egkfo|ky;kr@ekU;rkizkIr laLFkk@lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihBkrhy inO;qÙkj foHkkxke/;s 
egkjk”Vª ‘kklukP;k mijksDr lanfHkZ; i=kr uewn dsY;kuqlkj dk;ZØe vk;ksftr dj.îkkr ;kosr o dsysY;k 
lacaf/kr dk;Zokghpk vgoky ek- lglapkyd] mPp f’k{k.k lapkyuky;] egkjk”Vª jkT;] iq.ks ;k 

dk;kZy;kdMs lknj dj.îkkr ;kok rlsp lnj miØekaph Nk;kfp=s o vgoky fo|kFkhZ fodkl eaMGkus 
miyC/k d:u fnysY;k ladsrLFkGtkxh ¼BSD Online oj gh fyad miyC/k d:u fnyh tkbZy½ viyksM 
djkosr- 
 ;kckcrps lfoLrj i= vkiY;k ekfgrh o dk;ZokghlkBh lkscr tksMys vkgs- lnj i= vkiY;k 
egkfo|ky;kr @ekU;rkizkIr laLFksr@inO;qÙkj foHkkxkrhy eq[; lwpuk Qydkaoj iznf’kZr d#u fo|kF;kZaP;k 
fun’kZukl vk.kwu R;kckcrph ;ksX; rh dk;Zokgh djkoh- dGkos] gh fouarh- 
lkscr %  ojhyizek.ks-  
  

                                                                
     lapkyd 
fo|kFkhZ fodkl eaMG 

 



शासन परिपत्रक क्रमाांकः अरिरि-2017/ प्र.क्र.74 /का.8 

 

पृष्ठ 3 पैकी 1  

रि. 20 ऑगस्ट, 2017 हा रििस “सिभािना 
रििस” ि रि. 20 ऑगस्ट, 2017 ते 5 
सप्टेंबि, 2017 हा पांधििडा “सामारिक 
ऐक्य पांधििडा” म्हणनू साििा किण्याबाबत. 
  
 

महािाष्र शासन 
अल्पसांख्याक रिकास रिभाग 

शासन परिपत्रक क्रमाांकः अरिरि-2017/ प्र.क्र.74/का.8 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा िािगुरु चौक,  

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तािीख: 11 ऑगस्ट, 2017 

शासन परिपत्रक - 
 युिा ि रक्रडा मांत्रालय, भाित सिकाि, निी रिल्ली याांच्या रनिेशानुसाि रििांगत पांतप्रधान 

मा.िािीि गाांधी याांचा ियांती रििस 20 ऑगस्ट हा रििस िििर्षी “सिभािना रििस” म्हणनू साििा 
किण्यात येतो.  तसेच मानि सांसाधन रिकास मांत्रालय, भाित सिकाि याांच्या कायालयीन ज्ञापन 
क्र.एफ-28-22/2006-िा.एस-4, रि.18.7.2006 अन्िये िेण्यात आलेल्या रनिेशास अनसरुन, 
उपिोक्त सिभािना रििसाच्या अनुर्षांगाने रिनाांक 20 ऑगस्ट, 2017 ते 5  सप्टेंबि, 2017 हा पांधििडा  
“सामारिक  ऐक्य  पांधििडा”  म्हणनू  साििा किण्याचे शासनाने ठिरिले आहे. िाज्यातील रिरिध 
प्रिेशातील अनेक धमांच्या ि अनेक  भार्षा बोलणाऱ्या लोकाांमध्ये एकमेकारिर्षयी ऐक्याची भािना, सौहािग  
भाि िृध्िीगांत किणे ि हहसाचाि टाळणे ही प्रमुख उरिष्टे हा पांधििडा साििा किण्यामागे आहेत. 

 

२.       रि.20 ऑगस्ट, २०१7 हा “सिभािना रििस” म्हणनू साििा किण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कायगक्रम आयोरित किण्यात यािते. 
 

अ)      मांत्रालयाच्या प्राांगणात  रि. 20 ऑगस्ट, २०१7 िोिी “सिभािना रििस”  
साििा किण्यात यािा ि सिग  उपस्स्िताांना  सिभािना रििसाची प्ररतज्ञा घेण्यास साांगण्यात 
याि,े तसेच या रििशी  सिभािना शयगतही आयोरित किण्यात यािी. याबाबत कायगपध्िती 
कशी असािी याची प्रत आरण प्ररतज्ञचेी प्रत सोबत िोडली आहे. 

    ब)        बृहन्मुांबईत लोकाांच्या रिशेर्षत: युिकाांच्या सहभागाने सांचालक, साांस्कृरतक      
                  कायग, महािाष्र िाज्य याांनी सिभािना या रिर्षयािि समुहगान आरण साांस्कृरतक कायगक्रम  
                  आयोरित किािते.  

क)        महसूल रिभागाच्या आयुक्ताांनी  सिभािना शयगत आयोरित किण्यासह 
त्याांच्या कायालयातून सिभािना  रििसाची प्ररतज्ञा घेण्याचा कायगक्रम आयोरित किािा.               
( शयगतीची   कायगपध्िती  आरण प्ररतज्ञचेा नमुना  सोबत िोडला आहे.) 

ड)   िाज्यातील सिग शासकीय कायालये, रिल्हाांच्या मुख्यालयात ि सांबांरधत 
रिल्हारधकािी याांच्या  अध्यक्षतेखाली सिगधमग प्रािगना सभा घेण्यात यािी ि सिग उपस्स्िताांना   
सिभािना शपि घेण्यास साांगण्यात याि.े तसेच  सिभािना शयगत आयोरित किािी (नमुना  
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सोबत िोडला आहे).  तसेच युिकाांच्या सहभागाने सिभािना या रिर्षयािि समुहगान आरण 
साांस्कृरतक कायगक्रम आयोरित किािते. 

ह)       रिद्यापीठे, महारिद्यालये आरण शाळाांमध्ये सुध्िा अशाच तऱ्हेचे कायगक्रम 
आयोरित किण्यात यािते.  या रिर्षयीचे आिश्यक ते आिेश शालेय रशक्षण तसेच उच्च ि  
तांत्ररशक्षण रिभाग, िदै्यकीय रशक्षण रिभागाने सांबरधताांना  द्यािते. नेहरू युिा कें द्र, भाित 
स्काऊट आरण गाईडस, ि िाष्रीय सेिा योिना याांना िेखील कायगक्रमामध्ये सहभागी करून 
घेण्यात याि.े 

 

3.  यारशिाय  रिनाांक  2० ऑगस्ट, 2017 ते 5 सप्टेंबि 2017 हा पांधििडा “सामारिक ऐक्य  
पांधििडा”  म्हणनू  िाज्यात साििा किण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायगक्रम आयोरित किण्यात यािते. 
 

अ)  सामारिक ऐक्याचा सांिेश प्रसृत किण्यासाठी मानिी साखळी (Human Chain) सािखे 
कायगक्रम िाज्यातील रिल्हा मुख्यालयात, सांबांरधत रिल्हारधकािी याांनी त्याांच्या 
अध्यक्षतेखाली आयोरित किािते. 

आ) रिल्हारधकाऱ्याांनी युिक परिर्षिा आयोरित करून त्यामध्ये  रिल्हातील प्रख्यात स्िातांत्र्य 
सैरनकाांना भार्षण िेण्यासाठी रनमांरत्रत किाि.े 

 इ) सिि पांधििडयात रिल्हाांमध्ये रिल्हारधकाऱ्याांनी इति साांस्कृरतक कायगक्रम सुध्िा 
आयोरित किािते. 

 ई) सांचालक, साांस्कृरतक कायग, महािाष्र िाज्य, मुांबई याांनी सिि पांधििडयामध्ये बृहन्मुांबईत 
साांस्कृरतक कायगक्रम आयोरित किािते. 

 

4.  उपिोक्त “सिभािना रििस” ि “सामारिक ऐक्य पांधििडा” या कायगक्रमाांच्या प्ररसध्िीसाठी 
मारहती ि िनसांपकग  महासांचालनालयाने िूििशगन ि आकाशिाणीच्या स्िारनक अरधकाऱ्याांनी सांपकग  
साधून कायगक्रमाांना पुिेशी प्ररसध्िी ियािी. 
5.  उपिोक्त कायगक्रम यशस्िी होण्यासाठी आिश्यक त्या सिग उपाययोिना किण्याची खबििािी 
सिग सांबांरधत अरधकाऱ्याांनी घ्यािी ि कायगक्रम पाि पाडल्यानांति शासनास त्याचा अहिाल सािि किािा. 
 

सिि शासन परिपत्रक महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािि 
उपलब्ध किण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201708111753598914 असा आहे. हे परिपत्रक 
रडिीटल स्िाक्षिीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आिेशानुसाि ि नािाने.  
 
 
                                                                   ( सां.छ.तडिी ) 
                     सह सरचि, महािाष्र शासन  

प्रत, 
1) मा. िाज्यपालाांचे सरचि 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सरचि, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) सिग मांत्री/िाज्यमांत्री याांचे खािगी सरचि, 
4) मा.मुख्य सरचि, 
5) अपि मुख्य सरचि (का.२९),सामान्य प्रशासन रिभाग,मांत्रालय,मुांबई 
6) सिग अपि मुख्य सरचि/ प्रधान सरचि /सरचि मांत्रालय,मुांबई, 
7) अपि मुख्य सरचि, कृरर्ष रिभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
8) प्रधान सरचि, उच्च ि  तांत्ररशक्षण   रिभाग, 
9) प्रधान सरचि, िदै्यकीय रशक्षण रिभाग,  
10) प्रधान सरचि, शालेय रशक्षण ि रक्रडा रिभाग, 
11) प्रधान सरचि, पयगटन ि साांस्कृरतक कायग रिभाग, 
12) सांचालक, साांस्कृरतक कायग सांचालनालय,मुांबई 
13) सिग मांत्रालयीन रिभाग, 
14) सिग रिभागीय आयुक्त, 
15) कुलसरचि, सिग रिद्यापीठे 
16) पोलीस महासांचालक,महािाष्र िाज्य,मुांबई 
17) पोलीस महारनिीक्षक,महािाष्र िाज्य,मुांबई 
18) सिग पोरलस आयुक्त, 
19) सिग रिल्हारधकािी, 
20) सिग मुख्य कायगकािी अरधकािी,रिल्हा परिर्षि 
21) महासांचालक,मारहती ि िनसांपकग  महासांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई (प्ररसध्िीसाठी) 
22) कक्ष अरधकािी,मारहती ि तत्रांज्ञान महासांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई (२ प्रती िबेसाईट) 
23) कक्ष अरधकािी,सामान्य प्रशासन रिभाग/का.२९,मांत्रालय,मुांबई याांना कायगक्रम आयोिनाच्या 

रिनांतीसह 
24) रनिड नस्ती (का.8). 
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