


दद.20 ऑगस्ट, 2018 हा  ददवस  
“सद्भावना  ददवस” व दद. 20 ऑगस्ट, 
2018 ते दद.5 सप्टेंबर, 2018 हा 
पंधरवडा  “सामादजक  ऐक्य  पंधरवडा”  
म्हणनू  साजरा   करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
ऄल्पसंख्याक दवकास दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाकंः ऄदवदव-2018/ प्र.क्र.67/का.8 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मंत्रालय, मंुबइ - 400 032. 
तारीख: 10 ऑगस्ट, 2018. 

शासन पदरपत्रक - 

  युवा व दक्रडा मंत्रालय, भारत सरकार, नवी ददल्ली याचं्या दनदेशानुसार ददवगंत पंतप्रधान 
मा.राजीव गाधंी याचंा जयंती ददवस 20 ऑगस्ट हा ददवस दरवषी “सद्भावना ददवस” म्हणनू साजरा 
करण्यात येतो. तसेच मानव संसाधन दवकास मंत्रालय, भारत सरकार याचं्या कायालयीन ज्ञापन              
क्र.एफ-28-22/2006-वा.एस-4, दद.18 जुल,ै 2006 ऄन्वये देण्यात अलेल्या दनदेशास ऄनुसरुन, 
ईपरोक्त सद्भावना ददवसाच्या ऄनुषंगाने दद. 20 ऑगस्ट, 2018 ते दद. 5 सप्टेंबर, 2018 हा पंधरवडा  
“सामादजक  ऐक्य  पंधरवडा”  म्हणनू  साजरा करण्याचे शासनाने ठरदवले अहे. राज्यातील दवदवध 
प्रदेशातील ऄनेक धमांच्या व ऄनेक  भाषा बोलणाऱ्या लोकामंध्ये एकमेकादवषयी ऐक्याची भावना, 
सौहादग  भाव वृध्दीगंत करणे व हहसाचार टाळणे ही प्रमुख ईददष्ट्टे हा पंधरवडा साजरा करण्यामागे 
अहेत. 

 

२.       दद. 20 ऑगस्ट, २०१8 हा “सदभावना ददवस” म्हणनू साजरा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कायगक्रम अयोदजत करण्यात यावते. 

ऄ)  मंत्रालयाच्या प्रागंणात दद. 20 ऑगस्ट, २०१8 रोजी “सदभावना ददवस”  
साजरा करण्यात यावा व सवग  ईपस्स्थतानंा  सदभावना ददवसाची प्रदतज्ञा घेण्यास 
सागंण्यात याव,े तसेच या ददवशी  सद्भावना शयगतही अयोदजत करण्यात यावी. याबाबत 
कायगपध्दती कशी ऄसावी याची प्रत अदण प्रदतज्ञचेी प्रत सोबत जोडली अहे. 

ब)    बृहन्मंुबइत लोकाचं्या दवशेषत: युवकाचं्या सहभागाने संचालक, सासं्कृदतक 
कायग, महाराष्ट्र राज्य यानंी सद्भावना या दवषयावर समुहगान अदण सासं्कृदतक कायगक्रम 
अयोदजत करावते.  
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क)     महसूल दवभागाच्या अयुक्तानंी  सद्भावना शयगत अयोदजत करण्यासह 
त्याचं्या कायालयातून सद्भावना  ददवसाची प्रदतज्ञा घेण्याचा कायगक्रम अयोदजत करावा. 
(शयगतीची   कायगपध्दती  अदण प्रदतज्ञचेा नमुना  सोबत जोडला अहे.) 

ड) राज्यातील सवग शासकीय कायालये, दजल्हाचं्या मुख्यालयात व संबंदधत 
दजल्हादधकारी याचं्या ऄध्यक्षतेखाली सवगधमग प्राथगना सभा घेण्यात यावी व सवग ईपस्स्थतानंा 
सद्भावना शपथ घेण्यास सागंण्यात याव.े तसेच सद्भावना शयगत अयोदजत करावी (नमुना 
सोबत जोडला अहे). तसेच युवकाचं्या सहभागाने सद्भावना या दवषयावर समुहगान अदण 
सासं्कृदतक कायगक्रम अयोदजत करावते. 

आ)  दवद्यापीठे, महादवद्यालये अदण शाळामंध्ये सुध्दा ऄशाच तऱ्हेचे कायगक्रम 
अयोदजत करण्यात यावते. या दवषयीचे अवश्यक ते अदेश शालेय दशक्षण तसेच ईच्च व  
तंत्रदशक्षण दवभाग, वदै्यकीय दशक्षण दवभागाने संबदधतानंा  द्यावते. नेहरू युवा कें द्र, भारत 
स्काउट अदण गाइडस व राष्ट्रीय सेवा योजना यानंा देखील कायगक्रमामध्ये सहभागी 
करून घेण्यात याव.े 

3.  यादशवाय  ददनाकं  2० ऑगस्ट, 2018 ते 5 सप्टेंबर 2018 हा  पंधरवडा   “सामादजक  ऐक्य  
पंधरवडा”  म्हणनू  राज्यात साजरा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायगक्रम अयोदजत  करण्यात यावते. 

ऄ)  सामादजक ऐक्याचा संदेश प्रसृत करण्यासाठी मानवी साखळी (Human Chain)सारखे 
कायगक्रम राज्यातील दजल्हा मुख्यालयात, संबंदधत दजल्हादधकारी यानंी त्याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली अयोदजत करावते. 

अ) दजल्हादधकाऱ्यानंी युवक पदरषदा अयोदजत करून त्यामध्ये  दजल्हातील प्रख्यात 
स्वातंत्र्य सैदनकानंा भाषण देण्यासाठी दनमंदत्रत कराव.े 

आ) सदर पंधरवडयात दजल्हामंध्ये दजल्हादधकाऱ्यानंी आतर सासं्कृदतक कायगक्रम सुध्दा 
अयोदजत करावते. 

इ) संचालक, सासं्कृदतक कायग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ यानंी सदर पंधरवडयामध्ये बृहन्मंुबइत 
सासं्कृदतक कायगक्रम अयोदजत करावते. 

4.  ईपरोक्त “सद्भावना ददवस” व “सामादजक  ऐक्य पंधरवडा” या कायगक्रमाचं्या प्रदसध्दीसाठी 
मादहती व जनसंपकग  महासंचालनालयाने दूरदशगन व अकाशवाणीच्या स्थादनक ऄदधकाऱ्यानंी संपकग  
साधून कायगक्रमानंा पुरेशी प्रदसध्दी द्यावी. 
5.  ईपरोक्त कायगक्रम यशस्वी होण्यासाठी अवश्यक त्या सवग ईपाययोजना करण्याची खबरदारी 
सवग संबंदधत ऄदधकाऱ्यानंी घ्यावी व कायगक्रम पार पाडल्यानंतर शासनास त्याचा ऄहवाल सादर 
करावा. 
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सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201808101541314014 ऄसा अहे. हा अदेश 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  
 

 
                                                     ( दद.मा.सोनवणे ) 
 ईप सदचव, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1) मा. राज्यपालाचंे सदचव 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सदचव, 
3) सवग मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सदचव, 
4) मा.मुख्य सदचव,  
5) ऄपर मुख्य सदचव (का.२९),सामान्य प्रशासन दवभाग,मंत्रालय,मंुबइ 
6) सवग ऄपर मुख्य सदचव/ प्रधान सदचव /सदचव मंत्रालय,मंुबइ, 
7) ऄपर मुख्य सदचव, कृदष दवभाग, मंत्रालय, मंुबइ, 
8) प्रधान सदचव, ईच्च व  तंत्रदशक्षण   दवभाग, मंत्रालय, मंुबइ,   
9) प्रधान सदचव, वदै्यकीय दशक्षण दवभाग, मंत्रालय, मंुबइ, 
10) प्रधान सदचव, शालेय दशक्षण व दक्रडा दवभाग, मंत्रालय, मंुबइ, 
11) प्रधान सदचव, पयगटन व सासं्कृदतक कायग दवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
12) संचालक, सासं्कृदतक कायग संचालनालय,मंुबइ 
13) सवग मंत्रालयीन दवभाग, 
14) सवग दवभागीय अयुक्त, 
15) कुलसदचव, सवग दवद्यापीठे 
16) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मंुबइ 
17) पोलीस महादनरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,मंुबइ 
18) सवग पोदलस अयुक्त, 
19) सवग दजल्हादधकारी, 
20) सवग मुख्य कायगकारी ऄदधकारी,दजल्हा पदरषद 
21) महासंचालक,मादहती व जनसंपकग  महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबइ (प्रदसध्दीसाठी) 
22) कक्ष ऄदधकारी,मादहती व तत्रंज्ञान महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबइ (२ प्रती वबेसाइट) 
23) कक्ष ऄदधकारी,सामान्य प्रशासन दवभाग/का.२९,मंत्रालय,मंुबइ यानंा कायगक्रम अयोजनाच्या 

दवनंतीसह 
24) दनवड नस्ती  (का.8) 
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सहपत्र 

सद्भावना ददवस अयोदजत करण्यासाठी तपदशलवार सूचना 

सद्भावना शयगतीचे ईदिष्ट्ट 

सद्भावना शयगतीच ेईदिष्ट्ट पुढीलप्रमाणे अहे :- 

ऄ) सवग वयोगटांतील लोकांमध्ये शादररीकदृष्ट्टया दनरोगी राहण्याची सवय दनमाण करणे. 
ब) सवग वयाच्या, सवग वगाच्या अदण सवग धमाच्या सवग भादषकांच्या लोकांमध्ये एक प्रकारचा बंधुभाव व सलोखा वाढीस 
लावणे. 

 या सवग गोष्ट्टी साध्य करण्यासाठी समाजाच्या सवग स्तरावरील लोकांना, मग ते कोणत्याही वयोगटातील ऄसले, 
मदहला ऄथवा पुरुष ऄसले तरी, या शयगतीमध्ये भाग घेण्यासाठी ईत्तजेन देणे आष्ट्ट ठरेल. सद्भावना शयगतीत, महत्वाची 
गोष्ट्ट सहभाग ही अहे. स्पधा नव्हे. या शयगतीचे घोषवाक्य भारत - दनरोगी अदण समथग हे अहे. 

 

शयगत अयोदजत करण्याची कायगपध्दती. 

 सवगसाधारणपणे ही शयगत ठरादवक दठकाणी सुरु झाली पादहज ेअदण ठरादवक दठकाणी संपली पादहजे, हे ऄंतर 
साधारणत: 3 ते 5 दकलोमीटर ऄसाव.े जदमनीचा चढईतार व शयगतीच्या दठकाणच ेहवामान याप्रमाणे त्यात थोडाफार बदल 
करावा. तथादप, भाग घेणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी ऄसेल तर शयगती वगेवेगळया दठकाणापासून सुरु करता येतील अदण 
एकाच दठकाणी संपदवता येतील, भाग घेणाऱ्या लोकांची एकूण संख्या लक्षात घेउन साधारण दोनशे ते ऄडीचशे लोकांना 
तुकडी तुकडीने दहरवा झेंडा दाखवावा. प्रत्येक प्रारंभाच्या दठकाणी एक छोटा चबुतरा ऄसावा अदण त्यावरून ऄदतदवशेष 
व्यक्तीने, वगेवेगळया तुकडयांना दहरवा झेंडा दाखवावा. प्रत्येक प्रारंभाच्यावळेी, वगेवगेळया तुकडयांमध्ये लोकांना 
दवभागता याव ेया दृष्ट्टीने, त्यांना सूचना देण्यासाठी ध्वनीक्षेपण सामग्रीची व्यवस्था करावी. 

पाण्याच्या अदण वैद्यकीय सुदवधा 

 शयगतीच्या मागावर अदण शयगत संपते त्या दठकाणी दपण्याच्या पाण्याची तसेच प्रथमोपचाराची पुरेशी सुदवधा 
ऄसावी. भाग घेणाऱ्या 200 लोकांमध्ये पाण्याच े हपप, कमीत कमी 25 पेले व पुरेसे जग ईपलब्ध ठेवावते. वदै्यकीय 
मदतीसाठी योग्य व्यवस्था ऄसावी. 

 

अयोजकांसाठी  प्रदशक्षण वगग 

 या शयगतीमध्ये, वृध्द माणसे, दिया, लहान मुले ऄसे सवगच भाग घेतील ऄशी ऄपेक्षा अहे. त्यादृष्ट्टीने अयोजनात 
भाग घेणाऱ्या ऄदधकाऱ्यांसाठी सूचनावजा एक शैक्षदणक सत्र प्रत्यक्ष शयगतीच्या दोन ददवस अधी घेणे आष्ट्ट ठरेल. त्यामुळे 
व्यवस्थेबाबत काही शंका ऄसतील तर त्यांचा ईलगडा होइल. 

संकीणग 

 शयगतीत भाग घेणाऱ्यांनी शक्यतो, धावताना घालतात ते बूट घालावते, चपला शक्यतो टाळाव्यात. शयगतीत भाग 
घेणाऱ्यांना शयगतीच्या पोषाखातच हजर राहण्यास सांगाव.े त्यामुळे कपडे बदलण्याच्या खोल्या हकवा चीजवस्तू 
ठेवण्यासाठी जागा ऄशी जास्तीची प्रशासकीय व्यवस्था करावी लागणार नाही. मुलांना खाण्याच े डबे न अणण्यादवषयी 
सूचना द्याव्यात. 
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प्रदसध्दी 

 लोकांनी मोठया प्रमाणावर सहभाग घ्यावा या दृष्ट्टीने जनसंपकग  माध्यमातून, दभत्तीपत्रकांच्याद्वारे, हँडदबल े आ. 
वाटून भरपूर प्रदसध्दी देण्यात यावी. दशवाय, शयगतीच्या तारखेच्या दोन ददवस अधी एक पत्रकार पदरषद अयोदजत 
करण्यात यावी. या पदरषदेत शासनाच्या सदचवांनी हकवा आतर वदरष्ट्ठ ऄदधकाऱ्यांनी सूचना द्याव्यात. शयगतीचा मागग, तारीख 
व वळे प्रदसध्द करण्यात यावी. वाहतुकीसाठी पयायी मागग कोणते ते देखील सांगावते. 

शयगतीच ेअयोजन व तांदत्रकदृ ष्ट्या संचलन 

 शयगत अयोदजत करण्यासाठी व तांदत्रकदृष्ट्टया दतच्या संचालनासाठी पुढील मागगदशगक तत्व े सांगण्यात येत 
अहेत :- 

 (1) शयगती अयोदजत करण्यास जबाबदार ऄदधकारी शक्यतो एकाच दठकाणचे घ्यावते म्हणजे जादा खचग टाळता 
येइल. शयगतीच्या संचालनाच्या पध्दतीबाबत त्यांना ऄत्यंत स्पष्ट्ट ऄशी कल्पना ऄसावी. त्यांना सूचना देण्यासाठी 3 ददवस 
अधीच सवग संघटक ऄदधकाऱ्याचंी बैठक बोलवावी. 

 (2) शयगतीच्या प्रारंभाचे दठकाण मोकळया मैदानावर ऄसणे अवश्यक अहे. कारण त्या दठकाणी भाग घेणारे नीट 
जमू शकतात व त्यांच े 200 ते 250 जणांचे गट करता येतात. एका गटाला एका वळेी धावयाला सांगता येइल व दोन 
गटांमध्ये साधारण 2 ते 3 दमदनटांचा कालावधी वाजवी ठरेल. ऄशा दरतीने गडबड-गोंधळ व चेंगराचेंगरी टाळावी. 
शयगतीच्या प्रारंभाच े अदशग दठकाण सांगावयाचे झाल्यास गदीच े रस्ते हकवा गदीचे चौक यापासून दूर, एखादे स्टेदडयम 
त्यासाठी योग्य ठरेल, फार मोठया संख्येने लोकांनी भाग घेतल्यास, शयगत वगेवेगळया प्रारंभ स्थानापासून सुरु करावी व 
गदी टाळावी. 

 (3) शयगत संपण्याच ेदठकाण देखील मोकळया मैदानावरच ऄसाव.े शक्यतो एखादे स्टेदडयम हकवा मोठे क्रीडांगण 
दनवडणे जास्त चांगले. तेथे भाग घेणाऱ्या लोकांना शयगतीनंतर अपापल्या वाटेने जाण्यासाठी पुरेशी जागा दमळते. ही शयगत 
स्पधात्मक नसल्यामुळे शयगत संपते त्या दठकाणी हि अखण्याची हकवा फीत बांधण्याची गरज नाही. गडबड गोंधळ 
टाळण्यासाठी ही शयगत म्हणजे स्पधा नव्हे हे वारंवार घोदषत करण्यात याव.े 

 (4) धावणाऱ्यांच्या पुढे मोटार सायकलवर / स्कूटरवर / मोटार वाहनातून पथदशगक पाठदवण्यात यावते. या 
पथदशगक वाहनांनी लाल झेंडा दाखवत जावे अदण शयगतीचा मागग मोकळा ठेवावा. धावणारे जरी रस्त्याच्या एकाच बाजूने 
धावत ऄसले तरीसुध्दा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची वाहनांची ये-जा थांबवणे  अवश्यक अहे. 

 (5) शयगतीच्या मागावर रहदारीचे दनयंत्रण करण्यासाठी योग्य त्या संख्येने मोटार सायकली / स्कूटर / मोटार 
वाहने तैनात करावीत. त्यांनी धावणाऱ्यांकडे लक्ष ठेवाव.े कोठेही कोंडी हकवा गदी झाल्यास, ती मोकळी करावी. 

 (6) सहभागी होणाऱ्या लोकांची संभाव्य संख्या व शयगतीच ेऄंतर लक्षात घेउन योग्य संख्येने रुग्णवादहका, डॉक्टर 
व वदै्यकीय सामग्री ईपलब्ध करून द्यावी. कमीत कमी एक रुग्णवादहका तरी ऄसेल व ती शयगतीच्या पाठीमागून जाइल. 
शयगतीच्या मागावर अदण शयगत संपते त्या दठकाणी प्रथमोपचार कें द्र देखील तैनात करता येतील. 

 (7) शयगतीचा मागग काळजीपूवगक ठरवला पादहजे. शयगतीत धावणाऱ्या सवग व्यक्ती, अयोजक ऄदधकारी व वाहतूक 
पोलीस या सवांना रस्त्याचा नकाशा परुवण्यात यावा. सवगसाधारणपणे ऄदत दाट वाहतुकीच े रस्ते, बाजारपेठा, शाळा, 
व्यापारी कें द्र हा भाग वगळावा. 

 (8) रस्त्याच्या चौकांमध्ये तसेच सवग मोठया वाहतूक चौकामध्ये व रस्ते ओलांडणीच्या दठकाणी पुरेशा संख्येने 
वाहतूक पोलीस ठेवण्यात यावते. शयगत चालू होण्यापूवी ऄधा तास सवग वाहतूक थांबवण्यात यावी. पदहला स्पधगक शेवटच्या 
हबदूला पोचल्यानंतर दनदान ऄध्या तासाने रस्ते वाहतूकीला खुले करावते. 

 (9) ज्यावळेी मागावरील वाहतूक कमीत कमी ऄसेल ऄशी वळे शयगतीसाठी दनवडण्यात यावी. ईदा. सकाळी 
जेवढया लवकर शक्य ऄसेल तेवढया लवकर शयगती घ्याव्यात. 



 

  
 पषृ्ठ 6 पैकी 5 

 (10) धावण्याच े ऄंतर लक्षात घेउन धावण्याच्या मागावर सहभागी व्यक्तींसाठी खानपान सेवा पुरेशा प्रमाणात 
ईपलब्ध करावी. प्रत्येक पाणपोइच्या दठकाणी पुरेसे पाणी अहे याची खातरजमा करावी. पाणी दपण्याकदरता कागदाचे कप 
पुरेसे अहेत याची खातरजमा करावी. पाणपोइवर दनदान दोन मदतनीस ऄसावते. शयगत संपते त्या दठकाणी, पाण्याच े
टँकर / लॉरी ईपलब्ध ठेवावी, ऄसे सूचदवण्यात येत अहे. 

 (11) पथदशगक वाहने, रुग्णवादहका, वाहतूक पोलीस व संघटक ऄदधकारी या सवांना परस्परांशी संपकग  साधणे 
सहज शक्य व्हाव ेया दृष्ट्टीने तसेच गदीवर दनयंत्रण ठेवण्यासाठी शयगतीच्या सुरुवातीस, शेवटी या मागावर वॉकी-टॉकी, 
ध्वनीक्षेपक आ. संपकग  सुदवधा पुरेशा प्रमाणात द्याव्यात. 

 (12) अयोजनात भाग घेणारे सवग ऄदधकारी, वदै्यकीय कमगचारी व वाहतूक पोलीस या सवांना शयगतीचा सवग 
तपदशल ऄगदी नीटपणे सांगण्यात यावा. ऄपघात होउ नयेत, धावणाऱ्यांना आजा होउ नये यादृष्ट्टीने दवशेष काळजी घेणे व 
दक्षता घेणे दकती गरजेचे अहे ते त्यांना सांगण्यात याव.े या कारणासाठी एक दवशेष बैठक बोलवावी. 

 (13) धावण्याच े ऄंतर लक्षात घेता, जे लोक शादररीकदृष्ट्टया योग्य स्स्थतीत नाहीत हे स्पष्ट्ट ददसत अहे हकवा 
त्यांच ेवय शयगतीला योग्य नाही ऄशा लोकांना शयगतीत भाग घेण्यापासून परावृत्त करावे. 

 (14) मागावर दोन्ही बाजंूना पे्रक्षकांची होणारी गदी टाळणे व दतच्यावर पोलीस/ स्वयंसेवक/ दनमलष्ट्करी व्यक्ती 
त्यांच्याकरवी कडक दनयंत्रण ठेवणे ऄदतशय अवश्यक अहे. त्यांनी शयगतीच्या रस्त्यावर पे्रक्षकांना प्रवशे करू देउ नये 
हकवा तो रस्ता ओलांडून देउ नये. 
 

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

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.” 

 

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

सद्भावना ददवस प्रदतज्ञा 
 
 मी ऄशी प्रदतज्ञा करतो / करते की, मी जात, वशं, धमग, प्रदेश हकवा भाषा दवषयक भदे न 

करता सवग भारतीय जनतेचे भावदनक ऐक्य अदण सामंजस्य यासाठी काम करीन. मी अणखी ऄशी 

प्रदतज्ञा करतो / करते की, अमच्यामधील वयैस्क्तक हकवा सामुदहक स्वरूपाचे सवग प्रकारच ेमतभदे मी 

हहसाचाराचा ऄवलंब न करता दवचार दवदनमय करून व संदवधादनक मागानी सोडवीन. 

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


