सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती याांची
जयांती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रमाांक : जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/29,
मांत्रालय, मािाम कामा मागग,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032
दिनाांक : १५ दिसेंबर, २०२०
पदरपत्रक :सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती याांची जयांती व राष्ट्रीय दिनाांचे कायगक्रम सोबत जोिलेल्या
पदरदशष्ट्टानुसार मांत्रालयात व सवग शासकीय / दनमशासकीय कायालयात साजरे करण्यात यावेत.
२.

पदरदशष्ट्टात िशगदवलेले कायगक्रम सावगजदनक सु्ी्या दिवशी, रदववारी अथवा मदहन्यातील िु स-या

व चौथ्या शदनवारी येत असतील आदि यासांिभात केंद्र शासनाने कायगक्रमात बिल सूचदवल्यास त्याप्रमािे साजरे
करण्यात यावेत, अन्यथा ते कायगक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत.
३.

दवभागीय आयुक्त / दजल्हादिकारी याांनी त्याां्या दवभागातील / दजल्हयातील सवग शासकीय /

दनमशासकीय कायालयात सिर कायगक्रम आयोदजत करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना दनगगदमत करुन त्याां्या
अांमलबजाविीबाबत योग्य ती कायगवाही करावी.
४.

सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासना्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 202012151646158807 असा आहे. हे पदरपत्रक दिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याां्या आिे शानुसार व नाांवाने,

Digitally signed by VALVI JANA JIVA
Date: 2020.12.15 16:52:47 +05'30'
( ज. दज. वळवी )
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन

प्रदत,
1. मा.राज्यपाल याांचे प्रिान सदचव, राजभवन, मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सदचव, मांत्रालय,मुांबई.
4. सवग मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव / स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई,
5. मा.मुख्य सदचव, सामान्य प्रशासन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
6. सवग अपर मुख्य सदचव / प्रिान सदचव / सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
7. सवग मांत्रालयीन दवभाग,
8. सामान्य प्रशासन दवभागातील सवग कायासने,
9. महासांचालक, मादहती व जनसांपकग महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई ( प्रदसध्िी िे ण्यासाठी )
10. सवग दवभागीय आयुक्त,
11. सवग दजल्हादिकारी,
12. सवग दजल्हापदरषिाांचे मुख्य कायगकारी अदिकारी,
13. आयुक्त, सवग महानगरपादलका,
14. दनवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सिन, कोपर्ननकस मागग, नवी दिल्ली,
15. दनवि नस्ती ( कायासन-29).

शासन पदरपत्रक, सामान्य प्रशासन दवभाग क्र.जपूदत२०२०/प्र.क्र.९५/२९, दि. १5 /१२/२०२० चे पदरदशष्ट्ट
सन २०२१ मध्ये मांत्रालय,शासकीय/दनमशासकीय कायालयात साजरे करावया्या जयांती /राष्ट्रीय दिन कायगक्रमाांची यािी
अ.क्र

जयांती/राष्ट्रीय दिन

इांग्रजी मदहना व

वार

दिवस
1

2

भारतीय मदहना व

कायगक्रमाचे स्वरुप

दिवस

3

4

5

13 पौष, शके 194२

६

1

सादवत्रीबाई फुले जयांती

3 जानेवारी, 20२१

रदववार

2

दजजाऊ मााँ साहे ब जयांती

12 जानेवारी,20२१

मांगळवार

3

स्वामी दववेकानांि जयांती

12 जानेवारी,20२१

मांगळवार

22 पौष, शके 194२

-”-

4

नेताजी सुभाषचांद्र बोस जयांती

23 जानेवारी,20२१

शदनवार

03 माघ,शके 194२

-”-

५

सांत सेवालाल महाराज जयांती

1५ फेब्रुवारी, 20२१

सोमवार

२६ माघ, शके 194२

-”-

६

छत्रपती दशवाजी महाराज जयांती

19 फेब्रुवारी, 20२१

शुक्रवार

30 माघ, शके 194२

-”-

७

सांत गािगेबाबा महाराज जयांती

२३ फेब्रुवारी, 20२१

मांगळवार ४ फाल्गुन,शके 194२

-”-

८

सांत रदविास महाराज जयांती

२७ फेब्रुवारी,२०२१

शदनवार ८ फाल्गुन,शके 194२

-”-”-

22 पौष, शके 194२

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे
-”-

(दतथीनुसार)
९

यशवांतराव चव्हाि जयांती

12 माचग, 20२१

शुक्रवार

2१ फाल्गुन,शके194२

१०

शहीि दिन

23 माचग, 20२१

मांगळवार

२ चैत्र, शके 194३

शहीि भगतससग,राजगूरु व
सुखिे व याां्या प्रदतमेस
पुष्ट्पहार अपगि करिे

११

महात्मा ज्योदतबा फुले जयांती

11 एदप्रल, 20२१

रदववार

2१ चैत्र, शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे

१२

िॉ. बाबासाहे ब आांबेिकर जयांती

14 एदप्रल, 20२१

बुिवार

2४ चैत्र, शके 194३

-”-

१३

राष्ट्रसांत तुकिोजी महाराज जयांती

३० एदप्रल, 20२१

शुक्रवार

1० वैशाख,शके 194३

-”-

1४

महात्मा बसवेश्वर जयांती

१४ मे, 20२१

शुक्रवार

२४वैशाख,शके 194३

21 मे, 20२१

शुक्रवार 31 वैशाख,शके 194३

िहशतवाि व सहसाचार

-”-

(दतथीनुसार)
1५

िहशतवाि व सहसाचार दवरोिी
दिवस

दवरोिी दिवसाची शपथ घेिे

१६

स्वातांत्र्यवीर सावरकर जयांती

2८ मे, 20२१

शुक्रवार

७ ज्येष्ट्ठ, शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे

1७

आदहल्यािे वी होळकर जयांती

31 मे, 20२१

सोमवार

10 ज्येष्ट्ठ, शके194३

-”-

1८

महारािा प्रतापससह जयांती

१३ जून, 20२१

रदववार

२३ज्येष्ट्ठ,शके 194३

-”-

(दतथीनुसार)
1९

राजर्नष शाहू महाराज जयांती

26 जुन,20२१

शदनवार 05आषाढ,शके 194३

-”-

२०

वसांतराव नाईक जयांती

1 जुलै, 20२१

गुरुवार 10 आषाढ, शके 194३

-”-

२१

लोकमान्य बाळ गांगािर दटळक

23 जुलै, 20२१

शुक्रवार 01 श्रावि, शके 194३

-”-

जयांती
२२

सादहत्यरत्न अण्िाभाऊ साठे जयांती

1 ऑगस्ट, 20२१

रदववार 1० श्रावि, शके 194३

-”-

२३

क्रादतससह नाना पाटील जयांती

3 ऑगस्ट, 20२१

मांगळवार 1२ श्रावि, शके 194३

-”-

२४

सद्भावना दिवस

20 ऑगस्ट, 20२१

शुक्रवार 29 श्रावि, शके 194३ सद्भावना दिवसाची शपथ घेिे

२५

राजे उमाजी नाईक जयांती

7 सप्टें बर, 20२१

मांगळवार 16भाद्रपि, शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे

2६

पांिीत दिनियाळ उपाध्याय जयांती-

25 सप्टें बर, 20२१

शदनवार 03आदश्वन, शके 194३

-”-

अांत्योिय दिवस
2७

महात्मा गाांिी जयांती

2 ऑक्टोबर,20२१

शदनवार 10आदश्वन, शके 194३

-”-

2८

लाल बहाद्दूर शास्री जयांती

2 ऑक्टोबर, 20२१

शदनवार 10आदश्वन, शके 194३

-”-

2९

िॉ. ए.पी. जे. अब्िु ल कलाम जयांती

१५ ऑक्टोबर,20२१

शुक्रवार

२३ आदश्वन,शके 194३

-”-

३०

महर्नष वाल्ल्मकी जयांती (दतथीनुसार) २० ऑक्टोबर,20२१

बुिवार

२८ आदश्वन,शके 194३

-”-

इांदिरा गाांिी पुण्यदतथी व राष्ट्रीय

रदववार

९ कार्नतक,शके 194३

-”-

३१

सांकल्प दिवस

31 ऑक्टोबर,20२१

३२

वल्लभभाई पटे ल जयांती व राष्ट्रीय
एकता दिवस

31 ऑक्टोबर,20२१

रदववार

९ कार्नतक, शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे
व राष्ट्रीय एकता दिवसाची
शपथ घेिे

३३

पांिीत नेहरु जयांती

14 नोव्हें बर, 20२१

रदववार

२३ कार्नतक,शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे

३४

दबरसा मुांिा जयांती

1५ नोव्हें बर, 20२१

सोमवार

२४ कार्नतक,शके 194३

-”-

३५

इांदिरा गाांिी जयांती व राष्ट्रीय

19 नोव्हें बर, 20२१

शुक्रवार

२८ कार्नतक,शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे

एकात्मता दिन

व राष्ट्रीय एकात्मता
दिवसाची शपथ घेिे

३६

सांदविान दिवस *

26 नोव्हें बर, 20२१

शुक्रवार

०५ मागगदशषग,शके 194३

भारतीय सांदविाना्या
उद्देदशकेचे सामुदहक वाचन
करिे

३७

सांत सांताजी जगनािे महाराज
जयांती

८ दिसेंबर,२०२१

बुिवार

१७ मागगदशषग,शके 194३

प्रदतमेस पुष्ट्पहार अपगि करिे

* शासन दनिगय सामान्य प्रशासन दवभाग क्र.जपुती२२०८/१३३८/प्र.क्र.१०९/०८/२९, दि. २४.११.२००८ मिील सूचनाांनुसार दवभाग
प्रमुख /कायालय प्रमुखाांनी कायगवाही करावी.

