महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 61 वा
वर्धापन दिन समारंभ - 1 मे, 2021
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन दवभाग,
शासन पदरपत्रक क्रमांक : सीईआर-2021/प्र.क्र.34/30
राजदशष्ट्टाचार शाखा, 3 रा मजला,
मंत्रालय, मंबई 400 032.
तारीख : 28 एदप्रल, 2021.
शासन पदरपत्रक
महाराष्ट्र राज्यामध्ये

कोरोनाबादर्धतांची वाढती रुग्ण संख्या दवचारात घेवून कोरोना

दवषाणूची साखळी तोडण्यासाठी (Break The Chain) व सिर दवषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आपत्ती
व्यवस्थापन दवभागाने दि.13 एदप्रल,2021 च्या आिे शान्वये दि.1 मे,2021 च्या सकाळी 7.00
वाजेपयंत राज्यात संचारबंिीसह कडक दनबंर्ध लागू केलेले आहेत. कोरोना दवषाणूची साखळी
तोडण्यासाठीच्या तरतूिी दवचारात घेवून राज्यात महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 61 वा वर्धापन दिन
समारंभ गतवषी प्रमाणेच, अत्यंत सार्धेपणाने आयोदजत करण्याच्या दृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे दनिे श
िे ण्यात येत आहेत:1) दजल्हा मख्यालयात केवळ एकाच दठकाणी सकाळी 8.00 वा. फक्त ध्वजारोहण
करण्यात यावे. दवभागीय मख्यालयाच्या दठकाणी दवभागीय आयक्त पणे, नागपूर,
औरंगाबाि, नादशक व अमरावती
व्यवस्था करावी.

यांनी ध्वजारोहण समारं भाकरीता योग्य ती

तेथील दजल्हादर्धकाऱयांनी ध्वजारोहणाचा वेगळा काययक्रम

आयोदजत करु नये. इतर सवय दजल्हयात केवळ दजल्हादर्धकारी कायालयाच्या
मख्यलयाच्या दठकाणी ध्वजारोहण करण्यात यावे.
2) वरील नमि दठकाणी केवळ पालकमंत्री, दवभागीय आयक्त मख्यालयी समारं भ
असल्यास दवभागीय आयक्त, महापौर/नगराध्यक्ष,दजल्हादर्धकारी, ज्या दठकाणी
पोलीस आयक्तालय आहे त्या

दठकाणचे

पोलीस आयक्त, आयक्त,

महानगरपादलका, दजल्हा पोलीस अदर्धक्षक व मख्य काययकारी अदर्धकारी, दजल्हा
पदरषि एवढयाच पिादर्धकारी/अदर्धकारी यांनी उपस्स्थत रहावे. इतर मान्यवरांना
आमंदत्रत करण्यात येवू नये.
3) कवायती/संचलन आयोजन करण्यात येवू नये.
4) दवर्धीमंडळ, मा.उच्च न्यायालय व इतर संदवर्धादनक कायालयांमध्ये कमीत कमी
उपस्स्थतीत ध्वजारोहण करण्यात यावे.
5) ध्वजारोहण

करणारे

पालकमंत्री

महोिय

काही

अपदरहायय

कारणामळे

काययक्रमस्थळी उपस्स्थत राहू न शकल्यास, दवभागीय आयक्त मख्यालयी दवभागीय
आयक्तांनी व दजल्हा मख्यालयी दजल्हादर्धकारी यांनी ध्वजारोहण करावे.
6) आपत्ती व्यवस्थापन दवभागाने कोदवड-19 च्या अनषंगाने दिलेल्या सरदक्षत वावर व
इतर सवय दनयमाचे काटे कोर पालन करण्यात यावे.सवांसाठी मास्क बंर्धनकारक
राहील, याची िक्षता घेण्यात यावी.
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2.

सिर शासन पदरपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर

उपलब्र्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 202104291305127607 असा आहे. हा आिे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आिे शानसार व नांवाने,

Rajendra G
Gaikwad

Digitally signed by Rajendra G Gaikwad
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=e18e8c2154c8ecbcf0edc1fcc5b3e74c50aa53537
f32c40ea2c1af9814e56681, cn=Rajendra G Gaikwad
Date: 2021.04.29 13:13:46 +05'30'

( राजेंद्र गायकवाड )
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत -:
1. मा.मख्य सदचव,
2. सवय अपर मख्य सदचव,
3. सवय प्रर्धान सदचव / सवय सदचव, मंत्रालयीन दवभाग,
4. मा. राज्यपाल यांचे प्रर्धान सदचव,
5. मख्यमंत्री यांचे प्रर्धान सदचव,
6. उपमख्यमंत्री यांचे सदचव,
7. प्रर्धान सदचव, महाराष्ट्र दवर्धानमंडळ सदचवालय, मंबई ,
8. सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंबई
9. प्रबंर्धक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंबई
10. प्रबंर्धक, लोक आयक्त कायालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
11. प्रबंर्धक, महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रादर्धकरण, मंबई
12. सवय मंत्रालयीन दवभाग (मंत्रालयीन दवभागाच्या खालील सवय दवभाग प्रमख व
कायालय प्रमखांना कळदवण्याच्या दवनंतीसह)
13. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंबई,
14. आयक्त, बृहन्मंबई महानगरपादलका, फोटय , मंबई
15. सवय पोलीस आयक्त,
16. सवय दवभागीय आयक्त
17. सवय दजल्हादर्धकारी
18. सवय महानगरपादलका आयक्त,
19. सवय पोलीस उप महादनदरक्षक
20. सवय मख्य काययकारी अदर्धकारी, दजल्हा पदरषि
21. सवय दजल्हा पोलीस अदर्धक्षक
22. महासंचालक, मादहती व जनसंपकय महासंचालनालय, मंत्रालय, मंबई-400 032.
23. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र दवर्धानसभा यांचे खाजगी सदचव
24. सभापती / उप सभापती, महाराष्ट्र दवर्धान पदरषि, यांचे खाजगी सदचव
25. दवरोर्धी पक्षनेता, दवर्धानसभा / दवर्धान पदरषि यांचे खाजगी सदचव
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26. मख्यमंत्री यांचे खाजगी सदचव
27. मख्यामंत्री यांचे जनसंपकय अदर्धकारी, मंबई
28. सवय मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सदचव
29. काययकारी अदभयंता, बांर्धकाम दवभाग-1, मंबई,
30. काययकारी अदभयंता, बांर्धकाम दवभाग-2, मंबई
31. काययकारी अदभयंता, मध्य मंबई दवद्यत दवभाग / िदक्षण मंबई दवद्यत दवभाग, मंबई
32. संचालक, उद्याने व उपवने, बांर्धकामभवन, मंबई.

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