
  सन २०२१ मध्ये राष्ट्र परुुष / थोर व्यक्ती याांची 
  जयांती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाांक : जपतूी २०२०/प्र.क्र.९५/29, 
  मांत्रालय, मािाम कामा मागग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032 
             दिनाांक : 14 जानेवारी, २०२१ 
 

                                           पहा :  समक्रमाांकाच ेया दवभागाचे  दिनाांक १५ दिसेंबर, २०२० चे पदरपत्रक  
          पदरपत्रक :- 
 

  सन २०२१ मध्ये राष्ट्र परुुष/थोर व्यक्ती याांची जयांती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत सांिभाधीन 
दिनाांक १५  दिसेंबर,२०२० च ेपदरपत्रक दनगगदमत करण्यात आले आहे. सिर पदरपत्रक अदधक्रदमत करुन सन 
२०२१ मध्ये राष्ट्र परुुष / थोर व्यक्ती याांची जयांती व राष्ट्रीय दिनाांचे कायगक्रम सोबत जोिलेल्या पदरदशष्ट्टानुसार 
मांत्रालयात व सवग शासकीय / दनमशासकीय कायालयात साजरे करण्यात यावते. 

 

२. पदरदशष्ट्टात िशगदवलेले  कायगक्रम सावगजदनक सु्ी,  शदनवारी व रदववारी या सु्ीच्या दिवशी येत 
असतील आदि यासांिभात कें द्र शासनाने कायगक्रमात बिल सूचदवल्यास त्याप्रमािे साजरे करण्यात यावते, 
अन्यथा ते कायगक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावते.  

 

३. दवभागीय आयकु्त / दजल्हादधकारी याांनी त्याांच्या दवभागातील / दजल्हयातील सवग शासकीय / 
दनमशासकीय कायालयात सिर कायगक्रम आयोदजत करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना दनगगदमत करुन 
त्याांच्या अांमलबजाविीबाबत योग्य ती कायगवाही करावी. 

 

४. सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असनू त्याचा सांकेताांक 202101141721049707 असा आहे. हे पदरपत्रक दिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

               महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नाांवाने, 
 
 

                                                              ( ज. दज. वळवी ) 
                                                           उप सदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रदत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे प्रधान सदचव, राजभवन, मुांबई, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान 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 / प्रधान 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 आयकु्त, 
11. सवग दजल्हादधकारी, 

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


शासन पदरपत्रक क्रमाांकः जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/29 
 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2 

12. सवग दजल्हापदरषिाांचे मुख्य कायगकारी अदधकारी, 
13. आयुक्त, सवग महानगरपादलका, 
14. दनवासी आयकु्त, महाराष्ट्र सिन, कोपर्ननकस मागग, नवी दिल्ली, 
15. दनवि नस्ती ( कायासन-29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन रिभाग क्र.जपपतर २०२०/प्र.जक्र.ज९५/२९, रि.ज १४/१/२०२१ चे परिरशष्ट (सधुारि ) 
                सन २०२१ मध्ये मंत्रालय,शासकीय/रनमशासकीय कायालया  सापिे किाियाच्या पयं ी /िाष्रीय रिन काययक्रमांची यािी  

अ.जक्र पयं ी/िाष्रीय रिन इंग्रपी मरिना ि 
रििस 

िाि भाि ीय मरिना ि 
रििस 

काययक्रमाचे स्िरुप 

1 2 3 4 5                  ६ 

1  सारित्रीबाई फुले पयं ी 3 पानेिािी, 20२१ िरििाि 13 पौष, शके 194२ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 
2  रपपाऊ मााँ सािेब पयं ी 12 पानेिािी,20२१ मंगळिाि 22 पौष, शके 194२ -”- 
3  स्िामी रििकेानंि पयं ी 12 पानेिािी,20२१ मंगळिाि 22 पौष, शके 194२ -”- 
4  ने ापी सुभाषचदं्र बोस पयं ी 23 पानेिािी,20२१ शरनिाि 03  माघ,शके 194२ -”- 
५ बाळासािेब ठाकिे पयं ी 23 पानेिािी,20२१ शरनिाि 03  माघ,शके 194२ -”- 
६  सं  सेिालाल मिािाप पयं ी 1५ फेब्रुिािी, 20२१ सोमिाि २६  माघ, शके 194२ -”- 
७  बाळशास्त्री पांभेकि पयं ी १६ फेब्रुिािी,२०२१ मंगळिाि २७ माघ,शके १९४२ -”- 
८  छत्रप ी रशिापी मिािाप पयं ी 19 फेब्रुिािी, 20२१ शुक्रिाि 30 माघ, शके 194२ -”- 
९  सं  गाडगेबाबा मिािाप पयं ी २३ फेब्रुिािी, 20२१ मंगळिाि  ४ फाल्गुन,शके 194२ -”- 
१०  सं  िरििास मिािाप पयं ी 

 (र थीनुसाि) 
२७ फेब्रुिािी,२०२१ शरनिाि  ८ फाल्गुन,शके 194२ -”- 

११  यशि ंिाि चव्िाण पयं ी 12 माचय, 20२१ शुक्रिाि  2१ फाल्गुन,शके194२ -”- 
१२  शिीि रिन 23 माचय, 20२१ मंगळिाि २ चतै्र, शके 194३ शिीि भग ससग,िापगतरु ि 

सुखिेि याचं्या प्रर मेस 
पषु्पिाि अपयण किणे 

१३  मिात्मा ज्योर बा फुले पयं ी 11 एरप्रल, 20२१ िरििाि 2१ चतै्र, शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 
१४  डॉ.ज बाबासािेब आंबेडकि पयं ी 14 एरप्रल, 20२१ बुधिाि 2४ चतै्र, शके 194३ -”- 
१५  िाष्रसं   ुकडोपी मिािाप पयं ी ३० एरप्रल, 20२१ शुक्रिाि 1० िशैाख,शके 194३ -”- 
1६   मिात्मा बसिशे्वि पयं ी  

 (र थीनुसाि) 
१४ मे, 20२१ शुक्रिाि  २४ िशैाख,शके 194३ -”- 

1७   ििश िाि ि सिसाचाि रििोधी 
रििस 

21 मे, 20२१ शुक्रिाि  31 िशैाख,शके 194३ ििश िाि ि सिसाचाि 
रििोधी रििसाची शपथ घेणे 

१८  स्िा ंत्र्यिीि साििकि पयं ी 2८ मे, 20२१ शुक्रिाि ७ ज्येष्ठ, शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 
1९  आरिल्यािेिी िोळकि पयं ी 31 मे, 20२१ सोमिाि 10 ज्येष्ठ, शके194३ -”- 
२०  मिािाणा प्र ापससि पयं ी  

 (र थीनुसाि) 
१३ पतन, 20२१ िरििाि  २३ज्येष्ठ,शके 194३ -”- 

२१  िापर्षष शाित मिािाप पयं ी 26 पुन,20२१ शरनिाि  05आषाढ,शके 194३ -”- 
२२  िसं िाि नाईक पयं ी 1 पुलै, 20२१ गुरुिाि 10 आषाढ, शके 194३ -”- 
२३  लोकमान्य बाळ गंगाधि रटळक 

पयं ी 
23 पुलै, 20२१ शुक्रिाि 01 श्रािण, शके 194३ -”- 

२४  सारित्यित्न अण्णाभाऊ साठे पयं ी 1 ऑगस्ट, 20२१ िरििाि    1० श्रािण, शके 194३ -”- 
२५  क्रार ससि नाना पाटील पयं ी 3 ऑगस्ट, 20२१ मंगळिाि    1२ श्रािण, शके 194३ -”- 
२६  सद्भािना रििस 20 ऑगस्ट, 20२१ शुक्रिाि    29 श्रािण, शके 194३  सद्भािना रििसाची शपथ घेणे 
 २७  िापे उमापी नाईक पयं ी 7 सप्टेंबि, 20२१ मंगळिाि 16भाद्रपि, शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 
 २८  केशि रस ािाम ठाकिे ऊफय  

प्रबोधनकाि ठाकिे पयं ी 
१7 सप्टेंबि, 20२१ शुक्रिाि २6भाद्रपि, शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 

2९  पंडी  रिनियाळ उपाध्याय पयं ी-        
 अंत्योिय रििस 

२५ सप्टेंबि,२०२१ शरनिाि  ०३ आरश्वन,शके194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 

३०  मिात्मा गांधी पयं ी 2 ऑक्टोबि,20२१ शरनिाि 10आरश्वन, शके 194३ -”- 
३१  लाल बिाद्दति शास्री पयं ी 2 ऑक्टोबि, 20२१ शरनिाि 10आरश्वन, शके 194३ -”- 



 

३२  डॉ.ज ए.जपी.ज पे.ज अब्िुल कलाम 
पयं ी 

१५ ऑक्टोबि,20२१ शुक्रिाि  २३ आरश्वन,शके 194३ -”- 

३३  मिर्षष िाल्ल्मकी पयं ी 
(र थीनुसाि) 

२० ऑक्टोबि,20२१  बुधिाि  २८ आरश्वन,शके 194३ -”- 

३४ इंरििा गांधी पुण्यर थी ि िाष्रीय 
संकल्प रििस 

31 ऑक्टोबि,20२१ िरििाि  ९ कार्ष क,शके 194३ -”- 

३५ िल्लभभाई पटेल पयं ी  ि िाष्रीय 
एक ा रििस 

 31 ऑक्टोबि,20२१ िरििाि ९ कार्ष क, शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 
ि िाष्रीय एक ा रििसाची 
शपथ घेणे 

३६ पंडी  नेिरु पयं ी 14 नोव्िेंबि, 20२१ िरििाि २३ कार्ष क,शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 
३७ रबिसा मुंडा पयं ी 1५ नोव्िेंबि, 20२१ सोमिाि २४ कार्ष क,शके 194३ -”- 
३८ इंरििा गाधंी पयं ी ि िाष्रीय   

एकात्म ा रिन 
19 नोव्िेंबि, 20२१ शुक्रिाि २८ कार्ष क,शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 

ि िाष्रीय एकात्म ा 
रििसाची शपथ घेणे 

३९ संरिधान रििस * 26 नोव्िेंबि, 20२१ शुक्रिाि ०५ मागयरशषय,शके 194३ भाि ीय संरिधानाच्या 
उदे्दरशकेचे सामुरिक िाचन 
किणे 

४० सं  सं ापी पगनाडे मिािाप   
पयं ी 

 ८ रडसेंबि,२०२१ बुधिाि १७ मागयरशषय,शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 

४१ डॉ. भाऊसािेब ऊफय  पंपाबिाि   
िेशमुख पयं ी 

 २७ रडसेंबि,२०२१ सोमिाि   6 पौष,शके 194३ प्रर मेस पषु्पिाि अपयण किणे 

 

*  शासन रनणयय सामान्य प्रशासन रिभाग क्र.जपपु ी२२०८/१३३८/प्र.जक्र.ज१०९/०८/२९, रि.ज २४.ज११.ज२००८ मधील सतचनांनुसाि 
रिभाग प्रमुख  /कायालय प्रमुखांनी काययिािी किािी.ज  
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