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पवरपत्रक 
 

परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर जयंती 2021 संबधंी मागगदशगक सचूना.  
 

 सालाबाद प्रमारे् परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर जयंती या िर्षी  वद. 14 एवप्रल, 2021 रोजी  

साजरी केली जार्ार आहे. सध्या कोविड- 19 च्या दुस-या लाटेमुळे उद्भिलेल्या अवतससंगगजन्य पवरस्थितीचा 

विचार करता  ि िाढत्या कोरोना रुगर्ांच्या संख्येचा विचार करता महसूल ि िन विभाग,आपत्ती व्यिथिापन, मदत 

ि पनुिगसन, मंत्रालय, मंुबई यांनी वदनाकं 4 एवप्रल, 2021 नुसार पारीत केलेल्या आदेशानुसार ि त्यातील मुद्या क्र. 

1, 2 ि 13 च्या अवधन राहून या िर्षी परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जयंती साधेपर्ाने साजरी कररे् 

आिश्यक आहे.  त्याअनुरं्षगाने खालीलप्रमारे् मागगदशगक सूचना देण्यात येत आहेत:- 

1) दरिर्षी 14 एवप्रल या वदिशी परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकराचं े अनेक अनुयायी मोठ्या 
संख्येने जमुन तसचे जयंती वदनाच्या आदल्या वदिशी मध्यरात्री 12 िाजता देखील एकत्र येऊन परमपजु्य 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जयंती राज्यात विकविकार्ी साजरी करतात, परंत ुयािर्षी कोविड-
19 चा िाढता प्रादुभाि टाळण्यासािी अत्यंत साधेपर्ाने सकाळी 7.00 िाजपेासून संध्याकाळी 8.00 
िाजण्यापिुी परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जयंती साजरी कररे् अपेवित आहे.  

2) या िर्षी कोविड-19 विर्षार्चुा िाढता प्रादुभाि विचारात घेता दर िर्षीप्रमारे् प्रभात फेरी, बाईक रेली, 
वमरिर्कुा यािळेी जयंती वनवमत्ताने काढण्यात येऊ नयेत. त्याऐिजी  परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आंबडेकर यांच्या पतुळ्याला अििा प्रवतमेला पषु्ट्पहार अपगर् करतांना त्या विकार्ी अनुयायांची संख्या 
एकािळेी 5 पेिा जाथत नसािी. तसेच तेिे सोशल वडथटंन्सींगच ेि थिच्छतेच्या सिग वनयमांच ेकाटेकोरपरे् 
(माथक, सवनटायझर इत्यादी) पालन करून परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जयंती साजरी 
करण्यात यािी .  

                     तिावप, चैत्यभमुी, दादर, मंुबई येिे परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकरानंा शासकीय 
मानिदंना देरे्सािी मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमंत्री ि इतर मान्यिर उपस्थित रहार्ार असल्याने सदर 
कायगक्रमासािी 50 पयंत व्यक्तीं उपस्थित राहू शकतील. तसेच वदिाभमूी नागपरू येिील कायगक्रमासािी 
50 पयंत व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. 

कोविड-19 विर्षार्चु्या पार्श्गभमूीिर चैत्यभमुी, दादर, मंुबई येिे गदी करण्यास वनबधं असल्याने ि 
दादर, मंुबई तसेच महाराष्ट्रातील अन्य रेल्ि ेथिानकािरही गदी करण्यास वनबधं असल्याने शासनातफे 
जयंती वनवमत्त चैत्यभमुी, दादर, मंुबई येिील कायगक्रमाचे दुरदशगनिरुन िेट प्रिेपर् करण्यात येर्ार 
असल्याने सिग अनुयायींनी चैत्यभमुी, दादर, मंुबई येिे न येता घरातुनच परमपजु्य भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर यांना अवभिादन कराि.े 

3) दरिर्षी परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जयंती साजरी करताना संपरू्ग महाराष्ट्रात विविध 
कायगक्रमांच ेआयोजन केले जाते. परंत ुयािर्षी कोविड-19 विर्षार्चुा िाढता प्रादुभाि पहाता सािगजवनक 
विकार्ी गार्ी, व्याख्याने, पिनाटय इत्यादीच े सादरीकरर् अििा इतर कोर्त्याही सांथकृवतक 
कायगक्रमांच े आयोजन जयंती वनवमत्ताने करण्यात येऊ नये. त्याऐिजी सदर कायगक्रमाच े केबल 
नेटिकग व्दारे अििा ऑनलाईन प्रिेपर् उपलब्ध करून देण्याबाबत व्यिथिा करण्यात यािी. 
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4) परमपजु्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जयंती वदनी आरोगयविर्षयक उपक्रम / वशवबरे (उदा. 
रक्तदान) थिावनक प्रशासनाच्या पिुानुमतीने आयोवजत करता येतील आवर् त्याद्वारे कोरोना, मलेवरया, 
डेंगयू इत्यादी आजार आवर् त्यांच ेप्रवतबधंात्मक उपाय तसेच थिच्छता याबाबत जनजागृती करता येईल. 
तिावप आरोगय विर्षयक उपक्रमांचे आयोजन करताना त्या विकार्ी सोशल वडथटंन्सींग तसचे थिच्छतेच े
वनयम (माथक, सैवनटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेर्ष लि देण्यात याि.े 

5) राज्यातील कोविड-19 विर्षार्चुा िाढता प्रादुभाि रोखण्यासािी शासनाच्या मदत ि पनुिगसन, आरोगय, 
पयािरर्, िदै्यकीय वशिर् विभाग तसेच संबवंधत महानगरपावलका, पोलीस प्रशासन, थिावनक प्रशासन 
यांनी विवहत केलेल्या वनयमाचंे काटेकोर पालन कराि.े तसेच या पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यि जयंती वदनाचा 
कायगक्रम सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत शासनथतरािरुन आर्खी काही मागगदशगक सूचना प्रवसध्द 
झाल्यास त्यांच ेदेखील अनुपालन कराि.े 

   

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतथिळािरही उपलब्ध 
करण्यात आले असनू त्याचा सांकेतांक 202104091217130029 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल थिािरीने 
सािांवकत करून काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
 

                               ( वद. तु. खरात ) 
                            कायासन अवधकारी, गृह विभाग. 
प्रत मावहती तिा आिश्यक कायगिाहीसािी अग्रेवर्षत. 

1. मा. राज्यपाल यांच ेसवचि. 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई. 
3. मा. अध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई. 
4. मा. विरोधीपि नेता, विधानपवरर्षद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई. 
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई. 
6. मा. उपाध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई. 
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरर्षद ि संसद सदथय, महाराष्ट्र राज्य. 
8. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच ेप्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
9. मा. उपमखु्यमंत्री महोदयाचंे सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
10.  सिग मा. मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
11.  सिग मा. महापौर, महानगर पावलका. 
12.  मा. मखु्य सवचि याचंे िवरष्ट्ि थिीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
13.  सिग अपर मखु्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
14. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
15.  प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई. 
16.  सवचि ि महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग  संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
17.  सिग आयुक्त, महानगर पावलका. 
18.  सिग पोलीस आयुक्त. 
19.  सिग वजल्हावधकारी. 
20.  सिग पोलीस अधीिक. 
21.  सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका. 
22.  महाव्यिथिापक, मुंबई विद्यतु पुरििा आवर् पवरिहन उपक्रम (बथेट), मुंबई. 
23.  वनिडनथती.  
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