
 
दिनाांक 30 जानेवारी, २०२1 रोजी सकाळी 11.00 
वाजता िोन दिदनटे िौन ( स्तब्धता ) पाळून हा दिवस 
“ हुतात्िा दिन” म्हणनू पाळण्याबाबत. 

 
िहाराष्ट्र शासन 

सािान्य प्रशासन दवभाग 
शासन पदरपत्रक क्रिाांक : जपतुी22२१/प्र.क्र.९/29 

िांत्रालय, िािाि कािा िागग, 
हुतात्िा राजगुरु चौक, िुांबई 400 032 

दिनाांक :  28 जानेवारी, २०२१ 
 

                      वाचा :- कें द्र शासनाच्या गृह दवभागाच्या क्र.२/1/२021-Public, दिनाांक  18 .01.२०२१ चे पत्र. 
 

प  दर प त्र क 

िेशाच्या स्वातांत्र्यासाठी प्राणापगण केलेल्या हुतात्म्याांच्या स्िरणार्ग आिर व्यक्त करण्यासाठी दिनाांक 30 
जानेवारी रोजी िरवर्षी सांपणूग िेशभर िोन दिदनटे िौन (स्तब्धता ) पाळून त्याांना आिराांजली वाहण्यात येते. त्यानुसार 
यावर्षीही शदनवार, दिनाांक 30 जानेवारी,२०२१ रोजी सकाळी दठक 11.00 वाजता िोन दिदनटे िौन (स्तब्धता ) पाळून 
हा दिवस हुतात्िा दिन म्हणनू पाळण्यात यावा. शदनवार, दिनाांक 30 जानेवारी, २०२१ रोजी सकाळी दठक 11.00 
वाजता पाळण्यात यावयाच्या िौन (स्तब्धता ) ची सुरुवात होण्यापवूी सकाळी दठक 10.59 पासून 11.00 वाजपेयगन्त 
इशारा भोंगा वाजदवण्यात येईल. सिर इशारा भोंगा सांपल्यानांतर सवग शासकीय/दनिशासकीय कायालये/ आस्र्ापना/ 
शैक्षदणक सांस्र्ा/दवद्यापीठे या िधील अदधकारी/किगचारी/ दशक्षक/दशक्षकेतर किगचारी /दवद्यार्ी तसेच नागदरक आिी 
सवांनी िोन दिदनटे िौन (स्तब्धता ) पाळाव,े सकाळी दठक 11.02 दिदनटाांनी िौन ( स्तब्धता ) सांपल्यासांबांधीचा इशारा 
भोंगा सकाळी दठक 11.03 दिदनटाांपयगन्त वाजदवण्यात येईल. 

2.        जरेे् भोंग्याची व्यवस्र्ा नसेल तेरे् वरीलप्रिाणे सकाळी दठक 11.00 वाजता िौन (स्तब्धता) पाळण्याबाबत 
योग्य ते दनिेश सांबांदधताांना िेण्यात यावते व हुतात्म्याांना आिराांजली गांभीरपणे व योग्य त्या आिराने िौन (स्तब्धता ) 
पाळून िेण्यात येईल याची िक्षता घेण्यात यावी. 

३.        सिर शासन पदरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 202101281651581207 असा आहे. हे पदरपत्रक दिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने. 

 

                        ( ल. ना. सिाफुल े) 
                           कक्ष अदधकारी, िहाराष्ट्र शासन 

      प्रदत, 
1. िा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सदचव, िलबार दहल, िुांबई 
2. िा. िुख्यिांत्री याांचे प्रधान सदचव, िांत्रालय, िुांबई, 
3. िा. उपिुख्यिांत्री याांच ेसदचव, िांत्रालय, िुांबई 
4. सवग िा. िांत्री / राज्यिांत्री याांचे खाजगी सदचव, स्वीय सहायक िांत्रालय, िुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. िा. िुख्य सदचव, िहाराष्ट्र शासन, िांत्रालय, िुांबई, 
6. सवग िा. अपर िुख्य सदचव  /प्रधान सदचव / सदचव,  िांत्रालय, िुांबई, 
7. अपर िुख्य सदचव , शालेय दशक्षण व दक्रिा दवभाग, िांत्रालय, िुांबई 
8. प्रधान सदचव, उच्च व तांत्रदशक्षण दवभाग, िांत्रालय, िुांबई 
9. अपर िुख्य सदचव, सावगजदनक बाांधकाि दवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
10.  प्रधान सदचव, सािादजक न्याय व दवशेर्ष सहाय्य दवभाग, िांत्रालय, िुांबई 
11.  प्रधान सदचव, िहाराष्ट्र दवधानिांिळ सदचवालय, दवधानभवन, िुांबई 
12. आयुक्त, िुांबई िहानगरपादलका, िुांबई 
13. सवग दवभागीय आयकु्त 
14. सवग दजल्हादधकारी 
15. सवग िुख्य कायगकारी अदधकारी, दजल्हापदरर्षि 
16. पोलीस िहासांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई 
17. पोलीस आयकु्त, िुांबई/पणेु/नागपरू/ठाणे /औरांगाबाि/ नवी िुांबई/सोलापरू/नादशक 
18. सवग दजल्हा पोलीस अदधक्षक 
19. जनरल ऑफीसर किाांिींग, िहाराष्ट्र / गुजरात राज्य, िुांबई  
20. एअर ऑफीसर किाांिींग, िेरी टाईम्स एअर ऑपरेशन, िहाराष्ट्र 
21. फ्लॅग ऑफीसर किाांिींग, इन चीफ वसे्टनग किाांि, शहीि भगतससग िागग, िुांबई 
22. िहाव्यवस्र्ापक, पदिि रेल्व/े िध्य रेल्व,े िुांबई 
23. किाांिर जनरल होिगािग, िुांबई 
24. सदचव, िुांबई पोटग रस्ट, िुांबई 
25. कां रोसलग ऑदफसर, कें द्रीय औद्योदगक सुरक्षा बल, साांताकु्रझ दविानतळ, िुांबई 
26. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई/ नागपरू 
27. िहाप्रबांधक, उच्च न्यायालय, िुांबई 
28. प्रबांधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई 
29. प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई 
30. सांचालक, ऑल इांदिया रेदिओ, िुांबई 
31. सांचालक, नागरी सांरक्षण सांचालनालय, जुने सदचवालय, दवस्तार, एि.जी.रोि, फोटग, िुांबई-32 

त्याांनी या पदरपत्रकान्वये इशारा भोंगा वाजदवण्याबाबत उदचत कायगवाही करावी, अशी दवनांती आहे. 
32. सांचालक, िूरिशगन कें द्र, वरळी, िुांबई 
33. िेप्युटी दप्रन्न्सपॉल, इन्फॉिेशन ब्यरुो, भारत सरकार, िुांबई 
34. सवग िांत्रालयीन दवभाग, िांत्रालय, िुांबई 
35. अदधपदरक्षक, पसु्तके व प्रकाशने, िुांबई 
36. िहासांचालक, िादहती व जनसांपकग  सांचालनालय, िांत्रालय, िुांबई (त्याांना दवनांती की, या 

कायगक्रिास िूरिशगन, आकाशवाणी व वृत्तपत्रे इत्यािी प्रसार िाध्यिाांद्वारे प्रदसध्िी िेण्याच्या 
अनुर्षांगाने कायगवाही करावी) 

37. दनवि नस्ती (सािान्य प्रशासन दवभाग / कायासन 29). 
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