


 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अतंर्गत   

 “स्वराज्य महोत्सव”उपक्रम राबववण्याबाबत 
 

महाराष्ट्र  शासन 
पयगटन व सासं्कृवतक कायग ववभार् 

शासन वनर्गय क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. १६१/सा.ंका.4 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
वदनाकं :  ३० जून, २०2२ 

 

वाचा :-  १) या ववभार्ाचे शासन पवरपत्रक क्र. संकीर्ग ८२२२/प्र.क्र. ११०  
                  (भार्-२)/सा.ंका.४, वदनाकं २० जून, २०२२ 

  २) सचंालक, सासं्कृवतक कायग संचालनालय याचंे  पत्र  
       क्र.साकंासं/1406, वदनाकं 27 मे, 2022   

 

प्रस्तावना  :-  
  भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वरे्ष पूर्ग होत असल्याच्या पार्श्गभमूीवर,  देशात 
सवगत्र "आजादी का अमृत महोत्सव" या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. 15 ऑर्स्ट, 
2023 पयंत सुरू राहर्ाऱ्या या उपक्रमातंर्गत ववववध कायगक्रम, ववववध पातळीवर आयोवजत 
कररे् अपेवित आहे. महाराष्ट्र राज्यातही या उपक्रमातंर्गत ववववध पातळीवर कायगक्रमाचंे 
आयोजन सुरू आहे.  सदर महोत्सवाच्या आखर्ी, वनयोजन व प्रभावी अंमलबजावर्ी 
याकवरता कें द्र शासनाच्या धतीवर मा. मुख्यमंत्री महोदयाचं्या अध्यितेखाली धोरर् सवमती 
तसेच मा. मंत्री (सासं्कृवतक कायग) याचं्या अध्यितेखाली कोअर सवमती व     मा. मुख्य सवचव 
याचं्या अध्यितेखाली अंमलबजावर्ी सवमती व मा. पालकमंत्री याचं्या अध्यितेखाली 
वजल्हास्तरीय सवमती र्ठीत करण्यात आल्या आहेत.  वद.17.02.2022 रोजीच्या कोअर 
सवमतीमधील बैठकीत सवमतीच्या मान्यवर सदस्यानंी “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या 
उपक्रमातंर्गत आयोवजत करावयाच्या कायगक्रमासंदभात ववववध सूचना केल्या होत्या. या 
सुचनेपैकी एक महत्त्वाची सूचना म्हर्जे स्वातंत्र्याचा “स्वराज्य महोत्सव” साजरा करावा, 
अशी होती.  त्यास अनुसरुन राज्यात वदनाकं ९ ऑर्स्ट, २०२२ ते १७ ऑर्स्ट, २०२२ या 
कालावधीत  (अ) राज्यस्तरावर, (ब) वजल्हा स्तरावर, (क) तालुका स्तरावर, (ड) ग्रामस्तरावर 
"स्वराज्य महोत्सव" अंतर्गत ववववध कायगक्रम आयोवजत करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन होती.   
 

 शासन वनर्गय :- 
  भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वरे्ष पूर्ग होत आहेत.  या र्ौरवशाली पवावनवमत्त 
वदनाकं १२ माचग, २०२१ ते वदनाकं १५ ऑर्स्ट, २०२३ या कालावधीत “आजादी का अमृत 
महोत्सव” या उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत कें द्र शासनाने सवग राज्यानंा कळववले आहे.  
त्यानुसार राज्यात सदर कालावधीमध्ये “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा 
करण्याबाबत शासन वनर्गय/शासन पवरपत्रक / शासन पत्रादं्वारे यापूवीच वळेोवळेी सूचना 
वदलेल्या आहेत.  जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व देशभक्तीची 
जाज्वल भावना कायम स्वरुपी मनात राहावी व त्याचे संस्मरर् व्हाव े या उदे्दशाने भारतीय 



शासन वनर्गय क्रमांकः संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.4 
 

पषृ्ठ 12 पैकी 2 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत वदनाकं ९ ऑर्स्ट, 2022 ते वदनाकं 1७ ऑर्स्ट, 
2022 या कालावधीमध्ये राज्यात "स्वराज्य महोत्सव" अंतर्गत ववववध उपक्रम / कायगक्रम 
राबववण्याचे वनवित केले आहे.  “स्वराज्य महोत्सव” अंतर्गत (अ) राज्यस्तर, (ब) वजल्हास्तर, 
(क) तालुका स्तर, (ड) ग्रामस्तरावर आयोवजत करावयाच्या ववववध उपक्रम / कायगक्रम याचंे 
स्वरुप पवरवशष्ट्ट “अ”, “ब”, “क” व “ड” मध्ये वनवित केले आहे.  त्यानुसार “स्वराज्य 
महोत्सव” अंतर्गत ववववध कायगक्रम / उपक्रमाचे यशस्वीवरत्या जास्तीत-जास्त 
जनसहभार्ातून आयोजन करण्यात याव.े   
२.  सदर शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संर्र्क साकेंताकं क्रमाकं 
202206301425502823 असा आहे. हे शासन पवरपत्रक वडवजटल स्वािरीने सािंावकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नांवाने, 
 
सोबत - पवरवशष्ट्ट - अ, ब, क, ड 
 

( ववलास रा. थोरात ) 
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव, राजभवन, मंुबई 
2. मा. मुख्यमंत्री महोदय याचंे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा. मंत्री (सासं्कृवतक कायग) / मा. राज्यमंत्री (सासं्कृवतक कायग) याचं ेखाजर्ी सवचव, 

मंत्रालय, मंुबई 
5. सवग अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
6. सवग ववभार्ीय आयुक्त 
7. सवग पोलीस आयुक्त 
8. सवग वजल्हावधकारी 
9. सवग वजल्हा पोलीस अधीिक 
10. सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद  
11. सवग आयुक्त, महानर्र पावलका 
12. सवग मुख्यावधकारी, नर्र पावलका / नर्र पंचायत 
13. सवग पंचायत सवमतीचे र्ट ववकास अवधकारी 
14. पयगटन व सासं्कृवतक कायग ववभार्ाच्या अवधपत्याखाली सवग िवेत्रय अवधकारी 
15. संचालक, सासं्कृवतक कायग संचालनालय, मंुबई 
16. वनवड नस्ती, सा.ंका.४ 
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(शासन वनर्गय क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. १६१/सा.ंका.4, वद. ३० जून, 2022 सोबतचे पवरवशष्ट्ट)  
"स्वराज्य महोत्सव " अतंर्गत राज्य स्तरावरील कायगक्रमाचंे वनयोजन 

पवरवशष्ट्ट- अ 

अ. 
क्र. 

कायगक्रमाचे 
नाव कायगक्रमाची थोडक्यात रुपरेर्षा 

अमंलबजावर्ी 
करर्ारे अवधकारी 

/ कमगचारी 
वनयंत्रक 
अवधकारी 

1 समुह 
राष्ट्रर्ान 

महाराष्ट्रातील सवग शाळा / ववपीठापीठ व महाववपीठालय / 
शैिवर्क संस्था यामधून वदनांक ९ ऑर्स्ट रोजी सकाळी 
११.०० वाजता एकाच वळेी राष्ट्रर्ीत र्ायन होईल.  सवग 
शासकीय / वनमशासकीय कायालयातील अवधकारी / कमगचारी 
यामध्ये सामील होतील.  तसेच राज्यातील नार्वरकानंाही या 
वळेी ज्या वठकार्ी असतील त्या वठकार्ी उभे राहून राष्ट्रर्ीत 
र्ायनास्तव आवाहन कराव.े  यामुळे या उपक्रमाव्दारे एक 
ववर्श्ववक्रम करता येईल. 

सामान्य प्रशासन 
ववभार्  
- शालेय वशिर् 
ववभार् 
- उच्च व तंत्र 
वशिर् ववभार् 

 

2 आयकॉवनक 

सासं्कृवतक 

कायगक्रम 

 

15 ऑर्स्ट रोजी एन.एस.डी.एस. डोम वर्रर्ाव या वठकार्ी हा 
कायगक्रम प्रस्ताववत आहे. 500 कलाकार व आधुवनक 
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हा भव्य कायगक्रम साकारला जाईल. 
तीन मजली स्टेज तयार करुन आकर्षगक प्रकाश योजना, नेपथ्य 
व सजावट करण्यात येईल. छत्रपती वशवाजी महाराजाचंा 
महाराष्ट्र ते आजचा महाराष्ट्र हा प्रवास उलर्डून दाखववण्यात 
येईल. छत्रपती वशवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, 
वजजाऊ मााँसाहेब इ. थोर व्यक्तीमत्वांपासून ते आतापयंतच्या 
थोर व्यक्तींचा महाराष्ट्राच्या जडर्घडर्ीतील सहभार् यावर 
प्रकाश टाकण्यात येईल. या मध्ये खालील बाबींवर भर देण्यात 
येईल:- 
1.भारतीय स्वातंत्र्यात महाराष्ट्राच ेयोर्दान 
2.संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ व महाराष्ट्र       
   वनवमती 
3.साठ वर्षात महाराष्ट्राने केलेली प्रर्ती 
4.महाराष्ट्राचे कला व संस्कृती वभैव 
5.महाराष्ट्र नाट्य व वचत्रपट 
6. महाराष्ट्राची  सवांर्ीन प्रर्ती 
7.भववष्ट्यातील महाराष्ट्र 
8.महाराष्ट्रातील अनसंर् वहरोज् 
9.समाजसुधारकाचंा महाराष्ट्र 
10.महाराष्ट्राची भक्ती संस्कृती व लोककला 

सासं्कृवतक कायग 
संचालनालय 

सासं्कृवतक 
कायग ववभार् 
 

3 ववधानसभा व 
ववधान परीर्षद 
एकत्र बठैक 

 

ववधानभवनाच्या सेंरल हॉलमध्ये ववधानसभा व ववधान 
पवरर्षदेच्या सदस्यासंाठी 9 ऑर्स्ट रोजी एकत्र  बठैक 
आयोवजत कररे्. या बठैकीमध्ये भारतरत्न, पद्मववभरु्षर् व 
महाराष्ट्र भरू्षर् परुस्काथी, नाटक, वचत्रपट व लोककला,  
शास्त्रीय संवर्त व दृश्यात्मक कलामंधील थोर व्यक्ती, राजकीय 
व सामावजक िते्रात काम करर्ाऱ्या थोर व्यक्ती, आरोग्य, 
ववज्ञान, अथगकारर्, पत्रकावरता, ववधी, वशिर्, व्यवसाय, 
प्रशासन, इत्यादी  िते्रातील मान्यवरांना पाचारर् करण्यात 
येईल.  बठैकीमध्ये ¨महाराष्ट्र काल आज व उपीठा° यावर चचा 
करुन मान्यवराचंे मार्गदशगन घेण्यात येईल.  

ववधीमंडळ 
सवचवालय व 
संसदीय कायग 
ववभार् 
 

संसदीय 
कायग ववभार् 
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4 लाईट अाँड 
साऊंड 
प्रोजेक्शन शो 

 

 रे्ट व े ऑफ इंवडया या वास्तूवर लेजर शो च े (लाईट अाँड 
साऊंड प्रोजेक्शन) उद्घाटन करण्यात येईल. 5 वरे्ष वनरंतर सुरु 
राहर्ाऱ्या या लेजर शोचे रोज सायंकाळी अधा तास प्रोजेक्शन 
करण्यात येईल. यामधून ¨मी मुंबई बोलतेय°, ¨महाराष्ट्राचा 
समृद्ध सासं्कृवतक वारसा°, ¨महाराष्ट्राची चौफेर प्रर्ती° व 
¨महाराष्ट्राचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योर्दान° यावर प्रकाश 
टाकण्यात येईल. ठराववक कालावधीनंतर ववर्षयाचंी पनुरगचना 
करुन नवीन ववर्षय प्रोजेक्शनमध्ये दाखववण्यात येतील. 
आधुवनक तंत्रज्ञान व मोबाईल ॲप्ललकेशनचा वापर करुन हा शो 
ववववध भार्षांत अनुभवता येईल. यासाठीच्या वनववदा प्रवक्रयेला 
सुरुवात झालेली आहे. 

सासं्कृवतक कायग 
संचालनालय 

सासं्कृवतक 
कायग ववभार् 
 

५ वर्रर्ाव 
चौपाटीवर 
आकर्षगक 
ववपीठतु 
रोर्षर्ाई  

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवावनवमत्त वर्रर्ाव चौपाटी येथे व 
शक्य झाल्यास वरळी-वादें्र सीललक सारख्या महत्वाच्या 
वदगळीच्या वठकार्ी आकर्षगक ववपीठुत रोर्षर्ाई  करण्यात येईल. 

सासं्कृवतक कायग 
संचालनालय 

सासं्कृवतक 
कायग ववभार् 
 

६ कॉफीटेबल 
बकू प्रकाशन 

महाराष्ट्रातील भारतरत्न ववजेते व महाराष्ट्रभरू्षर् परूस्कार प्रालत 
मान्यवर  व्यक्तीमत्वाचं े दशगन घडववर्ाऱ्या सवचत्र कॉफीटेबल 
बकूचे अनावरर् करण्यात येईल. 

सासं्कृवतक कायग 
संचालनालय 

सासं्कृवतक 
कायग ववभार् 
 

७ महाराष्ट्राच े
मुख्यमंत्री 
कॉफीटेबल 
बकु 

महाराष्ट्रातील प्रथमपासून ते आतापयंतचे मुख्यमंत्री याचं्या 
कायाचा आढावा घेर्ारे सवचत्र  कॉफीटेबल बकूचे अनावरर् 
करण्यात येईल. संयुक्त महाराष्ट्राचे पवहले मुख्यमंत्री 
याचं्यापासून हा प्रवास सुरु होईल ते आजतार्ायत 

सासं्कृवतक कायग 
संचालनालय 

सासं्कृवतक 
कायग ववभार् 
 

८ हीरक 
महोत्सवी 
महाराष्ट्र 
वनवमत्त 60 
मान्यवराचं्या 
60 लखेाचं्या 
गं्रथाचे 
प्रकाशन. 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेस 60 वर्षग परु्ग झाल्याच्या 
पार्श्गभमूीवर हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र वनवमत्त आजपयंतची 
महाराष्ट्राची प्रर्ती, सवांर्ीन प्रर्तीचा लेखाजोखा यावर 
अधावरत राज्यातील 60 मान्यवर लेखक/ संपादक याचं्या 60 
लेखाचे प्रकाशन करण्यात येईल. 

सासं्कृवतक कायग 
संचालनालय 

सासं्कृवतक 
कायग ववभार् 
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(शासन वनर्गय क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. १६१/सा.ंका.4 वद. ३० जून, 2022 सोबतचे 
पवरवशष्ट्ट) 

"स्वराज्य महोत्सव " अतंर्गत वजल्हा स्तरावरील कायगक्रमाचंे वनयोजन 
पवरवशष्ट्ट - ब 

           (मा. वजल्हावधकारी याचं्या वनयंत्रर्ाखाली सदर उपक्रम राबववण्यात यावा.) 
अ.क्र. कायगक्रमाच ेनाव कायगक्रमाची थोडक्यात रुपरेर्षा 

1. हुतात्मा स्मारके सुशोभीकरर्  
 

वजल्यातील सवग हुतात्मा स्मारकांचे सुशोवभकरर् करण्यात याव.े 

2. स्थावनक स्वराज संस्था ववशेर्ष सभा  
 

वजल्यांतर्गत नर्रपावलका/ महानर्रपावलका /वजल्हापवरर्षद  / 
नर्रपंचायत या स्थावनक स्वराज्य संस्थाच्या ववशेर्ष सभांच े
आयोजन करण्यात याव े

3. वजल्हा वठकार्ी वतरंर्ा बलून सोडरे् 
 

स्वातंत्र्यवदनी वजल्हास्तरावरुन मुख्यालयाच्या वठकार्ी वतरंर्ी 
रंर्ाचे बलुन आकाशात सोडरे् अपेवित आहे. 

4. रस्ते संग्रहालय 
 

वजल्यातील अनाम वीर,स्वातंत्र्य चळवळीतील  हुतात्मे याचंे 
दुर्ममळ फोटो व त्याच्या कायाची मावहती र्ावातील रत्याच्या 
कडेला लावण्यात यावी. 

5. वडप्स्रक्ट वडवजटल वरपॉवसटरी 
 

वजल्यातील स्वातंत्र्यकालीन मावहती अथवा ऐवतहावसक 
वठकार्ची मावहती  तयार करण्यात यावी. 

6. विडम जॉईन (प्रभात फेरी) 
 

स्वातंत्र्यवदनी प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात याव.े या प्रभात 
फेरीत सवाचा सहभार् करुन घ्यावा. 

7. 75 फुट उंचीचा राष्ट्रध्वज वजल्याच्या मुख्यालयी 75 फुट उंच राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावा 
8. एन सी सी/ एनएस एस सायक्लोथॉन 

/मॅरेथॉन 
 

स्वातंत्र्यवदनी एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कॅडेट चे संचलन 
करण्यात याव.े  तसेच सायक्लोथॉन, मॅरेथॉनचे वजल्याच्या 
मुख्यालयी आयोजन करण्यात याव.े  

9. ववववध स्पधा वनबंध/ वक्तृत्व/ 
वचत्रकला 

शालेय/महाववपीठालय स्तरावरुन ववववध स्पधा, वनबंध, वक्तृत्व, 
वचत्रकला स्पधांच ेआयोजन करण्यात याव.े 

10 वारसा स्थळ पदयात्रा वजल्यातील ऐवतहावसक वठकार्ी पदयात्रा काढण्यात यावी. 

11 प्रदशगने वजल्यातील स्वातंत्र्य चळवळीशी वनर्डीत वचत्रांचे प्रदशगन 
भरवण्यात याव.े 

12 हर घर वतरंर्ा 
 

11 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य 
महोत्सवावनवमत्त प्रत्येक नार्वरकाने आजादी का अमृत महोत्सव  
हर घर वतरंर्ा या उपक्रमात सहभार्ी होरे् आवश्यक राहील. 

13 ववपीठापीठ स्तरावर कायगक्रम 
 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवावनवमत्त 
वजल्यातील ववपीठापीठात ववववध कायगक्रमाच े आयोजन करण्यात 
याव.े (कायगशाळा/चचासत्रे/ववववध स्पधा/जार्ीव जारृ्ती इ.) 

14 अनसंर् वहरो बुकलटे 
 

वजल्यातील अनाम वीर, हुतात्मा, शवहद यांची मावहती सह 
सवचत्र अनसंर् वहरो बुकलेट तयार करण्यात यावी. 

15 सांस्कृवतक कायगक्रम 
 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवावनवमत्त 
वजल्यात ववववध सांस्कृवतक कायगक्रमाच े आयोजन करण्यात 
याव.े 

16 आजादी का अमृत महोत्सव  आकाम 
(AKAM) लोर्ो शासकीय इमारतीवर 
लावरे् 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवावनवमत्त 
वजल्यातील शासकीय इमारतींवर आजादी का अमृत महोत्सवी 
लोर्ो लावावा. 
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17 पुरातत्व दृष्ट्ट्या महत्वाची स्थळे 
स्वच्छता 

वजल्यातील पुरातत्वदृष्ट्ट्या महत्वाच्या वारसा स्थळांची स्वच्छता 
करण्यात यावी. 

18 कायालयांची स्वच्छता 
 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवावनवमत्त 
कायालयांची स्वच्छता करण्यात यावी. 

19 पुरातत्व/वारसास्थळे दत्तक योजना 
 

वजल्यातील पुरातत्वदृष्ट्ट्या महत्वाच्या वारसा स्थळे देखभाल 
करण्याकवरता ऐवतहावसक वारसा जपवर्कू करर्ाऱ्या संस्थाना 
दत्तक देण्यात यावी.  

20 संववधान स्तंभ 
 

वजल्याच्या मुख्यालयी संववधान स्तंभाची उभारर्ी करण्यात 
यावी. 

21 लामर्वदवा वजल्याच्या मुख्यालयी शासनमान्य लामर्वदवा लावरे् अपेवित 
आहे. 
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(शासन वनर्गय क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. १६१/सा.ंका.4, वद. ३० जून, 2022 सोबतचे पवरवशष्ट्ट)   
"स्वराज्य महोत्सव "  अतंर्गत तालकुा स्तरावरील कायगक्रमाचं ेवनयोजन 

पवरवशष्ट्ट - क 

 (तहवसलदार तथा तालुका दंडावधकारी याचं्या वनयंत्रर्ाखाली सदर उपक्रम राबववण्यात यावा.) 

 
                                
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. कायगक्रमाच ेनाव कायगक्रमाची थोडक्यात रुपरेर्षा 
1. स्थावनक स्वराज्य संस्था 

ववशेर्ष सभा 
स्थावनक स्वराज्य संस्थाच्या ववशेर्ष सभांच े
आयोजन करण्यात याव.े 

2. वृिारोपर् / वृि लार्वड तालुकास्तरावर शासकीय कायालयात 
वृिारोपन करण्यात याव.े 

3. वारसास्थळ /परुातत्व 
दत्तक योजना 
 

तालुक्यातील परुातत्वदृट्या महत्वाच्या वारसा 
स्थळे देखभाल करण्याकवरता ऐवतहावसक 
वारसा जपवर्कू करण्याऱ्या संस्थाना दत्तक 
देण्यात यावी. 

4 75 फुट उंचीचा राष्ट्रध्वज  
 

तालुक्याच्या मुख्यालयी 75 फुट उंच राष्ट्रध्वज 
उभारण्यात यावा 

5 ववववध स्पधा 
 

शालेय/महाववपीठालय स्तरावरुन ववववध स्पधा, 
वनबधं, वक्तृत्व, वचत्रकला स्पधांच े आयोजन 
करण्यात याव.े 

6 सांस्कृवतक कायगक्रम 
 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य 
महोत्सवावनवमत्त ववववध सांस्कृवतक कायगक्रमाच े
आयोजन करण्यात याव.े 

7 आकाम लोर्ो 
 ( AKAM Logo ) 
 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य  
महोत्सवावनवमत्त तालुक्यातील शासकीय 
इमारतीवर आजादी का अमतृ महोत्सवी लोर्ो 
लावावा. 

8 स्वच्छता मोवहम 
 

9 ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य  
महोत्सवावनवमत्त कायालयांची स्वच्छता 
करण्यात यावी. 

9 संववधान स्तंभ तालुक्याच्या मुख्यालयी संववधान स्तंभाची 
उभारर्ी कररे् अपेवित आहे. 
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(शासन वनर्गय क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. १६१/सा.ंका.4, वद.३० जून, 2022 सोबतचे 
पवरवशष्ट्ट) 

"स्वराज्य महोत्सव " अतंर्गत वाडग / ग्राम स्तरावरील कायगक्रमाचंे वनयोजन 
पवरवशष्ट्ट - ड 

(तहवसलदार तथा तालुका दंडावधकारी याचं्या वनयंत्रर्ाखाली सदर उपक्रम राबववण्यात यावा.) 
 

अ. 
क्र. 

वदनाकं कायगक्रमाचे 
नाव 

कायगक्रमाची थोडक्यात रुपरेर्षा अमंलबजावर्ी 
करर्ारे 
अवधकारी / 
कमगचारी 

वनयंत्रक 
अवधकारी 

1 वदनाकं 8 
ऑर्स्ट 
2022    

ववशेर्ष 
ग्रामसभा/ 
वाडग सभा   

वदनाकं 8 ऑर्स्ट 2022  रोजी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत 
ववशेर्ष ग्रामसभचेे आयोजन करण्यात येईल. या 
ग्रामसभेत आजादी का अमृत महोत्सव या ववर्षयावर 
सववस्तर चचा करण्यात येईल. आजादी का अमृत 
महोत्सव अंतर्गत प्रत्येक नार्वरकाने करावयाची 
कायगवाही याबाबत सववस्तर वनवेदन प्रस्तुत करण्यात 
येईल.  वदनाकं 9 ऑर्स्ट ते 1७ ऑर्स्ट या कालावधी 
दरम्यान स्वराज्य महोत्सव तयारीसाठी ग्रामस्थ व 
प्रशासन यानंी कोर्त्या र्ोष्ट्टी करायच्या यावर चचा 
होईल. ¨हर घर झंडा° हा उपक्रम प्रत्येक नार्वरक 
राबवले, याववर्षयी ग्रामसभते सुचना देण्यात येतील. 
या उपक्रमातंर्गत देशपातळीवर, राज्य पातळीवर, 
वजल्हा पातळीवर सुरू असलेल्या कायगक्रमाचंी मावहती 
देण्यात येईल.  अमृत महोत्सवाचे महत्व ववशद करून 
त्यामध्ये ववशेर्षत्वाने ज्येष्ट्ठ नार्वरक वस्त्रया ववपीठाथी 
यानंी सहभार् घेण्याबाबत आवाहन करण्यात 
येईल.झेंडयाच्या उपलब्धतेववर्षयी मावहती देण्यात 
येईल. 

ग्रामसेवक,   
 

र्ट ववकास 
अवधकारी 

वाडग अवधकारी 
 
 
 

नर्र 
पावलका / 
महानर्र 
पावलका 

2 वदनाकं 9 
ऑर्स्ट 
2022    

हर घर 
वतरंर्ा/ 
सडा - रारं्ोळी 
/ 
घराला 
तोरर्/ 
प्रभात फेरी 

9  ते 1७ ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य 
महोत्सवावनवमत्त ग्रामसभेत चचा व ठराव झाल्याप्रमारे् 
प्रत्येक नार्वरकाने आजादी का अमृत महोत्सव 
उपक्रमात सहभार्ी होरे् आवश्यक राहील. 

सवग ग्रामस्थ 
 

ग्रामपंचायत 
 

  प्रत्येक नार्वरकाने घरासमोर सडा-रारं्ोळी करावी, 
घराला तोरर् बाधंाव,े घरावर वतरंर्ा झेंडा फडकवावा 
आवर् र्ावातील प्रत्येक कायगक्रमात सहभार्ी व्हाव.े 
हर घर वतरंर्ा या उपक्रमातंर्गत र्ावातील प्रत्येक 
घरावर भारताचा वतरंर्ा फडकवला जाईल यासाठी 
ग्रामपंचायतीने परेुशा राष्ट्रध्वजाचंी व्यवस्था कररे् 
आवश्यक आहे.  प्रत्येक नार्वरकानंी राष्ट्रध्वज ववकत 
घेऊन आपल्या घरावर फडकवा, सदर राष्ट्रध्वजाची 
संवहता लिात घेऊन प्रत्येक घरावर राष्ट्रध्वज 
फडकवरे् अपेवित आहे. 

रृ्वहर्ी ग्रामपंचायत 
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3. वदनाकं 9 
ऑर्स्ट 
2022    

स्वातंत्र्य 
सैवनकाचंे 
मार्गदशगन 

र्ावातील वृद्ध ज्येष्ट्ठ नार्वरक व स्वातंत्र्य सैवनकाचंे 
मार्गदशगन अमृत महोत्सव औवचत्य साधून र्ावातील 
ज्येष्ट्ठ मंडळींनी व स्वातंत्र्यसैवनकानंी र्ावकऱ्यानंा 
मार्गदशगन कररे् अपेवित आहे. यासाठी र्ावातील 
जेष्ट्ठ मंडळींना एकत्र बोलावून त्याचंा सत्कार कररे् 
तसेच स्वातंत्र्याशी वनर्वडत व्यक्तीने पाचारर् करुन 
त्याचंाही सत्कार कररे् अपेवित आहे.  स्वातंत्र्यासाठी 
योर्दान वदलेले स्वातंत्र्यसैवनक तसेच कारावास 
भोर्ावा लार्र्ा-या स्वातंत्र्यसैवनकाचं्या कुटंुबीयाचं्या 
घरी भटे देऊन कृतज्ञता व्यक्त करावी. 

ग्रामसेवक,   
सरपंच, वाडग 
अवधकारी 
अंर्र्वाडी 
सेववका, आशा 
वकग र, वशविक, 
ववदयाथी व 
ग्रामस्थ 

ग्रामपंचायत 
 

4 वदनाकं 10 
ऑर्स्ट 
2022    

स्वच्छता 
मोहीम 

शालेय ववपीठाथी, युवक मंडळे, मवहला मंडळे तसेच 
ग्रामपंचायत / वाडग स्तरावरील अवधकारी कमगचारी 
आवर् शासकीय अवधकारी/कमगचारी याचं्या 
सहभार्ातून स्वच्छता मोहीम राबवावी. र्ावातील 
महत्त्वाची सावगजवनक वठकारे् वारसास्थळे व  
महत्त्वाच्या वास्तू या वठकार्ीची स्वच्छता करून 
सुशोभीकरर् कराव.े 

ग्रामसेवक व 
संरपंच, 
स्वच्छता दूत 
ग्रामस्थ 

र्टववकास 
अवधकारी/ 
तहवसलदार 

5 वदनाकं 10  
ऑर्स्ट 
2022    

मवहला मेळाव े आजादी का अमृत महोत्सव या पार्श्गभमूीवर र्ाव / वाडग 
यामध्ये मवहला मेळाव्याचंे आयोजन करण्यात यावे. 
यासाठी अंर्र्वाडी सेववका मदतनीस, आशा वकग र, 
शाळेतील वशविका यानंी पढुाकार घ्यावा.  सदर 
मवहला मेळाव्यातून भारतीय स्वातंत्र्या ववर्षयी 
मार्गदशगन कराव,े स्वातंत्र्य वमळवण्यामध्ये मवहलाचंे 
योर्दान कसे होते, याचीही मावहती पीठावी. 

अंर्र्वाडी 
सेववका / आशा 
वकग र, वशविका  

ग्रामपंचायत 

6 वदनाकं 11  
ऑर्स्ट 
2022  

मवहला बचत 
र्ट :  
मार्गदशगन 

र्ावातील वाडातील मवहलाचंे बचत र्ट असतील 
त्याचंे मेळावे ग्रामस्तरावर घेण्यात यावते. ग्रामसेवक, 
तलाठी, पंचायत सवमतीचे अवधकारी यानंी या 
मेळाव्याला उपप्स्थती लावावी.  मवहला बचत र्टानंी 
तयार केलेल्या वस्तंूना कोठे बाजारपेठ उपलब्ध 
होईल? त्यानंा बाँकाकंडून पत पुरवठा कसा होईल? 
याबाबत मार्गदशगन कराव.े  

अंर्र्वाडी 
सेववका, आशा 
वकग र 

ग्रामपंचायत 
 

7 वदनाकं 11 
ऑर्स्ट 
2022    

र्ावाचा 
इवतहास 
राष्ट्राचा 
इवतहास 

प्रत्येक र्ावाला स्वतःचा एक इवतहास असतो, त्या 
इवतहासाची मावहती तरुर् वपढीला असरे् आवश्यक 
आहे.  यामध्ये सासं्कृवतक, राजकीय, आर्मथक, 
सामावजक, नैसर्मर्क साधन संपत्ती याबाबतची मावहती 
नोंद कररे् अपेवित आहे.  सदर मावहती नोंद 
करण्याची प्रवक्रया ववपीठाथी स्तरावरुन करण्यात येईल. 
यासाठी ववपीठाथ्यांचे र्ट तयार करून त्यानंा प्रश्नावली 
देण्यात येईल. सदरची प्रश्नावली घेऊन ववपीठाथी 
र्ावातील ज्येष्ट्ठाकंडे जातील आवर् याचं्याकडून 
र्ावच्या इवतहासाबद्दल जार्नू घेतील. शंभर वर्षांपवूी 
र्ाव कसे होतेे्? र्ावातील नैसर्मर्क साधन संपत्ती कशी 
होती ? पाण्याचे स्त्रोत कसे होते?  प्रार्ी जीवन कस े
होते? वातावरर् कस ेहोते? दुष्ट्काळ पडला होता का?  
विवटश कालावधीमध्ये र्ावची पवरप्स्थती कशी होती?  
र्ावातून कोर्ी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभार्ी झाले होते 
का? र्ावातील थोर व्यक्ती व पवरसरात घडलेल्या 

मुख्याध्यापक , 
ववदयाथी व 
जेष्ट्ठ नार्वरक 

ग्रामपंचायत 
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स्वातंत्र्य लढ्याच्या ववशेर्ष घटना, र्ावातील कलाकार 
कलासमुह याचंी नावं,े र्ावची बदलती आर्मथक 
पवरप्स्थती, र्ावातील समावजक सलोखा,  र्ावातील 
वरे्वरे्ळे उत्सव/ महोत्सव/ ववधी र्ावात खेळले 
जार्ारे ग्रामीर् खेळ, र्ावच्या मौवखक परंपरा, जत्रा- 
यात्रा/ उत्सव/ महोत्सव, र्ावातील अथगकारर् 
याबाबतची मावहती ज्येष्ट्ठाकंडून आवर् 
जार्काराकंडून  प्रालत करून घेण्यात येईल.  या 
मावहतीमधील सवग संमती असलेल्या भार्ास मान्यता 
देऊन ही पपु्स्तका सवगत्र वाटण्यात येईल. 

8 वदनाकं 12  
ऑर्स्ट 
2022    

मोबाईल  
दुष्ट्पवरर्ाम : 
मार्गदशगन- 
चचा  

हल्ली मोबाईल वापरण्याचे प्रमार् कमालीचे वाढले 
असून, त्यामुळे अनेक समस्या वनमार् होत आहेत. 
ऑनलाइन फसवर्कू, ब्लॅकमेललर्, आर्मथक 
फसवर्कू या बाबींची मावहती देण्यासाठी र्ावातील 
ग्रामस्थाशंी संवाद साधावा.  मोबाईल मुळे होर्ारे 
आरोग्यावरील दुष्ट्पवरर्ाम, मुलाचं्या अभ्यासावर 
होर्ारा पवरर्ाम आवर् अनावश्यक बाबींमुळे वाया 
जार्ारा वळे याववर्षयी सववस्तर मार्गदशगन करण्यात 
याव.े 

आरोग्य 
अवधकारी व 
संर्र्क तज्ञ 

ग्रामपंचायत 

9 वदनाकं 12 
ऑर्स्ट 
2022    

अथग सािरता 
ववर्षयक 
वशबीर 

र्ावातील ग्रामस्थ व मवहला याचं्यासाठी अथगसािरता 
ववर्षयक वशवबराचंे आयोजन करण्यात यावे. यासाठी 
बाँका, पतसंस्था तसेच वावर्ज्य यंत्ररे् मधील व्यक्तीने 
मार्गदशगन कराव,े बचतीचे महत्त्व ऑनलाईन खरेदी, 
फसवर्कूा याबाबतही मार्गदशगन कराव.े 

बाँक अवधकारी/   
पतसंस्था 
अवधकारी 

ग्रामपंचायत 
 

10 वदनाकं 13 
ऑर्स्ट 
2022    

र्ोपाळाचंी 
पंर्त 

 र्ावातील अंर्र्वाडीत अनौपचावरक वशिर् घेर्ाऱ्या 
बालकासंाठी  र्ोपाळाचंी पंर्त हा उपक्रम हाती 
घेण्यात येईल. र्ावातील दानशूर व्यक्ती माफग त 
शाळेतील / अंर्र्वाडीतील बालकांना सकस 
अन्नधान्य देण्यात येईल. सात वदवस सलर् फळाचंी 
पंर्त हा उपक्रम र्ावातील अन्नदाते याचं्या माध्यमातून 
राबववण्यात येईल. यासाठी अन्नदात्याचं्या उपप्स्थतीत 
र्ोपाळाची पंर्त आयोवजत करण्यात येईल. 

दानशुर व्यक्ती ग्रामपंचायत 
 

11 वदनाकं 13 
ऑर्स्ट 
2022    

सेंवद्रय शेती: 
मार्गदशगन 

जवमनीचे आरोग्य सुधाररे् व जवमन ववर्षमुक्त 
होण्यासाठी व  सेंवद्रय अन्नधान्य वटकवण्यासाठी 
कायगशाळा आयोवजत कररे्. या कायगशाळेत 
कीटकनाशके, तर्नाशके, सेंवद्रय खते, रासायवनक 
खते याचंा जवमनीवर व मार्साच्या आरोग्यावर 
होर्ारा पवरर्ाम याबाबत जार्ीव जारृ्ती करण्यात 
येईल. देशी वार्, जैववक कीड वनयंत्रर्, अन्नप्रवक्रया, 
भाजीपाला प्रवक्रया याबद्दल मार्गदशगन करण्यात येईल. 

सवग ग्रामस्थ 
 

ग्रामपंचायत 
 

12 वदनाकं 13 
ऑर्स्ट 
2022    

शेतकरी 
मेळाव े: 
मार्गदशगन 

र्ावातील शेतकऱ्यांना एकत्र आर्नू त्याचं्यासाठी 
ववशेर्ष कायगक्रम आयोवजत करावा. यासाठी ग्रामसेवक 
तलाठी व कृर्षी ववभार्ाच्या अवधकाऱ्यानंी सहभार् 
घ्यावा.  तालुका स्तरीय कृर्षी कायालयातील 
अवधकारी यानंी र्ाव े वाटप करून प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीत एक अवधकारी जाईल लकवा कमगचारी 
जाईल, याची दिता घ्यावी रासायवनक खते, 

सवग ग्रामस्थ 
 

ग्रामपंचायत 
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कीटकनाशके याचं्या अवतरेकी वापरामुळे होर्ारे 
जवमनीचे नुकसान,  बाजार भाव, हवामान अंदाज या 
ववर्षयी शेतकऱ्यानंा मार्गदशगन कराव.े 

13 वदनाकं 14 
ऑर्स्ट 
2022    

पयावरर् 
संवधगन शपथ 

पयावरर् संवधगन ही काळाची र्रज असल्याने 
पयावरर्ाचा ऱ्हास होऊ नय,े वृिलार्वड करावी 
आवर् ललाप्स्टक बदंी करावी यासाठी सवांनी शपथ 
घेरे् अपेवित आहे. 
            ¨ आम्ही र्ावकरी शपथ घेतो की आम्ही 
वनसर्ाचे रिर् करू ललाप्स्टक वस्तू वापरर्ार नाही, 
वृि लार्वड करून आवर् त्याचे संवधगन करू तसेच 
वृितोड, वशकार, वनवा यापासून वनसर्ाला वाचवू ° 
पयावरर् शपथ र्ावातील सवग ग्रामस्थ व ववपीठाथी 
घेतील. 

ग्रामसेवक,  वन, 
कृर्षी ववभार्,  
सवग ग्रामस्थ 

ग्रामपंचायत 

14 वदनाकं 14 
ऑर्स्ट 
2022    

वृिारोपर् ऑर्स्ट मवहन्यामध्ये पावसाळा मध्यावर आलेला 
असतो, त्यामुळे या कालावधीत वृिारोपर् कायगक्रम 
सवग ग्रामपंचायतीनी हाती घ्यावा. वृिारोपर्ासाठी 
इंडेवमक वनस्पतींचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात 
यावा.  सामावजक वनीकरर् ववभार्ाने वनस्पतींची रोपे 
परुवण्याची जबाबदारी स्वीकारावी. प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीने कमीत कमी 750 वृिाचंी लार्वड 
करावी. वृि लार्वडी नंतर संवधगनासाठी ही झाडे 
र्ावातील युवक मंडळे, ववपीठाथी, मवहला बचत र्ट 
यानंा दत्तक देण्यात यावीत. 

ग्रामसेवक,  वन, 
कृर्षी ववभार्,  
वशिक 
ववदयाथी व 
ग्रामस्थ 

ग्रामपंचायत 

15 वदनाकं 15 
ऑर्स्ट 
2022    

प्रभात फेरी र्ावातील शालेय मुलाचं्या व महाववपीठालयीन मुलाचं्या 
माध्यमातून प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात याव.े 
सकाळी 7.00 वाजता सदरील प्रभातफेरी सुरू होईल. 
र्ावातील प्रमुख रस्त्यावरून ही प्रभात फेरी मार्गक्रमर् 
करेल, यावळेेस ववपीठाथ्यांच्या हातात र्ावातील 
क्रावंतकारकाचंी नावे असर्ारे फलक, अनसंर् हीरो 
याचंी नावे / फोटो असर्ारे फलक देण्यात येतील. 

शाळा / 
महाववपीठालय, 
शासकीय / 
वनमशासकीय 
कायालय 
व ग्रामस्थ 

ग्रामपंचायत  
 

16 वदनाकं 15  
ऑर्स्ट 
2022    

शालेय स्पधा र्ावातील युवती -युवक शालेय ववपीठाथी मवहला 
याचं्यासाठी वरे्वरे्ळ्या स्पधांचे आयोजन करण्यात 
याव.े यामध्ये प्रश्नमंजुर्षा, पारंपावरक खेळ यासारख्या 
स्पधांचा ववचार करण्यात यावा. 

वशिक व 
ववदयाथी, 
 सवग ग्रामस्थ 

ग्रामपंचायत  
 

17 वदनाकं 16 
ऑर्स्ट 
2022    

वकशोरी 
मेळाव े

र्ावातील अंर्र्वाडी सेववका /मदतनीस,  आशा वकग र 
व वपैीठकीय िेत्राशी संबवंधत तज्ञ याचं्या सहभार्ातून 
वकशोरी मेळाव्याचंे आयोजन करण्यात यावे. आरोग्य 
ववर्षयक मावहती तसेच समुपदेशन यामध्ये अंतभूगत 
असाव.े योग्य व सकस आहार बालवववाहाचे 
दुष्ट्पवरर्ाम यावरही अशा मेळाव्यातून चचा करण्यात 
यावी. 

वपैीठकीय 
अवधकारी / 
समुपदेशक 

ग्रामपंचायत  
 

18 वदनाकं 16 
ऑर्स्ट 
2022    

सासं्कृवतक 
कायगक्रम 
प्रबोधन / 
देशभप्क्तपर 
कायगक्रम / 
स्वराज्य फेरी 

र्ावातील लोककलाकार, वकतगनकार तसेच 
प्रबोधनकार यानंा देशभप्क्तपर ववचाराचंा कायगक्रम 
सादर करण्यास पे्रवरत करावे,  यामधून  सवग 
ग्रामस्थाना लोककलेववर्षयी, कलाकाराववर्षयी मावहती 
होईल. तसेच देशभप्क्तपर ववचार- प्रबोधनाचा / 
स्फुतीदायक र्ीत र्ायनाचा सासं्कृवतक कायगक्रम 

सवग ग्रामस्थ 
लोककलाकार 
प्रबोधनकार 
ववदयाथी व 
वशिक 

ग्रामपंचायत 
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पषृ्ठ 12 पैकी 12 

आयोवजत करण्यात यावा. 
१९ वदनाकं १७ 

ऑर्स्ट, 
२०२२ 

स्वराज्य 
महोत्सव 
सारं्ता 
समारोह 
स्वराज्य फेरी, 
देशभप्क्तपर 
वचत्रपट 
दाखववरे् 

स्वराज्य महोत्सव सारं्ता समारोह करताना प्रभात 
फेरीचे आयोजन कराव.े  देशभप्क्तपर स्फुतीदायक 
र्ीत र्ायनाचा सासं्कृवतक कायगक्रम, शाळेत / 
महाववपीठालयात ववपीठाथ्यांचा सासं्कृवतक कायगक्रम 
आयोवजत कररे् तसेच देशभप्क्तपर स्फुतीदायक 
वचत्रपट दाखववरे्.  

सवग ग्रामस्थ 
कलाकार 
ववपीठाथी व 
वशिक 

ग्रामपंचायत 

 

 
 
















