“आंतरराष्ट्रीय योगदिन” सर्व शैक्षदिक र्
शासकीय कायालयांमध्ये साजरा करण्याबाबत.
दिनांक २१ जून, २०१8.

महाराष्ट्र शासन
शालेय दशक्षि र् क्रीडा दर्भाग
शासन पदरपत्रक क्रमांकः संकीिव ३०१7/प्र.क्र.41(II)/क्रीयुसे १
मािाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 08 जून, 2018.

र्ाचा :
1) शासन पदरपत्रक क्रमांकः संकीिव-3018/प्र.क्र.96/क्रीयुसे-1, दिनांक 08 जून, 2016.
2) सदचर्, आयुर्ि
े योग र् प्राकृदतक दचदकत्सा, युनानी, दसध्ि एर्ं होदमयोपथी (आयुष) मंत्रालय,
नर्ी दिल्ली यांचे क्र.डीन नं. एस-११०१२/7/२०१8-र्ाय ॲन्ड एन सेल,
दिनांक 0२.०2.२०१8 चे पत्र.

शासन पदरपत्रक :
संयुक्त राष्ट्रसंघाने “21 जून” हा दिर्स आंतरराष्ट्रीय योगदिन म्हिून घोदषत केलेला आहे.
5000 र्षाहू न अदिक परंपरा असिारी योग दर्द्या ही भारताने जगाला दिलेली िे िगी आहे. व्यक्तीच्या
शादररीक आदि आत्त्मक दर्कासासाठी योग दर्द्या सहात्ययभूत आहे. चौथ्या जागदतक योगा दिनाचे
आयोजन दि.२१.०६.२०१8 रोजी करण्यात येिार आहे. या कायवक्रमाचे आयोजन राज्यातील युर्ा र्गव
तसेच सर्व सामान्य व्यक्ती यांना मोठया प्रमािार्र सामार्ून घेऊन करार्याचे आहे. या संिभात योगा
उत्सर्, चचासत्र, कायवशाळा, सांस्कृदतक कायवक्रम इ. चे आयोजन शाळा, महादर्द्यालये, दर्द्यादपठे
यामिील दर्द्याथ्यांकडू न तसेच एन.एस.एस., नेहरु युर्ा केंद्र इ. युर्ा संघटनांमार्वत योगा संबंिी
कायवक्रमाचे आयोजन करण्यात यार्े. आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या कायवक्रमाच्या आयोजना संिभातील
अन्य मादहती www.ayush.gov.in या संकेत स्थळार्र उपलब्ि करण्यात आली आहे.
2.

दजल्हा पातळीर्र दजल्हादिकारी र् दर्भाग पातळीर्र दर्भागीय आयुक्त यांनी हा कायवक्रम

यशस्र्ी होईल यासाठी पुढाकार घ्यार्ा.
3.

या उपक्रमाकरीता आयुक्त, क्रीडा र् युर्क सेर्ा यांचे स्तरार्र राज्यस्तरीय नोडल अदिकारी

म्हिून नेमिुक करण्यात यार्ी.
4.

उपरोक्त आंतरराष्ट्रीय योगादिन साजरा करण्यासाठी प्रदशक्षकांना प्रदशक्षि िे िे, योगादिन

आयोजनाबाबत मागविशवन करिे इ. साठी १)कैर्ल्यिाम, लोिार्ळा, पुिे २) दि योगा इत्स्टट्यूट,
सांताक्रूझ, मुंबई ३) रमामिी अययंगार मेमोदरयल योगा इत्स्टट्यूट, पुिे या तीन प्रदतथयश योग संस्थांनी
सहकायव िे ण्याचे मान्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे औदचत्य सािून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये
योगदिन साजरा करण्याबाबतच्या सूचना शालेय दशक्षि र् क्रीडा दर्भागांतगवत सर्व क्षेदत्रय कायालयांना
याद्वारे िे ण्यात येत आहे त. आंतरराष्ट्रीय योगदिन सर्व शाळांसोबतच राज्यातील सर्व शासकीय
कायालयांमध्ये साजरा करण्याचा दनिवय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दिनांक 21
जून, 2018 रोजी योगदिन साजरा करण्यात येिार येिार आहे. त्याचप्रमािे सर्व शासकीय
कायालयांमध्ये आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यात यार्ा.
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३.

उपरोक्त संिभात स्थादनक स्तरार्र उपलब्ि होिाऱ्या सादहत्यामिून योगासाठी लागिाऱ्या

मॅटस् र् अन्य सािनांचा र्ापर करण्यास प्रािान्य िे ण्यात यार्े. तसेच योग दर्षयक कायवक्रमाच्या
आयोजनामध्ये दर्कलांग /दिव्यांग व्यक्तींचा सहभाग घेण्याच्या दृष्ट्टीने उदचत कायवर्ाही करण्यात यार्ी.
४.

सिर पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201806081736549621 असा आहे . हे पदरपत्रक दडजीटल
स्र्ाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार र् नार्ाने.

Rajendra
Shankarrao Pawar

Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School
Education And Sports Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d475
5ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar
Date: 2018.06.08 17:38:45 +05'30'

( राजेंद्र पर्ार)
उपसदचर्, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सदचर्
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सदचर्
3. मा. दर्रोिी पक्षनेता, दर्िानपदरषि /दर्िानसभा.
4. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सदचर् / स्र्ीय सहायक
5. मा.मुख्यसदचर्, महाराष्ट्र राज्य,
6. मंत्रालयीन दर्भागातील सर्व सदचर्, प्रिान सदचर्, अपर मुख्य सदचर्,
7. सर्व मंत्रालयीन दर्भाग,
8. प्रबंिक, मूळ न्यायशाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,
9. प्रबंिक, अपील न्यायशाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,
10. प्रिान सदचर्, महाराष्ट्र दर्िानमंडळ सदचर्ालय, मुंबई,
11. सदचर्, महाराष्ट्र लोक सेर्ा आयोग, मुंबई,
12. प्रबंिक, लोक आयुक्त र् उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
13. आयुक्त (दशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
14. आयुक्त (क्रीडा र् युर्क सेर्ा) महाराष्ट्र राज्य,पुिे.
15. सर्व दर्भागीय आयुक्त,
16. सर्व दजल्हादिकारी,
17. सर्व दजल्हा पदरषिांचे मुख्य कायवकारी अदिकारी,
18. मंत्रालयाच्या दनरदनराळया दर्भागांखालील सर्व दर्भाग प्रमुख / कायालय प्रमुख,
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१८. आयुक्त, सर्व महानगरपादलका,
१९. आयुक्त, राज्य दनर्डिूक आयोग, नर्ीन प्रशासन भर्न, पदहला मजला, मुंबई-20.,
२०. महासंचालक, मादहती र् जनसंपकव महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-32. (त्यांना
दर्नंती करण्यात येते की, त्यांनी आर्श्यक ते प्रदसध्िीपत्रक दनगवदमत करार्े, तसेच
आकाशर्ािी र् िू रिशवनद्वारे प्रदसध्िी द्यार्ी.)
२१. सदचर्, कैर्ल्यिाम, लोिार्ळा, पुिे. (आयुक्त, क्री.र् यु.से.सं.,पुिे यांच्यामार्वत).
२२. सदचर्,दि योगा इत्स्टट्यूट, श्री.योगेद्र मागव, प्रभात कॉलनी, सांताक्रूझ, मुंबई.
(आयुक्त, क्री.र् यु.से.सं.,पुिे यांच्यामार्वत).
२३. सदचर्,रमामिी अययंगार मेमोदरयल योगा इत्स्टट्यूट, पुिे (आयुक्त, क्री.र्
यु.से.सं.,पुिे यांच्यामार्वत).
२४. सर्व सह/उप सदचर्, शालेय दशक्षि र् क्रीडा दर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.
२५. दशक्षि संचालक (माध्यदमक र् उच्च माध्यदमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
२६. दशक्षि संचालक (प्राथदमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
२७. सर्व दर्भागीय दशक्षि उप संचालक.
२८. सर्व दशक्षिादिकारी (प्राथदमक/माध्यदमक), दजल्हापदरषि, दशक्षि

दनदरक्षक,

मुंबई(उत्तर/िदक्षि/पदिम)
२९. दशक्षिादिकारी/प्रशासन अदिकारी, महानगरपादलका.
३०. सर्व उप संचालक, क्रीडा र् युर्क सेर्ा (आयुक्त, क्री.र् यु.से.सं.,पुिे यांच्यामार्वत).
३१. सर्व दजल्हा क्रीडा अदिकारी, क्रीडा र् युर्क सेर्ा (आयुक्त, क्री.र् यु.से.सं.,पुिे
यांच्यामार्वत).
३२.

कक्ष अदिकारी (एसडी-४), शालेय दशक्षि र् क्रीडा दर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.

३३.

अर्र सदचर्, क्रीयुसे-२ र् ३.

३४. दनर्ड नस्ती, क्रीयुसे-१.
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