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Bharatiya Vidya Bhavan’s 

 Sardar Patel College of Engineering 
Munshi Nagar, Andheri (West), Mumbai - 400 058 

 
 

Ref No. WFH/2020/      Dated : 11.08.2020 
 

 

CIRCULAR 
 

 

Subject : Public Holiday on account of Gopal Kala (Dahi Handi) Festival  on 12th 

August 2020 and Anant Chaturdeshi on 1st September 2020.  

 

Reference : Government Circular, General Administration Department,  dated 7th 

December 2019.  

 

 

  

 With reference to above, the institute will remain closed on Wednesday the 11th August 

2020 on account of Gopal Kala (Dahi Handi) Festival  and on Tuesday the 1st September 2020 

on account of Anant Chaturdeshi. 

 

All the HoDs and Section Heads have to assign/reassign duties to the faculty 

members and non-teaching staff in their department with reference to Circular 

mentioned above  

 

 

                                                                                                                                    Sd/- 

I/c Principal 

 

Encl :  Government Circular dated 19th December 2019. 

 

 

 



गोपाळकाला (दहििंडी) व अनंत चतुददशी  हनहित्ताने  
स्थाहनक सुट्टी जािीर करणेबाबत...  

 
ििाराष्ट्र शासन 

सािान्य प्रशासन हवभाग 
शासन पहरपत्रक क्रिांकः सावदसु-1119/प्र.क्र. 69/29 

िंत्रालय, िादाि कािा िागद, िुतात्िा राजगुरु चौक, 
िंुबई-४०० ०३२  

हदनांक:  07 हडसेंबर, 2019 
शासन पहरपत्रक:  

शासन पहरपत्रक, सािान्य प्रशासन हवभाग क्र. सावदसु-११९६/प्र.क्र.५/९६/२९, हदनाकं १८ सप्टेंबर, 
१९९६ अन्वये िंुबई शिर व िंुबई उपनगर हजल्ियातील शासकीय /हनिशासकीय कायालयांना प्रहतवर्षी 
“अनंत चतुददशी” या हदवशी स्थाहनक सटु्टी घोहर्षत करण्याचे िान्य करण्यात आले आिे.  

तसेच सन 2007 पासून गोपाळकाला (दिीिंडी) हनिीत्ताने िंुबई शिर व िंुबई उपनगर हजल््ांसाठी 
स्थाहनक सटु्टी जािीर करण्यात येत आिे. त्यानुसार सन २०20 िध्ये पढुीलप्रिाणे िंुबई व िंुबई उपनगर 
हजल्ियातील सवद शासकीय /हनिशासकीय कायालयांना याद्वारे स्थाहनक सुट्टी (Local  Holiday) जािीर 
करण्यात येत आिे. 

 

अ.क्र. सुट्टीचा हदवस इगं्रजी तारीख भारतीय सौर हदनाकं वार 
1 गोपाळकाला (दहििंडी)  12 ऑगष्ट्ट, २०20  21 श्रावण शके १९42 बधुवार 
2 अनंत चतुददशी 01 सप्टेंबर, 2020 10 भाद्रपद शके 1942 िंगळवार 
 

२.        िे आदेश िंुबई शिर व िंुबई उपनगर हजल्ियातील शासकीय/हनिशासकीय कायालयानंा लागू 
िोतील.  
3.      वरील स्थाहनक सटु्टी शासन हनणदय क्रिांक पी ॲन्ड एस.नंबर पी-१३/II/बी, हदनांक ५ नोव्िेंबर, १९५८  
िधील तरतूदीनुसार जािीर करण्यात येत आिे . 
4. सदर पहरपत्रक ििाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 201912091645387407 असा आिे. िा आदेश हडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे.  

ििाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
        (ज. हज. वळवी) 
                                                                                                         उप सहचव 
प्रत, 

1. राज्यपाल यांच ेसहचव, 
 2. राज्यपाल यांच ेपहरवार प्रबधंक, 
 3. िुख्यिंत्री यांच ेप्रधान सहचव, िंत्रालय, िंुबई 
 4. सवद िंत्री/राज्यिंत्री यांच ेखाजगी सहचव/स्वीय सिायक, 
 5. हवरोधी पक्ष नेता, ििाराष्ट्र हवधान पहरर्षद / हवधानसभा, ििाराष्ट्र हवधानिंडळ सहचवालय यांच ेस्वीय सिाय्यक, 
 6. िुख्य सहचव, सािान्य प्रशासन हवभाग, िंत्रालय, िंुबई - 400 032, 
 7. अपर िुख्य सहचव/प्रधान सहचव/ सहचव, सवद िंत्रालयीन हवभाग, िंत्रालय, िंुबई, 
 8. सवद िंत्रालयीन हवभाग, िंत्रालय, िंुबई, 
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* 9. ििाप्रबधंक, उच्च न्यायालय, िंुबई, 
*       10. प्रबधंक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िंुबई 

 11. िुख्य आयकु्त, राज्य िाहिती आयोग, िंुबई 
   12. िुख्य आयुक्त, सेवा िक्क कायदा, िंुबई  

*       13. सहचव, राज्य हनवडणकू आयोग, नवीन प्रशासन भवन, 1 ला िजला, वीर नरीिन रोड, िंुबई 
*       14. सहचव, ििाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िंुबई. 
*       15. सहचव, ििाराष्ट्र हवधानिंडळ सहचवालय, िंुबई 
*       16. प्रबधंक, लोक आयकु्त व उप लोक आयुक्त यांच ेकायालय, िंुबई, 
         17. हवभागीय आयुक्त, कोकणभवन, नवी िंुबई, 
         १8. हजल्िाहधकारी, िंुबई शिर,िंुबई उपनगर, 
         19. िंत्रालयाच्या हनरहनराळया हवभागांखालील िंुबई शिर/िंुबई उपनगर हजल््ातील सवद हवभाग 

प्रिुख/कायालय प्रिुख, 
         20. अहधदान व लेखा अहधकारी, िंुबई, 
         21. हनवासी लेखापरीक्षा अहधकारी, िंुबई, 

*     22. ििासंचालक, िाहिती व जनसंपकद  ििासंचालनालय,िंत्रालय,िंुबई-400 032  
(त्यांना हवनंती करण्यात  येते की, त्यांनी  आवश्यक ते प्रहसध्दीपत्रक हनगदहित कराव,े तसेच 

आकाशवाणी व दूरदशदनद्वारे प्रहसध्दी   द्यावी) 
         23. हनवड नस्ती / सािान्य प्रशासन हवभाग-29 
*  पत्राद्वारे 


