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30 वा मजला, जागचतक व्यापार कें द्र, कफ परेड, म ांबई-5. 

चिनाांक :  14 जून, 2014. 
वािा - 1.  सामान्य प्रशासन चवभागािे पचरपत्रक क्र. एफएलजी 1207/प्र.क्र.11/07/30, 

      चि. 23 ऑगस्ट 2007 
 2.   ग्रामचवकास व जलसांधारण चवभागािे पचरपत्रक क्र. चरटपी 2613/प्र.क्र. 86/पांरा, 

      चि. 23 एचप्रल, 2013. 
 

शासन पचरपत्रक -  
िरवर्षी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक चिन व 15 ऑगस्ट रोजी स्वातांत्र्यचिन समारांभ राज्यभर 

साजरे करण्यात येतात. हे समारांभ चवचवध शासकीय, चनमशासकीय तसेि खाजगी सांस््ाांमाफफ त 
ध्वजारोहण करुन साजरे करण्यात येतात. राष्ट्रध्वजाचवर्षयी असलेले पे्रम, चनष्ट्ठा, अचभमान 
िशफचवण्याकचरता जनतेमाफफ त वयैक्ततकचरत्या छोट्या कागिी व प्लॅक्स्टक राष्ट्रध्वजाांिा वापर करण्यात 
येतो. 

राष्ट्रीय सणाांच्या चिवशी लहान आकारातील कागिी व प्लॅक्स्टकच्या राष्ट्रध्वजाांिी चवक्री मोठ्या 
प्रमाणात होत असते. शालेय चवद्या्ी व लहान म ले याांच्यासह अनेक व्यतती राष्ट्रभतती व उत्साहापोटी 
हे राष्ट्रध्वज चवकत घेतात. हे ध्वज त्याि चिवशी सायांकाळी ककवा ि सऱ्या चिवशी इतस्तत: टाकल ेजातात 
व त्याम ळे राष्ट्रध्वजािा अवमान होतो. काही वळेा राष्ट्रीय कायफक्रमाच्या वळेी तसेि चवशेर्ष कला-
चक्रडाप्रसांगी वयैक्ततकचरत्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज इतस्तत: टाकल ेजातात. रस्त्यात इतस्तत: 
चवख रलेले राष्ट्रध्वज जर प्लकॅ्स्टकिे असतील तर, प्लॅक्स्टक बरेि चिवस नष्ट्ट होत नसल्याने, असे ध्वज 
बरेि चिवस त्या चठकाणी चिसतात. राष्ट्रप्रचतष्ट्ठेच्या दृष्ट्टीने ही बाब गांभीर आहे. कें द्र शासनाच्या गृह 
मांत्रालयाने चिलेल्या चनिेशान सार राष्ट्रध्वजाकचरता  प्लॅक्स्टकच्या वापरास मान्यता नाही. त्याम ळे 
प्लॅक्स्टकच्या राष्ट्रध्वज चनर्ममतीस पायबांि घालण्याच्या दृष्ट्टीने त्यािे उत्पािक, चवके्रते तसेि चवतरक 
याांच्यावर सांबांचधत शासकीय यांत्रणाांनी य्ोचित कारवाई करावी.  

राष्ट्रध्वजािा आिर करणे हे िेशाच्या प्रत्येक नागचरकािे आद्य कतफव्य आहे. राष्ट्रध्वजािा अवमान 
करणे व त्यािी चवटांबना होणे हे बोधचिन्हे व नाांव े( अन चित वापरास प्रचतबांध ) अचधचनयम, 1950 व राष्ट्रीय 
प्रचतष्ट्ठा अवमान प्रचतबांध अचधचनयम, 1971 तसेि  ध्वजसांचहतेच्या तरत िीन सार िांडनीय अपराध आहे. 
त्याम ळे जनतेच्या वयैक्ततक वापरासाठी छोट्या कागिी ध्वजािा वापर करण्यात यावा. त्ाचप, अशा 
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कागिी ध्वजािा वापर करताना त्यािा योग्य मान राखला जावा. तसेि अस ेराष्ट्रध्वज रस्त्यावर वा अन्य 
चठकाणी फेकून िेवू नयेत. राष्ट्रध्वज खराब झाल्यािे आढळल्यास ते ध्वजसांचहतेतील  तरत िीन सार नष्ट्ट 
करण्यात यावते. राष्ट्रध्वजािा अवमान होऊ नये यासाठी तसेि राष्ट्रध्वजासाठी प्लॅक्स्टकिा वापर 
होणार नाही याकचरता आवश्यक कायफवाही करण्याच्या सूिना आपल्या चनयांत्रणाखालील सवफ 
कायालयाांना िेण्यात याव्यात . 

राष्ट्रध्वजािा योग्य तो मान राखला जावा, तसेि त्यािा अवमान होऊ नये, यास्तव चजल्हाचधकारी 
याांनी स््ाचनक पातळीवर  नागचरकाांना आवाहन करुन तसेि चजल्हा, ताल का, ग्रामपांिायत पातळी, 
मांडळे, महामांडळे, स््ाचनक स्वराज्य सांस््ा, माध्यचमक शाळा, कचनष्ट्ठ महाचवद्यालये, आरोग्य सांस््ा 
अशा शासकीय व चनमशासकीय यांत्रणेमाफफ त तसेि स्वयांसेवी सांस््ा   याांच्यामाफफ त व स््ाचनक पोलीस 
यांत्रणेच्या मितीने राष्ट्रध्वजासाठी प्लॅक्स्टकिा वापर होणार नाही आचण अशा प्रकाराांना आळा बसेल 
यािी िक्षता घेण्यात यावी. 

राष्ट्रध्वजािा योग्य मान राखण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक असल्याने स््ाचनक 
पातळीवर स्वयांसेवी सांस््ा, चवद्या्ी, केबल वाचहन्या व प्रसार माध्यमे याांिे सहकायफ घेण्याबाबत आपल्या 
आचधपत्याखालील क्षते्रीय कायालयाांना सूिना िेण्यात याव्यात. राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापरासांिभात 
जनजागृती करुन ध्वजसांचहतेतील चनयमाांिी काटेकोरपणे अांमलबजावणी करण्यािे चनिेश सांबांचधत 
शासकीय यांत्रणाांना िेण्यात यावते. राष्ट्रध्वजाच्या अवमान प्रकरणाांमध्ये सांबांचधताांवर कठोर कारवाई 
करण्याबाबतच्या सूिना आपल्या आचधपत्याखालील सवफ क्षते्रीय कायालयाांना िेण्यात याव्यात. तसेि 
राष्ट्रध्वजाच्या वापराबाबतच्या सवफ अचधचनयम / आिेश / सिूनाांिी काटेकोरपणे अांमलबजावणी 
करण्यात यावी. 

सिर शासन पचरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यािा सांकेताक 201406141303444029 असा आहे. हे पचरपत्रक 
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार व नावाने.  

  ( िारुशीला ताांबेकर ) 
  महाराष्ट्र शासनाच्या सह सचिव 
प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांिे सचिव. 
2. मा. म ख्यमांत्री याांिे अप्पर म ख्य सचिव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. मांत्री, गृह याांिे खाजगी सचिव. 
4. मा. राज्यमांत्री, गृह याांिे खाजगी सचिव. 
5. मा. मांत्री, मा. राज्यमांत्री याांिे खाजगी सचिव ( सवफ ). 
6. मा. चवधानसभा / चवधानपचरर्षि सिस्य ( सवफ ). 
7. मा. म ख्य सचिव, सामान्य प्रशासन चवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
8. अपर म ख्य सचिव, गृह चवभाग, म ांबई. 
9. पोलीस महासांिालक, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई. 
10. सवफ अपर म ख्य सचिव / सवफ प्रधान सचिव / सवफ सचिव, मांत्रालय, म ांबई. 
11. म ख्य राजचशष्ट्टािार अचधकारी, सामान्य प्रशासन चवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
12. आय तत, बृहन्म ांबई महानगरपाचलका, म ांबई. 
13. सचिव, चवधानमांडळ सचिवालय, चवधानभवन, म ांबई. 
14. सवफ चवभागीय आय तत. 
15. प्रबांधक, मूळ शाखा उच्ि न्यायालय, म ांबई ( पत्राने ). 
16. प्रबांधक अपील शाखा उच्ि न्यायालय, म ांबई ( पत्राने ). 
17.  पोलीस आय तत ( सवफ ). 
18.  सवफ पचरक्षते्रीय चवशेर्ष पोलीस महाचनरीक्षक ( सवफ ). 
19.  महासांिालक, माचहती व जनसांपकफ  सांिालनालय. 
20. चजल्हाचधकारी त्ा चजल्हािांडाचधकारी ( सवफ ). 
21. चजल्हा पोलीस अचधक्षक ( सवफ ). 
22. महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई. 
23.  महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई. 
24.  आय तत, महानगरपाचलका ( सवफ ). 
25.  म ख्य कायफकारी  अचधकारी, चजल्हा पचरर्षि ( सवफ ). 
26.  म ख्याचधकारी, नगरपचरर्षि ( सवफ ). 
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