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अबंर दिवग 
 
अनावश्यक व्हीआयपी कल्चर आणि वाहनांवरील लाल व अबंर दिव्यांचा गरैवापरासिंर्ाात मा. सवोच् च ् यायालयान  
कडक शब्िात राज्य सरकारांना सनुावल  होत  व तस च लाल व अबंर दिव्यांच  ननयमन करण्याच  आि श दिल  होत . 
त्यानसुार पररवहन ववर्ागान  ववर्ागननहाय व पिानसुार ननळ्या, अबंर व लाल दिव्यांच  वगीकरि क ल . या वगीकरिाच  
राजपत्र ४ एविल २०१४ रोजी िकाशशत करण्यात आल  आह .  
कोिाला कोित् या िकारचा दिवा वापरण् याच  अकाकार आह त याची मादहती खालील िमाि .   
 
 लगल दिवग, फ्लॅशरसा (गोल फिरणगरग):   
राज्यपाल, मखु्यमतं्री, उपमखु्यमतं्री, मुबंई उच् च ् यायालयाच  ्यायााीश, ववाान पररषि सर्ापती, ववाान सर्ा 
अध्यक्ष, कॅबबन ट मतं्री, ववकामडंळाचा ववरोाी पक्षन ता ह  मा् यवर, त् यांच् या शासक य वाहनावर, फ्लॅशरसह (गोल 
फिरिारा) लाल दिवा वापरू शकतात.   
 
 लगल दिवग, फ्लॅशरववनग (गोल न फिरणगरग):  
ववाान पररषि च  उपसर्ापती, ववाान सर् च  उपाध्यक्ष, सवा राज्यमतं्री, राज्य ननयोजन आयोगाच  कायाकारी अध्यक्ष, 
मखु्य सकचव, महाकावक्ता, राज्य ननवडिूक आयोग आयकु्त, लोकायकु्त, उपलोकायकु्त, महाराष्ट्र िशासक य 
्यायााीकरिाच  अध्यक्ष, राज्य ववत्त आयोगाच  अध्यक्ष, वाैाननक ववकास मडंळाचं  अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकस वा 
आयोगाच  अध्यक्ष, मखु्य मादहती आयकु्त ह  मा् यवर, त् याचं् या शासक य वाहनावर, फ्लॅशरववना (गोल न फिरिारा)  
लाल दिवा वापरू शकतात. या मा् यवरांच् या शासक य वाहनावंरील लाल दिवा चाल-ुबिं न होिारा आणि स्थिरपि  
कायम सरुू असिारा अस ल.  
 
 अबंर (केशरी रंगगचग) दिवग फ्लॅशरववनग (गोल न फिरणगरग):  
िाान सकचव, अपर मखु्य सकचव, सकचव, अपर मखु्य सकचव पिाला समकक्ष अकाकारी, पोशलस महासचंालक, 
महासचंालक पिाला समकक्ष अकाकारी, स्जल्हा पररषि अध्यक्ष, 'अ' आणि 'ब' वगा महानगरपालीकांच  महापौर,  
िाान मखु्य वनसरंक्षक, ववर्ागीय आयकु्त, िमखु स्जल्हा ्यायााीश, 'अ' आणि 'ब' वगा महानगरपालीकांच  आयकु्त ह  
मा् यवर, त् याचं् या शासक य वाहनावर, फ्लॅशरववना (गोल न फिरिारा), अबंर (क शरी रंगाचा) दिवा वापरू शकतात. 
 
 ननळग दिवग फ्लॅशरववनग (गोल न फिरणगरग):   
स्जल्हाकाकारी, उपववर्ागीय िंडाकाकारी, तालकुा िंडाकाकारी/तहसीलिार या अकाकार् यांच् या शासक य वाहनावर आणि  
पोलीसांची वाहनावंर फ्लॅशरववना (गोल न फिरिारा) ननळा दिवा अस ल. या शासक य वाहनावंरील ननळा दिवा चाल-ुबिं 
न होिारा आणि स्थिरपि  कायम सरुू असिारा अस ल.    
 
 जगंभळ्यग कगचेत, आतील दिव्यगचग लगल प्रकगश पडणगरग, चगल -बिं ाोणगरग दिवग: 
रुग्िवादहका आणि अस्ग्नशमन वाहन , जांर्ळ्या काच त, आतील दिव्याचा लाल िकाश पडिारा, चाल-ुबिं होिारा दिवा 
वापरू शकतील.   
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 फ्लॅशरसा अबंर दिवग फकंवग जथिर स रू रगाणगरग ननळग- लगल फकंवग ननळग-पगंढरग असग एकत्रित बा ववा रंगगचग दिवग: 
अनत महत् वाच् या व् यक् तीचंा (व्हीआयपी) एथकॉटा करिारी शासक य वाहन , अनत महत् वाच् या व् यक् तीचंा (व्हीआयपी) 
पायलट असिारी शासक य वाहन , फ्लॅशरसह अबंर दिवा फकंवा स्थिर सरुू राहिारा ननळा- लाल फकंवा ननळा-पांढरा असा 
एकबत्रत बहुववा रंगाचा दिवा वापरू शकतील.   
 
मात् वगचे:   
 वाहनांवरील दिव्याचंा गरैवापर करिार् यांवर कारवाई करण् याच  अकाकार िाि शीक पररवहन ववर्ागाला आह त.  
 सवासामा्य मािूसही दिव्याचंा गरैवापराबाबत पररवहन ववर्ागाकड  तक्रार करू शकतो. 
 उपरोक् त सवा दिव  िक् त शासक य वाहनांवरच वापरता य तील, खाजगी वाहनांवर अस  दिव  लावल् यास त  ब कायि शीर 
ठर ल. 
 खाजगी वाहनांवर कोिीही "पोलीस", "आमी" शलदहि , तत् सम स्थ टकर लावि , फकंवा अशी कच् ह  लावि  ब कायि शीर 
आह .  
 

 
 
 


