राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापराबाबत
महाराष्ट्र शासन
शालेय चशक्षण व क्रीडा चवभाग
शासन पचरपत्रक क्रमाांकः सांकीणण २०१४ /(१००/१४)/समन्वय कक्ष,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु िौक,
मांत्रालय, मुांबई - ४०० ०३२.
तारीख: 22 सप्टें बर, २०१४
वािा :
1) सामान्य प्रशासन चवभागािे पचरपत्रक क्र. एफएलजी १२०७/प्र.क्र.११/०७/३०,चदनाांक २३
ऑगस्ट २००७.
२) गृह चवभागािे पचरपत्रक क्र. ०३१३/७१४/प्र.क्र.६२/चवशा १ अ, चदनाांक १४ जून, २०१४.
शासन पचरपत्रक:
दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक चदन, १५ ऑगस्ट रोजी स्वातांत्र्यचदन व १ मे रोजी महाराष्ट्र
चदन समारांभ राज्यभर साजरे करण्यात येतात. हे समारांभ चवचवध शासकीय, चनमशासकीय तसेि खाजगी
सांस््ाांमाफणत ध्वजारोहण करुन साजरे करण्यात येतात. राष्ट्रध्वजाचवर्षयी असलेले प्रेम, चनष्ट्,ा, अचभमान
दशणचवण्याकचरता जनतेमाफणत वैयक्ततकचरत्या छोट्या व प्लॅक्स्टक राष्ट्रध्वजाांिा वापर करण्यात येतो.
राष्ट्रीय सणाांच्या चदवशी लहान आकारातील कागदी व प्लॅक्स्टकच्या राष्ट्रध्वजाांिी चवक्री मोठ्या
प्रमाणात होत असते. शालेय चवद्या्ी व लहान मुले याांच्यासह अनेक व्यतती राष्ट्रभतती व उत्साहापोटी
हे राष्ट्रध्वज चवकत घेतात. हे ध्वज त्याि चदवशी सायांकाळी ककवा दु स-या चदवशी इतस्तत: टाकले
जातात व त्यामुळे राष्ट्रध्वजािा अवमान होतो. काही वेळा राष्ट्रीय कायणक्रमाच्या वेळी तसेि चवशेर्ष कलाक्रीडाप्रसांगी वैयक्ततकचरत्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज इतस्तत: टाकले जातात. रस्त्यात इतस्तत:
चवखुरलेले राष्ट्रध्वज जर प्लॅक्स्टकिे असतील तर, प्लॅक्स्टक वरेि चदवस नष्ट्ट होत नसल्याने, असे ध्वज
बरेि चदवस त्या च,काणी चदसतात. राष्ट्रप्रचतष्ट्,ेच्या दृष्ट्टीने ही बाब गांभीर आहे . केंद्र शासनाच्या गृह
मांत्रालयाने चदलेल्या चनदे शानुसार राष्ट्रध्वजाकचरता प्लॅक्स्टकच्या वापरास मान्यता नाही. त्यामुळे
प्लॅक्स्टकच्या राष्ट्रध्वज चनर्ममतीस पायबांद घालण्याच्या दृष्ट्टीने त्यािे उत्पादक, चवक्रेते तसेि चवतरक
याांच्यावर सांबांचधत शासकीय यांत्रणाांनी य्ाचित कारवाई करावी.
राष्ट्रध्वजािा आदर करणे हे दे शाच्या प्रत्येक नागचरकािे आद्य कतणव्य आहे. राष्ट्रध्वजािा अवमान
करणे व त्यािी चवटां बना होणे हे बोधचिन्हे व नाांवे (अनुचित वापरास प्रचतबांध) अचधचनयम, १९५० व राष्ट्रीय
प्रचतष्ट्,ा अवमान प्रचतबांध अचधचनयम, १९७१ तसेि ध्वजसांचहतेच्या तरतुदीनुसार दां डनीय अपराध आहे.
त्यामुळे जनतेच्या बैयक्ततक वापरासा,ी छोट्या कागदी ध्वजािा वापर करण्यात यावा. त्ाचप, अशा
कागदी ध्वजािा वापर करताना त्यािा योग्य मान राखला जावा. तसेि असे राष्ट्रध्वज रस्त्यावर व अन्य
च,काणी फेकून दे वू नयेत, राष्ट्टध्वज खराब ााल्यािे आळळल्यास ते ध्वजसांचहतेतील तरतुदीनुसार नष्ट्ट
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करण्यात यावेत. राष्ट्टध्वजािा अवमान हो

नये यासा,ी तसेि राष्ट्रध्वजासा,ी प्लॅक्स्टकिा वापर

होणार नाही याकचरता आवश्यक कायणवाही करण्याच्या सूिना आपल्या चनयांत्रणाखालील सवण
कायालयाांना दे ण्यात याव्यात.
राष्ट्रध्वजािा योग्य तो मान राखला जावा, तसेि त्यािा अवमान हो

नये, यास्तव चजल्हाचधकारी

याांनी स््ाचनक पातळीवर नागचरकाांना आवाहन करुन तसेि चजल्हा, तालुका, ग्रामपांिायत पातळी,
मांडळे , महामांडळै , स््चनक स्वराज्य सांस््ा, माध्यचमक शाळा कचनष्ट्, महाचवद्यालये, आरोग्य सांस््ा अशा
शासकीय व चनमशासकीय यांत्रणेमाफणत तसेि स्वयांसेवी सांस््ा याांच्यामाफणत व स््ाचनक पोलीस
यांत्रणेच्या मदतीने राष्ट्रध्वजासा,ी प्लॅक्स्टकिा वापर होणार नाही आचण अशा प्रकाराांना आळा बसेल
यािी दक्षता घेण्यात यावी.
राष्ट्रध्वजािा योग्य मान राखण्यासा,ी जनजागृती करणे आवश्यक असल्याने स््चनक पातळीवर
स्वयांसेवी सांस््ा, चवद्या्ी, केबल वाचहन्या व प्रसार माध्यमे याांिे सहकायण घेण्याबाबत आपल्या
अचधपत्याखालील क्षेत्रीय कायालयाांना सूिना दे ण्यात याव्यात. राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापरासांदभात
जनजागृती करुन ध्वजसांचहतेतील चनयमाांिी काटे कोरपणे अांमलबजावणी करण्यािे चनदे श सांबांचधत
शासकीय यांत्रणाांना दे ण्यात यावेत. राष्ट्रध्वजाच्या अवमान प्रकरणामध्ये सांबांचधताांवर क,ोर कारवाई
करण्याबाबतच्या सूिना आपल्या अचधपत्याखालील सवण क्षेत्रीय कायालयाांना दे ण्यात याव्यात. तसेि
राष्ट्रध्वजाच्या वापराबाबतच्या सवण अचधचनयम/आदे श/सूिनािी काटे कोरपणे अांमलबजावणी करण्यात
यावी.
सदर शासन पचरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201409221458040621 असा आहे . हा आदे श
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काळण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( र.प्र.आटे )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मांत्री (शालेय चशक्षण) याांिे खाजगी सचिव
2. मा.मांत्री (क्रीडा) याांिे खाजगी सचिव
3. मा.राज्यमांत्री (शालेय चशक्षण) याांिे खाजगी सचिव
4. मा.राज्यमांत्री (क्रीडा) याांिे खाजगी सचिव
5. अपर मुख्य सचिव, गृह चवभाग याांिे स्वीय सहायक
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6. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन चवभाग याांिे स्वीय सहायक
7. आयुतत (चशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
८. चशक्षण सांिालक (प्रा्चमक), चशक्षण सांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
९. चशक्षण सांिालक (माध्य.व उच्ि माध्य.), चशक्षण सांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१०. चशक्षण सांिालक (प्रौळ चशक्षण व अल्पसांख्याांक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
११. सांिालक, महाराष्ट्र राज्य, शैक्षचणक सांशोधन व प्रचशक्षण पचरर्षद, पुणे
१२. सांिालक, महाराष्ट्र राज्य, पा,यपुस्तक चनमीती व अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळ,
(राज्य मांडळ), पुणे.
१३. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, पचरक्षा पचरर्षद, पुणे.
१४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यचमक व उच्ि माध्यचमक चशक्षण मांडळ (राज्यमांडळ),
पुणे.
१५. सांिालक, राज्य शैक्षचणक तांत्र तांत्रज्ञान “ बालचित्रवाणी ” आगरकर मागण,
पुणे-४११ ००४.
१६. राज्य प्रकल्प सांिालक, महाराष्ट्र राज्य, प्रा्चमक चशक्षण पचरर्षद, जवाहर बालभवन,
िनीरोड, मुांबई-४०० ००४
१७. सांिालक, महाराष्ट्र राज्य, शैक्षचणक चनयोजन व प्रशासन सांस््ा, (चनपा) चजल्हा
पचरर्षद मल्टी परपज हायस्कूल परीसर भडकल गेट, औरांगाबाद.
१८. आयुतत, (चक्रडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१९. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
२०. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
२१. चनवडनस्ती
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