प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
शासन पशरपत्रक याशचका-6114/प्र.क्र.167/एस.डी-1
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबइ- 400 032
शदनांक: 05 शडसेंबर, 2014

वाचा 1) गृह शवभाग, शासन पशरपत्रक क्रमांक - 0313/714/प्र.क्र.62/शवशा-1 ऄ, शद. 14 जून, 2014
2) शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग पशरपत्रक क्र. संशकणग-2014/(100/14)/समन्वय कक्ष,
शद. 22 सप्िें बर, 2014
शासन पशरपत्रक दरवषी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक शदन व 15 ऑगटि रोजी टवातंत्र्यशदन समारं भ राज्यभर साजरे
करण्यात येतात. हे समारंभ सवग व्यवटथापनाच्या व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ध्वजारोहण करुन साजरे करण्यात
येतात. सदर शदवशी लहान अकारातील कागदी व प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजांची शवक्री मोठ्या प्रमाणात होत
ऄसते. शालेय तसेच महाशवद्यालयीन शवद्याथी राष्ट्रभक्ती व ईत्साहापोिी हे राष्ट्रध्वज शवकत घेतात. हे ध्वज
त्याच शदवशी सायंकाळी ककवा दु सऱ्या शदवशी आतटतत: िाकले जातात व त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा ऄवमान होतो.
काही वेळा राष्ट्रीय कायगक्रमाच्या वेळी तसेच शवशेष कला-शक्रडा कायगक्रमांच्या प्रसंगी वैयस्क्तकशरत्या
वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज आतटतत: िाकले जातात. रटत्यात आतटतत: शवखुरलेले राष्ट्रध्वज जर प्लास्टिकचे
ऄसतील तर, प्लास्टिक बरेच शदवस नष्ट्ि होत नसल्याने, ऄसे ध्वज बरेच शदवस त्या शिकाणी शदसतात.
राष्ट्रप्रशतष्ट्िेच्या दृष्ट्िीने ही बाब गंभीर अहे . केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने शदलेल्या शनदे शानुसार
राष्ट्रध्वजाकशरता प्लास्टिकच्या वापरास मान्यता नाही. राष्ट्रध्वजाचा अदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक
नागशरकाचे अद्य कतगव्य अहे. राष्ट्रध्वजाचा ऄवमान करणे व त्याची शविं बना होणे हे बोधशचन्हे व नांवे (ऄनुशचत
वापरास प्रशतबंध) ऄशधशनयम, 1950 व राष्ट्रीय प्रशतष्ट्िा ऄवमान प्रशतबंध ऄशधशनयम, क्र. 69 /1971 व क्र.
51/2005 तसेच ध्वजसंशहतेच्या तरतूदीनुसार दं डनीय ऄपराध अहे .
2.

शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभागाच्या संदभाशधन शद. 22 सप्िें बर, 2014 च्या पशरपत्रकान्वये

राष्ट्रध्वजाच्या ईशचत वापराबाबत मागगदशगक सूचना यापूवी शनगगशमत करण्यात अल्या अहे त. याबरोबरच
प्लाटिीक राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्याबाबत व राष्ट्रध्वजाचा मान राखला जाइल याबाबत या शवभागाच्या
ऄखत्याशरतील सवग शैक्षशणक संटथांना खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत अहे त.
i)

शैक्षशणक

संटथांमध्ये

शशकणाऱ्या

शवद्यार्थ्यांकडू न

कोणत्याही

प्रसंगी

प्लास्टिकच्या

राष्ट्रध्वजाचा वापर होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. याबाबत शवद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावे.
ii)

अवश्यकतेनुसार वैयस्क्तक वापरासािी छोट्या कागदी ध्वजांचा वापर करण्यात यावा.
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iii)

कागदी राष्ट्रध्वजाचा वापर करताना त्याचा योग्य मान राखला जाइल याची काळजी घ्यावी.

iv)

कागदी राष्ट्रध्वज रटत्यावर वा ऄन्य शिकाणी फेकून दे वू नयेत. तथाशप, ऄसे अढळल्यास
ककवा राष्ट्रध्वज खराब झाल्याचे अढळल्यास ते ध्वजसंशहतेतील तरतूदीनुसार सन्मानपूवक
ग
नष्ट्ि करण्यात यावेत.

v)

राष्ट्रध्वजाच्या वापराबाबतचे सवग ऄशधशनयम / अदे श / सूचनांची कािे कोरपणे ऄंमलबजावणी
करण्यात यावी.

vi)

यासंदभात शवद्यार्थ्यांना मागगदशगक सूचना शवद्यालयांच्या अवारात कायम टवरुपी फलकांच्या
सहाय्याने प्रदर्शशत करण्यात याव्यात.

vii)

शवद्यालयांच्या अवारात राष्ट्रध्वज वापराबाबतच्या अदे शाचा भंग झाल्यास संबशं धत
व्यवटथापनास जबाबदार धरण्यात येइल.

3.

सवग शजल््ांचे शशक्षणाशधकारी (प्राथशमक / माध्यशमक) यांनी वशरल सूचना सवग शैक्षशणक संटथांच्या

शनदशगनास अणून द्याव्यात. तसेच, यानुसार ऄंमलबजावणी होइल याची खात्री करावी.
सदर शासन पशरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतटथळावर ईपलब्ध
करण्यात अले ऄसून त्याचा संकेतांक 201412051043059021 ऄसा अहे. हा अदे श शडजीिल टवाक्षरीने
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.
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(प्रकाश िु बे)
सह सशचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालांचे सशचव, राजभवन, मुंबइ
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄप्पर मुख्य सशचव
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5. अयुक्त (शशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
6. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शशक्षण पशरषद, चनीरोड, मुंबइ.
7. शशक्षण संचालक (माध्य. व ईच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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8. शशक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. मुख्य कायगकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरषद (सवग)
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