
 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                     महाराष्ट्र शासन 

                                                         ग्राम विकास ि पंचायत राज विभाग 

     ७ वा मजला, बाांधकाम भवन, मर्झबन रोड, फोर्झ,  म ांबई - 400 001 
 

                          Email ID:- maharddat75@gmail.com        

  जा.क्र./स्वा.अ.म- ग्रा.वव./क्ष.ेअ./२०२२ प्र.क्र./29                  दि: ०६.07.20२२ 
 

प्रवत, 

      १. वजल्हाविकारी (सिव) 

      २. मुख्य कायवकारी अविकारी,  

          वजल्हा पररषद, (सिव) 

 

                    विषय :-स्िातंत्र्याचा अमृत महोत्सि अंतगवत “हर घर वतरंगा ” उपक्रम राबविण्याबाबत. 

                    संदभव:-1) पर्झर्न व साांस्कृविक कार्झ ववभाग, पत्र क्र.सांकीर्झ ८२२२/प्र.क्र.१८९ /साां का.४ वि २३/०६/२०२२  

 

       भारिीर् स्वािांत्र्र्ाला ७५ वर्ष ेपरू्झ होि असल्र्ाच्र्ा पार्श्झभमूीवर, जनिेच्र्ा मनाि  स्वािांत्र्र् लढ्र्ाच्र्ा स्मिृी 

िेवि रहाव्र्ाि, स्विांत्र सांग्रामािील अज्ञाि नार्क/क्राांविकारक/स्वािांत्र्र् सांग्रामाि घडलेल्र्ा ववववध घर्ना र्ाांचे स्मरर् व्हाव,े 

िसेच स्वािांत्र्र्ासाठी चेिवलेले स्फ वल्लांग कार्म िेवि रहाव ेव िशेभक्तीची जाज्वल्र् भावना कार्मस्वरूपी जनमानसाि 

राहावी, र्ा उद्दशेाने र्ा िवैिप्र्मान इविहासाचे अवभमानपवूझक सांस्मरर् करण्र्ासाठी विनाांक ११ ऑगस्र् २०२२ िे विनाांक 

१७ ऑगस्र् २०२२ र्ा कालावधीसाठी कें द्र शासनाच्र्ा मागझिशझक सचूनाांप्रमार् े“हर घर वतरंगा” हा उपक्रम राबववण्र्ाि 

र्ेि आह.े र्ाअन र्षांगाने पर्झर्न व साांस्कृविक कार्झ ववभागाच्र्ा विनाांक २०.०५.२०२२ च्र्ा शासन परीपत्रकान्वर्े सववस्िर 

मागझिशझक सचूना िणे्र्ाि आल्र्ा आहिे. राज्र् सरकारने हर घर वतरंगा अवभर्ानासाठी ग्रामीर् ववकास ववभागास राज्र् 

समन्वर् सांस्था म्हर्नू नामवनिेवशि केले आह,े र्ा उपक्रमाबाबि प ढीलप्रमार् ेसचूना िणे्र्ाि र्ेि आह.े 

 कें द्र शासनाच्र्ा मागझिशझक सूचनाांन सार विनाांक ११ ऑगस्र् २०२२ िे विनाांक १७ ऑगस्र् २०२२ र्ा कालावधीि 

राज्र्ािील प्रत्र्ेक नागररकाांच्र्ा घरावर िसेच सवझ शासकीर्/वनमशासकीर्/खाजगी अस्थापना/सहकारी 

सांस्था/शकै्षवर्क सांस्था र्ाांच्र्ा इमारिीवर राष्ट्रध्वजाची उभारर्ी स्वर्ांस्फूिीने करर् ेअपेवक्षि आह.े  

 विरांगा हा वनश ल्क असर्ार नाही, नागररकाांनी िो स्वच्छेने ववकि घणे्र्ासाठी लोकाांना प्रेररि करण्र्ाि र्ाव.े प्रत्र्ेक 

वजल्हावधकारी/ म ख्र् कार्झकारी अवधकारी, वजल्हा पररर्षिेला आवश्र्क असलेल्र्ा ध्वजाांची सांख्र्ा वनविि करर्े 

महत्त्वाचे आह.े   

 र्ा उपक्रमासाठी ग्रामीर् भागाि जवळपास १.४६ कोर्ी क र् ांबे/घरे असनू इिर कार्ाझलर्े, सांस्था वमळून १.५० कोर्ी 

ध्वज फडकविा र्ेईल असा अांिाज आह.े  

 ववववध स्िरािनू सहकार्झ वमळववण्र्ासाठी शाळा-कॉलेजेस, एनसीसी,  एनएसएस,  स्वर्ां सहाय्र्िा समहू, र् वा मांडळ  

इत्र्ािी मधनू विरांगा वॉलेंर्ीर्सझ म्हर्नू वनर् क्त करर्,े िसेच  स्थावनक स्िरावरून पालकमांत्री, खासिार, आमिार, 

स्थावनक स्वराज्र् सांस्थेिील पिावधकारी/सिस्र्,  इिर प्रविविि नागररक, खेळाडू, अवधकारी र्ाांचेद्वारा नागररकाांना हर 

घर विरांगा अवभर्ानाबाबि आवाहन करण्र्ाि र्ाव.े 
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 प्रत्र्ेक नागररकाने विरांगा र्ेंडा सांवहिाचे पालन कराव,े र्ाकरीिा नागररकाांना मावहिी िणे्र्ाि र्ावी. 

  कें द्र सरकारच्र्ा  मागझिशझक सचूनाांन सार ग्रामपांचार्ि स्िरावरील ग्रामपांचार्ि व ववववध सरकारी कार्ाझलर्े/सांस्था ह े 

साठवर्कू आवर् ववक्री कें द्र असिील, र्ाप्रमार् ेआपर्ास वनर्ोजन करावर्ाचे आह.े   

 महाराष्ट्राि खालीलप्रमार् ेविरांगा र्ेंडा प रवठािार आहिे, जेथनू ठोक स्वरुपाि आपर् र्ेंडा खरेिी करू शकिा.  

1. KVIC 

2. NCCF-कें द्र सरकार उपक्रम. 

3. GEM पोर्झल 

4. स्थावनक ववके्रिे, स्वर्ांसहाय्र्िा मवहला समहू इ. 

5. Indiamart सारखी ऑनलाइन खरेिी 

6. र्ावशवार् म ांबईि ि फ्लॅग कां पनी वसई, ि फ्लॅग शॉप इ. 

 िसेच भारि सरकारच्र्ा साांस्कृविक मांत्रालर्ाकडून कळववण्र्ाि आलेले काही विरांगा प रवठािाराचे सांपकझ  : 

श्री. कबीर क मार - ७०९१४७२५५५ , ८८००२६५७७९ ,  इमले - aniratcontracts@gmail.com र्ाप्रमार् ेअसनू 

म ांबईिील आर्खी एक प रवठािार श्री. प ष्ट्कर नाईक- ८८००४८८०३० , ९८५९५८८३२५ ह ेअसनू ज ेNCCF आवर् 

खरेिीिार र्ाांच्र्ाि समन्वर् साधनू िाल कास्िरावर र्ेंडे वार्पाची िर्ारी िशझववली आह.े   

 वरील ववके्रत्र्ाांना वकां वा स्थावनक ववके्रत्र्ाांना आपल्र्ा वजल्यािील आवश्र्क घराांच्र्ा सांख्र्ेन सार प रवठा आिशे विला 

जाऊ शकिो. विरांगा र्ेंडा साठवर्कू केलेल्र्ा ग्रामपांचार्ि र्ेथनू स्थावनक नागररकाांनी स्वर्ांस्फूिीने विरांगा खरेिी 

करण्र्ाबाबि ग्रामपांचार्ि के्षत्राि जार्ीवजागिृी वनमाझर् करून हर घर विरांगा उपक्रम र्शस्वी करण्र्ाि र्ावा. 

 ‘हर घर विरांगा’ उपक्रमाांिगझि वजल्यािील घराांची, सांस्थाची वनवििी, त्र्ासाठी आवश्र्क र्ेंडेची सांख्र्ा, त्र्ाांची खरेिी, 

वविरर्, उत्पािन, प्रत्र्क्षाि र्ेंडे लावर् ेइ. सवझ बाबींची पिूझिा, सांपरू्झ वनर्ोजन आपले स्िरावरून / वजल्हास्िरावरून 

करण्र्ाची जबाबिारी आपली राहील, र्ाची कृपर्ा नोंि घ्र्ावी.       

र्ा उपक्रमाची वजल्हास्िरावर प ढीलप्रमार् ेकार्ाझन्वर्न सवमिी असेल .  

वजल्हास्तरीय कायावन्ियन सवमती  

1 वजल्हावधकारी  अध्र्क्ष  

2 म ख्र् कार्झकारी अवधकारी, वजल्हा पररर्षि  सहअध्र्क्ष  

3 पोलीस अधीक्षक उपाध्र्क्ष  

4 ववद्यापीठाचे क लसवचव द्वारा उक्त प्रविवनधी  सिस्र् 

5 म ख्र्ावधकारी, नगरपावलका  सिस्र् 

6 वजल्हा शल्र्वचवकत्सक  सिस्र् 

7 वजल्हा क्रीडा अवधकारी  सिस्र् 

8 वजल्हा मावहिी अवधकारी  सिस्र् 

9 महाप्रबांधक, वजल्हा उद्योग कें द्र  सिस्र् 

10 वजल्हा खािी व ग्रामोद्योग अवधकारी  सिस्र् 

11 समन्वर्क, MSRLM सिस्र् 

12 उपम ख्र् कार्झकारी अवधकारी (पांचार्ि), वजल्हा पररर्षि  सिस्र् सवचव  
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या उपक्रमाचे  वनयोजन पुढीलप्रमाणे असािे . 

अ.क्र. उपक्रम   कालाििी  

1 कार्झक्रमाची रूपरेर्षा, घराांची सांख्र्ा-लक्ष्र् वनधाझररि करून शासनास कळववर् े 08 ज लै  

2 
ववववध स्िरावर ‘हर घर विरांगा’ उपक्रमाबाबि प्रवशक्षर्, जार्ीवजागिृी करर्,े 

वजल्याांना वनिशे िेर् े   
 7 ज लै िे 15  ज लै   

3 ववववध स्िरावर लक्ष्र् सांख्र्ान सार र्ेंडा प रवठािार वनविि करर् े 11 ज लै िे 15  ज लै 

4 
शाळा-कॉलेजसे, एनसीसी,  एनएसएस,  र् वा मांडळ  इत्र्ािी मधनू विरांगा 

वॉलेंर्ीर्सझ म्हर्नू वनर् क्त करर्े    
16 ज लै िे 20  ज लै 

5 
ग्रामीर् भागाि राज्र्ािील घराांवर, ि काने, ववववध सांस्था, कार्ाझलर्ाांवर विरांगा 

फडकववर्सेाठी उपलब्ध र्ेंड्र्ाची सांख्र्ा वनधाझररि करर् े   
20 ज लै िे 30  ज लै 

 

अवधक मावहिीसाठी सांिभीर् शासन पररपत्रक व सािरीकरर् सोबि जोडले आह.े 

र्ा उपक्रमासाठी केलेल्र्ा कार्झवाहीचा अहवाल र्ा कार्ाझलर्ास व पर्झर्न व साांस्कृविक कार्झ ववभाग, हुिात्मा राजग रू 

चौक, मिाम कामा मागझ, मांत्रालर्, म ांबई र्ाांना खालील ईमेलवर पाठववण्र्ाि र्ावा. 

maharddat75@gmail.com,  mahaculture@gmail.com,  maha.amrutbharat@gmail.com 

 

सोबत – १. सांिभीर् पररपत्रक  

             २. सािरीकरर् 

   

     
       (राजेश कुमार, भा.प्र.से ) 

अपर म ख्र् सवचव 

ग्राम ववकास व पांचार्ि राज ववभाग  

प्रत :-  

1. मा. म ख्र् सवचव, महाराष्ट्र शासन  
2. अपर म ख्र् सवचव, सावझजवनक बाांधकाम ववभाग, मांत्रालर्, म ांबई 

3. अपर म ख्र् सवचव, गहृ ववभाग,मांत्रालर्,म ांबई 

4. प्रधान सवचव, सामान्र् प्रशासन ववभाग(राजवशष्टाचार), मांत्रालर्, म ांबई 

5. प्रधान सवचव, शालेर् वशक्षर् ववकास ववभाग, मांत्रालर्, म ांबई 

6. प्रधान सवचव, उच्च व िांत्र वशक्षर् ववभाग, मांत्रालर्, म ांबई 

7. सवचव, पर्झर्न व साांस्कृविक कार्झ ववभाग, मांत्रालर्, म ांबई 

8. सवचव, सामावजक न्र्ार् ववभाग, मांत्रालर्,म ांबई 

9. सवचव, आविवासी ववकास ववभाग, मांत्रालर्,म ांबई 

10. सवझ ववभागीर् आर् क्त र्ाांना मावहिी व कार्झवाहीसाठी  

11. वजल्हा नोडल अवधकारी, स्वािांत्र्र्ाचा अमिृ महोत्सव, िथा उपम ख्र् कार्झकारी अवधकारी (पांचार्ि),  

वजल्हा पररर्षि (सवझ) र्ाांना िात्काळ कार्झवाहीसाठी. 
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 “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अतंर्गत   
 “हर घर झंडा”उपक्रम राबववण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
पयगटन व सासं्कृवतक कायग ववभार् 

शासन पवरपत्रक क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. ११० (भार्-२)/सा.ंका.4 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
वदनाकं : 20 जून, २०2२ 

 

वाचा :-  1) कें द्र शासनाच्या संस्कृवत मंत्रालयाचे सादरीकरर्  
                 वदनाकं १२ एवप्रल, २०२२ व वदनाकं २० मे, २०२२ 
   २) भारतीय ध्वज संवहता २००५    

 

प्रस्तावना  :-  
 भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वरे्ष पूर्ग होत असल्याच्या पार्श्गभमूीवर, जनतेच्या मनात या 
स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत रहाव्यात, स्वातंत्र्य संग्रामातील अज्ञात नायक/ 
क्रावंतकारक/ स्वातंत्र्य संग्रामात घडलेल्या ववववध घटना याचंे स्मरर् व्हावे, स्वातंत्र्यासाठी 
चेतवलेले स्फुल्लिंर् कायम तेवत रहाव े व देशभक्तीची जाज्वल्य भावना कायमस्वरूपी 
जनमानसात रहावी, या उदे्दशाने या दैवदप्यमान इवतहासाचे अवभमानपूवगक संस्मरर् 
करण्यासाठी “आजादी का अमृत महोत्सव” अर्थात “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत 
वदनाकं 11 ऑर्स्ट 2022 ते वदनाकं 17 ऑर्स्ट 2022 या कालावधीमध्ये कें द्र शासनाच्या 
सूचनेनुसार "हर घर झंडा" हा उपक्रम राबववण्यात येत आहे.  
 

2. कें द्र शासनाच्या संस्कृवत मंत्रालयाने “हर घर झंडा” या ववर्षयावरील 
वद.12.04.2022 व वद. 20.05.2022 च्या दोन स्वतंत्र सादरीकरर्ादं्वारे या कायगक्रमाच्या 
आयोजनाच्या अनुर्षंर्ाने ववववध वनदेश वदलेले आहेत. त्यामध्ये, (१) या उपक्रमातंर्गत सवग 
शासकीय/ वनमशासकीय/ खाजर्ी आस्र्थापना /सहकारी संस्र्था/ शैक्षवर्क संस्र्था यानंी 
त्याचं्या इमारतींवर व नार्वरकानंी स्वत:च्या घरावर राष्ट्रध्वजाची उभारर्ी स्वयंस्फूतीने 
करण्यासाठी सकारात्मक प्रभावी प्रवसद्धी मोवहम राबववण्यात यावी. (२) याबाबत सुक्ष्म 
वनयोजनबद्ध कायगक्रम आखण्यात येऊन उपरोक्त कालावधीत सदर उपक्रम यशस्वीपरे् पार 
पाडण्यात यावा. (३) या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावर्ीसाठी सवग शासकीय/ 
वनमशासकीय यंत्रर्ानंी प्रसार माध्यमातून जार्ीव-जारृ्तीची मोवहम प्रभावीपरे् राबवावी.  
(४) स्र्थावनक स्वराज्य संस्र्था, पोलीस यंत्रर्ा, शाळा व महाववद्यालये, पवरवहन, आरोग्य कें दे्र, 
स्वस्त भाव धान्य दुकाने, सहकारी संस्र्था अशा सवग सामान्य नार्वरकाशंी वनर्डीत यंत्रर्ाचंा 
वापर करुन सदर कायगक्रम यशस्वी करावा, अशा सूचनाचंा समावशे आहे. कें द्र शासनाच्या 
“हर घर झंडा” उपक्रम राबववण्याबाबतच्या वद. 12.04.2022 च्या सादरीकरर्ाचंी प्रत  सवग 
मंत्रालयीन ववभार् तसेच वजल्हावधकारी यानंा पाठववण्यात आली आहे. तसेच, 
वद.20.05.2022 च्या सादरीकरर्ाची प्रत सवग मंत्रालयीन ववभार्, ववभार्ीय आयुक्त, 
वजल्हावधकारी, पोलीस आयुक्त, मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद, आयुक्त, 
महानर्रपावलका यांना   यापूवीच पाठववण्यात आली आहे. कें द्र शासनाने वदलेल्या सदरच्या 
मार्गदशगक सूचना सवग ववभार्ाचं्या पुनश्च: वनदशगनास आर्ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
होती.    
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शासन पवरपत्रक :- 
 भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वरे्ष पूर्ग होत आहेत.  या र्ौरवशाली पवावनवमत्त वदनाकं १२ 
माचग, २०२१ ते वदनाकं १५ ऑर्स्ट, २०२३ या कालावधीत “आजादी का अमृत महोत्सव” या 
उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत कें द्र शासनाने कळववले आहे.  त्यानुसार राज्यात सदर 
कालावधीमध्ये “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा करण्याबाबत शासन 
वनर्गय/शासन पत्रादं्वारे यापूवीच वळेोवळेी सूचना वदलेल्या आहेत.  कें द्र शासनाच्या संस्कृवत 
मंत्रालयाने जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व देशभक्तीची 
जाज्वल भावना कायम स्वरुपी मनात राहावी व त्याचे संस्मरर् व्हाव ेया उदे्दशाने “आजादी 
का अमृत महोत्सव” अंतर्गत वदनाकं 11 ऑर्स्ट 2022 ते वदनाकं 17 ऑर्स्ट 2022 या 
कालावधीमध्ये देशभरात "हर घर झंडा" हा उपक्रम राबववण्याचे वनवश्चत केले आहे.  या 
उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावर्ीसाठी कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचना एकवत्रतवरत्या 
खालीलप्रमारे् पुन्हा उद्धतृ करण्यात येत आहेत :-   
 

1) सवग शासकीय / वनमशासकीय यंत्रर्ानंी प्रसार माध्यमातून देशावभमान व जार्ीव-
जारृ्तीची मोवहम प्रभावीपरे् राबवावी.   

2) वदनाकं 11 ते 17 ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत प्रत्येक शासकीय/वनमशासकीय व 
खाजर्ी आस्र्थापनावंर तसेच, प्रत्येक घर व इमारतींवर राष्ट्रध्वज उभाररे्साठी 
नार्रीकानंा प्रोत्साहीत कराव.े 

3) नार्वरकानंी राष्ट्रध्वज स्वत: ववकत घेऊन उभारण्यासाठी त्यानंा पे्ररीत कराव.े  
4) सदर राष्ट्रध्वज उभारर्ीसाठी जास्तीत जास्त प्रवसद्धी करावी. यामध्ये प्रामुख्याने 

सामावजक माध्यमाचंा जास्तीत जास्त वापर करण्यात यावा.  
5) कें वद्रय रृ्ह ववभार् याचं्या वदनाकं 30 वडसेंबर 2021 रोजीच्या अवधसूचनेन्वये 

भारतीय ध्वज संवहता 2002 भार्-1 मधील पवरच्छेद 1.2 मधील राष्ट्रध्वज हे 
“हाताने कातलले्या ल्लकवा ववर्लले्या लोकर/सुत/वसल्क/खादी कापडापासून 
बनववलेला असेल”, या  तरतूदीमध्ये बदल करण्यात आला असून सदर बदलानुसार 
राष्ट्रध्वज  हे हाताने कातलेल्या आवर् हाताने ववर्लेल्या ल्लकवा मशीनद्वारे तयार 
केलेल्या सुत / पॉवलस्टर/ लोकर/ वसल्क/खादी पासून बनववलेल्या कापडाचे 
असावते असा उिंेख केला आहे. या बदललेल्या तरतूदीनुसार तयार करण्यात 
आलेल्या राष्ट्रध्वजाचा वापर या प्रयोजनासाठी करता येईल. 

6) संर्ीतातूनही राष्ट्रध्वजाबाबत वरे्वरे्ळ्या पद्धतीने सादरीकरर् करता येईल. 
7) "हर घर झंडा" या कायगक्रमाच्या अनुर्षंर्ाने वनयोजनबद्ध कायगक्रमाची आखर्ी 

करावी. 
8) या उपक्रमामध्ये राज्य / देशातील / परदेशातील  सहभार्ी होर्ाऱ्या व्यक्तींची नोंद 

घ्यावी. 
9) राष्ट्रध्वज  मुबलक उपलब्ध होरे्बाबत खात्री संबंवधत यंत्रर्ानंी करावी.  
10) ऑनलाईन व ऑफलाईन राष्ट्रध्वज ववक्री कें द्र राज्याने उपलब्ध करुन द्याव े 
11) भारतीय ध्वज संवहतेचे पालन व्हाव े व जार्ते-अजार्तेपर्ी राष्ट्रध्वजाचा अपमान 

होऊ नय,े याची दक्षता घेण्याबाबत नार्वरकांमध्ये जार्ीव-जारृ्ती करावी.   
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12) “हर घर झंडा” या उपक्रमातंर्गत कायगक्रमाची छायावचत्रे, वचत्रवफती, ध्वनीमुद्रर् इ. 
कें द्र शासनाच्या संस्कृवत मंत्रालयाच्या amritmahotsav.nic.in या संकेत स्र्थळावर 
अपलोड कराव.े  

13) नार्वरकामंध्ये या उपक्रमाबाबत रुची वनमार् करण्यासाठी वबेसाईट, ई-कॉमसग 
तसेच राष्ट्रध्वज भटे देरे् अशा माध्यमाचंा आधार घेण्यात यावा.  

14) स्र्थावनक स्वराज्य संस्र्था, पोलीस यंत्रर्ा, शाळा व महाववद्यालये, पवरवहन, आरोग्य 
कें दे्र, स्वस्त भाव धान्य दुकाने, सहकारी संस्र्था अशा सवग सामान्य नार्रीकाशंी 
वनर्डीत यंत्रर्ाचंा वापर करुन सदर कायगक्रम यशस्वी करण्यात यावा.  याबाबतचा  
मार्गदशगक कृती आराखडा सोबत पवरवशष्ट्ट “अ”  मध्ये दशगववण्यात आला आहे.   

 

२. सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्र्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संर्र्क साकेंताकं क्रमाकं 
202206201819218223 असा आहे. हे शासन पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षावकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 
   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 

सोबत - पवरवशष्ट्ट - अ 
 

           ( ववलास रा. र्थोरात ) 
          उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव, राजभवन, मंुबई 
2. मा. मुख्यमंत्री महोदय याचंे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा. मंत्री (सासं्कृवतक कायग) / मा. राज्यमंत्री (सासं्कृवतक कायग) याचं ेखाजर्ी सवचव, 

मंत्रालय, मंुबई 
5. सवग अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
6. सवग ववभार्ीय आयुक्त 
7. सवग पोलीस आयुक्त 
8. सवग वजल्हावधकारी 
9. सवग वजल्हा पोलीस अधीक्षक 
10. सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद  
11. सवग आयुक्त, महानर्र पावलका 
12. सवग मुख्य अवधकारी, नर्र पावलका / नर्र पंचायत 
13. सवग पंचायत सवमतीचे र्ट ववकास अवधकारी 
14. पयगटन व सासं्कृवतक कायग ववभार्ाच्या अवधपत्याखाली सवग क्षवेत्रय अवधकारी 
15. संचालक, सासं्कृवतक कायग संचालनालय, मंुबई 
16. वनवड नस्ती, सा.ंका.४. 
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Digitally signed by VILAS RAMRAO THORAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 
AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
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शासन पवरपत्रक क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. ११० (भार्-२)/सा.ंका.4 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अतंर्गत  “हर घर झंडा”उपक्रम राबववण्याबाबत 

पवरवशष्ट्ट - अ  
(अ) कृती आराखडा : ग्राम पंचायती 

 सवग ग्राम पंचायती - ग्रामीर् प्रसारासाठी महत्वपूर्ग माध्यम  
 संबंवधत ववभार्ाचं्या स्तरावर आवश्यक असलेल्या ग्राम पंचायतींच्या प्रमुखाबंरोबर  

संपकग  सत्रे / चचासत्र ेयाचंे आयोजन कराव.े 
 प्रत्येक र्ावात ध्वज ववतरर् आवर् ववक्री कें द्राची वनवश्चती करावी.  
 बचत र्टाचंा सहभार्   :स्र्थावनक वशलाई काम करर्ाऱ्या र्टादं्वारे ध्वजाचंी वशलाई / 

वनर्ममती करता येईल. 
 ववक्री / ववतरर् कें द्र म्हर्नू  ग्रामपंचायत कायालयांचा उपयोर् करुन घ्यावा.   
 ग्राम पंचायतींद्वारे ध्वजाचंी मोठ्या प्रमार्ावर खरेदी करता येईल.  सदर खरेदी 

स्र्थावनक घराचं्या संख्येवर आधारीत असावी.   
 सवग शासकीय इमारती / संस्र्थावंर ध्वजारोहर् कराव.े 
 स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींना सहभार्ी करुन घ्याव.े 

 

(आ) कृती आराखडा : आरोग्य कें दे्र, रुग्र्ालये + ANM 

 आरोग्य उपकें दे्र, प्रार्थवमक आरोग्य कें दे्र, सामुदावयक आरोग्य कें दे्र, उपववभार्ीय 
रुग्र्ालये आवर्  वजल्हा रुग्र्ालये याचंा या उपक्रमात महत्वपूर्ग सहभार् अपेवक्षत 
आहे.  

 संदेश वहन सावहत्य - प्रवसध्दी पत्रके, उभ े फलक, बॅनसग इ. स्र्थावनक भार्षेत 
ठळकपरे् प्रदर्मशत करावते.    

 प्रसुवतरृ्हातील सहाय्यक पवरचावरकानंा वतरंग्याची मावहती असलेल्या पुस्स्तका  
(स्ललप बुक्स) याचंे वाटप कराव.े  

 लहान मुलानंा रंर् देण्यासाठी छापील आकृत्या, छापील कार्द (कटआउट्स, 
ल्लप्रटआउट्स) उपलब्ध करुन द्यावते. 

 रुग्र्ालयातील प्रवतक्षा कक्षामध्ये वडवजटल पडदे लावावते, ध्वज आवर् कायगक्रम 
संबंवधत मावहती प्रदर्मशत करावी, वतरंर्ा ध्वजर्ीत लावाव,े आजादी का अमृत 
महोत्सव इ. बाबतचे वचत्रपट दाखवावते.  
 

(इ) कृती आराखडा : रास्त भाव धान्य दुकाने (वाजवी ल्लकमतीची दुकाने)  

 रास्त भाव दुकाने :- ध्वज ववतरर् ववक्री कें द्र म्हर्नू काम पाहाव.े  
 या दुकानामंध्ये आवर् त्याच्या सभोवताली पूवग ध्वनीमुवद्रत संदेश, सावंर्वतक 

जावहराती (ल्लजर्ल), राष्ट्रध्वजावरील मावहती माईकवर प्रसावरत करावी.  
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(ई) कृती आराखडा: शाळा आवर् महाववद्यालये 

 वशक्षक आवर् मुख्याध्यापक याचं्यामाफग त जार्ीव-जारृ्ती कररे्. सदर योजनेचा 
प्रचार, प्रसार करण्यासाठी या माध्यमाचा वापर करावा.  

 राष्ट्रध्वजाला समर्मपत ववशेर्ष संमेलने / वशबीरे / चचासत्र इ. चे आयोजन कराव.े   
 #hargharjhanda या हॅशटॅर्खाली समाज माध्यमांवर छायावचत्र ेप्रसावरत करावीत.  

राज्य/वजल्हा/शाळेचा उिंेख करुन सोशल मीवडयावर फोटो शेअर करावते.  
 पालकाचंा सहभार् :- सवग पालकानंा सहभार्ी होण्यासाठी ववशेर्ष दैनंवदन सूचना 

पत्रे, पत्रके ववतरीत करावीत.  
 पालक वशक्षक सभा :- हर घर झंडा ववर्षयी मावहती देण्यासाठी पालक वशक्षक सभाचंे 

आयोजन कराव.े 
 

(उ) कृती आराखडा : पोलीस 

 पोलीस महासंचालकादं्वारे हर घर झंडा या कायगक्रमाबाबत ववशेर्ष बैठकांचे आयोजन 
कराव.े  

 ववशेर्ष वतरंर्ा मानवदंना संचलने आयोवजत करावीत.   
 हर घर झंडा या कायगक्रमाववर्षयी प्रचार, प्रसार व जार्रुकतेसाठी प्रचार सावहत्य, 

पवत्रका व इतर सावहत्य ववतरीत कराव.े   
 पर्थनाट्ादं्वारे वतरंग्याची आर्-बार्-शान या संकल्पनेचा प्रसार करण्यात यावा.  
 पोवलस स्टेशन पवरसरात - फलक, प्रवसध्दीपत्रके, उभ े फलक (स्टँडी) लावरे् व 

ध्वजारोहर् कररे्.    
 पोवलस वसाहतींमध्ये राष्ट्रध्वजाची ववक्री व ववतरर् कें दे्र वनमार् करण्याची ववशेर्ष 

मोहीम घ्यावी.   
 सवग पोलीस कमगचाऱ्यानंी त्याचं्या वसाहतींमध्ये /घरी ध्वजारोहर् कराव.े  
 प्रत्येक पोलीस तपासर्ी नाक्यावर वतरंर्ा ध्वजाची प्रवसध्दीपत्रके लावावी. 

 

(ऊ) कृती आराखडा : पवरवहन सुववधा 

 राज्य पवरवहनच्या बसेस “हर घर झंडा” याच्या संदेशाने रंर्ववल्या जाव्यात.   
 पर्थकर व तपासर्ी नाके याचंे माध्यमातून हर घर झंडा या कायगक्रमाचा प्रचार, प्रसार 

व जार्रुकता वनमार्ग करण्यासाठी मावहती पुस्स्तका, प्रवसध्दी पत्रके इ.  ववतवरत 
कररे्. 

 अंतरसंपकग  (इंटरकॉम) आवर् ध्वनीवचत्रमुद्रर् (स्व्हवडओ) प्रर्ालीद्वारे राज्यातंर्गत 
प्रवासी बसेसमध्ये - सावंर्वतक जावहराती (ल्लजर्ल्स), ध्वनीमुवद्रत ध्वजर्ीत वाजववरे्, 
ध्वज संबंवधत वचत्रवफत दाखववरे्.  
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(ए) कृती आराखडा : - प्रसार माध्यमे संकेतस्र्थळ, ल्लभतीवचत्रे इ. 

 सवग राज्य सरकारच्या संकेतस्र्थळावंर अमृत महोत्सव संकेतस्र्थळ 
(amritmahotsav.nic.in) हर घर झंड्याचा दुवा जोडावा. 

 राज्य आवर् वजल्हा स्तरावरील कृती आराखड्याबद्दल प्रसार माध्यमानंा ववशेर्ष मावहती 
देरे्.  याअंतर्गत -  

 1 जूनपासून दररोज ववशेर्ष बातमीपत्र सुरु करण्यासाठी दुरदशगनचा, आकाशवार्ीचा 
वापर करावा.  

 स्र्थावनक प्रवसध्दी अवधकाऱ्यानंी सवग कायगक्रमाचंे योग्य वातांकन कराव े व त्यावर 
प्रकाशझोत टाकावा. 

 ध्वज वनर्ममती, ववतरर्, देशभक्ती याचं्याशी संबंवधत असलेल्या स्वारस्यपरू्ग कर्था 
वनमार् कराव्यात. 

 सवग सावगजवनक बदलीच्या वठकार्ी ल्लभतीवचत्रे (वॉल पेंल्लटग्ज) वनमार् करावीत.  
 

(ए)ै कृती आराखडा : महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत 

 सवग महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत - नार्री 
भार्ातील प्रसारासाठी महत्वपूर्ग माध्यम  

 महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत  याचं्या प्रशासकीय 
प्रमुखानंी संबंवधत वॉडगच्या अवधकाऱ्यासंमवते समन्वय करुन संपकग  सत्र े/ चचासत्र े
याचे आयोजन कराव.े 

 प्रत्येक वॉडात ध्वज ववतरर् आवर् ववक्री कें द्राची वनवश्चती करावी.  
 बचत र्टाचंा सहभार् : स्र्थावनक वशलाई काम करर्ाऱ्या र्टादं्वारे ध्वजाचंी वशलाई / 

वनर्ममती करता येईल. 
 ववक्री / ववतरर् कें द्र म्हर्नू  महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र 

पंचायत  कायालयाचंा उपयोर् करुन घ्यावा.   
 महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत या आस्र्थापनानंा 

ध्वजाचंी मोठ्या प्रमार्ावर खरेदी करता येईल. सदर खरेदी स्र्थावनक घराचं्या 
संख्येवर आधारीत असावी.   

 सवग प्रशासकीय  इमारती / संस्र्थावंर ध्वजारोहर् कराव.े 
 स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींना सहभार्ी करुन घ्याव.े 
 संदेश वहन सावहत्य - प्रवसध्दी पत्रके, उभ े फलक, बॅनसग इ. स्र्थावनक भार्षेत 

ठळकपरे् प्रदर्मशत करावते.    
 महानर्र पावलका / नर्रपावलकाचं्या रुग्र्ालयातील प्रवतक्षा कक्षामंध्ये वडवजटल 

पडदे लावावते, ध्वज आवर् कायगक्रम संबंवधत मावहती प्रदर्मशत करावी, वतरंर्ा 
ध्वजर्ीत लावाव,े आजादी का अमृत महोत्सव इ. बाबतचे वचत्रपट दाखवावते.  

 राष्ट्रध्वजाला समर्मपत ववशेर्ष संमेलने / वशबीरे / चचासत्र इ. चे आयोजन कराव.े   
 महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत वसाहतींमध्ये 

राष्ट्रध्वजाची ववक्री व ववतरर् कें दे्र वनमार् करण्याची ववशेर्ष मोहीम घ्यावी.   
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 जावहरात फलक, बॅनर, स्ललप बुक्स, सावंर्वतक जावहराती (ल्लजर्ल्स), ध्वनीमुवद्रत इ. 
चे नमुने  

 

 (ओ) कें द्र शासनाच्या सासं्कृवतक मंत्रालयाकडून खालील स्वरुपाचे सहाय्य उपलब्ध केल े   
      जाईल.  

 आजादी का अमृत महोत्सव (amritmahotsav.nic.in) या संकेतस्र्थळावर हर घर 
झंडा कॉनगर  

 अनुवाद करण्यासाठी व प्रसार व प्रचार करण्यासाठी पुरववलेली मावहती व संपे्रक्षर् 
सावहत्य डाऊनलोड कराव्यात. 

 जावहरात फलक, बॅनर, स्ललप बुक्स, सावंर्वतक जावहराती (ल्लजर्ल्स), ध्वनीमुवद्रत इ. 
चे नमुने  

 ध्वजर्ीत व ध्ववनवचत्रवफत पुरववरे्. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

 



ग्राम विकास ि पंचायत राज विभाग
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अ.क्र. संस्था/घरे संख्या

1 Rural Households 1.46 Cr (Jal Jeevan Mission Data)

2 Primary School 106338

3 Secondary School 28505

4 Hospitals 1402

5 Dispensaries 3086

6 Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) 23837

7 Zps 34

8 PSs 351

9 GPs 27832

10 Anganwadi 108000

11 Sub centres 10673

12 Primary Health Centers 1839

13 Sub District Hospitals 93

14 District Hospitals 23

Total 1.50 crore 

‘हर घर झेंडा’ उपक्रमांतगगत आिश्यक झेंडयांच  सं्या
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वजल्हाविहाय ग्राम ण घरांच  सं्या

Sr.No District Total Households

1 Ahmednagar 782,174

2 Akola 250,040

3 Amravati 459,449

4 Aurangabad 466,685

5 Beed 473,901

6 Bhandara 254,446

7 Buldana 454,983

8 Chandrapur 391,487

9 Dhule 305,060

10 Gadchiroli 238,404

11 Gondia 291,691

12 Hingoli 211,541

13 Jalgaon 681,216

14 Jalna 300,040

15 Kolhapur 658,328

16 Latur 380,891

17 Nagpur 366,110

Sr.No District Total Households

18 Nanded 504,680

19 Nandurbar 332,903

20 Nashik 730,835

21 Osmanabad 288,549

22 Palghar 418,127

23 Parbhani 299,774

24 Pune 996,212

25 Raigad 549,560

26 Ratnagiri 429,682

27 Sangli 461,409

28 Satara 613,455

29 Sindhudurg 192,405

30 Solapur 586,645

31 Thane 257,575

32 Wardha 252,898

33 Washim 218,312

34 Yavatmal 509,065

TOTAL 1,46,08,532



‘ हर घर झेंडा ’ उपक्रम यशस्ि  करण्यासाठ कायगयोजिा 
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• राज्य सरकारिे हर घर वतरंगा अवभयािासाठ ग्राम विकास विभागास

राज्य समन्िय संस्था म्हणूि िामविरे्दवशत केले आहे.

• वर्दिांक ११ ऑगस्ट २०२२ ते वर्दिांक १७ ऑगस्ट २०२२ या

कालािध त राज्यात ल प्रत्येक िागररकांच्या घरािर तसेच सिग

शासकीय/विमशासकीय/खाजग अस्थापिा/सहकार संस्था/शैक्षवणक

संस्था यांच्या इमारत िर राष्ट्रध्िजाच उभारण स्ियंस्फूतीिे करणे

अपेवक्षत आहे.

• वतरंगाच्या विधागररत केलेल्या वकमत मध्ये प्रत्येक घरािे ध्िज खरेर्द 

करािा लागेल .
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• प्रत्येक सरकार अवधकार / कमगचार , वशक्षक, सािगजविक उपक्रम

(बँक, पोस्ट ऑवफस इ.) स्ियं सहाय्यता समूह, विविध िागररक संगठि,

युिा मंडळ यांचे सहकायग वमळविणे.

• कें द्र सरकारच्या मागगर्दशगक सूचिांिुसार ग्रामपंचायत स्तरािर ल

ग्रामपंचायत ि विविध सरकार कायागलये/संस्था हे साठिणूक आवण

विक्री कें द्र असत ल. स्थाविक तथा वििडक वतरंगा झेंडा पुरिठार्दार

यांचेद्वारा वजल्यात ल घरांच्या आिश्यक सं्येिुसार वतरंगा खरेर्द 

करण्यात यािे.

• वतरंगा झेंडा साठिणूक केलेल्या ग्रामपंचायत येथूि स्थाविक िागररकांि 

स्ियंस्फूतीिे वतरंगा खरेर्द करण्याबाबत ग्रामपंचायत के्षत्रात प्रशासिािे

जाण िजागृत करूि उपक्रम यशस्ि करािा.
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• वतरंगा तयार करण्यासाठ स्ियं सहाय्यता समूह यांचे सहकायग घेतले

जािू शकते. वतरंगा हा विशुल्क असणार िाह , िागररकांि तो स्िच्छेिे

विकत घेण्यासाठ लोकांिा पे्रररत करण्यात यािे.

• वजल्हावधकार / मु्य कायगकार अवधकार , वजल्हा पररषर्दकडूि

स्थाविक स्ियं सहाय्यता समूह, टेलसग, आय.ट .आय. ि इतर व्यािसावयक

प्रवशक्षण कें दे्र यांच वििड वतरंगा झेंडा पुरिठार्दार म्हणूि केल जाऊ

शकते.

• वजल्यात ल घरे, विविध कायागलये यांच्या सं्येिुसार वतरंगा तयार

करण्यासाठ पुरिठार्दारांिा कळविण्यात यािे.
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•मा. सवचि, सांस्कृवतक विभाग, भारत सरकार यांच्या मागगर्दशगक

सुचिांप्रमाणे वतरंगा हा 20:30 इचं साईझमध्ये रु.30/- ला त्यांि 

सुचविलेल्या पुरिठार्दाराकडूि (कब र कुमार, 7091472555,

8800265779, इमेल - aniratcontracts@gmail.com) प्राप्त होऊ शकते.

महाराष्ट्रात खाल लप्रमाणे वतरंगा झेंडा पुरिठार्दार आहेत, जेथूि ठोक

स्िरुपात आपण झेंडा खरेर्द करू शकता. 

1. KVIC

2. NCCF-कें द्र सरकार उपक्रम.

3. GEM पोटगल

4. स्थाविक विके्रते, स्ियंसहाय्यता मवहला समूह इ.

5. Indiamart सारख ऑिलाइि खरेर्द 

6. यावशिाय मंुबईत र्द फ्लॅग कंपि िसई, र्द फ्लॅग शॉप इ.
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• या उपक्रमाच्या जाण िजागतृ साठ राज्यात ल विविध कायागलये,

टोलिाका, इत्यार्द वठकाण कायगक्रमाबाबतचे बिॅर, स्टँड लािले जािे.

• कायगक्रमाच्या यशस्ि अंमलबजािण साठ स्िातंत्र्याचा अमृत महोत्सि

अंतगगत वजल्हा िोडल अवधकार यांच तथा इतर अवधकार यांच पयगिेक्षक

म्हणूि वियुक्ती कराि ि योग्य सवियंत्रण करािे.

• सिग प्राथवमक/माध्यवमक शाळांमध्ये ‘पालक-वशक्षक बैठकांमध्ये’ या

कायगक्रमाच मावहत लोकांपयंत पोहोचविल जािू शकते.

• वजल्हा मावहत अवधकार यांचेद्वारा कायगक्रमाच प्रचार-प्रवसद्ध करण्यात

याि .

•पंचायत राज संस्थामध्ये व्यापक प्रमाणात प्रचार-प्रवसद्ध केल जाि .

•शैक्षवणक संस्था, अंगणिाड , आशा िकग सग, बचतगट स आरप यांि 

विध्यार्थयागमध्ये, लोकांमध्ये जागरूकता विमागण कराि .
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• वतरंगा झेंड्याचा आकार आयताकार असािा

• वतरंगा झेंड्याच लांब : रंुर्द प्रमाण हे 3 : 2 असे असािे

• वतरंगा बिविण्यासाठ खार्द अथिा कॉटि, पोल स्टर, वसल्क

कापड यापासूि बिविल्या जािू शकतो

• झेंड्यामध्ये सिागत िर केशर , मध्यभाग पांढरा ि खाल वहरिा रंग

असा वतरंगा बिविला जातो. मध्यभागात ल पांढऱ्या पट्ट िर 24

रेषांचे गोलाकार विळ्या रंगाचे अशोकचक्र असते.
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• वजल्हावधकार / मु्य कायगकार अवधकार , वजल्हा पररषर्द तहस लर्दार/ गट

विकास अवधकार , सरपंच/ग्रामसेिक, उमेर्द प्रकल्प कमगचार यांचेकडूि वतरंगा

झेंडा वितरणाबाबत विविध स्तरािरूि सवियंत्रण करण्यात यािे.

• वजल्यात ल विविध आठिड बाजार, यात्रा यावठकाण या कायगक्रमाच 

प्रचार-प्रवसद्ध करण्यात याि .

• विविध स्तरातूि सहकायग वमळविण्यासाठ शाळा-कॉलेजेस, एिस स ,

एिएसएस, युिा मंडळ इत्यार्द मधूि वतरंगा िॉलेंट यसग म्हणूि वियुक्त केले जाऊ

शकते.

• स्थाविक स्तरािरूि पालकमंत्र , खासर्दार, आमर्दार, इतर प्रवतवित िागररक,

खेळाडू, अवधकार यांचेद्वारा िागररकांिा हर घर वतरंगा अवभयािाबाबत आिाहि

करािे .

• स्थाविक स्िराज्य संस्थेत ल जिळपास २.५० लाख पर्दावधकार /सर्दस्य

यांचेद्वारा लोकांिा आिाहि करण्यात येईल
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अ.क्र. उपक्रम कालािध  

1
कायगक्रमाच  रूपरेषा, घरांच  सं्या-लक्ष्य विधागररत करूि 

शासिास कळविणे 
06 जलैु 

2
विविध स्तरािर ‘हर घर वतरंगा’ उपक्रमाबाबत प्रवशक्षण,

जाण िजागृत  करणे, वजल्यांिा विरे्दश रे्दणे  
7 जलैु ते 15  जलैु  

3
विविध स्तरािर लक्ष्य सं्यािुसार झेंडा पुरिठार्दार विवित 

करणे 
11 जलैु ते 15 जलैु

4
शाळा-कॉलेजेस, एिस स ,  एिएसएस,  युिा मंडळ  इत्यार्द  

मधूि वतरंगा िॉलेंट यसग म्हणूि वियुक्त करणे 
16 जलैु ते 20 जलैु

5

ग्राम ण भागात राज्यात ल घरांिर, रु्दकािे, विविध संस्था, 

कायागलयांिर वतरंगा फडकविणेसाठ  उपलब्ध झेंड्याच  सं्या

विधागररत करणे  

20 जलैु ते 30 जलैु

‘हर घर झेंडा’ कायगक्रम वियोजि
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वजल्हास्तर य कायागन्िय सवमत  

1 वजल्हावधकार अध्यक्ष

2 मखु्य काययकारी अधिकारी, धजल्हा पररषद सहअध्यक्ष

3 पोलीस अिीक्षक उपाध्यक्ष

4 धिद्यापीठाचे कुलसधचि द्वारा उक्त प्रधतधधिी सदस्य

5 मखु्याधिकारी, धगरपाधलका सदस्य

6 धजल्हा शल्यधचधकत्सक सदस्य

7 धजल्हा क्रीडा अधिकारी सदस्य

8 धजल्हा माधहती अधिकारी सदस्य

9 महाप्रबंिक, धजल्हा उद्योग कें द्र सदस्य

10 धजल्हा खादी ि ग्रामोद्योग अधिकारी सदस्य

11 समन्ियक, MSRLM सदस्य

12 उपमखु्य काययकारी अधिकारी (पंचायत), धजल्हा पररषद सदस्य सधचि



झेंडा फडकविण्याबाबतचे वियम   
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• प्रत्येक िागररकािे वतरंगा झेंडा संवहताचे पालि करािे

• वतरंगा झेंडा फडकवितािा केशर रंग िरच्या बाजूिे असाि 

• वतरंगा झेंडा उतरवितािा काळज पूिगक सन्मािािे उतरिािा

• वर्द. 11 ते 17 ऑगस्ट 2022 या कालािध त हर घर झेंडा उपक्रमांतगगत

लािण्यात आलेले झेंडे अवभयाि कालािध िंतर प्रत्येकांि सन्मािािे

ि सुरवक्षत ठेिािे.

• अवभयाि कालािध िंतर झेंडा फेकला जािू िये, तो सन्मािािे जति

करूि ठेिािा

• अधाग झुकलेला, फाटलेला, कापलेला झेंडा कुठलेह पररवस्थत त

लािला जािू िये
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धन्यिार्द...


