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हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032 
नदिाांक: 22 ऑक्टोबर, 2013 

र्ाचा –  
1) समक्रमाांकाचा नद. 30 ऑगस्ट, 2013 चा शासि निणवय 

प्रस्तार्िा – 
भारत सरकारच्या “भारतीय ध्र्ज सांनहता 2006”  मध्ये कलम आठ 3.39 अिुसार, “ सामान्यत: 

उच्च न्यायालय, सनचर्ालय, आयुक्ताांची कायालये, नजल्हानिकारी कायालये, तुरुां ग र् नजल्हा मांडळे, 
िगरपानलका र् नजल्हा पनरषदा र् नर्भागीय / सार्वजनिक के्षत्र उपक्रमाांची कायालये “या सारख्या 
इमारतींर्र ध्र्ज लार्णे”  अपेनक्षत आहे. ध्र्जसांनहतेच्या कलम एक 2.2 िुसार, “जितेतील कोणतीही 
व्यक्ती / खाजगी सांघटिा शैक्षनणक सांस्था याांिा राष्ट्रध्र्जाची प्रनतष्ट्ठा र् सन्माि राखूि सर्व प्रसांगाांच्या र् 
समारांभाांच्या नदर्शी ककर्ा अन्यथा ध्र्जारोहण”  करता येते. 

भारतीय ध्र्जसांनहतेत अनलकडे झालेल्या र्रील दुरुस्तीच्या पार्शर्वभूमीर्र, भारतीय राष्ट्रध्र्जाचे 
जिसामान्याांमध्ये महत्त्र् अिोरेनखत करुि ध्र्जारोहणाबाबत िागनरकाांिा प्रोत्सानहत करण्याचे र् 
राष्ट्रध्र्ज सांनहतेबाबत जागरुकता निमाण करण्याचे राज्य शासिािे ठरनर्ले आहे. राज्यातील 
िागनरकाांिी आनण खाजगी सांघटिाांिी राष्ट्रध्र्जाचा माि राखार्ा आनण त्यातूि आपले राष्ट्रपे्रम दशवर्ार्े 
असे आर्ाहि करीत असताांिा सर्व शासकीय कायालयाांिी त्याांच्या इमारतींर्र सर्व नदर्शी राष्ट्रध्र्ज 
फडकनर्ण्याबाबत सांदर्भभय नद. 30 ऑगस्ट, 2013 रोजी शासि निणवय निगवनमत करण्यात आला होता. 
सदर शासि निणवयात देण्यात आलेल्या सूचिेिुसार ध्र्जारोहणासाठी आर्र्शयक असणारी व्यर्स्था तीि 
मनहन्याच्या आत करणे ग्राम पातळीर्रील र् तालूका पातळीर्रील काही कायालयाांिा शक्य िसल्याचे 
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निदशविास आल्यािे सांदभािीि शासि निणवयात सुिारणा करण्याची बाब शासिाच्या नर्चारािीि होती. 
यास्तर्, सांदभीय शासि निणवय अनिक्रमीत करण्यात येऊि खालीलप्रमाणे सुिानरत शासि निणवय 
निगवनमत करण्यात येत आहे - 
शासि निणवय–  

सर्व शासकीय, निमशासकीय कायालयाांच्या इमारतींर्र राष्ट्रध्र्ज फडकनर्ण्याच्या मोनहमेच्या 
पनहल्या टप्पप्पयात राज्यातील फक्त नर्भागीय र् नजल्हा स्तरार्रील शासकीय कायालयाांच्या इमारतींर्र 
सांबांनित कायालयाांिी राष्ट्रध्र्ज फडकनर्ण्याची व्यर्स्था करार्ी, असा निणवय शासिािे घेतला आहे. 
इमारतीचा आकार र् उांची, स्थाि (Location) नर्चारात घेऊि इमारतीर्र उांच, ठळकरीत्या सर्ांिा नदसेल 
अशा पद्धतीिे खालीलपैकी 4 प्रमानणत आकारापैकी एका आकाराचा ध्र्ज र्षाचे सर्व नदर्स (राष्ट्रध्र्ज 
सांनहतेत िमूद केलेले अपर्ादात्मक प्रसांग र्गळूि) फडकनर्ण्यात यार्ा. 

ध्र्जाचा आकाराचा क्रमाांक आकार (नम.नम.) आकार (चौ.फू.) 
2 3,600 x 2,400 नम.नम. सुमारे 11.92 x  7.10 फूट 
3 2,700 x 1,800 नम.नम. सुमारे 8.10 x 5.10 फूट 
4 1,800 x 1,200 नम.नम. सुमारे 5.10 x 3.11 फूट 
5 1,350 x 900 नम.नम. सुमारे 4.5  x 2.11 फूट 

 
ध्र्जारोहणासाठी आर्र्शयक असणारी व्यर्स्था येत्या तीि मनहन्याच्या आत करण्यात यार्ी, असे 

सांदभानिि शासि निणवयान्र्ये निदेश देण्यात आल ेहोते. त्यास पुढे आणखी एक मनहन्याची मुदतर्ाढ 
देण्यात येत आहे. 

ध्र्जारोहण करतािा सर्व सांबांनिताांिी याबाबत भारतीय ध्र्जसांनहता 2006 चे काटेकोरपणे पालि 
करार्.े भारतीय ध्र्जसांनहता 2006 बाबत सर्ंकष मानहती शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळार्र उपलब्ि करुि देण्यात येत आहे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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सदर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र उपलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201310151221283207 असा आहे. हा आदेश नडजीटल 
स्र्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार र् िार्ािे.  

 (अजय अांबेकर) 
 शासिाचे उप सनचर् 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमांत्री / मा. उप मुख्यमांत्री / मा.मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांची कायालये 
2. सर्व मांत्रालयीि नर्भाग याांिा कळनर्ण्यात येते की, त्याांिी  सदरहू शासि निणवय त्याांच्या अनिपत्याखालील 

सर्व के्षत्रीय कायालयाांिा त्याांच्या स्तर्रार्रुि आर्र्शयक कायवर्ाहीसाठी प्रसतृ करारे्. 
3. निबांिक, उच्च न्यायालय, मुांबई / औरांगाबाद / िागपूर. 
4. राज्यातील सर्व नर्द्यापीठे. 
5. सर्व नर्भागीय आयुक्त (महसलू). 
6. सर्व नजल्हानिकारी कायालये. 
7. सर्व नजल्हा पनरषद. 
8. सर्व तहनसल कायालये. 
9. सर्व मुख्य कायवकारी अनिकारी. 
10. सर्व पांचायत सनमती कायालये. 
11. सर्व मांडळ / महामांडळे. 
12. सर्व महािगरपालीका / िगर पानलका / िगर पनरषद. 

--------- 

http://www.maharashtra.gov.in/
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