भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 74 वा वर्धापन दिन समारं भ.
रदववार, दिनांक 15 ऑगस्ट, 2021.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन दवभाग,
शासन पदरपत्रक क्र.सीईआर-2021/प्र.क्र.67/30
राजदशष्ट्टाचार शाखा, 3 रा मजला,
मंत्रालय, मंबई-400032.
दिनांक : 30 जलै, 2021.
शासन पदरपत्रक
रदववार, दिनांक 15 ऑगस्ट, 2021 रोजी भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा 74 वा वर्धापन दिन साजरा
करण्यात येणार आहे . कोरोना दवषाणूची साखळी तोडण्याकदरता “ब्रेक-ि-चेन” अंतगगत शासनाने दि.4 जून,
2021 अन्वये आिे श पादरत केलेले आहे त. गत वषीप्रमाणेच यावषीही राज्यात स्वातंत्र्यदिनाचा कायगक्रम
आयोदजत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे दनिेश िे ण्यात येत आहे त :1. राज्यात सवग दवभागीय/दजल्हा/उप दवभागीय/तालका मख्यालयात तसेच ग्रामपंचायत मख्यालय येथे
ध्वजारोहण करुन स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात यावा.
2. दवभागीय आयक्त पणे, नागपूर, औरं गाबाि, नादशक, अमरावती व कोकण यांनी आपापल्या
दवभागातील तसेच दजल्हा मख्यालयाच्या दठकाणी ध्वजारोहण समारं भ आयेादजत करण्याची योग्य ती
व्यवस्था करावी.
3. राज्याचा मख्य शासकीय कायगक्रम मा.मख्यमंत्री महोियांच्या हस्ते मंत्रालय, मंबई येथे सकाळी 9.05
वाजता ध्वजारोहण करुन साजरा करण्यात येईल.

पणे येथे मा.राज्यपाल महोियांच्या हस्ते

ध्वजारोहण होईल.
4. दवभागीय व दजल्हा मख्यालयाच्या दठकाणी संबदं र्धत मा.पालकमंत्री महोिय ध्वजारोहण करतील.
5. ध्वजारोहणाचा मख्य शासकीय समारं भ राज्यभर एकाच वेळी म्हणजे सकाळी 9.05 वाजता आयोदजत
करण्यात यावा. सिर दिवशी सकाळी 8.35 ते 9.35 वा. या वेळेत ध्वजारोहणाचा ककवा इतर
कोणताही शासकीय ककवा दनमशासकीय समारं भ आयोदजत करण्यात येवू नये.

जर एखाद्या

कायालयाला अथवा संस्थेला आपला स्वत:चा ध्वजारोहण समारं भ करावयाचा असल्यास तयांनी तो
सकाळी 8.35 वा. च्या पूवी ककवा 9.35 वा.च्या नंतर आयोदजत करावा.
6. राष्ट्रध्वजाला वंिन करताना जन-मन-गण हे राष्ट्रगीत वाजदवण्यात यावे. सलामीच्या वेळी सज्ज
असलेला बॅण्ड सलामीपूवी व सलामीनंतर वाजवावा.
7. यावेळी करण्यात येणाऱ्या भाषणांचा दवषय हा स्वातंत्र्यदिनाचे महतव दवषि करणारे तसेच उपस्स्थतांना
िे शाची एकता व अखंडता याकरीता कायग करण्यासाठी प्रेदरत करणारे असावे.
8. ध्वजारोहण करणारे मा.मंत्री/राज्यमंत्री काही अपदरहायग कारणामळे कायगक्रम स्थळी वेळेवर पोहचू
शकणार नसल्यास दवभागीय मख्यालयाच्या दठकाणी दवभागीय आयक्तांनी आदण दजल्हा
मख्यालयाच्या दठकाणी दजल्हादर्धकाऱ्यांनी ध्वजारोहण करुन ध्वजवंिनाचा कायगक्रम सरळीतपणे पार
पडे ल याची िक्षता घ्यावी. संबदं र्धत प्रांत अदर्धकारी व तहदसलिार हे अनक्रमे उपदवभागीय मख्यालय
व तालका मख्यालय आदण सरपंच ककवा गांव प्रमख हे ग्रामपंचायत मख्यालय येथे ध्वजारोहण
करतील.
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9. स्थादनक लोकप्रदतदनर्धी, स्वातंत्र्य सैदनक, शदहि जवानांच्या पतनींना व आई-वडील तसेच
कोरोनायोध्िा जसे ड्क्टसग, सईाई कामगार, आरोग्य सेवक यांच्यासह या आजारावर मात केलेल्या
काही नागदरकांना दनमंत्रीत करावे.
10. कोरोना दवषाणूची पार्श्गभम
ू ी दवचारात घेता, स्वातंत्र्यदिनाचा संपण
ू ग कायगक्रम सामादजक अंतर (Social
Distancing) संिभातील सवग दनयम पाळू न संपन्न होईल, याची संपण
ू ग जबाबिारी आयोजकांची असेल,
आयोजकांनी तयानसार मान्यवरांना दनमंदत्रत करण्याची कायगवाही करावी. समारंभास उपस्स्थत
राहणाऱ्या सवग व्यक्तींनी राष्ट्रीय पोषाख पदरर्धान करावा.
11. सवांसाठी मास्क बंर्धनकारक आहे . सरदक्षत वावराच्या सवग दनयमाचे काटे कोर पालन करावे व
अदर्धकादर्धक नागदरकांना हा सोहळा घरबसल्या पाहता यावा, यासाठी वेबसाइटद्वारे थेट प्रक्षेपण
करावे.
12. या कायगक्रमातून व सोशल मीदडयाद्वारे “आतमदनभगर भारत” या घोषणेचा प्रसार करावा.
13. दिवसभरातून दवदवर्ध कायगक्रम जसे :- वृक्षारोपण, आंतर शालेय/आंतर महादवद्यालय यांच्या स्तरावर
Online पध्ितीद्वारे वाि-दववाि स्पर्धा, प्रश्नमंजूषा/िे शभक्तीपर दनबंर्ध व कदवता स््र्धाचे आयोजन
करावे. महतवाच्या योजनेचा शभारं भ करावा, सोशल दमडीयाद्वारे दनवडक दवद्याथी / दवद्याथीनींचे
िे शभक्तीपर गाणे/भाषणे आयोदजत करावीत. शासकीय इमारतीवर दवद्यत रोषणाई करावी, एखािया
दवषयाचा Webinar आयोदजत करावा, एनएसएस व एनवायकेएस द्वारे िे शभक्तीपर Online मोदहम
राबदवण्यात यावी, तसेच सोशल दमडीया व Digital माध्यमाद्वारे िे शभक्तीपर ककवा राष्ट्रीय एकातमते
संबर्ध
ं ातील गाण्यांचा प्रचार करावा/संिेश द्यावा, नागदरकांनी घराच्या बाल्कनी/गच्चीवरुन राष्ट्रीय
ध्वज हलदवणे, याप्रमाणे नादवन्यपूणग उपक्रमाद्वारे िे खील स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याच्या दृष्ट्टीने
आवश्यक ती कायगवाही करावी.
14. राज्यातील सवग सावगजदनक व शासकीय इमारतीवर (खेंडयांमध्ये सध्िा) तसेच ऐदतहादसक महतवाच्या
दकल्ल्यांवर (उिा.रायगड, कसहगड, दशवनेरी, परं िर, वसई, प्रतापगड, िौलताबाि, दसताबडी)
राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावा.
15. राष्ट्रध्वज लावण्याच्या योग्य पध्ितीबाबत शासन पदरपत्रक क्रमांक : एईएलजी-1091/30, दिनांक
20 माचग, 1991 व क्रमांक एईएलजी-1091 (2)/30, दिनांक 5 दडसेंबर, 1991 आदण पदरपत्रक क्रमांक
: एईएलजी 1098/343/30, दिनांक 11 माचग, 1998 अन्वये दिलेल्या सूचनांचे काटे कोरपणे पालन
करण्याची िक्षता घेण्यात यावी. ध्वजारोहणाची रं गीत तालीम घेतली जाईल याचीही िक्षता घ्यावी.
राष्ट्रध्वज चांगल्या स्स्थतीत असल्याची व सयास्तास उतरवला जाईल याचीही िक्षता घेण्यात यावी.
16. दवभागीय आयक्त पणे, नागपूर, औरं गाबाि, नादशक व अमरावती हे तयांच्या मख्यालयात ध्वजारोहण
समारं भाची व्यवस्था करणार असल्यामळे तेथील दजल्हादर्धकाऱ्यांनी वेगळे कायगक्रम करण्याची
आवश्यकता नाही. दवभागीय आयक्त, कोकण हे कोकण भवन येथील समारं भाची व्यवस्था करतील.
दजल्हादर्धकारी, मंबई शहर यांनी ध्वजारोहणाची कायगवाही करण्याची आवश्यकता नाही.
2.

वरीलप्रमाणे सवगसार्धारण दनिे श िे ण्यात आले असले तरी, कोदवड 19 सकारातमक िर

(Positivity Rate) दवचारात घेऊन संबदं र्धत दवभागीय आयक्त व दजल्हादर्धकारी यांनी आपआपल्या
अदर्धकारक्षेत्रात स्वातंत्र्य दिनाचे महतव लक्षात घेऊन साजेसा समारंभ साजरा करण्यासंबर्ध
ं ी पालक मंत्री
महोियांच्या सहमतीने आवश्यक ती उदचत कायगवाही करण्यासाठी मभा िे ण्यात येत आहे .
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3.

हा कायगक्रम साजरा करताना कोरोना दवषाणूच्या पार्श्गभम
ू ीवर केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालय व

तसेच आरोग्य व कटं ब कल्याण मंत्रालय, यांनी दिलेल्या सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करण्याची िक्षता
घ्यावी.
4.

सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्र्ध करण्यात आले असून तयाचा संकेतांक 202107301442070807

असा

आहे .

हा

आिेश

दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
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( उमेश मिन )
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत मादहतीसाठी अग्रेदषत :1. मख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य.
2. सवग अपर मख्य सदचव, मंत्रालयीन दवभाग
3. सवग प्रर्धान सदचव / सदचव, मंत्रालयीन दवभाग,
4. मा.राज्यपाल यांचे प्रर्धान सदचव,
5. मख्यमंत्री यांचे प्रर्धान सदचव
6. उपमख्यमंत्री यांचे सदचव
7. प्रर्धान सदचव, महाराष्ट्र दवर्धानमंडळ सदचवालय, मंबई
8. सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंबई
9. प्रबंर्धक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंबई
10. प्रबंर्धक, लोक आयक्त कायालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
11. प्रबंर्धक, महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रादर्धकरण, मंबई
12. सवग मंत्रालयीन दवभाग (मंत्रालयीन दवभागाच्या खालील सवग दवभाग प्रमख व कायालय प्रमखांना
कळदवण्याच्या दवनंतीसह.)
13. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
14. आयक्त, बृहन्मंबई महानगरपादलका, ईोटग , मंबई-400001.
15. पोलीस आयक्त मंबई / पणे / नागपूर / ठाणे / नादशक / औरं गाबाि / सोलापूर / नवी मंबई.
16. सवग दवभागीय आयक्त
17. सवग दजल्हादर्धकारी
18. महानगरपादलका आयक्त पणे, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, ठाणे, कल्याण अमरावती, औरं गाबाि,
कपपरी कचचवड, नादशक, नवी मंबई, सांगली-दमरज-कपवाड, अकोला.
19. सवग पोलीस उप महादनदरक्षक.
20. सवग मख्य कायगकारी अदर्धकारी, दजल्हा पदरषि.
21. सवग दजल्हा पोलीस अदर्धक्षक.
22. महासंचालक, मादहती व जनसंपकग महासंचालनालय, मंबई.
23. संचालक, सांस्कृदतक कायग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, जने सदचवालय, मंबई.
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24. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र दवर्धानसभा यांचे खाजगी सदचव
25. सभापती / उप सभापती, महाराष्ट्र दवर्धान पदरषि यांचे खाजगी सदचव
26. दवरोर्धी पक्षनेता, दवर्धान पदरषि / दवर्धानसभा यांचे खाजगी सदचव
27. मख्यमंत्री यांचे खाजगी सदचव
28. मख्यमंत्री यांचे जनसंपकग अदर्धकारी, मंबई
29. सवग मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सदचव
30. कायगकारी अदभयंता, सावगजदनक बांर्धकाम दवभाग-1, मंबई,
31. कायगकारी अदभयंता, बांर्धकाम दवभाग-2, मंबई
32. संचालक, उपवने व उद्याने, बांर्धकाम भवन, मंबई.
33. दनवडनस्ती (कायासन-30)
************************
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