


भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा 73 वा वर्धापन दिन 
समारंभ - 26 जानेवारी, 2023. 

 
महाराष्ट्र शासन 

शासन पदरपत्रक क्र. सीईआर-2022/प्र.क्र.177/30, 
सामान्य प्रशासन दवभाग, 

राजदशष्ट्टाचार शाखा, 3 रा मजला, 
मंत्रालय, म ंबई-400 032, 

दिनांक :- 13 जानेवारी, 2023. 
 
 
 दिनांक 26 जानेवारी 2023 रोजी ध्वजारोहणाचा म ख्य शासकीय समारंभ राज्यभर एकाच वेळी 
म्हणजे सकाळी 09-15 वाजता आयोदजत करण्यात यावा. या मखु्य शासकीय समारंभात निमंनितांिा सहभागी 
होता यावे यासाठी या दिवशी सकाळी 8-30 ते 10-00 वा. च्या िरम्यान ध्वजारोहणाचा ककवा इतर 
कोणताही शासकीय ककवा अर्धधशासकीय समारंभ आयोदजत करण्यात येव ूनये. जर एखाद्या कायालयास 
अथवा संस्थेला आपला स्वत:चा ध्वजारोहण समारंभ करावयाचा असल्यास तयांनी तो समारंभ सकाळी 8-
30 वा. च्या पवूी ककवा 10-00 वा. च्या नंतर करावा.  

2.  मा. राज्यपाल हे सकाळी म ंबईत दशवाजी पाकध , िािर, म ंबई येथे प्रम ख कायधक्रमास उपस्स्थत राहून 
ध्वजारोहण करतील.  
3. नवभागीय व निल्हा मखु्यालयांच्या नठकाणी खालील तक्त्यामध्ये दशशनवल्याप्रमाणे संबंनित निल््ांचे 
पालकमंिी राष्ट्रध्विारोहण करतील:- 

 
अ.क्र. दजल्हा दजल््ाचें पालकमंत्री / सहपालकमंत्री ध्वजारोहण करण्यात 

येणा-या दजल््ाचे नाव  
1 िागपरू, विा, अमरावती, 

अकोला, भंडारा, गडनचरोली 
श्री. देवेंद्र गंगािरराव फडणवीस िागपरू 

2 अहमदिगर, सोलापरू श्री. रािाकृष्ट्ण एकिाथराव नवखे-पाटील अहमदिगर 
3 चंद्रपरू, गोंनदया श्री. सिुीर सच्च्चदािंद मिुगंटीवार चंद्रपरू 
4 पणेु श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्च ूपाटील पणेु 
5 िंदरुबार श्री. नवियकुमार कृष्ट्णराव गानवत िंदरुबार 
6 िळेु, लातरू, िांदेड श्री. नगरीश दत्तािय महािि िळेु 
7 िळगाव, बलुढाणा श्री. गलुाबराव रघिुाथ पाटील िळगाव 
8 िानशक श्री. दादािी दगडू भुसे िानशक 
9 यवतमाळ, वानशम श्री. संिय दलुीचंद राठोड यवतमाळ 
10 सांगली श्री. सरेुश (भाऊ) दगडू खाडे सांगली 
11 औरंगाबाद श्री. संनदपािराव आसाराम भुमरे औरंगाबाद 
12 र्िानगरी, रायगड श्री. उदय रववद्र सामंत र्िानगरी 
13 परभणी, उस्मािाबाद श्री. तािािी ियवतं सावतं उस्मािाबाद 
14 पालघर, वसिदुगुश श्री. रववद्र दत्तािय चव्हाण वसिदुगुश 
15 वहगोली श्री. अब्दलु सत्तार वहगोली 
16 मुंबई शहर, कोल्हापरू श्री. नदपक वसंतराव केसरकर कोल्हापरू 
17 िालिा, बीड श्री. अतुल मोरेश्वर साव े िालिा 
18 सातारा, ठाणे श्री. शंभरूाि नशवािीराव देसाई सातारा 
19 मुंबई उपिगर श्री. मंगल प्रभात लोढा मुंबई उपिगर 

  



4. इतर दवभागीय व दजल्हा म ख्यालयाच्या दिकाणी अन क्रमे संबदर्धत दवभागीय आय क्त व 
दजल्हादर्धकारी ध्वजारोहण करतील. तथादप, राष्ट्रध्वजारोहण करणारे मा.मंत्री महोिय काही अपदरहायध 
कारणाम ळे कायधक्रमस्थळी उपस्स्थत राहू न शकल्यास दवभागीय म ख्यालयी दवभागीय आय क्तांनी आदण 
दजल्हा म ख्यालयी दजल्हादर्धकाऱयांनी राष्ट्रध्वजारोहण करावे व ध्वजवंिनाचा कायधक्रम स रळीतपणे पार पडेल 
याची िक्षता घ्यावी. तसेच, संबंनित प्रांत अनिकारी व तहनसलदार हे अिकु्रमे निल्हा उपनवभागीय व तालकुा 
मखु्यालयी ध्विारोहण समारंभाच्या नठकाणी शासकीय कायशक्रमांचे अध्यक्ष स्थाि च्स्वकारतील.  महाराष्ट्र राज्यामध्ये 
वरील नदवशी सवश शासकीय व सावशिनिक इमारतींवर, नकल्ल्यांवर, तसेच निल््ांमध्ये ऐनतहानसक मह्वाच्या 
नठकाणी राष्ट्रध्वि उभारण्यात यावते. 
5.  राष्ट्रध्विाला वंदि करतािा “राष्ट्रगीत” म्हणण्यात यावे/वािनवण्यात यावे. ध्विारोहण समारंभ 
अध्यक्षस्थाि च्स्वकारणाऱ्या मान्यवरांिी / अनिकाऱ्यांिी अशा प्रसंगी भाषण करावे वकवा िाही हे स्वत: ठरवावे. 
सलामीच्या वेळी सज्ि असलेला बनँ्ड सलामीपवूी व सलामीिंतर वािनवण्यास हरकत िसावी. 
6.  राष्ट्रध्वि लावण्याच्या योग्य पद्धतीबाबत शासि पनरपिक क्रमांक एफएलिी-1091/30, नदिांक 2 माचश, 
1991 तसेच क्रमांक एफएलिी-1091/(2)/30, नदिांक 5 नडसेंबर, 1991 तसेच क्रमांक एफएलिी-
1098/(ध्विसंनहता)/30, नदिांक 11 माचश, 1998 अन्वये नदलेल्या सचूिांची काटेकोरपणे पालि करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. ध्वजारोहणाची रंगीत तालीम घेतली जाईल याची िक्षता घेण्याबाबत सवध संबंदर्धतांना सचूना 
द्याव्यात. राष्ट्रध्वज स स्स्थतीत असल्याबाबत व सयूास्तास उतरवला जाईल याचीही िक्षता घेण्यात यावी.  
7.  प्रिासत्ताक नदिाच्या समारंभाला सवश शासकीय अनिकारी व कमशचारी उपच्स्थत रहातील याची दक्षता घ्यावी 
8.  उ्सव अथवा औपचानरक प्रसंगी पनरिाि करावयाचा राष्ट्रीय पोषाख प्रिासत्ताक नदि समारंभ प्रसंगी 
उपच्स्थत रहाणाऱ्या सवश अनिकाऱ्यांिी व व्यक्ततींिी पनरिाि करावा असा सल्ला ्यांिा मंिालयीि नवभाग, नवभागीय 
आयकु्तत व निल्हानिकारी व सवश संबंनित नवभाग / कायालय प्रमखु यांिी द्यावा.  
9.  स्थानिक लोक प्रनतनििी, स्वातंत्र्य सैनिक, शनहद िवािांच्या प्िींिा व आई-वडील यांिा निमंनित करावे. 
10. अनिकानिक िागनरकांिा हा सोहळा घरबसल्या पाहता यावा, यासाठी वेबसाईटद्वारे थेट प्रके्षपण करण्याचा 
प्रय्ि करावा. 

11. नदवसभरातिू नवनवि कायशक्रम िसे :- वकृ्षारोपण, आतंर शालेय/आतंर महानवद्यालय स्तरावर वक्ततृ् व स्पिा, 
प्रश्िमंिषूा/देशभक्ततीपर निबंि व कनवता स्पिांचे आयोिि करावे.  प्रभात फेऱ्या काढण्यात याव्यात.  सांस्कृनतक 
कायशक्रम तसेच नवनवि खेळांचे  आयोिि करण्यात यावे.  मह्वाच्या योििेचा शभुारंभ करावा, शासकीय इमारतीवर 
नवद्यतु रोषणाई करावी, एिएसएस व एिवायकेएस द्वारे देशभक्ततीपर मोनहम राबनवण्यात यावी, तसेच सोशल नमडीया 
व Digital माध्यमाद्वारे देशभक्ततीपर वकवा राष्ट्रीय एका्मते संबंिातील गाण्यांचा प्रचार करावा/संदेश द्यावा,  याप्रमाणे 
प्रिासत्ताक नदि सािरा करण्याच्या दषृ्ट्टीिे आवश्यक ती कायशवाही करावी. 

12. काही ठरानवक निल््ामध्ये निवडणकू आचारसंनहता अंमलात असल्यास सवश संबंनितांिा यासंदभात 
खालीलप्रमाणे सचूिा देण्यात याव्यात:- 

 अ) ध्विारोहणाच्या िेहमीच्या स्थळामध्ये बदल करण्यात येऊ  िये. 

 ब) कायशक्रमाचा रािकीय व्यासपीठासारखा वापर करु िये. 

 क) मा. पालकमंिी हे भाषण करणार असल्यास ्यांच्या भाषणाचा आशय ऐनतहानसक मान्यवरांचे कायश 
आनण कतृश्व, बनलदाि केलेल्या हुता्म्यांचा तसेच देशाचा गौरव यापरुतेच मयानदत असावे. 

 
 

           ( दमकलि हरिास ) 
           अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन 

---------------- 
  



 
 
 
तातकाळ        क्र.सीईआर-2022/प्र.क्र.177/30, 
        सामान्य प्रशासि नवभाग, 

रािनशष्ट्टाचार शाखा, 3 रा मिला, 
        मंिालय, मुंबई-400 032. 
        नदिांक :-      िािेवारी, 2023. 
प्रत मानहतीसाठी अगे्रनषत :- 

  मखु्य सनचव, महाराष्ट्र शासि 
सवश अप्पर मखु्य सनचव 

  सवश प्रिाि सनचव / सवश सनचव, मंिालयीि नवभाग   
राज्यपालांचे सनचव, रािभवि, मुंबई, (2 प्रती) 

  राज्यपालांचे पनरवार प्रबंिक, रािभवि, मुंबई, (2 प्रती) 
  मखु्यमंिी यांचे अपर मखु्य सनचव, मंिालय, मुंबई 

   नवभागीय आयकु्तत कोंकण नवभाग, पणेु / िानशक / िागपरू / अमरावती / औरंगाबाद 
  प्रिाि सनचव, महाराष्ट्र नविािमंडळ सनचवालय, मुंबई. (5 प्रती) (पिािे) 
  सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पिािे) 
  प्रबंिक, मळू न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पिािे) 
 प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई (पिािे) 
 प्रबंिक, लोक आयकु्तत, महाराष्ट्र राज्य यांचे कायालय, मुंबई (पिािे) 
 फ्लगॅ ऑनफसर कमांवडग इि चीफ, वेस्टिश िेव्हल कमांड, मुंबई. 
 ििरल ऑनफसर कमांवडग, महाराष्ट्र व गिुरात नवभाग, मुंबई  
 एअर ऑनफसर कमांवडग, हेडक्तवॉटसश, मेरीटाईम एअर ऑपरेशन्स, आयएएफ,आयएएफ नबल्डींग, िोबी तलाव, मुंबई. 
 पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
 स्टेशि कमांडर, इंनडयि एअर फोसश स्टेशि, मुंबई. 
 इतर सवश मंिालयीि नवभाग, (मंिालयीि नवभागाच्या नियंिणाखालील सवश नवभाग प्रमखु व कायालय प्रमखुांिा 

कळनवण्याच्या नविंतीसह) 
कें द्र संचालक, दरूदशशि, वरळी, मुंबई िं. 400 018 
कें द्र संचालक, आकाशवाणी, मुंबई िागपरू, पणेु, औरंगाबाद. 
पोलीस आयकु्तत, मुंबई, िागपरू, पणेु, औरंगाबाद, ठाणे, सोलापरू, िवी मुंबई. 
सवश  नवभागीय आयकु्तत, 
सवश निल्हानिकारी , 
आयकु्तत, बहृन्मुंबई महािगरपानलका, फोटश, मुंबई. 
महािगरपानलका आयकु्तत, िागपरू, पणेु, औरंगाबाद, ठाणे, सोलापरू, कोल्हापरू, कल्याण-डोंनबवली, अमरावती,  
वपपरी-वचचवड, िानशक, िवी मुंबई, उल्हासिगर, िांदेड-वाघाळा, सांगली-नमरि-कुपवाड, अकोला, वसई-नवरार, 
नभवंडी-नििामपरू, नमरा-भाईंदर, अहमदिगर, मालेगाव, िळगाव, िळेु, परभणी शहर, पिवेल, लातरू व चंद्रपरू. 
सवश पोलीस उप महानिरीक्षक, मुंबई 
महासमादेशक, िागरी संरक्षण दल, मुंबई 
निल्हानिकारी, मुंबई, उपिगर निल्हा 
मखु्य कायशकारी अनिकारी, निल्हा पनरषदा 
सवश निल्हा पोलीस अिीक्षक 
महालेखापाल-1 महाराष्ट्र, मुंबई (पिािे) 
महालेखापाल-2 महाराष्ट्र, िागपरू (पिािे) 
अनिदाि व लेखा अनिकारी, मुबंई 
निवासी लेखा पनरक्षा अनिकारी, मुंबई 
महासंचालक, मानहती व ििसंपकश , महासंचालिालय, मुंबई 
संचालक, सांस्कृनतक कायश, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सभापती, महाराष्ट्र नविािपनरषद/उपसभापती,  महाराष्ट्र नविाि पनरषद यांचे खािगी सनचव 



अध्यक्ष, महाराष्ट्र नविािसभा/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नविािसभा यांचे खािगी सनचव 
नवरोिी पक्ष िेते नविािसभा / नविािपनरषद यांचे खािगी सनचव 
मखु्यमंिी यांचे खािगी सनचव 
मखु्यमंिी यांचे ििसंपकश  अनिकारी, मुंबई 
सवश मंिी / राज्यमंिी यांचे खािगी सनचव 
कायशकारी अनभयंता, इलाका शहर नवभाग, बांिकाम भवि, मुंबई 
कायशकारी अनभयंता, बांिकाम नवभाग-1, मुंबई 
कायशकारी अनभयंता,बांिकाम नवभाग-2,मुंबई 
कायशकारी अनभयंता,मध्य मुंबई नवद्यतु नवभाग / दनक्षण मुंबई नवद्यतु नवभाग, मुंबई 
संचालक, उपविे व उद्यािे, बांिकाम भवि, मुंबई 
संचालक, नक्रडा व यवुक सेवा सेंरल नबल्डींग पणेु. 
 



प्रजासत्ताक दिनाचा कायधक्रम, 26 जानेवारी 2023 
 
बहृन्म ंबईसािी 
 

  

सकाळी 5-00 मह्वाच्या नठकाणी सिई चौघडा वादि  
 

सकाळी 8-00 शहरांच्या सवश भागात, सवश इमारतींवर, शाळांवर व 
महानवद्यालयांवर राष्ट्रध्वि उभारण्यात यावते.  
 

*सकाळी 9-15 मा. राज्यपाल महोदय यांच्या हस्ते नशवािी पाकश , दादर, मुंबई येथे 
ध्विारोहण व समारंभपवूशक संचलि.  
 

*सकाळी 10-00 शहरामध्ये िास्तीत िास्त नठकाणी नवनवि के्षिातील घटकांचे 
संचलि करणे, नशक्षण नवभागाच्या कके्षत येणाऱ्या संस्थािी 
“प्रिासत्ताक महो्सव” या पचु्स्तकेत नदल्याप्रमाणे कायशक्रम 
आयोनित करणे, तसेच इतर संस्थािी आपले नवनवितापणूश 
देशभक्ततीपर व शहीदांच्या स्मतृींसाठी कायशक्रम आयोनित 
करावते.  
 

*संध्याकाळी  सोयीिसुार देशभक्ततीपर व शहीदांच्या स्मतृीसाठी सांस्कृनतक 
कायशक्रम आयोनित करण्यात यावते. 

दवभागीय व दजल्हा म ख्यालयांसािी  
 
   
सकाळी 8-00 प्र्येक भागातील शाळा, महानवद्यालये व इतर िास्तीत िास्त 

इमारतींवर राष्ट्रध्वि उभारणे.  
 

*सकाळी 10-00 शहरांच्या िास्तीत िास्त भागाचा अतंभाव करुि पोनलस, 
गहृरक्षक दल, राष्ट्रीय छाि सेिा व रेल्वे सरुक्षा दल यांचे संयकु्तत 
संचलि करणे, नशक्षण नवभागाच्या कके्षत येणाऱ्या संस्थािी 
“प्रिासत्ताक महो्सव” या पचु्स्तकेत नदल्याप्रमाणे कायशक्रम 
आयोनित करणे, तसेच इतर संस्थािी आपले नवनवितापणूश 
देशभक्ततीपर व शहीदांच्या स्मतृींसाठी कायशक्रम आयोनित 
करावते. 
  

*संध्याकाळी  सोयीिसुार देशभक्ततीपर व शहीदांच्या स्मतृीसाठी सांस्कृनतक 
कायशक्रम आयोनित करण्यात यावे. 

ग्रामीण दवभागांसािी 
 
सकाळी 6-00 गावाची साफ सफाई. 

 
सकाळी 8-00 चावड्या, सावशिनिक कायालये, दवाखािे, वाचिालये, शाळा, 

खािगी इमारत अशा गावातील िास्तीत िास्त नठकाणी राष्ट्रध्वि 
उभारण्यात यावेत.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*  अशी खणू असलेले कायशक्रम हे शासकीय समारंभ आहेत. इतर कायशक्रम प्रिासत्ताक नदि समारंभाच्या 
िागरीकांच्या सनमतीिे अशासकीय प्रनतनिनिक संस्थांच्या मदतीिे करावयाचे कायशक्रम आहेत. 




