
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अतंर्गत 
“घरोघरी ततरंर्ा” हा उपक्रम तिनांक 13                                                                                                       
ऑर्स्ट ते 15 ऑर्स्ट, 2022 या 
कालावधीत राबतवण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र तशक्षण तवभार् 

शासन पतरपत्रक क्र.सकंीणग-2022/प्र.क्र.82/आस्था-2, 
मािाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400032. 

तिनांक : 22 जुल,ै 2022. 

वाचा :-  शासन पतरपत्रक, पयगटन व सांस्कृततक कायग तवभार् क्र.संकीणग-8222/प्र.क्र.110(भार्-2)/साकंा.4, 
              तिनाकं 20 जुलै, 2022. 

प्रस्तावना :- 
 “स्वातंत्र्याचा अमतृ महोत्सव” अंतर्गत कें द्र सरकारच्या सचूनानुंसार “हर घर ततरंर्ा” हा उपक्रम 
राबतवण्याबाबतच्या सतवस्तर सचूना उपरोक्त वाचामधील शासन पतरपत्रकान्वये िेण्यात आल्या आहेत.  त्यास 
अनुसरुन उच्च व तंत्र तशक्षण तवभार्ांतर्गत शासकीय/तनमशासकीय कायालये, शैक्षतणक संस्था, वसततर्ृहे, 
तनवासस्थाने, इ. इमारतींवर “हर घर ततरंर्ा” या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रध्वज फडकतवण्यासंिभात त्यानुसार 
पढुीलप्रमाणे सूचना िेण्यात येत आहेत. 

शासन पतरपत्रक :- 
 कें द्र शासनाच्या सूचनांनुसार “हर घर ततरंर्ा” (घरोघरी ततरंर्ा) हा उपक्रम ति. 13 ऑर्स्ट ते 15 
ऑर्स्ट, 2022 या कालावधीत राबतवण्यात यावा.  सिर उपक्रम उच्च व तंत्र तशक्षण तवभार्ांतर्गत शासकीय/ 
तनमशासकीय कायालये, सवग तवद्यापीठे, महातवद्यालये, वसततर्ृहे, तनवासस्थाने, इ. इमारतींवर राष्ट्रध्वज 
फडकतवला जाईल याची खातरजमा सवग संबतंधत अतधकाऱयांनी करावी.  सिर उपक्रम राबतवताना त्यात 
प्रामुख्याने पढुील बाबींचा समावशे करावा:- 

१)  प्रत्येक तवभार्/उप तवभार्, तवद्यापीठ/महातवद्यालय, कायालय यांच्या वबेसाईटच्या िशगनी भार्ावर 
“घरोघरी ततरंर्ा” ही टॅर्लाईन तसेच ततरंग्याच ेतचत्र प्रिर्शशत कराव.े 

२) सवग शासकीय/तनम शासकीय अतधकारी/कमगचारी/तशक्षक/तशक्षेतर कमगचारी/तवद्याथी/पालक यांनी समाज 
माध्यामांद्वारे (फेसबकु, तिटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉटसअप, इ.) ततरंग्यातवषयक तचत्र, संिेश प्रिर्शशत 
करण्यासाठी संबतंधत तवभार् प्रमुख/कायालय प्रमुखांनी आवाहन कराव.े 

3) उच्च व तंत्र तशक्षण तवभार्ांतर्गत महातवद्यालयीन तवद्यार्थ्यांमाफग त प्रभात फेरीचे आयोजन करुन या 
उपक्रमाबाबत पालक व नार्तरकांमध्ये प्रचार, प्रसार व जाणीव/जारृ्ती करावी.  त्यामध्ये राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या स्वयंसेवकाचंा समावशे करुन मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करता येईल. 

४) शासकीय/तनम शासकीय इमारतींबरोबरच खाजर्ी इमारतींवर अथवा राहत्या घरावर ततरंर्ा 
फडकतवण्याबाबत सवग अतधकारी/कमगचारी यांनी पढुाकार घ्यावा.  जणेेकरुन इतर नार्तरकांमध्ये या 
उपक्रमाची जारृ्ती तनमाण होण्यास मित होईल. 

५) सांस्कृततक कायग तवभार्ाने सिर उपक्रमाच्या जारृ्ती मोतहमेसाठी जजर्ल, र्ीते, ध्वनीतचत्रतफत, इ. ची 
तनर्शमती केली आहे.  त्याबाबतची मातहती शासनाच्या https://mahaamrut.org या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ध आहे.  सिर जजर्ल्स, र्ीते, पोस्टसग, इ.चा वापर शासकीय अतधकारी/कमगचारी तसेच सवगसाधारण 
नार्तरकानंी िेखील सिर उपक्रमाच्या प्रचार, प्रसारासाठी करावा. 

 

https://mahaamrut.org/
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६) सिर उपक्रमाकतरता राष्ट्रध्वजाची उपलब्धता महसूल तवभार्ामाफग त तसेच इतर तवभार्ांमाफग त िेखील 
तालुका/र्ांव पातळीपयंत करण्यासबंधंीच्या सचूना यापवूीच शासन स्तरावरुन िेण्यात  आलेल्या आहेत.  
त्यांच्याकडून सुतनतित केलेल्या िराने राष्ट्रध्वज सवांना खरेिीसाठी उपलब्ध असतील. 

७) “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत तवभार्ाकडून राबतवण्यात येत असलेल्या कायगक्रमांबाबतचे फोटो, 
तचत्रतफती सासं्कृततक कायग तवभार्ाच्या वबेसाईटवर अपलोड करण्याची कायगवाही राज्य संपकग  अतधकारी, 
राष्ट्रीय सेवा योजना याचंेमाफग त सुरु आहे.  त्याचप्रमाणे “घरोघरी ततरंर्ा” कायगक्रमाचे फोटो, तचत्रतफती, 
इ. मोठ्या प्रमाणावर वबेसाईटवर अपलोड होण्यासाठी राज्य संपकग  अतधकारी, रा.स.ेयो. यांनी तवशेष पथक 
तयार करुन त्यांचेमाफग त अपलोड करण्याची कायगवाही करावी.  जणेेकरुन राज्यातील उपक्रमाची जास्तीत 
जास्त मातहती िेश पातळीवर पोहचेल. 

8)  वरील सवग उपक्रम राबतवताना भारतीय ध्वज संतहतेचे पालन होणे आवश्यक असून जाणते-अजाणतेपणी 
राष्ट्रध्वजाचा अवमान होऊ नये याची सवांनी िक्षता घेणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे याबाबत िेखील जाणीव 
जारृ्ती करण्यात यावी. 

 सवग तवद्यापीठाच्या कुलसतचवांनी त्यांच्या तवद्यापीठाशी संलग्नीत सवग महातवद्यालयांना सिर 
उपक्रमाबाबत सचूना द्याव्यात.  सिर उपक्रमासाठी तवभार्ांतर्गत सवग संचालक, तवभार्ीय सह संचालक, 
उपसंचालक/सहायक संचालक, तजल्हा स्तरावरील अतधकारी व कमगचारी तसचे राष्ट्रीय सेवा योजना कायगक्रम 
अतधकारी, कायगक्रम समन्वयक या तशवाय तवद्यापीठ स्तरावरील कुलसतचव, उप कुलसतचव, सहायक 
कुलसतचव, महातवद्यालय स्तरावरील प्राचायग, उप प्राचायग, प्राध्यापक, तशक्षकेतर कमगचारी, तवद्याथी, पालक, इ. 
सवग घटकांच ेसहकायग अपेतक्षत असनू सिर उपक्रम यशस्वी होण्याकतरता सवांनी योग्य ती कायगवाही करावी.  
तसेच केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल ति. 16 ऑर्स्ट, 2022 नंतर तातडीने सवग संचालकांमाफग त शासनास 
सािर करावा. 

 सिर शासन पतरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.go.in  या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असनू त्याचा संर्णक साकेंताकं क्र. 202207221136228208 असा आहे.  हे शासन पतरपत्रक 
तडतजटल स्वाक्षरीने साक्षांतकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नांवाने, 

 

 
           ( प्रताप लबुाळ ) 
                      उप सतचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतत:- 

1. मा. राज्यपाल यांच ेप्रधान सतचव, राजभवन, मंुबई. 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे अप्पर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. उपमुख्यमंत्री यांच ेसतचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. मंत्री (उ.व तं.तश.) यांच ेखाजर्ी सतचव, मंत्रालय, मंुबई.  
5. मा. राज्यमंत्री (उ.व तं.तश.) यांचे खाजर्ी सतचव, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा. मुख्य सतचव, मंत्रालय, मंुबई. 
7. अप्पर मुख्य सतचव (ग्रामतवकास व पंचायत राज तवभार्), मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधान सतचव (उच्च व तंत्र तशक्षण तवभार्), मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharshtra.go.in/
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9. प्रधान सतचव (पयगटन व सांस्कृततक कायग तवभार्), मंत्रालय, मंुबई.  
10. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर तशक्षा अतभयान, मंुबई 
11. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र तशक्षण मंडळ, मंुबई. 
12. सतचव, सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष, मंुबई. 
13. सतचव, तशक्षण शुल्क व प्रवशे तनयंत्रक सतमती, मंुबई. 
14. कायगकारी सचंालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक तवकास ससं्था, पणेु. 
15. संचालक (उच्च तशक्षण/तंत्र तशक्षण/कला/गं्रथालय), महाराष्ट्र राज्य, पणेु/मंुबई.  
16. कुलसतचव (सवग अकृषी तवद्यापीठे/स्वयं अथगसहाय्ययत तवद्यापीठे/अतभमत तवद्यापीठे) 
17. सवग तवभार्ीय सहसंचालक (उच्च तशक्षण/तंत्र तशक्षण), उपसंचालक (कला), सहाययक गं्रथालय 

संचालक, (संबतंधत सचंालकांमाफग त). 
18. महासंचालक, मातहती व जनसंपकग , मंत्रालय, मंुबई त्यानंा तवनंती आहे की, प्रस्तुत शासन तनणगयाला 

व्यापक प्रतसद्धी तात्काळ द्यावी. 
19. सवग सह सतचव/उप सतचव, उच्च व तंत्र तशक्षण तवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
20. राज्य संपकग  अतधकारी (रा.से.यो.), उच्च व तंत्रतशक्षण तवभार्. 
21. अवर सतचव/कक्ष अतधकारी (सवग कायासने) उच्च व तंत्रतशक्षण तवभार्, मंत्रालय. 
22. तनवडनस्ती (आस्था-२) 
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