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महाराष्ट्र  शासन 
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मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
तदनाकं :  ३० जून, २०2२ 

 

वाचा :-  1) कें द्र शासनाच्या संस्कृतत मंत्रालयाचे अ.शा. पत्र क्र. ४२२२/  
                  ११९/२०२२/अकाम, तदनाकं २३ मे, २०२२   
   २) शासन पतरपत्रक, पयगटन व सासं्कृततक कायग तवभार् सम क्रमाकं  
                  तदनाकं २० जून, २०२२   

 

शासन पतरपत्रक  :-  
  “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत तदनाकं ११ ऑर्स्ट, 2022 ते तदनाकं 
1७ ऑर्स्ट, 2022 या कालावधीमध्ये कें द्र शासनाच्या सूचनेनुसार "हर घर झंडा" हा उपक्रम 
राबतवण्याबाबतच्या कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचना उपर्ननर्नदष्ट्ट क्र. २ च्या शासन 
पतरपत्रकान्वये एकतत्रततरत्या प्रसृत करण्यात आल्या आहेत. कें द्र शासनाच्या सासं्कृततक 
मंत्रालयाच्या उपर्ननर्नदष्ट्ट क्र. १ च्या अधग शासकीय पत्रान्वये “आजादी का अमृत महोत्सव” 
अंतर्गत “हर घर ततरंर्ा” हा उपक्रम राबतवण्यात येत असल्याचे कळतवले आहे. 
 

२.  कें द्र शासनाने सदर उपक्रमाच्या नावात केलेला बदल तवचारात घेता 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा” हा उपक्रम राज्यात आता “हर घर 
ततरंर्ा” या नावाने राबतवण्यात यावा.  तसेच ज्या-ज्या तिकाणी “हर घर झंडा” उपक्रम असा 
उल्लेख असेल, त्या तिकाणी “हर घर ततरंर्ा” उपक्रम असे संबोधण्यात यावा.       
 

३.  सदर शासन पतरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संर्णक साकेंताकं क्रमाकं 
202206301539139523 असा आहे. हे शासन पतरपत्रक तडतजटल स्वाक्षरीने साक्षातंकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नांवाने, 
 

 
 

( तवलास रा. थोरात ) 
उप सतचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याचंे प्रधान सतचव, राजभवन, मंुबई 
2. मा. मुख्यमंत्री महोदय याचंे प्रधान सतचव, मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय याचंे खाजर्ी सतचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा. मंत्री (सासं्कृततक कायग) / मा. राज्यमंत्री (सासं्कृततक कायग) याचं ेखाजर्ी सतचव, 

मंत्रालय, मंुबई 
5. सवग अपर मुख्य सतचव / प्रधान सतचव / सतचव याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 

मंुबई 
6. सवग तवभार्ीय आयुक्त 
7. सवग पोलीस आयुक्त 
8. सवग तजल्हातधकारी 
9. सवग तजल्हा पोलीस अधीक्षक 
10. सवग मुख्य कायगकारी अतधकारी, तजल्हा पतरषद  
11. सवग आयुक्त, महानर्र पातलका 
12. सवग मुख्य अतधकारी, नर्र पातलका / नर्र पंचायत 
13. सवग पंचायत सतमतीचे र्ट तवकास अतधकारी 
14. पयगटन व सासं्कृततक कायग तवभार्ाच्या अतधपत्याखाली सवग क्षतेत्रय अतधकारी 
15. संचालक, सासं्कृततक कायग संचालनालय, मंुबई 
16. तनवड नस्ती, सा.ंका.४ 
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