ભારતનો રા�� �વજ
�વજ �માણ: ૨:૩

ભારતની આઝાદી (૧૫ ઓગ�ટ ૧૯૪૭)નાં ચોવીસ �દવસ પહે લા તા. ૨૨ જુ લાઇ
૧૯૪૭ના રોજ મળેલ 'બંધારણ સભા'ની બેઠકમાં ભારતનો રા�� �વજ ન�ી કરવામાં
આવેલો. ભારતીય ગણરા�યના રા�� �વજ તરીકે િ�રંગા (�तरंगा) �વજને પસંદ કરવામાં
આ�યો, જે ભા ર ત ના રા �� � વ જ તરીકે ઓળખાય છે .
૧૯૪૭માં પસંદ કરાયેલા રા�� �વજ, િપંગાલી વ��યા �ારા રિચત ભારતીય રા�� ીય
ક��ેસના �વજના આધારે રચાયેલો. આ �વજ આડા �ણ રંગના પ�ા ધરાવે છે , જેમાં
ઉપરનો પ�ો ઘેરો કે સરી, વ�ચે સફે દ અને નીચે લીલો રંગ હોય છે . કે ��માં ઘેરા વાદળી
રંગનુ ૨૪ આરા ધરાવતું ચ� અવેલું છે , કે જે અશોક ચ� તરીકે ઓળખાય છે . આ અશોક
ચ� સારનાથના િસંહાકૃ િત વાળા અશોક �થંભ માંથી લેવામાં આવેલ છે . અશોક ચ�નો
�યાસ સફે દ પ�ાની પહોળાઇનાં ૩/૪ ભાગ જેટલો હોય છે . આ �વજની પહોળાઇ અને
લંબાઇનું �માણ ૨:૩ નાં ગુણો�રમાં હોય છે . આ �વજ ભારતીય સૈ�યનો યુ�ધ �વજ
પણ ગણાય છે અને તમામ સૈિનક છાવણીઓ પર દરરોજ ફરકાવવામાં આવે છે .
અિધકૃ ત �વજ ગુણવતા �માણે આ �વજ હાથ વણાટની ખાદીનાં કાપડમાંથીજ
બનાવેલો હોવો �ઇએ. આ �વજનાં �દશ�ન અને ઉપયોગ માટે ભારતીય રા�� �વજ
સં�હતા ઘડવામાં આવેલી છે , જેનું સખતપણે પાલન કરવાનું હોય છે .

રંગોની મા�હતી
અહ� રા�� �વજ માં વપરાતા રંગોની મા�હતી આપેલ છે .
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અશોક ચ�, "ધમ�ન ું ચ�"

ભારતની આઝાદીનાં થોડા �દવસો પહે લા ખાસ રચાયેલ બંધારણ સભાએ િનણ�ય કય� કે
રા�� �વજ એવો રાખવો જે દરે ક પ� અને સમાજને અનુકુળ આવે. આથી અંતે "િ�રંગો"
તરીકે ઓળખાતો, 'કે શરી','સફે દ' અને 'લીલા' કલરનાં �ણ આડા પ�ા અને વ�ચે અશોક
ચ� ધરાવતો રા�� �વજ ન�ી કરવામાં આવેલ. ડૉ. સવ�પ�ી રાધાકૃ �ણન, કે જે પછીથી
ભારતનાં �થમ ઉપરા�� પિત બનેલા, તેમણે આ �વજની રચનામાં રહે લ ભાવના
વણ�વતા જણાવેલ કે ,
" ભ ગ વો અ થ વા કે શ રી રં ગ � યા ગ અ ને સ મ પ� ણ નંુ � િત ક છે , આ પ ણા ને તા ઓ એ
ભૌ િત ક સુ ખો નો � યા ગ અ ને દે શ ત થા � � ની સે વા અ ને પો તા ની ફ ર જ � � યે સ મ પ� ણ
ની ભા વ ના રા ખ વી . સ ફે દ રં ગ � કા શ નંુ કે � � છે , જ ે સ � ય સુ ધી જ વા નો આ પ ણો મા ગ�
� કા શી ત ક ર શે . અ ને લી લો ક લ ર આ પ ણો મા ટી (જ
જમી ન ) સા થે નો સં બં ધ દ શા� વે છે ,
ે ી પ ર ત મા મ નાં � વ ન
આ પ ણો વૃ � ,છ
છો ડ , લી લો ત રી સા થે નો સં બં ધ દ શા� વે છે , કે જ ન
આ ધા રી ત છે . મ � ય માં ર હે લ અ શો ક ચ � એ ધ મ� ચ � છે , સ � ય અ ને ધ મ� એ બ �ે આ
� વ જ હે ઠ ળ કા મ ક ર ના ર મા ટે મા ગ� દ શ� ક િસ � ધાં તો છે . તે ઉ પ રાં ત ચ � સ ત ત
ગ િત શી લ તા નંુ � િત ક છે . િ�થ ર તા એ મૃ � યુ છે અ ને ગ િત શી લ તા એ � વ ન છે .
ભા ર ત માં પ �ર વ ત� ન ને હ વે રો કી શ કા સે ન હ� , તે ણે ગ િત શી લ બ ની અ ને આ ગ ળ
ધ પ વંુ જ પ ડ શે . ચ � ઉ �� યુ � ત શાં િત પૂ ણ� ફે ર ફા ર નંુ � તી િન િધ બ ન શે . તે દી વ સ નાં ૨ ૪
ક લા ક નંુ પ ણ દ શ� ક છે ."
બહોળા અનિધકૃ ત અથ�માં કે શરી રંગ આ�યા�મ અને શુ�ધતા, સફે દ રંગ શાંિત અને
સ�ય, લીલો રંગ ઉ�પાદકતા અને ચ� �યાય અને અિધકારોનું �િતક મનાય છે .

ઇિતહાસ

િ��ટશ ભારતનો �વજ

િ��ટશ ભારતનો નૌસેન ા �વજ

(કલક�ા)કોલકાતા
�વજ,સુરે��નાથ બેન ર�એ
૧૯૦૬માં સૌ�થમ વખત
(કલક�ા) કોલકાતામાં
લહે રાવેલ

િભખાય� કામા �ારા ૧૯૦૭
માં બિલ�ન માં લહે રાવાયેલ
�થમ �વજ.(વ�ચે ખરે ખરતો
વ
વં દં દે મ
ે માાત
તરરંં લખેલ )

હોમ�લ ચળવળ દરિમયાન
વપરાયેલ �વજ,૧૯૧૭

૧૯૨૧ માં વપરાયેલ �વજ
(વ�ચે ચરખો)

૧૯૩૧ માં સુચ વાયેલ ભગવો
�વજ,જેમાં આકષ�ક ભૂરો ચરખો
છે .

૧૯૩૧ માં અપનાવાયેલ
�વજ,જે ભારતીય નૌસેન ાનાં
યુ�ધ �વજ તરીકે પણ
વપરાયેલ .

આઝાદ �હંદ નો �વજ,જે �થમ
વખત નાઝી જમ�ન ીમાં આઝાદ
�હંદ ફોજ માટે ફરકાવાયેલ .

૨૦મી સદીની શ�આતમાં િ��ટશ શાસનમાંથી મુ�ત થવા માટે આઝાદીની ચળવળ
�ર પકડવા લાગી �યારે એક રા�� �વજ જેવા કોઇ શિ�તશાળી મા�યમની જ�ર જણાઇ,
જે સવ� દેશભ�તોને એક ને� હે ઠળ લાવી �ેરણા �દાન કરે . ૧૯૦૪ માં િસ�ટર
નવે�દતા, �વામી િવવેકાનંદનાં િશ�યાએ �થમ �વજ રજુ કય�, જે િસ�ટર નવે�દતા

�વજ(Sister Nivedita's Flag) તરીકે ઓળખાણો. જે લાલ ચોરસ આકારનો વ�ચે
પીળો અને મ�યમાં સફે દ રંગના કમળમાં વ� નું િચ� ધરાવતો તથા બંગાળી ભાષામાં
વંદેમાતર� ("

")લખાણ કરે લ હતો. જેમાં લાલ રંગ આઝાદીની

લડાઇ,પીળો રંગ િવજય અને સફે દ કમળ શુ�ધતા નાં �િતક હતા.
�થમ િ�રંગો �વજ ૭ ઓગ�ટ,૧૯૦૬ નાં રોજ બંગાળના ભાગલા િવરોધી દેખાવો
દરિમયાન સિચ���સાદ બોઝ અને સુરે��નાથ બેનર� �ારા "પારસી બાગાન ચોક"
કોલકાતામાં લહે રાવવામાં આ�યો.જે કલક�ા(હવે કોલકાતા) �વજ તરીકે �ણીતો
થયો.આ �વજમાં એકસરખા પહોળાઇના �ણ આડા પ�ા,ઉપર નારંગી,વ�ચે પીળો અને
નીચે લીલો હતા. ઉપલા પ�ામાં આઠ અડધા ઉઘડે લા કમળ અને િનચલા પ�ામાં સુય�
અને ચાંદ-તારાનું િચ� હતાં.વ�ચેનાં પ�ામાં વંદેમાતર� દેવનાગરી ભાષામાં લખેલ હતું.

૨૨ ઓગ�ટ,૧૯૦૭ ના રોજ િભખાય� કામા (en:Bhikaiji Cama) એ �ટુ ટગાટ� ,
જમ�ની માં એક અ�ય િ�રંગો �વજ ફરકા�યો. આ �વજમાં ઉપર લીલો ,વ�ચે કે શરી અને
નીચે લાલ રંગ ના પ�ા હતા. લીલો રંગ ઇ�લામ,કે શરી �હ�દુ અને બૌ�ધ ધમ�ના �િતક
હતા. આ �વજમાં લીલા પ�ામાં રહે લ આઠ કમળ તે સમયનાં િ��ટશ ભારતનાં આઠ
�ાંતોનું �િતિનિધ�વ કરતા હતા. વચલા પ�ામાં દેવનાગરી િલિપમાં "વંદેમાતરં" લખેલ
હતું.િનચલા પ�ામાં �વજદંડ બાજુ અધ� ચં� અને સામે છે ડે સુય�નું િચ� હતાં. આ �વજ
િભખાય� કામા,વીર સાવરકર અને �યામ� કૃ �ણ વમા� �ારા સંયુ�ત રીતે રચવામાં
આવેલ.
બાલ ગંગાધર િતલક અને એની બેસ�ટ �ારા ૧૯૧૭ માં �થપાયેલ હોમ�લ ચળવળ
માટે એક નવો �વજ પસંદ કરાયો,જે પાંચ લાલ અને ચાર લીલી આડી પ�ીઓ તથા
ઉપરનાં ડાબા ચતૃથ ભાગમાં "યુિનયન જેક"(િ��ટશ �વજ) ધરાવતો હતો.ઉપલી
સામેની બાજુ પર ચાંદ-તારાની સફે દ આકૃ િત અને સફે દ રંગમાં સાત તારાઓ સ�િષ�
આકારમાં ગોઠવાયેલ હતાં. આ �વજ જનસમુદાયમાં લોક�ીય બ�યો નહોતો.
૧૯૧૬ ની શ�આતમાં મછલીપ�નમ (આં��દેશ)નાં "િપંગાલી વ�ક�યા" એ
સવ�મા�ય રા�� �વજ બનાવવાનો �ય�ન કય�,તેમની તરફ "ભારતીય રા�� �વજ
અિભયાન" ચલાવતા ઉમર સોબાની અને એસ.બી.બોમન�નું �યાન દોરાયું,�યારે
વ�ક�યાએ મહા�મા ગાંધીને આ �વજ બતા�યો �યારે તેમણે સુચન કયુ� કે �વજ પર
ચરખાનું િચ� મુકવું.ચરખો �યારે ભારતન� આિથ�ક ઉ�િતનું �િતક બની ગયેલ હતો.
"િપંગાલી વ�ક�યા" લાલ-લીલી પા�ભુમીમાં ચરખાનાં િચ� વાળો �વજ બનાવી
લા�યા,પરંતુ ગાંધી�ને તેમાં સવ� ધમ�નું �િતિનિધ�વ જણાયુ નહ�.
મહા�મા ગાંધી સમ� અ�ય એક િ�રંગો �વજ રજૂ કરવામાં આ�યો,જેમાં ઉપર
સફે દ,વ�ચે લીલો અને નીચે લાલ રંગના આડા પ�ા હતા,જે લઘુમિત ધમ�,મુ�લીમ અને
�હ�દુ ધમ�નું �િતિનિધ�વ કરતા હતા. સાથે �ણે પ�ાઓને આવરતો ચરખો હતો. આ
�વજની �પરે ખા "આયરલે�ડ"નાં �વજનાં આધારે બનાવાયેલ,કારણકે "આયરલે�ડ"
પણ �યારે િ��ટશ શાસન સામે આઝાદીની લડાઇ લડતું હતું.આ �વજ �થમ વખત
અમદાવાદ માં ક��ેસ પ�નાં સંમેલન વખતે ફરકાવાયેલ,�કે તેને ભારતીય રા�� ીય
ક��ેસ પ�નાં અિધકૃ ત �વજ તરીકે પસંદ કરાયો નહ�.આ �વજ આઝાદીની ચળવળમાં
પણ બહોળો વપરાયેલ નહ�.
ઘણાં એવા લોકો હતા જે અ�યાર સુધી રજુ થયેલા �વજ �ારા �ય�ત થતી ધાિમ�ક
ભાવનાઓથી સંતુ� નહોતા.૧૯૨૪ માં કોલકાતામાં મળેલ "અિખલ ભારતીય સં�કૃ ત
ક��ેસે" જેમાં વ�ચે િવ��ની ગદાનું �િતક હોય તેવો ભગવા રંગનો �વજ સુચ�યો.
પછીનાં સમયમાં "ગે�" રંગનું સુચન પણ થયું.જેમાં ગે� રંગ �હ�દુ યોગીઓ અને સ�યાસી
તથા મુિ�લમ ફ�કર અને દુવ�શોનાં �િતક�પ ગણાવાયેલ. શીખ સમુદાય �ારા પીળા
રંગનો સમાવેશ કરવાનું પણ સુચવાયું.
આટલી �ગિત બાદ,૨ એિ�લ,૧૯૩૧ નાં રોજ "ક��ેસ કાય�કારી સિમતી" �ારા સાત
સ�યોન� "�વજ સિમતી" ન� રચના કરવામાં આવી. આ સિમતીએ એકજ

રંગનો,સોનેરી-પીળો (golden-yellow) (કે જે "ગે�" પણ કહે વાય)રંગ અને ઉપરનાં
ખુણામાં ચરખાનું િચ� ધરાવતો �વજની ભલામણ કરી. ભારતીય રા�� ીય ક��ેસ �ારા
આ �વજ કોમી કારણોસર નામંજુર થયો.
છે �ે, �યારે ૧૯૩૧ માં ક��ેસ સિમતી કરાચીમાં મળી �યારે રા�� �વજ પર આખરી
ઠરાવ પસાર થયો,અને "િપંગાલી વ�ક�યા" નાં �વજનાં આધારે િ�રંગો �વજ જેમાં
કે શરી,સફે દ અને લીલો �ણ આડા પ�ા અને વ�ચે ચરખાનું િચ� હતું.
આજ સમયે "ભારતીય રા�� ીય સેના" (Indian National Army) �ારા આજ �કારનો
પરંતુ ઉપર નીચે "આઝાદ-હ�દ" લખેલ અને વ�ચેનાં પ�ામાં તરાપ મારતા વાઘનાં િચ�
વાળો �વજ વપરાતો હતો.જેમાં વાઘ સુભાષચં� બોઝ નાં આઝાદી માટે નાં સ��
સંઘષ�નું �િતક હતો.આ �વજ ભારતન� ભૂિમ પર �થમ વખત સુભાષચં� બોઝ નાં હ�તે
મિણપુર માં ફરકાવાયેલ.

ઉ�પાદન ���યા
� વ જ � મા ણ મા પ
મા પ

એ મ .એ
એમ .

૧ ૬૩૦૦ × ૪૨૦૦
૨ ૩૬૦૦ × ૨૪૦૦
૩ ૨૭૦૦ × ૧૮૦૦
૪ ૧૮૦૦ × ૧૨૦૦
૫ ૧૩૫૦ × ૯૦૦
૬

૯૦૦ × ૬૦૦

૭

૪૫૦ × ૩૦૦

૮

૨૨૫ × ૧૫૦

૯

૧૫૦ × ૧૦૦

બ�ગલોર, િવધાન સભા ભવન પર રા��
�વજ અને રા�� ીય િચ�

૧૯૫૦ મા ભારત ગણતં� બ�યા પછી ૧૯૫૧ માં �થમ વખત ભારતીય માનક સં�થા
(Bureau of Indian Standards (BIS)) એ રા�� �વજ માટે �માણીત માપદંડ નિ�

કયા�,જે ૧૯૬૪ માં ભારતમાં મે�ટ� ક પ�ધિત દાખલ થઇ �યારે સુધારવામાં આ�યા. આ
માપદંડ ૧૭ ઓગ�ટ,૧૯૬૮ થી લાગુ કરવામાં આ�યા, આ માપદંડ રા�� �વજ
ઉ�પાદનનાં તમામ પાસાઓ જેવાકે ,માપ,રંગ,ચમક,દોરાઓ,કાપડનો વણાંટ િવગેરે ન�ી
કરે છે . આ માગ�દિશ�કાને તમામ ઉ�પાદકોએ ચો�સપણે અનુસરવું ફર�યાત છે ,તેમાં
ચુક કરનારને ગંભીર ગુનો ગણી દંડ અથવા કારાવાસ કે બ�ે સાથેની સ� થઇ શકે છે .
ખાદી અથવા હાથવણાટનું કાપડજ રા�� �વજ બનાવવા માટે વાપરી શકાય છે .ખાદી
બનાવવા માટે કાચામાલ તરીકે સુતર,ઉન અથવા રે શમ જ વપરાયેલ હોવું �ઇએ. આ
માટે બે �કારની ખાદી વપરાય છે , ખાદી-બિ�ટંગ થી �વજનો મુ�યભાગ બને છે ,�યારે
�વજને �વજદંડ સાથે �ડતો ભાગ �ણતારનાં વણાટ વાળી ખાદી-ડક વડે બનાવાય
છે . આ �કારનું વણાટકામ કરતા બહુ ઓછા કારીગરો મળે છે . આ ઉપરાંત માગ�દિશ�કા
મુજબ એક ચોરસ સે.મી. માં ૧૫૦ દોરા,સાંધા દીઠ ચાર દોરા અને એક ચોરસ ફીટનું
વજન બરાબર ૨૦૫ �ામ હોવું �ઇએ.
કાપડ વણાઇ ગયા પછી ભારતીય માનક સં�થામાં મોકલવું પડે છે ,�યાં તે તમામ
માપદંડ પર ખ�ં ઉતરે પછી ફરી તેને ઉ�પાદકનાં કારખાને મોકલાય છે . �યાં સાફ કરવાનું
તથા યો�ય રંગોથી રંગી અને ઉપર અશોક ચ� ની છાપણી અથવા ભરતકામ કરવામાં
આવે છે .�યાન એટલું રાખવાનું કે અશોક ચ� બ�ે બાજુ થી દેખાતું હોવું �ઇએ.�યાર બાદ
ફરી એકવખત ચકાસણી ���યામાં થી પસાર થઇ અને વ�ચાણ માટે મુકાય છે .

રા�� �વજ આચારસં�હતા(flag protocol)
૨૦૦૨ પહે લા ભારતના જનસામા�ય માટે , ન�ી કરાયેલ રા�� ીય તહે વારો િસવાયનાં
�દવસોમાં,�હે રમાં રા�� �વજ ફરકાવવાનું �િતબંધીત હતું. ફ�ત સરકારી કચેરીઓ અને
ભવનો માટે જ છુટછાટ હતી. નવીન િજદ
ં ાલ (en:Naveen Jindal) નામનાં એક
ઉધોગપિતએ �દ�હી વડી અદાલત માં જનહીતન� એક અર� દાખલ કરી અને આ
�િતબંધનો અંત કરા�યો. િજદ
ં ાલ તેમનાં કચેરી ભવન પર રા�� �વજ ફરકાવતા,પરંતુ
�યારે આ રા�� �વજ આચારસં�હતા કાનુનની િવ��ધ હતું,આથી તેમને જણાવવામાં
આ�યું કે તેમની સામે કાનુની કાય�વાહી થઇ શકે છે .િજદ
ં ાલે દલીલ કરીકે સંપૂણ� સ�માન
અને િવધીપૂવ�ક રા�� �વજ ફરકાવવો તે તેમનો નાગરીક અિધકાર છે ,અને આ રીતે તે
પોતાનો દેશ�ેમ �ય�ત કરી શકે છે . આ દાવો ભારતના ઉ�ચ �યાયાલય (Supreme
Court) માં ફે રવવામાં આ�યો, �યાં માન.ઉ�ચ �યાયાલય �ારા ભારત સરકારને આ
બાબત ઉકે લવા માટે એક સિમિત રચવાનું કહે વામાં આ�યું.કે િ��ય મં�ીમંડળમાં
ભારતીય �વજ સં�હતા માં સુધારો કરી,૨૬ ��યુઆરી,૨૦૦૨ થી જનસામા�યને
રા�� �વજની ગરીમાં અને સ�માન જળવાય તે રીતે તમામ દીવસોમાં રા�� �વજ
ફરકાવવાની છુટ આપવામાં આવી.

રા�� �વજનંુ સ�માન
ભારતીય �વજ સં�હતા-૨૦૦૨, રા����વજનાં ઉપયોગ અને �દશ�ન પર દેખરે ખ માટે છે .
આ મુજબ રા����વજ જમીન અથવા પાણીને અડતો હોવો �ઇએ નહ�,૨૦૦૫ સુધી
રા����વજનો ઉપયોગ ગણવેશ કે પહે રવેશ પર થઇ શકતો નહ�, ૫ જુ લાઇ,૨૦૦૫ નાં
ભારત સરકારે કરે લા સુધારા મુજબ હવે તેનો ઉપયોગ થઇ શકે છે .પરંતુ કમરથી નીચેનાં
કપડાં,આંતરવ�ોમાં,ગાદી ત�કયાનાં કવર કે ગળાનાં �કાફ� માં ઉપયોગ થઇ શકતો નથી.
રા����વજને �ધો (upside down),કશાન� અંદર �ડાઇમાં,કે કશું િવંટાળીને (ફરકાવતી
વખતે ફુલપાંદડીઓ સીવાય) વાપરી શકાતો નથી. રા�� �વજ પર કશું લખાણ થઇ શકતું
નથી.

રા�� �વજની �ળવણી
રા�� �વજની �ળવણી અને �દશ�ન વખતે �યાને
રાખવા માટે નાં ઘણાં પારંપરીક િનયમો છે . રા�� �વજ
�યારે ખુ�ામાં ફરકાવવાનો હોય �યારે સવારે �વજ
ચડાવવાનો અને સાંજ ે ઉતારવાનો હોય છે . �હે ર
ભવનો પર અમુક ચો�સ પરીિ�થિતઓમાં
રા�� �વજ રા�ે પણ ફરકતો રખાય છે .
રા�� �વજ �યારે ય પણ �ધો (Upside down) ફરકાવી કે �દશ�ત કરી શકાતો નથી.
રા�� �વજને ફાટે લી કે ગંદી િ�થતીમાં �દશ�ત કરવો તે અપમાનજનક ગણાય છે .આજ
િનયમ �વજદંડ અને દોરીને પણ લાગુ પડે છે ,અને તેમનો પણ િનયમાનુસાર રખરખાવ
કરવાનો હોય છે . Tradition also states that when draped vertically, the flag
should not merely be rotated through 90 degrees, but also reversed.
One "reads" a flag like the pages of a book, from top to bottom and from
left to right, and after rotation the results should be the same.(ભાષાંતર ?)

ભ�ત પર �દશ� ન
અ�ય દે શોનાં રા�� �વજ સાથે
�યારે રા�� �વજને અ�ય દેશોનાં રા�� �વજ સાથે �હે રમાં
ફરકાવવાનો હોય �યારે અમુક િનયમો �યાનમાં રાખવાનાં
હોય છે .જેમકે રા�� �વજ હંમેશા માન ભરી િ�થતીમાં,અ�ય
�વ�થી સંપૂણ� જમણી (દશ�કન� ડાબી)બાજુ રહે વો �ઇએ.
અ�ય દેશોનાં �વજ અં�ે� એ.બી.સી.ડી. મુજબ ગોઠવાયેલ હોવા �ઇએ. તમામ �વ�

લગભગ એક સરખા માપનાં અને ભારતીય રા�� �વજ કરતાં મોટા માપનાં તો નહ�જ એમ
હોવા �ઇએ. દરે ક દેશનો �વજ અલગ અલગ �વજદંડ પર ફરકતો હોવો �ઇએ. એકજ
�વજદંડ પર એક રા�� �વજ ન� ઉપર અ�ય રા�� �વજ કોઇ સં�ગોમાં ફરકાવાતો નથી.
અમુક સં�ગોમાં ભારતીય રા�� �વજને અ�ય રા�� �વ� સાથે પંકિતની
શ�આતમાં,અંતમાં કે અં�ે� વણા��રોનાં �મમાં ફરકાવવાની છુટ અપાય છે . જયારે
તમામ �વ�ને વતુ�ળાકાર ફરકાવવાનાં હોય �યારે ,રા����વજને વતુ�ળન� શ�આતનાં
�થાને અને અ�ય દેશોનાં �વજ તેનાંથી ઘ�ડયાળનાં કાંટાની �દશામાં, તેમ ગોઠવતા જઇ
અંતે છે �ો �વજ ફરીથી રા�� �વજ પાસે આવે તેમ ગોઠવાય છે . ભારતનો રા�� �વજ
હંમેશા પહે લો ચડાવાય છે અને છે �ો ઉતારાય છે .
�યારે �વ�ને �ાંસા �વજદંડો પર (crossed poles) ફરકાવવાનાં હોય �યારે ભારતનાં
રા�� �વજનો �વજદંડ આગળ રહે અને રા�� �વજ જમણી બાજુ (દશ�કન� ડાબી) રહે તેમ
રખાય છે . �યારે સંયુ�ત રા�� સંઘ (en:United Nations) નાં �વજ સાથે એકલા
ભારતનો રા�� �વજ ફરકાવવાનો હોય �યારે તેની ગમેતે બાજુ ફરકાવી શકાય છે .
સામા�ય રીતે રા�� �વજને સામેની બાજુ થી સંપૂણ� જમણી બાજુ ફરકાવવાન� રીવાજ છે .

રા�� �વજ ન હોય તે વા �વ� સાથે
રા�� �વજ �યારે અ�ય �વજ જેવાકે ,�યાપારી �વજ અને
�હે રાતનાં બેનરો,િવગેરે સાથે ફરકાવવાનો હોય
�યારે ,િનયમ એવો છે કે,અ�ય �વ� � અલગ અલગ
�વજદંડ પર હોય તો રા�� �વજ હંમેશાં વ�ચેજ રાખવો
અથવાતો �નાર દશ�કની છે ક ડાબી તરફ આવે તેમ
રાખવો અથવા,ઓછામાં ઓછું એક �વજની પહોળાઇ
અ�ય �વ� કરતાં વધારે રાખવી. રા�� �વજનો �વજદંડ અ�ય કરતાં આગળ
રાખવો,પરંતુ તમામ �વજ � એકજ �વજદંડ પર ફરકાવાયા હોયતો, રા�� �વજ હંમેશા
સવ��ચ �ચાઇ (ટોચ પર) પર રાખવો. � રા�� �વજને અ�ય �વ� સાથે સરઘસમાં લઇ
જવાનો હોય તો, કુ ચ કરતા સરઘસમાં સૌથી આગળ રાખવો,� તમામ �વ� એક આડી
લીટીમાં રાખવાનાં હોયતો રા�� �વજને કુ ચની જમણી તરફ રાખીને ચાલવાનું હોય છે .

આં તરીક �દશ� ન માટે
�યારે રા�� �વજને કોઇ સભાખંડમાં કે �હે ર મેળાવળાઓ
જેવા �સંગે આંતરીક �દશ�નમાં ફરકાવવાનો હોય
�યારે ,તેને હંમેશા જમણી બાજુ (દશ�કની ડાબી બાજુ )
અિધકારક િ�થતીમાં રાખવો, આથીજ �યારે કોઇ �વચન

જેવા કાય��મોમાં રા�� �વજ રાખવાનો હોય �યારે ,વ�તાની જમણી બાજુ પરજ �વજ
રાખવો. � સભાખંડમાં અ�ય કોઇ જ�યાએ લગાવવાનો હોયતો �ોતાઓની જમણી
બાજુ પર આવે તે રીતે રાખવો.
�વજ સંપૂણ� ફે લાયેલી િ�થતીમાં અને કે શરી પ�ો ઉપર આવે તેમ લગાવવો. � મંચ
પાછળ ઉભી િ�થતીમાં લટકાવવાનો હોય તો,કે શરી પ�ો �નારની ડાબી બાજુ અને
�વજદોરી ઉપર રહે તેમ રાખવો.

પરે ડ અને સમારોહ
વાહનો પર �દશ� ન
અડધી કાઠીએ
િનકાલ કરવાનાં િનયમ

બા� કડીઓ
ભારતના રા�� �વજનું િચ� ઉતારો,ભારતની રા�� ીય વેબ પરથી,ભારત સરકાર.
રા�� �વજ આચારસં�હતા(The Flag Code of India)
િ�રંગા.નેટ
રા�� �વજમાં સાં�કૃ િતક �િતિનિધ�વ.
ભારતીય ટપાલ ટી�કટો પર રા�� �વજ.
સ�યનું ચ�
િસંહાકૃ તી

કોલિ�બયા યુિન.વેબ પરનાં િચ�ો.
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