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બાયતન યાષ્ટ્રધ્લજ

બાયતન યાષ્ટ્રધ્લજ
ધ્લજ પ્રભાર્: ૨:૩

બાયતની આઝાદી (૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭)નાં ચલીવ રદલવ શેરા તા. ૨૨ જુરાઇ ૧૯૪૭ના યજ ભે ર 'ફંધાયર્ વબા'ની ફેઠકભાં
બાયતન યાષ્ટ્રધ્લજ નક્કી કયલાભાં આલેર. બાયતીમ ગર્યાજ્મના યાષ્ટ્રધ્લજ તયીકે વિયં ગા (तिरं गा) ધ્લજને વંદ કયલાભાં
આવ્મ, જે બાયતના યાષ્ટ્રધ્લજ તયીકે ઓખામ છે .
૧૯૪૭ભાં વંદ કયામેરા યાષ્ટ્રધ્લજ, વિંગારી લેંક્યા દ્વાયા યચચત બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવના ધ્લજના આધાયે યચામેર. આ ધ્લજ
આડા િર્ યં ગના ટ્ટા ધયાલે છે, જેભાં ઉયન ટ્ટ ઘેય કેવયી, લચ્ચે વપેદ અને નીચે રીર યં ગ શમ છે . કેન્દ્રભાં ઘેયા લાદી
યં ગનુ ૨૪ આયા ધયાલતુ ં ચક્ર અલેલ ું છે, કે જે અળક ચક્ર તયીકે ઓખામ છે . આ અળક ચક્ર વાયનાથના વવિંશાકૃવત લાા અળક
સ્થંબ ભાંથી રેલાભાં આલેર છે . અળક ચક્રન વ્માવ વપેદ ટ્ટાની શાઇનાં ૩/૪ બાગ જેટર શમ છે . આ ધ્લજની શાઇ
અને રંફાઇનુ ં પ્રભાર્ ૨:૩ નાં ગુર્ત્તયભાં શમ છે . આ ધ્લજ બાયતીમ વૈન્દ્મન યુધ્ધ ધ્લજ ર્ ગર્ામ છે અને તભાભ વૈવનક
છાલર્ીઓ ય દયયજ પયકાલલાભાં આલે છે .
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મુ યે ત થ્થયન અળક સ્થંબ, વાયનાથવંગ્રશારમભાં યચક્ષત

અવધકૃત ધ્લજ ગુર્લતા પ્રભાર્ે આ ધ્લજ શાથ લર્ાટની ખાદીનાં કાડભાંથીજ ફનાલેર શલ જઇએ. આ ધ્લજનાં પ્રદળણન અને
ઉમગ ભાટે બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજ વંરશતા ઘડલાભાં આલેરી છે , જેનુ ં વખતર્ે ારન કયલાનુ ં શમ છે .

યં ગની ભારશતી
અશીં યાષ્ટ્રધ્લજ ભાં લયાતા યં ગની ભારશતી આેર છે .
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ધ્લજ બાલના

અળક ચક્ર, "ધભણન ુ ં ચક્ર"
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બાયતની આઝાદીનાં થડા રદલવ શેરા ખાવ યચામેર ફંધાયર્ વબાએ વનર્ણમ કમો કે યાષ્ટ્રધ્લજ એલ યાખલ જે દયે ક ક્ષ
અને વભાજને અનુકુ આલે. આથી અંતે "વિયં ગ" તયીકે ઓખાત, 'કેળયી','વપેદ' અને 'રીરા' કરયનાં િર્ આડા ટ્ટા અને
લચ્ચે અળક ચક્ર ધયાલત યાષ્ટ્ર ધ્લજ નક્કી કયલાભાં આલેર. ડૉ. વલણલ્રી યાધાકૃષ્ટ્ર્ન, કે જે
છીથી બાયતનાં પ્રથભ ઉયાષ્ટ્રવત ફનેરા, તેભર્ે આ ધ્લજની યચનાભાં યશેર બાલના લર્ણલતા જર્ાલેર કે,
" બગલો અથલા કેળયી યં ગ ત્માગ અને સભપણન ં પ્રતતક છે, આણા નેતાઓએ બૌતતક સખોનો ત્માગ અને દે ળ તથા પ્રજાની સેલા
અને ોતાની પયજ પ્રત્મે સભપણ ની બાલના યાખલી. સપેદ યં ગ પ્રકાળન ં કેન્દ્ર છે , જે સત્મ સધી જલાનો આણો ભાગપ પ્રકાળીત
કયળે. અને રીરો કરય આણો ભાટી (જભીન) સાથેનો સંફધ
ં દળાપલે છે, આણો વ ૃક્ષ,છોડ, રીરોતયી સાથેનો સંફધ
ં દળાપલે છે, કે
જેની ય તભાભનાં જીલન આધાયીત છે . ભધ્મભાં યહેર અળોક ચક્ર એ ધભપ ચક્ર છે , સત્મ અને ધભપ એ ફન્ને આ ધ્લજ હેઠ કાભ
કયનાય ભાટે ભાગપદળપક તસધ્ધાંતો છે . તે ઉયાંત ચક્ર સતત ગતતળીરતાન ં પ્રતતક છે . સ્થથયતા એ મ ૃત્ય છે અને ગતતળીરતા એ
જીલન છે . બાયતભાં રયલતપનને હલે યોકી ળકાસે નહીં, તેણે ગતતળીર ફની અને આગ ધવજ
ં ડળે. ચક્ર ઉજાપયક્ત ળાંતતપ ૂણપ
પેયપાયન ં પ્રતીતનતધ ફનળે. તે દીલસનાં ૨૪ કરાકન ં ણ દળપક છે ."
ફશા અનવધકૃત અથણભાં કેળયી યં ગ આધ્માત્ભ અને શુધ્ધતા, વપેદ યં ગ ળાંવત અને વત્મ, રીર યં ગ ઉત્ાદકતા અને ચક્ર ન્દ્મામ
અને અવધકાયનુ ં પ્રવતક ભનામ છે .

ઇવતશાવ

ચિરટળ બાયતન ધ્લજ

ચિરટળ બાયતન નોવેના ધ્લજ

(કરકત્તા)કરકાતાધ્લજ,સુયેન્દ્રનાથ ફેનયજીએ૧૯૦૬ભાં વોપ્રથભ લખત (કરકત્તા) કરકાતાભાં રશેયાલેર

ચબખામજી કાભા દ્વાયા ૧૯૦૭ ભાં ફચરિનભાં રશેયાલામેર પ્રથભ ધ્લજ.(લચ્ચે ખયે ખયત લંદેભાતયં રખેર)
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શભરૂર ચલ દયવભમાન લયામેર ધ્લજ,૧૯૧૭

૧૯૨૧ ભાં લયામેર ધ્લજ (લચ્ચે ચયખ)

૧૯૩૧ ભાં સુચલામેર બગલ ધ્લજ,જેભાં આકણક ભ ૂય ચયખછે .

૧૯૩૧ ભાં અનાલામેર ધ્લજ,જે બાયતીમ નોવેનાનાંયધ્ુ ધ ધ્લજ તયીકે ર્ લયામેર.

આઝાદ રશિંદ ન ધ્લજ,જે પ્રથભ લખત નાઝી જભણનીભાંઆઝાદ રશિંદ પજ ભાટે પયકાલામેર.



૨૦ભી વદીની ળરૂઆતભાં ચિરટળ ળાવનભાંથી મુક્ત થલા ભાટે આઝાદીની ચલ જય કડલા રાગી ત્માયે એક યાષ્ટ્રધ્લજ
જેલા કઇ ળક્ક્તળાી ભાધ્મભની જરૂય જર્ાઇ, જે વલે દે ળબક્તને એક નેજા શેઠ રાલી પ્રેયર્ા પ્રદાન કયે . ૧૯૦૪
ભાં વવસ્ટય નલેરદતા, સ્લાભી વલલેકાનંદનાં વળષ્ટ્માએ પ્રથભ ધ્લજ યજુ કમો, જે વવસ્ટય નલેરદતાધ્લજ(Sister Nivedita's Flag)
તયીકે ઓખાર્. જે રાર ચયવ આકાયન લચ્ચે ી અને ભધ્મભાં વપેદ યં ગના કભભાં લજ્ર નુ ં ચચહ્ન ધયાલત તથા
ફંગાી બાાભાં લંદેભાતયમૌ ("বন্দে মাতরম")રખાર્ કયે ર શત. જેભાં રાર યં ગ આઝાદીની રડાઇ,ી યં ગ વલજમ અને
વપેદ કભ શુધ્ધતા નાં પ્રવતક શતા.
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 પ્રથભ વિયં ગ ધ્લજ ૭ ઓગસ્ટ,૧૯૦૬ નાં યજ ફંગાના બાગરા વલયધી દે ખાલ દયવભમાન વચચન્દ્રપ્રવાદ ફઝ અને
સુયેન્દ્રનાથ ફેનયજી દ્વાયા "ાયવી ફાગાન ચક"કરકાતાભાં રશેયાલલાભાં આવ્મ.જે કરકત્તા(શલે કરકાતા) ધ્લજ તયીકે
જાર્ીત થમ.આ ધ્લજભાં એકવયખા શાઇના િર્ આડા ટ્ટા,ઉય નાયં ગી,લચ્ચે ી અને નીચે રીર શતા. ઉરા
ટ્ટાભાં આઠ અડધા ઉઘડેરા કભ અને વનચરા ટ્ટાભાં સુમણ અને ચાંદ-તાયાનુ ં ચચિ શતાં.લચ્ચેનાં
ટ્ટાભાં લંદેભાતયમૌ દે લનાગયી બાાભાં રખેર શતુ.ં


૨૨ ઓગસ્ટ,૧૯૦૭ ના યજ ચબખામજી કાભા (en:Bhikaiji Cama) એ સ્ટુટગાટણ , જભણની ભાં એક અન્દ્મ વિયં ગ ધ્લજ પયકાવ્મ.
આ ધ્લજભાં ઉય રીર ,લચ્ચે કેળયી અને નીચે રાર યં ગ ના ટ્ટા શતા. રીર યં ગ ઇસ્રાભ,કેળયી રશન્દ્દુ અને ફોધ્ધ ધભણના
પ્રવતક શતા. આ ધ્લજભાં રીરા ટ્ટાભાં યશેર આઠ કભ તે વભમનાં ચિરટળ બાયતનાં આઠ પ્રાંતનુ ં પ્રવતવનવધત્લ કયતા શતા.
લચરા ટ્ટાભાં દે લનાગયી ચરવભાં "લંદેભાતયં " રખેર શતુ.વનચરા
ં
ટ્ટાભાં ધ્લજદં ડ ફાજુ અધણ ચંર અને વાભે છે ડે સુમણન ુ ં
ચચહ્ન શતાં. આ ધ્લજચબખામજી કાભા,લીય વાલયકય અને શ્માભજી કૃષ્ટ્ર્ લભાણ દ્વાયા વંયક્ુ ત યીતે યચલાભાં આલેર.



ફાર ગંગાધય વતરક અને એની ફેવન્દ્ટ દ્વાયા ૧૯૧૭ ભાં સ્થામેર શભરૂર ચલ ભાટે એક નલ ધ્લજ વંદ કયામ,જે
ાંચ રાર અને ચાય રીરી આડી ટ્ટીઓ તથા ઉયનાં ડાફા ચત ૃથ બાગભાં "યુવનમન જેક"(ચિરટળ ધ્લજ) ધયાલત
શત.ઉરી વાભેની ફાજુ ય ચાંદ-તાયાની વપેદ આકૃવત અને વપેદ યં ગભાં વાત તાયાઓ વપ્તવિઆકાયભાં ગઠલામેર શતાં.
આ ધ્લજ જનવમુદામભાં રકપ્રીમ ફન્દ્મ નશત.



૧૯૧૬ ની ળરૂઆતભાં ભછરીટ્ટનભ (આંધ્રપ્રદે ળ)નાં "વિંગારી લૈંકય્મા" એ વલણભાન્દ્મ યાષ્ટ્રધ્લજ ફનાલલાન પ્રમત્ન
કમો,તેભની તયપ "બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજ અચબમાન" ચરાલતા ઉભય વફાની અને એવ.ફી.ફભનજીનુ ં ધ્માન દયાયુ,જ્માયે
ં
લૈંકય્માએ ભશાત્ભા ગાંધીને આ ધ્લજ ફતાવ્મ ત્માયે તેભર્ે સુચન કયુું કે ધ્લજ ય ચયખાનુ ં ચચિ
મુકવુ.ં ચયખત્માયે બાયતનીં આવથિક ઉન્નવતનુ ં પ્રવતક ફની ગમેર શત. "વિંગારી લૈંકય્મા" રાર-રીરી ાશ્વભુભીભાં ચયખાનાં
ચચિ લા ધ્લજ ફનાલી રાવ્મા,યં ત ુ ગાંધીજીને તેભાં વલણ ધભણન ુ ં પ્રવતવનવધત્લ જર્ાયુ નશીં.



ભશાત્ભા ગાંધી વભક્ષ અન્દ્મ એક વિયં ગ ધ્લજ યજૂ કયલાભાં આવ્મ,જેભાં ઉય વપેદ,લચ્ચે રીર અને નીચે રાર યં ગના
આડા ટ્ટા શતા,જે રઘુભવત ધભો,મુસ્રીભ અને રશન્દ્દુ ધભણન ુ ં પ્રવતવનવધત્લ કયતા શતા. વાથે િર્ે ટ્ટાઓને
આલયત ચયખ શત. આ ધ્લજની રૂયે ખા "આમયરેન્દ્ડ"નાં ધ્લજનાં આધાયે ફનાલામેર,કાયર્કે "આમયરેન્દ્ડ" ર્ ત્માયે
ચિરટળ ળાવન વાભે આઝાદીની રડાઇ રડતુ ં શતુ.આ
ં
ધ્લજ પ્રથભ લખત અભદાલાદ ભાં કોંગ્રેવ ક્ષનાં વંભેરન લખતે
પયકાલામેર,જકે તેને બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવ ક્ષનાં અવધકૃત ધ્લજ તયીકે વંદ કયામ નશીં.આ ધ્લજ આઝાદીની
ચલભાં ર્ ફશ લયામેર નશીં.



ઘર્ાં એલા રક શતા જે અત્માય સુધી યજુ થમેરા ધ્લજ દ્વાયા વ્મક્ત થતી ધાવભિક બાલનાઓથી વંતષ્ટ્ુ ટ નશતા.૧૯૨૪
ુ ી ગદાનુ ં પ્રવતક શમ તેલ બગલા યં ગન ધ્લજ
ભાં કરકાતાભાં ભે ર "અચખર બાયતીમ વંસ્કૃત કોંગ્રેવે" જેભાં લચ્ચે વલષ્ટ્ણન
સુચવ્મ. છીનાં વભમભાં "ગેરૂ" યં ગનુ ં સુચન ર્ થયુ.જેભાં
ં
ગેરૂ યં ગ રશન્દ્દુ મગીઓ અને વન્દ્માવી તથા મુક્સ્રભ પરકય અને
દુલેળનાં પ્રવતકરૂ ગર્ાલામેર. ળીખ વમુદામ દ્વાયા ીા યં ગન વભાલેળ કયલાનુ ં ર્ સુચલાયુ.ં



આટરી પ્રગવત ફાદ,૨ એવપ્રર,૧૯૩૧ નાં યજ "કોંગ્રેવ કામણકાયી વવભતી" દ્વાયા વાત વભ્મનીં "ધ્લજ વવભતી" નીં યચના
કયલાભાં આલી. આ વવભતીએ એકજ યં ગન,વનેયી-ી (golden-yellow) (કે જે "ગેરૂ" ર્ કશેલામ)યં ગ અને ઉયનાં
ખુર્ાભાં ચયખાનુ ં ચચિ ધયાલત ધ્લજની બરાભર્ કયી. બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવ દ્વાયા આ ધ્લજ કભી કાયર્વય નાભંજુય
થમ.
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 છે લ્રે, જ્માયે ૧૯૩૧ ભાં કોંગ્રેવ વવભતી કયાચીભાં ભી ત્માયે યાષ્ટ્રધ્લજ ય આખયી ઠયાલ વાય થમ,અને "વિંગારી
લૈંકય્મા" નાં ધ્લજનાં આધાયે વિયં ગ ધ્લજ જેભાં કેળયી,વપેદ અને રીર િર્ આડા ટ્ટા અને લચ્ચે ચયખાનુ ં ચચિ શતુ.ં
આજ વભમે "બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ વેના" (Indian National Army) દ્વાયા આજ પ્રકાયન યં ત ુ ઉય નીચે "આઝાદ-શીંદ" રખેર



અને લચ્ચેનાં ટ્ટાભાં તયા ભાયતા લાઘનાં ચચિ લા ધ્લજ લયાત શત.જેભાં લાઘ સુબાચંર ફઝ નાં આઝાદી ભાટેનાં
વશ્ર વંઘણન ુ ં પ્રવતક શત.આ ધ્લજ બાયતનીં ભ ૂવભ ય પ્રથભ લખત સુબાચંર ફઝ નાં શસ્તેભચર્ુય ભાં પયકાલામેર.

ઉત્ાદન પ્રરક્રમા
ધ્લજ પ્રભાર્ભા
ભા

એભ.એભ.

૧

૬૩૦૦ × ૪૨૦૦

૨

૩૬૦૦ × ૨૪૦૦

૩
૪

૨૭૦૦ × ૧૮૦૦
૧૮૦૦ × ૧૨૦૦

ફેંગરય, વલધાન વબા બલન ય યાષ્ટ્ર ધ્લજ અને યાષ્ટ્રીમ ચચહ્ન

૧૯૫૦ ભા બાયત ગર્તંિ ફન્દ્મા છી ૧૯૫૧ ભાં પ્રથભ લખત બાયતીમ ભાનક વંશ્થા (Bureau of
Indian Standards (BIS)) એ યાષ્ટ્રધ્લજ ભાટે પ્રભાર્ીત ભાદં ડ નક્કક્ક કમાણ,જે ૧૯૬૪ ભાં
બાયતભાં ભેરરક ધ્ધવત દાખર થઇ ત્માયે સુધાયલાભાં આવ્મા. આ ભાદં ડ ૧૭ ઓગસ્ટ,૧૯૬૮ થી
રાગુ કયલાભાં આવ્મા, આ ભાદં ડ યાષ્ટ્રધ્લજ ઉત્ાદનનાં તભાભ ાવાઓ
જેલાકે,ભા,યં ગ,ચભક,દયાઓ,કાડન લર્ાંટ વલગેયે નક્કી કયે છે . આ ભાગણદવળિકાને તભાભ

૫

૧૩૫૦ × ૯૦૦

ઉત્ાદકએ ચક્કવર્ે અનુવયવુ ં પયજીમાત છે,તેભાં ચુક કયનાયને ગંબીય ગુન ગર્ી દં ડ અથલા
કાયાલાવ કે ફન્ને વાથેની વજા થઇ ળકે છે .

૬
૭
૮

૯૦૦ × ૬૦૦
૪૫૦ × ૩૦૦
૨૨૫ × ૧૫૦

ખાદી અથલા શાથલર્ાટનુ ં કાડજ યાષ્ટ્રધ્લજ ફનાલલા ભાટે લાયી ળકામ છે .ખાદી ફનાલલા ભાટે
કાચાભાર તયીકે સુતય,ઉન અથલા યે ળભ જ લયામેર શવુ ં જઇએ. આ ભાટે ફે
પ્રકાયની ખાદી લયામ છે , ખાદી-ફનન્દ્ટિંગ થી ધ્લજન મુખ્મબાગ ફને છે,જ્માયે ધ્લજને ધ્લજદં ડ વાથે
જડત બાગ િર્તાયનાં લર્ાટ લાી ખાદી-ડક લડે ફનાલામ છે . આ પ્રકાયનુ ં લર્ાટકાભ કયતા ફહુ
ઓછા કાયીગય ભે છે . આ ઉયાંત ભાગણદવળિકા મુજફ એક ચયવ વે.ભી. ભાં ૧૫૦ દયા,વાંધા દીઠ
ચાય દયા અને એક ચયવ પીટનુ ં લજન ફયાફય ૨૦૫ ગ્રાભ શવુ ં જઇએ.

૯

૧૫૦ × ૧૦૦

કાડ લર્ાઇ ગમા છી બાયતીમ ભાનક વંશ્થાભાં ભકરવુ ં ડે છે,જ્માં તે તભાભ ભાદં ડ ય ખરૂં
ઉતયે છી પયી તેને ઉત્ાદકનાં કાયખાને ભકરામ છે . જ્માં વાપ કયલાનુ ં તથા મગ્મ યં ગથી યં ગી

અને ઉય અળક ચક્ર ની છાર્ી અથલા બયતકાભ કયલાભાં આલે છે .ધ્માન એટલું યાખલાનુ ં કે અળક ચક્ર ફન્ને ફાજુથી દે ખાતુ ં
શવુ ં જઇએ.ત્માય ફાદ પયી એકલખત ચકાવર્ી પ્રરક્રમાભાં થી વાય થઇ અને લેંચાર્ ભાટે મુકામ છે .
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યાષ્ટ્રધ્લજ આચાયવંરશતા(flag protocol)
૨૦૦૨ શેરા બાયતના જનવાભાન્દ્મ ભાટે, નક્કી કયામેર યાષ્ટ્રીમ તશેલાય વવલામનાં રદલવભાં,જાશેયભાં યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલાનુ ં
પ્રવતફંધીત શતુ.ં પક્ત વયકાયી કચેયીઓ અને બલન ભાટેજ છુટછાટ શતી. નલીન ક્કજિંદાર (en:Naveen Jindal) નાભનાં એક
ઉધગવતએ રદલ્શી લડી અદારત ભાં જનશીતનીં એક અયજી દાખર કયી અને આ પ્રવતફંધન અંત કયાવ્મ. ક્કજિંદાર તેભનાં
કચેયી બલન ય યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલતા,યં ત ુ ત્માયે આ યાષ્ટ્રધ્લજ આચાયવંરશતા કાનુનની વલરૂધ્ધ શતુ,આથી
ં
તેભને જર્ાલલાભાં
આવ્યુ ં કે તેભની વાભે કાનુની કામણલાશી થઇ ળકે છે .ક્કજિંદારે દરીર કયીકે વં ૂર્ણ વન્દ્ભાન અને વલધી ૂલણક યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલ તે
તેભન નાગયીક અવધકાય છે,અને આ યીતે તે તાન દે ળપ્રેભ વ્મક્ત કયી ળકે છે . આ દાલ બાયતના ઉચ્ચ ન્દ્મામારમ
(Supreme Court) ભાં પેયલલાભાં આવ્મ, જ્માં ભાન.ઉચ્ચ ન્દ્મામારમ દ્વાયા બાયત વયકાયને આ ફાફત ઉકેરલા ભાટે એક વવભવત
ુ યી,૨૦૦૨ થી જનવાભાન્દ્મને
યચલાનુ ં કશેલાભાં આવ્યુ.કે
ં નન્દ્રમ ભંિીભંડભાં બાયતીમ ધ્લજ વંરશતા ભાં સુધાય કયી,૨૬ જાન્દ્યઆ
યાષ્ટ્રધ્લજની ગયીભાં અને વન્દ્ભાન જલામ તે યીતે તભાભ દીલવભાં યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલાની છુટ આલાભાં આલી.

યાષ્ટ્રધ્લજન ં સન્દ્ભાન
બાયતીમ ધ્લજ વંરશતા-૨૦૦૨, યાષ્ટ્ધધ્લજનાં ઉમગ અને પ્રદળણન ય દે ખયે ખ ભાટે છે . આ મુજફ યાષ્ટ્ધધ્લજ જભીન અથલા
ાર્ીને અડત શલ જઇએ નશીં,૨૦૦૫ સુધી યાષ્ટ્ધધ્લજન ઉમગ ગર્લેળ કે શેયલેળ ય થઇ ળકત નશીં, ૫ જુરાઇ,૨૦૦૫
નાં બાયત વયકાયે કયે રા સુધાયા મુજફ શલે તેન ઉમગ થઇ ળકે છે .યં ત ુ કભયથી નીચેનાં કડાં,આંતયલરભાં,ગાદી તરકમાનાં
કલય કે ગાનાં સ્કાપણ ભાં ઉમગ થઇ ળકત નથી. યાષ્ટ્ધધ્લજને ઉંધ (upside down),કળાનીં અંદય ઉંડાઇભાં,કે કશુ ં વલિંટાીને
(પયકાલતી લખતે ફુરાંદડીઓ વીલામ) લાયી ળકાત નથી. યાષ્ટ્રધ્લજ ય કશુ ં રખાર્ થઇ ળકતુ ં નથી.

યાષ્ટ્રધ્લજની જાલણી

યાષ્ટ્રધ્લજની જાલર્ી અને પ્રદળણન લખતે ધ્માને યાખલા ભાટેનાં ઘર્ાં ાયં યીક વનમભ છે . યાષ્ટ્રધ્લજ જ્માયે ખુલ્રાભાં
પયકાલલાન શમ ત્માયે વલાયે ધ્લજ ચડાલલાન અને વાંજે ઉતાયલાન શમ છે . જાશેય બલન ય અમુક ચક્કવ યીક્શ્થવતઓભાં
યાષ્ટ્રધ્લજ યાિે ર્ પયકત યખામ છે .
યાષ્ટ્રધ્લજ ક્યાયે મ ર્ ઉંધ (Upside down) પયકાલી કે પ્રદળીત કયી ળકાત નથી. યાષ્ટ્રધ્લજને પાટેરી કે ગંદી ક્શ્થતીભાં
પ્રદળીત કયલ તે અભાનજનક ગર્ામ છે .આજ વનમભ ધ્લજદં ડ અને દયીને ર્ રાગુ ડે છે,અને તેભન ર્ વનમભાનુવાય
યખયખાલ કયલાન શમ 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.(બાાંતય ?)
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બીંત ય પ્રદળપન

અન્દ્મ દે ળોનાં યાષ્ટ્રધ્લજ સાથે
જ્માયે યાષ્ટ્રધ્લજને અન્દ્મ દે ળનાં યાષ્ટ્રધ્લજ વાથે જાશેયભાં પયકાલલાન શમ ત્માયે અમુક વનમભ ધ્માનભાં યાખલાનાં શમ
છે .જેભકે યાષ્ટ્રધ્લજ શંભેળા ભાન બયી ક્શ્થતીભાં,અન્દ્મ ધ્લજથી વં ૂર્ણ જભર્ી (દળણકનીં ડાફી)ફાજુ યશેલ જઇએ. અન્દ્મ દે ળનાં
ધ્લજ અંગ્રેજી એ.ફી.વી.ડી. મુજફ ગઠલામેર શલા જઇએ. તભાભ ધ્લજ રગબગ એક વયખા ભાનાં અને બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજ
કયતાં ભટા ભાનાં ત નશીંજ એભ શલા જઇએ. દયે ક દે ળન ધ્લજ અરગ અરગ ધ્લજદં ડ ય પયકત શલ જઇએ. એકજ
ધ્લજદં ડ ય એક યાષ્ટ્રધ્લજ નીં ઉય અન્દ્મ યાષ્ટ્રધ્લજ કઇ વંજગભાં પયકાલાત નથી.
અમુક વંજગભાં બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજને અન્દ્મ યાષ્ટ્રધ્લજ વાથે ંકવતની ળરૂઆતભાં,અંતભાં કે અંગ્રેજી લર્ાણક્ષયનાં ક્રભભાં
પયકાલલાની છુટ અામ છે . જમાયે તભાભ ધ્લજને લતુ
ણ ાકાય પયકાલલાનાં શમ ત્માયે,યાષ્ટ્ધધ્લજને લતુ
ણ નીં ળરૂઆતનાં શ્થાને
અને અન્દ્મ દે ળનાં ધ્લજ તેનાંથી ઘરડમાનાં કાંટાની રદળાભાં, તેભ ગઠલતા જઇ અંતે છે લ્ર ધ્લજ પયીથી યાષ્ટ્રધ્લજ ાવે આલે
તેભ ગઠલામ છે . બાયતન યાષ્ટ્રધ્લજ શંભેળા શેર ચડાલામ છે અને છે લ્ર ઉતાયામ છે .
જ્માયે ધ્લજને િાંવા ધ્લજદં ડ ય (crossed poles) પયકાલલાનાં શમ ત્માયે બાયતનાં યાષ્ટ્રધ્લજન ધ્લજદં ડ આગ યશે અને
યાષ્ટ્રધ્લજ જભર્ી ફાજુ (દળણકનીં ડાફી) યશે તેભ યખામ છે . જ્માયે વંયક્ુ ત યાષ્ટ્રવંઘ (en:United Nations) નાં ધ્લજ વાથે એકરા
બાયતન યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલાન શમ ત્માયે તેની ગભેતે ફાજુ પયકાલી ળકામ છે . વાભાન્દ્મ યીતે યાષ્ટ્રધ્લજને વાભેની ફાજુથી
વં ૂર્ણ જભર્ી ફાજુ પયકાલલાનોં યીલાજ છે .

યાષ્ટ્રધ્લજ ન હોમ તેલા ધ્લજો સાથે

યાષ્ટ્રધ્લજ જ્માયે અન્દ્મ ધ્લજ જેલાકે,વ્માાયી ધ્લજ અને જાશેયાતનાં ફેનય,વલગેયે વાથે પયકાલલાન શમ ત્માયે,વનમભ એલ
છે કે,અન્દ્મ ધ્લજ જ અરગ અરગ ધ્લજદં ડ ય શમ ત યાષ્ટ્રધ્લજ શંભેળાં લચ્ચેજ યાખલ અથલાત જનાય દળણકની છે ક ડાફી
તયપ આલે તેભ યાખલ અથલા,ઓછાભાં ઓછું એક ધ્લજની શાઇ અન્દ્મ ધ્લજ કયતાં લધાયે યાખલી. યાષ્ટ્રધ્લજન ધ્લજદં ડ
અન્દ્મ કયતાં આગ યાખલ,યં ત ુ તભાભ ધ્લજ જ એકજ ધ્લજદં ડ ય પયકાલામા શમત, યાષ્ટ્રધ્લજ શંભેળા વલોચ્ચ ઉંચાઇ (ટચ
ય) ય યાખલ. જ યાષ્ટ્રધ્લજને અન્દ્મ ધ્લજ વાથે વયઘવભાં રઇ જલાન શમ ત, કુચ કયતા વયઘવભાં વોથી આગ
યાખલ,જ તભાભ ધ્લજ એક આડી રીટીભાં યાખલાનાં શમત યાષ્ટ્રધ્લજને કુચની જભર્ી તયપ યાખીને ચારલાનુ ં શમ છે .
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આંતયીક પ્રદળપન ભાટે

જ્માયે યાષ્ટ્રધ્લજને કઇ વબાખંડભાં કે જાશેય ભેાલાઓ જેલા પ્રવંગે આંતયીક પ્રદળણનભાં પયકાલલાન શમ ત્માયે,તેને શંભેળા
જભર્ી ફાજુ (દળણકની ડાફી ફાજુ) અવધકાયક ક્સ્થતીભાં યાખલ, આથીજ જ્માયે કઇ પ્રલચન જેલા કામણક્રભભાં યાષ્ટ્રધ્લજ
યાખલાન શમ ત્માયે,લક્તાની જભર્ી ફાજુ યજ ધ્લજ યાખલ. જ વબાખંડભાં અન્દ્મ કઇ જગ્માએ રગાલલાન શમત
શ્રતાઓની જભર્ી ફાજુ ય આલે તે યીતે યાખલ.
ધ્લજ વં ૂર્ણ પેરામેરી ક્સ્થતીભાં અને કેળયી ટ્ટ ઉય આલે તેભ રગાલલ. જ ભંચ ાછ ઉબી ક્સ્થતીભાં રટકાલલાન શમ
ત,કેળયી ટ્ટ જનાયની ડાફી ફાજુ અને ધ્લજદયી ઉય યશે તેભ યાખલ.

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્દ્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા અન્દ્મ
રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ
ઉમગી ઓનરાઇન એન્દ્રઇડ એપ્પ્રીકેળન ડાઉનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT
GURU રખી વચણ કય. અને રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય.

આ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઇર ડાઉનરડ કયલા ભાટે અભાયી લેફ વાઇટ

www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
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