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રાષ્ટ્ર ઘ્વજ ફરકાવવાના નનયમો 

– યાષ્ટ્રઘ્લજ નુ ંભા ૩;૨ ના પ્રભાણ ભા ંશોવજુોઇએ. 

 યાષ્ટ્રઘ્લજ ની રફંાઇ કયતા ૧૦ ગણો ભોટો ઘ્લજ-સ્તબં શોલો જોઇએ. 

 યાષ્ટ્રઘ્લજ સમુોદમ છી પયકાલલો તથા સમુાાસ્ત શરેા ઉતાયી રેલો 

જોઇએ 

 યાષ્ટ્રઘ્લજ પયકાલલા ભા ંઉતાલ કયલી જોઇએ ,જ્માયે ઉતાયતી લખતે 

ઘીભે ઘીભે શળષ્ટ્ટાચાય પલુાક ઉતાયલો જોઇએ 

 યાષ્ટ્રઘ્લજને વરાભી શભંેળા ટોી, મા શટે શયેેર શોમ તો જ આી ળકામ 

નહશતય વાલધાન સ્સ્થશત ભા ંયશવે ુ.ં 

યાષ્ટ્રઘ્લજ અંગે ઘ્માનભા ંયાખલા જેલી ફાફતો :- 

 યાષ્ટ્રઘ્લજ સ્લચ્છ શોલો જોઇએ. 

 અન્મ કોઇ ઘ્લજ યાષ્ટ્રઘ્લની જભણી ફાજુ એ તેનાથી ઉંચાઇ એ પયકાલી 

ળકામ નહશં 

 યેરી કે યેડ લખતે યાષ્ટ્રઘ્લકુચ કયનાયની જભણી ફાજુ એ યશ ેતેભ 

યાખલો. 

 શભલરટયી ગ્રુભા ંયાષ્ટ્રઘ્લશભંેળા લચ્ચે યશ ેછે અને તેનાથી ફે ડગરા 

આગ યશી યેડ થામ છે. 

 યાષ્ટ્રઘ્લજને ફીજા, કોઇ ઘ્લજ વાથે એકજ સ્તબં યપયકાલી ળકામ નહશ. 



                                                         http://pgondaliya.blogspot.in Page 2 

 

 યાષ્ટ્રઘ્લજ ઉય કોઇ ણ પ્રકાયનુ ંરખાણ રખી ળકામ નહશં. 

 ઘ્લજ નો ઉમોગ અઘ્મક્ષની ાટરી કે અધ્મક્ષના, ભચંને ઢાકલા ંભાટે 

થઇ ળકે નશી. 

 ઘ્લજ નો કઇ ણ ભેલલા, આલા,ઘયાલલા અથલા રઇ જલા ભાટે કાઇં 

ાત્ર તયીકે ઉમોગ થઇ ળકે નશી. 

 ખાનગી અત્મેષ્ષ્ટ્ટ વભમ ઘ્લજનો ઉમોગ ળફને ઢાકલા ભાટે થઇ ળકે 

નશી. 

 યાજ્મ યાષ્ટ્ર, રશ્કય અને કેન્ર વયકાયની અધારશ્કયી દો તયપથી થતી 

અત્મેષ્ષ્ટ્ટ ભા ંઘ્લજ ળફ ય 

ઢાકંલા ભા ંઆલે ત્માયે કેવયી યંગ ભાથા તયપ યાખલાભા ંઆલળે. 

 અસ્નન વસં્કાય કફય ભા ંદપન કયતા શરેા ળફ ઉયથી ઘ્લજ વન્ભાનથી 

ખવેડી રેલાભા ંઆલળે.ઘ્લજ ને ઇયાદાપલુાક જભીન,અથલા બંમતીમે 

અડકલા દઇ ળકામ નશી. 

 અગત્મ ના યાષ્ટ્રીમ પ્રવગંો,વાસં્ુતીક અને ખેરકુદના ંપ્રવગંો એ જાશયે 

જનતા કાગ/પ્રાસ્ટીકના ફનેર ઘ્લજ પયકાલી ળકળે યંત ુપ્રવગં પયુો 

થતા ંઆલા ઘ્લજ જભીન ઉય પેકી દેલાને ફદરે ઘ્લજના ંવન્ભાન ને 

ઘ્માન રઇ ખાનગી યાશ ેશનકાર કયલો જોઇએ. 
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 દયેક બાયતીમ નાગયીકે યાષ્ટ્રઘ્લજ નુ ંવન્ભાન કયવુ ંએ તેની પયજ અને 

કતાવ્મ છે. 

શત્રયંગા ની આન, ફાન અને ળાન જાલલા ની તભાભ ની પયજ છે. 

 યાષ્ટ્રઘ્લજનુ ંઇયાદાપલુાક વન્ભાન નશી કયનાય ને દંડ અને ત્રણ લા સધુી 

ની કેદ ની જોગલાઇ છે. 

 વયકાયે ફશાય ાડેર સચુના અનવુાયઘ્લજ ભકાનો,અન્મ સ્થે અધી કાઠી 

એ પયકાલી રશયેાતો શોમ તે શવલામ ઘ્લજ અધી કાઠી એ રશયેાલી ળકામ 

નશી. 
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                    z>Di g)t 

 

(vjy (vV (tr>gi ¼yiri,z>Di U>ci rh[ hmiri... 

sdi S(kt brsin[vili,p\[ms&Fi brsin[vili 

v)ri[ ki[ hrsin[vili,mitZB*(m ki tn mn siri, 

                        z>Di U>ci rh[ hmiri................ 

Sin n esk) jin[ piy[, cih[ jin Bl[ h) jiy[, 

(vV (vjy krk[ (dKliy[,tb hi[v[ p\N p*N< hmiri, 

                        z>Di U>ci rh[ hmiri................ 

aiai[ ¼yir[,aiai[ v)ri[,d[S p\[m pr bl) bl) jiai[, 

a[k siY sb (mlkr giai[,¼yiri Birt d[S hmiri, 

                         z>Di U>ci rh[ hmiri................ 

(vjy (vV (tr>gi ¼yiri,z>Di U>ci rh[ hmiri... 


