⚜ ध्वजसंहिता ⚜
२६ जानेवारी २००२ ला नवीन ध्वजसंहिता अंमलात आली.
ध्वजसंहितेत झालेले बदल1) डोक्यावर हिरस्त्राण (टोपी) असो अगर नसो सवाांना सॅल्यूट करून मानवंदना
देता येईल.
2) ध्वजाच्या घडीत फुलांच्या पाकळ्या ठेवल्या तरी चालतील.
3) कोणत्यािी व्यक्तिला आपल्या संस्त््ांवर/ कायाालयांवर ध्वजाचा मान राखून
ध्वजारोिन करता येईल. (सूयोदयानंतर ध्वजारोिन व सूयाास्त्तापूवी ध्वजावतरण
करावे.)
4) ध्वजापेक्षा जास्त्त उंचावर कोणतीिी पताका लावू नये.

ध्वजप्रहतज्ञा
"मी राष्ट्रध्वजािी आहण तो ज्याचे प्रतीक आिे त्या सावाभौम,
समाजसत्तावादी, धमाहनरपेक्ष, लोकिािी प्रजासत्ताकािी एकहनष्ठ
रािण्याची प्रहतज्ञा करीत आिे."

ध्वजारोिन क्रम
1) ध्वजारोिन/ध्वज फडकवणे
2) राष्ट्रीय सलामी
3) राष्ट्रगीत
4) ध्वजप्रहतज्ञा
5) ध्वजगौरव गीत याप्रमाणे क्रम असावा.

*-:राष्ट्रध्वज फडकवण्याची हनयमावली:-*
देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेला राष्ट्रध्वज ततरंगा राष्ट्रीय सण व अन्य
िहत्त्वपूणण तदवशी सन्िानपूवणक फडकवला जातो.
राष्ट्राचे प्रतीक असलेल्या राष्ट्रध्वजाला फडकातवत असताना त्याचा कुठल्याही
प्रकारे अविान होणार नाही, यासाठी काही तनयि करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृह िंत्रालयाच्या वतीने भारतीय राष्ट्रध्वज संतहता तयार करण्यात आली
आहे.
ध्वज संतहतेबाबत नागररकांिध्ये जागृती तनिाणण व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त
करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय ध्वजाबाबत संतहता तयार करण्यात आल्याचे खूप किी नागररकांना
िातहती असते.
संहितेनुसार मित्त्वाचे राष्ट्रीय कायाक्रम, सांस्त्कृहतक व मैदानी खेळाच्या वेळी
नागररक कागदाचा झेंडा िातात घेऊन फडकवताना हदसतात.
िात्र, कायणक्रि झाल्यानंतर तेच झेंडे जतिनीवर इतरत्र फेकलेले तदसतात. ते
टाळले पातहजे. प्लॅस्मटकपासून तयार करण्यात आलेल्या झेंड्ांचा उपयोग करू
नये.
ध्वज संतहतांनुसार जेव्हा राष्ट्रीय ध्वज फडकतवला जातो तेव्हा
त्याला सन्िानपूवणक उच्च मथान तदले पातहजे.
राष्ट्रीय ध्वज अशा जागेवर फडकवला पातहजे की, तो सगळ्ांना तदसला
पातहजे.
शासकीय इिारतीवर राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा प्रथा आहे.
रतववार व अन्य सुटीच्या तदवशीही सूयोदयापासून ते सूयाणमतापयंत ध्वज
फडकवला गेलाच पातहजे.
प्रततकूल हवािानातही ध्वज फडकवणे आवश्यक आहे.
संतहतेनुसार राष्ट्रध्वज नेहिी मफूतीने फडकवला पातहजे व आदरपूवक
ण ध्वज
हळूहळू उतरवला गेला पातहजे.
ध्वज फडकवताना व उतरवताना हबगूल वाजहवलाच पाहिजे.

ध्वज कुठल्याही इिारतीच्या स्खडकी, बाल्कनी अथवा दशणनी भागात आडवा व
ततरपा फडकवताना ध्वजातील केशरी रंगांचा पट्टा हा वरच्या बाजूला हवा.
राष्ट्रध्वज सभेच्या वेळी फडकतवताना अशा पद्धतीने फडकातवला गेला पातहजे
की, िान्यवराचे तोंड हे उपस्मथताकडे पातहजे व ध्वज हा त्यांच्या डाव्या बाजूला
पातहजे.
अ्वा ध्वज हभंतीवर असेल तर मान्यवरांच्या मागे व हभंतीवर आडवा
फडकाहवला पाहिजे.
कुठल्या पुतळ्ाचे अनावरण असेल तर ध्वज सन्िानपूवणक व वेगळ्ा पद्धतीने
फडकतवला गेला पातहजे.
ध्वज गाडीवर लावताना गाडीच्या बॉनेटवर एक दंड उभा करावा व त्यावर
फडकवावा.
संतहतेनुसार राष्ट्रीय ध्वज कुठल्या तिरवणूक तकिंवा परेडच्या व्यक्तीच्या उजव्या
हातात ध्वज असावा.
जर इतरही ध्वज असतील तर त्यांच्या िध्यभागी राष्ट्रध्वज असला पातहजे.
फाटलेला, िळलेला ध्वज फडकतवला जाता कािा नये.
कोणत्या व्यिीला अ्वा वस्त्तूला वंदन करताना ध्वज जहमनीच्या हदिेने झुकवू
नये.
इतर ध्वजांची पताका अथवा ध्वज राष्ट्रध्वजापेक्षा उंच लावू नये.
राष्ट्रध्वजाचा उपयोग वक्तत्याचे व्यासपीठ झाकण्यासाठी अथवा ते
सजतवण्यासाठी करू नये.
केशरी पट्टा जतिनीच्या बाजूने ठेवून ध्वज फडकतवला जाऊ नये.
तसेच राष्ट्रध्वजाला िाती व पाण्याचा मपशण होऊ देऊ नये.
ध्वज फडकतवताना तो फाटणार नाही, अशा पद्धतीने बांधला पातहजे.
ध्वजाचा दुरुपयोग थांबतवण्या संदभाणत मपष्ट् तदशा ठरतवण्यात आली आहे.
त्यानुसार राजकीय व्यक्ती, केंद्रीय सैतनक दलाच्या संबंतधत व्यक्तीच्या
अंत्ययात्रेव्यततररक्त इतरत्र कोठेही त्याचा उपयोग करू नये.
ध्वज कुठलेही वाहन, रेल्वे, जहाजावर लावला जाऊ शकत नाही.
ध्वजाचा उपयोग घराच्या पडद्यासाठी करू नये.

कुठलाही पेहराव करताना ध्वजाचे कापड घेता येणार नाही.
तसेच राष्ट्रध्वज गादी, रुिाल अथवा नॅपकीनवर काढू नये.
राष्ट्रध्वजावर कुठल
े ीही तलखाण केले जात नाही तकिंवा त्यावर कुठलीही जातहरात
केली जात नाही.
ध्वज ज्या खांबावर फडकतवला जातो त्यावरही जातहरात लावता येणार नाही.
केवळ प्रजासत्ताक तदन व मवातंत्र्य तदन याच तदवशी ध्वज फुलांच्या पाकळ्ा
ठेवून फडकतवला जातो.
राष्ट्रीय ध्वज फडकवताना अथवा उतरवताना उपस्मथत नागररक कवायतीच्या
सावधान स्मथतीत पातहजेत.
शासकीय पोषाखात असलेले सरकारी अतधकारी ध्वजाला िानवंदना देतील.
जेव्हा ध्वज सैन्याच्या तुकडीतील जवानाच्या हातात असेल व तो सावधान
स्मथतीत उभा रातहल.
सरकारी अतधकार्यांच्या जवळून ध्वज जात असताना त्यांनी ध्वजाला
सन्िानपूवणक िानवंदना तदली पातहजे.
आदरणीय व्यक्ती डोक्तयावर टोपी न घालताही राष्ट्रध्वजाला िानवंदना देऊ
शकतात.
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