


 

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

 







































भारतीय राष्ट्रीय ध्वजाबद्दल वारंवार ववचारले जाणारे प्रश्न (FAQs). 

Q1. राष्ट्रध्वजाचा वापर, प्रदर्शन आणण फडकवणे हे कोणत्याही व्यापक वनदेर्ांद्वारे मार्शदर्शन केले जाते का? 

होय – 'भारताचा ध्वज संवहता 2002' 

Q2. भारताचा ध्वज संवहता काय आहे? 

भारतीय ध्वज संवहता राष्ट्रध्वजाच्या प्रदर्शनासाठी सवश कायदे, अधिवेर्ने, पद्धती आणण सूचना एकत्र आणते. हे 

खाजर्ी, सावशजवनक आणण सरकारी संस्ांद्वारे राष्ट्रीय ध्वजाचे प्रदर्शन वनयंवत्रत करते. 26 जानेवारी 2002 रोजी 
भारतीय ध्वज संवहता लार्ू झाली. 

Q3. राष्ट्रध्वज तयार करण्यासाठी कोणती सामग्री वापरली जाऊ र्कते? 

30 वडसेंबर 2021 च्या आदेर्ानुसार भारतीय ध्वज संवहता, 2002 मध्ये सुिारणा करण्यात आली आणण 

पॉललस्टर ककिंवा मर्ीनपासून बनवलेल्या राष्ट्रध्वजाला परवानर्ी देण्यात आली. आता, राष्ट्रध्वज हाताने 
बनवलेला आणण हाताने ववणलेला ककिंवा मर्ीनने बनललेा, कापूस/पॉललस्टर/लोर/रेर्ीम/खादी बंटटिंर्चा असेल. 

Q4. राष्ट्रध्वजाचा आकार आणण र्ुणोत्तर वकती आहे? 

भारतीय ध्वज संवहतेच्या कलम 1.3 आणण 1.4 नुसार, राष्ट्रध्वज आयताकृती आकाराचा असेल. ध्वज 

कोणत्याही आकाराचा असू र्कतो परंतु राष्ट्रध्वजाच्या लांबी आणण उंचीचे (रंदी) र्ुणोत्तर 3:2 असावे. 

Q5. मी माझ्या घरी राष्ट्रध्वज प्रदर्र्िंत करू र्कतो का? 

भारतीय ध्वज संवहतेच्या कलम 2.1 नुसार, राष्ट्रध्वजाचा सन्मान आणण सन्मान यांच्यार्ी सुसंर्त, सामान्य 

जनता, खाजर्ी संस्ा, र्ैक्षणणक संस्ा इत्यादी सदस्यांनी राष्ट्रध्वज प्रदर्र्िंत करण्यावर कोणतेही वनबंि 

असणार नाहीत. . 

Q6. माझ्या घरी राष्ट्रध्वज प्रदर्र्िंत करताना मी काय लक्षात ठेवले पावहजे? 

भारतीय ध्वज संवहतेच्या क्लॉज 2.2 नुसार, सावशजवनक सदस्य, खाजर्ी संस्ा ककिंवा र्ैक्षणणक संस्ा 
राष्ट्रध्वजाच्या सन्मान आणण सन्मानाच्या अनुषंर्ाने सवश ददवस ककिंवा प्रसंर्ी राष्ट्रध्वज फडकवू र्कते/प्रदर्शन 

करू र्कते. जवे्हा जेव्हा राष्ट्रध्वज प्रदर्र्िंत केला जातो तेव्हा तो सन्मानाचे स्ान व्यापलेला असावा आणण तो 
स्पष्टपणे लावला र्ेला पावहजे. खराब झालेला ककिंवा ववस्कटललेा राष्ट्रध्वज प्रदर्र्िंत करू नये. 

Q7. राष्ट्रध्वजाचे चुकीचे प्रदर्शन टाळण्यासाठी मी काय लक्षात ठेवले पावहजे? 

• राष्ट्रध्वज उलट्या पद्धतीने प्रदर्शित करू नये; म्हणजे; भगवा पट्टी तळाची पट्टी नसावीी 
• खराब झालेला ककिं वा ववस्कटलेला राष्ट्रध्वज प्रदर्शित केला जाऊ नयीे 

• राष्ट्रध्वज कोणत्याही व्यक्तीला ककिं वा वस्तूला अर्भवादन करताना बुडवला जाऊ नयीे 

• इतर कोणताही ध्वज ककिं वा बिंटटिंग राष्ट्रध्वजापेक्षा उिंच ककिं वा वर ककिं वा शेजारी ठेवू नये; ककिं वा ज्या 
ध्वजावरून राष्ट्रध्वज फडकवला जातो त्या ध्वजाच्या मस्तकावर ककिं वा त्याच्या वर फुले ककिं वा हार 

ककिं वा चचन्हासह कोणतीही वस्तू ठेवता येणार नाही. 
• राष्ट्रध्वजाचा वापर फेस्टून, रोझेट, बिंटटिंग ककिं वा इतर कोणत्याही प्रकारे सजावटीसाठी केला जाऊ नये. 
• राष्ट्रध्वज जर्मनीला ककिं वा जर्मनीला ककिं वा पाण्यात असलेल्या पायवाटेला स्पशि करू देऊ नयीे 

• राष्ट्रध्वजाची हानी होईल अशा प्रकारे तो प्रदर्शित ककिं वा बािंधला जाऊ नयीे 



• राष्ट्रध्वज एकाच मास्टहेडवरून (ध्वजाच्या खािंबाचा वरचा भाग) इतर कोणत्याही ध्वज ककिं वा ध्वजािंसह 

एकाच वेळी फडकवू नये. 
• राष्ट्रध्वजाचा वापर स्पीकरच्या डेस्कवर झाकण्यासाठी केला जाणार नाही ककिं वा तो स्पीकरच्या 

व्यासपीठावर लावला जाणार नाही. 

Q8. राष्ट्रध्वजाचा अपमान रोखण्यासाठी काही वनयम आहेत का? 

होय. "द वप्रव्हेंर्न ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅर्नल ऑनर ऍक्ट, 1971" च्या अनुषंर्ाने, खालील र्ोष्टी पाळल्या 
पावहजेत: 

• राष्ट्रीय ध्वजाचा वापर खाजगी अिंत्यसिंस्कारािंसह कोणत्याही स्वरूपात केला जाणार नाही. 
• राष्ट्रध्वजाचा वापर पोशाखाचा ककिं वा कोणत्याही वणिनाचा गणवेश म्हणून केला जाणार नाही ककिं वा तो 

उशी, रुमाल, रुमाल ककिं वा ड्रेसच्या कोणत्याही साटहत्यावर भरतकाम ककिं वा छापला जाणार नाही. 
• राष्ट्रध्वजावर कोणतेही अक्षर असू नयीे 

• राष्ट्रध्वज गुिंडाळण्यासाठी, प्राप्त करण्यासाठी ककिं वा वस्तू ववतररत करण्यासाठी वापरला जाऊ नयीे 

• राष्ट्रीय ध्वज कोणत्याही वाहनाच्या बाजू, मागे आणण वरचा भाग झाकण्यासाठी वापरला जाणार नाही. 

Q9. राष्ट्रध्वज उघड्यावर/सावशजवनक इमारतींवर प्रदर्र्िंत करण्याचा योग्य मार्श कोणता आहे? 

भारतीय ध्वज संवहतेच्या भार् III च्या कलम III नुसार, जर सावशजवनक इमारतींवर राष्ट्रध्वज फडकवला जात 

असेल, तर तो सूयोदयापासून सूयाशस्तापयंत सवश ददवसांमध्ये, हवामानाची पवाश न करता फडकवला पावहजे. ते 

वेर्ाने फडकावले पावहजे आणण हळू हळू खाली केले पावहजे. 
• जेव्हा राष्ट्रध्वज र्भिंतीवर सपाट आणण आडवा प्रदर्शित केला जातो तेव्हा भगवा बँड सवाित वरचा असावा 

आणण जेव्हा अनुलिंब प्रदर्शित केला जातो तेव्हा भगवा पट्टी राष्ट्रध्वजाच्या सिंदभाित उजवीकड ेअसावी 
म्हणजे, ती व्यक्तीच्या डावीकडे असावी. त्याचा सामना करणे. 

• जेव्हा एखाद्या कमिचा-यािंकडून क्षैततज ककिं वा कोनात णखडकी, बाल्कनी ककिं वा इमारतीच्या समोर 

राष्ट्रध्वज प्रदर्शित केला जातो, तेव्हा भगवा पट्टी कमिचा-यािंच्या दरूच्या टोकाला असावी. 

Q10. उघड्यावर राष्ट्रध्वज फडकवण्याची वेळ वकती? 

क्लॉज 2.2 (xi) नुसार, जेथे ध्वज उघड्यावर प्रदर्र्िंत केला जातो, तो र्क्यतो सूयोदयापासून सूयाशस्तापयंत, 

हवामानाची पवाश न करता फडकवला पावहजे. 

Q11. राष्ट्रध्वज अध्याशवर फडकवावा? 

भारत सरकारच्या वनदेर्ांलर्वाय राष्ट्रध्वज अध्याशवर फडकवता येणार नाही. अध्याश मास्टवर फडकल्यावर, 
राष्ट्रध्वज प्रथम कमशचार्यांच्या लर्खरावर/लर्खरावर फडकवला जाईल, नंतर अध्याश मस्तकावर खाली केला 
जाईल. ददवसासाठी राष्ट्रध्वज खाली ठेवण्यापूवी, तो पुन्हा त्याच्या लर्खरावर चढवला पावहजे. 

Q12. मी माझ्या कारवर राष्ट्रध्वज प्रदर्र्िंत करू र्कतो का? 

भारताच्या ध्वज संवहतेच्या कलम 3.44 नुसार मोटार कारवर राष्ट्रध्वज लावण्याचा ववर्ेषाधिकार फक्त खालील 

व्यक्तींपुरताच मयाशददत आहे. 

• राष्ट्रपतीी 
• उपाध्यक्ष 

• राज्यपाल आणण लेफ्टनिंट गव्हनिर 



• भारतीय र्मशन/पोस्टचे प्रमुख 

• पिंतप्रधान 

• कॅबबनेट मिंत्री, राज्यमिंत्री आणण कें द्राचे उपमिंत्रीी 
• राज्य ककिं वा कें द्रशार्सत प्रदेशाचे मुख्यमिंत्री आणण कॅबबनेट मिंत्रीी 
• लोकसभेचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, लोकसभेचे उपसभापती, राज्यािंमधील ववधानपररषदािंचे 

अध्यक्ष, राज्ये आणण कें द्रशार्सत प्रदेशािंमधील ववधानसभेचे सभापती, राज्यािंमधील ववधान पररषदेचे 
उपाध्यक्ष, ववधानसभेचे उपसभापती राज्ये आणण कें द्रशार्सत प्रदेर् 

• भारताचे सरन्यायाधीर् 

• सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीर् 

• उच्च न्यायालयािंचे मुख्य न्यायाधीर् 

• उच्च न्यायालयािंचे न्यायाधीर् 

Q13. इतर राष्ट्रांच्या ध्वजांसह आपण भारतीय राष्ट्रध्वज कसा प्रदर्र्िंत करू र्कतो? 

• भारतीय ध्वज सिंटहतेच्या कलम 3.32 नुसार, जेव्हा राष्ट्रीय ध्वज इतर देशािंच्या ध्वजािंसह एका सरळ 

रेषेत प्रदर्शित केला जातो, तेव्हा राष्ट्रध्वज अगदी उजवीकडे असेल. इतर राष्ट्रािंचे ध्वज राष्ट्रािंच्या 
नावािंच्या इिंग्रजी आवतृ्तयािंनुसार वणिमाला क्रमाने अनुसरण करतील. 

• बिंद वतुिळात ध्वज फडकवल्यास, राष्ट्रध्वज प्रथम फडकवला जातो आणण त्यानिंतर घड्याळाच्या टदशेने 
इतर राष्ट्रािंचे ध्वज फडकवले जातात. 

ओलाांडलेल्या कर्मचार्ाांकडून दसुर्ा ध्वजासह भ िंतीवर ध्वज प्रदर्शित केला जातो तवे्हा, राष्ट्रध्वज 
उजवीकडे असेल आर्ि त्याचे कर्मचारी इतर ध्वजाच्या कर्मचार्ाांसर्ोर असतील. 



 

• जेव्हा राष्ट्रध्वज इतर राष्ट्राांच्या ध्वजाांसह फडकवला जातो तेव्हा ध्वज र्ास्ट सर्ान आकाराचा 
असावा. 

Q14. राष्ट्रध्वजाची ववल्हेवाट कशी लावावी? 
•  ारतीय ध्वज सांहहतचे्या कलर् २.२ नुसार, राष्ट्रध्वजाची हानी झाल्यास, राष्ट्रीय ध्वजाच्या 

प्रवतषे्ठचा ववचार करून, शक्यतो जाळिे वकिं वा इतर कोित्याही पद्धतीद्वार,े एकाांतात तो 
सांपूिमपिे नष्ट केला जाईल. 

• कागदाचा बनलेला राष्ट्रध्वज सवमसार्ान्य जनतेन ेफडकवला तर हे ध्वज जभर्नीवर टाकून 
देऊ नयेत. राष्ट्रध्वजाची प्रवतष्ठा लक्षात घेऊन हे खाजगीत टाकून द्यावेत. 
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