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FLAG 
Collection drive 

Treat the national flag with dignity 

Handover the flags, which are no longer in use 

We will preserve the good ones and dispose the 

damaged ones with respect. 

An initiative by Karupa Foundation 
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How to dispose of a damaged Indian National Flag with dignity 

Treating the National Flag with disrespect is an offense as per the rules mentioned 

in the Flag Code of India, 2002?  

According to the rules, there is a proper way to dispose of soiled or torn National 

Flag. 

As per the Flag Code of India, 2002, there are two ways to dispose of the National 

Flag – burning or burying.  

Even while choosing any of the processes a strict rule has to be followed. To bury 

the flags, collect all the damaged flags in a wooden box. Fold them and place them 

properly. Bury the box in the earth. Observe a moment of silence once the flags 

are buried.  

The second option is to burn the flag. Choose a safe place and clean it. Fold the 

flags. Build a fire and carefully place the flags in the center of the flames. Flags 

burned without folding or burning the flags first and then putting it on fire is an 

offense.  

It should be noted that the National Flag is a symbol of pride and its dignity 

should be maintained while disposing of it. 

This Independence Day, make a difference and respect the National Flag of India 

by following the rules of disposal of the Indian National Flag. 

How to bury the flag 

Collect all the damaged flags in a wooden box. 

Fold them and place them properly. 

Bury the box in the earth. 

Observe a moment of silence once the flags are buried.  

How to burn the flag 

Choose a safe place and clean it 

Fold the flags 

Build a fire and carefully place the flags in the center of the flames 

without folding or burning the flags first and then putting it on fire is an offense 

Observe a moment of silence once the flags are burn 

An initiative by Karupa Foundation 
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ககொடிகள் சேகரிப்பு முகொம் 

 

சேசியக் ககொடியய மரியொயேயுடன் யைே்திருங்கள் 

பயன்பொட்டில் இல்லொே ககொடிகயள  அப்புறப்படுே்திவிட்டு 

நல்லைற்யறப் பொதுகொே்து  சேகரிப்சபொம் 

 

சேேமயடந்ே சேசியக் ககொடிகயள  மரியொயேயுடன் 

அப்புறப்படுே்துைது எை்ைொறு 

தேசியக் ககொடியய அவமரியொயேயொக யவப்பது என்பே இந்திய 

ேண்டயணச ்சட்டம் ககொடி குறியீடு, 2002ன் படிக்  குற்றமொகும் 

இந்திய சட்ட விதிகளின்படி, அழுக்கயடந்ே அல்லது கிழிந்ே தேசியக் 

ககொடிகயள  அப்புறப்படுே்ே  இரண்டு வழிகள் உள்ளன.  

1. எரிே்ேல்  

2. புயேே்ேல்.  

தமற்கண்ட இரண்டில் எந்ே  முயறயயே் தேரந்்கேடுப்பினும் சில 

அடிப்பயட முயறகள் பின்பற்றப்பட தவண்டும்.  

ககொடிகயள புயேக்க: தமற்கண்ட விதியயப் பின்பற்ற விரும்பினொல்  

முேலில் தசேமயடந்ே அயனே்து ககொடிகயளயும் தசகரிக்க 

தவண்டும்.  தசகரிே்ேவற்யற மடிே்து ஒழுங்கொக யவக்கவும்.  

பின்னர ் அவற்யற அேற்ககன ேயொரிக்கப்பட்ட மரப்கபட்டியில் 

இடவும் பின்னர ் ஒர இடே்யேச ் சுே்ேம் கசய்து அதில் மரப்கபட்டியயப் 

புயேக்கவும்  

பூமியில்  ககொடிகள்  அடங்கிய கபட்டி புயேக்கப்படட்வுடன் சிறிது 

தநரம் கமௌனம் கயடபிடிக்கவும்.  

இரண்டொவது விருப்பமொன ககொடியய எரிப்பது என முடிகவடுப்பின் 

பொதுகொப்பொன ஒரு இடே்யே தேரவ்ு கசய்து சுே்ேம் கசய்யவும். 

தேரந்்கேடுக்கப்பட்ட ககொடிகயள மடியுங்கள். கடட்ுங்கள் இடே்தின் 

யமயே்தில் ககொடிகயள கவனமொக யவக்கவும். நடுவில் தீ யவக்கவும். 

. ககொடிகள் மடிக்கொமல் எரிக்கப்பட்டொதலொ அல்லது ககொடிகயள 

எரிே்து பின்னர ்தீ யவே்ேொதலொ அது குற்றமொகும்.  

தேசியக் ககொடி என்பது கபருயமயின் சின்னம் மற்றும் அேன் 

கண்ணியம் கொக்கப்பட  தவண்டும் என்பயே கவனே்தில் ககொள்ள 

தவண்டும்  
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