ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਇਕ
ੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ (1946 ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਿਮਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਸਥਾਿਪਤ) ਦਆ
ੁ ਰਾ
1946 ਤ 1949 ਦਿਰਮਆਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਡਾ. ਰਾਜਦਰ ਪਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਧਾਨ ਵਜ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ।

ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਦਵਸ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ
26 ਨਵਬ
ੰ ਰ 2019- 26 ਨਵਬ
ੰ ਰ 2020

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ
ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਿਵਚ
ੱ ਇਕ
ੱ ਸਮਾਵਸ਼
ੇ ੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ
ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਵਸ਼
ੇ ੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨਵ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹ।ੈ ਇਹ
ਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਿਲਆਉਦਾ
ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤਅ
ੈ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ।

ਸਭਾ ਦੇ 299 ਮਬਰਾਂ (15 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਨ
ੰ ਸਾਲ ਤ ਘਟ
ੱ (19461949) ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਲਆ।
ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਬਰ ਦਸੰਬਰ 1946 ਤ ਨਵਬ
ੰ ਰ 1949 ਦਰਿਮਆਨ 11 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ
ੱ ਿਮਲੇ ।
29 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੰੂ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ
ਪਧਾਨਗੀ ਹਠ
ੇ ਇਕ
ੱ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ,
ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਦਸੰਬਰ, 1946 ਿਵਚ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਵਖ
ੱ -ਵਖ
ੱ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 13 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ
ਿਵਚ
ੱ 8 ਪਮੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ।
ਸੰਿਵਧਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ
ੱ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ
ਮਾਤਰ ਨਹੀ ਂ ਹ,ੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਮਾਿਧਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੁ ੱਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹ।ੈ

“ਜੇ ਸੰਿਵਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ
ੱ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਬਿਣਆ ਰਿਹਦ
ੰ ਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ
ਲੋ ਕਤਤ
ੰ ਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਵ
ੋ ਗ
ੇ ਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ
ੱ ਪਹਚ
ੰ ੁ ਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਹ।ੈ”

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਪਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ

ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਿਚਤ
ੱ ਰ

ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ 26 ਨਵਬ
ੰ ਰ, 1949 ਨੰੂ
ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤ
ਪਭਾਵੀ ਹਇ
ੋ ਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਦ
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਪ
ੂ ਿਵਚ
ੱ ਬਦਲ ਿਲਆ ਸੀ ਜਦ
ਂ
ਤਕ
ੱ ਿਕ 1952 ਿਵਚ
ੱ ਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋ
ਿਗਆ। ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਉਤ
ੱ ੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਏ
ੋ
ਸਭਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 7635 ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਿਵਚ
ੱ
2473 ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਉਤ
ੱ ੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਪ
ੂ -ਰੇਖਾ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤ
ੱ ੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋ ਕਤਤ
ੰ ਰ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਟਕੀ ਹਈ
ੋ ਹ।ੈ

ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ
ਕਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਦਰੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਸੂਬਾਈ ਸੰਿਵਧਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਘਟ
ੱ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
Ÿ ਪਿਕਿਰਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ
Ÿ ਸਟਟ
ੇ ਸ ਕਮੇਟੀ
Ÿ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Members of the Central Cabinet, signing the
Constitution of India. Rajkumari Amrit Kaur,
Dr. John Mathai and Sardar Vallabhbhai Patel
are seen in the picture

299 ਮਬਰਾਂ ਿਵਚ
ੱ 284 ਨੇ ਅਸਲ ਿਵਚ
ੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਉਤ
ੱ ੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ।ੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਮੂਰਤ ਰਪ
ੂ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਲੋ ਕਾਚਾਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਛ
ੱ ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਸਰਦਾਰ ਵਲ
ੱ ਭ ਭਾਈ ਪਟਲ
ੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੰੂ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ
ੱ ਿਹਸ
ੱ ਾ ਲਦੇ ਹਏ
ੋ ।

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਡ
ੰ ਾ 22 ਜਲ
ੁ ਾਈ 1947 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 24 ਜਨਵਰੀ
1950 ਨੰੂ ਅਪਣਾਏ।
ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸ਼ੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਤਮਕ ਿਚਤ
ੱ ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਿਭਤ ਕੀਤਾ।
ਕੈਲੀਗਾਫੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੀ ਪੇਮ ਿਬਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ
ੱ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ
ੱ ਪੈਸਾ ਵੀ
ਨਹੀ ਂ ਿਲਆ।

ਸੰਿਵਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ-ਕਾਰਜਪਾਿਲਕਾ, ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦ
ੰ ਗੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨŸ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਣਾਲੀ
ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਵ
ੱ
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ
ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਸਧਾਂਤ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ਸੈਕੂਲਰ ਸਟਟ
ੇ
ਨਾਗਿਰਕਤਾ
ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ
ਬਾਲਗ ਵਟ
ੋ ਅਿਧਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਨ
ੁ ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ ਲੰ ਬਾ ਅਤੇ ਸਭ
ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਿਤਤ ਸੰਿਵਧਾਨ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ,
ਇਗ
ੰ ਲਡ, ਆਇਰਲਡ, ਰਸ
ੂ ਆਿਦ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨਾਂ ਤ
ਪੇਰਣਾ ਲਈ ਹ।ੈ

Group photograph of the consytituent assembly members 1950

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਮੁੱਖ ਮਬਰ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 22 ਭਾਗ ਅਤੇ 12
ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਿਨਟ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਪ
ੂ ਪਾਂਤਕ ਅਸਬਲੀਆਂ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਅਪਤਖ
ੱ ਚਣ
ੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਿਵਚ
ੱ
299 ਮਬਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ
ੱ 229 ਪਾਂਤਾਂ ਅਤੇ 70 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦ
ੰ ਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਮੁੱਖ ਮਬਰਾਂ ਿਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ-

ਅਗਰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ੱ ਮ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ
ਸਾਡਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਏਕਤਾ (Dignity for Indians and Unity for
India) ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਇਗ
ੰ ਿਲਸ਼ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੀ
ਕੈਲਗਾਿਫਕ ਕਾਪੀ

ਹ।ੈ

ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ,
ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਚਰਮ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 16x22 ਇਚ
ੰ
ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਤ
ੱ ੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹ।ੈ ਸੰਪੂਰਨ ਖਰੜੇ ਦੇ 251 ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰ
3.75 ਿਕਲੋ ਗਾਮ ਹ।ੈ

ਡਾ. ਰਾਜਦਰ ਪਸਾਦ
ਆਸਫ ਅਲੀ
ਸ਼ਯਾਮਾ ਪਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ
ਸਰਦਾਰ ਵਲ
ੱ ਭ ਭਾਈ ਪਟਲ
ੇ
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ
ਹਸ
ੰ ਾ ਮਿਹਤਾ
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ
ਗੋਪੀਨਾਥ ਬੋਰਦੋਲੋਈ
ਗੋਿਵਦ
ੰ ਬੱਲਭ ਪੰਤ
ਹਰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ
ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਿਬਨਦ
ੋ ਾਨੰਦ ਝਾਅ
ਦਰ
ੁ ਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ
ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਿਮਤ ਕੌਰ
ਫਰਕ ਐਥ
ਂ ੋਨੀ
ਜੈਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੰਡਾ
ਜੇ.ਬੀ. ਿਕਪਲਾਨੀ
ਹਰਗੋਿਵਦ
ੰ ਪੰਤ
ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ
ਜੌਨ ਮਥਾਈ
ਸ਼ਰਤ ਚਦ
ੰ ਰ ਬੋਸ

ਬੇਗਮ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਰਸੂਲ
ਪਦਮਪਤ ਿਸੰਘਾਨੀਆ
ਕੇ.ਐਮ
ੱ . ਮੁੰਸ਼ੀ
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਦਾਸ ਟਡ
ੰ ਨ
ਸੁਚਤ
ੇ ਾ ਿਕਪਲਾਨੀ
ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਿਕਸ਼ਨਨ
ਅੰਮੂ ਸਵਾਮੀਨਾਧਨ
ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ
ਐਮ
ੱ . ਅਨੰਥਾਸਯਾਨਮ ਆਯੰਗਰ ਰਫੀ ਅਹਮਦ ਿਕਦਵਈ
ਅੱਲਾਦੀ ਿਕਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅੱਯਰ ਅਨੁਗਹਨਾਰਾਯਣ ਿਸਨਹਾ
ਬੀ. ਪਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ
ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ
ਟੀ. ਪਕਾਸਮ
ਸਿਚਦਾਨੰਦ ਿਸਨਹਾ
ਸਤਯਨਾਰਾਯਣ ਿਸਨਹਾ
ਐਨ
ੱ . ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ
ਐਸ
ੱ . ਿਨਜਿਲੰ ਗੱਪਾ
ਸ਼ੀ ਿਕਸ਼ਨਾ ਿਸਨਹਾ
ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰ ਕਰ
ਸੇਠ ਗੋਿਵਦ
ੰ ਦਾਸ

ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਗੌੜ
ਪੰਜਾਬਰਾਓ ਐਸ
ੱ . ਦੇਸ਼ਮੁਖ
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲ
ਹਰੇਕਰਸ਼
ੁ ਨਾ ਮਿਹਤਾਬ
ਐਨੀ ਮਾਸਕਰੇਨ
ਜੀਵਰਾਜ ਨਾਰਾਯਣ ਮਿਹਤਾ
ਮੋਤੁਰੀ ਸਤਯਨਾਰਾਯਣ
ਦੀਪ ਨਾਰਾਯਣ ਿਸੰਘ
ਸਰ ਸੱਯਦ ਮੁਹਮ
ੰ ਦ ਸਾਦੱਲ
ੁ ਾ
ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ
ਪੀ. ਸੁੱਬਾਰਾਯਨ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਬਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸਹੰ ੁ

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ -ਮਹਤ
ੱ ਵ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ

ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ
ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਇਕ
ੱ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਚਗ
ੰ ੀ ਤਰਾਂ ਿਡਊਟੀ
(ਕਰਤਵ
ੱ ) ਿਨਭਾਉਣਾ ਹ”ੈ

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ
ੱ ਹੀ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ
ੱ ਅਨਪੜ ਗਾਮੀਣ ਮਿਹਲਾ ਸੀ.......ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਿਵਚ
ੱ ਅਸੀ ਂ ਿਸੱਖ
ਿਲਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨ ਲੱ ਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਿਮਲਣ ਲਗਦੇ
ਹਨ...ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵਡ
ੱ ੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਤਵ
ੱ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਤ ਵਖ
ੱ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਂ ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਹੀ ਸੱਿਤਆਗਿਹ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹਈ
ੋ , ਿਕਉਿਕ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਰਤਵ
ੱ ਕੀ ਹ।ੈ
28 ਜਨ
ੂ , 1947 ਨੰੂ ਿਦੱਲੀ ਿਵਖੇ ਇਕ
ੱ ਪਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਿਵਚ
ੱ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ
ਦੇ ਮਹਤ
ੱ ਵ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਿਵਚਾਰ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ 11 ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਿਵਚ
ੱ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ
ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਿਵਚ
ੱ ਇਜ਼
ੱ ਤ, ਮਾਣ, ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਿਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਮਹਤ
ੱ ਵਪੂਰਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤ
ੱ ੇ ਫਕ
ੋ ਸ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ
42ਵ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਂ 1976 ਿਵਚ
ੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ
ਬੁਿਨਆਦੀ, ਨਿੈਤਕ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਵ
ੱ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਏ
ੋ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਇ ਪਗਟਾਈ ਸੀ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਠਸ
ੋ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ।ੈ
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 11ਵਾਂ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ 76ਵ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ, 2002 ਦਆ
ੁ ਰਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਰਣਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਰਸ
ੂ , ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨਾਂ ਤ ਿਮਲੀ।
ਸਾਡੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਹਲ
ੁ ਾਰਾ ਦੇਣ ਿਵਚ
ੱ ਅਿਭਨ
ੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਕੋਡੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹ।ੈ ਉਹ
ਸਮਾਜ ਪਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਪਤੀ ਵਧਰ
ੇ ੇ ਜਾਗਰਕ
ੂ ਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ
ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤਕ
ੱ ਪਹਚ
ੰ ੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (26 ਨਵਬ
ੰ ਰ 2019 ਤ 26 ਨਵਬ
ੰ ਰ 2020)। #itsmyduty ਨਾਲ ਜੜ
ੁ ।ੋ
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਸਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਵਸ
ੈ ੇ ਤਾਂ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋ ਕਤਾਂਤਿਰਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤਾਂਤਿਰਕ ਆਚਾਰ-ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ
ਂ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਵ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਲਈ ਅਿਤਅੰਤ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਹੈ ਿਕਉਿਕ
ੱ ਇਕ
ੱ -ਦਜ
ੂ ੇ
ਨਾਲ ਜੜ
ੁ ੇ ਹਏ
ੋ ਹਨ।

“ਲੋ ਕਤਤ
ੰ ਰ ਿਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ
ੱ ਸਰਪ
ੂ ਹੀ
ਂ
ਨਹੀ..ਅਸਲ
ਿਵਚ
ੱ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਪਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤਰ
ੌ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਕ
ੱ ਮਨਭ
ੋ ਾਵ ਹ।ੈ”

ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ

Ÿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਹ
ੁ ਰਾਉਣਾ ਿਕ ਉਹ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ
ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੰੂ ਹਣ
ੁ ਇਹ ਭੁਲ
ੱ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਰਾਜਪੂਤ, ਿਸੱਖ ਜਾਂ ਜੱਟ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਤਰ
ੌ ‘ਤੇ ਇਹ
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ
ੱ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ੱ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਕੁਝ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਨਾਲ।”

ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਖਵਾਲੇ (ਕਸਟਡ
ੋ ੀਅਨ) ਹਨ।
Ÿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਥੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ।
Ÿ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤ
ੱ ੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
Ÿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ
ੱ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ।

ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਕੇਵਲ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀ ਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ
ੱ ਸਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ, 1999 ਿਵਚ
ੱ ਜਸਿਟਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਿਸਖਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਸੁਝਾਅ" ਸਬੰਧੀ ਇਕ
ੱ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਵਲ
ੱ ਭਭਾਈ ਪਟਲ
ੇ

ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕ
ੂ ਹਵ
ੋ ੋ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਕਰਤਵ
ੱ (ਭਾਗ IV ਏ, ਅਨੁਛੇਦ 51 ਏ)

Ÿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਪਸਤਾਵਨਾ ਪੜ,ੋ ਔਨਲਾਈਨ ਪਣ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ MyGov.in ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।
Ÿ MyGov.in ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਦਵਸ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇ ਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ
ੱ ਿਹਸ
ੱ ਾ ਲਓ।
Ÿ www.doj.gov.in ਤ ਪੋਸਟਰ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਰ
ੋ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।

ਸੰਿਵਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਡ
ੰ ੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਗਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ

ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ,
ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਵਛ
ੱ ਭਾਰਤ ਿਦਵਸ, 2019 ਉਤ
ੱ ੇ

ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਸੁਤਤ
ੰ ਰਤਾ ਸੰਗਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ
ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

“ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਟ
ੱ -ੋਘਟ
ੱ ਇਕ
ੱ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ
ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਤਵ
ੱ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤ
ੱ ੇ ਚਲਦੇ
ਹਏ
ੋ , 130 ਕਰੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ
ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹਤ
ੁ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਾਨੰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹਦ
ੰ ੁ ਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਦਨ
ੁ ੀਆ
ਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਕ
ਦੀ ਨਾਿਗਰਕਤਾ ਦਾ ਕਰਤਵ
ੱ ਿਨਭਾਉਦੇ
ੱ ਮੌਿਲਕ ਿਬਆਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ

http://legislative.gov.in/constitution-of-india
‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਦੇਖੋ।

ਕਰਤਵ
ੱ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹ।ੈ ਹਰ ਹਰ
ੋ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ
ਿਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਵ
ੋ ।ੇ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ
ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ਼ ਕੇ ਰੱਖਣਾ
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਇਕ
ੱ ੋ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿਹਲੂ ਹਨ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ"ਕਰਤਵ
ੱ ਦਾ ਸੋਤ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ
ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ।"

ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮਝ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਿਦ
ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ
@DoJ_India ਅਤੇ @MyGov ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। #itsmyduty ਨਾਲ ਜੜ
ੁ ।ੋ

ਹਰੇਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਬੰਿਧਤ

ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਿਹਸ
ੰ ਾ ਨੰੂ ਿਤਆਗਣਾ
ਉਤਿਕਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ
ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ
ੱ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਿਵਆਪੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 (1) ਨਾਲ
ਸ਼ੇਣੀਬੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋ ਕਤਤ
ੰ ਰ ਉਦ ਤਕ
ੱ ਸਮਾਜ ਿਵਚ
ੱ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਡੂ ੰਘੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ
ੱ
ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਾਂ ਦਾ ਿਨਰਵਾਹ ਪੂਰਕ
ਦੇ ਤਰ
ੌ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ।
ਹਰ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ
ੱ ਸਬੰਿਧਤ ਕਰਤਵ
ੱ ਵੀ ਜਿੁੜਆ ਹਦ
ੰ ੁ ਾ ਹ।ੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਦਆ
ੁ ਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕ ਕਰਤਵ
ੱ ਦਾ ਿਨਰਵਾਹ ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹਕ
ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ
ੱ ਿਨਭਾਉਦੇ
ੱ ਦਾਰ ਹਦ
ੰ ੁ ੇ ਹਾਂ।

