
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

“ਜੇ ਸੰਿਵਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਬਿਣਆ ਰਿਹਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 

ਲੋਕਤਤੰਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਵੋਗੇਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕੱ ਪਹਚੁੰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ”

ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ-ਕਾਰਜਪਾਿਲਕਾ, ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ ਅਤ ੇਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹ ੈਿਜਸਨ ੇਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚ ੇਦੀ ਰਪੂ-ਰੇਖਾ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚ ੇਨਾਲ ਇਸ ਉਤੱ ੇਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤਤੰਰ ਅਤ ੇਗਣਰਾਜ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਟਕੀ ਹਈੋ ਹ।ੈ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਿਵਜ਼ਨ ਅਤ ੇਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰਪੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤ ੇਆਰਿਥਕ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਇਛੱਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ-

Ÿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਸਧਾਂਤ

Ÿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟਟੇ
Ÿ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 
Ÿ ਸੁਤਤੰਰ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ

Ÿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ
Ÿ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਕਰਤਵੱ
Ÿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ

Ÿ ਬਾਲਗ ਵਟੋ ਅਿਧਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ � ਲੰਬਾ ਅਤ ੇਸਭ 
ਤ � ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਿਤਤ�  ਸੰਿਵਧਾਨ ਹ,ੈ  ਿਜਸ ਨ ੇਅਮਰੀਕਾ, 
ਇਗੰਲ�ਡ, ਆਇਰਲ�ਡ, ਰਸੂ ਆਿਦ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨਾਂ ਤ �
ਪ�ੇਰਣਾ ਲਈ ਹ।ੈ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ  395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 22 ਭਾਗ ਅਤ ੇ12 
ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚੱ  ਮ� ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ 

ਸਾਡਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤ ੇਭਾਰਤ 

ਦੀ ਏਕਤਾ (Dignity for Indians and Unity for 

India) ਇਨਾ� ਂ ਦੋਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ 

ਹ।ੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਇਗੰਿਲਸ਼ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੀ 

ਕੈਲਗ�ਾਿਫਕ ਕਾਪੀ  

ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਚਰਮ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 16x22 ਇਚੰ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਤੱ ੇਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ  ਿਜਨਾ� ਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 

ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹ।ੈ ਸੰਪੂਰਨ ਖਰੜ ੇਦੇ 251 ਪੰਨ ੇਅਤ ੇਭਾਰ 

3.75 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ ਹ।ੈ

ਕੈਬਿਨਟ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ ਪ�ਾਂਤਕ ਅਸ�ਬਲੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਅਪ�ਤਖੱ ਚਣੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਿਵਚੱ  
299 ਮ�ਬਰ ਸਨ ਿਜਨਾ� ਂ ਿਵਚੱ � 229 ਪ�ਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇ70 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ।

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ�ਮੁੱਖ ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ-

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦਆੁਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸਹੰੁ

29 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹਠੇ  ਇਕੱ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਇਕੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ (1946 ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਿਮਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਸਥਾਿਪਤ) ਦਆੁਰਾ 

1946 ਤ � 1949 ਦਿਰਮਆਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਡਾ. ਰਾਜ�ਦਰ ਪ�ਸਾਦ ਨ ੇਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ।

ਸਭਾ ਦੇ 299 ਮ�ਬਰਾਂ (15 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਨ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਨੰ ਸਾਲ ਤ � ਘਟੱ (1946-

1949) ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਲਆ।

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦਸੰਬਰ 1946 ਤ � ਨਵਬੰਰ 1949 ਦਰਿਮਆਨ 11 ਤ � ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚੱ ਿਮਲੇ।

ਭਾਰਤ ਨ ੇਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ 

ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਿਵਚੱ ਇਕੱ ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ 

ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਵਸ਼ੇੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨਵ �

ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਂਆਪਣ ੇਨਾਲ ਕੁਝ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਿਲਆਉਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਇਸ ਨ ੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤਅੈ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹਨ।�

ਸੰਿਵਧਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ 
ਂਮਾਤਰ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਮਾਿਧਅਮ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੱੁਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹ।ੈ

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ

ਡਾ. ਬੀ.  ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਿਚਤੱਰ 

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਵਖੱ -ਵਖੱ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੱੁਲ 13 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾ� ਂ 

ਿਵਚੱ � 8 ਪ�ਮੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਪ�ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 

Ÿ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ  
Ÿ ਕ�ਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ

Ÿ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ

Ÿ ਸੂਬਾਈ ਸੰਿਵਧਾਨ ਕਮੇਟੀ

Ÿ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ

Ÿ ਕ�ਦਰੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਕਮੇਟੀ

Ÿ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਘਟੱ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਰਹ ੇਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

Ÿ ਸਟਟੇਸ ਕਮੇਟੀ

ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟਲੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ 

ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚੱ ਿਹਸੱਾ ਲ�ਦੇ ਹਏੋ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵਬੰਰ, 1949 ਨੂੰ 
ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤ �
ਪ�ਭਾਵੀ ਹਇੋਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ � ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਦ�  
ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਗਈ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਬਦਲ ਿਲਆ ਸੀ ਜਦ 

ਂ ਂਤਕੱ ਿਕ 1952 ਿਵਚੱ ਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀ ਹ ੋ
ਿਗਆ।  ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਉਤੱ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ 
ਸਭਾ ਨ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੱੁਲ 7635 ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਿਵਚੱ �
2473 ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤਾ, ਉਨਾ� ਂ ਉਤੱ ੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।

299 ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵਚੱ � 284 ਨ ੇਅਸਲ ਿਵਚੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਉਤੱ ੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ।ੇ

ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸ਼�ੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨ ੇਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਨੂੰ 

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਿਚਤੱਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਿਭਤ ਕੀਤਾ।

ਕੈਲੀਗ�ਾਫੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼�ੀ ਪ�ੇਮ ਿਬਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨ ੇਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚੱ 6 ਮਹੀਨ ੇਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਗਆ ਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਨ ੇਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕੱ ਪੈਸਾ ਵੀ 
ਂਨਹੀ ਿਲਆ।  

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਡੰਾ 22 ਜਲੁਾਈ 1947 ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 24 ਜਨਵਰੀ 

1950 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ।

ਦਸੰਬਰ, 1946 ਿਵਚ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 

Group photograph of the consytituent assembly members 1950

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਮ�ਬਰ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, 26 ਨਵਬੰਰ 2019- 26 ਨਵਬੰਰ 2020

ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਦਵਸ ਅਤ ੇਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ

ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਗੌੜ

 ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲ
 ਹਰੇਕਰਸ਼ੁਨਾ ਮਿਹਤਾਬ

 ਜੀਵਰਾਜ ਨਾਰਾਯਣ ਮਿਹਤਾ
 ਮੋਤੁਰੀ ਸਤਯਨਾਰਾਯਣ

 ਪੰਜਾਬਰਾਓ ਐਸੱ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ

 ਐਨੀ ਮਾਸਕਰੇਨ

 ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ

 ਦੀਪ ਨਾਰਾਯਣ ਿਸੰਘ
 ਸਰ ਸੱਯਦ ਮੁਹਮੰਦ ਸਾਦੱਲੁਾ

 ਪੀ. ਸੱੁਬਾਰਾਯਨ

ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟਲੇ
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ

ਗੋਿਵਦੰ ਬੱਲਭ ਪੰਤ
ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ

 ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ
 ਸ਼ਰਤ ਚਦੰਰ ਬੋਸ

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ 

ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਿਮ�ਤ ਕੌਰ

ਡਾ. ਰਾਜ�ਦਰ ਪ�ਸਾਦ

ਜੇ.ਬੀ. ਿਕ�ਪਲਾਨੀ

ਆਸਫ ਅਲੀ

 ਹਸੰਾ ਮਿਹਤਾ

 ਹਰ�ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ
 ਿਬਨਦੋਾਨੰਦ ਝਾਅ

 ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ�ਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ

 ਗੋਪੀਨਾਥ ਬੋਰਦੋਲੋਈ

 ਦਰੁਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ

 ਜੈਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੰਡਾ
 ਹਰਗੋਿਵਦੰ ਪੰਤ
 ਜੌਨ ਮਥਾਈ

 ਫਰ�ਕ ਐਥੋਂਨੀ
 ਐਨੱ. ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ

 ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਿਕ�ਸ਼ਨਨ
 ਅੰਮੂ ਸਵਾਮੀਨਾਧਨ
 ਐਮੱ. ਅਨੰਥਾਸਯਾਨਮ ਆਯੰਗਰ 

 ਕੇ.ਐਮੱ. ਮੁੰਸ਼ੀ

 ਅੱਲਾਦੀ  ਿਕ�ਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅੱਯਰ
 ਬੀ. ਪਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ

ਬੇਗਮ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਰਸੂਲ

 ਟੀ. ਪ�ਕਾਸਮ

 ਐਸੱ. ਿਨਜਿਲੰਗੱਪਾ
 ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ

 ਅਨੁਗ�ਹਨਾਰਾਯਣ ਿਸਨਹਾ

 ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਦਾਸ ਟਡੰਨ

 ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ
 ਸੁਚਤੇਾ ਿਕ�ਪਲਾਨੀ

 ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ

 ਰਫੀ ਅਹਮਦ ਿਕਦਵਈ

 ਸਤਯਨਾਰਾਯਣ ਿਸਨਹਾ

 ਸੇਠ ਗੋਿਵਦੰ ਦਾਸ

 ਸਿਚਦਾਨੰਦ ਿਸਨਹਾ

ਪਦਮਪਤ ਿਸੰਘਾਨੀਆ

 ਸ਼�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਿਸਨਹਾ



ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ  ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਿਵਆਪੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 (1) ਨਾਲ 

ਸ਼�ੇਣੀਬੱਧ ਹ ੋਗਏ ਹਨ।

ਸੰਿਵਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਡੇੰ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਗਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ�ਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਅਖੰਡਤਾ 

ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

ਸਦਭਾਵ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 

ਕਰਨਾ

ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ 

ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

 ਉਤਿਕ�ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ

ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਸੰਗ�ਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 

ਕਰਨਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ

ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ 

ਿਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਕੇ ਰੱਖਣਾ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮਝ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਿਦ 

ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ

ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ 

ਅਤ ੇਿਹਸੰਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣਾ

ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ  ਸ਼ਾਮਲ 11 ਕਰਤਵੱ (ਭਾਗ  IV ਏ, ਅਨੁਛੇਦ 51 ਏ)

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਂ�ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹਦੁੰਾ ਹ ੈਜਦ � ਅਸੀ ਦਨੁੀਆ 

ਂਦੀ ਨਾਿਗਰਕਤਾ ਦਾ ਕਰਤਵੱ ਿਨਭਾਉਦ ੇਹਾਂ। ਇਸ ਇਕੱ ਮੌਿਲਕ ਿਬਆਨ 

ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤ ਦੇ ਕਰਤਵੱਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਹਰੇਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤ � ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰ ੇਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਬੰਿਧਤ 

ਕਰਤਵੱ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹ।ੈ ਹਰ ਹਰੋ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ 

ਿਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋ।ੇ�

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਅਤ ੇਅਿਧਕਾਰ ਇਕੋੱ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿਹਲੂ ਹਨ

ਂਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈ ਿਕ"ਕਰਤਵੱ ਦਾ ਸ�ੋਤ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ  ਜੇ ਅਸੀ ਆਪਣੇ 

ਕਰਤਵੱਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ।" 

ਂਲੋਕਤਤੰਰ ਉਦ� ਤਕੱ ਸਮਾਜ ਿਵਚੱ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾ� ਂ ਡੰੂਘੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤਕੱ 

ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਦਾ ਿਨਰਵਾਹ ਪੂਰਕ 
ਂਦੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਨਹੀ ਕਰਦੇ।

ਂ ਂ ਂਜਦ� ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵੱ ਿਨਭਾਉਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹਕੱਦਾਰ ਹਦੁੰੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱ ਸਬੰਿਧਤ ਕਰਤਵੱ ਵੀ ਜਿੁੜਆ ਹਦੁੰਾ ਹ।ੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕ ਕਰਤਵੱ ਦਾ ਿਨਰਵਾਹ ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਣੁ ਇਹ ਭੁਲੱ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ 

ਰਾਜਪੂਤ, ਿਸੱਖ  ਜਾਂ ਜੱਟ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਇਹ 

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱ ਭਾਰਤੀ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਦੇਸ਼ ਿਵਚੱ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹ ੈ ਲੇਿਕਨ ਕੁਝ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਤਵੱਾਂ ਨਾਲ।”

ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭਭਾਈ ਪਟਲੇ

ਂਨਾਗਿਰਕ ਅਤ ੇਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਕੇਵਲ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ, 1999 ਿਵਚੱ ਜਸਿਟਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨ ੇ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਿਸਖਾਉਣ ਬਾਰੇ  
ਸੁਝਾਅ" ਸਬੰਧੀ ਇਕੱ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਬਾਰੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਰਸੂ, ਜਪਾਨ ਅਤ ੇਚੀਨ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨਾਂ ਤ � ਿਮਲੀ।

ਸਾਡੇ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਿਵਚੱ ਅਿਭਨੰ ਮੰਨ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਵੱਾਂ ਦੀ ਕੋਡੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹ।ੈ ਉਹ 

ਸਮਾਜ ਪ�ਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹ ੈਿਕ ਵਸੇੈ ਤਾਂ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨ ੇਉਨਾ� ਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤ ੇਹਨ, ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਲੋਕਤਾਂਤਿਰਕ ਆਚਰਣ ਅਤ ੇਲੋਕਤਾਂਤਿਰਕ ਆਚਾਰ-ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ 

ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ� ਂ ਲਈ ਅਿਤਅੰਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਿਕਉਿਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਕਰਤਵੱ ਇਕੱ-ਦਜੇੂ 
ਨਾਲ ਜੜੁ ੇਹਏੋ ਹਨ।

“ਲੋਕਤਤੰਰ ਿਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱ ਸਰਪੂ ਹੀ 

ਂਨਹੀ..ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਤਰੌ ‘ਤ ੇਸਨਮਾਨ ਅਤ ੇਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਕੱ ਮਨਭੋਾਵ ਹ।ੈ”

ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ

28 ਜਨੂ, 1947 ਨੂੰ ਿਦੱਲੀ ਿਵਖੇ ਇਕੱ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਿਵਚੱ  ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ 

ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਿਵਚਾਰ

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣ ੇਕਰਤਵੱਾਂ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚੱ ਹੀ ਹ ੋ

ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱ ਅਨਪੜ � ਗ�ਾਮੀਣ ਮਿਹਲਾ ਸੀ.......ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ 

ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣ ੇਬਚਪਨ ਿਵਚੱ ਅਸੀ ਿਸੱਖ 

ਿਲਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹ ੈਅਤ ੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ  ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਿਮਲਣ ਲਗਦ ੇ

ਹਨ...ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ � ਵਡੱੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਤਵੱ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਂਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਤਵੱਾਂ ਤ � ਵਖੱ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ੇਤਰ�ਾਂ 

ਂਹੀ ਸੱਿਤਆਗ�ਿਹ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹਈੋ, ਿਕਉਿਕ ਮ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਰਤਵੱ ਕੀ ਹ।ੈ

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਿਵਚੱ ਇਜ਼ੱਤ, ਮਾਣ, ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਿਵਕਾਸ, ਅਤ ੇਸਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੱ ੇਫਕੋਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

  

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਨੂੰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨ ੇਰਾਇ ਪ�ਗਟਾਈ ਸੀ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ � ਕਰਨ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਕਰਤਵੱਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਠਸੋ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ 11 ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਿਵਚੱ ਉਨਾ� ਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ

ਂ42ਵ � ਸੰਿਵਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀ 1976 ਿਵਚੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ�ਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ 
ਬੁਿਨਆਦੀ, ਨਿੈਤਕ, ਅਤ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਵੱ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 11ਵਾਂ ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚੱ 76ਵ � ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ, 2002 ਦਆੁਰਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ-ਮਹਤੱਵ ਅਤ ੇਸੰਕਲਨ

@DoJ_India ਅਤ ੇ@MyGov ‘ਤ ੇਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।  #itsmyduty ਨਾਲ ਜੜੁ।ੋ

 ‘ਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਤ ੇਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਦੇਖੋ।
http://legislative.gov.in/constitution-of-india

ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, 
ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਵਛੱ ਭਾਰਤ ਿਦਵਸ, 2019 ਉਤੱੇ

“ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੱ-ੋਘਟੱ ਇਕੱ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰ 

ਪ�ਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵੱਾਂ ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 

ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਤਵੱ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੱ ੇਚਲਦੇ 

ਹਏੋ, 130 ਕਰੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇ130 ਕਰੋੜ 

ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

Ÿ www.doj.gov.in ਤ � ਪੋਸਟਰ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤ ੇਹਰੋ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Ÿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਪੜ,�ੋ  ਔਨਲਾਈਨ ਪ�ਣ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇMyGov.in ‘ਤ ੇਤੁਰੰਤ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

Ÿ MyGov.in ‘ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਦਵਸ ਕੁਇਜ਼ ਅਤ ੇਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚੱ ਿਹਸੱਾ ਲਓ।

ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵੱਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂ ਹਵੋੋ

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

Ÿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਪ�ਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵੱਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ।
Ÿ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤੱ ੇਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਅਤ ੇਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱਾਂ ਪ�ਤੀ ਵਧਰੇ ੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ 

ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤਕੱ ਪਹਚੁੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ(26 ਨਵਬੰਰ 2019 ਤ � 26 ਨਵਬੰਰ 2020)। #itsmyduty ਨਾਲ ਜੜੁ।ੋ

Ÿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ�ਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ  ਮਦਦ ਕਰਨਾ  ਅਤ ੇ
ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚੱ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ।

Ÿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਿਕ ਉਹ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਤ ੇਉਸ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ੇਰਖਵਾਲੇ (ਕਸਟਡੋੀਅਨ) ਹਨ।  

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਅਿਧਕਾਰ ਚਗੰੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਡਊਟੀ 

(ਕਰਤਵੱ) ਿਨਭਾਉਣਾ ਹ”ੈ

ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਇਕੱ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਨਾਗਿਰਕ ਅਤ ੇਮੌਿਲਕ ਕਰਤਵੱ
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