
େକ� କ�ାବେିନଟର ସଦସ�ବୃ� ଭାରତର ସ�ିଧାନେର 

େସମାନ�ର �ା�ର କରୁଛ�ି । ରାଜକୁମାରୀ ଅ�ିତ 

େକୗର, ଡ��ର ଜନ୍  ମାଥାଇ ଏବଂ ସ�ା� ର ବ�ଭଭାଇ 

ପେଟଲ ଫେଟାେର ଦୃଶ�ମାନ ।

ଯଦ ିସ�ିଧାନ, ସରକାର� �ାରା ଅନୁପାଳନର 

େକବଳ ଏକ ମାମଲିୁ ନଥ � ଭାେବ ପରିଗଣତି 

ହୁଏ, ତା�େହେଲ ଗଣତ� ବ�ାହତ େହବ, 

େସଥପ� ାଇ ଁଏହା ମଳୂ ଆଧାର ପଯ�� � ପହ�ବିା 

ଆବଶ�କ।�

ନେର� େମାଦୀ

�ଧାନମ�ୀ

ଭାରତୀୟ ସ�ିଧାନେର ଆମ ସ�ିଧାନ �େଣତାମାନ� ଦୂରଦୃ�ି ତଥା ମଲୂ�େବାଧ ନହିତି ରହଛିି। ଏହା 
େସମାନ�ର ଚି�ନ - ସାମାଜକି, ରାଜେନ�ତକି ଓ ଆଥକ�  ଆଭିମଖୁ�, ଆ�ା ଓ ଉେ�ଶ�କ ୁ�ତନିଧି��  କେର ।

ଆମ ସ�ିଧାନ ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର ମଖୁ� ଅ� - କାଯ�� ପାଳକିା, ବ�ବ�ାପକ ଓ ନ�ାୟପାଳକିାର ସ�ା 
ନରୂିପଣ କେର - ଏବଂ େସମାନ�ର �ମତା ଓ ଦାୟି�ର ସୀମା ନରୂିପଣ କେର ।

ଭାରତୀୟ ସ�ିଧାନର �ମଖୁ େବ�ଶ�ି�:

ସ�ିଧାନ େଦଶର େମୗଳକି ରାଜେନ�ତକି ଢା�ାକ ୁସଚୂୀତ କରିଥାଏ । ଏହା ସଂସଦୀୟ ଗଣତ� ଏବଂ 
�ଜାତ�କ ୁଏକ ସଂଘୀୟ ବ�ବ�ା ଭାେବ �ତପିାଦତି କେର । 

Ÿ ରା�� ନୀତନିୟିମ ନେି�ଶ� ାବଳୀ

Ÿ ସାବାଳକ େଭାଟଦାନ ଅଧକ� ାର

Ÿ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ (ସରକାର) ବ�ବ�ା
Ÿ ସଂଘୀୟ ଢା�ା
Ÿ ଧମନ� ରିେପ� ରା��
Ÿ �ାଧୀନ ନ�ାୟିକ ବ�ବ�ା

Ÿ େମୗଳକି ଅଧକ� ାର ଓ କ�ବ� �

Ÿ ନାଗରିକ�

ଆମ ସ�ିଧାନେର 395ଟି ଧାରା ରହଛିି, ଏହା 22ଟି 
ଭାଗେର ବଭି� ଏବଂ ଏଥେ� ର 12ଟି ପରିଶ�ି ରହଛିି 
।

ଭାରତୀୟ ସ�ିଧାନ େହଉଛି ବ�ିର ସବବ� ୃହତ୍ ଏବଂ 
ସବୁଠାରୁ ବ�ୃିତ �� ଯାହା ଯ�ୁରା�� ଆେମରିକା, 
�େିଟନ, ଆୟଲା� �, ରୁଷିଆ ଆଦ ିସ�ିଧାନରୁ େ�ରଣା 
ଲାଭକରିଛି ।

ଭାରତୀୟ� ପାଇ ଁଏକତା

ଭାରତୀୟ� ପାଇ ଁସ�ାନ ଏବଂ 

ଇଂରାଜୀେର କାଲି�ାଫିେର ଲିଖତ�  ଭାରତ ସ�ିଧାନର �ଥମ 

ପ�ୃା�

ସ�ିଧାନର ମଳୂ             ଭୁଜପ�େର 

େଲଖାଯାଇଥଲ� ା, ଯାହାର ଆକାର 16X22 ଇ� ଓ 

ଆୟୁସୀମା ଏକ ହଜାର ବଷ � । ସଂପ�ୂ� ସ�ିଧାନଟି 
251 ପ�ୃା� େର ଲିଖତ�  ଏବଂ ତାହାର େମାଟ ଓଜନ 
େହଉଛି 3.75 କେିଲା�ାମ । 

କ�ାବେିନଟ୍  ମିଶନ େଯାଜନାର ସପୁାରିସ ଅନୁସାେର ସ�ିଧାନ ସଭାର ସଦସ�ମାନ�ୁ େ��ୀୟ ବଧିାନସଭାଗଡ଼ୁକିରୁ ପେରା� ଭାେବ ନବିା� ଚିତ 
କରାଯାଇଥଲ� ା । ଏହ ିସଭାେର େମାଟ 299 ଜଣ ସଦସ� ଥେ� ଲ ଏବଂ େସମାନ� ମ�ରୁ 229 ଜଣ ଭାରତର ବଭିି� େ��କ ୁ�ତନିଧି��  କରୁଥବ� ା େବେଳ 
70 ଜଣ ସଦସ� ରାଜ�ମାନ�ୁ �ତନିଧି��  କରୁଥେ� ଲ ।
ସ�ିଧାନ ସଭାର େକେତକ �ମଖୁ ସଦସ�� ମ�େର ଥେ� ଲ

ସ�ିଧାନ ସଭାର ସଦସ�� ଶପଥପାଠ

ସ�ିଧାନ ସଭାେର େମାଟ 299 (15ଜଣ ମହଳିା ସଦସ��ୁ ମିଶାଇ) ସଦସ� ଥେ� ଲ ଏବଂ େସମାେନ ସ�ିଧାନ 

��ୁତ ିପାଇ ଁତନି ିବଷ � (1946- 1949)ରୁ କମ  ୍ସମୟ େନଇଥେ� ଲ ।

ଭାରତୀୟ ସ�ିଧାନ 1946ରୁ 1949 ମସିହା ମ�େର ଏକ ସ�ିଧାନ ସଭା (କ�ାବେିନଟ ମିଶନ େଯାଜନା 1946 

ଅ�ଗତ�  ଗଠିତ) �ାରା ��ୁତ କରାଯାଇଥଲ� ା  । ଡ��ର ରାେଜ� �ସାଦ ଏହ ିସଭାର ଅ�� ଥେ� ଲ।

ସ�ିଧାନ ସଭାର ସଦସ�ମାେନ 1946 ମସିହା ଡେିସ�ର ଠାରୁ 1949 ମସିହା ନେଭ�ର ମାସ ମ�େର 

େମାଟ 11ଟି ଅଧେ� ବଶନେର ଏହା ଉପେର ପ�ୁାନୁପ�ୁ ଆେଲାଚନା କରିଥେ� ଲ ।

ଚିଠା ସ�ିଧାନ ��ୁତ ିପାଇ ଁ1947 ମସିହା ଅଗ� 29 ତାରିଖ ଦନି ଡ��ର ବ ିଆର ଆେ�ଦକର� ଅ��ତାେର 

ସ�ିଧାନ ସଭାର ଚିଠା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥଲ� ା  ।

� ସ�ାନନୀୟ ବାବା ସାେହବ ଆେ�ଦକରଜୀ� 

େନତୃ�େର ଭାରତ ଏକ ସମାେବଶୀ ସ�ିଧାନ ଚିଠା 

��ୁତ କରିଥଲ� ା । ଏହ ିସମାେବଶୀ ସ�ିଧାନ ଏକ 

ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନ ସକାେଶ ସଂକ� �ହଣ 

କରିବାର ଆବାହନୀ ଥଲ� ା । ଏହା ଆମମାନ� ଉପେର 

େକେତଗଡ଼ୁଏି ଦାୟି� ନ�� କରିଥଲ� ା ଏବଂ 

ଆମମାନ� ପାଇ ଁେକେତେଗାଟି ସୀମା ମ� ନ�ିା� ରଣ 

କରିଥଲ� ା ।�

ଆମ ସ�ିଧାନ େକବଳ 

ଆଇନ�ମାନ�ର ଏକ ନଥ � ନୁେହ, ଁ

ଏହା ଜୀବନର ଏକ ବାହକ ଓ ଏହାର 

ଆ�ା ସଦାସବଦ� ା ସମୟର େ�ାତକ ୁ

ସଚୂୀତ କେର ।

ଡଃ ବ.ି  ଆର. ଆେ�ଦକର

ଡ��ର ବ ିଆର ଆେ�ଦକର� ଫେଟାଚି�

ସ�ିଧାନ ସଭା େମାଟ 13ଟି କମିଟିକ ୁସ�ିଧାନ ��ୁତରି ବଭିି� କାଯ��  ସଂପାଦନ ସକାେଶ ନଯି�ୁ କରିଥଲ� ା 

। େସଥ � ମ�ରୁ ଆଠଟି ଥଲ� ା ଗରୁୁ�ପ�ୂ� କମିଟି ଏବଂ ଅନ�ଗଡ଼ୁକି ଥଲ� ା େଗୗଣ କମିଟି ।

ସ�ିଧାନ ସଭାର ଆଠଟି ଗରୁୁ�ପ�ୂ� କମିଟିର ନାମ

Ÿ େକ� �ମତା କମିଟି

Ÿ େ��ୀୟ ସ�ିଧାନ କମିଟି

Ÿ ବଧି � ବଧିାନ କମିଟି

Ÿ ଚିଠା କମିଟି

Ÿ େକ� ସ�ିଧାନ କମିଟି

Ÿ େମୗଳକି ଅଧକ� ାର, ସଂଖ�ାଲଘ ୁଏବଂ ଆଦବିାସୀ ଓ 
ବ�ତି େ�� ସଂ�ା� ଉପେଦ�ା କମିଟି

Ÿ �ିଅରିଂ କମିଟି
Ÿ ରାଜ� କମିଟି

1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦନି ସ�ିଧାନ ସଭାର ଚୂଡ଼ା� 

ଅଧେ� ବଶନେର ସ�ା� ର ବ�ଭଭାଇ ପେଟଲ 

ସ�ିଧାନ ସଭାର େମାଟ 299 ଜଣ ସଦସ�� ମ�ରୁ 
ଚୂଡ଼ା� ସ�ିଧାନେର 284 ଜଣ ସଦସ� �ା�ର 
କରିଥେ� ଲ ।

1949 ମସିହା ନେଭ�ର 26 ତାରିଖ ଦନି ଭାରତର 
ସ�ିଧାନ ଗହୃୀତ େହାଇଥଲ� ା । 1950 ମସିହା 
ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହା ବଳବ�ର 
େହାଇଥଲ� ା । େସହ ିଦନିଠାରୁ ସ�ିଧାନ ସଭା ର� 
େହାଇଥଲ� ା ଏବଂ 1952 ମସିହାେର ନୂତନ ସଂସଦ 
ଗଠିତ େହବା ପଯ�� � ଏହାକୁ ଭାରତର ଅ�ାୟୀ 
ସଂସଦ ରୂେପ ରୂପା�ରୀତ କରାଯାଇଥଲ� ା । ଚିଠା 
ସ�ିଧାନ ସଂପକେ� ର ଆେଲାଚନା କରାଯିବା 
ସକାେଶ, ସ�ିଧାନ ସଭାେର େମାଟ େମାଟ 7635ଟି 
ସଂେଶାଧନ ��ାବ ଆଗତ େହାଇଥଲ� ା, େସଥ � ମ�ରୁ 
2473ଟି ��ାବର ଆେଲାଚନା ଏବଂ ସମାଧାନ 
କରାଯାଇଥଲ� ା ।

�ୀ େ�ମ ବହିାରୀ ନାରାଇନ ରାଇଜାଦା, ଯିଏକ ିକାଲି�ାଫି କଳାର ଜେଣ �ଖ�ାତ ଶ�ିୀ ଥେ� ଲ, 
ଏକାକୀ ଅେଶଷ �ମ �ୀକାର ପବୂକ�  ନଜି ହାତେର ସମ� ସ�ିଧାନକ ୁେଲଖଥ� େ� ଲ । ଏଥପ� ାଇ ଁେସ 
େମାଟ ଛଅମାସ ସମୟ େନଇଥେ� ଲ ଏବଂ ତା�ର ଏହ ିଅ�ା� �ମ ପାଇ ଁେସ େକୗଣସି ପାରି�ମିକ 
ଦାବ ିକରିନଥେ� ଲ ।

1947 ମସିହା ଜଲୁାଇ 22 ତାରିଖ ଦନି ସ�ିଧାନ ସଭା ଜାତୀୟ ପତାକା ��ାବକୁ ଗହୃୀତ କରିଥଲ� ା 
ଏବଂ ରା��ୀୟ ଗାନ ଓ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ��ାବ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦନି ଗହୃୀତ 
େହାଇଥଲ� ା।

ଆଧନୁକି ଭାରତୀୟ ଚି�କଳାର �ଖ�ାତ ଚି�କର �ୀ ନ�ଲାଲ େବାଷ ସ�ିଧାନର �ତଟିି ପ�ୃା�ର 
ବଡର�  ଡଜିାଇନ୍  ��ୁତ କରିଥେ� ଲ ଏବଂ େସଥେ� ର ବଭିି� �କାର ଚି�କଳା ଆ�ି ଥେ� ଲ ।

ସ�ିଧାନ ସଭାର ଅଧେ� ବଶନ, ଡେିସ�ର 1946

1950 ମସିହାେର ସ�ିଧାନ ସଭାର ସଦସ�ମାନ� ମିଳତି ଫେଟା�ାଫ

ସ�ିଧାନ ସଭା ଓ ଏହାର �ମଖୁ ସଦସ�ଗଣ

ସ�ିଧାନ ସଭା ଓ ସ�ିଧାନ ��ତିୁ

ଭାରତୀୟ ସ�ିଧାନ

ନେର� େମାଦୀ

�ଧାନମ�ୀ

�ଧାନମ�ୀ

ନେର� େମାଦୀ

ସ�ିଧାନ ଦବିସ ଓ ନାଗରିକ� 
କ�ବ� �

ନେଭ�ର 26, 2019 - ନେଭ�ର 
26, 2020

ପ�ାବରାଓ ଏସ େଦଶମଖୁ
ହରି ସିଂହ େଗୗର

ଆନ ିମା�ାେରନ

େମାଟୁରୀ ସତ�ନାରାୟଣ

ସାର୍  ସୟଦ୍  ମହ�ଦ ସାଦୁ�ା

ପି ସ�ୁା�ରାୟନ୍ 

ଦୀପ ନାରାୟଣ ସିଂହ

େକ କାମରାଜ

ଜୀବରାଜ ନାରାୟଣ େମେହ�ା

ହେରକୃ� ମହତାବ
ରବ ିଶ�ର ଶ�ୁା

ଡ��ର ରାେଜ� �ସାଦ
ସ�ା� ର ବ�ଭଭାଇ ପେଟଲ 
ଜବାହରଲାଲ େନହରୁ

େଗାବ�ି ବ�ଭ ପ�

ସେରାଜନିୀ ନାଇଡ଼ୁ

ଡ��ର ବ ିଆର ଆେ�ଦକର

ରାଜକୁମାରୀ ଅ�ିତ େକୗର
େଜ ବ ିକୃପାଳନିୀ
ସି ରାଜେଗାପାଳଚାରୀ
ଶରତ ଚ� େବାଷ

େମୗଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ

ଅସଫ ଅ�ୀ
ଶ�ାମା �ସାଦ ମଖୁାଜୀ�

ଜନ୍  ମାଥାଇ

ହେର� ସି. ମଖୁାଜୀ�

ଜୟପାଲ ସିଂହ ମ�ୁା

ହଂସ େମେହ�ା

�ା�୍  ଆେ�ାନୀ

ବେିନାଦାନ� ଝା

ହରେଗାବ�ି ପ�

େଗାପୀନାଥ ବେଦା� େଲାଇ

ଦୁଗା� ବାଇ େଦଶମଖୁ

ସବପ� �ୀ ରାଧାକୃ�ନ୍ 

େବଗମ ଐଜାଜ ରସଲୁ

ଜ ିଭି ମାଭଲ�ର

େକ ଏମ ମନୁସୀ

ବ ିପ�ାଭି ସୀତାରମୟା
ଆ�ାଡ଼ ିକୃ��ାମୀ ଆୟାର

ଏସ. ନଜିଲି��ା
ଏନ ସ�ିବା େର�ୀ

ଅମମ୍ ୁ�ାମୀନାଧନ

ଟି �କାଶମ ୍

ଏମ ଅନ�ଶୟନମ  ୍ଆୟା�ର

ହସରତ େମାହାନୀ

ପରୁୁେଷା�ମ ଦାସ ଟ�ନ
ସେୁଚତା କୃପାଳନିୀ

ଅନୁ�ହନାରାୟଣ ସି�ା
ରଫି ଅହ�ଦ କଡିୱାଇ

ସ�ିଦାନ� ସି�ା
ସତ�ନାରାୟଣ ସି�ା

ପ�ା�ପତ ସିଂଘାନଆି

�ୀ କୃ� ସି�ା

େସଠ୍  େଗାବ�ି ଦାସ

ଜଗ�ୀବନ ରାମ



ଆମ ସ�ିଧାନେର େମୗଳକି କ�ବ� �ଗଡ଼ୁକୁି ସାମିଲ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଧାରା 29(1)ର ଥବ� ା ସାବଜ� ନୀନ ମାନବାଧକ� ାରର 

ସରୁ�ା ସହ ସଂେଯାଗ କରିଦଆିଯାଇଛି ।

ସ�ିଧାନ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ଜାତୀୟ 

ସ�ୀତକ ୁସ�ାନ �ଦଶନ�

ଭାରତର ସାବେ� ଭୗମ�, ଏକତା ଓ 

ଅଖ�ତାକ ୁବଜାୟ ରଖବ� ା

େସୗହା���  ଓ ଭାତୃଭାବକ ୁେ�ା�ାହନ 

େଦବା

�ାକୃତକି ପରିେବଶର ସରୁ�ା ଓ 

ଉ�ତକିରଣ

ଉ�ଷ � ପାଇ ଁ�େଚ�ା

�ାଧୀନତା ଆେ�ାଳନର ଆଦଶକ� ୁ 

ଅନୁସରଣ କରିବା

ରା��ର ସରୁ�ା ଏବଂ ଜାତୀୟ କ�ବ� � 

ସଂପାଦନ କରିବା

େଦଶର ମିଳତି ସଂ�ତୃରି ମହାନ 

ଐତହି�ର ସଂର�ଣ

େବ��ାନକି ମେନାଭାବ ଓ ମାନବକିତା 

ଆଦ ିଭାବନାର ବକିାଶ

ରା��ୀୟ ସ��ିର ସରୁ�ା ଓ ହଂିସା 

ପରିହାର

ସମ��ୁ ଶ�ିା ସେୁଯାଗ �ଦାନ

ସ�ିଧାନେର ଲିଖତ�  11ଟି େମୗଳକି କ�ବ� � (ଭାଗ- 4-A, ଧାରା 51 A)

ମହା�ା ଗା�ୀ

�ଜୀବନ ବ�ବିାର ଅଧକ� ାର ଆମକ ୁ େସତକି ି େବେଳ �ା� ହୁଏ 

େଯେତେବେଳ ଆେମ ବ�ିର ନାଗରିକ ଭାେବ ଆମର କ�ବ� � 

ସଚୁାରୁରୂେପ ସଂପାଦନ କରିଥାଉ । ଏହ ିେମୗଳକି ବବୃି�ିରୁ ସ�ବତଃ 

ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିାମାନ�ର କ�ବ� �ର ସଂ�ା ନରୂିପଣ କରିବା ସହଜସା� 

ଏବଂ ଏଥସ� ହ �େତ�କ ଅଧକ� ାରକ ୁେକୗଣସି ନା େକୗଣସି କ�ବ� � ସହ 

ସଂପକୀ� ତ କରିେହବ ଯାହାକ ି ନାଗରିକ ଭାେବ ସଂପାଦନ କରିବା ପରମ 

ଦାୟି� । ଅନ�ଥା �େତ�କ ଅଧକ� ାର ଅପହରଣ େହାଇଯିବା ପରି 

ଅନୁଭୂତ େହବ ଏବଂ ତାହା ବେିରାଧେର ସଂ�ାମ କରିେହବ ନାହ ଁି।�

େମୗଳକି କ�ବ� � ଓ ଅଧକ� ାର େଗାଟିଏ ମ�ୁାର ଉଭୟ ପା� � ସଦୃଶ

ମହା�ା ଗା�ୀ କହଥିେ� ଲ େଯ, ଅଧକ� ାରର ଉ� େହଉଛି କ�ବ� � । ଯଦ ି ଆେମ ଆମର 

କ�ବ� � ସଚୁାରୁରୂେପ ସଂପାଦନ କରୁେଛ , ଆମକ ୁଅଧକ� ାରକ ୁେବଶୀ ଦୂର ପଯ�� � 

େଖାଜବିାକ ୁପଡ଼ବିନାହ ଁି।�

ଗଣତ�ର େଚର େସେତେବଳ ପଯ�� � ସମାଜେର ଗଭୀର ପଯ�� � ଯାଇପାରିବନାହ ଁି

େଯେତେବଳ ପଯ�� � ନାଗରିକମାେନ େସମାନ�ର େମୗଳକି ଅଧକ� ାରକ ୁେମୗଳକି 

କ�ବ� � ସହତି ପରିପରୂକ େବାଲି ଭାବନିାହା�ି ।

�େତ�କ ଅଧକ� ାର ନଜି ସହ ଏକ ସଂପକୀ� ତ କ�ବ� � ବହନ କରିଥାଏ । ଜେନ�କ 

ବ��ି� କ�ବ� � ଅନ�ମାନ� ଅଧକ� ାରକ ୁସନୁ�ିିତ କରିଥାଏ ।

ଆେମ ନଜି କ�ବ� � ଠିକ ଭାେବ ସଂପାଦନ କେଲ, ଅଧକ� ାର ପାଇବାକୁ ହକଦାର େହବା 
। 

��େତ�କ ଭାରତୀୟ ଏେବ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ େଯ 

େସ ଜେଣ ରାଜପତୁ, ଜେଣ ଶଖି  ୍ଅଥବା ଜେଣ ଜାଠ୍  

। େସ ସଦାସବଦ� ା �ରଣ ରଖବ� ା ଉଚିତ େଯ େସ 

ଜେଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ତା�ର ଏ େଦଶେର �େତ�କ 

ଅଧକ� ାର ରହଛିି କ�ି େସଥ � ସହତି େକେତ େଗାଟି 

କ�ବ� � ମ� ସାମିଲ ।�

ସ�ା� ର ବ�ଭଭାଇ ପେଟଲ

ନାଗରିକ େମୗଳକି କ�ବ� � େର ସ�ୟି ଅଂଶ�ହଣ ଆମକ ୁଆମର ଜାତୀୟ ଲ��କ ୁବୁଝିବାେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ ।

1999 ମସିହା ଅେ��ାବର ମାସେର, ଜ�ିସ  ୍ବମା� � ଅ��ତାେର ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ସରକାର�ୁ  �େଦଶର ନାଗରିକମାନ�ୁ 
େମୗଳକି କ�ବ� � ସଂପକେ� ର ଶ�ିା େଦବାକୁ ପରାମଶ��  ପାଇ ଁରିେପାଟ � �ଦାନ କରିଥଲ� ା

ମିଳତି େସାଭିଏତ ସାଧାରଣତ�, ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ସ�ିଧାନରୁ େମୗଳକି କ�ବ� �ର େ�ରଣା ଆହରଣ କରାଯାଇଥଲ� ା ।

ଆମର େମୗଳକି କ�ବ� � େହଉଛି ଆମର ଅବେି�ଦ� କ�ବ� �ର ଲିପିବ� ନଥ � ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାକ ୁସଂ�ସାରିତ 
କେର । ଏହା ଆମମାନ� ମନେର ସମାଜ �ତ ି ଶ�ୃଳା ଓ �ତବି�ତାକ ୁମ� େ�ା�ାହତି କେର ।

େମୗଳକି କ�ବ� � ସବଦ� ା ନାଗରିକମାନ�ୁ େସମାନ�ର କ�ବ� � ସଂପକେ� ର ସେଚତନ କରିବା ସକାେଶ ଉ�ି� ଯଦ�ପି 
ସ�ିଧାନ ନ�ି�� ଭାେବ େସମାନ� ଉପେର େକେତକ େମୗଳକି ଅଧକ� ାର ନ�� କରିଛି । େସହଭିଳ ିନାଗରିକମାେନ 
େକେତେଗାଟି େମୗଳକି ବଧି � ଅନୁସାେର େସମାନ�ର ଗଣତା�ିକ କାଯ�� ାବଳୀ ଓ ଗଣତା�ିକ ଆଚରଣ ସଂପାଦନ କରିବା 
ଆବଶ�କ େବାଲି ସଚୂୀତ େହାଇଛି କାରଣ କ�ବ� � ଓ ଅଧକ� ାର ପର�ରର ପରିପରୂକ ।

�ଗଣତ� େକବଳ ଏକ ସରକାର ପରିଚାଳନା ବ�ବ�ା 

ନୁେହ ଁ... ଏହା ମଳୂତଃ ନଜି ସହ ନାଗରିକମାନ� �ତ ି

ସ�ାନ ଓ ସ�ମତାର ଏକ ମେନାଭାବ ।�

ଡ��ର ବ ିଆର ଆେ�ଦକର

1947 ମସିହା ଜନୁ 28 ତାରିଖ ଦନି ଦ�ିୀଠାେର ଆେୟାଜତି �ାଥନ� ା 

ସଭାେର େମୗଳକି ଅଧକ� ାର ସଂପକେ� ର ମହା�ା ଗା�ୀ �ଦାନ କରିଥବ� ା 

ମତ

�ମ ଁୁେମାର କ�ବ� � ସଂପକେ� ର ମା� େକାଳରୁ ହ ଁିଶ�ିାଲାଭ କରିଛି । େସ 

ଜେଣ ଅଶ�ିିତ �ାମ� ମହଳିା .. . େସ େମାର ଧମ � ଜାଣଥିେ� ଲ । େତଣ ୁ

ବାଳତୁାବ�ାରୁ ଆେମ ଆମର ଧମ � ସଂପକେ� ର ଅବଗତ ଓ ଏହାକୁ ଆମର 

ଅଧକ� ାର ଭାେବ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ �ୟାସରତ । ଏହାର େସୗ�ଯ�� ଟି 

େହଲା ଏହା େଯ ଆମର କ�ବ� � ହ ଁିଆମକ ୁଆମର ଅଧକ� ାର �ଦାନ 

କରିଥାଏ । ଅଧକ� ାରଗଡ଼ୁକୁି କ�ବ� � ଠାରୁ ପଥୃକ୍  କରିେହବନାହ ଁି। ଏହପିରି 

ଭାେବ ସତ�ା�ହ ଜ�ଲ� ାଭ କରିଥଲ� ା । କାରଣ ମ ଁୁସଦାେବେଳ ଚି�ା 

କରୁଥଲ� ି �କୃତେର େମାର କ�ବ� � କଣ ?�

ଆମ ସ�ିଧାନେର 11ଟି େମୗଳକି କ�ବ� � ସାମିଲ କରାଯିବାର ମଖୁ� ପରିକ�ନାଟି େହଲା ନାଗରିକମାେନ େଯଉ ଁବ�ାପକ 
େମୗଳକି ଅଧକ� ାର ଉପେଭାଗ କରୁଛ�ି ତାହାର �ତବିଦଳେର େସମାନ� ମନେର ଏଭଳ ିକ�ବ� �ର େଚତନା ଜା�ତ କରିବା ।

1976 ମସିହାେର ଗହୃତି 42ତମ ସ�ିଧାନ ସଂେଶାଧନ ଆଇନେର େଦଶର ସମ�  ନାଗରିକ� ସକାେଶ େମୗଳକି କ�ବ� �କ ୁ
େମୗଳକି ଆଦଶ � ସହ ବା�ତାମଳୂକ ଭାେବ ସାମିଲ କରାଯାଇଥଲ� ା 

ସ�ିଧାନେର େମୗଳକି କ�ବ� �କୁ ସାମିଲ କରିବା ନମିେ� ଗଠିତ କମିଟି ମତ େପାଷଣ କରିଥଲ� ା େଯ ନାଗରିକମାେନ େଯଭଳ ି
େସମାନ�ର େମୗଳକି କ�ବ� � ସଚୁାରୁରୂେପ ସଂପାଦନ କର�ି ତାହା ସନୁ�ିିତ କରିବା ଲାଗି ଉପଯ�ୁ ପଦେ�ପ �ହଣ 
କରାଯିବା ଉଚିତ େଯପରିକ ିେସମାେନ ନଜିର େମୗଳକି ଅଧକ� ାର ଉପେଭାଗ କଲାେବେଳ େକୗଣସି ପରି�ିତେିର େଯଭଳ ି
ନଜିର କ�ବ� �କୁ ଭୁଲି ନଯାଆ�ି ।

େମୗଳକି କ�ବ� � ସ�ାନ, େଗୗରବ, ସହନଶୀଳତା, ଶା�ି, ବକିାଶ ଓ େସୗହା��� ର ମଲୂ�େବାଧ ଉପେର ଗରୁୁ� �ଦାନ କେର ।

  
11ତମ େମୗଳକି କ�ବ� � େଯଉଥଁେ� ର ଶଶିମୁାନ� ପାଇ ଁଶ�ିା ସେୁଯାଗ କ ୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ତାହାକ ୁସ�ିଧାନର 86ତମ 
ସଂେଶାଧନ ଆଇନ, 2002େର ସାମିଲ କରାଯାଇଥଲ� ା ।

େମୗଳକି କ�ବ� �- ମହ� ଓ ସଂେଯାଗ

େର ଭାରତ ସ�ିଧାନର ସଂପ�ୂ� ପାଠ ଓ େମୗଳକି କ�ବ� � ଆପଣମାେନ େଦଖପ� ାରିେବ ।

ଆମକ ୁଅନୁସରଣ କର� @Doj_India and @MyGov #ଏହା େମାର କ�ବ� �

http://legislative.gov.in/constitution-of-india

ନେର� େମାଦୀ
�ଧାନମ�ୀ

�� ଭାରତ ଦବିସ 2019

�ମ ଁୁ ଆପଣମାନ�ୁ ନେିବଦନ କରୁଛି େଯ 
ଆପଣମାେନ ଅ�ତଃ ପେ� େଗାଟିଏ ଶପଥ ନଅି� ଓ 

ରା���ତ ିଆପଣମାନ�ର େଗାଟିଏ କ�ବ� � ଓ 
ଅନୁର�ି କଥା ଚି�ା କର� ।  ନଜି କ�ବ� � ପଥେର 
ଅ�ସର େହାଇ େଦଶର 130 େକାଟି ନାଗରିକ� 

�ୟାସ ଓ 130 େକାଟି ସଂକ� ଏ ରା�� ପାଇ ଁ
ଯେଥ� କ�ବ� � ସଂପାଦନ କରିପାରିବ ।�

Ÿ ନେଭ�ର 26, 2019 ତାରିଖ ଦନି ଜାରି ଅନଲାଇନ୍  ସଂକ�ନାମାେର �ା�ର କର� ଏବଂ ତ�ାଳ  

myGov.in େର ଏକ �ମାଣପ� ଲାଭ କର� ।

Ÿ ବଦି�ାଳୟ ଏବଂ ମହାବଦି�ାଳୟର ଛା�ଛା�ୀମାନ� ମ�େର ସେଚତନତା ବୃ� ିକାଯ�� �ମେର 

େଯାଗଦଅି� ।

Ÿ ନାଗରିକମାନ� ଆଉଟରିଚ୍  ଉପକରଣ ଓ େମୗଳକି କ�ବ� � ଯାହା  www.doj-gov.inେର ଉପଲ� ତାହାକ ୁ

ଡାଉନେଲାଡ଼ କର� ।

ନାଗରିକମାନ� କ�ବ� � ସଂପକେ� ର ସେଚତନତା

ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର ସମ� ନାଗରିକ� ନକିଟେର ପହ�ଛୁ�ି ଯ�ାରା ଆମର ନାଗରିକ ଓ େମୗଳକି 

କ�ବ� � (ନେଭ�ର 26, 2019 ଠାରୁ ନେଭ�ର 26, 2020) ସଂପକେ� ର େସମାନ�ୁ ଅଧକ�  ଭାେବ ସେଚତନ 

କରାଯାଇପାରିବ ।ସାମିଲ ହୁଅ� #ଏହା େମାର କ�ବ� �

�ମଖୁ େବ�ଶ�ି�

Ÿ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ�ୁ ସେଚତନ କରିବା, େଯ େସମାେନ େହଉଛ�ି ସ�ିଧାନ ଓ ଏହାର ମଲୂ�େବାଧ 
ତଥା େସଥେ� ର ଥବ� ା ବଧିବ� ଧିାନର �କୃତ ସରୁ�ାକାରୀ ।

Ÿ ସମ� ନାଗରିକ�ୁ ଅନ� ନାଗରିକ� �ତ,ି ସମାଜ �ତ ିତଥା େଦଶ�ତ ିଥବ� ା କ�ବ� � ସଂପକେ� ର 
ପନୁଃସେଚତନ କରିବା । 

Ÿ ଜାତୀୟ ଭାବନାକ ୁେନଇ �େତ�କ ନାଗରିକ ମନେର ଗବ � ଅନୁଭବ କରିବା ।
Ÿ ରା�� �ତ ିନଜିର ଶ�ୃଳା ଓ �ତବି�ତା ବୃ� ିନମିେ� ସମ��ୁ ସହାୟତା �ଦାନ କରିବା ଏବଂ ରା�� 

ନମିା� ଣ ଦଗିେର ନାଗରିକମାନ� ଶ�ିକ ୁେ�ା�ାହତି କରିବା ।

ମହା�ା ଗା�ୀ

�ଅଧକ� ାର େହଉଛି ସନୁବିା� ହ 

କ�ବ� �

ଭାରତୀୟ ସ�ିଧାନର ଏକ �ମଖୁ େବ�ଶ�ି�
ନାଗରିକ ଓ େମୗଳକି କ�ବ� �
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