
مر�زي �ابینا جا میمبر،ڀارت جي سمیڌان تي صحیح 
�ندي.  راج�ماري امرت �ور، ڊا��ر جان مٿائي ۽ 

سردار ولڀ بائي پ�یل تصویر ۾ نظر اچي رھیا آھن. 

جی�ڏھن آئین، محض سر�ار جي پاسداري جو 
ِدستاویز بٹجي پوي، تھ پوء جمھوریت جو نقصان 
ٿیندو، تنھن�ري ان کي بنیاد تائین پھچائڻ جي 

ضرورت آھي.

نریندرمودي

پرڌان منتري

انڊیا جو قانون ھ� اھڙو بنیادي قانون آھي جی�و اسان جي مل� جي بنیادي سیاسي ڍانچي کي بیھاري ٿو.  
ھي پارلیامین�ري جمھوریت ۽ جمھوریھ کي وفاقي ڍانچي ۾ تش�یل ڏي ٿو.

ھندستاني آئین جون بنیادي خاصیتون∶ 

ِآئین ھند اسان جي باني والد جي وجن ۽ اقدار جي عالمت آھي. ھي ان جي سوچ، معاشرتي، سیاسي ۽ معاشي  ُ
اخالقیات، ایمان ۽ مرضي جي نمائندگي �ري ٿو.

آئین جمھوریھ ھند جا مکیھ عضوا – اظم، قانون سازي ۽ عدلیھ جي وضاحت �ري ٿو ۽ ان جي طاقت جي ُ
وضاحت �ري ٿو ۽ انھن جي ذمیدارین جو تعین �ري ٿو.

آزاد عدلیھ

ح�ومت جو پالیاماني نظام
وفاقي ڍانچو

شھریت
بالغن جي گھ�تائي

سی�یولر ریاست

بنیادي حق ۽ فرائض
ریاستي پالیسي جا رھنما اصول

ھندستان جو آئین دنیا جو ڊگھو ۽ سڀ کان  مفصل آئین  
آھي، جی�و متحده ریاست، برطانیھ، آئرلینڊ، روس 

وغیره جي آئین مان متاثر آھي.

ِھندستانین جي وقار الء ۽ ھندستانین جي ٻڌي �

ِال“ 

ھندستان جي قانون جو انگریزي جلد جو خطاطي وارو مھاڳ 
صفحو.

آئین جو اصل نسخو پارچمنٽ شی�ن تي لکیو ویو ھو جنھن 
جیانچ آھي جنھن جي عمر ھ� ھزار سال آھي. 

�ابینھ مشن جي سفارش جي مطابق، صوبائي قانون ساز اسیمبلین جي ذریعي قانوني اسیمبلي جي میمبرن جي چونڊ اڻ سڌي طرح چوندن وسیلي �ئي وئي. ان ُ

اسیمبلي ۾

اسیمبلي جي �جھ نامور میمبرن ۾ شامل آھن∶

آئین ساز اسیمبلي جي میمبر ذریعي حلف کٹڻ. 

آگسٽ

ھندستان محترم بابا صاحب جي امبیڊ�ر جي �

سربراھي ۾ ھ� م�مل آئین تیار �ري ورتو. ھي 

م�مل آئین نئي انڊیا جي تعمیر جي عزم جو مترادف 

ِآھي. ھي اسان ال �جھ ذمیداریون کٹي آیو آھي ۽ اسان 

ِالء �جھ حدون مقرر پڻ �یون اٿس“.

آئین صرف ھ� و�یل جو دستاویز �

نھ آھي، اھو زندگي جي گاڏي آھي ۽ ان 
جي روح ھمیشھ عمر جي روح اھي.“ 

ڊا��ر ٻي.آر. امبیڊ�ر

ڊا��ر بي.آر.امبیڊ�ر جو تصویري خا�و

َِآئین سازي جي مختلف �من کي �رڻ الء قانون ساز اسیمبليءمجموعي طور تي

یونین پاور �می�ي

صوبائي قانون جي �می�ي

اس�یرنگ �می�ي

مسودي واري �می�ي

یونین آئین جي �می�ي

بنیادي حقوق، اقلیتن ۽ قبائلي ۽ خارج شده عالئقن 
جي متعلق �می�ي

ضابطن جي عمل جي �می�ي
ریاستن جي �می�ي

سردار ولڀ ڀائي پ�یل ٢٤ جنوري ١٩٥٠ ۾ قانون ساز اسیمبلي جي 
پنھنجي آخري اجالس ۾.

ھندستان جو آئین

ِفن خطاطي جي ماھر ایس ایڇ. پریم بھاري نارائن، ا�یلي سر مسودو لکیو. ان �م کي م�مل �رڻ الء 
ُ ھن کي ٦ مھینا لڳا ۽ ان �م عیوض ھن �ائي رقم نھ ورتي.ُ

ِآگس� ١٩٤٧ تي قانون ساز اسیمبلي ڊا��ر ٻي آر امبی��ر جي زیر صدارت آئین جو مسودو تیار �رڻ  29
ِالء ھ� مسوده �می�ي تش�یل ڏني. 

  قانون ساز اسیمبلي جو اجالس،

قانون ساز اسیمبلي ۽ ان جا ممتاز میمبر

آئین ساز اسیمبلي ۽ آئین جي تش�یل

انڊیا جو دستور (قانون)

نریندرمودي
پرڌان منتري

نریندر مودي

پرڌان منتري

ِیوم دستور ۽ شھرین جا فرائض

روي شن�ر ش�ال

ایني مس�ارین

پنجابرائو ایس. دیشمک
ھري سنگھ گور

جوراج نارائن مھتا
موتري ستیانارائن
دیپ نارائن سنگھ

ھري �رشنامھتاب

سر سید محمد سعدهللا 

پي.سب بارین
�ي.�امراج

سردار ولڀ ڀائي پ�یل
ڊا��ر راجندر پرساد

ڊا��ر بي.آر. امبیڊ�ر

موالنا ابوال�الم آزاد
سروجني نائڊو

راج �ماري امرت �ور
جي.بي.�رپیاني

سرت چندربوس

جواھر لعل نھرو

سي.راجاگوپال چري

گووندبلڀ پنت 

سیاما پرساد مو�رجي

درگابائي دیشمک
بنودانند جھا

فرین� انٿوني 

گوپي ناٿ بوردولوئي
ھنسا مھتا

آصف علي

ُجئھ پال سنگھ منڊا

ھریندر �ومر

ھرگووند پنت
جان مٿائي

سرویپلي راڌا�رشنا
ُاموسوامي نڌن

ایم. انٿاسیانم ایانگر
َاالدي �رشناسوامي ایر

بیگم اعزاز رسول 
�ي.ایم.منشي

بي. پاتاڀي ستارامیا

جي.وي.موالن�ر

این. سنجیوریڊي
�ي.پر�اشم

ایس.نجلن گاپا

پرشوتم داس �نڊن

سچیداننڌ سنھا

شري �رشنا سنھا

حسرت موھاني

انوگڙھ نارائن سنھا

پدم پت سنگھانیا

ُسچیتا�رپالٹي

رفیع احمد قدوائي

جگجیون رام

ستیانارائن سنھا

ِسیٺ گووند داس
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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تي1950جنوري24گیتقومي ترانو ۽ قوميتي1947ِجوالء22قومي جھنڊوَآئین ساز اسیمبليء اپنایو

پیمائش

تیار ٿیل مسودو22
�لوگرام ھو.3.75

صفحن تي مشتمل ھو ۽ ان جو وزن251

نومبرنومبر26 201926-2020

شیڊول آھن12حصا ۽22مضمون،آئین ۾

َساز اسیمبليء(�ابینھ مشن پالن جي  تحت تش�یل ڏنو)جي وچ ڌاري قانون1949۽1946ھندستان جو قانون سال

سان خدمتون انجام ڏنیون.ٺاھیو ھو. ڊا��ر راجندر پرساد ھن اداري جي صدر جي حیثیت

کان بھ گھٽ عرصي ۾ تیار( 1949 – 1946)سالن299ِعورتن) قانون جو مسودو �ن15اسیمبلي میمبرن (بشمول

�ري ورتو

�می�یون مقرر �یون. 13

وڏیون �می�یون ھیون ۽ باقي ننڍیون �می�یون ھیون. ُجنھن مان اٺ

قانون ساز اسیمبلي جي میمبرن ڊسمبر 

1950قانون ساز اسیمبلي جي ارا�ین جو گروپ فو�و

کان وڌی� اجالسن ۾ مالقات �ئي11تائین1949کان نومبر1946

ِتي قانون ساز اسیمبلي ڊا��ر ٻي آر امبیڊ�ر جي زیر صدارت آئین جو مسودو تیار �رڻ الء ھ� 1947 ِ

29مسوده �می�ي تش�یل ڏني

1946ڊسمبر

تي اپنایو ویو. اھو1949ِنومبر26

تي نافذالعمل ٿیو. ان ڏینھن اسیمبلي1950جنوري26

پنھجو ھندستان جي عارضي پالیامینٽ جو وجود ختم

۾ نئین پارلیامینٽ�1952ري ڇڏیو جیستائین

قانون جي مسودي تي غورتش�یل نھ ڏني وئي

ترمیمن مان7635َ�ندي اسیمبليء پیش �یل، ُ�ل

ِترمیمن کي منتقل، تبابلھ خیال منظوري ڏني2473

میمبرن مسودي تي 284میمبرن مان،299حقیقت ۾

صحیح �ئي

229ریاستن جي نمائندگي �ري رھیا ھئا70صوبن جي نمائندگي �ري رھیا ھئا ۽229ُر�ن ھئا، جن مان



اسان جي قانون ۾ بنیادي فرائض جي اضافي ان کي انساني حقن جي عالمي اعالمیھ جي آر�ی�لُ

آئین ، قومي جھنڊي ۽ تراني جي پاسداري 
�ریو.

ڀارت جي خودمختیاري، اتحاد ۽ سالمیت

ھم آھنگي ۽ ڀائپي کي ھمٿایو

قدرتي ماحول کي محفوظ ۽ بھتر بٹایو

ِعظمت الء �وشش �ریو

آزادي جي جدوجھد جي نظریات جي 
پاسداري �ریو.

مل� جو دفاع �ریو ۽خدمت پیش �ریو

مجموعي ثقافت جي امیر ثقافتي ورثي کي 
محفوظ رکو

سائنسي مزاج، انسانیت پسندي وغیره پیدا 
�یو

عوامي مل�یت جي حفاظت �ریو ۽ 
م�روه تشدد جي

ِتعلیم الء موقعا فراھم �ریو

A)

مھاتما گانڌي

انھن چیو تھ اسان جي زندھ رھڻ جو حق صرف ان صورت ۾ آھي جڏھن  �

اسان دنیا جي شھریت جو فرض انجام ڏیون ٿا. ھن ھ� بنیادي بیان سان، شاید 

اِھو ایترو آسان آھي جو مرد ۽ عورت جي فرائض جي وضاحت �ریو، ۽ 

پھریان کان انجام ڏنل �جھ اھڙي ذمیداري جي ھر حق سان ھم آھنگ ھجن. 

ِھر ٻئي حق کي غصب �رڻ الء وڙھڻ ئي ڏیکاري سگھجي ٿو.“ –

بنیادي فرائض ۽ حق ساڳي س�ي جا ٻھ پاسا آھن.

مھاتماگانڌي چیو تھ “ فرض جو ذریعو صحیح آھي. جی�ڏھن اسان  
پنھنجا فرائض سر انجام ڏیون ٿا تھ حقن جي تالش گھٹو پري نھ ھوندي

جمھوریت ان وقت تائین معاشري ۾ پنھجون پاڙون قائم نھ ٿي �ري سگھي جیستائین شھري ُ
پنھنجي بنیادي فرضن سان گڏ پنھنجي بنیادي حقن جي تعریف نھ ٿا �ن.

ھر حق پاڻ سان گڏ متعلقھ فرض سر انجام ڏي ٿو. �نھن ھ� شھري جي فرائض سرانجام  
ڏیڻ ٻین جي حقن کي یقیني بٹائي ٿي

ِجڏھن اسان پنھنجافرائض ادا �ندا آھیون تھ پوء اسان پنھنجي حقن جا مستحق آھیون

ھر ھندستاني کي اھو وساري ڇڏڻ گھرجي تھ ھو ھ�  �

راجپوت، سک یا جٽ آھي. ھن کي الزمي یاد رکڻ ُ

گھرجي تھ ھو ھ� ھندستاني آھي ھن کي پنھنھجي مل� ُ

۾ ھر حق آھي سردار ولڀ ڀائي پ�یل

ِپر �جھ خاص فرائض سان

شھري ۽ بنیادي فرائض صرف اسان جي قومي مقصدن کي فعال �رڻ ۾ اسان جي مدد �ري سگھن ٿا.  

آ��وبر

بنیادي فرضن جي ترغیب یوایس ایس آر، جاپان ۽ چین جي قانون مان اخذ �ئي وئي ھئي.

ِاسان جا بنیادي فرائض ھندستاني طرز زندگي کي فروغ ڏیڻ الء الزمي فرضن کي ھمٿائڻ آھي. اھي معاشري ۾ نظم و ضبط  
۽ عزم جي جذبي کي فروغ ڏین ٿا.

بنیادي فرضن جو مقصد ھر شھري کي مستقل یاد �رڻ جي �م طور تي آھي جڏھن تھ قانون انھن کي خصوصي طور تي  
�جھ بنیادي حق ڏنا آھن، جنھن تحت شھرین کي جمھوري طرزعمل ۽ جمھوري طرزعمل جي �جھ بنیادي اصولن تي عمل 

�رڻ جي بھ ضرورت آھي ڇو تھ حقن ۽ فرضن جو پاڻ ۾ باھمي ڳانڍاپو آھي. 

جمھوریت محض ھ� ح�ومت جي ش�ل نھ 
آھي... اھا بنیادي طور تي اسان جي ساٿي مردن 

ِجي الء احترام ۽ عقیدت جو رویو آھي”.

ڊا��ر بي آر. امبیڊ�ر

مھاتما گانڌي

َُمان پنھجا فرائض پنھجي ماء جي جھولي ۾ سکیا آھن. ھوء ھ� اٹپڙھیل  �

َڳوٺاٹي عورت ھئي... ھوء منھجو ڌرم ڄاٹیدي ھئي. جیتوٹی� اسان پنھنجي 

ننڍپڻ کان ئي  سکیو تھ اسان جو ڌرم ڇا آھي ۽ ان جي پیروي �رڻ جي 

�وشش �ریون تھ پاٹئي پنھنجي حقن جي حفاظت �ندا... ان جي 

خوبصورتي اھا آھي تھ �نھن �م جي �ار�ردگي اسان ۽ اسان جي حق 

کي محفوظ بٹائي ٿي. فرائض کان حقن کي طالق نھ ٿي ڏئي سگھجي. ان طرح 

ستیاگرھ جي پیدائش ٿي، ڇا�اڻ تھ مان ھمیشھ فیصلو �رڻ جي  �وشش 

�ندو رھیس تھ منھجو فرض ڇا ھو.“

اسان جي آئین ۾ 

بنیادي فرض احترام، فخر، رواداري، امن، برداشت ۽ ھمآھنگي جي بھترین اقدار تي مر�وز آھن. 

بنیادي فرائض جي داخال جي سفارش �ندي ھ� �می�ي تش�یل ڏني وئي جنھن ۾ چیو ویو تھ شھرین کي پنھنجي حقن کي 
استعمال �ندي اھو ضروري آھي تھ انھن جي فرضن کي نظرانداز نھ �یو وڃي.

  
ٻارن جي تعلیم جي موقعن جي متعلق

بنیادي فرض – اھمیت ۽ اضافو

http//legislative.gov.in/constitution-of-india पर देख�
آئین ھند ۽ بنیادي حقن جو م�مل متن تي مالحظھ �ریو 

@Doj_India @ ۽MyGov  تي اسان جي پیروي �ریو. شامل ٿیوytudymsti#

نریندر مودي

سوچ ڀارت دواس
پرڌان منتري

منھنجي توھان کي گذارش آھي تھ گھٽ ۾ گھٽ 
ھ� قرارداد کٹو ۽ پنھنجا فرائض ۽ قوم جي 
باري ۾ پنھنجي ذمیوارین جي باري ۾ سوچیو. 

فرض جي راھ تي ھلندي

ِتي آن الئن یوم دستور �وئز ۽ مضمون مقابلي ۾ حصو وٺو.

ِحاصل �ریو MyGov.in دستور ھند جي تجویز پڙھو، آن الئن عھد تي سائن ان �یو ۽ تي فوري سر�یف�یٽ  

جو مواد  تان ڊائونلوڊ �ریو.www.doj.gov.in پوس�ر، بروشر ۽ ٻیو رسائي 

شھرین جي فرضن کان آگاھ رھو

ُ ھندستان جي ماٹھن کي اھو باور �رائڻ تھ اھي ئي آئین جا اصل پاسبان ۽ ان ۾ موجود اقدار ۽ ُ
اصول آھن.

قوم جي احساس نظم ۽ ضبط جي جذبات کي فروغ ڏیڻ ۽ شھرین جي توانائي کي قومي تعمیر ۾ متحرڪ �رڻ ۾ مدد 

فراھم �رڻ.

ح�ومِت ھند پنھنجي شھرین ۽ بنیادي ذمیوارین 

تمام شھرین کي پنھنجي ساٿي شھرین، معاشري ۽ قوم کي پنھنجي فرائض جي باري ۾ یاد ڏیارڻ. 

شھرین کي قومیت جي جذبي تي فخر �رڻ جي ترغیب ڏیڻ

اھم مقصد

مھاتما گانڌي

صحیح آھي تھ سٺي �ار�ردگي �

جو مظاھرو �ریون“.

اسان جي آئین جي ھ� اھم خصوصیت

شھري ۽ بنیادي حقوق

2019ِبابت وڌ کان وڌ آگاھي آٹڻ الء2020)کان26کاننومبر26)

تمام ھندستاني شھرین تائین پھچي رھي آھي.
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۾ ھ� دعائیھ تقریب ۾ بنیادي فرائض جي1947جون28

اھمیت تي

حاصل �یل وسیع حقن جي عیوضبنیادي فرائض شامل �رڻ جي پویان اھم خیال شھرین جي طرفان11
شھرین کي ذمیداري تي زور ڏیڻ ھو

فرائض شھرین جي بنیادي، اخالقي۾ آئین ۾ متعارف �رایو ویو، قوم جا بنیادي1976ھین  آئین ترمیمي ای�ٽ ذریعي42

۽ الزم فرائض کي بیان �ن ٿا

2002جي تحت آئین ۾ شامل �یو ویو.86ھین بنیادي ڊیو�ي کي11

بنیادي فرائض جي تعلیم ڏیڻ جي تجاویز“َ۾، جس�س ورما جي سربراھي ۾ ھ� �می�يء ” مل� جي شھرین کي1999

تي ھ� رپورٽ پیش �ئي

9آئین ۾ شامل یارھن فرائضحصو)،51A–VIآر�ی�ل

سان ڳنڍي ڇڏیو آھي29 (1)
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