
மத�்ய அைமசச்ரைவ உ�ப்�னரக்ள், 

இந்�ய அரசைமப்�ச ்சடட்த�்ல் 

ைகெய�த�்டட்னர.் ராஜ்�மாரி அம்ரித ்

க�ர,் டாக்டர ்ஜான் மதத்ாய் மற்�ம் 

சரத்ார ்வல்லபாய் பேடல் ஆ�ேயார ்

படத�்ல் காணப்ப��றாரக்ள்.

“அர�யல் சடட்ம் அரசால் 
�ன்பற்றப்ப�ம் ஆவணமாக 

மட�்ம் இ�ந்தால் ஜனநாயகம் 
பா�க்கப்ப�ம். எனேவ 

அதைன அ�தத்ளம் வைர 
ெகாண்� ெசல்வ� 
அவ�யமா�ற�.”

�ரதமர ்
நேரந்�ர ேமா�

நம� ஸ்தாபகரக்ளின் ெதாைலேநாக்�ப் பாரை்வைய�ம், மாண்�கைள�ம் 
உள்ளடக்�ய� இந்�ய அர�யல் சடட்ம். இ� அவரக்ளின் ச�க, அர�யல், 
ெபா�ளாதார அ�ப்பைட, நம்�க்ைக, ��ப்பம் ஆ�யவற்ைற �ர�ப�க்�ற�

இந்�ய அர�யல் சடட்ம் அ�ப்பைட சடட்மா�ம். இ� நம� நாட�்ன் அர�யல் 
கட�்மானத�்ன் அ�ப்பைடைய அைமக்�ற�. இ� நாடா�மன்ற 
ஜனநாயகதை் த�ம், �டட்ைமப்�டன் ��யரைச�ம் நி���ற�.

இந்�ய அர�யல் சடட்த�்ன் �க்�ய அம்சங்கள்:

நிரவ்ாகம், சடட்ம் இயற்�ம் அைமப்�கள், நீ�த�்ைற ஆ�ய இந்�யக் ��யர�ன் 
�க்�ய அங்கங்கைள�ம் அவற்�ன் அ�காரங்கைள�ம் �ளக்�ம் அர�யல் சடட்ம் 
அவற்�ன் ெபா�ப்�கைள�ம் வைரய�க்�ற�.

Ÿ வய� வந்ேதா�க்� வாக்�ரிைம
Ÿ ���ரிைம

Ÿ �டட்ைமப்�
Ÿ அர�ன் நாடா�மன்ற �ைற

Ÿ அ�ப்பைட உரிைமகள் மற்�ம் 

கடைமகள்

Ÿ சமயசச்ாரப்ற்ற அர�
Ÿ �ேயசை்சயான நீ�த�்ைற

Ÿ அர�க் ெகாள்ைக�ன் வ�காட�் 
ெந��ைறகள்

அெமரிக்கா, �ரிடட்ன், அயரல்ாந்�, ரஷ்யா 
உள்ளிடட் நா�களின் அர�யல் சடட்ங்களி��ந்� 
ஊக்கம் ெபற்� உ�வாக்கப்படட் இந்�ய அர�யல் 
சடட்ம் உல�ேலேய �க�ம் நீளமான, �ரிவான 
அர�யல் சடட்மா�ம்.

இந்த அர�யல் சடட்ம் 395 �ரி�கைள�ம், 22 
ப��கைள�ம், 12 அடட்வைணகைள�ம் 
ெகாண்�ள்ள�.

“இந்�யரக்�க்கான மாண்� 

மற்�ம் இந்�யா�க்கான 

ஒற்�ைம”

இந்�ய அர�யல் சடட் ைகெய�த�்ப் 

�ர��ன் ஆங்�ல �கப்�ப் பக்கம்

இந்த அர�யல் சடட்த�்ன் �ல 
ைகெய�த�்ப் �ர� ஆ�ரம் ஆண்�கள் 
நிைலத�்�க்�ம் வைக�ல் 16x22 அங்�ல 
அள�ைடய ைம ஊறாத ப�ப்ேபறாத 
கா�தங்களில் எ�தப்பட�்ள்ள�. 251 
பக்கங்கைளக் ெகாண்ட இந்தக் 
ைகெய�த�்ப் �ர� 3.75 �ேலா �ராம் 
எைட�ள்ள�.

இந்த சைப�ன் �ல �க்�யமான உ�ப்�னரக்ள்: 

அைமசச்ரைவக் �� பரிந்�ைர�ன்ப� அர�யல் சடட் நிரண்யசைப உ�ப்�னரக்ள் மாகாண சடட்ப் 
ேபரைவகளால் மைற�கத ் ேதரத்ல் �லம் ேதரந்்ெத�க்கப்படட்னர.் மாகாணங்கைளப் �ர�நி�த�்வம் 
ெசய்�ம் 229 மற்�ம் மாநிலங்கைளப் �ர�நி�த�்வம் ெசய்�ம் 70 ேப�டன் இந்த சைப ெமாதத்ம் 299 
உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்��ந்த�.

அர�யல் சடட் நிரண்யசைப உ�ப்�னரால் 

ஏற்கப்படட் உ��ெமா�.

இந்�ய அர�யல் சடட்ம் 1946-க்�ம், 1949-க்�ம் இைடப்படட் ஆண்�களில் (1946 
ஆம் ஆண்� அைமசச்ரைவக் �� �டட்த�்ன் �ழ் அைமக்கப்படட்) அர�யல் 
சடட் நிரண்யசைபயால் உ�வாக்கப்படட்�. இந்த சைப�ன் தைலவராக 
டாக்டர ்ராேஜந்�ர �ரசாத ்பணியாற்�னார.்

இந்த சைப�ன் 299 உ�ப்�னரக்ள் (15 ெபண்கள் உடப்ட) அர�யல் சடட் நகைல 
உ�வாக்க 3 ஆண்�க�க்�ம் (1946-1949) �ைற�ல்லாத காலதை்த எ�த�்க் 
ெகாண்டனர.்

அர�யல் சடட் நிரண்யசைப உ�ப்�னரக்ள் 1946 �சம்ப�க்�ம் 1949 
நவம்ப�க்�ம் இைடேய 11 அமர�்களில் சந்�தத்னர.்

அர�யல் சடட்த�்ன் நகல் தயாரிப்�க்� டாக்டர ்�.ஆர.்அம்ேபதக்ர ்
தைலைம�ன் �ழ் நகல் உ�வாக்கக் ���ைன அர�யல் சடட் நிரண்யசைப 
1947 ஆகஸ்ட ்29 அன்� நிய�தத்�.

“ம�ப்�ற்�ரிய பாபா சாேகப் அம்ேபதக்ர ்
அவரக்ளின் தைலைம�ன் �ழ் 

அைனவைர�ம் உள்ளடக்�ய அர�யல் 
சடட்த�்ன் நகைல இந்�யா 

உ�வாக்�ய�. அைனவைர�ம் 
உள்ளடக்�ய இந்த அர�யல் சடட்ம் ��ய 

இந்�யாைவக் கடட்ைமக்�ம் 
�ன்ேனா�யாக �ளங்��ற�. இ� 

நமக்� �ல ெபா�ப்�கைள 
வழங்���ப்பேதா� �ல 

கட�்ப்பா�கைள�ம் வ�த�்த ்
தந்�ள்ள�.”

அர�யல் அைமப்�ச ்
சடட்ம் என்ப� 

வழக்க�ஞரக்�க்கான 
ஆவணம் மட�்மல்ல, 
அ� வாழ்க்ைகக்கான 

வ�காட�்யா�ம். அதன் 
உணர�் இந்த �கத�்ன் 

உணரவ்ாகத ்
�கழ்�ற�.”

டாக்டர ்�.ஆர.்அம்ேபதக்ர்

டாக்டர ்� ஆர ்அம்ேபதக்ர ்

�ைகப்படம்

அர�யல் சடட் நிரண்யசைப�ன் 8 �க்�ய ��க்களின் ெபயரக்ள்

அர�யல் சடட் உ�வாக்கத�்ன் பல்ேவ� பணிகைளக் ைகயாள்வதற்காக 
ெமாதத்ம் 13 ��க்கைள அர�யல் சடட் நிரண்யசைப நிய�தத் �. இவற்�ல் 8 
��க்கள் �க்�யமானைவ மற்றைவ ��ய அள�லான ��க்கள்.

Ÿ அ�ப்பைட உரிைமகள், 
��பான்ைம�னர ்மற்�ம் 
பழங்���னர ்மற்�ம் 

Ÿ �லக்கப்படட் ப��கள் ��தத் 
ஆேலாசைனக் ��

Ÿ நைட�ைற ��கள் ��

Ÿ தற்கா�க அர� அைமப்�ச ்
சடட்க் ��

Ÿ நகல் தயாரிப்�க் ��

Ÿ வ�காட�்ம் ��

Ÿ மத�்ய அர� அைமப்�ச ்சடட்க் 
��

Ÿ மாநிலங்கள் ��

Ÿ மத�்ய அர� அ�காரக் ��

24 ஜனவரி 1950 அன்� நைடெபற்ற 
அர�யல் சடட் நிரண்ய சைப�ன் 
கைட�க் �டட்த�்ல் சரத்ார ்வல்லபாய் 
பேடல்.

இந்�ய அர�யலைமப்�ச ்சடட்ம் 
நவம்பர ்26, 1949 அன்� 
ஏற்கப்படட்�. இ� ஜனவரி 26, 
1950 அன்� நைட�ைறக்� 
வந்த�. 1952-ல் ��ய 
நாடா�மன்றம் அைமக்கப்ப�ம் 
வைர, இந்த நாளில் இ�ந்த அைவ 
தாமாகேவ தற்கா�க 
நாடா�மன்றமாக மாற்றம் 
ெபற்ற�. அர�யல் சடட்த�்ன் 
நகல் �தான �வாதத�்ற்� இந்த 
அைவ�ல் ெமாதத்ம் 7635 
��தத்ங்கள் 
�ன்ெமா�யப்படட்ன. இவற்�ல் 
2473 ��தத் ங்கள் 
�வா�க்கப்பட�் நீக்கப்படட்ன. 

ெமாதத்�ள்ள 299 
உ�ப்�னரக்ளில், 284 
உ�ப்�னரக்ள்தான் அர�யல் 
சாசனத�்ல் 
ைகெய�த�்ட�்ள்ளனர.்

அர�யல் சடட் நிரண்யசைப ஏற்பளிதத் �வரம் 22 ஜ�ைல 1947-ல் ேத�யக் ெகா�ைய 

ஏற்�கெ்காண்ட�. ேத�ய �தம் மற்�ம் ேத�ய பாடைல 24 ஜனவரி 1950-ல் 

ஏற்�கெ்காண்ட�.

இந்�ய ந�னக் கைல�ன் �ன்ேனா� ��.நந்தல்ால் ேபாஸ், அர�யலைமப்�ச ்சடட்த�்ன் 

ஒவ்ெவா� பக்கத�்ற்�மான �ளிம்�கைள வ�வைமத�்  கைலயம்சங்கேளா� 

அலங்கரிதத்ார.் இந்�ய ந�னக் கைல�ன் �ன்ேனா� ��.நந்தல்ால் ேபாஸ், 

அர�யலைமப்�ச ்சடட்த�்ன் ஒவ்ெவா� பக்கத�்ற்�மான �ளிம்�கைள வ�வைமத�்  

கைலயம்சங்கேளா� அலங்கரிதத்ார்

கைல நயதே் தா� எ��வ�ல் நி�ணரான ��.�ேரம் �காரி நாராயண் ராய்சாடா 

ஒ�வராகேவ தம் ைகப்பட அர�யல் சடட்தை்த எ��னார.் இந்தப் பணிைய ��க்க அவர ்

6 மாதம் எ�த�்க் ெகாண்டார.் இந்தப் பணிக்� அவர ்கடட்ணம் எ��ம் ெபற�ல்ைல.

அர�யல் சடட் நிரண்ய சைபக் 

�டட்ம், �சம்பர ்1946

இந்�ய அரசைமப்�ச ்சடட் உ�ப்�னர ்���ன் �ைகப்படம் 1950

அர�யல் சடட் நிரண்ய சைப�ம் அதன் �க்�யமான உ�ப்�னரக்�ம்

அர�யல் சடட் நிரண்யசைப�ம் 
அர�யல் சடட் உ�வாக்க�ம்

இந்�ய அர�யல் 
சடட்ம்

�ரதமர்
நேரந்�ர ேமா�

நேரந்�ர ேமா�
�ரதமர்

26 நவம்பர ்2019 – 26 
நவம்பர ்2020

அர�யல் சடட் �னம் & 
��மக்களின் கடைமகள்

ர�சங்கர ்�க்லா

�வ்ராஜ் நாராயண் 
ேமதா

அன்னி மாஸ்கேரேன

சர ்சயத ்�கமத ்
சா�ல்லா
ேக. காமராஜ்

ஹரி �ங் க�ர்

ேமாட�்ரி 
சதய்நாராயணா

பஞ்சாப்ராவ் 
எஸ்.ேதஷ்�க்

�.�ப்பராயன்

ஹேர��ஷ்ண மஹதாப்

�ப் நாராயண் �ங்

டாக்டர ்�.ஆர.்அம்ேபதக்ர்

ேஜ.�.��பளானி

ம�லானா அ�ல் கலாம் 

ஆசாத்

ேகா�ந்த ்வல்லப் பந்த்

சேரா�னி நா��
ராஜ்�மாரி அம்ரித ்க�ர்

�.ராஜேகாபாலாசச்ாரி
சரத ்சந்�ர ேபாஸ்

டாக்டர ்ராேஜந்�ர 

�ரசாத்
சரத்ார ்வல்லபபாய் 

பேடல்
ஜவஹரல்ால் ேந�

�யாமா �ரசாத ்
�கர�்

ஹேரந்�ர �ரம்ர ்
�கர�்

ஹரே்கா�ந்த ்பந்த்

�ேனாதானந்த ்ஜா

ஆசஃப் அ�

ேகா�நாத ்
ேபாரே்டாேலாய்

ஹன்சா ேமதா

�ரக்ாபாய் ேதஷ்�க்
ஃ�ராங்க் அந்ேதாணி
ெஜய்பால் �ங் 
�ண்டா

ஜான் மதத்ாய்

அல்லா� ��ஷ்ணசா� 
அய்யர்
�.படட்ா� 
�தாராைமயா

எம்.அனந்தசயனம் 
ஜயங்கார்
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அ�ப்பைட உரிைமகைள அர�யல் சடட்த�்ல் ேசரத்த்�, அவற்ைற மனித 

உரிைமகள் �ரகடனத�்ன் 29(1) �ரி�டன் இைணக்�ற�.

அர�யல் சடட்த�்ற்�ம், 

ேத�யக் ெகா�க்�ம், 

ேத�யக் �தத�்ற்�ம் 

பணிந்� நடதத்ல்

இந்�யா�ன் 

இைறயாண்ைம, 

ஒற்�ைம, ஒ�ைமப்பா� 

ஆ�யவற்ைற 

நிைலநி�த�்தல்

நல்�ணக்கம், 

சேகாதரத�்வம் 

ஆ�யவற்ைற 

ேமம்ப�த�்தல்

இயற்ைகச ்�ழைலப் 

பா�காத�் 

ேமம்ப�த�்தல்

�ச�்றப்� நிைலைய 

அைடய �யற்� ெசய்தல்

�தந்�ரப் ேபாராடட் 

ெகாள்ைககைளப் 

ேபாற்�தல் 

நாடை்டப் பா�காத�் 

ேத�ய ேசைவ ஆற்�தல்

நம� வளமான 

பண்பாடை்ட�ம், 

பாரம்பரியதை்த�ம் 

பா�காதத்ல்

அ��யல் உணர�், 

மனிதப் பண்�கைள 

ேமம்ப�த�்தல்ெபா� ெசாத�்க்கைளப் 

பா�காத�் வன்�ைறைய 

ைக��தல்

கல்�க்கான 

வாய்ப்�கைள வழங்�தல்

அர�யல் சடட்த�்ல் ெபா�ந்�ள்ள 11 கடைமகள் 

(ப�� 4-ஏ, �ரி� 51-ஏ)

மகாதம்ா காந்�.

�உலக ��மக்கள் கடைமைய 
ெசய்�ம்ேபா�தான், வாழ்க்ைக வா�ம் உரிைம 

நமக்� �ைடக்�ற�. இந்த ஒ� அ�ப்பைட 
அ�க்ைக���ந்�தான் ஆண், ெபண் 

ஆ�ேயாரின் கடைமகைள வைரய�ப்ப� 
எளிதா�ற�, ஒவ்ெவா� உரிைமைய�ம் �ல 

ெதாடர�்ைடய கடைம�டன் இைணக்க ���ற�. 
இதர உரிைமகள் அைனத�்ம் சடட் �ேராதமாக 
ைக�ல் எ�த�்க் ெகாள்ளப்படட்ைவ என்பைத 

நி��க்க ���ம். இவற்�க்காக உைழக்க 
ேவண்�ய அவ�யேம இல்ைல – மகாதம்ா காந்�.

அ�ப்பைடக் கடைமகள் மற்�ம் உரிைமகள் 

என்பைவ ஒேர நாணயத�்ன் இரண்� 

பக்கங்கள்

��மக்கள் தங்கள� அ�ப்பைட உரிைமகைள 

அ�ப்பைடக் கடைமக�டன் இைணக்காதவைர 

ச�தாயத�் ல் ஜனநாயகம் ேவ�ன்ற ��யா�.

நம� கடைமகைள ெசய்�ம்ேபா�தான் நம� 

உரிைமக�க்� நாம் உரியவரா�ேறாம்.

“கடைம�ன் ஆதாரம், உரிைம. நம� கடைமகைள 

ெசவ்வேன ெசய்தால், உரிைமகைளத ்ேத� ெதாைல�ரம் 

ெசல்ல ேவண்�ய�ல்ைல” என்� மகாதம்ா காந்� 

����க்�றார.் 

ஒவ்ெவா� உரிைம�ம் அத�டன் ெதாடர�்ைடய 

கடைமைய உள்ளடக்���க்�ற�. ஒ� ��மகன் தன� 

கடைமைய ெசய்�ம்ெபா�� �றர� உரிைமகள் உ�� 

ெசய்யப்ப��ன்றன.

“ஒவ்ெவா� இந்�ய�ம் இப்ேபா� 
தான் ஒ� ராஜ்�த,் ஒ� �க்�யர,் 

அல்ல� ஒ� ஜாட ் இனதத்வர ்
என்பைத மறக்க ேவண்�ம். தாம் 

ஒ� இந்�யர ்என்பைத நிைன��ர 
ேவண்�ம்.  ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் 

அவர� நாட�்ல் அைனத�் 
உரிைமக�ம் உண்�. ஆனால் �ல 

கடைமக�ம் உண்�”

சரத்ார ்வல்லபாய் படே்டல் 

1999 அக்ேடாபர ்மாதம் நீ�ப� வரம்ா தைலைம�ல் அைமந்த  ��, “நாட�்ன் 
��மக்க�க்� அ�ப்பைட கடைமகைள கற்�தத்�வ� ��தத் 
ஆேலாசைனகள்” என்ற அ�க்ைகைய சமரப்்�தத்�.

��ர பங்ேகற்� �லம் ேத�ய இலக்�கைள அைடய ��மக்களின் 
அ�ப்பைடக் கடைமகள் நமக்� உத�ம்.

அ�ப்பைட உரிைமகள் என்பதற்கான உதே்வகம் �.எஸ்.எஸ்.ஆர,் ஜப்பான் மற்�ம் 
�னா�ன் அர�யல் சடட்ங்களி��ந்� ெபறப்படட்�.

இந்�ய வாழ்க்ைக �ைறைய ேமம்ப�த�்வதற்கான ஒ�ங்�ைணந்த கடைமகளின் 
���டாக, நம� அ�ப்பைடக் கடைமகள் �ளங்��ன்றன. இைவ, ஒ�ங்� ��தத் 
உணர�், ச�தாயம் ��தத் உ��ப்பா� ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த�்�ன்றன.

ஒவ்ெவா� ��மக�க்�ம், அர�யல் சடட்ம் அ�ப்பைட உரிைமகைள வழங்��ள்ள 
அேதசமயம் ��மக்கள் ஜனநாயக அ�ப்பைட ெந�க�டன் ��ய நடதை்த ேபான்ற 
�ல அ�ப்பைடயான ெந�கைள கைட��க்க ேகா��ற� என்பைத அ�ப்பைடக் 
கடைமகள் ெதாடரந்்� நிைன�ப�த�்�ன்றன. ஏெனனில், உரிைமக�ம் 
கடைமக�ம் ஒன்�டன் ஒன்� ெதாடர�்ள்ளைவ.

“ஜனநாயகம் என்ப� அர�ன் ஒ� 
வ�வம் மட�்மல்ல… அ�, சக 

��மக்களிடம் மரியாைத மற்�ம் 
ம�ப்� ஆ�யவற்ைற 

ெகாண்��ப்ப� ஆ�ம்” 

– டாக்டர ்�.ஆர.் 

அம்ேபதக்ர.்

1947 ஜ�ன் 28ஆம் ேத��ல் �ல்��ல் 

நைடெபற்ற �ராரத்த்ைனக் �டட்த�்ல் 

அ�ப்பைட உரிைமகளின் �க்�யத�்வம் 

��த�் மகாதம்ா காந்� 

என� கடைமகள் பற்� என் அன்ைன�ன் ம��ல் 
நான் கற்�க் ெகாண்ேடன்.  அவர ்கல்�ய�� 

ெபற்�ராத �ராமத�்ப் ெபண். அவ�க்� என� தரம்ம் 
��த�் ெதரி�ம். இவ்வாறாக என� �ழந்ைதப் 

ப�வத�்��ந்� நம� தரம்ம் என்ன என்பைத நாம் 
கற்ேறாமானால், அதைனப் �ன்பற்ற �யற்� 

ெசய்ேதாமானால், நம� உரிைமகள் தாமாகேவ வந்� 
ேச�ம்… நம� கடைமைய ெசய்�ம்ேபாேத, நம� 

உரிைமகள் நம்ைம வந்� ேசர�்ன்றன என்ப�தான் 
இங்ேக கவனிக்க ேவண்�ய அம்சம். உரிைமகைளக் 
கடைமகளி��ந்� �ரிக்க ��யா�. இவ்வா�தான் 
சத�்யாக்�ரகம் �றந்த�, ஏெனனில் என� கடைம 

என்ன என்பைத ��� ெசய்ய நான் ெதாடரந்்� 
�யற்� ெசய்� ெகாண்ேட இ�ந்ேதன்”

�ழந்ைதக�க்� கல்� வாய்ப்�கள் ��தத் 11-வ� அ�ப்பைடக் கடைம  
அர�யல் சடட்த�்ல் 86-வ� ��தத்ச ்சடட்ம் 2002 �லம் ேசரக்்கப்படட்�.

மரியாைத, ெப�ைம, ச�ப்�தத்ன்ைம, அைம�, வளரச்�், நல்�ணக்கம் ஆ�ய 
�க்�ய ெந�களில் அ�ப்பைடக் கடைமகள் கவனம் ெச�த�்�ன்றன  

  

1976ஆம் ஆண்� அர�யல் சாசனத�்ல் 42வ� அர�யல் சாசன ��தத் சடட்மாக 
அ��கம் ெசய்யப்படட் அ�ப்பைட கடைமகள் நாட�்ன் ��மக்க�க்கான 
அ�ப்பைடயான நன்ென� மற்�ம் கடைமகைள நிரண்�க்�ன்றன.

அ�ப்பைடக் கடைமகைளச ்ேசரக்்க ேவண்�ம் என்� பரிந்�ைரதத் ���னர,் 
��மக்கள் தங்கள� கடைமகைள மறந்��டாமல் இ�ப்பைத உ�� ெசய்ய 
நடவ�க்ைக எ�க்க ேவண்�ம் என்� க�த�் ெதரி�தத்னர.் அ�ப்பைட 
உரிைமகைளப் பயன்ப�த�்ம்ேபா�, அவரக்ள� கடைமைய மறந்��டக் 
�டா� என்பைத உ�� ெசய்ய நடவ�க்ைககள் ேதைவ

நம� அர�யல் சடட்த�்ல் 11 அ�ப்பைட உரிைமகைள ேசரத்த்தன் �க்�யக் 
காரணம், ��மக்கள் தாங்கள் அ�ப�க்�ம் �ரிவான உரிைமக�க்�ப் 
ப�லாக, அவரக்ள் கடைமகைளச ்ெசய்ய ேவண்�ம் என  வ���த�்வ�தான்.

அ�ப்பைடக் கடைமகள்-�க்�யத�்வ�ம் ேசரக்்ைக�ம்

@DoJ_India மற்�ம் @MyGov. Join #itsmyduty ஆ�யவற்�ல் �ன்ெதாடரலாம்

இந்�ய அர�யல் சடட்த�்ன் �� �வரம் மற்�ம் அ�ப்பைடக் 
கடைமகைள http://legislative.gov.in/constitution-of-india -ல் காணலாம்

நேரந்�ர ேமா�

�ய்ைம இந்�யா �னம் 
2019 அன்�

�ரதமர்

“ேதசத�்ற்கான உங்களின் 
பங்களிப்�கள் கடைமகள் பற்� 

�ந்�க்க�ம், �ைறந்தபடச்ம் ஒ� 
��வாவ� எ�க்க�ம் நான் 

உங்கைள வ���த�்�ேறன். 
கடைம�ன் பாைத�ல் நடக்�ம் 
ேபா� 130 ேகா� �யற்�களின் 
வ��ம் 130 ேகா� ���க�ம் 

நாட�்ற்�ப் ெப�ம் பங்களிப்ைபச ்
ெசய்�ம்.”

Ÿ இந்�ய அர�யல் சாசன சடட்த�்ன் �கப்�ைரைய ப�த�், இைணய தள 
உ��ெமா��ல் ைகெய�த�்�வ�டன், அதற்கான சான்�தைழ MyGov.in 
இைணயதளம் �லமாக உடன�யாகப் ெப�ங்கள் 

Ÿ MyGov.in இைணயதளத�்ல் ஆன்ைலன் �ைற�ல் நடதத்ப்ப�ம் அர�யல் 
சடட் �ன �னா�-�னா மற்�ம் கட�்ைரப் ேபாட�்களில் கலந்� 
ெகாள்�ங்கள்

Ÿ �வெராட�்கள், �ண்� �ளம்பரங்கள் மற்�ம் இதர மக்கள் ெதாடர�் 
சாதனங்கைள www.doj.gov.in இைணயதளத�்ல் இ�ந்� ப��றக்கம் 
ெசய்யலாம்

��மக்களின் கடைமகைள 

அ�ேவாம்

�க்�ய ேநாக்கங்கள்

Ÿ ேதசத�்ற்கான உ��ப்பாடை்ட�ம், ஒ�க்க உணரை்வ�ம் 
ேமம்ப�தத் உத�வ�; ேதசக் கட�்மானத�்ற்� ��மக்களின் 
ஆற்றைலத ்�ரட�்வ�.

Ÿ சக ��மக்க�க்�ம் ச�கத�் ற்�ம் ேதசத�்ற்�ம் ெசய்ய ேவண்�ய 
கடைமகைள அைனத�்க் ��மக்க�க்�ம் நிைன�ட�்வ�.

நம� ��மக்களின் கடைமகள் மற்�ம் அ�ப்பைட கடைமகள் ��த�் 

மாெப�ம் ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�தத் இந்�யா�ன் அைனத�்க் 

��மக்கைள�ம் இந்�ய அர� அ���ற� (26 நவம்பர ்2019 �தல் 26 

நவம்பர ்2020 வைர).

Ÿ அர�யல் சடட்த�்ற்�ம் அ�ல் உள்ள மாண்�கள் மற்�ம் 
ேகாடப்ா�க�க்�ம் உண்ைமயான பா�காவலரக்ள் இந்�ய மக்கள் 
என்பைத வ���த�்வ�.

Ÿ ேத�யத�்ன் உணர�்ல் ெப��தம் ெகாள்ள ��மக்கைள 
ஊக்கப்ப�த�்வ�.

மகாதம்ா காந்�

“உரிைம என்ப� 

நன்றாக ெசய்யப்படட் 

கடைம.”

��மக்களின் கடைமக�ம், 

அ�ப்பைட கடைமக�ம்
நம� அர�யல் சடட்த�்ன் இன்�யைமயாத 

ஓர ்அம்சமா�ம்
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