બંધારણ સભા અને બંધારણની રચના
બંધારણસભાએ ભારતીય બંધારણનો મુસ ો વષ 1946 અને 1949 વ ચે ઘ યો હતો (કે િબનેટ િમશનની
સાદે આ સં થાનાં અ ય તરીકે
1946ની યોજના હેઠળ બંધારણ સભાની રચના થઈ હતી). ડૉ. રાજે
સેવા આપી હતી.

બંધારણ િદવસ અને નાગિરકોની
ફરજો
26 નવે બર, 2019 – 26 નવે બર,
2020

સભાએ ણ વષથી ઓછા સમયમાં (1946-1949) બંધારણનો મુસ ો ઘ યો હતો, જમ
ે ાં 299 સ યો (15
મિહલાઓ સિહત) સામેલ હતા.
બંધારણસભાનાં સ યોએ િડસે બર, 1946થી નવે બર, 1949 સુધી 11 બેઠકો યો

હતી.

નરે

29 ઓગ ટ, 1947નાં રોજ બંધારણસભાએ બંધારણનો મુસ ો ઘડવા ડૉ. બી આર આંબેડકરની
અ ય તામાં મુસ ા સિમિતની રચના કરી હતી.

નરે

િડસે બર, 1946માં બંધારણ સભાનું સ

બંધારણસભાએ બંધારણ ઘડવાની જુ દી-જુ દી કામગીરી માટે કુ લ 13 સિમિતની રચના કરી હતી.
એમાંથી આઠ મુ ય સિમિતઓ હતી અને અ ય ગૌણ સિમિતઓ હતી.
બંધારણસભાની 8 મુ ય સિમિતઓનાં નામ
મુસ ા સિમિત
કે ીય અિધકાર સિમિત
કે ીય બંધારણ સિમિત
ાંતીય બંધારણ સિમિત
મૂળભૂત અિધકારો, લઘુમતીઓ અને
અનુસૂિચત જન િત અને બાકાત િવ તારો
પરની સલાહકારક સિમિત
Ÿ
િ યા સિમિતનાં િનયમો
Ÿ રા ોની સિમિત
Ÿ સંચાલન સિમિત

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ડૉ. બી આર આંબેડકર

બી આર આંબેડકરનું તૈલીિચ

મોદી,
ભારતનું બંધારણ 26 નવે બર, 1949નાં રોજ
વીકારવામાં આ યું હતુ.ં તેનો અમલ 26
યુઆરી, 1950ના રોજ શ થયો હતો. એ
િદવસે બંધારણસભાનો અંત આ યો હતો અને
ાં સુધી 1952માં નવી સંસદની રચના થઈ
નહોતી, યાં સુધી તે ભારતની કામચલાઉ
સંસદમાં પિરવિતત થઈ હતી. ાર ે બંધારણનાં
મુસ ા પર ચચા થઈ હતી, યાર ે સભામાં રજૂ
થયેલા 7635 સુધારામાંથી 2473 સુધારા પર
ચચા થઈ હતી અને એનો િનકાલ કરવામાં
આ યો હતો.

ધાનમં ી

ભારતનું બંધારણ
ભારતનું બંધારણ પાયાનો કાયદો છે , જન
ે ાં પર આપણાં દે શનું મૂળભૂત રાજકીય માળખું ઊભું છે . એ
સંસદીય લોકશાહી યવ થા થાિપત કર ે છે અને સંઘીય માળખા સાથે દે શને
સ ાક બનાવે છે .
ભારતીય બંધારણ આપણાં પૂવજોની િ અને મૂ યો ધરાવે છે . એ તેમના સામાિજક, રાજકીય અને
આિથક િસ ાંતો, િવ ાસ અને ઇ છાશિ નું િતિનિધ વ કર ે છે.

મોદી,

ધાનમં ી

“બંધારણ ફ કાયદે સર દ તાવજ
ે
નથી, પણ આ વનનું સંચાલકબળ
છે અને તેનો આ ા હં મેશા યુગની
ભાવના છે .”

“જો બંધારણ સરકાર ારા અનુસરવામાં
આવતો મા દ તાવજ
ે બનીને રહી ય, તો
ં શે, એટલે જ
લોકશાહીને હાિન પહોચ
ં ાડવાની જ ર
બંધારણને મૂિળયા સુધી પહોચ
છે .”

ભારતે આદરણીય બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં
નેતૃ વમાં સમાવેશક બંધારણની રચના કરી છે .
આ સમાવેશક બંધારણ નવા ભારતનું િનમાણ
કરવા માટે નાં િનધારનો પાયો છે . તે આપણને
ં ે છે અને આપણાં પર
કે ટલીક જવાબદારીઓ સોપ
થોડી મયાદાઓ લાદે છે .

કે િબનેટ િમશનની ભલામણ મજ
ુ બ, બંધારણસભાનાં
સ યોની પસંદગી ાંતીય ધારાસભા ારા પરો
ચૂંટણીઓ ારા કરવામાં આવી હતી. ધારાસભામાં 299
સ યો હતા, જ ે પૈકી 229 ાંતો અને 70 રા ોનું
િતિનિધ વ કરતા હતાં.

કુ લ 299 સ યોમાંથી 284 સ યોએ બંધારણ પર
હ તા ર કયા હતાં.

24

યુઆરી, 1950નાં રોજ આયોિજત બંધારણસભાનાં

અંિતમ સ માં સરદાર વ લભભાઈ પટે લ.

બંધારણસભા ારા વીકૃ િત 22 જુ લાઈ, 1947નાં રોજ રા વજનો વીકાર કરવામાં આ યો
24
યુઆરી, 1950નાં રોજ રા ગાન અને રા ગીતનો વીકાર કરવામાં આ યો
આધુિનક ભારતીય કળાનાં વતક ી નંદલાલ બોઝે બંધારણનાં દરકે પાનાનાં હાંિસયાની
િડઝાઇન બનાવી હતી અને એને કળા ક રીતે સુશોિભત કયુ હતું.
આ લેખનકાય પૂણ કરવામાં એમને 6 મિહના લા યા હતાં અને આ કામગીરી માટે એમણે કોઇ
પૈસા લીધા નહોતા.

બંધારણ
સ ાક ભારતનાં મુ ય અંગોને પિરભાિષત કર ે છે – કાયકાિરણી, ધારાસભા અને યાયતં
– તેમજ તેમની સ ાને પિરભાિષત કર ે છે અને તેમની જવાબદારીઓને અંિકત કર ે છે.
ભારતીય બંધારણની મુ ય ખાિસયતો
Ÿ સરકારની સંસદીય યવ થા
Ÿ સંઘીય માળખું
Ÿ ધમિનરપે રા
Ÿ
વતં યાયતં

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો
સરકારની નીિતનાં માગદશક િસ ાંતો
નાગિરકતા
પુ ત મતાિધકાર

ભારતીય બંધારણ દુ િનયાનું સૌથી લાંબું અને સૌથી
વધુ િવગત ધરાવતું બંધારણ છે , જન
ે ી ેરણા
અમેિરકા, િ ટન, આયલ ડ, રિશયા વગેરમ
ે ાંથી
લેવામાં આવી છે .

બંધારણ સભાના સ યો 1950ના ૂપની તસવીર

બંધારણ સભા અને તેના અ ણી સ યો

બંધારણમાં 395 કલમો, 22 ભાગ અને 12 પિરિશ
છે .

કે િબનેટ િમશનની ભલામણ મજ
ુ બ, બંધારણસભાનાં સ યોની પસંદગી ાંતીય ધારાસભા ારા પરો
ધારાસભામાં 299 સ યો હતા, જ ે પૈકી 229 ાંતો અને 70 રા ોનું િતિનિધ વ કરતા હતાં.

ચૂંટણીઓ ારા કરવામાં આવી હતી.

ધારાસભામાં નીચે મજ
ુ બના કે ટલાક િતિ ત સ યો સામેલ હતા
જો બંધારણને સરળ ભાષામાં માર ે કહેવું હોય
તો આપણું બંધારણ આ બંને મૂળ મં ોને
સાકાર કર ે છે .

અં ે માં ભારતીય બંધારણની કે િલ ાિફક નકલનું કવર
પજ
ે

નરે

મોદી,

ધાનમં ી

બંધારણની મૂળ હ ત ત ચમપ પર લખાઈ હતી,
જન
ે ી સાઇઝ 16x22 છે , એ ત હ રો વષ સુધી ટકી
રહશ
ે ે. આ હ ત તમાં 251 પાનાં છે અને તેનું કુ લ વજન
3.75 િકલો ામ છે .

ડૉ. રાજે સાદ
સરદાર વ લભભાઈ પટે લ
જવાહરલાલ નેહ
ડૉ. બી આર આંબેડકર
ગોિવંદ વ લભ પંત
મૌલાના અબુલ કલામ
આઝાદ
સરોિજની નાયડુ
રાજકુ મારી અમૃત કૌર
જ.ે બી. િ પલાની
સી. રાજગોપાલાચારી
શરતચં બોઝ

અસફ અલી
યામા સાદ મુખર
હં સા મહેતા
ગોપીનાથ બોડ લોઈ
હરે કુ માર મુખર
િબનોદાનંદ ઝા
દુગાબાઈ દે શમુખ
ે ક એ થની
જયપાલ િસંહ મુંડા
હરગોિવંદ પંત
જોહન મથાઈ

બેગમ ઐઝાઝ રસુલ
કે . એમ. મુ શી
સવપ લી રાધાિ નન
અ મુ વામીનાથન
એમ. અનંથાસયનામ આયંગર
અ લાદી િ ના વામી ઐ યર
બી. પ ાભી સીતારમૈયા
ટી. કાશમ
એન. સં વ રે ી
એસ. િનજિલંગ પા
. વી. માવળંકર

પદમપત િસંઘાિનયા
પુ ષો મદાસ ટં ડન
સુચેતા િ પલાની
હસરત મોહાની
રફી અહમદ િકડવાઈ
અનુ હ નારાયણ િસંહા
જગ વન રામ
સિ ચદાનંદ િસંહા
સ યનારાયણ િસંહા
ી િ ન િસંહા
શેઠ ગોિવંદ દાસ

હિર િસંહ ગૌર
પં બરાવ એસ. દે શમુખ
રિવ શંકર શુ લા
હરક
ે ૃ ણા મહતાબ
એની મ કરીન
વરાજ નારાયણ મહેતા
મોતુરી સ યનારાયણા
દીપ નારાયણ િસંહ
સર સૈયદ મુહ મદ સાદુ લાહ
કે કામરાજ
પી સુ બારાયન

બંધારણ સભાનાં સ યો ારા િત ા.

નાગિરકતા અને મૂળભૂત ફરજો

મૂળભૂત ફરજો – મહ વ અને ઉમેરો

આપણા બંધારણની આવ યક ખાિસયત

ફરજને સારી રીતે અદા કરવી

આપણા બંધારણમાં 11 મૂળભૂત ફરજોનાં સમાવેશ પાછળનો મૂળ િવચાર એ હતો કે , નાગિરકો જ ે અિધકારો ભોગવે છે
એની સામે એમની જવાબદારીઓ પર ભાર મૂકવો.

હુ ં મારી ફરજો મારી માતાનાં ખોળામાંથી શી યો છું. એ ગામડાની
અભણ મિહલા હતી....એ મારો ધમ ણતી હતી. એટલે મારાં
બાળપણમાંથી અમે અમારો ધમ શું છે એ શી યાં છીએ અને એને
અનુસરવાનો યાસ કરીએ છીએ. પછી જ અમે અમારા
અિધકારોનો િવચાર કરીએ છીએ.... એનું સુંદર પાસું એ છે કે ,
ફરજની અદાયગી આપણાં અિધકારો સુરિ ત કર ે છે . અિધકારોને
ફરજથી અલગ ન કરી શકાય. આ જ રીતે સ યા હનો જ મ થયો
હતો, હુ ં મારી ફરજ શું હતી એ િનણય લેવા હં મેશા આતુર રહેતો
હતો. "

એ જ અિધકાર

મહા

ા ગાંધીએ 28 જૂ ન, 1947નાં રોજ િદ હીમાં

મૂળભૂત ફરજો સ માન, ગવ, સિહ ણુતા, શાંિત, િવકાસ અને સંવાિદતાનાં મુ ય મૂ યો પર કે િ ત છે .
વષ 1976માં 42માં બંધારણીય સુધારા ારા
ફરિજયાત ફરજો સૂચવે છે .

યેની મૂળભૂત, નૈિતક અને

ાર ે મૂળભૂત ફરજોને બંધારણમાં સમાવવાની ભલામણ કરવા સિમિતની રચના કરવામાં આવી હતી, યાર ે સિમિતએ
અિભ ાય ય કય હતો કે , આ પગલાની જ ર એ બાબત સુિનિ ત કર ે છે કે ,
ાર ે નાગિરકો તેમનાં મૂળભૂત
અિધકારોનો ઉપયોગ કરશે, યાર ે તેમની ફરજોની ઉપે ા નહી ં કર.ે
11મી મૂળભૂત ફરજ બાળકો માટે િશ ણની તકો સાથે સંબંિધત છે , જન
ે ે વષ 2002 માં 86માં સંશોિધત કાયદા
ારા બંધારણમાં ઉમેરવામાં આવી હતી.

ાથનાસભામાં

મૂળભૂત ફરજોનાં મહ વ િવશે ક ું હતું કે ,

મહા

તુત મૂળભૂત ફરજો નાગિરકોની દે શ

ા ગાંધી
મૂળભૂત ફરજો પરની ેરણા યુએસએસઆર,

પાન અને ચીનનાં બંધારણમાંથી મળી હતી.

આપણી મૂળભૂત ફરજો એક આચારસંિહતા છે , જન
ે ો ઉ ે શ ભારતીયોની
સમાજ યે િશ ત અને કિટબ તાની ભાવના ગટ કર ે છે.
ભારત સરકાર આપણી નાગિરકતા અને મૂળભૂત ફરજો િવશે વધાર ે ગૃિત લાવવા તમામ ભારતીય
ં ી છે (26 નવે બર, 2019થી 26 નવે બર, 2020). #itsmyduty અિભયાનમાં જોડાવ
નાગિરકો સુધી પહોચ

લોકશાહીથી ફ
સરકારની રચના થતી નથી.... તે
આપણા સાથી નાગિરકો યે સ માન અને આદર
ય
કરવાનો આવ યક અિભગમ છે .

વન પ િતને ો સાહન આપવાનો છે . તે

મૂળભૂત ફરજોનો આશય દરકે નાગિરકને સતત સ ગ રાખવાનો છે કે ,
ાર ે બંધારણે તેમને ચો સ મૂળભૂત
અિધકારો આ યાં છે , યાર ે નાગિરકોએ લોકતાંિ ક વલણ અને લોકતાંિ ક વતણૂંકનાં ચો સ મૂળભૂત િનયમોનું
પાલન કરવાની પણ જ ર છે , કારણ કે અિધકારો અને ફરજો વ ચે સહસંબંધ છે .

ડૉ. બી આર આંબેડકર

મુ ય ઉ શો
Ÿ ભારતનાં લોકો સુિનિ ત કર ે છે કે , તેઓ બંધારણનાં તથા તેમાં સામેલ મૂ યો અને િસ ાંતોનાં સાચા
દરકે ભારતીયે ભૂલી જવું જોઈએ કે તેઓ
રાજપૂત છે , શીખ છે કે ટ છે . તેમણે યાદ
રાખવું પડશે કે તેઓ સૌ થમ ભારતીય છે અને
તેમને ભારતમાં તમામ અિધકાર છે , પણ ચો સ
ફરજો સાથે

સંર કો છે .
Ÿ તમામ નાગિરકોને પોતાનાં સાથી નાગિરકો અને દે શ યેની ફરજો યાદ કરાવવી.
Ÿ નાગિરકોને રા ેમ પર ગવ કરવા ો સાહન આપવું.
Ÿ દે શ યે િશ ત અને િતબ તાની ભાવના જગાવવામાં મદદ કરવી તથા રા િનમાણમાં નાગિરકોની
ઊ ને સકારા ક િદશામાં વાળવી.

નાગિરકો અને મૂળભૂત ફરજો સિ ય સહભાગીદારી ારા આપણાં રા ીય લ

ાંકો હાંસલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે .

ઓ ટોબર, 1999માં યાયમૂિત વમાની અ ય તામાં એક સિમિતએ
શીખવવા માટે નાં સૂચનો પર એક િરપોટ સુપરત કય હતો.

દે શનાં નાગિરકોને મૂળભૂત ફરજો

સરદાર વ લભભાઈ પટે લ

નાગિરકતાની ફરજો પર

ગૃત થાવ

તાવના વાંચો, ઓનલાઇન િત ા પર હ તા ર કરી અને MyGov.in પર
તુરંત તેનું માણપ મેળવો
Ÿ MyGov.in પર ઓનલાઇન બંધારણ િદવસ
ો રી અને િનબંધ પધામાં ભાગ લો
Ÿ www.doj.gov.in પરથી પો ટસ, ોશર અને અ ય ચાર સામ ી ડાઉનલોડ કરો

બંધારણમાં 11 મૂળભૂત ફરજો સામેલ છે (ભાગ ચોથો-એ, કલમ 51એ)

Ÿ ભારતીય બંધારણની

હુ ં તમને ઓછામાં ઓછો એક િનધાર લેવા
તથા દે શ યે તમારી ફરજો અને જવાબદારીનો
િવચાર કરવા અપીલ ક ં છું. ફરજનાં માગ
ચાલવા, 130 કરોડ ભારતીયોનાં યાસો અને
130 કરોડ િનધારોથી દે શ માટે ઘણું કરી
શકાશે.

નરે મોદી
ધાનમં ી
વ છ ભારત િદવસ, 2019નાં
રોજ
@DoJ_India અને @MyGov. Join #itsmyduty પર અમને ફોલો કરો.
ભારતીય બંધારણ અને બંધારણીય ફરજો િવશે સંપૂણ ણકારી મેળવવા
http://legislative.gov.in/constitution-of-india ની મુલાકાત લો.

ાર ે આપણે વૈિ ક નાગિરક તરીકે ની ફરજ અદા કરીએ, યાર ે
જ તે આપણને

બંધારણ, રા ીય વજ અને રા ગાનનો
આદર કરવો.

િનવેદનથી કદાચ પુ ષ અને

સૌ થમ કરવું જોઈએ.

મહા

દે શનું ર ણ કરવું અને રા ને સેવા
અપણ કરવી.

ા ગાંધીએ

સંવાિદતતા અને ભાઈચારાને
ો સાહન આપવું.
િમ સં કૃ િતનાં સમૃ
કરવું.

વારસાનું જતન

કુ દરતી વાતાવરણનું ર ણ કરવું અને
તેને સુધારવું.
િવ ાન, માનવવાદ વગેર ે માટે નો ેમ
િવકસાવવો.
હેર સંપિ નું ર ણ કરવું અને
િહં સાનો યાગ કરવો

ાની બે બાજુ છે

ા ગાંધીએ ક ું છે કે , “ફરજનું મૂળ અિધકારમાં રહેલું છે . જો આપણે આપણી
ફરજો અદા કરીએ, તો અિધકારો આપણને મળશે.”

ાં સુધી નાગિરકો તેમની મૂળભૂત ફરજો સાથે તેમનાં મૂળભૂત અિધકારો પૂરાં ન
ં સુધી ઉતરી ન શકે
કર,ે યાં સુધી સમાજમાં લોકશાહીનાં મૂિળયાં ઊડે
દરકે અિધકાર સંબંિધત ફરજ ધરાવે છે . યિ ની નાગિરક તરીકે ની ફરજ અદા
કરવાથી અ ય યિ ઓનાં અિધકારો સુિનિ ત થાય છે .

ઉ કૃ તા માટે ની આતુરતા
િશ ણ માટે તકો દાન કરવી.

આપણા બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો ઉમેરો માનવાિધકારોની સાવિ ક
ધરાવે છે .

મૂળભૂત ફરજો અને અિધકારો એક િસ
મહા

યાય િવભાગ
ભારત સરકાર

ીની ફરજોને પિરભાિષત કરવી સરળ

છે તથા દરકે અિધકારને કે ટલીક સંબંિધત ફરજ સાથે જોડવાનું કામ

વતં તા સં ામનાં આદશ ને
ળવવા.
ભારતની સાવભૌિમકતા, એકતા અને
અખંિડતતા ળવવી.

વનનો અિધકાર આપે છે . આ એક મૂળભૂત

હેરાતની કલમ 29(1) સાથે સુસંગતતા

ાર ે આપણે આપણી ફરજો અદા કરીએ, યાર ે જ આપણને આપણાં અિધકારો
મળે છે .

