
�ರತದ ���ನ��  �ಂದ�  ಸ�ವ ��ಟದ 

ಸದಸ� �ಂದ ಸ�, �ಜ��� ಅ�� ��, 

�.�� ಮ�� ಮ��  ಸ��� ವಲ� ಭ 

�� ಪ�� ಅವರ��  �ತ� ದ��  

�ಣಬ��.

���ನ� �ವಲ ಸ��ರ 

ಅ�ಸ�ಸ��ದ �ಖ��� 

ಉ�ದ�, ಪ� �ಪ� �ತ� ��  

����ತ� �. ಅದ�� �� ಇ� 

��ಗಳ��  ತ�ಪ����."

ಪ� �ನ ���
ನ�ಂದ�  �ೕ�, 

�ರತದ ���ನ� ನಮ�  �� ಪಕ ��ಮಹರ ���  ಮ��  �ಲ� ಗಳ��  
ಒಳ�ಂ��. ಇ� ಅವರ ���ಕ, �ಜ�ೕಯ ಮ��  ಆ��ಕ �ೕ�ಗ�, ��� 
ಮ��  ಇ�� ಶ�� ಯ �ಂತ�ಗಳ��  ಪ� ����ತ� �. 

�ರತದ ���ನ� ನಮ�  �ಶದ �ಲ �ಜ�ೕಯ ರಚ�ಯ��  ���ವ 
ಅ��ಯದ ���. ಇ� ಒ�� ಟ ವ� ವ�� �ಂ�� �ಸ�ೕಯ ಪ� �ಪ� �ತ�  
ಮ��  ಗಣ�ಜ� ವ��  �� ��ತ� �.

���ನ� �ರತ ಗಣ�ಜ� ದ �ಖ�  ಅಂಗಗ�ದ ���ಂಗ, �ಸ�ಂಗ ಮ��  
�� �ಂಗವ��  �� �� ��ತ� �. ಅ�ಗಳ ಅ��ರವ��  �� �� ��ತ� � ಮ��  
ಅ�ಗಳ ಜ��� �ಗಳ��  ��� ಪ��ತ� �.

�ರತ ���ನದ ಪ� �ಖ ಲ�ಣಗ� 

Ÿ �ರತ�
Ÿ ವಯಸ� ರ ಮತ�ನದ ಹ��

Ÿ ��� �ೕತ �ಷ� �
Ÿ ಸ� �ತ�  �� �ಂಗ

Ÿ �ಲ�ತ ಹ�� ಗ� ಮ��  
ಕತ�ವ� ಗ�

Ÿ ಸ��ರದ �ಸ�ೕಯ ವ� ವ��
Ÿ ಒ�� ಟ ವ� ವ��

Ÿ �ಷ� � �ೕ�ಯ ���ಶನ ತತ� ಗ�

�ರತದ ���ನ� ಅ���, ಇಂ�� ಂ�, 
ಐ��ಂ�, ರ��  �ದ�ದ �ಶಗಳ 
���ನಗ�ಂದ �� �� ಪ���� , ಇ� 
�ಶ� ದ�� � ಅತ� ಂತ �ೕಘ��ದ ಮ��  
ಸ�ವರ�ದ ���ನ���.

���ನ� 395 ��ಗ�, 22 �ಗಗ� ಮ��  
12 ��� � ಗಳ��  ಒಳ�ಂ��.

ಸರಳ�� ನಮ�  ���ನದ ಬ��  

�ಳ��ಂದ�, �ರ�ೕಯ�� ಘನ� 

�� �ರತದ ಐಕ� � ಈ ಎರ� 

�ಲ�ತ� ಗಳ��  ನಮ�  

���ನ� ��ರ����. ಇಂ�� � ನ�� �ವ �ರತದ ���ನದ 

�� �ಗ� �ಯ ರ��  �ಟದ ಪ� �

ସ�ିଧାନର ମଳୂ ପାଣଡୁ୍ଲିପି 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 । 

���ನ ರಚ� ಸ�ಯ �ಲ� ಪ� �ಖ ಸದಸ� �

�� ��� �ಷ� ನ ��ರ�� ನ ಪ� �ರ �� ಂ�ೕಯ ��ನಸ�ಗ� ಪ�ೕ� ��ವ�ಗಳ �ಲಕ ���ನ ಸ�ಯ 
ಸದಸ� ರ��  ಆ��  ��ದ�. 299 ಸದಸ� ರ ���ನ ರಚ� ಸ�ಯ�� , 229 ಸದಸ� � �� ಂತ� ಗಳ��  ಪ� ����ದ�, 70 
ಸದಸ� � �ಜ� ಗಳ ಪ� ���ಗ��ದ� �

���ನ ರಚ� ಸ�ಯ ಸದಸ� �ಂದ ಪ� ���

���ನ ರಚ� ಸ�ಯ 299 ಸದಸ� � (15 ಮ��ಯ� ����) ���ನದ 

ಕರಡ��  ��ಸ� �� ವಷ�ಗ��ಂತ ಕ�� (1946-1949) ಅವ� ����ಂಡ�.

���ನ ರಚ� ಸ�ಯ ಸದಸ� � ��ಂಬ� 1946 ಮ��  ನ�ಂಬ� 1949 ರ ನ�� 

11 ಸ�ಗಳ��  ನ��ದ�.

�ರತದ ���ನದ ಕರಡ��  ���ನ ರಚ� ಸ�� (1946 ರ �� ��� �ಷ� 

�ೕಜ�ಯ� �� �ಸ�ದ) 1946 ಮ��  1949 ರ ನ�� ರ���. �. ��ಂದ�  

ಪ� �� ಇದರ ಅಧ� ���ದ� �.

ಆಗ��  29, 1947 �� ���ನ ರಚ� ಸ�� �.�.ಆ�.ಅಂ�ಡ� � ಅವರ 

ಅಧ� ��ಯ��  ���ನದ ಕರ� �ದ� ಪ�ಸ� ಕರ� ಸ��ಯ��  ರ���.

�ರ��� ತ �� ��� 
ಅಂ�ಡ� � ಅವರ ��ತ� ದ��  
�ರತ� ಎಲ� ರ��  ಒಳ�ಂಡ 
���ನವ��  ರ���. ಈ ಅಂತಗ�ತ 
���ನ� ನವ �ರತ ���ಣ 
�ಕಲ� ದ ��� ಚಕ���. ಇ� 
ನಮ� �ಲ� ಜ��� �ಗಳ��  
��� �. ��� ನಮ� �ಲ� 
ಗ�ಗಳ��  ಸಹ ����

"���ನ� �ವಲ 

ವ�ೕಲರ �ಖ�ಯಲ� . ಇ� 

�ೕವನದ �ಹಕ��� ಮ��  

ಅದರ �ತನ� � 

��ಗ� ��ಂತರದ 

�ತನ� ���".

�.�.ಆ�. ಅಂ�ಡ� �

�.�.ಆ� ಅಂ�ಡ� � ಅವರ �ವ�ತ�

���ನ ರಚ� ಸ�ಯ 8 ಪ� �ಖ ಸ��ಗ�

���ನ ರಚ�ಯ ��ಧ �ಯ�ಗ��� ���ನ ರಚ� ಸ�� ಒ��  13 

ಸ��ಗಳ��  ����. ಈ �� ಎಂ� ಪ� �ಖ ಸ��ಗ� ಮ��  ಉ�ದ� ಉಪ 

ಸ��ಗ��ದ� �.

Ÿ ಕರ� ಸ��

Ÿ �ಂದ�  ���ನ ಸ��
Ÿ �ಂದ�  ಅ��ರ ಸ��

Ÿ �ಲ�ತ ಹ�� ಗ�, 
ಅಲ� ��� ತ� ಮ��  �ಡಕ��  
�� �ಂ��ದ ಪ� �ಶಗಳ ಸಲ� 
ಸ��

Ÿ �ಯಮಗಳ �ಯ���ನದ ಸ��
Ÿ �ಜ� ಗಳ ಸ��
Ÿ ��ಲ� ಸ��

Ÿ �� ಂ�ೕಯ ���ನ ಸ��

1950ರ ಜನವ� 24�� ನ�ದ ���ನ ರಚ� 

ಸ�ಯ ಅಂ�ಮ ಅ��ಶನದ��  ಸ��� ವಲ� ಭ 

�� ಪ��

299 ಸದಸ� ರ��  �ಸ� ವ�� 284 
ಸದಸ� � ���ನ��  ಸ� ��ದ�.

�ರತದ ���ನವ��  26 � 
ನ�ಂಬ� 1949 �� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ���. ಇ� 1950 ರ 
ಜನವ� 26 �� ��� ���. 1952 
ರ��  �ಸ �ಸ��  
ರಚ���ವವ�� �ರತದ 
��� �ಕ �ಸ�� � ���ನ 
ಸ�� ಇ�� ಕರ� ���ನದ 
��� ಚ����ಗ, ರಚ� ಸ�� 
���ದ ಒ��  7635 ��� ಪ�ಗಳ��  
2473 ��� ಪ�ಗಳ�� , ಚ���, 
���� ���.

���ನ  ರಚ� ಸ�� ಅಂ�ೕಕ����  22 �� 1947 �� �ಷ� � ಧ� ಜ 
ಜನವ� 24, 1950 �� �ಷ� ��ೕ� ಮ��  ��� �ೕಯ ��

 �� �ಗ� � ಕ�ಯ ಪ� �ೕಣ�ದ �� ೕ� ��� ನ�� ��� ಅವ�ಬ� � 
���ನವ��  ��ಂದ ಬ���� �. ಈ �ಲಸವ��  �ಣ���ಸ� ಅವ�� 
6 �ಂಗ� ���� ಮ��  ಆ �ಲಸ��  ಅವ� ��� ಹಣವ��  
ಪ�ಯ�ಲ� .

ಆ��ಕ �ರ�ೕಯ ಕ�ಯ ಪ� ವತ�ಕ �� ೕ �� �� �ೕ� ಅವ� 
���ನದ ಪ� ��ಂ� �ಟದ ಅಂ�ಗಳ��  ��� ಸ���ದ� ಮ��  
ಅದ��  ಕ���ಗ�ಂದ ಅ�ಕ���� �.

���ನ ರಚ� ಸ�ಯ ಅ��ಶನ, 

��ಂಬ� 1946

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

���ನ ಸ� ಮ��  ಅದರ ಪ� �ಖ ಸದಸ� �

���ನ ರಚ� ಸ� ಮ��   ���ನ ರಚ�

�ರತದ ���ನ

ಪ� �ನ ���
ನ�ಂದ�  �ೕ�, 

ನ�ಂದ�  �ೕ�, 
ಪ� �ನ ���

���ನ �ನ ಮ��  
�ಗ�ೕಕರ ಕತ�ವ� ಗ�

26 ನ�ಂಬ� 2019- 26 
ನ�ಂಬ� 2020

�.��ಂದ�  ಪ� ��
ಸ��� ವಲ� ಭ�� 

ಪ��
ಜ�ಹರ�� �ಹ�
�.�.ಆ�. ಅಂ�ಡ� �
�ೕ�ಂ� ಬಲ� � ��

�.�ಜ�ೕ����
�.� �ಪ��

ಸ�ೕ�� ���
�ಜ��� ಅ�� ��

ಶರ� �ದ�  �ೕ�

��� ಅ�� ಕ�ಂ 

ಆ��

��� �ಂ� �ಂ�
�� ಂ� ಆಂ�ೕ�

��ೕ��ದ  �

ಹನ�  ���

����� 
�ಶ��

�� ಮ ಪ� �� �ಖ��

ಹ�ಂದ�  �ಮ� 
�ಖ��

ಆಸ� ಅ�

�ೕ��� 
�ೕ�ೕ���

�� ಮ��
ಹ�ೕ��ಂ� ��

ಎಂ.ಅ�ತಶಯ� 
ಅಯ� ಂ��

�� ಐ�� ರ��
�.ಎಂ. ���
ಸ��ಪ��  ���ಷ� �
ಅ��  �� ��ಥ�

ಅ�� � �ಷ� �� � 
ಅಯ� �

�.ಪ� ��
ಎ�.��ೕವ ���
ಎ�.�ಜ�ಂಗಪ�
�.�. �ವ�ಕ�

�.ಪ�� � 
�ೕ��ಮಯ�

ರ� ಅಹ� � ��� �

ಪ�ಪ� 
�ಂ���
���ೕತ� ಮ�� 
�ಡ�
��� �ಪ��
ಹಸರ� ���

ಅ�ಗ� ಹ��ಯ� 
���
ಜಗ�ೕವ� ��
ಸ�� ��ದ ���
ಸತ� ��ಯಣ ���
�� ೕ �ಷ�  ���
�� �ೕ�ಂದ ��

�ೕವ�� ��ಯ� 
���

�ೕ� ��ಯ� �ಂ�
ಸ� �ಯ� 
�ಹಮ� � ����
� �ಮ��
� �ಬ� �ಯ�

�ೕ�� 
ಸತ� ��ಯಣ

ರ��ಕ� ���
ಹ��ಷ�  ಮಹ��

ಹ� �ಂ� ��
��� �� ಎ�. 
�ಶ��

ಅ��  ಮಸ� ��



ನಮ�  ���ನದ��  �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ �ಪ��� �ನವ ಹ�� ಗಳ �ವ��� ಕ 

�ೕಷ�ಯ 29 (1) � ���ಂ�� �ೕ�ಸಲ� �� �.

���ನ, �ಷ� �ಧ� ಜ ಮ��  

�ಷ� ��ೕ�� ಬದ� �����

�ರತದ �ವ��ಮತ� , ಏಕ� 

ಮ��  ಸಮಗ� �ಯ��  

ಎ�� �����.

�ಮರಸ�  ಮ��  

�ೕದರತ� ವ��  

ಉ�� ೕ����.

�ಸ��ಕ ಪ�ಸರವ��  

ರ�� ��� ಮ��  

������

�� ೕಷ� ��� ಶ� ����.

�� �ತ� �  �ೕ�ಟದ 

ಆದಶ�ಗಳ��  �����.

�ಶವ��  ರ�� ���� �� 

ಮ��  �ಶ ��ಯ��  

����.

��ೕ�ತ �ಸ� ೃ�ಯ 

�� ೕ�ತ ಪ�ಪ�ಯ��  

�ರ�� ���

��� �ಕ ಮ�ೕ�ವ, 

�ನವ��ದ ಇ�� �ಗಳ��  

ಅ���� ಪ����.�ವ�ಜ�ಕ ಆ�� ಯ��  

ರ�� ��� ಮ��  

�ಂ��ರವ��  ತ�� ���.

��ಣ�� � ಅವ�ಶಗಳ��  

ಒದ����.

���ನದ��  ಪ� ���ಸ�ದ ಹ�� ಂ� ಕತ�ವ� ಗ� 

(�ಗ IV-ಎ, �� 51 ಎ)

-ಮ�ತ�  �ಂ�

��� �ಗ�ೕಕ �ರತ� ದ ಕತ�ವ� ವ��  �����ಗ 

�ತ�  ಬ��ವ ಹ��  ನಮ� ��ತ� �. ಈ ಒಂ� 

�ಲ�ತ ����ಂದ, ಬ�� ��ಷ ಮ��  

ಮ��ಯರ ಕತ�ವ� ಗಳ��  �ಲಭ�� 

�� �� �ಸಬ��. �ವ��ಸ��ದ �ಲ� 

ಕತ�ವ� ಗ�ಗ��ಣ�� ಪ� ��ಂ� ಹ��  ಪರಸ� ರ 

�����ತ� �. "

�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� ಮ��  ಹ�� ಗ� ಒಂ� 

�ಣ� ದ ಎರ� �ಖಗ�

�ಗ�ಕ� ತಮ�  �ಲ�ತ ಹ�� ಗಳ�� , �ಲ�ತ 

ಕತ�ವ� ಗ�ಂ�� �ೕ�ಸದ �ರ� ಸ�ಜದ��  ಪ� �ಪ� �ತ� � 

ಆಳ�� ��ರ� �ಧ� �ಲ� .

 “ಕತ�ವ� ದ �ಲ ಹ�� . �� ನಮ�  ಕತ�ವ� ಗಳ��  �ವ���ದ�, 

ಹ�� ಗಳ��  ಪ���� ���  ಕಷ� ����ಲ�  ” ಎಂ� 

ಮ�ತ�  �ಂ�ಯವ� ��ದ� �.

�� ನಮ�  ಕತ�ವ� ಗಳ��  �ವ����ಗ ನಮ�  ಹ�� ಗ�� 

�ಧ� ಸ� ����� ೕ�.

ಪ� �ೕ ಹ��  ತನಗ��ಣ�ದ ಕತ�ವ� ವ��  �ಂ��ತ� �. ಒಬ�  

ವ� �� ಯ �ಗ�ಕ ಕತ�ವ� ದ ಅ�ಸರ� ಇತರ ವ� �� ಗಳ ಹ�� ಗಳ��  

��� ���ತ� �.

“ಪ� ��ಬ�  �ರ�ೕಯ� �� 

ರಜ�ತ, �� ಅಥ� �� ಎಂ�ದ��  

ಮ�ಯ��. ��ಬ�  �ರ�ೕಯ 

ಎಂ�ದ��  �ನ��� �ಳ� �� ಮ��  

ಅವನ �ಶದ��  ಅವ�� ಎಲ�  ಹ�� ಗ�� 

��� �ಲ� ಕತ�ವ� ಗ� ಇ� ”.

-ಸ��� ವಲ� ಭ�� ಪ��

�ಗ�ಕ� ಮ��  �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� ಸ�� ಯ �ಗವ����ಯ �ಲಕ �ತ�  ನಮ�  
��� �ೕಯ ��ಗಳ��  ��ಸ� ಸ�ಯ ��ತ� � 

ಅ�� ೕಬ� 1999 ರ�� , �� ಯ��� ವ�� ��ತ� ದ ಸ��� ‘�ಶದ �ಗ�ಕ�� 
�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ��  �ೕ��ವ ಸಲ�ಗ�ʼ ��� ವರ�ಯ��  ಸ�� ��.

�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� ಪ� ��ಬ�  �ಗ�ಕ�� ��ತರ �� ಪ��� 
�ಯ��ವ��ಸ� ಇ�. ���ನ� ಅವ�� �ಲ� �ಲ�ತ ಹ�� ಗಳ��  ���ಷ� �� 
�ೕ�ದ� �, �ಗ�ಕ� ಪ� �ಪ� �ತ� ದ ನಡವ�� ಮ��  ಪ� �ಪ� �ತ� ದ ವತ��ಯ �ಲ� 
�ಲ�ತ �ಯಮಗಳ��  ಅ�ಸ�ಸ��. ಏ�ಂದ� ಹ�� ಗ� ಮ��  ಕತ�ವ� ಗ� ಪರಸ� ರ 
���ಗ��� .

ನಮ�  �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� �ರ�ೕಯ �ೕವನ ��ನವ��  ಉ�� ೕ�ಸ� ಅ��ಜ�  
ಕತ�ವ� ಗಳ �� ೕ�ೕಕರಣ���. ಅ� ಸ�ಜದ ಬ��  ���  ಮ��  ಬದ� �ಯ �ವವ��  
ಉ�� ೕ��ತ� �.

�ಎ�ಎ�ಆ�, ಜ�� ಮ��  �ೕ�ದ ���ನಗ�ಂದ �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ ಬ��  
�� �� ಪ�ಯ���.

ಪ� �ಪ� �ತ� � ಸ��ರದ ಒಂ� �ಪ 

�ತ� ವಲ� . ಇ� �ಲ�ತ�� ನಮ�  

ಸಹ �ಗ�ೕಕರ ಬ��ನ �ರವ ಮ��  �ಜ�  

ಮ�ೕ�ವ���

�.�.ಆ�. ಅಂ�ಡ� �

1947 ರ �� 28 �� �ಹ�ಯ��  ನ�ದ �� ಥ�� 

ಸ�ಯ��  �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ ಮಹತ� ದ ಬ��  

ಮ�ತ�  �ಂ�ಯವ� ����  �ೕ�:

��� ನನ�  ಕತ�ವ� ಗಳ��  ನನ�  ��ಯ ಮ�ಲ��  

ಕ���� ೕ�. ಅವ� ಅ��� ತ ಹ��  ಮ����ದ� �. 

ಅವ� ನನ�  ಧಮ�ವ��  ���ದ� �. �ೕ� ನನ�  

�ಲ� �ಂದ� ನಮ�  ಧಮ� ಏ�ಂ� ಕ���� ೕ� 

ಮ��  ಅದ��  ಅ�ಸ�ಸ� ಪ� ಯ�� ��ಗ ನಮ�  

ಹ�� ಗ� ತಮ� ��  �� �ೕ���� ತ� � ... ಕತ�ವ� ದ 

�ವ�ಹ�� ನಮ�  ಹಕ� ��  ಭದ� ಪ���� ಇದರ 

�ಗ�. ಕತ�ವ� �ಂದ ಹ�� ಗಳ��  �ಪ��ಸ� 

�ಧ� �ಲ� . ಇ� �ೕ� ಸ�� ಗ� ಹ� ಜ���� . ಏ�ಂದ� 

ನನ�  ಕತ�ವ�  ಏ�ಂ� �ಧ��ಸ� �� ��ಗ� 

ಪ� ಯ�� ��� �� . "

�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� �ರವ, ��� , ಸ��� �, �ಂ�, ಪ� ಗ� ಮ��  �ಮರಸ� �ತಹ 
ಪ� �ಖ �ಲ� ಗಳ �� �ಂ�� ೕಕ���.

ಮಕ� ಳ ��ಣ��  ����ದ 11 � �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ವ��  ���ನ��  86 � ��� ಪ� 
���  2002 ರ �ಲಕ ��ಸ���.

ನಮ�  ���ನದ��  11 �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ��  ����ದರ �ಂ�ನ ಪ� �ಖ 
ಉ�� ೕಶ��ಂದ�, �ಗ�ಕ� ಅ�ಭ��ವ ಸಮಗ�  ಹ�� ಗ�� ಬದ�� ಅವರ ಜ��� �ಯ��  
ಒ�� ����.

1976 ರ��  �ದ 42 � ���ನ ��� ಪ� ��� �ಂದ �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� �ಷ� ���  
�ಗ�ಕ�ಂದ �ಲ�ತ, ��ಕ ಮ��  ಕ�� ಯ ಕತ�ವ� ಗಳ��  ���ತ� �.

�ಗ�ಕ� ತಮ�  �ಲ�ತ ಹ�� ಗಳ��  ಚ����ಗ ತಮ�  ಕತ�ವ� ಗಳ��  
ಕ�ಗ����ಲ�  ಎಂ� ಖ�ತಪ���ಳ� � ಕ� ಮಗಳ��  ����ಳ� �� ಎಂ� 
�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ��  ��ಸ� ರ�ಸ�ದ ��ರ��  ಸ��� ಅ��� ಯಪ�� �.
  

�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ� - ಮಹತ�  
ಮ��  �ಪ��

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

@DoJ_India ಮ��  @MyGov ನ��  ನಮ� ��  ಅ�ಸ��. Join #Itsmyduty 

ದ��  �ರತದ ���ನ ಮ��  �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ �ಣ� ಪಠ� ವ��  �ೕ�.

ನ�ಂದ�  �ೕ�

2019ರ ಸ� ಚ�  �ರತ 

�ನ�� 

ಪ� ��

ಕ�ಷ�  ಒಂ� �ಣ�ಯವ��  ��ಂ� 
�ಮ�  ಕತ�ವ� ಗಳ ಬ��  ಮ��  �ಷ� �ದ 

ಬ��ನ �ಮ�  �ಧ� �ಗಳ ಬ��  
�ೕ���� �� �ಮ� ��  

�ೕ��� ೕ�. ಕತ�ವ� ದ ��ಯ��  
���ಗ, 130 �ೕ� ಪ� ಯತ� ಗ� ಮ��  

130 �ೕ� �ಣ�ಯಗಳ ಬಲ� �ಶ��  
�ಂ� ಸ�ಯ ��ತ� �. 

Ÿ �ರತ ���ನದ ��� �ಯ��  ಓ�, ಆ� �� ಪ� ��� � ಸ� �� ಮ��  

MyGov.in ನ��  ತ� �ತ ಪ� �ಣಪತ� ವ��  ಪ���.

Ÿ MyGov.in ನ��  ಆ� �� ���ನ �ನದ ರಸಪ� ��  ಮ��  ಪ� �ಧ ಸ� ��ಯ��  

�ಗವ��.

Ÿ www.doj.gov.in �ಂದ �ೕಸ� � ಗ�, ಕರಪತ�  ಮ��  ಇತರ �ಮ�� ಗಳ��  

�� �ೕ� ����� .

�ಗ�ಕರ ಕತ�ವ� ಗಳ ಬ��  ��ತ��

ನಮ�  �ಗ�ೕಕ� ಮ��  �ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗಳ ಬ��  ��� ನ ��� ��ಸ� 

�ರತ ಸ��ರ �ಶದ ಎಲ�  �ಗ�ೕಕರ��  ತ���� � (26 ನ�ಂಬ� 2019- 26 

ನ�ಂಬ� 2020).

Ÿ ���ನ �� ಅದರ �ಲ� ಗ� ಮ��  ತತ� ಗಳ �ಜ�ದ �ಲಕ� �ರತದ 
ಜನ� ಎಂ� ಅವ�� ಮ��  ಮನದ�� ����. 

ಪ� �ಖ ಉ�� ೕಶಗ�

Ÿ ��� �ೕಯ�ಯ ಬ��  ���  ಪ��� �ಗ�ಕರ��  �� ೕ�� ����.
Ÿ ��� �ೕಯ�ಯ ಬ��  ���  ಪ��� �ಗ�ಕರ��  �� ೕ�� ����.

Ÿ ಎ��  �ಗ�ೕಕ��, ಸಹ �ಗ�ೕಕ� ಮ��  �ಶದ ��� ತಮ�  ಕತ�ವ� ಗಳ ಬ��  
�ನ����.

ಮ�ತ�  �ಂ�

"ಕತ�ವ� ದ ಉತ� ಮ 

��ವ�� ಹ�� ”

�ಗ�ೕಕ� ಮ��  

�ಲ�ತ ಕತ�ವ� ಗ�
ನಮ�  ���ನದ ಪ� �ಖ ಲ�ಣ
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