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मूलभूत कततवे्य 
1976 मधे्य संविधानाच्या 42 व्या दुरुस्ती कायद्याने जोडलेली मूलभूत कततवे्य, संसृ्कतीची वनवमतती आवि संिधतन 

करण्याव्यवतररक्त, मूलभूत अवधकारांच्या विरूद्ध ही कततवे्य लागू करण्यात कायदेमंडळाचे हात बळकट करतात. 

कलम ५१-अ अंतगतत प्रते्यक भारतीय नागररकाने पाळल्या जािाऱ्या ११ मूलभूत कततव्यांची यादी खालील तक्त्यामधे्य वदली 

आहे: 

S.No 11 Fundamental Duties 

1 भारतीय संविधानाचे पालन करिे आवि त्याचे आदर्त आवि संस्था, राष्ट्र ध्वज आवि राष्ट्र गीत यांचा आदर करिे 

2 राष्ट्र ीय स्वातंत्र्य लढ्याला पे्ररिा देिाऱ् या उदात्त आदर्ाांची कदर करा आवि त्यांचे अनुसरि करा 

3 भारताचे साितभौमत्व, एकता आवि अखंडता वटकिून ठेिा 

4 देर्ाचे रक्षि करा आवि असे आिाहन केल्यािर राष्ट्र सेिा करा 

5 धावमतक, भाविक आवि प्रादेवर्क वकंिा विभागीय विविधतेच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सित लोकांमधे्य 

सामंजस्य आवि समान बंधुभािाची भािना िाढििे आवि स्त्रियांच्या प्रवतषे्ठला अपमानास्पद प्रथांचा त्याग करिे. 

6 देर्ाच्या संवमश्र संसृ्कतीच्या समृद्ध िारर्ाचे मूल्य आवि जतन करा 

7 जंगले, तलाि, नद्या आवि िन्यजीिांसह नैसवगतक पयातिरिाचे संरक्षि आवि सुधारिा करिे आवि सजीि 

प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगिे 

8 िैज्ञावनक स्वभाि, मानितािाद आवि चौकर्ी आवि सुधारिेची भािना विकवसत करा 

9 साितजवनक मालमते्तचे रक्षि करा आवि वहंसाचार टाळा 

10 िैयस्त्रक्तक आवि सामूवहक वियाकलापांच्या सित के्षत्रात उतृ्कष्ट्तेसाठी प्रयत्न करा जेिेकरून राष्ट्र  सतत प्रयत्न आवि 

यर्ाच्या उच्च स्तरांिर पोहोचेल 

11 सहा ते चौदा ििे ियोगटातील त् याच् या पाल् याला वकंिा िॉडतला वर्क्षिाची संधी उपलब् ध करा. हे कततव्य 86 व्या 

घटनादुरुस्ती अवधवनयम, 2002 द्वारे जोडण्यात आले 

 

मूलभूत कततव्ययांचे महत्त्व- भयग IV-A 

मूलभूत कततवे्य हा मूलभूत अवधकारांचा अविभाज्य भाग आहे.  

1. ते भारतीय नागररकांना त्यांच्या समाजाप्रती, सहकारी नागररक आवि राष्ट्र ाप्रती कततव्याची आठिि करून देतात 

2. ते नागररकांना देर्विरोधी आवि समाजविघातक कृत्यांपासून सािध करतात 

3. ते नागररकांना पे्ररिा देतात आवि त्यांच्यामधे्य वर्स्त आवि िचनबद्धतेची भािना िाढितात 

4. ते न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक िैधता तपासण्यात आवि वनवित करण्यात मदत करतात. 

मूलभूत कततव्ययांची टीकय 

संविधानाच्या भाग IVA मधे्य नमूद केलेल्या मूलभूत कततव्यांिर खालील कारिांिरून टीका केली आहे: 

• त्यांचे िितन समीक्षकांनी त्यांच्या गैर-न्याययोग्य चाररत्र्यामुळे नैवतक वनयमांची संवहता म्हिून केले आहे. त्यांचा 

संविधानातील समािेर् समीक्षकांनी अनािश्यक असल्याचे िितन केले. कारि संविधानात मूलभूत म्हिून समाविष्ट् 

केलेली कततवे्य संविधानात अंतभूतत नसतानाही लोक पार पाडतील. 

• काही कततवे्य अस्पष्ट्, संवदग्ध आवि सामान्य मािसाला समजिे कठीि आहे. 

• कततव्यांची यादी सितसमािेर्क नाही कारि त्यात मतदान करिे, कर भरिे, कुटंुब वनयोजन इत्यादी इतर महत्त्वाच्या 

कततव्यांचा समािेर् नाही. खरे तर कर भरण्याच्या कततव्याची वर्फारस स्वरि वसंग सवमतीने केली होती. 

• समीक्षकांनी सांवगतले की, संविधानाच्या भाग IV मधे्य मूलभूत कततव्यांचा समािेर् केल्याने त्यांचे मूल्य आवि महत्त्व 

कमी झाले आहे. ते भाग III नंतर जोडले गेले पावहजेत जेिेकरुन त्यांना मूलभूत अवधकारांच्या बरोबरीने ठेिता येईल. 
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• स्वरि वसंग यांच्या सवमतीने 10 पेक्षा जास्त मूलभूत कततव्यांची वर्फारस केली होती, तथावप, त्या सिाांचा राज्यघटनेत 

समािेर् केलेला नाही. सवमतीने वर्फारस केलेली ती कततवे्य होती जी स्वीकारली गेली नाहीत: 

• कोित्याही कततव्याचे पालन न केल्यास वकंिा नकार वदल्याबद्दल संसदेद्वारे नागररकांना दंड/वर्क्षा वदली जाईल. 

• संसदेने ठरिलेल्या वर्के्ष/दंडांिर कोित्याही न्यायालयामधे्य मूलभूत अवधकारांचे उलं्लघन केल्याच्या कारिास्ति 

वकंिा घटनेतील इतर कोित्याही तरतुदीच्या वनिेधाच्या कारिास्ति प्रश्न विचारला जािार नाही. 

• कर भरण्याचे कततव्य. 

मूलभूत कततव्ययांबद्दल तथ्यः  

मूलभूत कततवे्य दोन प्रकारात विभागली आहेत - नैवतक कततव्य आवि नागरी कततव्य 

• नैवतक कततव्य: स्वातंत्र्य लढ्याच्या उदात्त आदर्ाांचे पालनपोिि 

• नागरी कततव्य: संविधान, राष्ट्र ध्वज आवि राष्ट्र गीत यांचा आदर करिे. 
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