குடிக்களுக்கான ஒருமப்பாட்டு உறுதிமாறி
ஊறல்

ன்பது

நது

நாட்டின்

மபாருராதா,

அசில்

ற்றும்

சமூக

முன்னனற்மத்திற்கு ஒரு முக்கி தமைாக உள்ரது ன்று நான் நம்புகினமன்.
ஊறமய ஒறிக்க அசு, குடிக்கள் ற்றும் தனிார்துமம னபான்ம அமனத்து
பங்குதார்களும் ஒன்மிமைந்து மசல்பை னலண்டும் ன்று நான் நம்புகினமன்.
ஒவ்மலாரு
ல்யா

குடிகனும்

னநங்கரிலும்

னநர்ம

லிறிப்புைன்
ற்றும்

இருக்க

ன்பமதமம் ,

னலண்டும்

ஒருமப்பாட்டின்

ிக

உர்ந்த

தங்களுக்கு உறுதிரித்து ஊறலுக்கு திான னபாாட்ைத்மத ஆதரிக்க னலண்டும்
ன்பமதமம் நான் உைர்கினமன்.
னனல நான் உறுதிரிக்கினமன்:



லாழ்க்மகின்

அமனத்து

துமமகரிலும்

னநர்ம

ற்றும்

சட்ைத்தின்

ஆட்சிம பின்பற்றுலது;



யஞ்சம் லாங்கனலா, மகாடுக்கனலா கூைாது;



அமனத்து பைிகமரமம் னநர்மான ற்றும் மலரிப்பமைான முமமில்
மசய்;



மபாது நயனுக்காக மசல்பை;



தனிப்பட்ை

நைத்மதில்

ஒருமப்பாட்மை

மலரிப்படுத்தும்

மூயம் லறிநைத்த;



ஊறல் மதாைர்பான ந்தமலாரு சம்பலத்மதமம் மபாருத்தான
நிறுலனத்திற்கு மதரிலிக்க.
--------------------------------------------------------

உதாைத்தின்

नागररक के लिए ईमानदारी की प्रलिज्ञा
मेरा मानना है कक भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, राजनीलिक और
सामालजक प्रगलि की बडी बाधाओं में से एक रहा है। मेरा मानना है कक
भ्रष्टाचार को लमटाने के लिए सरकार, नागररकों और लनजी क्षेत्र जैसे सभी
लहिधारकों को एक साि काम करने की आवश्यकिा है।
मुझे एहसास है कक हर नागररक को सिकक रहना चालहए और हर समय
ईमानदारी और अखंडिा के उच्चिम मानकों के लिए प्रलिबद्ध होना चालहए और
भ्रष्टाचार के लखिाफ िडाई का समिकन करना चालहए।
मैं, इसलिए, प्रलिज्ञा करिा हं :







जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोलबटी और लनयम का पािन करना;
न िो दुल्हन को िेने और न ही देने के लिए;
एक ईमानदार और पारदशी िरीके से सभी कायक करने के लिए;
सावकजलनक लहि में कायक करने के लिए;
व्यलिगि व्यवहार में सत्यलनष्ठा प्रदर्थशि करने वािे उदाहरण द्वारा नेिृत्व
करना;

 भ्रष्टाचार की ककसी भी घटना की उलचि एजेंसी को ररपोटक करना।

Integrity Pledge for citizens
I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic,
political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such
as government, citizens and private sector need to work together to eradicate
corruption.
I realize that every citizen should vigilant and commit to highest standards of
honesty and integrity at all times and supports the fight against corruption.
I,therefore, pledge:







To follow probity and rule of law in all walks of life;
To neither take nor offer bride;
To perform all tasks in an honest and transparent manner;
To act in public interest;
To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
To report any incident of corruption to the appropriate agency.

