Integrity pledge
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 realise that every citizen should be vigilant and commit
to highest standards of honesty and integrity at all times
and support the fight against corruption.
I, therefore, pledge:
 To follow probity and rule of law in all walks of life;
 To neither take nor offer bribe;
 To perform all tasks in an honest and transparent
manner;
 To act in public interest;
 To lead by example exhibiting integrity in personal
behaviour;
 To report any incident of corruption to the appropriate
agency.
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సమగ్
ఞ
ర తాప్
ర తిజ్

మన దేశఆర్థ

ి క, రాజ్కీయ, సామాజికపురోగ్తికిఅవినీతిఒకప్
ర ధానఅవరోధమని
ు న్నాను. ప్
నేను విశవసిస్త
ర భుత్వం, పౌరులు, ర ప్ైవేటు రంగ్ం అందరూ అవినీతి
ు న్నాను.
నిరూూలనకుకలసికటు
ు గాకృషిచేయాలనినేనుగ్ట్ట
ు గా విశవసిస్త
ు అనిాసమయాోల్లనూనీతి,
ప్
ర తిఒకకపౌరుడుఅత్యంత్జాగ్రూకత్తో వయవహర్థస్త
ు , అవినీతివయతిరేకపోరాటానికి మద
సమగ్
ద త్య
ర త్లఅత్యయనాత్ప్
ర మాణాలను పాట్టస్త
ు ంచాను.
ఇవ్వవలనినేను గుర్థ
ు న్నాను:
ఈఅంశాలనీాదృషి
ు ల్లఉంచుకునినేనుఈదిగువప్
ఞ చేస్త
ర తిజ్
ు  దేశీయ
 ప్
ర జాజీవనంల్ల భాగ్ర మన అనిా అంశాల్ల
ో ను సవచ్ఛత్ను పాట్టస్త
చ్టా
ు ను;
ు లనుగౌరవిసా
 నేనులంచ్ంపుచుుకోను, ఇవవను;
 అనిాప్నులూనిజాయతీతోను, పారదర
 శకంగానునిరవహిసా
ు ను;
 ప్
ు ను;
ు ల్లఉంచుకునిప్నిచేసా
ర జాప్
ర యోజ్న్నలుదృషి
ు  అందర్థకీ ఆదరశవంత్ంగా
ు గ్త్ ప్
 వయకి
ర వు ర నల్ల కూడా సమగ్
ర త్ పాట్టస్త
ఉంటాను;
 అవినీతికి సంబంధంచిన సంఘటనలేర వన్న న్న దృషి
ు కి వుస్త  సంబంధత్
అధకారులదృషి
ు ను.
ు కితెసా

सत्यनिष्ठाप्रनिज्ञा
मे रा निश्वासहै  निहमारे दे शिीआनथि ि, राजिीनिििथासामानजिप्रगनिमें
भ्रष्टाचारएिबड़ीबाधाहै ।मे रानिश्वासहै निभ्रष्टाचारिाउन्मूलििरिे िेनलए
सभीसं बंनधिपक्षंजै सेसरिार, िागररिषंिथानिजीक्े त्रिषएि साथनमलिर
िायि िरिे िीआिश्यििाहै ।
मे रा माििा है  नि प्रत्ये ि िागररि िष सििि हषिा चानहए िथा उसे  सदै ि
ईमािदारी िथासत्यनिष्ठािे उच्चिममाििषंिेप्रनििचिबद्धहषिाचानहएिथा
भ्रष्टाचारिेनिरुद्ध सं घर्िमें साथदे िाचानहए।
अिः, मैं प्रनिज्ञािरिाहूँ नि :







जीिििेसभीक्े त्रषंमें ईमािदारीिथािािू ििेनियमषंिापालि
िर
ूँ गा;
िािषररश्विलूूँ गाऔरिाहीररश्विदू ूँ गा;
सभीिायिईमािदारीिथापारदशीरीनिसे िर
ूँ गा;
जिनहिमें िायि िर
ूँ गा;
अपिे निजीआचरणमें ईमािदारीनदखािरउदाहरणप्रस्तु ििर
ूँ गा;
भ्रष्टाचारिीनिसीभीघटिािीररपषटि उनचिएजें सीिषदू ूँ गा।
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