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राज्य धोरणाची निरे्दशक तते्त्व 

महत्वाची मानहती  

• याचा  उल्लेख भाग -4 मधे्य करण्यात आला आहे आणि भारतीय संणिधानाच्या 36-51 मधील समािेश आहे. 

• संणिधानाची ‘िेगळी िैणशष्ट्ये’ (Novel feature) असे म्हटले जाते. 

• आयररश संणिधानाने पे्रररत. 

• भारत सरकार अणधणनयम, 1935 मधे्य नमूद केलेल्या सूचनांच्या साधनांप्रमािे. 

• मूलभूत अणधकारांसह, त्ांना संणिधानाचा णििेक म्हिून संबोधले जाते. 

• 'राज्य धोरिाचे णनदेशक तते्त्व' हे धोरि तयार करताना आणि कायदे बनिताना राज्याने लक्षात ठेिलेल्या आदशाांना 

सूणचत करते.  

• कायदेशीर, काययकारी आणि प्रशासकीय बाबीमंधे्य राज्याला या घटनात्मक सूचना णकंिा णशफारसी आहेत. 

• आधुणनक लोकशाही राज्यासाठी DPSP एक अणतशय व्यापक आणथयक, सामाणजक आणि राजकीय काययक्रम तयार 

करते. 

• संणिधानाच्या प्रस्तािनेत नमूद केल्याप्रमािे न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचे उच्च आदशय साकारण्याचे त्ांचे 

धे्यय आहे. ते 'कल्यािकारी राज्य' संकल्पनेला मूतय रूप देतात. 

• णनदेशक तते्त्व न्यायप्रणिष्ट नसतात, म्हिजेच त्ांच्या उल्लंघनासाठी न्यायालये ते कायदेशीरररत्ा अंमलात आिू 

शकत नाहीत. 

• त्ामुळे त्ांची अंमलबजाििी करण्यासाठी सरकारला (कें द्र, राज्य आणि स्थाणनक) सक्ती करता येिार नाही. 

• तरीसुद्धा, संणिधान (अनुचे्छद 37) स्वतः  म्हिते की ही तते्त्व देशाच्या कारभारासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे 

बनिताना ही तते्त्व लागू करिे हे राज्याचे कतयव्य असेल. 

निरे्दशक तत्त्वाांच्या तरतुर्दी ांचे मोठ्या प्रमाणात वर्गीकरण केले आहे- 

   (a) समाजिादी तते्त्व 

   (b) गांधीिादी तते्त्व 

   (c) उदारमतिादी बौद्धद्धक तते्त्व 

DPSPs मधील काही महत्वाचे कलमे 

कलम तरतूर्द 

38 
सामाणजक, आणथयक आणि राजकीय - न्यायाने व्यापलेली सामाणजक व्यिस्था सुरणक्षत करून लोकांच्या 

कल्यािासाठी प्रोत्साहन देिे आणि उत्पन्न, द्धस्थती, सुणिधा आणि संधीमंधे्य असमानता कमी करिे 

39 
अनुचे्छद 39: राज्य णिशेषतः  सुरणक्षततेच्या णदशेने आपली धोरिे णनदेणशत करेल 

a)     सिय नागररकांच्या उपजीणिकेचे पुरेसे साधन णमळिण्याचा अणधकार सुरणक्षत करण्यासाठी 
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b)      सामान्य णहतासाठी समाजाच्या भौणतक संसाधनांचे न्याय्य णितरि 

c)     संपत्ती आणि उत्पादनाच्या साधनांच्या एकाग्रतेस प्रणतबंध 

d)     पुरुष आणि द्धियांना समान कामासाठी समान िेतन 

e)     जबरदस्तीने गैरितयन करण्याणिरूद्ध कामगार आणि मुलांचे आरोग्य आणि शक्ती यांचे संरक्षि 

f)      मुलांच्या णनरोगी णिकासासाठी संधी 

  

39 A 
समान न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गररबांना मोफत कायदेशीर मदत पुरिण्यासाठी (42 व्या घटना 

दुरुस्ती अणधणनयम 1976 द्वारे हे जोडले गेले) 

40 राज्य ग्रामपंचायतीनंा स्वयंशासनाचे एकक म्हिून संघणटत करण्यासाठी पािले उचलेल 

41 
बेरोजगारी, म्हातारपि, आजारपि आणि अपंगत्वाच्या बाबतीत काम करण्याचा, णशक्षिाचा आणि साियजणनक 

मदतीचा अणधकार सुरणक्षत करण्यासाठी 

42 कामासाठी आणि प्रसूती मुक्तीसाठी न्याय्य आणि मानिी पररद्धस्थतीची तरतूद करिे 

43 ग्रामीि भागात िैयद्धक्तक णकंिा सहकारी तत्त्वािर कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल. 

43 A 

उद्योगांच्या व्यिस्थापनात कामगारांचा सहभाग सुरणक्षत करण्यासाठी पािले उचलिे. (42 व्या घटनादुरुस्ती 

अणधणनयम, 1976 द्वारे देखील जोडले गेले.) 

  

43 B 
स्वयंसेिी णनणमयती, स्वायत्त कामकाज, लोकशाही णनयंत्रि आणि सहकारी संस्थांचे व्यािसाणयक व्यिस्थापन 

यांना प्रोत्साहन देिे.( 2011 च्या 97 व्या सुधारिा कायद्याने समाणिष्ट) 

44 
सिय नागररकांसाठी देशभर एकसमान नागरी सुरणक्षत करिे. 

  

45 
सहा िषाांचे िय पूिय होईपयांत सिय बालकांना बालपिाची काळजी आणि णशक्षि देिे. (86 व्या घटना दुरुस्ती 

कायदा, 2002 द्वारे सुधाररत) 

46 
राज्य लोकांच्या दुबयल घटकांच्या णिशेषतः  अनुसूणचत जाती (अनुसूणचत जाती), अनुसूणचत जमाती (एसटी) 

आणि इतर दुबयल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आणथयक णहतसंबंधांना प्रोत्साहन देईल. 

47 आरोग्यास हाणनकारक असलेल्या मादक पेये आणि औषधांच्या िापरािर बंदी घालिे 

48 गायी, िासरे आणि इतर दुधाळ आणि मसुदा गोिंशांची कत्तल प्रणतबंणधत करिे आणि त्ांच्या जाती सुधारिे 

49 राज्य प्रते्क स्मारकाचे णकंिा कलात्मक णकंिा ऐणतहाणसक णहताचे स्थान संरणक्षत करेल. 

50 राज्याच्या साियजणनक सेिांमधील न्यायव्यिस्थेला काययकाररिीपासून िेगळे करिे 
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51 

आंतरराष्टर ीय शांतता आणि सुरणक्षततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राष्टर ांमधील न्याय्य आणि सन्माननीय संबंध 

राखण्यासाठी; आंतरराष्टर ीय कायदा आणि संणध जबाबदाऱयांबद्दल आदर िाढििे आणि लिादाने आंतरराष्टर ीय 

णििाद णमटिण्यासाठी प्रोत्साहन देिे 

मूलभूत अनधकार आनण डीपीएसपी मधील सांघर्ष: सांबद्ध प्रकरणे 

1. चांपकाम र्दोरायराजि नवरुद्ध मद्रास राज्य (1951) 

• या प्रकरिात सिोच्च न्यायालयाने णनियय णदला की मूलभूत अणधकार आणि णनदेशक तते्त्व यांच्यात कोित्ाही 

प्रकारचा संघषय झाल्यास, मूलभूत अणधकार णिजय होईल. 

• हे घोणषत केले की णनदेशक तते्त्व मूलभूत अणधकारांच्या अनुषंगाने आणि सहाय्यक म्हिून चालिायची आहेत. 

• तसेच संणिधान दुरुस्ती कायदा करून संसदेद्वारे मूलभूत हक्ांमधे्य सुधारिा केली जाऊ शकते असे म्हटले होते. 

2. र्गोलकिाथ नवरुद्ध पांजाब राज्य (1967) 

• या प्रकरिात सिोच्च न्यायालयाने घोणषत केले की मूलभूत हक्ांमधे्य संसदेद्वारे णनदेशात्मक तत्त्वांच्या 

अंमलबजाििीसाठी सुधारिा करता येिार नाही. 

3. केशवािांर्द भारती नवरुद्ध केरळ राज्य (1973 ) 

• या प्रकरिात सिोच्च न्यायालयाने त्ाचा गोलक नाथ (1967) णनकाल रद्द केला आणि घोणषत केले की संसद 

संणिधानाच्या कोित्ाही भागामधे्य सुधारिा करू शकते परंतु ती त्ाच्या "मूलभूत रचनेत" बदल करू शकत नाही. 

• अशा प्रकारे, मालमते्तचा अणधकार (अनुचे्छद 31) मूलभूत अणधकारांच्या यादीतून काढून टाकला गेला. 

4. नमिवाष नमल्स नवरुद्ध र्द युनियि ऑफ इांनडया (1980) 

• या प्रकरिात सिोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की संसद संणिधानाच्या कोित्ाही भागामधे्य सुधारिा करू शकते 

परंतु ती संणिधानाची "मूलभूत रचना" बदलू शकत नाही. 
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