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സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശക തതവങ്ങൾ (DPSP) 

ഭരണഘടനയിറെ നാൊം ഭാഗം ഇനിപ്പെയുന്ന അനുദ്ദേദങ്ങൾ 

ഉൾറകാള്ളുന്നു: 

 ആർട്ടിക്കിൾ 36: നിർവ്വചനം 

 ആർട്ടിക്കിൾ 37: ഈ ഭാഗത്ത ്അടങ്ങിയിരികുന്ന തതവങ്ങളുറട പ്രദ്ദയാഗം 

 ആർട്ടിക്കിൾ 38: ജനങ്ങളുറട ദ്ദേമറത്ത ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികുന്നതിനായി ഒരു 

സാമൂഹിക പ്കമം ഉെപ്പാകാൻ സംസ്ഥാനം 

 ആർട്ടിക്കിൾ 39: സംസ്ഥാനം രാെിദ്ദകണ്ട ചിെ നയ തതവങ്ങൾ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 39 എ: തുെയ നീതിയും സൗജനയ നിയമ സഹായവും 

 ആർട്ടിക്കിൾ 40: പ്ഗാമരഞ്ചായത്തുകളുറട സംഘടന 

 ആർട്ടിക്കിൾ 41: ദ്ദജാെി റചയ്യാനുള്ള അവകാശം, ചിെ അവസരങ്ങളിൽ 

വിദയാഭയാസം, റരാതു സഹായം എന്നിവ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 42: ദ്ദജാെിയുറടയും പ്രസവാനുകൂെയത്തിനറ്െയും നയായവും 

മാനുഷികവുമായ വയവസ്ഥകൾകുള്ള വയവസ്ഥ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 43: ജീവനകാർകുള്ള കൂെി മുതൊയവ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 43 എ: വയവസായങ്ങളുറട നടത്തിപ്പിൽ റതാഴിൊളികളുറട 

രങ്കാളിത്തം 

 ആർട്ടിക്കിൾ 44: രൗരന്മാർകുള്ള ഏകീകൃത സിവിൽ ദ്ദകാഡ് 

 ആർട്ടിക്കിൾ 45: കുട്ടികൾക ്സൗജനയവും നിർബന്ധിതവുമായ 

വിദയാഭയാസത്തിനുള്ള വയവസ്ഥ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 46: രട്ടികജാതി, രട്ടികവർഗ്ഗ, മറ്റ ്ദുർബെ വിഭാഗങ്ങളുറട വിദയാഭയാസ, 

സാമ്പത്തിക താൽപ്പരയങ്ങൾ ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികൽ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 47: ദ്ദരാഷകാഹാര നിെവാരവും ജീവിത നിെവാരവും 

ഉയർത്തുന്നതിനും റരാതുജനാദ്ദരാഗയം റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിനറ്െ 

കടമ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 48: കൃഷിയുറടയും മൃഗസംരേണത്തിനറ്െയും ഓർഗനനദ്ദസഷൻ 

 ആർട്ടിക്കിൾ 48 എ: രരിസ്ഥിതി സംരേണവും റമച്ചറപ്പടുത്തെും വനങ്ങളുറടയും 

വനയജീവികളുറടയും സംരേണം 

 ആർട്ടിക്കിൾ 49: ദ്ദദശീയ പ്രാധാനയമുള്ള സ്മാരകങ്ങളുറടയും സ്ഥെങ്ങളുറടയും 

വസ്തുകളുറടയും സംരേണം 

 ആർട്ടിക്കിൾ 50: എക്സികയൂട്ടീവിൽ നിന്ന ്ജുഡീഷയെിറയ ദ്ദവർതിരികുക 

 ആർട്ടിക്കിൾ 51: അന്താരാഷ്പ്ട സമാധാനത്തിനറ്െയും സുരേയുറടയും 

ദ്ദപ്രാത്സാഹനം 

സവിദ്ദശഷതകൾ  

 ഇന്തയൻ ഭരണഘടനയുറട ഭാഗം 4-ൽ 36-51 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കളുകളിൽ  അവ 

രരാമർശികറപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. 
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 ഭരണഘടനയുറട ദ്ദനാവൽ സവിദ്ദശഷതകൾ എന്ന ്വിളികുന്നു. 

 ഐെിഷ ്ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന ്പ്രദ്ദചാദനം ഉൾറകാണ്്ട. 

 ഇന്തയാ ഗവൺറമനെ് ്ആക്റ്റ,് 1935 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്പ്ടുറമന്െസ് ്ഓഫ ്

ഇൻസ്പ്ടേൻസിന ്സമാനമാണ.് 

 മൗെികാവകാശങ്ങൾറകാപ്പം, അവറര ഭരണഘടനയുറട മനസ്സാേി എന്ന ്

വിളികുന്നു. 

 നയങ്ങൾ രൂരീകരികുദ്ദമ്പാഴും നിയമങ്ങൾ ആവിഷക്രികുദ്ദമ്പാഴും സംസ്ഥാനം 

മനസ്സിൽ സൂേിദ്ദകണ്ട ആദർശങ്ങറളയാണ് ‘ദ്ദേറ്റ ്ദ്ദരാളിസിയുറട ഡയെക്റ്റീവ ്

തതവങ്ങൾ’ സൂചിപ്പികുന്നത.് നിയമനിർമ്മാണ, നിർവ്വഹണ, ഭരണരരമായ 

കാരയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന ്ഭരണഘടനാരരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറെങ്കിൽ 

ശുരാർശകൾ ഇവയാണ.് 

 DPSP- കൾ ഒരു ആധുനിക ജനാധിരതയ രാഷ്പ്ടത്തിന ്വളറര സമപ്ഗമായ സാമ്പത്തിക, 

സാമൂഹിക, രാഷ്പ്ടീയ രരിരാടിയാണ.് ഭരണഘടനയുറട ആമുഖത്തിൽ 

പ്രതിരാദിച്ചിരികുന്ന നീതി, സവാതപ്ന്തയം, സമതവം, സാദ്ദഹാദരയം എന്നിവയുറട 

ഉയർന്ന ആദർശങ്ങൾ സാോത്കരികുകയാണ ്അവർ െേയമിടുന്നത.് അവർ ഒരു 

'ദ്ദേമരാഷ്പ്ടം' എന്ന ആശയം ഉൾറകാള്ളുന്നു. 

 ഡയെക്റ്റീവ ്തത്തവങ്ങൾ നയായീകരികാനാകാത്ത സവഭാവമാണ,് അതായത,് 

അവയുറട െംഘനത്തിന ്ദ്ദകാടതികൾ നിയമരരമായി നടപ്പാകാനാകിെ. 

അതിനാൽ, അവ നടപ്പാകാൻ സർകാരിറന (ദ്ദകപ്ര, സംസ്ഥാന, പ്രാദ്ദദശിക) 

നിർബന്ധികാൻ കഴിയിെ. എന്നിരുന്നാെും, ഭരണഘടന (ആർട്ടികിൾ 37) തറന്ന ഈ 

തതവങ്ങൾ രാജയത്തിനറ്െ ഭരണത്തിന ്അടിസ്ഥാനമാറണന്നും നിയമങ്ങൾ 

നിർമ്മികുന്നതിൽ ഈ തതവങ്ങൾ പ്രദ്ദയാഗിദ്ദകണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 

കടമയായിരികുറമന്നും രെയുന്നു. 

 നിർേിഷ്ട തതവങ്ങളുറട വയവസ്ഥകൾ വിശാെമായി തരംതിരിച്ചിരികുന്നു- 

1. ദ്ദസാഷയെിേ ്തതവങ്ങൾ. 

2. ഗാന്ധിയൻ തതവങ്ങൾ. 

3. െിബെൽ ബൗദ്ധിക തതവങ്ങൾ 
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DPSP- കളിറെ ചിെ പ്രധാന അനുദ്ദേദങ്ങൾ 

 നീതി, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്പ്ടീയ- എന്നിവയിെൂറട വയാരിച്ചുകിടകുന്ന 

ഒരു സാമൂഹിക പ്കമം ഉെപ്പുവരുത്തി ജനങ്ങളുറട ദ്ദേമം ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികാനും 

വരുമാനം, രദവി, സൗകരയങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിറെ അസമതവം 

കുെയ്കാനും (ആർട്ടികിൾ 38). 

 (എ) എൊ രൗരന്മാർകും മതിയായ ഉരജീവന മാർഗ്ഗത്തിനുള്ള അവകാശം 

ഉെപ്പാകാൻ; (ബി) റരാതുനന്മയ്കായി സമൂഹത്തിനറ്െ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുറട 

തുെയമായ വിതരണം; (സി) സമ്പത്തിന്റെ ഏകാപ്ഗതയും ഉൽരാദന മാർഗങ്ങളും 

തടയുക; (ഡി) രുരുഷന്മാർകും സ്പ്തീകൾകും തുെയ ദ്ദജാെിക ്തുെയ ദ്ദവതനം; (ഇ) 

നിർബന്ധിത രീഡനത്തിറനതിറര റതാഴിൊളികളുറടയും കുട്ടികളുറടയും 

ആദ്ദരാഗയവും ശക്തിയും സംരേികൽ; കൂടാറത (എഫ)് കുട്ടികളുറട 

ആദ്ദരാഗയകരമായ വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 39). 

 തുെയ നീതി ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികാനും ദരിപ്ദർക ്സൗജനയ നിയമ സഹായം നൽകാനും 

(ആർട്ടിക്കിൾ 39 എ). 42 -ാാമത ്ഭരണഘടനാ ദ്ദഭദഗതി നിയമം, 1976 ഇത ്

കൂട്ടിദ്ദച്ചർത്തു. 

 റതാഴിെിൊയ്മ, വാർദ്ധകയം, ദ്ദരാഗം, നവകെയം എന്നിവയിൽ ദ്ദജാെി റചയ്യാനുള്ള 

അവകാശം, വിദയാഭയാസം, റരാതു സഹായം എന്നിവ ഉെപ്പാകുന്നതിന ്

(ആർട്ടിക്കിൾ 41). 

 ദ്ദജാെികും പ്രസവാവസാനത്തിനും നീതിയും മാനുഷികവുമായ സാഹചരയങ്ങൾ 

ഒരുകുന്നതിന ്(ആർട്ടിക്കിൾ 42). 

 വയവസായങ്ങളുറട നടത്തിപ്പിൽ റതാഴിൊളികളുറട രങ്കാളിത്തം 

ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടരടികൾ നകറകാള്ളാൻ (ആർട്ടിക്കിൾ 43 എ). 1976 -

റെ 42 -ആം ഭരണഘടനാ ദ്ദഭദഗതി നിയമവും ദ്ദചർത്തു. 

 പ്ഗാമരഞ്ചായത്തുകറള സംഘടിപ്പികുകയും അവയ്ക ്സവയം അധികാരത്തിനറ്െ 

യൂണിറ്റുകളായി പ്രവർത്തികാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നതിന ്ആവശയമായ അധികാരങ്ങളും 

അധികാരങ്ങളും നൽകുകയും റചയ്യുക (ആർട്ടിക്കിൾ 40). 

 പ്ഗാമീണദ്ദമഖെയിൽ വയക്തിഗത അറെങ്കിൽ സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടിൽ 

വയവസായങ്ങറള ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികുന്നതിന ്(ആർട്ടിക്കിൾ 43). 

 ആദ്ദരാഗയത്തിന ്ഹാനികരമായ െഹരി രാനീയങ്ങളും മരുന്നുകളും കഴികുന്നത ്

നിദ്ദരാധികാൻ (ആർട്ടിക്കിൾ 47). 

 രശുകറളയും കന്നുകുട്ടികറളയും മറ്റ ്രശുകറളയും കന്നുകാെികറളയും 

റകാെുന്നത ്നിദ്ദരാധികാനും അവയുറട പ്രജനനം റമച്ചറപ്പടുത്താനും (ആർട്ടിക്കിൾ 

48). 
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 രാജയറമമ്പാടുമുള്ള എൊ രൗരന്മാർകും ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ ദ്ദകാഡ് ഉെപ്പാകാൻ 

(ആർട്ടിക്കിൾ 44). 

 എൊ കുട്ടികൾകും ആെ ്വയസ്സ ്രൂർത്തിയാകുന്നതുവറര കുട്ടികാെറത്ത 

രരിചരണവും വിദയാഭയാസവും നൽകുന്നതിന ്(ആർട്ടിക്കിൾ 45). കൂടാറത, 86 -ആം 

ഭരണഘടനാ ദ്ദഭദഗതി നിയമം 2002 -ൽ ദ്ദഭദഗതി വരുത്തി. 

 സംസ്ഥാനത്തിനറ്െ റരാതു ദ്ദസവനങ്ങളിറെ എക്സികയൂട്ടീവിൽ നിന്ന ്ജുഡീഷയെിറയ 

ദ്ദവർതിരികുന്നതിന ്(ആർട്ടിക്കിൾ 50). 

 അന്താരാഷ്പ്ട സമാധാനവും സുരേിതതവവും ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികുന്നതിനും 

രാജയങ്ങൾകിടയിൽ നയായവും മാനയവുമായ ബന്ധം നിെനിർത്തുന്നതിനും; 

അന്തർദ്ദദശീയ നിയമങ്ങദ്ദളാടും ഉടമ്പടി ബാധയതകദ്ദളാടും ആദരവ ്വളർത്താനും, 

അന്താരാഷ്പ്ട തർകങ്ങൾ മധയസ്ഥതയിെൂറട രരിഹരികാൻ ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികാനും 

(ആർട്ടിക്കിൾ 51). 

  2002-റെ 86-ആം ദ്ദഭദഗതി നിയമം ആർട്ടികിൾ 45-റെ വിഷയറത്ത മാറ്റി, പ്രാഥമിക 

വിദയാഭയാസം ആർട്ടികിൾ 21 എ പ്രകാരം മൗെികാവകാശമാകി. ദ്ദഭദഗതി റചയ്യറപ്പട്ട 

നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്തിന ്എൊ കുട്ടികളും ആെു വയസ്സ ്രൂർത്തിയാകുന്നതുവറര 

കുട്ടികാെറത്ത രരിചരണവും വിദയാഭയാസവും നൽകണം. 

 2011 റെ 97-ആം ദ്ദഭദഗതി നിയമം സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഒരു 

രുതിയ നിർദ്ദേശ തതവം ദ്ദചർത്തു. സവദ്ദമധയാ രൂരീകരണം, സവയംഭരണാധികാരം, 

ജനാധിരതയ നിയപ്ന്തണം, സഹകരണ റസാനസറ്റികളുറട റപ്രാഫഷണൽ 

മാദ്ദനജുറമന്െ ്എന്നിവ ദ്ദപ്രാത്സാഹിപ്പികുന്നതിന ്സംസ്ഥാനം ആവശയമാണ ്

(ആർട്ടികിൾ 43 ബി). 

 സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ ്DPSPകൾ. 
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