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മൗലിക അവകാശങ്ങള ും മൗലിക കടമകള ും
മൗലിക അവകാശങ്ങള ും
1. മൗലികാവകാശങ്ങളള ഇന്ത്യയ ളട മാഗ്നകർത്ത എന്ന് വിശശഷിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
2. യ എസിന്ളെ അവകാശ ബില്ലിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയും എട ത്തത്.
അവകാശങ്ങള ളട ആദ്യകാല ളതളിവ കൾ പ രാതന ഇന്ത്യയില ും ഇൊനില ും
ഉണ്ടായിര ന്ന .
3. മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന ഉെപ്പ നൽക കയ ും പരിരക്ഷിക്ക കയ ും
ളെയ്യ ന്നതിനാലാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് ശപര്
നൽകിയിരിക്ക ന്നത്, അത് രാജ്യത്തിന്ളെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ്. വയക്തികള ളട
സർവ്വശതാന്മ ഖമായ വികാസത്തിന് (ഭൗതിക, ബൗദ്ധിക, ധാർമ്മിക, ആത്മീയ)
ഏറ്റവ ും അതയന്ത്ാശപക്ഷിതമാളണന്ന അർത്ഥത്തില ും അവ ‘മൗലിക’മാണ്.
4. യഥാർത്ഥ ഭരണഘടനയിൽ ഏഴ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്ക ന്ന ,
എന്നിര ന്നാല ും, 44 -ആും ഭരണഘടനാ ശഭദ്ഗതി നിയമും, 1978 -ന് ശശഷും,
സവത്തവകാശും െദ്ദാക്കളപ്പട്ട , ഇശപ്പാൾ ആെ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ മാത്തമാണ്
അവശശഷിക്ക ന്നത്.
5. മൗലികാവകാശങ്ങള മായി ബന്ധളപ്പട്ട ശലഖനങ്ങൾ താളഴ ളകാട ക്ക ന്ന
 12- സുംസ്ഥാനത്തിന്ളെ നിർവ്വെനും.
 13- ഭാഗും -3 അളല്ലങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങള മായി ളപാര ത്തമില്ലാത്ത
നിയമങ്ങൾ.

6.മൗലികാവകാശങ്ങള ളട ശവർതിരിക്കൽ താളഴ ളകാട ക്ക ന്ന
o

ത ലയതയ്ക്ക ള്ള അവകാശും (ആർട്ടിക്കിള കൾ 14-18)
1. (എ) നിയമത്തിന് മ ന്നിൽ ത ലയതയ ും നിയമങ്ങള ളട ത ലയ
സുംരക്ഷണവ ും (ആർട്ടിക്കിൾ 14).
2. (ബി) മതും, വുംശും, ജ്ാതി, ലിുംഗും അളല്ലങ്കിൽ ജ്നനസ്ഥലും എന്നിവയ ളട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശവെനും നിശരാധിക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 15).
3. (സി) ളപാത ളതാഴിൽ കാരയങ്ങളിൽ അവസരങ്ങള ളട ത ലയത
(ആർട്ടിക്കിൾ 16).
4. (ഡി) ളതാട്ട കൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കല ും അതിന്ളെ ആൊര നിശരാധനവ ും
(ആർട്ടിക്കിൾ 17).
5. (ഇ) സസനികവ ും അക്കാദ്മികവ ും ഒഴിളകയ ള്ള പദ്വികൾ
നിർത്തലാക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 18).
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സവാതത്ന്ത്യത്തിന ള്ള അവകാശും (ആർട്ടിക്കിള കൾ 19–22)
o

സവാതത്ന്ത്യും സുംബന്ധിച്ച ആെ് അവകാശങ്ങള ളട സുംരക്ഷണും:
ക രവ ും.
 സുംസാരവ ും ആവിഷ്ാ
 അസുംബ്ലി.
 അശസാസിശയഷൻ
 ത്പസ്ഥാനും.
 വസതി
 ളതാഴിൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 19).

1.
2.
3.
4.

ക റ്റകൃതയങ്ങൾക്ക ള്ള ശിക്ഷയ മായി ബന്ധളപ്പട്ട സുംരക്ഷണും (ആർട്ടിക്കിൾ 20).
ജ്ീവന്ളെയ ും വയക്തി സവാതത്ന്ത്യത്തിന്ളെയ ും സുംരക്ഷണും (ആർട്ടിക്കിൾ 21).
ത്പാഥമിക വിദ്യാഭയാസത്തിന ള്ള അവകാശും (ആർട്ടിക്കിൾ 21 എ).
െില ശകസ കളിൽ അെസ്റ്റില ും തടങ്കലിൽ നിന്ന ും സുംരക്ഷണും (ആർട്ടിക്കിൾ 22).



െൂഷണത്തിളനതിരായ അവകാശും (ആർട്ടിക്കിള കൾ 23-24)



മന ഷയരില ും നിർബന്ധിത ളതാഴിലാളികളില ും ത്ടാഫിക് നിശരാധനും (ആർട്ടിക്കിൾ
23).
ട ികളില ും മറ്റ ും ക ട്ടികള ളട ളതാഴിൽ നിശരാധനും (ആർട്ടിക്കിൾ 24).
ഫാക്െ



മതസവാതത്ന്ത്യത്തിന ള്ള അവകാശും (ആർട്ടിക്കിൾ 25–28)














മനenceസാക്ഷിയ ളട സവാതത്ന്ത്യവ ും സവതത്ന്ത്മായ ളതാഴിൽ, മതത്തിന്ളെ
ആൊരവ ും ത്പൊരണവ ും (ആർട്ടിക്കിൾ 25).
മതപരമായ കാരയങ്ങൾ സകകാരയും ളെയ്യാന ള്ള സവാതത്ന്ത്യും (ആർട്ടിക്കിൾ 26).
ഏളതങ്കില ും മതളത്ത ശത്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നതിന ള്ള നിക തി അടയ്ക്ക ന്നതിൽ
നിന്ന ള്ള സവാതത്ന്ത്യും (ആർട്ടിക്കിൾ 27).
െില വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായ നിർശദ്ദശങ്ങൾ അളല്ലങ്കിൽ
ആരാധനകളിൽ പളങ്കട ക്ക ന്നതിൽ നിന്ന ള്ള സവാതത്ന്ത്യും (ആർട്ടിക്കിൾ 28).
ക രികവ ാം വിദ്യാഭ്യാസപരവ മായ അവകാശങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിള കൾ
സാാംസ്ാ
29-30)
ക രും എന്നിവയ ളട സുംരക്ഷണും (ആർട്ടിക്കിൾ
ഭാഷ, ലിപി, നയൂനപക്ഷങ്ങള ളട സുംസ്ാ
29).
വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാന ും നിയത്ന്ത്ിക്കാന ും നയൂനപക്ഷങ്ങള ളട
അവകാശും (ആർട്ടിക്കിൾ 30).
ഭ്രണഘടനാ പരിഹാരത്തിന ള്ള അവകാശാം (ആർട്ടിക്കിൾ 32)ഭ്രണഘടനയ ടട ഹൃദ്യവ ാം ആത്മാവ ാം.
െിട്ട് ഉൾളപ്പളടയ ള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾ നടപ്പാക്ക ന്നതിന് സ ത്പീുംശകാടതിളയ
സമീപിക്കാന ള്ള അവകാശും
(i) ഹഹബിയസ് ഹകാർപ്പസ്, (ii) മാൻഡാമസ്, (iii) നിഹരാധനാം, (iv) ടസർഹ്യാററി,
(v) ഹകവാ വാറന്ഹറാ (ആർട്ടിക്കിൾ 32).

ക ിക്ക ന്നതിന ള്ള പാർലളമന്െിന്ളെ
7.മൗലികാവകാശങ്ങൾ പരിഷ്ര
ക െിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 33 പെയ ന്ന .

അധികാരളത്ത
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8. ആർട്ടിക്കിൾ 34 ആശയാധനനിയമളത്തപ്പറ്റി ത്പതിപാദ്ിക്ക ന്ന
9. ആർട്ടിക്കിൾ 35 മൗലികാവകാശങ്ങൾ സകകാരയും ളെയ്യ ന്നതിന് ആവശയമായ
നിയമനിർമ്മാണളത്തക്ക െിച്ച് ത്പതിപാദ്ിക്ക ന്ന
10. പൗരന്മാർക്ക് മാത്തും ലഭയമായ മൗലികാവകാശങ്ങൾ - 15, 16, 19, 29, 30.
11. മൗലികാവകാശങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക ും അല്ലാത്തവർക്ക ും ലഭയമാണ്-14, 20, 21, 21 എ,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

മൗലിക കടമകൾ
1. അവർ പൗരന്മാർക്ക് 11 മാർഗ്ഗനിർശദ്ദശങ്ങള ളട ഒര കൂട്ടമാണ്.
2. യഥാർത്ഥ ഭരണഘടന FD- കളളക്ക െിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
3. ഈ ആശയും മ ൻ ശസാവിയറ്റ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് എട ത്തത്, ഇശപ്പാൾ
െഷയയിൽ ശപാല ും അവ ഇല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ കടമകളളക്ക െിച്ച ള്ള ഒര
ത്പശതയക അധയായമ ള്ള അത്തരളമാര ത്പധാന കൗണ്ടിയാണ് ജ്പ്പാൻ മാത്തും.
4. 1976 -ൽ പൗരന്മാര ളട മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ശെർത്തിട്ട ണ്ട്. 2002 -ൽ
ഒര ഫണ്ടളമന്െൽ ഡയൂട്ടി കൂടി ശെർത്ത .
5. 1975 ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രൂപീകരിച്ച സവരൺ സിുംഗ് കമ്മിറ്റിയ ളട
ശ പാർശകൾക്കന സരിച്ചാണ് അവ കൂട്ടിശച്ചർക്കളപ്പട്ടത്. അത് 8 അടിസ്ഥാനപരമായ
കടമകൾ മാത്തമാണ്. എന്നിര ന്നാല ും, ശിക്ഷാ ഭാഗളത്ത സർക്കാർ സവാഗതും ളെയ്തില്ല.
6. ഒര പ തിയ ഭാഗും - 4 എ, ഒര പ തിയ ആർട്ടിക്കിൾ 51 എ, 42 ആും ഭരണഘടനാ
ശഭദ്ഗതി നിയമും, 1976. ത്പകാരും പത്ത് െ മതലകൾ 51 എയിൽ ശെർത്ത . നിലവിൽ
പതിളനാന്ന് കടമകള ണ്ട്.
7. 86 -ആും ശഭദ്ഗതി നിയമും 2002 -ൽ 11 -മത് അടിസ്ഥാന െ മതല ശെർത്ത .

മൗലിക കടമകള ളട ലിസ്റ്റ് താളഴ ളകാട ക്ക ന്ന








ഭരണഘടന അന സരിക്ക കയ ും അതിന്ളെ ആദ്ർശങ്ങളളയ ും സ്ഥാപനങ്ങളളയ ും,
ശദ്ശീയ പതാകളയയ ും ശദ്ശീയ ഗാനളത്തയ ും ബഹ മാനിക്ക ക;
സവാതത്ന്ത്യത്തിനായ ള്ള ശദ്ശീയ ശപാരാട്ടത്തിന് ത്പശൊദ്നമായ ഉദ്ാത്തമായ
ആദ്ർശങ്ങളള പരിപാലിക്ക കയ ും പിന്ത് ടര കയ ും ളെയ്യ ക;
ഇന്ത്യയ ളട പരമാധികാരവ ും ഐകയവ ും അഖണ്ഡതയ ും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാന ും
സുംരക്ഷിക്കാന ും;
രാജ്യളത്ത സുംരക്ഷിക്കാന ും ശദ്ശീയ ശസവനും ളെയ്യാന ും ആവശയളപ്പട ശപാൾ;
മതപരവ ും ഭാഷാപരവ ും ത്പാശദ്ശികവ ും വിഭാഗീയവ മായ
സവവിധയങ്ങൾക്കതീതമായി ഇന്ത്യയിളല എല്ലാ ജ്നങ്ങൾക്കിടയില ും ഐകയവ ും
ളപാത സാശഹാദ്രയ മശനാഭാവവ ും ശത്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നതിന ും സ്ത്തീകള ളട
അന്ത്സ്സിളന അപമാനിക്ക ന്ന രീതികൾ ഉശപക്ഷിക്ക ന്നതിന ും;
ക രത്തിന്ളെ സപന്നമായ സപതൃകളത്ത
രാജ്യത്തിന്ളെ സുംശയാജ്ിത സുംസ്ാ
വിലമതിക്ക ന്നതിന ും സുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ും;
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വനങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, നദ്ികൾ, വനയജ്ീവികൾ എന്നിവയ ൾളപ്പളടയ ള്ള ത്പകൃതി
പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ും ളമച്ചളപ്പട ത്ത ന്നതിന ും ജ്ീവജ്ാലങ്ങശളാട്
അന കപയ ണ്ടാക്ക ന്നതിന ും;
ശാസ്ത്തീയ മശനാഭാവും, മാനവികത, അശനവഷണത്തിന്ളെയ ും
ക ണത്തിന്ളെയ ും മശനാഭാവും എന്നിവ വികസിപ്പിക്ക ന്നതിന്;
പരിഷ്ര
ളപാത സവത്ത് സുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ും അത്കമും തടയ ന്നതിന ും;
വയക്തിഗതവ ും കൂട്ടായത മായ ത്പവർത്തനത്തിന്ളെ എല്ലാ ശമഖലകളില ും
മികവിശലക്ക് പരിത്ശമിക്ക ക, അങ്ങളന രാജ്യും നിരന്ത്രമായ പരിത്ശമങ്ങള ളടയ ും
ശനട്ടങ്ങള ളടയ ും ഉയർന്ന തലങ്ങളിശലക്ക് ഉയര ും;
ആെിന ും പതിനാല് വയസിന ും ഇടയിൽ ത്പായമ ള്ള തന്ളെ ക ട്ടിക്ക് അളല്ലങ്കിൽ
വാർഡിന് വിദ്യാഭയാസത്തിന ള്ള അവസരങ്ങൾ നൽക ക. ഈ ഡയൂട്ടി 86 ആും
ഭരണഘടനാ ശഭദ്ഗതി നിയമും, 2002 ശെർത്ത .

