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ആമുഖം, യൂണിയൻ & പൗരത്വം അനുച്ഛേദങ്ങൾ 

ആമുഖം (Preamble) 

1. 'Preamble' എന്ന പദം ഭരണഘടനയുടട ആമുഖം ആണ.് ഇത് ്ഭരണഘടനയുടട ഒരു 

സംഗ്രഹഛമോ സത്തഛയോ ആണ.് 

2. അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയോണ ്ആദയം, ഒരു ആമുഖം ആരംഭിച്ചത്.് 

3. എൻ.എ. പാൽകിവാല ആമുഖടത്ത 'ഭരണഘടനയുടട ത്ിരിച്ചറിയൽ കോർഡ'് എന്ന ്

വിഛേഷിപ്പിച്ചു. 

4. ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിൽ ടനഹറ്ു മുഛന്നോട്ടുവച്ച ‘ലക്ഷ്യ ഗ്പഛമയടത്ത’ 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളത്ോണ ്ആമുഖം. 

5. ആമുഖം ഇത്ുവടര ഒരു ത്വണ മോഗ്ത്ഛമ ഛഭദരത്ി ടചയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത്ോയത് ്1976 ടല 42 -

ആം ഛഭദരത്ി നിയമം. ആ ഛഭദരത്ിയിൽ മൂന്ന ്വോക്കുകൾ ഛചർത്തിട്ടുണ്്ട - 

സോമൂഹയേോസ്ഗ്ത്ം, ടസകയുലർ, ഇന്റഗ്രിറ്റി. 

6. ആമുഖം നോല ്ഛചരുവകൾ അടെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ടവളിടപ്പടുത്തുന്നു: 

7. ഭരണഘടനയുടട അധികോരത്തിനട്റ ഉറവിടം: ഇന്ത്യൻ ജനത്യിൽ നിന്നോണ ്

ഭരണഘടന അത്ിനട്റ അധികോരം ഛനടിയടത്ന്ന ്ആമുഖം പറയുന്നു. 

8. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥോനത്തിനട്റ സവഭോവം: ഇത്് ഇന്ത്യടയ ഒരു പരമോധികോരിയും 

ഛസോഷയലിസ്റ്ും മഛത്ത്ര ജനോധിപത്യവും റിപ്പബ്ലിക്കൻ രോഷ്ഗ്ടീയവും ആയി 

ഗ്പഖയോപിക്കുന്നു. 

9. ഭരണഘടനയുടട ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിടല പൗരന്മോർക്ക ്നീത്ി, സവോത്ഗ്ന്ത്യം, സമത്വം, 

സോഛഹോദരയം എന്നിവ നൽകോൻ. 

10. ഭരണഘടന അംരീകരിച്ച ത്ീയത്ി: 26 നവംബർ 1949. 

11. ബബറൂബാരി യൂണിയൻ മകസിൽ (1960) - ആമുഖം ഭരണഘടനയുടട ഭോരമടെന്ന ്

സുഗ്പീം ഛകോടത്ി പറഞ്ഞു. 

12. മകശവാനന്ദ ഭാരതി മകസിൽ (1973) - സുഗ്പീം ഛകോടത്ി ഛനരടത്തയുള്ള 

അഭിഗ്പോയം നിരസിക്കുകയും ആമുഖം ഭരണഘടനയുടട ഭോരമോടണന്ന ്

അഭിഗ്പോയടപ്പടുകയും ടചയ്തു. 

13. ആമുഖം നിയമനിർമ്മോണ സഭയുടട അധികോര ഛഗ്സോത്ഛസോ നിയമനിർമ്മോണ 

സഭയുടട അധികോരങ്ങൾക്കുള്ള നിഛരോധനഛമോ അെ. ആമുഖത്തിടല വയവസ്ഥകൾ 

ഛകോടത്ിയിൽ നടപ്പോക്കോനോകിെ, അത്ോയത്്, അത്് നയോയീകരിക്കോനോവിെ. 
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യൂണിയൻ & ടടറിട്ടറി   

1. ഭരണഘടനയുടട ഒന്നോം ഭോരം ഗ്പകോരമുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ 1 മുത്ൽ 4 വടര 

യൂണിയനും അത്ിനട്റ ഗ്പഛദേവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടത്ോണ.് 

2. ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഇന്ത്യടയ, അത്ോയത് ്ഭോരത്ടത്ത ഒരു 'സംസ്ഥോനങ്ങളുടട യൂണിയൻ' 

ആയി ഗ്പഖയോപിക്കുന്നു. 

3. ആർട്ടിക്കിൾ 2 പോർലടമനറ്ിടന 'യൂണിയൻ ഓഫ ്ഇന്ത്യയിൽ അംരീകരിക്കുക, 

അടെങ്കിൽ പുത്ിയ സംസ്ഥോനങ്ങൾ അനുഛയോജയടമന്ന ്ഛത്ോന്നുന്ന അത്തരം 

വയവസ്ഥകളിലും വയവസ്ഥകളിലും സ്ഥോപിക്കോൻ' അധികോരടപ്പടുത്തുന്നു.     

അങ്ങടന, ആർട്ടിക്കിൾ 2 പോർലടമനറ്ിന ്രണ്്ട അധികോരങ്ങൾ നൽകുന്നു: (എ) 

ഇന്ത്യയുടട പുത്ിയ സംസ്ഥോനങ്ങളിഛലക്ക ്ഗ്പഛവേിക്കോനുള്ള അധികോരം; കൂടോടത് 

(ബി) പുത്ിയ സംസ്ഥോനങ്ങൾ സ്ഥോപിക്കോനുള്ള അധികോരം. 

4. ആർട്ടിക്കിൾ 3 ഇന്ത്യൻ യൂണിയനട്റ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥോനങ്ങളിടല 

രൂപീകരണഛമോ മോറ്റങ്ങഛളോ ആണ.് മടറ്റോരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞോൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 3 

ഇന്ത്യൻ യൂണിയനട്റ ഘടക സംസ്ഥോനങ്ങളിടല ഗ്പഛദേങ്ങളുടട ആന്ത്രിക പുന 

ഗ്കമീകരണടത്തക്കുറിച്ച ്സംസോരിക്കുന്നു. 

5. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിടല സംസ്ഥോനങ്ങളുടട പുനorganസംഘടനയിൽ ഗ്പധോനടപ്പട്ട ചില 

കമ്മിറ്റികൾ - ധർ കമ്മീഷൻ, ടജവിപി കമ്മിറ്റി, ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ, ഛസ്റ്റ്റ്സ ്റീ 

ഓർരനനഛസഷൻ കമ്മീഷൻ (ആദയഛത്തത് ്1956 ൽ ആയിരുന്നു). 

6. 1956 -ന ്ഛേഷം മഹോരോഷ്ഗ്ടയും രുജറോത്തുമോയി 1956 -ന ്ഛേഷം രൂപീകരിച്ച പുത്ിയ 

സംസ്ഥോനങ്ങൾ 1960 -ൽ ഛരോവ, ദോമൻ, ദിയു ഇന്ത്യ ഛപോർച്ചുരീസുകോരിൽ നിന്ന ്ഈ 

മൂന്ന ്ഗ്പഛദേങ്ങളും 1961 -ൽ ഒരു ഛപോലീസ ്നടപടിയിലൂടട സവന്ത്മോക്കി. നിയമം, 1962. 

പിന്നീട,് 1987 ൽ, ഛരോവയ്ക്ക ്1963 ൽ നോരോലോൻഡ്, 1966 ൽ ഹരിയോന, ചണ്ഡീരഡ്, 

ഹിമോചൽ ഗ്പഛദേ,് മണിപ്പൂർ, ഗ്ത്ിപുര, ഛമഘോലയ, 1972, സിക്കിം, 1974-75, മിഛസോറോം, 

അരുണോചൽ ഗ്പഛദേ്, ഛരോവ 1987 ൽ , 2000 ൽ േത്തീസ്ഗഡ്, ഉത്തരോഖണ്ഡ,് ജോർഖണ്ഡ,് 

ഇഛപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2014 ജൂൺ 2 ന ്ടത്ലങ്കോന. 

ഇന്ത്യയിടല പൗരത്വം  

1. രണ്ടോം ഭോരം ഛലഖനങ്ങൾ 5-11 ഉൾടക്കോള്ളുന്നു. 

2. ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിടല പൗരന്മോർക്ക ്ഇനിപ്പറയുന്ന അവകോേങ്ങളും 

അവകോേങ്ങളും നൽകുന്നു (കൂടോടത് അത്് അനയഗ്രഹജീവികൾക്ക ്

നിഛഷധിക്കുന്നു): 

 ആർട്ടിക്കിൾ 15, 16, 19, 29 & 30 ഗ്പകോരം അവകോേങ്ങൾ നൽകുന്നു. 
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 ഛലോകസ്ഭയിഛലക്കും സംസ്ഥോന നിയമസഭയിഛലക്കുമുള്ള ത്ിരടഞ്ഞടുപ്പിൽ 

ഛവോട്ടുടചയ്യോനുള്ള അവകോേം. 

 പോർലടമന്റിടലയും സംസ്ഥോന നിയമസഭയിടലയും അംരത്വത്തിനോയി 

മത്സരിക്കോനുള്ള അവകോേം. 

 ചില ടപോത്ു ഓഫീസുകൾ വഹിക്കോനുള്ള ഛയോരയത്, അത്ോയത്,് രോഷ്ഗ്ടപത്ി, 

ഇന്ത്യയുടട ഉപരോഷ്ഗ്ടപത്ി, സുഗ്പീം ഛകോടത്ിയിടലയും നഹഛക്കോടത്ികളിടലയും 

ജഡ്ജിമോർ, സംസ്ഥോന രവർണർ, ഇന്ത്യയുടട അഛറ്റോർണി ജനറൽ, സംസ്ഥോനങ്ങളുടട 

അഡവഛക്കറ്റ ്ജനറൽ. 

    3. ഭരണഘടനയുടട ത്ുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മോരോയ വയക്തികളുടട പൗരത്വം 

മോഗ്ത്മോണ ്ആർട്ടിക്കിൾ 5-8 നകകോരയം ടചയ്യുന്നത്്. കൂടോടത്, ഈ ഛലഖനങ്ങൾ 

നമഛഗ്രഷൻ ഗ്പശ്നങ്ങൾ കണക്കിടലടുക്കുന്നു. 

    4.ഏടത്ങ്കിലും വിഛദേരോജയത്തിന്ടറ പൗരത്വം സവഛമധയോ ഛനടിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 

ഒരു വയക്തിയും ഇന്ത്യൻ പൗരനോകുകഛയോ ഇന്ത്യൻ പൗരനോയി 

കണക്കോക്കടപ്പടുകഛയോ ടചയ്യരുത്് (ആർട്ടിക്കിൾ 9). 

    5.പോർലടമന്റ് ഉണ്ടോക്കിയ ഏടത്ങ്കിലും നിയമത്തിടല വയവസ്ഥകൾക്്ക 

വിഛധയമോയി, ഇന്ത്യൻ പൗരനോയി കണക്കോക്കടപ്പടുന്ന അടെങ്കിൽ കരുത്ടപ്പടുന്ന 

ഓഛരോ വയക്തിയും അത്തരം പൗരനോയി ത്ുടരും. 

    6.പൗരത്വം ഏടറ്റടുക്കുന്നത്ും അവസോനിപ്പിക്കുന്നത്ും പൗരത്വവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട 

മടറ്റെോ കോരയങ്ങളും സംബന്ധിച്്ച പോർലടമന്റിന് അധികോരമുണ്ടോകും 

(ആർട്ടിക്കിൾ 11). 

   7.അത്ിനോൽ, 1986, 1992, 2003, 2005 ലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2015 ലും ഛഭദരത്ി വരുത്തിയ 

1955 ടല പൗരത്വ നിയമം പോർലടമന്റ ്നടപ്പിലോക്കി. ഛഭദരത്ി ബിൽ 2016 ഇഛപ്പോഴും 

ത്ീർച്ചടപ്പടുത്തിയിട്ടിെ. 

   8.പൗരത്വ നിയമഗ്പകോരം പൗരത്വം ഛനടുന്നത്ിനുള്ള അഞ്ച ്രീത്ികൾ ഇവയോണ് 

 ജനനത്താൽ. 

 ഡിസന്റ ്വഴി. 

 രജിസ്മരടഷൻ വഴി. 

 രപകൃതിവൽക്കരണം വഴി 

 ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ േമേബതങ്കില ം രപമേശം ഏബേട ക്ക ന്നതിലൂബട. 

   9.പൗരത്വം നഷ്ടടപ്പടുന്നത് ്- പിരിച്ചുവിടൽ, ഉഛപക്ഷ്ിക്കൽ, അഭോവം എന്നിവയോണ്. 

  10.ഇന്ത്യ ഒറ്റ പൗരത്വം നൽകുന്നു. 

 11. PIO- 19-08-2002-ടല ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ോലയ പദ്ധത്ി ഗ്പകോരം PIO കോർഡ് ഉടമയോയി 

രജിസ്റ്ർ ടചയ്ത  ഒരു വയക്തി. 
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 12. OCI- 1955 ടല പൗരത്വ നിയമഗ്പകോരം വിഛദേ പൗരനോയി രജിസ്റ്ർ ടചയ്തിട്ടുള്ള 

വയക്തി.   OCI സ്ീ്ം 02-12-2005 മുത്ൽ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

  13.ഇഛപ്പോൾ രണ്്ട സ്ീ്മുകളും 2015 ജനുവരി 9 മുത്ൽ ഗ്പോബലയത്തിൽ വന്നു. 
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