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സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം (ആർട്ടിക്കിൾ 14 - 18)
സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവർക്ും ത്ുല്യ പരിഗണന നൽകുന്നു,
വിവിധ കാരണങ്ങൾ മൂല്മുള്ള വിവവചനം ത്ടയുന്നു, പപാത്ു പത്ാഴില്ിന്പെ കാരയങ്ങളിൽ
എല്ലാവവരയും ത്ുല്യരായി പരിഗണിക്ുന്നു, പത്ാട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാത്ാക്ുന്നു, (സർ, ൊയ് ബഹദൂർ
മുത്ല്ായവ) പദവികൾ ഒഴിവാക്ുന്നു.
ഈ വല്ഖനത്തിൽ, വകരള പിഎസ്സി പരീക്ഷകളുപട വീക്ഷണവകാണിൽ നിന്ന് ത്ുല്യത്യ്ക്ുള്ള
അവകാശപത്തക്ുെിച്ും അനുബന്ധ ഭരണഘടനാ വയവസ്ഥകപളക്ുെിച്ും നിങ്ങൾക്് എല്ലാം
വായിക്ാം.

ത്ുല്യത്യ്ക്ക്കുള്ള അവകാശം
സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശപത്തക്ുെിച്് അെിയുന്നത്ിന് മുമ്പ്, അത്്
എന്താപണന്നത്ിപനക്ുെിച്് ഒരു ആശയം ല്ഭിക്ുന്നത്ിന് സമത്വത്തിന്പെ വിവിധ ത്രങ്ങൾ
ഉവദയാഗാർത്ഥികൾ അെിഞ്ഞിരിക്ണം. അത്് നമ്മുപട ആമുഖത്തില്ും പരാമർശിച്ിട്ടുണ്ട്.
സമത്വത്തിന്പെ വിവിധ ത്രങ്ങളാണ്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

സവാഭാവികം
സാമൂഹിക
സിവിൽ
രാഷ്്്ടീയം
സാമ്പത്തിക
നിയമപരമായ

ഇന്തയൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്ുന്ന മൗല്ികാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ത്ുല്യത്യ്ക്ുള്ള
അവകാശം. ഈ അവകാശം ഉൾപക്ാള്ളുന്നത്് എന്താപണന്ന് മനസ്സില്ാവക്ണ്ടത്് വളപര
്പധാനമാണ്.
ത്ുല്യത്യ്ക്ുള്ള അവകാശത്തിന് കീഴില്ുള്ള ഭരണഘടനയുപട അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ
ചുവപട നൽകുന്നു.

ത്ുല്യത്യ്ക്ക്കുള്ള അവകാശം
Article

ഹ്രസവ വിവരണം

Article
14

മത്ം, വംശം, ജാത്ി, ല്ിംഗവഭദം അപല്ലങ്കിൽ ജനനസ്ഥല്ം എന്നിവയുപട
വപരിൽ ഒരു വയക്തിക്ും ഇന്തയയുപട ്പവദശത്തിനുള്ളിൽ നിയമങ്ങളുപട
ത്ുല്യ പരിരക്ഷ ഭരണകൂടം നിവഷ്ധിക്രുത്്.

Article
15

മത്ം, വംശം, ജാത്ി, ല്ിംഗം, ജന്മസ്ഥല്ം എന്നിവയുപട വപരിൽ ഒരു
പൗരവനാടും ഭരണകൂടം വിവവചനം കാണിക്രുത്്.
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Article
16

സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴില്ുള്ള ഏപത്ങ്കില്ും ഓഫീസിവല്ക്ുള്ള പത്ാഴിൽ
അപല്ലങ്കിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപപ്പട്ട കാരയങ്ങളിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്ും
ത്ുല്യ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്ും.

Article
17

പത്ാട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജനം

Article
18

സസനികവും അക്ാദമികവും ഒഴിപകയുള്ള എല്ലാ പദവികളും നിർത്തല്ാക്ൽ

നിയ്കമത്തിന് മുന്നിൽ ത്ുല്യത് (ആർട്ടിക്കിൾ 14)
ആർട്ടിക്ിൾ 14 നിയമത്തിന്പെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ ആളുകപളയും ഒരുവപാപല്യാണ് കാണുന്നത്്.




നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാ പൗരന്മാരും ത്ുല്യരായി പരിഗണിക്പപ്പടുപമന്ന് ഈ വയവസ്ഥ
പെയുന്നു.
രാജയപത്ത നിയമം എല്ലാവപരയും ഒരുവപാപല് സംരക്ഷിക്ുന്നു.
അവത് സാഹചരയത്തിൽ, നിയമം ജനങ്ങപള ഒവര രീത്ിയിൽ പരിഗണിക്ും.

വിവവചന നിവരാധനം (ആർട്ടിക്കിൾ 15)
ഈ വല്ഖനം ഏപത്ങ്കില്ും വിധത്തില്ുള്ള വിവവചനം നിവരാധിക്ുന്നു.




പ

വംശം, മത്ം, ജാത്ി, ജന്മസ്ഥല്ം, ല്ിംഗവഭദം അപല്ലങ്കിൽ അവയിവല്പത്ങ്കില്ുപമാന്നിന്പെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ്ത്ം ഒരു പൗരനും ഏപത്ങ്കില്ും ത്ടസ്സവമാ ,നിയ്ന്തണവമാ,
വയവസ്ഥവയാ ബാധകമാകരുത്്:
 പപാത്ു സ്ഥല്ങ്ങളിവല്ക്ുള്ള ്പവവശനം
 സംസ്ഥാനം പരിപാല്ിക്ുന്നവത്ാ പപാത്ുജനങ്ങൾക്ായി ഉവേശിച്വത്ാ ആയ
ടാങ്കുകൾ, കിണെുകൾ, ഘാട്ടുകൾ മുത്ല്ായവയുപട ഉപവയാഗം
സ്്ത്ീകൾക്ും കുട്ടികൾക്ും പിവന്നാക്ക്ാർക്ും ്പവത്യക വയവസ്ഥകൾ
ഏർപപ്പടുത്താപമന്നും വല്ഖനത്തിൽ പരാമർശിക്ുന്നു.

ാത്ു പത്ാഴില്ിന്പെ കാരയങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം (ആർട്ടിക്കിൾ 16)

ആർട്ടിക്ിൾ 16 എല്ലാ പൗരന്മാർക്ും ത്ുല്യമായ പത്ാഴില്വസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.




വംശം, മത്ം, ജാത്ി, ല്ിംഗം, ജന്മസ്ഥല്ം, വംശം, ത്ാമസസ്ഥല്ം എന്നിവയുപട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരവനാടും പപാത്ു വജാല്ിയുപടവയാ നിയമനത്തിന്പെവയാ
കാരയങ്ങളിൽ വിവവചനം കാണിക്രുത്്.
പിവന്നാക് വിഭാഗങ്ങൾക്് ്പവത്യക വയവസ്ഥകൾ നൽകുന്നത്് ഇത്ിൽ നിന്ന്
ഒഴിവാക്ാവുന്നത്ാണ്.
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പത്ാട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തല്ാക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 17)
ആർട്ടിക്ിൾ 17 പത്ാട്ടുകൂടായ്മപയ നിവരാധിക്ുന്നു.



പത്ാട്ടുകൂടായ്മ എല്ലാ രൂപത്തില്ും ഇല്ലാത്ായിരിക്ുന്നു.
ന ും കുറ്റകരമാണ്.
പത്ാട്ടുകൂടായ്മ മൂല്ം ഉണ്ടാകുന്ന ഏപത്ാരു ്പശ്വ

ദവികൾ നിർത്തല്ാക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 18)
ആർട്ടിക്ിൾ 18 പദവികൾ നിർത്തല്ാക്ുന്നു.





അക്ാദമിക് അപല്ലങ്കിൽ സസനിക നാമ പദവികളല്ലാപത് രാജയം ഒരു പദവിയും
നൽകില്ല.
ഇന്തയൻ പൗരന്മാർക്് ഒരു വിവദശ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏപത്ങ്കില്ും ത്ല്പക്ട്ടുകൾ
സവീകരിക്ുന്നത്ിൽ നിന്നും ഈ അനുച്വേദം വില്ക്ുന്നു.
ൊയ് ബഹാദൂർ, ഖാൻ ബഹാദൂർ ത്ുടങ്ങിയ ്ബിട്ടീഷ്് സാ്മാജയം നൽകിയ പദവികൾ
ഈഅനുച്വേദം നിർത്തല്ാക്ുന്നു..
പത്മ്ശീ, പത്മഭൂഷ്ൺ, പത്മവിഭൂഷ്ൺ, ഭാരത്രത്്ന ത്ുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളും
അവശാകച്ക, പരമവീരച്ക ത്ുടങ്ങിയ സസനിക ബഹുമത്ികളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ
പപടുന്നില്ല.

