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இந்திய அரசியலமைப்பு - பகுதி – 6 

6] அடிப்பமை உரிமைகள் 

பாைக்குறிப்புகள் 

 இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் பகுதி – III, (மூன்றாவது பகுதி) சரத்துகள் 
12 முதல் 35 வமர அடிப்பமட உரிமைகள் பற்றி கூறுகிறது. 

 அடிப்பமட உரிமைகள் என்பன தனிைனிதனுக்கு ைிகவும் அவசியைான 
உரிமைகள் ஆகும். 

 அடிப்பமட உரிமைகள், உண்மையான ைக்களாட்சி நிலவவும், அமனத்துக் 
குடிைக்கள் சைத்துவம் பபறவும் உதவுகிறது. இந்த உரிமைகள் அரசியல் 
அமைப்பு, சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. தனிைனிதனின் முழு பாதுகாப்பு, 
முன்னனற்றத்திற்கு இது அவசியைாகிறது. 

அடிப்பமை உரிமைகள் 6 வமகப்படும் 

1. சைத்துவ உரிமை (சரத்துகள் 14 – 18) 

2. சுதந்திர உரிமை (சரத்துகள் 19 – 22) 

3. சுரண்டலுக்பகதிரான உரிமைகள் (சரத்துகள் 23 – 24) 

4. சைய சுதந்திர உரிமை (சரத்துகள் 25 – 28) 

5. பண்பாடு ைற்றும் கல்வியியல் உரிமைகள் (சரத்துகள் 29 – 30) 

6. அரசியலமைப்பு தீர்வழிகள் பபற உரிமை (சரத்து – 32) 

 பசாத்துரிமை (Right to Property) சரத்து 19 (1) (f) ம், சரத்து 31 – ம் 44 – வது 
அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டத்தால் நீக்கப்பட்டு சரத்து 300 – A – ன் கீழ் 
சரதாரண உரிமையாக னசர்க்கப்பட்டது. 

 அடிப்பமட உரிமைகமள பறிக்கும்படினயா அல்லது ைீறும்படினயா ஒரு சட்டம் 
இயற்றப்பட்டால் அது பசல்லாது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் பமடத்தது 
உச்சநீதிைன்றம் ஆகும். 

சரத்து – 12 

 சரத்து 12 ஆனது அரசு (State) என்பதில் எமவபயல்லாம் அடக்கம் என்று 
கூறுகிறது. இதில் 
1. இந்திய அரசாங்கம் ைற்றும் நாடாளுைன்றம் 
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2. ைாநில அரசாங்கம் ைற்றும் சட்டைன்றம் 
3. இந்திய ஆட்சி எல்மலக்குள் உள்ள உள்ளூர் அதிகார அமைப்புகள் 
(நகராட்சிகள், ைாவட்ட வாரியங்கள், பஞ்சாயத்துக்கள், பிற அதிகார 
அமைப்புகள்) 
4. இந்திய அரசு அதிகாரத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அமைப்புகள். 

 சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டதும், சட்டத்தால் அதிகாரைாளிக்கப்பட்டதுைான 
அமனத்து அதிகார அமைப்புகளும் இதில் அடங்கும். 

சரத்து – 13 

 அடிப்பமட உரிமைகமள ைீறுைாறு சட்டம் ஏனதனும் இயற்றப்பட்டால் அது 
பசல்லாது என்று சரத்து 13 கூறுகிறது. 

 அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமடமுமறக்கு வந்தபிறகு, இந்தியாவில் 
நமடமுமறயில் உள்ள சட்டம், பகுதி III – இல் உள்ள அடிப்பமட 
உரிமைகளுக்கு முரணாக அல்லது ைீறுைாறு இருந்தால், எந்த அளவிற்கு 
முரணாக உள்ளனதா அந்த அளவிற்கு பசல்லாது. 

 இதில் ‘’சட்டம்’’ என்பது அவசரச் சட்டம், ஆமண உபசட்டம், விதி, 
ஒழுங்குமுமற, அறிவிப்பு, வழக்கம் அல்லது வழக்காறு ஆகிய அமனத்தும் 
உள்ளடங்கும். 

 நமடமுமறயில் உள்ள சட்டம் என்பது அரசியலமைப்புச் சட்டம் 
நமடமுமறக்கு வருவதற்கு முன்பு, இந்திய பரப்பபல்மலயில் உள்ள 
அதிகாரம் வாய்ந்த அமைப்னபா அல்லது சட்டைன்றனைா இயற்றிய சட்டம் 
ைற்றும் அமத ரத்து பசய்யாைல் இருக்கும் சட்டம். 

 சரத்து – 368 ன் கீழ் ஒரு அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டத்திற்கு பபாருந்தாது 
(24 – வது அரசியமைப்பு திருத்த சட்டைியற்றலாம், ஆனால் அது 
அரசியலமைப்பின் கட்டமைப்மப ைாற்றும் வமகயில் இருக்கக்கூடாது. 
(னகசவானந்த பாரதி Vs னகரளா, 1973) 

1.சைத்துவ உரிமை (சரத்து 14 -18) 

சைத்துவ உரிமை (சரத்து – 14)  

 அரசு, எந்தபவாரு நபருக்கும் இந்திய எல்மலக்குள், சட்டத்தின் முன் சைம் 
ைற்றும் சட்டங்கள் சை பாதுகாப்மப அளிக்க னவண்டும். 

 சட்டத்தின் முன் சைம் என்பது பிரிட்டனிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு எதிர்நிமல 
கருத்து ஆகும். 

 சட்டங்களானது சை பாதுகாப்மப வழங்க னவண்டும் என்பது அபைரிக்க 
அரசியலமைப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட னநர்ைமறயான கருத்தாகும். 
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 சைைான சூழ்நிமலகளில் சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சைம் (Equality among 
equals). 

 நியாயைான அடிப்பமடயில் வமகப்பாடு பசய்து பகாள்வது 
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணம், பபண்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் னபான்றமவ. 

 ஆனால் குடியரசுத் தமலவர், ைாநில ஆளுநர், ஆகினயாருக்கு விதிவிலக்கு 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இவர்கள் ைீது குற்றவியல் வழக்குகள் பதாடர 
இயலாது, சிவில் வழக்குகள் பதாடர னவண்டுைானால் 2 ைாத அறிவிக்மக 
பகாடுக்க னவண்டும். 

பபாது இைங்களில் சை உரிமை (சரத்து – 15) 

 அரசு, எந்தக் குடிைகமனயும், ைதம், இனம், சாதி, பாலினம், பிறப்பிடம் 
அல்லது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் காரணைாக பாகுபடுத்தக் கூடாது. 

 கமடகள் பபாது ைகிழ்ைன்ற கூடங்கள், கிணறு, பதாட்டி, குளிக்கும் இடங்கள், 
சாமலகள் அரசின் முழுமையான அல்லது பகுதியாக நிதியினால் 
பசயல்படுத்தக் கூடிய அல்லது பபாதுவாக பயன்படுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
இடங்களில் பாகுபாட்டுடன் நடத்தப்படக் கூடாது. 

 எந்தக் குடிைகனும் அவன் சார்ந்துள்ள ைதம், இனம், சாதி, பாலினம், பிறப்பிடம் 
அல்லது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் காரணைாக பபாது இடங்கள், உணவு 
விடுதிகள், கிணறு னபான்ற இடங்களில் பாகுபாட்டுடன் நடத்தப்படக் கூடாது. 

 15(3), பபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகளுக்கு சிறப்புச் சட்டங்கள் இயற்றலாம். 
 15 (4), சமுதாயத்தில் ைற்றும் கல்வியில் பின் தங்கியவர்களுக்கும், பட்டியல் 
இனத்தவர் ைற்றும் பழங்குடியினருக்கு அவர்கமள முன்னனற்ற தனிச் சலுமக 
அளித்து சட்டம் இயற்றலாம். (1 – வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டத்தால் 
இமணக்கப்பட்டது, 1951) 

 15 (5) சமுதாயத்தில் ைற்றும் கல்வியில் பின் தங்கியவர்களுக்கும், பட்டியல் 
இனத்தவர் ைற்றும் பழங்குடியினருக்கு அரசு உதவி பபறும் அல்லது அரசு 
உதவி பபறாத சரத்து 30 (1) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் 
தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட னசர்க்மகயில் தனிச் சலுமக 
அளித்துள்ளது. 

 இது சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களுக்குப் பபாருந்தாது. 
 (சரத்து – 15 (5), 93 வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டத்தால் 
இமணக்கப்பட்டது 2005) 

பபாதுப்பணிகளில் சை வாய்ப்பு (சரத்து – 16) 

 பபாதுப்பணிகளில் சை வாய்ப்பு அளிக்கப்பட னவண்டும் எனக் கூறுகிறது, 
சையம், இனம், சாதி, பாலினம், இறங்குரிமை, பிறப்பிடம், உமறவிடம் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

4 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

இவற்றின் அடிப்பமட தகுதி, சிறப்புத் தகுதி, பதாழில்நுட்பத் தகுதி 
னபான்றமவகள் இவ்வுரிமைமய ைீறுவது ஆகாது, 

 இவ்வுரிமை இந்தியக் குடிைக்களுக்கு ைட்டும் பபாருந்தும். 
 ஒரு சில பணிகமள பிறப்பிடம் காரணைாக பணியைர்த்த நாடாளுைன்றம் 
வமக பசய்யலாம். 

 பிறபட்ட வகுப்பினருக்கு தனிச் சலுமக வழங்கலாம். 
 பட்டியல் இனத்தவர், பழங்குடி இனத்தவர்களுக்கு பணி உயர்வில் இட 
ஒதுக்கீடு வழங்க னவண்டும், 16 (4-A) 77 வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் 
சட்டத்தால் இமணக்கப்பட்டது – 1995). 

 சையம் சார்ந்த பணிகளுக்கு அந்த சையம் சார்ந்தவர்களுக்கு ைட்டும் 
ஒதுக்கலாம் 

தீண்ைாமை ஒழிப்பு (சரத்து – 17) 

 சமுதாயத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினர்களின் நலமனப் பாதுகாத்தல். 
 தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது. னைலும் இது எந்த வடிவில் 
நமடமுமறப்படுத்தினாலும் அது தமட பசய்கிறது. அவ்வாறு பசய்தால் 
சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படக் கூடிய குற்றைாகும். 

 இதற்காக 1955 – ல் தீண்டாமை (குற்றங்கள்) சட்டத்மத இயற்றியது. பின்னர் 
இச்சட்டம் 1976 – ல் திருத்தப்பட்டு உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டைாக (Protection of 
Civil Rights Act) நமடமுமறயில் உள்ளது. 

சரத்து - 18 

 அரசு பட்டங்கள் வழங்குவமத தமட பசய்கிறது. 
 அரசு அனுைதியின்றி பபறும் இராணுவம் ைற்றும் கல்வி தவிர பட்டங்கமளத் 
தமட பசய்தல் 

 எனினும் இராணுவம், கல்வியில் சிறந்தவர்களுக்கு ைற்றும் பாரத ரத்னா, பத்ை 
பூசன், பத்ை விபூசன், பரம்வரீ் சக்ரா, னதசிய விருதுகள் னபான்ற பட்டங்கமள 
இப்பிரிவு தமட பசய்யாது. 

 இந்தியக் குடிைனாக உள்ள எவரும் பவளிநாடுகள் வழங்கும் பட்டங்கமள 
ஏற்றுக்பகாள்ளக் கூடாது. 

 இந்தியக் குடிைகனாக இல்லாத ஒருவர், அரசின் கீழ் ஆதாயம் தரும் 
பதவியில் உள்ளனபாது, குடியரசுத் தமலவரின் ஒப்புதல் பபறாைல் 
பவளிநாடுகளில் இருந்து எந்தப் பட்டமும் பபறக் கூடாது. 

2. சுதந்திர உரிமை (சரத்து 19 - 22) 

சுதந்திர உரிமை 
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இது 6 வமகயான சுதந்திரங்கமள அளிக்கிறது. 

இந்திய அரசியலமைச்சட்டப்பிரிவு 19 – ல் சுத்ந்திர உரிமைக்கு உத்திரவாதம் 
அதன் குடிைக்களுக்கு அளிக்கப்பட னவண்டும் என்று அறிவிக்கிறது. அதன்படி, 

1. பபச்சு ைற்றும் கருத்துக்கமள பவளியிடும் சுதந்திரம் (சரத்து – 19 (1) (a)) 

 னபச்சு ைற்றும் கருத்து சுதந்திரத்தில் பத்திரிக்மகச் சுதந்திரமும் அடங்கும். 
 இந்தியாவின் ஒருமைப்பாடு ைற்றும் இமறயாண்மை, அரசின் பாதுகாப்பு, 
அண்மட நாட்டுடன் நட்புறவு, பபாது ஒழுங்கு/அமைதி, ஒழுக்கம், நீதிைன்ற 
அவைதிப்பு, அவதூறு, குற்றம் பசய்யத் தூண்டுதல் னபான்ற நலன்களுக்காகக் 
கட்டுப்பாடுகமள விதிக்கலாம். 

 னபச்சு ைற்றும் கருத்து சுதந்திரத்தில் தகவல் அறியும் உரிமையும் அடங்கும். 
 னபசாைல் அமைதியாக இருக்கும் உரிமையும் அடங்கும். 

2. ஆயுதங்களின்றி அமைதியாகக் கூடுவதற்கான சுதந்திரம் (சரத்து – 19 (1) (b)) 

 இந்தச் சுதந்திரம் இந்தியாவின் ஒருமைப்பாடு ைற்றும் இமறயாண்மை, பபாது 
அமைதியின் நலனுக்குட்பட்டு கட்டுப்பாடுகமள விதிக்கலாம். 

3. கழகங்கள்/சங்கங்கள் கூட்டுறவு அமைப்புகள் அமைக்க சுதந்திரம் (சரத்து–19(1) 
(C)) 

 இது பபாது அமைதி அல்லது அறபநறியின் நலனுக்குட்பட்டும், இந்தியாவின் 
ஒருமைப்பாடு ைற்றும் இமறமையின் நலனுக்குட்பட்டும் கட்டுப்பாடு 
விதிக்கலாம். 

 கூட்டுறவு அமைப்புகள் என்ற பசாற்கள் 97 – வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் 
சட்டத்தால் இமணக்கப்பட்டது (2011). 

4. இந்தியா முழுவதும் பசன்றுவர சுதந்திரம் (சரத்து–19(1) (d)) 

 இது பபாதுைக்களின் நலன் ைற்றும் பழங்குடியினரின் நலமனப் பாதுகாக்கும் 
பபாருட்டு கட்டுப்பாடுகமள விதிக்கலாம். 

5. இந்தியாவின் எப்பகுதியிலும் தங்கி வாழும் சுதந்திரம் (சரத்து–19(1) (e)) 

 இது பபாதுைக்களின் நலன் ைற்றும் பழங்குடியினரின் நலமனப் பாதுகாக்கும் 
பபாருட்டு கட்டுப்பாடுகமள விதிக்கலாம். 

6. பதாழில், பணி, வணிகங்கள் பசய்யும் சுதந்திரம் (சரத்து–19(1) (g)) 
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 இதன் ைீது நியாயைான தமடயாகவும், பபாதுைக்களின் 
நலனிற்குட்பபட்டதாகவும் இருக்கனவண்டும். 

ஆனால், ஒரு பதாழில் பசய்வதற்கு அல்லது பணிமுமற னைற்பகாள்ள அல்லது 
வர்த்தகம் அல்லது வணிகம் பசய்ய பதாழில்கல்வி அல்லது பதாழில்நுட்பக் கல்வித் 
தகுதி அவசியைாக இருந்தால், அமதப் பபற்றிருக்க னவண்டும். 

இந்த 6 வமகயான சுதந்திரங்கள் நியாயைான கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. 

குற்றஞ்சாட்ைப்பட்ை நபர்களுக்கான உரிமைகள் (சரத்து – 20) 

 இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் சரத்து – 20 – ன் படி ஒருவமரத் தகுந்த 
காரணைின்றி மகது பசய்வதற்கு தமட விதிக்கிறது. 

 குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பசயல், பசய்யப்பட்ட காலத்தில் நமடமுமறயில் 
இருக்கும் சட்டத்தால் ைட்டுனை தண்டிக்கப்பட னவண்டும். 

 நமடமுமறயில் இருக்கும் சட்டத்தால் அளிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச 
தண்டமனக்கும் னைல் (அதிகைாக) விதிக்கக் கூடாது. 

 எந்த நபரும் ஒனர குற்றத்திற்கு ஒருமுமறக்கு னைல் தண்டிக்கப்படக் கூடாது 
(Double Jeopardy) 

 குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் தனக்னக எதிராக சாட்சியம் அளிக்க வற்புறுத்தக் 
கூடாது. (Right against Self Incrimination) யாமரயும் சுயவிருப்பைின்றி சாட்சியாக்க 
கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது) 

வாழ்க்மக (வாழ்வு), தனிப்பட்ை சுதந்திரத்திற்கான பாதுகாப்பு (சரத்து – 21) 

 தனி ைனித வாழ்வு ைற்றும் தனி ைனிதச் சுதந்திரத்மத உறுதி பசய்கிறது. 
தனது சுதந்திரத்திமன, ைற்றவர்களின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்படாத வமகயில் 
அனுபவிக்க னவண்டும். 

 ஒரு நபரின் வாழ்க்மகமயயும், தனிநபர் சுதந்திரத்மதயும் சட்டத்தால் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட நமடமுமறகளின் (Procedure established by law) தவிர னவறு 
வழிகளில் ைீறக்கூடாது. 

 A.K. னகாபாலன் VS. பசன்மன (1950) என்ற வழக்கில் சரத்து 21 – ல் 
கூறப்பட்டுள்ள சட்டத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நமடமுமறகளில் இயற்மக நீதிக் 
னகாட்பாடுகமள (Principles of Natural Justice)  உள்ளடக்காது என்று உச்சநீதி 
ைன்றம் பசான்னது. 

 னைனகா காந்தி VS இந்திய அரசு, (1978) என்ற வழக்கில் தனிப்பட்ட சுதந்தரம்  
என்கிற பதத்திற்கு பரந்தப் பபாருள் விளக்கத்மதயும், சட்டத்தால் 
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ஏற்ப்படுத்தப்பட்ட நமடமுமறகளுள் இயற்மக நீதிக் னகாட்பாடுகளும் 
அடங்கும் என்று உச்சநீதிைன்றம் தீர்ப்பு அளித்து. 

 வாழும் உரிமை, தனிைனித உரிமை ைற்றும் பல அடங்கும் .வாழ்வுரிமை 
என்பது ைாண்புடனும் ைரியாமதயுடனும் வாழ்வது, பிமழப்புத் பதாழில் 
(Livilihood), சுகாதார ைற்றும் ைாசற்ற சூழலில் வாழும் உரிமையும் அடங்கும் 

 விசாரமணக் மகதிகளாக நீண்ட பநடுங்காலைாக சிமறயில் மவத்திருப்பது 
சரத்து 21 – ஐ ைீறுவதாகும். 

 பபண்கள், “குழந்மத பபற்றுக்பகாள்வது” பதாடர்பானமவயும் தனிைனித 
சுதந்திரத்தில் அடங்கும். 

 தனித்திருப்பு உரிமை (Right to Privacy) என்பது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தில் 
அடங்கும். 

 வாழும் உரிமை சாவதற்கான உரிமைமய உள்ளடக்காது. 

கல்வி உரிமை (சரத்து 21 – A) 

 2002,86 – வது அரசியல் சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் இமணக்கப்பட்டது. 
 அரசு, 6 வயது முதல் 14 வயது வமர உள்ள குழந்மதகளுக்கு இலவச 
ைற்றும் கட்டாயக் கல்வி அளிக்க னவண்டும். 

 பள்ளிகளில் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களும், அடிப்பமட கட்டமடப்புகளும் 
இருப்பது அவசியம். 

 கல்வி உரிமை என்பது பபாருளாதார, சமூக , பண்பாட்டு பாகுபாடு 
இல்லாைல் தரைான கல்விமய பபறும் உரிமை ஆகும். 

 2009 இல் இலவசக் கட்டாயக் கல்வி 6 வயதிலிருந்து 14 
வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு அளிக்க சட்டம் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது 01.04.2010 முதல் நமடமுமறக்கு வந்தது. 

மகது பசய்தல், சிமற மவத்தலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு (சரத்து – 22) 

 இந்திய அரசியலமைப்பு சரத்து 22 –ன்படி எவமரயும் விசாரமணயின்றி 
மகது பசய்யக்கூடாது. 

 ைக்கமள விசாரமணயின்றி மகது பசய்யப்படும் னபாது, பாதுகாப்பு அளிப்ப 
னதாடல்லாைல் மகது பசய்வதற்கான காரணத்மதத் பதரிவிக்கும்படி 
னகட்கவும்  உரிமைமய அளிக்கிறது. 

 சட்ட வல்லுநர்கமள கலந்தானலாசிக்கவும், கிரிைினல் வழக்குகளில் மகது 
பசய்யப்பட்ட 24 ைணி னநரத்திற்குள் நீதிபதி முன் ஆர்ஜர்படுத்தவும் 
பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. 

 ஒருவமரக் மகது பசய்யும் னபாது மகதுக்கானக் காரணத்மத பதரிவிக்க 
னவண்டும், னைலும் வழக்குமரஞமர அைர்த்துவதற்கும் உரிமை உண்டு. 
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 தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின்படி சிமறப்படுத்தப்பட்ட நபர்களுக்கு சரத்து 14, 
19,21 ஆகியவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள உரிமைகமள ைீறக்கூடாது. 

 தடுப்புக் காவலில்3 ைாதங்களுக்கு சிமறபடுத்தும் வமகயில் இருந்தமத 1978-
ம் ஆண்டின் 44 – வது சட்டத்திருத்ததிற்கு பிறகு 2 ைாதங்களாகக் 
குமறக்கப்பட்டது. 

 ஆனால் மகது பசய்யப்பட னவண்டிய நபர் அன்னிய எதிரி அல்லது தடுப்பு 
காவல் முமறயில் இருந்தால் இந்த உரிமை கிமடயாது. 

 A.K Roy vs Union of India (1982) என்ற வழக்கு National Security Act Case 
என்றமழக்கப்படுகிறது.  

3. சுரண்ைலுக்பகதிரான உரிமை (சரத்து 23 – 24) 

 சரத்து - 23  

   ஒருவமரக் கட்டாயைாகனவ அல்லது ஊதியைின்றினயா னவமல பசய்ய மவத்தல் 
கூடாது. 

இதன்படி அடிமை முமற, ைனித இழிபதாழல் வாணிகம், (பபண்கள், குழந்மதகள், 
விபச்சாரம்). (beggar) எனப்படும். ஊதியம் இல்லா உமழப்மப வாங்குவதும் தமட 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

   ைாற்றுத்திறன் உமடயவர்கமளயும் (ஊனமுற்னறார்) பயன்படுத்தக்கூடாது. 

   பபாது னநாக்கத்திற்காக கட்டாய னசமவக்கு அரசு ஊதியைின்றி அமழக்கலாம்.    
ஆனால் அது ைதம்,இனம்,சாதி,வகுப்பு அல்லது இவற்றில் ஏனதனும் பாகுபாடுவதாக 
இருக்கக் கூடாது. 

சரத்து – 24 

   14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகமள பதாழிற்சாமல, சுரங்கம் ைற்றும் 
அபாயகரைான பாதுகாப்பற்ற பணிகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. 

4. சைய சுதந்திர உரிமை (சரத்து 25 – 28) 

 சரத்து – 25 

நைது அரசியலமைப்பு இந்தியக் குடிைக்கள் அமனவருக்கும் சைய சுதந்திரத்திமன 
அளிக்கிறது. எல்லா சையங்களும் ஒனர ைாதிரியாகக் கருத னவண்டும். 
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 இந்தியாவில் வாழும் அமனத்து ைக்களும் தங்கள் ைனத்திற்கு உகந்த 
சையங்கமள சார்ந்து வாழவும், பநறிமுமறகமள கமடபிடிக்கவும், பரப்பவும் 
சுதந்திரம் அளிக்கிறது. இச்சுதந்திரத்திற்கு பபாது அமைதி, ஒழுக்கம், சுகாதாரம் 
அறபநறி னபான்ற காரணங்களுக்காக கட்டுப்பாடுகமள விதிக்கலாம். 

 ஆனால், ைத நமடமுமற பதாடர்பான பபாருளாதார,நிதி,அரசியல் அல்லது 
பிற ைதச்சார்பற்ற நடவடிக்மக பதாடர்பாக ஒழுங்குபடுத்த அல்லது தமட 
பசய்ய சட்டம் இயற்றலாம். 

 சமூக நலன் ைற்றும் சீர்த்திருத்தம் பசய்ய வமகபசய்யும் வமகயில் இந்து 
சைய நிறுவனங்கமள இந்து ைதத்தில் உள்ள அமனத்து பிரிவினருக்கும் 
ைற்றும் அமனத்து வகுப்பினருக்கும் பயன்படும் வமகயில் சட்டம் 
இயற்றலாம். 

சரத்து – 26  

 ஒவ்பவாரு சையமும் அற னநாக்கங்களுக்காகவும், னைலாண்மை பசய்யவும், 
பசாத்துக்கமள நிர் வகிக்கவும் உரிமை உண்டு. 

 ைத அலுவல்கமள னைற்க்பகாள்ளும் சுதந்திரம். 
 ைதம் ைற்றும் அற னநாக்கங்களுக்காக நிறுவனங்கமள உருவாக்கவும் 
நிர்வகிக்கவும் உரிமை உண்டு. 

 ைதம் பதாடர்பான விவகாரங்கமள நிர்வகிக்கலாம். 
 அமசயும் ைற்றும் அமசயாச் பசாத்துக்கமள பசாந்தைாக பபறவும் உரிமை 
உண்டு. அச்பசாத்துக்கமள சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நிர்வாகம் பசய்யலாம். 

 பபாது ஒழுங்கு, அறபநறி ைற்றும் நலன் அல்லது சுகாதாரம் னபான்ற 
காரணங்களுக்காக கட்டுப்பாடுகமள விதிக்கலாம். 

சரத்து – 27  

 சையத்திற்கு வரி விதிப்பமதத் தமட பசய்யும் சரத்து 27. 
 குறிப்பிட்ட ைதம் அல்லது ைதம் பதாடர்பானவற்மற உயர்த்த அல்லது 
நிர்வகிக்க பசலவு பசய்யும் பணத்திற்கு வரி பசலுத்தச் பசால்லி எந்தபவாரு 
நாபமரயும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. 

சில கல்வி நிறுவனங்களிி்ல் ைத அரிவுமரகள் / ைத வழிபாடு பதாைர்பான 
சுதந்நிரம் (சரத்து – 28) 

 இந்தியா ஒரு சையச் சார்பற்ற அரசு ஆகும். எனனவ அரசின் உதவிமய 
முழுமையாக பபற்று கல்விப் பணிபுரியும் நிறுவனங்களில் சைய னபாதமன 
பசய்வது தமட பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் ஆனால் அந்த நிறுவனம் ைதபநறிகள் பதாடர்பான 
நிறுவனைாக இருந்தால் னபாதமன பசய்யலாம். 

 அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது அரசு நிதி பபறக் கூடிய கல்வி 
நிறுவனங்களில் ைத னபாதமனயில் கலந்து பகாள்ளனவா அல்லது ைத 
வழிபாட்டில் கலந்துபகாள்ளனவா கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. 

5. பண்பாட்டு ைற்றும் கல்வியியல் உரிமைகள் 

 சிறுபான்மையினரின் நலன்கள் பாதுகாப்பு (சரத்து – 29) 

   இந்தியாவில் வாழும் எந்த வகுப்பு குடிைக்களும் தனி பைாழி, எழுத்து முமற 
அவர்களுக்பகான்று பண்பாட்டு ஆகியவற்மற பாதுகாக்கும் உரிமை பபற்றுள்ளனர். 

    அரசால் நடத்தப்படக் கூடிய அல்லது அரசு நிதி உதவி பபறும் எந்த கல்வி   
நிறுவனமும் ைதம், இனம், சாதி, பைாழி அல்லது இவற்றில் ஏனதனும் ஒன்றின் 
காரணைாக குடிைகனுக்கு னசர்க்மக ைறுக்கப்பட்டக் கூடாது. 

சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவங்கமள நிறுவ ைற்றும் நிர்வகிக்க உரிமை 
(சரத்து – 30) 

   சிறுபான்மையினராக உள்ள அமனத்து குடிைக்களும் சிறுபான்மையினராக உள்ள 
அமனத்து குடிைக்களும் பைாழி, சையம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் 
எல்னலாருக்கும் பண்பாட்மடப் பாதுகாக்க கல்விக்கூட்டங்கள் நிர்வகிக்கும் உரிமை 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

   ைத அல்லது பைாழி சிறுபான்மையினரால் நிர்வகிக்கப்படும் கல்வி நிறுவனம் என 
பாகுபடுத்தி அரசு நிதி வழங்க ைறுக்கக் கூடாது. 

6. அரசியலமைப்பு தீர்வழி உரிமை (சரத்து – 32) 

 அடிப்பமட உரிமைகள் ைீறப்படும்னபாது, னநரடியாக ைக்கள் 
உச்சநீதிைன்றத்தில் வழக்குகள் பதாடர்ந்து பாதுகாப்பிமனப் பபற உதவுகிறது. 

 ஒரு நபரின் அடிப்பமட உரிமை ைீறப்பட்டால் அல்லது ைாறுக்கப்பட்டால் 
அவர் னநராக உச்சநீதிைன்றத்திற்கு பசல்லலாம் என்று ஆன்ைா என்று 
டாக்டர். அம்னபத்கர் குறிப்பிட்டார். 

 அடிப்பமட உரிமைகளின் பாதுகாவலன் உச்சநீதிைன்றம் ஆகும். 
 உச்சநதிைன்றம் நீதி ஆமணகள் / நீதிப்னபராமணகள் மூலம் அடிப்பமட 
உரிமைகமளப் பாதுகாக்கிறது. 
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 அடிப்பமட உரிமைகள் ைீறப்பட்டால் நீதிப் னபராமணகள் (Writs) வழியாகத் 
தீர்வழி பபறுவது ஒரு அடிப்பமட உரிமையாகும். 

 உச்சநீதிைன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்திற்கு குந்தகம் 
இல்லாைல்,(நாடாளுைன்றம்) அதிகாரங்கமள னவறு நீதிைன்றத்திற்கு அதன் 
வரம்பிற்குட்பட்டு பசயல்பட  சட்டம் இயற்றலாம். 

 இந்த சரத்திி்ல் வழங்கப்பட்ட உரிமைமய, அரசியலமைப்பிமன 
வழிமுமறகள் தவிர னவறு வமகயில் ரத்து பசய்ய முடியாது. 

 அடிப்பமட உரிமைகள் அரசியலமைப்பின் அடிப்பமட கடமைப்பிி்ன் ஒரு 
பகுதியாகும். 

 அடிப்பமட உரிமைகமள வழங்குவது நாட்டின் பபாதுக் பகாள்மகயாகும். 
 சரத்துகள் 15, 16, 19, 29, 30 –ல் உள்ள அடிப்பமட உரிமைகள் இந்தியக் 
குடிைக்களுக்கு ைட்டுனை கிமடக்கும். ைற்ற உரிமைகள் குடிைக்களுக்கும், 
குடிைக்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் கிமடக்கும். 

 சரத்துகள் 14, 15(1), 16, 18(1), 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ஆகியவற்றில் 
உள்ள அடிப்பமட உரிமைகள் அரசுக்பகதிராக ைட்டுனை கிமடக்கும். 

 சரத்துகள் 15 (2), 17, 23 (1), 24 ஆகிய அடிப்பமட உரிமைகள் 
அரசுக்பகதிராகவும், தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு எதிராகவும் கிமடக்கும். 

 அடிப்பமட உரிமைகள் முழுமையானதல்ல, அமவகள் வரம்புகளுக்கு 
உட்பட்டது. சரத்துகள் 31-A, 31-C, 33, 34, 358, 359 ஆகியமவ அடிப்பமட 
உரிமைகள் ைீது வரம்புகமள விதிக்கின்றன. 

 உச்சசீதிைன்றத்தின் அதிகாரத்மத பாதிக்காத வமகயில்,நாடாளுைன்றம் 
சட்டத்தின் மூலம் ஏனதனும் ைற்ற நீதிைன்றம் அவர்களின் அதிகார 
வரம்பிற்குள் பசயல்பட அதிகாரைளிக்கலாம். 

 அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தின் மூலம் சரத்து 32 – ஐ நீி்க்க முிடியாது. 
                      

நீதிப்பபராமணகள் (Writs) 

1. ஆட்பகாணர்விக்கும் நீதிப்பபராமண (Writ of Habeas Corpus) 

 சிமறப்பிடித்து மவக்கப்பட்டவமர விடுவிக்க இவ்வாமண பிறப்பிக்கப்படுகிறது. 
சட்டத்திற்குப் புறம்பாக மகது பசய்வதிலிருந்து ைக்கமளப் பாதுக்கிறது. 

2. பசயலுறுத்தும் நீதிப்பபராமண (Mandamus) 

       பபாதுக் கடமையான ஒரு பசயமல பசயல்படுத்தும் ஒரு அதிகாரி அல்லது 
கூட்டமைப்பு அக்கடமைமயச் பசய்யத் தவரினால் இவ்வாமண பிறப்பிக்கப்படும். 
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      விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு சட்ட உதவி அளித்து, பபாது பசாத்மத 
பாதுகாக்கிறது. 

3. தமையுறுத்தம் நீதிப்பபராமண (Prohibiton) 

   கீழ் நீதிைன்றனைா, ஆட்சி அதிகாரினயா தம் அதிகார வரம்பிமன ைீறி அல்லது 
முரணாக ஏனதனும் நடவடிக்மக எடுத்தால் அமத தமட பசய்யும். 

 துமண நீதிைன்றங்கள் வரம்பு ைீறி பசயல்படுவமத தமட பசய்கிறது. 

4. பநறிமுமறயுறுத்தும் நீதிப்பபராமண (Certiorari) 

      நீதிைன்றனைா, தீர்ப்பாயங்கனளா, அதிகாரிகனளா தம் அதிகார வரம்மப ைீறி 
பசயல்பட்டானலா அல்லது அறமுமறக்கு ைாறாக நடவடிக்மக எடுத்தானலா 
இவ்வாமண பிறப்பிக்கப்படும். 

 துமண நீதிைன்றங்களிள் வரம்பு ைீறி பவளியிடும் ஆமணகமள நீக்குதல் 

5. தகுதிமுமற வினவும் நீதிப்பபராமண (Quo Warranto) 

   பபாது அதிகாரப் பதவியில் உள்ள ஒருவமர அவர் எத்தகுதியில் அப்பதவி 
வகிக்கிறார் என்று வினவப்படும் ஆமணயாபும். 

 பபாது அலுவலகங்கமள ஆக்கிரைிப்பு பசய்வமத தமட பசய்தல். 

  ஒருவரின் அடிப்பமட உரிை ைீறப்பட்டால் தான் சரத்து – 32 ன் கீழ் உச்சநீதிைன்றம் 
ஆமண பிறப்பிக்கும். ஆனால் அடிப்பமட உரிமை ைற்றும் சாதாரண உரிமைகள் 
ைீறப்பட்டாலும் உயர்நீதிைன்றம் ஆமண பிறப்பிக்கும் எனனவ உயர்நீதிைன்றத்தின் 
நீதிப்னபராமண பிறப்பிக்கும் அதிகாரைானது உச்சநீதிைன்றத்தின் அதிகாரத்மத விட 
பரந்தது எனலாம். 

சரத்து - 33  

   இராணுவம், பபாது அமைதிமய காக்கும் பணியில் உள்ளவர்களுக்கும், னைலும் 
இவர்கனளாடு பதாடர்புமடய பதாமலத் பதாடர்பு பணியாளர்களுக்கு அடிப்பமட 
உரிமைகள் பபாருந்தும் தன்மைமய நாடாளுைன்றம் தீர்ைானிக்கும். 


