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இந்திய அரசியலமைப்பு - பகுதி – 7 

7] அரசு நெறிமுமறயுறுத்தும் நைொள்மைைள் 

பொடக்குறிப்புைள் 

 இது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் IV வது பகுதியில் உள்ளன. 
 இது அயர்லாந்து நாட்டின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. 
 இந்திய அரசியலமைப்பு நாட்மட வழி நடத்த அரசு நநறிமுமறக் 
ககாட்பாடுகமள வழங்கியுள்ளது. நாட்மட நடத்துவதற்கும் ைக்களின் சமூக 
நலமனப் பாதுகாப்பமதயும் கநாக்கைாகக் நகாண்டுள்ளது. 

 இக்ககாட்பாடுகள் சமூக, நபாருளாதார அரசியல், நீதி, கல்வி, நிருவாகம் 
பண்பாடு ைற்றும் சர்வகதச சைாதானம் ைற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்மற 
உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 சட்டங்கள் இயற்றும் கபாதும், அவற்மற நமடமுமறப்படுத்தும் கபாதும் 
பின்பற்ற கவண்டிய நசயல் முமறகள் அரசு நநறிமுமறக் ககாட்பாடுகள் 
எனப்படும் 

 ைக்கள் நலமனப் பாதுகாப்பகத இதன் கநாக்கம் ஆகும். 
 நபரும்பான்மையான நநறிமுமற ககாட்பாடுகள் இந்திய அரசியலமைப்பு 
முகவுமரயில் குறிப்பிட்டுள்ள சமூக, நபாருளாதார நநறிகமள 
நிமலநாட்டுவதற்கு வழிகாட்டவல்ல நகாள்மகயாகத் திகழ்கிறது. 

 இந்த நநறிமுமறக் ககாட்பாடுகமள 4 வமகப்படுத்தலாம். 
1.சமூக நலமன அமடய வழிகாட்டும் ககாட்பாடுகள். 
2. காந்தியக் ககாட்பாடுகமளச் நசயல்படுத்த வழிகாட்டும் ககாட்பாடுகள். 
3. பன்னாட்டு அமைதிமய ஏற்படுத்த வழிகாட்டும் ககாட்பாடுகள். 
4. பல்வமகயான நநறிக் ககாட்பாடுகள். 

 இந்திய அரசு எந்த கநாக்கங்கமள அமடவதற்காக அரசாங்கத்மத நடத்த 
கவண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டும் நநறிகளாக பல நகாள்மககள் இப்பகுதியில் 
நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சரத்து - 37 

  இந்தப்பகுதியில் உள்ள நநறிமுமறயுறுத்தும் நகாள்மககள் நீதிைன்ற விசாரணக்கு 
உட்பட்டதல்ல. 

  ஆனால் அரசு சட்டம் இயற்றும் கபாது இந்தக் நகாள்மககமள ைதித்து 
நமடமுமறப்படுத்த முமனய கவண்டும். 
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சரத்து - 38 

   ைக்களின் நலன் கைம்பட, நிதி, சமூக, நபாருளாதார, அரசியல் ஒழுங்குடன் 
இனணந்த, நீதிமய அடிப்பமடயாக் நகாண்ட ஒரு சமூக அமைப்மப உருவாக்கி 
பாதுகாக்க கவண்டும். 

வருைான ஏற்றத்தாழ்வுகமள குமறப்பதற்கும், தகுநிமல, வசதி ைற்றும் 
வாய்ப்புகளில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகமள அகற்ற அரசு முயல கவண்டும், 
தனிநபர்களுக்கிமடகய ைட்டுைல்லாது கவறுபட்ட இடங்களில் வசிக்கும் ைக்கள் 
குழுக்களுக்கிமடகயயான ஏற்றத்தாழ்வுகமள அகற்ற அரசு முயல கவண்டும். 

சரத்து - 39 

 குடிைக்கள், ஆண் – நபண் கபதைின்றி வாழ்வதற்கும், நபாது நலனுக்காக 
வளங்கமள பயன்படுத்துவதற்கும், நபாருளாதார நீதியிமன காக்கவும் 

 ஆண் – நபண் இருபாலருக்கும் சைைான கவமலக்கு சைைான ஊதியம் 
கிமடப்பதற்கும், நதாழிலாளர், ஆண் – நபண், குழந்மதப் பருவம் ைற்றும் 
இமளஞர்கள் மகவிடப்படுவதற்கு எதிராகவும், குழந்மதகமள தவறாக 
பயன்படுத்தாத வமகயிலும், குழந்மதகள் தங்கமள நலமுடனும் 
சுரண்டலுக்நகதிராகவும் பாதுகாப்பது கபான்றவற்றில் அரசு கவனம் நசலுத்த 
கவண்டும். 

 நபாருளாதார அமைப்பு நசயல்பாட்டு முமறகள் நபாதுவாக ககடு 
விமளவிக்காைலும் இருக்க கவண்டும். 

 நதாழிலாளர், ஆண், நபண் ஆகிகயாரின் சுகாதார ைற்றும் வலிமை நபறவும், 
இளம் வயது குடிைக்கள் நபாருளாதாரத் கதமவகளுக்காக, அவர்களின் 
வயதிற்கும், வலிமைக்கும் நபாருந்தாத துமணத் நதாழிலுக்கு கட்டாயைாக 
நசல்வமத தடுக்கம் வமகயில் குழந்மதகளுக்கு சுகாதார சூழமலயும், சுதந்திர 
ைற்றும் ைரியாமத நகாண்ட வாய்ய்புகமள வழங்க கவண்டும். 

சரத்து – 39 - A 

 சை நீதி ைற்றும் இலவச சட்ட உதவி கபான்றவற்மற நசயல்படுத்த கவண்டும் 
 நபாருளாதார அல்லது ைற்ற இயலாமையின் காரணைாக, எந்தநவாரு 
குடிைகனுக்கும் நீதி ைறுக்கப்படாைல் இலவச சட்ட உதவி வழங்கும் 
வமகயில் சட்டம் அல்லது திட்டம் இயற்றி சை வாய்ப்பு வழங்கி நீதி 
வழங்கும் நீதி அமைப்பு முமறமய நசயல்படுத்த கவண்டும். 

 இதன்படி Legal Service Authorities Act – 1987 இயற்றப்பட்டது. 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

3 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

சரத்து – 40 

 அதிகாரங்களுடன் நசயல்படும். தன்னாட்சி நபற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகமள 
(கிராை பஞ்சாயத்துக்கமள) உருவாக்க கவண்டும். 

 இதன்படி அரசியலமைப்பின் 1992 – ம் ஆண்டு 73 – வது திருத்தத்தின் படி பகுதி 
IX (பஞ்சாயத்துகள்) கசர்க்கப்பட்டது. 

சரத்து – 41 

உமழக்கும் உரிமை,கல்வி கவமலவாய்ப்பின்மை, முதுமை, கநாய், ஊனம் ைற்றும் 
பிற இயலாமையின் காரணைாக உதவி நபற வழிவமக நசய்ய கவண்டும். 

சரத்து – 42 

   நியாயைான, ைனிதாபிைான பணிச்சூழல் ைற்றும் ைகப்கபறு உதவிகள் நசய்ய 
கவண்டும். 

   நதாழில் பிணக்குகள் சட்டம், குமறந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம், ைகப்கபறு உதவிச் 
சட்டம், கவமலயாள் இழப்படீ்டுச் சட்டம், ஊழியர்கள் காப்படீு சட்டம் கபான்றமவ 
இப்பிரிவின் கீழ் இயற்றப்பட்டன (ைாற்றங்கள் நசய்யப்பட்டன). 

சரத்து – 42 

   பணியாளர்களுக்கு வாழ்வாதார ஊதியம், சமூக – கலாச்சார வாய்ப்புகள் 
வழங்கவும், குடிமசத் நதாழிமல ஊக்கப்படுத்தவும் நடவடிக்மக எடுக்க கவண்டும். 

   விவாசய, நதாழிற்சாமல அல்லது கவறுவமகயில் கவமல நசய்யும், 
நாகரீகைான வாழ்க்மக வாழும் வமகயில் பணிச் சூழலும் கூடிய, ஒய்வுடன் கூடிய, 
ஒய்வுடன் கூடிய முழு கவமலவாய்ப்பு. 

  தனிநபர் அல்லது கூட்டுறவு அடிப்பமடயில் சிற்றூர் பகுதிகளில் குடிமசத் 
நதாழிமல ஊக்கப்படுத்தவும் நடவடிக்மக எடுக்க கவண்டும். 

சரத்து – 43 – A 

   நிர்வாகத்தில் பணியாளர்கள் பங்கு நபற மவப்பதற்கான நடவடிக்மககமள அரசு 
நசய்ய கவண்டும். 

சரத்து – 43 – B 

கூட்டுறவு சங்ைங்ைளின் மைம்பொடு 
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கூட்டுறவு சங்கங்களின் தன்னார்வ உருவாக்கம், தன்னாட்சி நசயல்பாடு, ஜனநாயக் 
கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய, நதாழில்முமற நசய்ய கவண்டும். 

சரத்து – 44 

இந்திய பரப்நபல்மல முழுவதற்கும், குடிைக்களுக்கான நபாதுவான குடிமையியல் 
சட்டம் வமரய முயல கவண்டும். 

சரத்து – 45 

14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு கட்டாய இலவசக் கல்வி அளிக்க கவண்டும். 

  (6 வயது என்பது 2002 – ம் ஆண்டு 86 – வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் 
திருத்தத்தின்படி 14 வயது ைாற்றப்பட்டது) 

சரத்து – 46 

   கல்வி ைற்றும் நபாருளாதாரத்தில் நலிவமடந்கதாருக்கு சிறப்பு கவனத்துடன் 
முன்கனற்றமும் குறிப்பாக, பட்டியல் இனத்தவர்கமள அமனத்து வமகயான 
சுரண்டல்களிலிருந்தும் சமுதாய அநீதியிலிருந்து காப்பாற்ற கவண்டும். 

சரத்து – 47 

ைக்களின் ஊட்டச்சத்து ைற்றும் வாழ்க்மகத் தரத்மத உயர்த்துதல், நபாது நலன்கமள 
கைம்படுத்துவதும் குறிப்பாக, கபாமதயூட்டும் பானங்கள், ைதுபானம் ைற்றும் 
உடல்நலனுக்கு ஊறுவிமளவிக்கும் ைருந்துகமளயும் தமட நசய்ய முயல 
கவண்டும். (ைருத்துவக் காரணங்களுக்கு தவிர) 

சரத்து – 48 

   கவளாண்மை ைற்றும் கால்நமட வளர்ச்சிக்காக நவனீ விஞ்ஞான முமறகமள 
புகுத்துவதற்கு முயற்சி நசய்ய கவண்டும். உயர்ரக பசு பாதுகாப்பும், பசுவமத 
தடுப்பிற்கும் கதமவயான முயற்சிகமள அரசு எடுக்க கவண்டும். 

சரத்து – 48 – A 

  சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைற்றும் கைம்பாடு, வனம் ைற்றும் வனவிலங்கு 
பாதுகாப்பிற்காகவும் அரசு முயல கவண்டும். 

  சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986 இப்பிரிவின் கீழ் இயற்றப்பட்டது. 
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சரத்து – 49 

நாடாளுைன்ற சட்டத்தின்படி விளம்பிய, கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிமனவுச் 
சின்னங்கள் ைற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கமள, நபாருட்கமள, 
உருக்குமலவு ஆகாைல், நீக்குதல், பாழாகாைல் அழிவிலிருந்தும் ஏற்றுைதி 
நசய்யாைலும் பாதுகாக்க கவண்டும். 

சரத்து – 50 

நிர்வாகத் துமறயிலிருந்து நீதித் துமறமயப் பிரித்தல். 

சரத்து – 51 

சர்வகதச சைாதானம் ைற்றும் பாதுகாப்பு, நாடுகளுக்கிமடகய நகௌரவைான 
உறவுகமள நிமலப்படுத்துதல், சர்வகதச ஒப்பந்தங்கமள ைதித்தல், சர்வகதச 
பிரச்சமனகளுக்கு கபச்சுவார்த்மத மூலம் தீர்வு காணுவமத ஊக்கப்படுத்த கவண்டும் 

 சரத்துக்கள் 39 – A 43 – A 48 – A ஆகியமவகள் 1976 – ம் ஆண்டு 42 – வது 
அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தின்படி இமணக்கப்பட்டது. 

 சரத்து – 43 – B, 2011 – ம் ஆண்டு 97 – வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் 
திருத்தத்தின்படி இமணக்கப்பட்டது. 

 அடிப்பமட உரிமைகளுக்கும் அரசின் நநறிமுமறயுறுத்தும் நகாள்மககளுக்கும் 
இமடகய முரண்பாடு கதான்றினால் அடிப்பமட உரிமைகள் கைகலாங்கி 
நிற்கும் என State of Madras V.Chempakam Durairajan என்ற வழக்கில் கூறப்பட்டது. 

 State of Bihar vs. Kameshwar Singh என்ற வழக்கில் இரண்டும் சை அந்தஸ்து 
வழங்கப்பட்டது. இமசவமைந்த நபாருள் விளக்க விதியிமனப் (Harmonius 
Construction) பின்பற்ற கவண்டும் எனப்பட்டது. 

 25 வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டத்தின்படி 31 – C கசர்க்கப்பட்டது. இதில் 
ைக்கள் நலமன முன்கனற்றும் வமகயில் 39 (b) (c) மய அடிப்பமடயாகக் 
நகாண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டம் சரத்து 14 ைற்றும் 19 ஆகியமவகமள 
ைீறுவதாக இருந்தாலும் நசல்லும். 

 31 – C ஆனது 1976 – ல் 42 – வது அரசியல் திருத்தச் சட்டத்தின்படி 
திருத்தப்பட்ட விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இதன்படி அரசு நநறிமுமறயுறுத்தும் 
நகாள்மககளுக்கு நசயல் வடிவம் நகாடுக்கும் எந்தச் சட்டமும் அடிப்பமட 
உரிமைகளான சரத்துக்கள் 14, 19, 30,ஐ ைீறுவதாக இருந்தாலும் அச்சட்டம் 
நசல்லும் என ைாற்றப்பட்டது. 

 Minerva Mills vs. Union of india (1980) 42 வது திருத்தச் சட்டத்தால் 31 – C-ல் 
நகாண்டு வரப்பட்ட ைாற்றம் நசல்லாது என்றும் அரசு நநறிமுமற 
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ககாட்பாடுகளும் அடிப்பமட உரிமைகளும் சைநிமல பமடத்தது என்றும் 
உச்சநீதிைன்றம் கூறியது. 

சமூை ெலமை அமடய வழிைொட்டும் மைொட்பொடுைள் 

 இக்ககாட்பாடுகள் சமூக, நபாருளாதார அரசியல் நீதிமய வலியுறுத்துகின்றன. 
 குடிைக்கள் அமனவருக்கும் வாழ்க்மகத் கதமவகமள வழங்குதல். ஆண், 
நபண் கவமவக்குச் சை ஊதியம் வழங்குதல். வருவாய் ஏற்றத் தாழ்மவ 
நீக்குதல் கபான்ற பல நநறிமுமறகமள வலியுறுத்துகின்றது. 

 சமுதாய நபாருள் வளங்கமள, இயற்மக வளங்கமள நபாது நலனுக்காக 
நியாயைான முமறயில் பங்கிடுதல். 

ைொந்தியக் மைொட்பொடுைமளச் நசயல்படுத்த வழிைொட்டும் மைொட்பொடுைள் 

 சமூகத்தில் பின்தங்கியுள்ள, தாழ்த்தப்பட்ட, ைமலவாழ் ைக்கள் ஆகிகயாரின் 
கல்வி ைற்றும் நபாருளாதாரத்மத முன்கனற்றுதல், கிராைப் பஞசாயத்துகமள 
உருவாக்குதல், குடிமசத் நதாழில்கமள வளர்த்தல் கபான்றமவ. 

பன்ைொட்டு அமைதிமய ஏற்படுத்த வழிைொட்டும் மைொட்பொடுைள் 

 பன்னாட்டு அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்மப வலுப்படுத்துதல். 

அரசு திட்டங்ைமள நசயல்படுத்த நெறிமுமறைள் 

 இக் ககாட்பாடுகமளத் தவிர, நாடு முழுவதும் அமனவருக்கும் நபாதுவான 
சட்டங்கள் ஆகியவற்மற நமடமுமறப்படுத்துதல் கபான்றமவ இதில் 
அடங்கும். 

 நபாருளாதார உரிமைகமள நபறுதல். 
 சைநீதியும், இலவச சட்ட உதவியும்அளித்தல். 
 இலவச ைற்றும் கட்டாய ஆரம்பக் கல்வி அளித்தல். 
 கபாமதப் நபாருட்கள், ைது தமட நசய்தல். 
 குடிமசத் நதாழில்கமள ஊக்குவித்தல். 
 நவனீ முமறயில் கால்நமடத்துமற, கவளாண்மையிமன அமைத்தல். 
 கால்நமடகமள நகால்லுவமதத் தமட நசய்தல். 
 கிராை பஞ்சாயத்துக்கமள உருவாக்கி அமவ தன்னாட்சி அமைப்புகளாளச் 
நசயல்படச் நசய்தல். 

 நலிவுற்ற பிரிவினரின் கல்வி ைற்றும் வாழ்க்மகத்தரம் உயர்த்துதல். 
 சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாத்தல். 
 கதசிய நிமனவு சின்னங்கள், இடங்கள், நபாருட்கள் பாதுகாத்தல். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

7 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 நிர்வாகத் துமறயிலிருந்து நீதிதிதுமறமய தனிமைப்படுத்துதல். 


