
  

இந்திய குடிமக்ககளின் அடிப்படை 

உரிடமகள் 

 

இந்திய குடிமக்ககளின் அடிப்படை உரிடமகள் 

அடிப்படை உரிடமகள் சரத்து  விவரங்கள் 

சமத்துவ உரிமம (சரத்து 
14-18) 

சரத்து 14 சட்டத்தின் பன் அமைவரும் சமம். 

  சரத்து 15 சபக சமத்துவம் மற்றும் ப ொது இடங்களுக்கு 
சமமொை அணுகல். 

  சரத்து 16 ப ொது வவமலவொய்ப்பு விஶயங்களில் சமத்துவம். 

  சரத்து 17 தீண்டொமம ஒழிப்பு (தீண்டொமம குற்றச் சட்டம் 1955 
(1976 இல் குடிபரிமம உரிமமகள்  ொதுகொப்பு சட்டம் 
ை மறுப யரிடப் ட்டது)) . 

  சரத்து 18 அமடபமொழி ஒழிப்பு ( ொரத ரத்ைொ மற்றும்  த்ம 
விபூஶைின் விருதுகமள ப யருக்கு அமடபமொழியொக 
 யன் டுத்த கூடொது.) 

சுதந்திர உரிமம (சரத்து 
19 - 22) 

சரத்து 19 
(A) 

வ ச்சு மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் (2005 ஆம் ஆண்டு 
அரசியலமமப் ின் விதி 19 (1) இன் கீழ் அடிப் மட 
உரிமமயின் தரத்திற்கு இமையொக தகவல் அறிபம் 
உரிமம சட்டம்  அமமக்கப் ட்டது. ஒவ்பவொரு 
குடிமகனுக்கும் வ ச்சு மற்றும் பவளிப் ொடு சுதந்திரம் 
உண்டு, மற்றும் அரசொங்கம் வ்வொறு பசயல் டுகிறது 
ன் மத அறிபம் உரிமமமயக் பகொண்ட விதிகள்  19 
(1)இல் உள்ளது. )  

  சரத்து 19 
(B) 

ஆபதமில்லொமல் சமொதொைமொக ஒருங்கிமைக்க 
சுதந்திரம் 

  சரத்து 19 
(C) 

சங்கங்கள் அல்லது பதொழிற்சங்கங்கள் அல்லது 
கூட்டுறவு சங்கங்கமள உருவொக்குவதற்கொை சுதந்திரம் 

  சரத்து 19 
(D) 

இந்தியொவின் ல்மலக்குள் சுதந்திரமொக பசல்ல 
சுதந்திரம் 

  சரத்து 19 
(E) 

இந்தியொவின் ந்தப்  குதியிலும் வசிக்கவும் 
குடியிருக்கவும் சுதந்திரம் 

  சரத்து 19 
(F) 

ந்த பதொழிமலச் பசய்ய சுதந்திரம் அல்லது ந்த 
வர்த்தகம் அல்லது வியொ ொரம் ஆகியவற்றிற்கு 
சுதந்திரம் 

  சரத்து 20 சில விதங்களில் குற்றங்களுக்கு தண்டமையிலிருந்து 
 ொதுகொப்பு 
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  சரத்து 21 வொழ்க்மக அல்லது தைிப் ட்ட சுதந்திரம் ஆக்கிரமிப்பு 

தமட சட்டம் (1978 ஆம் ஆண்டில், வமைகொ கொந்தி 
இந்திய ஒன்றியத்தின் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் 
சட்டத்தின் 21 வது  ிரிவு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்மகக்கு 
நீட்டிக்கப் ட்டது) 

  சரத்து 21 A ஆறு பதல்  திைொன்கு ஆண்டுகள் வமர அமைத்து 
குழந்மதகளுக்கும் கல்வி (2002 ஆம் ஆண்டு 86 ஆவது 
திருத்தம் சட்டத்தின் கீழ்,  ிரிவு 21 (A) 6 
ஆண்டுகளுக்கு  ின்ைர் ஒருங்கிமைக்கப் ட்டது.) 

  சரத்து 22 மகதுபசய்யப் ட்ட மற்றும் மகது பசய்யப் ட்ட 
ந ர்களுக்கு குறிப் ிட்ட உரிமமகமள வழங்குகின்றது 

சுரண்டலுக்கு திரொை 
உரிமம (சரத்து 23 - 24) 

சரத்து 23 மைித வளம் கடத்தல் மற்றும் பதொழிலொளர் 
கட்டொயப் டுத்தப் டுவமத தமடபசய்கிறது (1976 ஆம் 
ஆண்டின்  ிமைக்கப் ட்ட பதொழிலொளர் பமறமம 
(Abolition) சட்டம்,  ொரொளுமன்றத்தொல் இந்தச் சட்டத்மத 
அமல் டுத்துவதற்கு இயற்றப் ட்டது) 

  சரத்து 24 14 வயதிற்குக் குமறவொை குழந்மத பதொழிலொளர் 
தமட சட்டம்  

சமய சொர்பு உரிமம  
(சரத்து 25 - 28) 

சரத்து 25 ல்லொ ந ர்கமளபம் மைசொட்சி சுதந்திரம் மற்றும் 
அவர்களின் விருப் ப் டி ந்த மதத்மத 
 ிரசங்கிக்கவும், நமடபமறப் டுத்தவும்,  ரப்புவதற்கு 
உரிமமபண்டு. 

  சரத்து 26 அமைத்து மத  ிரிவுகமளபம் வழங்குகிறது 

  சரத்து 27 ஒரு குறிப் ிட்ட மதத்மத அல்லது மத நிறுவைத்மத 
ஊக்குவிப் தற்கு வரி பசலுத்துவதற்கு ந்த ஒரு 
ந ரும் நிர் ந்திக்கப் ட படியொது ன்று கூறுகிறது 

  சரத்து 28 ஒரு  மொநில நிதியளிக்கப் ட்ட கல்வி நிறுவைத்தில் 
மத அறிவுமரமய தமடபசய்கிறது 

கலொச்சொர மற்றும் கல்வி  
உரிமம (சரத்து 29 - 31) 

சரத்து 29 தைித்துவமொை பமொழி,  கலொச்சொரம், பசொந்தமொக 
 ொதுகொக்க மற்றும் அ ிவிருத்தி பசய்பம் உரிமமமய 
குடிமக்களுக்கு வழங்குகிறது. 
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  சரத்து 30 தங்கள் பசொந்த கலொச்சொரத்மத கொப் ொற்றுவதற்கும் 

அ ிவிருத்தி பசய்வதற்கும் தங்கள் விருப் ப் டி கல்வி 
நிறுவைங்கமள அமமத்து நிர்வகிக்க உரிமம 
வழங்குகிறது.  

  சரத்து 31 பசொத்துரிமம சட்டம் (அரசியலமமப் ின் நொற் த்தி 
நொன்கொவது திருத்தம் சட்டம் 1978 இல் பசொத்துரிமம 
அடிப் மட உரிமமயிலிருந்து அகற்றப் ட்டது. Article 31 
(1), 300A க்கு மொற்றப் ட்டுள்ளது.  ிரிவு 31 (1) ஐ 
மொற்றுவவதொடு, பசொத்துரிமமக்கொை அடிப் மட 
உரிமமமயபம் ரத்து பசய்யப் ட்டது) 

அரசியல் அமமப்ம  
சீர்மமப் டுத்தும் உரிமம  
(சரத்து 32 - 35) 

சரத்து 32 ஒவ்பவொரு குடிமக்களுக்கும் அடிப் மட உரிமம 
வழங்கும் சட்டம் (இந்திய அரசியலமமப் ின் "இதயம் 
மற்றும் ஆன்மொ" ன்று டொக்டர்  ி.ஆர். அம்வ த்கர் 
இந்த சரத்மத கூறிபள்ளொர்.) 

  சரத்து 33 இந்த  குதியில்  வழங்கிய உரிமமகமள மொற்ற 
 ொரொளுமன்றத்திற்கு அதிகொரம் வழங்குகிறது. 

  சரத்து 34 ங்கு  மடத்துமறச் சட்டம் அமலில் உள்ளவதொ அங்கு 
இந்த  குதிகளொல் வழங்கப் டும் உரிமமகள் மீதொை 
கட்டுப் ொடு உள்ளது. 

  சரத்து 35 இந்த  குதி விதிபமறகமள அமல் டுத்துவதற்கொை 
சட்டம் 

 


