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1. மனி உரிமகக என்றல எனு? 
 

மனிதர், மனிதர்கரா பிறி ரகரணத்தகன அவதரகளுள கிைதி அடாபிைைகத, 

விடள ெரகடளர இைலகி, மறளர மடைகி சல உரிமரி் நகம மனி உரிமர் எனற 

அிழளககிகம.  

சக், மிம, பகன, இதம, நகிடரிம ஆகைவவறவு அாபகன, ஒவெவகா ின மனிாளும 

ெபக்ற்ாளரள கடை பிாபரிமரி், மனினன சிற்ரத்வும, ரண்ைத்வும, நலனரகளும 

அவசைமகத உரிமரி், மனி உரிமர் எனற நகம அிழளகனகிகம. மனிதரகளு மனி 

உரிமர் மரகம மளகைமகத ஒனிகரள ராிாபடவிகன சல கநரஙரகன மனி உரிமரி் 

அடாபிை உரிமர் எனறம, இைவிர உரிமர் எனறம, பிாபரிமர் எனறம, உ்்கதறி 

உரிமர் எனறம நகம அிழளகனகிகம. ஒவெவகா நகிடடம அிவகரவி, உரைய சிைமைவறம 

வழமிிளு ஏவப இறி மனி உரிமர் சிை வடவம ெபறகனின. ட.கர. பகச அவதர் மனி 

உரிமரி் விரைறளும ெபகழன “எவ்ி மிுபயனனம மனிுறகக ப்றி கறைணத்ுறனானப 

அைசிற எ்ைறக ஒவ்றறா ின நுாமறவ இாமகம கூப றி்றிுதப உரிமகனே மனி உரிமகக” 

எனற  ுறாபிட்்கத. 1993ஆம ஆணட வைனதக நரரன நிைெபவி மனி உரிமர் ுறதி 

உலர மகநகிடன பரரைதத்ன “மனினன ம்ாப்ாறனம, ரண்ைத்்ாறனம வி்வகி மனி 

உரிமர்” எனற ுறாபைாபிட்்ன.  

மனி உரிமர் எனபன ைகரகடம உாவகளராபிைினல, அனகபகன மனி உரிமர் 

எவரகடம வழஙராபிைனமனல. எதகவ ிகன  மனி உரிமர் எவரகடம பறளராபை மடைகி 

உரிமர் எத அறிதர்கன அிழளராபடகனின. மனிதகரா பிறி ரகரணத்தகன, ஒாவவளு 

இைவிரககலகை உைன பிறி உரிமர் மனி உரிமர்.  இறி உரிமர் எறி ஒா 

சமிகைத்தககலக, அரசதககலக அனலன அரசைன அ்ரகர அிமாபரகதககலக 

உாவகளராபிைினல. அிதகனிகன எறி ஒா அரசவும, அ்ரகர அிமாபவும மனி 

உரிமரி் மறவிவரகத அ்ரகரம அகளராபைவனில. இற்ைகிவா ெபகறதிமிடன “மனி 

உரிமகக” என் ுித்ிகறு றிைபி் 1993 ஆவ ஆண் இபி்குதப மனி உரிமகக ுறதகறகப் 

பதபத்ன பரர 2(d)ல ்கற்மககுத்கேத. அாபரவனபட  
 

மனி உரிமர் எனபன, 

“இற்ப அைசபாிமகப் பதபத்ுறல உி் ்பயபகுதப அலாத இற்ப 

ந்மன்னகேறல அமலு்திம கூப ுனுறத் உபனுூமிக்ல 

உகேபனஙப றறழர, ினயரிம, பமததறவ, ினநுப மறணப ுிமப 

உரிமகிேம றமமறவ.” 
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நமத உரிமகக: 
மனி உரிமர் ெபகனவகரா பரளராபை மடைகிிவ. கமடம, அிவ ஒனகிகட ஒனற 

சகதறன இாாபிவ. அிதகன பனகவற விரைகத மனி உரிமர் இாாபிவுய சகத்ைமனில. 
மளகைதனவத்ன அடாபிைகடம, அிததன மனி உரிமரகம சமமகத மளகைதனவத்ிதா 
ெபறகின. அிதகனிகன அயளகை நகடர் அிமாபன ெபகனய சிபைகன பரரைதாபடதிாபிை 
உலர்கவை மனி உரிமர் பரரைதத்ன எவவிமகத விராபகடரகம ரகணாபைவனில. 
ஆதகன அிவுா பனதத ஐ.நக.வன உறாப நகடர் மனி உரிமரி் ஐறன விரர்கரா 
பரதின.  
அிவ : 

1) ுடிமகைன உரிமர்; 
2) அரசைன உரிமர்; 
3) ெபகா்கிகர உரிமர்; 
4) சமர உரிமர்; 
5) ரலகயசகர உரிமர். 

   - மனி உரிமர் சிைம  

ினமனிாமற உரப உரிமகக 
மனி உரிமர் ுறதன அகல உலர உைனபடளிரர்/ஒாபறிஙரகன ினநபாளும, 

ுழளரகளும வழஙராபிட்் பனகவவ உரிமரி் இஙகர பிடைனபடதிாபடகனின. இனிிை 
சழ்ன ககழ ெசகனலாபிட்் உரிமர் அிததனம நமளு உ்்தவக எனி கர்வ நமளு் 
எழகனின. எனெதனத உரிமர் நமளு உணட எனபிிைகவன ெிரறனெரக்கவகம. 

றூிம்பல உரிமகக (Civil Rights) 
 உகதவகவவிவரகத உரிம 
 சிைத்வு மன சமமகர நைதிாபடவிவரகத உரிம 
 கிசை இதத்வரகத உரிம 
 ந்மனிதிி அணுவிவரகத உரிம 
 ெவகாபிைைகத வசகரிணளரகத உரிம 
 ுவிமவிவத எத அவமகனளராபடவிவரகத உரிம 
 (இலவசய) சிை உிவளரகத உரிம 
 ுவிம சமதிாபிைவத மனனிலகன வசகரிண நைளரகம, அவகர எ்த வகிகைகம உ்் 

உரிம 
 சகிசரி் வசகராபிவரகத உரிம 
 உற்ைகளராபிை உரிமர் மவறம சிற்ரஙர் மிாபடமகபகன ுிிறதளும அிமாபரி் 

அணுவிவரகத உரிம. 
 ஒகர ுவித்வரகர இாமிி ிணடளராபடவ்்ாறன வடிிலா ெபறவிவரகத உரிம. 
 கமன மிிறட, மறபரரலித ெசயவிவுமகத உரிம 
 ிரவனரி்ா ெபிகம, கிைகம, ெபவிிி வழஙுவிவுமகத உரிம 
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 மிம மவறம அரசைன நமபளிரர் உிபைள ராதன ெரகணடாளர உரிம 
 ிதன விடன ினைகர இாளர உரிம. 
 ின மகணபம நவெபைாம ரகளராபடவிவரகத உரிம 
 நைமகிைய சிற்ரத்வரகத உரிம 
 ந் ிவிகர வழஙராபடிரகன நவகரணம ெபறம உரிம 
 ினனயிசைகர நகட ரைதிாபைகமன இாாபிவரகத உரிம 
 ஒா நகிடன விழவிவரகத உரிம 
 ஒா நகிிை விட ெவககைறவிவரகத உரிம 

அைசபல உரிமகக (Political Rights) 
 ராதனளரி் ெவககை உரிம 
 கிைம கடவிவரகத உரிம 
 சஙரமகரய கசாவிவரகத  உரிம 
 வகளரகாபிவரகத உரிம 
 அரசைன பஙகரவபளரகத உரிம  
 ெபகனாப்ரகன சம வகயாப ெபறவிவரகத உரிம  

்ுறாேறிறை், பமகக, ுணுறத் உரிமகக (Economic, Social and Cultural Rights) 
 கவிலளரகத உரிம 
 கவிலிைத ெிரக ெசய்ம உரிம 
 ெசகதன ிவத்ாாபிவரகத உரிம 
 கபக்ை வகவளிரத ிரதிிள ெரகணடாாபிவரகத உரிம 
 ரனவ ெபறவிவரகத உரிம 
 ுடமபம அிமதனள ெரக்விவரகத உரிம 
 சமரா பகனரகாபளரகத உரிம 
 ஆ்் ரகா்ிடளரகத உரிம 
 சமர, மாதனவ உிவா ெபறம உரிம  
 அறவைன மனகதவிஙரகன பலனரி் அவபவாபிவரகத உரிம 
 சரகிகரம, பகனரகாபளரகத உரிம  

றுமககன உரிமகக  
 சம ஊ்ைத்வரகத உரிம (ஒகர விராபிை கவிலளுய சமமகத ஊ்ைம) 
 கிைகரா கபரம கபசவிவரகத உரிம 
 ெிகழவசஙரஙரி் அிமாபிவும, ெிகழவசஙரஙரகன கசதவிவுமகத உரிம 
 கபகரகிை உரிம 
 ப்நளரம ெசயைாபடவிவுமன மனதறவாபாெபறம உரிம 
 பிவ உைதவன சம வகயாபம, பகனரகாபகத, சரகிகரமகத ப்யசழ்ன ப்பரவிவுமகத 

உரிம 
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 கவில வகயாபளரகத வழரகிடின, பகவச ெபறம உரிம 
 சமப்தனைன கடை வடாபளரகத உரிம 
 நைகைமகத ஊ்ைத்வரகத உரிம 
 விரைறளராபிை கவில கநரத்வரகத உரிம (வகரகற்ர ஓயகளரகத உரிம) 

்ுணககமகறு உரிமகக 
 சம ஊ்ைம ெபறவிவரகத உரிம 
 பக்ைன சமதனவத்வரகத உரிம 
 ிமப்ைாளகிைகன சமதனவ உரிம 
 சரணை்்ாறன பகனரகாப ெபி உரிம 
 ரதாப்ா ெபணர் மராகபற வடாபரிம 

றுறிிகக, இேனறி்றறகககமகறு உரிமகக 
 ரனவ ெபறவிவரகத உரிம 
 ெிகழவபகவச மவறம கவிலகிைா பகவசரி் இலவசமகரா ெபி உரிம 
 ிரன ெசயைாபிை இ்ம ுவிவககர் பததவகவக ெபி உரிம 
 மரணத ிணைித வ்ளராபைகம்ாாபிவரகத உரிம 
 சத்ரவிி, சரணைன,  ரவனளராபைகிமக்ாறன பகனரகாப ெபறவிவரகத உரிம 
 கவிலளரகத ுிிறிபிச வைிி நதணகளும பகனரகாப உரிம 
 வி்ைகிட, ெபகழன கபகளகவரகத வகயாப ெபறம உரிம 
 சமரய கசிவரி்ா ெபறவிவரகத உரிம 

சி்ம ிக்ககன உரிமகக 
 சிிளிர்ைகரா ப்க ெசயைாபடவிவரகத உரிம 
 சிிள ிர்ரி் விராபடத்ா பரதன ிவாபிவரகத உரிம 
 சிிகன ினைகரத ிஙரிவளராபடவிவரகத உரிம 
 கபக்ை ரகவகிகிைம, ெவகயசம, உைன நலம மவறம சரகிகரத்வுத கிிவைகத 

வச்ரகளரகத உரிம 
 ன்ம்ர், படளிர, கபக்ை உணக, ிண்த, மாதனவ வச் ெபி உரிம 
 பகவச, வி்ைகிடளரகத உரிம 
 ெரகடரமகத,  கரவலமகத ிணைிதரக்ாறன பகனரகாப ெபறம உரிம 
 அ்ரகரரகைம கவணடகரக் மவறம பரகதர் ெரகடாபிவரகத உரிம 
 ுடமபம, நணபதரகைன ெிகைதபெரக்விவரகத உரிம (ரடித ெிகைதப, கநதரகணன மலம) 
 ெவகஉலரய ெசய்ரி்த ெிகைதறன ெபறவிவரகத உரிம 
 சிியசகிலகன நலரதிிா பைனபடத்ள ெரக்விவரகத உரிம 
 மிதிிா பனபவறவிவரகத உரிம 
 ெசகறிய ெசகதனளரி் ிவதனள ெரக்விவரகத உரிம 

 ெபண சிிள ிர்ர் ெபண அ்ரகரர்ககலகை பகனரகளராபடவிவரகத உரிம 
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 2. அைசியிமப்ப சட்டதல மனி உரிமகள 
 

இந்த அரசதயலைமப் சட்ட்் ம்ன்றா ப்கட்த, தனிபபக்கள றழஙகமபட் ைனத 

உரலைகலை ி்ம அடமபல் உரலைகக எ்னலழகக்ன்ம.  

உ்சச்ை்னமம இவறடமபல் உரலைகலை “இிறிக உரிமககளக” அங்கரட்ிககனா. 

க்யம க்யை்க இதறலக உரலைகக எ்் ி்ம அலழடா றநத உரலைகலைட த்் தற்ப்ாா 

ைனத உரலைகக எ்் அலழகக்ன்ம எ்் உ்சச்ை்னம க்கனா.  

 ஒி ைனத் ை்ணப்் உயபற்ழட ்தலறமபபம அடமபல்ட ்தலறக்ை அடமபல் 

உரலைகை்க இ்சட்ட்த உட்ரற்தம அளககமபடபகைா. 

 இதறலகத்ா இவ்ரலைகக ை்ககமபபக்ன்ப்ா ைனதர்த ை்ணப்் ற்ழ மடத்ா 

எ்பதா்த இந்த அரசலைமப் சட்ட்த ம்ன்ம ப்கட்த ளுமிடபகை அடமபல் 

உரலைகக ஒி ிபிகள ை்ககமபபக்ன்ப்ா அரலச எ்படா றழகள ்த்்ர மடடம. 

அடபபி்ப பண்கள  

 ச்த்ரண் சட்ட்ா்த ிைகளக கல்ககம ்பன்ைத மக உதபநத சட்ை்கத 

அரசதயலைமப சட்ட்் மயம ிைகளக கல்டதா.  

 இவ்ரலைகலை ச்த்ரண் சட்ஙகலை ை்ற்றா ்ப்ய எள்த ை்றன மடத்ா.  

அரசதயலைமப் சட்ட ்ிடதட்றக்ா கபலைத்ா ில்மலனகலைம ி்பறுத 

ி்ா்ர ை்றனம ்சயத மடடம. அமை்றனஙக்ம இந்த அரசதயலைமப் சட்ட்் 

“அடமபல் கட்லைமபகளம” ப்்மப ஏறப்்த றணணம இிநத்தத்் உ்சச்ை்னம 

அமை்றனடலத அங்கரகளம.  

 அரசதலயலைமப் சட்ட்் ம்ன்ம ப்கட்த றழஙகமபடபகை உரலைகலை ம்ம 

றலகய்ய், புகளம றலகய்ய் அரச சட்மதறனகக்்ா. அவற்் இதறனமபட்்த 

அ்சட்ம ்சதய் நலய் சட்ை்க ஆகிபம.  

 இ்த்ப்த அரசதயலைமப் சட்ம ில்மலனகள றிறதறள ம் (அத்றா 

26.1.1950கள ம்) இதறனமபட் சட்ஙகக அடமபல் உரலைகலை ம்ம றலகயத 

இிநத்த ்சதய் நலய் சட்ை்க ஆக ிபம. 

 ச்த்ரண் சட்ட்் ்ீ ்பனமபபம உரலைகக மனமபபம ்ப்ாா ி்ம அதற்கா 

அலைககமபடடிகளம ச்ை்னஙகளத த்் றழகள ்த்படா உரலைலதம ப்ாக்கக 

மடடம. ஆா்த அடமபல் உரலைகக மனமபட்்த ்ிரடத்க அரசதயலைமப் 
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சட்மிர் 32் ்ீ உ்சச்ை்னடலத்த் அதயா அரசதயலைமப் சட்மிர் 226் 

்ீ உதபச்ை்னடலத்த் அணக நற்ரணம ்பனககடத உரலை உணப. 

றிகபபளாகள 

1. சைடாறட்றக்ா உரலை (ிர்கக 14 மதத 18றலர) 

2. சதந்ரட்றக்ா உரலை (ிர்கக 19 மதத 22) 

3. சரண்்க்க்ர்ா உரலை (ிர்கக 23 ைற்ம 24) 

4. ைத் சதந்ரட்றக்ா உரலை (ிர்கக (25 மதத 28 றலர) 

5. ச்ப்்லையாிகக்ா உரலைகக (ிர்கக 29 ைற்ம 30) 

6. அரசதயலைமப் சட் நற்ரணம ்ப்ம உரலை (ிர் 32) 

அடபபி் உரிமகள 

1. சைடாற உரலை: 

 சைடாறம எ்பா இ்சமகட்த அரசதத, ்ப்ிை்த்ர ைற்ம கய்்ச்ர அடமபல்யத 

மக்ம ி் தஙகடக்ை்பகலை சகய றச்க்ை்பம, உரலைக்ை்பம ற்ீக்ன 

ைகக்ை்ப சைடாறமபபடாறா. 

 சைமதய்தறபகலை் சைை்களறா. 

 எங்கதய்ம ப்ளப்ப க்ணமபபகன்த் அஙள் சைடாறம இிகக்ா. 

 எங்கதய்ம சைடாறம இதலய்த் அஙள அ்களமலனத்் இிகளம.  

 எங்கதய்ம அ்களமலன இிககன்த் அஙள் சட்ட்் ஆடச ி்கக்ா. 

 எா்ற சைடாறம்லை ஒி ைனத உரலை மனத ஆளம. 

 இ்சமகட்த ்பணகக, ளழநலதகக, ச்ப்்லையாப, தண்்லைகளம பலத்ளம 

தலடாககக  சைடாறம்ு ற்ீக்னாப. 

ிர் 14 சட்ட்் ம் சைம அதயா சட்ட்் சைை்ா ப்ாக்மிலா இந்த எதலயகளக 

அரச எநத்ற்ி ிபிகளம ை்கககக்்ா. 

ிர் 15 ைதம, இாம, ச்், ப்த, ினமி்ம அதயா இறறுத ஏ்தனம ஒ்ு் அடமபல்யத 

ளடைககளல்்த அரச ப்ளப்ப க்டபதத க்்ா. 
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ிர் 15 (2) 

 கல்கக, ்ப்ாைககக தஙளம ிப், உண் ிப், ்ப்ாைககள் ்ப்ாா்ப்ககறக்ா 

இ்ஙகக ஆகத இ்ஙகளத அனை்மபதறளம  

 கண்கக, ளைஙகக, சர்பம ாலனகக, ச்லயகக, ்ப்ாைககள் பத்ப்டடறக்க அரச 

ந்ட்் பர்ைரககமபபம ்ப்ாைககக கபக்ன இ்ஙகலைம பத்பபடாறதறளம 

 ைதம, இாம ச்், ப்த, ினமி்ம அதயா இறறுத ஏ்தனம ஒ்ு் அடமபல்யத 

எநத்ற்ி ளடைகலாடம கடபமப்ப அதயா நபநதலாகள உடபபடதகக்்ா. 

ிர் 15 (3)  ளழநலதக்களம ்பணக்களம ம்னரலை ைற்ம ச்லககக றழஙளறலத 

இமிர் தல் ்சயதகக்்ா.  

ிர் 15 (4) சமக ைற்ம கதி்பன ற்யமபறன ிறபட்்்ப ைற்ம த்ீடதமபட்்்ப 

பழஙளடயாலர ம்்ாறன் ச்லககக றழஙளறலத இமிர் தல் 

்சயதகக்்ா.  

ிர் 16 (1) அரச பதிக்கள நதைாம அதயா ்றலய ற்யமித அலாடாக 

ளடைகக்களம சைற்யமப அளககமப் ்றணபம. 

ிர் 16 (2)  ைதம, இாம, ச்், ப்த, றமச்றவ, ினமி்ம அதயா இறறு் ஏ்தனம 

ஒ்ு் அடமபல்யத அரச பதிக்கள நதைாம அதயா ்றலயற்யமப 

்த்்பப்க எநத்ற்ி ளடைகலாடம தள்தறனறர்கக கிதகக்்ா ைற்ம 

ப்ளப்ப  க்ட்கக்்ா. 

ிர் 17 தண்்லை ஒவககமபடபிட்த்த, எநத றடி்ம தண்்லைலதக 

கல்ிடமபா தல் ்சயதமபடடிககனா. தண்்லைலதக கல்மிடமபா 

சட்ட்்பட ளறனை்ளம. 

2. சிததைடதறகளு உரிம 

 எவிதட தல்டம்ும ினப ப்்மபல்த்றணணம ஒிற் த் உணப்கலை 

்றளமபபடாறாம அலத் ்சததபபடாறாம சதந்ரஉரலை  

 சட்ட்றளடபடப ஒிறப த்லாம பறுடம, சமக அரசதத ்ப்ிை்த்ர நலயகக பறுடம, 

அரச் ்ட்ஙகக பறுடம தகறத ்ப்க்ன உரலை சதந்ர உரலை 

 இ்சதந்ர உரலை சட்ட்் றலரதலனகள உடபட்ா 

 அ்களமலன, ்க்டதடலை மலன, ைனதபகலைம பத்ற் ்றலயக்கக்கக க்டதத மலன 

இா்ப்்ன ்சததகக ஒி தனைனதன் சதந்ர உரலைலதம புககனா. 
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 சதந்ரம எ்பா ஒவ்ற்ி தன ைனதன் இததப்ா இதககம. இதறளட தல்கக இிமி் 

அா அறன் சதந்ர உரலைலதம புமபத்ளம.  

ிர் 19 (1)  அலாடாக ளடைகக்களம ்ீககண் உரலைகக உணப 

ிர் 19 (1) (a) ்ப்ச ைற்ம கிடாககலை ்றளமபபடாம உரலை 

ிர் 19 (1) (b) ஆடதஙகக இதய்ைத அலை்த்கக கபம உரலை 

ிர் 19 (1) (c) சஙகஙகக அலைகளம உரலை 

ிர் 19 (1) (d) இந்த எதலயகளக சதந்ரை்க் ்ச்் றிம உரலை 

ிர் 19 (1) (f) ஏ்தனம ்த்வத, ்றலய, றணகம அதயா ித்ப்ரம ்சயடம உரலை 

ிர் 20 (1)  ில்மலனயத இிகளம சட்ட்த ளறனம எாக ளுமி்மபட் ்சதலயட 

திர ்ற் எநத் ்சத்கக்க்ம ஒிறப தணடககமப்கக்்ா. ்ை்ம 

அ்்சதத பரநத ்ிரட்த ில்மலனயலிநத சட்ட்த பரநாலரககமபட் 

தண்லாலதி் அ்கமபடத்ா தண்லா றழஙககக்்ா.  

ிர் 20 (2) ஒ்ர ளறனட்றக்க ஒிறலர ஒ்்களம ்ைறபட் மலன தணடகககக்்ா.  

ிர் 20 (3) ளறனம ச்ட்மபட் எநத ஒி ிபலரடம அறிகள எ்ர்க் ச்டசதளகக 

றறப்டதகக்்ா.  

அ) உயிறளவவ உரிம  

 தனிபப ை்ணப, ை்மப்் உயபற்ீதத  

 ி்ை்ட்் சதந்ரட்த்ப உயபற்ீதத  

 சதசநதலா்த்ப ்சததபபம உரலை 

 ஆறுலலா ்றளமபபடாம உரலை. ற்ீ்ரலை எ்பா ்ற்ை்ா உயபற்ீதத எ்ன 

்ப்ிக அதய. ை்ன்க இதறலக ற்ீற்த்ரம, கதி, ைிடாறம, உ்தியம, 

ைனத்ிை்ாைறன மலனயத ி்டதமப்்ைலிடதத ்ப்்ன உதரத உரலைகலை 

அனபிமபா ற்ீதத  

ிர் 21  சட்டத்த ஏறபபடதமபட் ில்மலனயத இதய்ைத ்ற் ிதட்த ஒி ிபர் 

உயலர்த் அதயா அறர் தனிபப சதந்ரடலத்த் புகககக்்ா.  

ிர் 22 (1) 

 லகா ்சயதமபபம ிபலரக லக்றக்ா க்ரணட்லாட ்தரிகக்ைத க்றலத 

லறகககக்்ா.  
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 லகத்ாறப அறில்த ிிமபமபட றழகளலரைப ஒிறலரக கயநத்்ய்சடா 

அறில்த தரமித றழகளலரைப ஒிறலர ற்்் அனை் றழஙக ்றணபம.  

ிர் 22 (2) லகத்ா இ்ட்லிநா ச்ை்னம ்சதறதறக்ா ்ிரம சஙகய்க 24 ைண 

்ிரட்றளக லகத்ாறபகக அிக்கை ச்டாலன ிபறப ம்ப 

ஆஜபபபடதமப் ்றணபம.  

ிர் 22 (3) இமிரித ்ச்தயமபடடிகளம உரலைகக ்ீகண்றபக்களம ்ப்ிநத்ா.  

1. ிம ி்டடற்க்ர்கம ்ப்ப ்த்பகளம ி்டடலா் ்சபநதறபகக. 

2. தபமப க்றத சட்ட்் ்ீ லகா ்சயதமபடபக க்றலத 

லறககமபடடிமபறபகக 

ஆ) கல் உரிமமவ  றளழ்ரிமிி! 

 ியஙகறளம ைனதனகளம இல்்த உகை ்ற்ப்டல் ்றளக்க்ணரக கதி 

அல்த்ைை்கம பத்பபகனா. 

 ஒி ைனத் ஆறன்்் இ்சமகட்றளம பதனகை றலகயத  ை்ன்றணப்ைனத 

அறனகளக கதி அறசதம. 

 அரச இககதிலதக கட்்தை்க, இயறசை்க 6 மதத 14 றதா உகை அலாடாக 

ளழநலதக்களம றழஙக ்றணபம எ்் உ்னகிகண் எ்ப ஆந்ரமிர்தசம எ்ன 

றழககத உ்சச்ை்னம தபமப அளடாகைா. 

 இயறசட, தரை்ா, கட்்தக கதிலத றழஙளம அரச 0-6 றதாகை ளழநலதக்களம 

அலத சடடகக ்றணபம எ்பாம அடமபல் உரலைத்ளம. 

இ) தூிமிளு சறிப்ுப சூல றளழ்ரிமிி 

 இதறலக அலாடா ைகக்களம றழஙகடகை ற்ீற்த்ரை்கத சப, நயம, க்ற் ஆக்த 

ைண்யம ஆகதறறலன அலாறிம சைபங்ப ்சயா அனபிமபா ஒவ்ற்ிறர் 

அடமபல் உரலைத்ளம. 

 ற்ீற்த்ரஙகலைட தனத்ப ந்றாஙகக ை்சபபடாறா ைற்ம அவமபா எ்பா 

தனைனதன் ற்ீ்ரலைலத ிசகளம ்சதய்ளம.  

 பணய்ஙகளத ்பணக்க்க்ர்க ி்களம ப்லதத ற்மலன எ்பாம ற்ீ்ரலைலத 

ம்ம ்சதய்ளம. 
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3) சைண்்மலகதைளு உரிமகள 

ிர் 23 ைனதபகலை ிறபா ற்ஙளறா ைற்ம அலாடா றலகத்ா ்க்டதடலை மலனகக 

தல் ்சயதமபடபகைா.  

ிர் 24  14 றத்றளடபட் ச்றபகலை எநதட ்த்வறச்லயய்ம சரஙகட்்ம ின 

அப்தகரை்ா ்த்வல்ம நதமகககக்்ா.  

 14 றத்றளடபட் ச்றபகலை அப்தகரை்ா ்த்வலத ஈபபபட் அறபகலை 

உலழமலப் சரணபதத க்்ா. 

 ளழநலதட ்த்வய்ைப மலன ஒவமப ைற்ம மலனமபபடாதத சட்ட்் பட 

ளழநலதகள் ியலா லைதமபபட்ட ்த்வதகக இிகக ்றணப்ைத்ு, 

்த்வறச்லயகள் ியலா லைதமபபட்க ளழநலதகலை ்றலயகள அைபடதக 

க்்ா. 

 ்க்டதடலை மலன எ்பா ைனத உரலைகள எ்ர்ாா.  

உயிறளவவ உரிம குடி றூமககள பர் 21 

ிமுகள களதத எதி இததி அைச எ்ன றழககத அரசதயலைமப் சட்மிர் 21த 

ளுமி்மபடடிகளம ற்ீ்ரலை ைற்ம தனிபப சந்ரம எ்ன ்ச்ற்ன்்ப பரநத ்ப்ிக 

்க்ண்த்க்ம பத்ற் றலகத்ா உரலைகலை உகை்ககதத்க்ம உகைா எ்் உ்சச்ை்னம 

கிடா ்தரிடதா.  

்ை்ம கைளமசச எதி உடதைபபைிிச அைச எ்ன றழககத இந்த அரசதயலைமப் 

சட்மிர் 21த ளுமிடபகை ற்ீ்ரலை ைற்ம தனிபப சதந்ரம எ்ன பதட்றளக 

ைனதபகள் அடதலா உரலைக்ம அ்ஙளம எ்் உ்சச்ை்னம கிடா ்தரிடதா. இ்த 

்ப்்ன கிடாககலை உ்சச்ை்னம பய றழகளகளத ்தரிடதா.   

லறளிளடடறகப பிணவ லசூமவ உரிம 

சடறதட சச சகளா எதி இததி அைச எ்ன றழககத ்றளி்டடறளம பதணம ்சயடம 

உரலை ிர் 21த ளுமிடபகை தனிபப சதந்ரம எ்ன பதட்றளக அ்ஙகயிமபத்த 

்றளி்டடறளம பதணம ்சயடம உரலை அடமபல் உரலைத்க உ்சச்ை்னடத்த 

அங்கரககமபட்ா. இ்த உரலைலத உ்சச்ை்னம ்ைாக் க்ந் எ்ப இந்த அரச எ்ன 

றழகக்ம அடமபல் உரலைத்க அங்கரடதா.  
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அதிைசக உரிம 

கைளம சச எதி உடதைபபைிிச அைச எ்ன றழககத கர்கசங வடடறளக அனை்ய்ு 

நலழறாம அறிகளட ்த்தலய திறாம ிர் 21த அ்ஙகத அநதரஙக உரலைலதம ப்்களம 

எ்்ம ிைகக உட்ரமிர்தச க்றத ி்கள் ி் இர் ்ிரஙகளத வபகளத ்ச்தலாயபதத 

எ்ன அ்க்ரம அரசதயலைமப் சட்ம ிர் 21றள மரணபடபகைா எ்் அுிடா ரடா் 

்சயா உ்சச்ை்னம தபமபளடதா. 

இ்த உரலையலாக ிகள்தட எதி மடதிப பைிிச அைச றழககத ்ை்ம ிறரை்க 

உ்சச்ை்னம ிைககட தபமபளடதா. இவறழககத அநதரஙக உரலை எ்பா வடடலிம்ப்ில்த 

்ிிககை்ா உன்கக, ளபமபம, ்ிைணம, த்யலை அல்தத, கிடதரடதத ளழநலதகலை 

றைபடதத ்ப்்ன அலாடலதடம உகை்ககதத்ளம எ்் அநதரஙக உரலை எ்ன அடமபல் 

உரலைலத ிைகக ்ைறபட உரலைகலைம ப்ாக்ககமப் ்றணபம எ்்ம உ்சச்ை்னம 

தபமபளடாகைா.  

ைளஜிகளபளல எதி ிமூக அைச எ்ன றழககத அநதரஙக உரலை எ்பா இந்த 

அரசதயலைமப் சட்மிர் 21த உட்ரற்தைளககமபட் ற்ீ்ரலை ைற்ம தனிபப சதந்ரம 

எ்ன அடமபல் உரலைகளக அ்ஙகயிககனா எ்் உ்சச்ை்னம ிைககதா.  

இவறழககத ஒிறில்த சமைதம இதய்ைத அறர் ற்ீகலக, ளபமபம, ்ிைணம, 

கிடதரடதத, ளழநலத ்ப்தத ்ப்்ன ிபரஙகலை ்றளய்கக்்ா எ்்ம அவற்் 

்றளயட்்த அா அறில்த அநதரஙக உரலைலதம ப்்களம எ்்ம உ்சச்ை்னம 

ிைககதா. 

்ிைறளு ்சளைிணமகளு உரிம 

இவ்ரலை இந்த அரசதயலைமப் சட்ட்த ்றளமபல்த்கக ளுமி்மப்்ிட்்்ம 

உ்சச்ை்னடத்த இவ்ரலை ிர் 21களக உடகல்த்க உ்் ்சயதமபடடிககககடத உரலை 

எ்் அங்கரககமபடடிககனா.  

உிசுைள களட்ி எதி பகளி அைச எ்ன றழககத ிச்ரலணய்ு சண்க்யை்க் சலனயத 

அல்ககமபடடிடதத இந்த அரசதயலைமப் சட்ம ிர் 21றள ி்ர்தை்ாா எ்் 

உ்சச்ை்னம கிடா ்தரிடதா.  

இவறழககத ிலரற்ா ிச்ரலணகக்ா உரலை ிர் 21த உட்ரற்தைளககமபடபகை 

ற்ீ்ரலை ைற்ம தனிபப சதந்ரட்் மககதம பள்த்ளம எ்்ம உ்சச்ை்னம த்னல்த 

தபமித ்தள்பபட்டகைா.  
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 உிசுைள களட்ட 2 எதி உளதிுப லசியி பகளி அைச எ்ன றழககத ளறனம 

ச்ட்மபட்றபக்கள ிலரற்ா ிச்ரலணயலா ி்டத ்றணடதா அரசதயலைமப் சட்ட்் 

்ீ அரசக்கள உண்்ா க்லை எ்்ம அகக்லையலா ந் அதயா நபற்கக க்ரணஙகலைக 

க்ணிடாட திபகக மடத்ா எ்்ம உ்சச்ை்னம ்தரிடதா.  

 அடமபல் உரலைகக மனமபபம்ப்ா அ்த தலயயடப நற்ரணம றழஙக ்றணடத 

க்மப்ப இந்த அரசதயலைமப் சட்ட்் ்ீ உ்சச்ை்னட்றள உகைத்த  

 ளறனம ச்ட்மபட்றிகள ிலரற்ா ிச்ரலணகக்ா உரலை ை்ககமபபம்ப்ா  

 சமபநதமபட் அரசக்களம பயா்ய்ட ாலனயலாம பயமபபடாறா ளுடா 

அு்்டாறா 

 ப்த ச்ை்னஙகலை ஏறபபடாறா, கபதய்க ச்ப்கக நதமககமபபறா ்ப்்ன 

ிச்ரலணலத ிலரற்க மடககட ்தலறத்ா றவமலனகலைம ி்பற்ை்் கட்லைய் 

்றணடதா அறசதை்கனா எாட ்தரிடதா.  

ைளஜிித சிமள எதி பகளி அைச எ்ன றழககத ிலரற்ா ிச்ரலணகக்ா உரலைலத 

அங்கரகளம றலகயத ளறனிதத ிச்ரலணகளத ஏழ்ணப க்யட்றளக ளலனற்ா தண்லா 

றழஙகககடத ளறனஙகலை ிச்ரககளா ச்ை்னம, ச்டச ிச்ரலண மடநத்்ம மடத்ிட்்்ம 

அரச தரமப ிச்ரலணலதக ளறனமபட்ரகலக த்ககத ்சயதமபட்்லிநா இரணப ஆணபகக 

மடறல்நத்்் மட்களக ்க்ணபறர ்றணப்ைா உ்சச்ை்னம ்தரிடதா.  

ஏழ்ணப க்யட்றளக கபதய்ா தண்லா றழஙகககடத ளறனஙகலை ிச்ரகளம 

ச்ை்னம, ச்டச ிச்ரலண மடறல்நத்்ம மடறல்த்ிட்்்ம அரச தரமப ிச்ரலணலதக 

ளறனமபட்ரகலக த்ககத ்சயதமபட்்லிநா ம்் ஆணபகக மடறல்நத்்் மட்களக 

்க்ணப றர ்றணப்ை்்ம உ்சச்ை்னம குடகைா. 

இயறசப சட் உி்ப லபிறிறகளு உரிம 

எவ.எ.ஆஸகளட எதி மகளைளஷடைள அைச எ்ன றழககத இயறச் சட் உதிம ்ப்றதறக்ா 

உரலை, இந்த அரசதயலைமப் சட்மிர் 21த உகை்ஙகத ஒி அடமபல் உரலைத்ளம எ்் 

உ்சச்ை்னம கிடா ்தரிடதா. ஒி சலனகலக் பத்ற் நத்தை்ா க்ரணஙகை்த தள் 

ற்யநத றழகளலரைலர நதமடாட த்லாக க்டாக ்க்கை இதய்த நலயயத ச்ை்ன்ை 

அறிகக்க ற்த்் ஒி தள் ற்யநத றழகளலரைலரக ளறனம ச்ட்மபட்றர் சமைதடா்் 

நதமகக ்றணபம எ்்ம இடதபமித உ்சச்ை்னம ்தள்பபட்தா.  

உிசுைள களட்ட (2) எதி உளதிு லசியி, பகளி அைச எ்ன றழகக்ம இயறச் சட் 

உதி எ்பா நத்தை்ா ்ிபலைத்ா சட் ில்மலனய் ஒி அஙகை்க இிமபத்த 
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்ப்ிை்த்ரக க்ரணஙகளா்்ய் அதயா ின இதய்லையா்்ய் ச்லதம ்ப்ம ற்யமப 

ஒிறர்மிநா புககமப்கக்்ா எ்்ம உ்சச்ை்னம குடகைா.  

களடர (2) எதி பகளி மளநய அைச எ்ன றழககத இறயச சட் உதியலாக ளறனம 

ச்ட்மபட்றப ்கடபடத்் ்பன ்றணபை்? எ்ன ிா் எாநதா. இவிா்ிறள ில்தளடத 

உ்சச்ை்னம இந்த்ித உகை கதிதுி்லைலதக கணககத எபடாக ்க்ணப ப்பகலகயத 

ளறனம ச்ட்மபட்றப ்கட்்தத்் இயறச் சட் உதிக கல்களம எ்் ்ச்்ா்த அா 

்கலகளரதத்க ிபம  

அைப் ச்ப் ம்ப்க்ற் அதயா ளறனடாலன ிபறப ம்ப்க்ற் ளறனம ச்ட்மபட்றப 

ஆஜர்ளம்ப்ா சமபநதமபட் ச்ப் ளறனம ச்ட்மபட்றர்ம உஙகை்த றழகளலரைப நதமடா 

றழகக்் மடதிதலய எ்ன்த அரச ்சயித றழகளலரைப நதமககமபடப இயறச் சட் உதிம 

்ப்ம உரலை உணப எ்பலத எபடா் ்ச்தயக க்லைமபட்றபகக எ்் தபமபளடாகைா.  

ளறனம ச்ட்மபட்றர்ம இயறச் சட் உதிம ்ப்ம உரலை ளுடாட ்தரிகக்ைத 

ி்ாப அகளறனம ச்ட்மபட்றப அநச்ை்னடத்த தண்லாகள உடபபடதமபபம்ப்ா 

சமபநதமபட் ச்ை்னம ச்ப் இயறச் சட் உரலை ளுடாட ்தரிகக்ைத இயறச் சட் 

உதிலதம ்பற்ட தர்ைத றழககலா ிச்ரடதா ிர் 21த றழஙகமபடடிகளம அடமபல் 

உரலைலத முத ்சதய்ளம, அரசதயலைமப சட்ட்றளம பனமப்க இிமபத்த 

அவிச்ரலணலதட தக்பட ்சயத ்றணபம.  

இிதயல  

இந்த அரசதயலைமப் சட்டத்த உட்ரற்தம அளககமபடபகை உரலைகக ைற்ம 

சபற்தச ைனத உரலைம ிரக்ாஙகளத கனமபடப ிைா ி்டப ச்ை்னஙகளத 

ில்மலனமபபடதககடத உரலைகை்ா ற்ீ்ரலை, சதந்ரம, சைடாறம, தனிபப ை்ணப 

சமபநதமபட் உரலைக்ை, ைனத உரலைகக எ்் ைனத உரலை் சட்ம க்கனா.     

4. மிபசிததைடதறகளு உரிமகள 

ிர் 25 அலாறிம அறரறப ைாச்டசபட ைதட்லாம ி்பறன் சை உரலை உணப. ்ப்ா 

அலை், ஒாகக மலனலை, சக்த்ரம ஆகதறறுறள உடபடப ஒி ைதடலதட தாறம, 

ி்பறனம, பரமப அலாறிகளம உரலைடணப. 

ிர் 26 ்ப்ா அலை், ஓாகக மலனலை, சக்த்ரம ஆகதறறுறள உடபடப ஒவ்ற்ி 

ைதட்ாிகளம அதயா ைதம ிரிாிகளம 

 ைத ைற்ம அனநலயதஙகலை ந்ற்ம, பர்ைரகக்ம 

 ைதம சமபநதமபட் ிறக்ரஙகலை ்ைய்ணலை பரத்ம 
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 அலசடம ைற்ம அலசத்் ்ச்டாககலைம ்பன்ம ்ச்நதை்ககக ்க்கை்ம  

 அ்்ச்டாககலை் சட்ஙகள் பட நபறககக்ம உரலை உணப 

ிர் 27 எநத்ற்ி ளுமிட் ைதட்லாடம அதயா ைதமிரலறடம றைபகக அதயா 

பர்ைரகக ஆளம ்சயிறக்க எறலரடம றர ்ச்டாை்் கட்்தமபபடதக க்்ா.  

ிர் 28 அரச ந்த்த மாலைத்கம பர்ைரககமபபம கதி ந்றாஙகளத ைத்ப்தலாக 

கதி கறிகககக்்ா. ைறன அரச ந் உதிம ்ப்ம தனத்ப கதி ந்றாஙகளத 

ை்ணறபகக ைற்ம ்பற்ன்ர் சமைதடா்் த்் , அஙள ி்டதமபபம ைத 

றவப்பகக அதயா ைத்ப்தலா றளமபகளத கயநா்க்க்ை்் ்கடபக்க்கை 

மடடம.  

 ைத் சதந்ரம எ்பா தனைனதன் அல்த்ைட்றக்ா உரலைத்ளம. 

5) சிபளடிமயுமமகளு உரிமகள 

ிர் 29 (1) இந்த எதலய அதயா எத்றா ஒி பள்யத றசகளம ளடைககள் 

அலாடாம ிரிாிகளம, அறபக்ல்த ்ை்வ எாடா றடறம ைற்ம 

கய்்ச்ரம ஆகதறறலனம ப்ாக்களம உரலை உணப.  

ிர் 29 (2) அரச்த அதயா அரச் ந் உதித்த ி்டதமபடப றிக்ன கதி 

நலயதஙகளத எநதக ளடைகனகளம ைதம, இாம, ச்், ்ை்வ அதயா 

இறறுத ஏ்தனம ஒ்ுத அடமபல்யத ்சபகலக அனை் 

ை்ககமப்கக்்ா.  

ிர் 30 1. ்ை்வலத அடமபல்த்கக ்க்ண் அதயா ைதட்லா அடமபல்த்கக 

்க்ண் அலாடா் ச்ப்்லையாிகளம, அறபகள் ிிமப்ற்கறப கதி 

ந்றாஙகலை ந்்றதறளம அறறலன நபறககக்ம உரலை உணப.  



 
மனி உரிமம கல் நிறுவ, மதிை - 625002         15 
 

 3. அகி உிக மனி உரிமம பைககுவ 

மககிை 

மானுட சமூ உறுப்பூனர உள்ாபர் மாண்ப, சமத்துப பிரூ இயலா 

உிிமூகளம உலகர ச்ரந்ப, நந, அிமநரூா் அடத்்தூ்ாகப.  

மன் உிிமூி்ு ்ுரூ்த்ி, அதமநத்ி எனப ூாட்ட்ாணடட ெசயிூள மன்ர 

கலதநர ம்சாட்ியளய உலரக்ள்். மன்பூள ளபடசட ச்ரந்ுப நபபரிூட ச்ரந்ுப 

ெபறற, அடசதந்தர்ப, இிலாிமம்தர்ப வ்பட் தாழபபடயா் உலிூ மல்ட ெசயதள் 

சா்ா்ண மரூனர ஏரூமாகப. 

ெூா்தளூாரிமிய்ப, ஒ்ரகுிுிய்ப எநபத்ு ளபா்ா்ிூமி ளதற தழமரி 

மன்ர ூலூர ெூாட உயபத்ப நில ்்ரூுபுளதண்ெமனி, சடுதநர ஆட்யாி மன் 

உிிமூள பா்ூாரூுப்த் அத்யமாகு். 

ள்சதூகரகிுளய நட்ுு த்ததி் ஊரூுப்த்த் இரியிமயா்்ாகப.  

அய.நா அிமுபி அதூப தகரகப அி்த் நா்ூகப அடுபிு மன் உிிமூனலப, 

மன் மாணபலப, நரமநுபலப, ஆண-ெபண சமுிிமூனலப ஆழமா் நபபரிூ 

ெூாண்ள்். இரநபபரிூிய அய.நா. சாச்தநர தாமலாூுப உறந ெசய்ள்். சு்ாய 

ுரள்றுத்ரக ஊரூமனரூுப, ுழடச்ரந்தள்ா் தாழரிூத ்்தி் ளமபப்த்ுப 

இரநா்ூள உறந பண்ள்். 

அயரகய நா்ூள அிமுபி அதூப தகரகப உறு் நா்ூனர அ்சூள இவதிமுளபா் 

ஒத்ிழத், மன் உிிமூி்்ப, அடுபிுட ச்ரந்தூி்்ப உலூ்ாவய ுிுமி யாததப 

மநத்ர ூிுுபடரகப நிலிய ஏறப்த் உறந அனத்ள்். 

இர் உறநெமாழிய ுழிமயாூ நிுளதறிு, இவுிிமூி்்ப, ச்ரந்தூி்்ப 

பறிய ெபா்தா் ்ி்ி இரிுய ூடுாயத ள்ிதயாகப. ஆூளத்ார, அயரகய நா்ூள 

அிமுபர ெபா்டசிப இதக இுப்ூு்தி் ெதனம்கு். 

பைககுனத் ேநாமகவ 

அி்த் மரூள சு்ாயதூகப அி்த்த ள்சதூகப ுயரற அிுய ளதணடய ெபா் 

நயநயாூ இர் அகல உலூ மன் உிிமு ப்ூு்தி் அய.நா. ெபா்டசிப அிவரகு். ்ன 

மன்ப ஒவெதாதததப, ஒவெதாத சமூ அிமு்ப இுப்ூு்தி் எுளபா்ப ம்தநி 

இததநர ெூாளத் அத்யமாகப. அயரகய நா்ூள அிமுபி அதூப தகரகப அ்சூனர 

அநூா் த்ப்ரகடபடு ஆட்ு ப்ு்ூனி தாழப மரூள சு்ாயதூனிுமி ளபா்ி் மறறப 
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ூிவ தாமலாூ இர் உிிமூள மறறப ச்ரந்தூனர ம் மநுிப த்பரூ ுயல ளதண்ப. 

ள்்ய மறறப உலூ அ்வி ுறளபாரூா் நுதடரிூூள மலப இவுிிமூகரூா் உலூ்ாவய 

ஆரூுபபதமா் ஒு்்ில்ப, அித நிுுிுுப்த்ுப்ப நிலிய்ப அிுய 

ஓயா்ிழரூ ளதண்ப எரப்ளத இுப்ூு்தநர ு்ரிம ளநாரூதூ்ாகப. 

சிததைவ, சமனதறவ 

பிு 1: எிலா மன்பூகப உள்ாபர் ச்ரந்தள்ா்ப, மாணளபா்ப, உிிமூள்ா்ப, 

சமத்ததள்ா்ப புரகுாபூள. அதபூள பகத்ிுப, ம்சாட்்ப தாயரூு 

ெபறுதபூள;  எ்ளத ஒததள்ா் ஒததப சளூா்்த்த உணபுுர நுர் ெூாள் 

ளதண்ப. 

பிு 2: இுப்ூு்தநி எ்த்ி்ரூுப்ப உிிமூள, ச்ரந்தூள அி்த்ப இ்ப, 

நுப, பாி, ெமாழ, சமயப, அ்்யிெூாளிூ, ள்ச அில் சு்ாயு பர்், 

ெசாத், புு் அில் புதிூத்கநில (Status) ளபாரு எவவ் 

ளதறறிம்டரி அி்ததரகப உிய்தாகப. ஒததப சாபர்ள் நா், 

ஆட்ுப்ு், அ்்யி, அநூா்த்ப், சபதள்சத ்கநில எுபட இதுபனப, அதப 

சாபர் நா் சயசாப்ிுய்ாூளதா, இிுயாணிமயறு்ாூளதா இதுபனப, அதறிர 

அடுபிுமி மன்ி் ளதறறிம பா்ாடுர குா். 

உயிறாவா சிததைவ 

பிு 3: உமதரகப, ச்ரந்த்ரகப, பா்ூாு்ரகமா் உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

அடிமனிுனதத் எதைாக 

பிு 4: எதி்்ப அடிமயாூ ிதத்ரெூாள் யாதரகப உிிமமிில. அடிம ுிு்ப, 

அடிம வயாபா்ுப அதறிர அி்த் தடததூனலப ்ிு ெசயயுபு 

ளதண்ப. 

சனதைறிிம ெகாடிமககம் எதைாக 

பிு 5: யாி்்ப ்தந்தி் ெசயயரகுா்; ெூாட்மாூ, மன்த ்ரிமயறறர ளூதலமாூ 

நுத்ரகுா்; ெூாட்மா், மன்த ்ரிமயறு, ளூதலமா் ்ணுி்ரக 

உடப்த்ர குா்.  

மானக அங்காைவ 

பிு 6: சடுதநறக ுர மன்்ாூ அத்ூிரூுப்ப உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 
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சமனதறமவ சடகமபாதகாமகவ 

பிு 7: சடுதநர ுர அி்ததப சமப.  எவவ்ு பாகபா்டரிட சடுதநர ுர சமு 

பா்ூாுிபு ெபறப உிிம அி்ததரகப உண். இுப்ூு்தி் மறகரு 

திூமி மன்ிுடதர் மன்ி்ு பாகப்த்்ி அில் பாகப்த்த ்ôண்்ி 

எரப்தறி்தர் பா்ூாு் ெபறகரு உிிம அி்ததரகப உண். 

நத ெபிவ உரிம 

பிு 8: அ்சிமுளபா சடுளமா ்மரக தழதக்ப அடுபிு உிிமூி் மறப கறுட 

ெசயிூகரக அரநாடடர நநமருதூள மலப ்ரூ பிூா்ப ெபறப உிிம 

ஒவெதாதததரகப உண்.  

ிகதம் எதைாக 

பிு 9: எதெ்ாததி்்ப சியா் ூா்ணடரிர ிூ் ெசயதள்ா, ்ிுுப்த்தள்ா, நா் 

ூுத்தள்ா குா். 

ெறளமபிகைாு ்சாைிை 

பிு 10: ஒதததரகிய உிிமூி்்ப, ூுிமூி்்ப தபமானரகரு ளபா்ப, அததரக 

எந்ாூ ஏறெூ்ளத கறுவயி கறுடசாட் இதர்ாலப, அ்ி் நிபரூ, ந்நில 

்துா் ந்தப மருதநர மலப நயாயமா், ெதனுபிுயா் வசா்ிண 

ளூாதத்றூா் உிிம ஒவெதாத கடமூனரகப உண். 

ிணகிும் எதைாக 

பிு 11: 

1. ்ணுி்ரகிய கறுப ்ிர்்ாூர கறுப சாடுுபடு ஒததப  ெதனுபிுயா் 

வசா்ிணமி கறுதானெயரற சடுுபட நிபணமாகப தி்,  கறுமறுத்ாூளத 

ூத்ுபுளதண்ப. இவவசா்ிணமி அத்் பா்ூாுபறகிய அி்த் 

உதந்தா்தூி்்ப ளூாதத்றூா் உிிம அததரக உண். 

2. ள்்யட சடுதநர ்ளழா அில் அகல உலூட சடுதநரபடளயா ஒத ெசயி கறுப 

எரற தி்யறரூுபுா நிலமி, அில் அடெசயி ்ிர் ளந்தநி சடுுபட 

தி்யறரூுபட்ள் ்ணுி்ிய வுர க்்லா் ்ணுி் தழதூுபுர குா். 
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ினமனிா சிததைம பாதகாமக 

பிு 12: உிய நிுுிுியர ூிுுபடரூாமி ஒதததிுய அர்்தூப, க்பபப, இிலப 

அில் ூட்த ெ்ாுப் ஆகயதறிி ள்ிதமரிர கறரகுர குா். எததிுய 

மாண்ரகப, நறெபயதரகப ளதண்ெமரளு ூ்தூப ஏறப்தநுர குா். இத்ிூய 

கறர்்ூகரகப, ்ாரக்ிூகரகப எந்ாூு பா்ூாு் ெபறப உிிம 

ஒவெதாதததரகப உண். 

்டேைதயனதத்வ, ிஞசவ க்றித்வ உரிம 

பிு 13: 

1. ்த்ம் அ்்ர எிிலரகள ச்ரந்மாயு ளபாய ததத்றகப,  கடமதுப்றகமா் 

உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

2. ெசார் நா் உடபு எர் நாடிு வட்ப ெதனளயறத்றகப, ெசார் நாட்ரளூ 

நதப்த்றகமா் உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

பிு 14: 

1. ்ாதூவயலா ெூாட்ட சழ்்தர் ்ுபத்ு, பு நா்ூனி ்ஞசப 

ளூாிுெபறத்றூா் உிிம  ஒவெதாதததரகப உண். 

2. அய. நா. தி்யறத் ளநாரூதூகரகப ெூாளிூூகரகப ்ுபபாூளதா, அ்்யி 

சா்ார கறுதூள ்ிர்்றளூா அூநயாூத ்ஞசப ளூாிு ெபறப உிிம கிுயா். 

ேிசை இு அிகைாளவ 

பிு 15: 

1. ள்்ய இ்ுிிம  ஒவெதாதததரகப உண். 

2. ்ரனடிசயாூ எத்் ள்்ய இ் உிிமியு பிுப்றளூா, அத்் ள்்ய இ் 

அிுயா்தி் மாறிர ெூாளத்றூா் உிிமிய மறுப்றளூா உிிம இிில. 

திமைவ ்ுனத 

பிு 16: 

1. மணப ்ிர் ெூாளத்றகப க்பபப அிமத்ர ெூாளத்றகமா் உிிம உிய 

தய்ிுர் அி்த் ஆணூகரகப, ெபணூகரகப உண். ம்ப்ப, ள்்ய இ்ப 

அில் சமயப ூா்ணமாய இர் உிிமரக த்ப் ஏ்ப வநரூலாூா். நதமணதநர 
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ளபா்ப, நதமண உுித ்த்ட ெசயகு ளபா்ப, ஆணரகப, ெபணணரகப நதமணப 

ெ்ாுபபா் சம உிிமூள உண். 

2. மண மரூனர ுழிமயா் சய இிசளதா் ்ார நதமண உுு ஏறப்த்ுபு 

ளதண்ப. 

3. க்பபளம சு்ாயதநர இயறிூயா், அடுபிுயா் அலக ஆகப. 

சு்ாயதநுடதர்ப, அ்்ுடதர்ப பா்ூாு் ெபறப உிிம க்பபதநறகண். 

ெசானதரிம 

பிு 17: 

1. ்னத்ப, புள்ா் ளசபர்ப ெசாத் ிதத்ரெூாளத்றூா் உிிம 

ஒவெதாதததரகப உண். 

2. ்ரனடிசயாூ எதிுடதர்ப ெசாதநி்ு பிரூர குா். 

சதிிு ெறளமபாடவ மி நவபமிக்வ 

பிு 18: ்ர்ி், ம்சாட் மறறப சமயட ச்ரந்தநறூா் உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

சமயப அில் நபபரிூிய மாறிர ெூாளத்றூா் ச்ரந்ுப, ்னதள்ா 

மறுதபூகுர கடளயா, ெதனுபிுயாூளதா, அர்்தூமாூளதா ளபா்ி்மலப, 

நிுுிுமலப, தழபாடடலப, ூிுுபடத்்லப சமயப அில் நபபரிூிய 

ெதனுப்தநர ெூாளத்றூா் ச்ரந்ுப இவுிிமமி அுதகப. 

பிு 19: ூதத்ிிம, எணணதூி் ெதனம்த்றூா் ச்ரந்ப அி்ததரகப உண்.  

்ிுமரித ்ூதிூி்ு ெபுுப, ெபறு ்ூதிூி்ு பிமாிர ெூாள்ுப, 

இதரகரு சமூத ெ்ாுப் சா்்தூி்த ள்ச எிிலூி்ர ூுர் ுழிமயாூு 

பயரப்தநர ெூாள்ுப உிிம உண். 

சஙகமா்வ உரிம 

பிு 20: 

1. அிமநயா் ுிுமி கடுப குுப சதூமாூட ளசதத்றகமா் ச்ரந் உிிம 

அி்ததரகப உண். 

2. ஒத சதூதநி ளசதபபட எதெ்ாததி்்ப ூடுாயுப்த்லாூா். 
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அைசாடசயல பங் 

பிு 21: 

1. ளநிிுயாூளதா, ச்ரந்மா் ுிுமி ள்பரெ்்த் ப்நநநூள மலமாூளதா, ்ம் 

நாடடர அ்சாட்மி பதளூறகப உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

2. ்ர நாடடர அ்சு ப்மி சமதாயு் ெபறப உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

3. மரூனர வதுபளம அ்சநூா்தநர அடுபிுயாய அிம்ி ளதண்ப. அவதுளபா் 

நிுெபறப ளநபிமயா் ள்ப்ிூனர தாமலாூ மரூள வதுபப ெதனுபு 

தாயுபனரூ ளதண்ப. இித எிளலாதரகமா் சமதாரகிிமமர அடுபிுமி, 

இ்ூ்ய தாரூனுபரபட அில் அ்ற்ுா் ச்ரந் தாரூனு் தழுிுூனரபட 

நிுெபு ளதண்ப. 

சமகம பாதகாமகரிம 

பிு 22: சு்ாயதநர உறுப்ப எரு ுிுமி, சமூு பா்ூாுபறூா் உிிம்ப,  

கடமூனர மாணபறகப, ஆகிம த்பட்ரகப, ள்ிதயா் ெபாத்ா்ா்ட, சமூு, 

பணபாட் உிிமூி் நிுளதறிர ெூாளகப உிிம்ப ஒவெதாதததரகப 

உண்.  இவுிிமூனர நிுு ள்்ய அ்்ர த்பட்த நடுதூள , அகல உலூ 

ஒத்ிழு், கிுபடு அ்சிமு், நாட் த்தூள எரப்தறிர அடுபிுமி 

அிம்ப. 

ேறிி்ரிம்வ ெிாழதசஙக உரிம்வ 

பிு 23: 

1. ளதிலரூா் உிிம்ப, ்ார வதப்ப ளதிலியத ள்பு ெசய் ெூாளகப 

உிிம்ப நயாயமா், சா்ூமா் ப்டசழலரூா் உிிம்ப, ளதிலமரிமரக 

எந்ாூு பா்ூாு் ெபறப உிிம்ப ஒவெதாதததரகப உண். 

2. சமளதிலரக சமஊநயப ெபறப உிிம எவவ்ு பாகபா்டரி ஒவெதாத நபதரகப 

உண். 

3. ளதில ெசயகு ஒவெதாதததரகப நயாயமா் ஊநயப ெபு உிிம உண். 

இவ்நயமா்் ஒததப ூண்யமாூத ்்் க்பபதநி் தழ நுதநுு 

ளபா்மா்்ாூ அிமயளதண்ப. அத்யமா்ாி, இர் ஊநயதள்ா்குு புதிூ 

சமூுபா்ூாு்ூி்ு ெபுுப உிிம உண்.  
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4. ்்் நலரூி்ு பா்ூாத்ர ெூாளத்றூாூத ெ்ாழறசதூதூள அிமுப்றகப, 

ெ்ாழறசதூதூனி ளசதத்றகமா் உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 

ஓயகரிம 

பிு 24: ஓயுரகப, இி்ுபாுலரகமா் உிிம ஒவெதாதததரகப உண். ளதில 

ளந்தநறக நயாயமா் ுிுமி த்பபு ளதண்ப எரப்ப, ஊநயதள்ா் கடய 

வ்ுிு தழதூ ளதண்ப எரப்ப இவுிிமமி அுதகப. 

பிு 25: க்பபதந்ிர ஆள்ாரகயதி்்ப, நிதாழித்ப ளபணப திூமி, உணு, 

உிு, உிுவுப, மதத்த தசந, அத்யமா் சமூுப்ூள ஆகயதறறரூா் 

உிிம்ப,  ளதிலமரிம, ளநாய, இயலாிம, ிூபிம நில, ு்ிம, 

தாழத்றூா் தசநமரிம ளபாரு நிலூனி சமூு பா்ூாுிபு ெபறத்றூா் 

உிிம்ப ஒவெதாதததரகப உண். 

கல்்ரிம 

பிு - 26: 

1. ூிவெபறப உிிம ஒவெதாதததரகப உண்.  ஆ்பப மறறப  அடுபிு 

நிலூனலாத் ூிவ இலதசமாூ இதரூ ளதண்ப.  ஆ்பபர ூிவியர 

ூடுாயமாரூ ளதண்ப.  ெ்ாழி நடபப மறறப ெ்ாழி ுிுர ூிவியு 

ப்தலாரகதள்ா், உயப ூிவிய அி்ததரகப ்கந அடுபிுமி சம 

தாயுபறகிய்ாரூ ளதண்ப. 

2. மானு ஆகிமமர ுழ த்பட்ிய, மன் உிிமிய, அடுபிு 

ச்ரந்தூனரபாி மநுிப தலுப்த்தள் ூிவமர ளநாரூமாூ இதத்ி 

ளதண்ப.  ள்சதூள, ம்ப் அில் சமயர கழரூனிுளய நி்ணரூதி்்ப, 

சகு்ணபிதû்ப, நட்ணபித்ப த்பதந்த்ாூுப, அிமந ூாதநு அயரகய 

நா்ூள எ்ரகப நுதடரிூூகரகத ்ிணு ்ித்ாூுப ூிவ இதரூ ளதண்ப. 

3. கழரி்ூகரக தழதூுப்ப ூிவியத ள்பு ெசய்ப உிிம ெபறளுாதரக உண். 

கிி்வ, அு்ைிவ 

பிு : 27 

1. ்ிுமரிட சு்ாயதநர ூலாடசா் தாழரிூமி பதளூறப்றகப, ூிலூி்த 

்யுப்றகப, அிவயி ுரள்றுதநலப, அ்்ாி வி்்ப நரிமூனலப பதக 

ெபறத்றகமா் உிிம ஒவெதாதததரகப உண். 
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2. ்ாப பிுதந்ப ூில, இலரகய, அிவயி பிுுப்தர் வி்்ப ்ாபமூு, 

ெபௗநூ நலரூி்ு பா்ூாத்ர ெூாளகப உிிம ஒவெதாத பிுுபானரகப 

உண். 

பிு 28: இுப்ூு்தநி இுபெபறறள் உிிமூள, ச்ரந்தூள நிுுறப திூமி, 

அிமரூுப்ப நயாயமா், நி்ணரூதள்ா் கடய சமூட, சபதள்ச ஒழதூிமவி 

பதளூறூ அி்ததரகப உிிம உண். 

சமகம ககிம 

பிு : 29 

1. ஒத மன்ர ்ர சமூதநறக ஆறு ளதணடய ூுிமூி் ஆறறகரு ளபா்்ார, 

அதர ச்ரந்மா் ஆகிம ெபறு, ுழ த்பட்யிுர் மன்்ாூ மாு  

ுட்ப.ஒத கிுபடு நாடடர சடுதநறக உடபட்ு, பு்் உிிமூி்்ப, 

ச்ரந்தூி்்ப அத்ூித்ப, மநத்ப, அரநாட் அுெநி ளூாடபா்ூி்ர 

ூத்தநி ெூாண்ப, ெபா் அிமந, மரூ்ாட் சமூதநர ெபா் நலர ளபாரு 

த்ப்ூகரக உடபட் ளமறெசாிலுபடு உிிமூகப, ச்ரந்தூகப 

பயரப்த்ுபு ளதண்ப. 

2. இவுிிமூி்்ப, ச்ரந்தூி்்ப எரநிலமலப அயரகய நா்ூனர 

ளநாரூதூகரகப, ளூாடபா்ூகரகப ்ுபபா் வ்தநி பயரப்த்லாூா். 

பிு : 30 

இுப்ூு்தநி தழதூுபட்ள் உிிமூி்ட, ச்ரந்தூி்ு பாநரகப எர் 

நுதடரிூமலப ஈ்பு ஒத கழவறளூா, அ்சரளூா அில் ்னநபபரளூா உிிம்ண் எ் 

எததப ெபாதள ெூாள்ரகுா். 

இுப்ூு்தநி தழதூுபட்ள் உிிமூி்ட, ச்ரந்தூி்ு பாநரகப எர் 

நுதடரிூமலப ஈ்பு ஒத கழவறளூா, அ்சரளூா அில் ்னநபபரளூா உிிம்ண் எ் 

எததப ெபாதள ெூாள்ரகுா். 

இுப்ூு்தநி தழதூுபட்ள் உிிமூி்ட, ச்ரந்தூி்ு பாநரகப எர் 

நுதடரிூமலப ஈ்பு ஒத கழவறளூா, அ்சரளூா அில் ்னநபபரளூா உிிம்ண் எ் 

எததப ெபாதள ெூாள்ரகுா். 
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 4. அயமக் நாடககள குழிிகத உரிமகத மிாு உடள்பமிக 
 

(1989ஆவ ஆணட நறவ்ப 20ஆவ நாத அய.நா ெ்ாதமக்றால ஏறிம ெகாத்ள்்டத. இழந 

உடள்பமிக்ல இழ்்ா நறவ்ப மாிவ 1992ல ிகெ்்ு்்டத) 

நாளக றிக்ாு அபள்ிட உரிமகத 

உ்ப றாழறிறகாு உரிம எள்த... 

• உயிருக் உரிை 

• உயர்ந்தபட நரைக் உடல்நல, படநக் உணவ, வகழப ே்கதைக் வபதுக 

• ெ்யர ிவடதரெுககக உரிை 

• ஒி ்கதிடட ேபர்நவரகு வகழ உரிை 

்ாதகாளபறகாு உரிம எள்த... 

• அி்டத வநட சரரடலுல்ி்தல 

• தீஙுல்ி்தல 

• ைனநகாைக்ைனம மிமுல்ி்தல 

• நரரஙிமவகு ்டடதவத்ி்தல 

• ஙுப்கு அவபர நிந ுகநீுலளல ரகணவப ாரடபி் ுகநீுலளல நலிைப 

்கதுகடதரெுககவநனுக் உரிை 

மளனுறனு்றகாு உரிம எள்த... 

• விகயகாவநனுக் உரிை 

• ுலவருக் உரிை 

• ஙழ்ிநப்ிவ வகரடசருக் 

• ஙழ்ிந ்ரகைரப்நனுக்  

• பமுப ்கதுகபானுக் 

• ஓயவ ைன்ல ுநகடபகர ்டவடரிுுகருக் உரிை 

்ஙனகறபறகாு உரிம எள்த… 

• ஙழ்ிநயத ுிடதருிக ைதப்த 

• ுிடதருிக ெவலப்ாடநட சந்தரல 

• நுவல ெ்ம உரிை 

• ச்தப்நனுக் உரிை 

• ச்நி்ப்ட ்டரு, விலாய ைநடிநட ேநர்ெநாரு உரிை 
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வத 1 - ஙழ்ிந - விரயிம 

இவவடத்டரிுயத்ட 18 வயதரஙர ஙிம்ந அி்வில ஙழ்ிநுேக. 

வத 2- ்கங்கடதிை 

இ்ல நமல, ்கல, ெைகழ, பையல, அரசயல, ேநசயல, ேநசய இ்ல, இயநகிை, ாமபப 
இிவுலத அடப்ிடயல ஙழ்ிநுக மத ்கங்கா ுகதடபெ்மல கடகத. 

வத 3 - ஙழ்ிநிய ிையப்ாடதநல 

ஙழ்ிநுகருக் ெபயன்காுலல ஙழ்ிநுகருக் மநதிைட ேநிவுிக ைதாேை 
ுிடதல ெுககக ேவரால.  

வத 5 - ெ்னேமகர, ஙால்ல, பமுடதத உரிைுகல ுடிைுகல 

ஙழ்ிநுலத உரிைுிகர ஙழ்ிநுக பரயகுப ்யத்ாடதல விுயளல, அவருலத 
ஆனமலுிகட பரயகு ெவலப்ாடதல விுயளல வகரவநனுக் வழவிுுக ெபயத நிவதளல 
ெ்னேமகருகரங இிரஙல ெ்க்பபுிக, உரிைுிக உ்பப ்காுக ைதருேவரால. 

வத 6 - வகழவல மதே்னமமல 

1. ஒவெவகி ஙழ்ிநரஙல அடப்ிடயேநேய உகககர்ந உயர வகழல உரிைமரா. 

2. ஙழ்ிநுக உயர வகழவல வகரடசிய உடநரவகநப்ாடநவல அரச உ்த ெபயய 
ேவரால. 

வத 7 - ெ்யில ஙடமரிைமல 

ஙழ்ிந ாம்நவடத ்தவ ெபயயப்ட ேவரால. ஙழ்ிநுக நைரெுத் ஒி ெ்யிரமல, 
ஒி ேநபடிநமல ெுகககவநனங உரிைமரா. 

வத 8 - அிடயககடிநப ்கதுகடநல 

ஙழ்ிநுலத நனடந அிடயககல, ேநசயல, ெ்யர இவனிம உ்பப ்காுக ைதடதப 
்கதுகரு ேவரால. 

வத 9 - ெ்னேமகரடிி்த ாரருப்டகைல இிடநல 

ஙழ்ிநுலத விப்டதனங ைகமகு அவருலத ெ்னேமகருலடிி்த ஙழ்ிநுிகப 
ாரடத ிவப்நனுக் உரிையலிந. 

வத 10 - ஙால்டேநகா ேபர்த வகழநல 

ஒி ஙழ்ிந, நத ெ்னேமகேரகா வகழ விலா அவருக வகழல ்கதடனஙட ெபலவநனேுக 
அலநத ேவ் ஒி ்கதட்ி்த ெவலேய்வநனேுக ஒி ஙழ்ிநயடிி்த ெ்்ல 
வரணப்டிந அரச ைனநகாைக்டேநகா அணு ேவரால. 

வத 11 - பதடடதனஙப பமல்கு ்கதட்ி்த அனபபநல 

பதடடதனஙப பமல்குர ஙழ்ிநுிக அ்நய ்கதடனங அனபபநிந அனைதரு மடயகத. 
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வத 12 - ுிடதருிக ெவலப்ாடதநல  

ஒி ஙழ்ிநரஙட ந்ருக் ெபக்நர ுிடதருிக உிவகரகரெுகககல உரிை உரா. 
அருிடதருிகட ிநரயைகுட நகரககைகு எாடதிரரு மடமல எதம உடதரவகநடிந உ்பப 
்காுக உ்தயலரு ேவரால 

வத 13 - ுிடதருிகட ெநரவருவல ெபயதுிகப ெ்்வநனஙைக் சந்தரல  

ஙழ்ிநுகரஙர ுிடதருிகட சந்தரைகு ெவலப்ாடந உரிைமரா. 
வகயெைகழயகுேவக, அடச வடவைகுேவக ுிந இநரகய வடவேநக ுிடதருிக அுயவல 
ெ்ன்ரெுகககவல உரிைமரா. 

வத 14 - ை்பகதசரஙல பையடதனஙைக் சந்தரல  

ஙழ்ிநுகரஙட ச்தரகதம உரிைமல ை்பகதச உரிைமல, பைய உரிைமல உரா. 

வத 15 - பீுைகஙல உரிை  

ஙழ்ிநுக ஙழவகுர காவநனஙல, ாமேமகா ெநகடரப ெுககவநனஙல உரிைமரா. 

வத 16 - அ்நரீுல, ைரயகிந, புழ 

ஙழ்ிநுலத அ்நரீுல, ஙால்ல, வா ைன்ல ுடநல ே்கதம ே்கரஙவரடதத மத எ்நட 
நிநயாிது ைதருப்ட ேவரால. 

வத 17 - நுவல ைன்ல ெநகடரப பகந்ீுகருக் வகயபப 

ஙழ்ிநுலத மழவகரடச ுிதட ேநசய அகவளல அகந உநு அகவளல பமுட ெநகடரப 
பகந்ீுக மநல கிடரகதம ெபயதுிகர ஙழ்ிநுக ெ்்கதம ன்னரட 
உிவகருப்டேவரால. 

 ஙழ்ிநுக ெநகடர்க் நலுக உிவகருப்டேவரால 

 ச்்கதிைட பமுல பகர்ந ஙழ்ிநுலத ெைகழபகர்ந ேநிவுிகர ுகரஙல விுயல 
பமுட ெநகடரப பகந்ீுலத ெபயல்கா அிைநல ேவரால. 

வத 18 - ெ்னேமகரத ுடிைுக  

நகய ந்ிந இிவிரஙல ஙழ்ிநிய வகரடெநாருவல அவரநல மழிையக் வகரடசரங 
வழ ுகணவல ுடிைமரா. 

வத 19 - நவமக் மிமயல ்யத்ாடநப்ாநளல பமரு்ருப்ாநளல  

உடல, ை் ரதயக் வதமிமுல்ி்தல, சரரடல ைன்ல ்க்யல வதமிமய்ி்தல 
பமரு்டநல, அவைக்ப்ாடதந்ி்தல ்கதுகருப்ட உரிைமரா. 

வத 20 - ெ்னேமகர இலநகட சழ்ல ஙழ்ிநுகரஙப ்கதுகபப  

ஒி ஙழ்ிந அநத ஙால்ட சழ்்ி்த ார்த வகழேவரடய சழல ஏன்தடகல அ்நர 
ஙழ்ிநரஙர காநல ்கதுகபப ெுகாரு ேவரடயத அரசத ுடிையகஙல. 
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வத 21 - நடெநாடநல  

அீ்ுரருப்தட அிைபபுக ைதாேை ஙழ்ிநுிகட நடெநாரஙல உரிை ெ்ன்கக் 
எத்ிந அரச உடதரவகநப்ாடந ேவரால. அீ்ுரருப்தட அிைபபுக ைதாேை 
ஙழ்ிநுிகட நடெநாரஙல உரிை ெ்ன்கக் எத்ிந அரச உடதரவகநப்ாடந ேவரால.  

வத 22 - அுதர ஙழ்ிநுக  

அகந உநு அலநத உக்கதா பதடடதனங உத்தா, அுத அ்நதத ேுகில 
ஙழ்ிநுகரஙப ்கதுகபப ெ்ம உரிைமரா. 

வத 23 - ஊ்மனம ஙழ்ிநுக  

உடல ைன்ல உகக ரதயகுப ்கதருப்தட ஙழ்ிநுக மழிையக் வகழவ ெ்மவல, 
அவரநல ைகரபல, சயபகரபல, பமுப ்ீேுனபல ்கதுகருப ெ்ம உரிைமரா. 

வத 24 - ஙழ்ிநுலத ்ந உரிை  

ஒவெவகி ஙழ்ிநமல ஆேரகரகயைக் உடல ்நடிந அன்வடதட உரிைமரா. உடல 
்நல எத்த படநக் உணிவமல தயிையக் ஙடடிரமல உககடரகயத. 

 அரச, ஙழ்ிந ைரணடிநர ஙிமப்நனுக் ்டவடரிுுக எாரு ேவரால. 

 ஊதடடபடதர ஙிமிவமல ே்கயுிகமல எதரடதடப ே்கதைக் படநக் உணிவமல   

 தயிையக் ஙடடிரமல வழீகட ேவரால. 

 நகயைகருகரஙர ுரப்ருகநடதளல ாரபவடதனஙப ாதபல ேநிவயக் ்ந்கதுகபபர 
கிடப்ிந உ்த ெபயய ேவரால 

வத 26 - பமுப்கதுகபப  

ஒவெவகி ஙழ்ிநமல பமுப்கதுகபி்ப ெ்்வநனங உரிைமரா. இப்கதுகபி் 
அி்டதர ஙழ்ிநுகல ெ்்ல அகவல ்டவடரிுுக ேைனெுககக ேவரால. 

வத 27 - ஙழ்ிநுலத வகழரிுடநரல  

ஙழ்ிநயத உடல, உககல, ஆதமுல, ஒழருல, பமு மதே்னமல ஆகயவனுத 
ஒிீகிண்ந வகரடச ுிதர ஙழ்ிநுலத நரைக் வகழவனங உடநரவகநல அலரு ேவரால. 

வத 28 - ுலவ உரிை  

ஒவெவகி ஙழ்ிநரஙல இநவபட நரைக் ுதடகய ஆரல்ர ுலவரங உரிைமரா. 
ஒவெவகி ஙழ்ிநரஙல ெநகழனுலவ உயரநிநருலவ வகயபபுக எலதல கதடரகடயநகய 
அிைநல ேவரால. ஙழ்ிநயத ுலவ எத்த ஙழ்ிநயத நன ைனந ஆகிை, தமிைுக, 
உடல ைன்ல ை் ரதயக் தமிைுக ெவலப்ால அகவரங அிைநல ேவரால. 
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வத 29 - ுலவயத ே்கருல  

ஙழ்ிநயத ுலவ ஙழ்ிநயத ஆகிைியமல, தமிைுிகமல ெவலப்ாடதைகவனஙல, 
ைனந உரிைுிகமல அடப்ிட உரிைுிகமல வகரடெநாரஙல விுயளல அிைநல 
ேவரால. 

வத 30 - ச்்கதிைய்ில பரவு இ்ர ஙழ்ிநுகல  

பைய, ெைகழ, இ்ல, (ச்்கதிை) பமுல பகர்ந ஙழ்ிநுகரங அவருக பகர்ந 
ுநகடபகரடிந அன்வருவல ஒி ஙுபாதட பையடிநட நழவர ுிடாடருவல அவரநல நகய 
ெைகழியப ்யத்ாடநவல உரிைமரா. 

வத 31 - விகயகதா ைன்ல ெ்கழதே்கரங  

அி்டதர ஙழ்ிநுகரஙல, ஓயெவாருவல, விகயகதா ைன்ல ெ்கழதே்கரிு 
அன்வருவல ுநகடபகர வகழரிு ைன்ல ுிநுலல சந்தரைகுப ்ீெுாருவல உரிைமரா. 

வத 32 - ெ்கிககநகரட சரரடல  

ெ்கிககநகரட சரரட்்்்ி்தல, அ்கயுரைக் ேவிநுலல ஈா்ாடநப்ாந் ்ி்தல 
ஙழ்ிநுலத உடல, ை், ஆதை, ஒழரு, ைன்ல பமு ேைல்கதடனங ஊ் விகவருர கடய 
எ்ந ஒி ேவிநியட ெபயவத்்ி்தல ்கதுகபப ெ்ம உரிைமரா. 

வத 33 - ே்கிநபெ்கிக உ்ேயகுல  

ே்கிநப ெ்கிதுிகப ்யத்ாடதவத்்ி்த ஙழ்ிநுக ்கதுகருப ெ்்ல ெ்கிதா 
அரச பதடபபரவ, பமு, நரவகு ்டவடரிுுிக எாரு ேவரால. 

வத 34 - ்க்யல சரரடல 

எலநக விுயக் ்க்யல ரதயக் சரரடலுல்ி்தல ெுகாிைுல்ி்தல ஙழ்ிநுக 
்கதுகருப்ட உரிைமரா. 

வத 35 - வனமளல ுடடநளல  

எ்ந ே்கருடதனுகுவல எ்ந வநடதளல ஙழ்ிநுிக வகீஙவிந, வனுப்ாவிநர, 
ுடடநப்ாவிந, இடலெ்யரருப்ாவிந நாப்நனஙட ேநிவயக் ேநசய அகவநக் இி 
்காுகரகிடேயயக் ்ந ்காுகரஙகிடேயயக் எலநக ்டவடரிுுிகமல உ்பப ்காுக 
ேைனெுககக ேவரால.  

வத 37 சடரவிந, சந்தரிதிை, ெுகடரட நரடி்  

எ்நர ஙழ்ிநியமல சடரவிந, ைனநகாைக்ைனம ்டவடரிு, ெுகடரைக் நரடி்ரங 
உத்ாடநரகடகத. 
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 5. ெபணகக மிது அிுததறிகை பதகபதாட்ெகறைது 

உடனபடமிக (1979) 
 

பகற-1 

பிர-1 பாலிய அடிப்பைய மனி உி்மம்ை, அடிப்பை சிதந்தம்ைி ெபணமக 
அனபபிபநலபதி பாகபபடித்ா, ஒபுமத்ா, ஒிுமத்ா கபாி. 

பிர-2   அய.நாபி உறிப நாபமக ிதமக அ்சிய சாசனதமகய, ஆண ெபண இபுகிக 
ெபணமக உி்மமகுெமந்ான சடபதம்ை அமறகிெபக த்ணபட. எதி ஒப 
நப்ாதலா நற்னடிாதலா ெபணமக பாகபபடிிபப்்ாைி உிி நப்டு்ம எபும 
த்ணபட. ஏறமனத் இபுகிக சடபதமக, பழும ்ழுமதமக, ஒழதகமக, ெபணமக 
மிான பாகபபடிதுகட ி்ைி தபாகமானாய அைசடபதமக ஒழுமிபப த்ணபட. 

பிர-3   ெபணமகி மழ்ைவைச்ிு ம்னடநறெமாணப, அ்ச உிி நப்டு்ம 
எபிபதிாப தி்்ிான சடபதம்ைைட உப்ாும த்ணபட. 

பிர-4   ெபணமகி உண்மிான சமடி்ட மபந அ்ச மிெனபுகட ெபணமகுக 
ஆி்்ான நப்டு்மம்ை, ஆணமகுக எந்ான பாகபாபாமு மபிு கபாி. 

பிர-5   ெபணமக மி ம்புநிாமை சமமு, மலாைசா் ுநிாம உப்ாுமிபடடபுகட மி 
தவமானு மபடிு்மை, உிவர ிாழர மறபுகட மறபிதம்ைி தபாும அ்ச 
மிலத்ணபட. 

பிர-6   ெபணம்ைு மபடிய, பாலிய ுநிாமை ச்ணபய எிபன ி்ப ெசயிிபப 
த்ணபட. 

பிர-7   திவிலய பதக ெபகரட, அ்சட நடபதம்ை ்கடிலதட அமய ெசயிலதட, அ்ச 
சா்ா நற்னதமகய பதக ெபகரட ெபணமகுக உி்மைணப. 

பிர-8   எவபிி பாகபபடிதுகட உகைாுமிெபகாமய, சவ்திச நற்னதமகி பணைய 
பதகெபறட உி்ம மறுமிெபகு கபாி. 

பிர-9   ிாட சாவதி திசி இனதம்ை மாற்ு ெமாககட உி்மைணப 

பிர-10   ஆணமகுக நம்ாமி ெபணமகட அ்னடி்்ம மயப்ிி ெபகரட. மயபுமான 
சத்மம்ைி ெபகரட உி்மைணப. ப்ைிாடப மறறட உபறபைறசு மயப 
ெபகரட உி்மைணப. 

பிர-11   பபடபி த்்ல்ிட திவர ெசயைட உி்ம ெபணமகுகணப. சம ஊநிட, 
சத்மமக ெபகரட, சமமாம நபடிிெபகரட, சமமி பாிமாிப ெபகரட உி்மைணப. 
சடபைடதிாப கடி மமிதபற மால பபம்குகட உி்மைணப. 
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பிர-12   ெபணமகி நலரி்மம்ைி பாிமாுகட ்்மைய எவபிி பாகபாபட 
மாடபுகபாி. ெபணமக மபரறக ந்லiைதட, ப்ச்ு மாலதமகதட ெபணமகுக 
இல்சமாம மபடி் ்சந அகும த்ணப்ி அ்சி மப்மிாகட. 

பிர-14   இவரபிபடு்மமகய ி்ிெபறட அ்னடி உி்மமகட க்ாமிபகி ெபணமகுகட 
க்புகட ்்ம ெசயிிெபகய த்ணபட. அ்சி நடபதமகதட 
ந்பம்கிபபடிலதட பதகெபக, ந்பம்கிபபடி உி்மைணப சமமி பாிமாிப 
நடபதமகய பதகெபகை, சி உிபு கழும்ை உப்ாுமை, சமம நப்டு்மைய 
மலதி ெமாகைரட உி்மைணப. 

பிர-15   ஆணம்ைி தபாலத் சடபடநி மி சமமாமு மபிிபப த்ணபட. 

பிர-16  நபமைட ெசயிெமாகைு, மை்்னட ெிிர ெசயிட, தி்்ெினய ந்ாமிுமு, 
கழத்ிமக ெபற்்ிட தவமானுமு, கழத்ிமகுக த்ணடி மயப்ிட ெிிர 
ெசயநபு, கபடபி ெபி்்ட ெிிர ெசயி உி்மைணப. 
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6. பணியிகஙல பாலில றன்ிு பற் உச்சநமனு 

றழகாாடிலகத 

 

1990களி ராஜஸ்ாா மாநி அரசா வளர்ச் திட்தி பணிபு் ெபண ஒரவர 
பணிாிபாே பிமுை பாலிி வாமுைைற ஆளானார. இறதிாகா பாலிி பிா்காரர 
ெசயிாபிடார. அவரே ிகாரக்ைற உிரதகாபகி ெசவசாயைகவிுி. காவிேுைைர, மாவிட 
நரவாகமர இ்சரபவ்ததற அாெபணணர உடுு் எாற கூ இா்ர்சுனுி் துசதராப 
மிாைன. 

ிமலர பி ிகாரகி நாி்ா பிிவற இடஙகளி பாலிி வாமுை றூ்ே 
அளைகாபிடன. பணிடஙகளி ெபணகி பாேகாாபான சூலி இராபு் உறதாபப்் ிவண்ி 
ெபாறாி அரசைறர நறவன உபுமிாளரைறர உிள்ா எாை ிகிவ எழு்ே.  

ெபண பணிாளரக்ைறா பாேகாாி அளைக ிவண்் சமக ஆரவிரகி உ்ச நதமாை்தி 
ிபராுண மன ்ாைகி ெசய்னர. இ்ுன் ெ்ாடருே பணிடஙகளி பாலிி வாமுை றூ்ே 
வரிாதற சைாி்ைக வழகாிப்ிகுள உ்சநதமாைர 1997 ஆகஸி 13இி அூவ்்ே.  

றழகாாடிலகத 

 பணிடஙகளி பாலிி வாமுைிாி பி ெபணகி பாதைகாபிபிளனர. இே ெ்ாழி, 
பண்தைா மதறர சமக நுிகளி அுன்ே மிட்தலர பாதாுப ஏதபப்ேதைே.  

 பாலிி வாெகாபுமிி ஈபபபபவபா ிநாைக்ு்வட பாதா்ா ்ாைகிம மைதிமாறர. 

 பாலிி வாமுைைர மன் உபும மைிி எாற ம்ா முைிாக் சிடர அங்கபைதாைே. 

 பணிடஙகளி பாலிி வாமுைுி் ்பாபே அுநறவன உபுமிாளபா ெபாறாபாறர. 
ிமலர அே சரபு்மான வதமுைகி, பபகாரர, ்ணடுன ஆதிவதுை உரவாைக ிவணபர. 

 பாலிி வாமுைுி் ்பாபே, அதலருே பாேகாாபே, பணிட்தி ஆண ெபண நிி 
மதறர சம்ேவர பதூி வழாிணருவா பணிி உிளவரக்ைறர அ்ா 
உபுமிாளரக்ைறர உரவாைறவே 

இவவழகாிப்ிகி சிடாபரவமாக உரவாைகாபிப நுடமுைாபப்்ாபட ிவணபர.  

கறு நயறடமிககத  

நுடமுைிலிள றதைவிி சிட்தி, 

 வசாருண மதறர ்ணடுனிி மானுிாபப்்ாபிபிளே.  
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 உடலி காி்ரு்ாி மிபிம றதைமாகை கர்ாபபதைே. ெபணக்ைெகதரான பாறபாபகுளா 
பாலிி வாமுைிாகை றூா்டவிுி. 

பணியிகஙல இிறயவ பாலில றன்ிுிா? 

 ஒர ெபணிணாப ிபசரிபாே ிமலர ்ழர உதறா பார்்ி 

 சக ஆணகி பணிாளரகளா பாலிி உிளர்்ர ெகாணட வமரசனஙகி  

 கராபிடபி பணிபைரிபாே ்ாபைகர ெ்ாட மிதசாபே 

 ுகறலைறரிபாே வூைக்ததற மாைாகை ுககுளா ்்ாபே 

 மா்ாப்களி இைஙறரிபாே உரசைெகாணப ெசிவே 

 அரவராபான ்கவிகுள ிமுஜ மே ுவாபே 

 அலவிக் சவரகளலர மா்ாப்ிலிள சவரகளலர லாி சவரகளலர ஆபாசமான 
வார்ு்குள எழத ுவாபே 

 நறவன உபுமிாளர அ்ைக் ெவளிி ெசாற ி்நர அரு்், சதறண் சாா்ட வதிற்த 
அுூாபே 

இுவிுன்ேர பணிடஙகளலிள பாலிி வாமுைகிள. 

பாலில றன்ிு க்றி உச்சநமனுறநன றிைிிு 

 உடுி் ெ்ாப்ி அிிே ெ்ாட மிதச்்ி 

 பாலிி இணைகர ிவணப்ி அிிே வதிற்ே்ி 

 பாலிி உிளர்்முடி வமரசனஙகி 

 ஆபாசமான ி்்கஙகி, ஒள நாடாைகி ஆதிவதுைை காண்்்ி 

 உடி அுசவர, ிப்ச, ெசயுக ஆதிவதூா மிர பாலிி உிளர்்்ேடா ெசிிபப்ி 

பாலில றன்ிுயவ மனி உரிம முறே 

 பாலிி வாமுைெிாபே பணிலராபவுர அவமானாபப்ேவ்ாி இே மன் உபும 
மைிி 

 இே மகளரைெகதரான வாமுை 

 சமகா ெபாரளா்ார் ்ளஙகளி ெபணகுள் சமமதைவரகளாகா பாறபப்ேதைே. 

 பணிட்தி நகழர வாமுை பணிாளரைறர நறவன்ததற்ுடிி ஆிராைதிமதை உைுவ 
வளரைதைே.  

 



 
மனி உரிமம கல் நிறுவ, மதிை - 625002         32 
 

பணியவ எனுால எனு? 

 நாாற சவரக்ைற ம்திி உிளி் பணிடர எாை வுரிுை துடிாே. பணிட்ததற 

ெவளிி பண்ெ்ாடரிுடி இடஙகளுன்ேர இதி அடஙறர. 

பணியிகஙல ஆண ெபண நாிப உரறாமகச ெ்யி றறணடறத எனு? 

 நறவன உபுமிாளரகி பணிடஙகளி பாலிி வாமுைுி் ்பாப்தற் ி்ுவிான 
நடவ்ைுககி ிமதெகாிள ிவணபர. வூைற ெ்ாடர் ி்ுவிான வழமுைகி 
உரவாைகாபட ிவணபர. 

 பணிடஙகளி பாலிி வாமுை ்ுட ெசயிாபிபிளே எாப்ுன் சதைூைுக மிர 
ெ்பவைக ிவணபர. 

 பண் சூி ெபார்்மாக இரைக ிவணபர. ெபார்்மதை புகுமிான பண் சூி 
உரவாவு்் ்பைறர ெபாரிப பணிடஙகளி பாலிி வாமுை பதூி ெசயதகி 
பரவிாைகாபட ிவணபர. 

 பணிடஙகளி பாலிி வாமுை நுடெபைா வணணர ்பாப்தறர, பாதைகாபிடவரக்ைறா 
பபகாரர ி்டவர ஒவெவார நறவனமர முைறிப றழுவ உரவாைக ிவணபர. 

 பாலிி வாமுைிாி பாதைகாபிடவர நதமாை்தி வூைற ெ்ாடர வரர்னாி அவரைற் 
ி்ுவிான உ்வகுள் ெசயி ிவண்ிே ஒவெவார நறவன உபுமிாளபா கடுமிாறர. 

 பண பிதசிாிபாே பாலிி வாமுை பதூி வழாிணருவ ஏதபப்் ிவணபர. ஏதகனிவ 
பணிபபவரக்ைறர இேபதூி வழாிணரவ ஏதபட் ெசயிிவணபர. 

்ிுறாட கு 

 பணிட்தலிள ஒரவபா ெசிி சிடாப் றதைமாகிவா அிிே பண வதமுைகுள 
மூி்ாகிவா இரு்ாலர அிிே இிிாவிடாலர பாதைகாபிடவர ெகாபைறர முைறிுட 
வசாப்ோ பபகாரர வூஙகவர நடவ்ைுக எபைகவர “முைறிப றழ” 
உரவாைகாபடிவணபர. 

 இைறழ றூா்ிட காிவுரிுைைறி வசாருணுி ம்ைக ிவணபர. 

 இைறழ நரபக்்ாுமுிா பாேகாாப்ாகவர இரைக ிவணபர. 

 இைறழவா உறா்னரகளி பாதைற ிமி ெபணகிள இடரெபை ிவணபர.  

 அ்ா ்ுிவிாக ஒர ெபணிண இரைக ிவணபர. 

 உிர அதகாபகி நராபு்ஙகுள் ்வரைகா ெபணணபுமிி ஈபபாபிள ்ை ்ானாரவ 
அுமா்ா உறா்னரகி இைறழவி இடரெபைிார.  
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 7. மனி உரிமகக பாதகாாப் சட்வ (1993) 

 

இ்சட்்டத பது் 

ஒவ்ெவா நவட்டி மனி உரிமமிைள பவதமவளபிப்ம்ள பவரபட்மபற ஒா 
அிமள்ி் உாெவாகிக ேெண்்மெற ேயவ்ி்ிய மிெ மிதவம ய்்னேமவ, 1946ஆி 
ஆண்க ்ிரிவித.  1947ஆி ஆண்க அய.நவ. ிிதிம ்்யதமவிவக “மனி உரிமகிை 

ேமறபாாிறைவிிவ, அமலாம்ிிவ”எெற ிிதள்க ்ெளியளபடய குளபவிப மதி நவ்மளக 
மனி உரிமமிைள பவதமவளபிபமவ் அிமள்மிை ஏபப்வி ேெண்்மெற ஆேதவ்ி்ியவ 
்ிரிவித. 

1966ஆி ஆண்க “சாறேிசம ்ுிமைமல மறிவ அைசமல உரிமகக ்ு்ி உ்தபுமிக” 
மப்ி “சாறேிசா ெபாரைாிாை் சமகா பணபாடவ உரிமகக ்ு்ி உ்தபுமிக” ஆகய இவிா 
உயெப்ாிமமைவக அங்மராமளபடய உரிமமிைா மிய்்விக ்ிவயரபவ் பணமிை 
ஆப்ெிபமவமவ ேிசய அைிக மனி உரிமமக பவதமவள் ஆிபயவ்ி் உாெவாகி்வக 
ஏபபயாக்ய நெிமமிைா மெ்வ்க ்மவக்மவ் ஐ.நவ. ்பவது ்ிபி்வக நிறேெபறளபடய 
ஒா தரமவ்வ்ெ மதி நவ்மக ேமட்ா ்மவகைளபட்கை். இவதரமவ்வ்ெ மதி ேமட்ா 
்மவணயிபகபஙம, ஐ.நவ. மனி உரிமமக ஆிபயி, 1970 ஆி ஆண் இத குவதா 
மெ்வதயெ பரிசவத, ஒவ்ெவா நவ்ி அநி நவட்ெ ்டயஙம்ாகடபட் ேிசய மனி 
உரிமமக ஆிபயவ்ி் அிமாம ம்ட ்்யய ேெண்ி எ்வ ி்த அுாிமிக 
்ிரிவித.  இேி மாவ்ி் ஐ.நவ. மனி உரிமமக ஆிபயி 1978 ஆி ஆண்க மண்ி 
ெசய்வ்யத. 

1993 ஆி ஆண் ியெ்விக, ஜூெ 14 மிக 25 ஆி ேி் ெிர நிய்பபற 171 
நவ்மக மதநத ்மவணய மனி உரிமமக குவி உதமைவிய மவநவட்க, ஒவ்ெவா நவட்டி 
மனி உரிமமக பவதமவள் ஆிபயவ்ி் அரசமக அிமாம ேெண்யிெ மாகயவதெவிி 
உபரநத, மனி உரிமமிைள பவதமவளபிபமவமடி ேமிப்வதெிபமவமடி ேிசய அைிக 
அிமள்மிை உாெவாகமவ், அிமவநவட்க மதநத ்மவணய நவ்மிை ெசய்வ்யத.  
இிி்ய்வதள, பத நவ்மக ிஙம்ியய நவட்க ேிசய அைிதவ் மனி உரிம 
ஆிபயஙமிை ந்ெவ ்ிவயஙக். 

இநடமா்ல 1993 ெசா்வபா 27-ல ்ுமைய் ிிலறைால மனி உரிமகிைா பாதகாமக அறசை் 

சட்வ ஒதி பைக்ுவ ெசயமாபட்த.  இநி அறசை் சட்்டற் மாற்ாக மனி உரிமகக பாதகாாப 

மேசாிா 1993 ஆவ ஆணவ ுசவபா மாி்டல இநடமா பாைாளமத்்ிால நி்ேறற்ாபடவ இநடமம 

்ுமைய் ிிலறரத ஒாபிில 1994 ஆவ ஆணவ ஜுறர 8 ஆவ நாக ெபற்த.  அித பதுா மனி 

உரிமகக பாதகாாப் சட்வ, 1994 ஜுறர மாிவ 10 ஆவ நாத ெறளறநி அைசிதல 
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ெறளை்ாபட்த.  ஆைிவ இ்சட்வ 1993 ஆவ ஆணவ ெசா்வபா மாிவ 28 ஆவ ேிட 

நி்மி்ம் றநிிாகம கரிாப் ேறணவவ எு இ்சட்்டத மில பர்ல ்ுாப்ாபடவகைத. 

சட்்டத ேநாமகவ 

மனி உரிமமக பவதமவள்ு ்டயி ்ீமணய ேநவாமஙமிை அியெிபமவம இந்யள 
பவரவ்மெறவிவக இயபறளபடயத. 

1) ேிசய மனி உரிமமக ஆிபயவ்ி் அிமவிக; 

2) மவநத மனி உரிமமக ஆிபயஙமிை அிமவிக; 

3) மவெடய அைிக மனி உரிமமக ந்மெறஙமிை அிமவிக; 

4) மனி உரிமமிைு சறநி மிறிக பவதமவவிக; 

5) இினயெ ்ிவயர்ியய ்ற ்பவாகம்ாக ெழெிம ்்யிக. 

்ைமக்கக  

இு்டயவ்க பயெப்விளபட்ாாகி ்ீமவகி ்்வப்றவயரம்ாகள ்ரட 2-க 
ிைாமஙமக அளாமளபட்கைத. 

“ஆயிாபி்கக” எெபத மளபக, இரவகெி மப்ி ிமவ்ளபியமிைா குளபதயெ 
நவட்ெ ்ற ஆயிி ிவஙகய பியமிையி குாகி. 

“மனி உரிமகக” எெபத இந்ய அரசயதிமள்ு ்டயவ்்வக உ்் ்்யயளபடய அகதத 
இந்ய ந்மெறஙமைவக அமகப்விாக்ய பெ்வட் உயெப்ாிமமளக உகையஙகய ெவீட, 
ிெனரிம, ்மவதெி, ின நபர மவண் பபுய உரிமமிைா குாகி. 

“மனி உரிமகக நடமத்வ” எெபத இு்டயவ்ெ ்ரட 30-க குள்யளபட்கை மனி 
உரிம ந்மெறஙமிைா குாகி. 

“பதுாடவ உ்தபுமிககக” எ்ளப்பிெ ஐ.நவ. ்பவது ்ிபி்வக 1966 ஆி ஆண் 
்்ிபர மவிி 16 ஆி நவக ஏப்ா ்மவகைளபடய ‘க்ிமியக மப்ி அரசயக உரிமமக 
குவி பெ்வட் உயெப்ாிம’ மப்ி ‘்பவாைவிவரு ்மமா மதவு்வர உரிமமக குவி 
பெ்வட் உயெப்ாிம’ ஆகயெபிறா குாகி. 

“ெபாத ஊதமா” எெபெர இந்யவ ிணயி்ு ்டயி ்ரட 21-க 
குள்யளபட்கைெரமிைா குாகி. 
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 8. மனி உரிமம கல்வவ, ஆசரரிவ 

 

அறிறவ பககடறத மகடவ ஆசரரி பணரலல; ஞாுத்த ்ததமகிக இகவ 
இிரஙககல ஊதற, றகிதி்ல. 

இறிகக மாணறி அணித ிகப்கக அலலி; றாழ்த ெபாிக ்ிடவ 
பரணத்ல மாணறரத  உடத பரணகக. 

இறிகக பண ்கக் எழவபவ ம்ுாபாறதிித சிித்டாத, உணிம ்ிடவ 
ம்ுாபாறதிி ஊம்்தி்ல. 

அனபறஙகிக ெறகவபிடராகத ெசாலல்ிிவவ ்ிழிிகக முஙககல 
அதசதிி ்ிக்மகாமல, அறிககம்ககவ மற்றரரவ பைஸபை நவ்மிகிர 
ஊகடி்ல ்றணடவ. 

இவ்வழிமுை, ஆசிரிய பங் மகத்தான. ்ரதை மத்்த எய்ன அடிபிபுை 
்தழ்ிகுய பல்ரிபபப அ்ப்ஙகிக உிபர்த ஆசிரத. ேமலன, கை் ெ்தபத்ிபர பல 
னிமககை அறி ம்க்த. அந்ரஙகமதகின, ஒழ்க ரதரதகின ்விபத்்தடர்த. நத்தக 
ரதரதா ெபதறி்ன, ெசை்த்்ன உளக்த. மதண்தகிகி பறற ததமதம்க் தடர்த. 
மதண்தகள ்ஙகள ்கத்ச்கதகின, ிலமறகதகின அ்ரிபர ஆளிம, பஙககி், ெசரைபதா 
ஆகர்றிம் சததநனளகாத. இந்ி பரஸபர உமிகள அடிபிபுை ெசயரிபான பணகள 
அிாதனன மம் உிிம் கை்ுை ழ்கரதன்ன ்தயந்்தகத ே்தயறகமன.  

மம் உிிம் கை்ிர ்ழ்கமதகி பதபஙகள ேபததிபன ேபதை ிகரதக ழடரதன. 
ஆாதை, ்தழி் ஒபட இி்ி புறற்்க ே்ணான. எாே், ஒர ்ிகுை ஆசிரத மம் 
உிிமகிகி ேபதத்்ன ிபரதக இரிப்ற்ன, பம பதபஙகிகி ேபதத்்ன ஆசிரரதக 
இரிப்ற்ன இிபுை ே்றபதா உளகன. ஒர்த இரறபரை ஆசிரரதகி பணரதறறன ேபதன 
்க்ைகிகளன, கரதன்கிகளன ேபதத்கமதத. ஆாதை, ஒர்த மம் உிிம் கை் 
ஆசிரரத்ன ேபதன அ்த ்ய்ிபர ்தழ்ய அ்ப்ஙகிகளன, ்தழ்ய அதத்தி்ி 
பறறளன பகதி ெசயகமதத. கமனி உரிமம கல்வ ்பாிிு இி றழில நடம்வ பகிர. மம் 
மதண், உிிமகள பறற ஆசிரத ்ய்ிபர அ்ப்தி் மபாேம பகதி ெசய்்ைல. 
மதண்தகளன, ்ஙககய ெசதந் ்தழ்ிக அ்ப்தி்ி பகதி ெசயர ்தயி் ்ழஙகிபாகமன. 
மம் மதண்ன, மதி்ன, மம்்்்ள ்ி்நனளக ்ி். எாே், மதண்தகளனதபத, ்ஙககய 
்தழ்ிக அ்ப்தி்ி பமேரதா பகதி ெசயர ழடளன எா் கரனகேமதன. இந் உணிமுய 
அடிபிபுை மம் உிிம் கை்ிரி ேபதத்்ன பணுை ஈாபான ஆசிரர்்் சமி்ி 
பஙககிிப உர்த்களளேகதன. 

இ்சமி்ி பஙககி் ்தழ்ய அதத்தி்் கணா பட்்ன பரணததலன, ்தழ்ை 
நிம்ிப்தலன ஆசிரத மதண்தகளபய ேசதநன தபபதகரதகி பரணன ெசயர ே்ணான 
எயபே். தபபதககள எயம ்ிகுை ஆசிரரன, மதண்ரன ஒர்ர்ெகதர்த ்தழி்ி ்ிநன 
ெகதளகத ்ஙகள அ்ப்ஙகிகி பிமதற் ெகதளக ே்ணான. பரஸபரமதக மதறறர்த்க 
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ெசரைழிமுை இமஙக ே்ணான. அ்த்ன ஆசிரத ்தர ்வழிமகிக் ிகரதணா இி் 
நிமே்றம ே்ணான. ்தர ்வுை ெசரைபபா் சல ச்தைகிக் சநததன ெ்றற ெகதளக 
ே்ணான. 

ஒர ஆசிரத ்தர ்வுை ்யிா் கதணப்ற் மம்த ்யிமேரதா உணதின 
உளக்ரதக இர்க ே்ணா்ன அ்சரன. அ்த ்ய்ிபர ெசதந் ்தழ்ை மதண், 
மதிபாகிக் கதிப்ரதக இரந்தை மபாேம இன சதததரன. இன மதணிபளன, பமிய 
மதிிபளன ஏறற ெகதளகின, அங்கி்கின ்வ ்்்்ன. ஆசிரத ்யிா ஒர ்தர 
மம்ரதக் கதபா்்ற் எிபட ிப்க ே்ணான? இ்சமி் பணிர நிமே்றம எயா தமிமகள 
ே்ணான? இி்தர பணிர ிிபழிமுை ெசரைபாதத் கதபப் சநத்க ே்ணடர 
்றிபபத்்க ச்தைகள எயா? 

சல ழ்கரமதா ிபதி்கள, தமிமகள, ெசரைபதாகள ேபதயம்றிமி பபடரிப 
ழரறசதே்தன. அி்கள பய்ர்ா: 

அண் மி்கக 

ஒகர மி்்திம: இிகஞத அைலன ழதர்த, ஆண அைலன ெபண, அழகதா்த, மதநமன 
அைலன கறி் நமன எயம எந்ி பத்பதான இைலதமை ஒவெ்தர மம்்்்ளளன ிற்ணஙகள 
இரிப்தை அ்றிம ெ்கிபாதனன ிப்ட்ிககளன உளகா. ழயேப ததமதம்கிபபப 
எணணஙகள்்ன, ழயததமதாஙகள்்ன இங் இபமைில. ே்தறமஙகிக் ெகதணா 
எிபேபதபதமை, மதண் மறறன சரமதி் ஆகர்றறறகதா மம் ்தழ்ய ஏ்கதனடிிப 
்பதிபடரதகத ெ்தபதநன கணபற்ன. 

்்த றகிதில: ஒர்ிய ்தழி் கதிப்றகதக ே்ெமதர்த ்யழிமுை இமங்்ன, ஏ்த்ன 
தங் ெசயர நிாிபன ஏ்த்ன ெசயன அ்ிய உுிர் கதிபன ேபதயம ிபதி் ஒர 
மோதபத்ன ஆ்ன. பமிரளன ்யிாி ேபதை ஒர்ரதகி பதத்்ன மோதபத்ன இன. பமரன 
ஒர மம்ரதக ்கர உிர இபன ்ழஙகின, ேிதமிமரதக் சநத்கின இன ்வ்்்கமன. 

நவ்மிக: மம் உமி ஏறெகாே் பயாிபபப ஒயமைல. அி்் கணபறர ே்ணான. உரமபப 
ே்ணான. ்கததெ்ா்க ே்ணான, ேமனபாத் ே்ணான. ஆழிபாத் ே்ணான. இந் 
அண்ழிமுை ினப்ிக்பான ிபதி்கள அடிபிபரதாி். மம் மதண் மறறன உிிமகள 
ெபதரத்மபடை இி் மக ழ்கரமதாி் ஒவெ்தர மம்்்்ளளன உளக மக உரதந்ி் 
என? ஒவெ்தர மம்்்்ன ்ில மதிபறமி் எி்? எயபி் மம் மதண்ன, உிிமகளன 
ிகரதளகயமா. மதண் மறறன உிிமகள ்றத் கணேணதபபததிரநன ்ழநி்களபய ஒர்த 
உமி ி்தன் ெகதளளன ேபதன மணான இன மக அ்சரமதகமன. ஆசிரிபன மதண்தகள்் 
உளக ினப்ிக கதரணமதக மம் ்தழ்ய பல அனசஙகள பறற அ்தகள்் எழன ேகள்்்ிர 
்ிபிர ஆசிரிபமரநே் ெபம ்ரனப் தான. அிேபதன ஆசிரிர அ்தகள 
்வகதபடரதகின, னிணரதகின, எணண்தான. இநினப்ிகுய அடிபிபுேல அ்தகள 
ஆசிரதகள ்சன ஒிபிப்கிபபாளகததகள. எாே், அ்தகள ்ி்ில எததபதத்கமததகள. 
ினப்ிகிர ஏறற ெகதணடர்கமததகள. 

எகிம: ்ழநி்ுய உலகதி்ி ்ிநன ெகதளக் தடர்ரதக இர்க ே்ணான. அ்ற் அ்த 
்ழநி்ிரி ேபதல் ்ழநி்ககதக மதறாதை மபாேம இவிலகற்ள நிழர ழடளன. எாே், 
ஆசிரத ்ழநி்ிரி ேபதல எகர்ரதக மதம ே்ணடரன அ்சரன. ்ழநி்ககய உலிக அ்த 
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அறநன ெகதளள்ை, அ்தககய ேகள்கிகி ்ிநன ெகதளள்ை, உணதிகிக அற்ை, 
ஏ்கஙகிக அற்ை, மதணிப மதத்ை, அ்தககய எைிலகிக ஏறற ெகதளள்ை, ்தழ்ய 
அதத்தி்் கணபறளன பரணததை அ்தகேகதா னிணரதக இரத்ை ேபதயம்றிம் 
கிபபடிப்ய ்துலதக ஆசிரத ்ழநி் ேபதல எகர்ரதக ழடளன. 

ஜுநாரகதிதிம: சமகததலன, ஏய இரறிகுலனதபி பயிமத ்யிம பைே்ற மபபஙககை 
உளக சமிபனசன ஆ்ன. நமன, சதத, பணபதா, பதைே்றபதா, இான, ே்சரன, ்்ுரை ே்றபதா, 
அ்ப்ஙகள, அபிபரதரஙகள, எணணஙகள ஆகர பல மபபஙககை பயிமத ்யிம நலிகமன. 
மம் மதணபற்ன உிிமகள்்மதா ஏ்கன அிாதன மம்தகள்்ன அடிபிபுை 
ெபதன்தாி். இிேபத்்கள ்ழநி்கிகி ெபதரத்மபடை ே்றபபலதன. எைிலகள 
்த்கிபபலதன. ே்றறிமககய ெ்கிபதபா்் ஜாிதரக ிப்ட்ிகேர சத்கமதான. 
ெ்தபதநன ெசரைபப்தடரன. இன இவே்றபதாகள சநத்்ன ெபதன்தா அனசதி்் கணபறளன 
ழிமரத்ன. உணிமுை மம் உிிமகள மன்தய ஜாிதரகன கபபிபபாளகன. மம் 
உிிமகிக மறத்தை ஜாிதரகததய ெசரைபதபடை ஓபிப ்ழநன ்ான. 

உி்: ்தழ்ய சல அடிபிப எ்ததத்ஙகள ெ்தபதபதா, ஆசிரிய  ினப்ிககிக இன 
்ற்கமன. அ்த்ன, மம் மதண், உிிமகள பறறர அ்ிய தபினப்ிக. ்றிபதகி, பதிரை 
உிிமகள, ்லத உிிமகள, ம்ககதபச, சமகததய பயிமத ்யிம ஆகரா பறறர ஆசிரிய 
தபினப்ிக, சந்ிாத ெ்கி, ்க்ை அறி, கரதன்கள ஆகர்றறை உளக 
தபினப்ிகிர் ்றிபபலதன. சமகி ேபத்்ககலன, பர்சிாககலன ஒர்த எா்்ன ெபதன 
நிலிபதா, மம் மதண், உிிமகள ெசரைபதபடை அ்ரிபர ஈாபதா ஆகர்றறை 
உறதத்யிமுய பததி் ்ி்ிபகமன. 

பரர: இன ்தழ்ய அடிபிபககை மக ழ்கரமதா ஒயற. ்றிபதக, மம் ்தழ்ை மதண்ன, 
உிிமகளன மற்கிபபேபதத மன ெகதளகே்ணடர உணதி. பிிிபர மம்ய ்தழி் 
மத்கின,  ்கத்கின, பதனகத்கின, ேமனபாத்ின ெ்ிந்்ய. ஒர்ிய உுர்்த தங் 
ேிரன ேபதன அ்த மன ஏறபான இிபிிணதி ே்தழிமிரளன, சகமம் உணதி்ளன 
ஏறபாதனகமன. எாே், பிி எயப்ய ெபதரள ஒர்ிய “னரரதி் உணத்ை” ஆ்ன. ்தழி் 
ேிசத்தை மம் ்தழ்தக இரந்தலன அைலன இரறிக ்தழ்தக இரந்தலன அ்த னரரதி் 
உணர ்ரனப ே்ணான. 

ஒழமகவ-ஆத்கவ: நத, உணிம, சமதன்ன, ச்நதரன ேபதயம மதிபாகள மம் மதண், 
அடிபிப உணதிகள ஆகரி் பறறர ின ்வி்ணதி் உரதத்் தடரி். ஒர ஆசிரத 
இனமதிபாகிக ்கதிபதை ஈாபதா ெகதணபதை அி்ேர மதண்தகள்் உணத்பான ஒர 
்ல்தா ஆ்தரமத்க ழடளன. இ்தகள ்ஙகள ்தழி்ளன, ்ரஙகதலதி்ளன உர்த்்ன 
மததி்கதக இகிமி பர்ததை  ஏஙக நறகயமாத. 

்்ிமகக 

உறி ்நாம்ில: ேிரட ்தழ்ிக அ்ப்ததய ்வரதகின அைலன ்க்ை ெ்தபத் 
சத்ாஙககய ்வரதகின (ெசயதத ்தளகள, ெ்தில்கதபச) அயமதப ்தழ்ை நகழன மம் 
உிிம மமைகிக அைலன கத்கயம உறதிர் கணபறளன தமய ெகதணப்ரதக ஆசிரத இர்க 
ே்ணான. இன ்்ிபை மதண்தகள்்ி ேபததர ்க்ைகிகத தரபடத ்ரின, தா்ை ்க்ை 
்ழஙகின, ்்த்ஙகிக ்விபத்ின நிம்ிமகிகி பறற தமின அ்ர்் உ்ின. ேமலன, 
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மதண்தககய பயாணிரளன, அ்தகள அ்ப்ஙகள ்துலதக எயா தறகமததகள எயபி்ளன 
உறற ேித்க அ்தகள்் ிய் ்ிளன ்ிகுை நிம்ிமகிக எாதன் தற ஞதாதே்தா ்வ 
ிபத் ே்ணான. 

ப்வபாபர: ்க்ைகள மறறன அ்ப்ஙகள மலன ெபமிபபபி்ககிரநன, ்ிகிகிகளன, 
பததி்கிகளன கணபறரின, அ்றறறகிபுை நலின உமிகிக அறரின; ே்தறமஙககிரநன 
ே்றபாததி பதத்கின; ஆசிரர்்ி ப்ிபதயித தமய அ்சரன. இன மம் உிிம 
நகழிகள, சனப்ஙகள மன மதண்தகள ்ஙகள பததி்ிர நற்ின, ்மதச்கின ்விபத் 
ஆசிரர்் உ்ின. 

ெிா்ததிைதில: ப்ிபதயி்்ி பம் இன ்ரகமன. கரதனகள, ்க்ைகள, அ்ப்ஙகள 
ஆகர்றிமத ெ்த்தனி ெபதன் கரதன்கிகளன, ழிமகிகளன, சழைகிகளன, ்ரஙகதலத 
தபபஙகிகளன உர்த்க இன உ்ிகமன. மம் உிிமகிகி ்ிநன ெகதளக ஒபா ெமதத்் 
சததரதி் ்ழங்கமன. சமதன்ன, ச்நதரன, நத ேபதயம அடிபிப மதிபாககிரநன பததி் 
ெபறன ேபதன, ெ்த்தனிரத்ல்் ்தழ்ய கணேணதபபன ே்ி். இன அதத்ழளக ்தழ்ற் 
மக அ்சரன. 

அறவவ ்்த: இன உளளணதி மறறன உளகறி ஆகர்றமதை அிபர ே்ணடர ஒயற. இன 
உறற ேித்்்ை, ததிமரதக் க்மத்ை ஆகர்றறய பராதக உர்தக்தடரன. க்ாதி்் 
்்ிப்ய மலன மாி் ஒழங்பாதன்்த்ன. இததமிம உிபர்த அைலன இதை புறச 
ம்க்த உணதிகள்் அிபதை உளகி் அறர் தடர்த ஆ்தத. எ்ததத்ததய சதரதனசதி் 
அறப்த ஆ்தத. மதண்தகள ஒர ்றிபபப எைில்்பபபப சழிை இரிப்தை மம் உôிம 
நகழிககை மிமநன கப்்ன அதத்தி் ழழிமரதகி ்ிநன ெகதளக ழடரதன. உளளணதின, 
உளகறின ெகதணப ஆசிரேரதா ேசதநன இந் அதத்தி்் கணபறர ழடளன. அ்தகள எி்் 
கணபறர ்ரன்கமததகேகத அ்யபட ்வகதபப ழடளன.  

பிடவபாற்ல: ஆத்மபபின, நிலரதா உறசதகமபபின, மம் உிிம ்ட்ஙகிகி பறற 
ேபதத்கின, ஆசிரத ேபததர பிபிபதறமை ெகதணப்ரதக இர்க ே்ணான. பிபிபதறமை ம்க 
்வழிமகிக் ிகரதகத ெ்ிநதர்க ே்ணான. மதறற ்வகிகளன அறநதர்க ே்ணான. 
மதண்தககய பயாமிரளன, தமிாளன சததநன பதபததபபததய ெபதரிகளன, ்வழிமகிகளன 
ே்தி ெசயர ே்ணடரன அ்சரன. எாே், ஆசிரத பதபததை ெகதாதனளக்றிம - அ்த்ன 
கி்கள, நகழிகள, சனப்ஙகள, ேமறேகதளகள, க்ி்கள, சறசனப் ்க்கஙகள, ்தழ்ிக 
்ரலதறற சததரஙகள, ்்ிபிம மறறன வபாி புறசகள - பரயபாதன்ே்தா மபான நயற 
்ப் தபதன. பதபததபபதி்ி பரயபாதன்்றகதா ச்நதரன ெகதணப்ரதகின, கறபிாத தமய 
உிபர்ரதகின அ்த இர்க ே்ணான. இனே் மதண்தககபமரநன ம்தரதா 
ிறபரயகிகளன, ்ிகிகிகளன உர்த்்ன. 

ெிகறாு ்பத்: ஆசிரத பைே்ற மபபஙககை ்யிா ெ்கிபாத்் தடர்ரதக இர்க 
ே்ணான. உணதிகிகளன, எணணஙகிகளன ெ்கிபாத்ின, ்க்ைகிகளன, அ்ய 
மதிபபிபளன பகதி ெசயரின. எழ்ின, ேபசின, கிலததமிமகிகி பரயபாத்ின, 
ஒர்ிய ிபதி்ிரளன ்தழ்ிக ழிமிரளன ்விபத்ின, சமக் கணேணதபபதி்ளன 
்தழ்ய ்ற்ேகதிகளன ெ்க்தக் தமின. அ்ர்்த தமய இர்க ே்ணடரன அ்சரன. 
அ்த்ன ஒர்ிய ஆளிம ்வரதகத ெ்தபத் ெகதளகத ெ்ிநதர்க ே்ணான. மம் மதணேப 
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ஒவெ்தர மம்மய மா்ரிபன. இி் ஒர்ிய ஆளிம ்வரதக மறம்ர்் ெ்றறகரமதகத 
ெ்ிரிபாததாதை ்தழ்ை இயபதி்ளன, தரிதிரளன கணபிப்தத. 

கில உணிர: மம் உிிம ்வி்ணதி எயபன ெ்றன அறி சததந் ஒயமைல. இன 
கிலிரன ம்க பண. ்ர்ய அழ்ணதிபய ெசயளன ே்ில ேபதயமன அைலன ஒர ்தய ்ய 
மகி் ஊபட ்கததன பதலபர்தி் கப்க் ெசய்ை ேபதயமன. ்ர்்்் மண ஒர உுரறம 
ெபதரள அைல. ஆாதை, அ்்ிபர கறபிா தம்்் ஏறப ்ிகநன, ெிகநன உுத ெபறன 
ெபதரகத்ன. சறப ஒர கைிை உுதனடி்ளக சிலிர் ெசன்்்ன ேபதயம பண இன. ஒர 
்தய கறபிாகேகதா ்ய மகி்ி பரதமிதன  ஆகத்்்ன ேபதயமன. மம் உிிம் கை்ுய 
ேித்கன இறதரதக ஒவெ்தர்ர்்ளளன மம்தி் மலர் ெசய்ேல. ்்ந் க்ான மபாேம 
ஒர ்ழநி்்்ள மம் ேிரதி் ்கததெ்ா்க உத்ர்த்ன அக்்ன.  

பணகக 

இ்கை்ிரி ேபதத்்ன ஆசிரர்்த ே்ி்ரதா தமிமகள, ிபதி்கள 
ழ்ிர்றிமி ெபம் ெசயரி பய்ரன ெசரைபதாகிக் ெசய்தை எக்தக இர்்ன. 
இததமிமகள, ிபதி்கள ஆகர்றறய இிணிபை இ்ெசரைபதாகள அிமநனளகா. 

சாிிுராகி: மம் மதண் ஒவெ்தர ஆண, ெபண, ்ழநி் ஆகேரதிபன இரைபதகே் 
உளகன. இி் மதண்தகள கணபறர உ்் ெசய்ை, அ்தகள ்வி்ணதி் ஆழிபாதன்ை 
ஆகரி்கேக ஆசிரத பணகள. பைே்ற ்தயி்கிக ்ழங்்ை அைலன அிபரதகன 
கதபா்ை ஆகரி்ேர இிபணிர நிமே்றம் தடரி். மதண்தககய ெசதந் அ்ப்ஙகிக 
நிாிபாதன்ை, ெசயதத்தளகிக ்தசத்ை, ெ்தில்கதபச ிதபகத ெ்தபதகிகளன, 
நகழ்சகிகளன பததத்ை, ிதபாிபதபைகள அைலன சமமத பதபைகிக் க்மத்ை, நகழ்சகள, 
சனப்ஙகள, ்தழ்ிக ்ரலதறற சனப்ஙகள ேபதயமி்கிக ்்ித்ை, அ்தகளிபர நைகிக 
மம் உிிம ேபத்ேகதா இிணதனி பட்க உ்ி்ை, அ்தககய ஆத்தி்த தணா்ை, 
ேகள்கள எழனப் ெசய்ை, ேபபடகள எா்கின கணேணதபபதி் ்ி்ிபர் ெசயளன 
பததி்ுபைகிக (உஷைதளயழங ஸணளணறள) அிமதன் ெகதாத்ை, பிபிபதறமைம்க 
பபஙகள ்ிரர ஊ்கிபாதன்ை ழ்ிர பணகிக்ெசயரலதன. 

ஊம்ுி: ்வி்ணத்ை ்தழி் பிணத்ை, மதண்தகள மம் மதணிபளன, உிிமகிகளன 
்ிநன ெகதளக் ெசய்ை ஆகரி்ேர ஊ்்ாத பண எா ஒர ்ிகுை ெபதரள ெகதளகலதன. 
ஒவெ்தர பதபதி்ளன ிபதனன ே்ிகுை ்்ிபை உளக ஒவெ்தர மதண்ிரளன பஙேகறக் 
ெசய்ை எா ே்ெமதர ்ிகுை ெபதரள ெகதளகலதன. சல மதண்தகள மபான பஙேகற்ன 
ழிமகிகத ்்ததன அிாதன மதண்தகிகளன பஙேகறக் ெசயர ே்ணான.  

கல்ராகி: Educator எ்ன ஆஙகலி ப்ததய (Educe - ெ்க் ெகதணரை, மிமநன கப்்ன 
ஆறமில ேமனபாத்ை) எயப்ய ெபதரள்் ஏறப அடிபிப மம் உிிம ்வி்ணதி்ளன, 
அறி்ளன மதண்தககபமரநன ெ்க் ெகதணத்ை அைலன எழி்்ை பணிர ஆசிரத 
நிமே்றம ே்ணான. இவ்ிகுை, ்ய்ளளன, பமிபததலன மதணிப் கபடெரழி்்தை 
அி்் கணபற்தை ஆசிரரபய சக பஙககதகககதக அ்தகள மதம ே்ணான. இவ்ிகரதா 
கறப்்ன ழிமுை அ்தகள உ்்ரதகதககதகின, ஆயிி ெபதரகதகின இர்க ே்ணான. 
பமிய மதி், இரறிகுய ழ்கரதன்ன உளகபப ்தழ்ிக மதிபா பறறத ெ்க்தா, 
நிலரதா உபயபதபா்் ்ரே்ணான. 
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ஒிஙகிணவபாகி: இததபபிபணுை ஆசிரத பைே்ற மபபஙககை ஒரஙகிணிபதகரதகி 
பணரதறம ே்ணான. (1) ஜாிதரக ்வழிமகிகி பரயபாதத ஒவெ்தர மதண்ரன ்ய 
கரதி் எழதன, ேப்ச அைலன பபஙகள அைலன பம ்ிகுை ெ்கிபாத் ்தயி்கிக 
உர்த்கத ்ரே்ணான. இதை மதண்தகள்்த ்ரே்ணடர கரதன்கள, அ்தககபமரநன 
ெ்க்ரன கரதன்கள ேபதயம்றிம ஆசிரத ெ்த்்க ே்ணடரன அ்சரன. (2) சற 
்ழ்கள்்ள அைலன ்்ிபை உளக அிாதன மதண்தகள்்ள அைலன ேபபட எா்க ெ்க் 
ெசைலன மதண்த்்ள பததி்ுபல்கதகின (Exposure Visit) பிநன ெசைலன ்ழ்கள்்ள 
“ிதன எ்ன உணதி்்” கபடெரழிப ே்ணான. ஒறறிம உணதி் ்கததெ்ா்்ன 
புறசகிக் ெகதாதன ்ரஙகதலததை மம் உிிமி பணககை ்ழ்தக் ெசரைபான 
மதிபபிப இிேபதே் ்கத்க ே்ணான. (3) ிிிறம சமக் ்ழ்கள பி்ிாரதை 
அைலைபான ்ழ்கள ஆகேரதிய மதண், உிிமகள ேபதயம்றிமி பறற மதெபரன 
்வி்ணதி் ஊபா்்ய ்துலதக மதண்தகிக இனம்களபய ஒரஙகிணிிப உர்த்க 
இ்கை் ழரைகமன. கதலிேபத்கை, இிகஞத சழ்தரன இ்்ழ்கள சமகததய ஓபபததை 
கலநதபி பணரதறம ழய்ரன ்ிகுை அ்தகள்்் கரததபப ே்ணான. 

்நாமகவ றகிவபறி: ிறகரதன்கிக ஊபா்்ற் மதண்தககய இகன பர்ேம சமந்ன. 
இ்கை் ்ழங்ன மம்தபமதா் கணேணதபபன அ்தகள ்தழ்ிக்் ஒர ேித்கதி் 
்ழங்கமன. இநேித்கதி் ்ழங்ன ெபதறி் ஆசிரரிபரன. மதண்தகள்் அ்தகேக ஒர 
ழயமததிரதக இர்க ழடளன. மம் உிிமககய ிறபரயகள்கதக உிழதன, ்தழந் ்ரலதறறய 
ழ்கர ிதரகதகிகி பறற எாதன்தற அ்தககய இகிமி பர்ததேலேர ஒர படமதி் 
உர்த்க ழடளன. 

றழகாகட: மம் மதணபய ே்ி் மதண்தககய உளகதி்த ெ்தபா ்பபதை, அ்தகள மம் 
உிிமுை அ்கிம ெகதணப பணுலன, பர்சிாககலன சநே்கமயற, ஆத்த னடிேபதா 
இமங்்ததகள. ச்நதரன, அ்சமயிம, ிப் ஆகர சழைககை இ்ெசரைபதாகள 
பிபிபதறமலப்ன, சமேரதச்தனப்ன இர்்ன. ஒர ்வகதபட எயம ்ிகுை ஆசிரத 
இத்ிகர் சழல்் உறதரக்க ே்ணான. ேசததிறம்தகிக உறசதகிபாத் ே்ணான. மம் 
உிிம மமைககதை பதத்கிபபப்தகள்் ஆற்ை அக்க ே்ணான. ிிிறேமதிய பி்தபமதா 
மம் உிிம சழை மன க்ான ெசலதனன ே்ிகுை, மதண்தககய இ்ரஙககலன, 
சந்ிாககலன உர்த்ன பிபிபதறமை தமிாளன, இர்கதி்ளன சிரதா ்வுை திச தரிப 
ே்ணான. ்வகதபடரதக இரிபன ழ்கரன மபாமைல. அே்ே்ிக அன ஆசிரர்்் ச்தலன 
ம்ந்்த்ன.  

ினவபகட மறிவ சமகத ெசரலபாட 

மதறறர்த்க கை் ்பபததை (Hermeneutic Transformative Circle) இன கிபச “பண” 
இவ்பபததை இபன ெபறறளக இ்கிபச பணுை மதண்தககதை கறற் ெகதளகிபபப 
அ்ப்ஙககய இறத ழடிகேக இஙேக மதறறர்த்கன எா் ்றிபபிபாகமன. ்ானபன, 
அணிப அரலததகள, பளக அைலன சமகன உளகபப சமக ிப்ட்ிகககை நகழநனளக 
மதறமஙககய மன அ்தககய பளக ்தழ்ிகுை அைலன ்ரன ்ந் பர்தி் அிபந் ேபதன 
்த்கன ெசலததர ்ரிபஙகிக இன ்ற்கமன. 

மதண்தககய உபாட சமக ிப்ட்ிககிகி ெபதரத்மபடை, சல பதபஙககை உளக 
ெசரைபதபா புறசகள சமகததை மம் உிிமகிக எிபடி பதனகத்க ழடளன? எிபட 
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ேமனபாத் ழடளன? எயற தபபமதா ேரதசிாகிக அ்தககபமரநன ்ரே்றகமன. அிாதனி 
பதபஙககலன உளக இனமததி புறசகிக அ்தகள ெசய்்ற் ஆசிரதகள ம்ந் ்தயி்கிக 
்ழங்்ததகள எா எததபதத்கிபாகமன.  

ேமலன, மதண்தகள இவ்தேலதசிாகிக தபமதா ெசரைபதாககதக மதறறரிம்க 
ஆசிரதகள ஊ்கிபாத் ழடளன. அிேபதன ்தய அ்தகள ்ஙகள ்ரிபதி் எ்ததத்ததை 
ெசரைபாத்் தடர்தககதக ஆ்ததகள. அ்தககய இகிமி பர்ததய கதரணமதக அ்ப்ன 
மறறன தமய ஆகரி் ்ிம்தக இரிப்தை, அ்தகள ெசரைபதான ்ிம்தகே் இர்்ன 
எயபன ெ்கிபிப. சமக மதறமததறகதா அ்தகளிபர ெசரைபதாககய சமி் - அ்ய 
ேித்கழன, ்ிகின எயா்தக இரந்தலனதப் - ்ிம்கிபப் தபதன. அ்தகள ்தழன 
சழிை பததி் ஏறபாதனன சல மதறமஙகிக அ்தகள ெசரைபதாகள ழா்க ்ான, அே் 
ேிரததை அ்தகள்்ளளன ஒர மதறமதி்ளன ெகதணா ்ரன. 

ஒர மதண்த இவ்பபததய கிபச் கபபதி் ஒர ழிம அிபநன ்பபதை, ஏறெகாே் 
அ்தகள்்் கிபத் புறசகள ்துலதக் கிபத் அ்ப்ஙகிக் ெகதணா மதறமததறகதா 
சல ்தர ்வகிக் கணபறர் தான. இி் ழழிமரதக அிபரதமை ேபதாதை, அி் எபபி 
பய்ர்ா ே்ி்ிபபலதன. இ்றிமெரதபட் சல ேகள்கிக எழிப இ்கை் 
மதண்தககபததை எயா ்ிகிகிக ஏறபாததளளகா எயபி்் கண்க ே்ணான.  

்ழவபணிர: மதண்த ்ய மதணிபி பறறளன, ்ய ெசதந் உிிமகள பறறளன, பமத 
உிிமகள்கதக அ்த ெசயர ே்ணடர கபிமகள பறறளன ்வி்ணதி அிபநனளகதரத? எயா 
மபபஙககை? அற்ை, உணத்ை, ிபதி்கள, மதிபாகள? எி்ிபறறத? ்ய்ிபர ெசதந் 
உிிமகிகி பறறரத? ெபதன்தா பமிய உிிமகள பறறரத? ிிிறம, பி்ிாரதை 
பதத்கிபபப சமக் ்ழ்ககய உிிமகள பறறரத? 

உறி ்நாமகல: மதண்ிய க்ான எிபட உளகன? ெசயதத ்தளகள, ஒி, ஒக, ்க்ை 
சத்ாஙகள, ்ானபன மறறன ிணபதககய அ்ப்ஙகள, பளக பதபநைகள ஆகர்றறை அ்ிய 
க்ான எிபட உளகன? அ்ரிபர க்ம்்ன ஆறமிய அகி எயா? 

அறர: இ்கை் ேபதத்்ன கதலததை மதண்தகள மம் உிிமகள ெ்தபதபதக எயா ்க்ைகள, 
சந்ிாகள ெபறமாத? அ்றறை இன்ிர எயா ்ிகரதா ெ்கி ெபறறளகததகள? மம் 
உிிமகள பறற எவ்ிக ினப்ிககிக் கபட எழிப உளகாத? 

்மிசுவ பாிிற: ்ஙககதலன, பமரதலன நகழத்ிபபப மம் உிிம மமைககய மன ்மதசாி 
பததி்ிர எவ்தற ேமனபாதத உளகாத? மம் உிிம மமைகள பறற் ேகள் எழிப் கறற் 
ெகதணாளகததககத? ச்நதரமதகத ்ஙகள கரதி்த ெ்ி்்க அ்தககதை ழடகம்த? 

பிடவபாற்ல: பபஙகள, ஓரஙக ிதபகஙகள, எழதன ஆகர்றறய ்துலதக மம் உிிமகள 
சழில் கறபிாேரதா சத்ிதன ்ழஙக ழடகம்த? இ்றறய மலன அ்தகள கறற் 
ெகதணப்றிம எந் அகி்் ெ்கிபாத் ழடகமன? மம் உிிம மமைகள்கதா ததி் 
எயா மததிி பிபிபதறமிை ெ்கிபாதனகயமாத? அைலன ்ஙகள பளக்தப 
்கதகததற்ளளன, சமகததற்ளளன மம் உிிம் கலத்சதரதி் எயா மததிி பிபிபதறமை 
மபபததை ெ்கிபாதனகயமாத? 

்ிாிிம: ்்ிபை எயா மபபததை ஒறறிம நலிகமன? அைலன ்ழ ரதரதா பணகிக் 
ெசயளன ேபதன எயா மபபததை ஒறறிம உளகன? சதத, பதைே்றபதா, அந்ஸன, ெசை்ன, நமன 
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உளகபப பத்பதாகள நலின சமக் சழிை ஒர்ிரெரதர்த மதததபின, ்ிநன ெகதளகின, 
ஏறற ெகதளகின மம் உிிம ்வி்ணதி எந் அக்ற்த ்ரததபாதத உளகன? ஏிழகள, 
ிிிறேமதத ஆகேரதிர எந்கி்் ேிச்கமததகள? உ்தரணமதக் ்ழநி்த ெ்தவலதகதகள, 
பதை பத்பதபடாதை பதத்கிபபப சறமகள, ்லதகள, பளகுை உளக கிபமபப பணரதகதகள, 
வபா ே்ில ெசயளன ெபணகள ேபதயம்தகிக எந்கி்் ேிச்கமததகள? இிபதத்கிபபப 
சமக் ்ழ்ககய மதணிபி பதனகத்கின, அ்றகதகி ேபதரதபின, ேமனபாத்ின ்த்ன ஒர 
மம்ய எயம ்ிகுை அ்தகளிபர கபிமிர எவ்வுை நிமே்றறகமததகள? 

ஜுநாரகவ: ஒவெ்தர ்மமம்்்்ளளன ஒவெ்தர உுிாததற்ளளன, உுரறம 
ெபதரபகள்்ளளன, ஒவெ்தர ெமதவ்்ளளன, ஒவெ்தர பணபதபடற்ளளன நலின ஒறறிம 
பண்கிக மதண்தகள அங்கி்கமததககத? ஒவெ்தர்ரிபர கணேணதபபததய 
ழ்கரதன்தி்் கணா அ்தகள மத்கமததககத? மறம்தககய கரதி்் க்ம்்ன தமிா 
அ்தகள எவ்வககை ேமனபாதத் ெகதளகயமாத? அவ்்ன பிி்்ன, ஆத்கன ெசலதனன 
பிி்்ன இிபுை உளக ே்றறிமகிக் கணபறர ழடகம்த? பயிமத ்யிமகிகளன, 
ச்கைகிகளன கணபறர ழடகம்த? இ்கணேணதபபஙகள்் இிபேர நலின ழரணபதாகிக 
எவ்தற கறற் ெகதணாளகாத? ழரணபபப கணேணதபபஙகள மறறன ஆளிமகள நலின 
சழிை, அ்தகள்்ள ஒி் ெகதளக ழடரத் நில இர்்ன ேபதன எிபட இிச்தா சழில 
உர்த்்்ததகள? 

உணிர: பதபஙககை மம் உிிம மமைகிக ெ்கிபாதனன ேபதன எயா உணதிகிக 
ெ்கிபாதனகயமாத? ிிிறம சமக் ்ழ்ககய சழைகிக அ்தகள அறளன ேபதன எயா 
உணதிகிக் கதபாகயமாத? ்ஙகள்்ள மம் உிிமி பணபதபிப ்கத்்ன ்ிகுை சல 
சமி் உணதிகிக் கணபறநன எிபட ்கத்கமததகள? மம் உிிம மமைகள ிப்்ன ேபதன 
எழன அ்தககய உணதிகிக நிலிபாத்ின, ஆறமில் ெசனிமரதா ்வுை ெசலத்ின 
ழடகம்த? காிமரதா மம் உிிம மமைகள நலின சழில் சநத்்ன ேபதன ்ஙகள 
உணதிகேகதா ஒதன ேபதக ்வ கணாபட்க ழடகம்த? 

பரர: மம் ்தழ்ிகிரளன, அே் ேபதை இரறிகிரளன ஒி்ரத்றம்தக மதண்தகள 
கதணகமததககத? ிிிறம சமக் ்ழ்ய மதண்ன, உிிமகளன மற்கிபானேபதன அ்தகள 
பர்சிாுை ்த்ன ஒர ப்த எாத ்ா்்ள உணதகமததககத? பதத்கிபபப ம்கள மன பிி 
ஏறபா்்ய பராதக அ்தகள ்ஙககய ெசதந் ்தழ்ிகிரளன, உள்த சமக் சழைகிகளன 
மதறற்்ற் எயா ்வகிக் கிபபட்கயமாத? 

ஒழமகவ-ஆத்கவ: ்தழ்ிகுய ெபரனபதலதா ப்துை அ்தகள பயபறறன அடிபிப 
மதிபாகள எயா? மம் உமிககை அ்தககய உணதி மபபன எயா? அ்தககய ெசதந் 
்தழ்ிகுை சமக ரதுை ிிிறம ்ழ்ார்் எயா ழ்கரதன்ன ெகதா்கயமாத? 
அ்தககய ்தழ்ிகிர இ்்ழ்ாத எிபடி பதத்கயமாத? 

மடரிை 

இனமதறறர்த்க் கை்ுய ெ்வே்ற “கபபஙகிக“ ஒபா ெமதத்மதகத ெ்த்தனட 
பதத்்ன ேபதன மயற ழடிகள ெ்கிபாகயம். 
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 அிாதனக கபபஙகளன ஒயற்ெகதயற ெ்தபத்ிபரி். ஒவெ்தர கபபழன 
ழயாதிரந் ெ்தபதகமன. எாே், மம் உிிம் கை்ுய ேபத்ிா ழிமுய 
அிாதன் கபபஙகிகளன ஒபா ெமதத்மதகி ்ிநன ெகதளக ழடகமன. 

 இிபதபததபபததை உளக ஒவெ்தர பதபழன ஒவெ்தர கபபததற்ன சமமதா அழத்ன 
ெகதா்கதமை இர்கலதன. எாே், சல கபபஙகள மறம்றிம்ப ழ்கரதன்ன 
்ிமந்்தக அதத்ன ஆகதன. பதபததபபதி் நிமே்றறன கதலததை ஒவெ்தர 
கபபததற்ன ்ம்க்ான ெசலதனன ்ிகுை - ஆசிரிய பிபி்த தம்்் ஏறப 
அிம்கிபபாளகன. 

பதபததபபதி் அிபடேர ழழிமரதக மதண்தகள்்் ெகதாதன ்ான ்ிகுை 
இனமதறறர்த்க கை் ேபத்ிா இங்ி பரயபாத்ிபப்ைில. இ்கை் ேபத்ாத ழிம 
ஒவெ்தர பதபததலன, ஒவெ்தர அததரதரததலன, அ்த்ன அிாதன அததரதரஙககலன, 
ழழிமரதகி பரயபாத்ிபபாளகன. ஒர சரள ்பபன ேபதல இிேபத்ிா ழிம பதபததிரநன 
பதபததற்ன, ஒர அததரதரததிரநன இயொதர அததரதரததற்ளளன ிகதநன ெசைகமன. 
பதபததபபததய ழ்ை ப்த ஒர ெ்த்தரதக அிம்கிபபாளகன. ்ரஙகதல இிகர 
சழ்தரததய ிலமற் ஏன்தக ்ல்தா அடத்கதி் இன இாகமன. 
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 9. கல்மககு உரிம 

கல்வகக் உரிைமய ைனி உரிைமே. இலவசவ கட்கே ஆரய்வ கல் மில உேரகல் 
விர ெ்ற ஒவெவகாவாவரய உரிைமயு. அதிிகேவ கல்ிே எவ்ிி ்கர்குடுமி 
சிதநரைககி ெ்ற எலமலகாவரய உரிைமயு. கல்வகக் உரிைெேு்் பற அடி்ி் 
உரிைகமேகு பரவக்ேலகி, ஒுிறெேகுன சகரதி உலகேக்ே ிுிைமி்ே். அிம்கு 
ெிக்ர்பே பற உரிைகப… 

• சமககத்வ, குவுகத்வ ஆண, ெுண ுககுகாடற சம உரிம 

• ேுகதமகு றகழமிகக ிைகிித ெுற ேறில ெசய்யவ அிடககு ஊத்வ ெுறயவ உரிம 

• ச்யசிிு, காிமயுணய, மி நவ்மிக ஆக்றடறடககு உரிம 

• ேுகதமகு றகழமிகக ிைகதடககு உரிம 

• ஒர சமிக்கிித ுகதமகவ முயகிும, ெககளிககிுக தரகத அிமமக உள்ண, ேிய் 
மடிவ உலகு்ல ுஙேகடக உரிம 

 

கல் ுடற யெுனேகக-்ி ுரசதிைகள 
• அறறகணசி உுணயதுணற நிலி்ம கல்மலவ றுணகெிுதுத 

• உலக அிமதி் ற்துுகதவ காிமயுணயாி ேுகரமககு சூலகிு மிிதமகவ 

கலகசசகைகிிம கல் மலவ றுணகெிுதுத 

• மமகள நலேு மகயவ மமக்மகுத. ெுகருகிகைகத்வ அைய்த்வ ஆதமகவ ெச்கதேறகைகல 

ஏடுுவ ேுகண மமகள நலனமககக அலல எும கல்்கல உிததுுகதறத. 

• “கலகசசகைஙக்மகிாே்்கு பரில” “உலகு்ல கல்வி ுரமகுவ”, “உலக மமகள 

ஒரறிைெ்கரறண சகணசதரமகவ ்ிதபுணய”, “ஒரிமதுகபுடககக ஒவெறகரறிையவ 

ஆ்கிதுுகதில”, “ஒரறரி சமகவ, நகு மடிவ உலகுக்் ்ைசிுக்மகக தணய ககும 

கல்ி் றுணகெிுதுத.’’ 

• மகனா றகழ்டகவ, நலனமகவ ெுரகி சறகலகக இரமகவ ்ைசசிுக்மக முய கபா உலக 

ஒடிிமி்ம கல் மலவ உரறகமகறத. 

Source: www.un.org 

இசத் அைய்லிமதபச சபாகதல அையி ெநறயிகதவ ெககளிகவல 

கல்மககு உரிம 

இவ்ரிை, இதநே அரசேலிைி்ி சட்தநல, அரசிகக் ெநமமனத்ய ெககபிகககல 

ஒா ெககபிகேககி பர் 45ல அங்கரவகி்டுபே். இிபர்ு்ட அரசேலிைி்ி சட்ய 

http://www.un.org/
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நி்மிறவர வதி நககிாத் ்த் ஆயுவரபேகக ்ந்குர வேநிரட்ட் அி்த்ி 

சனவரகரவரய இலவச ைினய கட்கேவ கல் அகவக, அரச மேிசகப மைிெககபே மவயுய 

எ் ெநமமனதிி்டுபே். இதநே உிசசநைுறய, உுனனாகிு-எநர-ஆதநரி பரமிச அரச 

எுற வழவனல, ்ந்குர வேநிரட்ட் சனவரகரவரவ கல்வகக் உரிை பர் 45ல 

அங்கரவகி்டடாதிக்ய, இவ்ரிை, பர் 21ல ரமிப்ி்டுபே வகழ்ரிைில உபே்ஙனே 

ஒா உரிை எுன தரி்கத்பே். இகதணத்ிு அுகத இவயரிம அுதுிா உரிமமககு 

நிலி்த ெுடிளுத.  

அ. அகல உலகமனி உரிமத ்ைகாுவ 

கல்யரிம  

பர்-26 

1. கல்ெ்னய உரிை ஒவெவகாவாவரய உயு. ஆரய் ைினய அடி்ி் 

நிலககலகவ் கல் இலவசைகக இாவக மவயுய. ஆரய்வ கல்ிேவ கட்கேைகவக 

மவயுய. ெிகழல நட்ய ைினய ெிகழல மிறவ கல்ிேி ்ரவலகவரவமிகு, உேர 

கல்ிே அி்வாவரய ிரந அடி்ி்ில சை வகயிபிரரேிகவக மவயுய.  

2. ைகன் ஆரிைிு மு வேரிசிே, ைனி உரிைிே, அடி்ி் சிதநரஙககு 

்கல ைநிி் வ்ி்ுத்வமி கல்ிு மநகவகைகக இாதில மவயுய. மிசஙகப, 

ைரப் அலல் சைேவ ருவககி்மே நலிிவகதிிமய, சனி்ிரிவமய, 

நட்ிரிவமய வேரதநுவிகக்ய, அிைந ககதந் அயவனே நகுகப எுவரய 

ந்வடவிககரவரத ்ிிி ்ரவிகக்ய கல் இாவக மவயுய.  

ஆ. ெுகருகிகைச, சமக மடிவ கலகசசகை உரிமகள கறகி ுிுகபு 

உாிுுமிக (1996) 

கல் ெுிறிடககு உரிம  

கல் ெ்னவிிகக் உரிைிே அி்வாவரய ெ்ினத ிாவிிககக இவ்்ு்டவிகிு 

உனி் நகுகப அங்கரவக மவயடே சல ்்ரஙகிேமய இவ்்ு்டவிகிு பர் 12(2)ல 

ரமிப்ி்டுபே். அிவ,  

1. ஆைவுமகல் அிுறரமகவ கபாக்மககயவ இலறசமககயவ கிாமக ேறணுவ. 

2. ெிகிலலபு மடிவ ெிகிலுவடய கல் உள்பா ுல றுறஙக்ல உளு இிாநிலம கல் 

அிுறரமகவ எ்ிககயவ, கறதுகக இலறசமககம கிாமக ேறணுவ. 
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3. உ்ணகல்யவ ிகதவி அுதுிாவல அிுறரமகவ எ்ிககயவ கறதுகக இலறசமககயவ 

கிாமக ேறணுவ. 

4. ஆைவு நில கல் ெுறகிறணக்மகவ, ஆைவுமகல் முிம்கு முமககிறணக்மகவ 

அுதுிாம கல் கடகக த்ைமகக ஊமகதுுகி ேறணுவ. 

5. ஆைவு நில, இிாநில மடிவ உ்ணநிலத ேுகிற அிுகத நிலக்்வ கல்ம காஙகள 

நியறிடககு ம்டயகள, ேுகத் ுுதபி் மிறவிு உரறகமகயவ, ஆயர்ணக்ி ுண 

நிலவிுக ெிகாணசத ேமவுுகியவ ம்டயகிுச சர் மிறவல ேமடெககளு ேறணுவ. 

அையுகல நிறதுபுளு கல் நிறுஙகிுக ி்ை, அையுகல அங்கரமகதுபா கல் 

நிறுஙக்்வ ிஙக்ிா் கூசிிகிுச ேசணகதத ுுமக ிறதுிடககு சிசதைவ, 

ெுடேறகணக்மகவ சபாதுணறமகு ககதுகுணக்மகவ உணு எிுிிு இவயாிுுமிகவி 

உிதப நகுகள ஏடிமெககணுளுு எுத ்ரய 13(3)ி ்ழ கறத்ாதுபுளுத.  

இ. அயமக் நகுக்ி கூசிிகள உரிமகள மிகு உாிுுமிக 

கல்மககு உரிம (்த 28, 29)  

ஒவெவகா ரழதிிவரய சை வகயிபு அடி்ி்ில ஆவகி பரவைக், மும்ிறகரைக் 

மிறில, கட்கே, இலவசத, ிரைக் கல்வகக் உரிைமயு.  

எதிெவகா ரழதிிவரய ்லமவன விகேக் ெிகழிகல் உபகட் உேரநிலவகல்வகக் 

வகயி்கப எகநல னட்வடடேிகய இாவரய்ட ெசயில ைினய மிிவி்டம்காவரவ கல் 

்ிலவநல நநமி் அகதந்்ய மவயுய. ரழதிிிு கல் எு்் ரழதிிிு ினைனி 

ஆரிை, நறிைகப, உ்ல ைினய ை்ரநேக் நறிைகப அவிமு முழிசய ெவகி்ுய 

அே்ிர வேரதெிுவகி்் மவயுய. ்ிஞக்த ெிகழல நட் ைினய நழ்வ கிபதில 

மிறகிேி ெ்ிம் வகயி்கப உாவகவனத ிரி்் மவயுய.  
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 10. ஊுமுற்ேறமகேு சட்டக்வ உரிமக்வ 

இயமக நிை கி்றோ - றிையி் 

உடல ரீதியாகி, உள ரீதியாகி உளள குைறிா ஒர குழு்ைத ெசதலீைுறை 
றிீிகதைி. இதலிும எதறி உடல உறைபயபத ாச்தீறிாலி, ெசதலறாட ீைறத 
குைகிாலி ஏறறாகி. அி முக்ியாகி, றகீதிற்ியாகி இரியலிட. ஆறில இழ்ி 
குைறிாயள ஊறதீல முகீலுல. உலயச சயி்ிாச சஙயதீத ாநிிகல இதலிுமயட ஊறமட 
ாகறறபடுக. இதலிும எதறி மறதீாலி, உடலாலி ஏறறடிகுதி. ாமலட இி ஒர 
மரதிகாில யணடடழி அளவடிகுதி. ஆறில ஊறட எதறி இழ் இதலிுமதில 
ஏறறடிகுத இடரறிாயபத ஒபாெமித்ட. இி ஒரகவத ெசதலயுளயட ெசதலீைுறயட 
றிீிகட. இழ் ாகறறிபுடை பதகரட யரதிியள வளிகட. 

1. ஊறட எதறி ெசதலறாட வ்தீல, ெசதல ீைறத குைற அலலி இுைப. 

2. ெசதல அலலி ெசதலறாட ீைறத இுைுற ுகதா் ஊறது் அளவட முயட. 

3. ெசதலீைறத இுைப ஒர கடைபபட குட ெயிணட இதலுமுதாதி அலலி ஒர 
கடைபபட ாநாதீல இரிகட ாநிைத ீதுமுதாதி சிரழீரிகட. ாமலட அி ஒர 
சூழுலிக ஏறைகிற ்துற மிறட அுமதிிெயிளகட ீைத இலலிீரழ்ிலட, 
இதலிுமுதி குைிகட நடகுிுய எாியிமலரழ்லட ஏறறாட. 

4. சூழுலிக ஏறைகிற ்துற மிறட அுமதிிெயிளக்ல ஒரகருடத யலவ, 
அடறதீைத, அகரிகி குடிகட ஊியட-இகறுைச சிரழீரிகட. 

உலய நிாயபத அுமைப (United Nations) ெயிாதீரிகட குாதுைதிறி ாமறெசிதற 
எலலிி யரதிியுளயட உளளடிகத்ிய இரிகைி. எழ் ஒர அலலி றல குைறிபுறிாலி, 
அி பைவைலரழா் இரழ்ிலட பைக ஏறறபுரழ்ிலட, ஒரகர முுமதியாகி, றகீதியாகி 
சமய கிூிுயைலட, ்த ்ற கிூிுயைலட சி்ிாு ஒர மற்றத ீைறடத இதஙய 
முதிமல ாறிகா் ஊறமிகட.  

சட்டக்வ உரிமக்வ 

நிபுல ச்ழீாதீறகை பத அாநயச சமய நலச சபடஙயள இதறைைறபாச 
ெசதலறாத்ைறபா கரகதைற. இீல ஊறமறாைிர நலறியியறட சல சபடஙயள 
இதறைைறபாளளற. இசசபடஙயள அகரயகிக மதாறறைை றிு்யுள ககதித ்ழீரைறிடத 
றிியிைுறயட குஙகச சைழ் சமய மிறைஙயகிக கழாயிலயளளற. 

ஊுமு் நறரகக (சம றேய்ப உரிம் றேதகே்ப மு றடறகுப) சட்வ -1995 (PWD Act) 

1995 ஆட ஆணா ககியைறபா 1996 - ஆட ஆணா ஜறகவ மி்ட ம்ல நிள இழீத 
ஜறிீறீைத அங்யிாட குஙயைறபட இசசபடட ஊறமறாைிரிக ஒர காைபாசி்மிகட. ஆயாக 
இசசபடதீத சாதிியுள ஊறமறாைிர நலட சிரழ் றணயபல ஈாறபாளாளிரட, அாச 
அலகலரயகட உளளிபச மதைத ்ுலகரயகட உறைபறரயகட நதக அடழி ஊறமறாைிர 
கிூவல மறமலரசச அுடதச ெசயத ாகணுதி அகசதமிகைி. 
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றநேமகடகக 

1996-ஆட ஆணா ம்லிகி மதீத அாச இ்ழ பாயடறைறாத்ைறபட இசசபடட 
ஊறமறாைிர மறகிூவல மதீத, மிழல மறறட உளளிபசயபத ெறிறைபயுள கலயறதிகு்ாத 
இ்த மிகை ாநிியமியி ெயிணாளளி. இ்த மலட ஊறமறாைிரியிற மறகிூறச ாசுகயள 
அபத்லட, அ்றயிற கசீயுள உரகிிககிட ஊறமறாைிுாச சமறஙாயறப ெறறை இசசமய 
நலறல றஙயபைறகரயளிய உரகிிககிட இசசபடதீத ாநிியமிகட. 

கல்  

இைறகீைத ்ூ றீெறபா கதிிக உபறபட ஊறமறை குழு்யகிக இலகசி யலவ 
குஙய ாகணாெமதற மதீத மிழல அாசயகிக கலயறத்ைறபாளளி. இியலவ சைைபி 
யலவதியாகி ஒரஙகுுைபி யலவதியாகி இரியலிட. இிகடஙயபல ெ்ிழறயலவிக 
கியைபயள குஙயைறடாகணாட. ாமலட றளபிகச ெசலலட குழு்யகிகை ாறிிககாதி 
கசீயள ெசயி ்ாைறட ாகணாட. இிகுழு்யள உறாதிகிகட யபுடஙயள இலககிய 
உறாதிகியத்ிய மிறைஙயள ெசயதைறடாகணாட எதறட கலயறத்ைறபாளளி. 

றறிைறேய்ப 

இைறகீைத ்ூ அாசதிுைைத மதற ச்வ் ாகுல கியைபயள ஊறமறாைிரிக 
குஙயைறட ாகணா எற கலயறத்ைறாகைி. இீல றிருகதறைகர, யிிாயளி்கர, உடல 
ஊறமறாைிர ஆகத பவவறரஒர ச்வ் ஒிி்புுறை ெறறகதைறர. 

மு் உரிமகக 

 அாச ஊறமதாைிரிகத ா்ுகைறாட உறயாுஙயள குஙய ாகணாட. 

 வபா கசீ சதாகுல கியைபியிற கசீயுள ஏறறிா ெசயி ்ாாகணாட. 

 அாசறில நடத்ை ெறறட ாறிிககாதி சி்றஙயளஊறமறாைிர எப்ியை றததறாதிட 
கணுமட சியா நிறயிலயள நுுயட கணுமட மிறட அுமிய ாகணாட. 

 அாசட உளளிபசயகட றிருகதறாைிர சிுலயுளி யடைற்றக கசீதிய ஒல 
சமிு்யுளயட, சியா நிறயிலயள உறாதிகைறகரயள இலககிய உறாதிகிகட கணுட 
ெறிிி யபுடஙயபலட, யழைறுையபலட முைதிற றிு் கசீயுளயட அுமிய 
ாகணாட. 

 ஊறட அுடழி வபட்றயிய ஒரகுா ாகுலைல இரழி ழறத்லட றண உதரற 
மறத்லட கடிி எறறடகலயறத்ைறபாளளி. 

மிதிம ஆிணயேளறவ, மேநை ஆிணயேளரக்வ 

இைறகீைல இசசபடதீத ்ூ குாதறியைறபாளள சாதிியுள நுடமுைைறாதிட 
கணுட அாச ஒர ம்தும ஆுுதிளுா ழதமதிளளி. அதிடத மிழல அளவல 
ஆுுதிளரயள ழதமியைறபாளளறர. இவகிுுதிளரயள ஊறமறாைிவத நலறியிய மதீத 
அாசில குஙயைறபட ழீ உ்வயள உறாதிகத்ுலி யணயிணிகதைறர. அதிடத 
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ஊறமறாைிவத உவும, றிியிைப, ெயிாியைறபாளள கசீயுள உறாதிகத் 
ஆகதகறுையடஇகரயள யணயிணதிச ெசதலறாதிகதைறர. 

இிை சததமகக 

ஊறமறாைிரிக குஙயைறபா இரிகட சலுயயள ்கைிய ாமிசு ெசயி 
உறாதிகைறகரயகிக இாணடிணாயள சுை ்ணடுறயட, ரறிய இரற்ிைாட அறாி்மட 
வீியைறடலிட எதற ெ்வவிகைி. 

றிசய அ்மகட்ிளை சட்வ - 1999 

இசசபடட பை உலகச சழ்ுறதறைகரயள, முறள மடிககி்ட, மறகளரசசி குைறிா, 
ஒதறிக ாமறறபட ஊறத்ில றிீியைறபாடிவத நலகிூறியிய 1999 ஆட ஆணா ுசடறர 30-ட 
ா்ீ அமலிகி ெயிணா காைறபடி. 

அழ்த ா்சத அைியபடுளதிறி ாமறகைைறபட ஊறமறாைிவத ச்ழீாட அகரயபத 
ெறறாைிவத முைறிகை பத றிியிகலுா ழதமைறறி ாறிதை ீபடஙயுள ாமடறாத் குய 
ெசயகைி. ா்சத அைியபடுளைத உறைபறரயளிய உளள ெறறாைிவத முைறிகை பத 
இவகைியபடுள அகரயுளை றிியிிகட மு ெறிறைுறயட ஏறறி ெயிளகைி. 

இைசட்தடத அட்றி்ம குமறகேககக 

 ஊறமறைகரயளசாதபுசதியறட ்ிஙயள சிரழிளள சமயதீறெயற இததை குா 
கிூக்றக கசீயட அீயிாமட குஙககி. 

 ஊறமறைகரயள ்ஙயகுடத காடறத்ிரடத இுுழி கிு ஆ்ாற ்ரக்றயிற 
கசீயுள கலைறாதிகி. 

 ஊறமறாைிரயகுடத காடறஙயபல ெநரியு ஏறறாட யிலஙயபல ா்ுகதிற 
ாசுகயுள குஙகட றீற ெறறை அுமைபயகிக ஆ்ாற ்ரகி. 

 காடறதீறவத ஆ்ாற குடியை ெறைி் ஊறமறைகரயபத பாசசுறயுளச சமிபைறி. 

 ஊறமறை நறரயபத ெறறாைிாாி, யிைறிளாாி இைழி ாறிறில அகரயகிகை றாிமவைபட 
றிியிைபட குஙகட நடகுிுயயளிக ஊியட ்ரகிம. 

 இத்ுயத றிியிைப ா்ுகைறாட ஊறமறைகரயகியியி யிைறிளரயுளயட (Guardians), 
அைஙயிகலரயுளயட (Trustees) ழதமைற்றயிற கழமுையுள உரகிிக்ல. 

(“ஊற ாமலிணும மறறட சைைபி யலவைதல பலட” நலலரழி ெறைைறபடுக). 
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