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FOCUS AREA
2.  Rights in the  Indian Constitution 

The special rights granted and protected by the government
are enshrined in the constitutions of democracies.  These special rights are
called fundamental  rights.  The demand for  fundamental  rights  for  Indians
was  strongly  raised  during  the  freedom  struggle.  The  Motilal  Nehru
Committee of  1928  strongly  supported  this  demand.  There  was  no  two
opinions on inclusion of  fundamental rights should in the Constitution during
the drafting of the Constitution.
Differences between Fundamental Rights and Ordinary Rights
Fundamental Rights Ordinary Rights
Protected by the Constitution. Protected by the ordinary law.

 It can only be changed by amending
the Constitution.

It  can  be  changed  through  ordinary
legislation.

Fundamental Rights in the Constitution of India
 Part  3  contained  seven  fundamental  rights  in  the  original
constitution . In 1978, the number of fundamental rights redused to six.
1. The Right to Equality - In order to eliminate the social inequality that
existed in India, the Constitution enshrined the right to equality before the
law, equal protection of the law, protection from discrimination on the basis
of gender, religion, region, language and gender, abolition of untouchability,
equal educational and employment opportunities.
2. The Right to Freedom - The right to life and liberty are included in the
list  of  fundamental  rights.  The  Constitution  guarantees  freedom  of
expression,  freedom  of  assembly,  freedom  of  association,  freedom  of
movement,  freedom  of  residence  and  freedom  of  employment.  The
Constitution sets out the procedures to be followed at the time of arrest and
the rights of the accused. The government has the power to detain potential
criminals in preventive detention. Those who are likely to engage in anti-
social and anti-national activities can be detained for up to 3 months without
trial.
3. The Right against Exploitation -  The right against exploitation is
enshrined in the Constitution to protect the weaker sections of the society.
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This right helps to prevent slavery, human trafficking, begar or forced labour,
child labour and the exploitation of women.
4. The Right to Freedom of Religion - In a secular country like India,
all  citizens  have  freedom  of  religion.  Citizens  have  the  right  to  profess,
follow and propagate their religion. The Constitution also allows a citizen to
live without believing in any religion. But religious practices that affect law
and order, morality and public health are not allowed in India. The practice of
reserving government posts for any particular religion does not exist in India.
The  Constitution  also  prohibits  the  provision  of  religious  education  in
government institutions.
5.  Cultural  and  Educational  Rights  of  Minorities  -  The  fifth
fundamental right is the protection of the cultural and educational rights of
minorities in India. Cultural and linguistic minorities in India have the right
to preserve their language, script and culture.
6. Rights to Constitutional Remedies - The sixth fundamental right is
the right of the citizen to approach the Supreme Court or the High Court in
case of denial of fundamental rights. Dr B R Ambedkar described the right
to  constitutional  remedies  as  the  ‘soul  and  heart  of  the  Indian
Constitution’.  Orders issued by a court for the restoration of fundamental
rights are known as writs. Five writs are mentioned in the Constitution of
India.
1. Habeas corpus - The habeas corpus is an order issued to release a citizen
from illegal detention. Habeas corpus literally means "produce the body". 
2. Mandamus - The word mandamus means ‘we command’. Mandamus is
court order  to any government office, subordinate court or public authority to
do  some specific act which that body is obliged under law to do.
3. Prohibition - This is an order issued to the lower courts preventing them
from interfering in matters outside their jurisdiction.
4. Quo Warranto - Quo Warranto means ‘by what authority’. Quo Warranto
is  a  court  order  issued  to  restrict  a  government  official   from holding  a
position he is not entitled to hold.
5. Certiorari – Certiorari means ‘to be informed’. It  is an order to transfer a
case from the lower court to the upper court.
Right to Property

Right to property was removed from the list of fundamental rights
by the 44th Amendment in 1978 and converted to an ordinary right.
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2.     ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ� അവകാശങ്ങൾ     
ഗവണ്മെ�ന്റ്  നൽകുകയും  സംരക്ഷിക്കുകയും

ണ്മെ�യ്യുന്ന  പ്രത്യേ��ക  അവകാശങ്ങൾ  ജനാധിപ��  രാജ�ങ്ങളുണ്മെ#
ഭരണഘ#നകളിൽ  ഉൾണ്മെപടുത്താറുണ്ട്.  ഈ  പ്രത്യേ��ക  അവകാശങ്ങൾ
അവകാശപത്രിക അഥവാ മൗലീക അവകാശങ്ങൾ എന്നറിയണ്മെ8ടുന്നു. 

ഇന്ത�ക്കാർക്ക്  മൗലീക  അവകാശങ്ങൾ
ത്യേവണണ്മെമന്ന  ആവശ�ം  സ്വാ�ന്ത്ര  സമര  കാലഘട്ടത്തിൽ  ശക്തമായി
ഉന്നയിക്കണ്മെ8ട്ടിരുന്നു. 1928  ണ്മെല ത്യേമാത്തിലാൽ ണ്മെനഹ് റു കമ്മിറ്റി ഈ ആവശ�ം
ശക്തമായി  ഉന്നയിച്ചു.  ഭരണഘ#നാ  നിർമാണ  ത്യേവളയിൽ
മൗലീകാവകാശങ്ങൾക്ക് ഭരണഘ#നയിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകണം
എന്ന�ിൽ �ർക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 
മൗലീക അവകാശങ്ങളും സാധാരണ അവകാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 
വ്യത്യാസങ്ങൾ 
മൗലീക അവകാശങ്ങൾ  സാധാരണ അവകാശങ്ങൾ

ഭരണഘ#ന സംരക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണ നിയമം സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഭരണഘ#നാ  ത്യേഭദഗ�ിയിലൂണ്മെ#
മാത്രത്യേമ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

സാധാരണ   നിയമ
നിർമാണത്തിലൂണ്മെ#  മാറ്റുവാൻ
സാധിക്കും.

  
ഇന്ത്യൻ   ഭരണഘടനയിലെല മൗലീക അവകാശങ്ങൾ 
 ഭരണഘ#നയുണ്മെ#  ഭാഗം  3 ൽ  ഏഴ്  മൗലീക
അവകാശങ്ങൾ  ഉൾണ്മെ8ടുത്തുകയും  ണ്മെ�യ്തു.  1978  ൽ  മൗലീക
അവകാശങ്ങളുണ്മെ# എണ്ണം ആറായി കുറഞ്ഞു.
1 .     സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം   -   ഇന്ത�യിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക
അസമ�്വം ഇല്ലായ്മ ണ്മെ�യ്യുന്ന�ിനായി നിയമത്തിനു മുമ്പിൽ സമ�്വം, തുല�മായ
നിയമ  സംരക്ഷണം,   ജാ�ി,  മ�ം,  പ്രത്യേദശം,  ഭാഷ,  ലിംഗം  എന്നിവയുണ്മെ#
അ#ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  വിത്യേവ�നത്തിൽ  നിന്നുള്ള  സംരക്ഷണം,  അയിത്ത
നിർമാർജനം, തുല�മായ വിദ�ാഭ�ാസ -ത്യേ�ാഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ബഹുമ�ികൾ
നിർത്തലാക്കൽ  എന്നീ  അവകാശങ്ങൾ  ഭരണഘ#നയിൽ
ഉൾണ്മെ8ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2  .    സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള  അവകാശം    -    ജീവിക്കുവാനും  വ�ക്തി
സ്വാ�ന്ത്ര�ത്തിനുമുള്ള  അവകാശം  മൗലീക  അവകാശങ്ങളുണ്മെ#  പട്ടികയിൽ
ഉൾണ്മെ8ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  അഭിപ്രായ  സ്വാ�ന്ത്ര�ം,   സത്യേമ്മളന  സ്വാ�ന്ത്ര�ം  ,
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സംഘ#നാ സ്വാ�ന്ത്ര�ം , സഞ്ചാര സ്വാ�ന്ത്ര�ം, പാർ8ി# സ്വാ�ന്ത്ര�ം, ണ്മെ�ാഴിൽ
സ്വാ�ന്ത്ര�ം  എന്നിവ  ഭരണഘ#ന  ഉറപ്പു  നൽകുന്നു.  അറസ്റ്റു  ണ്മെ�യ്യുത്യേമ്പാൾ
പാലിത്യേക്കണ്ട ന#പ#ിക്രമങ്ങളും കുറ്റാത്യേരാപി�ർ ആയവരുണ്മെ# അവകാശങ്ങളും
ഭരണഘ#നയിൽ ഉൾണ്മെ8ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  കുറ്റം ണ്മെ�യ്യുവാൻ സാധ�� ഉള്ളവണ്മെര
മുൻകരു�ൽ  �#ങ്കലിൽ  പാർ8ിക്കുവാനുള്ള  അധികാരം  ഗവണ്മെ�ന്റിനുണ്ട്.
സാമൂഹിക,  ത്യേദശ  വിരുദ്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  ഏർണ്മെ8ടുവാൻ  സാധ��
ഉള്ളവണ്മെര  3  മാസം  വണ്മെര  വി�ാരണ  കൂ#ാണ്മെ�  �#ങ്കലിൽ
പാർ8ിക്കാവുന്ന�ാണ്. 
3  .    ചൂഷണത്തിലെനതിലെരയുള്ള  അവകാശം    -  സമൂഹത്തിണ്മെല  ദുർബല
വിഭാഗങ്ങണ്മെള  സംരക്ഷിക്കുന്ന�ിന്  ത്യേവണ്ടിയാണ്  ചൂഷണത്തിണ്മെന�ിണ്മെരയുള്ള
അവകാശം  ഭരണഘ#നയിൽ  ഉൾണ്മെ8ടുത്തിയിരിക്കുന്ന�്.  അ#ിമ�്വം,  മനുഷ�
കച്ചവ#ം,  നിർബന്ധി�  ണ്മെ�ാഴിൽ,  ബാലവേവല  ,  സ്ത്രീ  ചൂഷണം  എന്നിവ
�#യുവാൻ ഈ അവകാശം സഹായിക്കുന്നു.
4 .   മതസ്വാതന്ത്രത്തിനുള്ള അവകാശം   -   മത്യേ��ര രാജ�മായ ഇന്ത�യിൽ
എല്ലാ  പൗരന്മാർക്കും  മ�സ്വാ�ന്ത്ര�മുണ്ട്.  ഇഷ്ട  മ�ം  സ്വീകരിക്കുവാനും
പിന്തു#രുവാനും  പ്ര�രി8ിക്കുവാനുമുള്ള  അവകാശം  പൗരന്മാർക്കുണ്ട്.  ഒരു
മ�ത്തിലും  വിശ്വസിക്കാണ്മെ�  ജീവിക്കുവാനും  ഭരണഘ#നാ  പൗരണ്മെന
അനുവദിക്കുന്നു.  എന്നാൽ  ക്രമസമാധാനം,  സദാ�ാരം,  ണ്മെപാതു  ആത്യേരാഗ�ം
എന്നിവണ്മെയ  ബാധിക്കുന്ന  രീ�ിയിലുള്ള  മ�  ആ�ാരങ്ങൾ  ഇന്ത�യിൽ
അനുവദനീയമല്ല. ഗവണ്മെ�ന്റ് പദവികൾ ഏണ്മെ�ങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേ��ക മ�ത്തിനു
സംവരണം ണ്മെ�യ്യുന്ന രീ�ി ഇന്ത�യിൽ നിലവില്ല.  സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
മ�വിദ�ാഭ�ാസം നല്കുന്ന�ിണ്മെനയും ഭരണഘ#ന വിലക്കുന്നു. 
5 .   ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുലെട സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ   
അവകാശങ്ങൾ   -   ഇന്ത�യിണ്മെല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്മെ# സാംസ്കാരികവും 
വിദ�ാഭ�ാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ  സംരക്ഷിക്കുന്ന�ാണ് അഞ്ചാമണ്മെത്ത 
മൗലീക അവകാശം. ഇന്ത�യിണ്മെല സാംസ്കാരികവും ഭക്ഷ�പരവുമായ ന്യൂനപക്ഷ 
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുണ്മെ# ഭാഷ, ലിപി സംസ്കാരം എന്നിവ 
സംരക്ഷിക്കുന്ന�ിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. 
6 .   ഭരണഘടനാപരമായ പ്രധിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ   
മൗലീക  അവകാശങ്ങൾ  നിത്യേക്ഷധിക്കണ്മെപട്ടാൽ  സുപ്രീം  ത്യേകാ#�ിണ്മെയത്യേയാ
ഹൈഹത്യേകാ#�ിണ്മെയത്യേയാ  സമീപിക്കുവാൻ  പൗരന്  അവകാശം  നൽകുന്ന�ാണ്
ആറാമണ്മെത്ത മൗലീക അവകാശം. ഭരണഘ#നാപരമായ പ്രധിവിധികൾക്കുള്ള
അവകാശങ്ങണ്മെള  'ഇന്ത�ൻ ഭരണഘ#നയുണ്മെ# ആത്മാവും ഹൃദയവും'  എന്നാണ്
Dr  B  R  അംത്യേ�ക്കർ  വിത്യേശഷി8ിച്ച�്.  മൗലീകവകാശങ്ങൾ
പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന�ിനു  ത്യേവണ്ടി  ത്യേകാ#�ി  പുറണ്മെ8ടുവിക്കുന്ന  ഉത്തരവുകൾ  റിട്ട്
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എന്നറിയണ്മെ8ടുന്നു.  ഇന്ത�ൻ  ഭരണഘ#നയിൽ  അഞ്ച്  റിട്ടുകണ്മെള  കുറിച്ചാണ്
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന�്.
1  .    വേ;ബിയസ് വേകാർപ്പസ്    -     അന�ായമായ �#ങ്കലിലിൽ നിന്നും പൗരണ്മെന
ത്യേമാ�ി8ിക്കുവാൻ  പുറണ്മെ8ടുവിക്കുന്ന  ഉത്തരവാണ്  ത്യേഹബിയസ്  ത്യേകാർ8സ്.
ശരീരം ഹാജരാക്കിയ എന്നാണ് ഈ വാക്കിണ്മെന്റ  അർഥം.
2  .    മാൻഡാമസ്    -    മാൻഡാമസ്  എന്ന  വാക്കിണ്മെന്റ  അർഥം  കല്പന
എന്നാണ്.ഔത്യേദ�ാഗിക  ഉത്തരവാദി�്വം  നിറത്യേവറ്റാ�ിരിക്കുന്ന  ഗവണ്മെ�ന്റ്
ഉത്യേദ�ാഗസ്ഥത്യേനാ#്  അവ  കൃ��മായി  നിറത്യേവറ്റുവാൻ  ത്യേകാ#�ി  നൽകുന്ന
ഉത്തരവാണ് ഈ റിട്ട് .
3  .    ലെപ്രാ;ിബിഷൻ    (  നിവേരാധനം  )   -   കീത്യേ�ാ#�ികൾ  അവരുണ്മെ#
അധികാരപരിധിയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇ#ണ്മെപടുന്ന�് �#ഞ്ഞു ണ്മെകാണ്ട്
പുറണ്മെ8ടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണി�്.
4  .    വേക്വാ  വാറവേCാ    -   ത്യേക്വാ  വാറത്യേന്റാ  എന്ന  വാക്കിനർത്ഥം
എന്തധികാരത്തിത്യേന്മൽ  എന്നാണ്  .  ഒരു  സർക്കാർ  ഉത്യേദ�ാഗസ്ഥൻ  �നിക്ക്
അർഹ�യില്ലാത്ത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന�് �#ഞ്ഞു ണ്മെകാണ്ട്  പുറണ്മെ8ടുവിക്കുന്ന
ത്യേകാ#�ി ഉത്തരവാണ് ത്യേക്വാ വാറത്യേന്റാ.
5.    ലെസർഷിലെയാററി    -   ഒരു  ത്യേകസ്  കീത്യേ�ാ#�ിയിൽ  നിന്നും
ത്യേമൽത്യേക്കാ#�ിയിത്യേലയ്ക്ക് മാറ്റുവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരവാണ് ണ്മെസർഷിണ്മെയാററി.
സ്വത്തവകാശം 

1978 ണ്മെല  44th  ഭരണഘട്ടത്യേഭദഗ�ിയിലൂണ്മെ#  സ്വത്തവകാശം
മൗലീക  അവകാശങ്ങളുണ്മെ#  പട്ടികയിൽ  നിന്നും  എടുത്തു  മാറ്റണ്മെ8ട്ടു.
സ്വത്തവകാശം  ഒരു  സാധാരണ  അവകാശം  ആയത്യേ�ാടു  കൂ#ി  രാഷ്ട്ര
പുത്യേരാഗ�ിയ്ക്കായി  സ്വകാര�  സ്വത്ത്  ഏണ്മെറ്റടുക്കുവാനുള്ള  പ്രക്രിയ  കൂടു�ൽ
ലളി�മായി.

ക്ലാസ്സ്  വീഡിയ�ാ
കാണുന്നതിന്
ചിത്രത്തിൽ  ക്ലിക്ക്
ചെചയ്യുക 
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FOCUS AREA
3. Election and Representation

First Past the Post System (FPTP System) &  
Proportional Representation

Features of the FPTP system
- Country is divided into smaller constituencies.
- Every elects one representative. 
- Voters votes for a candidate.
- A Party may get  more seats than votes tin the legislature.
- Majority of votes is not needed to win the election.

Features  of the Proportional Representation system
- Country is divided  into a single constituency or a few large 

constituencies.
- More than one representative may be elected  from one constituency.
- Voters votes for the party.
- Every party gets seats in the legislature in proportion to the 

percentage of votes that it gets.
- Majority of votes is  needed to win the election.
.
Functions of the Election Commission
- Prepare and up-to-date voters’ list.
- Determine the election schedule.
- Develop a model code of conduct.
- Postpone the election in case of emergency.
- Take necessary precautions in problematic areas.
- Cancel the election in a particular polling booth or constituency. - 
----- Order re – poll where irregularities have taken place during election 

time. 
- Order recount  if  dispute arises.
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- Accord recognition to political parties and allots  symbols to political
parties.

Electoral Reforms
India has one of the best electoral systems in the world. But the Indian 
electoral system is also not perfect. Below are some suggestions that can 
be taken to improve the Indian electoral system.
1. Change the electoral system in India to proportional representation.
2. Implement women reservation.
3. Strict provisions to control the role of money in elections.
4. Bar candidates with criminal background.
5. Complete ban on caste and religious appeals in the election 

campaigns.
6. Make laws to ensure the functioning of political parties is transparent

and democratic. .

CLICK  THE  IMAGE  TO WATCH
THE CLASS VIDEO

VISIT E PLUS KERALA YOUTUBE CHANNEL FOR VIDEO CLASSES

Downloaded from www.Hsslive.in ®

https://youtu.be/uzZ6NpcDfgI


E PLUS KERALA

3 .   തെ�രതെ�ടുപ്പും പ്രാ�ിനിധ്യവും    

ഫസ്റ്റ്  പാസ്ററ്  ദ്  പപാസ്റ്റ്  സിസ്റ്റം    (FPTP    സംവിധാനം  )  &  
ആനുപാ�ിക പ്രാ�ിനിധ്യം 

FPTP   സമ്പ്രദായത്തിതെ5 സവിപ6ഷ�കൾ   
- രാജ്യത്തെ� ത്തെ	റിയ നിയയാജക മണ്ഡലങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു.
- ഒരു  നിയയാജക  മണ്ഡല�ിൽ  നിന്നും  ഒരു  പ്രതിനിധിത്തെയ  

ത്തെതരത്തെ�ടുക്കുന്നു.
- യ!ാട്ടർമാർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് യ!ാട്ട് യരഖത്തെ*ടുത്തുന്നു.
- ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പിൽ  ലഭിച്ച  യ!ാട്ടിയനക്കാൾ  കൂടുതൽ  ശതമാനം  സീറ്റുകൾ  

*ാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കു!ാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പിൽ  !ിജയിക്കു!ാൻ  ഭൂരി*ക്ഷം  യ!ാട്ടുകൾ  

ലഭിക്കണത്തെമന്നില്ല.

ആനുപാ�ിക പ്രാ�ിനിധ്യ വ്യവസ്ഥയുതെ; സവിപ6ഷ�കൾ 
- രാജ്യത്തെ� ഒരു നിയയാജക മണ്ഡലമായയാ !ലിയ നിയയാജക 

മണ്ഡലങ്ങളായയാ തിരിക്കുന്നു.
- ഒരു നിയയാജക മണ്ഡല�ിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം  പ്രതിനിധികത്തെള

ത്തെതരത്തെ�ടുക്കുന്നു.
- യ!ാട്ടർമാർ *ാർട്ടിക്ക് യ!ാട്ട് യരഖത്തെ*ടുത്തുന്നു.
- ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പിൽ ലഭിച്ച യ!ാട്ടിന്  ആനു*ാതികമായി  *ാർട്ടികൾക്ക്

സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു.
- ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പിൽ !ിജയിക്കു!ാൻ ഭൂരി*ക്ഷം യ!ാട്ടുകൾ ലഭിക്കണം.

തെ�രതെ�ടുപ്പ് കമ്മീഷതെ5 ചുമ�ലകൾ 
- യ!ാട്ടർ *ട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. 
- ഇലക്ഷത്തെA സമയക്രമം തീരുമാനിക്കുക. 
- മാതൃക ത്തെ*രുമാറ്റ	ട്ടം തയ്യാറാക്കുക.
- അത്യാ!ശ്യ സാഹ	ര്യങ്ങളിൽ ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ് മാറ്റി ത്തെ!യ്ക്കുക .
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- പ്രശ് നബാധിത  പ്രയIശങ്ങളിൽ  ആ!ശ്യ�ിനുള്ള  മുൻകരുതലുകൾ  
എടുക്കുക. 

- ക്രമയക്കടുകൾ  നടന്ന  ബൂത്തുകളിയലാ  മണ്ഡലങ്ങളിയലാ  ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ്  
റദ്ദാക്കി !ീണ്ടും ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ് നടത്തുക. 

- തർക്കം  ഉന്നയിക്കത്തെപ്പടുകയാത്തെണങ്കിൽ  !ീണ്ടും  യ!ാട്ട്  എണ്ണു!ാൻ  
തീരുമാനിക്കുക.  

- രാഷ്ട്രീയ *ാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകാരവും 	ിഹ്നവും നൽകുക.

തെ�രതെ�ടുപ്പ് പരിഷ് കാരങ്ങൾ 
യലാക�ിത്തെല  മികച്ച  ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ്  !്യ!സ്ഥകളിൽ

ഒന്നാണ്  ഇന്ത്യയിൽ  നിലനിൽക്കുന്നത്.  എന്നാൽ  ഇന്ത്യൻ  ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ്
!്യ!സ്ഥയും  *രിപൂർണമല്ല  .  ഇന്ത്യൻ  ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ്  !്യ!സ്ഥ  കൂടുതൽ
മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനായി  സ്വീകരിക്കാവുന്ന  	ില  നിർയദ്ദശങ്ങൾ  ചു!ത്തെട
യ	ർക്കുന്നു. 
1. ഇന്ത്യയിത്തെല ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ് ആനു*ാതിക പ്രാധിനിത്യ !്യ!സ്ഥയിയലക്ക്  

മാറ്റൂക.  
2. സ്ത്രീ സം!രണം നടപ്പിലാക്കുക. 
3. തിരത്തെ�ടുപ്പുകളിൽ *ണ�ിത്തെA *ങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കർശനമായ  

!്യ!സ്ഥകൾ ഏർത്തെപ്പടുത്തുക. 
4. ക്രിമിനൽ  *ശ്ചാ�ലമുള്ള  സ്ഥാനാർത്ഥികത്തെള  തിരത്തെ�ടുപ്പിൽ  നിന്ന്  

!ിലക്കുക. 
5.   ജാതിയും  മത*രമായ  ത്തെതരത്തെ�ടുപ്പ്   പ്ര	ാരണം  പൂർണ്ണമായും  

നിയരാധിക്കുക.
6. രാഷ്ട്രീയ *ാർട്ടികളുത്തെട പ്ര!ർ�നം സുതാര്യവും ജനാധി*ത്യ*രവുമാക്കുക.
.PREPARED BY
MATHEW JOSEPH
GHSS KOZHICHAL  

ക്ലാസ്സ്  വീഡിയ�ാ  കാണുന്നതിന്  ചിത്രത്തിൽ
ക്ലിക്ക് ചെചയ്യുക 
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