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भारतीयसंपिधाने मानिापधकारः 

 

पियाली मालाकार 

 

शोधसारः- 

मानिसमाजः अशत प्राचीनः । मानिः यदा समाजे शनिसशत तदा सदस्येष ु पािस्परिकः सहयोगः एि तस्य समदृ्धजीिनं शनमाातुं सहायतां 

प्रयच्छशत । दृश्यते खल ु संसािे सामाशजकसदस्येष ु िैमनस्यं कलहञ्च । अस्य कािणं िताते स्िार्ासाधने िाधा, समदृ्धजीिनशनमााणाय 

अन्तिायश्च । अतः सिे सामाशजकः सदस्याः स्िकीयम ्उन्नशतं साधयन्त,ु तेषां जीिनं संघष ंशनू्यं भित ुइशत शधया समाजे सदस्यानां कृते 

केचन अशधकािाः कताव्याशन च शनधाारिताशन । एकस्य अशधकािः अपिस्य कताव्यं िताते । इशतहासः एि प्रमाणं, यत ्अशधकािः कर्त्ाव्ययोः 

मध्ये बहुधा संघष ंप्रचलशत ।  

यशद शशक्षासंस्र्ायाः सदस्याः तेषां कताव्यम ्अशधकािञ्च प्रशत सचेतनाः स्यःु, तशहा शशक्षा प्रशियायाः ससुञ्चालनं मानि संसाधननां ससुंयतः 

शिकासः आयाससाध्यः न भिेत ्। अतः शशक्षाक्षेत्र ेमानिाशधकािं प्रशत सचेतनता शनत्यान्त काम्या । 

1945 तम िषे संयकु्तिाष्ट्रसंघस्य स्र्ापना अभित ्। ततः मानिाशधकािायोगस्य घटनमभित ्। आयोगः 1946 तम िष ेमानिाशधकािस्य एका 

शिश्वव्याशपघोषणां प्रस्ततुिान ् । संयकु्तिाष्ट्रसंघस्य महासभया 10 शदसम्िि “मानिाशधकािशदिस” रूपेण अङ्गीशियते । मानिाशधकािाणां 

संिक्षणाय संिद्धानाय च कायाितं भिशत इयं संस्र्ा ।  

संशिधानस्य प्रािम्भ े नागरिकाणां कृते षटमौशलकाशधकािः शिषये िशणातमशस्त । यर्ा – समानताशधकािः, शशक्षायाः अशधकािः, 

स्ितन्त्रताशधकािः, धाशमाकस्ितन्त्रताशधकािः, नािीणामशधकािः, शशशनुामशधकािः संशिधानकाशधकािश्च । 

 

मुखयांशः भाितीयसंशिधाने, प्राचीनः, संयकु्तिाष्ट्रसंघस्य 

 

प्रस्तािना - 

‘नित्ि ंदलुाभ ंलोके’ इत्यशुक्तमाशश्रत्य, मानिः पिमात्मनः सिाश्रेष्ठकृशतः भिशत । प्रकृशतः चिाचिस्य ससंशृट ंकिोशत । सा च प्रकृशतः 

अनेकेशः मानिाय सशुिधोपलशधधमशप काियशत । आसा ंसशुिधाना ंसाहाय्येन सः जातकः शनैः शनःै शििधामाना स्िकीया ंशस्र्शत ं

दृढीकिोशत । तस्मै शीतत्राणाय ग्रीस्मत्राणाय बभुकु्षाशनितृये जलसम्बशन्धक्लेशनाशाय च प्रकृत्या सयूााशदशभः प्रचिुामात्रया साहाय्यं 

शमलशत । एि ंप्रकािेण मानिः स्िदृढा ंशस्र्शतमाप्नोशत । पनुः स्िस्य नश्विे संसािोसशस्मन ्मानिः तस्य अशधकािस्य कृत ेकर्त्ाव्यस्य 

कृत े च प्रयत्नशीलो भतू्िा प्रशतशदनं तशस्मन ् कमाशण शनयोशजतो भिशत । यर्ा एकस्याशधकािः अपिस्य कर्त्ाव्य भिशत । 

मानिाशधकािः सशस्त्रबलेन नौसेना- िायसुेनाना ं शनमााण ंकिोशत तर्ा च अन्तगातसंघस्य स्र्ापना ंकिोशत । मनषु्ट्याणा ंस्ितन्त्रता, 

तर्ा च व्यके्तः गौििसम्बद्धाः अशधकािाः एि मानिाशधकािाः भिशन्त याः संशिधानस्य प्राणभतूाः ितान्त े। तर्ा च मानिाशधकािः 

अन्तिाशष्ट्रयशिषयः एिञ्च भाितस्य न्यायालयद्वािा प्रितानीयः । सामान्यतया पश्यामः चते ्मानिाशधकािः शधदद्वयस्य सशम्मश्रणने 

एि भिशत । एकः भिशत मानिः, अपिः अशधकािः । अतः मानिस्य अशधकािः भिशत मानिाशधकािः ।  

प्रर्मं जानीमः यत ्मानिशधद संस्कृतस्य ‘मन’् (ज्ञाने) तर्ा ‘मन’् धातभुया ं‘उ’ प्रत्यययोगने मनशुधदः भतू्िा तस्मात ्अपत्ये अर् े

मनषु्ट्यः तर्ा मानिशधदः शसद्धः भिशत । अर्ाात ् भाितीयिाङ्मयानसुािं महशषामनोः सन्तशतः मानि इत्यचु्यत े । तनेैि प्रकािेण 

अशधकािः शधदः ‘अशध’ उपसगापिूाक ‘कृ’ धातोः घङ् प्रत्ययात ्उत्पन्नः भिशत ।  

उपयकु्तप्रकािेण मानिाशधकािस्य अर्ाः बोद्धुं शक्नमुः । मानिाशधकािपिम्पिाया ं शिचािाशभव्यके्तः, उपासनापद्धतेः, 

जीशिकापद्धशतचयनस्य, मतप्रदानस्य, नेततृ्िचयनस्य, स्ितन्त्रतापिकशिचािाः समलु्लसशन्त । अशधकािं शिना मानिजीिन ं

शनिर्ाकमनमुीयत े । अशधकािशिहीनो निः पशिुद ् आचिशत । सोसशधकािं शिना स्िजीिनशनमााणकमाशण स्िात्मान ं सहायं मत्िा 

इतस्ततः धािशत ।  

सकलमानिाशधकािाः मनषु्ट्ये अन्तशनाशहतायाः प्रशतष्ठायाः गौििात ्तर्ा शिशभन्नगणुभेयः व्यतु्पन्नाः भिशन्त । अशप मानिाशधकािस्य 

मलूभतूाधािं भिशत मनषु्ट्यः । प्रािम्भ े िाजनीशतकशिचािकै तर्ा दाशाशनकैः प्रस्ततुनैसशगाकाशधकािाणा ं तर्ा मानिाशधकािाणां 

संकल्पनायाः भ्राशन्तः आसीत ् । कालिमे नसैशगाकाशधकािा अशप मानिाशधकािस्य संकल्पनाया ं सन्नद्धाः अभिन ् । इशतहासेष ु

तर्ा प्राचीनधमाग्रन्र्ेष ु मलूमानिाशधकािाणा ं िणानमभित ् । इदानीं िाशष्ट्रयान्तिाशष्ट्रयपरिप्रके्षया ं मानिाशधकािाणा ं मानदण्िं तर्ा 

तस्य प्रासङ्शगकता ंशिषये सिात्र आलोचना भिशत । 
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सिात्र अयं प्रश्नः उदशेत यत ् को नाम मानिाशधकािः ? अस्य मलूािधािणा 

िाशष्ट्रयमानिाशधकािायोगस्याध्यक्षेण न्यायमशूताना जे. एस. बमाा महोदयेन एकस्यां 

पकं्तौ स्पटीकृतमशस्त यत ्– 

‘‘व्यशक्तत्िस्य सिााङ्गीणशिकासाय आधािप्राप्तप्रकृतप्रदर्त्गौििपणूाजीिनयापनाय 

मौशलकाशधकािस्य सकलोपादाना ंमानिाशधकािस्य मानदण्िो भिशत इशत ।’’ 

 

“नित्िं दलुाभ ंलोके शिद्या तत्र सदुलुाभा । 

कशित्ि ंदलुाभ ंलोके शशक्तस्तत्र सदुलुाभा ।।” 

 

-इशत श्लोकमाशश्रत्य मानिः प्राशणष ु श्रेष्ठत्िं प्राप्नोशत । सः एकः सासं्कृशतकः 

सामाशजकः च प्राणी भिशत । शभन्नतािशात ् इतिप्राशणष ु सामाशजकतायाः गणुम ्

एकपरुुषतः शद्वतीयपरुुष ंयाित ्िंशानिुमस्य तत्त्ििाहकाणशुभः हस्तान्तरितः भिशत । 

पिन्त ुमानिः सिाप्रर्मतः 1776 तमिष ेसंयकु्तिाज्य अमरेिकायाः स्ितन्त्रता संबन्धी 

घोषणापत्र ेमानिाशधकािशधदस्य प्रयोगः अभित ्। फ्रान्सीसी, िाशन्त 1789 तमिषे 

मनषु्ट्याणा ंतर्ा नागरिकाणाम ्अशधकािसम्िशन्धत घोषणापत्र ंसम्मखुमागतम ्। 1229 

तमिष े अन्तिाशष्ट्रयशिशधसंस्र्ानं न्ययूाका , संयकु्तिाज्य अमेरिका मानिाशधकािस्य 

तर्ा कर्त्ाव्यस्य एकं घोषणापत्र ंप्रस्ततुिान ् । अन्तिाशष्ट्रयस्तिे संयकु्तिाष्ट्रसंघने दशे-

धमा-शलङ्ग-जाशत इत्याशदशभः शिना सपंणूाशिश्वस्य प्रत्येकस्मै मानिाशधकािघोषणा 

माध्यमेन एक महत्िपणूाप्रयासं कृतम ् । 1945 तम िष े संयकु्तिाष्ट्रसंघस्य स्र्ापना 

अभित ् । ततः मानिाशधकािायोगस्य घटनमभित ् । आयोगः 1946 तम िषे 

मानिाशधकािस्य एका शिश्वव्याशपघोषणा ं प्रस्ततुिान ् । संयकु्तिाष्ट्रसंघस्य महासभया 

10 शदसम्िि “मानिाशधकािशदिस” रूपणे अङ्गीशियत े । मानिाशधकािाणां 

संिक्षणाय संिद्धानाय च कायाित ंभिशत इयं संस्र्ा । महासभाद्वािा मानिाशधकािाणां 

शिश्वव्यापीघोषणायाम ्उक्तमशस्त यत ्मानिाशधकािः तर्ा मानिीयगरिमायाः सम्मानं 

शिश्वे स्ितन्त्रता न्यायस्य शान्तशे्च आधािः भिशत । एषा घोषणा सम्प्रशत 

मानिाशधकािस्य घोषणापत्रमाध्यमेन स्िीशियत े।  

संयकु्तिाष्ट्रसंघने 10 शदसम्िि 1948 तमिष े मानिाशधकािशिश्वघोषणायां 

प्रत्येकव्यक्तये न्यनुाशतन्यनूं शत्रशंदशधकािप्रदानाय घोषण ं कृतम ् । िस्ततुः 

मानिाशधकािघोषणायाः इशतहासः अतीि पिुातनं भिशत ।  

मानिाशधकािाणा ं प्रयोगायाशभिद्धानाय च 28 शदसम्िि, 1992 तम िष े संयकु्त 

िाष्ट्रसंघमहासभा द्वािा स्िैशच्छकमानिाशधकाि न्यायकोषस्य स्र्ापना अभित ् । 

यशस्मन ् भतृ्यिीतदासित ् पीशितजनाना ं सहायताप्रदानं मलूलक्षयं भिशत । 

मानिाशधकािाणा ं संिक्षणशदशश अनकेप्रयासाः शिश्वस्तिेष ु शियन्त े अग्र े अशप 

भशिष्ट्यशन्त । सन्दभसेशस्मन ् संयकु्तिाष्ट्रसंघस्य महासशचिने शदनाकं 10 शदसम्िि 

1990 तमिष े मानिाशधकािशदिसस्यािसिे एतत ् कशर्तम ् यत ्– मानिाशधकािाणां 

प्रशासनस्य सािाभौशमकरूपणे इदानीम ्अस्माशभः बहु कर्त्ाव्यं ितात े।  

िस्ततुः मानिाशधकािस्य मलूलक्षयं भिशत यत ् अस्या ं परिप्रके्षौ अन्तिाशष्ट्रयस्तिे 

संयकु्तिाष्ट्रसंघने दशे-धमा-शलंग-जाशत च शिना सम्पणूाशिश्वस्य प्रत्येकस्मै मानिाय 

मलूभतूाशधकािप्रदानाय मानिाशधकािघोषणा माध्यमेन एक महत्िपणूा प्रयासः भिेत ्

। संयकु्तिाष्ट्रसंघने 10 शदसम्िि 1948 मानिाशधकािघोषणाया ं प्रत्येकव्याशकं्त 

न्यनूाशतन्यनूं शत्रशंत ्अशधकािप्रदानार्ं घोषणा कृता । िास्तितः अस्माकं भोजनम-्

शशक्षा-स्िास््य इत्येषा ंसिुक्षा जीिनस्य मलूाशधकािः भिशत । अस्माकमेतदशधकािं 

सिादा अस्मभयं लभयताम ् तर्ा कदाशप अस्याशधकािस्य क्षनु्नं न भित,ु इत्यस्य 

दाशयत्िं भिशत सिाकािस्य । सिाकािोसशप अस्योर्त्िदाशयत्िं सम्यक शनिाहणार्ाम ्

अक्टुिि 1993 तमे िष े दशे े िाशष्ट्रयमानिाशधकािायोगस्य गठनमकिोत ् । 

मानिाशधकािप्रदानं तर्ा तषेामशधकािाणा ं सिुक्षाकिणम ् । अशप च 

अशधकािामलु्लंघनकारिणा ंकृत ेसमशुचतदण्िप्रदानम ्अस्य मलूलक्षयं भिशत । 

यद्यशप भाितिषे 15 अगट, 1947 तमे िष े स्ितन्त्रमभित ् । सः तशस्मनकाले 

पणूास्ितन्त्रमासीत ् । यतः प्रत्येकपणूास्ितन्त्रदशेस्य शासनकायं संशिधानेन एि 

संपाशदतः भिशत । 23 जनििी 1950 तम िष े भाितिषामेकं पणूास्ितन्त्र ं तर्ा 

प्रभतू्िसम्पन्न ंदशेमभित ्। शदनेसशस्मन ्भाितस्य स्िस्य संशिधानस्य प्रािम्भः अभित ्

। भाितस्य संशिधानस्य शनमााणकाले मानिमलू्याना ंपयााप्तः प्रसािः अभित ्। एतदर्ं 

मानिाशधकािस्य संिक्षण ं प्रदानेन साकं च भाितीय संशिधानस्य शनमााणमभित ् । 

षट्शसद्धान्तानामपुरि भाितस्य संशिधानः आधारितः भिशत । यर्ो – स्ितन्त्रता, 

समानता, माततृ्िं, समाजिादः, धमाशनिपके्षता, न्यायश्च । यशद ियं इयं शसद्धान्तं 

ध्यानेन पश्यामः तशहा अिश्यं ज्ञातु ं शक्नमुः यत ् भाितस्य संशिधाने 

मानिाशधकािशिषये प्राधान्यं दीयत े।  

संशिधानस्य प्रािम्भ ेनागरिकाणा ंकृत ेसप्तमौशलकाशधकािः शिषये िशणातमशस्त । पिन्त ु

1979 तमे िष े44 संशोधने एकं आनीय आइन सचूीना साकं योग ंकृतिान ्। अधनुा 

भाितीयसंशिधाने षटमौशलकाशधकािाः सशन्त । ते अशधकािाः यर्ा – 

समानताशधकािः, स्ितन्त्रतायाः अशधकािः, शोषणाशिरुद्धाशधकािः, 

धाशमाकस्ितन्त्रताशधकािः, शशक्षासंस्कृशतकाशधकािः, संिैधाशनकाशधकािश्च ।  

 

समानतायाः अपधकारः –  

षट्स ु मौशलक-अशधकािेष ु समानतायाः अशधकािः प्रमखुः । अयं समाशनधाकािः 

भाितीयसंशिधानानसुािं सिेषा ं भाितीयाना ं कृत े प्रदर्त्ः ितात े । भाितीयसंशिधानस्य 

14, 15, 16, 17, 18 धािास ु समानतायाः शिषये उल्लेखः कृतः ितात े । एतासु 

धािास ुअधोशलशखताः शिचािाः प्रस्ततुाः – 

 दशेस्य शनयमानसुािं सिेसशप जनाः समानरूपणे सािंैधाशनकाशधकािान ्प्राप्नयुःु 

।  

 साधािणस्र्ानेष ु यर्ा साधािणिाशटकास ु संग्रहालयेष ु कूपषे ु स्नानिेशदकास ु

मशन्दिेष ुच सिेषाम ्अिैधप्रिेशः भिेत ्।  

 शनयशुक्तक्षते्र े दशेः न कदाशप पक्षपातम ् आचिेत ् । सिेसशप नागरिकाः 

सिाकािीयशनयकु्त्यर्ामािेदशयतु ंशक्नयुःु ।  

 अस्पशृ्यतायाः शनिाकिण ंभिेत ् । यशद कश्चन अस्पशृ्यताया ं कुप्रर्ाया ंजशितो 

भिेत ्अस्पशृ्यतामाचिेद ्सः शनयमानसुािं दण्िनीयः स्यात ्।  

 भाितीयः कश्चन नागरिकः िैशदशशकोपनाम्ना धािकः न स्सात ्। न भाितित्नम,् 

पद्मभषूणः इत्याशदष ुपिुस्कािेष ु।  

 

स्ितन्त्रतायाः अपधकारः  

भाितीयसंशिधानपक्षतः एतद्दशेस्य नागरिकाणा ं कृत े काशनचन मौशलककर्त्ाव्याशन 

शनधाारिताशन, केचन मौशलकाशधकािश्च प्रदर्त्ाः । सिाादौ आत्मिक्षया सह 

एतषेामशधकािाणा ंकर्त्ाव्यानाञ्च सिुक्षा भिेत ्यतोशह मानिाशधकािाणा ंसशुिशनयोगः 

सम्भिेत ् । अतः भाितीयसंशिधाने उशल्लशखतषे ु सिुक्षासशधकािेष ु केचन प्रमखुाः 

अशधकािाः अधोशनशदाटाः ितान्ते – 

 अनचु्छेदः 16 मध्य ेिशणाताशस्त - बालकाना ं कृत ेिैयशक्तकतायाः, परििािस्य 

गहृस्य पत्राचािस्य च सिुक्षायाः अशधकािः । 

 अनचु्छेदः 19 मध्ये िशणाताशस्त - व्यशक्त स्ितन्त्रतायाः अशभव्यके्तः 

शाशन्तपिूाकसम्मेलनस्य अबाधशिचिणस्य च सिुक्षाशधकािः । 

 अनचु्छेदः 20 मध्ये िशणाताशस्त - बालाना ं सासं्कृशतकसिुक्षाशधकािः, 

शभन्नक्षमाणा ंकृत ेशिशभन्नसंस्र्ास ुशनयशुक्तक्षते्र ेसिुक्षाशधकािः।  

 अनचु्छेदः 21 मध्ये िशणाताशस्त - भाितस्य िाज्येष ुकशस्मन्नशप भाग े शनिसता ं

नागरिकाणा ं कृत े तेषा ं भाषायाः शलपःे संस्कृतिेाा परिपालनार्ं सिुक्षार्ाञ्च 

अशधकािः । 

 अनचु्छेदः 41 मध्ये िशणाताशस्त - 

क. अन्तिाशष्ट्रयशान्तःे सिुक्षायाश्च अशभिदृ्धये अशधकािः ।  

ख.  िाष्ट्राणा ंमध्ये न्यायस्य, सम्मानस्य, सम्बन्धस्य च सिुक्षायै अशधकािाः । 

ग.  अन्तिाशष्ट्रयशििादाना ंमध्यस्र्द्वािा समाधानस्य अशधकािः । 

 अनचु्छेदः 138 मध्ये िशणाताशस्त - सत्यस्य न्यायस्य अशधकािस्य च सिुक्षायै 

न्यायालयाना ंकृत ेअशधकािाः न्यायशक्तयश्च प्रदर्त्ाः । 

 

शोषणपिरुद्धापधकारः 

भाितीयसंशिधाने 23, 24 अनचु्छेद ेशोषणशिरुद्धाशधकािशिषये िशणातमशस्त । 14 िषा 

आय ु बालकं कस्याशप काये कोसशप शनयोजशयतु ं शक्नोशत । अनचु्छेदः 24 मध्ये 

िशणाताशस्त - चतदुाशभेयः िषभेयः अल्पियः कोसशप बालकः कशस्मन्नशप कमाशण, 

शशल्पागािे खनौ न शनयोजनीयः । न िा अन्यशस्मन ्परिसङ्कटमये शनयोजन ेव्यापतृः 

भिेत ्। न िा अन्यशस्मन ्परिसङ्कटमये शनयोजने व्यापतृः भिेत ्। यशद कोसशप अस्य 
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शनयमस्य उल्लंघन ंकिोशत तशहा सः दण्िं प्राप्स्यशत । एतदशप अशस्मन्नक्षते्र ेिशणातमशस्त 

– कोसशप व्याशकं्त िय-शिियः न किणीयम ्अर्िा शिनापारिश्रशमकेन कमे शनयकु्तः न 

किणीयम ्। 

 

धापमिकस्ितन्त्रतायाः अपधकारः  

भाितम ् एकं धमाशनिपके्षिाष्ट्रम ् । अत्र सिाधमास्य प्रचाि तर्ा प्रसािाय स्ितन्त्रता 

अशस्त । सिाधमास्य जनाः अत्र शनिसशन्त । यः कः अशप जनः स्िेच्छानसुािं धमं नेतु ं

ग्रहीतु ंशक्नोशत । प्रत्येकधमास्य कायािमस्य कृत ेस्ितन्त्रता अशस्त । शशैक्षकसंस्र्ाने 

धाशमाकशशक्षा शनशमर्त्ं स्ितन्त्रता अशस्त । कोसशप शिशशटधमास्य अशभबदेृ्धः स्ितन्त्रता 

अशस्त । भाितीयसंशिधाने 25-28 याित ्अनचु्छेद ेअशस्मन ्शिषये िशणातमशस्त ।  

 

पशक्षा-सांस्कृपतकापधकारः  

मानिाशधकािस्य शशक्षासंस्कृतःे आलोचनाप्रसङ्ग े आइनस्टाइनस्य उद्धशृत िकंु्त 

शक्नतु े “Only morality in our actions can give beauty and 

dignity to life. To make this a living force and bring it to clear 

consciousness is perhaps the foremost task of education.” 

शशक्षायाः लक्षयः भिशत न केिलेमेि प्रशशशक्षतमनषु्ट्यशनमााणमं ् अशप च 

परिपणूामनषु्ट्यशनमााणम ् । संशिधानस्य 29-30 तम अनचु्छेद े शशक्षा-

सासं्कृशतकाशधकािस्य शिषये आलोचना ं शियत े । अत्र अधोशलशखत ं शिषयं 

िशणातमशस्त - 

 सिे नागरिकाः स्िभाषाः, स्िशलपःे संस्कृतःे शिकाशः संिक्षणञ्च कतु ंशक्नोशत 

।  

 सिाकािेण िा सिाकािसाहाय्यप्राप्त कोसशप शशक्षाप्रशतष्ठाने शशक्षालाभाय कोसशप 

व्याशकं्त जाशत िा भाषाभदेने िशञ्चत कतु ंन शक्नोशत । 

 धमा अर्िा भाषाभदेने संख्यालघसुम्प्रदायाः तषेा ं स्िाशभमतानसुािेण 

शशक्षाप्रशतष्ठानं स्र्ापनं परिचालनं च कतु ंशक्निुशन्त ।  

 

सांपिधापनकोिाचारापधकारः  

भाितीयसंशिधाने 32-34 अनचु्छेद ेसाशंिधाशनक उपचािाशधकािशिषये िशणातमशस्त । 

अशस्मन ् अनचु्छेद े प्रदर्त्ाशधकािस्य प्रितानाय अिसिः अशस्त । जरूिीकालीन 

परिस्र्ोतौ िाष्ट्रपशत शनयमस्य परििशतायतुु ं शक्निुशन्त । सिं शमशलत्िा ियं िकंु्त 

शक्नमुः यत ् मानिाशधकािः मानिस्य सः उपाचािः िताते यः शोषणस्य शिरुद्धाय 

आन्दोलनं िोद्रोह ं िा किोशत । संसािे सिेमानिाः शाशन्तपिूाकजीिन ं जीशितुं 

अशधकािः साधनः भिशत । संशिधानस्य 32(1) तम अनचु्छेदषे ु ततृीयोध्याये 

िशणातमशस्त मौशलकाशधकािाणा ं िलित्किणाय उच्चन्यायालयं प्रशत आिेदनं कतु ं

शक्नतु ेएतद ्संशिधानस्िीकृतमौशलकाशधकािः ।  

 

पनष्कषिः – 

शनष्ट्कषारुपणे एतद ् िकंु्त शक्यत े यत ् 1950 तमिष े स्र्ाशपतसंशिधानस्य मलूेष ु

आधारितोसशस्त । यद्यशप यत्र तत्र अशस्मन ् समाजिादी समशटिादी तत्िानां 

समािेशसेशप भिशत, पिन्त ु साधािणतः एतत ् समशटिादी समाजिादीतत्िं 

मानििादस्य शिलोमस्य न भिशत, अशपत ु तस्य पिूकस्य परिचायकः भिशत । एिं 

प्रकािेण संशिधानस्य मानिाशधकािेन सचतेनभतू्िा मानिः िास्तशिकजीिन े

अशधकाशंक्षते्र ेउपकृता स्यःु । त ेशनशदाटाशधकािशिषये सचतेनाः भिशन्त ।  

एिं प्रकािेण संशिधानस्य प्रस्तािनाया ंिशणात ंभाितस्य पणूासर्त्ाधािी प्रजातन्त्रात्मक-

गणतन्त्रस्यािधािणा सामाशजकन्यायस्ितन्त्रतासमानता बन्धतु्िाशदना ं भािनानामपुरि 

आधारितो भिशत । स्पट ं भिशत यत ् एताशन सिााशण मलू्याशन उदाििादस्य 

आधािस्तम्भरूपणे प्रतीयन्त े तर्ा मानिस्य आन्तरिकमलू्यस्य शनदशानरूपेण 

परिगण्यत े। 

 

सन्त्दभिग्रन्त्थसूची – 

1. मानिाशधकाि औि शशक्षा – प,ं जोशी, मोशतलाल, माया प्रकाशन, जयपिु, 

2005  

2. शशक्षाया ंमानिाशधकािः – स्नेहलता शमश्र, अनन्या प्रकाशनम,् पिुी, 2009 

3. मानिाशधकाि के मलूआधाि – खिे, प्रमेशकंि, रूपाप्रत्यषु, इलाहािाद, 2002 

4. मानिाशधकाि औि उनकी िक्षा – गपु्त, कैलाशनार्, अशििामप्रकाशन, शदल्ली, 

2004 

5. Teaching of Human Rights. Mohanty, Jagannath, Deep & 

Deep publication. 

http://www.anantaajournal.com/

