
3. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

      ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತತವ ಮತುು ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 

1. ಸುಧೀರ್ಘ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ  1949 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಂಗಳ 29ರಂದು 
ರಚಿಸಿದುು ಇದು ಪ್ರಪ್ಂಚದಲಿಿ ಅತಯಂತ ದೆ ಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು 
395 ವಿಧಗಳು, 8 ಅನುಸ ಚಿಗಳನುು ಮತುು 22 ವಿಭಾಗಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲಿಿ 
ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ ಹಲವಾರು ತದುುಪ್ಡಿಗಳನುು ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಸಾವಘಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದ, ಮತ ನಿರಪೆೀಕ್ಷ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ, ಗಣರಾಜಯ: 
 ಭಾರತ ಸಾವಘಭೌಮ ರಾಷ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಯಾವುದೆೀ ರಾಷ್ರದ ಅಧಪ್ತಯಕೆೆ 
ಒಳಪ್ಟ್ಟಟಲಿ. ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ಾುತಮಕ ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷ್ರವಾಗಿತುು. ಆದರೆ ಇಂದು ಉದಾರಿೀಕರಣ 
ನಿೀತಯಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದದ ಮೀಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತುದೆ. ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷ್ರ ಯಾವಾಗಲ  
ರಾಷ್ರದೆ ಳಗಿನ ಅನೆೀಕ ಆರ್ಥಘಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ನಿಯಂತರಸಲು ಬಯಸುತುದೆ. ಭಾರತದ ಮತ 
ನಿರಪೆೀಕ್ಷ ರಾಷ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿಿ ಪ್ರತಯೊಬಬ ಪ್ರಜೆಗ  ತನಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಧಮಘವನುು 
ಅನುಸರಿಸುವ, ಆಚರಿಸುವ ,ಪ್ರಚಾರಮಾಡ್ುವ ಧಾರ್ಮಘಕ ಸಾವತಂತರಯವಿದೆ. ಭಾರತ 
ಮ ಲಭ ತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ರಾಷ್ರವಾಗಿದೆ ಪ್ಂಚವಾರ್ಷಘಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮ ಲಕ 
ಮತದಾರರು ತಮಮ ಪ್ರತನಿಧಗಳನುು ಆರಿಸುತ್ಾುರೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು ಗಣರಾಜಯ ರಾಷ್ರ ಕ ಡ್ 
ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೆೀ ಸಾಾನಗಳನುು ಯಾರು ಅನುವಂಶಿೀಯವಾಗಿ 
ಹೆ ಂದುವಂತಲಿ. 
 

3. ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆಗಳು: 
 ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆ ಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ರದ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮತುು 
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಕುೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮ ರನೆೀ ಭಾಗದಲಿಿ 
12ನೆೀ ವಿಧಯಂದ 35 ನೆೀ ವಿಧಯ ವರೆಗೆ 6 ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಇತುೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಮ ಲಭ ತ ಹಕೆನಾುಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 93ನೆೀ ತದುುಪ್ಡಿ ಮ ಲಕ 21 A ಎಂಬ 
ನ ತನ ವಿಧಯನುು ಸೆೀರಿಸಿ ಆ ಮ ಲಕ 6 ರಿಂದ 14 ವಷ್ಘದವರೆಗಿನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಕಡ್ಾಡಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
ದೆ ರಕಿಸಿಕೆ ಡ್ುವ ಪ್ರಯತು ನಡ್ೆದದೆ. ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆಗಳು ನಾಯಯ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. 

4. ರಾಜಯ ನಿೀತ ನಿದೆೀಘಶಕ ತತವಗಳು 
ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನ ತನು ನಾಲೆನೆೀ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ವಿಧ 36 ರಿಂದ 51 ರವರೆಗೆ 16 ರಾಜಯ ನಿದೆೀಘಶಕ 
ತತವಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಣೆಯನುು ನಿೀಡ್ುತುದೆ. ಇದನುು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಂದ ಎರವಲು 
ಪ್ಡ್ೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನುು ರಾಜಯ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಂಡ್ ರಾಮ ರಾಜಯ ಅಥವಾ ಕಲಾಯಣ 
ರಾಜಯವನಾುಗಿಸುವ ಗುರಿ ಈ ನಿದೆೀಘಶಕ ತತವಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಇದರ ಉದೆುೀಶವೆೀ ಕಲಾಯಣರಾಜಯದ 
ಸಾಾಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 



5. ಭಾಗಶಹ ಕಠಿಣ ಭಾಗಶಃ ಸರಳ ಸಂವಿಧಾನ: 

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 368ನೆೀ ವೆೀದಕೆ ಸರಳವಾದ ಮತುು ಕಿಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂವಿಧಾನ 
ತದುುಪ್ಡಿಯ ವಿಧಾನವನುು ಸ ಚಿಸುತುದೆ. ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಮ ರು ವಿಧಗಳಲಿಿ ತದುುಪ್ಡಿ 
ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 

• ಕೆೀವಲ ಸರಳ ಬಹುಮತದೆ ಂದಗೆ ಕೆೀಂದರದ ಸಂಸತ್ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಿಗೆ ತದುುಪ್ಡಿ 
ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ; ಹೆ ಸ ರಾಜಯಗಳ ರಚನೆ 

•  ಇನ ು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುು ತದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡ್ಲು ಸಂಸತುನ ಎರಡ್ು ಸದನಗಳ ಮ ರನೆೀ 
ಎರಡ್ು ಅಂಶದ ಬಹುಮತ ಅಗತಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆಗಳು ,ರಾಜಯ ನಿೀತ 
ನಿದೆೀಘಶಕ ತತವಗಳು. 

• ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ ು ಕೆಲವು ವ ಭಾಗಗಳನುು ತದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡ್ಲು ಕೆೀವಲ ಸಂಸತುನ 
ಮ ರನೆೀ ಎರಡ್ು ಅಂಶದ ವಿಶೆೀಷ್ ಬಹುಮತ ಮಾತರ ಸಾಲದು. ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಯಗಳ 
ಒಪ್ಪಿಗೆಯ  ಬೆೀಕು. ಭಾರತದ ರಾಜಯಗಳ ಅಧಘಕಿೆಂತಲ  ಹೆಚಿಿನ ವಿಧಾನ ಮಂಡ್ಲಗಳಿಂದ 
ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಮ ಲಕ ಅನುಮೀದನೆ ಪ್ಡ್ೆದ ನಂತರ ಅದನುು ರಾಷ್ರಪ್ತಯವರ 
ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ರ ಅಧಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣಾ 
ವಿಧಾನ. 

6. ಸಂಯುಕು ಪ್ದಧತಯ ರಚನೆ ಮತುು ಏಕಾತಮಕ ಸವರ ಪ್: 

 ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂಯುಕು ಪ್ದಧತಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದುರ  ಅದು ಏಕಾತಮಕ 
ಸವರ ಪ್ದಾುಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂಯುಕು ಪ್ದಧತಯ ಮ ಲ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳನುು 
ಪ್ೂರೆೈಸುತುದೆ. ಆದರೆ ಇಡಿೀ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ ಸಂಯುಕು ಎನುುವ ಶಬುವನುು ಬಳಸಿಲಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 

ಮದಲ ವಿಧ ಇಂಡಿಯಾ,ಅಂದರೆ” ಭಾರತ ರಾಜಯಗಳ ಒಕ ೆಟ “ಎನುುತುದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಯುಕು 
ಪ್ದಧತ ಕೆನಡ್ಾದ ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. 

7. ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರಕಾರ: 

ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ಪಾರರಂಭವಾದದುು ಇಂಗೆಂಿಡಿನಲಿಿ.  ಇದು ಕಾಯಬಿನೆಟ್ ಮಾದರಿ 
ಸರಕಾರ, ಜವಾಬಾುರಿಯುತ ಸರಕಾರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಯವಸೆಾಯಲಿ ಿಸಂಸತುನಿಂದ 
ರ ಪ್ಪತವಾಗಿರುತುದೆ. ಕಾಯಾಘಂಗ ಸಂಸತುಗೆ ಉತುರದಾಯತವವನುು ಹೆ ಂದರುತುದೆ. 

8. ಮ ಲಭ ತ ಕತಘವಯಗಳು: 
 ಮ ಲಭ ತ ಕತಘವಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದತುವಾದ ಬಾಧಯತ್ೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ 
ಅಥವಾ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ನಾಗರಿಕತವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಿಣರ್ಮಸಿವೆ. 
ನಮಮ ಮ ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲಿ ಿಮ ಲಭ ತ ಕತಘವಯಗಳನುು ಸೆೀರಿಸಿರಲಿಲಿ. 1976 ರಲಿಿ 42ನೆೀ 
ತದುುಪ್ಡಿ 6 A ಎಂಬ ಭಾಗವನುು ಸೆೀರಿಸಿ ಮ ಲಭ ತ ಕತಘವಯಗಳನುು ಭಾರ ತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ 
ನಿಗದಪ್ಡಿಸಿದೆ.  

9. ಸಾವಘತರಕ ವಯಸೆ ಮತದಾನ ಪ್ದಧತ: 



ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ವಯವಸೆಾಯಲಿಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತನಿಧಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ಮ ಲಕ ನೆೀರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ 
ಚುನಾಯಸಬೆೀಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿ ವಯಸೆರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕೆನುು ನಿೀಡ್ಲಾಗುತುದೆ. ಈರಿೀತ 
ಎಲಾಿ ವಯಸೆ ಮತದಾರರು ಅನುಭವಿಸುವ ಮತದಾನದ ಹಕುೆ ಸಾವಘತರಕ ವಯಸೆ ಮತದಾನ 
ಎಂದು ಸಿದಧವಿದೆ. 

10. ಸವತಂತರ ನಾಯಯಾಂಗ ವಯವಸೆಾ ಮತುು ನಾಯಯಕ ವಿಮಶೆಘ: 

 ಭಾರತದಲಿಿ ನಾಯಯಾಂಗವು ಸಂವಿಧಾನ ಮತುು ಜನರ ಮ ಲಭ ತ ಕತಘವಯಗಳನುು 
ರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ. . ನಮಮಲಿಿ ಏಕಿೀಕೃತ ನಾಯಯಾಂಗ ವಯವಸೆಾ ಇದುು, ಸರ್ೀಘಚಿನಾಯಯಾಲಯದ 
ಅಧೀನದಲಿ ಿನಾಯಯಾಲಯಗಳು ಕಾಯಘವನುು ನಿವಘಹಿಸುತುವೆ. ನಾಯಯಾಂಗವನುು ಕಾಯಾಘಂಗ 
ಮತುು ಶಾಸಕಾಂಗದಂದ ಪ್ರತ್ೆಯೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಯಾಧೀಶರ ನೆೀಮಕಾತಗೆ ಕಠಿಣ ಅಹಘತ್ೆಯನುು 
ವಿಧಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಯಕ ವಿಮಶೆಘ, ಎಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಿದ  ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೆ ೀಧ 
ಕಾನ ನುಗಳನುು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘ ೀರ್ಷಸಲು ನಾಯಯಾಂಗಕೆೆ ಇರುವ ಅಧಕಾರ ವಾಗಿದೆ. 

11. ತುತುಘ ಪ್ರಿಸಿಾತ ಘ ೀಷ್ಣೆ ಅವಕಾಶಗಳು: 
ರಾಷ್ರದ ಭದರತ್ೆ ಮತುು ಏಕತ್ೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೆ ಡ್ುಡವ ಹಾಗ  ಯಾವುದೆೀ ಮುನ ೂಚನೆ ಇಲಿದೆ 
ಪ್ರಿಸಿಾತಯನುು ನಿಭಾಯಸಲು ಹಲವಾರು ದೆೀಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ ತುತುಘಪ್ರಿಸಿಾತ ಘ ೀಷ್ಣೆ 
ಅವಕಾಶಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದು ಉತುಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಹದನೆಂಟನೆಯ ವಿಭಾಗದಲಿ ಿಈ ಅವಕಾಶವನುು ಕಲಿಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮಘನಿಯ ವಿೀಮರ್ 

ಗಣ ರಾಜಯದಂದ ಎರವಲು ಪ್ಡ್ೆಯಲಾಗಿದೆ.  ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ ಮ ರು ರಿೀತಯ 
ತುತುಘಪ್ರಿಸಿಾತಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

• ರಾರ್ಷರೀಯ ತುತುಘ ಪ್ರಿಸಿಾತ 

• ರಾಜಯ ತುತುಘ ಪ್ರಿಸಿಾತ ಮತುು 
•  ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಿಸಿಾತ 

12. ಏಕಪೌರತವ : 
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತುು ಸಿವಜಲಾಯಘಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಹಾಗೆ ದವಪೌರತವ ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ಭಾರತದ ಪೌರರುಯಾವುದೆೀ ರಾಜಯದಲಿಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ ಅವರೆಲಿ ಭಾರತದ 

ಪೌರರಾಗಿದಾುರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ೆಯೀಕವಾದ ಪೌರತವವನುು ನಿೀಡ್ುವ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. 
ಭಾರತದ ಎಲಾಿ ಪೌರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪೌರತವವನುು ನಿೀಡಿದಾುರೆ. ಏಕಪೌರತವ ವು ಭಾರತೀಯರಲಿಿ 
ಪಾರದೆೀಶಿಕ ಭಾವನೆಯನುು ಕೆರಳಿಸದೆ ರಾರ್ಷರೀಯತ್ೆಯನುು ಬೆಳೆಸಿದೆ. 

13. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೆೀವೆಗಳು: 
 ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಇನೆ ುಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಭಾರತ ಸಂಯುಕು ಪ್ದಧತ ರಾಷ್ರವಾದರ  
ಇಲಿಿ ಐಎಎಸ್, ಐಪ್ಪಎಸ್, ಐಎಫ್ಎಸ್ ಮತುು ಅವುಗಳ ಸಂಯೊೀಜಿತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೆೀವೆಗಳ 
ಸೃರ್ಷಟಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಡ್ಳಿತ ಸೆೀವೆಗಳು ಕೆೀಂದರ ಮತುು ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸೆೀವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೆೀವೆಗಳನುು ಸೃರ್ಷಟಸುವ ಅಧಕಾರ ರಾಜಯಸಭೆಗೆ ಇರುತುದೆ. 



14. ಸಾಳಿೀಯ ಸಾವಯತು ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ್ೆ: 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ಬಲಗೆ ಳಳಬೆೀಕಾದರೆ ಸಾಳಿೀಯ ಸವಯಂ ಆಡ್ಳಿತ ಸರಕಾರಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯಘ ನಿವಘಹಿಸಬೆೀಕಾಗುತುದೆ . 1993ರಲಿ  73 ಮತುು 74 ನೆೀ ತದುುಪ್ಡಿಗಳ ಅನವಯ ಗಾರರ್ಮೀಣ 
ಮತುು ನಗರಗಳ ಮಟಟದಲಿಿ ಕಾಯಘನಿವಘಹಿಸುವ ಸಾಳಿೀಯ ಸರಕಾರಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನುು 
ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲಿಿ ಸಮಾನ ರಿೀತಯ ಸಾಳಿೀಯ ಸರಕಾರಗಳ 
ಸಾಾಪ್ನೆಗೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೆ ಡ್ುತುದೆ. 
ಕೆ ನೆಯ ಮಾತು: 
    ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಮೆೀಲಿನ ಎಲಾಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಅವಲೆ ೀಕಿಸಿದಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಕತಘರು 
ಗಳು ವಿಶವದ ಅನೆೀಕ ಯಶಸಿವ ಸಂವಿಧಾನಗಳನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿ ಅತುಯತುಮ ಸಂವಿಧಾನವನುು 
ಕೆ ಟ್ಟಟದಾುರೆ ಎನುುವುದು ಮನದಟ್ಾಟಗುತುದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ 
ಜಿೀವಂತಕೆಯಂದ ಉಳಿದದುರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದ ಸಮಾಜಕೆೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆ ಂದಕೆ ಳುಳತುದೆ 
ಎನುುವುದು ವೆೀದಯವಾಗುತುದೆ. 


