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Indian Polity Union and Territories  

யூனியனும் அதன் ஆட்சிப்பகுதியும் 

 

 யூனியனும் அதன் ஆட்சிப்பகுதிகளும் (சரத்து 1-4) 

 

இந்திய அரசியலமைப்பு  இந்தியாவின் நிலப்பரப்மப, அதாவது ஆட்சிப்பரப்மப தனது 

முதலாவது பகுதியில் ததளிவாக அறிவிக்கிறது.இப்பகுதியில் நான்கு பிாிவுகள் உள்ளன. 

 

சரத்து 1. ஆட்சிப் பரப்பு :  

 

முதலாவது பிாிவின் சரத்து 1(1)-ன்படி இந்தியா பல ைாநிலங்களின்கூட்டிமைப்பு ஆகும். 

இந்தியா பாரதம் என்ற தபயராலும்வழங்கப்படலாம். 

 

சரத்து 1(2) ஆனது ைாநிலங்களும்,அவற்றின் எல்மலகளும் முதலாம் 

அட்டவமையில்  குறிக்கப்பட்டவாறு  இருத்தல் வவண்டும் எனக் கூறுகிறது. 

 

சரத்து 1(3) ஆனது இந்தியா எல்மலமயப் பற்றி கூறுகிறது. ைாநிலங்களின் எல்மலகமளயும், 

முதலாம் அட்டவமையில் குறிக்கப்பட்டுள்ள யூனியன் பிரவதசங்களின் எல்மலகமளயும், 

இந்தியா மகயகப்படுத்தக் கூடுதைனப்படுகிற பிற எல்மலகமளயும் உள்ளடக்கி இருத்தல் 

வவண்டும் எனக் கூறுகிறது. 

 

சரத்து 2. புதிய ைாநிலத்மதச் வசர்த்தல் அல்லது நிறுவுதல் : 

 

சரத்து 2-ன்படி பாராளுைன்றம் ஒரு சட்டத்தின் வாயிலாகத்தான் தபாருத்ததைனக் கருதும் 

ஒப்பந்த விதிமுமறகள், நிபந்தமனகளின் அடிப்பமடயில் இந்திய ஒன்றியத்திற்குள் புதிய 

ைாநிலங்கமளச் வசர்த்துக்தகாள்ளலாம் அல்லது முற்றிலும் புதிய ைாநிலங்கமள இந்திய 

ஒன்றியத்திற்குள் நிறுவவவா பாராளுைன்றத்திற்கு அதிகாரைளிக்கிறது. 

 

சரத்து 3 . ஒரு புதிய ைாநிலத்மத உருவாக்குதல், பரப்புகள், எல்மலகள் 

ைற்றும் தபயர்கமள ைாற்றுதல்: 

 

இந்திய ஒன்றியத்திற்குள் ஒரு புதிய ைாநிலத்மத உருவாக்க முடியும்.வைலும், ஏற்கனவவ 

இருக்கும் ைாநிலங்களின் பரப்புகமள, எல்மலகமள அல்லது தபயர்கமள ைாற்றவும் முடியும். 

 

https://athiyamanteam.com/courses/rrb-je-2019/


athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 ______________________________________________________  

 
Free Tests PDF available at  https://athiyamanteam.com 

இப்பிாிவின்படி பாராளுைன்றம் ஒருசட்டத்தின் வாயிலாக 

 

1. ஒரு ைாநிலத்தின் எல்மலமயப் பிாிப்பதாவலா அல்லது இரண்டு 

அல்லது அவற்றிற்கு வைற்பட்ட ைாநிலங்கமள அல்லது ைாநிலங்களின் பகுதிகமள 

இமைப்பதாவலாஅல்லது எந்த எல்மலமயயாவது 

ஏதாவது ஒரு ைாநிலத்தின் பகுதியுடன் இமைப்பதாவலா ஒரு புதிய 

ைாநிலத்மத உருவாக்கலாம். 

 

2. எந்த ைாநிலத்தினுமடய பரப்மபயும் குமறக்கச் தசய்யலாம். 

 

3. எந்த ைாநிலத்தினுமடய எல்மலமயயும் ைாற்றலாம் 

 

4. எந்த ைாநிலத்தினுமடய தபயமரயும் ைாற்றலாம். 

 

சரத்து 3: கீழ் ைவசாதா நிமறவவற்றப்படல்: 

 

1. குடியரசுத்தமலவாின் பாிந்துமரயின்படி ைவசாதா நாடாளுைன்றத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தவவண்டும். 

 

2. குடியரசுத்தமலவர் பாதிக்கப்படும்அந்த ைாநில சட்டைன்றத்திற்கு தனது கருத்மத 

குறிப்பிட்ட கால அளவிற்குள் ததாிவிக்க அனுப்பப்படல் வவண்டும். 

 

3. எனினும் அந்த ைாநில சட்டைன்றம் தவளியிடும் கருத்து குடியரசுத்தமல 

வமரவயா அல்லது நாடாளுைன்றத்மதவயா கட்டுப்படுத்தாது. 

 

4. இவ்வாறு ைாற்றி அமைக்கும் ைவசாதாபாராளுைன்றத்தில் சாதாரை 

தபரும்பான்மையுடன் சாதாரைசட்டம் வாயிலாக நிமறவவற்றப்படவவண்டும். 

 

5. ஆனால் இவ்வுறுப்பின்படி இந்திய நிலப்பகுதிமய அயல்நாட்டிற்கு 

தகாடுக்க முடியாது. அப்படி ஏதாவது ஒரு நிலப்பகுதிமய தகாடுப்பததன்றால் சரத்து 368 

கீழ்சட்டதிருத்தம் தசய்யவவண்டும். தற்தபாழுது 29 ைாநிலங்களும், 7 யூனியன் பிரவதசங்களும் 

உள்ளது. 

 

 சரத்து 4. எவ்வாறு, புதிய ைாநிலங்கமளஉருவாக்கலாம் அல்லது ைாற்றியமைக்கலாம் என்ற 

வழிமுமறமயஎடுத்துக் கூறுகிறது. 
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 நாம் ஏற்கனவவ பார்த்தது வபாலவவ சிறப்பு நமடமுமறகமளப் 

பின்பற்றாைவலவய எந்ததவாரு சட்டத்மதயும் இயற்றுவது வபால சாதாரை 

தபரும்பான்மையில் இச்தசயமல வைற்தகாள்ளலாம். 

 

சுவதச ைாநிலங்கள் இமைப்பு : 

 

❖ இந்திய விடுதமலச் சட்டம் 1947,இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற இரு 

❖ நாடுகமள உருவாக்கியது. 

❖ அப்வபாது இந்திய எல்மலக்குள் 565  சுவதச ைன்னராட்சிப் பகுதிகள்அமைந்திருந்தன. 

❖ இப்பகுதிகள் யாவும் இந்தியா வுடன் இமைவதற்வகா அல்லது பாகிஸ்தானுடன் 

இமைவதற்வகா அல்லது தனித்து சுதந்திர நாடுகளாக இயங்கவவா இந்திய 

விடுதமலச் சட்டம் 1947 வழி தசய்தது. 

❖ ஏறத்தாழ 562 சுவதசி அரசுகள் இந்திய யூனியனுடன் இமைந்தன. 

❖ ைீதமுள்ள 3 சுவதச அரசுகளான மைதராபாத், ஜுனாகத் ைற்றும் காஷ்ைீர் 

இமைப்பிற்கு ைறுத்துவிட்டன. 

 

1. காஷ்ைீர் - 1948 இமைக்கப்பட்டது. 

 

2. மைதராபாத் - 1948 காவல்துமற நடவடிக்மகயாலும்,  

 

3. ஜுனாகர் - 1949  ஒப்பந்தம் ைக்கள் வாக்தகடுப்பு  மூலைாகவும் இந்தியாவுடன் 

இமைக்கப்பட்டன. 

 

சர்தார் வல்லபாய் பட்வடல்ைற்றும் வி.பி.வைனன் ஆகிவயார் தனது அரசியல் திறமையினாலும் 

கடுமையானநடவடிக்மககளாலும் அந்தப்பகுதிகமள இந்திய யூனியனுடன்இமைத்தார். 

 

தைாழிவாாியான ைாநிலங்கள் உருவாக்கம்: 

 

❖ 1920 ஆம் ஆண்டு அளவிவலவய காங்கிரஸ் கட்சியின்  அமைப்புகள் தைாழியின் 

அடிப்பமடயில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இயக்கத் ததாடங்கின. 

 

❖ விடுதமல அமடந்த பின்னர் தைாழியின் அடிப்பமடயில் ைாநிலங்கள் ைாற்றி 

அமைக்கப்பட வவண்டும் என்ற வகாாிக்மக வலுவமடந்தது. 
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❖ இந்தியாவில் 845 தைாழிகள் வபசப்படுகின்றன. இவற்றுள் 22-தைாழிகள் 

அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

❖ இக்வகாாிக்மகமய ஆராய்வதற்காக இந்திய அரசு திரு.எஸ்.வக.தார் அவர்கள் 

தமலமையில் ஒரு குழு ஒன்றிமன ஜுன் 1948ல் அமைத்தது.  

 

❖ அக்குழு டிசம்பர் 1948ல் அறிக்மக சைர்ப்பித்தது. தார்க்குழுவானது 

ைாநிலங்கள் நிர்வாக வசதிகளின்அடிப்பமடயிவலவய பிாிக்கப்பட வவண்டுவையன்றி 

தைாழியின் அடிப்பமடயில் பிாிக்கப்படக் கூடாது எனக் கருத்து 

ததாிவித்தது.இக்குழுவின் முடிவுகள் திருப்தி அளிக்காததால் ஜவைர்லால் 

வநரு,  வல்லபாய் பட்வடல், பட்டாபி சீத்தாராமையா ஆகிவயார் தமலமையில் ைீண்டும் 

JVP  குழு நவம்பர் 1948-ல் அமைக்கப்பட்டது. 

❖ இக்குழுவும் தைாழி அடிப்பமடயிலான ைாநிலப் பிாிவிமனமய நிராகாித்தது.எனினும், 

தபாட்டி ஸ்ரீராைலு என்பவர் தனி ஆந்திர ைாநிலம் (1953) வகட்டுப்வபாராடி உண்ைா 

வநான்பிருந்து உயிர்விட்டார். 

❖ இதனால்,1953 ஆம் ஆண்டு தசன்மன ைாகாைத்தில் இருந்து ததலுங்கு வபசும் 

பகுதிகள் பிாிக்கப்பட்டு, முதல் தைாழிவாாி  ைாநிலைாக ஆந்திரா உருவாக்கப்பட்டது. 

 

❖ தனி ஆந்திர ைாநிலம் உருவானமதத்ததாடர்ந்து பிற பகுதிகளும்தைாழிவாாியாகப் 

பிாிவிமனக்வகாாிக்மகமய முன் மவத்தன. 

 

❖ இதனால் பசல் அலி, வக.எம்.பனிக்கர் ைற்றும் வக.என்.குன்ஷ்ரு ஆகிவயாமரக் 

தகாண்ட மூவர் குழு1953ல் அமைக்கப்பட்டது. அது தனது அறிக்மகமய 1955-ல் 

சைர்ப்பித்தது.  

 

❖ இக்குழுவானது தைாழிவாாி ைாநில ைறுசீரமைப்மப ஏற்றுக் தகாண்டது. எனினும், ஒரு 

தைாழி ஒரு ைாநிலம் எனும் தகாள்மகமய நிராகாித்தது. 

 

❖ இந்தியாவின் ஒற்றுமைவய முதன் முமறயான காரைியாக கைக்கில் 

தகாள்ளப்படவவண்டும் என்று கூறியது.வைலும், இக்குழு நமடமுமறயில் இருந்து 

நான்கு வமக ைாநிலங்கமளப் பகுப்பிமன நீக்கக் வகாாியது. 

 

❖ 1955-ல் இக்குழுவின் அறிவுமரகமள ஏற்று ைாநில ைறுசீரமைப்பு சட்டம்(1956) 

நிமறவவற்றப்பட்டது.இதன்படி 14 ைாநிலங்களும் 6 யூனியன் பிரவதசங்களும் நவம்பர் 

1,1956-ல் உருவாக்கப்பட்டன. 
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1950-க்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட ைாநிலங்கள் : 

 

ஆந்திரப்பிரவதசம் தைட்ராஸில் சில பகுதிகமளயும் வசர்த்து ஆந்திரப்பிரவதச ைாநிலச் சட்டம் 

1953-ஆம்ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 

1. குஜராத் ைற்றும் ைைாராஷ்டிரா : 

பம்பாய் (ைறுசீரமைப்பு) 1960ன்படி பம்பாய் ைாநிலம் குஜராத் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா என்ற 

இரு ைாநிலங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டது. 

 

2. வகரளா ைாநில ைறுசீரமைப்புச் சட்டம்: 

1956-ன்படி (நவம்பர்)உருவாக்கப்பட்டது. இது திருவாங்கூர் ைற்றும் தகாச்சின் ஆகிய 

பகுதிகமளஉள்ளடக்கியது. 

 

3. கர்நாடகா: அரசர்களால் ஆளப்பட்ட மைசூர் ைாநிலத்தில் இருந்து ைாநில ைறுசீரமைப்புச் 

சட்டம் 1956-ன்படி உருவாக்கப்பட்டது. 1973-ல் கர்நாடகா என்று தபயர் ைாற்றப்பட்டது. 

 

4. நாகலாந்து: நாகலாந்து ைாநிலச்சட்டம் 1962ன்படி இம்ைாநிலம் அஸ்ஸாைிலிருந்து 

பிாிக்கப்பட்டது. 

 

5. அாியானா:  பஞ்சாப் ைாநிலத்திலிருந்துபஞ்சாப் ைறுசீரமைப்புச் சட்டம் 1966-ன்படி 

இம்ைாநிலம் அஸ்ஸாைிலிருந்து பிாிக்கப்பட்டது. 

 

6. இைாசலப் பிரவதசம் : யூனியன் பிரவதசைாக இருந்த இைாச்சலப்பிரவதசம், 

இைாச்சலப்  பிரவதசைாநிலச் சட்டம் 1970-ன்படி ைாநில அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தப்பட்டது. 

 

7. வைகாலயா : இது 23 அரசியலமைப்புதிருத்தச் சட்டம் 1969-ன்படி முதலில் அஸ்ஸாைில் 

இருந்துதுமை ைாநிலைாக பிாிக்கப்பட்டது. 

 

8. பின்னர் 1971ம் ஆண்டு வடகிழக்குபகுதிகள் (ைறுசீரமைப்பு) சட்டம்1971-ன்படி 

முழுமையான ைாநில அந்தஸ்து தபற்றது. 

 

9. ைைிப்பூர், திாிபுரா : இந்த இரண்டுைாநிலங்களும் வடகிழக்கு பகுதிகள் 

(ைறுசீரமைப்பு) சட்டம் 1971-ன்படி யூனியன் பிரவதசைாக இருந்து ைாநில அந்தஸ்துக்கு 

உயர்ந்தது. 
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10.சிக்கிம்: 35-வது அரசியலமைப்புதிருத்தச் சட்டம் 1974ன்படி சிக்கிைிற்கு இமை ைாநில 

அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. 

 

11.ைிவசாரம் : ைிவசாரம் ைாநிலச் சட்டம் 1986-ன்படி முழுமையான ைாநில 

அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தப்பட்டது. 

 

12.அருைாச்சலப் பிரவதசம் :அருைாச்சலப் பிரவதச ைாநிலச் 

சட்டம் 1986-ன்படி முழுமையான ைாநில அந்தஸ்து தபற்றது. 

 

13.வகாவா : யூனியன் பிரவதசங்களான வகாவா, மடயு, டாைன் 

ஆகியவற்றிலிருந்து வகாவா பிாிக்கப்பட்டு வகாவா, டாைன் ைற்றும் மடயூ ைறுசீரமைப்புச் 

சட்டம் 1987-ன்படி ைாநில அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. ஆனால், டாைன் ைற்றும் மடயூ 

ஆகியன யூனியன் பிரவதசங்களாகவவ உள்ளன. 

 

14.சட்டிஸ்கர் : 2000 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1 ஆம் நாள் ைத்திய 

பிரவதசத்திலிருந்து பிாிக்கப்பட்டு அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டம் 2000ன்படி 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

15.உத்திராஞ்சல் : 2000 ஆம் ஆண்டுநவம்பர் 9 ஆம் நாள் உத்திரப் பிரவதசத்திலிருந்து 

பிாிக்கப்பட்டுஅரசியலமைப்புத் திருத்தச்சட்டம் 2000ன்படி உருவாக்கப்பட்டது. 

 

16.ஜார்கண்ட் : 2000 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 12ஆம் நாள் பீகார் ைாநிலத்திலிருந்து 

பிாிக்கப்பட்டு,அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டம் 2000ன்படி உருவாக்கப்பட்டது. 

 

யூனியன் பிரவதசங்கள்: 

 

• 7வது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம்1956ன் மூலம் பிாிவு A,B ைற்றும் C என்ற 

ைாநிலங்களின் வமககளும் பிாிவு D ன் கீழ் வமகப்படுத்தப்பட்டன.  

 

• வைலும் இந்தியா முழுமையுைாக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்கள் என்று 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

• ைாநிலங்கள் அல்லது ைாகாைங்கள்என்பமத ைத்திய அரசுடன் கூட்டாட்சி உறவு 

தகாண்ட அரசியலமைப்பு அலகுகளாகும்  

 

• அரசியலமைப்பின் சரத்து 1ன் படி பாரதைாகிய இந்தியா ைாநிலங்களின் ஐக்கியைாகும். 
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• பின்வரும் அடிப்பமடயில் யூனியன் பிரவதசங்கள் அந்தஸ்து ைாநிலங்களின் 

அந்தஸ்தில் இருந்து வவறுபடுகிறது. 

 

1) அமவ அரசியலமைப்பின் கூட்டாட்சி கட்டமைப்பின் பகுதிகளல்ல. எனவவ அமவ 

அதிகார பங்கீட்டில்பங்வகற்பதில்மல. 

 

2) அமவ குடியரசுத் தமலவரால் நியைிக்கப்படும் துமைநிமல ஆளுநர்கள் அல்லது 

தமலமை ஆமையர்கள் மூலைாக வநரடியாக ைத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும். 

 

3) தற்வபாது 7 யூனியன் பிரவதசங்கள்உள்ளன. அந்தைான் நிக்வகாபார் 

a. தீவுகள், சண்டிகர், தடல்லி, டாைன் ைற்றும் மடயூ, தாதர் நாகர் ைவவலி, 

லட்சத்தீவுகள் ைற்றும் பாண்டிவசாி. 

 

யூனியன் பிரவதசங்களின் நிர்வாகம் 

(Administration of the Union Territories (UTs)): 

 

• யூனியன் பிரவதசங்களின் நிர்வாகம் அதன் துமைநிமல ஆளுநர் அல்லது தமலமை 

ஆமையமர நியைிக்கும் குடியரசுத் தமலவாின் வநரடிக்கட்டுப்பாட்டின் கீவழவய 

இருக்கும். 

 

• பாராளுைன்றத்திற்கு பின்வரும் அதிகாரங்கள் உள்ளன.  

• தனது தசாந்த சட்டசமபகமள உமடய தடல்லி ைற்றும் பாண்டிவசாி ஆகியவற்மற 

தவிர ைற்ற யூனியன் பிரவதசங்களுக்கு சட்டங்கள் இயற்றலாம். 

 

• ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற்பட்ட யூனியன் பிரவதசங்களுக்கு ஒரு உயர்நீதிைன்றத்மத 

அமைக்கவவா அல்லது அவற்றுக்கு அருகில் உள்ள உயர்நீதிைன்றத்திற்கு அந்த 

யூனியன் பிரவதசங்களின் வைல் அதிகாரம் உண்டு என்று அறிவிக்கவவா இயலும். 

 

• யூனியன் பிரவதங்களிவலவய தடல்லிக்கு ைட்டுவை அதன் தசாந்த உயர்நீதிைன்றம் 

உள்ளது. ைற்ற யூனியன் பிரவதசங்களுக்கும் அதன் உயர்நீதிைன்றங்களுக்கும் 

பின்வருைாறு உயர்நீதி ைன்றங்கமளப் தபற்றுள்ளன. 

 

• புதுச்வசாி ஒன்றிய பகுதி சட்டைன்றம், புதுச்வசாி (நிர்வாக) சட்டம், 1962ன்படிகீழ்பிாிவு 

239  A ல் அமைக்கப்பட்டது.  
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• பிாிவு 239  AA மூலம் தடல்லி சட்டைன்றம் வதசிய தமலமையக ஒன்றியைாக 

அமைக்கப்பட்டது. 

 

• பாண்டிச்வசாியின் சட்டசமப கூட்டத்ததாடர் நமடதபறாத வபாது குடியரசுத் தமலவர் 

விதிமுமறகமளயும் கட்டுப்பாடுகமளயும் வகுக்கலாம்.  

• யூனியன் பிரவதசங்களில் ஜனநாயக கட்டமைப்மப சட்டத்தின் முன் அமைக்க 

குடியரசுத்தமலவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. 
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