












































































































































































































































































































































































































































































மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு

தெடாகுதி - I
அரசியல் அறிவியல்

தொகுதி - II

அரசியல் அறிவியல்

மேல்நிலை முெைாம் ஆண்டு

தீண்டாமை ைனிதநேயைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழேடாடு அரசு விமையிலைடாப் ெடா்நூல வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை

தமிழேடாடு அரசு
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தமிழ்நாடு அரசு விலையிலைநாப் பநாடநூல வழங்கும் திடடத்தின் கீழ வவளியிடப்படடது

பள்ளிக் கல்வித்துலை
தீணடநாலை ைனிதந்யைற்ற வெயலும் வபருங்குற்றமும் ஆகும்
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II

நூல் அச்டாக்கம்

பநாடநூல உருவநாக்கமும் வதநாகுப்பும்

ெமிழ்டாடு அரசு

முதல பதிப்பு - 2019
(புதிய பநாடத்திடடத்தின் கீழ 
வவளியிடப்படட நூல)

ைநாநிைக ்கலவியியல ஆரநாய்ச்சி
ைறறும் பயிறசி நிறுவனம்
© SCERT 2019

தமிழ்நாடு பநாடநூல ைறறும்
்கலவியியல பணி்கள் ்கழ்கம்
www.textbooksonline.tn.nic.in

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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புத்ெகத்திலை எவ்டாறு பயனபடுத்து்து?

III

அறிமுகம் விலரவு குறியீடு

அைல்கப் பறறிய ஓர் சுருக்கைநான 
விளக்கம்.

கறைலின ம்டாக்கஙகள்

த்யல்படாடு

அநதநத அைகு்களின் முடிவில ைநாணவர்்கள் 
எதலனக ்கறறுக வ்கநாள்ள நவணடும் என்்ற 
எதிர்பநார்ப்பிலன விளககுகி்றது.

ைநாணவர்்கள் தங்்களின் அறிலவ நைலும் 
விரிவுபடுத்திக வ்கநாள்வதற்கநா்க அவர்்கலளச் 
வெயலூக்கப்படுத்தப் பயன்படும் பலநவறு 
த்கவல்கலள உள்ளடககிய ஓர் குறியீடநாகும்.

ெக்ல் தெடா்ர்பு 
தெடாழில்நுடபம்
மின்னணு ெநாதனங்்களின் மூைம் 
ைநாணவர்்களின் ்கற்றறிதல ைறறும் சி்றநத 
்கறறுவித்தல முல்ற்கலளயும் உள்ளடககியது.

்ம் பநாடத்திலனப் பறறி நைலும் சி்றப்பநா்க 
புரிநது வ்கநாள்வதற்கநான ஒரு கூடுதல 
வெயைநாகும்.

வி்டாெம்
ைநாணவர்்களுககிலடநய ஓர் பிரச்ெலனலய 
பறறிய முல்றயநான விவநாதத்லத ்டத்தி அதன் 
மூைம் ஒரு புதிய ்கருத்துத் வதநாகுப்பிலன 
புரிநது வ்கநாள்ளுைநாறு வெய்வதநாகும்.

்லரப் விளக்கஙகள்

அரசியல நி்கழவு்களின் ந்கநாடபநாடு ைறறும் 
்லடமுல்ற ஆகியலவ்கலள இலணத்து 
முல்றப்படியநா்க விளக்க உதவும் ஒரு வலரபடம்.

மேறமகடாள் நூல்கள்

பநாடங்்களில கூ்றப்படடுள்ள ்கருத்துக்கலள 
்ன்்றநா்கப் புரிநது வ்கநாள்ளுவதற்கநா்க 
ைநாணவர்்கள் படிக்க நவணடிய நூல்களின் 
படடியல.

உஙகளுக்குத் 
தெரியுேடா?

ஒரு த்கவலைப் பறறிய வியப்பநான 
்கருத்துக்கலள ைநாணவர்்களுககுத் 
தருதல.

நிகழ்டாய்வு
உணலையநா்க வநாழகல்க சூழலில நி்கழநத 
ஒரு ெம்பவத்திலனப்பறறி அறிவியல 
அடிப்பலடயில ஆய்நது எய்தப்படும் ஒரு 
ஆய்வு முடிவநாகும்.

அருஞத்டாறதபடாருள்

பநாடத்தில கூ்றப்படடுள்ள சிை சி்றப்பநான 
ைறறும் அதி்க பரிச்ெயமிலைநாத சி்றப்புச் 
வெநாற்கலள ைநாணவர்்கள் புரிநது  
வ்கநாள்வதற்கநா்க வ்கநாடுக்கப்படும் ஒரு  
விளக்கைநாகும்.

வ்கநாடுக்கப்படடுள்ள உள்ளடக்கத்திறகு 
நைலும் கூடுதைநா்க உள்ளீடு வெய்தல.

ஒரு பநாடத்திலனப்பறறி வதளிவநா்க புரிநது 
வ்கநாள்வதற்கநா்க ்டத்தப்படும் ஒரு 
்கருத்துப் பரிைநாற்றைநாகும்.

அறிவுப் தபடடிகள்

உலரயடா்ல்

மேலும் கூடுெைடாக 
படிப்பெறகடாை நூல்கள்

பநாடங்்களில கூ்றப்படடுள்ள 
்கருத்துக்கலளப்பறறிய விரிவநான 
நைலத்கவல்கலள வப்றவிரும்பும் ைநாணவர்்கள் 
படிக்க நவணடிய நூல்களின் படடியல.

்லைத்ெள 
இலைப்புகள்

வலைத்தளங்்களின் இலணப்பு்களநால 
கிலடககும் த்கவல்களின் இலணயதளப் 
படடியல.

Leanpub

குறிப்பி்த்ெக்க 
மேறமகடாள்
தலைசி்றநத அரசியல சிநதலனயநாளர்்களின் 
்கருத்து்கலள ைநாணவர்்களிலடநய அவர்்களின் 
அறிவுப்வபருக்கத்திற்கநா்க எடுத்தநாள்வதநாகும்.

ேதிப்பிடுெல்

பநாடத்த்கவல்கலள ைநாணவர்்கள் புரிநது 
வ்கநாணட விதம் பறறி ெரியநான முடிவிலன 
எய்துவதற்கநானது.

முக்கிய த்டாறகள்

முககியைநான வநார்த்லத்கலள 
ைநாணவர்்கள் தமிழப்படுத்தி புரிநது 
வ்கநாள்வதற்கநா்க உதவுவதநாகும்.

நிகழ 
ஆய்வு

குறிப்பி்த்ெக்க 
மேறமகடாள்
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VIII

ெலைப்பு தபடாருள்க்கம் பக்கம்

அைகு : 1 

இந்திய அர்லேப்பு

1.1  அரெலைப்பின் வபநாருள், பணி்கள் ைறறும் 
முககியத்துவம்

1.2 இநதிய அரெலைப்பின் மூை ஆதநாரங்்கள்
1.3  இநதிய அரெலைப்பின் சி்றப்பியலபு்கள்
1.4  இநதியநாவில ்நாடநாளுைன்்ற ைக்களநாடசி
1.5 இநதிய அரெலைப்புச் திருத்தச்ெடடங்்கள்

1

அைகு : 2 

்ட்ேனைம்

2.1 ஒன்றியச் ெடடைன்்றம்: ்நாடநாளுைன்்றம்
2.2 ்நாடநாளுைன்்றம்: ைக்களலவ, ைநாநிைங்்களலவ
2.3 ெடடம் இயறறும் ்லடமுல்ற்கள்
2.4  ெடடைன்்றத்தின் அலைப்பு, அதி்கநாரம் ைறறும் 

வெயலபநாடு்கள்
2.5  திருத்தச்ெடடங்்களுக்கநான ்லடமுல்ற்கள் ைறறும் 

வழிமுல்ற்கள்
2.6  ைநாநிைச் ெடடைன்்றம்: ்கடடலைப்பு, அதி்கநாரம்  

ைறறும் வெயலபநாடு்கள்
2.7  ைநாநிைச் ெடடைன்்றத்தின் குழுக்கள் ைறறும் 

அதி்கநாரி்களும்

29

அைகு : 3 
ஆடசித்துலை

3.1 அறிமு்கம்
3.2 குடியரசுத்தலைவர்
3.3 குடியரசுத் துலணத்தலைவர்
3.4 பிரதைர் ைறறும் அலைச்ெர்்கள் குழு
      3.4.1 பிரதைர்
      3.4.2 ைத்திய அலைச்ெர்்கள் குழு
      3.4.3 ஒன்றிய அலைச்ெர்்கள் குழு
3.5 ஆடசித்துல்ற: ைநாநிைங்்கள்
      3.5.1 ஆளு்ர்
      3.5.2  முதைலைச்ெர் தலைலையில அலைநத 

அலைச்ெரலவ குழு

59

அைகு – 4

இந்திய நீதித்துலை

4.1 இநதிய நீதித்துல்றயின் பரிணநாை வளர்ச்சி
4.2 இலட ்கநாைத்தில இநதியநாவில நீதித்துல்ற அலைப்பு
4.3 ்வீன இநதியநாவில நீதித்துல்ற அலைப்பு
4.4 இநதிய உச்ெநீதிைன்்றம்

4.5  நீதித்துல்றச் சீரநாய்வு வபநாது ்ை வழககு ைறறும் 
நீதித்துல்ற வெயலபநாடடு முல்ற

4.6  அரெலைப்பு, நிர்வநா்கச் ெடடம் ைறறும் இநதியத் 
தணடலனச் ெடடம்

83

தபடாருள்க்கம்
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IX

அைகு – 5

இந்தியடாவில் 
கூட்டாடசி

5.1 கூடடநாடசியின் வபநாருள்

5.2 ைத்திய – ைநாநிை அதி்கநாரப் பகிர்வு

      5.2.1 ெடடைன்்ற அதி்கநாரப் பகிர்வு

      5.2.2 ஆடசித்துல்ற அதி்கநாரப் பகிர்வு

      5.2.3 நிதி அதி்கநாரப் பகிர்வு

5.3 கூடடு்றவு கூடடநாடசி

5.4 ைநாநிைங்்களுககிலடநயயநான ்தி நீர் பிரச்ெலன

5.5 இநதிய கூடடநாடசியில பிரச்ெலன்களும் நதலவ்களும்

      5.5.1 நிர்வநா்கச் சீர்திருத்தங்்கள் குழு

      5.5.2 இரநாஜைன்னநார் குழு

      5.5.3 ெர்க்கநாரியநா குழு

      5.5.4 புன்ச்சி குழு

      5.5.5 வவங்்கடவெலலையநா குழு

111

அைகு – 6

இந்தியடாவில்  
நிர்்டாக  அலேப்பு

6.1 இநதியநாவில நிர்வநா்கக ்கடடலைப்பு

6.2  அலைச்ெ்கம், துல்ற்கள், வநாரியங்்கள் ைறறும் 
ஆலணயங்்கள்

6.3 பணியநாளர் நிர்வநா்கம்

      6.3.1  குடிலைப் பணி்கள் – வபநாருள் ைறறும் 
சி்றப்பியலபு்கள்

      6.3.2  அலனத்து இநதியப் பணி்கள், ைத்தியப் பணி்கள் 
ைறறும் ைநாநிைப் பணி்கள்

      6.3.3  ஒன்றிய அரசுப் பணியநாளர் நதர்வநாலணயம் – 
அலைப்பு, அதி்கநாரங்்கள், பணி்கள் ைறறும் விதி்கள்

      6.3.4 ைநாநிை அரசுப் பணியநாளர் நதர்வநாலணயம்

      6.3.5 பணியநாளர் நதர்வு ஆலணயம்

6.4 நதர்தல ஆலணயம்

6.5  இநதிய தலைலைக ்கணககுத் தணிகல்கயநாளர் 
அலுவை்கம்

6.6 நிதி நிர்வநா்கம்

      6.6.1  நிதிநிலை அறிகல்க தநாக்கலும் அைைநாக்கமும்

      6.6.2 இநதியநாவின் வரிவல்க்கள்
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அைகு – 7

மெ் கட்லேப்பின 
்்டால்கள்

7.1 சுநதெ அரசு்கள் ஒன்றிலணப்பு

7.2  வைநாழிவநாரி அடிப்பலடயில ைநாநிைங்்கள் ைறுசீரலைப்பு

7.3  ைநாநிைங்்கள் ைறுசீரலைப்புககு பி்றகு இநதியநா

7.4  நதெ ்கடடலைப்பில ெமூ்க, வபநாருளநாதநார ைறறும் 
அரசியல ெவநால்கள்

7.5  தமிழ்நாடு ைநாநிைம் உருவநாக்கப்படுதல

176

பிறம்ர்க்லககள்
I.  இநதியநாவின் அரெலைப்புத் திருத்தச்ெடடங்்கள்  

(1 முதல 103வலர திருத்தச்ெடடம்)

II. இநதியநாவில உயர் நீதிைன்்றங்்கள் 
208

X

மின்நூல ைதிப்பீடு இலணய வளங்்கள் 

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீடரடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவ�ாம்! எப்படி?
• 	உங்கள்	திறன்	பேசியில்	கூகுள்	playstore	க்கொண்டு	DIKSHA	கெயலியய	ேதிவிறக்கம்	கெய்து	நிறுவிகக்கொள்்க.	
• 	கெயலியய	திறந்தவுடன்,	ஸப்கன்	கெய்யும்	கேொத்தொயை	அழுததி	ேொடநூலில்	உள்்ள	வியைவு	குறியீடு்கய்ள	ஸப்கன்	கெய்யவும்.	
• 	தியையில்	ப்தொன்றும்	ப்கமைொயை	ேொடநூலின்	QR	Code	அருகில்	க்கொண்டு	கெல்்லவும்.	
• 	ஸப்கன்	கெய்ை்தன்	மூ்லம்.	அந்த	QR	Code		உடன்	இயைக்கபேட்டுள்்ள	மின்	ேொட	ேகுதி்கய்ள	ேயன்ேடுத்த்லொம்.	
குறிப்பு:		இயையசகெயல்ேொடு்கள்	மற்றும்	இயைய	ை்ளங்களுக்கொை	QR	code	்கய்ள	Scan	கெய்ய	DIKSHA	அல்்லொ்த	ஏப்தனும்	ஓர்	 

QR	code	Scanner	ஐ	ேயன்ேடுத்தவும்.			
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  இந்திய அரசமைப்பின் ப�ொருள், இயல்பு, முக்கியத்துவம் ஆகிய 
ப�ொருணமைகள் குறித்து இந்்த அலகு விவரிக்கின்்றது.

  இந்திய அரசமைப்பு ்தத்துவத்தின் உள்்ொரந்்த ந�ொக்கஙகம் இந்்த அலகு வழஙகுகி்றது.

  இந்்த அலகில் இந்திய அரசமைப்பு உருவொக்கத்தின் நைன்மைகம் மு்தன்மை�டுத்துகி்றது.

  அரசமைப்ம� உருவொக்கியவரகளுக்கு அரசமைப்பில் நசரப்�்தற்கும் உந்து்தலொகவும் இருந்்த 
மூல ஆ்தொரஙகம் அமையொ்ப்�டுத்துகி்றது.

  இந்திய அரசமைப்பின் சி்றப்புக்கூறுகம் இந்்த அலகு வி்க்குகி்றது.

  இந்்த அலகில் இந்தியொவில் பசயல்�டுகின்்ற மும்றயிலொன ைக்க்ொட்சியிமன 
ப்தளிவு�டுத்துகி்றது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

1
Leanpub

1.1  அரசமைப்பின் ப�ோருள், �ணிகள் 
ைறறும் முககியத்துவம்

கொலனி ஆட்சிக்கொலத்தில் உருவொன 
�ைது ந்தசியத்்தன்மை அரசியல் 
விடு்தமலக்கொக ைட்டுைல்லொைல் �ல்நவறு 
�குதிகளின் (பிற்கொலத்தில் ைொநிலஙகளின்) 
ஒருஙகிமைப்பு, அரசமைப்பு மையைொ்தல் 
(சட்ைைொ்தல்)  ைற்றும் ைக்க்ொட்சிையம் 
ஆகியவற்றுக்கொகவும் ந�ொரொடி வந்துள்்து.

இந்தியொ ஒரு �ண�ொட்டு நவற்றுமை 
பகொணை �ொடு என்்ற ந�ொதிலும் இந்தியரகள் 
அமனவரும் �ல வமககளில் ஒவபவொருவரும் 
ஒருவருக்பகொருவர சொரந்தும் 
ஒத்துமழப்புைனும் உள்்னர. இந்்த �ொட்டின் 
ைக்கள் அமனவரும் ஒருமைப்�ொட்டுைன் வொழ 
சில குறிப்பிட்ை அடிப்�மை விதிகள் ைற்றும் 
ஒழுஙகுமும்றகள் பகொணடிருப்�து 
அவசியைொகி்றது. இத்்தமகய விதிகள், 
ஒழுஙகுமும்றகள் இல்மலபயன்்றொல் 
ைக்க்ொட்சி நிமலத்திருக்கொது. அந்நிமலயில் 
ைக்களின் நிமல �ொதுகொப்�ற்்ற்தொக இருக்கும். 
கொலனிய ஆட்சிக்கொலத்தில் இந்தியொ 
ஆஙகிநலய அரசொல் பி்றப்பிக்கப்�ட்ை 
சொசனஙகள் (Charters), ஆட்சிக்குழு சட்ைஙகள் 
(council Acts), கொலனியொட்சிக்கொல இந்திய 
அரசொஙகச் சட்ைம் (Government of India act) 
ஆகியனவற்ம்ற அடிப்�மையொகக் பகொணநை 

இந்திய அரசமைப்பு

அ
ல

கு
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ஆ்ப்�ட்ைது. புதி்தொக எழுச்சிப�ற்்ற 
இந்தியொவின் இயக்கஙகளும் அ்தன் 
்தமலவரகளும் ஒரு வமரயறுக்கப்�ட்ை 
எழு்தப்�ட்ை புதிய அரசமைப்பின் 
அடிப்�மையில் புதிய இந்தியொ உருவொக்கப்�ை 
நவணடும் என்�ம்த விரும்பினர. மைய 
(ைத்திய) சட்ைைன்்றம் அரசமைப்பு நிரைய 
சம�யொக ைொற்்றப்�ட்ைது. ைொநிலஙகளின் 
(அரசுகளின்) ஒன்றியைொக, �ல் பிரிவுகளுக்கும் 
ஒருமைப்�ொட்டிமனயும் ஒருஙகிமைப்ம�யும் 
வழஙகும் கூட்ைொட்சிமய உருவொக்கும்  
வணைம் சமூகத்தில் நிலவும் �ல் அடுக்கு 
பிரிவுகள், வமகமைகள் ஆகியன 
அமனத்ம்தயும் ஒநர அரசொட்சியின் 
பகொமையின்கீழ் கூட்டிமைக்கும் வமகயில் 
புதிய அரசமைப்ம� முன்பைொழிய 
நவணடியிருந்்தது. 

ஒரு அரசமைப்பின் மிக முக்கியச் 
பசயல்�ொடு என்�து அந்்த அரசின் குடிைக்கள் 
அமனவருக்குள்ளும் அதிக�ட்சைொன 
ஒருஙகிமைப்ம� அனுைதிக்கக்கூடிய 
அடிப்�மை விதிகம் வழஙகுவது்தொன். ஒரு 
அரசு அமைக்கப்�ட்டு, அது ஆட்சி 
பசயவ்தற்கொன ந்தமவயொன விதிகம்க் 
பகொணை அமைப்பு்தொன் அரசமைப்பு 
என்�்தொகும். ஒரு அரசின் �ல �ொகஙகளுக்குத் 
ந்தமவயொன ஒதுக்கீடுகம் அரசமைப்பு 
வமரயறுக்கி்றது. இந்திய �ன்மைத்துவத்துக்கு 

பசயல�ோடு 

சிந்திககவும், இமைககவும், �கிரவும்

தமலப்பு :  அரசமைப்பு ‘�ொட்டின் அடிப்�மைச் 
சட்ைம்‘ என்று 
அமழக்கப்�டுகி்றது. 

இந்்த கருத்து குறித்து இரணடு அல்லது 
மூன்று ைொைவரகள் சிந்தித்து ்தஙக்து சக 
ைொைவர, இமை ைொைவர உைன் �கிரும் 
�டி ைொைவரகள் நகட்டுக் 
பகொள்்ப்�டுகி்றொரகள். வகுப்�ம்றயில் 
ஏந்தனும் இரணடு, மூன்று ைொைவரகளிைம் 
இது குறித்து ஆசிரியர நகள்விகள் 
எழுப்�லொம்.

ைொநிலஙகளின் ஒன்றியநை ந்தமவயொன்தொகும். 
இந்திய விடு்தமலப் ந�ொரொட்ை இயக்கஙகளும் 
ஒரு   ைக்க்ொட்சி வடிவிலொன அரசிமனநய 
விரும்பின. இ்தன்�டி �ொைொளுைன்்றநை �ைது 
அரசின் பகொள்மககம்யும் சட்ைஙகம்யும் 
முடிவு பசயகி்றது.

ஒரு சமூகத்தின் விருப்�ஙகம் 
நிம்றநவற்்றவும் ஒரு நீதி சமு்தொயத்துக்கொன 
வமரயம்றகம் உருவொக்கவும் 
அரசொஙகத்திற்கு அரசமைப்பு அதிகொரம் 
வழஙகுகி்றது. இந்திய அரசமைப்பின் 
�ொன்கொவது �ொகம் இந்திய சமூகத்தில் 
�ரவலொக நிலவும் �ல சிக்கல்கம் 
எதிரபகொள்ளும் சட்ைஙகம் அரசு 
உருவொக்கும்வமகயில் விதிகம்க் 
பகொணடுள்்து. ஒரு �ொட்டின் ைக்களின் 
அடிப்�மை அமையொ்ஙகம் அரசமைப்பு 
பவளிப்�டுத்துகி்றது. அரசமைப்பு 
உருவொக்கப்�டும் கொலகட்ைத்துக்கு முன்பு �ல 
இன, கலொச்சொர அமையொ்ஙகம் ஒரு 
சமு்தொயத்தின் ைக்கள் பகொணடிருக்கலொம்.  
அரசமைப்ம� முன்பைொழிந்து 
உருவொக்கப்�டும் அரசின் அடிப்�மைச் 
சட்ைஙகம் ஏற்றுக்பகொணை ஒரு அமைப்பு 
உருவொக்கப்�ட்ை பின்னர அந்�ொட்டின் ைக்கள் 
ஒநர அரசியல் அமையொ்த்ம்தக் 
பகொணடிருப்�ர. ஒரு ்தனி��ரின் இலக்குகள், 
அவொக்கள், சு்தந்திரம் ஆகியன ஒரு �ொட்டின் 
அரசமைப்பு ஒழுஙகு மும்றகளுக்கு 
இைக்கைொன்தொக அமைய நவணடும். ்தனது 
குடிைக்க்ொல் ஒருந�ொதும் மீ்றப்�ைொ்த சில 
குறிப்பிட்ை அடிப்�மைச் சட்ைஙகம் ஒரு 
அரசமைப்பு முன்பைொழிகி்றது. ஒரு �ொட்டின் 
ைக்களின் சில குறிப்பிைத்்தக்க அடிப்�மை 
உரிமைகம் ஒரு அரசமைப்பு �ொதுகொக்கி்றது. 
ஒரு �ொட்டின் அமனத்து குடிைக்கம்யும் ஒரு 
அரசமைப்பு �ொதுகொக்கி்றது. ஒரு �ொட்டின் 
ைத்திய அரசுக்கும் அந்�ொட்டின் ைொநில 
அரசுகளுக்கும் இமைநயயொன உ்றவிமனயும், 
�ல்நவறு ைொநிலஙகளுக்கிமைநயயொன 
உ்றவிமனயும் பகொணை ஒரு சட்ைகத்திமனயும் 
அது உருவொக்குகி்றது. உலகின் 
அரசமைப்புகளில் ப�ரும்�ொன்மையொனமவ 
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எழு்தப்�ட்ை ஆவைஙக்ொகக் 
கொைப்�டுகின்்றன; அமவ �ல பிரிவுகள், 
�ட்டியல்கம்க் பகொணடுள்்ன. இஙகிலொந்து 
அரசில் கொைப்�டுவது ந�ொன்று அரசமைப்ம� 
ஒநர ஆவைைொகக் பகொணடிரொ்த சில 
அரசுகளும் உள்்ன. இஙகிலொந்து அரசொனது 
ஏரொ்ைொன வழக்கஙகள், உைன்�ொடுகள் 
ைற்றும் வரலொற்று முன்னு்தொரைஙகள் 
ஆகியனவற்றின் ப்தொகுப்�ொக �ல 
அஙகஙகம்க் பகொணை அரசமைப்பிமனக் 
பகொணடுள்்து.

உருவோககம்

ஓர அரசமைப்பு எவவொறு 
�மைமும்றக்கு வந்்தது, அம்த யொர 
உருவொக்கியது, அ்தன் அதிகொர அமைப்புகம் 
என்ன என்�ன ந�ொன்்ற ்தகவல்கள் 
’அரசமைப்பு உருவொக்கம்’ என்்ற ப�யரொல் 
குறிக்கப்�டுகி்றது. உ்தொரைைொக, அபைரிக்க 
ஐக்கிய ைொநிலஙகளின் அரசின் அரசமைப்பு 
அஙகு ந்தசிய இயக்கம் பவற்றியமைந்்தம்தத் 
ப்தொைரந்து உருவொக்கப்�ட்ைது. ைக்கள் 
பிரதிநிதிகம்க் பகொணை ஒரு அரசமைப்பு 
நிரையசம�யொல் உருவொக்கப்�ட்ை 
சட்ைப்பூரவ அரசமைப்பு என்்ற சி்றப்பு, இந்திய 
அரசமைப்புக்கு உணடு. விடு்தமலயின் ந�ொது 
�ொட்டில் இருந்்த ைக்கள் பிரிவுகளில் 
ப�ரும்�ொன்மைநயொரின் ஒருமித்்த கருத்ம்த 
இந்திய அரசமைப்பு பிரதி�லிக்கி்றது. 

ை்தச்சொரபின்மை 
ந க ொ ட் � ொ ட் டி ம ன 
பின்�ற்்றொ்த அரசு 
ை்தச்சொரபு அரசு 
எனப்�டும். ை்த சொரபு 

அரசு என்�து ஒரு ை்தத்திமன அரசு 
ை்தைொகக் பகொணடிருக்கும். அந்்த அரசின் 
உயர �்தவிகள் அமனத்தும் அரசு ை்தத்ம்த 
பின்�ற்றுநவொருக்கு ைட்டும் 
ஒதுக்கப்�ட்டிருக்கும். ை்தச்சொரபு அரசு 
உ்தொரைஙகள் �ொகிஸ்தொன், வொடிகன் 
�கரம் ந�ொன்்றமவ ஆகும்.

ைதசசோர்பு அரசு

அரசமைப்ம� ப�ொதுவொக்பகடுப்புக்கு விட்டு 
அஙகீகொரம் ப�ற்்ற நிகழ்வுகள் சில �ொடுகளில் 
�மைப�றுகின்்றது. 

ப�ோதுவோகபகடுப்பு

சட்ைைன்்றஙகளில் ைக்கள் 
பிரதிநிதிக்ொல் விவொதிக்கப்�ட்டு 
நிம்றநவற்்றப்�டுவ்தற்கு ைொ்றொக ஒன்று 
அல்லது �ல நகள்விகளின் ப்தொகுப்பின் மீது 
வொக்கொ்ரகளின் ஒப்பு்தல்ப�்ற ந�ரடி 
வொக்பகடுப்பு �ைத்துவது ப�ொதுவொக்பகடுப்பு 
ஆகும். அரசின் ஒரு ்தரப்�ொல் நகள்விக்கு 
உட்�டுத்்தப்�டும் ப�றிசொர சிக்கல்கள் குறித்து 
முடிபவடுப்�்தற்கும், ்தனி��ரகள் 
முடிபவடுத்துக்பகொள்் விட்டுவிடுவந்த 
சி்றந்்தது என நிமனக்கும் உள்ளூர சிக்கல்கள் 
குறித்தும் ப�ொதுவொக்பகடுப்பு மும்ற 
�யன்�டுத்்தப்�டுவது உணடு. ஒரு சட்ைப்பூரவ 
ஏற்�ொைகவும், ்தனி��ருக்கு ப�ொதுைக்கள் 
அளிக்கும் அஙகீகொரைொகவும் முழு அதிகொரம் 
வழஙகப்�டுவ்தற்கு ஒப்பு்தலொகவும் ப�ொது 
வொக்பகடுப்பு �ொரக்கப்�டுகி்றது. 

இந்திய அரசமைப்பு அல்லது பின்னர 
பகொணடுவரப்�ட்ை திருத்்தஙகளில் 
ஒன்ந்றொகூை இதுவமர ப�ொதுவொக்பகடுப்புக்கு 
விைப்�ட்ைதில்மல. இந்திய ைக்க்ொட்சி 
மும்றயில் இது ஒரு பின்னமைவொக  
�ொரக்கப்�ைலொம் என்்ற ந�ொதிலும் 
அவவப்ந�ொது உருவொகிய சூழ்நிமலகள் 
ப�ொதுவொக்பகடுப்ம� நகொரக்கூடிய 
அ்வுக்குச் பசல்லவில்மல என்�தும் 
உணமை. இ்தன் ப�ொருத்்தப்�ொட்டிமன அறிய 
சுவிட்சரலொந்து �ொட்டின் ப�ொது 
வொக்பகடுப்புமும்றமய ஆயவது 
�யனுள்்்தொக அமையும்.

ஓர் அரசமைப்பின்  அம்சஙகள்

ஒரு சி்றந்்த அரசமைப்பு என்�து 
சமூகத்தின் அமனத்து பிரிவுகளின் 
எதிர�ொரப்புகளுக்கும் இைைளிப்�்தொக இருக்க 
நவணடும். ை்தம், சொதி, பைொழி அடிப்�மையில் 
�ொகு�ொடு பகொணை அரசமைப்புகள் �ொட்டின் 
அமனவரொலும் ஏற்கப்�ைொைல் ந�ொகலொம். 
அரசமைப்பின் அடிப்�மைச் சட்ைவிதிகந் 
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அ்தன் ்தன்மைமய பவளிப்�டுத்துகின்்றன. ்தன் 
குடிைக்கள் அமனவருக்கும் 
சு்தந்திரத்திமனயும், சைத்துவத்திமனயும் 
�ொதுகொக்கும் எந்்த அரசமைப்பும் 
பவற்றிகரைொன்தொகும். 

இந்தியோவில ைதசசோர்பின்மை

இந்திய அரசமைப்பின் 42வது 
திருத்்தச்சட்ைம், அரசமைப்பின் முகப்புமரயில் 
கூ்றப்�ட்டுள்் ‘இம்றயொணமை பகொணை 
குடியரசு’ என்�ம்த ‘இம்றயொணமை, 
சை்தரைம், ை்தச்சொர�ற்்ற ைக்க்ொட்சி குடியரசு’ 
என்றும் ‘�ொட்டின் ஒற்றுமை’ என்்ற 
பசொற்ப்றொைமர ‘�ொட்டின் ஒற்றுமை ைற்றும் 
ஒருமைப்�ொடு’ என்றும் விரிவு�டுத்தியது. 
ை்தச்சொரபின்மை, சை்தரைம் ஆகிய 
பகொள்மககள் அரசமைப்பின் பிரிக்கமுடியொ்த 
ப�றி என்�ம்த வலியுறுத்தும் வமகயில் 
முந்�ொள் பிர்தைர இந்திரொ கொந்தி 1976இல் 
ந்தசிய அவசரநிமலக் கொலத்தில் இந்்த 42-
வது திருத்்தத்ம்தக் பகொணடு வந்்தொர. 

ஒரு ்தனி��ர அல்லது ஒற்ம்ற 
நிறுவனத்திைம் அமனத்து அதிகொரஙகளும் 
குவிக்கப்�ட்ைொல் ்தவ்றொகப் �யன்�டுத்்தப்�ை 
வழிநயற்�டும் என்�்தொல் ஒரு சி்றந்்த 
அரசமைப்பில் அதிகொரஙகள் ்தனி ��ரிைநைொ 
ஒற்ம்ற நிறுவனத்திைநைொ 
குவிக்கப்�டுவதில்மல. இ்தமனபயொட்டி �ல 
அமைப்புகளுைன் �கிரந்து பகொள்ளும் 
வமகயில் பிரித்து வழஙகப்�ட்டு 
சைநிமலப்�டுத்தும் மும்ற பின்�ற்்றப்�டுகி்றது. 

இந்திய அரசமைப்பு அதிகொரஙகம் 
சட்ைைன்்றம், நிரவொகம், நீதித்தும்ற ந�ொன்்ற 
நிறுவனஙகள் இமைநய கிமைைட்ைைொக 
�கிரந்து வழஙகுகி்றது. இ்தன் மூலம் எந்்த ஒரு 
நிறுவனமும் பி்றழ்வது ்தடுக்கப்�டுவதுைன் 
அ்தன் பவற்றிமயயும் நிமலத்்த ்தன்மைமயயும் 
விரிவு�டுத்துகி்றது. இந்திய அரசமைப்பு அதிக 
இறுக்கைொன ்தன்மையும் பகொணைதுமில்மல; 
அதிக ப�கிழ்வுத் ்தன்மையும் பகொணைதில்மல; 
அ்தன் ைொ்றொ்த அடிப்�மை அமைப்பு ைற்றும் 
அதில் நைற்பகொள்்ப்�ட்ை திருத்்தஙகள் 
மூலம் இது பவளிப்�டுகி்றது. சி்றப்�ொக எழுதி 

வடிவமைக்கப்�ட்ை ஒரு அரசமைப்பு என்�து 
அ்தன் உட்கரு ைதிப்பீடுகம்த் 
்தக்கமவத்துக்பகொணநை ைொறும் சூழல்களுக்கு 
ஏற்� ைொற்றிக்பகொள்்த்்தக்க்தொகும். �ைது 
அரசமைப்பு ப�ருக்கடிமிக்க ்தருைஙகளிலும் 
பசயல்�டுவம்த அரசமைப்ம� உருவொக்கிய 
நைம்தகள் உறுதிபசயதுள்்னர. 

அரசமைப்பின்  தயோரிப்புப் �ணிகள்

அரசமைப்பு நிரையசம� 
உறுப்பினரகள் அரசமைப்பிமன எழுதினர. 
அரசமைப்பு நிரையச் சம�யின் மு்தல் கூட்ைம் 
9 டிசம்�ர 1946 அன்று கூடியது. �ொகிஸ்தொன் 
பிரிவிமனக்குப் பின்னர மீ்தமுள்் 
இந்தியொவுக்கொன அரசமைப்பு நிரையச் சம� 
14 ஆகஸட் 1947 அன்று மீணடும் கூடியது. 
அன்ம்றய ைொகொைச் சட்ைைன்்றஙகளின் 
உறுப்பினரகந் அரசமைப்பு நிரையச் சம� 
உறுப்பினரகம் ைம்றமுக வொக்பகடுப்பின் 
மூலம் ந்தரந்ப்தடுத்்தனர. 

நகபினட் மிஷன் என அமழக்கப்�ட்ை 
பிரித்்தொனிய அமைச்சரமவக் குழு 
முன்பைொழிந்்த திட்ை ஆஙகிநலய அரசின் 
அடிப்�மையில் அரசமைப்பு நிரையசம� 
உறுப்பினரகள் வரிமச அமைந்்தது.   

(புமகப்�ை வி்க்கம்: இந்திய அரசமைப்பு 
நிரையசம�யின் வமரவு குழு உறுப்பினரகள், 
பிப்ரவரி, 1948: அைரந்திருப்ந�ொர – இைமிருந்து: 
என். ைொ்தவ ரொவ, மசயத் முஹைது சொதுல்லொ, 
ைொக்ைர. பி. ஆர. அம்ந�த்கர, சர அல்லொடி 
கிருஷைசொமி, சர பி. என். ரொவ, நிற்ந�ொர, 
இைமிருந்து: எஸ. என். முகரஜி, ஜூகல் 
கிநஷொர கணைொ, நகவல் கிருஷைொ.)

அன்ம்றய ைொகொைஙகள், சுந்தச 
அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில் 
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இருந்து அ்தன் ைக்கள்ப்தொமகக்கு ஏற்்ற�டி 
�த்து லட்சத்துக்கு ஒருவர எனும் விகி்தத்தில் 
உறுப்பினரகள் ஒதுக்கீடு பசயயப்�ட்ைனர. 
இ்தன்�டி, ைொகொைஙகளில் இருந்து 292 
உறுப்பினரகளும் சுந்தச அரசுகளிைம் இருந்து 
93 உறுப்பினரகளும் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ைனர.

ஒவபவொரு ைொகொைத்திற்கும் மூன்று 
மு்தன்மை சமு்தொயஙக்ொன இந்து, முஸலிம், 
சீக்கியர ஆகிய சமு்தொயஙகளின் 
ைக்கள்ப்தொமக விகி்தத்தில் இைம் 
ஒதுக்கப்�ட்ைது. 

இந்்த உறுப்பினரகள் அந்்தந்்த 
ைொகொைத்துக்கு ைொற்்றத்்தக்க வொக்கு 
ஒதுக்கப்�ட்ை எணணிக்மகயின்�டி ஒற்ம்ற 
ைொற்று வொக்கு அடிப்�மையிலொன விகி்தொச்சொர 
பிரதிநிதித்துவ மும்றயில்  
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ைனர. சுந்தச அரசுகள் 
்தஙகள் �குதியிலிருந்து உறுப்பினரகம் 
ைக்கள் ப்தொமக விகி்தத்துக்நகற்� ்தொஙகந் 
ந்தரவுபசயதுபகொள்ளும் மும்றமய உருவொக்க 
அனுைதிக்கப்�ட்ைது. 

அரசமைப்பு  நிர்ையசம�  உருவோககம்

284 உறுப்பினரகள் 26.11.1949 அன்று 
அரசமைப்பிமன ஏற்று மகபயொப்�மிட்டு 
அரசமைப்ம� நிம்றநவற்றினர.

ஆசசோர்யோ  
நே. பி. கிரு�ளோனி

ரோநேந்திர 
பிரசோத்

  அரசமைப்பு நிரையச்சம� மு்தல் கூட்ைம் 
1946 டிசம்�ர 9 அன்று 11 ைணி அ்வில் 
புதுதில்லி, அரசமைப்பு அரஙகில் கூடியது. 
அன்ம்றய கூட்ைத்தின் மு்தல் 
கூட்ைப்ப�ொருள்: ‘்தற்கொலிகத் ்தமலவர 
ந்தரவு’ ஆகும். ஆச்சொரய  
நஜ. பி. கிரு�்ொனி (ஐக்கிய ைொகொைம் : 
ப�ொது) அவரகள் ைொக்ைர சச்சி்தொனந்்த 
சின்ஹொமவ ்தற்கொலிகத் ்தமலவரொகத் 
்தமலமைநயற்று �ைத்தும்�டி 
நகட்டுக்பகொணைொர. 

  அரசமைப்பு நிரையசம�யின் இறுதி 
நிகழ்வொன அரசமைப்புற்கு ஒப்பு்தல் 
்தருவ்தற்கொக சம� 24. 01. 1950 அன்று 
கூடியது. ைொக்ைர ரொநஜந்திர பிரசொத் 
்தமலமைநயற்்றொர. 

  9 டிசம்�ர 1946 மு்தல் 24 ஜனவரி, 1950 
வமர அரசமைப்பு நிரையச்சம�யில் 
நிகழ்ந்்த விவொ்தஙகளின் ப்தொகுப்பு 12 
ப்தொகுதிகம்க் பகொணை்தொகும்.  

1.2  இந்திய அரசமைப்பின் மூல 
ஆதோரஙகள் 
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இந்திய அரசோஙகச சட்டம், 1935

கூட்ைொட்சி விதிகள், ஆளு�ர �்தவி, நீதித்தும்ற, ப�ொதுத் ந்தரவொமையஙகள், ப�ருக்கடிகொல 
விதிகள், நிரவொக விவரஙகள் ஆகியன இந்திய அரசொஙகச் சட்ைம், 1935-லிருந்து 
எடுத்துக்பகொள்்ப்�ட்ைன. அமவ பின்வருைொறு:

�ோடு அரசமைப்பு

பிரிட்டன்
�ொைொளுைன்்ற அரசு, ஒற்ம்றக் குடியுரிமை, சட்ைத்தின் ஆட்சி, 
�ொைொளுைன்்ற பசயல்மும்றகள். இமைக்கொல ்தமையொமைகள்

அபைரிகக 
அரசமைப்பு

அடிப்�மை உரிமைகள், நீதி சீரொயவு, குடியரசுத்்தமலவர மீ்தொன �்தவிநீக்க 
தீரைொனம், உச்ச நீதிைன்்ற, உயர நீதிைன்்ற நீதி�திகள், குடியரசுத் 
துமைத்்தமலவர  ந�ொன்ந்றொமர �்தவி நீக்கம் பசயயும்  மும்ற

அயர்லோந்து அரசின் வழிகொட்டு ப�றிமும்றகள் 

கன்டோ
ஒரு வலுவொன ைத்திய அரசுைன் கூடிய கூட்ைொட்சி, ைத்திய அரசிைம் 
இ்தர அதிகொரஙகள், ப�ொதுப் �ட்டியல், ைத்திய அரசொல் ைொநில ஆளு�ர 
நியைனம், உச்சநீதிைன்்றத்தின் அறிவுமர அதிகொர வரம்பு

ஆஸ்திநரலியோ
வணிகம், வரத்்தக சு்தந்திரம், �ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளின் 
கூட்டுக்கூட்ைம் 

பேர்ைனி பவயைர் 
அரசமைப்பு ப�ருக்கடிநிமல கொலத்தில் அடிப்�மை உரிமைகள் �றிப்பு

நசோவியத் யூனியன்
அடிப்�மைக் கைமைகள், முகப்புமரயில் (சமூக, ப�ொரு்ொ்தொர, 
அரசியல்) நீதியின் ைொணபுகள், அடிப்�மைக் கைமைகள். (42வது 
திருத்்தத்தில் உறுதி�டுத்்தப்�ட்ைது.)

பிரோன்சு குடியரசு, முகப்புமரயில் சு்தந்திரம், சைத்துவம், சநகொ்தரத்துவம்

பதன் ஆப்பிரிககோ
அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் பசயல்மும்ற, ைொநிலஙக்மவ 
உறுப்பினரகள் ந்தரவு 

 �ப்தொகுதி 1 – 9 டிசம்�ர மு்தல் 23 டிசம்�ர 
1946 வமர

 �ப்தொகுதி 2 – 20 ஜனவரி மு்தல் 25 ஜனவரி 
1947 வமர

 �ப்தொகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் மு்தல் 2 நை 1947 
வமர

 �ப்தொகுதி 4 – 14 ஜூமல மு்தல் 31 ஜூமல 
1947 வமர

 �ப்தொகுதி 5 – 14 ஆகஸட் மு்தல் 30 
ஆகஸட்1947 வமர

 �ப்தொகுதி 6 – 27 ஜனவரி 1948

 �ப்தொகுதி 7 – 4 �வம்�ர 1948 மு்தல் 8 ஜனவரி 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 8 – 16 நை மு்தல் 16 ஜூன் 1949 
வமர

 �ப்தொகுதி 9 – 30 ஜூமல மு்தல் 18 பசப்ைம்�ர 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 10 – 6 அக்நைொ�ர மு்தல் 17 
அக்நைொ�ர 1949 வமர

 �ப்தொகுதி 11 – 14 �வம்�ர மு்தல் 26 �வம்�ர 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 12 – 24 ஜனவரி 1950 
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இறுதி�டுத்்தப்�ட்ை, திருத்்தப்�ட்ை வமரவு 1949 
�வம்�ர 26 அன்று ஏற்கப்�ட்ைது.

1.3  இந்திய அரசமைப்பின் 
சி்றப்பியலபுகள்

நீளைோன எழுதப்�ட்ட அரசமைப்பு: இந்திய 
அரசமைப்பு்தொன் உலகிநலநய நீ்ைொன 
எழு்தப்�ட்ை அரசமைப்�ொகக் கரு்தப்�டுகி்றது. 
ைொநிலஙகள், ைத்திய அரசு ைற்றும் அவற்றுக்கு 
இமையிலொன உ்றவுகள் குறித்்த �ல்நவறு 
விதிகம் பகொணடுள்்து. �ைது 
அரசமைப்ம� உருவொக்கிய நைம்தகள் 
உலகின் �ல அரசமைப்பு ைற்றும் �ல்நவறு 
மூலஙகளிலிருந்து �ம் அரசமைப்ம� 
உருவொக்கியுள்்னர. ்தனி��ர உரிமைகம் 
அடிப்�மை உரிமைக்ொகவும், அரசுக் 
பகொள்மகயின் வழிகொட்டு 
ப�றிமும்றக்ொகவும், நிரவொகச் பசயல்மும்ற 
விவரஙகள் என விரிவொகவும் 
�ட்டியலிைப்�ட்டுள்்ன. 

இறுககம், ப�கிழ்வுத் தன்மை இரண்டும் 
பகோண்்ட தனித்துவம்: அ்தன் அைலொக்கச் 
பசயல்மும்றகளின் அடிப்�மையில் 
இறுக்கமும் ப�கிழ்வும் பகொணை்தொக இந்திய 
அரசமைப்பு அமழக்கப்�ைலொம்.

இம்றயோண்மை, சைதர்ைம், ைதசசோர்பின்மை, 
ைககளோடசி, குடியரசு 

வயதுவந்்த அமனவருக்கும் வொக்குரிமை 
வழஙகப்�ட்டு ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் ைக்கள் 
பிரதிநிதிகள் மூலம் ைக்கந் இந்தியொமவ 
ஆள்கி்றொரகள். இந்தியொ ஒரு இம்றயொணமை 
பகொணை அரசு என்்றொல் ்தனது உள்�ொட்டு, 

பவளி�ொட்டு விவகொரஙகம் எந்்தவி்தைொன 
பவளி அம்சஙகளின் ்தமலயீடு இன்றி 
நிரவகிக்கும் என்�து ப�ொரு்ொகும். இந்திய 
அரசமைப்பில் சை்தரைம் என்்ற பசொல் 42-வது 
திருத்்தச்சட்ைம் மூலம் இமைக்கப்�ட்டுள்்து. 
இந்தியொமவப் ப�ொருத்்தப்�ொட்டில் சை்தரைம் 
என்�து ைக்க்ொட்சி வழியில் �ரிைொைத்துவம், 
அஹிம்மச ஆகிய மும்றகம்க் மகயொணடு 
சை்தரைம் சமூக இலக்குகம் எட்டுவ்தொகும். 
இந்தியொவில், சை்தரைம், மு்தலொளித்துவம் 
ஆகிய ப�ொரு்ொ்தொரஙகள் இமைந்்த கலப்புப் 
ப�ொரு்ொ்தொர மும்ற கமைப்பிடிக்கப்�டுகி்றது. 
இந்தியொமவ ப�ொறுத்்தவமர ை்தச்சொரபின்மை 
என்�து இந்தியொவில் அரசு ை்தம் என 
ஒன்றில்மல; அமனத்து ை்தஙகளும் சைைொக 
அஙகீகரிக்கப்�ட்டுள்்ன என்�்தொகும். 
இந்தியக் குடியரசு என்�து இந்தியொவில் 
முடியரசு மூலைொக அல்லொைல் ந்தர்தல் 
மூலைொக அரசின் ்தமலவர 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர என்�்தொகும். 

�ோ்டோளுைன்்ற ஆடசி மும்ற

அமைச்சரமவ குழு பசயல்�ொடுகம்  
�ொைொளுைன்்றம் கட்டுப்�டுத்துவ்தொல் 
�ொைொளுைன்்ற ஆட்சிமும்ற என 
அமழக்கப்�டுகி்றது. �ொைொளுைன்்ற மும்ற 
அரசில் நிரவொகம் �ொைொளுைன்்றத்துக்குக் 
கட்டுப்�ட்ைது; �ொைொளுைன்்றத்தில் 
ப�ரும்�ொன்மை உறுப்பினரகள் ஆ்தரவு 
இருக்கும்வமர அந்்த அரசு நீடிக்கும். 
குடியரசுத்்தமலவர �்தவிக்கொலம் ஐந்து 
ஆணடுகள் ஆகும். இக்கொலகட்ைத்தில் அவநர 
நிரவொகத் ்தமலவரொகவும் அரசமைப்புத் 
்தமலவரொகவும் பசயல்�டுவொர. 
இருந்்தந�ொதும் பிர்தைநர உணமையொன 
நிரவொகத் ்தமலவர ஆவொர; அமைச்சரமவக் 
குழுவுக்கு ்தமலமை வகிப்�ொர; 
அமைச்சரமவக்கு ைக்க்மவ �ல்நவறு 
ப�ொறுப்புகம் வழஙகியுள்்து. 

ஒறம்றக குடியுரிமை

இந்திய அரசமைப்பு ஒற்ம்றக் குடியுரிமை 
வழஙகுகி்றது; ஒன்றிய அரசு வழஙகும் 
குடியுரிமைநய அமனத்து 
ைொநிலஙகளுக்குைொனது. 
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வயது வந்நதோர் வோககுரிமை

’ஒரு ��ர, ஒரு வொக்குரிமை’ எனும் 
நகொட்�ொட்டின் அடிப்�மையில் வயதுவந்ந்தொர 
அமனவருக்கும் ஒநர சீரொன வொக்குரிமை 
அளிக்கப்�ட்டுள்்்தன் மூலம் இந்தியொவில் 
அரசியல் சைத்துவத்ம்த இந்திய அரசமைப்பு 
்தனது குடிைக்களுக்கு வழஙகியுள்்து. 18 
வயது நிம்றவமைந்ந்தொர ந்தர்தலில் 
வொக்களிக்கும் ்தகுதி ப�றுகி்றொரகள். 
ந்தர்தலில் வொக்களிப்�தில் இந்திய குடிைக்கள் 
இமைநய சொதி, ை்தம், �ொல், இனம் அல்லது 
்தகுதி அடிப்�மையில் எந்்தவி்தைொன �ொகு�ொடும் 
கமைப்பிடிக்கப்�டுவதில்மல. 

சுதந்திரைோன, ஒருஙகிமைந்த நீதி அமைப்பு

இந்தியொவில் இயஙகும் நீதி அமைப்பு 
அ்தன் பசயல்�ொடுகளில் நிரவொகத் ்தமலயீநைொ 
அல்லது �ொைொளுைன்்ற, சட்ைைன்்றஙகளின் 
்தமலயீநைொ இல்லொைல் இயஙகும் ஒரு 
்தன்னொட்சி அமைப்�ொகும். ஒருஙகிமைந்்த 
இந்திய நீதி அமைப்பில் உச்ச நீதிைன்்றம் 
்தமலமை அமைப்�ொகவும் அ்தன் கீநழ  
உயர நீதிைன்்றஙகள், கீழமை நீதிைன்்றஙகள், 
துமை நீதிைன்்றஙகள் எனவும் 
இயஙகுகின்்றன. 

அடிப்�ம்ட உரிமைகள்

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
சட்ைஙகளில் குறிப்பிைத்்தக்க அம்சஙகள் 
அடிப்�மை உரிமைகள் ஆகும். அமவ மீ்றப்�ை 
முடியொ்தமவ. ப�ருக்கடி நிமல கொலஙகளில் 
சிலகுறிப்பிட்ை அடிப்�மை உரிமைகம் (20-
வது, 21-வது ்தவிர) விலக்கி மவக்கலொம். 
அப்ந�ொது, அசொ்தரைைொன 
கொரைஙகளுக்கொகத் திருத்்தப்�ைலொம். 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�டும் ந�ொது 
நீதிைன்்றஙகள் ்தமலயிட்டு அவற்றிமன 
பசயல்�டுத்துகி்றது. 

‘கலவி உரிமை’
இந்திய அரசமைப்பின்  

(82-வது திருத்்தம்) 2002, இந்திய அரசமைப்பு 
உறுப்பு 21 அ-வில், 6 மு்தல் 14 வயதுவமரயொன 
அமனத்துச் சி்றொரகளுக்கும் இலவச, கட்ைொயக் 
கல்வி வழஙகுவம்த அடிப்�மை உரிமையொக 

இமைத்துள்்து. இம்த 
அைலொக்கும்வமகயில் ைொநிலஙகள் விதிகம் 
வகுத்துக்பகொள்்லொம். சி்றொர இலவச 
கட்ைொயக் கல்வி சட்ைம், 2009, அரசமைப்பு 
உறுப்பு 21-அ கீழ் வழஙகப்�டும் அடிப்�மை 
உரிமைகம் நிம்றநவற்றும் வணைம் 
இயற்்றப்�ட்ைது. இ்தன்�டி, ஒவபவொரு 
குழந்ம்தயும் நிம்றவு்தரும் வணைம் 
அடிப்�மைக் கல்விமய முழு ந�ரம் ப�்ற 
உரிமைபகொணடுள்்து; அடிப்�மைக் 
கல்விக்குரிய அடிப்�மை விதிகள் ைற்றும் 
்தரஙகளின்�டி அடிப்�மை �ள்ளிக் கல்வி 
சைத்துவைொக வழஙகப்�ை நவணடும். 

அரசின் வழிகோடடு ப�றிகள்

அரசொட்சி ப்தொைர�ொக அரசு கமைபிடிக்க 
நவணடிய வழிகொட்டு ப�றிகள் இந்திய 
அரசமைப்பின் �ொன்கொவது �குதியில் அரசு 
பகொள்மகக்கொன வழிகொட்டு ப�றிகள் எனும் 
்தமலப்பின் கீழ் இைம் ப�ற்றுள்்ன.

அடிப்�ம்டக க்டமைகள்

42-வது திருத்்தத்தின் வொயிலொக 
அடிப்�மைக் கைமைகள் நசரக்கப்�ட்டுள்்ன. 
அரசமைப்பு �குதி IVஅ உறுப்பு 51அ-வில் 
வழஙகப்�ட்டுள்் அடிப்�மைக் கைமைகள் 
ஒவபவொரு இந்தியனும் பின்�ற்்ற நவணடிய 
அ்றக் கைமைகள் ஆகும்.

கூட்டோடசி அலலது ஒறம்றயோடசி

இந்தியொ சிம்தக்க முடியொ்த ஒன்றியமும் 
(ைத்திய அரசும்) சிம்தக்கத்்தக்க ைொநிலஙகளும் 
பகொணை ஆட்சி மும்றயொகும். அ்தொவது 
ப�ருக்கடிநிமல கொலத்தில் ஒற்ம்ற ஆட்சி 
குைொம்சம் பகொணைது என்�து இ்தன் 
ப�ொரு்ொகும். ஒன்றியம் முழுமையொன 
கூட்ைொட்சி என்று கூ்றமுடியொது. ஆனொல், 
கிட்ைத்்தட்ை கூட்ைொட்சி மும்ற என்று கூ்றலொம். 
வடிவத்தில் கூட்ைொட்சி அமைப்ம�க் 
பகொணடிருந்்தொலும் இந்திய அரசமைப்பு பி்ற 
கூட்ைொட்சி மும்றகள் ந�ொன்்ற்தல்ல. ஒற்ம்றயொட்சி 
மும்ற, கூட்ைொட்சி மும்ற இரணடும் பகொணை, 
இரணமையும் ந�ரம், சூழல் ந�ொன்்ற 
ந்தமவக்நகற்� �யன்�டுத்திக் பகொள்்த்்தக்க 
ஆட்சிமும்றமயக் பகொணடுள்்து. 
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நீதி சீரோயவு சைநிமல �ோ்டோளுைன்்ற 
நைலோதிககம் 

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�ைொைல் 
கணகொணிப்�திலும் �ொைொளுைன்்ற நிரவொகச் 
பசயல்�ொடுகளில் ந்தமவப்�ட்ைொல் 
்தமலயிடுவதிலும் நீதித்தும்றக்கு சு்தந்திரம் 
வழஙகப்�ட்டுள்்து இது இந்திய 
அரசமைப்பின் சி்றப்புக்கூறுகளில் ஒன்று 
ஆகும். நீதி அமைப்பும், �ொைொளுைன்்றமும் 
ஒன்றுக் பகொன்று சைைொக நைலொதிக்க ்தன்மை 
பகொணைமவ. உச்ச நீதிைன்்ற உத்்தரமவநய 
அல்லது தீரப்ம�நய �ொைொளுைன்்றத்தில் 
இயற்்றப்�ட்ை சட்ைஙகளின் அடிப்�மையில் 
உச்ச நீதிைன்்றநை ைறு�ரிசீலமன பசயயலொம். 
அந்தந�ொல், �ொைொளுைன்்றத்தில் இயற்்றப்�ட்ை 
சட்ைம் அரசமைப்பின் அடிப்�மை 
்தத்துவத்திற்கு முரைொக இருந்்தொல், அம்த 
பசல்லொ்த்தொக்கும் அதிகொரம், நீதி சீரொயவு 
எனப்�டும்.

இந்தியக குடியுரிமை

 ஒரு �ொட்டின் சட்ைப்பூரவ உறுப்பினரகள் 
யொர என்�ம்த அமையொ்ம் கொண�து 
குடியுரிமை ஆகும். இந்திய அரசமைப்பு 
ஏற்கப்�ட்ைம்தத் ப்தொைரந்து, குடியுரிமைச் 
சட்ைம், 1955, குடியுரிமை ப�று்தல் ைற்றும் 
உறுதிப்�டுத்்தமல ஒழுஙகு�டுத்துகி்றது. 
பி்றப்பு, வொரிசு, �திவு, இயற்மகவயப்�டுத்்தல் 
ைற்றும் ஒரு �குதியில்  ப்தொைரந்து வசித்்தல் 
ஆகிய வழிகளில் குடியுரிமை ப�்ற இந்திய 
அரசமைப்பு வழிவமக வழஙகுகி்றது. 
குறிப்பிட்ை சூழ்நிமலகளில் குடியுரிமைமய 
விலக்கிக்பகொள்்வும் ரத்துபசயயவும் 
விதிகள் வழஙகப்�ட்டுள்்ன. இந்தியொவின் 
அயல்�ொட்டு குடிைக்கள் �திவுமும்றகளும், 
அவரகள் உரிமைகளும் அரசமைப்பில் 
வழஙகப்�ட்டுள்்ன. 

2015, பிப்ரவரி 27 அன்று ைக்க்மவயில் 
ைத்திய உள்தும்ற துமை அமைச்சரொல் 
அறிமுகம் பசயயப்�ட்ை குடியுரிமைகள் 
சட்ைவமரவு, 2015, குடியுரிமைச் சட்ைம், 
1955இல் திருத்்தஙகள் பகொணடுவந்துள்்து.

�திவு அல்லது இயல்புரிமை மும்றயில் 
இந்திய குடியுரிமை நகொரி விணைப்பிக்கும் 
��ர குறிப்பிட்ை ்தகுதிகம் நிம்றவுபசய்தொல் 
அவருக்கு குடியுரிமை வழஙகப்�டும். 
இந்தியொவில் ப்தொைரந்து குடியிருந்்தொநலொ 
அல்லது அரசுப்�ணியில் 12 ைொ்தஙகள் 
இருந்்தொநலொ ஒரு ��ர இந்தியக் 
குடியுரிமைக்நகொரி விணைப்பிக்க முடியும். 
ஆனொல், அசொ்தொரை சூழல் நிலவுைொனொல் 
இந்்தத் ்தகுதிகம்த் ்த்ரத்திக்பகொள்்வும் 
இந்்த சட்ைம் வழி வகுக்கி்றது. 

சமத்துவ

உ ரி மம க ள்

அமனத்து ைனித உயிர்களும் சைத்துவத்து்டனும், 
சுதந்திரத்து்டனும் பி்றககின்்றன

- உலக ைனித உரிமை பிரக்டனம் (1948)

மத்திய மாநில

அடிப்�ம்ட உரிமைகள் 

ஒவபவொரு ்தனி��ரும் குறிப்பிட்ை 
அடிப்�மை உரிமைகம் அனு�விப்�ம்த 
அடிப்�மைக் பகொள்மகயொக அரசமைப்பு 
உறுதிப்�டுத்தியுள்்து. இந்திய அரசமைப்பு, 
�குதி III இல், அடிப்�மை உரிமைகளுக்கொன 
பிரிவுகள் குறிப்பிைப்�ட்டுள்்ன. அடிப்�மை 
உரிமைகள் ஆறு ்தமலப்புகளில் 
வமகப்�டுத்்தப்�ட்டுள்்ன; அமவயொவன: 
சைத்துவத்துக்கொன உரிமை, சு்தந்திரத்துக்கொன 
உரிமை, சுரணைப்�டுவ்தற்கு எதிரொன உரிமை, 
ை்த வழி�ொட்டுக்கொன உரிமை, ைற்றும் கல்வி, 
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�ண�ொட்டு உரிமை, அரசமைப்புப்�டி 
நிவொரைம் நகொரும் உரிமை. ப்தொைக்கத்தில், 
பசொத்து உரிமை உறுப்பு 31(அ)வின் கீழ் 
வழஙகப்�ட்டிருந்்தது. இ்தன்�டி, பசொத்து 
உரிமையும் அடிப்�மை உரிமையொக இருந்்தது. 
44-வது திருத்்தச்சட்ைம், 1978 பசொத்து 
உரிமைமய அடிப்�மை உரிமையில் இருந்து 
நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 300(அ) ஆகச் நசரத்்தது. 
இ்தன் மூலம் பசொத்து உரிமை சட்ை 
உரிமையொகக் கரு்தப்�டுகி்றது.  

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
அடிப்�மை உரிமைகள் நீதிைன்்றத்்தொல் 

நிமல�ொட்ைப்�டு�மவ ஆகும். ஒரு ��ர ்தைது 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�ட்டுள்்்தொகக் 
கருதுவொரொனொல் நீதிைன்்றத்திமன �ொடி 
நிவொரைம் அமைய முடியும். இ்தமனபயொட்டி 
ந�ரடியொகநவ உச்ச நீதிைன்்றத்திமன  
�ொடும் உரிமை உறுப்பு 32-இல் 
உறுதிப்�டுத்்தப்�ட்டுள்்து. ைக்களுக்கொன 
அரசியல் நீதிமய அது உறுதிப்�டுத்துகி்றது.  
இந்தியொவில் அடிப்�மை உரிமைகள் 
முழுமையொனமவ அல்ல. �ொட்டின் �ொதுகொப்பு 
ந்தமவமயக் கருத்தில் பகொணடு உகந்்த 
்தமைகள் விதிக்கப்�ைலொம். 

ைரியோமதயோல அலல, அசசத்தோல மும்ம� மு்டஙகியது. 
இரு வகுப்புகளுக்கு இமைநய �மக உருவொக்கும் வமகயில் 

முகநூலில் �திவிட்ைவரும் அம்த விரும்பியவரும் என இரணடு 
கல்லூரி ைொைவிகள் மகது பசயயப்�ட்ைனர. ஒரு பிர�ல 
்தமலவரின் ைரைத்ம்த ப்தொைரந்து மும்ம� �கரில் முழு 
கமையமைப்பு �ைத்்தப்�ட்ைது குறித்து அந்்த கல்லூரி ைொைவி 
்தனது முகநூல் �திவில் நகள்வி எழுப்பி இருந்்தொர. ைற்ப்றொரு 
ைொைவியொன அவரது முகநூல் �ண�ர அந்்த கருத்துக்கு 
விருப்�க்குறி இட்டிருந்்தொர. மகது பசயயப்�ட்ை இவவிருவரும் 
உள்ளூர நீதிைன்்றத்தில் உைனடியொக பிமையில் 
விடுவிக்கப்�ட்ைனர.

21 வய்தொன அந்்த கல்லூரி ைொைவி ்தனது �திவில் “ஒவபவொரு �ொளும் ைரியொம்தக்குரிய 
ஆயிரக்கைக்கொன ைக்கள் ைரணிக்கி்றொரகள். ஆனொல் உலகம் இயஙகிக் பகொணடு்தொன் 
இருக்கி்றது” என்று எழுதியிருந்்தொர. அப்�திவு நைலும் இவவொறு ப்தொைரகி்றது: “ஒரு அரசியல்வொதி 
இயற்மக ைரைம் அமைந்்தொலும்கூை ைக்கள் ஒவபவொருவரும் �துஙகு குழிகளுக்குள் முைஙக 
நவணடுைொ? �ொஙகள் அவவொறு விரும்பி கமையமைப்ம� ஆ்தரிக்கவில்மல; கட்ைொயத்தின் 
ப�யரொல் வற்புறுத்்தப்�டுகிந்றொம் என்�ம்த அவரகள் உைர நவணடும். �கத் சிங, ஆசொத், 
சுகந்தவ அல்லது இந்திய விடு்தமலக்கொக தியொகம் பசய்த எந்்த ்தமலவருக்கொவது �ொம் இரணடு 
நிமிைம் பைௌன அஞசலி பசலுத்தியது உணைொ? ைரியொம்த என்�து ஈட்ைப்�டுவது, உறுதியொக 
திணிக்கப்�டுவது அல்ல. இன்று மும்ம� முைக்கப்�ட்டிருப்�து அச்சத்தினொநல ஒழிய 
ைரியொம்தயொல் அல்ல”.

�ன்றி: தி,இந்து 
இந்தியொவில் ந�ச்சு சு்தந்திரத்ம்த �ொதுகொக்கப் ந�ொதுைொன சட்ைஙகள் இருப்பினும் 

ந�ச்சுக்குப் பிந்ம்தய சு்தந்திரம் ந�ொதுைொன அ்வுக்கு �ொதுகொக்கப்�ைவில்மல, இம்த 
ஏற்கிறீரக்ொ?

உஙக்து கருத்துகம் 250 பசொற்களுக்கு மிகொைல் கூ்றவும். வகுப்�ம்றயில் இந்்த 
கருத்துகம் �கிரந்து பகொள்்வும். 

கருத்து சுதந்திரமும் இமைய சவோலும் நிகழ் 
ஆயவு
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அரசு பகோள்மக வழிகோடடு ப�றிகள்

இந்திய அரசமைப்பின் ்தனித்்தன்மை 
வொயந்்த கூறுகளில் ஒன்று அரசு பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகள் என்்ற �குதி ஆகும். 

இ்தமன இந்தியொவில் சமூக, 
ப�ொரு்ொ்தொர நீதிமய நிமல�ொட்டும் வணைம் 
அரசு அவற்ம்ற அைலொக்கம் பசயவ்தற்கொன 
வழிகொட்டு ப�றிகள் எனலொம். 

ஆணுக்கும் ப�ணணுக்கும் சை ஊதியம், 
இலவச கட்ைொய அடிப்�மைக் கல்வி, நவமல 
�ொரக்கும் உரிமை ஆகியவற்றுக்கொன 
குறிப்பிைத்்தக்க விதிகம் அது 
பகொணடுள்்து. இந்திய அரசமைப்பின் �ொகம் 
IV-ன் கீழ் முதுமை, நவமலயின்மை, 
ந�ொயவொய�டு்தல், உைல் வலிமை பகொணநைொர 
வொழ்வொ்தொரத்திற்குத் ந்தமவயொன திட்ைஙகள், 
ப�ொரு்ொ்தொரரீதியொக பிற்�டுத்்தப்�ட்ை பிரிவு 
ைக்களுக்கு சி்றப்பு முன்னுரிமை, வ்ஙகள் 
�கிரவில் உள்் �ொகு�ொடுகள் ந�ொன்்றவற்றிற்கு 
அரசு உ்தவிகள் வழஙகுவ்தற்கொன பிரிவுகள் 
கூ்றப்�ட்டுள்்ன. இவவொறு அரசு பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகளில் வழஙகப்�ட்டுள்் 
விதிகள் நீதிைன்்றஙகள் மூலைொக 
நிமல�ொட்ைப்�ை முடியொது என்்றொலும் 
�ொட்டின் அரசொட்சிக்கு மிக முக்கியத்துவம் 
வொயந்்த்தொக கரு்தப்�டுகின்்றன. 

�ஞசோயத்து ரோஜ் – கோந்தி (எதிர்) அம்ந�த்கர்

ைத்திய அரசிைம் கும்றந்்த அ்விலொன 
அதிகொரம் ைட்டுநை இருக்க நவணடும் என்று 
விரும்பிய கொந்தி �ொரம்�ரிய வழக்கைொன 
மும்ற�டி கிரொைத் ்தமலவரகள், உறுப்பினரகள் 
ஆகிநயொமரக் பகொணடு கிரொைஙகள் ்தைக்குத் 
்தொநை ஆட்சி பசயது பகொள்் நவணடும் 
என்று கூறினொர. அம்ந�த்கரின் கருத்துப்�டி, 
கிரொைம்  என்�து வகுப்பு வொ்தம், சொதியமைப்பு 
ந�ொன்்ற பகொடுமையொன ய்தொரத்்தத்ம்தக் 
பகொணடுள்்ன;  இ்தனொல் சிறு�ொன்மையினர 
பு்றக்கணிக்கப்�டும் நிமல உருவொகும் என்று  
கருதினொர. 

ஆனொல், சி்றப்�ொன உள்்ொட்சி 
அரசொஙகத்தின் மூலைொக ைட்டுநை ைக்கள்  
அதிகொரம் பசலுத்்தமுடியும் என்�ம்த �ொட்டு 
ைக்கள் உைரந்்தறியும் வமகயில் கொந்தி ்தனது 
சமூக, அரசியல் முன்பனடுப்புகம் 
நைற்பகொணைொர. “இந்தியொவில் வொழும் 
கமைநகொடி ஏமழகூை இது ்தனது �ொடு என்று 
உைரும் நிமலமய உருவொக்கி, அதில் அவரது 
குரல் வலுவொக உயரும் வமகயில் 
வலிமையொன இந்தியொமவ உருவொக்க  �ொன் 
�ொடு�டுநவன்” என்்றொர. �ஞசொயத்து ரொஜ் 
அமைப்பு மூலைொக ைக்களின் கரஙகளில் 
அதிகொரம் இருக்க நவணடிய்தன் ந்தமவமய 
கொந்தி எப்ந�ொதும் வலியுறுத்தி வந்்தொர. 
“ைக்களிைம் எந்்த அ்வுக்கு அதிகொரம்  
இருக்கி்றந்தொ அந்்த அ்விற்கு இது 
ைக்களுக்குச் சி்றந்்த �யன் அளிக்கும்” என்று 
கொந்தி கூறினொர.

 

அம்ந�த்கர கருத்துப்�டி, 
“கிரொைஙகள் என்�து 
அறியொமை ைற்றும் 
வகுப்புவொ்தத்தின் இருப்பிைம்” 
என்�ம்தத்  ்தவிர 
நவப்றொன்றும் இல்மல. 
கிரொைஙகளில் உள்் 
ஆதிக்கமும் பசல்வொக்கும் 
பகொணை சமு்தொயஙகள் 
்தஙகள் ஏகந�ொகத்ம்த நிமல�ொட்டிக் பகொணடு 
இ்தர சமு்தொயஙகளுக்குக் குரல் இல்லொைல் 
பசயகி்றொரகள் என்்றொர. இ்தன் விம்வொக, 
அம்ந�த்கர ்தமலமையில் உருவொக்கப்�ட்ை 
அரசமைப்பில் �ஞசொயத்து ரொஜ் என்்ற பசொல் 
கூை குறிப்பிைப்�ைவில்மல. ஆனொல், இந்திய 
அரசமைப்பு சட்ைம் �ொகம் IV அரசுக் பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகள் என்னும் பிரிவில் கிரொை 
�ஞசொயத்துகம் உருவொக்குவ்தற்கொன 
ப�ொறுப்பிமன ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகளுக்கு 
அளிக்கும் வமகயில், ஒரு விதி 

கிரோை சுயரோஜ்ஜியம் என்்ற எனது 
கருத்து, அருகோமையில வோழ்நவோரின் 
முககிய விருப்�ஙகளுககோன சுதந்திரம், 
ைற்ற இதர சோர்பு நதமவப்�டுவதோல 
சோர்புத் தன்மையும் பகோண்்ட 
முழுமையோன குடியரசு பகோண்்டதோகும்.

- ைகோத்ைோ கோந்தி

அம்ந�த்கர்
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பகொணடிருக்கப்�ை நவணடும் என்று 
கொந்தியவொதிகள் வலியுறுத்தினர. இ்தன்�டி 
நசரக்கப்�ட்ை அரசமைப்பு உறுப்பு 40  கிரொை 
�ஞசொயத்து அமைப்புகள் உருவொக்குவ்தற்கொன 
�ைவடிக்மககம் ைொநில அரசு நைற்பகொள்் 
நவணடும், அவற்றுக்கொன அதிகொரஙகம் 

ைொநில அரசு ்தன் ப�ொறுப்பிலிருத்து அளிக்க 
ப�ொறுப்�ளிக்க நவணடும் என்றும் கிரொை 
நிரவொக அலகுகள் ்தன்னொட்சியொக 
பசயல்�டுவ்தற்குத் ந்தமவயொன அதிகொர 
அமைப்புகம் உருவொக்கிக் பகொள்் 
நவணடும் என்றும் கூறுகி்றது.

     �ோ்டோளுைன்்ற மும்ற அரசு, குடியரசுத்தமலவர் மும்ற அரசு ஆகியவறறிறகு 
நைலும் சில உதோரைஙகமள கூ்றவும்.

�ோ்டோளுைன்்ற மும்ற அரசு குடியரசுத்தமலவர் மும்ற அரசு

இந்தியொ அபைரிக்க ஐக்கிய ைொநிலஙகள்

பசயல�ோடு  

அடிப்�ம்டக க்டமைகள்
இந்திய அரசமைப்பு �ொகம் 4அ  

அடிப்�மைக் கைமைகம் வமரயம்ற 
பசயகி்றது (51அ). இந்திய குடிைக்கள் 
ஒவபவொருவரின் கைமைகள் கீழ்க்கணைவொறு 
பகொடுக்கப்�ட்டுள்்ன. 

அ)  அரசமைப்பிற்கு கீழ்ப்�டிந்து அ்தன் 
ைொணபுகள், நிறுவனஙகள், ந்தசியக் பகொடி, 
ந்தசிய கீ்தம் ஆகியனவற்றிற்கு ைரியொம்த 
அளிக்க நவணடும். 

ஆ)  �ைது �ொட்டு விடு்தமலக்கொன 
ந�ொரொட்ைத்தின் ந�ொது பின்�ற்்றப்�ட்ை 
உன்ன்தைொன ைொணபுகம் ஏற்று பின்�ற்்ற 
நவணடும். 

இ)  இந்தியொவில் இம்றயொணமை, ஒற்றுமை, 
ஒருமைப்�ொடு ஆகியனவற்ம்றப் �ொதுகொத்து 
ந�ொற்்ற நவணடும்.

ஈ)  ந்தமவயொன கொலஙகளில் அமழப்பு 
விடுக்கப்�டும்ந�ொது �ொட்மைப் 
�ொதுகொக்கவும் �ொட்டுக்கு நசமவபுரியவும் 
முன்வர நவணடும்.

உ)  ை்த, பைொழி, சொதி நவறு�ொடுகம் கைந்து 
ைக்களிமைநய ஒருமைப்�ொட்டிமனயும் 
உலக்ொவிய சநகொ்தரத்துவத்திமனயும் 
உருவொக்க நவணடும்; ப�ணகளின் 
ைொணபிற்குப் �ொதிப்பு ஏற்�டுத்தும் 
�ைவடிக்மககம்க் மகவிை நவணடும். 

ஊ)  �ைது �ன்மைத்துவப் �ண�ொட்டின் 
வ்ைொன ைரபிமன ைதித்துப் �ொதுகொக்க 
நவணடும். 

எ)  வனஙகள், ஏரிகள், ஆறுகள், வன 
உயிரினஙகள் உள்ளிட்ை �ைது இயற்மக 
வ்ஙகம்ப் �ொதுகொத்து நைம்�டுத்தி 
அமனத்து உயிரினஙகளும் வொழத் 
்தகுந்்த்தொக �ரொைரிக்க நவணடும்.

ஏ)  அறிவியல் ஆரவம், ைனி்தந�யம், ந்தைல் 
ப�றி, சீரத்திருத்்தம் ஆகியனவற்ம்ற 
உருவொக்கிக் பகொள்் நவணடும். 

ஐ)  ப�ொதுச் பசொத்துகம் நச்தப்�டுத்்தொைல் 
ைற்றும் �ொதுகொக்கவும் நவணடும்.  
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ஒ)  �ைது முயற்சிகள் ைற்றும் சொ்தமனகம் 
பைன்நைலும் உயரந்்த இலக்குகம் 
ந�ொக்கி எடுத்துச் பசன்று �ொட்டிமன 
பைன்நைலும் ப்தொைரந்து உயரத்தும் 
வணைம் ்தனி��ர ைற்றும் கூட்டு 
பசயல்�ொடுகளில் சி்றப்புத்தி்றன் ப�ற்றுத் 
முன்நன்ற நவணடும். 

ஓ)  ஆறு வயது மு்தல் �தினொன்கு 
வயதுக்குட்�ட்ை சி்றொரகள் கல்வி 
கற்�்தற்கொன வொயப்புகம் அச்சி்றொரகளின் 
ப�ற்ந்றொர அல்லது �ொதுகொப்�ொ்ர வழஙக 
நவணடும். 

1.4  இந்தியோவில �ோ்டோளுைன்்ற 
ைககளோடசி

உறுப்பு 79இன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின் 
�ொைொளுைன்்றம் குடியரசுத்்தமலவரும் 
ஈரமவகளும் பகொணைது ஆகும். ஈரமவகள் 
ைொநிலஙக்மவ, ைக்க்மவ என்று 
அறிநவொம். ஒரு கூட்ைொட்சியில் 
�ொைொளுைன்்றம் ஈரமவ பகொணை அமைப்�ொக 

இருக்க நவணடும் என்்ற ந்தமவயின் 
அடிப்�மையில் இ்தமன ஏற்கப்�டுகி்றது; 
நைலமவ என்று அமழக்கப்�டும் 
ைொநிலஙக்மவ ைொநிலஙகளின் 
பிரதிநிதித்துவமும் கீழமவ என்று 
அமழக்கப்�டும் ைக்க்மவ ைக்கள் 
பிரதிநிதித்துவமும் பகொணைமவயொகும். 
ஈரமவகளும் ்தன் இயல்பில் பசயல்�ட்டு 
ைொநிலஙகளின் ஒற்றுமை, ஒன்றிய 
ஒருமைப்�ொடு ஆகியவற்ம்றப் �ொதுகொத்துப் 
�ரொைரிக்கின்்றன. ைொநிலஙக்மவ 250 
உறுப்பினரகம் பகொணை்தொகும். இதில் 12 
உறுப்பினரகம் குடியரசுத்்தமலவர 
நியைனம் பசயவொர. மீ்தமுள்் 238 
உறுப்பினரகள் ைொநிலஙகள் ைற்றும் ஒன்றிய 
ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதிகளின் சட்ைைன்்றஙகள் 
மூலம்  ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர. ைக்க்மவ 
543 உறுப்பினரகம்க் பகொணை்தொகும். 
இவரகள் ப்தொகுதிவொரியொக ைக்க்ொல் 
ந�ரடியொக ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொரகள். 
நைலும் இரணடு உறுப்பினரகள் ஆஙகிநலொ- 
இந்திய சமு்தொயத்திலிருந்து 
குடியரசுத்்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டுகின்்றனர. 

�ோ்டோளுைன்்றம்

குடியரசுத்தமலவர்

�ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளின் 
உறுப்பினரகள் ைற்றும் ைொநில / 

ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதி 
சட்ைைன்்றஙகளின் உறுப்பினரகள் 
ஆகிநயொமர வொக்கொ்ரக்ொகக் 

பகொணடு குடியரசுத்்தமலவர 
ந்தர்தலுக்கொன வொக்கொ்ர 

�ட்டியல் ்தயொரிக்கப்�டுகி்றது. இந்்த 
வொக்கொ்ர �ட்டியல்�டி ந்தர்தல் 
�ைத்்தப்�ட்டு குடியரசுத்்தமலவர 

ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர.

238 உறுப்பினரகள் ைொநிலஙகள் ைற்றும் 
ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதி 

சட்ைைன்்றஙகள் மூலம்  
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர. 

இம்தத்்தவிர 12 உறுப்பினரகம் 
குடியரசுத்்தமலவர நியைனம் பசயவொர. 

கொலம்: நிரந்்தரைொன அமைப்பு 
கமலக்கப்�ை முடியொது. 

ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளின் 
கொலம் ஆறு ஆணடுகள். பைொத்்த 

ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளில் 
மூன்று ஒரு �ஙகு உறுப்பினரகம் 

இரணடு ஆணடுக்கு ஒருமும்ற 
ந்தரந்ப்தடுக்கும் வமகயில் 
ைொநிலஙக்மவ ந்தர்தல் 

�மைப�றுகி்றது.

பைொத்்த உறுப்பினரகள் 545.  
543 உறுப்பினரகள் 

ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை ைக்கள் 
பிரதிநிதிகள். இரணடு 

உறுப்பினரகள் 
குடியரசுத்்தமலவரொல் 

நியமிக்கப்�டும் ஆஙகிநலொ- 
இந்திய சமு்தொயத்தினர. கொலம் 

ஐந்து ஆணடுகள். 
குடியரசுத்்தமலவர 

ைக்க்மவமயக் கமலக்கும் 
அதிகொரம் ப�ற்றுள்்ொர. 

ைோநிலஙகளமவ ைககளமவ
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ைோநிலஙகளமவயின் ப�ோருத்த�ோடு

ைொநிலஙக்மவ நைலமவ என்றும் 
அமழக்கப்�டுகின்்றது. இ்தன் சி்றப்�ம்சத்ம்த 
வலியுறுத்தும் வமகயில் இப்ப�யர 1954 
ஆகஸட் 23 அன்று ைொநிலஙக்மவத் 
்தமலவரொல் அறிவிக்கப்�ட்ைது. இந்்த 
ைொநிலஙக்மவயின் உருவொக்கம் ைொணநைகு-
பசைஸந�ொரடு திட்ைம் கொலம் வமர 
பின்ந�ொக்கிச் பசல்கி்றது. அதுவமர வரம்புக்கு 
உட்�டுத்்தப்�ட்ை வொக்குரிமையுைன் கூடிய 
சட்ைைன்்றம் பசயல்�டுத்்தப்�ட்டு வந்்தது. 
இ்தநனொடு இரணைொவ்தொக ‘ைொநிலஙகள் குழு’ 
அமவ இந்திய அரசொஙகச் சட்ைம், 1919இன் 
கீழ் உருவொக்கப்�ட்ைது. இ்தமனபயொட்டி 
1921மு்தல் ைொநிலஙகள் குழு அமவ 
பசயல்�ட்டு வருகி்றது. அன்ம்றய ைொநிலஙகள் 
குழு அமவயில் ்தமலவரொக கவரனர –
பஜனரல் பசயல்�ட்ைொர. 

 விடு்தமலக்குப் பின்,  புதிய அரசமைப்பு 
உருவொக்கும் ப�ொருட்டு அமைந்்த அரசமைப்பு 
நிரையசம� ைொநிலஙக்மவ ப்தொைரவது 
குறித்து மிக விரிவொன  விவொ்தஙகள் 
�மைப�ற்்றன. இறுதியில், �ொட்டில் நிலவும்  
�ன்மைத்துவத்ம்தக் கருத்திற் பகொணடு 
ஈரமவகள் பகொணை �ொைொளுைன்்றத்ம்த 
உருவொக்க முடிவு பசயயப்�ட்ைது. ைொநில 

ைற்றும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை 
�குதிகளின் சட்ைைன்்றஙகளின் 
உறுப்பினரக்ொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் 238 
உறுப்பினரகம்க் பகொணை ைொநிலஙக்மவ 
ஒரு கூட்ைொட்சி அமைப்�ொகும். 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை உறுப்பினரகளுைன் 
குடியரசுத்்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டும் 12 
உறுப்பினரகம்யும் நசரத்து ைொநிலஙக்மவ 
பைொத்்தம் 250 உறுப்பினரகம்க் 
பகொணை்தொகும். குடியரசுத் துமைத்்தமலவர 
ைொநிலஙக்மவத் ்தமலவரொக பசயல்�டுவொர. 
அவர இல்லொ்த ந�ரஙகளில் ைொநிலஙக்மவ 
உறுப்பினரக்ொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் 
குடியரசுத் துமைத்்தமலவர  அமவமய 
�ைத்துவொர. ைொநிலஙக்மவ ைக்க்மவ 
ந�ொன்று கமலக்கப்�ை முடியொ்த்தொகும். 
ைொநிலஙக்மவயின் மு்தல் கூட்ைம் 1952 நை 
13 அன்று ப்தொைஙகியது. ைக்க்மவ 
நைற்பகொள்ளும் �ணிகள், பசயல்�ொடுகள் 
ைற்றும் உறுப்பினரகளின் �ைத்ம்த விதிகள் 
ஆகியமவ ்தனி பிரசுரைொக 
அச்சிைப்�ட்டுள்்ன. ைொநிலஙக்மவயில் �ல 
பிரிவுகளில் விவொ்தஙகள் �மைப�றுகின்்றன; 
அமர ைணி ந�ரம் விவொ்தம், குறுகிய கொல 
விவொ்தம் ைற்றும் ப�ொது �லன் 
அடிப்�மையிலொன தீரைொனஙகள் மீ்தொன  
விவொ்தஙகள் ந�ொன்்றமவயொகும்.

ைோநிலஙகளமவயில 
சி.என். அண்ைோதுமர உமர

இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 343 ஒன்றிய 
அரசில் அலுவல் பைொழி 1963க்குப் பின் இந்தி 
பைொழியொகநவ இருக்க நவணடும் என்று 
திட்ைவட்ைைொக கூறுகி்றது. இம்தபயொட்டி, 

சி.என்.அண்ைோதுமர

ஆட்சி பைொழிகள் சட்ை முன்வமரவு, 1963 
அறிமுகம் பசயயப்�ட்ைது.

இ்தமனபயொட்டி �மைப�ற்்ற 
உமரயொைலில், சி.என்.அணைொதுமர 
ந�சியது: “இந்தியொ ஒரு ப�ொது பைொழிமய 
பகொணடிருக்க நவணடும் என்றும் 
இக்கருத்து ஒப்புக் பகொள்்ப்�ட்ைொல் இந்திய 
பைொழிகளில் ஒன்று ப�ொது பைொழியொக 
இருக்க நவணடும் என்றும் வலியுறுத்தி  மிக 
�ல�ல கருத்துகள் கூ்றப்�ட்டுள்்ன. இதில் 
எவருக்கும் ஐயமில்மல. இந்தியொ ஒரு 
ஒற்ம்ற அரசு என்்றொல் இந்்த வொ்தம் ்தரக்க 
ரீதியொனது ்தொன். ஆனொல், இந்தியொ ஒரு 
கூட்ைொட்சி அரசு. இந்திய சமு்தொயம் 
�ன்மைத்துவம் பகொணை சமு்தொயம். �ைது 
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அரசமைப்பு ஒரு கூட்ைமைப்பு. ஒரு 
�ன்மைத்துவ சமு்தொயத்தில், ஒரு கூட்டு 
அரசமைப்பில் ஒற்ம்றப் ப�ொது பைொழி நகொரி 
வொதிடுவது அநீதிமய உருவொக்கும், 
சமு்தொயத்தின் ஒரு பிரிவினர இமைநய 
அறியொமைமய உருவொக்கும் என்ந்ற 
நிமனக்கிந்றன். இந்தியொ ஒரு �ொடு  
அல்ல. �ல்நவறு இனக்குழுக்கம்க் 
பகொணடுள்்து. இந்தியொ �ல்நவறு பைொழிக் 
குழுக்கம்க் பகொணடுள்்து. எனநவ, 
இந்தியொ ஒரு துமைக் கணைம் என்று 
அமழப்�ந்த சரியொகும். எனநவ்தொன், ஆட்சி 
பைொழியொக ஒரு ப�ொது பைொழிமய �ம்ைொல் 
கொை இயலவில்மல. 

அரசு வந்ந்த ைொ்தரம், ஜன கன ைை 
என இரு ந்தசிய கீ்தஙகம் ஏற்றுக் 
பகொணடுள்்து. இரு ந்தசிய கீ்தஙகளில் 
ஒன்று கூை இந்தி பைொழியில் எழு்தப்�ை 
வில்மல. அமவ, வஙக பைொழியில் பி்றந்்தமவ. 
இந்தியொவில் 42 விழுக்கொடு ைக்கள் ந�சும் 
பைொழி என்�்தொல் இந்தி பைொழிநய ஆட்சி 
பைொழியொக இருக்க நவணடும் என்று 
கூ்றப்�ட்டுள்்து. இந்்த 42 விழுக்கொடு 
என்�து �ொட்டின் வைக்கு, கிழக்கு, ப்தற்கு, 
நைற்கு எல்மலகளுக்கு இமைநய �ரவலொக 
�ரவி இருக்குைொனொல் இந்்த வொ்தம் 
்தரக்கரீதியொனது, அ்றப�றியொனது என்று 
ஏற்கலொம்.  ஆனொல், இந்்த 42 விழுக்கொடும் 

ஒநர இைத்தில் ப�ருக்கைொக அைரத்தியொக 
குவிந்து உள்்து. �ரவலொக 
கொைப்�ைவில்மல. 

எனநவ, 42 விழுக்கொடு என்்ற கருத்து 
�ரிசீலிமனக்கு எடுத்துக் பகொள்்ப்�ட்ைொல் 
இந்தியொவில் குறிப்பிட்ை, குவிக்கப்�ட்ை 
�குதிக்கு ஆ்தரவொக நிற்கிறீரகள். அந்த 
சையம், இ்தர �குதிகளுக்கு நிரந்்தரைொக 
எதிரொக நிற்கிறீரகள். எனநவ, 42 விழுக்கொடு 
என்்ற கருத்து �ரிசீலிமனக்கு எடுத்துக் 
பகொள்் கூைொது. ஒருநவம் இந்தி பைொழி 
இந்தியொ முழுவதும் �ரவலொக ந�சப்�டும் 
பைொழியொக 20 விழுக்கொடு ைக்களிைம் 
கொைப்�ட்ைொலும் கூை, அமனத்து 
பைொழிகளிலும் இந்தி பைொழிநய குைரி மு்தல் 
இையம் வமர அறியப்�டும் பைொழியொக �ொம் 
கூ்றலொம். இந்திய ைக்களின் 20 
விழுக்கொட்டினர இந்தி பைொழி அறிவொரகள். 
எனநவ, இந்தி ஆட்சி பைொழியொகட்டும். 
என்னொல் அ்தமன ஆ்தரிக்க முடியொது 
எனிலும், புரிந்து பகொள்் முடியும். அ்தன் 
பின் உள்் ்தரக்கம் புரிந்து பகொள்்த்்தக்கது. 
ஆனொல், உத்திரப் பிரந்தசம், பீகொர, 
இரொஜஸ்தொன், ைத்திய பிரந்தசம் ஆகிய 
�குதிகளில் அைரத்தியொக வொழும் இந்்த 42 
விழுக்கொடு கருத்தின் பின்னணியில் என்ன 
்தரக்கம் உள்்து.” 

  இந்திய �ொைொளுைன்்றத்தில் நைலமவ ைொநிலஙக்மவ என்று அமழக்கப்�டுகி்றது.

  ைொநிலஙக்மவ மு்தல் கூட்ைத்ப்தொைர 1952 நை 13 அன்று �ைந்்தது.

  ப�ொதுவொக, ைொநிலஙக்மவ ஆணடுக்கு மூன்று கூட்ைத்ப்தொைரக்ொகக் கூடுகி்றது. அமவ 
வருைொறு

  மு்தல் கூட்ைத்ப்தொைர (நிதி நிமல அறிக்மகக் கூட்ைத்ப்தொைர) பிப்ரவரி ைொ்தம் மு்தல் நை ைொ்தம் 
வமர நீடிக்கும்.

  இரணைொம் கூட்ைத்ப்தொைர (ைமழக்கொலக் கூட்ைத்ப்தொைர) ப�ொதுவொக ஜுன் ப்தொைஙகி ஆகஸட் 
இறுதியில் நிம்றவுறுகி்றது. 

  மூன்்றொம் கூட்ைத்ப்தொைர (குளிரகொலக் கூட்ைத்ப்தொைர) �வம்�ர இறுதி ப்தொைஙகி டிசம்�ர 
இறுதி வமர நீடிக்கும். 

ைோநிலஙகளமவ

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd   15 04-06-2019   11:46:29
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (16 (( 17

தமிழ்�ோடு ைோநில  சட்டைன்்றத்தில 
�ம்டப�ற்ற ஆநரோககியைோன விவோதஙகள்

இந்திய அரசமைப்பு சட்ைத்தின் கீழ் 
உருவொன ை்தரொஸ ைொகொை மு்தல் 
சட்ைைன்்றத்தில் (1952-1957). இரொஜொஜி அரசு 
பகொணடுவந்்த அடிப்�மைக் கல்வி திட்ைம் 
விைரசிக்கப்�ட்ைது. எதிரக்கட்சிகளுைன் 
ஆளும் கொஙகிரசு கட்சிமயச் நசரந்்த ஒரு 
�குதியினர உட்�ை இத்திட்ைத்ம்த கடுமையொக 
எதிரத்்தனர. இத்திட்ைம் சொதி 
அடிப்�மையிலொன �டிநிமல நைலொதிக்கத்ம்த 
மீணடும் பகொணடு வரும் என்று விைரசித்்தனர. 
பின்னர மு்தல்அமைச்சரொகப் �்தவி ஏற்்ற 
கொைரொஜர அமைச்சரமவயில் 1954 அரசின் 
கல்வி அமைச்சர சி.சுப்பிரைணியம் இத்திட்ைம் 
ரத்து பசயயப்�டுவ்தொக அறிவித்்தொர. 
அந்தசையம், இரொஜொஜி ஆட்சியின் ந�ொது 
பகொணடு வரப்�ட்ை நிலைற்்ற விவசொயத் 
ப்தொழிலொ்ரகம் �ொதுகொக்கும் நிலச் 
சட்ைஙகள் ப்தொைரப்�ட்ைன. 

 குறிப்பி்டத்தகக 
நைறநகோள்

“இந்தியொ, அ்தொவது 
�ொர்தம் ைொநிலஙகளின் ஒன்றியம்  
ஆக இருக்கும். உறுப்பு 1(1)” 

முககிய விவோதம் 

2014 ஆகஸ்ட 1: ்தமிழ்�ொட்டில் நீதிைன்்ற 
பைொழியொக ்தமிமழ �யன்�டுத்து்தல்.

சி. இரோேோஜி சி.சுப்பிரைணியம்

கோைரோஜ்

“பசன்மன ைொகொை ்தமலவர 
சி.இரொஜொஜி ்தனது மு்தல் நிதி நிமல 
அறிக்மகமய 1937இல்  ை்தரொஸ சட்ைைன்்றம், 
பசனட் அமவ, ை்தரொஸ �ல்கமலக்கழக 
நசப்�ொக்கம் வ்ொகத்தில் ்தொக்கல் பசய்தொர”.

1967இல் திரொவிை முன்நனற்்ற கழகம் 
ஆட்சிக்கு வந்்தது. சி.என்.அணைொதுமர 
மு்தல்வரொக �்தவி ஏற்்றொர. அவரது ஆட்சியில் 
இந்து திருைைச் சட்ைம் திருத்்தப்�ட்டு  
‘சுயைரியொம்த திருைைஙகள்’ அ்தொவது ை்த 
சைஙகுகள் இல்லொைல் நைற்பகொள்்ப்�டும் 
திருைைஙகள் அஙகீகரிக்கப்�ட்ைன. அவருக்கு 
அடுத்து �்தவி ஏற்று, ஐந்து ்தைமவகள் மு்தல் 
அமைச்சரொக �்தவி வகித்்த மு.கருைொநிதி �ல 
சட்ைஙகம்யும் எணைற்்ற தீரைொனஙகம்யும் 
பகொணடு வந்துள்்ொர. அவர பகொணடு வந்்த 
கமைசி சட்ைமுன்வமரவு பிற்�ட்ை 
வகுப்பினருக்கொன இைஒதுக்கீட்டுக்குள்  
முஸலீம்களுக்கும் கிறித்துவரகளுக்கும் சி்றப்பு 
உள் ஒதுக்கீடு வழஙகுவதுைன் �ட்டியல் 
இனஙகளுக்கும் ைற்றும் 
�ழஙகுடியினருக்குைொன ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 
அருந்தியரகளுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழஙகுகி்றது. 

அமனத்து இந்திய அணைொ திரொவிை 
முன்நனற்்ற கழகத்தின் எம்.ஜி. இரொைச்சந்திரன் 
்தமலமையிலொன �த்து ஆணடுக்கொல 
ஆட்சியில் (1977-1987) வருவொய நிரவொக 
தும்றயில் குறிப்பிைத்்தக்க �ல ைொற்்றஙகள் 
பகொணடு வரப்�ட்ைன. குறிப்�ொக, வொரிசு 
அடிப்�மையில் கிரொை நிரவொக அலுவலரொன 
"கரைம்" �்தவிக்கு முடிவு கட்டினொர. ைதிய 
உைவுத் திட்ைத்ம்த விரிவு�டுத்தி சத்துைவுத் 
திட்ைைொக நைம்�டுத்தினொர. 

1992 �வம்�ரில் உச்ச நீதிைன்்றம் 
ைணைல் ஆமையம் வழக்கில் தீரப்பு 
வழஙகியது. அதில் கல்வி ைற்றும் நவமல 
வொயப்பில் 50 விழுக்கொடு இைஒதுக்கீடு வழஙகி 
தீரப்�ளிக்கப்�ட்ைது. இ்தமனத் ப்தொைரந்து 
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்தமிழகத்தில், பிற்�ட்நைொர மிகவும் 
பிற்�டுத்்தப்�ட்நைொர, �ட்டியல் சொதிகள், 
�ழஙகுடியினர ஆகிநயொருக்கு வழஙகப்�ட்டு 
வந்்த இைஒதுக்கீட்டிமன �ொதுகொக்கும் 

வமகயில் ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் 
கூட்ைப்�ட்டு 69 ச்தவீ்தம் ஒதுக்கீடு சட்ைம் 
பகொணடு வரப்�ட்ைது.

1.5  இந்திய அரசமைப்புச 
திருத்தசசட்டஙகள்

ைொறி வரும் சமு்தொயத் ந்தமவகளுக்நகற்� 
அரசமைப்பில் திருத்்தஙகள் பகொணடு 

  ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் 
234 உறுப்பினரகம்க் 
பகொணைது. 189 உறுப்பினரகள் 
ப�ொது ப்தொகுதிகளிலிருந்தும்  
4 5  உ று ப் பி ன ர க ள் 
்த னி த் ப ்த ொ கு தி க ளி லி ரு ந் து ம் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர.

  சட்ைைன்்றத்தில் மு்தல் கூட்ைத் 
ப்தொைர மு்தல் ப�ொதுத் ந்தர்தமலத் 
ப்தொைரந்து (1952). 3.5.1952 அன்று 
ப்தொைஙகியது.

  அரசமைப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ் ஆஙகிநலொ- இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர ஆளு�ரொல் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர. 

  16.05.2016 அன்று ்தமிழக சட்ைைன்்றத்திற்கு ப�ொதுத் ந்தர்தல் �ைந்்தம்தபயொட்டி 15-வது ்தமிழக 
சட்ைைன்்றம் 21.05. 2016 அன்று அமைக்கப்�ட்ைது.  

தமிழ்�ோடு ைோநிலச சட்டைன்்றம்

ைக்க்மவ உறுப்பினரகளிலிருந்து 
ஒருவர ப�ொது கைக்குக்  
குழுத்்தமலவரொக ைக்க்மவத் ்தமலவரொல் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர. இதில் 1967-1968ஆம் 
ஆணடில் மு்தன்மும்றயொக எதிரக்கட்சி 
உறுப்பினர ஒருவநர ப�ொதுக்  
கைக்குக் குழுத்்தமலவரொக ைக்க்மவத் 
்தமலவரொல் நியமிக்கப்�ட்டுள்்ொர. இக்குழு 
ைக்க்மவத் ்தமலவர கட்டுப்�ொட்டின்  கீழ்  
இயஙகும் ஒரு �ொைொளுைன்்றக் குழுவொகநவ 
கரு்தப்�டுகி்றது. 1950 ஜனவரி மு்தல் 2018 
ஏப்ரல் வமர இக்குழு 1596 அறிக்மககம் 
்தொக்கல் பசயதுள்்து.

ப�ோதுக கைககு குழு வருவ்தற்கொன விதிகம்யும் �ைது 
அரசமைப்புற்கு  நைம்தகள் வழஙகியுள்்னர. 
ஏற்கனநவ, �ைது அரசமைப்பு சட்ைத்தின் 
ைொணபுகள் ைற்றும் அ்தன் அடித்்த்த்திற்கு 
�ஙகம் ந�ரொைல் �ல்நவறு திருத்்தஙகள் 
பகொணடு வரப்�ட்டுள்்ன. அரசமைப்ம�ப் 
�ொதுகொப்�திலும் அரசமைப்பிற்கு 
வி்க்கைளிப்�திலும் �ைது நீதித்தும்ற முக்கிய 
�ஙகொற்றுகி்றது. இ்தர அரசமைப்புகள் 
ந�ொலநவ �ைது அரசமைப்பு ைொறி வரும் 
சூழல்கள் ைற்றும் அரசியல் ப�ருக்கடியில் 
ஏற்� ்தன்மன ்தகவமைக்கும் ஆவைைொக 
திகழ்கி்றது.   இந்திய அரசமைப்பு மு்தன்மை 
சட்ைைொக ்தனக்குள்  பசயல்�ட்டு  பகொணடு 
இந்திய அரமசயும் இயக்குகி்றது. �ைது 
அரசமைப்பு சட்ைத்ம்த உருவொக்கிய நைம்தகள் 
ப்தொமலந�ொக்கு �ொரமவயுைன் எதிரகொல 
பிரச்சமனகம் முன்உைரந்து அவற்றிற்கு 
தீரவுகம் வழஙகியுள்்னர. ைொறி வரும் 
சமு்தொய சூழல்களுக்கு ஏற்� ந்தமவயொன 

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd   17 04-06-2019   11:46:30
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (18 (( 19

திருத்்தஙகளுக்கு இந்திய அரசமைப்பு இைம் 
அளித்து ஏற்கி்றது. அைலொக்கத்தில் ந�ொதுைொன 
ப�கிழ்வுத் ்தன்மை பகொணடுள்்்தொல் ஒரு 
இறுக்கைொன சட்ைப்புத்்தகைொக �ைது 
அரசமைப்பு ைொ்றொைல் உயிநரொட்ைைொன 
ஆவைைொகத் திகழ்கி்றது. அரசமைப்பு 
சட்ைத்தின் அடித்்த்த்திமன நிமலயொன 
ைொ்றொ்த உன்ன்த ஆவைைொக உருவொக்கியுள்் 
அந்த சையத்தில் அது என்றும் நிமலயொன 
ைொற்்றமுடியொ்த ஆவைம் அல்ல என்�ம்தயும் 
�ைது அரசமைப்பு சட்ைஙகள் 
உறுதிப்�டுத்துகின்்றன. ந்தமவயொன 
ைொற்்றஙகம் ஏற்�டுத்தும் வமகயில் 
‘ப�கிழ்வுத் ்தன்மை’ பகொணை்தொகவும் 
ந்தமவயின்றி அடிக்கடி ைொற்்றஙகள் 
ஏற்�டுத்துவம்த ்தடுக்கும் வமகயில்  ‘இறுகியத் 
்தன்மை’ பகொணை்தொகவும்  அரசமைப்ம� 
உருவொக்கியுள்்னர. 

இந்திய அரசமைப்பு சட்ை உறுப்பு 368இன் 
கீழ் �ொைொளுைன்்றத்திற்கு வழஙகப்�ட்டுள்் 
அரசமைப்பிற்கு அதிகொரஙகம்ப் �யன்�டுத்தி 
அரசமைப்பில் வழஙகப்�ட்டுள்் எந்்தபவொரு 
சட்ைத்திலும் நசரத்்தல், நீக்கம், ைொறு்தல் 
பகொணடுவர அதிகொரம் அளிக்கப்�ட்டுள்்து. 
இந்திய அரசமைப்பு கூட்ைொச்சி 
அரசியலமைப்ம� கட்ைமைத்துள்்்தொல் 
ைொநில அரசுகளின் அடிப்�மை உரிமைகள் 
ைற்றும் அதிகொரஙகளில் சம்ைந்்தப்�ட்ை ைொநில 
அரசுகளின் ஒப்பு்தல் இல்லொைல் ைொற்்றம் 
பகொணடு வர முடியொது. �ைது அரசு சட்ை 
நைம்தகள் சில விதிகம் அரசமைப்பில் 
மையக் கருத்துகம் ைொற்்றஙகளிலிருந்தும் 
சைரசஙகளிலிருந்தும் �ொதுகொக்க விரும்பினர. 
அரசமைப்புச்சட்ை நைம்தகளின் இக் 
கருத்துகள் �ல்நவறு வழிகளிலொன 
அரசமைப்புச் திருத்்தச்சட்ைஙகளுக்கு 
வழிவகுத்்தது. 

மூன்று வமகயோன அரசமைப்புத் திருத்தச 
சட்டம் வமககள் உள்ளன அமவ 
பின்வருைோறு

1) ்தனி ப�ரும்�ொன்மை(நசரத்்தல்)

2)  �ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் சி்றப்பு 
ப�ரும்�ொன்மை ப�றுவ்தன் மூலம் 
திருத்்தச்சட்ைம் பகொணடு வரு்தல்.
(அமவயில் இருப்ந�ொரில் மூன்றில் இரணடு 
ைைஙகு உறுப்பினரகள் ஆ்தரவு ைற்றும் 
கும்றந்்தது பைொத்்த உறுப்பினரகளில் 50 
விழுக்கொடு)

3)  ப�ரும்�ொன்மை ப�றுவதுைன் பைொத்்தமுள்் 
ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகளில் சரி�ொதி 
சட்ைைன்்றஙகளின் ஒப்பு்தல் ப�று்தல்.

இந்்த வமககளிலொன அமனத்து 
திருத்்தஙகளும் �ொைொளுைன்்றத்தில் ைட்டுநை 
அறிமுகப்�டுத்்தப்�டும். அரசமைப்பு 
வழஙகியுள்் விதிகளின்�டி எந்்தபவொரு 
அரசமைப்புச் திருத்்தச்சட்ைத்திற்கும் ப�ொது 
வொக்பகடுப்பு ந்தமவப்�ைவில்மல. 
சட்ைத்திருத்்த முன்வமரவு அமனத்தும் 
குடியரசுத்்தமலவரின் ஒப்பு்தல் ப�்றப்�ை 
நவணடும். இவவொறு அனுப்�ப்�டும் அரசியல் 
சட்ை முன்வமரவுகம் திருப்பி அனுப்பும் 
அதிகொரம் குடியரசுத்்தமலவருக்குக் 
கிமையொது. ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை ைக்கள் 
பிரதிநிதிகளுக்கு ைட்டுநை அரசியல் 
திருத்்தச்சட்ைம் விவகொரஙகளில் இறுதி முடிவு 
எடுக்கும் அதிகொரம் வழஙகப்�ட்டுள்்து. 

அரசமைப்பில் உள்் ஒரு விதியில் 
திருத்்தம் நகொரும் சட்ை முன்வமரவுகள் 
அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் முன்வமரவு 
என்று அமழக்கப்�டுகி்றது. உறுப்பு 368 (2) ன் 
கீழ் வரும் அமனத்து விதிகளும் இதில் 
அைஙகும். இந்்த சட்ை முன்வமரவிமன 
�ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் பகொணடு 
வரலொம்.

அரசமைப்புத் திருத்தசசட்ட 
முன்வமரவு
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தனி��ர் சட்ட முன்வமரவு

அமைச்சர அல்லொ்த உறுப்பினரகள் 
்தொக்கல் பசயயும் சட்ை முன்வமரவு ்தனி��ர 
முன்வமரவு என்று அமழக்கப்�டுகி்றது. 
�ொைொளுைன்்றத்தில்  ஆளுஙகட்சி ைற்றும் எதிர 
கட்சிகம்ச் நசரந்்த எவரும் ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு பகொணடு வரலொம். ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு என்�து அமைச்சரமவயிநலொ 
நிரவொகத்திநலொ உறுப்பினரொக இல்லொ்த 
�ொைொளுைன்்ற உறுப்பினர ஒருவரொல் 
முன்பைொழியப்�டுவது ஆகும். ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு  மீ்தொன விவொ்தம் அடுத்்தடுத்்த 
வொரத்தின் பவள்ளிக் கிழமைகளில் பிற்�கல் 2 
ைணி மு்தல் 6 ைணி வமர �மைப�றும்.

இந்்த சட்ை முன்வமரவு பகொணடு வர 
ஒரு ைொ்தத்திற்கு முன்�ொகநவ முன்அறிவிப்பு 

்தரநவணடும். ்தனி��ர முன்வமரவுகள் 
நிரொகரிக்கப்�ட்ைொலும் அது ஆட்சியில் எந்்த 
�ொதிப்ம�யும் ஏற்�டுத்்தொது. இதுவமர 
�ொைொளுைன்்றத்தில் 14 ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு ைட்டுநை 
நிம்றநவற்்றப்�ட்டுள்்ன. கமைசியொக,   
்தனி��ர சட்ை முன்வமரவு நிம்றநவற்்றப்�ட்ை 
ஆணடு 1970. இவவொறு பகொணடு வரப்�டும் 
்தனி��ர முன்வமரவுகளில் 
ப�ரும்�ொலொனமவ வொசிக்கப்�டுவந்தொ, 
விவொதிக்கப்�டுவந்தொ, நிரொகரிக்கப்�டுவந்தொ 
கூை கிமையொது. அரசமைப்பு திருத்்தம் 
நகொரும் முன்வமரவுகள் கூை ்தனி��ர 
முன்வமரவுக்ொக ஏற்கப்�ைலொம். ஆனொல் 
நிதி முன்வமரவுகம் ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவொக பகொணடு வர முடியொது. 

 

க்டந்த மூன்று ைககளமவகளில 
அறிமுகைோன, விவோதிககப்�ட்ட 

தனி��ர் முன்வமரவுகள்:
ைககளமவ அறிமுகைோனமவ விவோதிககப்�ட்டமவ

13-வது 343 17

14-வது 328 14

15-வது 372 14

16வது மக்களவவயில் 206 தனிநபர் 
முனவவைவு்கள் அறிமு்கம் 

செய்யபபட்டன. இவற்றில் 6 மடடுமம 
விவாதத்தில் எடுத்துகச்காள்ளபபட்டன.

�ோ்டோளுைன்்றம் நிம்றநவறறிய தனி��ர் சட்டஙகள்

தமலப்பு உறுப்பினர் ப�யர் அமவ
நிம்றநவறிய 

�ோள்

1  இஸ்ாமி்ய வகுபபு வாரி்ய ெட்ட முனவவைவு 1952 
மசயத் முசசைத் அகைத் 

கோஷ்மீர்
ைககளமவ 21.05.1954

2   இந்தி்ய பதிவு (திருத்த)ெட்ட முனவவைவு 1955 எஸ்.சி.சைந்தோ ைககளமவ 06.04.1956

3  நா்டாளுமன்ற செ்யல்முவ்ற்கள் (சவளியிடடு 
தடுபபு) ெட்ட முனவவைவு 1956 ப�நரோஸ் கோந்தி ைககளமவ 26.05.1956

4  குற்்றச் செ்யல்முவ்ற (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1956 ரகு�ோத் சிங ைககளமவ 01.09.1956

5  சபண்கள் மற்றும் சி்றார் நிறுவனங்கள் (உரிமம்) 
ெட்ட முனவவைவு 1954 கோம்நலடு ைத்தி ஷோ ைககளமவ 30.12.1956

6  குற்்றச் செ்யல்முவ்ற (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1964 சுைத்திர நேோசிக ைககளமவ 26.12.1964

7  நா்டாளுமன்ற உறுபபினர்்கள் ஊதி்யங்கள், 
ெலுவ்க்கள்(திருத்த) ெட்ட முனவவைவு ரகு�ோத் சிங ைககளமவ 29.09.1964

8  இந்து திருமணம் (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1968 திவோன் சந்த் சர்ைோ ைககளமவ 20.12.1964

9  உச்ெ நீதிமன்றம் (உ்யர்மட்ட குற்்ற விொைவண 
விரிவாக்கம் )ெட்ட முனவவைவு 1968

ஆனந்த் �ோரோயண் 
முலலோ 

ைககளமவ 09.08.1970

10  பணவ்ட்ய, வை்ாற்று நிவனவுச் சினனங்கள் 
மற்றும் அ்கழவாயவுத் பகுதி்கள் மற்றும் மிச்ெங்கள் 
(மதசி்ய முககி்யத்துவ பிை்க்டனம்) ெட்ட 
முனவவைவு 1954

்டோக்டர் ரகுனீர் சிங ைோநிலஙகளமவ 15.12.1956

11  இந்து திருமணம் (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1956 ்டோக்டர் சீதோ �ர்ைோைந்த் ைோநிலஙகளமவ 20.12.1956

12  அனாவத இல்்ங்கள் மற்றும் இதை 
அ்றக்கட்டவள இல்்ங்கள் (மமற்பார்வவ 
மற்றும் ்கடடுபபாடு) ெட்ட முனவவைவு 1960

மகலோஷ் பிகோரிலோல ைோநிலஙகளமவ 09.04.1960

13  ்க்டல் ொர் ்காபபீடு ெட்ட முனவவைவு 1960 என்.பி.�ர்கவோ ைோநிலஙகளமவ 18.04.1963

14  இந்தி்யன தண்டவனச் ெட்டம் (திருத்தம்) ெட்ட 
முனவவைவு 1963 திவோன். சைன்லோல ைோநிலஙகளமவ 07.09.1969

மூன்்றொம் �ொலின ��ரகள் உரிமைகள் சட்ை முன்வமரவு திருச்சி சிவொ அவரக்ொல் 
பகொணடு வரப்�ட்ை ்தனி��ர  சட்ை முன்வமரவு ஆகும். இந்தியொவில் மூன்்றொம் �ொலின ைக்கள் 
சந்தித்து வரும் பு்றக்கணிப்புகளுக்கு முடிவுகட்ை இம்முன்வமரவு நகொருகி்றது. 

மூன்்றோம் �ோலின ��ர்கள் உரிமைகள் சட்ட முன்வமரவு 2014
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உறுப்பு 370

அரசமைப்பு உறுப்பு  370 என்�து ஜம்மு 
- கொஷமீர �குதிக்கு சி்றப்பு ்தன்னொட்சி ்தகுதி 
வழஙகுவது ஆகும். இச்சட்ைத்தின்�டி 
இரொணுவம், பவளியு்றவு, ப்தொமலத் ப்தொைரபு, 
நிதி ஆகிய தும்றகள் ்தவிர இ்தர அமனத்து 
தும்றகள் சொரந்து ைத்திய அரசு  சட்ைஙகள் 
இயற்றுவ்தற்கு ைொநில அரசின் ஒப்பு்தல் 
அவசியைொகி்றது.  

இந்்த ைொநிலம் ைற்றும் இதில் 
குடியிருக்கும் ைக்கள் குடியுரிமை, 
பசொத்துரிமை, அடிப்�மை உரிமை ஆகிய 
உரிமைகளுக்கு இந்தியொவில் பி்ற 

இந்்த சட்ை முன்வமரவு 2015 ஏப்ரல் 24 அன்று நைலமவயில் நிம்றநவறியது. 2016 பிப்ரவரி 
26 அன்று ைக்க்மவயில் அறிமுகம் பசயயப்�ட்ைது. இந்்த சட்ை முன்வமரவு 45 ஆணடுகளுக்குப் 
பின் நைலமவயில் நிம்றநவற்்றப்�ட்ை ்தனி��ர சட்ை முன்வமரவு என்்ற வரலொற்று 
முக்கியத்துவத்ம்தயும் ப�றுகி்றது.

குடிைக்களிலிருந்து நவறு�ட்ை சி்றப்பு சட்ைத் 
ப்தொகுப்புகம்க் பகொணடுள்்னர. 
அரசமைப்பு உறுப்பு 360 இன் கீழ்  ஒரு 
ைொநிலத்தின் மீது நிதி ப�ருக்கடி நிமல 
பிரகைனம் பசயயும் ைத்திய அரசின் அதிகொரம் 
இந்்த ைொநிலத்திற்கு பசல்லொது. ந�ொர ைற்றும் 
பவளி ஆக்கிரமிப்பு ஆகிய சூழ்நிமலகளின் 
ந�ொது ைட்டும் ப�ருக்கடி நிமல பிரகைனம் 
பசயயப்�டுகி்றது. எனநவ, ைத்திய அரமச 
ைொநில அரசு நகொரினொல் அன்றி உள்�ொட்டு 
குழப்�ம் அல்லது பி்ற அ�ொயஙகள் ந�ொன்்ற 
கொரைஙகளுக்கொக இந்்த ைொநிலத்தின் மீது 
ைத்திய அரசு ப�ருக்கடி நிமல பிரகைனம் 
பசயய முடியொது. 

வரலோறு சுருககைோக
அரசமைப்புச சட்ட உறுப்பு 370 என்�து ேம்மு - கோஷ்மீர் �குதிககு 
சி்றப்பு தன்னோடசி தகுதி வழஙகுவது ஆகும்
 இச்சட்ைத்தின்�டி இரொணுவம், 
பவளியு்றவு, ப்தொமலத் ப்தொைரபு, 
நிதி ஆகிய தும்றகள் ்தவிர இ்தர 
அமனத்து தும்றகள் சொரந்து 
ைத்திய அரசு  சட்ைஙகள் 
இயற்றுவ்தற்கு ைொநில அரசின் 
ஒப்பு்தல் அவசியைொகி்றது.  
�ொகிஸ்தொன் பிரிவிமனமயத் 
ப்தொைரந்து இந்திய ஒன்றிய அரசின் 
ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலம் இமைப்பு 
ப்தொைர�ொக ைன்னர ஹரிஷ உைன் 
ந�ச்சுவொரத்ம்த �ைத்்தப்�ட்ைது. 
அப்ந�ொது ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலத்துக்கு 
சி்றப்பு உரிமைகளும் ்தகுதிகளும் 
வழஙகப்�டும் என்று உைன்�டிக்மக 
ஏற்�ட்ை்தன் அடிப்�மையில் இந்்த உறுப்பு  
உருவொக்கப்�ட்ைது.

  இ்தன் விம்வொக ஜம்மு - கொஷமீர ைொநிலம் ைட்டும் அந்்த ைொநிலத்துக்நக ஆன 
அரசமைப்பு மூலம் ஆ்ப்�டுகி்றது. இ்தற்கொன ்தனி குடியுரிமைச் சட்ைம், பசொத்துரிமைச் 
சட்ைம், அடிப்�மை உரிமைகள் ஆகியன வகுக்கப்�ட்டுள்்ன.

 ஜம்மு - கொஷமீர அரசமைப்பின்  மு்தல் உறுப்பு ஜம்மு கொஷமீர 
ைொநிலம் இந்தியொவின் ஒருஙகிமைந்்த �குதி என்று கூறுகி்றது. 
இ்தன்�டியும் உறுப்பு 5ன் �டியும் இந்திய �ொைொளுைன்்றத்தின் 
ைொநிலஙகளுக்கொன சட்ைம் இயற்றும் அதிகொரவரம்பு 
கட்டுப்�டுத்்தப்�டுகி்றது; அது ைொற்்றத்்தகொ்த்தொகவும் ஆகி்றது. 

 1974இல் அன்ம்றய பிர்தைர 
இந்திரொ கொந்தி அன்ம்றய 

ஜம்மு - கொஷமீர 
மு்தலமைச்சர நஷக் 
அப்துல்லொ (ஹரிசிஙகொல் 
நி ய மி க் க ப் � ட் ை வ ர . ) 

இமையில் ஏற்�ட்ை 
உைன்�ொட்டின்�டி இந்்த 

ஏற்�ொடு நைலும் 
உறுதி�டுத்்தப்�ட்ைது.  இந்திய ந்தசியக் 
பகொடியுைன் ஜம்மு கொஷமீர 
ைொநிலத்திற்பகன ்தனி பகொடி 
அமைத்துக்பகொள்்வும் இரணடு 
பகொடிகளுக்கும் சை ்தகுதி வழஙகவும் 
1952 பைல்லி உைன்�டிக்மகயில் 
வழிவமக பசயயப்�ட்டுள்்து.

 �ஜம்மு – கொஷமீர அரசு ்தமலமைப் �்தவியொன  
ச்தொ-ஐ-ரியொஷத் (மு்தலமைச்சர) ைொநிலச் 
சட்ைைன்்றத்்தொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர. ைொநிலத்தின் 
மீது உறுப்பு 352 பிரகைனம் பசயயப்�டுவம்த பைல்லி 
உைன்�டிக்மக எதிரத்்தொலும் ைொநிலத்தின் மீது ப�ொது 
அவசர ப�ருக்கடி நிமல  பிரகைனம் பசயயும் அதிகொரம் 
குடியரசுத்்தமலவருக்கு வழஙகப்�ட்டுள்்து.

 �ஜம்மு - கொஷமீர ைொநிலத்தில் இந்திய உச்ச நீதிைன்்றம் ்தமலயிை முடியொது. மூவரை 
ந்தசியக் பகொடி ைற்றும் இ்தர ந்தசிய சின்னஙகள் அவைதிப்பு ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலத்தில் 
குற்்றைொகக் கரு்தப்�ைொது.

 �ஜம்மு - கொஷமீர ைொநில ைக்கள் இரட்மைக் 
குடியுரிமை அனு�விக்கி்றொரகள். அம்ைொநில 
ைக்கள் இ்தர ைொநில ைக்களுைன் ைை உ்றவு 
பகொள்ளும் ந�ொது அவரக்து ஜம்மு -கொஷமீர 
குடியுரிமை இரத்்தொகி்றது.

 �கட்ைொயக் கல்விச் சட்ைம், ்தகவல் உரிமைச் சட்ைம், 
கைக்கு ்தனிக்மக உள்ளிட்ை ப�ரும்�ொலொன 
இந்திய சட்ைஙகள் ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலத்தில் 
பசல்லு�டியொகொது. 370 பிரிவின் கீழ் 
பவளிைொநிலத்்தவர எவரும் இஙகு பசொத்து வொஙக 
முடியொது.

 �கொஷமீர ைொநிலச் சட்ைைன்்றத்தின் ஆயுட் கொலம் 
ஆறு ஆணடுகள் ஆகும்.

ேம்மு 
கோஷ்மீர் 

நஷக அப்துலலோ �ண்டிட ேவஹர்லோல ந�ருவு்டன் 
(வலது).
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சஙகரலிஙகனோர்

சஙகரலிஙகனொர கொந்திய வொதியும் 
இந்திய விடு்தமலக்கொக ந�ொரொடிய ்தமிழ் 

 �ஜம்மு – கொஷமீர �குதிக்கு சி்றப்புத் ்தகுதி 
வழஙகும் வமகயில் அரசமைப்பில் 
இமைக்கும் �டியொன ப�ொருத்்தைொன 
உறுப்புகம் முன்வமரவு பசயயும் 
ப�ொருட்டு அன்ம்றய சட்ை அமைச்சர 
ைொக்ைர பி. ஆர. அம்ந�த்கமர சந்தித்து 
ஆநலொசிக்கும்�டி கொஷமீர ்தமலவர 
நஷக் அப்துல்லொமவ 1949ல் அன்ம்றய 
பிர்தைர ஜவஹரலொல் ந�ரு 
நகட்டுக்பகொணைொர. 

 �அரசமைப்பு �குதி XXI ன் கீழ் ்தற்கொலிக 
ைற்றும் இமை ைொற்்றம் வழஙகு்தல் 
என்னும் ்தமலப்பின் கீழ் அரசமைப்பு 
திருத்்தப்�ட்டு கொஷமீருக்கு சி்றப்பு ்தகுதி 
வழஙகும் உறுப்பு 370 நசரக்கப்�ட்ைது. 

 �அரசமைப்பு உறுப்பு 370இன் கீழ்  
ஜம்மு – கொஷமீர அரசின் எல்மலகம் 
கும்றக்கநவொ விரிவொக்கம் பசயயநவொ 
இந்திய �ொைொளுைன்்றத்திற்கு அதிகொரம் 
கிமையொது.

 �இந்திய அரசமைப்பின் மு்தன்மை 
வமரவொ்ர ைொக்ைர பி. ஆர. அம்ந�த்கர 
உறுப்பு 370 இன் வமரமவ எழு்த ைறுத்்தொர.

 �நகொ�ொல சுவொமி இந்்த பிரிமவ 
எழுதினொர

உறுப்பு 370

சஙகரலிஙகனோர்

வீரரும் ஆவொர. 1895இல் விருது�கர ைொவட்ைம் 
ைணைமலநைடு கிரொைத்ம்தச் நசரந்்த 
கருப்�சொமி வள்ளியம்ைொளுக்கு ைகனொக 
பி்றந்்தொர. 1917இல் இந்திய ந்தசிய கொஙகிரசில் 
இமைந்்தொர. இரொஜொஜியின் மீது ஏற்�ட்ை 
ஈரப்�ொல் விடு்தமலப் ந�ொரொட்ைத்தில் �ஙநகற்்ற 
சஙகரலிஙகனொர 1930இல் கொந்தியுைன் ்தணடி 
உப்புச் சத்தியொகிரகப் ந�ொரொட்ைத்தில் �ஙகு 
ப�ற்்றொர. ை்தரொஸ ைொநிலத்திலிருந்து ப்தலுஙகு 
ந�சும் ைக்கம்ப் பிரித்து, பசன்மனமய 
்தமல�கரொக பகொணடு  ்தனி ைொநிலம் அமைக்க 
நவணடும் என்று  ப�ொட்டி ஸ்ரீரொைலு 1952இல் 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைம் �ைத்தினொர. 

இம்தத் ப்தொைரந்து ப�யர ைொற்றும் பிரச்சமன 
எழுந்்தது. இம்தத் ப்தொைரந்து 1956இல் 
ை்தரொஸ ைொநிலத்ம்த ்தமிழ்�ொடு என ப�யர 
ைொற்்றம் பசயய நவணடும் எனக் நகொரி 
சஙகரலிஙகனொர உணைொவிர்தம் 
ப்தொைஙகினொர. ப�யர ைொற்்றம் உள்ளிட்ை 12 
நகொரிக்மககம் வலியுறுத்தி 1956 ஜுமல 27 
அன்று விருது�கரில் ்தனது உணைொவிர்தப் 
ந�ொரொட்ைத்ம்தத் ப்தொைஙகினொர. இந்்த 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைம் 75 �ொட்கம்க் 
கைந்்தது சஙகரலிஙகனொர உைல் �லிவுற்்ற்தொல் 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைத்ம்தக் மகவிடும் 
�டி சி.என். அணைொதுமர, ை.ப�ொ.சிவஞொனம், 
ஜீவொனந்்தம் ஆகிநயொர நவணடுநகொள் 
விடுத்தும் அவர ஏற்க வில்மல. 1956 அக்நைொ�ர 
13 அன்று உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைத்தின் 
76ஆம் �ொள் சஙகரலிஙகனொர உயிர நீத்்தொர.  

ஜீவோனந்தம்ை.ப�ோ.சிவஞோனம்
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நதர்வுககுழு

ந்தரவுக்குழுவில் கும்றந்்த 
எணணிக்மகயில் உறுப்பினரகம் குறிப்பிட்ை 
கொரைத்திற்கொக நியமிக்கப்�ட்டிருப்�ர. இந்்த 
ந்தரவுக்குழு மும்ற பவஸட்மினிஸைர 
�ொைொளுைன்்ற ைக்க்ொட்சி மும்றயிலிருந்து 
பி்றந்்தது ஆகும். ைொநிலஙக்மவ விதிகள் 
ைற்றும் �மைமும்றயின் உறுப்பு 125இன் கீழ்  
எந்்தபவொரு குறிப்பிட்ை சட்ை முன்வமரமவயும் 
ந்தரவுக்குழுவுக்கு அனுப்பும்�டி எந்்த ஒரு 
உறுப்பினரும் தீரைொனம் பகொணடு வர 
முடியும். தீரைொனம் ஏற்றுக்பகொள்்ப்�ட்ைொல் 
அந்்த சட்ை முன்வமரவு ந்தரவு குழுவின் 
�ரிசீலிமனக்கு அனுப்�ப்�டும்.   

இவவொறு தீரைொனம் பகொணடு 
வருவ்தற்கு ந்தரவுக் குழுவின் பைொத்்த 
உறுப்பினரகளில் மூன்றில் ஒரு �ஙகினர 
கும்றந்்த�ட்ச உறுப்பினரக்ொக (Quorum-
நகொரம்)  அமவயில் இருப்�து அவசியம். 
இவவொறு முன்பைொழியப்�டும் தீரைொனத்தின் 
மீ்தொன வொக்பகடுப்பு பவற்றி – ந்தொல்வி இன்றி 
முடிந்்தொல் அமவக்குத் ்தமலமை ஏற்�வரின் 

  ை்தரொஸ ைொகொைத்ம்த ்தமிழகம் என 
ப�யர ைொற்்றக் நகொரி தியொகி 
சஙகரலிஙகனொர 20.07.1956 மு்தல் 
10.10.1956 வமர 76 �ொட்கள் 
உணைொவிர்தம் இருந்து உயிர நீத்்தொர.

  ை்தரொஸ ைொநில ப�யரைொற்்றச் சட்ைம் 
1968 மூலம்  ை்தரொஸ ைொநிலம் ்தமிழ்�ொடு 
என ப�யர ைொற்்றம் பசயயப்�ட்ைது.

  கொந்திய வழியில் உணைொ ந�ொன்பு 
இருந்து உயிர நீத்்தவர.

தமிழ்�ோடு

 �வர்தட்சமை ஒழிப்புச் சட்ைம் 1959-6 
ைற்றும் 9 நை 1961 

 ��யஙகரவொ்த ்தடுப்புச் சட்ைம்-2002 ைொரச்

முககிய கூடடு கூட்டஙகள்

முடிநவ இறுதி முடிவொகும். சட்ை 
முன்வமரவில் குறிப்பிட்ை ஏந்தனும் ஒரு 
அம்சம் குறித்து ஆயவு பசயயப்�ை நவணடும் 
எனில் அ்தற்பகன ஒரு துமைக் குழுமவ 
ந்தரவுக்குழு அமைத்துக்பகொள்்லொம். இந்்த 
பசயல்மும்றயில் ஏந்தனும் நகள்விகள் 
எழுந்்தொல் அ்தமன ைொநிலஙக்மவத் 
்தமலவர �ொரமவக்கு பகொணடு பசல்ல 
நவணடும். அவரது முடிநவ இறுதியொனது. 

ஒரு சட்ை முன்வமரவு ஒரு அமவயில் 
நிம்றநவற்்றப்�ட்டு ைற்ப்றொரு அமவயொல் 
நிரொகரிக்கப்�டும் ந�ொதும் அல்லது ஏந்தனும் 
ஒரு ஆட்நச�மன எழுப்�ப்�டும் ந�ொது 
அல்லது ஆறு வொரத்திற்கும் அதிகைொக இழு�றி 
நிமல நீடிக்கும் ந�ொதும் குடியரசுத்்தமலவர 
ஈரமவகளின் கூட்டுக் கூட்ைத்ம்த கூட்டித் 
தீரவு கொைலொம். அந்்த முன்வமரவு 
அைரந்துள்் ஈரமவகளின் பைொத்்த 
உறுப்பினரகளில் ப�ரும்�ொன்மை வொக்குகம் 
ப�ற்்றொல் அந்்த முன்வமரவு 
நிம்றநவற்்றப்�டும். ஆனொல் �ை முன்வமரவு 
அல்லது அரசியல் அரசமைப்புத் 
திருத்்தச்சட்ைம் ஆகியவற்றின் ந�ொது 
இதுந�ொன்று கூட்டு கூட்ைத்திமன கூட்டி 
சட்ைைொக்க இந்திய அரசமைப்பு 
அனுைதிக்கவில்மல. 

இந்தியோவின் முதல பிரதைர்
குறிப்பி்டத்தகக 

நைறநகோள்

“ைக்க்மவ, ைொநிலஙக்மவ 
ஈரமவகளும் இமைந்்தது இந்திய 
�ொைொளுைன்்றம் ஆகும். இரணடில் ஒரு 
அமவயில்லொைல் �ொைொளுைன்்றம் இயஙக 
முடியொது. அரசமைப்பு ஒவபவொரு அமவயும் 
்தைக்கொன முழு அதிகொர வரம்ம�க் 
பகொணடுள்்து. �ைது அரசமைப்பின் 
பவற்றிகரைொன �ணி, அ்தன் ப�ருக்கைொன 
ைக்க்ொட்சி அமைப்�ொன 
�ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளுக்கிமைநய 
ப�ருக்கைொன கூட்டு்றமவக் நகொருகி்றது.”

- பண்டித ஜவஹரலால் நேரு. 

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd   22 04-06-2019   11:46:31
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (22 (( 23

அருஞபசோறப�ோருள்  

 �சட்டம்: ஒரு சட்ை முன்வமரவு 
�ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் 
ஏற்கப்�ட்டு குடியரசுத்்தமலவர ஒப்பு்தல் 
ப�றும் ந�ொது சட்ைம் எனப்�டுகி்றது.

 �சட்ட முனவமைவு: �ொைொளுைன்்றத்தில் 
ஈரமவகளின் ஏற்பு நகொரி 
முன்பைொழியப்�டும் சட்ை வமரவு சட்ை 
முன்வமரவு எனப்�டும்.

 �உடபிரிவு: ஒரு சட்ை முன்வமரவில் வரிமச  
எணணிைப்�ட்ை �த்தி.

 �தீரமானம்: �ொைொளுைன்்றத்தின் தீரவு, 
�ைவடிக்மக, கருத்து நகொரி 
�ொைொளுைன்்றத்தில் எந்்தபவொரு 
உறுப்பினரொலும் முன்மவக்கப்�டுவது  
தீரைொனம் எனப்�டும்

 �பதவி பிைாமணம்: புதி்தொகத் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை �ொைொளுைன்்ற 
உறுப்பினரகள் �ொைொளுைன்்றத்தில் 
அைரும்முன் இந்திய அரசமைப்பிற்கும் 
�ொட்டின் இம்றயொணமை ைற்றும் 
ஒருமைப்�ொட்டிற்கும் ்தைது 
உறுதிப்�ொட்டிமனத் ப்தரிவித்து கைவுள் 
ப�யரொநலொ, �குத்்தறிவின் ப�யரொநலொ 
உறுதி பைொழி ஏற்றுக் பகொள்வ்தொகும். 

 �நகள்வி நேைம்: ஒவபவொரு �ொளும் அமவ 
ப்தொைஙகியதும் மு்தல் ஒரு ைணி ந�ரம் 

உறுப்பினரகளின் நகள்விகளுக்கு 
ஒதுக்கப்�டுகி்றது.

 �நகாைம்: �ொைொளுைன்்ற அமவ அல்லது 
�ல்நவறு �ணிகளுக்கொக உருவொக்கப்�டும் 
குழுக்களின் கூட்ைத்ப்தொைர கும்றந்்த�ட்சம் 
இருக்க நவணடிய உறுப்பினரகளின் 
எணணிக்மக நகொரம் எனப்�டுகி்றது. 
அமவயின் பைொத்்த உறுப்பினரகளில் 
�த்தில் ஒரு �ஙகு உறுப்பினரகளின் 
எணணிக்மக நகொரம் என 
வகுக்கப்�ட்டுள்்து.

 �கூட்டத்்தா்டர: ஆணடுக்கு மூன்று மும்ற 
�ொைொளுைன்்றம் குடியரசுத்்தமலவரொல் 
கூட்ைப்�டுகி்றது. �ொைொளுைன்்றம் 
பசயல்புரியும் குறிப்பிட்ை கூட்ைத்தின் கொல 
அ்வு கூட்ைத்ப்தொைர எனப்�டும்.

 �நிமலக்குழு: ப�ொதுவொக ஒவபவொரு 
ஆணடும் அல்லது அவவப்ந�ொது 
அமவயொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும்  அல்லது 
அமவத் ்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டும் குழு 
நிமலக்குழு எனப்�டும். 

 �அைசு: ைத்திய அரசொஙகம், இந்திய 
�ொைொளுைன்்றம், ைொநில அரசொஙகஙகள், 
ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகள், இந்திய 
எல்மலக்குள் வரும் அமனத்து உள்ளூர 
அதிகொர அமைப்புகள், இந்திய 
அரசொஙகத்தின் கட்டு�ொட்டின் கீழ் 
இயஙகும் அமைப்புகள்  இமவ 
அமனத்ம்தயும் உள்்ைக்கியது அரசு 
ஆகும்.
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ைதிப்பிடுதல

I. சரியோன �திமல நதர்வு பசயயவும்

1. இந்திய அரசமைப்புச் சட்ை வமரவுக் குழுத்்தமலவர 

அ) இரொநஜந்திர பிரசொத் 
ஆ) சி.இரொஜொஜி 
இ) ந்தச் �கதூர சப்புரு 
ஈ) பி.ஆர. அம்ந�த்கர

2.  இந்தியொமவப் ப�ொறுத்்த வமர �ொைொளுைன்்ற அரசொட்சியில் கீழ்க்கொணும் நகொட்�ொடுகளில் 
எது பின்�ற்்றப்�டுகி்றது?

1) அமைச்சரமவ உறுப்பினரகள் அமனவரும் �ொைொளுைன்்ற உறுப்பினரகள் ஆவொர 
2) �ொைொளுைன்்றத்தின் �ம்பிக்மக நீடிக்கும் வமர அமைச்சரகள் �்தவி வகிப்�ர. 
3) அமைச்சரமவ அரசின் ்தமலவரொல் ்தமலமை ்தொஙகப்�டுகி்றது. 
கீழ்க்கணை குறிகம்ப் �யன்�டுத்தி சரியொன விமைமயத் ந்தரந்ப்தடு

அ) 1,2 ைட்டும் 
ஆ) 3 ைட்டும்  
இ) 2, 3 ைட்டும் 
ஈ) 1,2,3 

3. 103-வது அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் எது �ற்றி கூறுகி்றது?

அ) சரக்கு ைற்றும் நசமவவரி 
ஆ) ப�ொரு்ொ்தொரத்தில் பின்்தஙகிய வகுப்பினருக்கு 10 % இைஒதுக்கீடு 
இ) பிற்�டுத்்தப்�ட்ை வகுப்பினருக்கொன ந்தசிய ஆமையம் 
ஈ) வொக்களிக்கும் வயது 21-லிருந்து 18 ஆக கும்றப்பு

4.  அரசமைப்ம� இறுதிப்�டுத்்த அரசமைப்பு நிரையசம� எவவ்வு கொலம் 
எடுத்துக்பகொணைது?

அ) 1949 சுைொர ஆறு ைொ்தஙகள் 
ஆ) 1947 ஆகஸட் 15 மு்தல் சுைொர இரணடு ஆணடுகள் 
இ) 1948 �வம்�ர 26 மு்தல் சரியொக ஒரு ஆணடு 
ஈ) 1946 டிசம்�ர 9 மு்தல் சுைொர மூன்று ஆணடுகள்.

5. ை்தரொஸ ைொநிலம் எப்ந�ொது ்தமிழ்�ொடு என ப�யர ைொற்்றம் ப�ற்்றது?

அ) 1968 
ஆ)1971 
இ) 1969 
ஈ) 1970

6.  இந்தியொ ஒரு இம்றயொணமை, சை்தரைம், ை்தசொரபின்மை, ைக்க்ொட்சி, குடியரசு �ொடு என்று 
கூறும் அரசமைப்பின் �ொகம் ஏது?

அ) அடிப்�மை உரிமை 
ஆ) ஆற்றுக்பகொள்மக வழிகொட்டு்தல் 
இ) முகப்புமர 
ஈ) அடிப்�மைக் கைமைகள்
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7. முகப்புமரயில் இைம் ப�றும் ‘�ொம்‘என்னும் பசொல் எம்தக் குறிக்கி்றது

அ) இந்திய அரசு 
ஆ) உச்ச நீதிைன்்றம் 
இ) �ொைொளுைன்்றம் 
ஈ) இந்திய ைக்கள்

8. கீழ்க்கொணும் பசொற்கள் முகப்புமரயில் எந்்த வரிமசயில் இைம்ப�ற்றுள்்ன?

1. ைக்க்ொட்சி 
2. சை்தரைம் 
3. இம்றயொணமை 
4. ை்தசொரபின்மை 
5. குடியரசு

அ) 3,2,4,1,5 
ஆ) 2,3,4,1,5 
இ) 3,2,1,4,5 
ஈ) 3,1,2,5,4

9. ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளின் எணணிக்மக

அ) 250  
ஆ) 235 
இ) 240 
ஈ) 245

10. அரசமைப்பில் ்தரப்�ைொ்த நிறுவனம் எது? 

அ) நிதிஆமையம் 
ஆ) திட்ை ஆமையம் 
இ) ஒன்றிய அரசுப் �ணியொ்ர ந்தரவொமையம் 
ஈ) ந்தர்தல் ஆமையம்

11. இந்திய அரசமைப்பு நிரையச்சம� �மைப�ற்்ற கொலம்

அ) 9 ஆகஸட் 1946 – 24 ஜனவரி 1950 
ஆ) 10 டிசம்�ர 1945-10 ைொரச் 1950 
இ) 9 டிசம்�ர 1946-24 ஜனவரி 1950 
ஈ) 15 ஆகஸட் 1945- 10 ைொரச் 1950

12. நைலமவ எவவொறு அமழக்கப்�டுகி்றது?

அ) இந்தியக் குழு 
ஆ) ைொநிலஙகள் குழு 
இ) ைொநிலஙகளின் ஒன்றியம்  
ஈ) ைொநிலஙக்மவ

13.  இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு -----------------ன் கீழ் ஆஙகிநலொ இந்திய சமு்தொயத்ம்தச் 
நசரந்்த …… நியைன உறுப்பினரொக ஆளு�ர நியமிக்கி்றொர.

அ) உறுப்பு 333 - ஒரு உறுப்பினரகள்  
ஆ) உறுப்பு 283 – இரு உறுப்பினரகள் 
இ) உறுப்பு 383 – ஒரு உறுப்பினரகள் 
ஈ) உறுப்பு 343 - இரு உறுப்பினரகள்

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd   25 04-06-2019   11:46:31
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (26 (( 27

14. ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றத்தின்  ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை உறுப்பினரகளின் எணணிக்மக 

அ) 239 
ஆ) 234 
இ) 250 
ஈ) 350

15.  கூற்று:  42 வது அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் ஒரு ‘குறு அரசமைப்பு’ என்று குறிப்பிைப்�டுகி்றது

கொரைம்:  அதிகைொன விதிகம் பகொணடு ஒருஙகிமைக்கப்�ட்ை திருத்்தச்சட்ைம். 

அ) கூற்றும், கொரைமும் சரியொனமவகள் ஆகும். கொரைம் கூற்றுக்கொன சரியொன 
      வி்க்கைொகும். 
ஆ) கூற்றும் கொரைமும் சரியொனமவ க்ொகும். ஆனொல் கொரைம் கூற்ம்ற சரியொக 
      வி்க்கவில்மல. 
இ) கூற்று சரி ஆனொல் கொரைம் ்தவறு. 
ஈ) கூற்று ்தவறு ஆனொல் கொரைம் சரி.

16.  கூற்று:  இந்திய அரசமைப்பு மிக ப�கிழ்வுத் ்தன்மை பகொணைது. . 

கொரைம்:  இதுவமர அரசமைப்பு 100 மும்றக்கு நைல் திருத்்தப்�ட்டுள்்து. 

அ) கூற்றும், கொரைமும் சரியொனமவகள் ஆகும். கொரைம் கூற்றுக்கொன சரியொன 
      வி்க்கைொகும். 
ஆ) கூற்றும் கொரைமும் சரியொனமவ க்ொகும். ஆனொல் கொரைம் கூற்ம்ற சரியொக 
      வி்க்கவில்மல. 
இ) கூற்று சரி ஆனொல் கொரைம் ்தவறு. 
ஈ) கூற்று ்தவறு ஆனொல் கொரைம் சரி.

II. கீழ்ககண்்ட  வினோககளுககு சுருககைோக விம்டயளி

1. உறுப்பு 40 எம்த �ற்றியது?

2. ந்தரவுக்குழு குறித்து சுருக்கைொன குறிப்புமர வழஙகுக.

3. சஙகரலிஙகனொர குறித்து குறிப்புமர வழஙகுக.

4. அரசமைப்பில் கூ்றப்�ைொ்த அமைப்பு குறித்து சுருக்கைொன குறிப்புமர வழஙகு்தல்.

6. ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் குறித்து விவொதி.

7. ப�ொது கைக்குக்குழு குறித்து வி்க்கு.

III. கீழ்ககண்்ட நகள்விகளுககு சுருககைோக விம்டயளி

1. அரசமைப்புச் நிரமனயச்சம� குறித்து விவொதி

2. அரசமைப்பு  திருத்்தச்சட்ை மும்றகள் எமவ?

3.  அரசமைப்பின் முக்கியத்துவம், ப�ொருள், பசயல்�ொடுகள் ஆகியனவற்ம்ற வி்க்கு.

4.  இந்திய அரசமைப்பில் �ஞசொயத்து ரொஜ் இமைப்பு ப்தொைர�ொன கொந்தி, அம்ந�த்கர இமைநய 
�ொரமவ நவறு�ொடுகம் கூறு.

5. இந்திய அரசமைப்பு 370 சி்றப்பு கூறுகள் குறித்து வி்க்கம் அளி
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6. ைொநிலஙக்மவ குறித்து சி்றப்பு குறிப்புமர வழஙகு

7. இந்திய அரசமைப்பு உருவொன கம்த குறித்து கூறுக.

IV. கீழ்ககோணும் வினோககளுககு விம்டயளி

1. இந்திய ைக்க்ொட்சியில் �ொைொளுைன்்ற மும்ற குறித்து விரிவொன வி்க்கம் அளி.

2. இந்திய அரசமைப்பில் மூல ஆ்தொரஙகள் குறித்து விரிவொக விமையளி

3. இந்திய அரசமைப்பு 356 குறித்து விரிவொக விமையளி

4.  இந்திய அரசமைப்பில் திருத்்தஙகள் நைற்பகொள்்ப்�டுவ்தன் முக்கியத்துவத்ம்த விவரி.

5. இந்திய அரசமைப்பின் சி்றப்பு அம்சஙகம் விரிவொக கூறு

  P.M. Bakshi, (2014), The Constitution of India, Universal Las Publishing Co., 
NewDelhi.

  Durga Das Basu, (), Introduction to the Constitution of India, wadhwa and 
Company Las Publishers, NewDelhi.

  G.N. Joshi, (1983), The Constitution of India, MacMillan India Limited, NewDelhi.

  Rajeev Bhargava, (2008), Politics and Ethics of the Indian Constitution, Oxford 
University Press, NewDelhi.

  Subash C. Kashyap, (2001), Our Constitution: An Introduction to India’s 
Constitution and Constitutional Law, National Book Trust, NewDelhi.

  Subash C. Kashyap, (2004), Our Parliament, National Book Trust, NewDelhi.

  Arthur Berriedale Keith, (), A Constitutional history of India 1600-1935, LowPrice 
Publications, NewDelhi.

  H. V. Hande, (2002), Our Constitution: Distortions Done During the Emergency 
and the need for a review, Chengacherial Printers and Publishers, Chennai.

நைறநகோள் நூலகள்
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இசபசயல�ோடடின் மூலம் 
இந்திய அரசமைப்பு �றறி 

நைலும் அறிதல. 

�டி 1 �டி 2 �டி 3

இமையசபசயல�ோடு

இந்திய அரசமைப்பு

�டிகள்

�டி 1:  Play Store இல் ‘Constitution of India’ என்று ்தட்ைச்சு பசயது இச்பசயலிமயப் �திவி்றக்கம் 
பசயக (அல்லது) கீழ்க்கொணும் உரலி/விமரவுக் குறியீட்மைப் �யன்�டுத்திச் 
பசயல்�ொட்டிற்குச்  பசல்க.

�டி 2:  திமரயில் கொைப்�டும் ்தமலப்புகளில் ஏந்தனும் ஒன்ம்றச் பசொடுக்குக. (எ.டு – Parts)
�டி 3:  ஏந்தனும் ஒரு விதிமயச் (Article) பசொடுக்கி அ்தன் கூறுகம் அறிக.  

(எ.டு - Article 001) 

உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boostdevice.coi

*�ைஙகள் அமையொ்த்திற்கு ைட்டும்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

சட்டமன்்றம்2
Leanpub

அறிமுகம்
சட்டமன்றமானது பிரதிநிதித்துவ 

மக்களாடசியின சசயல்ாடடிற்கு ஒரு மி்க 
முககியமான நிறுவனமாகி்றது. 
சட்டமன்றத்தின அடிப்ட்ட ந�ாக்கமானது, 
அதன பிரதிநிதி்கடள ்திலளிக்க 
்க்டடமப்ட்டவர்களா்கவும், �ாடடிலுளள 
ம க ்க ளி ன  � ல ன ்க ளு க கு 
ச்ாறுபபுட்டயவர்களா்கச் சசயவநத 
ந�ாக்கம் ஆகும். �ாடடின அடனத்து 
சதாகுதி்களிலிருந்து நதரந்சதடுக்கப்ட்ட 
பிரதிநிதி்கடளக ச்காண்டு, அந்�ாடடின 
சட்டங்கடள இயற்றுதல அலலது மாற்றுதல 
ஆகியவற்ட்ற சசயயும் ஓர உயரந்த சட்டம் 
இயற்றும் அடமபந், சட்டமன்றம் என 
ச்ாதுவா்க குறிபபி்டப்டுகின்றது. இந்தியா 
முழுடமககுமான சட்டங்கடள இயற்றும் 
சட்டமன்றம் �ா்டாளுமன்றம் அலலது நதசிய 
சட்டமன்றம் எனறு குறிபபி்டப்டுகின்றது. 
மாநிலங்களிலும் ஒனறிய ஆளுட்கககுட்ட்ட 
்குதி்களிலுளள சட்டமன்றங்கள சட்டமன்ற 
ந்ரடவ எனறு அடைக்கப்டுகின்றன. 

�ா்டாளுமன்றம் ஈரடவ்கடள 
ச்காண்டுளளது. அடவ மக்களடவ மற்றும் 
மாநிலங்களடவ. இது �ா்டாளுமன்றத்தின 
ஈரடவ முட்ற எனப்டும். இது பிரிடடிஷ் 
�ா்டாளுமன்ற முட்ற மற்றும் அசமரிக்காவின 
ஈரடவ முட்றயின அடிப்ட்டயில 
உருவாக்கப்ட்டது. இநதந்ால சில 
மாநிலங்களில சட்டமன்ற ந்ரடவ 
(சட்டபந்ரடவ) மற்றும் சட்டச்சட் என 
ஈரடவ முட்றநய உளளது. ஆனால ்ல 
மாநிலங்களில சட்டநமலடவ இனறி ஒற்ட்ற 
அடவயா்க சட்ட மன்ற ந்ரடவநய உளளது. 
இந்தியாவில �ா்டாளுமன்றம் அதன சட்டம் 
இயற்றும் ்ணி மற்றும் அதடன 
சசயல்டுத்துகின்ற ச்ாறுபபிடன 29 
மாநிலங்களு்டனும், ஏழு ஒனறிய 
ஆளுட்கககுட்ட்ட ்குதி்களு்டனும் ்கிரந்து 
ச்காளகி்றது. ஒனறிய ஆளுட்கககுட்ட்ட 
்குதி்கள மத்திய அரசால ந�ரடியா்க ஆடசி 
சசயயப்டுகின்றன. (திலலி மற்றும் புதுச்நசரி 
தவிர)

  மக்களாடசியின முககிய அம்சங்களின சசயல்ாடட்ட ்ற்றி மாணவர்கள 
சதரிந்துச்காளளல. 

  மாணவர்கள, சமூ்கம் மற்றும் அரசியலில �்டககும் தினசரி நி்கழ்வு்களில 
சட்டமன்றத்தின ்ஙகிடன அறிந்துச்காளளல.

  அரசின அரசியல ்கட்டடமபபு மற்றும் அரசடமபபு நிறுவனங்களின முககியத்துவத்டத 
்குப்ாயவு சசயய மாணவர்கள ்கற்றுகச்காளளல. 

  நதரதல மற்றும் நதரதல �ட்டமுட்ற்கடள கூரந்து ்கவனிக்க ்கற்றுகச்காளளல. அதன மூலம் 
ச்ாது நிறுவனங்கடள ்ற்றிய அறிடவ நமம்்டுத்திகச்காளளல.

  இடளஞர �ா்டாளுமன்றத்டத தங்களுககுள �்டத்துவதன மூலம் மாணவர்கள, மத்திய மற்றும் 
மாநிலச் சட்டமன்றங்களுககு இட்டயில உளள வித்தியாசங்கடள நவறு்டுத்தி அறியலாம்.

அ
ல

கு
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2.1 ஒன்றியச் சட்டமன்்றம்: �ோ்டோளுமன்்றம்
�ா்டாளுமன்றம், ஒனறியச் சட்டமன்றம் 

அலலது நதசிய சட்டமன்றம் எனறு 
அறியப்டுகி்றது. அதுநவ முடிவு்கடள 
எடுக்கககூடிய உச்ச அடமபபு மற்றும் 
மக்களாடசியின அட்டயாளம். �ாடடினதும் 
அதன மக்களின �லன சாரந்த பிரச்சடன்கள 
மீதான விவாதத்திற்கும், அரசியல அடமபபில 
சட்டங்கடள இயற்றுவதற்கும், 
திருத்துவதற்கும், ்திலளிக்க ்க்டடம்ட்ட 

சசயல்ோடு - கருத்து சுதந்திரத்தின் ச்ோருள் விளககம்

மாநிலங்களடவயின ச்ண் உறுபபினர்கள, ச்ண்்களுக்கான இ்ட ஒதுககீடு சட்ட 
முனவடரடவ மக்களடவயில நிட்றநவற்்ற வலியுறுத்தினர. ச்ண்்களுககு, �ா்டாளுமன்றம் 
மற்றும் சட்டமன்றங்களில 33% இ்ட ஒதுககீடடுககு வட்க சசயயும் இந்த சட்ட முனவடரவு, 
2010-ம் ஆண்டு மாநிலங்களடவயில நிட்றநவற்்றப்ட்டது. ஆனால இனறு வடர அது 
மக்களடவயில நிட்றநவற்்றப்்டாமநல உளளது.

இந்திய அரசடமபபுச் (108-வது திருத்தச்சட்டம்) சட்ட முனவடரவு, ச்ாதுவா்க ச்ண்்கள 
இ்ட ஒதுககீடடு முனவடரவு என்றடைக்கப்டும் இந்த சட்ட முனவடரவு, மக்களடவயில 
நிட்றநவற்றினால மடடுநம சட்டமாகும்.

�ன்றி : தி இந்து 13.3.2010

மோநிலஙகளவை

ச்ணகள் இ்ட 

ஒதுககீடு சட்ட 

முன்ைவரவு

மககளவை

மி்கவும் சகதி வாயந்த தளமா்க 
�ா்டாளுமன்றநம உளளது. 

சட்ட முன வடரவு்களுக்கான ஒபபுதல 
அளித்தல, ்லநவறு தீரமானங்கள மற்றும் 
நி்கழ்வு்கள குறித்து விவாதம் �்டத்துதல, 
ந்ான்றவற்றிக்கா்க திட்டமி்டப்ட்ட ஒரு 
்கால வடரயட்றயில �ா்டாளுமன்றம் 
கூடுவடதத்தான ஒரு கூட்டத்சதா்டர எனறு 
அடைககிந்றாம். ஒரு வரு்டத்தில 
�ா்டாளுமன்றம் மூனறு கூட்டத் 
சதா்டர்கடள �்டத்துகி்றது:

1.  நிதிநிடல அறிகட்கக கூட்டத்சதா்டர 
(பிபரவரி-நம)

2.  மடைக்காலக கூட்டத்சதா்டர 
(ஜூடல-ஆ்கஸ்ட)

3.  குளிர்காலக கூட்டத்சதா்டர 
(�வம்்ர-டிசம்்ர)
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அதற்கு இரு முககியமான அதி்காரங்கள 
மற்றும் ்ணி்கள உளளன. அடவ சட்ட 
அதி்காரம் மற்றும் நிதி அதி்காரம் 
ஆகியடவ்களாகும். சட்ட அதி்காரங்கள சட்டம் 
இயற்றுவதற்்கானடவ. நிதி அதி்காரங்கள 
நிதிநிடல அறிகட்க எனறு அறியப்டுகி்ற   
நிதி சம்்ந்தப்ட்ட நிதிநிடல அறிகட்க 
்கணககு்கடள தயார சசயவதற்்கானது. நமலும்  
இந்திய குடியரசுத்தடலவர மற்றும்  
குடியரசுத் துடணத்தடலவர ஆகிநயாடர 
நதரந்சதடுப்தற்்கா்க நதரதல 
�்டத்துவதற்்கான நதரவுச் சசயயும் ்ணி்களும் 
�ா்டாளுமன்றத்துககு இருககின்றன. 

குடியரசுத்தடலவர, குடியரசுத் 
துடணத்தடலவர, உச்ச நீதிமன்ற நீதி்தி்கள 
மற்றும் உயர நீதிமன்ற நீதி்தி்கள ஆகிநயார 
மீதான ் தவிநீக்க தீரமானத்டத விவாதிக்கவும், 
நிட்றநவற்றி நீக்கம் சசயயவும் 
�ா்டாளுமன்றத்துககு உளளது. அவவாறு 
்தவி நீக்கம் சசயயப்டும் �ட்டமுட்ற 
“்ழிச்சாடடுதல” �ட்டமுட்ற எனறு 
அடைக்கப்டும். �ா்டாளுமன்றத்டத 
கூடடுமாறு அடைப்து குடியரசுத்தடலவரின 
்க்டடம, அது வரு்டத்திற்கு இரண்டு 
கூட்டத்சதா்டர்களுககு குட்றயாமல கூ்ட 
நவண்டும். ஒவசவாரு வரு்டமும், 
�ா்டாளுமன்றத்தின முதல கூட்டத்சதா்டரின 
சதா்டக்கத்தில குடியரசுத்தடலவர அவரது 
சி்றபபுடரடய நி்கழ்த்துவார. அதில 
எதிர்காலத்தில அரசு எடுக்கபந்ாகி்ற புதிய 
ச்காளட்க்கள, திட்டங்கள மற்றும் புது 
முயற்சி்களுக்கான �ா்டாளுமன்ற 
�்டவடிகட்க்கள ஆகியடவ இருககும். இந்திய 
�ா்டாளுமன்றத்துககு சட்டங்கள இயற்றுவது, 
அதன நிரவா்கத்டத நமற்்ாரடவயிடுவது, 
நிதிநிடல அறிகட்கத் திட்டத்டத 

நிட்றநவற்றுவது, ச்ாதுமக்களின 
மனககுட்ற்கடள அவர்களின பிரதிநிதி்கள 
வழிநய சவளிப்டுத்துவது, நதசியக 
ச்காளட்க்கள மற்றும் �ாடடின பிரச்சடன்கள 
குறித்து விவாதிப்து ந்ான்ற ்ணி்களும் 
உளளது. அடமச்சர்கள, தனித்தனியா்கவும் 
கூட்டா்கவும் மற்றும் மக்களடவயால நீக்க 
கூடியவர்கள ச்ாறுபபுட்டயவர்கள.

மககளவையின் சசயல்ோடுகள் 

�ா்டாளுமன்றம் ஈரடவ்கடளக 
ச்காண்்டது. ஈரடவ்களும் ஒநர மாதிரியான 
மதிபபீடு்கடளயும் ச்ாறுபபு்கடளயும் 
தனன்கத்நத ச்காண்்டடவ. இருபபினும், நிதிச் 
சசலவு ஒபபுதல ச்றுவது ந்ான்ற சில 
விதிவிலககு்கள உளளன. இவற்றில 
முதலாவது மக்களடவ, தங்கடள 
வாக்காளர்களா்க ்திவு சசயது ச்காண்்ட, 
�ாச்டஙகிலுமுளள 18 அலலது அதற்கு 
நமற்்ட்ட வயதினர்களால, �ாடடின 543 
�ா்டாளுமன்றத் சதாகுதி்களிலிருந்து, 
ந�ரடியா்க நதரந்சதடுக்கப்ட்ட 543 
�ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கடளக ச்காண்்டது 
மக்களடவ ஆகும். மக்களடவயில  
ஆஙகிநலா-இந்திய சமூ்கத்திலிருந்து 
நியமிக்கப்ட்ட இரண்டு உறுபபினர்கள 
நியமன உறுபபினர்களா்க இருப்ார்கள.  

உறுப்பினரகளின் குவ்றந்த்டச 
எணணிகவக:  மக்களடவ / மாநிலங்களடவ 
கூட்டத்சதா்டர்கடள �்டத்துவதற்கு சமாத்த 
உறுபபினர்களின எண்ணிகட்கயில 
குட்றந்த்டசம் ்த்தில ஒரு ்ஙகு 
எண்ணிகட்க இருக்க நவண்டும்.

கீழ்க்கண்்ட தடலபபு்களில வகுபபில விவாதிக்கவும்

அ) ச்ண்்கள இ்ட ஒதுககீடு சட்ட முனவடரவு

ஆ) 33% இ்ட ஒதுககீடு

இ) மக்களடவயில நிட்றநவற்்றப்்ட நவண்டியதன அவசியம்
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மக்களடவ சமாத்த உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்க 545 �ா்டாளுமன்றத்தில அரசின 
ச்ரும்்ானடம ்லத்டத நிரூபிககும் 
தீரமானத்தில நியமன உறுபபினர்கள 
முடிசவடுக்க முடியாது. மக்களின ச்ாதுப 
பிரச்சிடன்கள சதா்டர்ான விவாதங்கள, 
மக்களின சமூ்க ச்ாருளாதார நதடவ்கள, 
மற்றும் ச்காளட்க முடிவு்கள ்ற்றி 
்கலந்துடரயா்ட, விவாதிக்க, அடமந்த ஒரு மி்க 
உயரிய மன்றம் தான மக்களடவ.

இரு அடவ்கடள சாரந்த 
உறுபபினர்கடளயும் �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர 
எனந்ற மக்கள ச்ாதுவா்க அடைப்ர.  
மாநிலத்தின ஆறு சட்டமன்ற சதாகுதி்கள 
அ்டஙகிய ஒவசவாரு �ா்டாளுமன்றத் 
சதாகுதியிலிருந்தும் மக்களால நதரதல்கள 
மூலம் ந�ரடியா்க நதரந்சதடுக்கப்ட்ட 
பிரதிநிதி்கள மக்களடவயில இருப்ர. 
மக்களடவயின  ஆயுட்காலம் ஐந்து 
வரு்டங்களாகும்.

ச்ோ�ோயகரின் ்ஙகு மறறும் ச்ோறுப்புகள்

மக்களடவடய தடலடம தாஙகி 
�்டத்து்வர ச்ா�ாய்கர ஆவார. அவர 
மக்களடவ உறுபபினர்களால 

நதரந்சதடுக்கப்ட்டவராவார. சட்டய 
வழி�்டத்துவது, ்கலந்துடரயா்டல மற்றும் 
விவாதங்கடள �்டத்த உதவுவது, சட் 
உறுபபினர்களின �்டத்டத  குறித்த 
ந்களவி்களுககு  ்தில்கடள ச்றுவது  மற்றும் 
அவர்களின  சலுட்க்கள மற்றும் 
உரிடம்கடளப ்ாது்காப்து ஆகியடவ 
ச்ா�ாய்கரின ்க்டடம ஆகும். �ா்டாளுமன்ற 
தடலடமச்சசயல்கத்தின நிரவா்கத் தடலவர 
மக்களடவ ச்ா�ாய்கர ஆவார. 

உறுபபினர்கள ச்ாருத்தமான 
�ட்டமுட்ற்கடளக ்கட்டபபிடிககி்றார்களா 
என்டத உறுதிசசயவது, உறுபபினர்கடள 
ந்களவி்கள எழுபபுவதற்கு அனுமதிப்து, 
அவர்கள ந்சுவதற்கு ந�ரம் ஒதுககுவது, 
மற்றும் ஆடநச்டனககுரிய குறிபபுக்கடள 
்திநவடடிலிருந்து நீககுவது மற்றும் 
குடியரசுத்தடலவர உடரககு �னறி 
சதரிவிககும்  தீரமானத்டத முனசமாழிவது 
ஆகியடவ ச்ா�ாய்கரின ்க்டடமயாகும். 
அடவயின விதிமுட்ற்கள மற்றும் விதி்கடள 
உதாசீனப்டுத்தும் அலலது மீறும் 
உறுபபினர்கடள அடவயிலிருந்து 
சவளிநயற்றும் அதி்காரம் ச்ா�ாய்கருககு 
உண்டு. 

்தவிக்காலம் 5 ஆண்டு்கள - 
மக்களடவயில  

ஆளும் ்கடசிககு �ம்பிகட்க 
வாககு இருககும் வடர 

ஆளும் ்கடசி

ஆளும் ்கடசியின 
தடலவர பிரதமர

அடமச்சர்கடள பிரதமர 
நதரவு சசயகி்றார

சமாத்த இ்டங்கள = 545

மக்களால 
நதரந்சதடுக்கப்டந்டாருக்கான 

இ்டங்கள = 543

ச்ரும்்ானடம = 272

ஆஙகிநலா-இந்திய 
சமூ்கத்தில இருந்து 

இரண்டுஉறுபபினர்கள 
நியமனம் சசயயப்டுவர

மககளவை
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ஒரு திருத்தச்சட்டம் முனசமாழிவதற்கு 
ச்ா�ாய்கரின அனுமதி ச்்றப்்டநவண்டும். 
அந்த திருத்தச்சட்டம் முனவடரடவ 
அனுமதிப்தா இலடலயா என்டத 
ச்ா�ாய்கரதான தீரமானிப்ார. மன்றத்தின 
உரிடம்கள, சி்றபபுரிடம்கள மற்றும் 
்கலந்தாயவுக குழு, சி்றபபுக குழு, ஆநலாசடனக 
குழு ந்ான்ற ்லநவறு குழுக்கள மற்றும் 
அவற்றின உறுபபினர்கள ஆகிநயாரின 
உரிடம்களின ்ாது்காவலரா்க ச்ா�ாய்கர 
சசயல்டுவார. சி்றபபுரிடம குறித்த எந்த 
விளக்கமும் நவண்டி ஆயவு சசயயவும், 
விசாரடண �்டத்தவும்  மற்றும் அறிகட்க 
அளிக்கவும் உரிடமககுழுவுககு 
்ரிந்துடரப்து ச்ா�ாய்கரின மற்ச்றாரு 
முககியமான அதி்காரமாகும். உறுபபினர்கள 
எழுபபும் ந்களவி்கள, அளிககும் ்தில்கள, 
விளக்கங்கள, மற்றும் அறிகட்க்கள 
அடனத்தும் ச்ா�ாய்கடர ந�ாககிநய இருக்க 
நவண்டும். 

இந்தியாவின 
தடலடமச் சிற்பி்களில 
ஒருவரும் அதன மக்களாடசி 
அரசடமபபுத் தத்துவத்தின 
உந்து சகதியா்க தி்கழ்ந்தவர 
ஜவஹரலால ந�ரு, இந்திய 
ச்ா�ாய்கரின அலுவல்கத்டத குறித்து ஒரு 
ச்ாருத்தமான சூழ்நிடலயில இவவாறு 
கூறுகி்றார,  “ச்ா�ாய்கர மன்றத்தின 
பிரதிநிதியா்க தி்கழ்கி்றார. அவர/அவள 
இந்த மன்றத்தின மாண்பு மற்றும் அதன 
சுதந்திரத்தின பிரதிநிதியா்க விளஙகுகி்றார. 
இந்த மன்றம், �ாடடின சினனமா்க 
விளஙகுவதால ஒரு குறிபபிட்ட வட்கயில 
ச்ா�ாய்கர இந்த �ாடடின சுதந்திரம் 
மற்றும் விடுதடலயின சினனமா்க 
தி்கழ்கி்றார. ஆ்கநவ, அது ஒரு 
நமனடமதாஙகிய சுதந்திரமான ்தவியா்க 
இருக்க நவண்டும். அந்தப்தவி  எபந்ாதும் 
மி்கத்தி்றடம வாயந்த மற்றும் ்ார்டசமற்்ற 
ஒருவரால வகிக்கப்்டநவண்டும்.“

ஜவஹரலால ந�ரு

அடவ ஒழுஙகுப பிரச்சிடன குறித்த 
ந்களவிககு ச்ா�ாய்கநர இறுதி 
முடிசவடுப்ார. அரசடமபபின்டி ச்ா�ாய்கர 
சி்றபபு அந்தஸ்டத ச்ற்றுளளார. அதன மூலம் 
நிதி  முனவடரவு எனறு சான்றளிககும் 
அதி்காரம் ச்ற்்றவர. சி்றபபு நி்கழ்வு்கள, 
அலலது சில சட்ட �்டவடிகட்க்களில 
ஈரடவ்களுககும் இட்டநய ்கருத்து நவற்றுடம 
ஏற்்டும் சமயங்களில �ா்டாளுமன்றத்தின 
கூடடு கூடடுத்சதா்டருககு மக்களடவயின 
ச்ா�ாய்கர தடலடம தாஙகுவார. 
மக்களடவயின எதிரக்கடசித் தடலவருககு 
அஙகீ்காரம் அளிப்து குறித்து ச்ா�ாய்கநர 
முடிவு சசயவார. அரசடமபபு 52-வது  
திருத்தச்சட்டத்தின ்டி ஒரு உறுபபினடர 
்கடசித்தாவலின அடிப்ட்டயில தகுதியிைபபு 
சசயது ஒழுஙகு �்டவடிகட்க எடுககும் 
அதி்காரம் அவருககு உளளது. ச்ா�ாய்கர 
�ா்டாளுமன்றத்தின ஒரு உறுபபினரா்க 
இருந்தாலும் கூ்ட �டுநிடல வகித்து 
மன்றத்தில வாககு சசலுத்தமாட்டார. 
இருபபினும், விதிவிலக்கா்க எந்த முடிடவயும் 
எட்டாது இருபு்றமும் சரிசமமா்க இருககும்  
சில அரிய சந்தரப்ங்களில தனது வாகட்க 
சசலுத்துவார. இது முடிவு சசயயும் வாககு 
(casting vote) எனப்டும்

சசயல்ோடு 

கருத்துச்சித்திரத்வத உறறு  
ந�ோககவும் – சூழவல கண்டறியவும்

இந்த ்கருத்துச்சித்திரம் எடதப ்ற்றியது 
என்டத உங்களால விளக்க முடியுமா?

�ன்றி: தி இந்து 18, 2004

மககளவை 
நுவழவு
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மோநிலஙகளவை

மாநிலங்களடவ எனறு 
அடைக்கப்டுவது, அடனத்து மாநிலங்கள 
மற்றும் ஒனறிய ஆளுட்கககுட்ட்ட 
்குதி்களிலிருந்து வரும் 238 
உறுபபினர்கடளயும் மற்றும் 
குடியரசுத்தடலவரால நியமிக்கப்ட்ட 12 
நியமன உறுபபினர்கடளயும் நசரத்து 
சமாத்தம் 250 உறுபபினர்கடளக ச்காண்்டது. 
மாநிலங்களடவ அலலது நமலடவ இந்திய 
�ா்டாளுமன்றத்தின இரண்்டாவது ஆடசி 
மன்றம் எனறு அடைக்கப்டுகி்றது.

அசமரிக்காவிலுளள ஆடசிமன்றக 
குழுடவபந்ால மாநிலங்களின உரிடம்கள 
மற்றும் �லன்கடள ் ாது்காககும் ஒரு அடமபபு 
மாநிலங்களடவ ஆகும். இது 1952 ஆம் ஆண்டு 
ஏபரல 3 ஆம் நததி உருவாக்கப்ட்டது. 
மாநிலங்களடவ உறுபபினர்கள சம்்ந்தப்ட்ட 
மாநிலங்களின சட்டமன்ற உறுபபினர்களால 
நதரந்சதடுக்கப்டுகி்றார்கள.  
 மாநிலங்களிலிருந்து நதரந்சதடுக்கப்டும் 
உறுபபினர்கள தவிர, இலககியம், அறிவியல, 
்கடல மற்றும் சமூ்க நசடவ ந்ான்ற 

�ோ்டோளுமன்்றம்

250 உறுப்பினரகளுககு 
மிகோமல

மககளவை 552 
உறுப்பினரகளுககு 

மிகோமல

12 நியமனம் 
உறுப்பினரகள்

ஒன்றிய  
ஆளுவகககு 

உட்ட்ட 
்குதிகளிலிருந்து 20 
உறுப்பினரகளுககு 

மிகோமல

மோநில மறறும் ஒன்றிய 
ஆளுவகககுட்ட்ட 

்குதிகளின் 238 
பிரதிநிதிகளுககு  

மிகோமல

மோநிலஙகளின் 530 
பிரதிநிதிகளுககு நமல 

மிகோமல மறறும் இரணடு 
ஆஙகிநலோ-இந்திய  

நியமன உறுப்பினரகளுககு 
மிகோமல

மோநிலஙகளவை மககளவை

துட்ற்களிலிருந்து பு்கழ் ச்ற்்ற �்ர்கடள 
உறுபபினர்களா்க இந்தியக குடியரசுத்தடலவர 
நியமிப்ார. மக்களடவடயப ந்ால 
இலலாமல மாநிலங்களடவ ்கடலக்கப்்டாது, 
ஆனால ஒவசவாரு இரண்டு வரு்டத்திற்கும் 
அதன உறுபபினர்களில மூனறில ஒரு ்ஙகு 
உறுபபினர்கள தங்களது ்தவி்காலத்டத 
நிட்றவு சசயவார்கள. ஒரு உறுபபினரின ்தவி 
்காலம் ஆறு ஆண்டு்கள ஆகும். 
மாநிலங்களடவ உறுபபினர்கள சம்்ந்தப்ட்ட 
மாநிலங்களின சட்டமன்ற உறுபபினர்களால, 
மாற்்றத்தக்க ஒற்ட்ற வாககு மூலம்  
விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவப்டி 
நதரந்சதடுக்கப்டுவார்கள.

மோநிலஙகளவையின் சசயல்ோடுகள்

குடியரசுத் துடணத்தடலவர 
மாநிலங்களடவயின அலுவல வழி 
அடவத்தடலவரா்க இருப்ார. அடவத்தடலவர 
மாநிலங்களடவயின �்டவடிகட்க்களுககு 
தடலடம தாஙகி முட்றப்டுத்துவார.  
்ணம் / நிதி சம்்ந்தமான முனவடரவு்கடளத் 
தவிரத்து, ஏடனய முனவடரவு்கள  அடனத்தும் 
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மாநிலங்களடவயில விவாதத்துககு, ந்களவி்கள 
ந்கட்கப்டுவதற்கு, முனவடரவு மற்றும் 
தீரமானங்கடள நிட்றநவற்றுவதற்்கா்க 
சசயல்ாடடு �ட்டமுட்ற்கள விதி்களின 
அடிப்ட்டயில சமரபபிக்கப்டடு �ட்டச்றும்.
மாநிலங்களடவயின சசயல்ாடு்கடள விரிவா்க 
வட்கப்டுத்த நவண்டுசமன்றால அடவ  சட்டம் 

இயற்றுதல, நிதியியல, விவாதத்துககுரியடவ 
மற்றும் கூட்டாடசி சதா்டரபுட்டயடவ ஆகும்.   
மக்களடவடயப ந்ாலநவ சட்டம் 
இயற்றுதலதான மாநிலங்களடவயின மி்க 
முககியமான ்ணி்களில ஒனறு. இதில 
மக்களடவககு இடணயான அதி்காரத்டத 
மாநிலங்களடவ ச்காண்டுளளது. 

யோர மோநிலஙகவளவை   உறுப்பினரோகலோம்?

  இந்திய �ாடடின குடிம்கனா்க 
இருக்கநவண்டும். 

  30 வ ய து க கு ட ் ட ்ட வ ர ா ்க 
இருக்கககூ்டாது.

  மக்கள பிரதிநிதித்துவ சட்டம்  
1951-இன கீழ் மாநிலங்களடவவுககு 
நதரந்சதடுக்கப்்ட விரும்பும் ஒரு �்ர 
அந்த மாநிலத்தின �ா்டாளுமன்ற 
சதாகுதியில ஒரு வாக்காளரா்க 
இருக்கநவண்டும்.

  மக்கள பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின 
மூன்றாவது பிரிவிடன மக்கள 
பிரதிநிதித்துவ (திருத்த)சட்டம், 2003 
திருத்தியது.

இதன மூலம் மாநிலங்களடவககு ந்ாடடியிடும் 
ஒருவர எந்த மாநிலத்திலிருந்து 
நதரந்சதடுக்கப்டுகின்றாநரா, அந்த 
மாநிலத்தில வசிப்வரா்க இருக்கநவண்டும் 
என்ற நி்ந்தடன விலககிகச்காளளப்ட்டது.

  அவன/அவள இந்தியாவின எந்த 
்குதியிலிருந்தும் ஒரு �ா்டாளுமன்ற 
சதாகுதியின வாக்காளரா்க இருக்க 
நவண்டும். மாநிலங்களடவ உறுபபினர 
்தவி சவளிப்ட்டயான ஓடச்டடுபபின 
மூலம் நிரப்ப்்ட நவண்டும் எனறும் 
வடரயறுக்கப்டடிருககி்றது.

�ன்றி :  https://rajyasabha.nic.in/ rsnew/
practiceprocedure/book1.asp

ஐககிய அசமரிக்க �ாடடில மாநிலக 
குழுவின உறுபபினர்கள சசனட்டர்கள எனறு 
அடைக்கப்டுகி்றார்கள. அஙகு மாநிலத்தின 
்ரப்ளவு மற்றும் மக்களசதாட்க 
ஆகியவற்ட்ற ச்ாருட்டுத்தாது ஒவசவாரு 
மாநிலத்திற்கும் சமமான அளவில 
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்டுகி்றது. ஆனால 
இந்தியாவில மாநிலங்களடவயில 
பிரதிநிதித்துவம் அந்தந்த மாநிலங்களின 
மக்களசதாட்க அடிப்ட்டயில 
அடமந்துளளது.

உதாரணமா்க, மி்க அதி்க 
மக்களசதாட்கடயக ச்காண்்ட உத்திரபபிரநதச 
மாநிலம் மாநிலங்களடவககு 31 
உறுபபினர்கடள நதரவு சசயகி்றது. அநத 
சமயம், மி்கககுட்றந்த மக்களசதாட்கடயக 
ச்காண்்ட சிககிம் மாநிலம் மாநிலங்களடவககு 

ஒரு உறுபபினடரத்தான நதரந்சதடுககி்றது. 
மாநிலங்களடவககு தமிழ்�ாடு 18 
உறுபபினர்கடளத் நதரந்சதடுககி்றது. 
ஒ வ ச வ ா ரு  ம ா நி ல த் தி லி ரு ந் து ம் 
ந த ர ந் ச த டு க ்க ப ் ்ட  ந வ ண் டி ய 
உறுபபினர்களின எண்ணிகட்க அரசடமபபின 
�ான்காவது ் டடியலில இ்டம்ச்ற்றிருககி்றது. 
மாநிலங்களடவ உறுபபினர்களின 
்தவிக்காலம் ஆறு ஆண்டு்கள. அதன 
பினனர அவர்கள மீண்டும் 
நதரந்சதடுக்கப்்டலாம். �ா்டாளுமன்றத்தின 
நிரந்தரஅடவ எனறு மாநிலங்களடவ 
அடைக்கப்டுகி்றது. அது எபந்ாதும் 
முழுடமயா்க ்கடலக்கப்டுவதிலடல. 
மாநிலங்களடவ உறுபபினர்களுககு 
வைங்கப்டும் சில முககியமான 
சி்றபபுரிடம்கள மற்றும் சட்ட விலக்களிபபு்கள 
பினவருமாறு:
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2.2  �ோ்டோளுமன்்றம்: மககளவை, 
மோநிலஙகளவை

�ோ்டோளுமன்்ற உறுப்பினரகளுககோன அதிகோரஙகளும் சி்றப்புரிவமகளும்

1.  �ா்டாளுமன்றத்தில ந்ச்சுரிடம மற்றும் �ா்டாளுமன்றத்தில அலலது எந்த ஒரு குழுவிலும் 
அவர  சதரிவித்த ்கருத்துக்கள அலலது அளித்த வாககு்கள குறித்து எந்த நீதிமன்றத்திலும் 
சட்ட �்டவடிகட்க்கள சதா்டருவதற்கு எதிரான ்ாது்காபபு.

2.  ஈரடவ்களிலுமிருந்து அதி்காரபூரவமா்க சவளியி்டப்டும் எந்த ஒரு அறிகட்க, ்கடடுடர, 
வாககு்கள அலலது �்டவடிகட்க்கடள பிரசுரிப்தற்கு எதிரா்க சட்ட �்டவடிகட்க்கள எந்த 
நீதிமன்றத்திலும் சதா்டருவதற்கு எதிரான ்ாது்காபபு.

3.  �ா்டாளுமன்ற �்டவடிகட்க்கள ்ற்றி விசாரடண �்டத்துவதற்கு நீதி மன்றத்திற்கு தட்ட 
விதிக்கப்டடுளளது.

4.  ஈரடவ்களில எந்த ஒரு அடவ �்டவடிகட்க்களின உண்டமயான எந்த ஒரு  
அறிகட்கடயயும் சசயதித்தாள்களில பிரசுரிககும் உரிடமககு எதிரான சட்ட விலக்களிபபு, 
பிரசுரம் தவ்றான ந�ாகந்காடு பிரசுரிக்கப்ட்டதா்க இருந்தாசலாழிய,  அதற்ச்கதிரான 
நீதிமன்ற சட்ட �்டவடிகட்க்களுககு எதிரான ்ாது்காபபு.

5.  �ா்டாளுமன்றக கூட்டத்சதா்டர �ட்டச்ற்றுகச்காண்டிருககும் ந்ாதும், கூட்டத்சதா்டர 
சதா்டஙகுவதற்கு �ாற்்து �ாட்களுககு முனபும், மற்றும் கூட்டத்சதா்டர முடிந்து �ாற்்து 
�ாட்கள வடரயிலும் உரிடமயியல வைககு்களின கீழ் ஒரு உறுபபினடர ட்கது சசயயப்்டாமல 
இருககும் சுதந்திரம்.

6.  �ா்டாளுமன்ற வளா்கத்தினுள ஒரு உறுபபினருககு சட்ட �்டவடிகட்க அறிகட்க அளிப்து 
அலலது ட்கது ஆகியவற்றிலிருந்து விதிவிலககு.

ஆதோரம்: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf

சசயல்ோடு  

சிந்திககவும் – இவைககவும் –்கிரவும்

தவலப்பு :  எந்த அடவ அதி்காரமிக்க அடவயா்க உளளது, மக்களடவயா அலலது 
மாநிலங்களடவயா?

்ணி :  மாணவர்கள சற்று ந�ரம் தனியா்க சிந்திக்கவும்.  பினபு, தங்கள இடணயு்டன 
விவாதித்து, இருவரது ்கருத்டதயும் ஒபபி்டவும் அதன பின வகுபபில விவாதிக்கவும்.

முழு வகுபபுநம சி்றப்ான முட்றயில முழுடமயான விவாதத்தில ்ஙந்கற்கும் வட்கயில 
மாணவர்கடள தயார்டுத்தவும்.

�ோ்டோளுமன்்றம்

மககளவை மோநிலஙகளவைகுடியரசுத்தவலைர

மககளவையின் அதிகோரஙகள்   
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1.  மக்களடவ மி்கவும் சகதி வாயந்த ஒரு 
அரசியல அடமபபு. அது �ாடடின அரசியல, 
சமூ்க ச்ாருளாதார நிடலடய 
பிரதி்லிககி்றது. மி்க உயரிய ச்ாறுபட் 
ச்காண்டுளள அடமபபு  நமலும் �ாடடின 
ஒடடுசமாத்த மக்களின பிரதிநிதியா்கவும் 
�ட்டமுட்றயில தி்கழ்கி்றது.

2.  மக்களால ந�ரடியா்கத் நதரந்சதடுக்கப்ட்ட 
உறுபபினர்களால உருவாக்கப்ட்டது 
மக்களடவ. இதன உறுபபினர்கள மக்களின 
்லநவறு விருப்ங்களின பிரதிநிதியா்க 
தி்கழ்கி்றார்கள. ஆ்கநவ இது மக்களாடசி 
அடமபபின மி்க உயரிய இ்டத்தில உளளது. 
இஙகிருந்துதான �ாடடின ச்காளட்க்கள, 
திட்டங்கள மற்றும் சட்டங்கள 
உருவாகின்றன

3.  ஒனறியப ்டடியல மற்றும் ச்ாதுப 
்டடியலில உளள  வி்டயங்கள குறித்த 
சட்டங்கடள மக்களடவ நிட்றநவற்றுகி்றது. 
நமலும் மக்களடவ புதிய சட்டங்கடள 
இயற்்றவும் �ட்டமுட்றயிலுளள சட்டத்டத 
நீக்க அலலது அடதத் திருத்தவும் முடியும். 
்ணம் சாரந்த முனவடரவு்களின  மீது 
மக்களடவககு மடடுநம முழுடமயான  
அதி்காரம் உளளது.

4.  மக்களடவவின சி்றபபு அதி்காரம் 
எனனசவன்றால, நிதிநிடல அறிகட்க 
அலலது ்ணம் சம்்ந்தப்ட்ட எந்த ஒரு 
சட்டத்டதயும் அது நிட்றநவற்றினால, அடத 
மாநிலங்களடவ நிரா்கரிக்க முடியாது. 
ஆனால மாநிலங்களடவ அந்த சட்டத்டத 14 
�ாட்களுககு மடடும் ்காலதாமதப்டுத்த 
முடியும். நமலும் அந்த சட்டத்தில  
மாநிலங்களடவ ஏதாவது மாற்்றம் 
சசயவதற்கு ஆநலாசடன கூறினால அடத 
ஏற்றுகச்காளவதும் நிரா்கரிப்தும்  
மக்களடவயின உரிடம உண்டு.

5.  �ாடடின ச்ாருளாதாரம் மக்கள 
்கடடுப்ாடடில இருப்டத சவளிப்ட்டயா்க 
சதரிவிககும் வட்கயில அடமயும் நிதிநிடல 

அறிகட்க மற்றும் நிதி அறிகட்கடய தயார 
சசயவதும் சமரபபிப்தும் மக்களடவயின 
சி்றபபுரிடம்களில ஒனறு ஆகும்.

6.  ந்களவி்கள, மற்றும் துடணகந்களவி்கள 
எழுபபுதல, முனவடரவு நிட்றநவற்்றம், 
மற்றும் �ம்பிகட்கயிலலா தீரமானங்கள 
ஆகியவற்றின மூலம் ஆடசித்துட்றடய 
மக்களடவ ்கடடுப்டுத்துகி்றது.

7.  அரசடமபட் திருத்தி அடமக்கவும், 
அவசர்கால நிடல பிர்க்டனத்டத 
சவளியி்டவும் மக்களடவ அதி்காரம் 
்ட்டத்தது.

8.  இந்திய �ாடடின குடியரசுத்தடலவர மற்றும் 
குடியரசுத் துடணத்தடலவர ஆகிநயாடர 
நதரந்சதடுககும் ்ணியில மக்களடவ 
முககிய ்ங்காற்றுகி்றது.

9.  மக்களடவ, புதிய குழுக்கள மற்றும் 
ஆடணயங்கடள அடமககும் அதி்காரத்டத 
ச்ற்்றது. நமலும் அவற்றின  
அறிகட்க்கடள விவாதிப்தற்கு ஏதுவா்க  
�ா்டாளுமன்றத்தின முன சமரபிக்கவும். 
நமலும் அவவறிகட்க்கடள 
அமல்டுத்துவது சதா்டர்ா்க ்ரிசீலிக்கவும் 
மக்களடவககு அதி்காரம் உண்டு.

10.  மக்களடவ ச்ரும்்ானடம ஆதரடவ 
ச்காண்டிருககும் பிரதமர மற்றும் 
அடமச்சரடவ ஆகிநயாடர ்கடடுப்ாடடில 
டவத்திருககும். ஒரு நவடள பிரதமர 
மக்களடவயின �ம்பிகட்கடய இைந்தால, 
சமாத்த அரசும் சவளிநய்ற ந�ரிடும் 
மற்றும் புதிய நதரதல்கடள சந்திக்க 
நவண்டும்.

மோநிலஙகளவையின் அதிகோரஙகள்
 மோநிலஙகளவையின் இ்டம்

மக்களடவயு்டன ஒபபிடும்ந்ாது, 
அரசடமபபின ்டியான மாநிலங்களடவயின 
இ்டத்டத மூனறு ந்காணங்களில ்டிக்கலாம்.

1.  மக்களடவயும் மாநிலங்களடவயும் சம 
அளவில அதி்காரம் உளள இ்டங்கள
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2.  மாநிலங்களடவயும் மக்களடவயும் சமமற்்ற 
அதி்காரம் ச்காண்டுளள இ்டங்கள

3.  மாநிலங்களடவயின சி்றபபு அதி்காரங்கள 
இடவ மக்களடவயு்டன ்கிரந்து 
ச்காளளப்்டாதடவ

மோநிலஙகளவையும் மககளவையும் சம 
நிவலயில உள்ள இ்டஙகள்

கீழ்க்கண்்ட விவரங்களில 
மாநிலங்களடவயின அதி்காரமும், 
மக்களடவயின அதி்காரமும் சம அளவில 
உளளன.

1.  முனவடரவு்கடள அறிமு்கப்டுத்துல 
மற்றும் அடத நிட்றநவற்றுதல.

2.  திருத்தச்சட்டம் முனவடரவு்கடள 
அறிமு்கப்டுத்துதல மற்றும் அடத 
நிட்றநவற்றுதல.

3.  இந்திய அரசின சதாகுபபு நிதியில இருந்து 
சசயயப்டும் சசலவினங்கள சதா்டர்ான 
முனவடரவு்கடள அறிமு்கப்டுத்துதல 
மற்றும் நிட்றநவற்றுதல.

4.  குடியரசுத்தடலவடர நதரந்சதடுத்தல 
மற்றும் அவடர ்தவி நீக்க �ட்டமுட்றயில 
்ஙந்கற்்றல.

5.  துடணக குடியரசுத்தடலவடர 
நதரந்சதடுத்தல மற்றும் அவடர ்தவி 
நீக்கம் சசயதல. இருபபினும் துடணக 
குடியரசுத்தடலவரின ்தவி நீக்க 
தீரமானத்டத மாநிலங்களடவநய துவக்க 
முடியும். ஒரு சி்றபபு ச்ரும்்ானடமயின 

மூலம்  துடணக குடியரசுத்தடலவடர 
மாநிலங்களடவ ்தவி நீக்கம் சசயகி்றது. 
அடத சாதாரண ச்ரும்்ானடம மூலம் 
மக்களடவ ஏற்றுகச்காளகி்றது. 

6.  உச்ச நீதிமன்ற தடலடம நீதி்தி, உச்ச 
நீதிமன்ற மற்றும் உயரநீதிமன்ற நீதி்தி்கள, 
தடலடம நதரதல ஆடணயர மற்றும் 
இந்தியாவின தடலடமத் தணிகட்கக 
்கணக்காயர ஆகிநயாடர ்தவி நீக்கம் 
சசயயும் ்ரிந்துடரடய 
குடியரசுத்தடலவருககு அனுபபுதல.

7.  குடியரசுத்தடலவரின அவசர சட்டங்களுககு 
ஒபபுதல அளித்தல.

8.  குடியரசுத்தடலவரின மூனறு விதமான 
அவசரநிடல பிர்க்டனங்களுககு ஒபபுதல 
வைஙகுதல.

9.  பிரதமர உட்்ட அடமச்சர்கடள நதரவு 
சசயதல. இந்திய அரசடமபபின்டி பிரதமர 
மற்றும் அடமச்சர்கள இரண்டு அடவ்களில  
ஏநதனும் ஒனறில உறுபபினரா்க இருத்தல 
நவண்டும். அவர்கள எந்த அடவயிலிருந்து 
நதரந்சதடுக்கப்டடிருந்தாலும் அவர்கள 
மக்களடவககு மடடுநம ச்ாறுப்ானவர்கள 
ஆவர.

10.  நிதிககுழு ஒனறிய அரசுப ்ணியாளர 
நதரவாடணயம் மற்றும் மத்திய 
தடலடமக ்கணககுத் தணிகட்கயாளர 
ந்ான்ற அடமபபு்கள அளிககும் 
அறிகட்க்கடள ்ரிசீலித்தல.

11.  உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒனறிய அரசுப 
்ணியாளர  நதரவாடணயத்தின அதி்காரம் 
வரம்ட் அதி்கப்டுத்துதல.

மககளவையு்டனோன சமமற்ற நிவல

கீழ்க்காணும் விவரங்களில, 
மக்களடவயின அதி்காரமும், 
மாநிலங்களடவயின அதி்காரமும் சமமற்்ற 
நிடலயில உளளன.

1.  நிதி முனவடரவானது மக்களடவயில 
மடடுநம அறிமு்கப்டுத்த இயலும், 
மாநிலங்களடவயில அலல.
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2.  மாநிலங்களடவ நிதி  முனவடரவில  
திருத்தம் சசயயநவா அடத நிரா்கரிக்கநவா 
இயலாது. அம்முனவடரடவ 14 
�ாட்களுககுள மாநிலங்களடவ தன 
்ரிந்துடரயு்டநனா அலலது ்ரிந்துடர 
ஏதுமினறிநயா மக்களடவககு திருபபி 
அனுப் நவண்டும்.

3.  மாநிலங்களடவயின ்ரிந்துடர்கடள 
மக்களடவ ஏற்்கலாம் அலலது 
நிரா்கரிக்கலாம். எதுவா்க இருபபினும் 
முனவடரவு ஈரடவ்களிலும் 
நிட்றநவறியதா்கநவ ்கருதப்டும்.

4.   ஒரு நிதி முனவடரவு சட்ட உறுபபு 110-இல 
கூ்றப்டடுளள விவரங்கள சதா்டர்ா்க 
இலலாதிருபபினும் அது மக்களடவயில 
மடடுநம அறிமு்கப்டுத்த முடியும். ஆனால 
அடத நிட்றநவற்றுவதில ஈரடவ்களுககுநம 
சமமான அதி்காரம் உளளது.

5.  ஒரு முனவடரவு, ்ண முனவடரவு எனறு 
தீரமானிககும் அதி்காரம் மக்களடவ 
ச்ா�ாய்கருகந்க உளளது.

6.  ஈரடவ்களின கூடடு கூட்டத்திற்கு 
மக்களடவ ச்ா�ாய்கநர  தடலடம 
தாஙகுவார.

7.  ச்ாதுவா்க, கூடடுக கூட்டங்களின 
வாகச்கடுபபில மக்களடவயின 
நிடலப்ாந்ட சவற்றி ச்றும். ஏசனனில 
அது மாநிலங்களடவடய வி்ட அதி்க 
உறுபபினர்கடள ச்காண்டுளளது. 
ஈரடவ்களிலும் ஆளும் ்கடசி 
உறுபபினர்களின எண்ணிகட்க 
ஒடடுசமாத்த எதிர ்கடசி உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கடய வி்ட குட்றவா்க இருககும் 
சமயத்தில மடடுநம ஆளும் ்கடசியின 
தீரமானம் சவற்றி ச்்றாது. 

8.  மாநிலங்களடவ நிதிநிடல அறிகட்க 
திட்டத்தின மீது விவாதம் �்டத்தலாம். 
ஆனால அதற்்கான வாகச்கடுபபில ்ஙகு 
ச்்ற முடியாது. இது மக்களடவககு மடடுநம  
உளள சி்றபபு உரிடமயாகும்.

9.  அமலில உளள நதசிய அவசர நிடலடய 
நீககும் தீரமானம் மக்களடவயில  
மடடுநம அறிமு்கப்டுத்தப்டடு 
ஏற்றுகச்காளளப்டும்.

10.  எந்த ஒரு அடமச்சருககு எதிரா்கவும் 
�ம்பிகட்கயிலலா தீரமானத்டத 
மாநிலங்களடவ நமற்ச்காளள முடியாது. 
ஏசனனில அடமச்சர்கள குழுவா்கவும், 
தனிப்ட்ட முட்றயிலும் மக்களடவகந்க 
ச்ாறுப்ானவர்கள. ஆனால 
மாநிலங்களடவ அரசின, ச்காளட்க்கள 
மற்றும் சசயல்ாடு்கடள விமரசிக்க 
முடியும்.

மோநிலஙகளவையின் சி்றப்பு 
அதிகோரஙகள்

கூட்டாடசி தத்துவ அடிப்ட்டயில 
மாநிலங்களடவ இரணடு பிரத்நய்கமான 
தனித்துவமான அதி்காரங்கடள ச்ற்றுளளது. 

1.  உறுபபு 249-இன்டி மாநிலங்களடவ மாநில 
்டடியலில குறிபபி்டப்டடிருககும் 
அதி்காரங்களில �ா்டாளுமன்றம் சட்டம் 
இயற்்ற அதி்காரமளிக்க முடியும்.

2.  உறுபபு 312-இன்டி மாநில மற்றும் மத்திய 
அரசுககு ச்ாதுவான அடனத்து இந்தியத் 
நதரவாடணயத்டத உருவாக்க 
�ா்டாளுமன்றத்துககு அதி்காரமளிக்க 
முடியும்.

நமற்்கண்்ட ஆயவின மூலம் இந்திய 
நமலடவயானது (மாநிலங்களடவ) 
ஆஙகிநலய �ா்டாளுமன்ற அடமபபில உளள 
நமலடவ (பிரபுக்கள சட்) ந்ால 
அதி்காரமற்று இலலாமலும், அசமரிக்க 
நமலடவ (சசனட) ந்ால மிகுந்த அதி்கார 
முட்டயதா்கவும் இலலாமல இருப்தா்க 
புலனாகி்றது. மாநிலங்களடவயானது, நிதி 
விவ்காரங்கள மற்றும் அடமச்சர்கள மீதான 
்கடடுப்ாடு தவிர மற்்ற எலலா தளங்களிலும் 
கிட்டத்தட்ட மக்களடவககு நி்கரான 
அதி்காரத்டதநய ச்ற்றுளளது.

மக்களடவயு்டன ஒபபு ந�ாககும்ந்ாது, 
மாநிலங்களடவ குட்றவான அதி்காரநம 
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்கருத்து்கடள எதிசராலிப்தன மூலம் 
எதிரக்கடசி்கள மி்க மி்க முககிய 
்ங்களிககின்றன. மாநிலங்கள மற்றும் 
மக்களின �லடன ந்ணும் ச்ாருடடு சமூ்கம், 
அரசியல மற்றும் ச்ாருளாதாரம் ஆகியவற்ட்ற 
முட்றப்டுத்தி வழி்காடடும் சகதியா்க 
சட்டங்கள விளஙகுகின்றன. அடிப்ட்டயில 
்ரிசீலடனக்கா்க �ா்டாளுமன்றத்தில "சட்ட 
முனவடரவா்க” (சட்ட முனவடரவு) சட்டங்கள 
முனசமாழியப்டுகின்றன.

 அந்த சட்ட முனவடரடவ அரசடமபபின 
்கட்டடமபபுககுள முழுடமயா்க அறிந்து 
ச்காளளும் ச்ாருடடு ஒரு முழுடமயான 
விவாதத்துககு �ா்டாளுமன்றத்தால 
எடுத்துகச்காளளப்டும். அந்த சட்ட 
முனவடரவு �ா்டாளுமன்றத்தால 
ஏற்றுகச்காளளப்டடு குடியரசுத்தடலவரால 
ஒபபுதல அளிக்கப்ட்ட பி்றகு சட்டமா்க 
இயற்்றப்டும். அரசடமபபு �ட்டமுட்ற்களின 
அடிப்ட்டயில புதிய சட்டங்கடள 
இ ய ற் று வ து ம்  � ட ்ட மு ட ்ற யி லு ள ள 
ச ட ்ட ங ்க ளி ல  தி ரு த் த ங ்க ட ள 
ச்காண்டுவருவதும் �ா்டாளுமன்றத்தின 
அடிப்ட்ட �்டவடிகட்க்கள. இந்திய 
�ா்டாளுமன்றம் இரு வட்கயான 
முனவடரவு்கடள நிட்றநவற்றுகி்றது அடவ:

1. நிதி முனவடரவு
2.  நிதிசாரா முனவடரவு அலலது 

சாதாரண அலலது ச்ாது முனவடரவு
ஒரு சாதாரண சட்ட முனவடரவு ஒரு 

சட்டமா்க இயற்்றப்டுவதற்கு முன ்லநவறு 
நிடல்கடள ்க்டந்து வர நவண்டும். சாதாரண 
முனவடரவு்கடள நிட்றநவற்றுவதற்்கான 
�ட்டமுட்ற்கடள இரு நவறு ்குபபு்களா்க 
அரசடமபபு வகுத்துளளது. 

ச்காடுக்கப்டடிருந்தாலும் கீழ்க்கண்்ட 
விவ்காரங்களில இதன ்யன அவசியமாகி்றது.

1.  அவசரமா்கவும், குட்ற்ாடு்களு்டனும், 
்கவனமினறியும் மக்களடவயால 
ஏற்றுகச்காளளப்டடு அனுப்ப்டும் சட்ட 
முனவடரவு்கடள திருபபி அனுப்வும் 
அவற்றில திருத்தங்கடள நமற்ச்காளளவும்  
மாநிலங்களடவ சசயகி்றது.

2.  ந�ரடியா்க நதரதல சந்திக்கமுடியாத 
பு்கழ்ச்ற்்ற நிபுணர்கள, ்கடல, இலககிய 
வலலுனர்கள மற்றும் விஞஞானி்களுககு 
இந்த அடவ பிரதிநிதித்துவம் அளிககி்றது. 
நமலும், குடியரசுத்தடலவர இது ந்ான்ற 12  
�்ர்கடள இந்த அடவயின உறுபபினரா்க 
நியமிககி்றார.

3.  கூட்டாடசி தத்துவத்தின அடிப்ட்டயான 
மாநிலங்களின உரிடம்கடள ்ாது்காககும் 
்காவலனா்க மத்திய அரசின அதி்கார  
தடலயீடு்கடள தடுககி்றது.

2.3 சட்டம்  இயறறும் �வ்டமுவ்றகள் 
இந்திய �ா்டாளுமன்றத்தில சட்டம் 

இயற்றும் �ட்டமுட்ற்கள அதன மக்களாடசித் 
தத்துவத்தின �ம்்்கத்தனடமடய 
சவளிப்டுத்துவதா்க அடமந்துளளது. சட்டம் 
இயற்றும் �்டவடிகட்க்களில எதிரக்கடசி்களின 
்ஙகு  மி்க இனறியடமயாததா்க அடமகி்றது. 
மக்களாடசி அடமபபிடன  
முட்றப்டுத்துவதில, ஒரு  சட்ட முனவடரவின 
ச்ாருத்த்ாடு மற்றும் சதா்டரபின மீது தங்கள 

�ா்டாளுமன்றத்தின அலுவல சமாழியா்க 
இந்தியும் ஆஙகிலமும் இருககும் என 
அரசடமபபின உறுபபு 120 கூறுகி்றது. 
இவவாறிருந்தாலும், �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர எவநரனும் இந்தி மற்றும் 
ஆஙகிலம் சதரியாதவரா்க இருபபின, அவர 
தனது தாய சமாழியில உடரயாற்்ற 
அடவத்தடலவர அனுமதிக்கலாம் எனறும் 
இவவுறுபபு நமலும் கூறுகி்றது.

உறுப்பு 120
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இவைகள் பினைருமாறு: ்கருத்தில 
எடுத்துகச்காளளப்்ட நவண்டிய ஒரு 
சாதாரண சட்ட முனவடரவு பினவரும் 
நிடல்கடளக ்க்டந்து இரண்டு அடவ்களிலும் 
விவாதிக்கப்டடு, ஆநலாசடன்கள 
வைங்கப்டடு ஒபபுதடலப 
ச்ற்றிருக்கநவண்டும்.

1.  “முதல நிடலயில சட்ட முனவடரவானது 
ஏதாவது ஒரு அடவயில 
அறிமு்கப்டுத்தப்டுகி்றது.  அஙகு சட்ட 
முனவடரவு வாசிக்கப்டுகி்றது. 
ச்ரும்்ாலான முனவடரவு்கள 
சம்்ந்தப்ட்ட அடமச்சர்களால 
அறிமு்கப்டுத்தப்டும். அந்த முனவடரவு 
குறிபபிட்ட சதாழில துட்ற சாரந்த சதாழில 
நுட் வலலுனர்களால முனவடரவு 
சசயயப்டும். மற்றும் அடமச்சரடவ 
ஒபபுதல ச்்றநவண்டும். எந்த ஒரு 
�ா்டாளுமன்ற உறுபபினரும் “தனி �்ர 
முனவடரடவ’” அறிமு்கப்டுத்தலாம். 
அவவாறு அறிமு்கப்டுத்த மக்களடவ 
ச்ா�ாய்கருகந்கா அலலது 
மாநிலங்களடவ   தடலவருகந்கா ஒரு 
மாதம் முனந் சதரிவிக்க நவண்டும். 
அதன பி்றகு தனி�்ர முனவடரடவ 
சமரபபிககும் �ாள குறிக்கப்டும் மற்றும் 
�ா்டாளுமன்ற அடவயில அது 
அறிமு்கப்டுத்தப்டும். ச்ாதுவா்க வடரவு 
நிடலயிலுளள முன சமாழியப்ட்ட 
வாசிபபு நிடலயில உளள 
முனவடரவு்களின மீது விவாதம் எதுவும் 
நி்கழ்த்தப்டுவதிலடல ஏசனன்றால அது 
ஒரு அலுவல சாரந்த �்டவடிகட்கயாகும்.

2.  முனவடரவு சமரபபிக்கப்ட்ட பி்றகு இந்திய 
அரசிதழில பிரசுரிக்கப்டும். ச்ா�ாய்கர 
அலலது அடவத்தடலவர முதல வாசிபபுககு 
முனனநர சில முனவடரவு்கடள அரசிதழில 
சவளியி்ட அனுமதிக்கலாம். அபந்ாது அந்த 
முனவடரடவ சமரபபிப்தற்கு எந்த  
தீரமானமும் நதடவயிலடல.

3.  ச்ாதுவா்க முனவடரவின முதல வாசிபபு 
�ட்டச்ற்்ற இரண்டு �ாள ்கால 
இட்டநவடளககு பி்றகு இரண்்டவது வாசிபபு 
�ட்டச்றும். அந்த நிடலயில கீழ்்கண்்ட 
�ானகு �ட்டமுட்ற்களில ஏதாவது ஒனறு 
பின்ற்்றப்டும்.

  அந்த முனவடரவு மன்றத்தின 
்ரிசீலடனக்கா்க உ்டனடியா்க 
எடுத்துகச்காளளப்்டலாம்.

  அது �ா்டாளுமன்ற நதரவுககுழுவிற்கு 
அனுபபி டவக்கப்்டலாம்.

  அது ஈரடவ்களும் இடணந்த 
நதரவுககுழுவிற்கு அனுபபி 
டவக்கப்்டலாம் அலலது

  ச்ாதுமக்கள ்கருத்து்கடள அறிந்து 
ச்காளளுவதற்்கா்க சுற்றுககு வி்டப்்டலாம். 
முனவடரவு்கடள ்ரிசீலடனககு 
ந�ரடியா்க எடுத்துகச்காளளுவது மி்க 
அரிதா்கநவ நி்கழும்

முனவடரவு சுற்றுககு வி்டப்ட்டால (4-
வது வழிமுட்றப்டி) அடவயின சம்்ந்தப்ட்ட 
சசயலர உளளாடசி அடமபபுக்கள மற்றும் 
அஙகீ்கரிக்கப்ட்ட சங்கங்களின ்கருத்துக்கடள 
அறிந்து ச்காளளும் வட்கயில மாநில 
அரசிதழ்்களில சவளியி்டச்சசாலலி மாநில 
அரசு்கடளக ந்கடடுகச்காளளுவார.  
அவவாறு ச்்றப்ட்ட ்கருத்துக்கள 
உறுபபினர்களிட்டநய சுற்றுககு வி்டப்டும்.

குழு நிவல

அந்த முனவடரவு நதரவுககுழுவுககு 
்ரிந்துடரக்கப்ட்டால, அடத சமரபபித்த 
உறுபபினர குழு உறுபபினர்கடள சதரிவு 
சசயவார, அடவயின ச்ா�ாய்கர அலலது 
அடவத்தடலவர அந்தக குழுவின ஒரு 
உறுபபினடரயும் மற்றும் தடலவடரயும் 
நியமிப்ார. அககுழு அந்த முனவடரடவ 
்ரிசீலித்து அடவககு தனது அறிகட்கடய 
சமரபபிககும்.

12th_Political Science_Tamil_Unit_2.indd   41 04-06-2019   10:49:12
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (42 (( 43

அறிகவக நிவல

அறிகட்க நிடல என்து மி்க 
முககியமான ஒரு நிடலயாகும். அதிலதான, 
அந்த முனவடரவின உடகூறு்கள 
ஒவசவானறும் விவாதத்துககு 
உட்டுத்தப்டும். இந்த நிடலயில அந்த 
அறிகட்க அசல முனவடரவு மற்றும் 
நதரவுக்கமிடடி அறிகட்கயு்டன இடணத்து 
சுற்றுககு வி்டப்டும். அறிகட்க நிடல என்து 
அந்த முனவடரவுககு இறுதி வடிவம் 
ச்காடுப்து. பி்றகு அந்த முனவடரவு 
மூன்றாவது வாசிபபுககு சமரபபிக்கப்டும். 
அதில அந்த முனவடரவு ச்ரும்்ானடம 
வாககு்கள ச்ற்று நிட்றநவற்்றப்டும். 
மூன்றாவது வாசிபபு என்து 
�ா்டாளுமன்றத்தின முட்றயான ஒபபுதல 
ச்றுவதற்்கானதாகும்.

 மூன்றாவது வாசிபபுககுப பி்றகு 
ஏதாவது ஒரு அடவயில அந்த முனவடரவு 
ஏற்றுகச்காளளப்ட்ட பி்றகு, அடுத்த அடவககு 
அது மாற்்றப்டடு அஙகு நமற்்கண்்ட அடனத்து 

சசயல்ோடு – சசயலைழிப்்்டம்

ஒவசைோரு சட்ட முன்ைவரவும் 
கீழகண்ட நிவலகவள க்டகக 
நைணடும்.

முதல ைோசிப்பு

இரண்டோம் ைோசிப்பு

குழுநிவல

அறிகவக நிவல

மூன்்றோைது ைோசிப்பு

நிடல்கடளயும் ்க்டந்து சசலலும். அடுத்த 
அடவ அந்த முனவடரடவ அப்டிநய 
மாற்்றமினறி ஏற்றுகச்காளளலாம். அடனத்து 
நிடல்கடளயும் ்க்டந்த நிடலயில 
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுக்கா்க அது 
அனுபபி  டவக்கப்டும்.

அந்த முனவடரவு முதலில 
சமரபபிக்கப்டடு அடவயில நிட்றநவற்்றப்ட்ட 
பி்றகும் அடுத்த அடவயில அது 
நிரா்கரிக்கப்்டலாம். மா்றா்க முதல 
அடவயினால ஏற்றுகச்காளளப்்டாத 
மாற்்றங்கடள அறிமு்கம் சசயயலாம் அலலது 
ஆறு மாத ்காலத்திற்கு திருபபி அனுப்ாமல 
நிறுத்தி டவத்துகச்காளளலாம். 
அம்மாதிரியான சந்தரப்ங்களில 
ஈரடவ்களுககுமிட்டநய அரசியல சாசனம் 
மு்டக்கப்்டலாம். அபந்ாது ச்ா�ாய்கர 
அலலது அவர இலலாத ்காலங்களில துடண 
ச்ா�ாய்கர ஈரடவ்களின கூடடு 
கூட்டங்களுககு தடலடம ஏற்று �்டத்துவார. 
இந்த மு்டக்கம் ச்ரும்்ானடமயான 
வாககு்களால ்கடலக்கப்ட்டது.

இறுதியா்க, அந்த முனவடரவு 
ஈரடவ்களினாலும் நிட்றநவற்்றப்டும்.  
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுக்கா்க 
அனுபபிடவக்கப்டும். முனவடரவுககு 
குடியரசுத்தடலவர ஒபபுதல அளிப்ாநர 
ஆனால அது சட்டமாக்கப்டடுவிடும். ஆனால 
குடியரசுத்தடலவர அடத மறு  
்ரிசீலடனக்கா்க திருபபி அனுபபி டவக்கலாம். 
அந்த முனவடரவு மாற்்றம் சசயயப்்டாமல 
அலலது மாற்்றம் சசயயப்டடு திரும்்வும் 
குடியரசுத்தடலவருககு அனுபபி 
டவக்கப்டுநமயானால குடியரசுத்தடலவர 
அவரது ஒபபுதடல அளித்நத ஆ்க நவண்டும். 
இவவா்றான சிக்கல நிட்றந்த, ்காலம் அதி்கம் 
பிடிககும் வழிமுட்ற்கள, அவசர நிடலயிலும் 
குட்ற்ாடு்களு்டனும் சட்டம் இயற்்றப்டுவடத 
தடுககும் ந�ாக்கத்நதாடு பின்ற்்றப்டுகி்றது.
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2.4  சட்டமன்்றத்தின் அவமப்பு, 
அதிகோரம் மறறும் சசயல்ோடுகள்

இந்திய அரசடமபபின ஏைாவது 
அட்டவடணயில, மத்திய மற்றும் 
மாநிலங்களின சட்டரீதியான அதி்காரங்களும் 
சசயல்ாடு்களும் சதளிவா்க 
வடரயறுக்கப்டடுளளன. இடவநய மத்திய 

மற்றும் மாநில அரசு்கள சட்டம் 
இயற்றுவதற்்கான அதி்காரங்கள சதளிவா்க 
வடரயறுக்கப்டடுளளது. இந்த அதி்காரங்கள 
மூன்றா்க வகுக்கப்டடுளளன.

1. ஒனறியப ்டடியல

2. மாநிலப ்டடியல

3. ச்ாதுப ்டடியல

மத்திய அரசோஙகம்
ஒன்றியப் ்டடியல

மத்திய அரசுச் சட்டம்  
இயற்்ற அதி்காரம்  
உளள துட்ற்கள

• ்ாது்காபபு
• வஙகி நசடவ
• �ாணயம்
•  சவளி�ாடடு  

விவ்காரங்கள
• த்கவல சதா்டரபு

மோநில அரசோஙகம்
மோநிலப் ்டடியல

மாநில அரசுச் சட்டம் 
இயற்்ற அதி்காரம் 
உளள துட்ற்கள

• ்காவல
• விவசாயம்
• நீரப்ாசனம்

ச்ோதுப் ்டடியல
மத்திய மற்றும் மாநில அரசு்கள 
இரண்டுநம ச்ாதுவானப ்டடியல 
இரு அரசு்களும் இதில உளள 
துட்ற்களில சட்டம் இயற்்றலாம்.

• ்கலவி
• வனம்
• திருமணம்
• தத்து எடுத்தல
• வாரிசுரிடம

ஒனறியப ்டடியலில அ்டஙகியுளள 
துட்ற்கள மீது சட்டங்கடள இயற்றுவதற்கும், 
�ட்டமுட்றயில உளள சட்டங்கடள 
மாற்றுவதற்கும் பிரத்நய்கமான அதி்காரம் 
�ா்டாளுமன்றத்தி்டநம உளளது. மாநிலப 
்டடியலில குறிபபிடடுளள துட்ற்கள மீது 
பிரத்நய்கமான அதி்காரம் மாநிலச் 
சட்டமன்றத்தி்டம் உளளது. ச்ாதுப ் டடியலில 

குறிபபிடடுளள துட்ற்கள  மீது மத்திய மற்றும் 
மாநில அரசு்கள சட்டம் இயற்்றலாம் . மத்திய 
அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் இட்டநய 
முரண்்ாடு்களின ந்ாது மத்திய அரசின 
அதி்காரநம நமநலாஙகும்.  இந்த ்டடியலில 
குறிபபி்டப்்டாத எஞசியுளள அதி்காரங்கள 
மத்திய அரசி்டநம உளளது.
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சோதோரை சட்ட முன்ைவரவு மறறும் நிதி சட்ட முன்ைவரவுகளுககிவ்டநயயோன 
நைறு்ோடுகள் 

ை. 
எண சோதோரை சட்ட முன்ைவரவு நிதி சட்ட முன்ைவரவு

1 இது மக்களடவ அலலது மாநிலங்களடவ 
எதில நவண்டுமானாலும் ச்காண்டு 
வரப்்டலாம்.

இது மக்களடவயில மடடுநம 
ச்காண்டுவரப்்ட முடியும்.

2 இது அடமச்சர அலலது எந்த ஒரு 
உறுபபினராலும் அறிமு்கப்டுத்தப்்டலாம்.

அடமச்சர மடடுநம இம்முனவடரடவ 
அறிமு்கப்டுத்த முடியும்

3 குடியரசுத்தடலவரின 
்ரிந்துடரயிலலாமநல இது 
அறிமு்கப்டுத்தப்்டலாம்.

குடியரசுத்தடலவரின ்ரிந்துடரயின 
அடிப்ட்டயில மடடுநம இது 
அறிமு்கப்டுத்தலாம்

4 இடத மாநிலங்களடவ திருத்தநவா 
நிரா்கரிக்கநவா முடியும்

இடத மாநிலங்களடவ திருத்தநவா 
நிரா்கரிக்கநவா முடியாது.  
மாநிலங்களடவ, அதன ்ரிந்துடரயு்டநனா 
அலலது ்ரிந்துடரயிலலாமநலா 
மக்களடவககு இம்முனவடரடவ திருபபி 
அனுப் நவண்டும். அடத மக்களடவ 
ஏற்்கலாம் அலலது நிரா்கரிக்கலாம்.

5 எந்த முடிவும் எடுக்காமல ஆறுமாத 
்காலத்திற்கு மாநிலங்களடவ 
இம்முனவடரடவ நிறுத்தி டவக்க முடியும்.

இம்முனவடரடவ 14 �ாட்கள வடர 
மடடுநம மாநிலங்களடவயில டவத்திருக்க 
முடியும்.

6 இம்முனவடரவு மக்களடவயிலிருந்து 
வந்திருந்தாலும், அதற்கு மக்களடவ 
ச்ா�ாய்கரின சான்றளிபபு நதடவயிலடல.

மாநிலங்களடவககு இம்முனவடரவு 
சசலலும்ந்ாது மக்களடவ ச்ா�ாய்கரின 
சான்றளிபபு அவசியம்

7 ஈரடவ்களும் ஏற்றுக ச்காண்்ட பி்றந்க இது 
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுககு 
அனுப்ப்டும்.  இம்முனவடரடவ 
நிட்றநவற்றுவதில, ஈரடவ்களின ்கருத்து 
நவறு்ாட்டால மு்டக்கம் ஏற்்ட்டால, 
ஈரடவ்களின கூடடுக கூட்டத்திற்கு 
குடியரசுத்தடலவர அடைபபு விடுப்ார.

மக்களடவயில மடடுநம 
நிட்றநவற்றினாலும்கூ்ட இம்முனவடரவு 
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுககு 
அனுப்ப்டும். ஈரடவ்களுககிட்டநய 
்கருத்து நவறு்ாடு என்ற ந்ச்சுகந்க 
இ்டமிலலாததால மு்டக்கம் ஏற்்்டாது, 
கூடடுக கூட்டத்திற்கும் வழிவட்கயிலடல.

8 மக்களடவயில இம்முனவடரவு நதாலவி 
அட்டந்தால, அரசாங்கம் ்தவி வில்க 
ந�ரிடும்.  (முனவடரவு ஓர அடமச்சரால 
அறிமு்கப்டுத்தப்டடிருந்தால மடடுநம)

மக்களடவயில இம்முனவடரவு நதாலவி 
அட்டந்தால அரசாங்கம் ்தவி வில்க 
நவண்டும்.

9 குடியரசுத்தடலவர இம்முனவடரடவ 
நிரா்கரிக்க, மறு்ரிசீலடன சசயயுமாறு 
திருபபி அனுப் முடியும்.

இதற்கு குடியரசுத்தடலவர ஒபபுதல 
அளிக்கலாம் அலலது நிரா்கரிக்கலாம்.  
ஆனால மறு்ரிசீலடன சசயயுமாறு 
திருபபி அனுப் முடியாது.
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அதிகோரத்தின் ைவககள்

மத்திய ்டடியல மோநில ்டடியல ச்ோதுப் ்டடியல

1. ்ாது்காபபு 1. விவசாயம் 1. ்கலவி

2. அணு சகதி 2. ்காவல துட்ற 2.
விவசாய நிலங்கடள 
தவிர சசாத்து 
்ரிமாற்்றம்  

3.
சவளி�ாடடு 
(அயல�ாடடு) 
விவ்காரங்கள

3. சிட்றச்சாடல 3. வனத்துட்ற

4.
ந்ார மற்றும் அடமதி 
உ்டன்டிகட்க

4. உளளாடசி அரசாங்கம் 4. சதாழிற்சங்கங்கள

5. வஙகி நசடவ 5. ச்ாதுச் சு்காதாரம் 5. ்கலப்்டம்

6. ரயிலநவ 6. நிலம் 6.
தத்சதடுபபு மற்றும் 
வாரிசு சதா்டரச்சி

7. அஞசல மற்றும் தந்தி 7. மது

8. வான வழி்கள 8.
வரத்த்கம் மற்றும் 
வணி்கம்

9. துட்றமு்கங்கள 9. ்கால�ட்ட மற்றும் 
்கால�ட்ட வளரபபு

10. சவளி�ாடடு வரத்த்கம் 10. மாநிலப ச்ாதுப்ணி்கள

11. ்ணம் மற்றும் �ாணயம்

சசயல்ோடு – விைோதம் 

�ோ்டோளுமன்்ற உறுப்பினரகளுககு சி்றப்்ோன சலுவககளும் ஊதியமும் ைழஙகப்்டுகி்றது.  
ஆனோல அைரகளின் சசயலதி்றன் குவ்றைோகநை உள்ளது: குடிமககள் அறிகவக

  மக்களடவயில 2010-12 ஆம் 
ஆண்டு்களில 227 கூட்டத்சதா்டர்கள 
852 மணித்துளி்கள அலுவல 
�்டந்துளளது.  அதாவது, ஒரு �ாளுககு 
�ானகு மணி ந�ரத்துககும் குட்றவா்க.

  2013 இல ஆளுட்க மற்றும் வளரச்சி 
்ற்றிய அறிகட்கடய நதசிய சமூ்க ்கண்்காணிபபும் எனும் அடமபபு சவளியிட்டது.  அதில 
உலகில அதி்க ஊதியம் மற்றும் சலுட்க்கள ச்்றககூடிய �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கள 
இந்திய �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களும் உண்டு.  ஆனால �ா்டாளுமன்றத்தில அவர்களது 
்ணி பினதஙகிநய உளளது எனகி்றது.

  சிங்கபபூர, ஜப்ான மற்றும் இத்தாலி ந்ான்ற �ாடு்களின �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களுககு 
வைங்கப்டும் ஊதியம் மற்றும் சலுட்க்கடளவி்ட அதி்கமா்க இந்திய �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர்களுககு வைங்கப்டுகி்றது.  இது ்க்கத்து �ா்டான ்ாகிஸ்தான �ா்டாளுமன்ற 
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2.5  திருத்தச்சட்டஙகளுககோன 
�வ்டமுவ்றகள் மறறும் 
ைழிமுவ்றகள்

இந்திய அரசடமபபு, மாறும் ்காலச்சூைல 
மற்றும் நதடவ்களுககு ச்ாருத்தமான 
வட்கயில இருககும்்டியும், அநதசமயம் 
அடிப்ட்ட ்கட்டடமபபு மா்றாவண்ணம் 
இருககுமாறும் ஒரு தனித்துவமான அடமபட் 
ச்காண்டுளளது. உறுபபு 368, அரசடமபபுச் 
திருத்தச்சட்டத்தில மாற்்றம் 
ச்காண்டுவருவடதப ்ற்றி குறிபபிடுகி்றது. 
அந்த திருத்தச்சட்டத்தில ச்காண்டு 
வருவதற்்கான �்டவடிகட்க்கடள நமற்ச்காளள 
�ா்டாளுமன்றத்திற்கு உச்ச்டச அதி்காரம் 
இருககி்றது. அரசடமபபு திருத்தச்சட்டத்டத 
நமற்ச்காளளும் �ட்டமுட்ற்கள பின 
வருமாறு:

1.  அரசடமபபிலுளள சில விதி்களில  
திருத்தங்கடள சசயய, சிலவற்ட்ற நசரக்க, 
மாற்றியடமக்க அலலது நீக்க, 
�ா்டாளுமன்றம் இந்த பிரிவில 
குறிபபிடடுளள �ட்டமுட்ற்களின்டி 
சசயல்்டலாம்.

2.  அரசடமபபில ஏற்்டுத்தப்டும் திருத்தம், 
�ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களிலும் ஒரு 
முனவடரவா்க சமரபபிக்கப்டடு, 
தனித்தனியா்க ஒவசவாரு அடவயிலும், 
சமாத்த உறுபபினர்களின எண்ணிகட்கயில 
50 சதவீதத்திற்கு நமல ஆதரவும், வாககு 
சசலுத்தியவர்களின எண்ணிகட்க, மூனறில 

�ன்றி: தி இந்து-23.12.2013.

்ணி; �ோ்டோளுமன்்ற உறுப்பினரகளின் சசயல்ோடவ்ட மதிப்பிடுைதறகோன ்லநைறு 
அளவீடுகவள ்டடியலிடுக.

இரண்டு ் ஙகுககு குட்றயாத ச்ரும்்ானடம 
ஆதரடவபச்ற்று நிட்றநவற்்றப்ட்டால, 
அது பினனர குடியரசுத்தடலவரின 
ஒபபுதலுக்கா்க அனுபபி டவக்கப்டும்.

3.  அந்த முனவடரவு ஒவசவாரு அடவயிலும் 
ஒரு சி்றபபு ச்ரும்்ானடம ச்ற்று 
நிட்றநவற்்றப்்ட நவண்டும். அதாவது அந்த 
அடவயின சமாத்த உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில 50 சதவிகிதத்துககும் 
அதி்கமான ச்ரும்்ானடம எண்ணிகட்க 
ச்காண்டிருக்க நவண்டும். மற்றும் வருட்க 
தந்து வாக்களிககும் உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில மூனறில இரண்டு ்ஙகு 
ச்ரும்்ானடம இருக்க நவண்டும். 
ஒவசவாரு அடவயும் தனித்தனியா்க அந்த 
முனவடரடவ நிட்றநவற்்ற நவண்டும்.  
ஒருநவடள திருத்த �்டவடிகட்க்கள 
்காரணமா்க ஈரடவ்களுககிட்டநய ்கருத்து 
நவறு்ாடு நதானறுசமன்றால 
ஈரடவ்கடளயும் இடணந்து 
�்டத்துவதற்்கான வழிமுட்ற்கள 
எதுவுமிலடல. ஒருநவடள  முனவடரவில  
அரசடமபபின கூட்டாடசி வட்கமுட்ற்கள 
குறித்து ஏநதனும் திருத்தங்கள 
ச்காண்டுவரப்டடிருந்தால, சமாத்த 
மாநிலங்களின எண்ணிகட்கயில, ்ாதி 
மாநிலங்களின தனிபச்ரும்்ானடம 
ஏற்்டுத்தி அதாவது அத்தட்கய 
சட்டமன்றங்களில வருட்க தந்து 
வாக்களிககும் உறுபபினர்களின 
ச்ரும்்ானடம நதடவ.

உறுபபினர்களுககு வைங்கப்டுவடதவி்ட �ான்கடர ம்டஙகு அதி்கமாகும்.  இது �ம் �ாடடின 
தனி�்ர வருமானத்டத ந்ால 68 ம்டஙகு உளளது.

  இந்த அறிகட்கதான 2010-12-ஆம் ஆண்டு்களில �ம் �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களின 
குட்றவான சசயலதி்றடன சுடடிக ்காடடுகி்றது.  227 கூட்டத்சதா்டர்களில 852 
மணித்துளி்கள மடடுநம அலுவல �்டந்துளளடதயும் சவளிப்டுத்துகி்றது.  நமலும் 577 
மணித்துளி்கள கூச்சல குைப்ங்களிலும், அதனால அடவ தளளி டவக்கப்்ட நவண்டிய 
சூைல உண்்டானடதயும் சுடடிக ்காடடுகி்றது.
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4.  �ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களிலும் 
முட்றயா்க நிட்றநவற்்றப்டடு மற்றும் 
நதடவப்ட்ட இ்டங்களில அந்தந்த மாநிலச் 
சட்டமன்றங்களால உறுதிசசயயப்ட்ட 
பி்றகு அந்த முனவடரவு ஒபபுதலுக்கா்க 
குடியரசுத்தடலவருககு அனுபபி 
டவக்கப்டும். அந்த முனவடரவுககு 
ஒபபுதல அளிக்காமல இருப்து அலலது 
மறு ்ரிசீலடன சசயயுமாறு 
�ா்டாளுமன்றத்துககு திருபபி அனுபபுவது 
ந்ான்றவற்ட்ற குடியரசுத்தடலவரால 
சசயய இயலாது.  குடியரசுத்தடலவரின 
ஒபபுதல ச்்றப்ட்ட பி்றகு அது சட்டமாகி்றது. 
(அதாவது ஒரு அரசடமபபு திருத்தச்சட்டம்) 
அரசடமபபு விதிமுட்ற்களின அடிப்ட்டயில 
அந்த சட்டம் திருத்தமட்டகி்றது.

திருத்தச்சட்டஙகளின் ைவககள்

உறுபபு 368, இரண்டு வட்கயான சட்ட 
திருத்தச்சட்டங்களுககு வழிவட்க சசயகி்றது.  
�ா்டாளுமன்றத்தின சி்றபபு ச்ரும்்ானடம 
மற்றும் 50%  மாநிலங்கள தனி ச்ரும்்ானடம 
மூலம் திருத்தச்சட்டங்கள நமற்ச்காளளலாம். 
ஆனால நவறு சில உறுபபு்கள அரசடமபபில 
உளள சில வட்கமுட்ற்களில திருத்தச்சட்டம் 
நமற்ச்காளள �ா்டாளுமன்றத்தின 
தனிபச்ரும்்ானடம மடடுநம நதடவ.  
அதாவது அது சட்டம் இயற்்றல 
�்டவடிகட்கடயப ந்ானந்ற தனித்தனியா்க 
ஒவசவாரு சட்யிலும், வருட்க புரிந்து வாககு 
அளிககும் உறுபபினர்களின எண்ணிகட்கயில 
ச்ரும்்ானடம நதடவ. எனநவ அரசடமபபு 
திருத்தச்சட்டங்கடள மூனறு வழி்களில 
நமற்ச்காளளலாம்:

1.  �ா்டாளுமன்றத்தில தனிபச்ரும்்ானடம

2.  �ா்டாளுமன்றத்தில சி்றபபு ச்ரும்்ானடம, 
மற்றும்

3.  �ா்டாளுமன்றத்தில சி்றபபு ச்ரும்்ானடம 
மற்றும் சரி ் ாதி மாநிலச் சட்டமன்றங்களால 
ஏற்புறுதி சசயயப்டுவது.

1.  �ோ்டோளுமன்்றத்தில தனிப் 
ச்ரும்்ோன்வம:

உறுபபு 368-இன்டி அரசடமபபின 
ச்ரும் எண்ணிகட்கயிலான சட்ட விதி்கள 
�ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களில 
தனிபச்ரும்்ானடம மூலம் திருத்தி 
அடமக்கப்்டலாம். விதிமுட்ற்கள, 
பினவருவனவற்றில உளள்டக்கம்:

  புதிய மாநிலங்கடள அனுமதிப்து மற்றும் 
உருவாககுவது.  நமலும் தற்ந்ாது 
இருககும் மாநிலங்களின எலடல்கடள 
மாற்றி அடமப்து, அவற்றின ச்யர்களில 
மாற்்றங்கள சசயவது.

  மாநிலங்களில நமலடவடய 
உருவாககுவது அலலது நீககுவது.

  குடியரசுத்தடலவர, மாநில ஆளு�ர, 
ச்ா�ாய்கர, நீதி்தி்கள ந்ானந்றாருககு 
அரசடமபபு இரண்்டாம் அட்டவடணயில 
குறிபபி்டப்டடிருககும் ஊதியம், ்டி்கள, 
சி்றபபுச் சலுட்க்கடள நிரணயிப்து.

  �ா்டாளுமன்றத்தில அமரவிற்கு குட்றந்த 
்டச உறுபபினர எண்ணிகட்கடய முடிவு 
சசயவது.

  �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களுக்கான 
ஊதியம் மற்றும் ்டி்கள நிரணயிப்து.

  �ா்டாளுமன்ற �ட்டமுட்ற விதி்கடள 
உருவாககுதல.

  �ா்டாளுமன்றம், �ா்டாளுமன்றக குழுக்கள 
மற்றும் அதன உறுபபினர்கள ஆகிநயாரின 
சி்றபபு உரிடம்கள.

  �ா்டாளுமன்றத்தில ஆஙகில சமாழி 
்யன்ாடு.

  உச்ச நீதிமன்றத்தில நீதி்தி்களின 
எண்ணிகட்கடய முடிவு சசயதல.

  உச்ச நீதிமன்றத்தின நமலும் அதி்க 
அதி்காரம் வைஙகுதல.

  அலுவல ஆடசி சமாழிடய ்யன்டுத்துதல.
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  குடியுரிடம அளித்தல மற்றும் ரத்து 
சசயதல.

  �ா்டாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற 
நதரதல்கள.

  சதாகுதி்களின எலடல்கடள 
வடரயறுத்தல.

  ஒனறிய ஆளுட்கககுட்ட்ட ்குதி.

  ஐந்தாம் அட்டவடண-்டடியலின மற்றும் 
்ைஙகுடி இன ்குதி்கடள நிரவகித்தல.

  ஆ்றாம் அட்டவடண-்ைஙகுடி இன 
்குதி்கடள நிரவகித்தல.

�ோ்டோளுமன்்றத்தின் சி்றப்பு 
ச்ரும்்ோன்வம மூலமோக

அரசடமபபின ச்ரும்்ாலான சட்ட 
விதி்கள �ா்டாளுமன்றத்தின சி்றபபு 
ச்ரும்்ானடம மூலம் திருத்தி அடமக்கப்்ட 
நவண்டும். அதாவது ஒவசவாரு அடவயின 
சமாத்த உறுபபினர்களில ச்ரும்்ானடம 
(அதாவது 50 சதவிகிதத்துககும் அதி்கமா்க) 
மற்றும் ஒவசவாரு அடவயிலும் வருட்க தந்து 
வாக்களிககும் உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில குட்றந்த்டசமா்க மூனறில 
இரண்டு ்ஙகு ச்ரும்்ானடம. அடவயின 
சமாத்த உறுபபினர்கள எனறு குறிபபிடுவது 
அடவயில உளள சமாத்த இ்டங்களின 
எண்ணிகட்கயாகும்.

முனவடரவின மூன்றாவது வாசிபபின 
ந்ாது இந்த சி்றபபு ச்ரும்்ானடம 
நதடவப்டும்.

(i) அடிப்ட்ட உரிடம்கள

(ii)  அரசுகச்காளட்க்கடள வழி �்டத்தும் 
ச�றிமுட்ற்கள மற்றும்

(iii)  முதல மற்றும் மூன்றாவது பிரிவு்களில 
குறிபபி்டப்்டாத மற்்ற விதிமுட்ற்கள.  
இவற்றில திருத்தங்கள 
நமற்ச்காளளும்ந்ாது நமற்்கண்்ட 
வழிமுட்ற பின்ற்்றப்்ட நவண்டும்.

�ோ்டோளுமன்்றத்தின்  சி்றப்பு 
ச்ரும்்ோன்வம மூலம் திருத்தம் 
சசயதலும் மறறும் மோநிலஙகளின் 
ஒப்புதலும்.

குடியுரிடமயின கூட்டாடசி அடமபபு்டன 
சதா்டரபுட்டய அரசடமபபின அடிப்ட்டக 
்கட்டடமபபு �ா்டாளுமன்றத்தின சி்றபபு 
ச்ரும்்ானடம மற்றும் 50% மாநிலச் 
சட்டமன்றங்களின தனிபச்ரும்்ானடம 
ஒபபுதலு்டன திருத்தியடமக்கப்்டலாம். 
மாநிலங்கள முனவடரவுககு தனது ஒபபுதடல 
அளிக்க எந்த விதமான ்கால வடரயட்றயும் 
கிட்டயாது. இந்த வட்கயில கீழ்்கண்்ட 
விதிமுட்ற்கள திருத்தி அடமக்கப்்டலாம்.

  குடியரசுத்தடலவடரத் நதரந்சதடுத்தல 
மற்றும் அதன முட்ற்கள.

  மத்திய மற்றும் மாநிலங்களின நிரவா்க 
அதி்காரத்தின விரிவாக்கம்.

  உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர நீதி 
மன்றங்கள.

  மத்திய மற்றும் மாநிலங்களிககிட்டயில 
சட்டம் இயற்றும் அதி்காரத்டத 
்கிரந்தளித்தல.

  ஏைாவது அட்டவடணயில அ்டஙகியுளள 
எந்த ஒரு ்டடியலும்.

  �ா்டாளுமன்றத்தில மாநிலங்களின 
பிரதிநிதித்துவம்.

  அரசடமபபு மற்றும் அதன  
�ட்டமுட்ற்கடள திருத்தியடமககும் 
�ா்டாளுமன்றத்தின அதி்காரம். 

     (உறுபபு-368)

2.6  மோநிலச் சட்டமன்்றம்: கட்டவமப்பு, 
அதிகோரம் மறறும் சசயல்ோடுகள்

மோநிலச் சட்டமன்்ற கட்டவமப்பு

அரசடமபபின கூட்டாடசி ்கட்டடமபபில 
மாநிலங்கள இரண்்டாவது அடுககில 
இருககி்றது. ஜம்மு மற்றும் ்காஷ்மீர 
மாநிலங்களுககு தனி அரசடமபபு இருப்தால 
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அவற்ட்றத் தவிர மற்்ற மாநிலங்கடள ஆடசி 
சசயயும் விதிமுட்ற்கள அரசடமபபு  VI 
பிரிவில குறிபபி்டப்டடிருககி்றது.  
152-லிருந்து 237 வடரயிலான மாநிலச் 
சட்டமன்றங்கள குறித்து முழுடமயா்க 
விளககுகி்றது. மாநிலச் சட்டமன்றத்தில 
மக்கள மன்றமா்க சட்டசட் மடடுநம 
அடமயபச்ற்றிருந்தால அது சட்டந்ரடவ 
எனறு அடைக்கப்டும்.

ச்ரும்்ாலான அதி்காரங்களும் மற்றும் 
சசயல்ாடு்களும் கிட்டத்தட்ட ஒனறியச் 
சட்டமன்ற அடமபட்ப ந்ான்றநத. 
சட்டமன்றம் மாநிலச் சட்டசட் மற்றும் சட்ட 
நமலடவ இரண்ட்டயும் ச்காண்டிருககும்.

ஆளு�ர

மாநில நிரவா்கத்தின அரசடமபபுத் 
தடலவரா்க ஆளு�ர இருப்ார. மற்றும் 
மாநிலத்தின சசயல அதி்காரம் ஆளு�ரி்டம் 
ஒப்ட்டக்கப்டடிருககும். மாநிலத்தில 
அடனத்து சசயலதிட்ட �்டவடிகட்க்களும் 
ஆளு�ரின ச்யராநலநய �ட்டச்்ற 
நவண்டும்.  மாநிலத்தின ஆளு�ர 
குடியரசுத்தடலவரால நியமிக்கப்டுவார. 
ஆளு�ர ஐந்தாண்டு ்காலம் 
்தவியிலமரத்தப்டுவார. அலலது 
குடியரசுத்தடலவரின விரும்பும் ்காலம் வடர 

ஆளு�ர 

முதலடமச்சர மற்்றம் 
அடமச்சர்கள குழு

மாநிலச் சட்டமன்றம்

்தவியிலிருப்ார; அலலது அவடரத் 
சதா்டரந்து நவச்றாருவர ்தவியில 
அமரத்தப்டும்வடர ்தவியில இருப்ார. 
ஆளு�ரா்க ்தவியில அமரத்தப்டுவதற்்கான 
தகுதி அவர/அவள இந்தியக குடிம்கனா்க 
இருக்க நவண்டும். இலா்ம் ஈடடும் ்தவி 
எதுவும் வகிக்கக கூ்டாது. நமலும் 35 வயது 
நிரம்பியவரா்க இருக்க நவண்டும்.  ஆளு�ர 
ஒரு முட்றககு நமல ்தவியிலமரத்தப்்டலாம்.  
அவசர நதடவக்கா்க (உ்டனடி) அலலது ஒரு 
மாற்று ஏற்்ா்டா்க ஒனறுககு நமற்்ட்ட 
மாநிலங்களுககு ஆளு�ரா்க ்தவியில 
இருக்கலாம். 

ஆளு�ரின் அதிகோரஙகளும் ்ணிகளும்

ஒரு மாநில ஆளு�ர 
குடியரசுத்தடலவடரப ந்ாலநவ 
ஆடசித்துட்ற, சட்டமன்றம், நீதித்துட்ற  
மற்றும் அவசர்கால அதி்காரங்கடளக 
ச்காண்டிருப்ார. ஆளு�ரின நிரவா்க 
அதி்காரத்தில அடமச்சரடவ நியமனம், 
மாநில அரசுத் தடலடம வைககுடரஞர 
மற்றும் மாநில அரசுப ்ணியாளர 
நதரவாடணய உறுபபினர்கள நியமனம், 
மாநிலத்தின சட்டமன்றத்துககு ஆஙகிநலா-
இந்திய இனத்திலிருந்து உறுபபினர்கடள 
நியமிப்து ந்ான்றடவ்களும் அ்டஙகும்.  
இலககியம், அறிவியல, ்கடல கூடடு்றவு 
இயக்கம் ஆகியவற்றில சி்றபபு அறிவு 
்ட்டத்தவர்கடள நமலடவ உறுபபினர்களா்க 
்காலியா்க இருககும் இ்டங்களில நியமிககும் 
அதி்காரம் ச்ற்்றவர. 

நமலும் ஆளு�ர மக்களடவயின சமாத்த 
உறுபபினர எண்ணிகட்கயில 1/6 ்ஙகு 
உறுபபினர்கடள நியமிக்கமுடியும். ஆளு�ர 
“தன விருபபுரிடமககு’’ ஏற்் சி்றபபு 
அரசடமபபுக ்க்டடம்கடள நிட்றநவற்றும் 
அதி்காரம் ச்காண்்டவர. அவவபந்ாது 
குடியரசுத்தடலவர வழி்காடடுதலின 
அடிப்ட்டயில அவரது சி்றபபு ்க்டடம்கடள 
அதி்கார பூரவமா்க நிட்றநவற்்றலாம். சில 
எதிர்ாராத சந்தரப்ங்களில ஆளு�ர 
அடமச்சரடவ ஆநலாசடன்கள இனறி 
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சசயல்்டலாம். நமலும் ஆளு�ர மத்திய அரசு 
மற்றும் மாநில அரசு்களிட்டநய ்ாலமா்க 
சசயல்டுகி்றார. மாநிலத்தின நி்கழ்வு்கடள 
ஆளு�ர உ்டனுககு்டன குடியரசுத்தடலவருககு 
சதரிவிப்ார.

ஆளு�ர மாநிலச் சட்டமன்றத்தின ஒரு 
அங்கமாவார. ஆளு�ரின சட்ட அதி்காரம் 
சட்டமன்றத்தில உடரயாற்றுதல, மற்றும் 
சசயதி்கள அனுபபுதல, சட்டமன்றத்டத 
கூடடுதல, கூட்டத்சதா்டடர ஒத்திடவத்தல 
மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றத்டதக ்கடலத்தல 
ஆகியடவயாகும். எந்த ஒரு முனவடரவும் 
சட்டமா்க இயற்்றப்டுவதற்கு ஆளு�ரின 
ஒபபுதல நதடவ. ஆளு�ரின மறுபபுரிடம 
அதி்காரங்கள பினவருமாறு:
1.  அவர ஒபபுதல அளிப்டத நிறுத்தி 

டவக்கலாம் அபந்ாது அது சட்டமாவது 
தவிரக்கப்டும்

2.  முனவடரடவத் தவிரத்து எந்த ஒரு 
முனவடரடவயும் மறு ்ரிசீலடனக்கா்க 
மாநிலச் சட்டமன்றத்துககு திருபபி 
அனுப்லாம். இதில  அவர/அவள 
மறுபபுரிடம அதி்காரத்டத 
இரண்்டாவதுமுட்ற ்யன்டுத்த முடியாது. 
மாநிலச் சட்டமன்றம் திருத்திநயா அலலது 
திருத்தாமநலா மீண்டும் அந்த முனவடரடவ 
நிட்றநவற்றி திரும்் அனுபபும் ்டசத்தில 
அதற்கு ஒபபுதல அளிப்டதத்தவிர 
அவருககு நவறு வழியிலடல.

3.  ஆளு�ர, நதடவ எனறு ்கருதினால ஒரு 
முனவடரடவ குடியரசுத்தடலவரின 
்கருத்துக்கா்க நிறுத்திடவக்கலாம்

ஆளு�ரின நீதித்துட்ற அதி்காரம் 
என்து, மாநிலத்தின சசயலதி்காரத்துககு 
உட்ட்ட எந்த ஒரு குற்்றத்துக்கா்கவும் எந்த 
ஒரு சட்டத்தின சதா்டர்ா்கவும் தண்டிக்கப்ட்ட 
ஒரு �்ருககு மனனிப்ளிப்து, தண்்டடனடய 
நிறுத்தி டவப்து, நிட்றநவற்றுவடத 
தாமதப்டுத்துவது அலலது தண்்டடனடயக 
குட்றப்து ந்ான்றடவயாகும்.  இருபபினும், 
ஆளு�ருககு மாநில உயர நீதிமன்ற 
நீதி்தி்கடள ்ணியமரத்தும் அதி்காரம் 

கிட்டயாது. ஆனால இந்த விவ்காரத்தில 
குடியரசுத்தடலவர அவரி்டம் ஆநலாசிக்க 
நவண்டிய உரிடமடயக ச்காண்்டவர. உயர 
நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதி்தி்கடள 
்ணியில அமரத்தும் அதி்காரம் நீதித்துட்ற  
இந்தியக குடியரசுத்தடலவர அதி்காரத்தின 
கீழ் வருகி்றது.

குடியரசுத்தடலவருககு இருப்டதப 
ந்ான்ற அவசர்கால அதி்காரங்கள 
ஆளு�ருககு கிட்டயாது. ஆனால அரசியல 
சாசன சீரகுடலவு அலலது மாநிலத்தில 
ஏதாவது ச�ருக்கடி ந�ரும்ந்ாது 
குடியரசுத்தடலவர ஆடசி அமல்டுத்தப்்ட 
நவண்டுசமன்றால குடியரசுத்தடலவடர 
்தவிநயற்குமாறு ஆநலாசடன வைஙகி 
ஆளு�ர குடியரசுத்தடலவருககு அறிகட்க 
அனுப் இயலும். அவவா்றான சூழ்நிடல்களில 
ஆளு�ர குடியரசுத்தடலவரின மு்கவரா்க 
சசயல்டுகி்றார. அபந்ாது 356 - உறுபபின்டி 
மாநில அரசுப ்ணி்கடள அவர நமற்ச்காளள 
முடியும்.

முதலவமச்சரின் சசயல்ோடுகளும் 
அதிகோரஙகளும்

அரசு, நிரவா்கம், மற்றும் 
அடமச்சரடவககு தடலடம ஏற்று �்டத்த 
முதலடமச்சடர ஆளு�ர 
்தவியிலமரத்துகி்றார. அடமச்சரடவ 
முதலடமச்சரின ்ரிந்துடரப்டி ஆளு�ரால 
நியமிக்கப்டுகி்றது. மக்கள சார அரசடமபபு 
ச்காளட்க்களின அடிப்ட்டயில 
ஈரடவ்களிலும் உறுபபினர அலலாத 
ஒருவடரகூ்ட முதலடமச்சரா்க நியமிக்க 
முடியும். ஆனால அவர/அவள  
்தவியிலமரத்தப்ட்ட தினத்திலிருந்து ஆறு 
மாத ்காலத்துககுள ஏதாவசதாரு சதாகுதியில 
உறுபபினரா்க நதரந்சதடுக்கப்்ட நவண்டும்.

2.7  மோநிலச் சட்டமன்்றத்தின் குழுககள் 
மறறும் அதிகோரிகளும்

மோநிலச் சட்டமன்்றத்தின் ச்ோ�ோயகர

சட்டமன்ற உறுபபினர்களால ச்ா�ாய்கர 
நதரந்சதடுக்கப்டுகி்றார. சட்டமன்றத்டத 
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தடலடம தாஙகி �்டத்து்வர அவரதான. 
சட்டமன்ற �்டவடிகட்க்கடள ஒழுங்கா்கவும், 
்கண்ணியத்டத ்கட்டபிடித்து �்டக்கவும் மற்றும் 
அதன �்டவடிகட்க்களின ந்ாது 
உறுபபினர்கடள ந்களவி ந்கட்க அனுமதிப்து, 
முககியமான விஷயங்களில மற்றும் நிதிநிடல 
அறிகட்க மற்றும் நிதி ஒதுககீடு சமயங்களில 
ந்ச அனுமதிப்து ந்ான்ற ்க்டடம்கடளயும் 
அதி்காரங்கடளயும் ச்ற்்றவராவார. அரசியல 
சாசனத்திலுளள விதி்கள, சட்டமன்ற 
�ட்டமுட்ற விதி்கள, ந்ரடவககுள சட்டமன்ற 
�்டவடிகட்க முனமாதிரி்கள ஆகியவற்றின 
ச்ாருள விளககுவது ச்ா�ாய்கரதான 
சட்டமன்ற �்டவடிகட்க்களின ந்ாது விதி்கள 
�ட்டமுட்ற்கள மற்றும் ஒழுஙகு முட்ற்கள 
மீ்றப்டுநமயானால சட்டமன்றச் 
கூட்டத்சதா்டடர ஒத்திடவக்கவும், 
தற்்காலி்கமா்க நிறுத்திடவக்கவும் மற்றும் 
மீண்டும் சதா்டரச் சசயயவும் மற்றும் 
கூடடுத்சதா்டரில ்ஙகுச்்றாமல 
உறுபபினர்கடள தற்்காலி்கமா்க நிறுத்தி 
டவக்கவும் ச்ா�ாய்கருககு அதி்காரம் உண்டு. 
சட்டமன்றம் �ட்டச்றும்ச்ாழுது ச்ா�ாய்கர 
ச்ாதுவா்க �டுநிடல மற்றும் 
்ார்டசமினடமடய நமற்ச்காளளுவார. ஒரு 
முனவடரவு, மற்றும் தீரமானத்தின மீது 
முடிசவடுக்க முடியாமல வாககு 
சமநிடலயிலிருந்தால ச்ா�ாய்கரின வாககு 
மி்க முககியத்துவம் ச்றுகி்றது. 
உறுபபினர்களின �்டத்டதடய 
ஒழுஙகு்டுத்துவதில மற்றும் சட்டமன்ற 
�்டவடிகட்க்கள குறித்து அலலது 
சட்டமன்றத்தில ஒழுஙட்க ்ராமரிப்து 
ஆகியவற்றில ச்ா�ாய்கரின முடிநவ 
இறுதியானது. அம்மாதிரி விஷயங்களில 
ச்ா�ாய்கரின �்டவடிகட்க்களில நீதிமன்றம் 
குறுககி்டமுடியாது. அடனத்து குழுக்களின 
தடலவர்கடளயும் ச்ா�ாய்கரதான 
நியமிககி்றார மற்றும் அவர்களின 
சசயல்ாடு்கடளயும்  நமற்்ாரடவயிடுகி்றார.

துவை ச்ோ�ோயகர

சட்டமன்ற உறுபபினர்கள, தங்களில 
ஒருவடரநய துடண ச்ா�ாய்கரா்கவும் 

நதரந்சதடுப்ார்கள. ச்ா�ாய்கர அடவயில 
இலலாத ச்ாழுது, துடண ச்ா�ாய்கர,  
ச்ா�ாய்கரின ்க்டடம்கடளயும் 
ச்ாறுபபு்கடளயும் சசயல்டுத்துவார, 
அடவககுத் தடலடம தாஙகுவார. துடண 
ச்ா�ாய்கருககு, ச்ா�ாய்கருககு சமமான 
அதி்காரங்கள அடவககுள  உண்டு. 
ச்ா�ாய்கர மற்றும் துடண ச்ா�ாய்கர 
இருவரும் அடவயில இலலாத ச்ாழுது, 
அடவயில உளள மூத்த உறுபபினர யார 
நவண்டுமானாலும் அடவககுத் தடலடம 
தாங்கலாம்.

�ோ்டோளுமன்்றக குழுககள்

�ா்டாளுமன்றக குழுக்கடள இரண்டு 
வட்க்களா்கப பிரிக்கலாம். நிடலக குழுக்கள 
மற்றும்  தற்்காலி்கக குழுக்கள.  
நிடலக குழுக்கள, நிரந்தரமானடவயாகும், 
சதா்டரந்து ்ணியில இருககும். ஒவசவாரு 
ஆண்டும் புதிதா்க உருவாக்கப்டும்.  ஆனால 
தற்்காலி்க குழுக்கள நிரந்தரமானடவ அலல. 
ஒரு குறிபபிட்ட ்ணிக்கா்க உருவாக்கப்டும். 
அப்ணி நிட்றவட்டந்தவு்டன அடவ 
்கடலக்கப்டும்.

நிவலக குழுககள்

நிடலக குழுக்கள அவற்றின ்ணி 
தனடமகந்கற்் ஆறு வட்க்களா்க 
பிரிக்கப்டடுளளன.

1. நிதிக குழுககள்

அ) ச்ாதுக ்கணககுக குழு
ஆ) மதிபபீடடுக குழு

இ) ச்ாதுத்துட்ற நிறுவனக குழு

2. துவ்றசோர நிவலக குழுககள்
3. விசோரவைக குழுககள்

அ) மனுக்கள குழு
ஆ) சி்றபபுரிடமக குழு
இ) �னசனறிக குழு

12th_Political Science_Tamil_Unit_2.indd   51 04-06-2019   10:49:13
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (52 (( 53

4.  கணகோணிப்பு மறறும் கடடுப்்ோடடுக 
குழுககள்

அ)  அரசாங்க உத்திரவாதங்களுக்கான 
குழு

ஆ)  துடணச் சட்டங்களுக்கான குழு

இ)  அட்டவடணயில எழுத்தப்ட்ட 
ஆவணங்களின குழு

ஈ)  ் டடியல இனத்தவர மற்றும் 
்ைஙகுடியினர �லனுக்கான குழு

உ)  ச்ண்்கள அதி்காரமளித்தலுக்கான 
குழு

ஊ)  ஆதாயம் தரும் ்தவி்களுக்கான 
இடணக குழு

5.  அவையின் தினசரி 
அலுைலகளுககோன குழுககள்

அ)  அலுவல ஆநலாசடனக குழு

ஆ)  தனி�்ர முனவடரவு மற்றும் 
தீரமானங்களுக்கான குழு

இ) விதி்கள குழு

ஈ)  சட்டமன்றக கூட்டத்சதா்டரில வராத 
உறுபபினர்கள குழு

6.  நசவை குழு (உறுப்பினரகளுககு 
ைசதிகள் மறறும் நசவைகள் 
சதோ்டர்ோன குழு)

அ) ச்ாது நதடவ்கள குழு

ஆ) அடவ குழுக்கள

இ) நூல்கக குழு

ஈ)  உறுபபினர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் 
மற்்ற ்டி்களுக்கான இடண குழு

தறகோலிகக குழுககள்

தற்்காலி்கக குழுக்கள இரண்டு 
வட்கப்டும்.  அடவ, விசாரடண குழு மற்றும் 
ஆநலாசடன குழு.

மதிப்பீடடுக குழு: ்ரிநசாத்கருககும் 
மதிபபீட்டாளருககும் அறிவுறுத்துவது மற்றும் 
ச்ாருளாதாரம் சாரந்த ச்காளட்க்கள, 
மாற்றுக ச்காளட்க்கள, நிரவா்க 
சீரதிருத்தங்கள, மதிபபீடு ஆயவிலுளள 
சவவநவறு திட்டத்திற்்கா்க மாநிலத்திற்கு 
உளளும் சவளியிலும் ்யணம் 
நமற்ச்காளவது ந்ான்ற வி்டயங்களில 
்ரிந்துடர அளிப்து  ஆகியடவ  குழுவின 
முககிய ச்ாறுப்்களாகும்

ச்ோதுக கைககுக குழு: மாநிலத்தின 
ஒதுககீடு ்கணககு்கடளயும் இந்திய அரசுக 
்கணககுத் தணிகட்கத் தடலவரின (குடிசார) 
அறிகட்கடயயும் ஆயவு சசயவநத குழுவின 
முககிய ்ணி. நமலும் வருவாய 
்ற்றுச்சீடடு்களும் ்ணப்டடுவா்டாவும் எந்த 
நசடவக்கா்க அலலது ்யன்ாடடிற்்கா்க 
்கணககு ஏற்்டுத்தப்ட்டநதா  அந்த ்கணககு 
சதா்டரபுட்டயதா்க ்ற்றுரிடம உளளதா  
எனறும் சரி்ாரப்நத இந்த குழுவின நவடல.

ச்ோதுத்துவ்ற நிறுைனஙகளின் குழு: 
தணிகட்க அறிகட்க ்கணககு்கடளயும் 
ச்ாதுத்துட்ற நிறுவன ்கணககு்கடளயும் 
அவவபந்ாது ஆயவு சசயவதற்்கா்க இந்தக 
குழு உளளது. நமலும் ச்ாதுத்துட்ற 
நிறுவனங்களின தனனாடசிடயயும் 
்யனதி்றடனயும் இந்தக குழு ஆயவு 
சசயகி்றது. நமலும் �லல வியா்ாரக 
ச்காளட்க்கடளயும் மதிநுட் வணி்க 
�ட்டமுட்ற்கடளயும் பின்ற்றி ச்ாதுத்துட்ற 
நிறுவனங்களின அலுவல்கள �ட்டச்றுகி்றதா 
எனறு ்கருத்தில ச்காளகி்றது. நமலும்  
ச்ாதுத்துட்ற நிறுவனங்களின குறித்த இந்திய 
அரசுக ்கணககுத் தணிகட்கத் தடலவரின 
அறிகட்க்கடள இந்தக குழு ஆயவு சசயகி்றது. 
நமலும் நிறுவனங்களின சசயல்ாடட்ட 
ந�ாககி எலடலவடர ஆயவு சசயது 
அதி்காரி்களி்டம் விசாரித்நதா அப்டிப்ட்ட 
நிறுவனங்களின சம்்ந்தப்ட்ட ஆதாரத்டதப 
ச்ற்ந்றா இந்தக குழு அடவககு 
்ரிந்துடர்கடள அளிககி்றது.

12th_Political Science_Tamil_Unit_2.indd   52 04-06-2019   10:49:13
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (52 (( 53

அருஞசசோறச்ோருள்

  ஓரடவ: ஒரு சட்டபந்ரடவடய மடடுநம 
மக்களடவயா்க ச்காண்டுளள நதசிய 
சட்டமன்றம் ஓரடவ எனறு 
அடைக்கப்டும்.

  ஈரடவ: சட்டமன்றப ந்ரடவ மற்றும் 
சட்டமன்ற நமலடவ ச்காண்டுளள 
சட்டமன்ற அடமபபு ஈரடவ முட்ற எனறு 
அடைக்கப்டும்.

  உறுபபினர்களின குட்றந்த்டச 
எண்ணிகட்க: மக்களடவ மாநிலங்களடவக 
கூட்டத்சதா்டர்கடள �்டத்துவதற்கு 
சமாத்த உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில குட்றந்த்டசம் ்த்தில 
ஒரு ் ஙகு எண்ணிகட்க இருக்க நவண்டும்.

  சட்டமுனவடரவு: ஒரு சட்டம், அது 
சட்டமாவதற்கு முந்டதய நிடலயில இது 
்ரிசீலடனக்கா்க �ா்டாளுமன்றத்தில 
“சட்ட முனவடரவுவா்க” 
முனசமாழியப்டுகின்றது. அந்த சட்ட 
முனவடரவடவ அரசடமபபுக 
்கட்டடமபபுககுள முழுடமயா்க 
அறிந்துச்காளளும் ச்ாருடடு ஒரு 
முழுடமயான விவாத்திற்கு 
�ா்டாளுமன்றம் எடுத்துக 
ச்காளளப்டுகி்றது.

  திருத்தச்சட்டம்: இந்திய 
அரசடமபபுகந்காட்ாடடின அடிப்ட்ட 
்கட்டடமபபு ந்காட்ாடட்ட மாற்்றாமல 
மாறும் நிடலடம்கள மற்றும் 
நதடவ்களுககு ஏற்்றவாறு சம்காலத்திற்கு 
ச்ாருத்தமா்க திருத்தககூடிய ஒரு 
தனித்துவமான ஏற்்ாடட்ட இந்திய 
அரசியடமபட்க ச்காண்டுளளது.  அந்த 
வட்கயில �ட்டமுட்றயில உளள 
சட்டங்கடள திருத்துவது அலலது 
மாற்றுவது சட்டத் திருத்தம் ஆகும்.

  ்கண்்டன தீரமானம்: குடியரசுத்தடலவர, 
குடியரசுத் துடணத்தடலவர, உச்ச நீதி 
மன்ற நீதி்தி்கள மற்றும் உயர நீதிமன்ற 
நீதி்தி்கள ஆகிநயாடர ்தவி நீக்கம் 
சசயவதற்்கான நீதித்துட்றச் சாரந்த 
்ணி்களும் �ா்டாளுமன்றத்திற்கு உளளது.  
அவர்களுகச்கதிரா்க ்கண்்டன தீரமானம் 
ஈரடவ்களிலும் நிட்றநவற்றினால 
அவர்களின ்தவி ்றிந்ாகும்.

  உறுபபினர்களுக்கான விலக்களிபபு்கள: 
அடவயின எலடலககுள ட்கதுககு 
எதிரான ்ாது்காபபு

  கூடடுக கூட்டத்சதா்டர: சி்றபபு நி்கழ்வு்கள 
அலலது சில சட்ட �்டவடிகட்க்களில 
ஈரடவ்களுககு இட்டநய ்கருத்து 
நவற்றுடம ஏற்்டும் சமயங்களில 
�ா்டாளுமன்றத்தின கூடடு  
கூட்டத்சதா்டருககு  மக்களடவயின 
ச்ா�ாய்கர தடலடம தாஙகுவார.

  கூட்டத்சதா்டர: சட்டமுன 
வடரவு்களுக்கான ஒபபுதல அளித்தல, 
தீரமானங்கள ஆகியடவ ந்ான்ற ் லநவறு 
சசயலகுறிபபுக்கள குறித்து விவாதம் 
�்டத்துவதற்்கா்க, திட்டமி்டப்ட்ட ஒரு ்கால 
வடரயட்றயில �ா்டாளுமன்றம் 
கூடுவடதத்தான ஒரு கூட்டத்சதா்டர 
எனறு அடைககிந்றாம்.

  �ம்பிகட்கயிலலா தீரமானம்: பிரதமர / 
முதலடமச்சர அரசாங்கத்திற்கு தடலடமத் 
தாஙகுவதற்்கா்க மக்களடவ/ 
சட்டமன்றத்தில உளள ச்ரும்்ாலான 
உறுபபினர்களின ஆதரவு மற்றும் 
�ம்பிகட்கடய ச்ருவதற்்கான 
வழிமுட்றயாகும். ஒருநவடள அந்த 
தீரமானம் சவற்றி ச்ற்்றால, சமாத்த 
அரசாங்கமும் சவளிநய்ற ந�ரிடும், புதிய 
நதரதடல சந்திக்க ந�ரிடும்.
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I. சரியோன ்திவல நதரவு சசயயவும்

1. சட்டமன்றம் என்து ____________

அ) சட்டம் இயற்றுகின்ற உச்ச அடமபபு ஆ) உயர நீதிமன்றம்

இ) �ா்டாளுமன்றம் ஈ) சட்ட ஆடணயம்

2. நதசிய சட்டமன்றம்____________ எனறு அடைக்கப்டும்

அ) உச்ச நீதிமன்றம் ஆ) உயர நீதிமன்றம்
இ) �ா்டாளுமன்றம் ஈ) சட்டமன்ற ந்ரடவ

3. இந்தியாவில �ா்டாளுமன்றம்______________ ச்காண்டுளளது

அ) குடியரசுத்தடலவர மற்்றம் பிரதமர
ஆ) குடியரசுத்தடலவர மற்றும் மாநிலங்களடவ
இ) குடியரசுத்தடலவர மற்றும் மக்களடவ

ஈ) குடியரசுத்தடலவர, மக்களடவ மற்றும் மாநிலங்களடவ

4. மக்களடவ உறுபபினர்கள___________ஆல ந�ரடியா்க நதரந்சதடுக்கப ்டுகி்றார்கள.

அ) �ா்டாளுமன்றத் சதாகுதி்களிலுளள மக்கள
ஆ) மாநிலச் சட்டமன்ற உறுபபினர்கள
இ) குடியரசுத்தடலவரால நியமனம்
ஈ) நமற்்கண்்ட எவரும் இலடல

5.  உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர நீதிமன்றங்களின நீதி்தி்கடள ்தவி நீக்கம் சசயயும் முட்ற 
______________ எனறு அடைக்கப்டுகி்றது.

அ) ்கண்்டன தீரமானம் ஆ) ்தவி நீக்கம்
இ) இட்ட நீக்கம் ஈ) ்தவி வில்கல

6. மாநிலங்களடவயின தடலவர யார?

அ) ச்ா�ாய்கர ஆ) பிரதமர
இ) குடியரசுத்தடலவர ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

7. அரசாங்கத்தின தடலவர_____________

அ) குடியரசுத்தடலவர ஆ) பிரதமர
இ) ச்ா�ாய்கர ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

8. அரசின தடலவர________

அ) குடியரசுத்தடலவர ஆ) பிரதமர
இ) ச்ா�ாய்கர ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

மதிப்பிடுதல
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9.  மாநிலங்களடவ ___________ உரிடம்கள மற்றும் �லன்கள ்ாது்காககும் 
நிறுவனமாகும்

அ) �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கள ஆ) குடியரசுத்தடலவர
இ) மாநிலங்கள ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

10. மாநிலங்களடவ உறுபபினர_________நதரந்சதடுக்கப்டுகின்றனர.

அ) மக்கள ஆ)  அந்தந்த மாநிலத்தின சட்டமன்ற 
உறுபபினர்களால

இ) ்கடசி்களின நியமனம் மூலம் ஈ) குடியரசுத்தடலவரின நியமனம்

11. மாநிலங்களடவயின அலுவல வழி தடலவர யார?

அ)  இந்திய குடியரசுத்தடலவர ஆ) இந்திய குடியரசுத் துடணத்தடலவர
இ) இந்திய பிரதமர ஈ) ச்ா�ாய்கர

12.  �ா்டாளுமன்றத்தின எந்த அடவ, �ா்டாளுமன்றத்தின நிரந்தர அடவயா்க அறியப்டுகி்றது.
அது முழுடமயா்க ்கடலக்கப்டுவதிலடல

அ) மக்களடவ ஆ) மாநிலங்களடவ
இ) அடமச்சரடவ ஈ) அடமச்சர்கள குழு

13.  �ா்டாளுமன்றத்தின எந்த அடவ நிதி முனவடரடவ (சட்டமுன வடரவு) நிட்றநவற்்ற 
அதி்காரம் ச்காண்டுளளது.

அ) மக்களடவ ஆ) மாநிலங்களடவ
இ) அடமச்சரடவ ஈ) அடமச்சர்கள குழு

14. மக்களடவ உறுபபினரின குட்றந்த்டச வயது எனன?

அ) 25 வயது ஆ) 30 வயது
இ) 40 வயது ஈ) 50 வயது

15. இந்திய சட்டமன்ற அடமபபு__________ எனறு அடைக்கப்டுகி்றது.

அ) ஒற்ட்ற அடவ ஆ) ஈரடவ
இ) முடியாடசி ஈ) நமற்்கண்்ட எதுவும் இலடல

16. மாநிலத்தின ஆளு�ர______________ ஆவர

அ) மாநிலத்தின அரசியல அடமபபு தடலவர ஆ) அரசாங்கத்தின தடலவர 
இ) அடமச்சரடவ தடலவர ஈ) ்கடசியின தடலவர

17. மாநிலத்தின முதலடமச்சர_______ஆவர

அ) அரசின தடலவர ஆ) அரசாங்கத்தின தடலவர
இ) அடமச்சரடவ தடலவர ஈ) ்கடசியின தடலவர
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18. மாநிலத்தின சசயல அதி்காரம்_______ உளளது.

அ)  முதலடமச்சர ஆ) முதனடம சசயலாளர
இ) ஆளு�ர ஈ) உயர நீதிமன்ற தடலடம நீதி்தி

19. மாநிலத்தின ஆளு�ர_________ நியமிக்கப்டுவார.

அ) முதலடமச்சரால ஆ) குடியரசுத்தடலவரால
இ) உயர நீதிமன்ற தடலடம நீதி்தியால ஈ) பிரதமரால

20. கீநை ச்காடுக்கப்டடுளள அட்டவடணடய ்கவனி

கீழககண்டைறறுள் எவை ‘X’ குறியி்டப்்ட்ட இ்டத்தில சரியோக ச்ோருந்தும்?

அ)  �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களா்க இலலாத அடமச்சர்கள, தாங்கள ்தவிநயற்்ற 6 
மாதத்திற்குள ஏநதனும் ஒரு அடவயில நதரந்சதடுக்கப்ட்டவரா்க இருக்க நவண்டும்.

ஆ) 20 நியமன உறுபபினர்களுககு நமல மி்காமல

இ) 20 ஒனறிய ஆளுட்கககுட்ட்ட்குதி பிரதிநிதி்களுககு நமல மி்காமல

ஈ)  �ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களின �்டவடிகட்களில ்ஙச்கடுப்தற்கும் ந்சுவதற்கும் 
உரிடம உட்டய தடலடம சட்ட அதி்காரி

II. பின்ைரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககமோக ்திலளிககவும்

1. ஈரடவ முட்ற என்றால எனன?

2.  �ா்டாளுமன்றத்தில நிட்றநவற்்றப்டும் முனவடரவு்களின (சட்டமுன வடரவு) வட்க்கள 
எனன?

3. உறுபபினர்களின குட்றந்த்டச எண்ணிகட்க- வடரயறுக்கவும்

4. நிதி முனவடரவு - வடரயறுக்கவும்

�ோ்டோளுமன்்றம்

250 உறுப்பினரகளுககு 
மிகோமல

மககளவை 552 
உறுப்பினரகளுககு 

மிகோமல

12 நியமனம் 
உறுப்பினரகள்

X

மோநில மறறும்  
ஒன்றிய 

ஆளுவகககுட்ட்ட 
்குதிகளின் 238 
பிரதிநிதிகளுககு 

மிகோமல

மோநிலஙகளின் 530 
பிரதிநிதிகளுககு நமல மிகோமல 

மறறும் இரணடு 
ஆஙகிநலோ-இந்திய நியமன 
உறுப்பினரகளுககு மிகோமல

மோநிலஙகளவை மககளவை
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5. தனி�்ர முனவடரவு - வடரயறுக்கவும்

6. கூடடு கூட்டத்சதா்டர அடைபபிற்்கான நி்ந்தடன்கள எனன?

III. பின்ைரும் நகள்விகளுககு சுருககமோக ்திலளிககவும்

1. அரசடமபபில குறிபபிடடுளள அதி்காரங்களின ்டடியல எனன?

2. அரசடமபபில திருத்தச்சட்ட ஏற்்ாடு என்றால எனன?

3. திருத்தச்சட்ட்களின வட்க்கடள எழுது்க.

4. மாநிலச் சட்டமன்றத்தின ்கட்டடமபபு என்றால எனன?

5. சட்டமன்றத்தின அதி்காரங்கள யாடவ?

6. மாநிலங்களடவயின சி்றபபு அதி்காரங்கள யாடவ?

7. சட்டமன்றத்தில ச்ா�ாய்கர (அடவத் தடலவர) ்ஙகு எனன?

IV. பின்ைரும் நகள்விகளுககு விரிைோக ்திலளிககவும்

1. நதசிய சட்டமன்றத்தின ்ஙகு மற்றும் ்ணி்கடள (ச்ாறுபபு்கள) விளககு்க.

2. மக்களடவயின அதி்காரங்கள எனன?

3. �ா்டாளுமன்றத்தில சட்டம் இயற்றும் �ட்டமுட்ற நிடல்கடள  ்ற்றி ்கடடுடர எழுது்க.

4. திருத்தச்சட்டத்தின சசயலமுட்ற மற்றும் வழிமுட்ற்கடள ்ற்றி விளககு்க.

5. மாநில ஆளு�ரின அதி்காரங்கள யாடவ?

6. முதலடமச்சர மற்றும் அடமச்சர்கள குழுவின அதி்காரங்கள ் ற்றி ்கடடுடர ஒனறு எழுது்க

7.  அரசு நிரவா்கத்டத நிட்றநவற்்ற நியமிக்கப்ட்ட ்லநவறு குழுக்கள மற்றும் அதன 
முககியத்துவம் ்ற்றி எழுது்க. 
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நமறநகோள் நூலகள்
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இச்சசயலியின் மூலம் 
இந்திய அரசவமப்புச் 

திருத்தச்சட்டஙகள் ்றறி 
அறிதல. 

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3

இவையச் சசயல்ோடு

திருத்தச்சட்டஙகள்

்டிகள்

்டி 1:  ‘Play store’ இல ‘Constitution of India with MCQ’ எனறு தட்டச்சு சசயது சசயலிடயப 
்திவி்றக்கம் சசய்க (அலலது)  கீழ்க்காணும் உரலி/விடரவுக குறியீடட்டப 
்யன்டுத்தி சசயலிககுச் சசல்க.

்டி 2:  திடரயில ்காணப்டும் தடலபபு்களில ‘Amendments’ என்டதச் சசாடுககு்க.
்டி 3:  ஏநதனும் ஒரு திருத்தச்சட்டத்திடன சசாடுககி அது சதா்டர்ான த்கவல்கடள 

அறி்க. (எ.டு – 101)

உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philoid.coi
*்்டங்கள அட்டயாளத்திற்கு மடடும்.
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  குடியரசு வடிவிலான அரசைப் பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  அரைசைப்பில் குடியரசுததசலவர் ைற்றும் குடியரசுத துசைததசலவரின்  
நிசல பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  குடியரசுததசலவர் ைற்றும் குடியரசுத துசைததசலவர் பதவி�ளுக�ான ததர்தல் 
நசைமுசை�சை பற்றி  புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  குடியரசுததசலவர் ைற்றும் குடியரசுத துசைததசலவரின் அதி�ாரங�சையும் 
கையல்முசை�சையும் பற்றி அறிதல்.

  நாைாளுைன்ை ஆட்சிமுசைசயப் பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  ைாநில ஆட்சிக குழுவின் பண்பு�சை அறிந்து க�ாள்ளுதல்.

  அரசு நிர்வா�ததில் ஆளுநரின் பஙச� பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  முதலசைசைரின் பஙகு பற்றி விவாதிததல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

3.1 அறிமுகம்
அரசின் கட்டமைப்பு 

இந்திய அரைசைப்பின் முன்னுசரயில் 
இந்தியாசவ ஒரு இசையாண்சை, ைைதர்ை, 
ைதைார்பற்ை, ைக�ைாட்சி ைற்றும் குடியரசு 
கபற்ை நாடு என்று அறிவிககிைது. இஙகு 
இஙகிலாந்சதப் தபால் முடியாட்சியா� அதாவது 
அரைதரா, அரசிதயா ைன்னர்�ைா� ஆட்சியில்  

ஒன்றிய ஆடசித்தும்ற

  இந்தியக குடியரசுததசலவர் 

  இந்தியக குடியரசுத துசைததசலவர் 

  பிரதைர் தசலசையிலான அசைசைர்�ள் 
ைற்றும் அசைசைரசவக குழு

இல்லாைல், ைக�ைால் ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை 
பிரதிநிதி�ைால்தான் ஒரு குறிப்பிட்ை 
�ாலததிற்கு இந்தியக குடியரசுததசலவர் 
ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார். ததசிய அரசின் 
அசனதது அரைசைப்புத துசை�ளின் 
தசலவரா� இந்தியக குடியரசுததசலவர் 
விைஙகுகிைார். (எ.�ா.) ைட்ைம், நிர்வா�ம், நீதி 
ைற்றும் ஆயுதப்பசை ஆகிய துசை�ளின்  
கையல்பாடு�சை குடியரசுததசலவர் 
தைற்பார்சவயிடுகிைார். தைலும்  அரைசைப்புச 
ைட்ைங�ளுககுட்பட்டு இததுசை�ள் 
கையல்படுவசத இவர் உறுதிப்படுததுகிைார். 
இந்திய நாட்டின் முழு அரைசைப்பு, 
பிரதிநிதிததுவம் ைற்றும் ைாநில 
கையல்பாடு�சை ஒவகவாரு ைண்ைலததிலும் 
குடியரசுததசலவர் நிசல நிறுததுகிைார். 
ஆனால் அகைரிக� குடியரசுததசலவசர 
தபால் உண்சையான கையல் அதி�ாரம் 
இல்லாைல் கபயரைவில் ைட்டும் அதி�ாரதசதக 

அ
ல

கு

ஆடசித்தும்ற3
Leanpub
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க�ாண்டுள்ைார். குடிரயரசுததசலவரது  
கபயரால், அவரது தசலசையில் அல்லது 
தைற்பார்சவயில் நிர்வா�ம் நசைகபறுகின்ைதத 
தவிர, தநரடியான, கையலைவிலான நிர்வா�ம் 
பிரதைர் தசலசையிலான அசைசைர்�ள் 
குழுவிைம்தான் உள்ைது. அந்த 
அசைசைரசவயும் நாைாளுைன்ைததிற்கு 
கபாறுப்புசையது. இசதததான்  நாைாளுைன்ை 
ஆட்சிமுசை என்கிைார்�ள். தைலும் 
நசைமுசையில் உண்சையான அதி�ாரங�ள் 
அசனததும் பிரதைர் தசலசையிலான 
அசைசைர்�ள் ைற்றும் அசைசைரசவக 
குழுவிைம் உள்ைது. இவவாறு இந்தியக 
குடியரைானது அகைரிக� குடியரசிலிருந்து  
தவறுபடுகிைது.

3.2 குடியரசுத்்தமலவர் 

இந்தியத ததைததின்  தசலவரா� 
குடியரசுததசலவர் இருககிைார். அவர் 
இந்தியாவின் முதல் குடிை�ன் ஆவார். தைலும்,  
ததசிய ஒற்றுசை,  ஒருசைப்பாடு, ைற்றும் 
நிசலததன்சை சின்னைா� அவர் தி�ழ்கிைார்.

குடியரசுத்்தமலவர் ்தகுதி ைறறும் ந்தர்்தல்

உறுப்பு 58;

1.  இந்தியக குடியரசுததசலவருக�ான 
தகுதி�ள் 

  இந்தியக குடிை�னா� இருக� தவண்டும். 

  35 வயசத பூர்ததி கையதவரா� இருக� 
தவண்டும். 

  ஒரு ைக�ைசவ உறுப்பினராவதற்�ான 
அசனதது தகுதி�ளும் க�ாண்டிருததல் 
தவண்டும்.

2.  ைததிய ைாநில அல்லது உள்ைாட்சி 
அசைப்பு�ளிதலா அவற்றின் �ட்டுப்பாட்டில் 
உள்ை எந்த ஒரு அசைப்பிதலா ஆதாயம் 
தரககூடிய எந்த பதவியில் இருந்தாலும், 
அவர் குடியரசுததசலவர் ததர்தலில் 
தபாட்டியிை தகுதியற்ைவராகிைார்.

தைலும் அரைசைப்பின் 52-வது உறுப்பு 
குடியரசுததசலவர் பதவிக�ான 

குசைந்தபட்ைம் 50 ததர்வுககுழு 
வாக�ாைர்�ைால் முன்கைாழிவு கையயப்பை 
தவண்டும் என்றும், தைலும் தவட்பாைர் 
ததர்வுக குழுவின் 50 உறுப்பினர்�ள் மூலம் 
வழிகைாழியப்பை தவண்டும் என்று 
வலியுறுததுகிைது. தைலும் ஒவகவாரு 
தவட்பாைரும் ₹.15,000/-ஐ இந்திய ரிைர்வ 
வஙகியில் சவப்பு கதாச�யா� �ட்ை 
தவண்டும். 

பதிவான வாககு�ளில் ஆறில் ஒரு 
பஙச� ஒரு தவட்பாைர் கபைவில்சலகயனில்  
இந்த கதாச� அவருககு திருப்பிததரப்பைாது.

இந்தியக குடியரசுததசலவர் ைக�ைால் 
தநரடியா�த ததர்வு கையயப்படுவதில்சல. 
ைாைா�, கீழ்�ண்ைவர்�சை உறுப்பினர்�ைா� 
க�ாண்ை வாக�ாைர் குழுவினால்  
ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார்:

  நாைாளுைன்ைததின் ஈரசவ�ளிலும் 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ள்.

  ைாநிலங�ளின் ைட்ைைசப�ளின் 
கூட்ைங�ளில் ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை 
உறுப்பினர்�ள்.

  கைல்லி ைற்றும் பாண்டிசதைரி யூனியன் 
பிரததைங�ளின் ைட்ைைன்ைங�ளுககு. 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ள்

இந்திய அரைசைப்பின் 52-வது உறுப்பு 
இந்தியாவிற்கு ஒரு குடியரசுததசலவர் 

இருக� தவண்டுகைன்கிைது. 
உறுப்புரிசையின் 53-வது உறுப்பு இந்திய 

ஒன்றியததின் ஆட்சி அதி�ாரதசத அவருககு 
அளிப்பதுைன் அவற்சை தநரடியா�தவா 
ைசைமு�ைா�தவா கையல்படுதத வச� 

கையகிைது.

செயல்்ோடு 
குடியரசுததசலவர் ததர்தலில் வாக�ளிதத 

கைாதத வாக�ாைர்�ள் 10,00,000 தபர் ஆ�வும் 
ைற்றும் ததர்ந்கதடுக�ப்பை தவண்டிய 
தவட்பாைர்�ளின் எண்ணிகச� ஒன்று 
என்பதா�வும் இருந்தால் ததர்தல்  வாககு�ளின் 
ஒதுககீடு எப்படி இருககும் என்று �ண்டுபிடி.
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குடியரசுததசலவர் ததர்தல், ஒற்சை 
ைாற்ைததக� வாகக�டுப்பு ைற்றும் இர�சிய 
வாகக�டுப்பின் மூலம் விகிதாைார 
பிரதிநிதிததுவ முசையில் நசைகபறுகிைது. 
இந்த முசை கவற்றி�ரைான தவட்பாைர் 
முழுசையான கபரும்பான்சை வாககு�ைால் 
கவற்றி கபறுகிைார் என்பசத 
உறுதிப்படுததுகிைது.

ந்தர்்தல் 
சவறறி

=

ததர்தலில் வாக�ளிக�ப்பட்ை கைாதத 
வாககு�ளின் எண்ணிகச�

ததர்வு கையயப்பை தவண்டிய 
தவட்பாைர் எண்ணிகச� 

+1

உமரயோ்டல்

பெண்- ஆண்: ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ைவரா� 
அறிவிக�ப்படுவதற்கு, ஒரு தவட்பாைர் 
அறுதிப் கபரும்பான்சையான வாககு 
எண்ணிகச�சயப் கபை தவண்டும் என்பது 
உங�ளுககுத கதரியுைா? ......
இந்த குசைந்த பட்ை அறுதி 
கபரும்பான்சையான வாககுதததசவ 
என்பது என்ன?
தைதல தரப்பட்டுள்ை வழிமுசைசயப் 
பாருங�ள் .......
யா.....யா ..... புரிந்தது .... ஹ ஹ ...

ததர்தல்தபாது ஒவகவாரு 
உறுப்பினருககும் ஒரு வாககுசசீட்டு ைட்டுதை 
தரப்படுகிைது. வாக�ாைர், வாக�ளிககும் 
தவட்பாைர்�ளின் கபயர்�ளுககு எதிரா� 1,2,3,4 
தபான்ைவற்சைக குறிப்பிடுவதன் மூலம் தனது 
விருப்பங�சை சுட்டிக�ாட்ை தவண்டும். 
வாக�ாைர், தவட்பாைர்�சை தைது 
விருப்பததிற்குத�ற்ப 1,2,3,4 என வரிசைப்படி 
முன்னுரிசை�சைக குறிககிைார்�ள். முதல் 
�ட்ைததில், முதல் விருப்பம் வாககு�ள் 
�ைககிைப்படுகின்ைன. ஒரு தவட்பாைர் இந்த 
�ட்ைததில் ததசவயான ஒதுககீட்சைப் கபற்ைால், 
அவர் ததர்ந்கதடுக�ப்படுவர். இல்சலகயனில், 
வாககு�சை ைாற்றுவதற்�ான கையல்முசை 
தைற்க�ாள்ைப்படுகிைது. வாகக�டுப்பில் முதல் 
விருப்பவாககில் குசைந்த வாககு�ள் கபற்று 
தவட்பாைசர நீககிவிட்டு அவர்�ளின் 
இரண்ைாம் விருப்ப வாககு�ள் ைற்ைவர்�ளுககு 

விவோ்தம் 

  நம்மிைம் எழுதப்பட்ை அரைசைப்பு உள்ைது.  அதில் ஒவகவாரு அரைசைப்பு பதவிககும் உரிய 
கபாறுப்பு�ளும் வசரயசை�ளும் கதளிவா� தரப்பட்டுள்ைன. ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை  
குடியரசுததசலவசர ததைததின் தசலவரா� க�ாண்ை ஒரு குடியரசில் நாம் உள்தைாம்.  
அதத ைையம் ைக�ைால் ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை பிரதிநிதி�சைகக�ாண்ை ைக�ைசவககு 
கபாறுப்புசைய அசைசைரசவசயக க�ாண்ை நாைாளுைன்ை ைக�ைாட்சியா�வும் உள்தைாம்.

  ஆசிரியர் வகுப்சப இரண்டு குழுவா� பிரிக�வும்.  குடியரசுததசலவர் ைற்றும் பிரதைர் ைற்றும் 
அவருசைய குழுவின் தனிததுவதசத விவாதததிற்கு ஏற்பாடு கையயவும்.

ைாற்ைப்படுகிைது. ஒரு தவட்பாைர் ததசவப்படும் 
வாககு�ள் கிசைககும் வசர  இந்தச 
கையல்முசை கதாைர்கிைது.

குடியரசுத்்தமவரின் ்்தவிப் பிரைோணம்

குடியரசுததசலவர் ததர்தலில் கவற்றி 
கபற்ை ஒருவர் குடியரசுததசலவரா� பதவி 
பிரைாைம் ஏற்கிைார். கீழ்க�ண்ை உறுதி 
கைாழி�சைப் பதவி பிரைாைததின்தபாது 
அவர் அளிககிைார்.

  பதவியில் உண்சையுைன் பணியாற்றுவது.

  அரைசைப்பு ைற்றும் ைட்ைதசதப் 
பாது�ாப்பது,

  இந்தியாவின் ைக�ள் தைசவ ைற்றும் 
நல்வாழ்விற்�ா� தன்சன அர்ப்பணிப்பது 
ஆகியவற்சை  உறுதிகைாழியா� ஏற்கிைார்.
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இந்தியாவின் தசலசை நீதிபதி  
குடியரசுததசலவர் பதவிககு ததர்ந்கதடுக�ப் 
பட்ைவருககு பதவிப்பிரைாைம் கையது 
சவககிைார். தசலசை நீதிபதி இல்லாததபாது 
உசை நீதிைன்ைததின் மூதத நீதிபதி அப்பதவி 
பிரைாைதசத கையது சவககிைார்.

குடியரத்்தமலவருககோன வெதிகள் 
அல்லது ெலுமககள்

  அவரது அதி�ாரப்பூர்வ இல்லததிசன 
(ராஷ்டிரபதி பவன்) வாைச�யின்றி 
பயன்படுதத அவருககு உரிசையுண்டு.

  நாைாளுைன்ைததால் நிர்ையிக�ப்பட்ை 
அசனதது ஊதியம், படி�ள், 
தனிஉரிசை�சையும் அனுபவிக� 
அவருககு உரிசையுண்டு.

  குடியரசுததசலவர் தைலும்  சில 
ைலுச��ளும் விதி விலககு�ளும்  
தரப்பட்டுள்ைன. அவர் தனது அதி�ாரப்பூர்வ 
நைவடிகச��ளுககு நீதிைன்ை 
நைவடிகச��ளினின்று தனிப்பட்ை விலககு 
கபறுகிைார். அவரது பதவி �ாலததின் தபாது, 

செயல்்ோடு 

நகலிச்சித்திரத்ம்த உறறு ந�ோககி,  
இச்சூழமல அம்டயோளம் கோணக. 

�ன்றி: தி இந்து 26.7.2006

க�ாடுக�ப்பட்டுள்ை த�லிசசிததிரம் 
சிததரிப்பது என்ன? 

ந்தெத்திறகு நீஙகள் ஒவசவோருவரும் ஒரு 
சி்றப்்ோன மும்றயில் ்ஙகளிககநவணடும். 
இ்தறகோக நீஙகள் உறுதி ஏறக நவணடும்.

அவருககு அசனதது குற்ைவியல் 
நைவடிகச��ளிலிருந்தும் விலககு 
அளிக�ப்படுகிைது.

்்தவிககோலம், ்்தவி நீககம், ்்தவிமய 
நிரப்புவது ்றறிய விதிமும்றகள்

்்தவிககோலம்

குடியரசுததசலவர் தனது 
அலுவல�ததில் நுசைந்த தததி முதல் ஐந்து 
வருை �ாலததிற்கு குடியரசுததசலவரா� பதவி 
வகிப்பார் என்று இந்திய அரைசைப்பு உறுப்பு 
56 கூறுகிைது. எனினும் குடியரசுத 
துசைததசலவரிைம் பதவி வில�ல் �டிததசத 
க�ாடுப்பதன் மூலம் எந்த தநரததிலும் தனது 
கபாறுப்பிலிருந்து வில� முடியும். 
நாைாளுைன்ைததால் �ண்ைனத தீர்ைானம் 
நிசைதவற்றுவதன் மூலமும், இசதததவிர 
குற்ைம் ைாட்ைப்படுவதன் மூலமும் அவசர 
பதவி நீக�ம் கையய முடியும். 
குடியரசுததசலவரா� இருப்பவர்  மீண்டும் 
அப்பதவிககு ததர்ந்கதடுக�ப்பை 
தகுதியுசையவராவார்.

தைது பதவிசய குடியரசுததசலவர் 
ஐந்து வருை �ாலததிற்கு அல்லது புதிதா�  
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை குடியரசுததசலவர் பதவி 
ஏற்கும் வசர கபாறுப்பில் கதாைரலாம்.

்்தவி நீககம்

அரைசைப்பின் 61-வது உறுப்பு, 
குடியரசுததசலவர் மீது குற்ைம் ைாட்டி 
�ண்ைனத தீர்ைானம் நிசைதவற்றுவதற்கு  ஒரு 
விரிவான நசைமுசை�சை தந்துள்ைது.

குடியரசுததசலவர் பதவி நீக�ம் 
கையயப்படுவதற்கு முதலாவதா�, 
நாைாளுைன்ைததின் எந்தகவாரு அசவயிலும், 
அதன் கைாதத உறுப்பினர்�ளில் நான்கில் ஒரு 
பகுதியினரால் ச�கயாப்பமிைப்பட்ை 
தீர்ைானததின் மூலம் ஒரு குற்ைசைாட்சை 
முன்சவக� தவண்டும். குசைந்தபட்ைம் 14 
நாட்�ள் முன்கூட்டிதய அறிவிப்பு வைஙகுவதன் 
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மூலம், அததச�ய தீர்ைானம் ஒரு ைசபயால் 
விவாதிக�ப்படும் தபாது, அசவ 
உறுப்பினர்�ளின் கைாதத எண்ணிகச�யில் 
மூன்றில் இரண்டு பஙகிற்குக குசையாத 
கபரும்பான்சையால் நிசைதவற்ைப்பை 
தவண்டும். அது ைற்ை அசவயால் பின்னர்  
விைாரசை கையயப்பை தவண்டும்.

விைாரசையின் பின்னர், அதன் கைாதத 
உறுப்பினர்�ளில் மூன்றில் இரண்டு 
கபரும்பான்சையினரின் ஒப்புதலுைன் 
அததீர்ைானம் நிசைதவற்ைப்பட்ைால்,  அந்த 
தீர்ைானதசத நிசைதவற்றும் நாள் முதல்  
அந்த குடியரசுததசலவர் பதவியில் இருந்து 
பதவி நீக�ம் கையயப்படுவார்.

K-W-L (செயல்்ோடு –தீர்ைோனம்–கறறுகசகோணந்டன்) 

கண்டனத் தீர்ைோனம் ்றறி 
எனககு என்ன ச்தரியும்?

கண்டனத் தீர்ைோனம் ்றறி 
�ோன் என்ன ச்தரிந்து 

சகோள்ள நவணடும்

�ோன் என்ன 
கறறுகசகோணந்டன்?

்்தவிமய நிரப்புவது

குடியரசுததசலவரின்  பதவி கீழ்க�ண்ை 
வழி�ளில் �ாலியா�லாம்.

1.  ஐந்து ஆண்டு�ளில் பதவிக �ாலம் 
முடிவசைந்த நிசலயில்

2. அவரது  பதவி வில�ல் மூலம்

3.  நாைாளுைன்ைததால் பதவி நீக�ம் 
கையயப்படுவதன் மூலம்

4. அவரது ைரைததின் மூலம்

5.  அவர் தகுதிசய இைந்தால் அல்லது அவரது 
ததர்தல் கைல்லாது என அறிவிக�ப்பட்ைால்

நாைாளுைன்ைததால் பதவி நீக�ம் அல்லது 
இைப்பு ஆகியவற்றில் குடியரசுததசலவர் பதவி 
�ாலியாகும்தபாது, ஆறு ைாதங�ளுககுள் புதிய 
குடியரசுததசலவசரத ததர்ந்கதடுக� ததர்தல் 
நைததப்பைதவண்டும். இசைப்பட்ை �ாலததில் 
குடியரசுத துசைததசலவர் 

குடியரசுததசலவரா� கையல்படுவார். தைலும், 
பதவியில் இருககும் குடியரசுததசலவர், தநாய, 
இயலாசை அல்லது தவறு �ாரைங�ைால் 
தைது பதவிககுரிய கையல்�சை கையய முடியாத 
நிசல ஏற்பட்ைாலும் குடியரசுததசலவர் 
திரும்பவும் தன் கபாறுப்பிசன கையல்படுதத 
முன்வரும் வசர குடியரசுத துசைததசலவர் 
அவரது பணி�சை தைற்க�ாள்வார்.

குடியரசுத் ்தமலவரின் ்ணிகளும் 
அதிகோரஙகளும்

குடியரசுததசலவரின் பணி�ளும் 
அதி�ாரங�ளும் பரந்துபட்ைசவ 
நாைாளுைன்ைதசதக கூட்டுவதும், 
உசரயாற்றுவதும், ஒததிசவப்பதும் அவதர. 
கவவதவறு துசை�ளில் முன்னணியிலுள்ை 12 
உறுப்பினர்�சை ைாநிலங�ைசவககும் 
இரண்டு ஆஙகிதலா-இந்தியப் பிரதிநிதி�சை 
ைக�ைசவககும் அவதர நியைனம் கையகிைார். 
நாைாளுைன்ைததிலிருந்து வரும் நிதி ைாராத 
முன்வசரவு�சை மீண்டும் ைறுபரிசீலசன 
கையவதற்�ா� திருப்பி அனுப்பவும் 
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ைறுதலிக�வும் அவருககு அதி�ாரமுள்ைது. 
நாைாளுைன்ைததின் முன்வசரவுககு ஒப்புதல் 
கபறும்கபாருட்டு ஈரசவ�ளின் கூட்டுக 
கூட்ைதசத அசைக�வும் அவருககுள் உரிசை 
உண்டு. அவரால் ஆறு ைாத �ாலததுக மி�ாத 
அவைரச ைட்ைதசத அறிவிக�வும் முடியும். 
ைாநிலச ைட்ைங�சை ைறுதலிக�வும் அவருககு 
அதி�ாரமுள்ைது. பிரதைர் தசலசையிலான 
அசைசைரசவசய அசைக� அவர் 
உந்துதலா�வும், அவர்�சை நியமிப்பவரா�வும் 
உள்ைார். அததுைன் அததச�ய அசைசைரசவ 
நாைாளுைன்ைததின் ஆதரசவப் கபற்ைதா� 
இருப்பசத உறுதி கையபவரா�வும் 
குடியரசுததசலவர் அதி�ாரம்  கபற்றுள்ைார். 
குடியரசுததசலவர் ைட்டுதை அசைசைர்�ளுககு 
பதவி பிரைாைம் கையது சவககிைார். 

ைக�ைசவயின் ஆதரசவ இைந்து 
விடுகின்ைதபாது அந்த அசைசைரசவசய 
�சலதது விைவும் முடியும். 
அரைசைப்பின்படியான பல்தவறு உறுப்பு�ளுககு, 
குறிப்பா� நீதிததுசை, ஆயுதப்பசை�ள், தூதர�க 
குழுக�ளுககு உறுப்பினர்�சை நியமிக�வும் 
அதி�ாரம் கபற்றுள்ைார். கநருக�டி (அவைர 
நிசல) நிசலக �ாலததில் குடியரசுததசலவரின் 
எல்சலயற்ை அதி�ாரம் கபற்றுள்ைார். எந்தச 
ைட்ைதசதயும் தற்�ாலி�ைா� முைககிவிை 
முடியும். குறிப்பிட்ை �ாலததிற்கு 
அசைசைரசவ�சையும், ைட்ை ைன்ைங�சையும் 
�சலததுவிைவும் முடியும்.  இவருககு ைரை 
தண்ைசனசய ஆயுள் தண்ைசனயா� 
குசைததிைவும் அதி�ாரமுள்ைது.

  

இந்திய குடியரசுத்்தமலவரின் அதிகோரப்பூர்வ இல்லம்
"ரோஷ்டிர்தி்வன்" (குடியரசுத்்தமலவர் ைோளிமக) தில்லியில் அமைந்துள்ளது.

குடியரசுததசலவர் இல்லாததபாது அவரது பதவிசய தற்�ாலி�ைா� குடியரசுத 
துசைததசலவர் அல்லது உசை நீதிைன்ை தசலசை நீதிபதி அல்லது உசை நீதிைன்ைததின் மூதத 
நீதிபதி வகிப்பர். அப்தபாது அவர்�ள் நாைாளுைன்ைததினால் தீர்ைானிக�ப்பட்ை 
குடியரசுததசலவருக�ான ைலுச��ள், ஊதியம் தபான்ை அசனதது ைலுச��சையும்  
உரிசை�சையும் குடியரசுததசலவசரதபாலதவ அனுபவிப்பதற்கு அதி�ாரமும் உரிசையும் 
பசைததவரா� இருப்பர்.

செயல்்ோடு 

1. குடியரசுததசலவரின் ைறுதலிப்பு அதி�ாரதசதப் பற்றி விவாதிக�வும்.

2.  முழுசையான ைறுதலிப்பு, தற்�ாலி� ைறுதலிப்பு, முைககும் (பாக�ட்) ைறுதலிப்பு, தகுதிசைார் 
ைறுதலிப்பு ஆகியவற்சை அறிந்து க�ாள்.

3.  இன்றுவசரயிலான குடியரசுததசலவர்�ைது கபயர்�ள், பதவி�ாலங�சை பட்டியலிடு.
அவர்�ைது பைங�சை அட்ைவசைப் படுதது.

உணமை

இந்திய அரைசைப்பின் XVIII பா�ததில் 
இந்தியக குடியரசுததசலவரின் 

கநருக�டி�ால அதி�ாரங�ள் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன.

செயல்்ோடு 

விளககப்்்டம் ்தயோரித்்தல்

1947-முதல் 2019 வசரயிலான இந்திய 
பிரதைர்�சை பட்டியலிைவும். ஒரு 
விைக�ப்பைததில் அவர்�ளின் 
நிைற்பைங�சை ஒட்ைவும்.
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3.3 குடியரசுத் துமணத்்தமலவர்

அகைரிக� அரைசைப்பிசனப் தபான்று 
இந்திய அரைசைப்பும் துசைக 
குடியரசுததசலவர் பதவிசய (இந்திய 
அரைசைப்பு உறுப்பு-63) வைஙகுகிைது. 
இந்தியாவின் துசைத குடியரசுததசலவர் 
பதவி நாட்டின் இரண்ைாவது மி� உயர்ந்த 
பதவியாகும்.

கீநழ சகோடுககப்்டடுள்ள அட்டவமணயில், ்தரப்்டடுள்ள எண வரிமெப்்டி 
குடியரசுத்்தமலவரின் அதிகோரஙகமள அம்டயோளம் கோணக:  

(ஆடசித்தும்ற / ெட்டத்தும்ற / நீதித்தும்ற /நிதித்தும்ற/ ச�ருககடிககோல அதிகோரஙகள்)

வ. எண உ்தோரணஙகள் அதிகோரம்

1. தமிழ்நாடு, �ர்நாை�ா, பஞைாப், ஜார்�ண்ட்,  
ஜம்மு, �ாஷ்மீர் ைற்றும் பல ைாநிலங�ள் 
குடியரசுததசலவர் ஆட்சியின் கீழ் இருந்துள்ைன.

2. குடியரசுததசலவர் நைது ைாநில ஆளுநர்�ள், உசை 
நீதிைன்ை ைற்றும் உயர் நீதிைன்ை நீதிபதி�சை 
நியமிககிைார்.

3. குடியரசுததசலவர் நாைாளுைன்ைக 
கூட்ைதகதாைர்�சை கூட்ைவும், �சலக�வும் முடியும்.

4. நாைாளுைன்ைததில் நிசைதவற்ைப்பட்ை 'முன்வசரவு' 
குடியரசுததசலவரின் ஒப்புதல் இருந்தால்  ைட்டுதை 
'ைட்ைம்' ஆ� முடியும்.

5. தண்ைசன�சை ைாற்ைவும் குசைக�வும்  
குற்ைவாளி�ளுககு ைன்னிப்பு வைங�வும் 
குடியரசுததசலவருககு அதி�ாரம் உண்டு.

6.
நாட்டின் அசனதது விவ�ாரங�ள் பற்றியும் அறிந்து 
க�ாள்ளும் உரிசை.

7. நிதிநிசல அறிகச�க கூட்ைதகதாைரின்தபாது 
நாைாளுைன்ைததில் முதலில் உசரயாற்றுவதற்�ான 
உரிசைசயக குடியரசுததசலவர் கபற்றுள்ைார்.

8. நாட்டின் தபார் பிர�ைனம் குடியரசுததசலவரின் 
கபயரிதலதய கவளிைப்படும்.

9. கவளி நாடு�ளில் உள்ை இந்திய தூதர்�ள், 
குடியரசுததசலவரின் பிரதிநிதி�ைாவர்.

10. குடியரசுததசலவர் நாைாளுைன்ைததில் தணிகச� 
அறிகச�சய ைைர்ப்பிக� கையவார்.

செயல்்ோடு 

ந்தர்்தல்

இந்தியத குடியரசுத துசைததசலவர் 
நாைாளுைன்ைததின் ஈரசவ�ளின் 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ைால் 
இர�சிய வாகக�டுப்பு மூலம் விகிதாசைார 
முசையில் ைாற்ைததக� ஒற்சை வாககு மூலம் 
ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார்.
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்தகுதிகள்

இந்திய குடியரசுத துசைததசலவர் 
பதவிககு தபாட்டியிடுபவர் கீழ்க�ாணும் 
தகுதி�சைக க�ாண்ைவரா�  இருததல் 
தவண்டும். 

(அ)  இந்தியாவின் குடிை�னா� இருக� 
தவண்டும்.

(ஆ)  35 வயசத நிசைவு கையதிருக� தவண்டும்.

(இ)  ைாநிலங�ைசவ உறுப்பினராவதற்கு 
தகுதிவாயந்தவரா� இருக� தவண்டும்.

(ஈ)  ஊதியம் கபறும் எந்த பதவியிலும் 
இருக�ககூைாது. தைலும் குடியரசுத 
துசைததசலவருக�ான தகுதி�ள், 
குடியரசுததசலவருக�ான தகுதி�ள் 
ஒட்டிதய உள்ைன.

்்தவிககோன வமரயம்றகள்

குடியரசுத துசைததசலவர் ஐந்து வருை 
�ாலததிற்கு ததர்ந்கதடுக�ப்படுவார். 
குடியரசுததசலவரிைம் தனது பதவி வில�ல் 
�டிததசத க�ாடுப்பதன் மூலம் தனது 
பதவிக�ாலம் முடிவதற்கு முன்னதா� அவர் 
தனது பதவியிலிருந்து தாைா�தவ பதவி 
வில�லாம்.  ைாநிலங�ைசவ உறுப்பினர்�ளின் 
அறுதிப் கபருபான்சை ஆதரதவாடு, 
ைக�ைசவயின் ஒப்புததலாடு அவருகக�திரா� 
தீர்ைானம் நிசைதவற்ைப்படுவதின் மூலம் 
அப்பதவியிலிருந்து அவசர நீக� முடியும். 
ஆனால் அததச�ய தீர்ைானததிற்கு 14 நாட்�ள் 
முன்னறிப்பு அவசியைாகும்.

ச்ோறுப்புகளும் ்ணிகளும்

குடியரசுத துசைததசலவர்  
அப்பதவியினால் ைாநிலங�ைசவயின் 
அலுவல்வழி தசலவராகிைார் (இந்திய 
அரைசைப்பின் 64-வது உறுப்பு). அவர் 
ைாநிலங�ைசவக கூட்ைங�சை நைததுகிைார். 
ைக�ைசவயில் ைபாநாய�ர் தபான்தை, 
இவருககு ைாநிலங�ைசவயில் அதி�ாரம் 
உள்ைது.  ைாநிலங�ைசவயின்  தசலவர் 

என்ை நிசலயில் ைட்டுதை இவர் ஊதியம் 
கபறுகிைார், ஏகனனில் குடியரசுத 
துசைததசலவர்  பதவிககு என எந்த 
ஊதியமும் இல்சல.  குடியரசுததசலவரின் 
இைப்பு அல்லது பதவி நீக�ம் ஆகியவற்றின் 
�ாரைைா� �ாலியிைம் ஏற்பட்ைால் அல்லது 
தவறு ஒரு குடியரசுததசலவர் 
ததர்ந்கதடுக�ப்படும்வசர  குடியரசுத 
துசைததசலவதர அந்த பதவிசய கூடுதலா�  
வகிப்பார். இந்த �ாலம் ஆறு ைாதங�ளுககு 
ைட்டுைானது ஆகும். இந்தியக 
குடியரசுததசலவரா� கையல்படும் தபாது 
குடியரசுத துசைததசலவரின் ஊதியம், இதர 
படி�ள், நாைாளுைன்ை முடிவு�ள்படி 
கபறுகிைார். அதத தநரததில் அவர் 
ைாநிலங�ைசவயின் தசலவரா� கையல்பை 
முடியாது.

 

3.4 பிர்தைர் ைறறும் அமைச்ெர்கள் குழு

3.4.1 பிர்தைர் 

்யிறசி 

இந்திய அரைசைப்பின் 63 முதல் 70 
வசரயான உறுப்பு�ள் குடியரசுத 
துசைததசலவர் பற்றியசவ, இது குறிதது 
ஒரு �ட்டுசரசய ைைர்ப்பிக�வும். 

பிரதைர் என்பவர் ைைைான (அசைசைர்�ளில்)
முதன்சையானவர். அததுைன் �ாபினட் 
(அசைசைர்�ள் குழு) அசைப்பின் 
அடிப்பசைத தூைா�வும் உள்ைார். 
அப்பதவியும் கபாறுப்பும், அப்பதவி இருககும் 
வசரயிலும் ஒப்பிைமுடியாத ஒன்ைா�வும், 
தனிசசிைப்புமிக� அதி�ார சையைா�வும் 
விைஙகுகிைது.

- மார்லே பிரபு

அறிமுகம் 
ஆடசித்தும்ற:  அரைசைப்பு ஒரு குழுவிைம் 
நிர்வா�ப் கபாறுப்சபத தந்துள்ைது. அதாவது 
பிரதைரின் தசலசையிலான அசைசைரசவக 
குழுவிைம் நிர்வா� கபாறுப்பு தரப்பட்டுள்ைது.
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பிரிட்டீஷ் நாைாளுைன்ை ஆட்சிமுசைசய, 
அதாவது பிரதைசர அரசின் தசலவரா�க 
க�ாண்டுள்ை முசைசய இந்திய அரைசைப்பு 
ஏற்றுகக�ாண்டுள்ைது. பிரதைர் மி� 
முககியைான அரசியல் நிறுவனைாய 
இருககிைார். ஆனாலும் அசைசைரசவயில் 
ைைைானவர்�ளில் முதன்சையானவரா� அவர் 
தி�ழ்கிைார்.

நியைனம்

பிரதைரின் ததர்வு ைற்றும் நியைனம் 
பற்றிய குறிப்பு�ள் எதுவும் அரைசைப்பில் 
இல்சல. பிரதைர் பதவிககு தநரடித ததர்தல் 
எதுவும் இல்சல. அரைசைப்பின் 75-வது 
உறுப்பு பிரதைசர குடியரசுததசலவர் 
நியைனம் கையவதா� கூறுகிைது. ஆனால் 
பிரதைசரத தன்னிசசையா� 
குடியரசுததசலவர்  ததர்வு கையய இயலாது.  
ைக�ைசவயில் கபரும்பான்சையுள்ை �ட்சி 
அல்லது �ட்சி�ளின் கூட்ைணியின் 
தசலவசரதய பிரதைரா�க குடியரசுததசலவர் 
நியைனம் கையகிைார். எந்த ஒரு �ட்சிககும் 

ச்ோருள்: நாட்டில் க�ாள்ச��சை 
உருவாக�வும், முககிய முடிவு�சை 
எடுக�வும், அவற்சை அைல்படுததவும் 
அரைசைப்பு ைற்றும் ைட்ைங�ளின் மூலம் ஒரு 
குழுவிற்கு அதி�ாரம் அளிக�ப்பட்டுள்ைது.

ஒன்றிய ைத்திய அரசில்  இரு  முககியைோன 
உறுப்புகள் உள்ளன.

  ஒன்றிய ைட்ைைன்ைம் அல்லது ஒன்றிய 
நாைாளுைன்ைம்

  ஒன்றிய ஆட்சிததுசை

இதற்கு முந்சதய பாைப்பிரிவில் ஒன்றிய 
ைட்ைைன்ைம் (நாைாளுைன்ைம்) பற்றி அறிந்து 
க�ாண்டீர்�ள். இப்தபாது ஒன்றிய 
ஆட்சிததுசைசயப் பற்றி பரிசீலிப்தபாம். 
இந்திய அரைசைப்பின் IV பகுதியிலுள்ை 52 
முதல் 78 வசரயிலான உறுப்பு�ள் ஒன்றிய 
ஆட்சிததுசைசயப் பற்றிககூறுகின்ைன 
என்பசத நீங�ள் அறிந்து 
க�ாள்ைதவண்டும்.

கபரும்பான்சை கிசைக�ாத நிசலயில், 
கபரும்பான்சை ஆதரசவத திரட்ைககூடியவர் 
எனக குடியரசுததசலவரால் �ருதப்படுகின்ை 
ஒருவசர பிரதைரா� நியைனம் கையவார். 
பிரதைருகக�ன குறிப்பிட்ை பதவிக�ாலம் 
எதுவும் இல்சல. கபரும்பான்சை க�ாண்ை 
�ட்சி அல்லது �ட்சி�ளின் தசலவரா� 
இருககும் வசரயில் அவதர பிரதைரா�த 
கதாைர்வார்.

்ணிகள்

பிரதைரின் முதன்சையானதும் 
முககியைானதுைான கபாறுப்பு அவரது 
அசைசைரசவயின் உறுப்பினர்�ள் 
பட்டியசலத தயாரிப்பதத. அவர் அந்த 
பட்டியலுைன் குடியரசுததசலவசர ைந்திதது, 
ஒப்புதல் கபற்ைவுைன் அசைசைரசவ 
அசைக�ப்படுகிைது. மி� முககியைான  
அசைசைர்�ள் �ாபினட் அந்தஸ்து க�ாண்ை 
அசைசைர்�ைா� அறிவிக�ப்படுகிைார்கள். 
ைற்ைவர்�ள் ைாநில அசைசைர்�ள் என்றும் 
மூன்ைாம் நிசலயிலுள்ைவர்�ள் துசை 
அசைசைர்�ள் என்றும் அறியப்படுவர். பிரதைர் 
விரும்பினால் ஓர் அசைசைசர துசைப்பிரதைர் 
என அறிவிக� முடியும். பிரதைரின் 
ஆதலாைசனயின்படி குடியரசுததசலவர் 
அசைசைர்�ளுககுரிய துசை�சை ஒதுககுவார். 
பிரதைர் எந்த துசை அல்லது துசை�சையும் 
தனது �ட்டுப்பாட்டில் சவததுகக�ாள்ை 
முடியும். அவவப்தபாது அசைசைர்�ளின் 
கபாறுப்பு�சை ைாற்றியசைக� 
குடியரசுததசலவருககு பிரதைர் ஆதலாைசன 
வைங�லாம். அதுதபான்று ஒரு துசைசய 
இரண்ைா�தவா மூன்ைா�தவா பிரிக�லாம் 
அல்லது இரண்டு, மூன்று துசை�சை ஒதர 
துசையா�வும் இசைக�லாம்.

பிர்தைரின் மு்தன்மை நிமல கீநழ 
்தரப்்டடுள்ள கோரணிகளோல் ச்தளிவோகி்றது.

1.  ைக�ைசவயின் கபரும்பான்சை க�ாண்ை 
�ட்சியின் தசலவரா� அவர் உள்ைார்.

2.  ைற்ை அசைசைர்�சை ததர்வு கையயக 
குடியரசுததசலவருககு பரிந்துசர 
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கையயவும், எந்த ஒரு அசைசைசரயும் பதவி 
நீக�ம் கையயப் பரிந்துசரக�வும் எந்த ஒரு 
அசைசைசரயும் பதவி விலகுைாறு �ட்ைசை 
இைவும் பிரதைருகத� அதி�ாரமுள்ைது.

3.  அசைசைர்�ளுககு கபாறுப்பு�சை ஒதுககீடு 
கையவது பிரதைரின் கபாறுப்பாகும். 
அதுதபான்று எந்த அசைசைசரயும் ஒரு 
துசையிலிருந்து தவகைாரு துசைககு 
ைாற்ைவும் அவருககு உரிசை உள்ைது.

4.  அசைசைரசவயின் தசலவர் பிரதைதர. 
அதன் கூட்ைங�சைக கூட்ைவும், 
தசலசைதயற்று நைததுவதும், 
ைாநிலங�ளின் கூட்டுககுழு அணுைகதி 
தசலசைககுழு அது தபான்ை இன்னும் பல 
குழுக�ளின் தசலவரும் பிரதைதர ஆவார்.

5.  அரசின் க�ாள்ச� முடிவு�சை 
ஒருஙகிசைப்பவரும் அதனடிப்பசையில் 
அசனதது துசை�ளின் நைவடிகச��சை 
தைற்பார்சவயிடும் கபாறுப்பும் பிரதைருககு 
உள்ைது.

6.  ஓர் அசைசைர் தாைா�தவ பதவி 
விலகிவிட்ைால், ஓர் அசைசைர் பதவி 
�ாலியிைைாகிைது. ஆனால் ஒரு பிரதைர் 
பதவி விலகினாதலா, அல்லது இைந்து 
விட்ைாதலா அவரது அசைசைரசவதய 
இல்லாைல் தபாயவிடுகிைது.

7.  அசைசைர்�ளுககும் குடியரசுத 
தசலவருககும் இசையில் கதாைர்புப் 
பாலைா� இருப்பவர் பிரதைதர. அது தபான்று 
நாைாளுைன்ைததுககும் அசைசைர்�ளுககும் 

இசையில் பாலைா� இருப்பவரும் அவதர. 
அரசின் கவளிநாட்டு விவ�ாரங�சை 
கவளியிடும் முககிய நபரா�வும் அவர் 
உள்ைார்.

பிர்தைரின் அலுவலகம்

ச்ோருள்

 நசைமுசையில் அரசின் தசலவரா�வும், 
உண்சையான நிர்வா�த தசலவரா�வும் 
இருககின்ைபடியால், நாட்டின் அரசியல் –
நிர்வா� அரஙகில் பிரதைர் மி� முககியைான 
பஙகு வகிதது வருகிைார். அவரது 
கபாறுப்பு�சை நிசைதவற்றும்  கபாருட்டு 
பிரதைருககு உதவியா� பிரதைர்  அலுவல�ம் 
உள்ைது (PMO – Prime Minister Office) பிரதைர் 
அலுவல�ம், கையல� உதவி�சையும் 
ஆதலாைசன�சையும் பிரதைருககு 
வைஙகுகிைது. இந்திய அரசின் உசை�ட்ை 
முடிவு�சை வடிவசைககும் நிசலயிலுள்ை 
பிரதைர் அலுவல�ம் அரைசைப்பால் 
குறிப்பிைப்பைாத ஓர் அதி�ார சையைா�த 
தி�ழ்கிைது. பிரதைர் அலுவல�ததிற்கு இந்திய 
அரசின் துசை�ளில் ஒன்று என்ை தகுதி 
உள்ைது. இந்த அலுவல�ம் 1947-இல் 
உருவாக�ப்பட்ைது. 1997-வசர இது பிரதைரின் 
கையல�ம் (PMS – Prime Minister’s Secretariat) 
என்தை அசைக�ப்பட்டு வந்தது. அரசியல் 
ரீதியா� பிரதைரும், நிர்வா� ரீதியா� 
முதன்சைச கையலரும் இதன் தசலசையா�ச 
கையல்படுவர்.

1.  அரைாங�ததின் தசலவர் என்ை நிசலயில் உள்ை பிரதைருககுத ததசவயான உதவி�சைச 
கையவது, ைததிய அசைசை�ங�ளுைன் / துசை�ளுைன் ைற்றும் ைாநில அரசு�ளுைன் 
கதாைர்பு�சைப் பராைரிப்பது.

2.  நிதி ஆதயாக ைற்றும் ததசிய வைர்சசி  குழு தபான்ைவற்றிற்கு ததசவயான உதவி�சைச 
கையவது.

3.  ஊை�ங�ளுைனும், கபாதுைக�ளுைனுைான பிரதைரின் கதாைர்பு�சைப் பராைரிப்பது.

4.  பிரதைரின் அலுவல்�ளுககு விதி�ளின் படியான நைவடிகச��சை தைற்க�ாள்வது.

5.  குறிப்பிட்ை விதி�ளின்படி பிரதைருககு அனுப்படும் விவ�ாரங�சைப் பற்றி ஆராயந்தறிவதற்கு 
பிரதைருககு உதவுவது.

பிர்தைர் அலுவலகத்தின் ்ல்நவறு ்ணிகள்
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3.4.2 ைத்திய அமைச்ெர்கள் குழு

அரைசைப்பு 74-வது உறுப்பின்படி 
குடியரசுததசலவருககு உதவவும், 
ஆதலாைசன வைங�வும், பிரதை 
அசைசைசரத  தசலவரா�க க�ாண்ை ஓர் 
அசைசைர்�ள் குழு இருககும்.  
குடியரசுததசலவர் தைது கபாறுப்பு�சை 
நிசைதவற்றுவதில் இந்த அசைசைர்�ள் 
குழுவின் ஆதலாைசனப்படி 
நைந்துக�ாள்வார்.  அசைசைர்�ள் குழுவின் 
ஆதலாைசனசய குடியரசுததசலவர் ஏற்றுக 
க�ாள்கிைார். அசைசைர்�ள் குழுவில் மூன்று 
வச�யான அசைசைர்�ள் இருப்பர். அசவ 
(1) �ாபினட் அசைசைர்�ள் (2) அசைசைர்�ள் 
(3) துசை அசைசைர்�ள். �ாபினட் 
அசைசைர்�ள் க�ாள்ச� முடிவு�சை 
எடுப்பதில் ஈடுபடுபவர்�ள். ைற்ை இரு பிரிவு 
அசைசைர்�ளும் நிர்வா�ப் கபாறுப்பு�சை 
தைற்க�ாள்பவர்�ள். இந்த மூன்று பிரிவு 
அசைசைர்�ளுககும் கவவதவறு விதைான 
பதவி, ஊதியம் உள்ளிட்ை படி�ள் அரசியல் 
முககியததுவம் ஆகியசவக 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன. அசனவருககும் 
உசைைா�ப் பிரதைர் நாட்டின் மி� உயர்ந்த 
ஆட்சி அதி�ாரம்  க�ாண்ைவரா� இருககிைார்.

அமைச்ெர்கள் குழுவின் நியைனம்

அரைசைப்பு 75-வது உறுப்பின்படி 
குடியரசுததசலவரால் பிரதைர் 
நியமிக�ப்படுகிைார். பிரதைரின் 
ஆதலாைசனயின் தபரில் ைற்ை அசைசைர்�ள் 
குடியரசுததசலவரால் நியமிக�ப் 
படுகின்ைனர்.  குடியரசுததசலவரின் விருப்பம் 
உள்ைவசர அசைசைர்�ள் பதவியில் இருப்பர். 

6.  குடியரசுததசலவர், ஆளுநர்�ள், அயல்நாட்டுத தூதர்�ள் தபான்ைவர்�ளுைன் இைக�ைான 
உைவு�ளுக�ா� பிரதைருககு உதவுவது.

7.  பிரதைரின் சிந்தசன ஊற்ைா�ச கையல்படுவது பிைதுசை�ளுககும் அசைசை�ங�ளுககும் 
ஒதுக�ப்பைாத அசனதது விபரங�சையும் ச�யாள்வது.

8.  அசைசைரசவத கதாைர்பான விவ�ாரங�ளில் பிரதைர் அலுவல�ம் ஈடுபடுவதில்சல. 
அசைசைரசவ கதாைர்பான விபரங�சை அசைசைரசவ கையல�ம் தநரடியா�க  
ச�யாள்கிைது. ஆனால் அந்த அசைசைரசவ கையல�மும் பிரதைரின் வழி�ாட்டுதலின்படிதய 
கையல்படுகிைது.

குடியரசுததசலவரின் விருப்பததின் 
தபரிதலதய அசைசைர்�ை நியைனம் என்று 
கூைப்பட்ைாலும், நசைமுசையில் அவர்�ள் 
பிரதைராதலதய ததர்வு கையயப்படுகின்ைனர். 
பிரதைரால் பரிந்துசரக�ப்பைாத யாசரயும் 
குடியரசுததசலவர் அசைசைரா� நியைனம் 
கையய முடியாது.

அமைச்ெர்களின் ்தனிப்்ட்ட ைறறும் 
கூடடுப்ச்ோறுப்பு

இந்திய அரைசைப்புபடி அசைசைர்�ள் 
தனியா�வும் கூட்ைா�வும் ைக�ைசவககு 
கபாறுப்பானவர்�ள். கூட்டுப்கபாறுப்பு 
என்ைால், அரசின் நைவடிகச��ளுககு 
அசைசைரசவயின்  அசனதது 
அசைசைர்�ளும் கூட்ைா� ைக�ைசவககுப் 

நிழல் அமைச்ெரமவ

இஙகிலாந்து நாைாளுைன்ைததிலுள்ை 
எதிர்க�ட்சி�ள் ஒவகவாரு துசையிலும் 
உள்ை விவ�ாரங�சைப் பற்றி ஆராய தைது 
உறுப்பினர்�சைக க�ாண்ை ஒரு குழுசவ 
அசைககிைது.  இதன் மூலம் எதிர்க�ட்சி�ள் 
அரசு கதாைர்பான பிரசைசன�சை 
கதளிவா� அறிந்து க�ாள்ைவும் அரசிசன 
விழிப்பா� இருக�ச கையயவும்  முடிகிைது. 
இது நிைல் அசைசைரசவ என்று 
அசைக�ப்படுகிைது.

செயல்்ோடு  

ைாைவர்�ள் இந்தியாவில் இந்த நிைல் 
அசைசைரசவ இருப்பதா� பாவிதது இரு 
குழுக�ைா�ப் பிரிந்து விவாதிக�வும்
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கபாறுப்பானவர்�ள் ஆகின்ைனர் என்று 
கபாருள். அசனதது அசைசைர்�ளும் 
கபாதுகவளியில் தங�ளுககுள்ைான 
தவறுபாடு�சை கவளிக�ாட்ைக கூைாது 
என்பதும் இதன் கபாருள் எனலாம். எந்த ஒரு 
கபாதுப் பிரசைசனயிலும், கபாது நி�ழ்விலும் 
அசனதது அசைசைர்�ளும் அரசின் 
நிசலப்பாட்சை ஒருமிதது ஆதரிக� 
தவண்டும்.

3.4.3.  ஒன்றிய (ைத்திய) அமைச்ெர்கள் 
குழு

அசைசைரசவயில் ஓர் உட்குழுவா� 
இது இருககிைது. அசைசைரசவயிலிருந்து 
அசைக�ப்படும் இந்த உட்குழு அரைசைப்பில் 
குறிப்பிைப்பைாத ஒன்ைாகும். 
அசைசைரசவயில் உள்ை அசனதது 
அசைசைர்�ளும் ஒன்ைா� அைர்ந்து 
க�ாள்ச� முடிவு�சை எடுப்பதுதவா, 
அலுவல்�சை விவாதிப்பததா இல்சல. 
ைாைா� ஒன்றிய அசைசைரசவக குழு 
எனப்படும். அசைசைர்குழுவின் உட்குழுசவச 
தைர்ந்தவர்�ள்தான் பிரதைர் தசலசையில் 
ஒன்ைா�ககூடி அம்முடிவு�சை 
எடுககிைார்�ள் அவற்சை அசைசைர்�ள் 
குழுவின் ஆதலாைசன�ைா� 
குடியரசுததசலவருககு ஆதலாைசன  
வைஙகுகிைார்�ள். இந்திய அரசின் நிர்வா� 
விவ�ாரங�சைப் பார்ததுகக�ாள்ளும் 

குடும்் அமைச்ெரமவ  என்்றோல் என்ன 
என்று அறிவீர்களோ?

குடும்ப அசைசைரசவ என்பது 
அசைசைரசவககுள்தைதய ஒரு சிறு 
குழுவா�ச கையல்படும் அசைசைர்�ளின் 
குழு. இது முசை ைாரா குழு எனினும் 
உண்சையான அதி�ார சையைாகும்.  
இந்தியாவின் ஒவகவாரு பிரதைருககும் 
இப்படி ஒரு அசைசைரசவக குழு 
இருந்துள்ைது. முககியைான அரசியல் 
பிரசைசன�ளில் முடிவு�ள் எடுப்பதில் 
ர�சியதசதப் பாது�ாக�ப் பிரதைருககு இந்த 
அசைசைரசவக குழு முசை உதவியாய 
உள்ைது.

உசைைான ஆட்சிக குழுவா� அசைசைரசவக 
குழு விைஙகுகிைது அசைசைர்�ள் குழுவின் 
�ருவா� அது   கையல்படுகிைது.

அமைச்ெர்கள் குழுவின் செயல்்ோடுகள்

1.  துசை நிர்வா�ங�சை அடிப்பசையா�க 
க�ாண்ை நைது அசைப்பில் அசைசைரசவக 
குழுதான் உயர்ந்தபட்ை முடிவு�சை 
எடுப்பதற்�ான ைற்றும் க�ாள்ச��சை 
வகுப்பதற்�ான அதி�ாரம் கபற்ை 
அசைப்பாகும்.

2.  இது அசனதது முககியைான ைட்ை, நிதி 
ைற்றும் கவளியுைவு விவ�ாரங�சையும் 
ச�யாளுகிைது.

3.  அரைசைப்பு ரீதியான அசனதது 
நியைனங�சையும் மூதத கையல� 
நிர்வாகி�சையும் இது �ட்டுப்படுததுகிைது.

4.  நாைாளுைன்ைம் நசைகபைாததபாது அவைரச 
ைட்ைங�சைப் பிைப்பிக� 
குடியரசுததசலவருககு பரிந்துசர 
கையகிைது.

5.  இது விைாரசைக குழுக�சை நியமிககிைது 
ைற்றும் துசை�ளுககு இசையிலான 
சிக�ல்�சைத தீர்தது சவககிைது.

6.  கநருக�டி நிசலசய பிர�ைனம் 
கையவதற்கும், ைக�ைசவசயக �சலதது 
விைவும், நாைாளுைன்ைக கூட்ைங�சை 
முடிதது சவக� அல்லது ஒததி சவககுைாறு 
குடியரசுததசலவருககு பரிந்துசர 
கையயவும் அதி�ாரம் அசைசைரசவக 
குழுவுககு உள்ைது.

அமைச்ெரமவக குழுச் செயலர்

அசைசைரசவக குழுவில் உள்ை 
ஒவகவாரு அசைசைருககும் உதவி கையய ஒரு 
கையலர் இருப்பர். அததச�ய அசைசைரசவக 
குழு கையலர்�ளின் முதன்சை இைம் 
முதன்சைச கையலருககுத தரப்பட்டுள்ைது. 
உயர்த ததர்வுக குழுவின் (Board) தசலவரா� 
அவர் இருப்பர். அககுழுதான் ைததிய 
தசலசைச கையல�ததின் இசைச 
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கையலர்�சை நியமிககும். அந்த முதன்சைச 
கையலர்தான் ஆண்டுததாறும் நசைகபறும் 
(ைாநில) தசலசைச கையலர்�ளின் 
ைாநாடு�ளுககு தசலசை வகிககிைார். 
நிர்வா�ததின் அசனதது அம்ைங�ளிலும், 
க�ாள்ச��ளிலும் பல்தவறு 
நிர்வா�ததுசை�ளுககும்  நிர்வா�ப் 
பணியினருககும் அரசியல்  அசைப்பு�ளுககு  
இசையில்  கதாைர்பா�ச கையல்படுபவரும் 
முதன்சைச கையலதர ஆவார்.

3.5. ஆடசித்தும்ற: ைோநிலஙகள்

இந்திய அரைசைப்பின் VI-வது 
பகுதியிலுள்ை 153 முதல் 167 வசரயிலான 
உறுப்பு�ள் ைாநில நிர்வா�தசதக 
குறிப்பிடுகின்ைன. ைததிய அரசில் �ாைப்படும் 
நாைாளுைன்ை நிர்வா� முசைதய 
ைாநிலததிலும் உள்ைது. ைாநில நிர்வா�மும், 
ஆளுநர் ைற்றும்  முதலசைசைசரத 
தசலவரா�க க�ாண்ை அசைசைர்�ள் குழு 
ஆகியவற்சைக க�ாண்ைது. ைததியில் 
குடியரசுததசலவசரப் தபான்று 
ைாநிலததிலும் ஆளுநதர நிர்வா�ததின் 
தசலவரா� உள்ைார். அசனதது 
ைாநிலங�ளிலும் இதத முசைதான் உள்ைது. 
ஆனால் சில ைாநிலங�ளில் இரண்டு 
அசவ�சைக க�ாண்ை ைட்ைைன்ைமும், ைற்ை 
சில ைாநிலங�ளில் ஒற்சை அசவசயக 
க�ாண்ை ைட்ைைன்ைமும் உள்ைன. ஆனால் 
VI-வது பகுதியில் �ாைப்படும் இப்பிரிவு�ள் 
ஜம்மு- �ாஷ்மீர் ைாநிலததிற்குப் கபாருந்தாது. 
அரைசைப்பு 370-வது உறுப்பின்படி 
அம்ைாநிலம் சிைப்புநிசல க�ாண்ை 

செயல்்ோடு 

கீழ்க கோணு்வறம்றப் ்டடியலி்டவும்

1.  இன்றுவசரயிலான இந்தியப் 
பிரதைர்�ளின் பட்டியல்

2.  ைததிய, ைாநில அரசு�ளில் இன்றுள்ை 
அசைசைரசவக குழு அசைசைர்�ளும், 
அவர்�ைது துசை�ளும் 
(ஒவகவான்றுககும் 5 அசைசைர்�சைக) 
க�ாண்ை பட்டியல்

ஒன்ைா�வும், தனகக�ன தனி அரைசைப்புக 
க�ாண்ை ஒன்ைா�வும் அது உள்ைது.

ைோநில நிர்வோகம்

  ஆளுநர் 

  முதலசைசைர் தசலசையிலான 
அசைசைர்�ள் குழு

3.5.1 ஆளு�ர்

ஆளு�ரின் ந்தர்வுமும்ற

அரைசைப்பின் 153-வது உறுப்பு 
ஒவகவாரு ைாநிலததிற்கும் ஓர் ஆளுநர் 
இருப்பார் என்கிைது. கபாதுவா�, ஒவகவாரு 
ைாநிலததிற்கும் ஒரு ஆளுநர் இருப்பார். 
ஆனால் 1956-ஆம் ஆண்டின் அரைசைப்பு 
திருததப்படி இரண்டு அல்லது அதற்கு 
தைற்பட்ை ைாநிலங�ளுககு ஆளுநரா� 
ஒருவதர இருக� முடியும். 

ஆளு�ரின் நியைனம்

ஒரு ைாநில ஆளுநர் இந்தியக 
குடியரசுததசலரால் நியமிக�ப்படுகிைார்.  
(உறுப்பு-155). அவர் ஆளுநரா� நியமிக�ப்பை 
கீழ் �ண்ை தகுதி�ள் தவண்டும்:

  இந்தியாவின் குடிை�ன்
  35 வயசத நிசைவு கையதவர்
  ஊதியம் கபறும் எந்த பதவியிலும் 

இருக�ககூைாது
  நாைாளுைன்ை அல்லது ைாநிலச ைட்ைைன்ை 

உறுப்பினரா� இருக�க கூைாது.

்்தவி ைறறும் கோலம்

ஆளுநரின் பதவிக�ாலம் ஐந்து 
ஆண்டு�ள் ஆகும். (உறுப்பு-156). அவர் எந்த 

விவோ்தம் 

பிரதைர் ைற்றும் குடியரசுததசலவர் 
இசைதய ஓர் க�ாள்ச�யில் �ருதது 
ஒற்றுசை ஏற்பைாவிடில் என்ன நி�ழும்? 
இதில் யாருசைய �ருதது 
ஏற்றுகக�ாள்ைப்படும்? ஏன்?
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தநரததிலும் குடியரசுததசலவரால் பதவி 
நீக�ப்பைலாம். குடியரசுததசலவரால் ஒரு 
ைாநிலததிலிருந்து ைற்கைாரு ைாநிலததிற்கு 
ைாற்ைப்பைலாம். நாைாளுைன்ைததால் 
நிர்ையிக�ப்பட்ை ஊதியதசத ஆளுநர் 
கபறுகிைார். அதன்படிதய சில ைலுச��சையும் 
படி�சையும் கபறுகின்ைார்.

இந்திய அரைசைப்பின்படி, ைாநில 
அரைசைப்பு ைற்றும் நிர்வா�த தசலவரா� 
ஆளுநர் இருககிைார். ைாநில நிர்வா�ததின் 
ஆட்சிப்கபாறுப்பு ஆளுநரிைம் 
ஒப்பசைக�ப்பட்டுள்ைது. ைாநிலததின் 
அசனதது ஆட்சி நடிவடிகச��ளும் அவரது 
கபயரால் நசைகபறுகின்ைன. ஆனால் 
நசைமுசையில், ைாநிலததின் உண்சையான 
கையல் அதி�ாரங�ள் முதலசைசைரின் 

தசலசையிலான அசைசைர்�ள் குழுவுகத� 
உள்ைது. ைாநிலததின் ைட்ைைசபககு 
ஒட்டுகைாததைா� கூட்டுப் கபாறுப்புள்ை 
அசைசைர்�ளின் ஆதலாைசனப்படி, ஆளுநர் 
கையல்படுகிைார்.

செயல்்ோடு 

  துசைநிசல ஆளுநர் என்பவர் யார்?

  இந்தியாவில் எந்த இைங�ளில் ஒரு 
துசைநிசல ஆளுநர் பதவி உள்ைது 
என்பசதக �ண்டுபிடி.

  இந்தியாவில் உள்ை துசைநிசல 
ஆளுநர் பற்றி இரண்டு அல்லது மூன்று 
வாககியங�சை எழுதுங�ள்.

ஆளு�ரின் அதிகோரஙகளும் ்ணிகளும் பின்வருைோறு

1. நிர்வோக அதிகோரஙகள்

(i)  ஆளுநர் ைாநில அரசின் நிர்வா�த தசலவரா� உள்ைார். ஆளுநரின் நிர்வா� அதி�ாரங�ள் 
அவர் தநரடியா�தவா அல்லது அவருககு கீழுள்ைவர்�ைாதலா (154-வது உறுப்பின்படி 
அசைசைர்�ள்) கையல்படுததப்படும். அசனதது நிர்வா�ச கையல்பாடு�ளும் அவருசைய 
கபயரில் நைததப்படுகின்ைன. ைாநில பட்டியலில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை அசனததிலும் 
ஆளுநருககு அதி�ாரம் உண்டு.

(ii)  ைட்ைைன்ைததில் கபரும்பான்சை �ட்சியின் தசலவசர முதலசைசைரா� ஆளுநர்  
நியமிககிைார். முதலசைசைரின் ஆதலாைசனயின்படி, பிை அசைசைர்�சை அவர்  
நியமிககிைார். முதலசைசைர் விரும்பும் வசரயில் ைட்டுதை அசைசைர்�ள் அப்பதவியில் 
இருப்பர்.  ஏகனனில் முதலசைசைரின் ஆதலாைசனப்படிதான் ஆளுநர் கையல்படுகிைார்.

(iii)  ைாநில அரசின் தசலசை வைககுசரஞர், ைாநிலப் கபாதுப் பணி ஆசையததின் தசலவர் 
ைற்றும் உறுப்பினர்�சை ஆளுநர் நியமிககிைார். துசை ைார்பு நீதிைன்ைங�ளின்  
நீதிபதி�ளின் நியைனங�ள், பதவி�ள், பதவி உயர்வு தபான்ைவற்சை ஆளுநர் தீர்ைானிககிைார்.

(iv)  ைாநில நிர்வா�தசத சீரா� இயககும் கபாறுப்பு ஆளுநருசையதாகும். ைாநில அரைசைப்பு 
இயந்திரம் நிசலகுசலந்து விட்ைாதலா அல்லது ைாநில நிர்வா�ம் அரைசைப்பின் 
விதிமுசை�ளுககு இைக�ைா� கையல்பைாவிட்ைாதலா, அரைசைப்பு விதி�ளின்படி 
அரைசைப்பு அவைர நிசலசய பிர�ைனப்படுததி குடியரசுததசலவர் ஆட்சிசய அரைசைப்பு 
356-வது உறுப்பின்படி பரிந்துசரக� ஆளுநருககு அதி�ாரம் உள்ைது. குடியரசுததசலவரது 
தநரடி ஆட்சி என்ைால் ைாநிலததில் ஆளுநர் ஆட்சி என்று கபாருள்படும். அசைசைரசவ 
இல்லாத ைாநில ஆட்சி என்றும் கபாருள்படும்
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2. ெட்டைன்்ற அதிகோரஙகள்

ஆளுநர் ைாநிலச ைட்ைைன்ைததின் ஒரு பகுதி (உறுப்பு-168) ஆவார். எனதவ, அவர் ைட்ை 
அதி�ாரங�சையும் க�ாண்டிருககிைார். அவரது ைட்ை அதி�ாரங�ள் பின்வருைாறு

(i)  ஆளுநர் ைட்ைைன்ைதசத கூட்ைவும், முடிதது சவக�வும், ஒததி சவக�வும், �சலதது விைவும் 
அதி�ாரம் பசைததவர்.

(ii)  ஆளுநர் ைாநிலச ைட்ைைன்ை உறுப்பினர்�ளிசைதய  உசரயாற்றுகிைார்.

(iii)  ஆளுநரின் அனுைதியின்றி, எந்த முன்வசரவும் ைட்ைைாக� முடியாது. அது ைாநிலச 
ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்பட்ைாலும் அவரது ஒப்புதலின்றிச ைட்ைைா�ாது. 
ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்படும் முன்வசரவு�ள் அவரது ஒப்புதலுக�ா� அனுப்பப்படும்.  
அவற்றிற்கு ஒப்புதசலத தரதவா அல்லது அந்த முன்வசரசவ நிறுததி சவக�தவா அல்லது 
குடியரசுததசலவரின் �ருததிற்�ா� முன்வசரசவ ஒதுககி சவக�தவா முடியும், 
ைறுபரிசீலசன கையயுைாறு ஆளுநரால் இந்த முன்வசரவு�ள் அசவ நடுவருககு திருப்பி 
அனுப்ப முடியும். முன்வசரவு மீண்டும் ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்பட்ைால் (திருததங�ள் 
இல்லாைலும்), ஆளுநர் தனது ஒப்புதசல அளிததத ஆ�தவண்டும்.

(iv)  ைட்ைம் 213-ன் கீழ், ைட்ைைன்ைம் அைர்வில் இல்லாத �ாலங�ளில் ஆளுநர் அவைர 
ைட்ைங�சையும் பிைப்பிக�லாம். (எனினும், இததச�ய அவைர ைட்ைங�ள் கதாைர்வதற்கு, 
அசவ ைாநிலச ைட்ைைன்ைம் மீண்டும் கூடியதிலிருந்து ஆறு வாரங�ளுககுள் அஙகீ�ரிக�ப்பை 
தவண்டும்.)

(v)  ைாநிலச ைட்ைைன்ைம் இரண்டு அசவ�சை க�ாண்டிருந்தால், அதன் தைலசவககு ஆறில் ஒரு 
பஙகு உறுப்பினர்�சை இலககியம், அறிவியல்,�சல,கூட்டுைவு இயக�ம்,ைமூ�ப்பணி 
தபான்ைவற்றில் சிைப்பு அறிவும் அனுபவமும் உள்ைவர்�சை நியமிக�லாம். அததுைன் 
கீைசவககு ஆஙகிதலா – இந்திய பிரதிநிதிசயயும் நியமிக�லாம்.

3.நிதி அதிகோரஙகள்

ஆளுநருககு பின்வரும் நிதி அதி�ாரங�ள் உள்ைன.

(i)  நிதி அசைசைர் ைாநிலச ைட்ைைன்ைததில் வரவு-கைலவு திட்ைதசத அல்லது நிதிநிசல 
அறிகச�சய ைைர்பிககிைார். ஆனால் எந்த நிதி முன்வசரவும் ஆளுநரின் முன் ஒப்புதலின்றி 
ைட்ைைன்ைததில் க�ாண்டுவரமுடியாது.

(ii) ஆளுநரின் பரிந்துசரயின்றி ைானியங�ளுக�ான த�ாரிகச� எதுவும் த�ாரப்பை முடியாது.

(iii)  ைாநிலததின் ஒதுககு நிதியின் பாது�ாவலர் ஆளுநர் ஆவார். நிதி கநருக�டியான �ட்ைங�ளில் 
ைட்ைைன்ைததின் முன் அனுைதியின்றியும் அவரால் இந்நிதிசய பயன்படுதத முடியும்.

4. நீதித்தும்ற அதிகோரஙகள்

ஆளுநரின் நீதிததுசை அதி�ாரங�ள் பின்வருைாறு

(i)  ைாவட்ை நீதிைன்ைங�ள் ைற்றும் ைாவட்ை கிசை நீதிைன்ைங�ள் உள்ளிட்ை ைார்பு 
நீதிைன்ைங�ளின் பதவி�ள், நியைனங�ள், பதவி உயர்வு�ள்  தபான்ைவற்சை தீர்ைானிததல்.

(ii)  உயர் நீதிைன்ைததின் நீதிபதி�ள் நியைனம் கையயும் தபாது அவர் இந்தியாவின் 
குடியரசுததசலவரால் �லந்தாதலாசிக�ப்பைலாம்.
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(iii)  ைாநில அரசின் அதி�ார வரம்பிற்குட்பட்ை வைககு�ளில் தண்டிக� தக�வர்�ளில் குற்ைம் 
ைாட்ைப்பட்ை எந்தகவாரு நபரின் தண்ைசனசயக குசைப்பதற்கும் ைன்னிப்பு வைஙகுவதற்கும், 
நிறுததுவதற்கும், விலககுவதற்கும் அல்லது ைாற்றுவதற்கும் ஆளுநருககு அதி�ாரம் உண்டு.

5. விருப்் அதிகோரஙகள்

(i)  எந்தகவாரு �ட்சி அல்லது தசலவர் ைட்ைைன்ைததில் கபரும்பான்சை ஆதரசவப் கபைாத 
சூழ்நிசலயில் ஒரு புதிய முதலசைசைசர நியமிததல்.

(ii)  அசவயின் கபரும்பான்சை ஆதரசவ இைந்ததபாதும் அல்லது நம்பிகச�  வாகக�டுப்பில் 
ததாற்�டிக�ப்பட்ை பின்னரும் பதவி வில� ைறுககும் நிசலயில் அசைசைரசவசய பதவி நீக�ம் 
கையவது.

(iii)  கபரும்பான்சை ஆதரசவ இைந்த ஒரு முதலசைசைரின் ஆதலாைசனயின் தபரில் 
ைட்ைைசபசயக �சலததுவிடுதல்.

(iv)  அரைசைப்பு இயந்திரச சீர்குசலவது பற்றி குடியரசுததசலவருககு அறிகச� அனுப்புதல் 
ைற்றும் குடியரசுததசலவர் ஆட்சிசய ைாநிலததில் க�ாண்டுவருதல்.

(v) ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்பட்ை முன்வசரவு�ளுககு ஒப்புதல் அளிததல்.

குடியரசுத்்தமலவர் ஆடசி: கவளிநாட்டு 
ஆககிரமிப்பு அல்லது ஆயுததைந்திய 
கிைர்சசியிலிருந்து எழும் கநருக�டி  
நிசல�சை ைைாளிப்பதற்�ான அவைர 
நிசலசய பிர�ைனம்கையயும் அதி�ாரம் 
ஆளுநருககு இல்சல. ஆனால் அரைசைப்பின் 
விதிமுசை�ளுககு இைங� ைாநில அரசை 
நைதத இயலாத சூைல் ஏற்பட்ைால் அது பற்றி 
குடிரயசுததசலவருககு அறிவுறுததி 
அறிகச� தரும் அதி�ாரம் உள்ைது. 
(உறுப்பு-356). இதன் மூலம் 
குடியரசுததசலவர் தாதை ைாநில அரசின் 
ஆட்சிப்கபாறுப்பிசன ஏற்று நைததிச 
கைல்வதற்கு வச� கையகிைார்.

ஒவகவாரு ைாநிலததிற்கும் ைததிய அரசின் 
தசலசை வைககுசரஞருககு இசையா� 
ஒரு அரசின் தசலசை வைககுசரஞர் 
நியமிக�ப்படுகிைார். உயர் நீதிைன்ைததின் 
நீதிபதியாகும் தகுதியுசையவர்�சைதய 
ஆளுநர் தசலசை வைககுசரஞரா�  
நியைனம் கையகிைார்.

்தமலமை வழககுமரஞர்

3.5.2 மு்தலமைச்ெர் ்தமலமையில் 
அமைந்்த அமைச்ெரமவக குழு 

மு்தலமைச்ெரின் நிமல

அசைசைர்�ள் குழு ைற்றும் 
அசைசைரசவயில் தசலவரா�  முதலசைசைர் 
உள்ைார். நசைமுசையில், அவர் ைாநிலததின் 
உண்சையான நிர்வா�த தசலவரா� 
இருககிைார். அவர் ைட்ைைசபயின் 
தசலவரா�வும் இருககிைார். இந்திய 
அரைசைப்பின் 164 (1) உறுப்பின் படி 
ைாநிலததின் முதல்வர் நியமிக�ப்பை 
தவண்டும்.

மு்தலமைச்ெரின் அதிகோரஙகளும் 
்ணிகளும்

ைாநிலததின் உண்சையான நிர்வா�த 
தசலவரா�, முதலசைசைர் கபருைைவில் 
அதி�ாரங�சைப் கபறுகிைார் ைற்றும் பல 
கபாறுப்பு�சை நிசைதவற்றுகிைார். 
முதலசைசைரின் பணி�ள் பின்வருைாறு.

செயல்்ோடு  

குடியரசுததசலவரின் அதி�ாரங�ளுைன் 
ஆளுநரின் அதி�ாரங�சை ஒப்பிடு�. 
ஏதாவது தவறுபாடு�சை �ாண்கிைாயா?
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(i)  அசைசைர்�ள் குழுவின் தசலவர் என்கிை 
முசையில், முதலசைசைர். அதி� அதி�ாரம் 
க�ாண்ைவர். அசைசைரசவயின் பிை 
அசைசைர்�சை நியைனம் கையவதற்கு 
ஆளுநருககு பரிந்துசர வைஙகுகிைார். 
தைலும் அசைசைர்�சை பதவி நீக�ம் 
கையய அவருககு உரிசை உள்ைது. 

(ii)  அசைசைரசவ கூட்ைங�ளுககு அவர் 
தசலசை தாஙகுகிைார், தைலும் 
அரைாங�ததின் முககிய க�ாள்ச� 
முடிவு�சை எடுககிைார்

(iii)  அவர் அசைசைர்�ள் ைற்றும் ஆளுநருககு 
இசைதயயான ஒதர ஒரு இசைப்பா�ச 
கையல்படுகிைார். நிர்வா�ம் ைற்றும் 
ைட்ைங�ள் கதாைர்பா� எடுக�ப்பை 
தவண்டிய நைவடிகச��ள் குறிதத 
அசைசைரசவயின் அசனதது 
முடிவு�சையும் ஆளுநரிைம் 
கதரிவிககிைார்.

(iv)  ைட்ைைன்ைததில் க�ாண்டு வரதவண்டிய 
அசனதது ஆவைங�சையும், 
முன்வசரவு�ள், தீர்ைானங�ள் 
தபான்ைவற்சையும் அவர்  பரிசீலசன 
கையகிைார்.

(v)  அசனதது முககிய நியைனங�சையும் 
ஆளுநதர கையவதா� எழுததில் 
இருந்தாலும், நசைமுசையிலும் அததச�ய 
நியைனங�ள் அசனததுதை 
முதலசைசைரின் ஆதலாைசனயின்படிதய 
கையயப்படுகின்ைன. 

ைோநிலஅமைச்ெர்கள் குழு

அறிமுகம்

ஆளுநருககு  உதவியா�வும் ஆதலாைசன 
வைங�வும் முதலசைசைர் தசலசையில் 
அசைசைர்�ள் குழு நியமிக�ப்படுவசதப்பற்றி 
அரைசைப்பின் 163 (1)-வது உறுப்பு 
குறிப்பிடுகிைது. ஆனால் அரைசைப்பு 
விதி�ளின்படி, கநருக�டிச சூைலில் ஆளுநர் 
தநரடியா� ஆட்சிசய தைற்க�ாள்ை இயலும்.

ைததிய அசைசைர்�ள் குழுசவ 
தபான்தை  ைாநில அசைசைரசவக குழுவும் 

அசைக�ப்படுகிைது. ைட்ைைன்ைததில் 
கபரும்பான்சை பலம் க�ாண்ை �ட்சியின் 
தசலவதரா அல்லது கூட்ைணி �ட்சி�ளின் 
தசலவதரா முதலசைசைரா� ஆளுநரால் 
நியமிக�ப்படுகிைார். அசைசைரசவக குழுவில் 
உள்ை அசனதது அசைசைர்�ளும் 
முதலசைசைரின் அறிவுசரயின்படி ஆளுநரால் 
நியமிக�ப்படுகின்ைனர்.

 

ைோநில அமைச்ெரமவயின் ்்தவிககோலம்

அரைசைப்பின்படி ஆளுநரின்  விருப்பம் 
உள்ைவசர அசைசைர்�ள் பதவியில் 
கதாைரலாம். ஆனால் நசைமுசையில் 
முதலசைசைரின் விருப்பமுள்ைவசர 
அசைசைர்�ள் பதவியில் கதாைர்வர்.  
ஏகனனில் முதலசைசைரின் பரிந்துசரப்படிதய 
ஆளுநர் அசைசைர்�சை நியமிக�வும், பதவி 
நீக�ம் கையயவும் கையகிைார். எனதவ 
அசைசைர்�ள் தனிததனியா�வும் கூட்ைா�வும் 
முதலசைசைருககுப் கபாறுப்பானவர்�ள் 
ஆவர்.

ைோநில அமைச்ெரமவக குழு

ைாநில அசைசைரசவக குழு என்பது 
அசைசைரசவக குழு, துசை அசைசைர்�ள் 
ஆகிதயாசர க�ாண்ைதாகும். இவர்�ளின் 
அசைசைரசவக குழு எனப்படுதவார் 
முதலசைசைர் தசலசையில் ஓர் உட்குழுவா� 
கையல்படுவர். ைற்ை அசைசைர்�சை விை 
அசைசைரசவக குழுவில் உள்ை  
அசைசைர்�ள் முககியைானவர்�ள், 

செயல்்ோடு 

தமிழ்நாட்டில் இதுவசர முதலசைசைர்�ளின் 
பட்டியசல தயாரிக�வும்.

  அவர்�ள் அறிமு�ப்படுததிய 
நலததிட்ைங�சைப் பற்றிக கூைவும்.

  உங�ளுககு பிடிததைான 
முதலசைசைசரப் பற்றி சில வரி�ள் 
எழுதவும்.

  உங�ள் ைாநிலததில் க�ாண்டு 
வரப்பட்டுள்ை கபண்�ளுக�ான 
பிரததிதய� நலததிட்ைங�சைக கூைவும்.
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பிரபலைானவர்�ள். அசைசைரசவயின் 
ைார்பா� இறுதி முடிவு�சை, க�ாள்ச� 
முடிவு�சை அசைசைரசவக குழு எடுககிைது. 
இதன் முடிவு அசனதது அசைசைர்�சையும் 
�ட்டுப்படுததும்.

அருஞசெோறச்ோருள் 

 �முன் பமாழிதல்: ஒரு விருது, க�ௌரவம் 
அல்லது ததர்தலில் தபாட்டியிடுவதற்�ா� 
கபயசர முசையா� அறிவிததல்.

 �உறுதி பமாழி: ஒருவரின் எதிர்�ால 
நைவடிகச� அல்லது நைதசதசய உறுதி 
கையயும் விதததில் கபரும்பாலும் �ைவுளின் 
கபயரால் கூைப்படும் வாககுறுதி

 �ஊதியம்: ஒரு பணிக�ா� கிசைக�ப் கபறும் 
கதாச�

 �கண்்டன தீரமானம்: அரைசைப்பு பதவியில் 
உள்ை ஒருவருககு எதிரா� 
நாைாளுைன்ைததில் க�ாண்டு வரப்படும் 
தீர்ைானம்

 �ெதவிக் காலேம்: ஒரு பதவிககு ைட்ைப்படி 
அளிக�ப்பட்டிருககும் �ாலம்

 �கூடுவதறகான அழைப்பு: நாைாளுைன்ைம் 
அல்லது ைட்ைைன்ைம் கூடுவதற்�ா� 
குடியரசுததசலவர் அல்லது ஆளுநரால் 
விடுக�ப்படும் அசைப்பு

 �ஒத்தி ழவப்பு: நாைாளுைன்ைம் அல்லது 
ைட்ைைன்ைததின் கூட்ைத கதாைரினிசைதய 
சில அைர்வு�ள் தள்ளி சவக�ப்படுதல்

்ம்டப்்ோற்றல்

ைாநில அசைசைரசவக குழுவின் கூட்டு 
கபாறுப்பு பற்றிய வசரபைதசத 
உருவாக�வும்.

விவோ்தம் 

தசலசைச கையலர் ைற்றும் அசைசைரசவச 
கையலருககு இசையிலான ஒற்றுசை�ள் 
ைற்றும் தவறுபாடு�ள்.

 �மறுதலித்தல்: குடியரசுததசலவர் ைற்றும் 
ஆளுநருககு உள்ை ரதது கையயும் 
அதி�ாரம்

 �அவசரசசட்டம்: நாைாளுைன்ைம் அல்லது 
ைட்ைைன்ை கூட்ைத கதாைர் 
நசைகபைாததபாது, குடியரசுததசலவர் 
அல்லது ஆளுநரால் பிைப்பிக�ப்படும் 
ைட்ைம்

 �நீக்குதல்: ஒரு ைட்ைம், உரிசை அல்லது 
ஒப்பந்ததசத ைட்ைப்படி நீககுதல்

 �அலுவல் வழி தழலேழம: ஒருவர் 
ைட்ைப்பூர்வைா� வகிககும் பதவியின் 
�ாரைைா�, தவறு ஒரு பதவிககும் 
கபாறுப்பா� இருததல்

 �முன்பனடு: ஒரு குழு அல்லது கூட்ைததிற்கு 
தசலசை தாஙகி நைததிச கைல்லுதல்

 �அழமசசரின் துழை: ஒரு அசைசைர் 
தசலசை நிர்வா�  கபாறுப்தபற்றிருககும் 
துசை

 �அதிகார பூரவ ்ெசசாளர: ஒரு �ட்சி 
அல்லது அரைாங�ததின் ைார்பா� 
நியமிக�ப்பட்டிருககும் தபசைாைர்

 �ஒப்புரிழம உழ்டய: ஒதர ைாதிரி 
�ருததுசைய

 �ெழைசாறறு: கவளிப்பசையா� கதரிவிததல்

 �சட்டமன்ை கழலேப்பு: ஒரு ைட்ைைன்ைதசத 
முசைப்படி முடிதது சவததல்

 �சழெ ஒத்திழவப்பு: நாைாளுைன்ைம் 
அல்லது ைட்ைைன்ை கூட்ைத கதாைசர ஒரு 
குறிப்பிட்ை �ாலததிற்கு ஒததி சவததல்

 �முன்வழரவிறகான ஒப்புதல்: ைட்ை 
ைன்ைததால் ஏற்றுகக�ாள்ைப்பட்ை ஒரு 
முன்வசரவிற்கு குடியரசுததசலவர் 
அல்லது ஆளுநர் அளிககும் ஒப்புதல்

 �பவஸ்டமினிஸ்்டர முழை: இஙகிலாந்தின் 
கவஸ்ட்மினிஸ்ட்ைர் பகுதியில் ஆஙகிதலய 
நாைாளுைன்ைம் அசைந்திருப்பதால், 
அந்நாட்டு நாைாளுைன்ைமுசை 
கவஸ்ட்மினிஸ்ைர் முசை எனப்படுகிைது.
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ைதிப்பிடு்தல்

 �ஒறறுழம: ஒன்ைா� இசைந்திருததல்

 �் ேரழம: பிரிக� முடியாத ைற்றும் 
முழுசையான ஒரு ஒழுங�சைவு நிசல

 �ஒருழமப்ொடு: நாடு அல்லது ஒரு 
குழுவிற்குள் ஒவகவாருவருககும் 
இசைதயயான ஒததுசைப்பு ைற்றும் 
ஒற்றுசை 

 �வாக்கு சீடடு: ஒரு வாகக�டுப்சபப் பதிவு 
கையயப் பயன்படுததப்படும் ஒரு �ாகிதம்.

 �தீரமானம்: ஒரு ைட்ைைன்ைம் அல்லது ைற்ை 
முசையான கூட்ைததினால் ஒப்புக 
க�ாள்ைப்பட்ை �ருதது அல்லது 
விருப்பததின் ஒரு முசையான கவளிப்பாடு.

 �பவறறி்டம்: கைல்லுபடியா�ாத அல்லது 
ைட்ைபூர்வைா� பிசைப்பு இல்சல

 �சட்ட உரிழம கட்டழள: ஒரு குறிப்பிட்ை 
முசையில் கையல்படுவதற்�ா� 
க�ாடுக�ப்பட்டிருககும் அதி�ாரம்.

 �கூட்டணி: கூட்டு நைவடிகச�க�ான ஒரு 
தற்�ாலி� கூட்டு, குறிப்பா� அரசியல் 
�ட்சி�ள் இதன் மூலம் ஒரு அரைாங�தசத 
உருவாககுகின்ைன

 �சுயவிருப்புரிழம: ஒரு குறிப்பிட்ை 
சூழ்நிசலயில் என்ன கையய தவண்டும் 
என்பசத முடிவு கையய ைட்ைம் 
அளிததிருககும் சுதந்திரம்.

 �ஆடசி எல்ழலே: ஒரு அரசின் அதி�ாரபூர்வ 
எல்சல.

 �ஆக்கிரமிப்பு: தூண்டுதல் இல்லாைல் 
தாககும் நைவடிகச�

 �கலேகம்: ஒரு நிறுவப்பட்ை அரைாங�ததிற்த�ா 
அல்லது தசலசைகக�திரா�தவா 
ஆயுததைந்திய எதிர்ப்பு.

I. ெரியோன ்திமலத் ந்தர்வு செயயவும்

1. இந்தியாவின் குடியரசுததசலவர்

அ. இந்தியாவின் உண்சையான ஆட்சியாைர் 
ஆ. அரசின் அரைசைப்பு தசலவர் 
இ. ைாநில தசலவரா�வும், அரைாங�ததிற்கும் தசலசை வகிததார் 
ஈ. அரைாங�தசத உருவாககுகின்ை கபரும்பான்சை �ட்சியின் தசலவர்

2.  எவவாறு இந்தியாவின் குடியரசுததசலவர் தனது பதவிக�ாலம் முடிவசைவதற்கு முன்பு 
தனது அலுவல�ததிலிருந்து நீக�ப்பைலாம்?

அ. இந்தியாவின் தசலசை நீதிபதியின் உததரவின் தபரில் 
ஆ. நாைாளுைன்ைம் ைற்றும் ைாநிலச ைட்ைைன்ைங�ள் கூட்ைா� தீர்ைானம் 
     நிசைதவற்றுவதன் மூலம் 
இ. நாைாளுைன்ைததின் இரண்டு அசவ�ளில் �ண்ைன தீர்ைானம் நிசைதவற்றுவதன் 
     மூலம் 
ஈ. இந்திய உசை நீதிைன்ைததின் மூலம்

3.  குடியரசுததசலவரின் ைரைததின்தபாது குடியரசுத துசைததசலவர் எவவைவு �ாலம் 
குடியரசுததசலவர் பதவி வகிக�லாம்?

அ. குடியரசுததசலவர் வகிக�ாைல் மீதம் விட்டுச கைன்ை பதவிக �ாலம் வசர 
ஆ. அதி�பட்ைைா� 6 ைாதங�ள் 
இ. அதி�பட்ைைா� 1 வருைம் 
ஈ. அதி�பட்ைைா� 3 வருைங�ள்
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4. குடியரசுத துசைததசலவரின் ததர்தல் கதாைர்பா� யார் முடிவு கையகிைார்�ள்?

அ. உசை நீதிைன்ை தசலசை நீதிபதி 
ஆ. நாைாளுைன்ைம் 
இ. உசை நீதிைன்ைம் 
ஈ. குடியரசுததசலவர்

5. �ாபினட் அசைசைரசவயில் எந்த அசைசைர்�ள் உறுப்பினர்�ைா� உள்ைனர்?

அ. �ாபினட் தகுதியுள்ை அசைசைர்�ள் 
ஆ. அசைசைர்�ள் 
இ. துசை அசைசைர்�ள் 
ஈ. தைற்�ண்ை அசனவரும்

6.  குடியரசுததசலவருககும் அசைசைர்�ள் குழுவிற்குமிசைதயயான த�வல் கதாைர்பு பாலைா� 
இருப்பவர்_________.

அ. ைக�ைசவ ைபாநாய�ர் 
ஆ. பிரதைர் 
இ. எதிர்க�ட்சி தசலவர் 
ஈ. குடியரசுத துசைததசலவர்

7. ைக�ைசவயில் எததசன உறுப்பினர்�ள் உள்ைனர்?

அ. 542 
ஆ. 545 
இ. 540 
ஈ. 543

8. பாது�ாப்பு பசை�ளின் தசலசை அதி�ாரி யார்?

அ. பாது�ாப்பு அசைசைர் 
ஆ. இந்திய குடியரசுததசலவர் 
இ. பிரதைர் 
ஈ. தைற்�ண்ை எதுவும் இல்சல

9. ைாநிலங�ைசவசய தசலசை வகிதது நைததுபவர்

அ. ைக�ைசவ ைபாநாய�ர் 
ஆ. தசலவர் 
இ. குடியரசுததசலவர் 
ஈ. தசலசை அலுவலர்

10. ைாநிலங�ைசவயின் கைாதத உறுப்பினர்�ள்_________.

அ. 200 உறுப்பினர்�ள் 
ஆ. 250 உறுப்பினர்�ள் 
இ. 280 உறுப்பினர்�ள் 
ஈ. 300 உறுப்பினர்�ள்
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11. இந்திய அரைசைப்பின் கீழ், ைக�ைசவயின் நிசல

அ. ஒரு தாழ்ந்த நிசல 
ஆ. உயர்ந்த நிசல 
இ. ைாநிலங�ைசவககு ைைைான நிசல 
ஈ. தைற்�ண்ை எதுவும் இல்சல

12. பின்வரும் அவைர நிசல�ளில் எது இதுவசர அறிவிக�ப்பைவில்சல?

அ. ததசிய அவைரநிசல 
ஆ. அரைசைப்பு இயந்திரம் கையல்பைாததபாது அறிவிக�ப்படும் அவைரநிசல 
இ. நிதி கநருக�டியினால் உண்ைாகும் அவைரநிசல 
ஈ. அசனததும் ைை எண்ணிகச�யில் அறிவிக�ப்பட்டுள்ைன

13. இந்திய குடியரசுததசலவர் யாசர ைாநிலங�ைசவ உறுப்பினரா� ததர்வு கையகிைார்?

அ. இந்தியாவின் சுதந்திர தபாராட்ைததில் பஙத�ற்ைவர்�சை 
ஆ. தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓயவு கபற்ைவர்�சை 
இ. நாட்டிற்கு தகுதிவாயந்த தைசவசய கையதவர்�சை 
ஈ. �சல, இலககியம், ைமூ� தைசவ தபான்ைவற்றில் சிைந்து விைஙகுபவர்�சை

14. பிரதைர் எதன் தசலவர்?

அ. அரசு 
ஆ. அரைாங�ம் 
இ. அரசு ைற்றும் அரைாங�ம் 
ஈ. அரசுககும் அல்ல அரைாங�ததிற்கும் அல்ல

15. அசைசைரசவயின் உறுப்பினர்�ள் எஙகு கூட்ைா� கபாறுப்தபற்கிைார்�ள்?

அ. ைக�ைசவ 
ஆ. ைாநிலங�ைசவ 
இ. ைக�ைசவ ைற்றும் ைாநிலங�ைசவ 
ஈ. ைக�ைசவ, ைாநிலங�ைசவ ைற்றும் குடியரசுததசலவர்

II. பின்வரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககைோக ்திலளிககவும்

1.  ஆட்சிததுசை கபாருள் கூறு.  ைததிய அரசின் இரண்டு முககியைான உறுப்பு�சை கூறு.

2. ததர்தல் இை ஒதுககீடு எப்படி �ைககிைப்படுகிைது?

3. ைாநில அசைசைரசவ பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதவும்?

4. குடியரசுததசலவர் ஆட்சி பற்றி நீ �ருதுவது என்ன?

5. ைக�ைசவ ைற்றும் ைாநிலங�ைசவககு இசைதயயான தவறுபாட்சை கூறு?

6.  இந்தியாவின் குடியரசுத துசைததசலவரா� ததர்ந்கதடுக�ப்படுவதற்கு ததசவயான 
அடிப்பசை தகுதி�ள் யாசவ?

7. குடியரசுததசலவர் தனது பதவிப் பிரைாைததின்தபாது எடுககும் உறுதிகைாழி என்ன?
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III.பின்வரும் நகள்விகளுககு சுருககைோக ்திலளிககவும்

1. குடியரசுததசலவரின் பதவிக�ான ஊதியம், படி�ள் ைற்றும் ைலுச��ள் யாசவ?

2. குடியரசுத துசைததசலவரின் கபாறுப்பு�ள் ைற்றும் பணி�ள் குறிதது கூறு?

3.  குடியரசுததசலவர் எவவாறு ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார்? ததர்தல் இை ஒதுககீட்சைப் பற்றி 
சுருக�ைா� எழுது�?

4. அசைசைரசவயின் கூட்டு ைற்றும் தனிப்பட்ை கபாறுப்பு பற்றி குறிப்பு வசர�?

5. முதலசைசைரின் அதி�ாரங�ளும் கையல்பாடும் என்ன?‘

5. ைாநில அசைசைர்�ள் குழு பற்றி சிறு குறிப்பு வசர�?

6.  ஆளுநரின் நியைனம், பதவி �ாலம் ைற்றும் ைாநில அரசில் அவரது நிசல குறிதது எழுது�?

IV. பின்வரும் நகள்விகளுககு விரிவோக ்திலளிககவும்

1. குடியரசுததசலவரின் பணி�ள் ைற்றும் அதி�ாரங�ள் யாசவ?

2.  பிரதைரின் பணி�ள் ைற்றும் ைததிய அரசில் அவரது நிசல குறிதது விரிவா� விைககுங�ள்.

3. பிரதைரின் அலுவல�ததின் பணி�ள் என்ன?

4. ஆளுநரின் அதி�ாரங�ளும் பணி�ளும் பற்றி விரிவா�த தரவும்.

5. ைததிய அசைசைரசவக குழு பற்றி விரிவான ஒரு �ட்டுசர எழுதவும்.

  Gyanender Singh(2008), Indian Constitution and government, Omega 
Publications, New Delhi.

  J.C. Johari (2013), The Constitution of India: A Politico-Legal Study, Sterling 
Publishers Pvt. Ltd.,New Delhi.

  M. Laxmikanth(2008), Indian Polity, Tata Mcgraw-Hill Publishing company Ltd, 
New Delhi.

  B.S. Raman (2011), Constitution of India, United Publishers, Mangalore.

  Durga Das Basu (1997), Introduction to the Constitution of India, Prentice –Hall 
of India Pvt, Ltd.,New Delhi.

  J.C. Johari (2004), Indian Polity, Lotus Press, New Delhi.

நைறநகோள் நூல்கள் 
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இச்செயல்்ோடடின் மூலம் இந்திய 
ைோநிலஙகளின் மு்தல் அமைச்ெர்களின்  

ச்யர்கமள அறி்தல். 

்டி 1 ்டி 1 ்டி 1

இமணயச்செயல்்ோடு

ைோநிலத்தின் ்தமலமை

்டிகள்

படி 1:  கீழ்க�ாணும் உரலி/விசரவுக குறியீட்சைப் பயன்படுததி இசகையல்பாட்டிற்�ான 
இசையப் பக�ததிற்குச கைல்�. 

படி 2:  ‘PLAY QUIZ‘ என்பசதச கைாடுககு�.

படி 3:  ைாநிலததின் முதல் அசைசைரின் கபயசரச ைரியா�த ததர்வு கைய�.  
(எ.டு - TAMIL NADU)

உரலி :
https://www.sporcle.com/games/staarmaan/chief-ministers-of-india

*பைங�ள் அசையாைததிற்கு ைட்டும்.
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இந்திய நீதித்துறை4
  இந்திய நீதித்துறையின் இயல்பு மற்றும் முக்கியத்துவம்  

குறித்து விவாதித்்தல்.

  இந்திய நீதித்துறை உருவாக்்கம் குறித்து அறி்தல்.

  இந்திய நீதித்துறை அம்்சங்கறை ஆய்வு ச்சய்்தல்.

  அர்சறமபறபை விைக்குபைவரா்க நீதித்துறை பைஙற்க மதிபபீடு ச்சய்்தல்.

  நீதித்துறையின் சு்தந்திரத்ற்த மமம்பைடுத்தும் ்காரணி்கறை விவாதித்்தல்.

  நீதிமன்ைச் சீராய்வு, சபைாது நலன் வழக்கு மற்றும் நீதித்துறை ச்சயல்முறை 
ஆகியவற்றின் ்தன்றம மற்றும் முக்கியத்துவத்ற்த விைக்கு்தல்.

  அர்சறமபபு, நிரவா்கச் ்சட்டம் மற்றும் இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் ஆகியவற்றின் 
்தன்றம குறித்து ச்தரிந்து ச்காளைல்.

  இந்தியாவின் உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் அறமபபு, அதி்காரங்கள மற்றும் 
ச்சயல்பைாடு்கறை விைக்கு்தல்.

  உயர நீதிமன்ைங்கள மற்றும் கீழறம நீதிமன்ைங்களின் அறமபபு, 
அதி்காரங்கள,  ச்சயல்பைாடு்கள குறித்து ச்தரிந்து ச்காளைல்.

கறைலின் ந�ோககஙகள் Leanpub

நீதித்துறை சரியோக இயஙகுகிைது என்ைோல் என்்ன?

மக்்கள, ்சட்டமன்ைங்கள, ஆடசித்துறைறயவி்ட நீதித்துறையின் மீம்த அதி்கம் நம்பிக்ற்க 
ச்காணடிருபபைற்த நாம் பைாரக்கிமைாம். எபசபைாழுச்தல்லாம் அவர்களுற்டய உரிறம்கள 
மீைபபைடுகிைம்தா, அபசபைாழுச்தல்லாம் அவர்களுற்டய உரிறம்களும், ்தனிச்்சலுற்க்களும் 
பைாது்காக்்கபபைடும் எை நீதித்துறை மநாக்கி வருவ்தால் நம்பிக்ற்க ச்காணடிருக்கின்ைைர.

இந்திய உசச நீதிமன்ைம் குறிப்பிடத்்தகக 
நமறநகோள்

“உச்்ச நீதிமன்ைம், அறைத்து இந்திய 
நீதிமன்ைமாகும், ்கடசி அரசியலில் இருந்தும், 
அரசியல் ம்காடபைாடு்களில் இருந்தும் 
உறுதியா்க ்தனித்து நிற்கும். அது அரசு்கள 
மாறுவற்தக் குறித்து அக்்கறை 
ச்காளவதில்றல. நீதிமன்ைமாைது, அந்்த 
மநரத்தில் நற்டமுறையில் இருக்கும் 
்சட்டத்தின்பைடி, நிற்கிைது.  அறைவரின் மீதும் 
பைரிவு, நன்மதிபபு ச்காணடுளைது. எனினும் 
அது யாரு்டனும் அணி ம்சரவது இல்றல” -  
மாண்புமிகு திரு ஹரிலால் ஜே. கனியா, இந்திய 

முதல் தலலலம நீதிபதி.

நீதித்துறையாைது அர்சாங்கத்தின் 
மூன்று உறுபபு்களில் ஒன்ைாகும்,  மற்ை 
இரணடு  ்சட்டமன்ைமா்கவும், 
ஆடசித்துறையா்கவும் இருக்கின்ைை. 
நீதித்துறையாைது ்சட்டங்களுக்கு விைக்்கம் 
அளிபபைற்தயும், அர்சறமபறபை 
பைாது்காபபைற்தயும் பைணியா்கக் 
ச்காணடிருக்கிைது. அது நீதித்துறை 
நிரவா்கத்ற்த உறுதிபபைடுத்துகின்ைது.  ்தனி 
மனி்த உரிறம்கள, முன்னுரிறம்கள 
ஆகியவற்றின் மீது அரசு மற்றும் 
்தனிமனி்தர்கைால் மமற்ச்காளைபபைடும் 
மீைல்்களில் இருந்து பைாது்காபபு அளிபபைற்த 
உறுதிபபைடுத்துகிைது. சு்தந்திரமாை மற்றும் 
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1. பிறையோக திருககுைள் ஒப்புவித்்தல்.

ற்க்கலபபில் ஈடுபைட்ட மூன்று ்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிறணயா்க 100 திருக்குைள்கறை 
ச்தா்டரந்து 10 நாட்கள அபபைகுதியிலுளை குறிபபிட்ட ்தமிழாரசிரியர முன்பு ஒபபுவிக்்க 
மவணடுசமன்று நிபைந்்தறை விதித்து ்தமிழநாடு நீதிமன்ைம் பிபரவரி 2019 அன்று உத்்தரவிட்டது.

ஒரு நபைர மீது ்தாக்கு்தல் ந்டத்திய்தா்க மூன்று ்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மமடடுபைாறையம் 
நீதிமன்ைத்தில் ஆஜரபைடுத்்தபபைட்டைர. அபமபைாது, அவர்கள ்சாரபில் பிறணக் ம்காரபபைட்டது.  
பிறணயின் நிபைந்்தறையா்க அபபைகுதி அரசு ஆண்கள உயரநிறலபபைளளி ்தமிழாசிரியர முன்பு 
திைமும் 100 திருக்குைள்கள ஒபபுவிக்்க மவணடுசமன்று நீதிபைதி கூறிைார.

இவவாறு ச்தா்டரந்து 10 நாட்கள திருக்குைள ஒபபுவித்்தப பின்பு இறுதி நாளில் அந்்த 
மாணாக்்கர்களுக்கு ்சான்றி்தழ வழஙகும்பைடியும் நீதிபைதி அபமபைாது உத்்தரவிட்டார.

2. திருககுைறை ஆழமோகக கற்ப்தறகு வழிவகுத்்த மதுறை உயர் நீதிமன்ை கிறை

ச்சன்றை உயர நீதிமன்ைத்தில் மதுறர கிறை வழஙகிய தீரபபு்களில் ்தமிழ்க பைளளி்களில் 
திருக்குைறை ஆழமா்கக் ்கற்்க வழிவகுத்து அளித்்தத் தீரபபு முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த  
ஒன்ைாகும்.  மதுறரகிறை ்க்டந்்த 2017ஆம் ஆணடு ்தமிழநாடு அரசு பைளளிக் ்கல்வித்துறைக்கு 
அளித்்த உத்்தரவில் பைளளிப பைா்டத்திட்டத்தில் திருக்குைளின் 133 அதி்காரங்களில் 108 அதி்காரங்கள 
ம்சரக்்கபபை்ட மவணடும் என்று உத்்தரவிட்டது. இ்தன்மூலம் 2017-18 ்கல்வியாணடிலிருந்து 
மாணவர்கள 1050 திருக்குைள்கறையும் ்கற்கும் வற்கயில் ்தமிழநாடு அரசு ஆறணப 
பிைபபிபபை்தற்கு மதுறரகிறையின் உத்்தரவு வழிவகுத்்தது.  6 மு்தல் 12ஆம் வகுபபு வறர ்கல்வி 
பையிலும் மாணவர்கள முன்கூறிய திருக்குைள பைாக்்கள அறைத்ற்தயும் ்கற்பைது்டன் அ்தன் 
சபைாருளிறையும் ச்தளிவா்கப புரிந்து ச்காளவற்த உத்்தரவா்தம் ச்சய்யும்பைடியும் அது  
கூறியது.  இ்தன்மூலம் ்தற்மபைாது பைளளிக் ்கல்வி மாணவர்கள திருக்குைள பைாக்்கறை ்கற்று 
ஆழமா்கப புரிந்து வருகிைார்கள.

்தமிழில் பைணற்டய இலக்கியங்களில் உலகின் 60-க்கும் மமற்பைட்ட சமாழி்களில் 
சமாழியாக்்கம் ச்சய்யபபைட்ட இலக்கியம் திருக்குைள ஒன்மையாகும்.

திருககுைள் நிகழ் 
ஆய்வு
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இருந்்தது, வழக்கு்களில் அவர வாரத்ற்தமய 
உயரந்்த நீதியா்கவும் இறுதித் தீரபபைா்கவும் 
இருந்்தது.

எனினும், கிராமபபுைங்களில் 
சபைரும்பைாலாை வழக்கு்கள ்சாதி அறமபபு்கள 
அல்லது உளைாடசி நிரவா்க அறமபபு்களின் 
்சட்டத்திட்டங்களின் மூலமா்கமவ தீரக்்கபபைடடு 
வந்்தை. ம்த்சத் துமரா்கம் மபைான்ை மி்கத் 
தீவிரமாை வழக்கு்கள மடடும் அர்சறவயின் 
பைாரறவக்கு ச்காணடு ச்சல்லபபைட்டை. அஙகு 
முறையாை ்சட்ட அறமபபு அல்லது  
நீதித்துறை வழிமுறை இருந்்ததில்றல.  
சபைரும்பைான்றமயாை மநரங்களில் குற்ைம் 
்சாட்டபபைட்டவர, ்தான் குற்ைமற்ைவர என்பைற்த 
ஆ்தாரங்கள, ்சாடசியங்கள மூலமா்க நிரூபிக்்க 
மவணடும்.  அல்லது தீக்குளித்்தல், ்தணணீரில் 
மூழகு்தல், விஷம் அருந்து்தல் மபைான்ை 
்கடும்ம்சா்தறை்களுக்கு ்தன்றை ஆடபைடுத்திக் 
ச்காளளு்தல் மூலமா்க ்தாம் குற்ைமற்ைவர 
என்பைற்த நிரூபிக்்க மவணடும்.  ்தண்டறை்கள 
(்தண்டறை முறை) மி்கவும் ்கடுறமயா்க 
இருந்்தது. மமலும், ்காடடுமிராணடித்்தைம் 
ச்காண்ட்தா்க இருந்்தது. இ்தற்கு பைரி்காரம் 
என்பைது வழக்்கத்தில் இல்றல. ்கற்சயடி, 
பிரம்பைடி, முழங்கால்்கறைத் துணடித்்தல், 
்கழுமரத்தில் ஏற்று்தல், அடிறமபபைடுத்து்தல், 
ச்சாத்துக்்கறை பைறிமு்தல் ச்சய்்தல், நாடு 
்க்டத்து்தல், ்தறலறய துணடித்்தல், யாறை 
மூலம் ்தறலறய இ்டரச்ச்சய்்தல் மற்றும் 
மிதிக்்கச் ச்சய்்தல் மபைான்ை ்தண்டறை்கள 
குற்ைவாளி்களுக்கு வழங்கபபைட்டை.  அரசு்கள 
பிராமணர்களின் ்தாக்்கத்தின் கீழ வந்்த 
பின்ைர, ஸ்மிருதி்கள அடிபபைற்டயில் 
வி்சாரறண ந்டத்்தபபைடடு, ்தண்டறை்கள 
வழங்கபபைட்டை.

அக்்காலத்தில் மனுஸ்மிருதி, நார்தர 
ஸ்மிருதி, யக்்ஞவாக்கியர ஸ்மிருதி 
மபைான்ைறவ இருந்்தை, அவற்றுள  
“மனுஸ்மிருதி” அடிபபைற்டயா்க இருந்்தது.   
இந்்த ஸ்மிருதி்கள சபைாதுவா்க வரணம்.  
்சாதிபைடிநிறலச் ்சமூ்க அறமபறபை உயரத்திப 
பிடிபபை்தா்க இருந்்தை. “்சட்டத்தின் முன் 
அறைவரும் ்சமம்” என்ை ்கருத்து 
இருந்்ததில்றல. பிராமணர்கள சபைரும்பைாலும் 
்த ண ்ட ற ை ்க ளி லி ரு ந் து 
பைாது்காக்்கபபைடடிருந்்தைர. எந்்தவி்தத்திலும் 

பைாகுபைா்டற்ை நீதித்துறைறய உருவாக்குவது 
ஒரு நா்கரி்க அரசு ச்சயல்பைடுவ்தற்கு முன் 
நிபைந்்தறையாகும். இந்தியா மபைான்ை  
கூட்டாடசி அரசு முறை ச்காண்ட நாடு்களில் 
கூட்டாடசியின் பைாது்காவலைா்கவும்,  மத்திய,  
மாநில  அர்சாங்கங்களுக்கிற்டமய எழும் 
அதி்கார வரம்பு ்கருத்துமவறுபைாடு்களுக்குத் 
தீரவு ்காணபை்தைாலும் நீதித்துறை மி்கவும் 
முக்கியத்துவம் சபைறுகிைது. 

4.1  இந்திய நீதித்துறையின் ்பரிைோம 
வைர்சசி

 ்பணறடய இந்தியோவில் நீதிமுறையறமப்பு

இந்தியா பைல்மவறு இைங்கள, 
பைணபைாடு்கள, சமாழி்கள மற்றும் அரசியல், 
்சமூ்க அறமபபு்கறை ச்காண்ட ஒரு 
துறணக்்கண்டமா்க இருக்கிைது.  இந்தியாவின் 
பைணற்டய ்காலத்திலும் மற்றும் 
இற்டக்்காலத்திலும் அரசு எந்்த ஒரு 
ஆடசித்துறையிலிருந்தும் நீதித்துறை 
பைணி்கறைப பிரித்து றவக்்கபபை்டவில்றல.  
மவ்த்காலத்தின்மபைாது (குலபைா (அ) குலபைாம்டா), 
குடும்பைத் ்தறலவனின் அதி்காரமாைது மன்ைர 
வழி குறுக்கீடு்களிலிருந்து 
பைாது்காக்்கபபைடடிருந்்தது; அம்தமபைால் கிராமா, 
ம்தாபைா, றவசியா, ஜைம் மற்றும் ்கைம் மபைான்ை 
குலவற்கபபைட்ட மற்றும் இைக்குழு 
அறமபபு்களும் ்தன்ைாடசி சபைற்றுத் தி்கழந்்தை.   
பைணற்டய இந்திய முடியாடசி்களில் நீதித்துறை 
அதி்காரத்தில் அர்சமர உயரநிறலயில் 
இருந்்தார. அர்சர நிறைத்்தம்த ்சட்டமா்க 

குழு சசயல்்போடு 

இந்்த பைா்டபபைகுதியில் ச்காடுக்்கபபைடடுளை 
மூன்று வழக்கு ஆய்வு்கறை ்கவைமா்கப 
பைடித்்த பிைகு ஒரு நீதிபைதியின் ்தகுதி குறித்து 
விவாதிக்்கவும். எபபைடிபைட்ட நபைர ஒரு நல்ல 
நீதிபைதியா்க உருவா்க முடியும்? ஒரு 
நீதிபைதிறய நியமைம் ச்சய்வ்தற்கு முன் 
அவர எபபைடிபபைட்டவரா்க இருக்்க மவணடும் 
என்பைற்த ஐந்து உறுபபிைர்கள ச்காண்ட 
ஒரு குழுறவ உருவாக்கி ்கலந்துறரயாடி 
அ்தறை 250 வாரத்ற்த்களுக்கு மி்காமல் 
எழுதி அ்தறை வகுபபைறை அறிவிபபு 
பைலற்கயில் ்காடசிபபைடுத்்தவும்.
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பைஞ்சமர்களும் நியாயமாை வி்சாரறணக்கும்,  
நியாயமாை ்தண்டறை்களுக்கும் ்தகுதி 
இல்லா்தவர்கள ஆைார்கள. வரத்்த்கத் 
்த்கராறு்கள சபைரும்பைாலும் வணி்கக் குழு 
மூலம் தீரக்்கபபைட்டை. அற்தபமபைாலமவ 
ஒவசவாரு ற்கவிறைக் ்கறல்ஞர்கள குழுவும் 
்தங்களுற்டய ச்சாந்்த பிரச்்சறை்கறைத் 
தீரத்துக்ச்காளை ற்கவிறை்ஞர்கள 
்சங்கத்ற்தத் ்தமக்குள றவத்து ச்காண்டைர.  
பைல்லவர,  பைாணடிய, ம்சாழர்கால ம்கா்சறபை்கள 
நீதி வி்சாரறண நற்டமுறை்களிலிருந்து 
பிராமணர்கறைப பைாது்காத்்தை.  
ம்கா்சறபை்களின்  வாரியம் (்தரம வாரியங்கள, 
நியாய வாரியம்) ம்கா்சறபை்களுக்குள 
எழும்பிரச்்சறை்கறை தீரத்து றவத்்தை.   
உளளூர அறமபபு்கைாை ஊர, ஊரார, 
ந்கரத்்தார  மபைான்ைறவ அவர்களுக்கு உரிய 
நீதித்துறை ஏற்பைாடு்கறைக் ச்காணடிருந்்தைர.

அம்சா்கப மபைரரசு மபைான்ை புத்்த 
மபைரரசு்கள சபைரும்பைாலும் ஸ்மிருதி 
முறை்கறை புைம்்தளளிை.  நீதி வழக்கு்களில் 
்சமூ்கக் குழுக்்களுக்கிற்டமய ஓரைவுக்குச் 

்தைோசு முறை: ஒரு ்தராசில் ஒரு பைக்்கம் ஒரு 
பைறை ஓறல ்கடடு றவத்துவிடடு 

இன்சைாரு பைக்்கம் குற்ைம் ்சாட்டபபைட்டவர 
அமரும்பைடியா்க ச்சய்யபபைடடு ்தராசு 

்சமமா்க இருக்கும்பைடி மவணடிக் 
ச்காளளுபபைடுகிைார்கள. மவணடு்தலுக்கு 

பிைகும் அவர இருக்கும் ்தராசின் பைகுதி  
கீமழ வந்து விட்டால் அவர குற்ைம் 
ச்சய்்தவர என்று அறிவிபபைார்கள. 

�ஞ்சு அருந்தும் நசோ்தற்ன: 
இம்முறையில் 

குற்ைம்்சாட்டபபைட்டவருக்கு நஞசு 
அருந்தும்பைடியா்க 

ச்சய்யபபைடுவார,  அந்்த நபைருக்கு 
எந்்த தீய விறைவும் 

ஏற்பை்டவில்றல என்ைால் அவர 
குற்ைமற்ைவர எை ்கரு்தபபைடுவார.

குலுககல் நசோ்தற்ன: குற்ைம் 
்சாட்டபபைட்டவர ஒரு ச்தாகுபபில் 

இருந்து ஒன்றை எடுத்து 
்தரும்பைடி ம்கடடுக் 

ச்காளைபபைடுவார. அதில் 
அவருக்கு “்தரம ்கடடு” 
வந்திருந்்தால்  அவர 

குற்ைமற்ைவரா்க ்கரு்தபபைடுவார.

ஊறறுநீர் நசோ்தற்ன முறை: இஙகு குற்ைம் ்சாட்டபபைட்டவர நஞசு மபைான்ை நீறர குடிக்கும்பைடியா்க 
ச்சய்யபபைடுவார, அவர உைறிைால் அவர குற்ைம் ச்சய்்தவராவார அல்லது குற்ைத்ற்த அந்்த நபைர ஒத்துக் 
ச்காண்டவராவார. 

அரிசி ்தோனிய நசோ்தற்ன: 
இம்முறையில் குற்ைம் 

்சாட்டபபைட்டவர உமி நீக்்கபபை்டா்த 
சநல் ்தானியத்ற்த சமன்று ்சாபபிடும் 

பைடியா்க ச்சய்யபபைடுவார,  
அவருற்டய வாயில் இரத்்தக்்கறை 

்காணபபைட்டால் அவர குற்ைம் 
ச்சய்்தவர என்று அறிவிக்்கபபைடுவார.

ச�ருப்பு நசோ்தற்ன 
குற்ைம் ்சாட்டபபைட்டவர 

தீயின் நடுமவ ந்டந்து வர 
ச்சய்யபபைடுவார. அந்்த 
நபைர எந்்த தீ ்காயமும்  

அற்டயவில்றல என்ைால் 
மடடுமம அவர 
குற்ைமற்ைவரா்க 
்கரு்தபபைடுவார.

்தணணீர் முறை : ச்தய்வ 
சிறலறய சுத்்தபபைடுத்துவ்தற்கு 
உளை நீறர, குற்ைம் கூறிைால் 
குற்ைம் ்சாட்டபபைட்டவர அற்த 
குடிக்கும்பைடி ச்சய்யபபைடுவார,  
அ்தறை ச்தா்டரந்து வரும் 14 
நாட்களுக்குள குடிக்கும்வறர 

அவருக்கு எந்்த ம்க்டாை பைாதிபபும் 
ஏற்பை்டவில்றல என்ைால் அவர 

குற்ைமற்ைவர எை ்கரு்தபபைடுவார.

கடும் நசோ்தற்னகள்

பிராமணர்கள, அவர்கள ச்காடிய குற்ைங்கறை  
ச்சய்துவிட்டாலும் உ்டல் ரீதியாை 
துன்புறுத்்தல், உறுபபு நீக்்கம் ச்சய்்தல், 
்கழுமரத்தில் ஏற்றுவது, மரண்தண்டறை 
ஆகியவற்றில் இருந்து விதிவிலக்கு 
ச்சய்யபபைடடிருந்்தார்கள. மற்சைாருபுைம் 
ஒடுக்்கபபைட்ட ்சாதியிைறர ்கடுறமயாை 
துன்பைங்களுக்கும் மற்றும் உச்்சபைட்ச 
்தண்டறை்களுக்கும் உளைாக்்கபபைட்டைர.  
்சாதி அடிபபைற்டயிலாை ச்தாழில்்கறை 
மாற்றிக் ச்காளவது என்பைது மி்கக்  ச்காடிய 
குற்ைமா்க (Varna Sangraha) ்கரு்தபபைட்டது.

அரத்்த்சாஸ்திரம் குற்ைங்கள நி்கழவற்த 
்கடடுபபைடுத்துவது என்ை சபையரில் அைவுக்கு 
அதி்கமாை ்தண்டறை்கறைப பைரிந்துறரத்்தை.  
குற்ைவாளி்கள மீது அபைரா்தங்கள விதிபபைது, 
ச்சாத்துக்்கறை பைறிமு்தல் ச்சய்வது 
மு்தன்றமயாை அரசு வருமாைமா்க இருந்்தை.   
ஸ்மிருதி்கள சபைண்கறை கீழநிறல 
மனி்தர்கைா்கமவ ந்டத்தியது. வாரிசுரிறம 
விவ்காரங்களில் சபைண்களுக்கு எதிராை 
பைாகுபைாடடு்டன் தீரபபைளித்்தைர. சூத்திரர்களும்,  
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அதி்காரம் ச்காண்டவர்கள ஆவர. அவர்கள 
கீழக்்கண்ட ்தகுதி நிறல்களில் இருந்து நீதி 
நிரவா்கத்ற்த ந்டத்திைர. அவற்றின் சபையர்கள 
பின்வருமாறு;

  திவான்-இ- குவா்சா (நடுவர),

  திவான்-இ-ம்சலிம்  
(அதி்காரத்துவத்தின் ்தறலவர) மற்றும்

  திவான்-இ-ரியா்சத் (்தறலறம ்தைபைதி).

இற்டக்்கால இந்தியாவில் நிரவா்க 
அறமபபுமுறை்கமை நீதித்துறை 
அறமபபு்கைா்க வற்கபபைடுத்்தபபைடடிருந்்தை.  
நீதிமன்ைங்களின் அதி்கார வரம்பைாைது 
்தறலந்கரம், மண்டலம், மாவட்டம், பைர்காைா 
(வட்டம்) மற்றும் கிராமம் எை நிலபபைரபபு 
அடிபபைற்டயில் ச்தளிவா்க பிரிக்்கபபைடடிருந்்தது.   
சபைாதுவா்க, சுல்்தாைத்தின் ்தறலந்கரில் 
கீழக்்கண்ட ஆறு வற்கயாை நீதிமன்ைங்கள 
நிறுவபபைடடு இருந்்தை.  

  மன்ைர நீதிமன்ைம்

  மமல்முறையீடடு உச்்ச நீதிமன்ைம்  
(திவான் – அல் – ம்சாலிம்)

  குடிறமயியல் வழக்குக்கு உச்்ச நீதிமன்ைம் 
(திவான் – இ – ரி்சாலட)

  மாநிலத் ்தறலறம நீதிபைதி நீதிமன்ைம்  
(்சத்மர ஜ்கான் நீதிமன்ைம்)

  ்தறலறம நீதிபைதி நீதிமன்ைம்

  ம்த்சத்துமரா்க வழக்கு்கள நீதிமன்ைம் 
(திவான் – இ – ரியா்சட)

மன்ைர நீதிமன்ைம் சுல்்தாைால் 
்தறலறமமயற்று ந்டத்்தபபைட்டது. இந்்த 
நீதிமன்ைம் அ்சல் அதி்காரவரம்பு (Original 
Jurisdiction) மற்றும் மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைம் எை இரணடும் ச்காண்ட 
அறமபபைா்கச் ச்சயல்பைட்டது. நீதி நிரவா்கத்ற்தப 
சபைாருத்்தவறர இதுமவ உச்்சபைட்ச 
மமல்முறையீடடுத் தீரபபைாகும். முபதி 
(்சட்டவல்லுைர) எைபபைடும் ்சட்டவல்லுைர்கள 
சுல்்தானுக்கு உ்தவியளித்்தைர.

்சமமா்க ந்டத்்தபபைட்டை. அம்சா்கர ச்காடிய 
்தண்டறை்கறை நீக்கிைார. மமலும், அவர 
்தைது அதி்காரி்களி்டம் ற்கதி்களி்டத்தில் 
மி்கவும் மனி்தாபிமாைம் உற்டயவர்கைா்கவும், 
்கருறண உளைவர்கைா்கவும் இருக்கும்பைடி 
அறிவுறுத்திைார. சிலபபைதி்காரத்தில் 
ம்காவலன் தூக்கிலி்டபபைடும் ்சம்பைவமாைது 
நீதித்துறை ச்சயல் முறையிலுளை 
குறைபைாடு்கறை சவளிபபைடுத்துகிைது.   
நீதித்துறையில் உயர அதி்காரி்கள 
அைசநறியு்டன் ந்டந்து ச்காளை மவணடும் 
என்று இலக்கியங்கள வலியுறுத்திைாலும்,  
நீதி வழக்கு வி்சாரறண்களில் வரம்பு மீறி 
ந்டந்து ்தண்டறையில் இருந்து விதிவிலக்கு 
ச்காடுபபைம்தா அல்லது அநீதியாை 
்தண்டறை்கறை வழஙகியிருபபைற்தமயா  நாம் 
அடிக்்கடி ்கணடிருக்கிமைாம். பைணற்டய 
இந்தியாவில் ்சட்டத்தின் ஆடசி அஙகு இருந்்தது 
இல்றல,  ஆைால் அதி்காரம் ச்காணம்டாரின் 
ஆடசிறயமய நாம் ்காணகிமைாம். 

இற்டக்்கால இந்தியாவில்,  முஸ்லீம் 
ஆடசியாைர்கள ஒருவி்த ்தனித்்தன்றம 
ச்காண்ட சூழநிறலறய  எதிரச்காண்டைர.  
அஙம்க அவர்கள ஆடசியின் கீழ வாழந்்த 
மக்்கள சபைரும்பைான்றமயாமைார 
முஸ்லீமல்லா்தவர்கள. முஸ்லீம் மற்றும் 
முஸ்லீம் நலன்்கள ்சாரந்்த வழக்கு்களில் 
இஸ்லாமிய ்சட்டங்கறை பையன்பைடுத்திைர.   
அம்தமநரம், முஸ்லீம் அல்லா்தவர்களின் 
்சமூ்க-ம்த விவ்காரங்களில் ்தறலயி்டா 
ச்காளற்கக்கு முன்னுரிறம அளித்்தைர.  
அஙச்கல்லாம் கிராமபபுை பைாரம்பைரிய 
வி்சாரறண முறைறய ஏற்ைைர. முஸ்லீம் 
ஆடசியாைர்கள குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் வழக்கு்கறை மி்கவும்  
்சரியா்க மவறுபைடுத்திக் ்காடடியிருந்்தைர.  
ஒவசவாருவருக்கும் மவறுபைட்ட முறை்கறைக் 
ற்கயாண்டைர.  எனினும், இறைபபைழி மபைான்ை 
வழக்கு்களில் மி்கவும் ச்காடிய ்தண்டறை்கறை 
குற்ைம் ்சாட்டபபைட்டவருக்கு அளித்்தைர.

4.2  இறட கோலத்தில் இந்தியோவில் 
நீதித்துறை அறமப்பு

இற்டக்்கால இந்தியாவில் மபைரரற்ச 
நிரவகிக்கும் சுல்்தான்/சுல்்தாைா ஆகிமயாமர 
நீதி நிரவா்கத்ற்த நிரவகிக்கும் உச்்சபைட்ச 
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திவான்-அல்-ம்சாலிம் மற்றும் 
திவான்-இ-ரி்சாலட நீதிமன்ைங்கள முறைமய 
ம்த்ச துமரா்க வழக்கு்கள மற்றும் 
மமல்முறையீடடு வழக்கு்கறை வி்சாரிக்கும் 
உச்்ச நீதிமன்ைங்கைாகும்.

இந்்த நீதிமன்ைங்கள அலுவல்க ரீதியா்க 
சுல்்தாைால் ்தறலறம ்தாஙகி ந்டத்்தபபை்ட 
மவணடும் எனினும், அவர அதி்கமா்க 
குற்ைவியல் நீதி வி்சாரறண்களின்மபைாது 
மடடுமம ்கலந்து ச்காண்டார. சுல்்தான் 
இல்லா்தமபைாது குவாசி-உல்-கு்சாட எனும்  
அரசின் நீதிமன்ை ்தறலறம அலுவலர 
்தறலறம ்தாஙகி ந்டத்துவார. ஆைால்,  
பின்ைர ்சத்மர ஜ்கான் எனும் அலுவலர  
பை்தவி உருவாக்்கபபைடடு நீதித்துறையின் 
உணறமயாை ்தறலறம அலுவலரா்க 
ச்சயல்பைட்டார. இந்்த ்சத்மர ஜ்கான்  
நீதிமன்ைமும் மற்றும் ்தறலறம நீதிபைதி 
நீதிமன்ைமும் பின்ைர அலாவுதீன் கில்ஜி 
ஆடசியில் இறணக்்கபபைடும்வறர 
நீண்ட்காலமா்கத் ்தனித்ம்த இயஙகிை.  
்தறலறம நீதிபைதியின் நீதிமன்ைம் குடிறமயியல் 
மற்றும் குற்ை வழக்கு்கறைக் ற்கயாண்டது.  
்தறலறம நீதிபைதியின் கீழ திைறமயாை,  
மநரறமயாை, மதிக்்கபபைட்ட உ்தவி நீதிபைதி்கள 
நியமிக்்கபபைட்டைர. முபதி, பைணடிட, 
சமாக்்டாசிப (அரசு வழக்்கறி்ஞர ்தரபபு) 
்தாத்பைாக் (நிரவா்க அலுவலர)  மபைான்ை 
அலுவலர்கள ்தறலறம நீதிபைதியின் 
நீதிமன்ைத்து்டன் இறணக்்கபபைடடிருந்்த 
அலுவலர்கள ஆவர. திவான்-இ-ரியா்சத் 
சபைரும் ம்த்ச துமரா்க வழக்கு்கறை வி்சாரிக்கும் 
நீதிமன்ைம் ஆகும்.

4.3  �வீ்ன இந்தியோவில் நீதித்துறை 
அறமப்பு

கிழக்கிந்திய ்கம்சபைனி 1600 ஆணடு 
மு்தலாம் ராணி எலி்சசபைத்தின் ்சா்சை 
்சட்டத்தின் மூலம் பைதிவு ச்சய்யபபைட்டது.   
கிழக்கிந்திய ்கம்சபைனி வரத்்த்கம் 
மமற்ச்காளைத் ம்தறவயாை ஒழுஙகு 
முறை்கள மற்றும் அஙகீ்காரத்ற்த அரசு 
அளித்்தது.  ம்தராஸ் நிரவா்கத்ற்தப 
சபைாருத்்தவறர 1661-ஆம் ஆணடு  ்சா்சை 
்சட்டம் ஒரு ஆளுநர அவரு்டன் ்தலா ஒரு 
குடிமயற்ைபபைகுதிக்கு ஒரு உறுபபிைர என்ை 

அடிபபைற்டயில் ஒரு குழுநியமிக்்க வழி 
வகுத்்தது. இக்குழுமவ வழக்கு்கறை 
வி்சாரித்்தது.  கிழக்கிந்திய ்கம்சபைனி குறிபபைா்க 
ம்தராஸ் பைகுதியில் ஒரு ஆளுற்க ்சக்தியா்க 
உருவாைது. இஙகு ஏற்ச்கைமவ இயஙகிய 
உளளூர நீதி நிரவா்க முறைறயப பின்பைற்றும் 
வற்கயில் உளநாடடு விவ்காரங்களில் 
்தறலயி்டாக் ச்காளற்கறயக் ்கற்டபபிடித்்தது. 
இஙகிலாந்து ்சட்டத்தின்பைடி ஆளுநரும் 
அவருற்டய ஆடசிகுழுவும் குடிறமயியல், 
குற்ை வழக்கு்கறைத் தீரமானிபபை்தற்கு 
அதி்காரமளிக்்கபபைட்டை.  எனினும் உளநாடடு 
வழக்கு்களில் உளளூர பைாரம்பைரிய முறை்கமை 
பின்பைற்ைபபைட்டை. இஙகிலாந்து அர்சால் 
வி்சாரிக்்கபபைட்ட மு்தல் வழக்கு அச்சன்டிைா 
வழக்கு ஆகும். 

1665-ஆம் ஆணடு இந்்த வழக்கு ந்டந்்தது. 
அபமபைாது, பைாக்ஸ் க்ராபட ஆளுநரா்க 
இருந்்தார. 1678-ஆம் ஆணடு ஸ்டிசரய்ன்ஷாம் 
மாஸ்்டர என்பைவர ஆளுநரா்க நியமைம் 
ச்சய்யபபைட்டது, ம்தராஸ் நீதிமுறை அறமபபு 
மறுசீரறமபபு ச்சய்யபபைடுவ்தற்குக் 
்காரணமாைது. ஆளுநரும் அவருற்டய 
குழுவும் ம்சரந்து நீதி வழஙகும் அதி்காரம் 
ச்காண்ட உயர நீதிமன்ை ஆடசி குழுவா்க 
மாறியது.  ஆஙகிலம் நீதிமன்ை சமாழியா்க 
அறிவிக்்கபபைட்டது. வணி்கர்கள ்க்டலில் 
மமற்ச்காளளும் குற்ைங்கறை வி்சாரிக்்க ஒரு 
்க்டற்பைற்ட நீதிமன்ைம் நிறுவ 1683-ஆம் ஆணடு 
்சா்சை ்சட்டம் வழிவகுத்்தது. 1687-ஆம் ஆணடு 
்சா்சை ்சட்டம் ம்தராஸ் மாந்கராடசி 
அறமபபை்தற்கு கிழக்கிந்திய ்கம்சபைனிக்கு 
அதி்காரமளித்்தது.  அம்தாடு மமயர நீதிமன்ைம் 
இறணக்்கபபைட்டது. இதுமவ ம்தராஸ் ந்கரத்தின் 
நீதிமன்ைமா்க (வழக்கு மன்ைம்) இயஙகியது. 

பைம்பைாயின் நீதி நிரவா்கத்ற்தப 
சபைாருத்்தவறர, பைாம்மபை மீது கிழக்கிந்திய 
்கம்சபைனி நீதிதுறை அதி்காரம் ச்சலுத்்த 1668 
ஆம் ஆணடு ்சா்சை ்சட்டம் அதி்காரம் 

சசயல்்போடு 

திருமதி. அச்சன்டியா்தவாஸ்  
என்ை வழக்கிறை மமலும் பைடிக்்கவும். இது 
ம்தராஸில் ஆஙகிமலய நீதிபைதி வி்சாரித்்த 
மு்தல் வழக்்காகும்.
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அளித்்தது.  1672-ஆம் ஆணடு பிர்க்டைம், 
ஆஙகிமலயச் ்சட்டத்ற்த பைம்பைாயில் 
அறிமு்கபபைடுத்தியது. மமலும், பைம்பைாய் 
நீதிவழஙகும் அதி்காரம் ச்காண்ட நீதித்துறை 
புதிய மத்திய நீதிமன்ைத்ற்த நிறுவியது.  
ஆஙகில ்சட்டத்தின் பையன்பைாடு என்பைது 
ஜமராபபியர்கள மற்றும் ஜமராபபியர்கள 
நலன்்கள ்சாரந்்த விவ்காரங்களுக்கு 
சபைாருந்்தக் கூடிய்தாகும்.  இந்்த 
நீதிமன்ைமாைது குடிறமயியல், குற்ைவியல் 
மற்றும் நிரூபிபபு வழக்கு்களில் 
அதி்காரவரம்றபைச் ச்சயற்பைடுத்தியது.  மமலும் 
குற்ைச் ்சட்டங்கறை நிரவகிக்்க அறமதிக்்காை 
நீதிபைதி்கள நியமைம் ச்சய்யபபைட்டைர.  
அ்தன்பிைகு ்சாடசியங்கறை வி்சாரறண 
ச்சய்யவும், ச்தா்டக்்கநிறல வி்சாரறண்கள 
ச்சய்யவும், வழக்கு்கள நீதிமன்ைத்ற்த மநாக்கி 
ச்காணடு ச்சல்லபபைட்டை.  எனினும் சித்தி 
யாக்கூப எனும் மு்கலாய ்க்டற்பைற்ட 
்தைபைதியின் பைற்டசயடுபபு 1690-ஆம் ஆணடு 
பைம்பைாயில் நீதிமன்ைம் ்கறலக்்கபபை்டக் 
்காரணமாகியது.  12 ஆணடு்களுக்குப பிைகு, 
1718 ஆம் ஆணடு மீணடும் நீதிவழஙகும் 
அதி்காரம் ச்காண்ட நீதிமன்ைம் 
புதுபபிக்்கபபைட்டது.  இந்்த நீதிமன்ைம் 
குடிறமயியல் மற்றும் குற்ைவியல் வழக்கு 
விவ்காரங்கள மீ்தாை வி்சாரறை ந்டத்்த 
அதி்காரம் ச்காண்ட்தாகும்.  இந்்த 
நீதிமன்ைமாைது வாரத்திற்கு ஒரு முறை 
கூடிைாலும், துரி்தமாை வி்சாரறைக்கும் 
பைாகுபைா்டற்ை தீரபபு்களுக்கும் பு்கழ சபைற்ை்தா்கக் 
்கரு்தபபைடுகிைது.

்கல்்கத்்தா மா்காணத்ற்தப சபைாருத்்தவறர, 
ஆளுநருக்கும், அவருற்டய ஆடசிக் 
குழுவுக்கும் நீதித்துறை அதி்காரங்கள 
வழங்கபபைடடிருந்்தை.  குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் விவ்காரங்கறைப சபைாருத்்தவறர, 
கிழக்கிந்திய ்கம்சபைனியாைது ஏற்்கைமவ 
வழக்்கத்திலிருந்்த மு்கலாய நீதித்துறை 
நிரவா்க முறைறயமய பின்பைற்றியது.  
ஆஙகிமலமய மாவட்ட ஆடசியரால் மூன்ைாம் 
நடுவர தீரபபைாயத்திற்குப பைரிந்துறரக்்கபபைடும் 
குடிறமயியல் மற்றும் குற்ைவியல் வழக்கு்கறை 
பைாஜ்தாரி நீதிமன்ைம் ்தறலறமமயற்று 
ந்டத்தியது.  ்கல்்கத்்தா நீதித்துறை நிரவா்கத்தில் 
மாவட்ட ஆடசியர மி்க முக்கியப பைஙகு 

வகித்்தார. மமலும், அவருற்டய அலுவல்கம் 
குடிறமயியல், குற்ைவியல் மற்றும் வருவாய் 
வழக்கு்கறை வி்சாரிக்கும் அலுவல்கமா்கவும் 
இருந்்தது.

இம்தமபைால் ்சா்சை ்சட்டம் 1687 ம்தராஸ் 
மா்காணத்தில் பையன்பைடுத்்தபபைட்டது. அம்த 
மநரத்தில் 1726-ஆம் ஆணடு ்சா்சை ்சட்டம் 
மூன்று மா்காணங்களிலும் ஒவசவாரு மமயர 
நீதிமன்ைங்கறை அறமத்்தது. 1753-ஆம் 
ஆணடு ்சா்சை ்சட்டம், 1726-ஆம் ஆணடு 
்சா்சைத்தில் நீதி ச்தா்டரபைாை பைகுதி்கறை 
மமலும் சீரத்திருத்்தம் ச்சய்்தது. மமலும்  
இந்்த ்சா்சைம் ்சட்டம் ஐந்து  
நீதிமன்ைங்கறை நிறுவியது. அறவ்கள, 
முறைமய ம்காரிக்ற்க்கள நீதிமன்ைம், மமயர 
நீதிமன்ைம், குடியரசுத்்தறலவர நீதிமன்ைம், 
ஆடசிக்குழு ச்காண்ட நீதிமன்ைம் மற்றும் 
அர்சர ்தறலறமயிலாை நீதிமன்ைம் 
ஆகியைவாகும்.  இந்திய நீதித்துறையின் 
மற்சைாரு வரலாற்றுச் சிைபபுமிக்்க  
பைரிணாம வைரச்சி 1772-ஆம் ஆணடு வாரன் 
மேஸ்டிஙகின் திட்டமாகும். இது நீதித்துறை 
நிரவா்கத்ற்த ஒழுஙகுபபைடுத்துவ்தா்க 
இருந்்தது. 1780-ஆம் ஆணடு்களில் அவர 
மா்காண நீதிமன்ைங்கறைச் சீரறமத்்தார.

்காலனி ஆடசிக் ்காலத்தில் நீதித்துறையில் 
ஏற்பைட்ட மி்க மு்தன்றமயாை மமம்பைாடு  
என்பைது உளளூர ்சட்டங்கறை  ச்தாகுத்்தது 
ஆகும். மு்தலாவது ்கவரைர சஜைரல் பை்தவி 
வகித்்த வாரன் மேஸ்டிஙஸ் இந்து 
்சட்டங்கறைத்  ச்தாகுபபை்தற்கு ்காரணமாைவர  
ஆவார. அடுத்து ்காரன் வாலிஸ் ச்தாகுத்்த 
்சட்டத் ச்தாகுபபு மற்சைாரு மு்தன்றமயாை 
பைங்களிபபைாகும். அற்தபமபைாலமவ இஸ்லாமிய 
்சட்டங்களும் ச்தாகுக்்கபபைடடு நீதிமன்ைங்களில் 
ஏற்றுக் ச்காளைபபைட்டை.

கோர்ன் வோலிஸ்
வோைன் 

நேஸ்டிஙஸ்
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்கல்்கத்்தாவில் ஒழுஙகுமுறைச் ்சட்டம் 
1773-ஆம் ஆணடு,  ஒரு உச்்ச நீதிமன்ை நீதி 
நிரவா்கம் அறமக்்க மன்ைருக்கு அதி்காரம் 
அளித்்தது; ்சா்சை ்சட்டம் 1774 உச்்ச  
நீதிமன்ைத்தின் அதி்கார வரம்பு்கறை 
விரிவாக்்கம் ச்சய்்தது. எனினும் ம்தராஸ், 
பைம்பைாய் உச்்ச நீதிமன்ைங்கள உ்டைடியா்க 
நிறுவபபை்டவில்றல. 1801 மற்றும் 1824-ஆம் 
ஆணடு்களில் முறைமய ம்தராஸ், பைம்பைாய் 
உச்்ச நீதிமன்ைங்கள நிறுவபபைட்டை. 1793-
ஆம் ஆணடில் ்காரன்வாலிஸ் பிரபு ‘்சட்ட 
விதி்கள ச்தாகுபபு’ ஒன்றிறைத் ்தயாரித்்தார.  
இதுமவ, ‘்காரன்வாலிஸ் ்சட்டத் ச்தாகுபபு’ 
எைப பு்கழசபைற்ைது.  அது குடிறம மற்றும் 
குற்ைவியல் எை இரு வி்சாரறண 
முறை்கறையும் ற்கயாளுவ்தா்க இருந்்தது.   
அவர குடிறமயியல் நீதிமன்ைங்கறை 
அஙகீ்கரித்்தார.  நீதிமன்ைக் ்கட்டணங்கறை 

ம்தைோஸ்  உயர்  நீதிமன்ைம்

்பம்்போய்  உயர்  நீதிமன்ைம்

கல்கத்்தோ  உயர்  நீதிமன்ைம்

ஒழித்்தார. மமலும், குற்ைவியல் 
நீதிமன்ைங்களில் சீரதிருத்்தம் ச்சய்்தார.   
வங்காைத்தின் ்கவரைர சஜைரலா்க 1807-
ஆம் ஆணடு  பை்தவிமயற்ை மின்ம்டா பிரபு 
பைல்மவறு நீதிமன்ைங்களின் 
அதி்காரங்கறையும், அதி்கார வரம்பிறையும்  
அதி்கரித்்தார. 1813-ஆம் ஆணடு ோஸ்டிஙஸ் 
பிரபு ்கவரைர சஜைரலா்க நியமிக்்கபபைட்டார.  
அவர நாடடின் குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் நீதித்துறை நிரவா்கத்தில் மமலும் 
பைல சீரத்திருத்்தங்கறை அறிமு்கபபைடுத்திைார.   
நீதி நிரவா்கத்தில் நிலவும் சிவபபு-நா்டா 
முறைறயத் ்தடுக்்க முயற்சி எடுக்்கபபைட்டது.   
இவறரத் ச்தா்டரந்து சபைணடிங பை்தவிமயற்ைார.  
இவர இந்தியாவின் நீதித்துறை நிரவா்கத்ற்த 
மறுசீரறமபபு மற்றும் ச்தாகுக்கும் பைணிறய 
ச்சய்்தார.  அவர மா்காண மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைங்கறை மூடிைார.  அபபைணி்கறை 
மாவட்ட நடுவர நீதிமன்ைங்களுக்கு 
மாற்றிைார. 1834-1861 ்கால்கட்டத்தில் 
இஙகிலாந்து மன்ைர நீதிமன்ைமும், 
இந்தியாவில் ்கம்சபைனி நீதிமன்ைமும் 
்தனித்்தனி அதி்கார வரம்பு்கறைக்ச்காண்ட 
இரடற்ட நீதி அறமபறபை உருவாக்கி இருந்்தது.  

இந்திய உயர நீதிமன்ை ்சட்டம் 1861, 
்கல்்கத்்தா, ம்தராஸ், பைாம்பைாய் ஆகிய 
ந்கரங்களில் நீதி வழஙகும் அதி்காரம் ச்காண்ட 
உயர நீதிமன்ைங்கறை அறமக்்க மன்ைருக்கு 
அதி்காரம் அளித்்தது; இது உச்்ச நீதிமன்ைமுறை 
ஒழிபபுக்கு இடடுச் ச்சன்ைது. இதுமவ 
இந்தியாவில் உயர நீதிமன்ைங்கள 
ம்தான்றுவ்தற்்காை வரலாற்று சிைபபு மிக்்க 
நி்கழவா்கக் ்கரு்தபபைடுகிைது. பின்ைர, இந்திய 
அர்சாங்கச் ்சட்டம் 1935,  இந்திய உயர 
நீதிமன்ைங்களின்  ்தன்றம,  அதி்கார வரம்பில் 
குறிபபி்டத்்தக்்க மாறு்தல்்கறைச் ச்சய்்தது. 
இந்தியா விடு்தறல அற்டந்து அர்சறமபபு 
ஏற்்கபபைட்ட ்கால்கட்டத்தில் பைஞ்சாப, அ்சாம், 
ஒடி்சா, ராஜஸ்்தான், திருவாஙகூர, றமசூர 
மற்றும் ஜம்மு ்காஷ்மீர எை ஏழு உயர 
நீதிமன்ைங்கள நிறுவபபைடடிருந்்தை.  பிை உயர 
நீதிமன்ைங்கள பின்ைர உருவாயிை. இந்திய 
அர்சறமபபு நற்டமுறைக்கு வந்்த பின்ைர, 
ஏற்ச்கைமவ இயஙகிய உயர நீதிமன்ைங்கள 
அஙகீ்கரிக்்கபபைட்டை. மமலும், அறைத்து 
மாநிலங்களும், ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபைட்டப 
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பைகுதி்களும் உயர நீதிமன்ைம் சபைறும் வற்கயில் 
ஒவசவாரு மாநிலம் அல்லது இரணடு, மூன்று 
பைகுதி்கள இறணத்து உயர நீதிமன்ைங்கறை 
நிறுவ நா்டாளுமன்ைத்திற்கு அதி்காரம் 
அளிக்்கபபைட்டது.  1976-ஆம் ஆணடு 42-வது 
அர்சறமபபு திருத்்தச்்சட்டம் உயர 
நீதிமன்ைங்களின் அதி்கார வரம்பில் 
சபைருமைவு மாற்ைத்திறை ச்காணடு வந்்தது.

இவவாைா்க, ச்தா்டக்்கக் ்காலத்தில், 
்கல்்கத்்தா, ச்சன்றை, பைம்பைாய் எை மூன்று உயர 
நீதிமன்ைங்கமை அன்று இருந்்தை.  
சு்தந்திரத்திற்கு முன் இருந்்த ்சட்டங்கள 
மற்றும் ஒழுஙகுமுறை விதி்களில் 
மடடுமல்லாமல், உயர நீதிமன்ைங்கள 
அறமபபு மற்றும் அதி்காரவரம்பிலும் 
சபையரைவில் மாற்ைங்கறைக் ச்காணடுவந்்தை.  
இ்தன் மூலம் அவற்றின் சு்தந்திரத் ்தன்றம, 
பைாகுபைா்டற்ைத் ்தன்றம மபைான்ைறவ உறுதி 
ச்சய்யபபைட்டை.  அர்சறமபறபை நற்டமுறைக்கு 
ச்காணடு வந்்த பின்மபை உயர நீதிமன்ைங்களின் 
நிறலயாைது வலிறமயற்டந்்தது மமலும் 
குடிறமயியல் மற்றும் குற்ைவியல் 
வழக்கு்களின் அ்சல் மற்றும் மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ை என்ை நிறலறயக் ்க்டந்து, 
அர்சறமபபின் பைாது்காவலைா்கவும், 
அர்சறமபபு குறித்து விைக்்கமளிக்கும் 
அதி்காரம் ச்காண்ட்தா்கவும் வலுவற்டந்்தது.  

சசயல்்போடு 

பைணற்டய மற்றும் இற்டக்்கால ்காலத்தில் 
நீதி முறைறமறய ஒபபிடடு. இபபைா்டத்தின் 
உளை்ட்கத்திறை நன்ைா்க வாசித்து சவன் 
வறரபை்டம் உருவாக்்கவும்.

ஒப்பீடு மறறும் மோறு்போடு

இலைககாலம்பண்லையககாலம்

பபாது

இந்திய உச்்ச நீதிமன்ைத்ற்த 
சபைாருத்்தவறர, இந்திய அர்சாங்கச் ்சட்டம் 
1935ல் ஒர றமல்்கல் ்சட்டமாகும்.  இந்திய 
அர்சாங்கத்தின் அறமபறபை மாற்றுவ்தற்கு 
மமற்ச்காளைபபைட்ட முயற்சி இச்்சட்டம், 
ஒற்றையாடசி முறையில் இருந்து கூட்டாடசி 
முறைக்கு மாறிக் ச்காணடிருந்்த 
அத்்தருணத்தில் ஒரு கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைம் ம்தறவ அதி்கரித்்தது. எைமவ, இது 
ச்தா்டரபைா்க, அச்்சட்டத்தில் ஒரு விதி 
ம்சரக்்கபபைட்டது. அ்தன்பைடி, 1937-ஆம் ஆணடு 
கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த  நீதிமன்ைம் ச்தா்டஙகி 
றவக்்கபபைட்டது. இந்்த நீதிமன்ைம் ஒரு 
்தறலறம நீதிபைதிறயயும் மற்றும் ஆறு 
நீதிபைதி்கறையும் ச்காணடிருந்்தது. 1950-ஆம் 
ஆணடு  இந்நீதிமன்ைம் இந்தியாவின் உச்்ச 
நீதிமன்ைமா்க ஆைது. 

இற்டபபைட்ட 12 ஆணடு்கள எனும் 
குறுகிய ்காலத்தில் கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைம் இந்திய ்சட்ட வரலாற்றில் அழியா்த 
விறைவு்கறை விடடுச் ச்சன்ைது.  ம்தசிய 
அதி்கார வரம்பு ச்காண்ட மு்தல் நீதிமன்ைமும் 
இதுமவ ஆகும். இந்்த கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைத்தில் இருந்து்தான் அ்தன் நீதிபைதி்கள 
சு்தந்திரம், மநரறம, பைாகுபைா்டற்ை வி்சாரறண 
என்ை மரறபைப சபைற்சைடுத்்தைர.  மமலும், 1726 
மற்றும் 1883-ஆம் ஆணடு்களுக்கிற்டமய 
பிரபுக்்களின் நீதிமன்ை மமலறவ (Privy Council) 
ஆற்றிய பைஙகு குறித்தும் இஙகு சிைபபைா்க 
குறிபபிட்ட மவணடியது ம்தறவயாகிைது.   இது 
இந்திய நீதித்துறை முறைக்கு இன்றியறமயா்த 
அைவிற்கு பைங்களித்்தது,  இன்ைைவும் 
நீதிமன்ைங்களில் ஒளிவிைக்்கா்க உளை 
அடிபபைற்டயாை இந்திய ்சட்டக் 
ம்காடபைாடு்கறை வகுத்துக் ச்காடுத்்தது இதுமவ 
ஆகும்.

சசயல்்போடு 

பிரபுக்்கள நீதிமன்ை மமலறவ (Privy Council) 
குறித்து நிறைய வாசிக்்கவும், இந்திய 
நீதித்துறை நிரவா்கத்தின் ம்தாற்ைத்திற்க்கு 
அ்தன் இன்றியறமயாறமப பைற்றி 
வகுபபைறையில் விவாதிக்்கவும்.
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சசயல்்போடு 

ஒரு றமல்கல் தீர்ப்பு

்சடடீஸ்்கர மாநிலத்தில் மாமவாயிஸ்டு்கள 
ஊடுருவல்்கறை ்தடுக்்க ‘ம்காயா ்கமாணம்டாஸ்’ 
்சல்வாஜுடும் அல்லது வி்கரப சபையர்களில் 
அஙகுளை பைழஙகுடி இறை்ஞர்கறை சிைபபு 
்காவல்பைற்ட அலுவலர்கைா்க நியமித்து 
அர்சறமபபிற்கு விமரா்தமாைது, ச்சல்லாது என்று 
உச்்சநீதிமன்ைம் அளித்்தத் தீரபபு மத்திய 
அரசுக்கும் ்சடடீஸ்்கர மாநில அரசுக்கும் ஒரு 
சபைரும் பின்ைற்டறவ ஏற்பைடுத்தியது. உச்்ச 
நீதிமன்ைம் அளித்்த இந்்த தீரபபில் இபபைற்ட்கள 
உ்டைடியா்க ்கறலக்்கபபை்ட மவணடும் என்று 
ஆறணயிட்டது. 

்சமூ்க மானு்டவியல் மபைராசிரியர நந்தினி 
சுந்்தர மற்றும் இ்தர ்தாக்்கல் ச்சய்்த ரிட மனுறவ 
வி்சாரித்்த உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதி்கள பி. சு்தர்சன் 
சரடடி, எஸ்.எஸ்.நிஜஜார ஆகிமயார 5ஆம் 
வகுபபுகூ்ட நிறைவு ச்சய்யா்த இறை்ஞர்கள 
்கரங்களில் ஆயு்தங்கறை அளித்து அவர்களுக்கு 
்காவல்துறை அதி்காரம் வழஙகியது அர்சறமபபு 
ம்காடபைாடு்களுக்கு எதிராை்தாகும் என்று மாநில 
அரசுக்கு ்கடும் ்கண்டைம் ச்தரிவித்்தைர.  இந்்த 
தீரபபில் இந்்த ஆயு்தபபைற்டறய உ்டைடியா்க ்கறலக்கும்பைடி உத்்தரவிட்ட நீதிபைதி சு்தர்சன் சரடடி 
்சடடீஸ்்கர மாநிலத்தில் மாமவாயிஸ்ட / நக்்சறலட ந்டவடிக்ற்க்கறை ்கடடுபபைடுத்துவது, 
எதிரச்காளவது, குறைபபைது அல்லது ஒழிபபைது எை எபசபையரிலும் மநரடியா்கமவா 
மறைமு்கமா்கமவா இந்்த வடிவிமலா அல்லது மவறு எந்்த வடிவிமலா சிைபபு ்காவல் 
அலுவலர்கறை பையன்பைடுத்துவ்தற்கு ்தற்டவிதித்்தார.   ்சல்வாஜுடும், ம்காயா ்கமாணம்டாக்்கள 
உளளிட்ட எந்்தசவாருக் குழுவும் இது மபைான்ை ந்டவடிக்ற்க்களில் ஈடுபைடுவற்த ்தடுக்்க அறைத்து 
ந்டவடிக்ற்க்கறையும் மாநில அரசு மமற்ச்காளை மவணடும் என்றும் இது மபைான்று 
அர்சறமபபிற்கு எதிரா்கவும் அடிபபைற்ட உரிறம்கறை மீறும் வற்கயிலும் ்தனிநபைர்கள ற்க்களில் 
்சட்டத்ற்தக் ச்காடுக்கும் ந்டவடிக்ற்க்கறை எந்்த வடிவிலும் எந்்த வற்கயிலும் அனுமதிக்்கக் 
கூ்டாது என்று அமரவு ச்தளிவா்கக் கூறியது. “அர்சறமபபைால் சபைாறுபபைளிக்்கபபைடடுளை நான்கு 
முறை்களின் கீழும் ச்சயல்பை்ட மவணடியது அரசின் ஒவசவாரு அங்கத்தின் சபைாறுபபு என்பைது 
நமது பைணற்டய மாணபைாகும்.  இதுமவ, ்சட்டத்தின் உச்்சபைட்ச ஆடசியாகும்.” என்று அமரவு 
கூறியது.

�ன்றி: தி இந்து நாளி்தழ, 3.8.2011

குழு விவோ்தம்

உச்்ச நீதிமன்ைம் அளித்்த இந்்த றமல்்கல் தீரபபு குறித்து 20 நிமி்டங்கள குழுவிவா்தம் 
மமற்ச்காளை ஆசிரியர ஏற்பைாடு ச்சய்யலாம். 

நன்றி: தி இந்து நாளிதழ், 10.3.2005

அலமதி ஜபச்சுவார்தலத
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இந்திய சு்தந்திரச் ்சட்டம், 1947-ஆம் 
ஆணடு மூலம் அரசியல் அதி்காரம் 
மாற்ைபபைட்டது. இந்தியாவில் ்தனித்்த, 
சு்தந்திரமாை நீதித்துறை அறமபபு நிறுவுவ்தன் 
ம்தறவறய ஏற்பைடுத்தியது. இந்்த 
மநாக்்கத்து்டன் கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைத்தின் அதி்கார வரம்பு இது 
விரிவாக்்கபபைட்டது. இற்தசயாடடி, பிரபுக்்கள 
நீதிமன்ை மமலறவ ஒழிபபு, கூட்டாடசிமுறை 
்சாரந்்த நீதிமன்ை அதி்கார விரிவாக்்கம் ்சட்டம் 
1949 இயற்ைபபைட்டது.  இ்தன்பைடி, இந்தியக் 
கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த நீதிமன்ைம் நாடடின் 
உயரந்்தபைட்ச நீதி அதி்கார வரம்பு ச்காண்ட்தா்க 
வலுவற்டந்்தது. ஜைவரி 26, 1950-ஆம் ஆணடு  
அர்சறமபபு அமலாக்்கத்து்டன்,  அர்சறமபபு 
உறுபபு 124 இந்திய உச்்ச நீதி மன்ைத்ற்த நிறுவ 
வழி ச்சய்்தது. இவவாறு, சமதுவா்கவும், 
சீரா்கவும் பைடிபபைடியா்கவும் இந்திய நீதி 
அறமபபு பைரிணாமம் அற்டந்்தது.  இது 
்காலத்ம்தாடு சபைாருந்தி சிைபபைா்க வைரந்து 
்தன்றை நிரூபித்துக் ச்காணடுளைது.

4.4 இந்திய உசச நீதிமன்ைம்

்தனித்்தன்றம – ்சட்ட மூலவைங்கள – 
அதி்கார வரம்பு மற்றும் அதி்காரங்கள - 
நிறுவைமயம்.

இந்திய அர்சறமபபு மூன்று அடுக்கு  
நீதித்துறை அறமபபிறை வழஙகுகிைது.  
அறவ வருமாறு;

1) இந்திய உச்்ச நீதிமன்ைம்

2)  அர்சறமபபுபபைடி உருவாக்்கபபைட்ட 
மாநிலங்களில் உளை உயர நீதிமன்ைங்கள.

இ று தி க் ்க ட ்ட 
ம ம ல் மு ற ை யீ ட டு க் ்க ா ்க 
பிரிந்து ச்சல்லாமல் 
இ ந் தி ய ா வி ம ல ம ய 
மமல்முறையீடு ச்சய்யும் 
ஒரு அறைந்திந்திய 
்தறலறம நீதிமன்ைத்தின் 
ம்தறவறய 1921ல் உணரந்்தவர.

சர் ேரி சிங நகோர்
3)  ஒவசவாரு மாநிலத்திலும் நீதி 

மாவட்டங்களில் வாரியா்க மாவட்ட மற்றும் 
அமரவு நீதிமன்ைங்கள.

 

இந்திய அர்சறமபபு நீதித்துறைக்கு 
சு்தந்திரம் வழஙகியுளைது. அ்தாவது, 
ஆடசித்துறை ்சட்டமன்ைங்களின் 
்தறலயீடு்களில் இருந்து நீதித்துறைக்கு 
சு்தந்திரம் அளிக்்கபபைடடுளைது. இந்தியா 
மபைான்ை கூட்டாடசி மக்்கைாடசியில், உச்்ச 
நீதிமன்ைமம அர்சறமபபின்  ்காவலன் ஆகும்.  
மத்திய, மாநில அரசு்களுக்கு இற்டயில் எழும் 
சிக்்கலுக்கு, தீரவு ்காணபைது,  மாநிலங்களுக்கு 
இற்டமய எழும் சிக்்கல்்களுக்கு தீரவு ்காணபைது, 
குற்ைவியல், குடிறமயியல் வழக்கு்களில் 
உயரந்்தபைட்ச மமல்முறையீடு நீதிமன்ைம் 
ஆகிய மி்கப சபைரிய சபைாறுபபு்கறை 
நிறைமவற்றுகிைது.   அடிபபைற்ட உரிறம்கறைப 
பைாது்காத்்தல் அடிபபைற்ட உரிறம்கள 
அமலாக்்கம்  மற்றும் அறைத்து இந்தியக் 
குடிமக்்களின் சு்தந்திரம் ஆகிய சபைரும் 

சசயல்்போடு 

சசய்தித்்தோள் பின்ச்தோடர்

ச்சய்தித்்தாறை ஒரு மா்தம் ச்தா்டரந்து 
வாசித்து மாவட்ட மற்றும் அமரவு 
நீதிமன்ைம், உயர நீதிமன்ைம் மற்றும் உச்்ச 
நீதிமன்ைம் ஆகியைவற்றின் குடிறமயியல் 
வழக்கு்கள ச்தா்டரபைாை ச்சய்தி்கறைச் 
ம்ச்கரிக்்கவும். அவற்றின் ்தறலபபுச் 
ச்சய்தி்கறை அட்டவறண விைக்்கப 
பை்டமா்கத் ்தயாரித்து எழு்தவும். பைளளி 
அல்லது வகுபபைறை அறிவிபபு பைலற்கயில் 
்காடசிபபைடுத்்தவும் அல்லது வகுபபைறையில் 
உங்கள ச்தாகுபபு்கறை முன்றவக்்கவும்.
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சபைாறுபபு்கறை உச்்ச நீதிமன்ைம் சுமக்கிைது.  
எனினும் அசமரிக்்க, ஐக்கிய நாடு்களின் 
கூட்டாடசி அறமபபு மபைான்று (ஒன்று  
கூட்டாடசிக்்கா்க மற்சைான்று 
மாநிலங்களுக்்கா்க) எை இரணடு ச்தாகுபபு 
நீதித்துறை அறமபபிறை இந்திய அர்சறமபபு 
வழங்கவில்றல. இந்தியா ஒரு ஒருஙகிறணந்்த 
நீதித்துறை முறையிறை மடடுமம 
ச்காணடிருக்கிைது.  இ்தன்பைடி, உச்்ச நீதிமன்ைம் 
்தறலறம நீதிமன்ைமா்க (Apex) இந்தியாவில் 
உளை அறைத்து நீதிமன்ைங்கள மீதும் 
அதி்காரம் ச்சலுத்துகிைது.

சடட மூலவைஙகள்: இந்தியாவில் ்சட்ட 
ஆடசியின் மூல ஊற்ைா்க அர்சறமபபு 
அறமந்திருக்கிைது. அர்சறமபபின் 
அடிபபைற்ட்களுக்கு ஏற்பை நா்டாளுமன்ைம் 
மற்றும் மாநிலங்கள,  
ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபைட்ட பைகுதி்களின் 
்சட்டமன்ைங்கள ்சட்டங்கள இயற்றிக் ச்காளை 
அனுமதிக்்கபபைடுகிைது. ்தவிர, உறுபபு்கள, 
ஒழுஙகுமுறை்கள, நிரவா்க அறமபபுச் 
்சட்டங்கள எை துறணச் ்சட்டங்கள இயற்ைவும் 
அனுமதிக்்கபபைடுகிைது. அம்த ்சமயம், இறவ 
மூன்ைாவது ்சட்ட மூலங்கள எைக் ்கரு்தபபைடும். 

உசச நீதிமன்ைத்தின் அதிகோை வைம்பும் 
அதிகோைஙகளும்: உச்்ச நீதிமன்ைமம அ்சல், 
மமல்முறையீடடு மற்றும் ஆமலா்சறை 
வழஙகு்தல் எை மூன்று அதி்கார வரம்பு்கறைக் 

இந்தியக் கூட்டாடசி, இரடற்ட ஆடசி 
அறமபபுமுறை ச்காணடிருந்்தாலும் 
இரடற்ட நீதித்துறை அறமபறபைக் 
ச்காணடிருக்்கவில்றல. 
உயர நீதிமன்ைங்களும் உச்்ச நீதிமன்ைமும், 
அர்சறமபபின் கீழ ஒரு ஒருஙகிறணந்்த 
நீதித்துறையா்கச் ச்சயல்பைடடு அறைத்து 
குடிறமயியல் அல்லது குற்ைவியல் 
வழக்கு்களுக்கு தீரவு ்காணகிைது. தீரவு 
வழஙகும் முறையில் மவறுபைாடு்கறைக் 
்கறைவ்தற்்கா்க இவவாறு 
அறமக்்கபபைடடுளைது. 

டோகடர் பி.ஆர். அம்ந்பத்கர்

ஒருஙகிறைந்்த நீதித்துறை

ச்காணடுளைது.  அ்சல் நீதி அதி்காரவரம்பு 
என்பைது உச்்ச நீதிமன்ைங்களில் அறைத்து 
வழக்கு்களுக்கும் மூலா்தாரமாகிவிடுகிைது 
என்பை்தாகும்.  இறவ மத்திய 
அர்சாங்கங்களுக்கும் அல்லது இ்தர மாநில 
அரசு்களுக்கும் இற்டமய எழும் ்கருத்து 
மவறுபைாடு்கள  அல்லது மாநிலங்களுக்கு 
இற்டமய எழுகின்ை சிக்்கல்்கறையும் 
உளை்டக்கியது ஆகும்.   அடிபபைற்ட உரிறம்கள 
ச்தா்டரபுற்டய வழக்கு்களில் உச்்ச 
நீதிமன்ைமாைது அ்சல் நீதித்துறை, 
மமல்முறையீடடு அதி்கார வரம்பு எை இரணடு 
அதி்காரங்கறையும் ச்காணடிருக்கிைது.   
மமலும் நீதிபமபைராறண்கள முறைமய,  
ஆடச்காணரவு, சநறியுறுத்தும் நீதிபமபைராறண, 
்தகுதிமுறை விைவு்தல்,  ்தற்ட, கீழறம 
நீதிமன்ைங்களுக்கு ஆறணயிடு்தல், விைக்்கம் 
ம்காரி ஆறணயிடு்தல் மபைான்ை ஆறண்கறை 
உச்்ச நீதிமன்ைம் பிைபபிக்கிைது.

உச்்ச நீதிமன்ைம்்தான் இந்தியாவில் 
உளை உச்்சபைட்ச மமல் முறையீடடு 
நீதிமன்ைமாகும். உயர நீதிமன்ைங்களுக்கு 
எதிராை மமல்முறையீடு்கறை இஙகு ்தான் 
ச்சய்ய முடியும் (குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் வழக்கு்கள இரணடிற்கும்).  
குறிபபிட்ட விவ்காரங்களில் வழி்காடடு்தல் 
வழஙகும் அதி்காரம் உச்்ச நீதிமன்ைத்துக்கு 
உளைது.

விவோ்தம் 

்தறலப்பு: ்தோம்தமோகும் நீதி, மறுககப்்படும் 
நீதிநய

  கீழறம நீதிமன்ைங்களில் 2.91 ம்காடி 
வழக்கு்கள நிலுறவயில் உளைது; நீதி 
பைரிபைாலைம் ்தாம்தம்.

  10 ஆணடு்களுக்கும் அதி்கமா்க 
வழக்கு்கள அதி்கம் ம்தக்்கம் 
அற்டந்துளை மாநிலங்களில் மாவட்ட 
மற்றும் துறண நீதிமன்ைங்களில் 
மடடும் 8 ம்காடி வழக்கு்கறை 
நிலுறவயா்கக் ச்காணடு 
உத்திரபபிரம்த்ச மாநிலம் மு்தலி்டம் 
வகிக்கிைது.
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குடியரசுத்்தறலவர உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தி்டம் எந்்த ஒரு ்சட்ட விவ்காரம் 
குறித்தும் ஆமலா்சறை ம்கடடு அணு்க 
முடியும். ஆைால் உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் 
ஆமலா்சறை்கறை குடியரசுத்்தறலவர ஏற்்க 
மவணடிய ்கட்டாயம் இல்றல. 

உச்்ச நீதிமன்ைம் இந்திய அர்சறமபபின் 
பைாது்காவலைா்க இயஙகுகிைது அர்சறமபபுக்கு 
விைக்்கம் அளிபபைதில் உச்்ச நீதிமன்ைமம 
இறுதி அதி்காரம் ச்காணடுளைது. நிரவா்க 
ந்டவடிக்ற்கமயா, கீழறம நீதிமன்ைங்களின் 
தீரபபு்கமைா அர்சறமபபின் அடிபபைற்ட 
மநாக்்கங்களுக்கு எதிரா்க உளைது எை உச்்ச 
நீதிமன்ைம் ்கருதுமாைால் அ்தறை ரத்து 
ச்சய்யும் அதி்காரம் ச்காணடுளைது. 

  ம்தசிய நீதித்துறை ்த்கவல் 
அறமபபின்பைடி, நாடு முழுவதும் 
மாவட்ட மற்றும் துறண நிறல 
நீதிமன்ைங்களில் 2.91 ம்காடி வழக்கு்கள 
ம்தக்்கமற்டந்துளைை.  இவற்றில் 21.9 
லட்சம் வழக்கு்கள 10 ஆணடு்களுக்கும் 
அதி்கமா்க நிலுறவயில் உளைை.

  வழக்கு்கள அதி்கமா்க ம்தக்்கமற்டந்்த 
மாநிலங்களில் உத்திரபபிரம்த்ச 
மாநிலத்திற்கு அடுத்்தபபைடியா்க பீ்கார 
மாநிலத்தில் மூன்று லட்சம் 
வழக்கு்களும் மோராடடிர மாநிலத்தில் 
இரணடு லட்சம் வழக்கு்களும் 
நிலுறவயில் உளைை.  சிக்கிம் 
மாநிலத்தில் இரணடு வழக்கு்கள 
மடடுமம நிலுறவயில் உளைது.  
அந்்தமான் நிக்ம்காபைார மாநிலத்தில் 
ஒரு வழக்கும் நிலுறவயில் இல்றல.

்தாம்தமாகும் நீதி மறுக்்கபபைடும் நீதி என்ை 
்தறலபபில் மாணவர்கறை 
இருபபிரிவு்கைா்கப பிரித்து 
உறரயாடுவ்தற்கு ஆசிரியர ஏற்பைாடு 
ச்சய்யலாம்.  ஒருக் குழுவிைர ்தறலபபிற்கு 
ஆ்தரவா்கவும் மற்ைக் குழுவிைர 
்தறலபபிற்கு எதிரா்கவும் வாதிடும்பைடி 

உசச நீதிமன்ைம் அறமப்பு

உச்்ச நீதிமன்ைமாைது இந்திய 
அர்சறமபபுப பைகுதி 5 அத்தியாயம் 4 மூலம் 
நிறுவபபைடடுளைது. அர்சறமபபு உறுபபு்கள 
124 மு்தல் 147 வறர இந்திய உச்்ச நீதி 
மன்ைத்தின் வடிவம் மற்றும் அதி்கார 
வரம்பு்கள குறித்து கூறுகின்ைை. அர்சறமபபு 
ஆரம்பைத்தில் ஒரு நீதிபைதி, ஏழு  
கீழநிறல நீதிபைதி்கள ச்காண்ட உச்்ச 
நீதிமன்ைத்திறை அனுமதித்்தது. இந்்த 
எணணிக்ற்கறய அதி்கரிக்்கவும் 
நா்டாளுமன்ைத்திற்கு அர்சறமபபு அதி்காரம் 
ச்காடுத்திருந்்தது. 2008-ஆம் ஆணடில் உச்்ச 
நீதிமன்ை நீதிபைதி்களின் எணணிக்ற்க 30ஆ்க 
அதி்கரித்்தது. 

உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதிறய நியமைம் 
ச்சய்வ்தற்கு, ்தறலறம நீதிபைதி, உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தின் இ்தர நான்கு மூத்்தநீதிபைதி்கள 
ச்காண்ட “குழு”-வு்டன் (Collegium) 
்கலந்்தாமலாசிக்்க மவணடும். புதிய உச்்ச 
நீதிமன்ை நீதிபைதி்கள குறித்து குழு ஒருமித்்த  
்கருத்து அடிபபைற்டயில் பைரிந்துறரக்கிைது. உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தின் ஒவசவாரு நீதிபைதியும் 
அறமச்்சரறவ மற்றும் உச்்ச நீதிமன்ை 
நீதிபைதி்களு்டன் ்கலந்்தாமலா்சறை ச்சய்்த 
பின்ைர குடியரசுத்்தறலவரால் நியமைம் 
ச்சய்யபபைடுகிைார. அவவாறு நியமைம் 
ச்சய்யும் உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதி 65 வயது 
அற்டயும் வறர பை்தவியில் இருக்்கலாம். எந்்த 
ஒரு நீதிபைதியாவது பை்தவி வில்க நிறைத்்தால், 
்தன்ைால் ற்கபபை்ட எழுதிய பை்தவி  
வில்கல் ்கடி்தத்தில் ற்கசயாபபைமிடடு 
குடியரசுத்்தறலவருக்கு ்சமரபபிக்்க மவணடும். 
ஒரு நீதிபைதிறய நா்டாளுமன்ைத்தில் ்கண்டை 
தீரமாைம் நிறைமவற்றுவ்தன் மூலம் பை்தவி 
நீக்்கம் ச்சய்ய முடியும். 

ஒருவர உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதியா்க 
நியமிக்்கபபை்ட அவர இந்தியக் குடியுரிறம 
சபைற்றிருத்்தல், உயர நீதிமன்ை நீதிபைதியா்க 
ஐந்து ஆணடு்கள, பைணியாற்றிய அனுபைவம் 
அல்லது குறைந்்தது 10 ஆணடு்கள, ச்தா்டரந்து 
ஒன்று அல்லது இரணடுக்கு  மமற்பைட்ட உயர 
நீதிமன்ைங்களில் வழக்குறர்ஞரா்கப 
பைணியாற்றிய அனுபைவம் இவற்று்டன் 
நா்டாளுமன்ைம் விதித்துளை ்தகுதி்கறையும் 
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ச்காணடிருக்்க மவணடும் அல்லது அத்்தற்கய 
ஒரு நபைர ்கட்டாயம் குடியரசுத்்தறலவரின் 
்கருத்தில் ்தறலசிைந்்த ்சட்ட நிபுணரா்க இருக்்க 
மவணடும்.

நியம்னஙகள் அற்னத்தும் ச்போதுவோக 
்பணிமூப்பு அடிப்்பறடயில் சசய்யப்்படுகிைது. 

நா்டாளுமன்ைத்தின் இரு 
அறவ்களிலும் விவாதிக்்கபபைடடு ஒடடு 
சமாத்்த உறுபபிைர்கள எணணிக்ற்கயில் 
மூன்றில் இரணடு பைஙகுக்கு குறையாமல் 
்கலந்து ச்காணடு, அம்த அமரவில் 
வாக்ச்கடுபபில் ஆ்தரவு சபைரும்பைான்றம 
சபைற்ைால் உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதிறய 
வி்சாரிக்்க குடியரசுத்்தறலவர 
ஆறணயிடுவார.

கணட்னத் தீர்மோ்னம்

பை ட டி ய லி ை த் ்த வ ர 
்சமு்தாயத்தில் இருந்து ஒருவர 
மு்தல் முறையா்க 2000-இல் 
உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதியா்க 
நியமைம் ச்சய்யபபைட்டார. 
அவர நீதிபைதி  

ம்க.ஜி. பைாலகிருஷ்ணன் ஆவார. இவர  
2007-இல் பைடடியலிைத்ற்தச் ்சாரந்்த  
மு்தல் ்தறலறம நீதிபைதியா்க உயரந்்தார. 

்தற்மபைாதுளை அர்சறமபபின் கீழ இந்திய 
உச்்ச நீதிமன்ைம் ஜைவரி 28, 1950-ஆம் 

ஆணடு மு்தல் ச்சயல்பை்டத் ச்தா்டஙகியது.  
ச்தா்டக்்கத்தில் நா்டாளுமன்ைத்தின் 

இைவர்சர்கள மா்டத்தில் ச்சயல்பைட்டது.  
1958-ஆம் ஆணடு ்தற்மபைாது உளை 

வைா்கத்துக்கு மாற்ைபபைட்டது.

நீதிபைதி ேரிலால் சஜ.்கனியா,  
உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் மு்தல் 
்தறலறம நீதிபைதி ஆவார. 
அவரு்டன் நீதிபைதி்கைா்க 
பைதிவிமயற்ைவர்கள  முறைமய,  
நீதிபைதி ற்சயத் பைா்சல் அலி,  

பை்தஞ்சலி ்சாஸ்திரி,  நீதிபைதி சம்கர்சந் 
ம்காஜன், நீதிபைதி பிஜன் குமார,  நீதிபைதி 
மு்கரஜி மற்றும் நீதிபைதி எஸ். ஆர. ்தாஸ் 
ஆகிமயார்கள ஆவர.

உயர் நீதிமன்ைஙகள்

உயர நீதிமன்ைங்கள மாநிலங்களின் 
்தறலறம நீதித்துறை நிரவா்க அறமபபு ஆகும்.   
அர்சறமபபுபபைடி ஒவசவாரு மாநிலமும்  ஒரு 
உயர நீதிமன்ைத்ற்த சபைற்றிருக்்க மவணடும் 
எை எதிரபைாரக்்கபபைடுகிைது. இருந்்தமபைாதும், 
்தற்மபைாது நான்கு மாநிலங்கள ஒன்றுக்கு 
அதி்கமாை மாநிலங்களு்டன் இறணந்்த உயர 
நீதிமன்ைத்திறைக் ச்காணடுளைை.  ஆறு 
ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபைட்ட பைகுதி்கள அரும்க 
அறமந்்த மாநிலத்தின் உயர நீதிமன்ைத்தின் 
நீதி அதி்கார வரம்பின் கீழ வருகின்ைை.  
ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபைட்ட பைகுதி்களில் டில்லி 
மடடுமம ்தைக்்காை உயர நீதிமன்ைத்திறைக் 
ச்காணடுளைது. ஒவசவாரு உயர 
நீதிமன்ைமும் ஒரு ்தறலறம நீதிபைதிறயயும் 
இ்தர நீதிபைதி்கறையும் ச்காணடிருக்கிைது.   

குறித்்த இற்டசவளி்களில் 
குடியரசுத்்தறலவர  உயர நீதிமன்ை 
நீதிபைதி்கறை நியமைம் ச்சய்கின்ைார.   உயர 
நீதிமன்ைத்தின் ்தறலறம நீதிபைதியிறை  உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தின் ்தறலறம நீதிபைதி,  மாநிலத்தின் 
ஆளுநர ஆகிமயாறர  ்கலந்்தாமலாசித்து 
குடியரசுத்்தறலவர நியமைம் ச்சய்கிைார, பிை 
நீதிபைதி்கள நியமைத்தில் உயர நீதிமன்ை 
்தறலறம நீதிபைதி்களின் பைரிந்துறர்களும் 
ஆமலா்சறை ம்கட்கபபைடும். உயர 
நீதிமன்ைத்தின் நீதிபைதி்கள 62 வயது நிரம்பும் 
வறர பை்தவியில் இருபபைார.   பை்தவி நீக்்கத்ற்த 
சபைாருத்்தவறர உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபைதியின் 
பை்தவி நீக்்க நற்டமுறை மபைாலமவ இருக்கும். 
உயர நீதிமன்ை நீதிபைதி  நியமைத்திற்கு ஒருவர, 
இந்தியக் குடிம்கைா்க இருக்்க மவணடும் 10 
ஆணடு்கள நீதித் துறையில் பைணிபுரிந்திருக்்க 
மவணடும் அல்லது 10 ஆணடு்கள உயர 
நீதிமன்ை வழக்்கறி்ஞரா்க பைணியாற்றி இருக்்க 
மவணடும்.
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உயர நீதிமன்ைத்தின் வழக்கு்கள மாநில 
ஆளுற்கக்குடபைட்ட பைகுதி்களில் அ்சல் 
நீதித்துறை மற்றும் மமல்முறையீடடு அதி்கார 
வரம்பு ஆகியைவற்றை உளை்டக்கியது.  
ஒவசவாரு உயர நீதிமன்ைமும் ்தைது கீழ 
உளை கீழறம நீதிமன்ைங்களின் மீது 
மமலாதிக்்க அதி்காரம் ச்காணடிருக்கிைது. 
உயர நீதிமன்ைங்கள  ்தனித்்த, ஒருஙகிறணந்்த 
நீதித்துறை அதி்கார அறமபபைா்க இருந்்தாலும் 
அறவ இன்னும் முழுறமயாை சு்தந்திரமாை 
நீதித்துறை நிறுவைங்கள எைக் கூைமுடியாது.   

உச்்ச நீதிமன்ைம் அறவ்களின் மீது 
மநரடியாை நிரவா்க ்கடடுபபைாடு எதுவும் 
ச்காணடிருக்்கவில்றல, அறவ எந்்த 
வி்தத்திலும் ்சட்டமன்ைத்்தாமலா அல்லது 
மாநில ஆடசித்துறையாமலா 
்கடடுபபைடுத்்தபபைடுவதில்றல. ஆைால் 
அவற்றின் நீதிபைதி்கள உச்்ச நீதிமன்ை ்தறலறம 
நீதிபைதி உ்டைாை ஆமலா்சறைக்கு பிைகு 
குடியரசுத்்தறலவரால் ஒரு உயர 
நீதிமன்ைத்தில் இருந்து மற்சைாரு உயர 
நீதிமன்ைத்திற்கு மாற்ைம் ச்சய்யபபை்ட முடியும். 
உயர நீதிமன்ைங்களும் கூ்ட அடிபபைற்ட 
உரிறம்கள ச்தா்டரபுற்டய வழக்கு்களில் நீதிப 
மபைராறண்கள வழஙகும் அதி்காரங்கள 
ச்காண்டறவ்கைாகும்.

அடிப்்பறட உரிறமகறை ்போதுகோப்்ப்தறகோ்ன 
சடட வழித்தீர்வுகள்

உரிறம்கள மீைபபைட்ட நபைர்களுக்கு 
விறரந்து நீதி வழங்க மவணடும் என்பைற்த 
உறுதிபபைடுத்தும் பைாரறவயில் உச்்ச நீதிமன்ைம் 
மற்றும் உயர நீதிமன்ைங்கள இரணடும் நீதிப 
மபைராறண்கள இற்டக்்கால உத்்தரவு வழஙகும் 
அதி்காரங்கள ச்காணடிருக்கின்ைை. அறவ்கள 
ஐந்து வற்கபபைடும்.  

1) ஆடசகோைர்வு நீதிப்ந்பைோறை

இ்தன் சபைாருள ஒரு நபைறர உயிரு்டன் 
ச்காணடு வந்து நிறுத்தும்பைடி கூறுவ்தாகும்.   
இந்்த நீதிபமபைராறண ஒரு நபைர 
்சட்டவிமரா்தமா்க அற்டத்து 
றவக்்கபபைடடிருக்கும் ஒரு வழக்கிற்கு 
சபைாருந்்தக் கூடிய்தாகும். இந்்த 
நீதிபமபைராறணயாைது  ஒவசவாரு ்தனிநபைரின்,  
்தனிநபைர சு்தந்திரத்ற்தப பைாது்காக்கிைது.

2) ச�றியுறுத்தும் நீதிப்ந்பைோறை

இந்்த மபைராறணயாைது, ்சட்டபபைடி  
இயஙகும் பைடியும், ்சட்டத்திற்குப புைம்பைாை 
ந்டவடிக்ற்க்கறைத் ்தடுபபை்தற்கும் இ்டபபைடும் 
ஆறணயாகும். இ்தன் சபைாருள எந்்த ஒரு 
அதி்காரம் ச்காணம்டாறரயும் அவரின் 
்சட்டபூரவமாை ்க்டறமறய ச்சய்ய 
உத்்தரவிடுவற்த குறிக்கும். இந்்த 
சநறிமுறையுறுத்தும் நீதிபமபைராணயாைது,  
்சட்டபூரவ ்க்டறமறய வலியுறுத்துவது்டன்,    
சபைாது மக்்கள நலன்்காக்கும் ்க்டறமறய 
ச்சய்ய மறுக்கும்  அதி்காரி,  அலுவலர்கள,  
அரசு எை நீதிமன்ை அறமபபு்களுக்கு எதிரா்கக் 
கூ்ட ஆறணயி்டக் கூடிய்தாகும்.

3) ்தறட நீதிப்ந்பைோறை

இந்்த  நீதிப  மபைராறணயாைது   உயரமட்ட 
நீதிமன்ைம், கீழநிறல நீதிமன்ைம் அல்லது 
தீரபபைாயங்கள ்தங்களின் அதி்கார வரம்றபை 
மீறி ந்டபபைற்தத் ்தடுக்கும் வி்தமா்க 
வழங்கபபைடுவ்தாகும். இந்்த ்தற்ட ஆறண 
நீதித்துறை ்சாரந்்த அறமபபு்கள அல்லது பைகுதி 
அைவு மடடுமம நீதித்துறை அறமபபு்களுக்கு 
எதிரா்க மடடும் வழங்கபபைடும் ்தற்ட 
ஆறண்கள ஆகும்.

4) ்தகுதி முறை  வி்னவும் நீதிப் ந்பைோறை

இ்தன் சபைாருள, எந்்த அதி்காரத்தின் 
அடிபபைற்டயில் அல்லது பைணி ்சான்றி்தழ 
ஆறண அடிபபைற்டயில் எை விைா  எழுபபுவற்த 
குறிபபிடுவ்தாகும். இ்தன் சபைாருள ஒரு நபைர, 
ஒரு அரசு அலுவல்க பை்தவியில்,  எந்்தத் 
்தகுதியின் அடிபபைற்டயில் அமரந்திருக்கிைார 
எை விைா எழுபபும் பைடியாை விவ்காரத்தில் 
வழங்கபபைடும் நீதிபமபைராறணயாகும்.

5) விைககம் நகோரும் ஆறை 

ஒரு சபைாது அலுவலில் ்சட்டபூரவ 
நிறலறய ஒருவர எ்தன் அடிபபைற்டயில் 
அல்லது எந்்த அதி்கார அறமபபின் 
அடிபபைற்டயில் அதில் அமரத்்தபபைட்டார என்று 
ம்களவிக்ம்கடபைது ஆகும். 
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மமற்்கண்ட நீதிப மபைராறண்கமைாடு,   
உயர நீதிமன்ைமாைது ்சட்டஉறுபபு 266-ன் கீழ 
சபைாது  மக்்கள நலன்்கருதி வழி்காடடு்தல்்கள, 
உத்்தரவு்கள பிைபபை்தாகும்.

4.5  நீதித்துறைச சீைோய்வு ச்போது �ல 
வழககு மறறும் நீதித்துறை 
சசயல்்போடடு முறை

நீதித்துறைச சீைோய்வு

்தனி நபைர்களின் சு்தந்திரம் மற்றும் 
உரிறம்கறைப பைாது்காக்கும் சபைாருடடு 
இந்திய அர்சறமபபு வழஙகியுளை நீதிமன்ைச் 
சீராய்வு அதி்காரம் மி்கவும் முக்கியமாைது.  
இந்திய உச்்ச நீதிமன்ை மற்றும் உயர 
நீதிமன்ைங்களுக்கு இருக்கும் இத்்தற்கய 
நீதித்துறைச் சீராய்வு அதி்காரம் 
வழங்கபபைடடுளைது. ்சட்டம் இயற்றுவது 
மற்றும் அ்தறைச் ச்சயல்பைடுத்துவது எை 
இரணடின் மீதும் அர்சறமபபுபபைடி மறு ஆய்வு 
ச்சய்து தீரபபு வழஙகும் வற்கயில் இந்்த 
அதி்காரம் விரிவாை வரம்பு்கறைக் 
ச்காணடுளைது.

நா்டாளுமன்ைம் அல்லது 
்சட்டமன்ைங்கள இயற்றும் ்சட்டங்கள 
அர்சறமபபிற்கு முரணா்க இருக்குமாைால் 
அச்்சட்டம் ச்சல்லாது என்று நீக்்கபபைடும்.   
இவவாறு மி்கவும் துணிச்்சலாை, 
முரணபைா்டாை ஒரு தீரபபு,  வஙகி்கள 
ம்தசியமயமாக்கும் ்சட்டம் ச்சல்லாது எை 
அறிவித்்த்தாகும். சிறுபைான்றமயிைர 
்தங்களுக்்காை ்கல்வி நிறுவைங்கள  நிறுவவும் 
நிரவகிக்்கவும் வழங்கபபைட்ட உரிறம்கறைப 
பைறிக்கும் வற்கயில் இயற்ைபபைட்ட ்சட்டங்கள 
ச்சல்லாது எை உச்்ச நீதிமன்ைம் 
தீரபபைளித்்தலும் நீதித்துறைச் சீராய்வு 
முறையீடு மனு மீது வழங்கபபைட்ட முக்கிய 
தீரபபைாகும்.

இம்த அடிபபைற்டயில் ஒரு அர்சறமபபுத் 
திருத்்தச்்சட்டம் மீம்த சீராய்வு மனு ்தாக்்கல் 
ச்சய்யும் அைவுக்கு நீதித்துறைச் சீராய்வு 
அதி்கார வரம்பு விரிவற்டந்்த்தா்கக் 
்காணபபைடுகிைது. இந்்த வழக்கு்கள அர்சறமபபு 
திருத்்தச்்சட்டம் ஒரு அர்சறமபபின் அடிபபைற்ட 
ம்காடபைாடடுக்கு பைாதிபபிற்குளைாகிை்தா 

என்று மறுஆய்வு ச்சய்வ்தாகும்.  உ்தாரணமா்க 
ம்தச்்சாரபைற்ைத்்தன்றம, மக்்கைாடசி, 
கூட்டாச்சிமுறை மபைான்ைறவ மீ்தாை 
திருத்்தச்்சட்டம், அர்சறமபபிற்கு எதிராைது 
என்று உச்்ச நீதிமன்ைம் ்கருதிைால் 
அத்திருத்்தச்்சட்டம் அர்சறமபபுக்கு 
விமரா்தமாைது எைமவ ச்சல்லாது என்று 
அறிவிக்்கபபைடும்.

இந்தியாவில் ்சட்ட நிரவா்கத்தில் 
நீதித்துறைச் சீராய்வு அதி்காரம் முக்கியப 
பைங்காற்றுகிைது.  இந்திய அர்சறமபபு உறுபபு 
13(2)-வது, நாடு முழுவதும் ஒமர மாதிரியாை 
விதி்கறை அமல்பைடுத்துவது ்சரியல்ல என்று 
நம்புகிைது.  குறிபபைா்க, அத்்தற்கய நாடு ்தழுவிய 
விதி்கள அர்சறமபபு பைா்கம் 3இல் 
வழங்கபபைடடுளை உரிறம்கறைப 
பைறிபபை்தாகும் எைக்்கருதுகிைது.  அர்சறமபபில் 
இந்்தப பிரிவுக்கு எதிரா்க விதிக்்கபபைடும் எந்்த 
விதிமீைலா்கக் ்கரு்தபபைடடு, சீராய்வுக்கும் 
பின்ைர அந்்த விதி ரத்து ச்சய்யபபைடுவ்தா்க 
அறிவிக்்கபபைடும்.

எனினும், 24.04.1973-க்குப பின்ைர 
அர்சறமபபின் ஒன்பை்தாவது பைடடியலில் 
ம்சரக்்கபபைடடுளை ்சட்டங்கள ச்தா்டரபைா்க 
மறுசீராய்வு ம்கார முடியாது என்று உச்்ச 
நீதிமன்ைம் தீரபபு வழஙகியுளைது. மமலும், 
்தற்மபைாது சீராய்வுக்கு உடபைட்ட்தா்கத் 
ம்தான்றும் ்சட்டங்கள ஒன்பை்தாவது பைடடியலில் 
ம்சரக்்கபபைட்டாலும் அவற்றின் மீது மறுசீராய்வு 
ம்கார முடியாது.  நீதிமன்ை மறுசீராய்வு என்பைது 
்சட்டம் குறித்்த விைாக்்களுக்கு மடடுமம 
சபைாருந்்தக்கூடியது ஆகும். அரசியல் 
்சம்பைந்்தமா்க எழும் பிரச்சிறை்களுக்கு 
இ்தறை ச்சயல்பைடுத்்த முடியாது.   உச்்ச 
நீதிமன்ைமும் ்தாைா்கமவ எந்்த ஒரு 
்சட்டத்ற்தயும் மறுசீராய்வுக்கு உடபைடுத்்த 
முடியாது. ஒரு குறிபபிட்ட விதி அல்லது ்சட்டம் 
ஆகியவற்றை எதிரத்து வரும் வழக்கில் 
மடடுமம பையன்பைடுத்்த முடியும்.

ச்போது �ல வழககு

சபைாது மக்்கள நலன் ்கருதி எந்்த ஒரு 
்தனிநபைரும் நீதிமன்ைத்ற்த நாடி மனு அளிக்்க 
முடியும்.  இது சபைாது நலன் மனு எைபபைடுகிைது.  

12th_Political Science_Tamil_Unit_4.indd   98 04-06-2019   11:24:48
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (98 (( 99

இ்தன்பைடி, அர்சறமபபு உறுபபு 32-ன் கீழ உச்்ச 
நீதிமன்ைத்திலும், அர்சறமபபு உறுபபு 226-
இன் கீழ உயர நீதிமன்ைங்களிலும், குற்ைவியல் 
நற்டமுறைச் ்சட்டம் 133-ன்பைடி நடுவர நீதி 
மன்ைங்களிலும் சபைாது நல  வழக்கிற்்காை 
மனுறவத் ்தாக்்கல் ச்சய்ய முடியும். மமலும், 
இ்தற்்காை வழி்காடடு சநறிமுறை்களின்பைடி 
கீழக்்கண்ட வற்க்களில் சபைாது நல வழக்கு்கள 
ச்தா்டர முடியும்;

1.  ச்காத்்தடிறம ச்தாழிலாைர்கள முறை 
ச்தா்டரபைாை விவ்காரங்கள

2. ற்கவி்டபபைட்ட (ஆ்தவற்ை) குழந்ற்த்கள

3. குறைந்்தபைட்ச கூலி வழங்காறம

4.  சிறைச்்சாறலயில் நி்கழும் மரணம், 
வன்ச்காடுறம்கள ச்தா்டரபைாை பு்கார்கள; 
விறரவாை நீதி அடிபபைற்ட உரிறம 
என்பை்தால் துரி்த வி்சாரறண ம்காரு்தல்

5.  வழக்குப பைதிவு ச்சய்ய மறுக்கும் ்காவல் 
துறை அதி்காரிக்கு எதிரா்க வழக்கு 
மனு்தாக்்கல் ச்சய்்தல், வர்தட்சறை ம்காரி 
சபைண வன்ச்காடுறம, மணபசபைண தீறவபபு, 
பைாலியல் வன்ச்காடுறம, ்க்டத்்தல், ச்காறல, 
வற்த மபைான்ை குற்ைங்களுக்கு எதிராை 
பு்கார்கள.   

6.  பைடடியல் ்சாதியிைர மற்றும் பைழஙகுடியிைர 
மீ்தாை வன்ச்காடுறம பு்கார.

 7.  சுற்றுச்சூழல் மாசுபைாடு ச்தா்டரபுற்டய 
பு்கார்கள எை வற்கபபைடுத்துகின்ைை.

அர்சறமபபு உறுபபு 32-ன் கீழ உச்்ச 
நீதிமன்ைத்துக்கு வழங்கபபைடடுளை 
அதி்காரங்களின் கீழ சபைாது நல மனுக்்கறை 
வி்சாரறணக்கு ஏற்றுக்ச்காளளும் 
அதி்காரத்ற்த உச்்ச நீதிமன்ைம் ்தமக்குள 
இறணத்துக் ச்காணடுளைது. சபைாது நல 
வழக்கு என்பைது ஒரு பைற்கத் ்தன்றமயில் 
வழக்கு ச்தாடுக்கும் முறையல்ல.  மாைா்க, 
ஒடுக்்கபபைட்ட மற்றும் பைாதிபபுக்குளைாகும் 
்சமூ்கப பிரிவிைர்களுக்கு மனி்த உரிறம்கறை 
அரத்்தமுளை்தா்கவும், அவர்களுக்கு 
அர்சறமபபு வழஙகியுளை ்சமூ்க – 
சபைாருைா்தார நீதிறய உறுதிபபைடுத்்தவும் அரசு 
மற்றும் அரசு அதி்காரி்களுக்கு வாய்பபு 

வழஙகுவது்டன் அவவாறு ச்சயல்பை்டா்த அரசு 
மற்றும் அரசு அதி்காரி்களுக்கு எதிரா்கவும் 
வி்சாரிக்கிைது. மாநில அரசு்கள, மத்திய அரசு, 
மாந்கராடசி ஆகியவற்றிக்கு எதிரா்க சபைாது 
நல வழக்கு ச்தா்டர முடியும்.  ஆைால், 
்தனிநபைருக்கு எதிரா்க சபைாது நல வழக்கு பைதிவு 
ச்சய்ய முடியாது.

அணறமயில் இந்தியாவில் ஏராைமாை 
சபைாது நல மனுக்்கள நீதிமன்ைங்களில் பைதிவு 
ச்சய்யபபைடுவற்தக் ்காணமுடிகிைது. உச்்ச 
நீதிமன்ைம் 2005-ஆம் ஆணடு ஒரு வழக்ற்க 
சபைாது நல வழக்்கா்கத் தீரமானித்்தது. சபைாது 
நலனுக்்காை ்சமூ்கம் எதிர இந்திய அரசு 
(Common Cause Society Vs Union of India), எை 
அவவழக்கு பைதிவு ச்சய்யபபைட்டது. சபைருகி 
வரும் ்சாறல விபைத்து்கறை ்கருத்திற்ச்காணடு 
்சாறல பைாது்காபபு ்சட்டங்கறை இயற்றும்பைடி 
அரசுக்கு உத்்தரவி்ட வலியுறுத்தி உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தில் ்தாக்்கல் ச்சய்்த அந்்த மனுமவ 
சபைாது நல வழக்்கா்க எடுத்துக் 
ச்காளைபபைட்டது. இம்தமபைால அங்கம்மாள 
பைாணம்ட எதிர உத்்தரபிரம்த்ச மாநில அரசு 
என்ை வழக்கில்,  உயர நீதிமன்ைத்தின் லக்மைா 
அமரவு,  ்கன்சிராம் நிறைவு அரங்கம் அரும்க 
நற்டசபைறும் ்கடடுமாைப  பைணி்கறைக் 
குறிபபிட்ட ்காலத்துக்கு ்தற்ட ச்சய்்தது.

இம்தமபைால மக்்கைாடசி 
உரிறமக்்களுக்்காை மக்்கள ஒன்றியம் எதிர 
இந்திய அரசு (Peoples’ Union for Democratic Rights 
vs. Union of India) என்ை வழக்கிறையும் உச்்ச 
நீதிமன்ைம் சபைாது நல வழக்்கா்க எடுத்துக் 
ச்காண்டது. ்சமூ்க, சபைாருைா்தார ரீதியா்கப 
பின்்தஙகியுளை மக்்கள ்தமக்்காை நிவாரணம் 
ம்காரி நீதிமன்ைங்கறை அணு்க இயலா்த 
நிறலயில் இருபபை்தால் இத்்தற்கய ்தனிநபைர 
அல்லது குழுவிைருக்கு அர்சறமபபு ரீதியாை 
தீரவு ம்காரி ‘சபைாது ஆரவம் ச்காண்ட 
குடிமக்்கள’ நீதிமன்ைத்ற்த நாடும்மபைாது 
அ்தறை சபைாது நல வழக்்கா்கக் ்கரு்தலாம் 
என்று கூறிய உச்்ச நீதிமன்ைம் இ்தறை சபைாது 
நல வழக்்கா்க அனுமதித்்தது.  சபைாது நல 
வழக்கு்கள என்பைறவ “பைங்களிபபு நீதி”  எனும் 
ச்சயல்முறையின் ஒரு பைகுதியாகும்; குடிறம 
வழக்கு்கைா்க இறவ நீதிமன்ைங்கைால் 
்தாராைமா்க வரமவற்்கபபைடுகிைது.
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  பைரமாைந் ்கட்டாரா எதிர இந்திய அரசு 
என்ை வழக்கு (Parmanand Katara Vs. Union of 
India) சபைாதுமக்்கள 
நலனுக்்கா்கப பைாடுபைடும் 
மனி்த உரிறம 
ச ்ச ய ற் பை ா ட ்ட ா ை ர 
ச்தாடுத்்த சபைாது நல 
வழக்கு ஆகும். இதில் 
மருத்துவ ச்தாழிலில் 
உளை ஒவசவாரு 
நபைரும், ்காயமற்டந்்த 
எந்்த ஒரு குடிம்கனுக்கும் வழக்்கமாை 
நற்டமுறை்கறைக் ்காரணங்காடடி (Procedural 
Formalities) ்காத்திருக்்க றவக்்காமல் மருத்துவ 
உ்தவியிறை ச்சய்யமவணடும் எனும் மி்கவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த தீரபபிறை உச்்ச 
நீதிமன்ைம் வழஙகியது.

 

்சட்ட ஆக்்கமாைது நீதித்துறை 
ச்சயல்பைாடடு முறை மூலம் (Judicial Activism) 

்பைமோ்னந் கடோைோ

மாறிக் ச்காணடிருக்கும் ஒரு 
்சமூ்கத்தில் நீதித்துறை மமற்ச்காளளும் 
வீரியமிக்்க ச்சயற்பைாடு்கள நீதித்துறை 
ச்சயல்பைாடடு முறை எைபபைடுகிைது. 
அசமரிக்்காவில் 1947 ஆம் ஆணடு ஆர்தர 
்சன் சிங்கர ஜூனியர என்பைவர “உச்்ச 
நீதிமன்ைம்” 1947 என்று ்தறலபபிட்ட 
்கடடுறர ஒன்றில் “Judicial Activism” 
(நீதித்துறை ச்சயல்பைாடடு முறை) என்ை 
ச்சால்லிறை அறிமு்கபபைடுத்திைார. 
பிைாக்ஸின் ்சட்ட அ்கராதி (Black’s Law 
Dictionary) ,  “Judicial Activism” - என்பைது ஒரு 
“நீதித்துறை ்தத்துவம்” என்று கூறுகிைது. 
அது நீதிபைதி்கறை பைழறமவா்தத்திலிருந்து 
பிரித்து புதிய முற்மபைாக்்காை ்சமூ்க 
ச்காளற்க்களுக்கு ஆ்தரவா்க  
ஊக்்கபபைடுத்துவ்தாகும்.

நீதித்துறை சசயல்்போடடு முறை

புதிய பைரிணாமத்ற்த சபைற்றிருக்கின்ைது.  
்சமூ்கக் ்கணமணாட்டத்தில் ்சட்டங்களுக்கு 
விைக்்கமளிக்கும் ஆமராக்கியமாை மபைாக்கு 
நீதித்துறையில் ்காணபபைடுகிைது. அமலில் 
உளை ்சட்டங்களின் அடிபபைற்டயில் 
அல்லாமல் ்தனிநபைர அல்லது அரசியல் 
்சக்தி்களுக்கு ்சா்த்கமா்க மமற்ச்காளைபபைடும் 
நீதிமன்ை உத்்தரவு்கறை நீதித்துறை 
ச்சயல்பைாடடு முறை சவளிச்்சத்துக்குக் 
ச்காணடு வருகிைது.  நீதித்துறை ச்சயல்பைாடடு 
முறை  என்பைது அர்சறமபபின் விைக்்கம், 
்சட்டபபூரவ அடித்்தைங்கள மற்றும் அதி்காரப 
பிரிவிறை ஆகியை ச்தா்டரபுற்டய்தாகும். 

இந்திய அர்சறமபபு 1950-ஆம் ஆணடு 
பிர்க்டைபபைடுத்்தபபைட்டது.  இ்தன் 
சபைரும்பைான்றமயாை ம்காடபைாடு்கள மமற்கு 
உல்க மாதிரி்களிலிருந்து நா்டாளுமன்ை 
மக்்கைாடசியும், ்தனித்துவ நீதித்துறையும் 
இஙகிலாந்திலிருந்து, அடிபபைற்ட உரிறம்கள, 
முன்வறரவு, கூட்டறமவு, கூட்டாடசி 
அசமரிக்்க அர்சறமபபிலிருந்து, மாநிலக் 
ச்காளற்க்கள மநரடி ம்காடபைாடு்கள, 
அயரலாந்து நாடடிலிருந்தும் சபைைபபைட்ட்தாகும்.

இருந்்தமபைாதும், இந்தியாவில் அபமபைாது 
நிலவிய பைகுதி அைவு நிலபபிரபுத்துவ 
பிற்மபைாக்கு நிறலயில் இருந்து ஒவசவாரு 
துறையிலும் முன்மைற்ைம் ்காணபை்தற்்கா்கப 
சபைைபபைட்ட்தாகும்.

இந்திய நீதித் துறையாைது, அரசின் ஒரு 
அங்கமா்க இருக்கின்ைபைடியால், அ்தன் 

சசயல்்போடு  

ஒரு இந்தியக் குடிம்கன் என்ை 
முறையில் நீதிமன்ைக் ்கருத்தின் மீது மாற்றுக் 
்கருத்து ச்காளளும் உரிறம உங்களுக்கு 
உளை்தா? அவவாைாயின் எவவாறு 
சவளிபபைடுத்துவீர்கள? வகுபபில்  மூன்று 
மாணவர்கைா்கப பிரிந்து கீழ்கண்ட 
்தறலபபு்களின் கீழ விவாதிக்்கவும்.

அ) நீதிமன்ை தீரபறபை விமரசித்்தல்

ஆ) விமரசித்்தலின் பின்விறைவு்கள
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அசமரிக்்க நீதித்துறைப பிரிறவக் ்காடடிலும் 
மிகுந்்த ச்சயலாக்்க மிக்்க பைணியிறை 
ஆற்றுகிைது. அர்சறமபபில் வழங்கபபைடடுளை 
ச்காளற்க்கள, ம்காடபைாடு்கறைக் 
்கற்டபிடிபபை்தன்மூலம் இந்திய ்சமூ்கத்ற்த ஒரு 
நவீை ்சமூ்கமா்க மாற்றும் தீரபபு்கறை 
வழஙகுகின்ைை.  இந்திய அர்சறமபபு உறுபபு 
21 அடிக்்கடி உச்்ச நீதிமன்ைத்தில் 
எடுத்்தாைபபைடுகிைது.  இந்்த அர்சறமபபு 
உறுபபின் மீ்தாை தீரபபு்கள யாவும் நீதித்துறை 
ச்சயல்பைாடடு முறைப மபைாக்கிறை 
பிரதிபைலிக்கின்ைை. 

ஏ. ம்க. ம்காபைாலன் 
எதிர ம்தராஸ் மாநில 
அரசு எனும் வழக்கில், 
ஒரு மனி்தனின் 
வாழக்ற்க அல்லது 
சு்தந்திரம் ஒடுக்்கபபை்ட 
மவணடும் என்ை 
வா்தத்ற்த ்சட்டத்தில் 
வ ழ ங ்க ப பை ட டு ள ை 
ச ்ச ய ல் மு ற ை ்க ள 

அடிபபைற்டயில் மடடுமல்லாமல் பைகுத்்தறிவு 
மற்றும் நீதியின் அடிபபைற்டயிலும் உச்்ச 
நீதிமன்ைம் நிரா்கரித்்தது.  எனினும், அ்தறைத் 
ச்தா்டரந்து மமை்கா ்காந்தி எதிர இந்திய அரசு 
என்ை வழக்கில்,  மமற்்கண்ட நியாய 
வா்தத்திறை நீதிமன்ை விைக்்கம் மூலம் 
அர்சறமபபு உறுபபு 21-ல் துறணபபிரிவா்கச் 
ம்சரக்்கபபைட்டது. 

இது, அர்சறமபபு உருவாக்்கத்தின்மபைாது 
்தவிரக்்கபபைட்ட பிரிவாகும்.  எனினும், 
அடுத்்தடுத்்த வழக்கு்களில் உச்்ச நீதிமன்ைம் 
மரண ்தண்டறைறய உறுதி ச்சய்தும் 
இருக்கிைது.  உ்தாரணமா்க, ்சாதிக்கு சவளிமய 
திருமணம் ச்சய்து ச்காண்ட ்காரணத்திற்்கா்க, 
ஆண-சபைண இருவறர ச்கௌரவக் ச்காறல 
ச்சய்்த பை்கவான் ்தாஸ் வழக்கில், (பை்கவான்்தாஸ் 
எதிர தில்லி மாநில அரசு) அவருக்கு 
விதிக்்கபபைட்ட மரண ்தண்டறைறய உச்்ச 
நீதிமன்ைம் உறுதி ச்சய்துளைது.

ஏ.நக. நகோ்போலன்

  

4.6  அைசறமப்பு, நிர்வோகச சடடம் மறறும் 
இந்திய ்தணடற்னச சடடம்

அைசறமப்பு

மக்்கள, மனி்தன் அறைவருக்கும் 
விதி்கைால் ஆைபபைடுகிைார்கள என்பைது நன்கு 
ச்தரிந்்தது. உ்தாரணமா்க, விறையாடடு 
மபைாடடி்களுக்கும் ்சமூ்க மன்ைங்களுக்கும் 
விதி்கள உளைற்த கூைலாம். நமது அன்ைா்ட 
வாழறவத் தீரமானிபபைதில் ஒழுக்்க விதி்களும், 
வழக்்காறு்களும் முக்கிய பைங்காற்றுகின்ைை.  
நாடடிற்்கா்கச் ்சட்ட மன்ைங்களில் 
இயற்ைபபைடும் விதி்கள யாவும் “்சட்டங்கள” 
என்று அறழக்்கபபைடுகின்ைை. ்சமூ்கம் அ்தன் 
பைணி்கறை முறையா்க ச்சய்வ்தற்குச் ்சட்டங்கள 
மி்கவும் அவசியமாகும். அறவ்கள நமது 
ச்சாத்துக்்கறை முறையா்கப  பைாது்காபபை்தற்கு 
உருவாக்்கபபைட்டறவ்கள ஆகும், மற்றும் 
்சமூ்கத்தில் உளை ஒவசவாருவரும் முறையா்க 
ந்டந்து ச்காளவற்த உறுதிபைடுத்துகிைது.

அடிபபைற்டயில், அர்சறமபபு மமலாை 
்சட்டமாகும். மற்ை எல்லா ்சட்டங்களும் 
அர்சறமபபிற்கு சபைாருந்தி வர மவணடும். 
அர்சறமபபைாைது அரசு ச்தா்டரபுற்டய 
்சட்டங்கறையும், மக்்கள ச்தா்டரபுற்டய 
்சட்டங்கறையும் உளை்டக்கிய்தாகும்.   
அர்சறமபபு விதி்கள என்பைது அரசின் பைல்மவறு 
நிறுவைங்களின்  வறரயறை, பைணி்கள, 
அதி்காரங்கள மற்றும் அவற்றின் அறமபபு்கள 
குறித்்த ச்தாகுபபு விதி்கள ஆகும்.  அ்தாவது 
்சட்டமன்ைம்,  ஆடசித்துறை, நீதித்துறை 
மபைான்ைறவ்கள மற்றும் குடிமக்்களின் 
அடிபபைற்ட உரிறம்கள, மத்திய மாநில 
அர்சாங்கங்களுக்கிற்டயிலாை உைவு்கள 
ஆகியவற்றையும் உளை்டக்கிய்தாகும்.

ஆஸ்திமரலியா நாடடின் உயரநிறல 
நீதியறமபபு உயர நீதிமன்ைம் என்மை 
அறழக்்கபபைடுகிைது. அஙகு மாநிலத் 
்தறலறம நீதிமன்ைங்கமை உச்்ச நீதிமன்ைம் 
என்மை அறழக்்கபபைடுகிைது.

ஆஸ்திநைலியோ நீதிமன்ைம்
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அர்சறமபபு என்பைது வழியுறுத்துவதும் 
வழி்காடடுவதுமாை விதி்களின், ஒரு ச்தாகுபபு 
ஆகும். இது நாடடு மக்்கள அறைவருக்கும் ஒரு 
விதிமுறை்களின் ச்தாகுபறபை முன்சமாழிவ்தன் 
மூலம் ம்த்சத்ற்த ஒழுஙகுபபைடுத்துகிைது. அறவ 
நாடற்டச் ்சரியாை திற்ச வழியில் வழி 
ந்டத்துகிைது. அறவ பைல்மவறு அடிபபைற்ட 
உரிறம்கள, அடிபபைற்டக் ்க்டறம்கள, அரசு 
வழி்காடடு சநறிமுறை்கள உளளிட்டறவ்கள 
ஆகும். நாடடில் நிலவும் அறமபபு முறைறய  
ஒழுஙகுபைடுத்துவ்தற்கு நமக்கு அர்சறமபபு 
விதி்கள ம்தறவபபைடுகின்ைை. நாடடு மக்்கள 
அடிபபைற்ட உரிறம்கறைக் ்க்டந்து மபைா்காமல் 
இச்்சட்ட விதி்கமை நாடு முழுவதும் 
்கண்காணிக்கின்ைை.  

அர்சறமபபு விதி்கள 
குடிமக்்களுக்கிற்டமய ்சமத்துவ உணரவிறை 
உருவாக்குகின்ைை. இறவ குழந்ற்த்கள 
நலனுக்்கா்க குழந்ற்த்கள மீது சபைற்மைார்கள 
ச்சலுத்தும் ்கடடுபபைாடு்கறைப மபைான்ைறவமய 
ஆகும். அற்தபமபைாலமவ அர்சறமபபு விதி்கள 
எல்லா குடிமக்்கள மீதும்  ச்சயலாற்றுகிைது. 
அம்த வழியில் அர்சறமபபு வழஙகியுளை 
வழி்காடடு்தளின்பைடி ்சட்டங்கள 
இயற்றுவ்தற்்கா்க சிலறரத் ம்தர்தல் மூலம் 
ம்தரந்ச்தடுக்்கவும் சிலறர நியமைம் ச்சய்யவும் 
அர்சறமபபு விதி்கள வழிவற்க ச்சய்கின்ைை.  
அர்சறமபபு விதியின்பைடி்தான், பைல்மவறு 
சமாழி்கள மபைசும் மவறுபைட்ட பைணபைாடு்கள 
ச்காண்ட மி்கப பைரந்்த இந்நாடற்ட அ்தன் 
்தறலவர நிரவா்கம் ச்சய்கிைார.

சசயல்்போடு 

சிந்திககவும் – நசர்ககவும் – ்பகிைவும்

மக்்களின் எணணங்கறையும் 
நம்பிக்ற்க்கறையும் அர்சறமபபு 
பிரதிநிதித்துவபபைடுத்துகிைது. ஒரு 
ம்தரந்ச்தடுக்்கபபைட்ட அறமபபு என்ை 
முறையில் நா்டாளுமன்ைம் / ்சட்டமன்ைம் 
மக்்கறை பிரதிநிதித்துவபபைடுத்துகிைது.  
உங்கள இறணமயாடு கீழ்கண்ட 
்தறலபபு்களில் விவாதிக்்கவும்.

அ)  நிரவா்கம், நா்டாளுமன்ைம், நீதித்துறை – 
யாருக்கு அதி்க அதி்காரம் உளைது?

ஆ)  உங்கள விற்டக்்காை உ்தாரணங்கறைக் 
கூைவும்.

சடடத்தின் ஆடசி

இந்தியாவில் “்சட்டத்தின் ஆடசி” என்ை 
ஆஙகிலக் ்கருத்ற்த ்காலனி ஆடசி 
அறிமு்கபபைடுத்தியது.   ்சட்டத்தின் ஆடசியில் 
மூன்று மு்தன்றமயாை சிைபபு்கள உளைை. 
அறவ்கள,

  ்சட்டத்தின் முன் அறைவரும் ்சமம்

  ்சட்டத்திற்கு மமல் யாரும் இல்றல

  ்சட்டம் அறைவருக்கும் சபைாருந்்தக்கூடியது

  ்சட்டத்தின் ஆடசியாைது நீதிவழஙகுவதில் 
குடிமக்்களின் ்சமத்துவத்ற்த 
உறுதிபபைடுத்துகிைது. ச்சாந்்த 
உைவு்களுக்்கா்கச் ்சா்த்கமா்க ந்டபபைது, 
குறிபபிட்ட நபைருக்குச் ்சலுற்க அளிபபைது 
நீதித்துறை முறைம்கடு்கள ஆகியவற்றை 
குறைக்கின்ைை. இத்து்டன் அதி்கார, 
நி ர வ ா ்க  மு ற ை ம ்க டு ்க ற ை யு ம் 
்கடடுபபைடுத்துகின்ைை. அரசு 
நிரவா்கத்திறை ஆளுற்க ச்சய்வது்டன் 
ச்சயல்முறை ்சட்டங்களும், அர்சறமபபு 
வழஙகியுளை அடிபபைற்ட உரிறம்களும் 
்சட்டத்தின் ஆடசி உறுதிபைடுத்துவற்த 
வலியுறுத்துகின்ைை.

நிர்வோகச சடடம்

நிரவா்கச் ்சட்டம் என்பைது நிரவா்கச் 
ச்சயல்முறை்கறை ஆளுற்க   ச்சய்வ்தற்்காை 
்சட்டமாகும்.  நிரவா்கச் ்சட்டங்கள என்பைறவ, 
நிரவா்கத்து்டன் ச்தா்டரபுற்டயறவ எை ஐமவர 
சஜன்னிஙஸ் விைக்்கம் அளிக்கிைார.  ஒரு 
நிரவா்க அறமபபு, அ்தன் அதி்காரம் மற்றும் 
அ்தன் அதி்காரி்களின் ்க்டறம்கறை அது 
தீரமானிக்கிைது. நிரவா்க அறமபபு்களின் 
்சட்டம் இயற்றும் அதி்காரம், பைாதியைவு 
நீதித்துறை அதி்காரம் ச்காண்ட நிரவா்க 
மு்கறம்கள, அரசு அதி்காரி்களின் ்சட்ட வரம்பு, 
நிரவா்க அதி்காரி்கறைக் ்கண்காணிக்கும் 
்சா்தாரண நீதிமன்ைங்களின் அதி்காரம் எை 
அறைத்ற்தயும் ்கடடுபபைடுத்துகின்ைை. 
மக்்களி்டம் நியாயமா்க ந்டந்து ச்காளவற்த 
உறுதிபபைடுத்துகின்ைை.  

நிரவா்கச் ்சட்டம் என்பைது 
சபைாது்சட்டத்தில் ஒரு பிரிவு ஆகும்.  அது 
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அர்சாங்கத்திற்கும் ்தனிமனி்தனுக்கும் உளை 
உைவு குறித்தும் மபைசுகிைது.  அது ்சட்டத்ற்த 
அமலாக்்கம் ச்சய்யும் அறமபறபைத் 
தீரமானிக்கும் உயரமட்டத்திைர மற்றும் 
பைகுதியைவு நீதித்துறை அதி்காரம் 
ச்காணம்டாறர வறரயறை ச்சய்கிைது.  
நிரவா்கச் ்சட்டமாைது மு்தலாவ்தா்க 
அதி்காரி்களின் ச்சயல்்கள மற்றும் 
ச்சயல்முறை ஆகியவற்றையும், நிரவா்க 
்தன்றமக் ச்காண்ட அறமபபு்கறையும் 
அ்தற்குரிய ்கடடுபபைாடு எந்திரத்திகுளைா்கமவ 
றவக்்கபபைடும்பைடியா்க ச்சய்வ்தாகும்.  
இந்தியாவில் நிரவா்கச் ்சட்டங்கள வைரச்சிப 
சபைறுவ்தற்குச் சில ்காரணங்கள இருக்கின்ைை. 

மு்தலில், இந்தியா ஒரு “மக்்கள நல 
அரசு” ஆகும்.  அர்சாங்கத்தின் ச்சயற்பைாடு்கள 
மி்க அதி்கரித்்த வணணம் இருக்கிைது, எைமவ 
அவற்றிறை ஒழுஙகுபபைடுத்தும் ம்தறவ 
உருவாகிைது.  எைமவ, நிரவா்கச் ்சட்டப பிரிவு 
ம்தான்றியது.  இரண்டாவ்தா்க, ்சட்டங்கள 
இயற்றுவதில் (Legislation)  மபைா்தாறம 
நிலவுகிைது.  அன்ைா்டம் மாறிக் 
ச்காணடிருக்கின்ை ்சமூ்கத்திற்கு ஏற்பை 
்சட்டங்கறை இயற்ை ்சட்டமன்ைங்களுக்கு 
மபைாதிய மநரம் இருபபைதில்றல.  அவவாறு அது 
ச்சய்யபபைட்டாலும், ்சட்டம் இயற்றுவ்தற்்காை 
நற்டமுறை நீண்ட்தா்கவும், அதி்க ்காலம் 
எடுத்துக் ச்காளளும்பைடியா்க இருபபை்தாலும், 
அவவாறு உருவாக்்கபபைட்ட விதி்கள யாவும் 
ம்தறவக்கு பையன்பைடுத்தும் மபைாது, 
மாறிவிடுகின்ைை.

மூன்ைாவ்தா்க, இந்தியாவில் நீதிமன்ை 
்கால்தாம்தம் நிலவுகிைது.  மந்்தமாை மவ்கம், 
அதி்க ச்சலவு மற்றும் சிக்்கலாை 
நற்டமுறை்கள மபைான்ைறவ இ்தன் 
்காரணங்கைாகும்.  இ்தைால் நீதி 
சபைறுவ்தற்்காை ச்சயல்முறை்கள 
்தாம்தமற்டகின்ைை.  ஏற்்கைமவ வழக்கு்கள 
ம்தஙகிக்கி்டபபை்தால் விறரவாை வி்சாரறண 
்சாத்தியமற்ை்தா்க உளைது.  இ்தைால்்தான் 
நிரவா்கத் தீரபைாயங்கள உருவாகின்ைை.  
நான்்காவ்தா்க, நிரவா்கச் ்சட்டங்கள என்பைறவ 
ச்தாகுக்்கபபைட்டறவ்கள (Codified) அல்ல. 
எைமவ, அரசு இயந்திரத்தின் ம்தறவக்கு 

ஏற்ைாற்மபைால் மாற்றியறமத்துக் ச்காளளும் 
ச்சயற்பைரபறபைக் ச்காணடுளைை. எைமவ, இது 
மி்கவும் சநகிழவுத் ்தன்றமக்ச்காண்ட்தாகும்.  
சநகிழவற்ை தி்டமாை ்சட்ட நற்டமுறை்கறை 
மீணடும் மீணடும் பின்பைற்ைத் ம்தறவ இல்றல.  
நிரவா்கச் ்சட்டத்திற்கும், அர்சறமபபிற்கும் 
இற்டமய மவறுபைாடு இருக்கின்ைது.  
அர்சறமபபு என்பைது இந்்த மணணின் 
மமம்பைட்ட உயரவாை ்சட்டமாகும்.  எந்்த ஒரு 
்சட்டமும் அர்சறமபபிற்கு மமலாைது இல்றல.  
எைமவ இ்தர ்சட்டங்கள அ்தன் உறுபபுக்்கறை 
நிறைவு ச்சய்வ்தா்க இருக்்கமவணடும்.  
அ்தறை மீறும்பைடியா்க இருக்்கக்கூ்டாது.  
எைமவ நிரவா்கச் ்சட்டங்களும் 
அர்சறமபபிற்குக் கீழாை ்சட்டமம ஆகும்.  
அர்சறமபபைாைது அரசின் அறமபபு (Structure) 
மற்றும் அ்தன் பைல்மவறு உறுபபு்கறைப பைற்றிப 
மபைசுகிைது. நிரவா்கச் ்சட்டங்கள என்பைறவ 
நிரவா்கத்ற்தப பைற்றி மடடுமம ச்சயலாற்றுகிைது 
(Deals). நிரவா்க அதி்காரி்கள மு்தலில் 
அர்சறமபபு விதி்கறைப பின்பைற்ை மவணடும் 
என்பைது்டன் ச்தா்டரந்து நிரவா்கச் 
்சட்டங்களின்பைடி பைணியாற்ை மவணடும்.

 சசயல்்போடு 

நீதித்துறையின் சில கூறுகள்  
குறித்து எழுது.

3 அடுககுகள் 
நீதிமன்ைஙகள்

இந்திய நீதித்துறையின் 
கூறுகள்
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இந்திய ்தணடற்னச சடடம் 

இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் என்பைது 
இந்தியாவின் குற்ைவியல் ்சட்டமாகும். அது 
குற்ைவியல் ்சட்டத்தின் உளைாரந்்த அறைத்து 
அம்்சங்கறையும் உளை்டக்கிய 
ஒருஙகிறணந்்த ்சட்டமாகும். 1834-ஆம் 
ஆணடு இந்தியாவில் அறமக்்கபபைட்ட மு்தல் 
்சட்ட ஆறணயத்தின் பைரிந்துறரயின் கீழ 1860-
ஆம் ஆணடு இச்்சட்டம் ்தயாரிக்்கபபைட்டது.   
இது ச்தா்டக்்கக்்கால பிரிடடிஷ் இந்திய 
ஆடசியின் கீழ 1862-ல் அமலுக்கு வந்்தது. 
இ்தன் மநாக்்கம் இந்தியாவிற்கு ஒரு சபைாதுத் 
்தண்டறைச் ்சட்டத் ச்தாகுபறபை அளிபபை்தாகும். 

இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம்  
ஒரு அடிபபைற்டயாை வடிவத்ற்தக் 
ச்காணடிருக்கிைது.  ஒரு நபைர மமற்ச்காளளும் 
அறைத்து குற்ைங்களுக்்காை வழக்கு்கள, 
அவற்றுக்்காை ்தண்டறை்கள ஆகியைவற்றின் 
பைடடியல் ச்காண்ட ஆவணமாகும். இது 
அறைத்து குடிமக்்கறையும் உளை்டக்கியது.  
இராணுவத்திைரும் இ்தர பைற்ட்களின் 
வீரர்களும் விலக்்களிக்்கபபைடடுளைைர.  
அவர்கறை இந்தியக் குற்ைவியல் ்சட்டத்தின் 
அடிபபைற்டயில் ்தணடிக்்க முடியாது.   
அவர்களுக்கு பைல்மவறு ்தனி விதி்கள உளைை.   
பைல ஆணடு்கள ம்சா்தறை்களுக்கு பின்ைர 
பைரிம்சாதிக்்கபபைடடு பைரிணாமம் சபைற்ை 
நியாயமாை, தி்டமாைக் குற்ைத்்தடுபபு 

்தோமஸ் ்போடடிஙடன் 
சமககோநல

அறமபறபைக் ச்காணடுளை ஒரு நீதித்துறை 
அறமபபு என்ை சிைபபிறை இந்திய நீதித்துறை 
சபைறுகிைது.

இந்திய ்தண்டறை்ச ்சட்டம் மி்கவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த சிைபபியல்பைாைது,  
அந்்த ஆவணம் வைரத்ச்தடுக்்க நிறைத்்த 
பைாரபைட்சமற்ை ்தன்றம ச்காண்ட தீரபபுமுறை 
ஆகும். இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் 
உயரநிறலயில் இருக்்கக்கூடிய எந்்த ஒரு 
நபைருக்கும் சிைபபு ்சலுற்க அளிக்்கவில்றல.  
இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் ஒவசவாரு அரசு 
ஊழியர, ஒவசவாரு சபைாதுமக்்கள ஏன் 
நீதிபைதிறயக்கூ்ட உளை்டக்குவ்தா்க 
இருக்கிைது. நாடடின் ்சட்டம் இயற்றும், 
்சட்டத்ற்த அமலாக்்கம் ச்சய்யும் அறமபபு்கள 
சபைாதுமக்்களின் நம்பிக்ற்கறயத் ்தடடி 
எழுபபுகிைது; மமலும், அதி்காரத்தில் 
இருபபைவர்கள அதி்காரத்ற்த முறைம்க்டா்கப 
பையன்பைடுத்துவற்தயும் ்தடுக்கிைது.

இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டமாைது, 
அரசுக்கு எதிராை குற்ைங்கள, சபைாது 
இ்டங்களில் நற்டசபைறும் குற்ைங்கள,  
ஆயு்தபபைற்ட்களின் குற்ைங்கள,  ்கற்பைழிபபு 
மற்றும் ச்காறல,  ஆட்க்டத்்தல் மபைான்ை 
குற்ைவியல் ந்டவடிக்ற்க்கள ச்தா்டரபைாை 
அறைத்து குற்ைங்கறையும் 
உளை்டக்கியுளைது. மமலும் ம்தம் 
ச்தா்டரபுற்டய குற்ைங்கள, ச்சாத்துற்டறம 
குற்ைங்கள, திருமண குற்ைங்கள, ்கணவர்கள 
மற்றும் உைவிைர்கைால் ச்சய்யபபைடும் 
ச்காடுறம்கள மற்றும் அவதூறு்கள 
மபைான்ைவற்றையும் ற்கயாளுகின்ைது.  இந்திய 
்தண்டறைக் குறியீடடுக் கீழ பிரிவு 34, ஒரு 
குழுச் ச்சயல்பைாடடில் ்கலந்து ச்காண்ட ஒரு 
நபைர ஆற்றிய பைங்களிபபு எவவைவு சிறிய்தா்க 
இருந்்தாலும், அக்குழுவிைர மமற்ச்காண்ட 
ச்சயல்்களின் சபைாது மநாக்கிற்கும் 
முழுறமயாை சபைாறுபபைாைவரா்கமவ 
்கரு்தபபைடுவார.  ்சாடசி்களின் அடிபபைற்டயில் 
இவர்கள ்சமமாை குற்ைவாளி்கள 
்கரு்தபபைடுவர. 

இம்த ்சட்டம் பிரிவு 149-ன் கீழ, ்சட்ட 
விமரா்தமா்கக்கூடிய ஒரு குழுறவச் ம்சரந்்த 
நபைர்கள அறைவரும் அந்்த ்சட்ட விமரா்த 
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குழுச் ச்சயலின் உளமநாக்்கம் அல்லது 
்சட்டவிமரா்தக் கூடு்தலில் ஏற்பை்டக் கூடிய ச்கடு 
விறைவு அடிபபைற்டயில் 
்தண்டறைக்குரியவர்கள ஆவர.  மமலும், 
குற்ைச் ்சதி ்தயாரிபபில் பைஙம்கற்ைல், 
உ்டந்ற்தயா்க இருந்்த்தல் மபைான்ை ச்சயல்்களும் 
்தண்டறைக்குரியறவயாகும்.

இந்திய ்தண்டறைக் ்சட்டமாைது, பைல 
முறை ம்தறவயின் அடிபபைற்டயில்   
திருத்்தபபைடடிருக்கிைது. ம்த்சத் துமரா்கம் 
மபைான்ை ்தண்டறைச் ்சட்டத்துக்கு சவளிமய 
இருந்்த ்கருத்்தாக்்கங்கள ம்சரக்்கபபைடடுளைை.   
குடிம்கன்்களின் எதிரபைாரபபு்களில் 
மாறு்தல்்கள ஏற்பைடுவ்தாலும், அது ்சமூ்க 
மாற்ைங்களில் முடிவ்தாலும், குற்ைவியல் நீதி 
அறமபபு முறை்கறை அடிக்்கடி மாற்றி 
அறமக்்க மவணடிய ம்தறவ உணரபபைட்டது,  
சில மநரங்களில் இதுமவ மிகுந்்த மை 
உறைச்்சல்்கள, மை அழுத்்தங்களுக்கு 
உளைாகின்ைை. குற்ைவியல் புலன்வி்சாரறண 
ச்சயல்முறை்கள,  குற்ைங்கறை முறையா்க 
நீதிமன்ைத்தில் றவத்து குற்ைம் ்சாடடு்தல்  
மற்றும் தீரபபு வழஙகு்தல் 
மபைான்ைறவசயல்லாம் அறிவியல் மற்றும் 
ச்தாழில்நுடபைங்களில் ஏற்பைடும் மாறு்தல்்கள 
மற்றும் உருமாற்ைங்களுக்கு  இற்சவாை்தா்க 
மாை மவணடிய்தன் அவசியத்திற்கு  ்சாடசியா்க 
இருக்கிைது.

்தகவல் ச்தோடர்பு

ச்தாழில்நுடபை வைரச்சிக்்காலமாை 
்தற்மபைாது, குற்ை ந்டவடிக்ற்க்களில் 
ஏற்பைடடுளை நவீைமுறைச் ச்சயல்்கள, நவீை 
புலைாய்வு முறை மற்றும் குற்ைம் நிரூபிக்கும் 
முறை்கறை உருவாக்்கக் ம்காரியது.  இ்தற்்கா்க 
புதிய குற்ைவியல் ்சட்டம் ம்தறவபபைட்டது.  
இற்தசயாடடி, இந்திய அரசு 2000-ஆம் ஆணடு 
ஒரு குழு அறமத்்தது.  இந்்த குழு ்தைது 
அறிக்ற்கறய 2003-ஆம் ஆணடு அளித்்தது.   
குற்ை நீதிமுறை அறமபபில் பைல மாற்ைங்கறை 
ஏற்பைடுத்்தக் ம்காரி பைல பைரிந்துறர்கறை 
இக்குழு  அறிக்ற்கயில் வலியுறுத்தியது.  
இவற்றில், சில பைரிந்துறர்கறை அரசு ஏற்றுக் 
குற்ைவியல் ்சட்டத்ம்தாடு நற்டமுறைபபைடுத்தி 
வருகிைது.

அருஞ்சசோறச்போருள் 

 �அரசமைப்பு: அடிபபைற்டக் ச்காளற்க்கள 
அல்லது நிறுவபபைட்ட முன்னுரிறம்கள 
ஆகியவற்றின் அறமபபு ஒரு மாநில 
அல்லது பிை அறமபபு நிரவகிக்்கபபைடும் 
என்பைற்த ஒபபுக்ச்காளகிைது.

 �நீதித்துமை: மாநிலத்தின் சபையரில் 
்சட்டத்ற்த விைக்குவது மற்றும் சபைாருந்தும் 
்சட்டங்களின் அறமபபு ஆகும்.

 �கூட்டமைப்பு: இது ஒரு மத்திய அரசின் கீழ 
சுயநிதி மா்காணங்கள, மாநிலங்கள 
அல்லது பிை பிராந்தியங்களின் 
ஒன்றியத்்தால் வற்கபபைடுத்்தபபைடும் ஒரு 
அரசியல் நிறுவைம் ஆகும்.

 �அடிப்்பம்ட உரிமைகள்: அறவ 
அர்சாங்கத்தின் ஆக்கிரமிபபிலிருந்து 
உயரந்்த பைாது்காபபு ம்தறவ எை உச்்ச 
நீதிமன்ைம் அஙகீ்கரித்்த உரிறம்கள குழு. 
இந்்த உரிறம்கள குறிபபைா்க அர்சறமபபில் 
அற்டயாைம் ்காணபபைடடுளைை.

 �நீதித்துமை: மாநிலத்தின் சபையரில் 
்சட்டத்ற்த விைக்குவது மற்றும் சபைாருந்தும் 
்சட்டங்களின் அறமபபு ஆகும்.

 �ஜூரி மூலம் விசாரமை: இது ஒரு 
நீதிபைதியி்டம் ஒரு முடிறவ அல்லது 
உணறமறய ்கணடுபிடிக்கும் ஒரு 
்சட்டபூரவமாை ந்டவடிக்ற்க. நீதிபைதி்கள 
அல்லது குழு அறைத்து முடிவு்கறையும் 
எடுக்கும் ஒரு சபைஞச் வி்சாரறணயில் 
இருந்து மவறுபைடுத்்தபபைடுகிைது.

 �நீதித் தடுப்பு: நீதிபைதி்களின் ம்காடபைாடு 
நீதிபைதி்கள ்தங்கள ச்சாந்்த அதி்காரத்ற்த 
குறைபபை்தற்்கா்க ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
்தத்துவமாகும்.

 �நீதித்துமை சசயல்முமை: நீதிபைதி்கள 
்தங்கள நபைர்கறை சபைாதுக் ச்காளற்க பைற்றி, 
மற்ை ்காரணி்கறைக் ்கருத்தில் ச்காணடு, 
அவர்களின் முடிவு்கறை 
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வழி்காடடிக்ச்காளை அனுமதிக்கும் ஒரு 
்தத்துவம் ஆகும்.

 �ச்பாது நல வழக்கு: சபைாது நலனுக்்காை 
பைாது்காபபு வழக்கு. இது ்சட்ட  
நீதிமன்ைத்தில் அறிமு்கபபைடுத்்தபபைட்டது, 
ஆைால் பைாதிக்்கபபைட்ட ்கடசியால் அல்ல, 
நீதிமன்ைம் அல்லது மவறு எந்்த ்தனியார 
்கடசியால்.

 �அசல் அதிகார வரம்பு: இது மு்தல் 
முறையா்க ஒரு வழக்கு ம்கட்க ஒரு 
நீதிமன்ைத்தின் அதி்காரம்.

 �மைல்முமையீடடு நீதிைனைம்: வி்சாரறண 
நீதிமன்ைம் அல்லது மவறு கீழ நீதிமன்ைம் 
ஆகியவற்றின் முடிவு்கறை திருத்்த, திருத்்த 
மற்றும் மீறுவ்தற்்காை ஒரு மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைத்தின் அதி்காரமாகும்.

 �ஆமலாசமை அதிகாரசம்ப: உச்்ச நீதி 
மன்ைம் அல்லது ஒரு அர்சறமபபு 
விஷயத்தில் உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் 
ஆமலா்சறைறய நாடுகிைது.

 �நிரவாக நீதிைனைஙகள்: இது நிரவா்கச் 
்சட்டத்தில் சிைபபு வற்கயிலாை நீதிமன்ைம், 
குறிபபைா்க சபைாது அதி்காரத்ற்த நற்டமுறைப 
பைடுத்துவ்தற்்காை விவா்தங்கள.

 �ச்பாதுச் சட்டம்: ்தனிநபைர்களுக்கும் 
அர்சாங்கத்திற்கும் இற்டமய உளை 
உைவு்கறை நிரவகிக்கும் ்சட்டத்தின் 
பைகுதியாகும், மற்றும் ்சமூ்கத்திற்கு  
மநரடி அக்்கறை ச்காண்ட 
்தனிநபைர்களுக்கிற்டயிலாை அந்்த உைவு.

மதிப்பிடு்தல்
I. சரியோ்ன ்பதிறலத் ந்தர்வு சசய்யவும்

1) கீழக்்கண்டவற்றில் எது அர்சாங்கத்தின் உறுபபு அல்ல?

அ) ்சட்டமன்ைம் 
ஆ) அதி்காரவரக்்கம் 
இ) ஆடசித்துறை 
ஈ) நீதித்துறை

2) பின்வருவைவற்றில் எது கூட்டாச்சியின் பைாது்காபபைாைரா்க விவரிக்்கபபைடுகிைது?

அ) ்சட்டமன்ைம் 
ஆ) ஆடசித்துறை 
இ) நீதித்துறை 
ஈ) அறமச்்சரறவ

3) பின்வருவைவற்றில் யார பைணற்டய இந்தியாவில் நீதியின் நீரூற்ைா்க ்கரு்தபபைட்டவர?

அ) மன்ைர 
ஆ) ம்சைாதிபைதி 
இ) மு்தல்வர 
ஈ) ்தறலறம நீதிபைதி

4)  பின்வருவைவற்றில் யார இற்டக்்கால இந்தியாவில் நீதி நிரவா்கத்ற்த நிரவகிக்கும் உச்்சபைட்ச 
அதி்காரம் ச்காண்டவர?

அ) சுல்்தான் 
ஆ) கு்சாட-உல்-குவாசி 
இ) ்தறலறம நீதிபைதி 
ஈ) முபதி
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5) பின்வருவைவற்றில் எது மு்கலாயர ்காலத்தின்மபைாது நிறுவபபைட்ட நீதித்துறையாகும்.

அ) நசீம்-சி-சுபைா 
ஆ) மருக்மா-இ-அ்தாலத் 
இ) திவான்-இ-சுபபைா 
ஈ) குவாசி-இ-பைர்காைா

6) ச்காறலக் குற்ைத்துக்கு பின்வரும் எந்்த ்தண்டறை்கள விதிக்்கபபைட்டது?

அ) ேத் 
ஆ) கி்சாஸ் 
இ) ்தாசீர 
ஈ) எதுவுமில்றல

7)  எந்்த ்சா்சைம் பைம்பைாயின் மீது நீதிதுறை அதி்காரம் ச்சலுத்்த கிழக்கிந்திய ்கம்சபைனிக்கு 
அதி்காரமளித்்தது?

அ) 1661 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஆ) 1813 ்சா்சைச்்சட்டம் 
இ) 1688 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஈ) 1853 ்சா்சைச்்சட்டம்

8)  எந்்த ்சா்சைம் ம்தராஸ் மாந்கராடசில் மடடும் மமயர நீதிமன்ைம் உருவா்க ்காரணமா்க 
இருந்்தது?

அ) 1687 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஆ) 1726 ்சா்சைச்்சட்டம் 
இ) 1813 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஈ) 1661 ்சா்சைச்்சட்டம்

9)  ்கல்்கத்்தாவில் உளை உச்்ச நீதிமன்ை நீதிமன்ைத்ற்த அறமக்்க கீழக்்கண்டவற்றில் எது 
மன்ைருக்கு அதி்காரம் அளித்்தது?

அ) 1774 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஆ) 1773 ஒழுஙகுமுறை ்சட்டம் 
இ) ்காரன்வாலிஸ் ்சட்ட ச்தாகுபபு 
ஈ) 1726 ்சா்சைச்்சட்டம்

10) எந்்த ஆணடு கூட்டாடசி நீதிமன்ைம் ச்தா்டஙகி றவக்்கபபைட்டது?

அ) 1937 
ஆ) 1936 
இ) 1935 
ஈ) 1932

11)  கீழக்்கண்டவற்றில், எந்்த ம்காடபைாடு மாறிவரும் ்காலங்கறையும், ்சட்டத்தின் 
மநாக்்கங்கறையும் ்கணக்கில் எடுத்துக்ச்காளகின்ைது?

அ) நீதிமன்ை சீராய்வு 
ஆ) நீதித்துறை ச்சயல்பைாடடு முறை 
இ) நீதிமன்ை ்கடடுபபைாடு 
ஈ) எதுவுமில்றல
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12) பின்வருவைவற்றில் இந்தியாவில் ஒரு மாற்று ்த்கராறு முறைறம எது?

அ) உச்்ச நீதிமன்ைம் 
ஆ) உயர நீதிமன்ைம் 
இ) மாவட்ட அமரவு நீதிமன்ைம் 
ஈ) மலாக் அ்தாலத்

13)  பின்வரும் உறுபபு்களில் எது உயர நீதிமன்ைத்திற்கு மபைராறண்கறை பிைபபிக்்க அதி்காரம் 
அளிக்கிைது?

அ) உறுபபு 226 
ஆ) உறுபபு 227 
இ) உறுபபு 228 
ஈ) உறுபபு 229

II) பின்வரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககமோக ்பதில் அளிககவும்.

1) அரத்்த ்சாஸ்திரம் என்ைால் என்ை?
2) சுல்்தானின் ்தறலந்கரில் நிறுவபபைட்ட ஆறு வற்கயாை நீதிமன்ைங்கள எறவ?
3) பிரபுக்்கள நீதிமன்ை மமலறவ ்கவுன்சிலின் மு்தன்றம ச்சயல்பைாடு என்ை?
4) நீதிமன்ை சீராய்றவ வறரயறுக்்க.
5) சபைாது நல வழக்கு என்ைால் என்ை?
6) நீதித்துறை ச்சயல்பைாடடு முறைறய வறரயறுக்்க.
7) நிரவா்கச் ்சட்டம் என்ைால் என்ை?
8) அர்சறமபபு என்ைால் என்ை?
9) இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் என்ைால் என்ை?

III) பின்வரும் நகள்விகளுககுசுருககமோக ்பதில் அளிககவும்:

1) நீதித்துறை அர்சறமபபின் என்ை ்தறலபபில் ஒரு சிறு குறிபபு வறர்க.
2) நீதித்துறை சு்தந்திரத்ற்த மமம்பைடுத்தும் ்காரணி்கறை சுருக்்கமா்க விவாதிக்்கவும்.
3) “ ஒரு சு்தந்திரமாை, நல்ல நீதித்துறை உத்்தரவா்தம் ்தரவில்றல என்ைால் அரசியலறமபபின் 

கீழ குடிமக்்களுக்கு ச்காடுக்்கபபைடடிருக்கும் அத்்தறை உரிறமயும் ஒன்றும் இல்றல, அறவ 
சவறும் குமிழி்கமை” - ஆணடரூஜாக்்சன் ்கருத்ற்த ச்தரிவிக்்கவும்.

4) சுருக்்கமா்க சபைாது நல வழக்கின் முக்கியத்துவம் பைற்றி குறிபபிடு்க.
5) நிரவா்கச் ்சட்டத்தின் ்தன்றம மற்றும் முக்கியத்துவத்ற்த பைற்றிய சுருக்்கமா்க விவரியுங்கள.
6) மலாக் அ்தாலத்்கறை பைற்றி ஒரு சிறு குறிபபு வறர்க.

IV) பின்வரும் நகள்விகளுககு விரிவோக ்பதிலளிககவும்

1) இந்திய நீதித்துறை பைரிணாம வைரச்சிறய பைற்றி எழுது்க.
2) இந்திய நீதித்துறையின் சிைபபைாை அம்்சங்கறை ஆராய்ந்து எழுது்க.
3) கீழநிறல நீதிமன்ைங்களின் பைணி்கறை விரிவா்க விைக்கு்க.
4)  இந்திய உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் அறமபபு, அதி்காரம் மற்றும் பைணி்கறை பைற்றி விவாதிக்்கவும்.
5)  இந்திய உயர நீதிமன்ைத்தின் அறமபபு, அதி்கார வரம்பு மற்றும் பைணி்கறை பைற்றி 

விவாதிக்்கவும்.
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  Justice M. Rama Jois, Legal And Constitutional History Of India: Ancient Legal, 
Judicial And Constitutional System, Universal Law Publishing Co Ltd, 2010.

  M.V.Pylee, Constitutional History of India, S.Chand & Co, 2011.

  Sumeet Malik, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, 11th 
Edition, New Delhi, 2016. 

  Dr. Subhash C. Kashyap, Constitution of India: Review and Reassessment, 
Universal Law Publishing Co Pvt Ltd, New Delhi, 2010.

  Zia Mody, 10 Judgements That Changed India, Penguin India, New Delhi, 2013.

  Fali S. Nariman, India’s Legal System: Can it be saved, Penguin Random House, 
2017.

  Ashol Kumar Ganguly, Landmark Judgements that Changed India, Rupa 
Publications, 2015.

  George H, Gadbois Jr, Supreme Court of India: The Beginnings, Oxford University 
Press, 2017.

நமறநகோள் நூல்கள்

  Supreme Court of India, https://www.sci.gov.in/

  High Courts of India, http://www.indiancourts.nic.in/

  Madras High Court, http://www.hcmadras.tn.nic.in/

  Ministry of Law and Justice, Government of India, http://lawmin.gov.in/

  Law Commission of India, http://lawcommissionofindia.nic.in/

வறலத்்தை இறைப்புகள்
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இசசசயலியின் மூலம் இந்திய 
்தணடற்னச சடடம் ்பறறி 

நமலும் அறி்தல். 

இறையசசசயல்்போடு

இந்திய நீதித்துறை – இந்திய ்தணடற்னச சடடம்

்படிகள்

பைடி 1:  ‘Play Store’ இல் ‘Indian Penal Code (IPC) Quiz’ என்று ்தட்டச்சு ச்சய்து ச்சயலிறயப 
பைதிவிைக்்கம் ச்சய்்க (அல்லது) கீழக்்காணும் உரலி/விறரவுக் குறியீடற்டப 
பையன்பைடுத்தி ச்சயலிக்குச் ச்சல்்க. 

பைடி 2:  ‘START’ சபைாத்்தாறைச் ச்சாடுக்கி விைாடி விைாவிற்குள நுறழ்க.

பைடி 3:  ்சரியாை விற்டறயத் ம்தரவு ச்சய்்க. அ்தன் பின்ைர ‘Submit’ என்ை சபைாத்்தாறைச் 
ச்சாடுக்கி மபைாடடிறயத் ச்தா்டர்க. 

உைலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IPC.IPC

*பை்டங்கள அற்டயாைத்திற்கு மடடும்.

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3
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இந்தியாவில் கூட்ாடசி

  கூட்டாடசி முறையின் த�டாறைம், வளர்ச்சி மறறும் ப�டாருள் ஆகியவறறை 
அறிந்துப�டாள்ளு�ல்.

  நமது அரசறமப்பின் கூட்டாடசி மறறும் ஒறறையடாடசி �ன்றம�றள 
அறி�லும், எவவடாறு நமது அரசறமப்பு கூட்டாடசி முறைறய ஊக்குவிக்கின்ைது 
என்�ற� அறிந்துப�டாள்ளு�ல்.

  சட்மன்ைம், ஆடசித்துறை, நிதித் துறை�ளில் இந்திய அரசறமப்பில் �டாணப்�டும் மத்திய 
மடாநில உைவு�றள ஆய்வு பசய்�ல்.

  இந்திய அரசறமப்பின் கூடடுைவுக் கூட்டாடசி முறைறய அறி�ல் மறறும் மதிப்பீடு பசய்�ல்.

  மத்திய மடாநில உைவு�ளில் �டாணப்�டும் முக்கிய சிக்�ல்�றளயும் த�டாரிக்ற��றளயும் 
விவடாதித்�ல். 

  மத்திய மடாநில உைவு�ள் �ளத்தில் �ல்தவறு குழுக்�ள் வழங்கியுள்ள �ரிந்துறர�றள 
அறிந்துப�டாள்ளு�ல்.

  மடாநிலங்�ளிற்யிலடான நதிநீர் சிக்�ல்�றள தீர்ப்��றகு நமது அரசறமப்பு வழங்கியுள்ள 
வழிமுறை�றள மதிப்பீடு பசய்�ல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

5.1 கூட்ாடசியின் ப�ாருள்

ஒரு மத்திய அரசடாங்�த்திறகும் �ல 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கும் இற்யில் 
அரசறமப்�டால் வழங்�ப்�டடுள்ள,  
�டாது�டாக்�ப்�டடுள்ள அதி�டாரப் �கிர்றவ 
உற்ய  அரசியல் முறைறய கூட்டாடசி என்று 
அறழக்கிதைடாம். மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
இருந்�டால் மடடுதம ஒரு அரசியல் முறைறய 
கூட்டாடசி என அறழக்�க்கூ்டாது.  மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் அரசறமப்�டால் 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்டால் மடடுதம நடாம் ஒரு 
அறமப்ற� கூட்டாடசி முறை என்று கூைலடாம்.   
ப�டாதுவடா� �ல வற�யடான மக்�ள் வகிக்கும் 
நடாடு�ளில் கூட்டாடசி முறை 
பின்�றைப்�டுகிைது. ஒரு நடாடடின் �குதி�ள் 
இனம், பமடாழி, ம�ம் த�டான்ை �டாரணங்�ளடால் 
�ல வற� மக்�றள ப�றறிருந்�டால் கூட்டாடசி 
முறை அரசடாங்�ம் பின்�றைப்�் தவண்டும்.   

“தவறறுறமயில் ஒறறுறம” உருவடாக்குவ�றகு 
கூட்டாடசி முறை மக்�ளடாடசி நடாடு�ளில் 
பின்�றைப்�டுகிைது.

மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய 
அதி�டாரப் �கிர்றவ அரசறமப்பு கூட்டாடசி 
முறையில் அமல்�டுத்துகிைது. மி�வும்  
ப�ளிவடா� அதி�டாரப் �கிர்வு அரசறமப்�டால் 
உருவடாக்�ப்�டுகிைது.

கூட்ாடசியின் �ரிணாமம்

வ் அபமரிக்�டாவில் 13 �டாலனி�ள் 
ஆங்கிதலய ஆடசிக்கு எதிரடா� கிளர்ச்சி  

கூட்ாடசி முற்றயின் ப�ாருள்

அரசறமப்பு (ப�றந்றார்)

மாநில அரசாஙகஙகள் 
(குழந்றதைகள்)

மத்திய அரசாஙகம் 
(குழந்றதை)

5
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இந்திய அரசறமப்பின் கூட்ாடசி 
தைன்றமகள்

இந்திய அரசறமப்பு கீழககண் கூட்ாடசி 
தைன்றமகறைப் ப�றறுள்ைது.

1. எழுதைப்�ட் அரசறமப்பு

கூட்டாடசி முறைக்கு எழு�ப்�ட் 
அரசறமப்பு இன்றியறமயடா��டாகும். �ல 
மடாநில மத்திய அரசடாங்�ங்�ள் கூட்டாடசி 
முறையில் பசயல்�டுவ�டால் அறவ�ளின் 
அதி�டாரங்�ள் ப�ளிவடா� வறரயறுக்�ப்�டடு 
இருக்� தவண்டும். �றத�டாது இந்தியடாவில் 
ஒரு மத்திய அரசும், 29 மடாநில அரசடாங்�ங்�ளும் 
உள்ளன. இறவ�ளின் அதி�டாரங்�றளயும் 
�ணி�றளயும் அரசறமப்பு ப�ளிவடா�   
வறரயறுக்கின்ைது.

2. அரசறமப்பின் உயர்வு

அரசறமப்பு நடாடடின் மி� உயர்ந்� 
ஆவணமடாகும். எல்லடா அரசடாங்�ங்�ளும் 
அரசறமப்பின் �ருத்துக்�ள், வழிமுறை�ள் 
மறறும் �குதி�ள் ஆகியவறறை பின்�றை 
தவண்டும். எந்� ஒரு அரசடாங்�மும், 
அரசறமப்ற� மீறிச் பசயல்�்க் கூ்டாது.  

3. அதிகாரப் �கிர்வு

மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக் 
கிற்தயயடான அதி�டாரப் �கிர்வு கூட்டாடசி 
முறையின் அடிப்�ற்த் �ன்றமயடாகும். 
இந்திய அரசறமப்பு மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்தய அதி�டாரப் �கிர்றவ  
விரிவடா� வழங்குகிைது. நமது நடாடடில் மூன்று 
�டடியல் மூலமடா� அதி�டாரப் �கிர்வு 
வழங்�ப்�டுகிைது. ஆனடால் அபமரிக்�டாவின் 
கூட்டாடசி முறையில் ஒரு �டடியல் 
மூலமடா�த்�டான் அதி�டாரப் �கிர்வு 
எடுத்துறரக்�ப்�டடுள்ளது.

4. ஈரறை �ா்ாளுமன்்றம்

கூட்டாடசி முறையில் ஈரறவ 
நடா்டாளுமன்ைம் �டாணப்�டுகிைது.   
நடா்டாளுமன்ைத்திறகு இரண்டு வற��ள் 
உள்ளன. இந்தியடாவில் நடா்டாளுமன்ைத்தில் 

பசய்து, அபமரிக்� ஐக்கிய நடாடு�ள்  
உருவடாக்கின. கூட்டாடசி அடிப்�ற்யில் 
அரசறமப்ற� உருவடாக்கின. உல� வரலடாறறில் 
மு�ல் கூட்டாடசி அரசறமப்�டா� அபமரிக்�டா  
த�டான்றியது. பின்னர் ஆஸ்திதரலியடா, �ன்டா 
ஆகிய ஆங்கிதலய �டாலனி�ளும் கூட்டாடசி 
முறைறய அறமத்துக்ப�டாண்்ன. மூன்று 
பமடாழி�றள பின்�றறும் சுவிடசர்லடாந்து  
கூட்டாடசி முறைறய ப�டாண்டு வந்�து.   
�றத�டாது உள்ள ஐதரடாப்பிய யூனியன் 
விருப்�த்தின் அடிப்�ற்யில் அறமந்� 
கூட்டாடசி முறைக்கு எடுத்துக்�டாட்டாகும்.

இந்தியாவில் கூட்ாடசி முற்றயும் 
ைைர்ச்சியும்

இந்தியடாவில் ஒழுங்குமுறைச் சட்ம் 
1773 கூட்டாடசி முறையின் த�டாறைத்ற� 
உருவடாக்கியது. பசன்றன, �ல்�த்�டா, மும்ற� 
ஆகிய பிரத�சங்�றள �ல்�த்�டாவில் உள்ள 
�வர்னர் பெனரலின் ஆளுறமயின் கீழ்ச் 
சட்ம் ப�டாண்டு வந்�து. இந்திய த�சிய 
இயக்�ம் இந்தியடாவின்  �ன்மு�த் �ன்றமறய 
உணர்ந்து கூட்டாடசி முறைறய ஆ�ரித்�து. 
இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம் 1919 இரடற் 
ஆடசிறய அறிமு�ம் பசய்�து. 1935 இந்திய 
அரசடாங்�ச் சட்ம் மடாநிலங்�ளுக்கு 
சுயடாடசிறய வழங்கியது. தநரு குழுவின் 
அறிக்ற�யும் (1928)  ெவஹர்லடால் தநருவின் 
�ருத்துக்�ளும் கூட்டாடசி அறமப்ற� 
இந்தியடாவிறகு வலியுறுத்தின. �டாகிஸ்�டான் 
உருவடாக்�மும் அ�ன்பின் துயரமடான 
சம்�வங்�ளும் வலுவடான மத்திய அரசு 
உள்ள கூட்டாடசி முறைறய உருவடாக்� 
�டாரணமடா� இருந்�ன. ெம்மு �டாஷ்மீர் 
வரலடாறறு �டாரணங்�ளில் சிைப்பு 
அந்�ஸ்து்ன் உள்ளது.

விடு�றல இந்தியடாவின் அரசறமப்பு 
ஆைடாவது �குதியில் கூட்டாடசி முறைறய 
வழங்குகிைது. அரசறமப்பின் ஏழடாவது 
அட்வறண மூன்று �டடியல்�றள  
உருவடாக்கி அதி�டாரப்�கிர்றவ மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு வழங்குகின்ைன.
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தமலறவ மடாநிலங்�ளறவ என 
அறழக்�ப்�டுகிைது. நடா்டாளுமன்ைத்தின் கீழ் 
அறவ  மக்�ளறவ என அறழக்�ப்�டுகிைது. 
மடாநிலங்�ளறவ மடாநில பிரதிநிதி�றள 
ப�டாண்டுள்ளது. மடாநில உரிறம�ளின் 
�டாது�டாவலனடா� அது �ரு�ப்�டுகிைது. உல�ம் 
முழுவதும் நடா்டாளுமன்ைத்தின் தமலறவ 
மடாநில உரிறம�ளின், நலன்�ளின் 
�டாது�டாவலனடா�ச் பசயல்�டுகிைது.

5. ப�கிழா அரசறமப்பு

அரசறமப்பின் �ருத்து�றள 
மடாறறுவ�றகு அரசியல் சடாசன திருத்�ச்சட் 
முறைதயடா அல்லது �னி அறமப்த�டா உள்ள 
அரசறமப்பு�ளுக்கு பநகிழடா அரசறமப்பு 
முறை என்�து ப�யரடாகும். சடா�டாரண சட்ம் 
இயறறும் முறை மூலமடா� அரசறமப்பில் 
மடாறைங்�றள பசய்ய இயலடாது. இங்கு 
மடாறைங்�றள ப�டாண்டு வருவ�றகு அறுதி 
ப�ரும்�டான்றமயு்ன் அரசறமப்பு 
திருத்�ச்சட்த்ற� ப�டாண்டு வர தவண்டும். 
அரசறமப்ற� மடாறறுவ�றகு சடா�டாரண சட்ம் 
இயறறும் முறை த�டாதுபமன்ைடால் மடாநிலங்�ள் 
உரிறம�ளுக்கு �டாது�டாப்பு இருக்�டாது. மத்திய 
அரசடாங்�தம அரசறமப்ற� திருத்தி மடாநில 
உரிறம�றள �றிக்�லடாம் என்ை ஆ�த்து 
உள்ளது. நமது அரசறமப்பின் இரு��டாவது 
�குதியின் 368 உறுப்பில் அரசறமப்ற� 
மடாறறுவ�ற�டான சிைப்பு திருத்�ச்சட் 
முறை�ள் வழங்�ப்�டடுள்ள�டால்  அது 
பநகிழடா அரசறமப்பு என அறழக்�ப்�டுகிைது.

6. உச்ச நீதிமன்்றம்

இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் கூட்டாடசி 
முறையின் நடுவணடா�வும், அரசறமப்பின் 
�டாது�டாவலனடா�வும் விளங்குகின்ைது.  
அரசறமப்ற� விளக்கும் உரிறமறய இது 
ப�றறுள்ளது. மத்திய மடாநில  
உரிறம�ளுக்கிற்தய முரண்�டாடு�ள் 
அல்லது சிக்�ல்�ள் இருந்�டால் உச்ச 
நீதிமன்ைம் தீர்த்து றவக்கின்ைது. உச்ச 
நீதிமன்ைத்தி்ம் �னி�ட் அதி�டாரம் உள்ளது. 
உச்ச நீதிமன்ைம் மடடும்�டான் கூட்டாடசி 
வழக்கு�றள விசடாரித்து தீர்ப்�ளிக்கும் 
அதி�டாரத்ற� ப�றறுள்ளது. மத்திய 
அரசடாங்�த்திறகும், மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்யிலும் அல்லது 
பவவதவறு மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்யிலும் சிக்�ல்�ள் 
இருந்�டால் உச்ச நீதிமன்ைம் மடடுதம தீர்த்து 
றவக்கும்.

அ�டாவது, �மிழ் நடாடடிறகும் மத்திய 
அரசடாங்�த்திறகும் அல்லது தவறு மடாநில 
அரசடாங்�த்திறகும் இற்தய பிரச்சறன 
த�டான்றினடால் அ�றன தீர்த்து றவக்கும் 
அதி�டாரம் உச்ச நீதிமன்ைத்தி்ம் மடடுதம 
உள்ளது. 

தமற�ண்் �டாரணி�ளின் அடிப்�ற்யில் 
இந்திய அரசறமப்ற� கூட்டாடசி அரசறமப்பு 
என கூறுகிதைடாம். 

கூட்ாடசியின் 
தைன்றமகள்

அரசறமப்பின்  
உயர்வு

சுதைந்திர 
நீதித்துற்ற

ப�கிழா அரசறமப்பு ஈரறை 
�ா்ாளுமன்்றம்

எழுதைப்�ட் 
அரசறமப்பு

அதிகார  
�கிர்வு
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இந்திய அரசறமப்பின் ஒறற்றயாடசி 
தைன்றமகள்

இந்திய அரசறமப்பின் ஒறறையடாடசி 
மறறும் கூட்டாடசிக்கு எதிரடான �ன்றம�றள 
�ல்தவறு அறிஞர்�ள் ஆய்வு பசய்துள்ளனர். 
அபமரிக்�டாவில் உள்ள �டாரம்�ரிய கூட்டாடசி 
முறையிலிருந்து இந்தியக் கூட்டாடசி முறை 
மி�வும் தவறு�டுகிைது.  

1. ஒறற்ற அரசறமப்பு

மத்திய மறறும் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு ஒதர ஒரு அரசறமப்பு 
�டான் உள்ளது. த�சிய அரசறமப்த�  
மடாநிலங்�ளின் த�றவ�றளயும் பூர்த்தி 
பசய்கிைது. மடாநிலங்�ளுக்ப�ன்று  �னி 
அரசறமப்பு கிற்யடாது. ெம்மு-�டாஷ்மீர் 
மடாநிலம் இ�றகு விதிவிலக்�டாகும். வரலடாறறு 
�டாரணங்�ளுக்�டா� ெம்மு-�டாஷ்மீர் மடாநிலம்  
�னி அரசறமப்ற� ப�றறுள்ளது. இ�ர 
மடாநிலங்�ளுக்கு �னி அரசறமப்பு கிற்யடாது.   
ஆனடால் �டாரம்�ரிய கூட்டாடசி நடா்டான  

இந்திய ஒன்றியம் என்ை �ருத்து 
இந்திய நிலப்�ரப்பு என்�திலிருந்து 
தவறு�ட்�டாகும். இந்திய ஒன்றியம் 
என்�து கூட்டாடசி முறையில் உள்ள 29 
மடாநில அரசடாங்�ங்�றளயும், மத்திய 
அரசடாங்�த்ற�யும் குறிக்கும். இந்திய 
நிலப்�ரப்பு என்�து கீழ்க்�ண்்வறறை 
குறிக்கும்.

  29 மடாநிலங்�ள்

  7 ஆளுற�க்கு உட�ட் �குதி�ள்

  ப�ைப்�ட் �குதி�ள் 
(சு�ந்திரத்திறகுப்பின் இந்திய 
அரசடாங்�த்தினடால் முயன்று ப�ைப்�ட் 
�குதி�ள். �டாண்டிச்தசரி, ்டாமன் ற்யூ  
�குதி�ள் இந்திய அரசடால் முயன்று 
ப�ைப்�ட்ன. அறவ�ள் ஆளுற�க்கு 
உட�ட் �குதி�ள் ஆவ�றகு முன்னடால் 
ப�ைப்�ட் �குதி�ள் என 
அறழக்�ப்�ட்ன).

இந்திய நிலப்�ரப்பு
அபமரிக்�டாவில் மடாநிலங்�ள் �ங்�ளுக்�டான 
அரசறமப்ற� ப�றறுள்ளன.

2. ஒறற்றக குடியுரிறம

நமது நடாடடில் இந்தியக் குடியுரிறம 
மடடுதம உள்ளது. த�சியக் குடியுரிறம 
மடடுதம அங்கீ�ரிக்�ப்�டடுள்ளது.   
மடாநிலங்�ளுக்ப�ன்று �னி குடியுரிறம 
கிற்யடாது.  ஆனடால் அபமரிக்�டாவில் த�சியக் 
குடியுரிறம மடடுமல்லடாது மடாநில 
குடியுரிறமயும் �டாணப்�டுகிைது.

3. ப�கிழும் அரசறமப்பு

சடா�டாரண சட்ம் இயறறும் முறை 
மூலமடா�   அரசறமப்பின் �குதி�றள மடாறை 
முடிந்�டால் அந்� அரசறமப்பிறகு பநகிழும் 
அரசறமப்பு  என்�து ப�யரடாகும். இங்கு 
அரசறமப்பில் மடாறைங்�றள ப�டாண்டு 
வருவ�றகு சிைப்பு அரசறமப்பு 
திருத்�ச்சட்ங்�ள் த�றவயில்றல. 
இங்கிலடாந்தில் பநகிழும் அரசறமப்பு 
�டாணப்�டுகிைது.   இந்திய அரசறமப்பில் சில 
முக்கிய �குதி�றள மடாறறுவ�றகு சடா�டாரண 
சட்ம் இயறறும் முறை அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கின்ைன.   நடா்டாளுமன்ைத்தில் 
அறுதிப் ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு்ன் 
இப்�குதி�றள மடாறை முடியும்.

4. மாநிலஙகளுககு ைாழவுரிறம இல்றல

நமது அரசறமப்பு மடாநிலங்�ளுக்கு 
ப�யர் உரிறம மறறும் வடாழ்வுரிறமறய  
வழங்�வில்றல. நடா்டாளுமன்ைம் சடா�டாரண 
சட்ங்�ள் மூலமடா� மடாநிலங்�ளின் 
ப�யர்�றளயும் நிலப்�ரப்பு�றளயும் மடாறறி 
அறமக்� முடியும். அரசறமப்பின் 3-வது 
மறறும் 4-வது உறுப்பு�ள் மடாநிலங்�றள 
மடாறைவும் புதிய மடாநிலங்�றள உருவடாக்�வும் 
வழி முறைறய வழங்குகின்ைன.   
குடியரசுத்�றலவர் சம்�ந்�ப்�ட் 
மடாநிலத்திறகு ��வறல அனுப்புவடார். அந்� 
மடாநிலத்தின் ப�யறரதயடா, நிலப்�ரப்ற�யும் 
மடாறறுகிதைடாம் என ��வல் அனுப்புவடார். அந்�  
மடாநில சட்மன்ைத்தின் �ருத்ற� அனுப்புமடாறு 
கூறுவடார். ஆனடால் மடாநில சட்மன்ைத்தின் 
�ருத்து அவறர �டடுப்�டுத்�டாது.
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பின்னர் ஒரு சடா�டாரண சட் முன்வறரவு 
நடா்டாளுமன்ைத்தின் மக்�ளறவயிதலடா, 
மடாநிலங்�ளறவயிதலடா குடியரசுத்�றலவரின் 
�ரிந்துறரயின்�டி அறிமு�ப்�டுத்�ப்�டும்.   
நடா்டாளுமன்ைத்தில் விவடாதிக்�ப்�ட் பின் 
அந்� சட் முன்வறரவு சடா�டாரண சட்மடா� 
அறுதிப் ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு்ன் 
நிறைதவறைப்�டும். இவவடாறு மடாநிலங்�ளின் 
ப�யர், நிலப்�ரப்பு ஆகியறவ 
மடாறைப்�டுகின்ைன.

ஆனடால் அபமரிக்�டாவில் மடாநிலங்�ளின் 
ப�யர் மறறும் வடாழ்வுரிறம�ள் 
�டாது�டாக்�ப்�டடுள்ளன. அபமரிக்�டாவின் 
உச்ச நீதிமன்ைம் அந்நடாடடின் கூட்டாடசிறய 
“உற்க்� முடியடா� மடாநிலங்�ளடால் 
உருவடாக்�ப்�ட் உற்க்� முடியடா� நடாடு” 
என்று கூறியது. அபமரிக்�டாவில் மத்திய 
அரறச மடாநிலங்�ள் அழிக்� முடியடாது.   
மடாநிலங்�றள மத்திய அரசு அழிக்� முடியடாது. 
ஆனடால் இந்தியடாவில் மடாநிலங்�ளின் 
நிலப்�ரப்ற�யும், ப�யறரயும் மத்திய 
அரசடாங்�ம் எளிதில் மடாறை முடியும்.

5. கூட்ாடசிககு எதிரான மாநிலஙகைறை

ப�டாதுவடா� நடா்டாளுமன்ைத்தின் 
தமலறவ மடாநில உரிறம�ளின் 
�டாது�டாவலனடா� �ணியடாறறுகின்ைது. 
இந்தியில் ரடாஜய ச�டா என்ைடால் �மிழில் 
மடாநிலங்�ளறவ என்�து ப�டாருளடாகும்.   
மடாநிலங்�ளறவ மடாநிலங்�ளின் 
பிரதிநிதி�ளடால் உருவடாக்�ப்�டுகிைது. மடாநில 
உரிறம�ளின் �டாது�டாவலனடா� �ணிபுரிகிைது.   
ஆனடால் மூன்று முக்கிய �ளங்�ளில் மடாநில 
உரிறம�ளுக்கு எதிரடா� மடாநிலங்�ளறவ 
பசயல்�டுகிைது. மடாநிலங்�ளறவயின் 
அறமப்பு முறையில் சமத்துவம் 
பின்�றைப்�்வில்றல. இ்ங்�ள் 
மடாநிலங்�ளின் மக்�ள் ப�டாற�க்கு ஏறைவடாறு 

பசயல்�ாடு 

முன்பு சிக்கிம் இந்தியடாவு்ன் ஒரு  
“இறண மடாநிலம்” என்ைறழக்�ப்�ட்து 
என்�து உங்�ளுக்குத் ப�ரியுமடா?

வழங்�ப்�டடிருக்கின்ைன. மி�ப்ப�ரிய 
மடாநிலமடாகிய உத்�ர பிரத�சத்திறக்கு 31 
இ்ங்�ள் மடாநிலங்�ளறவயில் உள்ளன.   
ஆனடால் நடா�டாலடாந்து த�டான்ை சிறிய 
மடாநிலங்�ளுக்கு ஓரி்ம் மடடுதம 
வழங்�ப்�டடுள்ளது. �டாரம்�ரிய கூட்டாடசி 
நடா்டாகிய அபமரிக்�டாவில் ஒவபவடாரு 
மடாநிலத்திறகும் இரு இ்ங்�ள் மடடுதம 
வழங்�ப்�டடுள்ளன. சிறிய மடாநிலங்�ள் 
ப�ரிய மடாநிலங்�ள் என்ை தவறு�டாடு 
கிற்யடாது.

தைமிழ�ாடடிறகு 18 இ்ஙகள் 
மாநிலஙகைறையில் உள்ைன.

அரசறமப்பின் 249-வது  உறுப்பின் �டி 
ஒரு அதி�டாரத்ற� மடாநில �டடியலிலிருந்து 
மத்திய �டடியலுக்கு மடாநிலங்�ளறவயடால் 
மடாறை முடியும். த�சிய நலன் �ருதி 
மடாநிலங்�ளறவ இம்மடாறைத்ற� பசய்யலடாம்.    
வருற� �ந்� உறுப்பினர்�ளில் மூன்றில் 
இரண்டு �ங்கு ப�ரும்�டான்றம மறறும் 
பமடாத்� உறுப்பினர்�ளின் ப�ரும்�டான்றம 
ஆ�ரவு முறையின்�டி மடாநிலங்�ளறவ ஒரு 
தீர்மடானத்ற� இயறறினடால் மடாநில 
அதி�டாரத்ற� மத்தியப் �டடியலுக்கு ஒரு வரு் 
�டாலத்திறகு  மடாறைலடாம். த�றவப்�ட்டால் 
மீண்டும் மீண்டும் மடாறைத்ற� நீடடிக்�லடாம். 
“தவலிதய �யிறர தமய்வது த�டால” மடாநில 
உரிறம�ளின் �டாது�டாவலனடாகிய 
மடாநிலங்�ளறவதய மடாநில உரிறமறய 
�டாதிக்கின்ைது.  

அரசறமப்பின் 312-வது உறுப்பின் கீழ் 
புதிய அறனத்து இந்தியப் �ணி�றள 
உருவடாக்கும் அதி�டாரம் மடாநிலங்�ளறவக்கு 
வழங்�ப்�டடுள்ளது. மூன்றில் இரண்டு �ங்கு 
ப�ரும்�டான்றம மறறும் பமடாத்� 
உறுப்பினர்�ளின் அறுதிப் ப�ரும்�டான்றம 
ஆ�ரவு்ன் புதிய அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�றள உருவடாக்கும் அதி�டாரத்ற� 
மடாநிலங்�ளறவ ப�றறிருக்கின்ைது. அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�ள் மத்திய அரசடாங்�த்தின் 
ஆதிக்�த்ற� உருவடாக்குகின்ைன என்று 
மடாநிலங்�ள் குறைம்சடாடடுகின்ைன.   இந்திய 
ஆடசிப் �ணி (ஐ.ஏ.எஸ்), இந்தியக் �டாவல் �ணி 
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(ஐ.பி.எஸ்),  இந்திய வனப் �ணி (ஐ. எஃப். எஸ்) 
ஆகியறவ முக்கிய அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�ளடாகும்.   மடாநில உரிறம�றள �டாதிக்� 
கூடிய அறனத்து இந்தியப் �ணி�றள 
உருவடாக்கும் அதி�டாரத்ற� மடாநிலங்�ளறவ 
ப�றறிருப்�ற� �ல மடாநிலங்�ள் 
எதிர்க்கின்ைன.

6. சமமற்ற அதிகாரப் �கிர்வு

நமது அரசறமப்பு சமமறை அதி�டாரப் 
�கிர்றவ உருவடாக்கியுள்ளது என மடாநிலங்�ள் 
குறைம் சுமத்துகின்ைன. மத்திய அரசிறகு 
சடா��மடா�வும், மடாநிலங்�ளுக்கு எதிரடா�வும் 
அதி�டாரப் �கிர்வு உள்ள�டா� �ல மடாநிலங்�ள் 
கூறுகின்ைன. மத்திய அரசடாங்�ம் 
மடாநிலங்�றள வி் எண்ணிக்ற�யில் அதி� 
அதி�டாரங்�றள ப�றறுள்ளது. முக்கியமடான 
அதி�டாரங்�ளும் மத்திய அரசி்தம உள்ளன. 
அதி� வருமடானத்ற� ஈடடித் �ரும் 
அதி�டாரங்�ளும் மத்திய அரசி்தம உள்ளன. 
எண்ணிக்ற�, முக்கியத்துவம், வருமடானம் 
ஆகிய �டாரணி�ளில் மடாநிலங்�ள் �லவீனமடான 
நிறலயில் உள்ளன. நிதி ஆ�டாரத்திறகு மத்திய 
அரறசதய மடாநிலங்�ள் சடார்ந்துள்ளன. 
ப�டாதுப் �டடியல் அதி�டாரங்�ளில் மத்திய 
அரசு பசடால்வற� மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
த�ட� தவண்டிய நிறல உள்ளது. �டடியலில் 
இல்லடா� இ�ர அதி�டாரங்�ள் நமது 
அரசறமப்பில் மத்திய அரசடாங்�த்தி்ம் 
வழங்�ப்�டடுள்ளன.  ஆனடால் �டாரம்�ரிய 

அரசறமப்பு

வலுவான 
மத்திய அரசு

வலுவில்ா 
மாநி் அரசு

கூட்டாடசி நடா்டான அபமரிக்�டாவில் இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் மடாநிலங்�ளி்ம் 
வழங்�ப்�டடுள்ளன.  

7. அைசர காலஙகள்

நமது அரசறமப்பின் 18-ஆவது �குதியில் 
உறுப்பு�ள் 352 மு�ல் 360 வறர மூன்று 
வி�மடான அவசர �டாலங்�ள் 
விவரிக்�ப்�டடுள்ளன. உறுப்பு 352-ன் �டி 
த�டார், அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு, ஆயு�தமந்திய 
கிளர்ச்சி த�டான்ைறவ�ள் இந்தியடாவின் 
ஒறறுறமறய �டாதித்�டால் குடியரசுத்�றலவர் 
த�சிய அவசர �டாலத்ற� பிைப்பிக்�லடாம். 
உறுப்பு 356-ன் �டி எந்� ஒரு மடாநிலத்திலும் 
அரசியல் சடாசன அறமப்பு முறை 
�டாழ்�டுத்�ப்�ட்டால் குடியரசுத்�றலவர் 
மடாநில அரறச நீக்கிவிடடு அவசர �டாலத்ற� 
ப�டாண்டு வரலடாம். உறுப்பு 360-ன் �டி நடாடடின் 
நிதி நிறலறம தமடாசமற்ந்�டால் 
குடியரசுத்�றலவர் நிதி அவசர �டாலத்ற� 
பிைப்பிக்�லடாம். அவசர �டாலங்�ள் அமலில் 
இருந்�டால் கூட்டாடசி முறை ரத்து பசய்யப்�டடு 
ஒறறை ஆடசி முறை பின்�றைப்�டும். மடாநில 
உரிறம�ள் �டாதிக்�ப்�டும்.

8. ஒருஙகிறணந்தை நீதித்துற்ற

இந்திய அரசறமப்பு நீதித்துறையில் 
கூட்டாடசி முறைறய வழங்�வில்றல.   
நீதித்துறை ஒருங்கிறணந்� துறையடா� 
உள்ளது. உச்ச நீதிமன்ைத்தின் கீழ் உயர் 
நீதிமன்ைம் மறறும் கீழறம நீதிமன்ைங்�ள் 
இயங்குகின்ைன. ஒருங்கிறணந்�, �டிநிறல 
அறமப்பு அடிப்�ற்யில் நீதித்துறை உள்ளது. 
ஆனடால் அபமரிக்�டாவில் நீதித்துறையிலும் 
கூட்டாடசி முறை பின்�றைப்�டுகிைது. 
இந்தியடாவில் சட்மன்ைம், ஆடசித்துறை, நிதி 
�ளங்�ளில் மடடுதம கூட்டாடசியில் 
இயங்குகிைது. நீதித்துறையில் கூட்டாடசி 
இல்றல.

9. நதைர்தைல் ஆறணயம்

த�சிய த�ர்�ல் ஆறணயம், 
நடா்டாளுமன்ை த�ர்�றலயும், மடாநிலச் 
சட்மன்ைத் த�ர்�றலயும் ந்த்துகின்ைது.  
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மடாநில சட்மன்ைத்திற�டான த�ர்�ல்�றள 
ந்த்துவ�றகு �னி த�ர்�ல் ஆறணயம் 
கிற்யடாது. த�ர்�ல் மு�ன்றம அதி�டாரி 
த�சிய த�ர்�ல் ஆறணயம் �றலறமயின் கீழ் 
பசயல்�டுவடார். �டாரம்�ரிய கூட்டாடசி 
நடாடு�ளில் மத்திய த�ர்�றல, த�சிய த�ர்�ல் 
ஆறணயம் ந்த்துகின்ைது. ஆனடால் நமது 
அரசறமப்பு ஒருங்கிறணந்� த�ர்�ல் 
ஆறணயத்ற� உருவடாக்கியுள்ளது.

 

10. ஒருஙகிறணந்தை தைணிகறக

இந்திய அரசறமப்பு மத்திய-மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு ஒருங்கிறணந்� �ணிக்ற� 
முறைறயயும், அறமப்ற�யும் உருவடாக்கி 
உள்ளது. சி.ஏ.ஜி எனப்�டும் �றலறமக் 
�ணக்குத் �ணிக்ற�யடாளர் அரசறமப்பின் 
148-வது உறுப்பின் �டி த�சிய மறறும் மடாநில 
அளவிலடான �ணிக்ற� அதி�டாரத்ற� 
ப�றறுள்ளடார். இந்தியக் கூட்டாடசி முறையில் 
மடாநிலங்�ளுக்ப�ன்று �னியடான �ணிக்ற� 
அறமப்பு இல்றல.

பசன்றனயில் உள்ள மடாநில த�ர்�ல் 
ஆறணயம் கூட்டாடசி முறையின் அங்�ம் 
இல்றல. அவவடாறணயம், 73-வது, 74-வது 
அரசியல் சடாசன திருத்�ச்சட்ங்�ள் 
அடிப்�ற்யில் சுயடாடசி அறமப்பு�ளுக்கு 
(�ஞசடாயத்து, ந�ரடாடசி அறமப்பு�ள்) 
த�ர்�றல ந்த்துகின்ைது.

மாநில நதைர்தைல் ஆறணயம்

முடிவுறர

நமது த�சத்தின் அரசியல், வரலடாறு, 
ப�டாருளடா�டாரம் சமூ� நிறல�றள 
பிரதி�லிக்கும் வற�யில் நமது கூட்டாடசி 
முறை உருவடாக்�ப்�டடுள்ளது. அரசியல் 
சடாசனக் குழு நமது நடாடடின் �ன்மு� மக்�ள் 
முன்தனறைத்திறகு கூட்டாடசி முறை அவசியம் 
என்று �ருதியது. இருந்�த�டாதிலும்  
பிரிவிறனவடா� சக்தி�றள �டுப்��றகு 
வலிறமயடான மத்திய அரசடாங்�ம் த�றவ 
என்று அரசியல் சடாசனக் குழு முடிவு பசய்�து. 
1947-ஆம் ஆண்டு �டாகிஸ்�டான் பிரிந்து பிைகு 
ஏற�ட் துயரமடான �லவரங்�ள் மீண்டும் 
நற்ப�ைக் கூ்டாது என அரசியல் �றலவர்�ள் 
முடிவு பசய்�னர்.   ஆ�தவ த�சிய ஒறறுறமக்கு 
மு�லி்த்ற�யும், மடாநில உரிறம�ளுக்கு 
இரண்்டாம் இ்த்ற�யும் கூட்டாடசி முறையில் 
வழங்கியிருந்�டார்�ள். மடாநில உரிறமதயடா, 
கூட்டாடசிதயடா இருந்�த�டாதிலும் த�சிய 
ஒறறுறம நிறலப�ை தவண்டும்  என்�த� 
அவர்�ளின் தநடாக்�மடாகும்.

த�ரடாசிரியர் தவர் இந்தியக் கூட்டாடசி 
முறைறய �றறி “இந்தியடா ஒரு �டாதியளவு 
கூட்டாடசி முறையடான அரசடாங்�ம் உள்ள 
நடா்டாகும். இந்தியடா ஒரு வலுவில்லடா கூட்டாடசி 
�ன்றம�ள் உள்ள ஒறறையடாடசி நடா்டாகும். 
அது வலுவடான கூட்டாடசி உள்ள ஒறறையடாடசி 
நடாடு கிற்யடாது என்று கூறிப்பிடுகிைடார் “.

ரஷ்ய நடாடற்ச் தசர்ந்� அரசியல்  
சடாசன அறிஞரடான த�ரடாசிரியர் 
அபலக்்டாண்டரடாவிக்ஸ் இந்தியடாவின் 
கூட்டாடசிறய ’�னித்துவமடானது’ என்று 
வர்ணித்�டார்.

5.2 மத்திய – மாநில அதிகாரப் �கிர்வு

அதி�டாரப் �கிர்வு மத்திய மடாநில 
உைவு�ளின் அச்சடாணியடா� உள்ளது. மத்திய 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு இற்தய அதி�டாரப் 
�கிர்வு மூன்று �ளங்�ளில்  �டாணப்�டுகிைது.

  நிர்வடா� வசதிக்�டா� நமது 
நடாடும் மக்�ளும் �ல்தவறு 
மடாநிலங்�ளடா� 
பிரிக்�ப்�டடிருந்�டாலும் நமது 
நடாடு ஒருங்கிறணந்� 
ஒறறுறமயடான நடா்டாகும். 
ஒதர ஆ�டாரத்திலிருந்து 
ஆடசியின் கீழ் அறனத்து மக்�ளும் 
ஒன்ைடா� ஒறறுறமயடா� வசிப்�டார்�ள்.

  ்டாக்்ர். பி. ஆர். அம்த�த்�ர், �றலவர் 
வறரவுக்குழு, அரசியல் சடாசன நிர்ணயச் 
சற�
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அ) சட்மன்ை அதி�டாரப் �கிர்வு

ஆ) ஆடசித்துறை அதி�டாரப் �கிர்வு

இ) நிதி அதி�டாரப் �கிர்வு

5.2.1 சட்மன்்ற அதிகாரப் �கிர்வு

மத்திய மடாநில உைவு�ளில் சட்மன்ை  
அதி�டாரப் �கிர்வு இரண்டு �ளங்�ளில் 
வழங்�ப்�டடுள்ளது.

அ) அதி�டாரப் �கிர்வின் எல்றல

ஆ) அதி�டாரங்�ள் �கிர்வு

அ) அதிகாரப் �கிர்வின் எல்றல

மத்திய அரசடாங்�த்தின் அதி�டாரம்  
த�சத்தின் எல்றல முழுவதும் 
�டாணப்�டுகின்ைது.  மடாநில அரசடாங்�ங்�ளின் 
அதி�டாரம் மடாநில எல்றல மீது  
�டாணப்�டுகின்ைது. தமலும் மத்திய அரசு 
எல்றல�றள �டாண்டிய அதி�டாரத்ற�யும்  
ப�றறிருக்கின்ைது. அ�டாவது மத்திய அரசு 
இந்தியடாவில் மடடுமல்ல, உலகின் எந்�ப் 
�குதியிலும் வசிக்கும் இந்தியக் குடிம�ன்�ள் 
மறறும் அவர்�ள் பசடாத்துக்�ள் மீதும் 
அதி�டாரம் பசலுத்துகின்ைது. ஆனடால் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள்  அந்�ந்� மடாநில எல்றலக்குள் 
மடடுதம அதி�டாரம் பசலுத்துகின்ைன.   
இருந்�த�டாதிலும் மத்திய அரசடாங்�த்தின் 
அதி�டாரத்ற� ஆளுற�க்கு உட�ட் �குதி�ள் 
மறறும் �டடியல் �குதி�ள் மீது �யன்�டுத்தும் 
த�டாது அரசறமப்த� சில �டடுப்�டாடு�றள 
விதிக்கின்ைது. 

ஆ) அதிகாரஙகள் �கிர்வு

மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு 
இற்தய அரசறமப்பு அதி�டாரத்ற� மூன்று 
�டடியல்�ள் மூலம் �கிர்ந்து அளிக்கின்ைது.

I �டடியல் ( ஒன்றியப் �டடியல்)

இங்கு ஒன்றிய அரசு முழு அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கும். �டாது�டாப்பு, வங்கித்துறை, 
நடாணயம், பவளியுைவுத் துறை உள்ளிட் நூறு 
அதி�டாரங்�ள் இப்�டடியலில் உள்ளன.

II �டடியல் (மாநிலப் �டடியல்)

இப்�டடியலில் உள்ள துறை�ளில் 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் முழு அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கும். இங்கு 59 அதி�டாரங்�ள் 
உள்ளன. சட்ம், ஒழுங்கு, ப�டாது சு�டா�டாரம்,  
சுயடாடசி அறமப்பு�ள்,  விவசடாயம்,  வனங்�ள்  
த�டான்ைறவ�ள் இப்�டடியலில் 
இ்ம்ப�றறுள்ளன.

III �டடியல் (ப�ாதுப் �டடியல்)

இப்�டடியலில் 52 அதி�டாரங்�ள் 
உள்ளன. �ல்வி, திருமணம், குடிறமச் சட்ம் 
த�டான்ைறவ�ள் இங்கு இ்ம்ப�றறுள்ளன.   
மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இரண்டுதம 
இப்�டடியலில் அதி�டாரம் பசலுத்துவ�டால் 
இப்�டடியலுக்கு ப�டாதுப் �டடியல் என்று 
ப�யரி்ப்�டடுள்ளது. இப்�டடியலில் உள்ள 
அதி�டாரத்தில் மத்திய மடாநில அரசு�ளுக்கு 
இற்தய முரண்�டாடு�ள் ஏற�ட்டால் மத்திய 
அரசடாங்�த்தின் சட்தம பசல்லு�டியடாகும்.

இம்மூன்று �டடியல்�ள் �விர இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் என்ை வற�யும் உள்ளது. 
இம்மூன்று �டடியல்�ளில் இ்ம்ப�றை  
அதி�டாரங்�ள் எல்லடாம் மத்திய அரசடாங்�த்தின் 
ஆளுறமயின் கீழ் வருகின்ைன. தமற�ண்் 
அதி�டாரப்�கிர்றவ வழங்குவதில் நமது 
அரசறமப்பு இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம் 1935-
றய  பின்�றறுகின்ைது.

விதிவிலககுகள்

தமற�ண்் அதி�டாரப் �கிர்வு ப�டாதுவடா� 
இந்தியடாவில் பின்�றைப்�டும். ஆனடால் சில 
சிைப்பு சமயங்�ளில் தமற�ண்் அதி�டாரப் 
�கிர்வு நிறுத்தி றவக்�ப்�டும். இச்சமயங்�ளில் 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளின் அதி�டாரங்�ள் 
நீக்�ப்�டடு மத்திய அரசடாங்�த்தின் அதி�டாரம் 
அதி�ரிக்�ப்�டும்.

அ) நதைசிய அைசர காலம்

குடியரசுத்�றலவர் த�சிய அவசர�டால 
சட்த்ற� பிைப்பித்�டால் நடா்டாளுமன்ைம் 
மடாநில அதி�டாரங்�ள் மீது சட்ம் இயறறும் 
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அதி�டாரத்ற�ப் ப�றும். த�டார், அந்திய 
ஆக்கிரமிப்பு, ஆயு�தமந்திய கிளர்ச்சி த�டான்ை 
�டாரணங்�ள் அடிப்�ற்யில் 
குடியரசுத்�றலவர் த�சிய அவசர சட்த்ற� 
பிர�்னம் பசய்வடார். நடாடடிறகு எதிரடான 
சவடால்�றள சமடாளிப்��றகு 
நடா்டாளுமன்ைத்தின் அதி�டாரங்�ள் மடாநில 
�டடியலிலும் பசலுத்�ப்�டும்.

ஆ) மாநிலஙகளுககிற்நயயான ஒப்�ந்தைம்

இரண்டு அல்லது இரண்டிறகு தமற�ட் 
மடாநிலங்�ள் �ங்�ளின் நன்றம �ருதி ஒரு 
குறிப்பிட் அதி�டாரத்தில் மத்திய அரசு 
�ங்�ளுக்�டான ப�டாதுச் சட்த்ற� நிறைதவறறி 
�ரு� என த�டாரினடால் நடா்டாளுமன்ைம் 
அச்சட்த்ற� நிறைதவறறித் �ரும்.

இ) சர்ைநதைச ஒப்�ந்தைம்

சர்வத�ச ஒப்�ந்�ங்�றள அமல் 
�டுத்துவ�ற�டா� நடா்டாளுமன்ைம் மடாநில 
�டடியலில் உள்ள அதி�டாரத்தில் சட்ங்�றள 
இயறைலடாம்.

ஈ) உறுப்பு 356 அைசர காலம்

அரசறமப்பின் 356 உறுப்பின்�டி அவசர 
�டாலத்ற� ஒரு மடாநிலத்தில் பிைப்பித்�டால் 
குடியரசுத்�றலவர் அந்� மடாநிலத்திற�டான 
சட்ங்�றள நடா்டாளுமன்ைம் இயறைலடாம் என 
அதி�டாரம் வழங்குவடார்.

5.2.2 ஆடசித்துற்ற அதிகாரப் �கிர்வு

நமது அரசறமப்பு மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய நிர்வடா� 
அதி�டாரங்�றள ��ர்கின்ைது. ஏற�னதவ 
விவரிக்�ப்�ட் சட்மன்ை அதி�டாரப்�கிர்றவ 
பிரதி�லிக்கும் வற�யில் ஆடசித்துறை 
அதி�டார �கிர்வு அறமந்துள்ளது. மத்திய 
அரசடாங்�ம்  மு�லடாவது �டடியலிலுள்ள  
விஷயங்�ள் மீது ஆடசித்துறை அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கின்ைது.

இரண்்டாவது �டடியலில் உள்ள 
விஷயங்�ள் மீது மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 

அதி�டாரத்ற� ப�றறுள்ளன. த�சம் முழுவதும் 
மத்திய அரசடாங்�ம் ஆடசித்துறை அதி�டாரம் 
ப�றறிருக்கின்ைது. மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அந்�ந்� மடாநிலங்�ளில் அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கின்ைன.

மூன்ைடாவது �டடியலடான ப�டாதுப் 
�டடியலில், ஆடசித்துறை அதி�டார �கிர்வு 
சறதை வித்தியடாசமடா� உள்ளது. ப�டாதுவடா� 
ப�டாதுப் �டடியலில் விஷயங்�ளில் நிர்வடா� 
அதி�டாரத்ற� மடாநிலங்�ள் ப�றறிருக்கும்.   
ஆனடால் த�றவப்�ட்டால் மத்திய அரசடாங்�ம் 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு �ட்றள�றளப் 
பிைப்பிக்கும். மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் மத்திய 
அரசடாங்�ம் வழங்கும் �ட்றள�றள 
�ண்டிப்�டா� இங்கு நிறைதவறை தவண்டும்.

நமது கூட்டாச்சி முறையில் மத்திய, 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய �ணி 
ஒப்�ற்ப்பு முறை �டாணப்�டுகின்ைது. மத்திய 
அரசடாங்�ம் மடாநில ஆளுநரின் இறசவு்ன் 
�னது நிர்வடா�ப் �ணி�றள நிறைதவறறுமடாறு 
மடாநில அரசடாங்�த்தி்ம் ஒப்�ற்க்�லடாம். 
மடாநில அரசடாங்�ம் குடியரசுத்�றலவரின் 
ஆ�ரவு்ன் �னது நிர்வடா�ப் �ணி�றள மத்திய 
அரசி்ம் ஒப்�ற்க்�லடாம். மத்திய அரசு 
மடாநில ஆளுநரின் இறசவு இல்லடாமல், 
நடா்டாளுமன்ைத்தின் அனுமதியு்ன் �னது 
நிர்வடா�க் �்றம�றள நிறைதவறறுமடாறு 
மடாநில அரசடாங்�த்தி்ம் ஒப்�ற்க்�லடாம்.

5.2.3 நிதி அதிகாரப் �கிர்வு

கூட்டாடசி முறையின் பவறறிக்கு நிதி 
அதி�டார �கிர்வு மி�வும் முக்கியமடான�டாகும். 
இந்திய அரசறமப்பு மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய நிதி அதி�டாரப் 
�கிர்றவ விரிவடா� வழங்குகின்ைது.  
இப்�கிர்வடானது  இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம்  
1935-றய  ப�ரிய அளவில் பிரதி�லிக்கின்ைது.   
இரண்டு வற�யடான வருமடானங்�ள் நிதிப் 
�கிர்வில் �டாணப்�டுகின்ைன.

அ) வரி வருமடானப் �கிர்வு

ஆ) இ�ர வருமடானப் �கிர்வு
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அ) ைரி ைருமானப் �கிர்வு

மத்திய மடாநில நிதி �கிர்வில் வரி 
வருமடான �கிர்வு ஐந்து வற��ளில் 
தீர்மடானிக்�ப்�டடுள்ளது.

1.  சுங்�வரி த�டான்ைறவ�ள் முறறிலும் மத்திய 
அரசடாங்�த்திறகு ஒதுக்�ப்�டடுள்ளன

2.  விற�றன வரி த�டான்ை வரி�ள் முறறிலும் 
மடாநில அரசடாங்�த்திறகு 
ஒதுக்�ப்�டடுள்ளன.

3.  சில வரி�றள மத்திய அரசடாங்�ம் 
விதிக்கின்ைது. மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அவவரி�றள வசூலித்து 
�யன்�டுத்திக்ப�டாள்கின்ைன. முத்திறர வரி, 
மதுவினடால் �யடாரிக்�ப்�ட் மருந்துப் 
ப�டாருட�ள் மீ�டானக் �லடால் வரி 
த�டான்ைவறறை எடுத்துக்�டாடடு�ளடா� நடாம் 
கூைலடாம்

4.  சில வரி�றள மத்திய அரசடாங்�ம் விதித்து 
வசூலிக்கிைது. ஆனடால் அந்� வருமடானம் 
மடாநிலங்�ளுக்கு வழங்�ப்�டுகின்ைன. 
எடுத்துக்�டாட்டா� பசய்தித்�டாள்�ளில் வரும் 
விளம்�ரங்�ள் மீ�டான வரி.

5.  சில வரி�ள் மத்திய அரசடால் விதிக்�ப்�டடு, 
வசூலிக்�ப்�டடு மடாநிலங்�ளிற்தய 
� கி ர் ந் � ளி க் � ப் � டு கி ன் ை ன . 
எடுத்துக்�டாட்டா� விவசடாய வருமடானம் 
�விர்த்� பிை வருமடானங்�ள் மீ�டான வரி.

ஆ) இதைர ைருமானப் �கிர்வு

வரி �விர இ�ர வருமடான வழி�ள் 
மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு 
அரசறமப்�டால் வழங்�ப்�டடுள்ளன.   மத்திய 
அரசடாங்�ம் �னக்�டான வணி� மறறும் 
ப�டாழில் நிறுவனங்�றள ந்த்தி 
வருமடானத்ற� ஈட்லடாம். எடுத்துக்�டாட்டா�  
ப�டாழில் நிதி நிறுவனம்,  ரயில்தவ துறை,  
ஒளி�ரப்பு,  அஞசல் துறை த�டான்ைவறறை நடாம் 
கூைலடாம்.

மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் �ங்�ளுக்ப�ன 
ஒதுக்�ப்�ட் வணி�,  ப�டாழில் நிறுவனங்�ள் 
மூலமடா� வருமடானத்ற� ஈடடிக் ப�டாள்ளலடாம்.   
மின்சடாரம்,  நீர்ப்�டாசனம், வனங்�ள்,  �றரவழி 
த�டாக்குவரத்து த�டான்ை துறை�ளில் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் வருமடானத்ற� ஈட்லடாம்.

நிதிக குழு

ஒவபவடாரு ஐந்�டாண்டிறகும் 
குடியரசுத்�றலவர் ஒரு  நிதிக் குழுறவ 

அறமப்�டார். அரசறமப்பின் 280-வது உறுப்பு 
குழுவின் அறமப்ற� விவரிக்கின்ைது. நிதிக் 
குழு ஒரு �றலவறரயும் நடான்கு 

ைரி ைருமான 
�கிர்வு

மத்திய அரசால் 
விதிககப்�டடு, 

ைசூலிககப்�டடு 
அந்தைந்தை 

மாநிலஙகளுககு 
ைழஙகப்�டும் 

ைரிகள்.

மாநில 
அரசாஙகத்திறகு 

ஒதுககப்�ட் 
ைரிகள்மத்திய 

அரசாஙகத்திறகு 
ஒதுககப்�ட் 

ைரிகள்

மத்திய அரசால் 
விதிககப்�டடு 
மாநில அரசால் 

ைசூலிககப்�டும் 
ைரிகள்.

மத்தி அரசால் 
விதிககப்�டடு, 

ைசூலிககப்�டடு 
மாநிலஙகளிற்நய 
�கிர்ந்தைளிககப்�டும் 

ைரிகள்.
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உறுப்பினர்�றளயும் ப�றறிருக்கும். நிதிக் 
குழுவின் �றலவர் ப�டாது ந்வடிக்ற��ளில் 
(விவரங்�ள்) அனு�வம் ப�றைவரடா� 
இருப்�டார். நிதிக் குழுவின் மூன்று 
உறுப்பினர்�ள் நிதி நிர்வடா�ம், ப�டாருளடா�டாரம், 
ப�டாதுக் �ணக்கு�ள் மறறும் அரசு நிதி துறை 
ஆகியவறறில் நிபுணத்துவம் ப�றறிருப்�டார்�ள். 
நிதிக் குழுவின் நடான்�டாவது உறுப்பினர் உயர் 
நீதிமன்ை நீதி�தியடா�  �குதிப் ப�றைவர்.

நிதிக குழு அரசிறகு �ரிந்துறரகறை 
கீழககண்ைாறு ைழஙகும்.

1.  வருமடானத்ற� மத்திய மடாநில 
அரசு�ளுக்கிற்தய  �கிர்�ல்.

2.  உ�வி மடானியம் வழங்�ப்�டும் 
வழிமுறை�ள்.

3.  �ஞசடாயத்து அறமப்பு�ளின் நிதி 
ஆ�டாரங்�றள வலுப்�டுத்தும் தநடாக்கு்ன் 
இந்தியடாவின் ப�டாகுப்பு நிதி 
அதி�ரிப்��ற�டான �ரிந்துறர�ள்.

4.  ந�ரடாடசி அறமப்பு�ளின் நிதி ஆ�டாரங்�றள 
வலுப்�டுத்தும் தநடாக்கு்ன் இந்தியடாவின் 
ப�டாகுப்பு நிதி அதி�ரிப்��ற�டான 
�ரிந்துறர�ள்.

5.  குடியரசுத்�றலவரடால் நிதி சம்�ந்�ப்�ட் 
விஷயத்தில் த�டாரப்�டும் �ரிந்துறர�ள்.

 இதுவறர 14 நிதிக் குழுக்�ள் 
இந்தியடாவில் குடியரசுத்�றலவரடால் 
அறமக்�ப்�டடுள்ளன.

5.3 கூடடு்றவுக கூட்ாடசி

அபமரிக்�டாவின் பு�ழ்ப�றை அரசறமப்பு  
நிபுணரடான கிரடான்வில் ஆஸ்டின் இந்திய 
கூட்டாடசிறய கூடடுைவுக் கூட்டாடசி என 
வர்ணித்�டார். மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
இற்தய �ரஸ்�ர ஒத்துறழப்ற� உருவடாக்கும்  
தநடாக்�த்தில் இந்திய கூட்டாடசி 
வடிவறமக்�ப்�டடுள்ளது. அபமரிக்�டா த�டான்ை 
கூட்டாடசி நடாடு�ளில் கூடடுைவு ப�டாள்ற� 
அமல்�டுத்�ப்�டுகிைது.  அறரயளவு கூட்டாடசி 
ப�டாள்ற� ப�டாண்் நமது அரசறமப்பில்  

மடாநிலங்�ள் மத்திய அரசிறகு ஒத்துறழப்ற� 
நல்� தவண்டும். குடியரசுத்�றலவர் 
ப�றறிருக்கும் அவசர �டால அதி�டாரங்�ளும் 
அரசறமப்பின் சில �குதி�ளும் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் மத்திய அரசு்ன் கூடடுைவு 
உணர்வு்ன் பசயல்�் றவக்கின்ைன.  

இந்திய அரசியலில் �ல்தவறு �குதி�ள் 
அறமப்பு�ள் மறறும் நிறுவனங்�ள் 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசியின் விழுது�ளடா� 
உள்ளன.   அறவ�றள மூன்று வற��ளடா� 
வற�ப்�டுத்�லடாம்.  

அ) அரசறமப்பு நிறுவனங்�ள்
ஆ) சட் அறமப்பு�ள்
இ) அரசறமப்பு�ள்

அ) அரசறமப்பு �குதிகள்

அரசறமப்த� �ல்தவறு அறமப்பு�றள 
உருவடாக்கி கூடடுைவுக் கூட்டாடசி முறைறய 
ஆ�ரிக்கின்ைது.

1. மாநிலஙகளுககிற்நயயான குழு

அரசறமப்பில் 263 உறுப்பு 
குடியரசுத்�றலவர் ப�டாது நலனுக்�டா� 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுறவ 
உருவடாக்�லடாம் என்று கூறுகின்ைது.

மூன்று �ணி�றள இக்குழு 
ப�றறிக்கின்ைது.

  மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான சிக்�ல்�றள 
ஆரடாய்ந்து ஆதலடாசறன வழங்குவது.

  மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்யிலடான 
ப�டாதுவடான விஷயங்�றள விவடாதிப்�து.

மத்திய 
அரசாஙகம்

மாநிலஙகள்

மாநிலஙகளுக- 
கிற்நயயான குழு

மண்லக குழுககள்

நிதி ஆநயாக

மாநிலஙகளுக-
கிற்நயயான  �தி 

நீர் பிரச்சறன 

கூடடு்றவுக கூட்ாடசி
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  ஒரு குறிப்பிட் விஷயத்தில் 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான ஒத்துறழப்ற� 
அதி�ரிப்��றகு �ரிந்துறர�றள வழங்கு�ல்.

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான ஒத்துறழப்ற� 
அதி�ரிப்��றகு �ல குழுக்�ள் இதுவறர 
உருவடாக்�ப்�டடுள்ளன. மத்திய சு�டா�டாரக் குழு, 
த�டாக்குவரத்து வளர்ச்சி மன்ைம், �ல சுயடாடசி 
மத்தியக் குழு த�டான்ைறவ�ள் 
எடுத்துக்�டாடடு�ளடாகும்.

சர்க்�டாரியடா குழுவின் �ரிந்துறரப்�டி 
1990-�ளில் கூட்டாடசி முறையில்  
உள்ள அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய  
எல்லடா துறை�ளிலும் �ரஸ்�ர  
ஒத்துறழப்ற� அதி�ரிப்��ற�டா� 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழு 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்து.  பிர�மர் இக்குழுவின் 
�றலவரடா� இருக்கின்ைடார். எல்லடா 
மடாநிலங்�ளின் மு�ல்வர்�ளும், ஒன்றிய 
ஆளுற�க்குட�ட் �குதி�ளின் 
மு�ல்வர்�ளும், ஆறு ஒன்றிய அறமச்சரறவ 
குழுக்�ளும், ஒன்றிய ஆளுற�க்குட�ட் 
�குதி�ளின் நிர்வடா�த் �றலவர்�ளும், 
குடியரசுத்�றலவர் ஆடசியில் இருக்கும் 
மடாநிலங்�ளின் ஆளுநர்�ளும் இக்குழுவில் 
உறுப்பினர்�ளடா� இருக்கின்ைனர். 
மடாநிலங்�ள் இற்யில் �ரஸ்�ர ஒத்துறழப்ற� 
அதி�ரிக்� மத்திய உள்துறை அறமச்சர் 
�றலறமயில் ஒரு நிறலக் குழுவும் 
உருவடாக்�ப்�ட்து. இக்குழுவில் மத்திய 
உள்துறை அறமச்சர் �விர ஐந்து மத்திய 
அறமச்சர்�ள் குழு, ஒன்�து மடாநில 
மு�ல்வர்�ளும் உறுப்பினர்�ளடா� 
இருப்�டார்�ள்.

ஆ) சட் அறமப்புகள்

நடா்டாளுமன்ைத்தின் சட்ங்�ளடால் 
உருவடாக்�ப்�ட் �ல அறமப்பு�ளும் 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசிறய  
வலுப்�டுத்துகின்ைன.

1. மண்லக குழுககள்

மண்்லக் குழுக்�ள் மடாநிலங்�ள் 
மறுசீரறமப்புக் குழு 1956 சட்த்தின் மூலம் 

த�டாறறுவிக்�ப்�ட்ன. பமடாழிவடாரியடான 
மடாநிலங்�ள்  உருவடானத�டாது மண்்லக்  
குழுக்�ளும் உருவடாயின. சு�ந்திர 
இந்தியடாவின் மு�ல் பிர�மரடான ெவஹர்லடால் 
தநரு மண்்லக் குழுக்�ளின் தநடாக்�ம் 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசி வழக்�த்ற� வளர்ப்�து 
என்ைடார்.

ஆரம்�த்தில் ஐந்து மண்்லக் குழுக்�ள் 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்ன. 1971 ஆம் ஆண்டு வ் 
கிழக்கு மடாநிலங்�ளுக்�டா� சிைப்பு மண்்லக் 
குழு உருவடாக்�ப்�ட்து.  �றப�டாழுது ஆறு 
மண்்லக் குழுக்�ள் இயங்குகின்ைன.

1. வ்க்கு மண்்லக் குழு
2. ப�றகு மண்்லக் குழு
3. கிழக்கு மண்்லக் குழு
4. தமறகு மண்்லக் குழு
5. மத்திய மண்்லக் குழு

6. வ் கிழக்கு மண்்லக் குழு

மத்திய உள்துறை அறமச்சர் எல்லடா 
மண்்லக் குழுக்�ளின் ப�டாதுத் �றலவரடா� 
உள்ளடார். தமலும் ஒவபவடாரு மண்்லக் 
குழுவிலும் ஒவபவடாரு மடாநிலத்தின் மு�ல்வர் 
மறறும் இரண்டு அறமச்சர்�ளும் ஒன்றிய 
ஆளுற�க்குட�ட் �குதியில் நிர்வடா�த் 
�றலவரும் உறுப்பினர்�ளடா� இருப்�டார்�ள்.

மண்்லங்�ளில் உள்ள 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான எவவடாறு 
ஒத்துறழப்ற�யும் முன்தனறைத்ற�யும் 
உருவடாக்கி வளர்ப்�து என்று மண்்லக் 
குழுக்�ள் �ரிந்துறர வழங்கும். ப�டாருளடா�டார, 
சமூ�த் திட்மி்ல், எல்றல பிரச்சறன�ள், 
த�டாக்குவரத்து த�டான்ை துறை�ளில் �ரஸ்�ர 
ஒத்துறழப்ற� வழங்� மண்்லக் குழுக்�ள் 
பசயல்�டும்.

2. �தி ஆறணயம்
நதி ஆறணயங்�ள் சட்ம் 1956  

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி�றள 
தமலடாண்றம பசய்வ�றகு மடாநிலங்�ளுக்கு 
�ரிந்துறர�ள் வழங்குவ�றகு நதி 
ஆறணயத்ற� உருவடாக்கியது.
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3. �திநீர் தீர்ப்�ாயம்

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் 
சிக்�ல் சட்ம் 1956 அரசறமப்பின் உறுப்பு 
262 இன் �டி உருவடாக்�ப்�ட்து. சமபவளி 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர்  
குறை�றள ஒழுங்கு�டுத்துவது இச்சட்த்தின் 
தநடாக்�மடாகும்.  இவவற�யடான பிரச்சறன�றள 
தீர்ப்��றகு தீர்�டாயங்�றள இச்சட்ம் 
உருவடாக்குகின்ைது.

இ) அரசறமப்புகள்

நிதி ஆநயாக (NITI AAYOG)

 மத்திய அரசடாங்�ம் 2015-ம் ஆண்டு நிதி 
ஆதயடாக் என்ை அறமப்ற� த�டாறறுவித்�து.  
இந்தியடாவின் மடாறைத்திற�டான த�சிய குழு 
என்�து இ�ன் ப�டாருள் ஆகும். திட்க்  
குழு நீக்�ப்�ட்ப் பிைகு இப்புதியக் குழு 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்து. பிர�மர் இக்குழுவின் 
�றலவரடா� இருப்�டார். மடாநிலங்�ளின் 
மு�ல்வர்�ள், ஒன்றிய ஆளுற�க்குட�ட் 
�குதி�ளின் மு�ல்வர்�ள் (புதுச்தசரி, 
புதுதில்லி), அந்�மடான் நிக்த�டா�ர் தீவு�ளின் 
துறண ஆளுநர் ஆகிதயடார் இக்குழுவின் 
நிரந்�ர உறுப்பினர்�ளடா� பசயல்�டுவடார்�ள்.  
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான அறமப்பு 
ரீதியடா� ப�டா்ர்ச்சியடா� கூடடுைவுக் 
கூட்டாடசிறய வளர்ப்�து இக்குழுவின் 
தநடாக்�மடாகும்.  உறுதியடான மடாநிலங்�ள் 
உறுதியடான த�சத்ற� உருவடாக்கும் என்�து 
இக்குழுவின் எண்ணமடாகும். வருமடான 
ஆ�டாரங்�ள் இல்லடா��டாலும் அரசறமப்பு 
சக்தி இல்லடா��டாலும் மடாநிலங்�ள் மத்திய 
அரறச சடார்ந்து இயங்குகின்ைன. இயறற� 
த�ரழிவு�றள சமடாளிப்��றகு கூ் மத்திய 
அரறச சடார்ந்து இருக்கின்ைன. இந்நிறலறய 
மடாறை தவண்டும் என்�து நிதி ஆதயடாக்கின் 
தநடாக்�மடாகும்.

5.4  மாநிலஙகளுககிற்நயயான �தி  
நீர் பிரச்சறன

இந்திய அரசறமப்பின் கூட்டாடசி 
முறைறய மடாநிலங்�ளுக்கிற்யிலடான நதிநீர் 
சிக்�ல்�ள் ப�ரிய அளவில் �டாதிக்கின்ைன.   

�ல்தவறு நதிநீர் சிக்�ல்�ள் நமது நடாடடில் 
�டாணப்�டுகின்ைன. �மிழ்நடாடு, �ர்நடா்�டா,  
த�ரளடா, புதுச்தசரி ஆகியறவ �டாவிரி 
பிரச்சறனயில் சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன.  
ஆண்்டாண்டு �டாலமடா� நதிநீர் பிரச்சறனயில் 
ஒடிசடா, ஆந்திரப் பிரத�சம் 
சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன. சடபலஜ ஆறு 
பிரச்சறனயில் �ஞசடாப், அரியடானடா 
சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன. த�டாவடா, மஹடாரடாஷ்டிரடா, 
�ர்நடா்�ம் ஆகியறவ ம�டா�யி ஆறறுப் 
பிரச்சறனயில் சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன.

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�றள தீர்ப்��றகு இந்திய 
அரசியலில் கீழ்�ண்் அணுகுமுறை 
பின்�றைப்�டுகிைது.

1.  அரசறமப்பும்  மாநிலஙகளுககிற்நயயான 
�தி நீர் சிககல்களும்

அரசறமப்பின் 262 இன் உறுப்பு 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�ள் தீர்ப்��றகு வழிமுறைறய 
வழங்குகின்ைது.  இவவற�யடான  பிரச்சறன�ள் 
உச்ச நீதிமன்ைத்தின் அதி�டார வரம்பில் 
இருந்து நடா்டாளுமன்ைம் விலக்கி றவக்�லடாம்.  
நடா்டாளுமன்ைம் நதி நீர்ப் பிரச்சறன�ள் 
சம்�ந்�மடா� ஒரு சட்த்ற� இயறைலடாம்.  நதி 
நீர் பிரச்சறன �ல இலடசம் மக்�ளின் 
வடாழ்வடா�டாரத்ற� �டாதிக்கின்ைது.  
நீதிமன்ைங்�ள் தீர்ப்ற� வழங்கினடால் 
மக்�ளிற்தய �சப்புணர்வும் பிளவும் 
அதி�ரிக்�லடாம். ஆ�தவ சுமூ�மடான த�ச்சு 
வடார்த்ற� மூலமடா� நதிநீர்ப் பிரச்சறன�றள 
நடாம் தீர்க்� தவண்டும் என்�து அரசறமப்பின் 
உறுப்பு 262 இன் தநடாக்�மடாகும்.

2.  மாநிலஙகளுககிற்நயயான �தி நீர் 
சிககல்கள் சட்ம் 1956

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் 
சிக்�ல்�ள் சட்ம் 1956 நடா்டாளுமன்ைத்�டால் 
உருவடாக்�ப்�ட்து. நதி நீர்ப் பிரச்சறனறய 
தீர்ப்��றகு மத்திய அரசடாங்�ம் 
தீர்ப்�டாயங்�றள அறமக்�லடாம் என்று 
இச்சட்ம் வழிவகுக்கின்ைது. நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�ள் த�ச்சு வடார்த்ற��ள் மூலமடா� 
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தீர்க்�ப்�் தவண்டும். த�ச்சு வடார்த்ற� 
முயறசி�ள் த�டால்வி அற்ந்�டால் 
சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ள் மத்திய 
அரசடாங்�த்ற� நடா்லடாம். மத்திய அரசடாங்�ம் 
குறிப்பிட் நதிநீர்ப் பிரச்சறனறய தீர்ப்��றகு 
ஒரு தீர்ப்�டாயத்ற� அறமக்கும்.  

உச்ச நீதிமன்ைத்தின் �றலறம நீதி�தி 
அந்� தீர்ப்�டாயத்திற�டான  �றலவறர 
நியமிப்�டார்.   ஆரம்�த்தில் தீர்ப்�டாயம் அல்லது 
நடுவர் மன்ைம் ஒதர ஒரு உறுப்பினறரத் �டான் 
ப�டாண்டிருந்�ன. பின்னர் நடுவர் மன்ைங்�ள் 
ஒன்றுக்கு தமற�ட் உறுப்பினர்�றள 
ப�றுவ�றகு சட்ம் மடாறைப்�ட்து. நடுவர் 
மன்ைத்தின் �றலவர் மறறும் உறுப்பினர்�றள 
உச்ச நீதிமன்ை �றலறம நீதி�தி, உச்ச 
நீதிமன்ை அல்லது உயர் நீதிமன்ைங்�ளின் 

நீதி�தி�ள் அல்லது ஓய்வு ப�றை நீதி�தி�றள 
நியமிப்�டார்.  நடுவர் மன்ைத்தின் தீர்ப்பு 
நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்புக்கு சமமடான�டாகும். 
நடுவர் மன்ைம் விசடாரிக்கும் நதிநீர் 
பிரச்சறனயில் தவறு எந்� நீதிமன்ைமும் 
�றலயி் முடியடாது. தமலும் நதிநீர் ஆறணயம் 
சட்ம் 1956 இன் கீழ் வரும் நதி�ளில் மீது 
நடுவர் நீதிமன்ைங்�றள அறமக்� முடியடாது.  

சுருக்�மடா� கூைதவண்டுபமன்ைடால் நமது 
நடாடடில் மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதிநீர் 
சிக்�ல்�ள் அணுகுமுறையில் இரண்டு 
�ன்றம�ள் �டாணப்�டுகின்ைன. 
த�ச்சுவடார்த்ற��ள் மூலமடா� 
இப்பிரச்சறன�றள தீர்க்� தவண்டும்.   
த�ச்சுவடார்த்ற��ள் த�டால்வியற்ந்�டால் நடுவர் 
நீதிமன்ைம் அறமத்து தீர்றவக் �டாண தவண்டும். 

பசயல்�ாடு: காவிரி �தி நீர் உறரயா்ல் 

மாணவர்:  ஐயடா, �டாவிரி நதி நீர்ப் பிரச்சறனறய விவரிக்� முடியுமடா?

ஆசிரியர்:  �டாவிரி நதி நீர் சிக்�ல் �மிழ்நடாடு, �ர்நடா்�டா, த�ரளடா, புதுச்தசரி ஆளுற�க்குட�ட் 
�குதி ஆகிய நடான்கு மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான பிரச்சறனயடாகும்.

மாணவர்:  இப்பிரச்சறனயின் வரலடாறறுப் பின்னணி என்ன?

ஆசிரியர்:  இப்பிரச்சறன நீண்் வரலடாறறுப் பின்னணி உற்ய�டாகும்.  பமடரடாஸ் மடா�டாணமும், 
றமசூர் அரசும் 1924 ஆம் ஆண்டு �டாவிரி நதி நீறர �யன்�டுத்� ஒரு ஒப்�ந்�ம் 
ற�பயழுத்திட்ன. ஐம்�து ஆண்டு�ள் �ழித்து 1974 ஆம் ஆண்டு இவபவடாப்�ந்�ம் 
�டாலடாவதியடானது.

மாணவர்:  ஐயடா, சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ள் 1974 ஆம் ஆண்டிறகுப் பின் த�ச்சு வடார்த்ற�யில் 
ஈடு�ட்னவடா?

ஆசிரியர்:  ஆம், சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ள் �ல சுறறுப் த�ச்சு வடார்த்ற��றள ந்த்தின.  ஆனடால், 
எந்ந ஒரு தீர்வும் எட்ப்�்வில்றல.  நடாம் ஏற�னதவ �டித்�து த�டால நதி நீர் சிக்�ல்�ள் 
சட்ம் 1956 இன் �டி �டாவிரி நதி நீர் நடுவர் மன்ைம் 1991 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசடால் 
அறமக்�ப்�ட்து.

மாணவர்: நடுவர் மன்ைம் தீர்ப்ற� வழங்கிவிட்�டா? தீர்ப்பின் முக்கிய �ன்றம�ள் என்ன?
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5.5  இந்தியக கூட்ாடசியில் 
பிரச்சறனகளும் நதைறைகளும்

கூட்டாடசி முறையில் �டாணப்�டும் 
�ல்தவறு சிக்�ல்�ள் மத்திய-மடாநில 
உைவு�றள �டாதிக்கின்ைன.

ஆளு�ரின் நியமனம் மறறும் �ணி

மத்திய அரசடாங்�த்தின் மு�வரடா� 
ஆளுநர் மடாநிலத்தில் பசயல்�டுவற� மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் எதிர்க்கின்ைன. ரடாெமன்னடார் 
குழு மடாநில ஆளுநர்�ள் கூட்டாடசி முறைக்கு 
எதிரடா� இருப்��டா� விமர்சித்�து.   �மிழ�த்தின் 
முன்னடாள் மு�ல்வர் அண்ணடாதுறர அவர்�ள் 
�டாலத்தில் இருந்து ஆளுநர்�ளின் 
அதி�டாரங்�றள குறைக்� தவண்டும் என்ை 
�ருத்து வலியுறுத்�ப்�டடு வந்�து.

ஆசிரியர்:  நடுவர் மன்ைம் தீர்ப்ற� 2007-ஆம் ஆண்டு வழங்கிவிட்து.  மடா�ந்த�டாரும் �ர்நடா்�ம் 
பிலிகுண்டுலு என்ை எல்றல �குதியில் �மிழ்நடாடடிறகு குறிப்பிட் அளவு நீறர வழங்� 
தவண்டும்.  �டாவிரி நதியில் இருந்து சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ளுக்கு �ண்ணீறர 
குறிப்பிட் அளவில் நடுவர் மன்ைம் �ங்கீடு பசய்�து.  மறழ இல்லடா வரு்ங்�ளில், 
துன்�க் �டாலங்�ளில் எவவடாறு நீர் �ங்கீடு இருக்� தவண்டும் என்�ற�யும் நடுவர் 
மன்ைம் �னது தீர்ப்பில் விவரித்துள்ளது.

மாணவர்:  �டாவிரி தமலடாண்றம வடாரியம் என்ைடால் என்ன?

ஆசிரியர்:  �டாவிரி நடுவர் மன்ைம் �னது தீர்ப்ற� அமல்�டுத்துவ�றகு �டாவிரி தமலடாண்றம 
வடாரியத்ற� உருவடாக்� தவண்டும் என்று கூறியது.

மாணவர்:  �டாவிரி தமலடாண்றம வடாரியம் அறமக்�ப்�டடுள்ள�டா?

ஆசிரியர்:  �ல ஆண்டு�ள் வழக்கு ந்ந்� பிைகு உச்ச நீதிமன்ைம் �னது இறுதி தீர்ப்ற� 
பவளியிடடுள்ளது. �டாவிரி தமலடாண்றம ஆறணயமும் �டாவிரி நீர் ஒழுங்கு�டுத்தும்  
குழுவும் உருவடாக்�ப்�டடுள்ளது.  உச்ச நீதிமன்ைத் தீர்ப்பின் �டி �மிழ்நடாடு  
177.25 டி.எம்.சி �ண்ணீறர �ர்நடா்�த்தி்மிருந்து எல்றலப் �குதியில் ப�றும். பமடாத்� 
�டாவிரி நீரில் �மிழ்நடாடு 404.25 டி.எம்.சி, �ர்நடா்�ம் 284.25 டி.எம்.சி, த�ரளடா 30 டி.எம்.சி, 
புதுச்தசரி 7 டி.எம்.சி என்று உச்ச நீதிமன்ைம் நீர்ப் �ங்கீடு பசய்துள்ளது.

அறிஞர் அணணா, 
மாநில உரிறமகளின் 

�ாதுகாலர்

மடாநில �டசி�ள் அரசியலில் தீவிரமடா� 
இயங்கும் �றலவர்�றள மடாநில ஆளுநரடா� 
நியமிக்� கூ்டாது என கூறுகின்ைன.   
ஆளுநர்�ளின் நியமனத்தில் மடாநில  
அரசடாங்�ங்�றளயும் �லந்�டாதலடாசிக்�ப்�் 
தவண்டும் என்று மடாநில �டசி�ள் 
வலியுறுத்துகின்ைன. இந்தியடாவின்  
முன்தனறைத்திறகு �டாடு�ட், மி�ச்சிைந்� 
அறிஞர்�றள, தசறவயடாளர்�றள, 
ஆளுநர்�ளடா� நியமிக்� தவண்டுபமன 
த�டாரப்�டுகிைது.

எதிர்க்�டசி�ள் ஆளும் மடாநிலங்�ளில் 
ஆளுநர்�ளின் பசயல்�டாடு�ள் அதிருப்திறய 
உருவடாக்கியுள்ளன. மடாநிலங்�ளில் ஆளும் 
�டசி உற்ந்து த�டானடாதலடா,  அல்லது ப�டாங்கு 
சட்மன்ைம் உருவடானடாதலடா ஆளுநர்�ளின் 
முடிவு�ள் சர்ச்றச�றள உருவடாக்குகின்ைன.

பசயல்�ாடு 

மடாநில அரசியலில் ஆளுநர்�ளின் 
�ங்ற� �றறி ஒரு திட் அறிக்ற�த் �யடார் 
பசய்யவும்.
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கல்வி

ஆரம்� �டாலத்தில் �ல்வி இரண்்டாவது 
�டடியலடான மடாநிலப் �டடியலில் �டான் 
இ்ம்ப�றறிருந்�து. 1976ஆம் ஆண்டு 
நடா்டாளுமன்ைம் 42 வது அரசியல் சடாசன 
திருத்�ச்சட்த்தின் மூலம் �ல்விறய 
மூன்ைடாவது �டடியலடான ப�டாதுப் �டடியலுக்கு 
மடாறறியது. மடாநில அரசு�ளின் �னிப்�ட் 
அதி�டாரம் மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு 
ப�டாதுவடான�டா� மடாறைப்�ட்து. ப�டாதுப் 
�டடியலில் �றத�டாது �ல்வி இருப்��டால் 
மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு இற்தய 
முரண்�டாடு�ள் த�டான்றினடால் மத்திய அரசின் 
அதி�டாரதம பசல்லு�டி ஆகும். ஆ�தவ 
�மிழ்நடாடு உள்ளிட் �ல மடாநிலங்�ள் 
�ல்விறய மீண்டும் மடாநிலப் �டடியலுக்கு 
மடாறை தவண்டும் என கூறுகின்ைன.

மாநில சட் முன்ைறரவுகறை 
குடியரசுத்தைறலைரின் கைனத்திறகு நதைககி 
றைத்தைல்.

மடாநிலங்�ள் நிறைதவறறும் சட் 
முன்வறரவு�றள ஆளுநர்�ள் 
குடியரசுத்�றலவரின் �வனத்திறகு ப�டாண்டு 
பசல்லலடாம். மடாநிலத்தின் நிதி சட் 
முன்வறரவு�றள ஆளுநர்�ள் த�க்கி 
றவத்�டால் குடியரசுத்�றலவர் அறவ�றள 
நிரடா�ரிக்�லடாம் அல்லது அறவ�ளுக்கு �னது 
இறசறவத் ப�ரிவித்�து அறவ�றள 
சட்மடாக்�லடாம். மடாநிலத்தின் சடா�டாரண சட் 
முன்வறரவு�ள் ஆளுநர்�ளடால் த�க்கி 
றவக்�ப்�ட்டால் குடியரசுத்�றலவர் அந்� 
முன்வறரவு�றள திரும்�வும்  விவடாதிக்குமடாறு 
மடாநில சட்மன்ைத்திறத� அனுப்பி 
றவக்�லடாம்.
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ஆளு�ர் நியமனம்

உறுப்பு 356

சட் முன்ைறரவுகள் நதைககிறைப்பு

அறனத்து இந்தியப் �ணிகள்

மறு�ரிசீலறன பசய்து மீண்டும் அந்� 
முன்வறரவு�றள மடாநில சட்மன்ைம்  
அனுப்பினடாலும் குடியரசுத்�றலவர் 
முன்வறரறவ நிரடா�ரிக்�லடாம். நமது நடாடடின் 
ஒறறுறமறய �டாப்��ற�டா� அரசறமப்பு இவ 
வழிமுறை�றள உருவடாக்கியுள்ளது.  

ஆனடால் �ல மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
இவவழிமுறை மீது அதிருப்தி 
ப�ரிவித்துள்ளன. அரசியல் �டாரணத்திற�டா� 
ஆளுநர்�ள் இப்பிரிறவ �வைடா� 
�யன்�டுத்துவ�டா� குறைம் சுமத்துகின்ைன.   
எதிர்க்�டசி�ள் ஆளும் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு எதிரடா� ஆளுநர்�ள் 
இவவிவ�டாரத்ற� �யன்�டுத்துவ�டா�க் 
கூறுகின்ைனர்.

உறுப்பு 356 தைை்றாக �யன்�டுத்தைப் �ட்ால்

அரசறமப்பின் 18-வது �குதியில் 356 
உறுப்பு ஒரு மடாநிலத்தில் அரசறமப்பு ஆடசி 
முறை சீர்குறலந்து விட்டால் 
குடியரசுத்�றலவர் அவசர �டாலத்ற� அமல் 
�டுத்�லடாம் என்று கூறுகின்ைது. ஆளுநரின் 
அறிக்ற�யின் அடிப்�ற்யிதலடா அல்லது 
ஆளுநரின் அறிக்ற� இல்லடாமதலடா 
குடியரசுத்�றலவர் உறுப்பு 356-ஐ 
அமல்�டுத்�லடாம்.  நமது நடாடடின் 
ஒறறுறமறய �டாது�டாப்��ற�டா� இப்பிரிறவ 
அரசறமப்பு உருவடாக்கியுள்ளது.

எதிர்க்�டசி�ள் ஆளும் �ல்தவறு 
மடாநிலங்�ள் உறுப்பு 356  
மத்திய அரசடாங்�த்தினடால் �வைடா� 
� ய ன் � டு த் � ப் � டு கி ை து  என்று 
விமர்சித்துள்ளனர்.

மத்திய அரசடாங்�ம் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு எதிரடா� இவவுறுப்ற� 
�வைடா� �யன்�டுத்தியுள்ள�டா� �ல 

பசயல்�ாடு 

மடாநில உரிறம த�டாரிக்ற��ள் �றறி 
வகுப்பில் விவடா�ம் ந்த்�வும்.
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மடாநிலங்�ள் ப�ரிவித்துள்ளன. �டசி அரசியல் 
�டாரணங்�ளுக்�டா� இவவுறுப்பு �வைடா� 
�யன்�டுத்�ப்�டடுள்ளது. ஆ�தவ �ல மடாநில 
�டசி�ள் அரசறமப்பின் உறுப்பு 356-ஐ அ�றை 
தவண்டும் என த�டாருகின்ைன. 

அறனத்து இந்தியப் �ணிகள்

அரசறமப்பின் உறுப்பு 312 வழியடா� 
அறனத்து இந்தியப் �ணி�ள் 
உருவடாக்�ப்�டுகின்ைன. இப்�ணி�ளின் 
அதி�டாரி�ள் மத்திய அரசடாங்�த்தினடால் த�ர்வு 
பசய்யப்�டுகின்ைனர். மடாநிலங்�ளுக்கு மத்திய 
அரசினடால் இவவதி�டாரி�ள் அனுப்பி 
றவக்�ப்�டுகின்ைனர். மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அறனத்து இந்தியப் �ணி அதி�டாரி�றள 
இ்மடாறைம் பசய்யலடாம். ஆனடால் மத்திய 
அரசடாங்�ம் மடடுதம அறனத்து இந்தியப் 
�ணி அதி�டாரி�றள ��வியில் இருந்து நீக்� 
முடியும். ஆ�தவ இவவதி�டாரி�ள் மத்திய 
அரசின் �டடுப்�டாடடில் உள்ளனர். மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளின் மீது மத்திய அரசு 
இவவதி�டாரி�ள் மூலம்  ஆதிக்�ம் 
பசலுத்துவ�டா� குறைம் சடாட்ப்�டுகிைது. 
�மிழ்நடாடு அரசடாங்�ம் அறமத்� 
இரடாெமன்னடார்  குழு அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�றள அ�றை தவண்டும் என 
�ரிந்துறரத்�து.

மத்திய மடாநில உைவு�றள �றறி இது 
வறரயில் �ல்தவறு குழுக்�ள் �ரிந்துறர�றள 
வழங்கியுள்ளன.

5.5.1 நிர்ைாகச் சீர்திருத்தைஙகள் குழு

நமது நடாடடின் நிர்வடா�ச் 
சீர்திருத்�ங்�ளுக்�டா� இதுவறரயில் இரண்டு 
நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�ங்�ள் குழுக்�ள் 
அறமக்�ப்�டடுள்ளன. மு�ல் நிர்வடா�ச் 
சீர்திருத்�க் குழு 1966-ஆம் ஆண்டு 
ஆரம்�த்தில்  பமடாரடார்ஜி த�சடாய் 
�றலறமயிலும்  பின்னர் த�.அனுமந்ற�யடா 
�றலறமயிலும்  உருவடாக்�ப்�ட்து.   இக்குழு 
20 அறிக்ற��றள வழங்கியது. அறவ�ளில் 
ஒரு அறிக்ற� மத்திய மடாநில உைவு�றள �றறி 
�ரிந்துறர�றள வழங்கியது.

இரண்்டாவது நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�ங்�ள் 
குழு 2005ஆம் ஆண்டு அறமக்�ப்�ட்து. 
ஆரம்�த்தில் வீரப்� பமௌலியும் பின்னர் 
வி. இரடாமச்சந்திரனும் �றலவர்�ளடா� 
இருந்�னர்.

 

5.5.2 இராஜமன்னார் குழு

�மிழ்நடாடு அரசடாங்�ம் நமது  
அரசறமப்பின் மத்திய மடாநில உைவு�றள 
ஆய்வு பசய்து �ரிந்துறர�ள்  வழங்குவ�றகு 
இரடாெமன்னடார் குழுறவ அறமத்�து.   
பசன்றன உயர் நீதிமன்ைத்தின் முன்னடாள் 
�றலறம நீதி�தி பி.வி இரடாெமன்னடார், 
பசன்றன �ல்�றலக் �ழ�த்தின் 
துறணதவந்�ர் முறனவர் ஏ. இலடசுமண 
சுவடாமி, ஆந்திர உயர் நீதிமன்ைத்தின் 
முன்னடாள் �றலறம நீதி�தி முறனவர் 
பி சந்திர பரடடி ஆகிதயடார் இக்குழுவில் 
இருந்�னர். �ங்�ளது �ரிந்துறர�றள இக்குழு 
அரசடாங்�த்திறகு 1971 ஆம் ஆண்டு 
வழங்கியது. மடாநில சுயடாடசி வரலடாறறில் 
மி�வும் முக்கிய றமல்�ல்லடா� இக்குழுவின் 
அறிக்ற� உள்ளது.

இககுழுவின் முககிய �ரிந்துறரகள் 
கீழககண்றைகள் ஆகும்.

1.  அரசறமப்பின் 263 உறுப்பு  
உ்னடியடா� அமல் �டுத்�ப்�்  

5. பைஙக் பசல்றலயா குழு

4. புன்ச்சி குழு

3. சர்ககாரிய குழு

2. இராஜாமன்னார் குழு

1. நிர்ைாகச் சீர்திருத்தைஙகள் குழு
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தவண்டும். மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான 
குழு உருவடாக்�ப்�் தவண்டும்.   
இக்குழுவின் �றலவரடா� பிர�மர் �ணிபுரிய 
தவண்டும். மடாநில மு�ல்வர்�ள் அல்லது 
அவர்�ளடால் நியமிக்�ப்�ட்வர்�ள்  
உறுப்பினர்�ளடா� �ணியடாறை தவண்டும்.   
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுவி்ம் 
அதி� அதி�டாரங்�ள் இருக்�தவண்டும். 
மத்திய அரசடாங்�த்தின் முக்கிய 
முடிவு�றளயும்,  நடா்டாளுமன்ைத்தின் 
சட்ங்�றளயும் இக்குழுவில் ஆதலடாசிக்� 
தவண்டும்.   த�சத்தின் �டாது�டாப்பு, 
பவளியுைவு ஆகிய இரண்டு அதி�டாரங்�ள் 
�விர, இ�ர எல்லடா அதி�டாரங்�றளயும், 
�யன்�டுத்தும் முன் மத்திய அரசு 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுறவ 
ஆதலடாசிக்� தவண்டும்.

2.  �றப�டாழுது உள்ள மத்திய மடாநில உைவு�ள் 
மத்திய அரசுக்கு சடா��மடா� உள்ளது.   
ஆ�தவ அரசறமப்பின் உறுப்பு�ள் 256, 257, 
339(2) ஆகியறவ�றள நீக்� தவண்டும்.   
இந்� உறுப்பு�ள் மடாநில உரிறம�றள 
�டாதிப்��டால் அறவ�றள நீக்கி மடாநில 
உரிறம�றள வலுப்�டுத்� தவண்டும் என 
இரடாெமன்னடார் குழு �ரிந்துறரத்�து.

3.  மூன்று �டடியல்�ளில் இல்லடா� இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் மத்திய அரசி்மிருந்து மடாநில 
அரசு�ளுக்கு மடாறைப்�் தவண்டும்.   வரி 
விதிக்கும் அதி�டாரமும் மடாநில அரசு�ளுக்கு 
மடாறைப்�் தவண்டும்.

4.  அரசறமப்பின் XVIII �குதியில் உள்ள 
உறுப்பு 356 மத்திய அரசடால் �வனமடா� 
�யன்�டுத்�ப்�் தவண்டும். மடாநிலத்தில் 
அரசியல் சடாசன அறமப்பு முறறிலும் 
சீர்குறலந்�டால் மடடுதம, �ற்சி ஆயு�மடா� 
மத்திய அரசு இவவுறுப்ற� �யன்�டுத்� 
தவண்டும். சடா�டாரண சட் ஒழுங்கு 
பிரச்சறன�ளுக்கு இவவுறுப்ற� 
மடாநிலங்�ளில் மத்திய அரசு 
�யன்�டுத்�க்கூ்டாது.

5.  இரடாெடாமன்னடார் குழு அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�ளில் ப�ரிய அளவில் மடாறைங்�றள 
�ரிந்துறரத்�து. நமது நடாடடில் இரண்டு 

வற�யடான �ணி�ள் மடடுதம இருக்� 
தவண்டும். மத்தியப் �ணி�ள் மத்திய  
அரசிறகும் மடாநிலப் �ணி�ள் மடாநில  
அரசிறகும் நிர்வடா�த் த�றவ�றள பூர்த்தி 
பசய்ய தவண்டும். இரண்டிறகும் 
ப�டாதுவடான,  மத்திய அரசுக்கு சடா��மடான,  
மடாநில அரசு�ளுக்கு எதிரடான அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�ள் த�றவயில்றல. 
கூட்டாடசி முறைக்கு எதிரடா� இருப்��டால் 
இந்திய ஆடசிப் �ணி ( ஐ.ஏ.எஸ்)  உள்ளிட் 
அறனத்து இந்தியப் �ணி�றள 
அரசறமப்பிலிருந்து நீக்குவ�றகு 
இரடாெமன்னடார் குழு �ரிந்துறரத்�து.

6.  நிதி ஆ�டாரங்�றள மத்திய அரசடாங்�த்தி்ம் 
இருந்து மடாநில அரசடாங்�த்திறகு அதி� 
அளவில் மடாறறித்�ரதவண்டும் என இக்குழு 
கூறியது. மடாநிலங்�ளின் நிதி சக்திறய 
அதி�ரிப்��றகு ப�டாழில் நிறுவனங்�ள் வரி,  
ஏறறுமதி வரி, சுங்� வரி த�டான்ைவறறை 
மத்திய அரசடாங்�த்தி்ம் இருந்து 
மடாநிலங்�ளுக்கு மடாறை தவண்டும்.  நிதி 
ஆறைல் �டான் மடாநில உரிறம�ளின் 
அச்சடாணி என்று இக்குழு �ருதியது.   ஆ�தவ 
அரசறமப்பின் ஏழடாவது அட்வறணயில் 
திருத்�ங்�ள் ப�ரிய அளவில் பசய்ய 
தவண்டும். மத்தியப் �டடியல், ப�டாதுப் 
�டடியல் ஆகியவறறிலிருந்து மடாநிலப் 
�டடியலுக்கு அதி� அதி�டாரங்�றள மடாறை 
தவண்டும். த�சிய ஒறறுறம, வளர்ச்சி,  
மடாநில உரிறம�ள் மறறும் அற்யடாளங்�ள் 
ஆகியவறறை �வனத்தில் ப�டாண்டு நிதிக் 
குழு ஒரு நிரந்�ர,  �டாகு�டாடு இல்லடா� 
அறமப்�டா� மடாை தவண்டும் என 
இரடாெமன்னடார் குழு �ரிந்துறரத்�து.

5.5.3 சர்ககாரியா குழு

மத்திய அரசடாங்�ம் �ல 
கூட்டாடசி த�டாரிக்ற��ள்  
ம டா நி ல ங் � ள டா ல் 
எழுப்�ப்�ட்�டால் 1983 
ஆம் ஆண்டு நீதியரசர் 
ஆர்.எஸ். சர்க்�டாரியடா 
�றலறமயில் ஒரு குழுறவ 

முறனைர் ஆர்.எஸ்.  
சர்ககாரியா
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உருவடாக்கியது. இக்குழுவில் பி. சிவரடாமன்,  
முறனவர் ஆர்.எஸ்.எஸ்.பசன் ஆகிய 
நிபுணர்�ளும் உறுப்பினர்�ளடா� இருந்�னர். 
இக்குழு 247 �ரிந்துறர�றள உள்ள்க்கிய 
ஒரு விரிவடான அறிக்ற�றய ஐந்து வரு்ங்�ள் 
�ழித்து மத்திய அரசிறகு சமர்ப்பித்�து.

1.  மாநிலஙகளுககிற்நயயான குழு: 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான  குழு 
உருவடாக்�ப்�் தவண்டும். அரசறமப்பின் 
உறுப்பு 263(பி) மறறும் (சி) �ணி�றள 
பசய்யும் அதி�டாரம் இக்குழுவி்ம் 
வழங்�ப்�் தவண்டும். மடாநிலங்�ளின் 
ப�டாதுவடான நலன்  
�ருதி மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழு  
�ரிந்துறர�றள வழங்� தவண்டும். ஆனடால் 
அரசறமப்பின் உறுப்பு 263 (அ)-யின் 
அதி�டாரம் இக்குழுவிறகு 
வழங்�ப்�்க்கூ்டாது. அ�டாவது மடாநிலங்�ள் 
இற்யில் எழும் சிக்�ல்�ளில் �றலயிடும் 
அதி�டாரம் மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான 
குழுவிறகு  வழங்�க் கூ்டாது. தமலும் ஒரு 
நிரந்�ர,  சுயடாடசி ப�றை பசயல�த்ற� 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுவிறகு 
உருவடாக்கித் �ர தவண்டும்.

2.  அரசறமப்பின் உறுப்பு 356 மி�வும் 
�வனமடா�, மி�வும் குறைவடா�தவ 
�யன்�டுத்�ப்�் தவண்டும். �ற்சி 
ஆயு�மடா� இவவுறுப்பு �யன்�டுத்�ப்�் 
தவண்டும். ஒரு மடாநிலத்தில் அரசறமப்பு 
ஆடசி முறை முறறிலும் சீர்குறலந்�டால் 
மடடுதம இவவுறுப்ற� �யன்�டுத்� 
தவண்டும்.   உறுப்பு 356 அமல்�டுத்துவ�றகு 
முன் எல்லடா மடாறறு உத்தி�றளயும் 
�யன்�டுத்� தவண்டும்.

3.  ஆளு�ர்: ஆளுநர் ��விறய ரத்து பசய்ய 
தவண்டும். ஆளுநறர நியமிக்கும் முன் 
சம்�ந்�ப்�ட் மடாநில அரறச 
�லந்�டாதலடாசிக்� தவண்டும் என்ை சில 
அரசியல் �டசி�ளின் �ருத்துக்�றள 
சர்க்�டாரியடா குழு நிரடா�ரித்�து.  கூட்டாடசி 
முறை நன்கு பசயல்�டுவ�றகு அரசியல் 
�றலவர்�றள ஆளுநர்�ளடா� நியமிக்�க் 

கூ்டாது என்று இக்குழு �ரிந்துறரத்�து. 
இந்தியடாவின் முன்தனறைத்துக்கு �டாடு�ட் 
ப�ருறம மிக்� இந்தியக் குடிம�ன்�றள 
ஆளுநர்�ளடா� நியமிக்� தவண்டும். 
பவவதவறு �டசி�ள் மத்தியிலும் 
மடாநிலத்திலும் ஆடசியில் இருக்கும் 
ப�டாழுது, மத்தியில் ஆளும் �டசியின் 
�றலவர்�றள மடாநிலத்தின் ஆளுநரடா� 
நியமிக்�க்கூ்டாது. 

4.  பமாழி: மும்பமடாழிக்ப�டாள்ற�றய 
�ண்டிப்�டா� அமல்�டுத்� தவண்டும் என்று 
சர்க்�டாரிய குழு �ரிந்துறரத்�து.  
மும்பமடாழிக் ப�டாள்ற� த�சிய 
ஒறறுறமறய வளர்க்கும் என்று இக்குழு 
கூறியது.

5.5.4 புன்ச்சி குழு 

புதிய அரசடாங்�ம் 2007ஆம் ஆண்டு உச்ச 
நீதிமன்ைத்தின் முன்னடால் �றலறம நீதி�தி 
ம�ன் தமடா�ன் புன்ச்சி  �றலறமயில் ஒரு 
புதிய குழுறவ அறமத்�து. இக்குழுவில் 
மூன்று நிபுணர்�ளும் ஒரு பசயலரும் 
இருந்�டார்.  இக்குழு 2010 ஆம் ஆண்டு �னது 
�ரிந்துறர�றள மத்திய அரசுக்கு வழங்கியது.

மடாநில ஆளுநர்�ள் குறிப்பிட் 
��விக்�டாலத்திறகு நியமிக்�ப்�்தவண்டும்.   
குடியரசுத்�றலவறர ��வி நீக்�ம் பசய்யும் 
முறை த�டால மடாநில ஆளுநர்�ளும்  
நடா்டாளுமன்ைத்தின் ��வி நீக்� தீர்மடானம் 
மூலம்  மடடுதம ��வியில் இருந்து  நீக்�ப்�் 
தவண்டும்.   ஒரு மடாநிலத்தில் கிளர்ச்சியில் 

நீதியரசர் மதைன் நமாகன் 
புன்ச்சி
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�டாதிக்�ப்�ட் மடாவட்ங்�ள் அல்லது 
�குதி�ளில் மடடுதம குடியரசுத்�றலவர் 
ஆடசிறய அமல்�டுத்�லடாம். மடாநிலம் 
முழுவதும் குடியரசுத்�றலவர் ஆடசிறய 
அமல்�டுத்� தவண்டிய அவசியமில்றல. 
இ�ற�டா� அரசறமப்பின் உறுப்பு�ள் 355, 356 
ஆகியவறறில் மடாறைம் பசய்ய தவண்டும்.  
ம�க் �லவரங்�ளடால் �டாதிக்�ப்�ட் 
�குதி�ளில் மடாநில அரசடாங்�த்தின் ஒப்பு�ல் 

ப�ைடாமதல மத்திய அரசு �னது �டாவல் 
�ற்�றள அனுப்பி அறமதிறய 
நிறலநடாட்லடாம்.

  எஸ்.ஆர். ப�ாம்றம ைழககு உச்ச நீதிமன்்ற தீர்ப்பு

தசடாமப்� ரடாயப்� ப�டாம்றம (6 ெூன் 1924 மு�ல்  
10 அக்த்டா�ர் 2007 வறர) �ர்நடா்� மடாநிலத்தின் 
�திதனடாரடாவது மு�ல்வரடா� �ணியடாறறினடார். ஐக்கிய 
முன்னணி அரசடாங்�த்தில் 1996 மு�ல் 1998 வறர 
மனி�வள முன்தனறை அறமச்சரடா�வும் இருந்�டார். 
எச்.டி.த�வ�வு்டா, ஐ.த�.குெரடால் ஆகிய இரண்டு 
பிர�மர்�ளின் அறமச்சரறவயில் அவர் 
�ணியடாறறியுள்ளடார். 

எஸ் .ஆர் .ப�டாம்றம அவர்�ள் மு�ல்வரடா� இருந்� �ர்நடா்� அரசடாங்�ம் மத்திய அரசடால் 
��வி நீக்�ம் பசய்யப்�ட்து. இ�றன எதிர்த்து மு�ல்வர் எஸ்ஆர் ப�டாம்றம உச்ச நீதிமன்ைத்தில் 
வழக்குத் ப�டா்ர்ந்�டார். உச்ச நீதிமன்ைம் இவவழக்கில் 1994 ஆம் ஆண்டு பு�ழ்ப�றை ப�டாம்றம 
வழக்குத் தீர்ப்ற� வழங்கியது. மத்திய மடாநில உைவு�ளில்,  மடாநில உரிறம�றள �டாப்�தில் 
ப�டாம்றம வழக்குத் தீர்ப்பு மி� முக்கிய திருப்புமுறனயடா� �ரு�ப்�டுகிைது.

மத்திய அரசடாங்�ம் �ன்னிச்றசயடான முறையில், அரசறமப்பிறகு எதிரடா� மடாநில 
அரசடாங்�ங்�றள ��வி நீக்�ம் பசய்யக்கூ்டாது என்�து இத்தீர்ப்பின் றமயக் �ருத்�டாகும்.   
அரசியலறமப்பின் 356 -வது உறுப்ற� �வனத்து்ன், �ற்சி ஆயு�மடா� மத்திய அரசடாங்�ம் 
�யன்�டுத்� தவண்டும். அரசியல் சடாசன ஆடசி சீரழிந்�டால் மடடுதம இவவுறுப்ற� மத்திய அரசு 
�யன்�டுத்� தவண்டும். எடுத்துக்�டாட்டா� சட்ப்த�ரறவ த�ர்�லுக்கு பின் எந்� ஒரு �டசிக்கும் 
கூட்ணிக்கும் ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு கிற்க்�வில்றல. மத்திய அரசடாங்�த்தின் �ட்றள�றள 
மடாநில அரசடாங்�ம் மதிக்�வில்றல த�டான்ை �டாரணங்�ளுக்கு  மடாநில அரசடாங்�த்ற� மத்திய 
அரசு ��வி நீக்�ம் பசய்யலடாம்.

சடா�டாரண �டாரணங்�ளுக்�டா� மத்திய அரசு 356-வது உறுப்ற� �யன்�டுத்�க்கூ்டாது. 
எடுத்துக்�டாட்டா� மடாநிலத்தில் சட்ம் ஒழுங்கு சரியில்றல.   நடா்டாளுமன்ைத் த�ர்�லில் 
மடாநிலத்தில் ஆளும் �டசி த�டாறறுவிட்து.

மடாநிலத்தில் அரசியல் சடாசன ஆடசிமுறை சீரழிந்து விட்து  என்ை ஆளுநரின் அறிக்ற� 
நடா்டாளுமன்ைத்தில் சமர்ப்பிக்�ப்�் தவண்டும்.  மடாநிலத்தில் நிலவும் அசடா�டாரணமடான 
சூழ்நிறலறய ஆளுநரின் அறிக்ற� ப�ளிவடா� விவரிக்� தவண்டும்.  மடாநிலத்தின் சட்ப்த�ரறவ 
�றலக்�ப்�டுவ�றகு முன் குடியரசுத்�றலவர் ஆடசிக்கு நடா்டாளுமன்ைத்தின் இரு அறவ�ளிலும் 
ஒப்பு�ல் வழங்�ப்�டடு இருக்� தவண்டும்.

நிகழ 
ஆய்வு

பசயல்�ாடு 

“முன்தனறைத்திற�டா� ப�ரிய மடாநிலங்�றள 
உற்த்து சிறிய மடாநிலங்�றள உருவடாக்� 
தவண்டும்” என்ை �றலப்பில் வகுப்பில் குழு 
விவடா�த்ற� ந்த்� தவண்டும்.
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5.5.5 பைஙக்பசல்றலயா குழு

பிர�மர் அ்ல் பி�டாரி 
வடாஜ�டாய் �றலறமயிலடான 
த�சிய மக்�ளடாடசிக் 
கூட்ணி அரசடாங்�ம் 2000-
ஆம் ஆண்டு நீதியரசர் 
ந டா ர டா ய ண ர டா வ  
ப வ ங் � ் ப ச ல் ற ல ய டா  
�றலறமயில் ஒரு குழுறவ 

அறமத்�து. இந்� அரசறமப்பு மதிப்�டாய்வு 
த�சிய குழு (NCRWC) அரசறமப்பில் �ல 
சீர்திருத்�ங்�ள் ப�டாண்டுவரப்�் தவண்டும் 
எனக் கூறியது.

அருஞபசாறப�ாருள் 

 �கூட்ாடசி: அரசறமப்பு வழியடா� மத்திய 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய அதி�டாரப் 
�கிர்றவ வழங்கி இருக்கும் அரசியல் 
முறைக்கு கூட்டாடசி என்று ப�யரடாகும்.

 �நெகிழா அரசமமப்பு: அரசியல் சடாசனத்தில் 
திருத்�ங்�ள் ஏற�டுத்துவ�றகு சிைப்பு 
அரசியல் சடாசன திருத்� முறை அல்லது  
அறுதிப் ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு 
முறையுள்ள அறமப்பிறகு பநகிழடா 
அரசறமப்பு என்�து ப�யரடாகும்.  
அரசறமப்ற� எளிதில், சடா�டாரண 
சட்ங்�ள் மூலம் மடாறை முடியடாது.

 �நெகிழும் அரசமமப்பு: சடா�டாரண 
சட்ங்�ள் மூலமடா� ஒரு அரசறமப்ற� 

நீதிமன்ைம் உறுப்பு 356 கீழ் மடாநில அரறச மத்திய அரசடாங்�ம் ��வி நீக்�ம் பசய்�து சரியடா,  
�வைடா என ஆரடாயும் அதி�டாரத்ற� ப�றறு இருக்கின்ைது. உறுப்பு 356 �வைடா� மத்திய அரசடால் 
�யன்�டுத்�ப்�ட்டால் உச்ச நீதிமன்ைம் நீதி சீரடாய்வு அதி�டாரத்ற� �யன்�டுத்தும். ��வி நீக்�ம் 
அரசறமப்பிறகு எதிரடா� இருந்�டால் உச்ச நீதிமன்ைம் ��வி நீக்�ப்�ட் மடாநில அரசடாங்�த்ற� 
மீண்டும் ��வியில் அமர்த்தும்.

ப�டாம்றம வழக்கு உச்ச நீதிமன்ைத் தீர்ப்பு வந்� பிைகு மத்திய அரசின் �ன்னிச்றசயடான 
��வி நீக்� ந்வடிக்ற�யில் இருந்து மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் �டாது�டாக்�ப்�டடுள்ளன.

அண்ணல் அம்த�த்�ர் அரசறமப்பின் உறுப்பு 356-றய (த�றவயறை வடார்த்ற�) என்று 
வர்ணித்�டார். மக்�ளடால் த�ர்ந்ப�டுக்�ப்�ட் அரசடாங்�ங்�ளுக்கு எதிரடா� இவவுறுப்பு 
உள்ளற� அவர் �சப்பு்ன் ஏறறுக்ப�டாண்்டார்.

எம்.என். ராவ் 
பைஙக்பசல்றலயா

திருத்� முடியும் என்ைடால் அ�றகு பநகிழும் 
அரசறமப்பு என்�து ப�யரடாகும்.

 �அதிகாரப் பகிர்வு: கூட்டாடசி முறையின் 
முக்கியமடான �ன்றம அதி�டாரப் �கிர்வு 
ஆகும்.  அதி�டாரங்�ள் மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்தய அரசறமப்பின் 
வழியடா� �கிர்ந்�ளிக்�ப்�டடுள்ளன.

 �ஒறமறைக் குடியுரிமம: ஒரு நடாடடில் 
த�சியக் குடியுரிறம மடடுதம 
�டாணப்�டு�ல். ப�டாதுவடா� ஒறறையடாடசி 
நடாடு�ளில் ஒறறைக் குடியுரிறம 
�டாணப்�டும். மடாநிலங்�ள் குடியுரிறமறய 
மக்�ளுக்கு வழங்�டாது.

 �ஈரமவ ொ்ாளுமனறைம்: இங்கு 
நடா்டாளுமன்ைத்திறகு இரண்டு அறவ�ள் 
உள்ளன. கூட்டாடசி முறையின் �ன்றம 
ஈரறவ நடா்டாளுமன்ைமடாகும்.  தமலறவ 
மடாநிலங்�ளின் அறவயடா�வும் கீழறவ 
மக்�ள் அறவயடா�வும் இருக்கும்.

 �கூடடுறைவுக் கூட்ாடசி: கிரடான்வில் 
ஆஸ்டின் என்ை பு�ழ்ப�றை அரசறமப்பு 
அறிஞர் இந்தியக் கூட்டாடசிறய 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசி என வர்ணித்�டார். 
மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய 
கூடடுைவு �டாணப்�டுகின்ைது.

   ஒனறியப் படடியல: அரசறமப்பின் 
ஏழடாவது அட்வறணயில் உள்ள 
மு�லடாவது �டடியல் ஒன்றிய (யூனியன்) 
�டடியல் என்று அறழக்�ப்�டுகிைது. 
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மத்திய அரசடாங்� அதி�டாரங்�ள் 
இப்�டடியலில் உள்ளன. 

 �மாநி்ப் படடியல: இரண்்டாவது �டடியிலில் 
அரசறமப்பின் ஏழடாவது அட்வறனயில்  
மடாநில அரசுக்கு மடடும் ப�டாருந்�கூடிய 
துறை�றள ப�டாண்டுள்ளது.

 �நபாதுப் படடியல: அரசறமப்பின் ஏழடாவது 
அட்வறணயில் உள்ள மூன்ைடாவது �டடியல் 
ப�டாதுப் �டடியல் ஆகும்.  மத்திய, மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு ப�டாதுவடா� உள்ள 
அதி�டாரங்�ள் இப்�டடியலில் இ்ம் 
ப�றறுள்ளன.  மத்திய, மடாநில அரசு�ள்  
இற்தய ப�டாதுப்�டடியலில் உள்ள 
அதி�டாரத்தில் முரண்�டாடு�ள் ஏற�ட்டால் 
மத்திய அரசடாங்�த்தின் அதி�டாரதம பசல்லும்.

 �இதரப் படடியல: அரசறமப்பின் ஏழடாவது 
அட்வறணயில் உள்ள மூன்று 
�டடியல்�ளில் இ்ம் ப�ைடா� அதி�டாரம் 
இ�ர அதி�டாரமடா�க் �ரு�ப்�டும். இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் மத்திய அரசடாங்�த்திறத� 
பசடாந்�மடாகும்.

 �அமனத்து இந்தியப் பணிகள்: அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�ள் அரசறமப்பின் உறுப்பு 
312 பிர�டாரம் த�டாறறுவிக்�ப்�டுகின்ைன.  
மடாநிலங்�ளறவ அறுதிப் ப�ரும்�டாண்றம 
ஆ�ரவு்ன் புதிய அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�றள உருவடாக்�லடாம். 
மடாநிலங்�ளறவயின் �றத�டாற�ய 
உறுப்பினர்�ளில் மூன்றில் இரண்டு �ங்கு 
ப�ரும்�டான்றம அல்லது 
மடாநிலங்�ளறவயின் பமடாத்� 
உறுப்பினர்�ளில் அறுதிப்ப�ரும்�டான்றம 
ஆ�ரவு்ன் தீர்மடானம் இயறறி அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�றள உருவடாக்�லடாம்.

 �ஆனந்த்பூர் சாஹிப் தீர்மானம்: �ஞசடாப் 
மடாநிலத்தின் மடாநில �டசியடான 
அ�டாலி�ளம் ஆனந்த்பூர் சடாஹிப் என்ை 
இ்த்தில் மடாநில சுயடாடசி தீர்மடானத்ற� 
உருவடாக்கியது.  மடாநிலங்�ள் 
ப�ரும்�டான்றமயடான அதி�டாரங்�றளப் 
ப�றறிருக்கும். மத்திய அரசு �டாது�டாப்பு, 
பவளியுைவு த�டான்ை ஒரு சில 
அதி�டாரங்�றள மடடுதம ப�றறிருக்கும்.

 �இராஜமனனார் குழு: �மிழ்நடாடு அரசு 
1968-ஆம் ஆண்டு மத்திய மடாநில 
உைவு�றள ஆய்வு பசய்து �ரிந்துறர 
வழங்கிய�ற�டா� இரடாெடா மன்னடார் 
குழுறவ அறமத்�து. மடாநில உரிறம�ள் 
வரலடாறறில் இரடாெ மன்னடார் அறிக்ற� மி� 
முக்கியமடான�டா� உள்ளது.

 �சர்க்காரிய குழு: மத்திய அரசடாங்�ம் 1983-
ஆம் ஆண்டு மத்திய மடாநில உைவு�றள 
ஆய்வ�ற�டா� சர்க்�டாரிய குழுறவ 
அறமத்�து.  

 �அரசமமப்பு மதிப்பாய்வு ததசிய குழு 
(National Commission to Review the 
Working of the Constitution[NCRWC]): 
மத்திய அரசடாங்�த்�டால் 2000-ஆம் ஆண்டு 
அரசறமப்பு மதிப்�டாய்வு த�சிய குழு 
அறமக்�ப்�ட்து. இது பவங்�்பசல்றலயடா 
குழு என்றும் அறழக்�ப்�டுகிைது.

 �ஒறமறையாடசி அரசமமப்புகள்: 
இவவற�யடான அரசறமப்பு�ளில் மத்திய 
அல்லது த�சிய அரசடாங்�ம் மடடுதம 
அரசறமப்�டால் உருவடாக்�ப்�டுகிைது.  
மடாநில அரசடாங்�ங்�றள அரசறமப்பு 
உருவடாக்�வில்றல அல்லது 
அங்கீ�ரிக்�வில்றல.

 �நீதி சீராய்வு: அரசடாங்�த்தின் 
முடிவு�றளயும் நடா்டாளுமன்ைத்தின் 
சட்ங்�றளயும் அரசறமப்பிறகு உட�டடு 
உள்ளனவடா என ஆரடாயும் உச்ச நீதிமன்ை 
அதி�டாரத்திறகு நீதி சீரடாய்வு அதி�டாரம் 
என்று ப�யரடாகும்.  நமது அரசறமப்பு உச்ச 
நீதிமன்ைத்திறகு இவவதி�டாரத்ற� சில 
�டடு�டாடு�ளு்ன் வழங்குகிைது.

 �ெடுவர் மனறைம்: மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான 
நதி நீர்ப் பிரச்சறன�றள தீர்ப்��றகு 
உருவடாக்�ப்�டும் அறமப்பிறகு நடுவர் 
மன்ைம் அல்லது தீர்ப்�டாயம் என்�து 
ப�யரடாகும்.

 �சூய் நஜனரிஸ் (Sui Generis):  
வித்தியடாசமடானது, �னித்துவமடானது என்�து 
இ�ன் ப�டாருளடாகும்.  ரஷ்ய நடாடடின் 
அரசறமப்பு அறிஞர் அபலக்சடாண்ரவிக்ஸ் 
இந்திய அரசறமப்பின் கூட்டாடசி முறைறய 
இவவடாறு வர்ணித்�டார்.
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மதிப்பிடுதைல்

I. சரியான �திறலத் நதைர்வு பசய்யவும்

1. உலகின் மு�ல் கூட்டாடசி அறமப்பு எந்� நடாடற் தசர்ந்�து?

அ) அபமரிக்� ஐக்கிய நடாடு�ள் 
ஆ) ஐக்கிய த�ரரசு (United Kingdom) 
இ) இந்தியடா 
ஈ) ஆஸ்திதரலியடா

2. இந்தியடாவில் கூட்டாடசி முறைறய மு�ன்மு�லடா� த�டாரியது எது?

அ) மவுண்டத�ட்ன் திட்ம் 
ஆ) தநரு அறிக்ற� 
இ) அறமச்சரறவக் குழு 
ஈ) இரடாெடாஜி திட்ம்

3.  ஆங்கிதலய அரசடாங்�ம் கூட்டாடசி முறைறய அதி�டாரப் பூர்வமடா� மு�ன்மு�லில்  
எப்ப�டாழுது வழங்� முன்வந்�து?

அ) மின்த்டா மடார்லி சீர்த்திருத்�ங்�ள் 
ஆ) மடாண்ட ஃத�டார்ட சீர்த்திருத்�ங்�ள் 
இ) இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம் 1935 
ஈ) அறமச்சரறவக் குழு

4. ஈரறவ நடா்டாளுமன்ைம் என்�தில் எத்�றன அறவ�ள் உள்ளன?

அ) மூன்று அறவ�ள் 
ஆ) ஒரு அறவ 
இ) நடான்கு அறவ�ள் 
ஈ) இரண்டு அறவ�ள்

5. கூட்டாடசி அரசறமப்பின் மி� முக்கிய �ன்றம எது?

அ) மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
ஆ) த�சிய அரசடாங்�ம் 
இ) அதி�டாரப் �கிர்வு 
ஈ) அரசியல் �டசி�ள்

6. மத்திய-மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்யிலடான சிக்�ல்�றள தீர்த்து றவக்கும் அறமப்பு எது?

அ) நடா்டாளுமன்ைம் 
ஆ) உச்ச நீதிமன்ைம் 
இ) உயர் நீதிமன்ைம் 
ஈ) குடியரசுத்�றலவர்

7. இந்திய கூட்டாடசி முறைறய கூடடுைவுக் கூட்டாடசி என விவரித்�வர் யடார்?

அ) கிரன்வில் ஆஸ்டின் 
ஆ) ்டாக்்ர் அம்த�த்�ர் 
இ) ெவஹர்லடால் தநரு 
ஈ) தவர்
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8. அரசறமப்பின் 262-ன் உறுப்பு எவவற�யடான சிக்�ல்�ள் சம்�ந்�ப்�ட்து?

அ) மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் சிக்�ல்�ள் 
ஆ) மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான சிக்�ல்�ள் 
இ) மத்திய-மடாநில சிக்�ல்�ள் 
ஈ) சர்வத�ச சிக்�ல்�ள்

9. சரியடா� ப�டாறுத்��ட் தெடாடிறய �ண்டுபிடிக்�வும்

அ) ஒன்றியப் �டடியல் - இரண்்டாவது �டடியல் 
ஆ) மடாநிலப் �டடியல் - மு�லடாவது �டடியல் 
இ) இ�ர அதி�டாரங்�ள் �டடியல் - மு�லடாவது �டடியல் 
ஈ) ப�டாதுப் �டடியல் - மூன்ைடாவது �டடியல்

10. கீழ்�ண்்வறறைப் ப�டாறுத்து�.

அ) சர்க்�டாரிய குழு - �மிழ்நடாடு அரசடாங்�ம் 
ஆ) இரடாெடாமன்னடார் குழு - அ�டாளி�ளம் 
இ) ஆனந்த்புர் சடாஹிப் தீர்மடானம் - உச்ச நீதிமன்ைம் 
ஈ) ப�டாம்றம தீர்ப்பு - மத்திய அரசடாங்�ம்

அ) அ-அ, ஆ-ஆ, இ-இ, ஈ-ஈ 
ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ, ஈ-இ 
இ) அ-அ, ஆ-ஈ, இ-இ, ஈஆ 
ஈ) அ-இ, ஆ-ஆ, இ-ஈ, ஈ-அ

11. இந்தியடாவில் புதிய மடாநிலங்�ள் உருவடாக்கும் முறைறய �வைடா� விவரிக்கும் கூறறு எது?

அ) அதி�ர் புதிய மடாநிலத்ற� உருவடாக்கும் சட் முன்வறரறவ �ரிந்துறரக்� தவண்டும். 
ஆ) அதி�ர் அச்சட் முன்வறரறவ சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலத்திறகு அனுப்� தவண்டும். 
இ) நடா்டாளுமன்ைம் அரசியல் சடாசன திருத்�ச்சட்த்ற� இயறறி புதிய மடாநிலத்ற� 
      உருவடாக்கும். 
ஈ) நடா்டாளுமன்ைம் சடா�டாரன சட்த்ற� இயறறி புதிய மடாநிலத்ற� உருவடாக்கும்

12.  இந்திய ஆடசிப் �ணி (ெ.ஏ.எஸ்) த�டான்ை அறனத்து இந்தியப் �ணி�றள நீக்குவ�றகு 
�ரிந்துறரத்� குழு எது?

அ) புன்ச்சி குழு 
ஆ) சர்க்�டாரிய குழு 
இ) பவங்�்பசல்றலயடா குழு 
ஈ) இரடாெடாமன்னடார் குழு

13. கீழ்�ண்்வறறைப் ப�டாறுத்து�.

அ) மு�லடாவது நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழு - வீரப்� பமௌலி 
ஆ) 2-வது நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழு - பமடாரடார்ஜி த�சடாய் 
இ) உறுப்பு 312 - ப�டாதுப் �டடியலுக்�டான அதி�டாரத்ற� மடாறறும் உறுப்பு 
ஈ) உறுப்பு 249 - அறனத்து இந்தியப் �ணி�ள்

அ) அ-அ, ஆ-ஆ, இ-இ, ஈ-ஈ ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ, ஈ-இ 
இ) அ-அ, ஆ-ஈ, இ-இ, ஈஆ ஈ) அ-ஆ, ஆ-அ, இ-ஈ, ஈ-இ
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14. கூறறு (கூ):  மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் பிரச்சிறன�றள உச்ச நீதிமன்ைத்தின் 
அதி�டார வரம்பில் இருந்து நீக்கி உறுப்பு 262-க்கு அரசறமப்பு ஒப்�ற்க்கின்ைது.

காரணம் (கா):  நதி நீர் பிரச்சறன�ள் �ல இலடசம் மக்�ளின் வடாழ்வடா�டாரங்�ள் 
சம்�ந்�ப்�ட்து. ஆ�தவ சுமு�மடான த�ச்சு வடார்த்ற��ள் மூலம் 
அப்பிரச்சறன�றளத் தீர்க்� தவண்டும்.

அ) கூறறும், �டாரணமும் சரியடானறவ�ள் ஆகும். �டாரணம் கூறறுக்�டான சரியடான 
      விளக்�மடாகும். 
ஆ) கூறறும் �டாரணமும் சரியடானறவ�ளடாகும். ஆனடால் �டாரணம் கூறறை சரியடா� 
      விளக்�வில்றல. 
இ) கூறறு சரி ஆனடால் �டாரணம் �வறு. 
ஈ) கூறறு �வறு ஆனடால் �டாரணம் சரி.

II. பின்ைரும் நகள்விகளுககு மிகச் சுருககமாக �திலளிககவும்

1. ஈரறவ நடா்டாளுமன்ைம் என்�ற� விளக்�வும்.
2. பநகிழடா  அரசறமப்பு என்��ன் ப�டாருள் என்ன?
3. நிலப்�ரப்பு அதி�டாரப் �கிர்வு என்ைடால் என்ன?
4. அறனத்து இந்தியப் �ணி�ள் எவவடாறு கூட்டாடசி முறைறய �டாதிக்கின்ைன?
5. நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழுறவப் �றறி சிறு குறிப்பு எழுது�.
6. புன்ச்சி குழு குறித்து சிறு குறிப்பு எழுது�.
7. நமது அரசறமப்பில் உள்ள “மடாநிலங்�ளின் ஒன்றியம்” என்��ன் ப�டாருறள விளக்கு�.

III. கீழகண் நகள்விகளுககு சுருககமாக �தில் எழுதைவும்.

1.  இந்திய கூட்டாடசியில் நிதி அதி�டாரப் �கிர்வு எவவடாறு வழங்�ப்�டடுள்ளது என்�ற� 
�ண்்றி�.

2. அரசறமப்பின் 356 உறுப்பு கூட்டாடசிறய எவவடாறு �டாதிக்கின்ைது?
3. பவங்�்பசல்றலயடா குழுறவப் �றறி எழு�வும்.
4. உச்ச நீதிமன்ைத்தின் ப�டாம்றம வழக்கு தீர்ப்பின் முக்கியத் �ன்றம�றள விவரிக்�வும்.
5.  இந்திய அரசறமப்பு �டாதியளவு கூட்டாடசிறய வழங்குகிைது என்ை கூறறை ஆய்வு பசய்யவும்.
6.  மண்்லக் குழுக்�ள் என்ைடால் என்ன? கூட்டாடசி முறைறய அறவ�ள் எவவடாறு 

வளர்க்கின்ைன?
7. இரடாெடாமன்னடார் குழுவின் முக்கியப் �ரிந்துறர�றள விவரிக்�வும்.

IV. கீழகண் வினாககளுககு விரிைான �தில்கறை எழுதைவும்.

1. இந்திய அரசறமப்பில் வழங்�ப்�டடுள்ள மத்திய மடாநில உைவு�றள �குப்�டாய்வு பசய்யவும்.
2.  மடாநிலங்�ளுக்கு இற்யிலடான நதி நீர் சிக்�ல்�றள தீர்ப்��ற�டான அரசறமப்பின் 

அணுகுமுறைறய ஆய்வு பசய்யவும்.
3. சர்க்�டாரிய குழுவின் முக்கிய �ரிந்துறர�றள விவரிக்�வும்.
4. இந்திய அரசறமப்பின் கூடடுைவுக் கூட்டாடசி முறைறய �றறி விரிவடான விளக்�ம் �ரு�.
5. இந்திய கூட்டாடசி முறையின் முக்கிய சிக்�ல்�ள் மறறும் த�டாரிக்ற��றள விவடாதிக்�வும்.
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இச்பசயல்�ாடடின் மூலம் 
இந்திய அரசறமப்பு �றறி 

நமலும் அறிதைல். 

�டி 1 �டி 2 �டி 3

இறணயச் பசயல்�ாடு

இந்தியாவில் கூட்ாடசி – இந்திய அரசறமப்பு 
பதைா்ர்�ான இயஙகறல வினாடி வினா

�டிகள்

�டி 1:  கீழ்க்�டாணும் உரலி/விறரவுக் குறியீடற்ப் �யன்�டுத்தி இறணயப் �க்�த்திறகுச் 
பசல்�.

�டி 2:  இந்திய அரசறமப்பு ப�டா்ர்�டான வினடாக்�ளுக்குச் சரியடான விற்றயத் த�ர்வு 
பசய்�. விற்றயச் சரி�டார்த்துக் ப�டாள்ள “ANSWER” என்�ற�ச் பசடாடுக்கு�. 

�டி 3:  “Next Question” என்�ற�ச் பசடாடுக்கி அடுத்�டுத்� வினடாக்�ளுக்குச் பசல்�.      
“FinishTest” என்�ற�ச் பசடாடுக்கி மதிப்பீடு பசய்து ப�டாள்�. 

உரலி :
https://www.edudose.com/gk/indian-constitution-quiz/
*�்ங்�ள் அற்யடாளத்திறகு மடடும்.
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  அரசுத்துறையின் நிர்வாக அறைப்பு திைம்பட செயல்படத் தேற்யவான அறிவு, 
திைன் ைதிப்பீடு குறித்து அறிேல.

  அரசுத்துறையின் நிர்வாக அறைப்பு ்ழங்கும த்றை ்வாய்ப்புகள் குறித்ேத்ேக்லகறை  
ைவாண்ரகளுக்கு ்ழங்குேல.

  இந்தியவாவில நிர்வாக அறைப்ற்பப் புரிந்து சகவாள்ை உேவுேல.

  ைத்திய அைவில, இந்திய நிர்வாக அறைப்பின் செயல்பவாடுகறையும, ைக்கள் பிரசெறனகறைத் 
தீரப்்பதில அ்ற்றின் ச்பவாறுப்புகறையும அறிேல.

  ைவாறி ்ரும அரசு, ெந்றே, ச்பவாருைவாேவார சூழ்நிறையில இந்திய நிர்வாகத்தில எழும 
சிக்கலகறைப் புரிேல.

  இந்திய நிர்வாகத்தின் ்ரைவாற்று ்பரிணவாைம, ெமூக ச்பவாருைவாேவார, அரசியல, கைவாசெவார  ைற்றும 
உைக சூழல த்பவான்ை ச்பவாருத்ேப்்பவாடுகள் புரிேல.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

அ
ல

கு இந்தியோவில்  நிர்ோக  அமைப்பு6
Leanpub

6.1 இந்தியோவில் நிர்ோகக கட்டமைப்பு 

இந்திய அரசோஙகம்

ைோநில அரசோஙகஙகள்

்ட்டஙகள் 
(தோசில்)

்ோரடுகள்

ைண்டலஙகள்

ைோ்ட்டஙகள் 
(ஜில்லோ-பரிஷத்)

ைோ�கரோடசிகள் 
(ைகோ�கர-போலிககோ)

�கரோடசிகள் 
(�கர-போலிககோ)

நபரூரோடசிகள் 
(ைகோ�கர-போலிககோ)

கிரோைஙகள்    
(கிரோைப் பஞசோயத்து)
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சுதந்திரம் அம்டந்ததிலிருந்து இந்திய 
நிர்ோக அமைப்பின் பரிணோைம்

நவீன இந்தியவாவின் நிர்வாக அறைப்பின் 
சேவாடக்கம கவாைனிய கவாைத்திதைதய 
சேவாடங்குகிைது. இந்தியவாவில கவாைனி 
ஆட்சியிலும 1773-ஆம ஆண்டு ்றர 
முறையவான நிர்வாகம இருந்ேது இலறை. 
முகைவாயப் த்பரரெரின் அலைது  ந்வாப்களின் 
முக்ரகைவாகத் கிழக்கு இந்திய கமச்பனி 
செயல்பட்டு ்ந்ேது. ்ரு்வாய் வி்கவாரங்கறை 
நியமிக்கப்்பட்ட அதிகவாரிகள் ைற்றும உள்ளூர 
துறணப் ்பணியவாைரகறை சகவாண்டு 
நிர்கித்ேவாரகள். இரவாணு் ைற்றும கவா்ல 
தேற்களுக்கு முன்னுரிறை அளித்து 
்ந்ேனர.   ச்பரும்பவான்றையவான அதிகவாரிகள் 
கலவியறிவு அற்ை்ரகைவாகவும, த்பவாதிய 
அனு்ப்ம  ைற்றும ்பயிற்சி ச்பைவாே்ரகைவாகவும 
இருந்ேனர.

அ்ரகள் ச்ளிநவாட்டு அதிகவாரிகள்  
என்்பேவால உள்ளூர ைக்கள் மீது 
ைரியவாறேயின்றியும, இரக்கைற்ை முறையிலும 
நடந்து சகவாண்டனர அ்ரகள் எந்ே 
ெட்டைன்ைத்திற்கும ்பதிைளிக்க 
த்ண்டியதிலறை என்்பேவால, ஊழல ைற்றும 
முறைதகடுகள் அன்ைவாட நட்டிக்றககள் 
ஆயின.  ஆங்கிை நவாடவாளுைன்ை உறுப்பினர 
எட்ைண்ட் ்பரக், நவாடவாளுைன்ைத்தின் 
க்னத்திற்கு இப்பிரசெறனறயக் சகவாண்டு 
சென்ைவார. ச்பரும விைரெனங்களுக்குப் பிைகு, 
1773 ஒழுங்குமுறைச ெட்டம ைற்றும சேவாடர 
ெவாெனங்கள் மூைம பிரிட்டிஷ்  
நவாடவாளுைன்ைத்தின் கண்கவாணிப்பின் கீழ் 
கிழக்கிந்திய கமச்பனியின் இந்திய நிர்வாகம 
சகவாண்டு்ரப்்பட்டது. இயக்குநரகள்குழு 
ைற்றும கட்டுப்்பவாட்டு ்வாரியம ஆகியன 
நவாடவாளுைன்ைம ைற்றும பிரிட்டிஷ் 
அறைசெரற்யின் கீழ் சகவாண்டு்ரப்்பட்டன.  
எனத், இந்தியவாவில உள்ை கிழக்கிந்திய 
கமச்பனி நிர்வாகங்கள், ஒழுங்கு்படுத்ேப்்பட்டு 
நவாடவாளுைன்ைத்திற்குப் ்பதில செவாலலும நிறை 
உரு்வாக்கப்்பட்டது.

அேன் பின்னதர இந்தியவாவிற்கவான 
ஆங்கிை அதிகவாரிகளுக்கு செய்லிபிரி 
கலலூரியில ்பயிற்சி அளிக்கப்்பட்டது. உயர 
அதிகவாரி ்பேவிக்கு தேரந்சேடுக்கப்்பட்ட்ரகள் 
ஒப்்பந்ேப் ்பணி உறுப்பினரகைவாக 
அறியப்்பட்டனர.  அ்ரகள் க்ரனர செனரல 
ைற்றும ஆளுநரகளுக்கு நிர்வாக ரீதியிலும 
உேவினவாரகள். இந்தியரகள் நடுநிறை 
்பணியவாைரகைவாகவும சேவாறைதூரப் 
்பணிகளுக்கும நியமிக்கப்்பட்டனர.  
உள்நவாட்டுப் ்பழக்க ்ழக்கங்களில கமச்பனி 
ேறையிட விரும்பவிலறை. இேன் மூைம 
ைக்கள் ஆேரற்ப்ச்பை விருமபியது. 
நடுநிறைப் ்பணிகளுக்கும சேவாறை 
தூரப்்பணிகளுக்கும அப்்பகுதிகளின் 
நடுநிறை, கீழ்நிறை ெவாதியினர 
நியமிக்கப்்பட்டனர.

1840-ஆம ஆண்டு ்றர ்பவாரசீக 
சைவாழிதய அலு்ல சைவாழியவாக இருந்து 
்ந்ேது. ஆங்கிை ைக்கள்  
எலைவா உயர ்பேவிகளிலும ஏகத்பவாக 
உரிறையவாைரகைவாக ேங்கறை 
ற்த்துக்சகவாண்டு இங்கு உள்ை 
தைன்ைக்கறை கீழ்ைட்ட அலு்ைகத்தில 
அைரத்திக்சகவாண்டனர.  

இந்தியரகறையும உயர ்பேவிகளில 
அைரத்து்ேற்கவான தேற்களும சைது்வாக 
எழுந்ேன. ெதரவாப்பிய ைவாதிரி கலவி ைற்றும 
ஆங்கிை சைவாழி்ழிக் கலவி அறிமுகம 
சைக்கவாதை முறையில இந்தியரகள் கலவி 
கற்க தூண்டியது. ஆங்கிைக் கலவி கற்்பேன் 
மூைம உயர ்பேவிகளில ்பணியவாற்ை 
விருமபினர.  1858-ஆம ஆண்டில இந்திய 
நிர்வாகத்றே முடியவாட்சி ஏற்ை பின்பு, இந்திய 
ஆட்சி முறை ைவாற்றியறைக்கப்்பட்டு இந்திய 
குடிறைப் ்பணிகள் உரு்வாக்கப்்பட்டன. 
உயரைட்ட நிர்வாகிகள் நீதித்துறை 
்பணியவாைரகள் இந்தியக் குடிறைப் ்பணி 
த்பவாட்டித் தேரவு மூைம தேரவு செய்யப்்பட்டனர. 
மிகச சிைந்ே பிைப்புரிறையுள்ை உயரச ெவாதி 
இந்தியரகள் ேங்களுக்கும இந்திய 
குடிறைப்்பணி தேரவில கைந்து சகவாள்ை 
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்யது ்ரமற்ப ேைரத்ே த்ண்டும என்றும 
குடிறைப் ்பணி தேரவுகள் இந்தியவாவிதைதய 
நடத்ேப்்படத்ண்டும என்றும 
்ற்புறுத்தினவாரகள். இற்சயலைவாம இந்திய 
தேசிய இயக்கத்தின் சேவாடக்க கவாைக் 
தகவாரிக்றககள்.

இந்திய அரெவாங்கச ெட்டம 
1919-நிறைத்ற்ைப்்படும்றர, இந்தியரகைவால 
உயரந்ே ஆட்சித்துறை ்பேவிகறை அறடய 
முடிவிலறை.  இரட்றட ஆட்சிச ெட்டத்தின் 
கீழ், தேரந்சேடுக்கப்்பட்ட ெட்டைன்ை 
உறுப்பினரகளுக்கு ைவாற்ைப்்பட்ட துறைகள் 
்ழங்கப்்பட்டன.  ஆனவால ஆட்சித்துறை 
அதிகவாரிகள் சேவாடரந்து ஆளுநரகளின் 
கட்டுப்்பவாட்டின் கீழ் இருந்ேனர.  இந்ே 
கவாைகட்டத்தில, சிறு ்பணிகளுக்கு 
நியமிக்கப்்பட்ட்ரகள் ஆரப்்பவாட்டத்தில 
ஈடு்பட்டனர. இறேத் சேவாடரந்து அரசுப் 
்பணிக்கு ச்பவாதுப் ்பணி தேரவு ஆறணயம  
அறைப்்பது குறித்துச சிந்திக்கத் சேவாடங்கினர.  
இந்தியவாவின் சுேந்திரத்திற்குப் பிைகு, ்பணிகள் 
சீரதிருத்ேப்்பட்டன: இந்தியக் குடிறைப் 
்பணிக்கு (ICS) ்பதிைவாக இந்திய ஆட்சிப் ்பணி 
(IAS  இ.ஆ.்ப) சகவாண்டு்ரப்்பட்டது. இேன் 
மூைம, நிர்வாகப் ்பணிகள் அரசுப் ்பணிகள் 
தேர்வாறணயம மூைம தேரந்சேடுக்கும 
முறை அடிப்்பறடயவானது.

சுதந்திரத்திறகு பிந்மதய இந்தியோவில் 
நிர்ோக அமைப்பு

இந்திய நிர்வாகத்தின் ்பணிகள் ைற்றும 
ச்பவாறுப்புகளில சுேந்திர இந்தியவாவில 
குறிப்பிடத்ேக்க ைவாற்ைங்கறை தைற்சகவாள்ை 
த்ண்டியிருந்ேது.  ெட்டம இயற்றும 
அறைப்புகளுக்கும, அைைவாக்கம செய்யும 
அறைப்புகளுக்கும ்பதில செவாலைவும. 
ச்பவாறுப்த்பற்கும்படியும செய்ேது. இந்திய 
அரெவாங்கம ஒரு ைக்கள் நை அரறெ 
விருமபியேனவால அேனுறடய நிர்வாக 
ச்பவாறுப்புகள் ்பன்ைடங்கு அதிகரித்ேது.  

ெ்ெரைவால தநருவின் ேறைறையின் 
கீழ் உரு்வான புதிய அரசு, ைக்கைவாட்சி 
ெைேரைம அறைப்ற்பத் தேரந்சேடுத்து, 

ெைத்து்ம, நவீனையைவாக்கல த்பவான்ை்ற்றை 
அறடய ‘கைப்பு ச்பவாருைவாேவாரத்றே’ 
அறிமுகப்்படுத்தியது.  ைக்கைவாட்சி முறை 
ைற்றும ெைேரைம முறை இரண்டிறனயும 
உறுதிப்்படுத்ே ‘கைப்பு ச்பவாருைவாேவாரத்றே’ 
தேரவு செய்ேது.  அடிப்்பறட சேவாழிலதுறைகள் 
(எஃகு ைற்றும இருமபு த்பவான்ைற்) அரசுத் 
துறை மூைைவாக ்ைரசசியறடந்ேது. நடுத்ேர 
சேவாழிலகள், த்பவாக்கு்ரத்து, விைவான 
த்பவாக்கு்ரத்து ஆகிய்ற்றில ேனியவார துறை 
ஈடு்பட அனுைதிக்கப்்பட்டது.  ஒவச்வாரு 
திட்டத்திலும இைக்குகறை அறடய நிர்வாக 
அறைப்பு தைன்தைலும அதிகரிக்க 
த்ண்டியிருந்ேது.  முேல மூன்று 'ஐந்ேவாண்டு 
திட்டம' மிகப்ச்பரிய ்பைன்கறை  அளித்ேன.  
ஆனவால, அேன் பிைகு முேைவாளித்து்ம 
'குழுை'ங்கைவாக ைவாறிப் ச்பரும ச்ற்றி ச்பற்ைன. 

தெவாவியத் ைற்றும இேர தெவாசியலிெ 
நவாடுகள் பின்னறடவு அறடந்ேன. 1990-களில 
ஏற்்பட்ட புதிய ெ்வாலகறை  
எதிரசகவாள்ை இந்தியவா உைகையைவாக்கல, 
ேனியவாரையைவாக்கல, ைற்றும 
ேவாரவாைையைவாக்கல சகவாள்றகறயப் 
பின்்பற்றியது.  இந்திய நிர்வாக  
அறைப்புத் ேமறை ைவாற்றிக்சகவாண்டுள்ைது 
ஊழல ச்பரும பிரசெறனயவாக இருந்ேது. 
உயரைட்டங்களில ஊழலும, ஊழல்வாதிகளும 
அதிகைவாகக் கவாணப்்பட்டவாலும,  நைது 
ச்பவாருைவாேவார முறையில ே்தைதும 
கிறடயவாது. தநரு கவாைத்துக்கு முன்பும இது 
த்பவான்ை ஊழலகள் கவாணப்்பட்டன. 
ேற்த்பவாறேய ச்பவாருைவாேவார முறையிலும 
கவாணப்்படுகிைது. ஒவச்வாரு நிறையிலும  
ஊழல அதிகவாரிகளும கவாணப்்பட்டவாலும, நைது 
ைக்கைவாட்சி முறைறய அேற்கு கவாரணைவாக்க 
முடியவாது. 

கணக்சகடுப்பு, கருத்துக்கணிப்பு, 
குறிப்பிட்ட பிரசெறனகளுக்கவாக என கவாைனி 
ஆட்சியில நிர்வாக முறை 
அறிமுகப்்படுத்ேப்்பட்டது. இறேசயவாட்டி சிை 
துறைகள் உரு்வாக்கப்்பட்டன ஆனவாலும, 
ேற்த்பவாது விடுேறைக்கு பிந்றேய இந்தியவாவில 
நிர்வாக அறைப்பில இருந்ேது. நீதித்துறை 
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ச்ற்றிகரைவாகப் பிரிக்கப்்பட்டுள்ைது 
குறிப்பிடத்ேக்கது. அதேத்பவால கலவி, விரி்வான 
நீரப்்பவாெனம, சேவாற்றுதநவாய்த் ேடுப்பு, 
மின்ையைவாக்கம, ச்பவாதுச சுகவாேவாரம,  
ெவாறை-ரயிலத் த்பவாக்கு்ரத்து ்ெதிகள் 
என ஏரவாைைவான ைக்கள்  
நைத்திட்டங்கள் அறிமுகப்்படுத்ேப்்பட்டு 
இந்திய நிர்வாக அறைப்புகள் மூைம 
அைைவாக்கப்்பட்டுள்ைன.

நவாடவாளுைன்ை நிர்வாகத்தின் 
ஒவச்வாரு திட்டத்திலும நைது நிர்வாக 
அறைப்பு மிக முக்கிய ்பங்கு ்கிக்கிைது.  
ஆனவால, ஒரு ்பயிற்சிச்பற்ை, அனு்ப்மிக்க, 
நிர்வாகச செயலதிைன் மிக்க ஒரு அறைப்ற்ப 
உரு்வாக்கு்தில பின்னறடவு இருந்ேது. 
இேற்கவான   தைம்பவாட்டுத்திட்டங்கள் ச்ற்றி 
ச்பைவிலறை. இந்திய நிர்வாக அறைப்ற்ப 
ைனிேதநயமிக்க, நவீன, ைக்கைவாட்சி 
றையப்்படுத்ேப்்பட்ட அறைப்்பவாக ைவாற்றும 
முயற்சிகள் ேற்த்பவாது தைற்சகவாள்ைப்்படுகின்ைன. 
இேன் மூைம கவாை ைவாற்ைத்துக்கு ஏற்ை 
நிர்வாக அறைப்ற்ப உரு்வாக்க முடியும.  
ைக்கைவாட்சி முறையில நிர்வாக 
அறைப்்பவானது விைரெனத்திற்கும 
நீதித்துறையின் கட்டுப்்பவாட்டிற்கும 
அப்்பவாற்்பட்டேலை. அதே தநரத்தில 
தேற்யற்ை அரசியல ேறையீட்றடயும 
ேவிரத்ேல த்ண்டும. கட்டுப்்பவாடுகள், 
ெைநிறைப்்படுத்ேல மூைம தைைவான 
நிர்வாகம உறுதிப்்படுத்ேப்்பட த்ண்டும. 
அதே ெையம நவாட்டுக்கு ச்ளிதய 
இருந்து்ரும அசசுறுத்ேலகள், 
நவாடுேவாண்டிய அழுத்ேங்களில இருந்தும 
்பவாதுகவாக்கப்்பட த்ண்டும.

இந்தியவாவின் அரெறைப்்பவானது 
றையப்்படுத்ேப்்பட்ட நிர்வாக அறைப்ற்பதய 
்ழங்குகிைது. அரசு ்றகறைகளில 
்பணியவாைர இரண்டு உயரநிறை 
நிர்வாகங்களுக்குக் கட்டுப்்பட்ட்ரகள். ஒன்று 
ைத்திய அரசு நிர்வாகம, இரண்டு ைவாநிை 
நிர்வாகம நிர்வாகப் ்பணிகள் அறனத்தும  
ைத்திய அரசின் தைைவாண்றைக்குக் 

கட்டுப்்பட்டற்கள். ேவாரவாைையைவாக்கல 
என்்பேன் ச்பவாருள், அதிகவார்ரக்கம அதிக 
த்றைப்்பளுவில இருந்து விடு்படும 
என்்பேலை. ைவாைவாக, ேனியவார துறை மீேவான 
அரசுக் கட்டுப்்பவாடுகறைக் குறைப்்பேவாகும. 
அதேதநரத்தில சகவாள்றக உரு்வாக்கம ைற்றும 
சகவாள்றக அைைவாக்கம ஆகிய்ற்றில 
அண்றைக்கவாைத்தில அதிகம றையப்்படுத்தும 
த்பவாக்கிறன நவாம கவாண்கிதைவாம. ைக்கைவாட்சி 
ெைேரைம ைற்றும கைப்புப் ச்பவாருைவாேவார 
அறைப்புக்கவாக ்பணியவாற்றிய இந்திய நிர்வாக 
அறைப்பின் கரங்களில ேற்த்பவாது அதிக 
ேனியவாரையைவாக்கத்துக்கவாகவும தைலும அதிக 
றையப்்படுத்ேப்்பட்ட ்ரி அறைப்புக்கவாகவும 
்பணியவாற்றும ச்பவாறுப்புகள் 
அளிக்கப்்பட்டுள்ைன. இப்புதிய ஏற்்பவாதட 
ேற்த்பவாது புதிய அரசு தைைவாண்றை 
(என்.பி.எம) என அறழக்கப்்படுகிைது. 

இந்தியவாவில நிர்வாக அறைப்பு 
ைவாறி்ரும ச்பவாருைவாேவார கட்டறைப்பிற்கு 
ஏற்ை்வாறு ேன்றனத் ேக்றைத்துக் சகவாள்ை 
த்ண்டும.  இந்தியப் ச்பவாருைவாேவாரம புதிய 
ேனது உள்நவாட்டு ெந்றேறய உள்ளூர ேனியவார 
நிர்னங்களுக்கும ்பன்னவாட்டு 
நிர்னங்களுக்கும திைந்துவிட த்ண்டும.  
்ணிகம ைற்றும முேலீட்டவாைரகறை ஈரக்கும 
்றகயில, அரசு முேலீடுகறை திரும்பப் 
ச்பறுேல, ்ரிவிதிப்ற்ப றையப்்படுத்துேல, 
ைவானியங்கள் நீக்க நட்டிக்றக த்பவான்ை்ற்றில 
இந்திய நிர்வாக அறைப்பு ஈடு்பட த்ண்டும. 
ேனியவாரையைவாக்கலின் எதிசரவாளியவாக 
சுரங்கம, துறைமுகம, ச்பட்தரவாலியம, விைவான 
த்பவாக்கு்ரத்து த்பவான்ைற் அறைப்பு ரீதியவாக  
குழுைறையைவாக்கப்்பட்டுள்ைன. அன்னிய 
முேலீட்டுக்கவாக ்பன்னவாட்டு 
நிர்னங்கறையும, உள்நவாட்டு ேனியவார 
முேலீடுகறையும எலைவாம தெரத்துள்ைது, 
தைலும இந்திய அதிகவார்ரக்கம ெர்தேெ 
அறைப்புகைவான உைக ்ங்கி, உைக ்ரத்ேக 
அறைப்பு ைற்றும ெர்தேெ நிதி ஆறணயம 
த்பவான்ை்ற்றின் ்ழிகவாட்டுேறையும பின்்பற்ை 
த்ண்டியுள்ைது.
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இந்த ்ழிகோடடுதலின்படிநய கீழககண்ட 
ஒழுஙகுமும்ற ஆமணயஙகள் இந்தியோவில் 
உரு்ோககப்பட்டன.  அம்

1.  இந்தியக் கவாப்பீடு ைற்றும ஒழுங்கவாற்று 
ைற்றும ்ைரசசி முகறை (IRDA)

2.  இந்தியத் சேவாறைத்சேவாடரபு ஒழுங்குமுறை 
ஆறணயம(TRAI)

3.  இந்தியப் த்பவாட்டிகள் ஆறணயம (CCI)

4.  ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை ைற்றும 
்ைரசசி ஆறணயம (PFRDA)

5.  இந்தியப் ்பங்கு ைற்றும ்பரி்ரத்ேறன 
்வாரியம (SEBI)

தைலும புதிய ஒழுங்குமுறை 
ஆறணயங்கறை உள்கட்டறைப்பு, சுரங்கம 
ஆகிய துறைகளில சேவாடங்கவும 
ஆதைவாெறனகள் நடந்து ்ருகின்ைன.  
இவ்றகயவான சீரத்திருத்ேங்கள் ்ரி 
நிர்வாகத்திலும சேவாடரகின்ைன.  உேவாரணைவாக, 
ைதிப்புக் கூட்டு்ரி (VAT) ைற்றும ச்பவாருள்கள் 
ைற்றும தெற் ்ரிறய (GST) குறிப்பிடைவாம. 
இந்ே நட்டிக்றககளுக்கு சேவாழில துறை 
ைற்றும ெந்றேயில இருந்து நலை ்ரத்ற்பு 
கிறடத்ேது. ச்பவாருைவாேவார ்ைரசசி அதிகரிப்பு 
்ைரசசியின் அறிகுறிகறைக் கவாட்டின. 
இதிலிருந்து ச்பவாருைவாேவார சீரதிருத்ேம 
ைவாற்ைத்தின் அறிகுறி என நம்பப்்பட்டது. 
இமமுயற்சிகளின் ்பைனவாக சேவாழிலதுறை 
்ைரந்ேது. ெந்றே தைம்பட்டது. ச்பவாருைவாேவார 
்ைரசசி வீேம அதிகரித்ேது. ச்பவாருைவாேவார 
சீரதிருத்ேம நலை விறைவுகள் அளிக்கும 
என்ை நமபிக்றக ஏற்்பட்டது. தைற்கூறிய 
முயற்சிகைவால இந்தியவாவில கடந்ே 20 
்ருடங்களில 300 மிலலியன் ைக்கள் 
்றுறையிலிருந்து மீட்கப்்பட்டுள்ைனர.  
ேற்த்பவாறேய கவாைகட்டத்தில உயரைட்ட 
அதிகவாரிகள் அதிக அதிகவாரங்கறைப் 
ச்பற்றுள்ைனர. இேற்கு அ்ரகளின் அதிகவார 
தைவாகம கவாரணைலை. நவீன சேவாழிலநுட்்ப 
்ைரசசிக்கு அற் தேற்ப்்பட்டன. 
சேவாழிலநுட்்ப முன்தனற்ைம, ச்பரும அைவில 
அதிகவாரப்்பர்ைவாக்கம, ெமூக செயல்பவாட்டு 
முறை ஆகிய்ற்ைவால இற் 

நிறைத்ற்ைப்்பட்டன. இ்ற்றின் விறைவுகறை 
தைலும சிைந்ே தெற்கள், 
ச்ளிப்்பறடத்ேன்றை, ச்பவாறுப்புணரவு, 
ெட்டத்தின் ஆட்சி  ஆகியன்ற்றை ைக்கள் 
எதிர்பவாரப்்பதில இருந்து அரசு உணரந்ேது. 
இருந்ேவாலும, குடிறைப் ்பணி அதிகவாரிகறை 
நிர்வாகத்திைன் அற்ை கூடுேல சுறையவாகத் 
ைக்கள் கருதினர. ேக்ல உரிறைசெட்டம, 
குடிைக்கள் ெவாெனம, ெமூகத்ேணிக்றக 
த்பவான்ை்ற்ைவால கூடுேல ச்பவாறுப்புகளும, 
கடறைகளும உரு்வாக்கப்்பட்டு குடிறைப் ்பணி 
அலு்ைரகள் ைக்களுக்குப் ்பதிைளிக்கக் 
கடறைப்்பட்ட்ரகைவாகியுள்ைனர.

6.2  அமைசசகம், தும்றகள், ்ோரியஙகள் 
ைறறும் ஆமணயஙகள்

ஒன்றிய அரசு அமைசசகம் / தும்றகள்

ஒன்றிய ேறைறை செயைகம என்்பது 
இந்தியவாவிற்கவான சகவாள்றககள் உரு்வாக்கும  
முக்கிய அறைப்்பவாகும.  ைத்திய ேறைறை 
செயைகம என்்பது ்பை அறைசெகங்கறையும 
துறைகறையும உள்ைடக்கியது ஆகும.  
இற்யறனத்தும அ்ற்றின் செயல்பவாடுகள் 
அடிப்்பறடயில கட்டறைக்கப்்பட்டுள்ைது.

அமைசசகத்தின் கட்டமைப்பு

ைத்திய அரெவாங்கத்தின் அறைசெகம 
மூன்று அடுக்குகறை சகவாண்டது.

1. அரசியல் தமலமை

அறைசெகத்தின் அரசியல ேறைறை 
என்்ப்ர தகபினட் அறைசெரவாகத்வா, துறண 
அறைசெரவாகத்வா இருக்கைவாம. சிை 
தநரங்களில ேனிப் ச்பவாறுப்பு சகவாண்ட துறண 
அறைசெரவாகவும இருப்்பர.

2. சசயலகம் (Secretariat)

இேன் ேறை்ர செயைவாைரவாக இருப்்பவார 
இ்ர குடிறைப் ்பணி ெவாரந்ே அதிகவாரியவா்வார.  
செயைவாைருக்கு உேவி புரிய இறணச செயைர,  
கீழ் நிறைச செயைர, துறணச செயைர 
த்பவான்தைவார இருப்்பர. 

3. நிர்ோக அமைப்பு (Directorate)

இேன் ேறை்ர இயக்குநர,  ேறைறை 
இயக்குநர , ேறைறை ஆய்்வாைர (ஐ.ஜி) 
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ஆறணயர ைற்றும ேறைறை கட்டுப்்பவாட்டவாைர 
த்பவான்ை  ச்பயரகைவால அறழக்கப்்படு்ர.

ஒவச்வாரு அறைசெகமும ்பை 
துறைகைவாக பிரிக்கப்்படும.  ஒவச்வாரு 
துறையும ்பை சேவாகுதியவாக பிரிக்கப்்படும.  
சேவாகுதி ்பகுதிகைவாக பிரிக்கப்்படும ்பகுதிகள் 
கிறைகைவாக பிரிக்கப்்படும, கிறைகள் 
பிரிவுகைவாக பிரிக்கப்்படும.

 

இந்திய அரசு அலு்ல விதிகள்  
1961-இன்்படி, அறைசெகமும துறைகளும 
பின்்ருைவாறு பிரிக்கப்்பட்டுள்ைது. 

ைத்திய தமலமைச சசயலகம்

ைத்திய ஆட்சியின் அறனத்து 
அறைசெகம ைற்றும துறைகளின் ஒட்டுசைவாத்ே 
சேவாகுப்த்ப ைத்திய ேறைறைச செயைகம 
என்று அறழக்கப்்படுகிைது. அரெறைப்பின் 

தும்ற (செயைவாைர)
சதோகுதி (இறணச செயைவாைர)

பகுதி (துறணச செயைவாைர)
கிமை (கீழ்நிறைச செயைவாைர)

பிரிவு (பிரிவு அலு்ைர)

உறுப்பு 77 இன்்படி குடியரசுத்ேறை்ர 
்பலத்று அறைசெகத்திற்கு ்பணிறய ஒதுக்கீடு 
செய்யும அதிகவாரம ச்பற்றுள்ைவார.

ைத்திய தமலமைச சசயலகத்தின் பணிகள்

1.  அறைசெரகளின் சகவாள்றகயவாக்கம ைற்றும 
நவாடவாளுைன்ைச செயல்பவாடுகளில உேவி 
புரிேல

2.  ெட்டங்கள் ்றரேல, விதிகள் ைற்றும 
சகவாள்றககளின் செயல முறைகள்   

3. திட்டமிடல, திட்ட உரு்வாக்கம
4.  அறைசெகத்தின் செைவினங்கள் ைற்றும 

நிதிநிறை அறிக்றக ெவாரந்ே ்பணிகள்
5.  சகவாள்றககள் ைற்றும திட்டங்கள் 

ந ற ட மு ற ை ப் ்ப டு த் து ் ற ே 
தைற்்பவாரற்யிடுேல கட்டுப்்படுத்துேல.

6.  அறைசெகம ைற்றும துறை ்பணியவாைரின் 
்பணிகறை தைம்படுத்து்ேற்கவான 
்ழிமுறைகறை உரு்வாக்குேல. 

7.  அறைசெகத்தின் அறனத்து துறைகறையும 
ஒருங்கிறணத்து தைற்்பவாரற்யிடல ைற்றும 
ைவாநிை நிர்வாகத்துடன் சேவாடரபில 
இருத்ேல.

 �வி்ெவாய ஆரவாய்சசி ைற்றும கலவி துறை
 �வி்ெவாயம, ஒத்துறழப்பு ைற்றும 

வி்ெவாயிகளின் நைத்துறை
 �கவாலநறட ்பரவாைரிப்பு, ்பவால்ைம ைற்றும 

மீன்்ைத்துறை

1 வி்சோயம் ைறறும் 
வி்சோயிகள் �ல அமைசசகம்

  ் ரத்ேகத் துறை
  சேவாழில சகவாள்றக ைற்றும ஊக்குவிப்பு 

துறை

3
உள்�ோடடு விைோன 
நபோககு்ரத்து அமைசசகம், 
நிலககரி அமைசசகம், 
்ரத்தக ைறறும் சதோழில்தும்ற 
அமைசசகம்   ே்பவால துறை

  சேவாறைத்சேவாடரபு துறை

4 சதோ்டரபு அமைசசகம்

 �இரெவாயனம ைற்றும 
ச்பட்தரவாசகமிக்கலஸ் துறை

 �உரத் துறை
 �ைருந்துகள் துறை

ஆயுஷ் அமைசசகம், 
இரசோயனம் ைறறும் உரஙகள் 
அமைசசகம்

2

ைத்திய அரசு அமைசசகஙகள் / தும்ற
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13 அணு சகதி தும்ற
விணச்ளித் தும்ற

 �கனரகத் சேவாழிற்துறை

 �ச்பவாது நிறு்னங்கள் துறை

10 கனரக சதோழிறசோமலகள் 
ைறறும் சபோதுத்தும்ற 
அமைசசகம்

 �கனிை ்ைங்கள் துறை

 �கிரவாை தைம்பவாட்டுத் துறை

12
சபடநரோலியம் ைறறும் 
இயறமக எரி்ோயு அமைசசகம், 
மின்்லு அமைசசகம்,
ரயில்ந் அமைசசகம், 
சோமல நபோககு்ரத்து ைறறும் 
ச�டுஞசோமலகள் 
அமைசசகம், 
கிரோைப்பு்ற நைம்போடடு 
அமைசசகம்

 �நிர்வாக சீரதிருத்ே ைற்றும ச்பவாது 
குறை்பவாடுகள் துறை (DARPG)

 �ஓய்வூதியம ைற்றும ஓய்வூதியம 
ச்பறுத்வார நைத்துறை

 �்பணியவாைர ைற்றும ்பயிற்சித் துறை

சிறிய ைறறும் �டுத்தர 
நிறு்னஙகளின் அமைசசகம், 
சுரஙகஙகள் அமைசசகம், 
புதிய ைறறும் புதுப்பிககத்தகக 
ஆற்றல் அமைசசகம், 
பஞசோயத்து ரோஜ் அமைசசகம், 
�ோ்டோளுைன்்ற அலு்ல்கள் 
அமைசசகம், 
பணியோைர, சபோதுைககள் கும்றதீரப்பு 
ைறறும் ஓய்வூதியஙகள் அமைசசகம்

11

 �்பதயவாசடக்னவாைஜி துறை (DBT),  
இந்திய அரசு

 �அறிவியல ைற்றும சேவாழிலநுட்்பத் துறை 
(DST)

 �அறிவியல ைற்றும சேவாழிலதுறை 
ஆரவாய்சசித் துறை (DSIR)

14 அறிவியல் ைறறும் 
சதோழில்நுடப அமைசசகம்

  இந்திய ்வானியல துறை

7
்்ட கிழககு ைண்டல 
நைம்போடடு அமைசசகம், 
குடிநீர ைறறும் சுகோதோர 
அமைசசகம், 
புவியியல் அமைசசகம்

 �சுகவாேவார ைற்றும குடும்ப நைத்துறை

 �சுகவாேவார ஆரவாய்சசி துறை, சுகவாேவார 
ைற்றும குடும்ப நைத்துறை

8
உணவு பதப்படுத்தும் சதோழிறசோமல 
அமைசசகம், 
சுகோதோர ைறறும் குடும்ப �லத்தும்ற 
அமைசசகம்

 �ச்பவாருைவாேவாரம துறை
 �செைவுத் துறை
 �நிதி தெற்கள் துறை
 �முேலீட்டு ைற்றும ச்பவாது செவாத்து 

தைைவாண்றைத் துறை
 �் ரு்வாய்த் துறை

மின்னணு ைறறும் தக்ல் 
சதோழில்நுடப அமைசசகம், 
சுறறுசசூழல், ்ன ைறறும் 
கோலநிமல ைோற்றம் 
அமைசசகம், ச்ளிவி்கோர 
அமைசசகம், நிதி அமைசசகம்

9

 �நுகரத்வார வி்கவாரத் துறை

 �உணவு ைற்றும ச்பவாது விநிதயவாகத் துறை

 �்பவாதுகவாப்புத் துறை

 �்பவாதுகவாப்பு ேயவாரிப்புத் துறை

 �்பவாதுகவாப்பு ஆரவாய்சசி ைற்றும தைம்பவாட்டு 
துறை

 �முன்னவாள் ரவாணு்த்தினர நைத்துறை

5 6நுகரந்ோர வி்கோரஙகள், 
உணவு ைறறும் சபோது 
விநிநயோக அமைசசகம்

சபோதுநிறு்ன வி்கோர 
அமைசசகம், கலோசசோர அமைசசகம் 
போதுகோப்பு அமைசசகம்
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தக்ல் ைறறும் ஒளிபரப்பு 
அமைசசகம்
சதோழிலோைர ைறறும் 
ந்மல்ோய்ப்பு அமைசசு
சட்டம் ைறறும் நீதித்தும்ற 
அமைசசகம்

16

உள்தும்ற அமைசசகம்
நிர்ோகக கட்டமைப்பு

இமண 
அமைசசர

துமண அமைசசர

உள்தும்ற சசயலோைர

சி்றப்புச சசயலோைரகள்

இமணச சசயலோைரகள்

இயககு�ரகள்

துமணச சசயலோைரகள்

கீழநிமலச சசயலோைரகள்

்குப்பு III ைறறும் IV பணியோைரகள்

1. உள்துறை

2.  உள்நவாட்டுப் 
்பவாதுகவாப்புத்துறை

3. ைவாநிைங்கள் துறை

4.  செயைவாைர அலு்ல 
சைவாழி

5. அலு்ல சைவாழித் துறை

6.  ெமமு ைற்றும கவாஷ்மீர 
ச்ளியுைவுத் துறை

இமண 
அமைசசர

 �ைத்திய ஆயுேப்்பறட

 �ைத்திய த்பவாலீஸ் அறைப்பு

 �எலறை தைைவாண்றைத் துறை

 �வீட்டு்ெதித் துறை

 �உள்நவாட்டு ்பவாதுகவாப்புத் துறை

 �ெமமு ைற்றும கவாஷ்மீர வி்கவாரத் துறை  
(ெமமு ைற்றும கவாஷ்மீர) 

 �அதிகவாரபூர் சைவாழித் துறை

 �ைவாநிைங்கள் துறை

17 நுகரந்ோர வி்கோரஙகள், 
உணவு ைறறும் சபோது விநிநயோக 
அமைசசகம்

உள்�ோடடு வி்கோர 
அமைசசகம்
நிறு்னக கட்டமைப்பு1515

 �உயர கலவித் துறை
 �்பள்ளி கலவி ைற்றும எழுத்ேறிவு துறை

20 வீ்டமைப்பு ைறறும் �கரப்பு்ற 
வி்கோரஙகள் அமைசசகம்
ைனித ்ை நைம்போடடு 
அமைசசகம்

 �குறை்பவாடுகள் சகவாண்ட ந்பரகளின் 
அதிகவாரைளித்ேல துறை

 �ெமூக நீதி ைற்றும அதிகவாரைளித்ேல துறை

18
கப்பல் அமைசசகம்
தி்றன் நைம்போடு ைறறும் 
சதோழில்முயறசி அமைசசகம்
சமூக நீதி ைறறும் 
அதிகோரைளித்தல் அமைசசகம்

 �விறையவாட்டு துறை
 �இறைஞர வி்கவாரங்கள் துறை

19
புள்ளிவி்ரம் ைறறும் திட்ட 
அைலோகக அமைசசகம்
இரும்பு அமைசசகம்
ஜவுளி அமைசசகம்

சுறறுலோ அமைசசகம்
பழஙகுடியினர வி்கோரஙகள் அமைசசகம்
நீர்ை ஆதோர, �தி அபிவிருத்தி ைறறும் 
கஙகோ புத்துணரவு அமைசசகம்
ைகளிர ைறறும் குழந்மதகள் நைம்போடடு 
அமைசசகம்
இமைஞர வி்கோரஙகள் ைறறும் 
விமையோடடு அமைசசகம்
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ஒன்றியப் படடியல் ைோநிலப் படடியல் சபோதுப் படடியல்

தேசிய 
முக்கியத்து்ம 
சகவாண்டற்.

ைத்திய அரசு ைட்டும 
ெட்டங்கறை 

உரு்வாக்க முடியும.

ைவாநிை அரசு 
ைட்டும 

ெட்டங்கறை 
இயற்ை முடியும.

ைத்திய ைற்றும  
ைவாநிை அரசு  
ெட்டங்கறை  

ெட்டப்பூர்ைவாக்கைவாம.

்பவாதுகவாப்பு, ்ங்கி, 
ச்பவாது்வாக, 

ச்ளியுைவு ைற்றும 
சேவாடரபு

கவா்ல, ்ரத்ேகம, 
்ணிகவியல, 

வி்ெவாயம ைற்றும 
நீரப்்பவாெனம

கலவி, 
முேலீடு சேவாழிற்ெங்கம, 
திருைணம, ேத்சேடுப்பு 

ைற்றும ்வாரிசு

உள்ளூர ைற்றும 
ைவாநிை 

முக்கியத்து்ம 
ச்பற்ைற்

ைத்திய ைற்றும 
ைவாநிைம ஆகிய 
இரு்ருக்கும 

ச்பவாது்வானப் ்பட்டியல 
உள்ைது.

அமைசசரம்ச சசயலகம் (Cabinet 
Secretariat))

பணிகள்

அறைசெரற்ச செயைகம பிரேைரின் 
தநரடி கட்டுப்்பவாட்டில இயங்குகிைது. இேன் 

நிர்வாகத் ேறை்ர அறைசெரற் செயைவாைர 
(Cabinet Secretary) ஆ்வார, அ்தர இந்தியக் 
குடிறைப் ்பணி அலு்ைரகளின் ேறை்ரவாக 
கருேப்்படுகிைவார. இந்திய அரசு (அலு்லகள் 
ஒதுக்கீடு) 1961 ெட்டப் ்படி அறைசெரற்ச 
செயைகத்தின் ்பணிகள் ைற்றும செயல்பவாடுகள் 
நிரணயிக்கப்்பட்டுள்ைன.  அற் ்ருைவாறு: 

அமைசசரம் சசயலகத்தின் அமைப்பு மும்ற

அமைசசரம் சசயலகத்தின் மூன்று முககிய பிரிவுகள்:
 குடிறைப் பிரிவு  இரவாணு்ப் பிரிவு  நுண்ணறிவுப் பிரிவு

குடிமைப் பிரிவு

 இப்பிரித் ைத்திய அறைசெரற்க்கு ஆதைவாெறனகள் ைற்றும உேவிகள் ் ழங்குகின்ைன. 

இரோணு்ப் பிரிவு

 இப்பிரிவு அறைசெரற்யின் இரவாணு்க் குழு செயைக உேவிகறை ்ழங்குகின்ைது. 
நுணணறிவுப் பிரிவு

  இப்பிரிவு அறைசெரற்யின் கூட்டுப் புைனவாய்வுக் குழு ெவாரந்ே செயல்பவாடுகறை 
றகயவாளுகின்ைது. 

பி்ற அமைப்புகள்

  ஆரவாய்சசி ைற்றும ்பகுப்்பவாய்வுப் பிரிவு (RAW), ்பவாதுகவாப்பு இயக்குநர, சிைப்பு ்பவாதுகவாப்புக் 
குழு (SPG), கூட்டு நுண்ணறிவுக் குழு இயக்குநர, ச்பவாதுைக்கள் குறைகள் டி.ஜி.பி (1998), 
தேசிய ஆறணயம, இரவாெயன ஆயுே ஒப்்பந்ேங்கள்.
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பள்ளிக கல்வித்தும்ற - நிர்ோக சபோதுப் படடியல்

ைனித்ை நைம்போடடு தும்ற

நதசிய அைவில்

ைோநில அைவில் – பள்ளிக கல்வித்தும்ற

ஆசிரியர தேரவு ்வாரியம ேமிழ்நவாடு ்பவாடநூல ைற்றும கலவியியல ்பணிகள் கழகம

்பதின்ைப் ்பள்ளிகளின் இயக்குநரகம முறைெவாரவா ைற்றும ்யது்ந்தேவார கலவி

சேவாடக்க கலவி இயக்குநரகம ச்பவாது நூைகங்கள்

அரசு தேரவு இயக்குநரகம ைவாநிைக் கலவியியல 
ஆரவாய்சசி ைற்றும 
்பயிற்சி நிறு்னம்பள்ளிக் கலவி இயக்குநரகம

ெைக்கிரவா சிக்க்வா  
ைவாநிைத் திட்ட 

அலு்ைகம (SPD)

ைோ்ட்ட அைவில்

முேன்றைக் கலவி அலு்ைகம (CEO) ைவா்ட்டத்  திட்ட அலு்ைகம (DPO)

ைவா்ட்ட கலவி அலு்ைகம (DEO) உேவித் திட்ட அலு்ைகம (APO)

்ட்டவாரக் கலவி அலு்ைகம (BEO) ்ட்டவார ்ை றையம (BRC)

அரசு ஆசிரியர ்பயிற்சி 
நிறு்னம (GTTI)

ஒருங்கிறணந்ே 
கலவி ைற்றும 

்பயிற்சி நிறு்னம

ைவா்ட்ட கலவி 
ைற்றும ்பயிற்சி 

நிறு்னம (DIET)

ேறைறை ஆசிரியர (HM) ்பள்ளி குறு ்ை றையம (CRC)
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ஆம ஆண்டு உரு்வாக்கப்்பட்டது. இந்தியவாவின் 
முேல அறைசெரற் செயைவாைர என்.ஆர. 
பிள்றை ஆ்வார. அறைசெரற் செயைதர 
அறைசெரற் செயைகத்தின் ேறை்ர 
ஆ்வார. இந்திய குடிறைப் ்பணிகளில 
அறைசெரற் செயைர ்பேவிதய உயரியது.  
இேனவால குடிறைப் ்பணி அலு்ைரகள் 
ைத்தியில இ்தர முேன்றையவான்ர.

பிரதைர அலு்லகம் (PMO)

்பலத்று ்றக ஆேவார அலு்ைரகள் 
பிரேைருக்கு அறிக்றககள் அளிக்க 
த்ண்டியுள்ைேவால, பிரேைர அலு்ைகம 
என்்பது அ்ரின் கீழ் ்பணிபுரியும அத்ேறகய 
்பலத்று அலு்ைரகறை உள்ைடக்கியது. 
பிரேைர அலு்ைகம முேன்றைச செயைரின் 
கீழ் செயல்படுகிைது. 1977 ஆம ஆண்டு ்றர 
பிரேைர அலு்ைகம பிரேைரின் செயைகம 
என்று அறழக்கப்்பட்டது. பின்னர சைவாரவாரஜி 
தேெவாய் கவாைத்தில பிரேைர அலு்ைகம என்று 
ைவாற்ைப்்பட்டது.

ைத்திய அரசு – உயரைட்ட நிர்ோகம்

  குடியரசுத்ேறை்ர
  துறணக் குடியரசுத்ேறை்ர
  அறைசெரற்ச செயைகம
  இந்தியத் தேரேல ஆறணயம
  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர  

தேர்வாறணயம
  தேசிய ைனிே உரிறைகள் ஆறணயம
  இந்தியத் ேறைறைக் கணக்குத் 

ேணிக்றகயவாைர (சி.ஏ.ஜி)
  இந்தியக் கணக்கு ேணிக்றக துறை
  நிதி ஆதயவாக்
  தேசிய ைகளிர ஆறணயம
  தேசிய ்பழங்குடி ைக்கள் ஆறணயம
  ்பதிறனந்ேவா்து நிதி ஆறணயம
  சிறு்பவான்றைதயவார தேசிய ஆறணயம
  கவாப்பீடு ஒழுங்குமுறை ைற்றும 

தைம்பவாட்டு ஆறணயம
  முேன்றை அறிவியல ஆதைவாெகர 

ஆறணயம

ேறைறைச செயைகைவானது இந்திய 
அரெவாங்கச ெட்டம (அலு்ல ்பரிைவாற்ைம) 1961 
விதிகறை நறடமுறைப்்படுத்து்ேற்கும 
ச்பவாறுப்புறடயது. இசசெயைகம அரசு 
சகவாள்றக முடிவு எடுப்்பதில  
அறைசெகத்திற்கிறடதயயவான ஒருங்கிறணப்பு 
ஏற்்படுத்துேல, அறைசெகங்கள்/துறைகள் 
இறடதய கவாணப்்படும த்று்பவாடுகறைக் 
கறைேல, செயைக நிறைக் குழுக்கள்/
ேற்கவாலிகக் குழுக்கள் மூைம ஒருமித்ே கருத்து 
உரு்வாக்குேல ஆகிய ்ழிகளில 
அறைசெரற்ச செயைகம அரசுக்கு 
உேவுகிைது.  நவாடு ச்பரும சநருக்கடிகறைச 
ெந்திக்கும கவாைங்களில தைைவாண்றை செய்ேல, 
அத்ேறகய கவாைங்களில ்பலத்று 
அறைசெரகங்கறை ஒருங்கிறணத்து 
நட்டிக்றக தைற்சகவாள்ளுேல ஆகியனவும 
அறைசெரற்ச செயைகப் ்பணிகள் ேவாம.

அமைசசரம்க குழுககளுககு ஆதரவு 

அறைசெரற்ச செயைகம, 
அறைசெரற் ைற்றும அறைசெரற்க் 
குழுக்களுக்கு கீழ்கவாணும உேவிகறை 
நலகிைது. 

 �பிரேைரின் ஆறணப்்படி, அறைசெரற் 
ைற்றும அறைசெரற்க் குழுக்களின் 
திட்டங்கறை ஒருங்கிறணத்ேல.

 �கூட்ட நிரலகறை  முடிவு செய்து சுற்றுக்கு 
அனுப்புேல.

 �கூட்டப்ச்பவாருள் சேவாடரபு தகவாப்புகறை 
ேயவார செய்து சுற்றுக்கு அனுப்புேல.

 �பிரேைரின் ஒப்புேலுக்குப் பின் கூட்ட 
வி்வாேங்கறைத் சேவாகுத்ேல 
சுற்ைறிக்றகயவாக அனுப்புேல.

 �அறைசெரற் ைற்றும அேன் குழுக்கள்  
எடுத்ே முடிவுகள் நறடமுறைப் 
்படுத்து்றே தைற்்பவாரற்யிடுேல.

 �அறைசெரற்க் கூட்ட ஆ்ணங்கறை 
அறைசெரற்ச செயைகப் ்பவாதுகவாப்பில 
்பரவாைரித்ேல.

அமைசசரம்ச  சசயலோைர

இந்தியவாவில அறைசெரற்ச 
செயைவாைர அலு்ைகம ்பேவியவானது 1950-
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பிரேைர அலு்ைகம பிரேைருக்கு 
செயைக ரீதியவான உேவிகறை ்ழங்குகின்ைது. 
இேன் ேறை்ர பிரேைரின் முேன்றைச 
செயைர ஆ்வார. பிரேைர அலு்ைகம ஊழல 
எதிரப்பு பிரிவு ைற்றும ச்பவாதுைக்கள் குறை 
தகட்டல  பிரிவு ஆகிய்ற்றை உள்ைடக்கியது. 
இவ்லு்ைகம பிரேைர ைற்றும 
தேரந்சேடுக்கப்்பட்ட சிை குடிறைப் ்பணி 
அலு்ைரகள் துறணயுடன் அரறெ 
ஒருங்கிறணக்கின்ைது.  தைலும, பிரேைர 
பிரேை அலு்ைக உேவியுடன் ேவான் அறனத்து 
அறைசெகங்கள், ஆளுநரகள் ைற்றும 
ைவாநிைங்களுடன் ஆலு்லபூர் சேவாடரபில 
இருக்கிைவார. 

தமலமை அறிவியல் ஆநலோசகர 
அலு்லகம்

ேறைறை அறிவியல ஆதைவாெகர 
அலு்ைகம ந்ம்பர 1999 ஆம ஆண்டு 
உரு்வாக்கப்்பட்டது. இ்ற்றின் ்பணிகள்: 

 �்பறடப்்பவாக்க செயல்பவாடுகள் ைற்றும 
்பன்முறனச செயல்பவாடுகளுக்கவான 
ஆேவார அறைப்புகறை உரு்வாக்கும 
்றகயில அறிவியலெவார சகவாள்றககள், 
திட்டங்கள் ைற்றும உத்திகறை 
உரு்வாக்கு்து.

 �அரசு ைற்றும ேனியவார நிறு்னங்கள், 
சேவாழில அறைப்புகளுடன் இறணந்து 
உள்கட்டறைப்பு ச்பவாருைவாேவார ைற்றும 
ெமூகம த்பவான்ை முக்கியத்  
துறைகளில அறிவியல சேவாழிலநுட்்ப 
இைக்குகறை நிரணயித்ேல.

 �பிரேைரின் அறிவியல சேவாழிலநுட்்ப 
ஆதைவாெறன குழுவிற்கும ேனது 
்பங்களிப்ற்ப ்ழங்குேல.

 �ேறைறை அறிவியல ஆதைவாெகர 
அலு்ைகம நிர்வாக ரீதியவாக ஆகஸ்ட் 
2018 முேல அறைசெகச செயைகத்தின் 
கீழ் சகவாண்டு்ரப்்பட்டது.

6.3 பணியோைர  நிர்ோகம்
பணியோைர நிர்ோகம் – கருத்துரு:

அரசின் செயல்பவாடுகள் நவாளுக்கு நவாள் 
அதிகரித்துக் சகவாண்தட செலகிைது. ்ைரசசி 
ைற்றும ைக்கள் நைன் ெவாரந்ே செயல்பவாடுகளின் 
அதிகரிப்்பவால நிர்வாகக் கட்டறைப்பு 
ச்பருகிக்சகவாண்தட இருக்கிைது. 
இக்கவாரணிகளினவால ஒவச்வாரு நிறைகளிலும 
அரசு ைற்றும ேனியவார துறைகளில 
்பணியவாைரகளின் தேற் அதிகரித்துக் 
சகவாண்தட ்ருகிைது. ்பணியவாைர 
நிர்வாகத்தின் முக்கியப் ்பணி என்்பது 
சேவாடரந்து ஒரு நிறு்னத்திற்குத் தேற்யவான 
ைற்றும ேகுதி ்வாய்ந்ே ்பணியவாைரகறை 
்ழங்கு்தே ஆகும.  ்பணியவாைர நிர்வாகத்றே 
புரிந்து சகவாள்்ேற்கு அேன் ச்பவாருள் ைற்றும 
ேன்றைறய அறிந்து சகவாள்்து மிக அ்சியம. 

பணியோைர நிர்ோகத்தின் ந�ோககஙகள்:

 �ைனிே ்ைத்றே திைம்பட 
்பயன்்படுத்துேல.

 � நிறு்னத்தின் அறனத்து ்பணியவாைரகள் 
இறடதய ஆக்கபூர்ைவான உைவுகறை 
உறுதி செய்ேல.

 �அதிக்பட்ெ ்ைரசசிறய அறடேல. 

 �நிறு்னத்தின் ெமூக ைற்றும ெட்ட 
ரீதியவான கடறைகறை நி்ரத்தி செய்ேல.

பணியோைர நிர்ோகத்தின் பரப்பு ைறறும் 
எல்மல:

்பணியவாைர நிர்வாகம என்்பது ஓர 
அறைப்பில  உள்ை அறனத்து விேைவான  
்பணியவாைர தைைவாண்றைகறை 
உள்ைடக்கியது. இேன் அடிப்்பறட தநவாக்கம 
ைனிே ்ைத்திறன திைம்பட ்பயன்்படுத்தி 
நிறு்னத்தின் தநவாக்கங்கறைத் திட்டமிட்ட்படி 
அறட்ேவாகும. ்பணியவாைர நிர்வாகத்துறை 
ஓர அறைப்பில உறுப்பினரகளுக்கிறடதய 
ெரியவான ்றகயில உைவுகள் தைம்பட 
கட்டறைப்ற்ப ஏற்்படுத்துேல த்ண்டும.
தைலும ்பணியவாைரகளிறடதய த்றை 
செய்்ேற்கவான உந்துேல அரப்்பணிப்பு உணரவு 
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ைற்றும விசு்வாெம த்பவான்ை ்பண்புகறை 
்ைரத்ேல த்ண்டும. ்பணியவாைரகளின் சுய 
ைவா்பம, த்பரவாறெ தேற்யற்ை ்பறக உணரவு 
ஆகிய்ற்றை அைத் நீக்குேல த்ண்டும. 
்பணியவாைர நிர்வாகம, ்பணியவாைரகள் 
ேங்களுக்கு த்ண்டிய்ரகளிடம ெவாேகைவாக 
நடந்து சகவாள்ளுேல(Nepotism) அ்ரகளிடம 
்பரிகவாரம ச்பறுேல த்பவான்ை்ற்றை அைத் 
ஒழித்ேல த்ண்டும.

பணியோைர நிர்ோகத்தின் பணிகள்:

்பணியவாைர நிர்வாகத்தின் முக்கிய 
்பணிகள்

அ) ைனிே ்ைத்றே திட்டமிடுேல.

ஆ) ்பணியைரத்ேல

இ) ்பயிற்சி அளித்ேல

ஈ) ்பேவி உயரவு 

உ) ஊதிய கட்டறைப்பு 

ஊ) ்பணியவாைர நைம

6.3.1  குடிமைப் பணிகள் – சபோருள் 
ைறறும் சி்றப்பியல்புகள்
சுேந்திரைவான, நிறையவான ்பவாகு்பவாடற்ை 

குடிறைப் ்பணியின் நல அமெங்கள் ்ருைவாறு

அ)  நம்பகைவான ்பணியவாைர நியைனத்தில 
ஊழல த்பர்ழிகள் ைற்றும செவாந்ே 
்பந்ேங்கறை நியமிப்்பறே ேவிரக்கின்ைது.  
அழுகிய நிர்வாகத்தில ்பவாகு்பவாடுகள், 
முறைதகடுகள், ஊழலகள் ைலிந்துள்ைன.

ஆ)  ேற்கவாைத்தில சகவாள்றக உரு்வாக்கம 
என்்பது ஆழைவான அறிவும, ச்பவாது 
வி்கவாரத்தில நிபுணத்து்மும 
தகவாரு்ேவாக உள்ைது.  நிரந்ேரைவான 
குடிறைப் ்பணி மூைம 
சகவாள்றக உரு்வாக்கத்தில சேவாடர 
நிறன்வாற்ைலும, திைன் கட்டுேலும 
நிறு்னையப்்படுத்துகிைது.

இ)  நிரந்ேரைவான ்பவாகு்பவாடற்ை குடிறைப் 
்பணியவால ைட்டுதை நீண்ட கவாை ெமூக 

நைன் இைக்குகறை திட்டமிட்டு அறடய 
முடியும. அரசியல்வாதிகள் ச்பரும்பவாலும 
அரசியல ைவா்பம கருதி குறுகிய கவாை ெமூக 
நைன் திட்டத்திற்தக முன்னுரிறை 
அளிப்்பர.  

ஈ)  நிறையவான குடிறைப் ்பணி ச்பரிய நவாடுகள் 
ைற்றும ்பலத்று கைவாசெவாரங்கள் உறடய 
நவாடுகளின் ஒருங்கிறணப்பில முக்கிய 
்பங்களிக்கின்ைது. தைலும நவாடு முழு்தும 
சீரவான ச்பவாது நிர்வாகத்றே ் ழங்க இயலும.

உ)  நிறையவான குடிறைப் ்பணி இேர 
நம்பகத்ேன்றை சகவாண்ட சேவாழிலகள்  
த்பவான்தை நவாைறடவில ேனது 
செயல்பவாடுகளுக்கு அை ரீதியவான 
சநறிகறை உரு்வாக்கிக் சகவாள்ளும.

குடிைககள் ைறறும் அதிகோர்ரககம்:

ைக்கைவாட்சியின் அடிப்்பறட  குடிைக்கதை 
ஆ்ர. ்பண்றடயக் கவாைத்தில ஒரு நவாட்டின் 
முக்கியப் ்பணி எதிரிகளிடம இருந்து 
எலறைறயப் ்பவாதுகவாத்ேல, உள்ைவாட்டு 
அறைதி ைற்றும ேயவாரநிறை என மூன்ைடுக்கு 
சகவாண்டேவாக ைட்டுதை இருக்கும. 
அக்கவாைக்கட்டத்தில அதிகவார்ரக்கத்தின் 
்பணிகள் கட்டுக்குள்ைவாகவும, ்வாளின் 
்லிறை அதிகவாரமிக்கேவாகவும இருக்கும. நிை 
உைவுகள் சிக்கைறடந்து ரவாணு்த்துடன் 
ச்பரிய அதிகவார்ரக்கமும தேற்ப்்பட்டது. 
ேற்த்பவாறேய நவீன கவாைக்கட்டத்தின் 
அதிகவார்ரக்கத்தின் ்பணிகள் தைலும 
்பன்ைடங்கு அதிகரித்துள்ைன. 20ஆம 
நூற்ைவாண்டில ச்பவாதுைக்களின் திைன்களுக்கு 
்வாய்ப்்பளித்ேல, துன்்பங்கறை நீக்குேல 
த்பவான்ைற் நவாகரிக அரசின் முத்திறரகைவாக 
ஆகின. சுயைரியவாறே, ெை்வாய்ப்புகள், நீதி 
ஆகியன அதிகவார்ரக்கத்தின் அடிப்்பறடயவாக 
அறைந்துள்ைது.  

இந்தியவா ைக்கைவாட்சி என்ை த்பவாதிலும 
அதிகைவாக றையப்்படுத்ேப்்பட்ட ஒரு அரசு 
ஆகும. நூறு தகவாடிக்கும தைற்்பட்ட ைக்கள் 
சேவாறக சகவாண்ட ஒரு நவாட்டில மிகக் குறை்வான 
ந்பரகதை முக்கியைவான முடிவுகறை எடுக்கும 
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நிறையில உள்ைனர. இவ்வாைன கட்டறைப்பில 
பி.எம., சி.எம., டி.எம. அறிகுறிகள் இன்னமும 
நைது அறைப்ற்பயும ைக்களின் உைவியறையும 
ஆட்டிப்்பறடப்்பேவாக உள்ைது.

்வாக்குக்கும ச்பவாது நைனுக்கும சேவாடரபு 
இலைவாே நிறை முழுறையவாக உரு்வாகி 
யுள்ைது. சேவாறைதூர, றையப்்படுத்ேப்்பட்ட 
அரெவால ைக்களுக்கு இன்றியறையவாே 
தேற்கைவான குடிநீர, சுகவாேவாரம, கலவி, உடல 
நைம, மின்ெவாரம, ெவாறைகள், த்பவாக்கு்ரத்து, 
த்ைவாண்றை உற்்பத்தி, ெந்றே இறணப்பு, 
கூடுேல ைதிப்பு, திைன் தைம்பவாடு உள்ளிட்ட 
முக்கிய தேற்கறை நிறைத்ற்றித் ேரும 
ைன உறுதிதயவா ேகுதிதயவா இலைவாைல 
இருக்கிைது. 

ைவா்ட்ட ஆட்சியதர ஆட்சி அதிகவாரத்தின் 
உரு்கைவாக இருக்கிைவார. இேனவால 
அவ்ப்த்பவாது அரசுகள் ைவாறினவாலும அரசு 
தெற்களின் ேரத்தில எவவிே ைவாறுேலும 
கவாணப்்படவிலறை. அரசியல என்்பது ஆட்சி 
அதிகவார விறையவாட்டவாகவும அதிகவாரம 
என்்பது ேனிப்்பட்ட நைன்களுக்கவானேவாகவும 
ைவாறியுள்ைது. ் வாக்கு என்்பது விறை சகவாடுத்து 
்வாங்கத்ேக்க நுகரச்பவாருைவாகத்வா அலைது 
எந்ே விறைவுகளும அற்ை ்பண்டைவாற்ைவாகத்வா 
ைவாறிவிட்டது. ைக்கைவாட்சி என்்பது 
அதிகவாரத்துக்கவான தேரேல த்பவாட்டி 
என்்பேவாகவும, தேரேல என்்பது 
ைக்கள் நைனுக்கவானேவாக அலைவாைல 
த்பவாட்டியிடுத்வாரின் சுய நைனுக்கவானேவாகவும 
சுருங்கி விட்டது. ்ரி செலுத்தும ெவாைவானியர 
மூை ்ைங்கறைப் ்பயன்்படுத்தும ்ழி 
்றககதைவா, அேற்கவான உரிறைக் குரதைவா 
அற்ை்ரகைவாக உள்ைனர. சேவாறைவில 
இருந்து இயக்கப்்படும அதிகவார்ரக்கம ேவாம 
யவாருக்கவாகப் ்பணியவாற்றுகிைதேவா அந்ே 
ைக்களுக்குக் கடறைப்்பட்டேவாக இலறை. 

குடிமைப் பணியிமன குடிைககள் மையப் 
பணியோக ைோறறு்தறகோன முககிய 
சகோள்மக ச�றிகள்

1. ெட்டத்தின் ஆட்சி
2.  நிறு்னங்கறை ச்பவாறுப்புணரவும 

கடறைப்்பவாடும உள்ைற்யவாக ைவாற்றுேல.

3.  குடிைக்களின் ஆக்கப்பூர் ்பங்களிப்பு - 
அதிகவார்பர்ைவாக்குேல ைற்றும 
பிரதிநிதித்து்ம.

4. ச்ளிப்்பறடத்ேன்றை 

5. குடிறைப் ்பணிச சீரத்திருத்ேம

6. ஆளுறகயில அைசநறி 

7. சேவாடரச சீரதிருத்ேம

6.3.2  அமனத்து இந்தியப் பணிகள், 
ைத்தியப் பணிகள் ைறறும் ைோநிலப் 
பணிகள்

இந்திய நிர்வாக அறைப்பின் 
ேனிசசிைப்பு என்னச்னில. இப்்பணிகள் 
ைத்திய-ைவாநிை அரசுப் ்பணிகளுக்கும 
ச்பவாது்வான  இந்திய ஆட்சிப் ்பணி 
உரு்வாக்கப்்பட்டேவாகும. ைத்திய, ைவாநிை 
அரசுகள் இரண்டிலும இலைவாே நிர்வாகப் 
்பணியவாைரகறைக் சகவாண்டது இது. இ்ரகள் 
எந்ே தநரத்திலும எந்ே அரசுப் ்பணிக்கும 
ைவாற்ைப்்படைவாம. இந்ே அலு்ைரகள் 
அறனத்து இந்திய அைவில 
நியமிக்கப்்படுகிைவாரகள். ஆனவால,  ச்பவாது 
ேகுதியும ஒதரஊதிய விகிேமும சகவாண்டற். 
இ்ரகள் ஊதியம ைவாநிைத்துக்கு ைவாநிைம 
ைவாறு்திலறை. ஒரு சீரவான உரிறைகள், 
ென்ைவானங்கள் என ஒரு சீரவான ேகுதியுடன் 
ஒரு சீரவான ்பணி ் டி்த்திறனப் ச்பற்றுள்ைது. 

இேர கூட்டவாட்சிகள் த்பவான்தை இந்திய 
அரெறைப்பில ைத்தியப் ்பட்டியல, ைவாநிைப் 
்பட்டியல ைற்றும ச்பவாதுப் ்பட்டியல எனும 
அடிப்்பறடயில பிரிக்கப்்பட்டு ேைக்கவான அரசுப் 
்பணிகறை நிர்கித்து ்ருகின்ைன. ்பவாதுகவாப்பு, 
்ருைவான ்ரி,அஞெல ைற்றும  இரயில 
த்பவாக்கு்ரத்து ஆகியத் துறைகள்  ைத்திய 
அரசு கட்டுப்்பவாட்டின் கீழ் ்ரும. இேற்கவான 
்பணியவாைரகள் ைத்திய அரசின் கட்டு்பவாட்டில 
்ரு்ர. இதே த்பவான்று, ைவாநிை அரசு 
ேனக்சகன ேனியவான துறைகறைக் 
சகவாண்டுள்ைது. 
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அமனத்து இந்தியப் பணிகள்

அறனத்து இந்தியப் ்பணிகள் ைத்திய 
ைவாநிை அரசுகளுக்குப் ச்பவாது்வாக உரு்வாக்க 
த்ண்டும என அரெறைப்பு விதிகள் 
கூறுகிைது. அறனத்து இந்தியப் ்பணிகள் 
ெட்டம 1951 மூைம அறனத்து இந்தியப் 
்பணிகளுக்கவான நியைன விதிமுறைகள் 
ைற்றும ்பணி நிறைறை குறித்து ைத்திய அரசு 
விதிமுறைகறை உரு்வாக்கைவாம. ேற்த்பவாது 
இந்தியவாவில மூன்று அறனத்து இந்திய 
்பணிகள் உள்ைன. அற்கள் முறைதய 
இந்திய ஆட்சிப் ்பணி (IAS), இந்தியக் கவா்ல 
்பணி(IPS) ைற்றும இந்திய ்னப் ்பணி(IFS).   
இ.ஆ.்ப/இ.கவா.்ப/இ.்.்ப ்பேவி உயரவு 
விதிகளின் ்படிதய அறனத்து இந்தியப் 
்பணிகள் கிறை கறடப்பிடிக்கிைது.

அமனத்து இந்தியப் பணி விதிமும்றகள் 
அடிப்பம்டயில் இரு்ழிகளில் 
நியமிககப்படுகின்்றனர.

இரண்டு ்ழிமுறைகளில அகிை 
இந்தியப் ்பணிக்கு ்பணியைரத்ேப்்படுகின்ைன. 
 i.  நேரடி நியமனம்: ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 

தேர்வாறணயம (UPSC) நடத்தும குடிறைப் 
்பணிகள் தேரவுகள் மூைம 
செய்யப்்படுகின்ைது. 

ii.  பணி உயர்வு: அரசுத் துறைகளில 
்பணியவாற்றும அதிகவாரிகறை  ்பேவி உயரவு 
அடிப்்பறடயில அறனத்து இந்தியப் ்பணிக்கு 
தேரவு செய்ேல.

இந்திய ஆடசிப் பணி(IAS):

இந்திய ஆட்சிப் ்பணி என்்பது இந்திய 
குடிறைப் ்பணியிலிருந்து தேவான்றியேவாகும. 
அறனத்து இந்தியப் ்பணி எனும அைவில 
இறுதியில ைத்திய அரசின் கட்டுப்்பவாட்டில 
்ந்ேவாலும உடனடியவாக அ்ரகளின் எெைவான் 
ைவாநிை அரசுேவான். இந்ே அலு்ைரகளுக்கவான 

அமனத்து இந்தியப் பணிகள் 
IAS, IPS ைறறும் IFS

ஊதியம, ஓய்வூதியம ைவாநிை அரெவால 
்ழங்கப்்படும. ஆனவால ஒழுங்கு 
நட்டிக்றககள் எடுக்கும அதிகவாரம, அ்பரவாேம 
விதிக்கும அதிகவாரம ைத்திய அரசிடதை 
உள்ைது. இது, ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணய ஆதைவாெறனயின்்படி 
்ழிநடத்ேப்்படுகிைது. ைவாநிைப் பிரிவின் 
எண்ணிக்றக முடிவு செய்யப்்பட்டேன் 
அடிப்்பறடயில ்பணி நியைனத்தின் த்பவாதே 
ைவாநிைப் பிரிவுகைவாக நியமிக்கப்்படுகிைவாரகள். 
இருப்பினும, ஒன்று அலைது இரண்டு 
்பணிக்கவாைங்கள் மூன்று முேல ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு இந்ே ைவாநிைப் பிரிவு 
அலு்ைரகள் ைத்திய அரசுப் ்பணிக்கு 
ைவாற்ைப்்பட முடியும. ச்பரும்பவாைவான அறனத்து 
இந்தியப் ்பணியவாைரகள் ்பணிக்கவாைத்தில ஒரு 
முறையவா்து ைத்திய அரசுப் ்பணிக்கு 
ைவாற்ைப்்படும ்வாய்ப்பு உள்ைது. ்பைருக்கு 
ஒன்றுக்கு தைற்்பட்ட முறைகளும இவ்வாய்ப்பு 
கிறடக்கின்ைன. மூத்ே அதிகவாரிகறை 
செயைகத்துக்கு உள்ளும ச்ளியிலும 
ைவாற்றும நறடமுறை அதிகவாரபூர் நிறுத்ேம 
என்று அறழக்கப்்படுகிைது. 

இது ைத்திய ைற்றும ைவாநிை அரசின் 
கட்டுப்்பவாட்டில உள்ைது. இப்்பணிறயச ெவாரந்ே 
அதிகவாரியின் ெம்பைம ைற்றும ஓய்வூதியம 
ைவாநிை அரெவால ்ழங்கப்்படும. ஆனவால, 
அ்ரகள் மீேவான ஒழுங்கு நட்டிக்றக ஒன்றிய 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் 
ஆதைவாெறணயின் ச்பயரில ைத்திய அரெவால 
ைட்டுதை எடுக்க முடியும. இவ்திகவாரிகள் 
நியைனம செய்யப்்படும த்பவாது, ைவாநிை 
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அடிப்்பறடயில அ்ரகளுக்கு ்பணி 
ஒதுக்கப்்படுகின்ைது. ைவாநிைங்களில 
்பணிபுரியும இவ்திகவாரங்களில ைத்திய 
அரசிலும ஒன்று அலைது அேற்கு தைற்்பட்ட 
்பேவி (Tenure) கவாைத்திற்கு ்பணிபுரியைவாம. ஒரு 
்பேவிக்கவாைம என்்பது மூன்று அலைது நவான்கு 
அலைது ஐந்து ஆண்டவாக இருக்கைவாம.

இந்திய ஆட்சிப் ்பணி ்பன்முகத் ேன்றைக் 
சகவாண்டது.  இப்்பணியில அைரத்ேப்்படும 
அதிகவாரிகள் ்பலத்று்பட்ட ்பணிகறை 
தைற்சகவாள்்வாரகள்.  உேவாரணைவாக, ெட்டம 
ஒழுங்கு, ்ரி்சூல, வியவா்பவாரங்கறை 
ஒழுங்குமுறை செய்ேல, ்வாணி்பம ைற்றும 

குடிமைப் பணி நதரவுககோன தறநபோமதய மும்ற

இப்பணிககோன நபோடடி நதரவு  மூன்று 
சதோ்டரசசியோன கட்டஙகமைக 
சகோணடுள்ைது.

அ) குடிறைப் ்பணி (முேல நிறை ) தேரவு 
ஆ) குடிறைப் ்பணி (முேன்றை) தேரவு,  ைற்றும 
இ) தநரமுகத் தேரவு 

அ)  குடிமைப் பணி (முதல் நிமல ) நதரவு

இத்தேரவு இரண்டு ேவாள்கறை 
சகவாண்டுள்ைது. அவவிரண்டிலும தேரசசி 
ச்பறு்து கட்டவாயம. ஒவச்வாரு ேவாளுக்கும  
ேைவா 200 ைதிப்ச்பண்கள்.

i.  சகவாடுக்கப்்பட்டிருக்கும ்பை விறடகளுள் 
ஒன்றை தேரவு செய்யும விேத்தில இரண்டு 
தேரவுகளும அறைந்திருக்கும. இரண்டு 
ேவாள்களுக்கும ேைவா இரண்டு 
ைணித்துளிகள் ்ழங்கப்்படும.

ii.  குடிறைப் ்பணி தேரவில CSAT தேரவு ஒரு 
ேகுதித் தேர்வாகும. அதில குறைந்ே்பட்ெம  
33% ைதிப்ச்பண் ச்பறு்து அ்சியைவாகும.

iii.  தகள்விேவாள்கள் ஆங்கிைம ைற்றும இந்தி 
சைவாழிகளில அறைக்கப்்பட்டிருக்கும.

ஆ) குடிமைப் பணி (முதன்மை) நதரவு.

முேன்றை எழுத்துத்தேர்வானது கீழ்கண்ட 
ேவாள்கறை சகவாண்டிருக்கும.

இரணடு நதரசசி தோள்கள்

தோள்-அ  

(அரெறைப்பின் எட்டவா்து 
அட்ட்றணயில கூைப்்பட்டுள்ை ஏேவா்து 
ஒரு இந்திய சைவாழியிறன தேரவு எழுது்ப்ர 
தேரந்சேடுக்க த்ண்டும)

300 ைதிப்சபணகள்

தோள்-ஆ 
  ஆங்கிைம 

  ேகுதியடிப்்பறடயில கணக்கிடப்்படும 
ைதிப்ச்பண்கள்

தர்ரிமசககோன ஏழு தோள்கள்
தோள்-1

  கட்டுறர 250 ைதிப்சபணகள்
தோள்-2

  ச்பவாதுத் ேவாள் -1 (இந்திய ைரபு ைற்றும 
கைவாசெவாரம, ெமூக ைற்றும உைக ்ரைவாறு 
ைற்றும புவியியல) 250 ைதிப்சபணகள்

தோள்-3

   ச்பவாதுத் ேவாள் -2 (ஆட்சி, அரசியைறைப்பு, 
அரசியல, ெமூக நீதி ைற்றும ெர்தேெ 
உைவுகள்) 250 ைதிப்சபணகள்

தோள்-4

  ச்பவாதுத் ேவாள் -3 (சேவாழிலநுட்்பம, 
ச்பவாருைவாேவார தைம்பவாடு, ்பலலுயிர, சூழல, 
்பவாதுகவாப்பு ைற்றும த்பரிடர தைைவாண்றை)

 250 ைதிப்சபணகள்
தோள்-5

  ச்பவாதுத் ேவாள் -4 (அைசநறி, நவாணயம 
ைற்றும கூரைதி) 250  ைதிப்சபணகள்

தோள்-6

   விருப்்பப் ்பவாடம – ேவாள் 1
 250 ைதிப்சபணகள்
தோள்-7

  விருப்்பப் ்பவாடம  – ேவாள் 2
 250 ைதிப்சபணகள்

  கூட்டுத்சேவாறக (எழுத்து தேரவு)
 1750 ைதிப்சபணகள்

  ஆளுறை தெவாேறன 275 ைதிப்சபணகள்
   சைவாத்ேம 2025 ைதிப்சபணகள்
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சேவாழில, ைக்கள் நைன் ெவாரந்ே நட்டிக்றககள் 
ைற்றும ்பலத்று ்ைரசசி ்பணிகள். கவாைனி 
ஆதிக்கக்கவாை குடிறைப் ்பணிறய 
ஒப்பிடுறகயில நீதித்துறை ெவாரந்ே ்பணிகறை 
ேவிர அறனத்து ்பணிகறையும 
றகயவாளுகின்ைனர. எனத், இப்்பணி 
ச்பவாதுறைப்்பட்ட ்பணி என்ைறழக்கப்்படுகிைது.  
இப்்பணிறய ெவாரந்ே அதிகவாரிகள் எந்ே 
துறையிலும ்பணியைரத்ேப்்படைவாம.

இந்தியக கோ்ல் பணி (IPS)

இந்தியக் கவா்ல ்பணியவானது, சுேந்திர 
கவாைக்கட்டத்திற்கு முன்த்ப தேவான்றியது.  
இப்்பணி இந்திய ஆட்சிப்்பணியிலிருந்து 
இரண்டு ்ழிகளில த்று்படுகிைது.
 i)  ச்பரும்பவான்றையவான அதிகவாரிகள் 

ைவாநிைத்திதைதய ்பணிபுரிகின்ைனர.  
ஏசனனில, ைத்தியில கவா்ல துறை ெவாரந்ே 
மிகச சிை ்பணிகதை உள்ைன.  

ii)  இ்ரகளின் ஊதியம ைற்றும நிறை இந்திய 
ஆட்சிப் ்பணிறயவிடக் குறை்வானது. 

இ்ரகள் ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம மூைம தேரந்சேடுக்கப் 
்படுகின்ைனர. ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம இ.ஆ.்ப(IAS), இ.கவா.்ப(IPS), 
இ.்.்ப(IFS) ஆகிய ்பேவிகளுக்கு ச்பவாது்வான 
ஒரு தேரவின் மூைம அதிகவாரிகள் 
தேரந்சேடுக்கின்ைனர. இந்தியக் கவா்ல 
்பணிக்கு தேரந்சேடுக்கப்்பட்ட அதிகவாரிகள் 
ஐந்து ைவாே அடிப்்பறடப் ்பயிற்சி ச்பற்ை பின்னர, 
ெரேவார ்பட்தடல தேசிய கவா்ல ்பயிற்சி 
நிறையத்தில (றெேரவா்பவாத்) சிைப்புப் ்பயிற்சி 
ச்பறுகின்ைனர.  குற்ை உைவியல, குற்ைங்கறை 

கண்டுணரேல, ஊழல ேடுப்பு ைற்றும த்பரிடர 
கவாை செயல்பவாடுகள் ஆகிய்ற்றில ்பயிற்சி 
ச்பறுகின்ைனர. அ்ரகளுக்கவான ்பவாடத்திட்டம 
குற்ை உைவியல, குற்ைங்கறைத் ேடுப்்பேற்கவான 
அறிவியல உ்பகரணங்கறைக் றகயவாள்்து, 
ஊழறைத் ேடுப்்பேற்கவான முறைகள், 
சநருக்கடிகவாை நி்வாரணங்கறைக் கற்ைல 
ஆகியன உள்ைடக்கியேவாக இருக்கும. 
ஓரவாண்டு ்பயிற்சிறய நிறைவுசெய்ே பின்னர 
ேகுதிகவாண் நிறையினர தேர்வாறணயம 
நடத்தும தேரவில தேரசசி ச்பைத்ண்டும. 
பின்னர அந்ே ந்பர கவா்லதுறை உேவி 
கண்கவாணிப்்பவாைரவாக நியமிக்கப்்படுகிைவார. 
ஆனவால, இேற்கு முன் அ்ர ஓரவாண்டு ்பயிற்சி 
நிரறை நிறைவு செய்ேவாக த்ண்டும. இக்கவாை 
கட்டத்தில ஓர இைநிறை அதிகவாரி 
தைற்சகவாள்ை த்ண்டிய ்பணிகள் குறித்ே 
்பயிற்சிகள் ்ழங்கப்்படும. ்பயிற்சி நிறைவுற்ை 
பின் உேவிக் கவா்ல கண்கவாணிப்்பவாைரவாக (ASP) 
்பணியில அைரத்ேப்்படுகின்ைனர.  

இந்தியக் கவா்ல ்பணி ஓர அறனத்து 
இந்தியப் ்பணி என்்பேவால அ்ரகள் ைத்திய 
அரசு கட்டுப்்பவாட்டின் கீழ் செயல்படுகின்ைனர.  
அதே தநரம ைவாநிை ்பேவி நிறைகளில 
அைரத்ேப்்படுகின்ைனர.  இந்தியக் கவா்ல 
்பணியவானது, ைத்திய அரசின்  
உள்துறை அறைசெகத்தின் கீழ் 
தைற்்பவாரற்யிடப்்படுகிைது.  இருப்பினும, 
்பணியவாைர சகவாள்றககள் ்பணியவாைர ைற்றும 
நிர்வாக சீரத்திருத்ேங்களின் மூைதை ்றரயறை 
செய்யப்்படுகிைது. 

இந்திய ்னப் பணி

விடுேறைக்குப் பின்னர உரு்வாக்கப்்பட்ட 
ஒதர அறனத்து இந்தியப் ்பணி இந்திய ்னப் 
்பணி ஆகும. நவாடவாளுைன்ை ெட்டம 1963இன் 
கீழ் இது நறடமுறைக்கு ்ந்ேது. இேன் 
ஊதியம ைற்றும ்பணி ேகுதி ைற்ை இரு 
்பணிகளுக்கும –(இ.ஆ.்ப., இ.கவா.்ப.,) கீழவானற் 
ஆகும. இேற்கவான தேரவுகள் ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்ேவால ேனியவாக 
நடத்ேப்்படும; அற், எழுத்துத் தேரவு, 
தநரமுகத் தேரவு என இரு நிறைகறைக் 
சகவாண்டற். இது அறனத்து இந்தியப் ்பணி 
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என்ைத்பவாதிலும அேன் ேன்றை ச்பவாது்வான 
குடிறைப் ்பணி த்பவான்ைதே. ஆனவாலும, 
ேனிசசிைப்பு ஆக்கப்்பட்டதும, அதிகவாரம 
சகவாண்டதுைவாக இருக்கிைது. இப்்பணிகள் 
்பணியவாைர ைற்றும சீரதிருத்ேத்துறை மூைம 
நிர்கிக்கப்்படுகின்ைன. அறனத்து இந்தியப் 
்பணிகளுக்கவான நியைனம, ஒழுங்குமுறைகள், 
்பணி நிறைகள் ஆகியன்ற்றை இத்துறைதய 
உரு்வாக்குகிைது என்்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

நியைனம ச்பற்ை ந்பரகள் இேர அறனத்து 
இந்திய ைத்தியப் ்பணிகளுக்குத் தேரவு 
செய்யப்்பட்ட ந்பரகளுடன் மூன்று ைவாே 
அடிப்்பறடப் ்பயிற்சிகறை தைற்சகவாள்ை 
த்ண்டும. அடிப்்பறட ்பயிற்சிகறை நிறைவு 
செய்ே பின்னர ேகுதிகவாண் நிறை ்பயிற்சிகறை 
தடரவாடூனில உள்ை இந்திய ்னத் துறை 
்பயிற்சி றையத்தில இரண்டு ஆண்டுகள் 
தைற்சகவாள்ை த்ண்டும. அங்கு கடுறையவான 
்பயிற்சிகள் அளிக்கப்்படும. ்பயிற்சிறயத் 
சேவாடரந்து அேற்கவான தேரவிலும தேரசசி 
ச்பற்ை பின்னதர ்பணி ஒதுக்கப்்படும. அறனத்து 
இந்தியப் ்பணிகள் த்பவான்தை இந்திய ்னப் 
்பணிகளும பிரிவு அடிப்்பறடயிைவான ்பணி 
ஆகும. ைத்திய ்பணிகளில ஓரவாண்டு 
ைவாற்றுப்்பணியவாைரவாக ்பணி செய்ே பின்னர 
அ்ர்ர பிரிவு ைவாநிைங்களுக்கு 
அனுப்்பப்்படு்ர. 

பிை அறனத்து இந்தியப் ்பணிகள் த்பவால 
இலைவாைல ைத்திய குடிறைப் ்பணிகள் ைத்திய 
அரசின் ேனிக் கட்டுப்்பவாட்டின் கீழ் ் ருகின்ைன. 
இேன் உறுப்பினரகள் ைத்திய அரசில இருந்தே 
நியமிக்கப்்படுகின்ைனர. ைத்திய அரசின் 
குடிறைப் ்பணிகள் நிறு்ப்்பட்ட ்பணிகைவான 
ைத்திய குடிறைப் ்பணிகளும நிறு்ப்்பட்ட 

குடிறைப் ்பணிகளுக்கு ச்ளியில 
உரு்வாக்கப்்படும குடிறைப் ்பணிகறையும 
உள்ைடக்கியது ஆகும; இற் ச்பவாது ைத்தியப் 
்பணிகைவாகத் சேவாகுக்கப்ச்பறுகின்ைன. இற் 
இரண்டுதை பிரிவுகள் 1,2,3 ைற்றும 4 என 
கீழிைக்க நிறை ்பணிநிறையிடங்கறைக் 
சகவாண்டுள்ைன. 

இரண்டு குடிறைப் ்பணிகளுக்கும 
நியைன அதிகவார அறைப்பு ஒன்றுேவான் 
என்்பேவால அறனத்து இந்திய ்பணிகள், ைத்திய 
குடிறைப் ்பணிகள் என இரு பிரிவுகள் 
்றகப்்படுத்ேல ஏன் எனக் தகட்கைவாம. 
ஆனவால, ஒதர ஒரு முக்கிய த்று்பவாடு 
கவாணப்்படுகிைது. அது என்னச்ன்ைவால, 
அறனத்து இந்திய ்பணிகளின் கீழ் ைத்திய 
அரசு, ைவாநிை அரசுகள் இரண்டின் கீழும 
்பணியவாற்ை தநரிடும. தைலும, இந்திய ஆட்சிப் 
்பணி அதிகவாரிகள் எந்ே ்பணிக்கும 
நியமிக்கப்்படைவாம. ஆனவால, ைத்திய அரசு 
ச்பவாதுப் ்பணிகள் குறிப்பிட்ட ்பணிகளுக்கு 
ைட்டுதை நியமிக்கப்்படுகின்ைன. இேன் மூைம 
த்று்பவாடு நியவாயப்்படுத்ேப்்படுகிைது,

பணி அைரத்தல்

ைத்திய அறனத்து இந்தியக் குடிறைப் 
்பணித் தேரவுகைவால ் குப்பு I ைற்றும II ெவாரந்ே 
அதிகவாரிகள் ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம மூைம 
்பணியைரத்ேப்்படுகின்ைனர. 

இந்திய ச்ளியு்றவுப் பணிகள்

ைத்திய குடிறைப் ்பணிகள் ்குப்பு 1 – 
பிரிவின்கீழ் ்ரும இந்திய ச்ளியுைவுப் 
்பணிகள் நவாட்டு விடுேறைக்குப் பின்னர 
உரு்வாக்கப்்பட்டற் ஆகும. இப்்பணிகள் 
முழுறையும ைத்திய அரசின் கட்டுப்்பவாட்டின்கீழ் 
்ரு்பற். அறனத்து இந்தியக் குடிறைப் 
்பணிகள் தேரவுகளில தைல நிறைத் தேரவுகள் 
மூைம தேரந்சேடுக்கப்்படுகின்ைனர. ைத்தியக் 
குடிறைப் ்பணிகளிதைதய மிக உயரந்ே 
கவுர்மும, ேகுதிநிறையும, ஊதியமும, 
ஆேவாயமும சகவாண்டற் இந்திய ச்ளியுைவுப் 
்பணிகள் ஆகும. இப்்பணிகளில 
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நியமிக்கப்்படு்ப்ரகள் உள்நவாட்டிலும அயல 
நவாடுகளின் தூேரகங்களிலும ்பணியவாற்ைக் 
கடறைப்்பட்ட்ரகள்.  இத்துறை இந்திய 
ச்ளியுைவு அறைசெகத்ேவால 
நிர்கிக்கப்்படுகிைது. இந்திய ச்ளியுைவுப் 
்பணியவாைரகள் நிர்வாகத்தில ைத்தியப் 
்பணியவாைர துறையும ்பங்சகடுக்கிைது. ைத்திய 
நிதி அறைசெத்தின் ்பணியவாைரகறையும 
நிர்கிக்கும இத்துறை ச்ளியுைவுப் 
்பணியவாைரகளின் ்பணி ்றரகறையும ஊதிய 
அைகுகறையும இேர நிதி அமெங்கறையும 
்றரயறை செய்கிைது. ெலுறககள், ்படிகறைப் 
ச்பவாறுத்ே்றரயில இேர துறைப் 
்பணியவாைரகறைவிட ச்ளியுைவுப் 
்பணியவாைரகள் மிகவும அதிரஷ்டெவாலிகள் 
ஆ்ர.

அன்னிய நவாட்டுப் ்படிகள் ச்பை இ்ர 
ேகுதியவான்ரகள். இது கீழ்க்கவாணும 
நிறைகளில ்ழங்கப்்படுகின்ைன: அ) உள்ளூர 
்வாழ்க்றகச செைவு ஆ) இேர தேற்யவான 
செைவுகளுக்கவான ்படிகள் அ்ரகள் 
உள்நவாட்டில ்பணியவாற்றினவாலும அயல நவாட்டில 
்பணியவாற்றினவாலும உள்நவாட்டில அ்ருக்கு 
நிகரவான ்பணியிடங்களில ்பணியவாற்றும 
்பணியவாைரக்களுக்கு அனுைதிக்கப்்பட்ட 
விேத்திதைதய அனுைதிக்கப்்படும; கூடுேல 
செைவினங்கறைப் ்பணியவாைரகதை ஏற்க 
த்ண்டும. இ) அயலநவாடுகளின் 
்பணியிடங்களில ்பணியவாற்றும 
்பணியவாைரகளின் பிரதிநிதித்து் 
செைவினங்கள் அயல நவாடுகளில ஒரு  
ேனியவாக எதிரசகவாள்ளும வீேத்திதைதய  
அ்ரது அலு்ைக நிறைத் ேகுதியினவால 
்ழங்கப்்படும. 

இந்திய ச்ளியுைவுப் ்பணிகளுக்கு 
தேரந்சேடுக்கப்்படு்ப்ரகள் மூன்று ஆண்டுகள் 
்பயிற்சி தைற்சகவாள்ை த்ண்டும. குறிப்பிட்ட 
கவாைத்துக்கு அ்ர ஒரு ைவா்ட்டத்தேவாடு 
இறணக்கப்்பட்டு நறடமுறைப்்பணிகளில 
்பயிற்சி தைற்சகவாள்்வார. தைலும, செயைகப் 
்பயிற்சியும ஒரு குறிப்பிட்ட கவாைத்துக்குப் ச்பை 
த்ண்டும.

6.3.3 ஒன்றிய அரசுப் பணியோைர 
நதர்ோமணயம் – அமைப்பு, 
அதிகோரஙகள், பணிகள் ைறறும் விதிகள்

்ரலோறறுப் போரம்

இந்தியவாவில அரசு ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம உரு்வா்ேற்கவான வித்து 
எப்த்பவாது நடப்்பட்டது என்ைவால  1919 ைவாரச 5 
அன்று இந்திய அரெறைப்பு சீரதிருத்ேப்்பட்ட 
நவாறை குறிப்பிடைவாம. அப்த்பவாது அரசு 
அறிவித்ே முேல சீரதிருத்ேங்களில சிை 
நிரந்ேரைவான அரசு ்பணிகளுக்கு 
ஒழுங்குமுறைகளுடன் கூடிய நியைன 
முறையின் தேற் உணரப்்பட்டு, இேற்கவான 
நிரந்ேர ்பணி ஆறணய அறைப்பிறன 
உரு்வாக்கப் ்பரிந்துறரக்கப்்பட்டது. இேன்்படி 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம அறைக்க 
இந்திய அரெவாங்கச ெட்டம, 1919 உறுப்பு 96(சி) 
்ழி்குத்ேது. இேன்்படி ஆளுநரகள் குழு 
உறுப்பினரகள் ைற்றும அரசு செயைர 
உரு்வாக்கும விதிகளின்்படி இந்திய அரசு 
்பணியவாைரகள் நியைனங்களும 
கட்டுப்்பவாடுகளும தைற்சகவாள்ைப்்பட 
த்ண்டும என அசெட்டம சேளிவு்படுத்தியது. 

ெட்டம நிறைத்ற்ைப்்பட்ட பின்னர, 
தேர்வாறணயம அறைப்பு, செயல்பவாடுகள், 
குறித்து ்பை ைட்டங்களில சேவாடர 
ஆதைவாெறனகள் தைற்சகவாள்ைப்்பட்ட 
பின்னரும ஒருமித்ே கருத்து உரு்வாகவிலறை. 
சேவாடரந்து தீரவுகவாண லீ ஆறணயம என 
அறழக்கப்்படும ரவாயல ஆறணயம 
உரு்வாக்கப்்பட்டது. லீ ஆறணயம ேைது 
அறிக்றகறய 1924இல ்ழங்கியது. ஒரு 
ெட்டப்பூர் அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
இந்திய அரெவாங்கச ெட்டம, 1919-இன் ்படி 
ேவாைேமின்றி உரு்வாக்கப்்பட த்ண்டும என 
ஆறணயம ஆறணயிட்டது.

Union Public Service Commission
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இந்திய அரெவாங்கச ெட்டம 1919 உறுப்பு 
96(சி) ்படியும, உடனடியவாக தேர்வாறணயம 
அறைக்க லீ ஆறணயம ஆறணயிட்டேன் 
்படியும இந்தியவாவில முேல முறையவாக அரசுப் 
்பணியவாைரகள் தேர்வாறணயம 01. 10. 1926ல 
அறைக்கப்்பட்டது. இந்ே ஆறணயம ஒரு 
ேறை்ரும நவான்கு உறுப்பினரகளும 
சகவாண்டிருந்ேது. ஐக்கிய ரவாஜ்ஜியத்தின் 
உள்துறை குடிறைப் ்பணிகள் உறுப்பினர  
ெரரவாஸ் ்பவாரக்கர முேல ேறை்ரவாக 
நியமிக்கப்்பட்டவார. 

இந்திய அரெவாங்கச ெட்டம, 1919, உறுப்பு 
96 (சி) துறணப்பிரிவு (2)ன் கீழ் ் ழங்கப்்பட்டுள்ை 
விதிகளின் ்படி அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம (்பணிகள்) விதிகள், 1926  
உரு்வாக்கப்்பட்டது. இந்திய அரெவாங்கச ெட்டம, 
1935 தைலும விரிவு ்படுத்ேப்்பட்ட கூட்டவாட்சி 
(ைத்திய) ைற்றும ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயங்கள் உரு்வாக ்ழி்குத்ேது. 
இேன்்படி அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
கூட்டவாட்சி (ைத்திய) ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயைவாக 01. 04. 1937ல ைவாறியது.

இந்திய அரெறைப்பு செயலமுறைக்கு 
்ந்ே ென்ரி 26, 1950 அன்று கூட்டவாட்சி 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம என ச்பயர 
ைவாற்ைப்்பட்டது. அரெறைப்பு உறுப்பு 378 (1)ன் 
கீழ் கூட்டவாட்சி ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் 
ேறை்ர, உறுப்பினரகள் ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர, 
உறுப்பினரகைவாக ஆனவாரகள்.   

ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம இந்திய அரெறைப்பு உறுப்பு 
315இன்்படி உரு்வாக்கப்்பட்ட அரெறைப்பு 
நிறு்னம ஆகும. தேர்வாறணயம ஒரு 
ேறை்ர, 10 உறுப்பினரகறைக் சகவாண்ட 
அறைப்பு ஆகும. த்பவாட்டித்தேரவுகள், தநரமுகத் 
தேரவுகள் மூைம ்பணியவாைரகள் நியைனம, 
்பேவி உயரவு ைற்றும அயலநவாட்டுப் ்பணி 
ைவாறுேலகளுக்கவான ச்பவாருத்ேைவான 
அறிவுறரகள் ்ழங்கு்து, ்பலத்று அரசு 
்பணிகள் நியைனங்கள் குறித்து அரசு தகவாரும 

ஆதைவாெறனகள் ்ழங்கு்து, நியைன விதிகள் 
உரு்வாக்கம, திருத்ேம தைற்சகவாள்்து, 
்பலத்று குடிறைப் ்பணிகளுக்கவான நடத்றே 
விதிகள் உரு்வாக்கு்து, கூடுேல சிைப்பு நிறை 
ஓய்வூதியம, ்ழக்குச செைவுகள் அளித்ேல 
த்பவான்ை வி்கவாரங்களில ஆதைவாெறன 
்ழங்கு்து, விைக்கம தகவாரி குடியரசு 
ேறை்ரவாலும ைவாநிை அரசுகளின் 
ஆளுநரகளும அனுப்்பப்்படும வி்ரங்களுக்கு 
ஆதைவாெறனகள் ்ழங்கு்து, ேவிர ்பணி 
நியைனம சேவாடர்பவாக அரசு தகவாரும அறனத்து 
வி்ரங்கறையும ் ழங்கு்து ஆகிய ்பணிகறை 
தேர்வாறணயங்களுக்கு அரெறைப்பு 
ச்பவாறுப்்பளித்துள்ைது. 

அரெறைப்பு ச்பவாறுப்்பளித்துள்ை 
அறனத்துக் கடறைகறையும ஆற்ை ஒரு 
செயைர ேறைறையில எண்ணற்ை 
அலு்ைரகள் / ஊழியரகறைக் சகவாண்ட ஒரு 
செயைகம மூைம தேர்வாறணயங்கள் 
இயங்குகின்ைன. ஆறணய செயைகத்தின் 
நிர்வாகச செயல்பவாடுகளுடன் ஆறணயத் 
ேறை்ர, உறுப்பினரகள் ைற்றும ஆறணய 
அலு்ரகள்/ ஊழியரகள் சேவாடர்பவான 
அறனத்துப் ்பணியவாைர வி்கவாரங்கறையும 
ஆறணய நிர்வாகப் பிரிவு தைற்சகவாள்ை 
த்ண்டும. 

ஒன்றிய அரசுப் பணியோைர 
நதர்ோமணயத்தின் சட்டப்பூர் க்டமைகள்

இந்திய அரெறைப்பு உறுப்புகள் 320, 
321இன் ்படி ்ழங்கப்்பட்டுள்ை ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ெட்டப்பூர் 
கடறைகள் ்ருைவாறு

1.  த்பவாட்டித் தேரவுகள் மூைம நியைனங்கள்

2.  தநரகவாணலகள் மூை நியைனங்கள் 

3.  ்பேவி உயரவு ைற்றும அயலநவாட்டுப் ்பணி 
ைவாறுேலகளுக்கவான ச்பவாருத்ேைவான 
அறிவுறரகள் ்ழங்குேல

4.  ்பலத்று அரசு ்பணிகள் நியைனங்கள் 
குறித்து அரசு தகவாரும ஆதைவாெறனகள் 
்ழங்கு்து, நியைன விதிகள் உரு்வாக்கம, 
திருத்ேம தைற்சகவாள்்து, ்பலத்று 
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குடிறைப் ்பணிகளுக்கவான நடத்றே விதிகள் 
உரு்வாக்கு்து,

5.  ்பலத்று குடிறைப் ்பணிகள் சேவாடர்பவான 
ஒழுங்கு நட்டிக்றககள்

6.  கூடுேல சிைப்பு நிறை ஓய்வூதியம, ்ழக்குச 
செைவுகள் அளித்ேல

7.  குடியரசுத்ேறை்ரவால    தேர்வாறணயத்துக்கு 
அனுப்்பப்்படும அறனத்து வி்கவாரங்கள் 
குறித்தும ஆதைவாெறனகள் ்ழங்கு்து

8.  ்பணி நியைனம சேவாடர்பவாக அரசு ைற்றும 
ைவாநிை ஆளுநரகள் தகவாரும அறனத்து 
வி்ரங்கறையும ்ழங்கு்து

நியைனஙகள் கீழககோணும் �ோன்கு ் ழிகளில் 
ஒன்றில் நைறசகோள்ை ந்ணடும்

1. தநரடி நியைனம
2. ்பேவி உயரவு
3. இந்திய ச்ளியுைவுப் ்பணி / இறணப்பு
4.  இரண்டும இறணந்ே முறை  

(ச்ளியுைவுப் ்பணி + இறணப்பு)

ந�ரடி நியைனம்

தநரடி நியைனங்கள் ச்பரும்பவாலும 
கீழ்க்கவாணும இரு ்ழிகளில  
நறடச்பறுகின்ைன

1. த்பவாட்டித் தேரவுகள் மூைம

2.  தேரவு மூைம ்பலத்று குடிறைப் / 
்பவாதுகவாப்புப் ்பணிகளுக்கு நவாட்டின் ்பை 
இடங்களில அறைந்துள்ை தேரவு 
றையங்களில கீழ்க்கவாணும தேரவுகறை 
ஆறணயம நடத்துகிைது.

i.  குடிறைப் ்பணிகள் (அடிப்்பறட நிறை) தேரவு

ii.  குடிறைப் ்பணிகள் (முேன்றை நிறை) தேரவு

iii.  ச்பவாறியியல ்பணிகள் தேரவு

iv.  ஒருங்கிறணந்ே ைருத்து்ப் ்பணிகள் தேரவு

v.  இந்திய ்னப் ்பணிகள் தேரவு

vi.  நிைவியைவாைர தேரவு

vii.  இந்திய ச்பவாருளியல ்பணிகள் / இந்திய 

புள்ளியியல ்பணிகள் தேரவு

viii.  சிைப்பு நிறை ரயிலத் ்பயிற்சியவாைர தேரவு 
(ஒரு ஆண்டு விட்டு ஒரு ஆண்டு)

ix.  ஒருங்கிறணந்ே ்பவாதுகவாப்புப்்பறடகள் தேரவு 
(ஆண்டு தேவாறும)

x.  தேசியப் ்பவாதுகவாப்பு அகவாேமி, தந்ல  
(கடல ்பறட) அகவாேமி தேரவு  
(இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை)

xi.  ைத்தியக் கவா்ல ்பறடகள்  
(உேவி கைவாண்சடன்ட்) தேரவு

xii.  பிரிவு அலு்ைர / சுருக்சகழுத்ேர 
(கிதரட் பி / கிதரட் 1) 

xiii.  துறை்வாரி த்பவாட்டித் தேரவுகள்

த்பவாட்டித் தேரவுகள் கவாை அட்ட்றண 
எமபிைவாய்சைண்ட் நியூஸ், தரவாஜ்கர ெைவாசெவார 
இேழ்களில ச்ளியவாகிைது. எதிர்ரும 
தேரவுகளின் ச்பயரகள், அறிவிப்்பவாறன 
ச்ளியவாகும தேதி, விண்ணப்பிக்கும கறடசி 
நவாள், தேரவு நவாள் ஆகிய ேக்லகள் ச்கு 
முன்்பவாக ச்பரும்பவாலும முந்றேய ஆண்டு 
அக்தடவா்பர ைவாேதை அறிவிக்கப்்படுகிைது.

சபண விணணப்பதோரரகளுககு நதரவுக 
கட்டணத்தில் இருந்து விலககு

15. 07. 2009 ச்ளியவான டி.ஓ.பி.டி 
கடிேம எண் 36020/ 03/ 2009 ்படி ஆறணய 
தேரவுகளுக்கவான கட்டணத்தில இருந்து 
ச்பண் விண்ணப்்பேவாரரகளுக்கு கட்டண 
விைக்கு அளிக்கப்்பட்டுள்ைது. 
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அரசமைப்பு  உறுப்புகள்

உறுப்பு 315 ஒன்றிய, ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயங்கள்

உறுப்பு 316 உறுப்பினர நியைனம, ்பேவிக் கவாை ்ரமபு

உறுப்பு 317 தேர்வாறணயம உறுப்பினர நீக்கம ைற்றும இறட நீக்கம

உறுப்பு 318
தேர்வாறணயம உறுப்பினரகள், ஊழியரகளுக்கவான ஒழுங்குமுறைகறை 
உரு்வாக்குேல

உறுப்பு 319 நட்டிக்றகக்குள்ைவாகும உறுப்பினரகள் ்பணியில சேவாடர்றேத் ேடுத்ேல

உறுப்பு 320 தேர்வாறணயம ்பணிகள்

உறுப்பு 321 தேர்வாறணயம ்பணிகறை விரி்வாக்கம செய்யும அதிகவாரம

உறுப்பு 322 தேர்வாறணயம செைவினங்கள்

உறுப்பு 323 தேர்வாறணயம அறிக்றககள்

6.3.4  ைோநில அரசுப் பணியோைர 
நதர்ோமணயம்

ைத்தியில ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம இருப்்பதுத்பவால ஒரு 
ைவாநிைத்தில அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயமும இயங்குகிைது. ஒன்றிய 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம அறைய 
்ழி்குத்ே அரெறைப்பு உறுப்புகதை  
(315 முேல 323 ்றர) இேற்கும ்ழி  
்குக்கிைது. அறைப்பு, உறுப்பினரகள் 
நியைனம, நீக்கம, அதிகவாரம, ்பணிகள் ைற்றும 
சுேந்திரத்ேன்றை அறனத்தும அரெறைப்பு 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயங்களுக்கும ்ழங்குகிைது. 

அமைப்பு

ஒரு ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம ஆளுநரவால நியமிக்கப்்பட்ட 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகறைக் 
சகவாண்டிருக்கும. ஆறணயத்தின் உறுப்பினர 
எண்ணிக்றகறய அந்ேந்ே அரசுகதை நிரணயம 
செய்துசகவாள்ை அரெறைப்பு அனுைதிக்கிைது. 
ஆனவால, அது ஆளுநரின் அதிகவாரத்துக்கு 
உட்்பட்டது. தைலும, ஆறணய உறுப்பினரகளில 
்பவாதி த்பர ைத்திய ைவாநிை அரசுகளின் 
நிர்வாகத்தில 10 ஆண்டுகள் ்பணியவாற்றியிருக்க 
த்ண்டும என்ை நி்பந்ேறன ேவிர உறுப்பினரகள் 
ேகுதி குறித்து அரெறைப்பு எதுவும கூைவிலறை. 
தைலும ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகளின் 
்பணி நிறைகள் குறித்து ஆளுநதர ்றரயறை 
செய்துசகவாள்ை அனுைதி ்ழங்குகிைது.

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகள் ்பேவிக்கவாைம 
ஆறு ஆண்டுகள் அலைது 62 ்யது இதில எது 
முந்தியதேவா அது ஆகும. ஆனவால ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தில இந்ே ்யது 
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்ரப்பு 65 ஆகும. அதேதநரம ஆளுநருக்கு 
முறைப்்படி ்பேவி விைகல கடிேம அளிப்்பேன் 
மூைம ்பேவி விைக முடியும. 

கீழ்க்கவாணும இரண்டு சூழ்நிறைகளில 
தேர்வாறணய உறுப்பினரகளில ஒரு்றர 
ேற்கவாலிக உறுப்பினரவாக ஆளுநர நியைனம 
செய்ய அனுைதிக்கப்்படுகிைவார:
அ.  ேறை்ர ்பேவி கவாலியவாக இருக்கும த்பவாது

ஆ.  ஏற்கனத் ேறை்ர ்பேவியில  
இருப்்ப்ரவால ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத் ேறை்ர அலு்லகறை 
நிறைவு செய்ய இயைவாே சூழ்நிறை 
உரு்வாகுமத்பவாது. புதிய ேறை்ர 
நியமிக்கப்்படும ்றர அலைது ஏற்கனத் 
்பேவியில இருக்கும ேறை்ர ேனது 
அலு்லகறை தைற்சகவாள்ளும சூழ்நிறை 
உரு்வாகும ்றர ேற்கவாலிக ேறை்ர 
ேறை்ர அலு்லகறை தைற்சகவாள்ை 
அனுைதிக்கப்்படு்வார.

நீககம்

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயதின் ேறை்ர, உறுப்பினரகள் 
ஆளுநரவால நியமிக்கப்்பட்ட த்பவாதும 
குடியரசுத்ேறை்ரவால ைட்டுதை ஒரு்றர நீக்க 
முடியும (ஆளுநரவால அலை). ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத் ேறை்ர, 
உறுப்பினரகறை நீக்கும முறையிதைதய ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயதின் ேறை்ர, 
உறுப்பினரகறையும குடியரசுத்ேறை்ர 
நீக்கைவாம. அற் ்ருைவாறு: 
அ.  சநவாடித்துப்த்பவாேல அலைது கடனில 

தைவாெடி
ஆ.  ேனது அலு்ைகப் ்பணிகளுக்கு ச்ளிதய 

ஊதியம ச்பறும ஊழியரவாகப் ்பணியவாற்றும 
த்பவாது 

இ.  உடல நைம குறைவு கவாரணைவாக ஒரு்ரவால 
அலு்ைகப் ்பணிகறை தைற்சகவாள்ை 
இயைவிலறை என குடியரசுத்ேறை்ர 
கருதுமத்பவாது. 

இற்ேவிர முறைதகடு குற்ைத்தின் கீழும 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர அலைது உறுப்பினரகறை 

குடியரசுத்ேறை்ர நீக்க முடியும. 
இருந்ேத்பவாதும இந்ே வி்கவாரத்தில உசெ 
நீதிைன்ைத்தின் கருத்துறர தகட்டும 
குடியரசுத்ேறை்ர செயல்படைவாம. இேறன 
விெவாரித்ே உசெ நீதிைன்ைம நீக்கத்துக்கவான 
கவாரணத்றே உறுதி செய்ேவால 
அேனடிப்்பறடயிலும குடிரசுத்ேறை்ர நீக்கம 
செய்்வார. அரெறைப்பு ்ழங்கியுள்ை 
உறுப்புகளின் ்படி உசெ நீதிைன்ைம இந்ே 
வி்கவாரத்தில ்ழங்கும ஆதைவாெறன 
குடியரசுத்ேறை்ரின் முடிற்க் 
கட்டுப்்படுத்தும. இருந்ேத்பவாதும, உசெ நீதிைன்ை 
விெவாரறண நறடச்பறும கவாைத்தில ைவாநிை 
ஆளுநர குடிரசுத்ேறை்ரின் நீக்கத்றே நிறுத்தி 
ற்த்து ்பணி இறட நீக்கம ைட்டும செய்யைவாம. 

தைலும, இப்ச்பவாறுத்ேப்்பவாட்டில 
அரெறைப்பு ‘ே்ைவான நடத்றே’ எனும 
செவாலைவாடறைப் ்பயன்்படுத்துகிைது. ஒரு 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் 
ேறை்ர அலைது ஏதேனும உறுப்பினரகள் 
ே்ைவான நடத்றேயில ஈடு்படும குற்ைத்தில 
ஈடு்படு்வாரகைவானவால என கூறுகிைது. அ்ர 
அ) ைத்திய அலைது ைவாநிை அரசின் ஏதேனும 
குறிப்பிட்ட ஒப்்பந்ேம, உடன்்படிக்றகயில 
ஆர்ம கவாட்டு்ப்ரவானவால, ஆ) இத்ேறகய 
ஒப்்பந்ேம அலைது உடன்்படிக்றகயில 
்பங்தகற்்பேன் மூைம உறுப்பினர ்ரு்வாய் 
அலைவாைல கூடுேல ்ரு்வாய் அலைது இேர 
உறுப்பினரகளுடன் இறணந்து ஆேவாயம 
கிறடக்கும என்று கூறுகிைது. 

சுதந்திரத் தன்மை

ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம த்பவான்தை ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயங்களும 
சுேந்திரைவாகச செயல்படு்றே உறுதி 
செய்யவும ்பவாகு்பவாடவான செயல்பவாடுகளில 
இருந்து ்பவாதுகவாக்கவும அரெறைப்பு 
உறுப்புகளில ் ழி்றககள் செய்யப்்பட்டுள்ைன. 
அற் பின்்ருைவாறு:
அ.)  அரெறைப்பில கூைப்்பட்டுள்ை முறைகளில 

அலைது ்ழிகளில நடந்துசகவாண்டவால 
ைட்டுதை ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத் ேறை்ர அலைது 
உறுப்பினரகறை குடியரசுத்ேறை்ர நீக்க 
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முடியும. இேனவால அ்ரகள் ்பேவிக்கவாைம 
உறுதிப்்படுத்ேப்்படுகிைது. 

ஆ.)  ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகள் ்பணி 
நிறைகள் ஆளுநரவால முடிவு 
செய்யப்்படுகின்ைன எனினும ்பேவி 
நியைனத்துக்குப் பின்னர அ்ரது ெவாேகைற்ை 
நிறைறைக்கு ஏற்்ப ைவாறுேல செய்ய இயைவாது.

இ.)  ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகளின் 
ஊதியம, ெலுறககள், ஓய்வூதியம என 
அறனத்தும அரசின் சேவாகுப்பு நிதியில 
இருந்து ்ழங்கப்்பட த்ண்டும. இேனவால 
ெட்டைன்ைங்களில நிறைத்ற்ைப்்பட 
த்ண்டியதிலறை.

ஈ.)  ஒரு ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத் ேறை்ர (நீக்கப்்படுமத்பவாது) 
ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் அலைது ஏதேனும  ஒரு 
ைவாநிைத்தின் தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர 
அலைது உறுப்பினரவாக நியைனம ச்பரும 
ேகுதியுறடய்ரவாகிைவார. ஆனவால, அரசின் 
த்று ்பேவிகளுக்கு நியமிக்கப்்பட முடியவாது. 

உ.)  ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர ைற்றும 
உறுப்பினரகள் தேர்வாறணயத்தில ஒரு 
முறை ்பேவி ்கித்ேபின்னர மீண்டும அதே 
்பேவியில ைறு நியைனமசெய்யப்்பட 
முடியவாது. அேவா்து இரண்டவா்து முறை 
அப்்பேவியில நியமிக்கப்்பட முடியவாது. 

பணிகள்

ைத்திய அரசுப் ்பணியிடங்கள் சேவாடரபில 
ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
தைற்சகவாள்ளும ்பணிகள் த்பவான்தை ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியிடங்கள் சேவாடரபில அறனத்து 
்பணிகறையும ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம ்ழங்குகிைது. அற் 
பின்்ருைவாறு:
அ.  ைவாநிை அரசுப் ்பணியிடங்களுக்கவான 

தேரவுகள் நடத்து்து

ஆ.  ்பணியவாைர தைைவாண்றை சேவாடர்பவாக 
கீழ்க்கவாணும ஆதைவாெறனகள் 
்ழங்குகிைது

1.  குடிறைப் ்பேவிகள், குடிறைப் ்பணிகள் 
சேவாடர்பவான அறனத்து ்பணிகளுக்கவான 
நியைன முறைகள்.

2.  குடிறைப் ்பணிகள் ைற்றும ்பேவிகளுக்கவான 
நியைனங்கள், ்பேவி உயரவுகள், இேர 
துறைகளுக்கு ்பணியிட ைவாறுேலகள் 
த்பவான்ை்ற்றில தகவாட்்பவாடுகள் கடுறையவாகப் 
பின்்பற்ைப்்படுேல

3.  குடிறைப் ்பணிகள் / ்பேவிகளுக்குப் 
ச்பவாறுத்ேைவான ந்பரகள் நியைனம. 
ைவாறுேலிலும இதே நிறை. அயலநவாட்டுப் 
்பணிகள் ைவாறுேலகளிலும ச்பவாறுத்ேைவான 
ந்பரகள்.  ்பேவி உயரவுக்கவான  
்பரிந்துறரகறை சேவாடரபுறடய துறைகள் 
தேர்வாறணயத்துக்கு அனுப்பி ஒப்புேல ச்பை 
த்ண்டும.

இ.)  ஒரு ைவாநிை அரசில ்பணியவாற்றும 
்பணியவாைரகளின் ்பணியிறனப் ்பவாதிக்கும 
்றகயில தைற்சகவாள்ைப்்படும ஒழுங்கு 
நட்டிக்றககள்

  எசெரிக்றக விடுத்ேல

  ஊதிய உயரவு பிடித்ேம 

  ்பேவி உயரவு நிறுத்ேம

  இழப்ற்ப ஈடு செய்ேல

  கீழ்நிறைப் ்பணிக்கு இைக்குேல

  கட்டவாய ஓய்வு

  ்பணியில இருந்து விைக்குேல

  ்பணியில இருந்து நீக்குேல

ஈ.)  ஒரு குடிறை ஊழியர ேைது கடறைகளில 
இருந்து ே்றியேற்கு எதிரவாக எடுக்கப்்பட்ட 
ெட்ட நட்டிக்றககறை எதிரசகவாள்ை அந்ே 
ஊழியர தைற்சகவாள்ளும ெட்ட 
நட்டிக்றககளுக்கவான செைவுகள்

உ.)  ்பணியின் த்பவாது ஏற்்படும கவாயங்கள் 
கவாரணைவாக ஓய்வூதியம ்ழங்கக் தகவாரும 
எவவிேைவான தகவாரிக்றககள்; அலைது 
சேவாடரபில தகவாரப்்படும ஏதேனும சேவாறக.

ஊ.)  ்பணியவாைர தைைவாண்றை சேவாடர்பவான 
இேர அறனத்து வி்கவாரங்கள்
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இந்ே வி்கவாரங்களில ஒரு ைவாநிை அரசு 
ேைது ைவாநிை ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துடன் 
கைந்ேவாதைவாசிக்கவிலறை எனில ்பவாதிக்கப்்பட்ட 
அரசு ்பணியவாைருக்கு நீதிைன்ைமும தீரவு 
்ழங்க இயைவாது என உசெ நீதிைன்ைம 
தீரப்்பளித்திருக்கிைது. அேவா்து, 
தேர்வாறணயத்துடன் கைந்ேவாதைவாசிப்்பது 
அலைது தேர்வாறணய ஆதைவாெறன இலைவாைல 
செயல்படு்து ஆகிய ேருணங்களில ைவாநிை 
அரசின் நட்டிக்றககறை நீதிைன்ைங்கைவால 
ரத்து செய்ய இயைவாது என்்பது இேன் 
ச்பவாருைவாகும. இேனவால, தைற்கூறியற் 
்ழிகவாட்டுேலகைவாகக் சகவாள்ைப்்பட 
த்ண்டுதைசயவாழிய ெட்டப்பூர்க் கடறையவாகக் 
சகவாள்ைப்்படக் கூடவாது. அேவா்து தைதை 
குறிப்பிட்ட வி்கவாரங்களில ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துடன் ஆதைவாசிக்க 
த்ண்டும என்்பது ்ழிகவாட்டு சநறிகள்ேவாம; 
ெட்டப்பூர் கடறைகள் அலை. இதேத்பவாை, 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
தேரவு செய்துள்ைது என்்பேவாதைதய அந்ே 
ந்பருக்கு ்பணி ்ழங்கு்து உரிறை என்று தகவார 
முடியவாது என்றும நீதிைன்ைம 
உத்ேரவிட்டுள்ைது. இருந்ேத்பவாதும அரசு 
நியவாயைவாகவும ்பவாகு்பவாடற்றும நடந்துசகவாள்ை 
த்ண்டும என எதிர்பவாரக்கப்்படுகிைது. 

அரசுப் ்பணிகள் சேவாடர்பவாக ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துக்கு 
ஒதுக்கப்்படும கூடுேல ச்பவாறுப்புகறை ைவாநிைச 
ெட்டைன்ைங்கள் முடிவு செய்கின்ைன. ைவாநிைச 
ெட்டைன்ைங்கள் மூைம உள்ைவாட்சி ்பணியவாைர 
நியைனம, ச்பருநிறு்ன அறைப்புகள் ைற்றும 
அரசு நிறு்னங்களுக்கு ்பணியவாைரகள் 
நியைனம செய்்து சேவாடர்பவான கூடுேல 
ச்பவாறுப்புகறையும ஒரு ைவாநிை அரசு ேைது 
தேர்வாறணயத்துக்கு அளிக்க முடியும. 
ைவாநிைச ெட்டைன்ைத்தில ெட்டம இயற்று்ேன் 
மூைம ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் அதிகவார ்ரமபுகள் 
விரி்வாக்கம செய்யப்்படுகிைது. 

ேைது செயல்பவாடுகள் குறித்ே 
ஆண்டறிக்றகறய ஆண்டுதேவாறும ைவாநிை 

அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம ைவாநிை 
ஆளுநரிடம அளிக்கிைது. இந்ே அறிக்றகறயப் 
்பரிசீலித்து தேர்வாறணயத்தின் 
ஆதைவாெறனகள் ஏன் ஏற்கப்்படவிலறை 
என்்பேற்கவான கவாரண – கவாரிய விைக்கங்களுடன் 
கூடிய ேைது விைக்கத்துடன் ைவாநிைச 
ெட்டைன்ைத்தின் இரு அற்களிலும ஆளுநர 
முன் ற்ப்்பவார. 

்ரம்புகள்

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் நிர்வாக ்ரமபுக்கு 
ச்ளியிலும சிை வி்கவாரங்கள் 
நிறுத்ேப்்படுகின்ைன. அேவா்து இவ 
வி்கவாரங்களில ைவாநிை அரசு ேைது 
தேர்வாறணயத்தின் ஆதைவாெறனகறைப் ச்பை 
த்ண்டியதிலறை. அற் ்ருைவாறு
அ.)  பிற்்படுத்ேப்்பட்ட ்குப்பினருக்கு ்பேவிகள் 

நியைனங்கள் இட ஒதுக்கீடு 
செய்யப்்படுமத்பவாது

ஆ.)  ்பேவிகள், நியைனங்கள் ஒதுக்கீட்டில 
்பட்டியல இனத்ே்ர, ்பழங்குடியினர 
தகவாரிக்றககள் ்பரிசீைறனக்கு 
எடுத்துக்சகவாள்ைப்்படும த்பவாது.

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணய 
்ரமபுக்குள் ்ரவாே ்பேவிகள், ்பணியிடங்கள், 
இேர வி்கவாரங்கறை ஆளுநர நீக்குகிைவார. 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்துடன் கைந்ேவாதைவாசிக்கத் 
தேற்யிலறை எனக் கருதும அரசு 
்பணியிடங்கள், ்பேவிகள் சேவாடர்பவாக ஆளுநதர 
ஒழுங்குமுறைகறை உரு்வாக்கிக்சகவாள்ை 
அரெறைப்பு அனுைதிக்கிைது. ஆனவால, 
குறைந்ேது 14 நவாட்களுக்கு முன் ைவாநிைச 
ெட்டைன்ைத்தில வி்வாதிக்கப்்பட்டு அற்யின் 
ஒப்புேல ச்பற்தை அறிவிக்கப்்பட த்ண்டும. 
இதில ெட்டைன்ைம எந்ே திருத்ேமும 
தைற்சகவாள்ைைவாம; அலைது நிரவாகரிக்கைவாம. 
அேவா்து, இறுதி முடிற் ெட்டைன்ைதை 
தைற்சகவாள்ளும. 

பஙகளிப்பு

ஒரு ைவாநிை அரசுப் ்பணியிடங்கள் ேகுதி 
அடிப்்பறடயில நிரப்்பப்்படு்றேக் 
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கண்கவாணிக்கும அறைப்்பவாக ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம அறைய த்ண்டும 
என அரெறைப்பு கருதியது. அரசு 
்பணியிடங்களுக்கவான நியைனம, ைற்றும ்பேவி 
உயரவு, ஒழுங்குநட்டிக்றக வி்கவாரங்களில 
ஆதைவாெறன தகவாருமத்பவாது ஆதைவாெறன 
்ழங்கு்து ஆகியன தேர்வாறணயத்தின் 
்பணிகைவாகக் கருேப்்பட்டன. ்பணியிடங்கறை 
்றகறைப்்படுத்துேல, ஊதிய விகிேம, ்பணி 
நிறைகறை ் குத்ேல, ்பேவி நிறை தைைவாண்றை 
்பயிற்சி த்பவான்ைற் தேர்வாறணயத்தின் 
ச்பவாறுப்்பலை. இந்ே வி்கவாரங்கறை ைவாநிை 
அரசின் ச்பவாது நிர்வாகத் துறை அலைது 
்பணியவாைர (ேனி) துறை தைைவாண்றை 
செய்கிைது. எனத், ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம என்்பது றையப்்படுத்ேப்்பட்ட 
நியைன முகறை ைட்டுதை. ைவாநிைத்தின் 
்பணியவாைரகள் தைைவாண்றை என்்பது ைவாநிை 
அரசின் ்பணியவாைர (ேனி) துறை அலைது ச்பவாது 
நிர்வாகத் துறையின் ்பணிகள் ஆகும.

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயப் ்பணிகள் ்ரமபுக்கு 
உட்்பட்டற் ைட்டுைலைவாைல  
அற் அளிக்கும ஆதைவாெறனகளும அரறெக் 
கட்டுப்்படுத்ேவாது. ஆறணய ஆதைவாெறனகறை 
ஏற்்பதும நிரவாகரிப்்பதும திருத்து்தும அரசின் 
முடிவு ஆகும. ஆனவால, இவ்வாறு நிரவாகரிப்்பது 
அலைது திருத்து்தும ஏன் என்்பேற்கு அரசு 
ெட்டைன்ைத்தில விைக்கைளிக்க த்ண்டும 

என்்பது ஆறணய ஆதைவாெறனகளுக்கு உள்ை 
ஒர ்பவாதுகவாப்பு அமெம ஆகும. தைலும ஒரு 
ெட்டம இயற்று்ேன் மூைமும ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ஆதைவாெறன 
செயல்பவாடுகளுக்கவான விதிகறை உரு்வாக்க 
முடியும.

1964இல ைவாநிை கண்கவாணிப்பு 
ஆறணயம அறைக்கப்்பட்ட பின்னர ஒழுங்கு 
நட்டிக்றககள் சேவாடர்பவாக ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ்பங்களிப்பு 
்பவாதிப்புக்குள்ைவானது. ஏசனனில ஒரு குடிறைப் 
்பணியவாைருக்கு எதிரவாக ஒழுங்கு நட்டிக்றக 
தைற்சகவாள்்தில இரண்டு அறைப்புகளும 
ஆதைவாசிக்கப்்படுகின்ைன. அப்த்பவாது இரண்டு 
அறைப்புகளும முரண்்பவாடவான முடிற் 
தைற்சகவாள்ளுமத்பவாது பிரசெறன எழுகிைது. 
இருந்ேத்பவாதும ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணம ஒரு சுயவாட்சியவான அறைப்பு 
என்்பேவால அேன் முடிவுக்தக அதிக 
முக்கியத்து்ம அளிக்கப்்பட த்ண்டும.

இறுதியவாக, நீதித்துறையில, ைவா்ட்ட 
நீதி்பதிகள் அலைவாே பிை நீதித்துறை 
்பணியிடங்களுக்கவான நியைன விதிமுறைகறை 
்குக்க ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம ஆதைவாசிக்கப்்பட்டது. இந்ே 
வி்கவாரத்தில ைவாநிை உயர நீதிைன்ைமும 
ஆதைவாசிக்கப்்பட்டது. 

6.3.5 பணியோைர நதரவு ஆமணயம்   
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பணியோைர நதர்ோமணயத்தின் பணிகள்

1.  அ) ைத்திய அரசின் கீழுள்ை ்பலத்று அறைசெகங்கள், துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு 
இறணக்கப்்பட்டுள்ை அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான ்பேவிகளில அதிக்பட்ெம 
`10,500 அலைது அேற்குக்கீழுள்ை குரூப் ’பி’ பிரிவு ்பணியிடங்களுக்கவான நியைனங்கள், ஆ.) 
தைற்கூறிய ்பலத்று அறைசெகங்கள், துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு இறணக்கப்்பட்டுள்ை 
அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான ்பேவிகளில ்பணியவாைர தேர்வாறணய (ஸ்டவாப் 
செைக்ென் கமிஷன்) ்ரமபிலிருந்து விைக்கப்்பட்ட ்பேவிகள் நீங்கைவாக சேவாழிலநுட்்பம ெவாரவாே 
குரூப் ’சி’ பிரிவு ்பணியிடங்களுக்கவான நியைனங்கள் தைற்சகவாள்ளுேல.

2.  ேனது ்ரமபுக்குட்்பட்ட ்பேவிகள்/ ்பணியிடங்கள் நியைனங்களுக்கவான தேரவுகள்,  
தநரகவாணலகள் தைற்சகவாள்ைல த்ண்டும. இத்தேரவுகள் கூடுைவான்றர நவாட்டில ்பை 
இடங்களில நடத்ேப்்பட த்ண்டும. அதேத்பவாை, நியைனங்களும சேவாடரபுறடய தேரசசிச்பற்ை 
ந்பரகளின் செவாந்ே ைவாநிைம/ ்பகுதிகளுக்கு அருகறைந்ே ்பணியிடங்களில அைரத்ேப்்படுேல 
த்ண்டும.

3.  குறிப்்பவாக, கீழ்க்கவாணும ்பணியிடங்களுக்கவான நியைனம திைந்ே நிறை த்பவாட்டித் தேரவுகள் 
மூைம நியமிக்கப்்பட த்ண்டும.

i.  கீழ்நிறை பிரிவு எழுத்ேர (எல. டி. சி. தைவாயர டிவிென் கிைவாரக்) ்பணியிடங்கள் – ைத்திய 
அறைசெரற்ச செயைக எழுத்ேர / இந்திய ச்ளியுைவுத்துறை (பி) ்பணியிடங்கள், ரயிலத் 
்வாரிய செயைக ்பணியிடங்கள், ஆயுேப்்பறடகள் ேறைறையகங்களின் எழுத்ேர ்பணியிடங்கள் 
உள்ளிட்ட ைத்திய அரசின் கீழுள்ை ்பலத்று அறைசெகங்கள், துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு 
இறணக்கப்்பட்டுள்ை அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான எழுத்ேர ்பணியிடங்கள்.

ii.  கிதரட் சி ைற்றும டி சுருக்சகழுத்ேர ்பணியிடங்கள் - ைத்திய அறைசெரற்ச செயைகம / இந்திய 
ச்ளியுைவுத்துறை (பி) ்பணியிடங்கள், ரயிலத் ்வாரிய செயைகம, ஆயுேப்்பறடகள் 
ேறைறையகங்கள் உள்ளிட்ட ைத்திய அரசின் கீழுள்ை ்பலத்று அறைசெகங்கள், 

துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு இறணக்கப்்பட்டுள்ை அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான 
சுருக்சகழுத்ேர ்பணியிடங்கள். தைலும, முன்னர குறிப்பிட்ட அலு்ைகங்கள், துறைகள் அலைவாே 
பிை துறைகளிலும தைற்குறிப்பிட்ட ்பணியிடங்கள் இருப்பின் அ்ற்றையும உள்ைடக்கியது இப் 
்பட்டியல. 

iii.  உேவியவாைரகள் - - ைத்திய அறைசெரற்ச செயைகம / இந்திய ச்ளியுைவுத்துறை (பி) 
்பணியிடங்கள், ரயிலத் ்வாரிய செயைகம, ஆயுேப்்பறடகள் ேறைறையகங்கள் உள்ளிட்ட 
ைத்திய அரசின் கீழுள்ை ்பலத்று அறைசெகங்கள், துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு 
இறணக்கப்்பட்டுள்ை அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான உேவியவாைர ்பணியிடங்கள்.

iv.  ஆய்்வாைரகள் –நவாட்டின் ்பலத்று ்பகுதிகளில உள்ை  ைத்திய கைவால ்ரி (எக்றஸைஸ்) துறை 
ைவா்ட்ட அலு்ைகங்கள், ்ரு்வான ்ரித்துறை ைவா்ட்ட அலு்ைகங்களின் ஆய்்வாைர 
்பணியிடங்கள் ைற்றும ்பலத்று கைவால துறை அலு்ைகங்களின் ேடுப்பு அலு்ைரகள், 
தெவாேறனயவாைரகள் (பிரிச்ண்டிங் அலு்ைரகள் ைற்றும எக்ஸைவாமினரகள்), அைைவாக்கத் 
(என்த்பவாரஸ்சைண்ட்) துறையின் உேவி அைைவாக்க அலு்ைரகள்

v.  துறண ஆய்்வாைரகள் – ைத்திய புைனவாய்வுத் துறை ைற்றும ைத்தியக் கவா்லதுறை அறைப்புகள்
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vi.  பிரிவு கணக்கவாைரகள், ேணிக்றகயவாைரகள், கணக்கவாைரகள் – இந்தியத் ேறைறைக் கணக்குத் 
ேணிக்றகயவாைர அலு்ைகம, ைற்றும பிை கணக்கவாைர துறைகள் ஆகிய்ற்றின் பிரிவு 
கணக்கவாைரகள், ேணிக்றகயவாைரகள், கணக்கவாைரகள், ைத்திய அரசின் கீழ்நிறை 
அலு்ைகங்கள், கிறைகளின் உயர பிரிவு எழுத்ேர (அப்்பர டிவிென் கிைவாரக்) ்பணியிடங்கள்.

vii.  துறண நிறை ச்பவாறியவாைர (சிவில, மின்னியல) – ச்பவாதுப்்பணித்துறை ்பணியிடங்கள், குரூப் ’சி’ 
பிரிவு (சேவாழிலநுட்்பம). நவான் சகெட்டட், அறைசசுத் துறை ெவாரவாே, ச்பவாது ைத்திய ்பணிகள் 
ெவாரந்ே ்பணியிடம 

viii.  புள்ளியியல ஆய்்வாைர (ஸ்தடட்டிஸ்டிக்கல இன்ச்ஸ்டிதகட்டர) – புள்ளியியல ைற்றும நிரல 
(புதரவாக்கிரவாம) அைைவாக்கத் துறையின் குரூப் –’4’ துறண நிறை புள்ளியியல ்பணியிடங்கள் 
(எஸ்.எஸ்.சி) ்பணியிடம

ix.  ் ரி உேவியவாைர – தநரடி ் ரிகள் ் வாரியம ைற்றும கைவால, சுங்க ் வாரியத்தின் கீழுள்ை ்பலச்று 
ஆறணயகங்களின் ்பணியிடங்கள். நவான் சகெட்டட், அறைசசுத் துறை ெவாரந்ே ்பணியிடம

x.  பிரிவு அலு்ைர (்ணிக ேணிக்றக) – இந்தியத் ேணிக்றக ைற்றும ேணிக்றகத் துறை  
நவான் – சகெட்டட் குரூப் ’பி’ ்பணியிடம

xi.  பிரிவு அலு்ைர (ேணிக்றக) – ேறைறைக் கணக்குத் ேணிக்றகயவாைர துறை நவான் – சகெட்டட் 
குரூப்’ பி ’்பணியிடம

4. ்பேவி உயரவுக்கவான துறை ெவார தேரவுகறையும ஆறணயம தைற்சகவாள்கிைது

(i)  ைத்திய அறைசெரற் செயைக குரூப் டி பிரிவு ்பணிகள் ைற்றும இந்திய ச்ளியுைவு ்பணிகள், 
ரயிலத் ்வாரிய செயைக எழுத்ேர ்பணிகள் / ஆயுேப்்பறடகள் எழுத்ேர ்பணிகளிருந்து எல.டி.சி 
ஆக ்பேவி உயரவு ச்பை இத்தேரவுகள் தைற்சகவாள்ைப்்படுகின்ைன.

(ii)  குரூப் ’சி’ சுருக்சகழுத்ேரகள் - ைத்திய அறைசெரற்ச செயைக குரூப் ’டி’ பிரிவு  
சுருக்சகழுத்ேரகள் ்பணிகள் ைற்றும இந்திய ச்ளியுைவு ்பணிகள், ரயிலத் ்வாரிய செயைக 
எழுத்ேர ்பணிகள் / ஆயுேப்்பறடகள் சுருக்சகழுத்ேரகள் ்பணிகளில இருந்து குரூப் ’டி’ பிரிவு 
சுருக்சகழுத்ேரகள் ஆக ்பேவி உயரவு ச்பை இத்தேரவுகள் தைற்சகவாள்ைப்்படுகின்ைன.

5.  ஆங்கிைம ைற்றும இந்தி சைவாழிகளுக்கவான ேட்டசசுத் தேரவுகள் கவாை இறடச்ளியில 
நடத்ேப்்படுகின்ைன. 

6.  ̀ 9,300 முேல 34,800 ்றர ஊதிய அைகு சகவாண்ட 4̀2,000்றர கிதரட் ஊதியம ச்பறும அறனத்து 
குரூப் ’பி’ ்பணியிடங்களுக்கும ்பலத்று ைத்திய அறைசெகங்கள் / துறைகள் ைற்றும அ்ற்றுடன் 
இறணந்ே கிறை அலு்ைகங்களுக்கவான குரூப் ’சி’ பிரிவு சேவாழிலநுட்்பம ெவாரவாே ்பணியிடங்கள் 
நியைனங்களுக்கவான திட்டங்கறையும உரு்வாக்குகிைது.

7.  ̀ 10, 500 அதிக்பட்ெ ஊதிய அைகு சகவாண்ட குரூப் ’பி’ ்பணியிடங்களுக்கும அறைசெகங்கள் / 
துறைகள் ்வாரியவான சேவாழிலநுட்்பம ெவாரவாே குரூப் ’சி’ ்பணியிடங்களுக்கும அவ்ப்த்பவாது 
தேரவுகள் நடத்ேப்்படுகின்ைன. 

8.  அவ்ப்த்பவாது ைத்திய அரெவால ்பணிக்கப்்படும இேர ்பணிகறையும ஆறணயம தைற்சகவாள்கிைது.
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6.4 நதரதல் ஆமணயம்

நவாட்டில நியவாயைவான, தநரறையவான 
தேரேல நறடச்பறு்றே உறுதிப்்படுத்திட 
அரெறைப்்பவால தநரடியவாக உரு்வாக்கப்்பட்ட 
நிரந்ேரைவான, சுயவாட்சியவான அறைப்பு தேரேல 
ஆறணயம. அரெறைப்பு உறுப்பு 324, 
நவாடவாளுைன்ை இரு அற்கள், ைவாநிைச 
ெட்டைன்ைங்கள், குடியரசுத்ேறை்ர, துறணக் 
குடியரசுத்ேறை்ர தேரேலகறைக் 
கண்கவாணித்ேல, ்ழிகவாட்டுேல, 
கட்டுப்்படுத்துேல ஆகிய அதிகவாரங்கறை 
தேரேல ஆறணயத்துக்கு முழுறையவாக 
்ழங்குகிைது. இவ்வாறு, இந்திய தேரேல 
ஆறணயம ைத்திய – ைவாநிை அரசுகள் 
இரண்டுக்குைவான ச்பவாது அறைப்்பவாக 
இயங்குகிைது. 

ைவாநிைங்களில உள்ைவாட்சி 
அறைப்புகைவான ்பஞெவாயத்துகள், 
நகரவாட்சிகளுக்கவான தேரேலகறை இந்திய 
தேரேல ஆறணயம நடத்து்திலறை என்்பது 
க்னத்தில சகவாள்ைத்ேக்கது. இறேசயவாட்டி 
ைவாநிைத் தேரேல ஆறணயங்கள் 
அறைத்துக்சகவாள்ை அரெறைப்பு ்ழி 
்குத்துள்ைது. 

6.5  இந்திய தமலமைக கணககுத் 
தணிகமகயோைர அலு்லகம்

இந்திய அரெறைப்பு உறுப்பு 148, ஒரு 
சுயவாட்சி அதிகவாரம சகவாண்ட இந்திய 
ேறைறைக் கணக்குத் ேணிக்றகயவாைர 
அலு்ைகம (சி.ஏ.ஜி) அறைக்க ்ழி்றக 
்ழங்கியுள்ைது. ேறைறைக் கணக்குத் 
ேணிக்றகயவாைதர இந்திய கணக்குக் ைற்றும 
ேணிக்றகத் துறையின் ேறை்ர ஆ்வார. 

அ்தர அரசுக் கருவூைத்தின் ்பவாதுகவா்ைர 
எனைவாம. ைத்திய, ைவாநிை அரசுகள் 
அறனத்தின் கீழ் இயங்கும சைவாத்ே நிதி 
அறைப்பிறனயும கட்டுப்்படுத்துகிைவார. 

நிதி நிர்வாகம சேவாடரபில இந்திய 
அரெறைப்பு ்குத்ேளித்துள்ை விதிகள், 
இேறன அைைவாக்கம செய்ய நவாடவாளுைன்ைம 
இயற்றியுள்ை ெட்டங்கள் ஆகியன்ற்றின் ்படி 
கண்கவாணிப்்பது இ்ர கடறையவாகும. இேனவால 
ேவான் அரெறைப்புப்்படி ”முக முக்கியத்து்ம  
சகவாண்ட அலு்ைர ேறைறைக்  
கணக்குத் ேணிக்றகயவாைர” என 
டவாக்டர பி. ஆர. அமத்பத்கர கூறினவார. இந்திய 
அரசின் ைக்கைவாட்சி அறைப்பின் அரண்களில 
அ்ர ஒரு்ர. இேர அரண்கள்: உசெ 
நீதிைன்ைம. தேரேல ஆறணயம, ஒன்றிய 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம ஆகும.

6.6 நிதி நிர்ோகம்

நிதி நிர்ோகத்தின் ந�ோககஙகள்:

்ைரந்ே நவாடுகளின் கட்டுப்்படுத்ே 
இயைவாே ெந்றே ்ைரசசி நிதி  
நிர்வாகத்துக்கவான ்வாய்ப்புகறை 
விரிவு்படுத்தியுள்ைது. இசெந்றேகள் நிதி 
்பற்ைவாக்குறைகள், ச்பரும கடன்சுறை,  
மூைேன நிதி ்பற்ைவாக்குறை இற்தய இேன் 
்பண்புகைவாகும. அதேதநரம, நிறைத்ே 
ச்பவாருைவாேவாரம, ்ைரசசி, சுய – ெவாரபு,  
்ரு்வாய் – செல்ப் ்பகிரவு வீேத்தில ெைநிறை  
அறனத்துப் ்பகுதிகளில ்ைரசசி 
த்பவான்ை்ற்றை இைக்கவாக சகவாண்டு நிதி 
சகவாள்றககள், நிர்வாகம ஆகிய துறைகளில 
ஊக்கங்கறை ஏற்்படுத்தும முறனப்பில 
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்ைரும நவாடுகள் உள்ைன. அரசு வி்கவாரங்கள்  
தைைவாண்றையில அரசியல சகவாள்றககள், 
ச்பவாருைவாேவார ்லைறை முக்கியம என்ை 
த்பவாதிலும நிதி நிர்வாகமும முக்கியத்து்ம 
்வாய்ந்ே ்பங்கிறனக் சகவாண்டுள்ைது.
அற் பின்்ருைவாறு: 

1.  ச்பவாதுத்துறை நிறு்னங்கள் நிதி 
தைைவாண்றை 

2.  திட்டங்கள், நிரலகள் அைைவாக்கம
3.  ச்பவாது நைன் ைற்றும ெமூக  

்பணிகளுக்கவான ்ழிகள்
4.  ் ைரசசி, த்றை ்வாய்ப்பு, விறை்வாசி 

கட்டுப்்பவாடு
5.  மூைேன உரு்வாக்கம
6.  தேசிய நிதிறய ்பறடப்்பவாக்கத்துடன் 

முேலீடு செய்ேல
7.  நவாடவாளுைன்ை செயலமுறைகறை 

சீரவாக்குேல
8. ெைத்து்மும ெை ்பங்கும

நிதி நிர்ோகக நகோடபோடுகள்:

நிதி நிர்வாகத்தில முக்கியக் 
தகவாட்்பவாடுகைவாகக் கீழ்க்கண்ட்ற்றைப் 
்பட்டியலிடைவாம.

1.  ச்பவாது நைன், ைக்கள் தேரவு, ைக்கள் 
சகவாள்றக ஆகியன்ற்றை 
முேன்றையவாகக் சகவாண்ட சகவாள்றக 

2.  அரசியல ்ழிகவாட்டுேல ைற்றும 
கட்டு்பவாட்டுக் தகவாட்்பவாடு

3. சேவாடரபுக் தகவாட்்பவாடு

4.  நிறு்னத்திறனயும தைைவாண்றைறயயும 
ஒருங்கிறணக்கும தகவாட்்பவாடு

5.  நீடித்ே ேன்றை, ெைநிறை தகவாட்்பவாடு

6.  எளிறை, சநகிழ்வுத்ேன்றை தகவாட்்பவாடு

7.  நடத்றே, ஒழுக்கம, சீரறை தகவாட்்பவாடு

8.  ைக்கள் நமபிக்றக, கடறைப்்பவாடு 
தகவாட்்பவாடு 

இந்திய நிதி நிர்ோக ்ரலோறறின் �ோன்கு 
முககியக கோல கட்டஙகள்:

கோலகட்டம் 1 (1765 – 1858) - அறைப்பு 
உரு்வாக்கம ைற்றும ஸ்திரப்்படுத்துேல

கோலகட்டம் 2 (1860- 1919) - முறைறைகள், 
செயல்பவாடுகள் தைம்பவாடு

கோலகட்டம் 3 (1919 – 1947) – ைக்கைவாட்சிப் 
்படுத்துேல, அதிகவாரப்்பர்ைவாக்கல

கோலகட்டம் 4 (1950 முதல் இன்று்மர) 
– ைக்கள்ையப்்படுத்துேல

புதிய ்ைரும் நபோககுகள் - இந்திய நிதி 
நிர்ோகம்:

1.  நிதிப்்பற்ைவாக்குறைறய ஒழுங்கு்படுத்துேல, 
கட்டுப்்படுத்துேல.

2.  ் ைரசசிெவாரவா செைவினங்கறைக் குறைத்ேல.
3.  ்பற்ைவாக்குறை இலைவா (ஜீதரவா த்பஸ்) நிதிநிறை 

கண்தணவாட்டம உரு்வாேல.
4.  ச்பவாதுத் துறை மீேவான அழுத்ேம குறைத்ேல.
5.  ைக்கள் நைன்கள், ்பணிகளில அதிகவார்ரக்க 

ைதனவாநிறை நீக்கம.
6.  நிதி தைைவாண்றை திட்டங்களில றைய நீக்க 

ச்பவாறுப்புணரவில க்னப்்படுத்துேல.
7.  ேவாரவாைையம, கட்டுப்்பவாடுகறை அகற்றுேல.

6.6.1  நிதிநிமல அறிகமக தோககலும் 
அைலோககமும்

நிதிநிமல அறிகமக சுறறு:

ஒரு நிதிநிறை அறிக்றகயின் 
செயைவாக்கம அேற்கவான ெட்டம இயற்றும 
நறடமுறைகறைக் கணக்கில சகவாண்டு 
நிதிநிறை அறிக்றக ேவாக்கல ஒரு கவாைசசுற்று 
முறைறயக் கணக்கில சகவாள்கிைது. நிதிநிறை 
அறிக்றக நவாடவாளுைன்ை ஒப்புேல ச்பறு்து 
மிகவும முக்கியத்து்ம ்வாய்ந்ேேவாகும.

கோலசசுறறு கீழககோணும் கட்டஙகமைக 
சகோணடுள்ைது:

  ேயவாரிப்பு ைற்றும ேவாக்கல

  ஒப்புேல

  நிர்வாகம, ேணிக்றக
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ஒரு குறிப்பிட்ட கவாைத்தில ்பை  
சுற்றுகள் நறடச்பைைவாம. மீைப்்படைவாம.  
்பை சுற்றுப்பிரிவுகள் ச்வத்று 
கவாைகட்டங்கறைக் சகவாண்டுள்ைன.
நிதிநிமல அறிகமக தோககல்:

நிதிநிறை அறிக்றக ேயவாரிக்கும 
செயலமுறைகள், நிதிநிறை அறிக்றக ேவாக்கல 
கவாைத்திலிருந்து ஆறு ைவாேங்கள் முன்்பவாக, 
ச்பவாது்வாக செப்டம்பர/அக்தடவா்பர 
ைவாேங்களில, நிதி அறைசெகத்திடமிருந்து 
சுற்ைறிக்றக ச்பைப்்பட்டதும சேவாடங்குகிைது. 
அந்ே சுற்ைறிக்றக நிதிநிறை அறிக்றகயில 
இடமச்பறும திட்டம ெவார அமெங்கள், திட்டம 
ெவாரவா அமெங்கள், ்ழிகவாட்டுேலகள் என 
ஒவச்வான்று குறித்தும இறுதி ைதிப்பீடுகள் 
ெைரபிக்க சேவாடரபுறடய துறைகளுக்கு ஒரு 
கவாை அைற் நிரணயம செய்து அறிவிக்கும. 
ச்பவாது்வான விதி என்னச்ன்ைவால யவார 
நிதிறய செை்ளிக்கப்த்பவாகிைவாரகதைவா 
அ்ரகதை நிதிநிறை ைதிப்பீடுகறையும 
உரு்வாக்க த்ண்டும என்்பது ஆகும. நிதி 
அறிக்றக முன்சைவாழிவுகள் கீழ்க்கவாணும 
ேக்லகறைக் சகவாண்டிருக்கும.

1. கணக்குகள் ்றகறைப்்படுத்துேல 
2. நடப்பு ஆண்டின் நிதிநிறை ைதிப்பீடுகள்
3.  நடப்பு ஆண்டின் திருத்ேப்்பட்ட 

ைதிப்பீடுகள்
4.  கடந்ே ஆண்டின் அெல செைவினங்கள் 
5  அடுத்ே நிதி ஆண்டுக்கவான 

முன்சைவாழிவுகள் ைதிப்பீடுகள்
நிதி ஆணடு

1860 இல முேல நவீன நிதிநிறை அறிக்றக 
ேவாக்கல செய்யப்்பட்டத்பவாது நிதி ஆண்டு என்்பது 
தை 1 முேல ஏப்ரல 30 ்றர என்்பேவாக இருந்ேது. 
இது 1866-இல இங்கிைவாந்து அரசின் 
நறடமுறைறய ஒட்டி ஏப்ரல 1 முேல ைவாரச 31 
்றர என ைவாற்றிக்சகவாள்ைப்்பட்டது. 

சசயல்மும்ற

ேமிழ்நவாட்டின் ெமூக ்ைரசசி ைற்றும 
குறியீடுகறை ைதிப்பீடு செய்யவும.

அைரத்தியோ சசன் – சஜகதீஷ் பக்தி இரு 
நைமதகளின் வி்ோதம்

ச்பவாருைவாேவார சகவாள்றக குறித்ே 
வி்வாேங்கள் இன்று நடப்்பதுத்பவால என்றும 
நடந்ேதிலறை. உைக ச்பவாருளியல கலவிப் 
புைத்தில இரு ச்பரும ்லலுனரகள் எனக் 
கருேப்்படும அைரத்தியவா சென் – செகதீஷ் 
்பக்தி இரு்ரும இந்திய ஆளும அறைப்பு 
எேற்கு முக்கியத்து்ம அளிக்க த்ண்டும என 
கடும வி்வாேங்களில ஈடு்பட்டனர. ெவார்ரடு 
்பலகறைக்கழக ச்பவாருைவாேவார, ேத்து் துறை 
த்பரவாசிரியர சென் ச்பவாருைவாேவாரத்துக்கவான 
தநவா்பல விருது ச்பற்ை்ர. சகவாைமபியவா 
்பலகறைக்கழக ச்பவாருைவாேவார த்பரவாசிரியர 
்பக்தி உயர விருதுகளுக்கவாகப் ்பை முறை 
்பரிந்துறரக்கப்்பட்ட்ர. இரு்ருடன் அவிதனஷ் 
தீட்சித் என மூ்ரும இந்தியவாவின் ேறைசிைந்ே 
ச்பவாருளியல அறிஞரகைவாகக் 
கருேப்்படுகிைவாரகள்.  

சசன் - ்பக்தி வி்வாேங்கள் இந்திய அரசியல 
ேறை்ரகள் ைத்தியில ச்பரும தகள்விகறை 
எழுப்பின.

ைக்களின் உற்்பத்தித் திைனும 
்ைரசசியும அதிகரிக்க த்ண்டுைவானவால 
இந்தியவா ேனது ெமூக கட்டறைப்பில அதிக 
முேலீடு செய்யத்ண்டும என சென் 
்லியுறுத்தினவார. ச்பவாருைவாேவார ்ைரசசி 
அதிகரித்ேவால ைட்டுதை த்பவாதும; அேன்மூைம 
ெமூகத் திட்டங்கள் சேவாடங்கத் தேற்யவான 
மூைேனம கிறடத்துவிடும என ்பக்தி 
்வாதிட்டவார. ைனிே செயைவாற்ைறை அதிகரிக்க 
சுகவாேவாரம ைற்றும கலவியில அதிக முேலீடு 

அைரத்தியோ சசன் சஜகதீஷ் பக்தி
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தேற் என்்பது சென் சிந்ேறனயின் றையைவாக 
இருக்கிைது. இத்ேறகய முேலீடுகள் இலைவாைல 
ஏற்ைத்ேவாழ்வுகறைக் குறைக்க முடியவாது என 
சென் நமபுகிைவார. ஆனவால ்ைரசசியவால 
சேவாடக்கத்தில ஏற்ைத்ேவாழ்வு அதிகரிக்கைவாம; 

ஆனவால, சேவாடர ்ைரசசி மூைம அரசுக்கு 
தேற்யவான ்ைங்கள் ச்பருகும. ைறு ்பகிரவு 
மூைம சேவாடக்க ஏற்ைத்ேவாழ்விறனக் 
கட்டுப்்படுத்ே முடியும என ்பக்தி கூறுகிைவார.

6.6.2 இந்தியோவின் ்ரி்மககள்

்ரி ்மககள்

ந�ரடி ்ரிகள்

அரசுககு 
ந�ரடியோக ்ரி 
சசலுத்துந்ோர

உறபத்தி ைறறும் 
சபோருள்கள் ைறறும் 

நசம்கள் மீது 
விதிககப்பட்ட 

்ரிகள்

ைம்றமுக ்ரிகள்

்ருைவான ்ரி

தெற் ்ரி

ச்பவாழுதுத்பவாக்கு ்ரி

சுங்க ்ரி

ச்பவாருள்கள் ைற்றும தெற்  
்ரி (ஜி.எஸ்.டி)

முத்திறர ்ரி

கைவால ்ரி

விற்்பறன ்ரி

ஆடம்பர ்ரி

செல் ்ரி

நிறு்ன ்ரி

மூைேன ஆேவாயங்கள் ்ரி

்பங்கு ்பரி்ரத்ேறன ்ரி குறிப்பு: சரககு ைறறும் 
நசம் ்ரி

ஜி.எஸ்.டி அைவு:

ஜி.எஸ்.டி ்ரி அைவு 5% -  ஸ்கீமைர, ்பவால 
்பவுடர, மீன் உரங்கள், தேயிறை உள்ளிட்டற்.

ஜி.எஸ்.டி ்ரி அைவு 12% - ச்ண்சணய், 
்பவாைவாறடக்கட்டி, ஊறுகவாய், ்பழசெவாறுகள், 
்பற்்பறெ, ைருத்து்ம.

ஜி.எஸ்.டி ்ரி அைவு 18% - ்பனிக்கூழ், 
றகப்ச்பட்டி, குடிநீர, றககடிகவாரம, கேவு.  

ஜி.எஸ்.டி ்ரி அைவு 28% - ்பவான் ைெவாைவா, 
ெைற் இயந்திரம, ச்ற்றிட சுத்ேப்்படுத்திகள், 
இயந்திர ்வாகனங்கள், இயந்திர மிதி்ண்டி.

ஜி.எஸ்.டி-ககுள் ்ரோத சபோருள்கள்

ெறையல எரி்வாயு, ச்பட்தரவால, டீெல, 
்வான் எரிச்பவாருள், இயற்றக எரி்வாயு, ைது 
ஆகியற்.
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அருஞசசோறசபோருள்

  குடிமைப்பணி: ெட்டைன்ைம, நீதித்துறை, 
இரவாணு்ம இமமூன்றும அலைவாே அரசு 
்பணிகள் குடிறைப் ்பணிகள் ஆகும. 
இப்்பணிகளுக்கவான நியைனங்கள் 
ச்பவாது்வாக த்பவாட்டி தேரவின் மூைம 
தேரந்சேடுக்கப்்படுகின்ைன.  த்றைகளும 
ைற்றும ்பணி செய்த்வாறரயும 
அரெவாங்கத்தின் மூைம ்பணி அைரத்ேப்்பட 
அறனத்து ்பணியவாைரகள் அரசின் 
குடிறைக் கிறைகள் மூைம 
்பணியைரத்ேப்்படுகின்ைன.

  பணி நியைனம்: இது தேரந்சேடுக்க்படவாே 
அரசுப் ்பணி ஆகும.  ்பலத்று விேைவான 
நிர்வாகம ்பதிவுகளின் கீழ் ்பலத்று 
விேைவான நியைனங்கள் நறடச்பறுகின்ைன.  

த்பவாட்டியிலைவா நியைனங்கள் 
அரெவாங்கத்தின் மூைம ச்பைப்்படுகிைது.  இது 
குடிறைப் ்பணி ்பதித்டுகளில இடம 
ச்பைவாது.

  குடிமைப் பணி ைறுசீரமைப்பு: குடிறைப் 
்பணி திைறன தைம்படுத்ேவும, ஆள்தெரப்பு 
ைற்றும ்பேவி உயரவு, ெம்பைம, 
்பணியவாைரகளின் எண்ணிக்றக, 
்பணியவாைரின் செயலதிைன் ைதிப்பீடு 
த்பவான்ை்ற்றில உள்ை சிக்கலகறை 
கறைந்து சீர செய்்து.  இேன் உண்றையவாை 
்பயன்்பவாடு ச்பவாருைவாேவாரத்திலிருந்தும, 
அரசியல ச்பவாருைவாேவாரத்திலிருந்தும 
ச்பறுகின்ைது.

  ந�ரமைத் தன்மை: ச்பவாது நிர்வாகத்தில 
தநரறைத் ேன்றை என்்பது ஒரு்ர ேன் 

சபோருள்கள் விநிநயோகம் அல்லது நசம்கள் ்ழஙகுதல்  
(சபோருள்கள் ைறறும் நசம் ்ரி – G.S.T)

சபோருள்கள் 
ைறறும் நசம் ்ரி

உள் ைோநில  
(ைோநிலத்திறகுள்)

ைோநில சபோருள்கள் 
ைறறும் நசம் ்ரி 
(ைோநில ஜி.எஸ்.டி)

ைவாநிை ஜி.எஸ்.டி ்ரி ைத்திய (ஜி.எஸ்.டி)

ைத்திய சுங்க ்ரி

கூடுேல சுங்க ்ரி

ஈடுசெய் ்ரிகள்

கூடுேல சுங்க ்ரி

கூடுேல, கலவி ைற்றும இறடநிறை 
/ தைலநிறைப் ்பள்ளி தீரற்

தெற் ்ரி

ைதிப்பு கூட்டுப்்பட்ட 
்ரி / விற்்பறன ்ரி

சகவாள்முேல ்ரி

ச்பவாழுதுத்பவாக்கு ்ரி

ஆடம்பர ்ரி

ைவாட்டரி ்ரி

ைவாநிை கூடுேல ்ரி தீரற்

ைத்திய சபோருள்கள் 
ைறறும் நசம் ்ரி 
(ைத்திய ஜி.எஸ்.டி)

ஒருஙகிமணககப்பட்ட 
சபோருள்கள் ைறறும் 

நசம் 
(ஒருஙகிமணககப்பட்ட 

ஜி.எஸ்.டி)

ைோநிலஙகளுககிம்டநய 
(இரு ைோநிலத்திறகிம்டநய)
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கடறைறய நிறைத்ற்று்தில இருக்கும 
நம்பகத்ேன்றைறய குறிக்கும.  ஊழலுக்கும, 
அதிகவார ்பவாகு்பவாடுகளுக்கும எதிரவான 
கருத்தியல த்பவாக்றகக் சகவாண்டது. இது 
ச்பவாறுப்புணரவும, ச்ளிப்்பறட 
ேன்றைறயயும உள்ைடக்கியது ஆகும.  
தைலும தநரறைத் ேன்றை என்்பது 
ே்றிறழக்க இயைவாே, ஒரு சிறேவுைவா 
நிறையவாகும.  நமபிக்றக, நவாணயத்தின் ைறு 
ச்பயரேவான் தநரறைத் ேன்றை ஆகும.

  சபோது நிர்ோகம்: ச்பவாது நிர்வாகத்தின் 
உட்கருத்ேவானது அரெவாங்க 
சகவாள்றககறையும திட்டங்கறையும 
அறைப்்பது தைலும அரெவாங்க 
அதிகவாரிகளின் நடத்றே மூைம ேங்கள் 
கடறைகளுக்குப் ச்பவாறுப்த்பற்கச செய்்து.

  ச்ளிப்பம்டத் தன்மை: ைக்களுக்கு 
தேற்யவான ேக்லகறை 
ேறடயிலைவாைலும, ெரியவான தநரத்தில 
உண்றையவான ேக்லகறையும, 
ச்பவாதுத்துறை நிறு்னங்களின் செயல 
ேக்லகறையும, ச்பவாதுத்துறை 
நிறு்னங்களின் செயலதிைறனயும, அதில 
எடுக்கப்்பட்ட முக்கிய முடிவுகறையும 
ஒளிவு ைறைவு இலைவாைல சகவாடுப்்பதே 
ச்ளிப்்பறடத் ேன்றை ஆகும.  தைலும 
அரசியல ரீதியவான அரெவாங்கத்தின் 
ச்பவாருைவாேவார நட்டிக்றககறையும, 
முடிவுகறையும, நறடமுறைகறையும 
சேரிவிப்்பது  ஆகும.

  ைககள் �ல அரசு: அரசியல அறைப்பு 
என்்பது ைக்கள் நை்வாழ்வில அரசு கவாட்டும 
அக்கறையிலிருந்து கட்டறைக்கப்்படுகிைது.  
அ்ரகளுக்கு குறைந்ே்பட்ெ ேரைவான 
்வாழ்க்றகறய ்வாழ ்ழி செய்ய த்ண்டும.  
அேவா்து ேரைவான  இை்ெ கலவி, சீரவான 
சுகவாேவார ்ெதிகள், ைருத்து் ்ெதிகள், 
ஊனம, தநவாய், ்ருைவானத்திற்கவான ஊக்கத் 
சேவாறக, த்றையின்றை ஆகியன்ற்றுக்கு 
எதிரவான கவாப்பீடு, ்ரு்வாறய ஈடுகட்டும 
குடும்ப ெலுறககள், முதிதயவார ஓய்வூதியம 
ஆகியன்ற்றை இறடயூறு இலைவாைல 
்ழங்க த்ண்டும.

  அதிகோர பர்லோககம்: அதிகவாரம, 
செயல்பவாடுகள், ்ை ஆேவாரங்கள் 
இற்சயலைவாம ைத்திய அரெவாங்கத்தில 
இருந்து உள்ளூர ்பஞெவாயத்து ்றர 
இடைவாற்ைம  செய்ேதை ஆகும.  
நறடமுறையில ்பர்ைவாக்கம என்்பது 
ஒருவிேைவான ெைநிறைறய ைத்திய 
அரெவாங்கம ைற்றும ்பஞெவாயத்துக்கு 
இறடதய ஏற்்படுத்து்தே ஆகும.

  மின்-ைககைோடசி: மின்-ைக்கைவாட்சி 
என்்பது செயல முறைகறை ்பர்ைவாக்கம 
செய்யும ்றகயில இறணயம த்பவான்ை 
மின்னனு சேவாடரபு சேவாழிலநுட்்பங்கறைப் 
்பயன்்படுத்து்து ஆகும.  தேரேல ைற்றும 
்பங்தகற்பு அறைப்புகள் உள்ைடக்கியது.  
ஒப்பீடு அைவில, புதிய அரசியல ்ைரசசி 
ஆகும.  அரசு, குடிறைக் குழுக்கள், 
ெமுேவாயங்கள் இறடதய வி்வாேங்கறை 
உரு்வாக்க ்லைற்.

  மின் ஆளுமக: ேக்லகள், 
சேவாறைசேவாடரபு ைற்றும சேவாழிலநுட்்பக் 
கருவிகறை ்பயன்்படுத்தி அரெவாங்கம, 
ைக்கள் ைற்றும அலு்லகள் 
இ்ற்றிற்கிறடதய எளிறையவான உரு்வாக்க 
சேவாடரபுகறை செய்்து ஆகும.  அரசு 
செயல்பவாடுகளுக்கு இறடதய 
ைக்கைவாட்சிப்்படுத்ேப்்பட்ட ஆளுறகறய 
எளிறைப்்படுத்தி, தைம்படுத்து்து ஆகும.

  உலகையைோககல்: இது உைக 
நவாடுகளுக்கிறடதய ஒருங்கிறணப்ற்பயும, 
ஒன்தைவாடு ஒன்று ெவாரந்து இருப்்பறேயும 
அதிகரிக்கச செய்கிைது.  இது ்பன்முகத்ேன்றை 
சகவாண்டது, அேவா்து ச்பவாருைவாேவாரம, 
அரசியல, ெமூகம ைற்றும கைவாசெவாரம 
ஆகிய ்பண்புகறை சகவாண்டது இேற்குமுன் 
இலைவாே ் றகயில, தெற்கள், ச்பவாருள்கள் 
்பரிைவாற்ைத்றே ஊக்குவிக்கிைது.  ேனியவார 
மூைேனம, கருத்துகளின் சுற்தைவாட்டம, 
ஊக்க உணரவுகள், புதிய ெமூக, 
ச்பவாருைவாேவார அறெவுகறை 
உரு்வாக்குகிைது.
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  �ல்லோடசி: நலைவாட்சிக்கு 
இன்றியறையவாேேவாக இருப்்பது சிைந்ே 
்லு்வான தைைவாண்றை (திைன், 
செயலதிைன், ச்பவாருைவாேவாரம) 

ச்பவாறுப்புணரவு, ேக்ல ைற்றும ்பரிைவாற்ைம, 
ச்ளிப்்பறடத்ேன்றை, ்ைரசசிக்கவான 
ெட்டபூர்ைவான கட்டறைப்பு (நீதித்துறை, 
ைனிே உரிறைகள், சுேந்திரம).

ைதிப்பிடுதல்

I. சரியோன பதிமல நதரந்சதடுககவும்

1.  அறனத்து இந்தியப் ்பணிகளின் உறுப்பினரகறை யவார நியைனம 
செய்்வார?

அ) குடியரசுத்ேறை்ர 
ஆ) ைத்திய உள்துறை அறைசெர 
இ) ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழுத் ேறை்ர  
ஈ) இந்தியவாவின் அட்டவாரனி செனரல

2.  ைத்தியில குடிறைப் ்பணியிடங்கள் நியைனங்களுக்குப் ச்பவாறுப்்பவான ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழு என்்பது

அ) குடியரசுத்ேறை்ரின் அ்ெர ெட்டத்தின் மூைம 1950-இல உரு்வாக்கப்்பட்டது 
ஆ) நவாடவாளுைன்ைத்ேவால நிறைத்ற்று தீரைவானத்தின் மூைம உரு்வாக்கப்்பட்டது 
இ) அரெறைப்்பவால அனுைதிக்கப்்பட்டது 
ஈ) இந்திய சுேந்திர ெட்டம 1947-இன் மூைம உரு்வாக்கப்்பட்டது

3. ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழுவின் உரு்வாக்கம.

அ) அரெறைப்பில கூைப்்பட்டுள்ைது 
ஆ) நவாடவாளுைன்ைத்ேவால முடிவு செய்யப்்பட்டது 
இ) குடியரசுத்ேறை்ரவால தீரைவானிக்கப்்பட்டது 
ஈ) உள்துறை அறைசெகத்ேவால முடிவு செய்யப்்பட்டது

4.  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழுவியின் முக்கிய செயல்பவாடு என்ன?

அ) அறனத்து இந்திய ைற்றும ைத்திய குடிறைப் ்பணிகளுக்கவான தேரவுகள் மூைம 
      நியைனம செய்ேல 
ஆ) கடறைறய நிறைத்ற்றும த்பவாது ஏற்்படும செைவுகறை ஏற்்பேற்கவான குடியரசுத் 
      ேறை்ரிடம அறிவுறுத்ேல 
இ) குடிறைப் ்பணியவாைரகளுக்கு எதிரவான குடியரசுத்ேறை்ர ஒழுங்கு நட்டிக்றக 
       எடுத்ேல 
ஈ) இற் அறனத்தும

5.  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம உறுப்பினரகளின் ்பணிக்கவாைம முடியும 
முன்தன அ்ரகறை ்பணிநீக்கம செய்்து?

அ) பிரேைர 
ஆ) ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் ேறை்ர 
இ) உசெ நீதிைன்ை ்பரிந்துறரயின் ்படி குடியரசுத்ேறை்ர 
ஈ) நவாடவாளுைன்ைத்தின் ்பரிந்துறரயின் ்படி குடியரசுத்ேறை்ர

12th_Political Science_Tamil_Unit_6.indd   171 04-06-2019   11:34:30
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (172 ((173

6. கீழ் கண்டதில எது அறனத்து இந்தியப் ்பணி அலை?
அ) இந்தியக் கவா்ல ்பணி 
ஆ) இந்திய ஆட்சிப் ்பணி 
இ) இந்திய ச்ளியுைவுப் ்பணி 
ஈ) இந்திய ச்பவாருைவாேவார ்பணி

7.  கீழ் கண்டதில எது ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ெட்டபூர்ைவான ்பணி 
அலை?

அ) குடிறைப் ்பணியின் நியைனம, ்பேவிஉயரவு, கட்டு்பவாடு ஆகியன சேவாடர்பவாக 
      அரெவாங்கத்திற்கு ஆதைவாெறன ்ழங்குேல 
ஆ) குடிறைப் ்பணியவாைரகளின் நைன்கள், உரிறைகள் த்பணுேல. 
இ) குடிறைப் ்பணியவாைரகளின் குறைகறை தகட்டு தீரத்து ற்த்ேல 
ஈ) ைவாநிைத் தேர்வாறணயச செயலகறைக் கண்கவாணித்ேல.

8. புதிய அறனத்து இந்தியப் ்பணிறய இவ்வாறு உரு்வாக்கைவாம?
அ) அரெறைப்புத் திருத்ேசெட்டத்தின் மூைம  
ஆ) ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துடன் ஆதைவாசித்து 
இ) நவாடவாளுைன்ைத்தின் மூைம  
ஈ) ைத்திய அறைசெரற்யின் ்பரிந்துறர த்பரில குடியரசுத்ேறை்ர

9.  யவாருறடய விெவாரறணயின் அடிப்்பறடயில ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழு 
உறுப்பினர ்பேவி நீக்கம செயல்படைவாம?

அ) குடியரசுத்ேறை்ரவால நியமிக்கப்்படும குழு மூைம 
ஆ) உசெ நீதிைன்ைம 
இ) உயர நீதிைன்ைம 
ஈ) ைவாநிை ஆளுநர மூைம

10.  இந்திய ேற்கவாலிக நிதியிலிருந்து ஏற்கப்்படும செைவுகள்
அ) இேர நிதிநிறை அறிக்றகயிலிருந்து ்ரும தெமிப்புகறை ைவாற்று்ேன் மூைம 
ஆ) நவாடவாளுைன்ைத்ேவால ்ழங்கப்்படும கூடுேல ைற்றும துறண நிதிகறை 
      ைவாற்று்ேன்மூைம 
இ) நிதி முழு்தும தீரும்றர ைவாற்றியறைக்கப்்படவாது 
ஈ) ்பை ைவாநிைங்களில இருந்து ்ரும ்பங்களிப்புகறை ஈடுசெய்்ேன் மூைம

11.  கீழ்கண்ட எந்ே ெட்ட முன்சைவாழிவு / தீரைவானம ைத்திய நிதிநிறை அறிக்றகதயவாடு 
சேவாடரபுறடயது?

அ) ஒத்திற்ப்பு தீரைவானம 
ஆ) ச்ட்டு தீரைவானம 
இ) ேணிக்றக தீரைவானம 
ஈ) இற்தயதுமிலறை

12.  ைக்கைற் ்வாக்குக் கணக்கில ்வாக்களிகிைவார

அ)  நிதி நிறை அறிக்றக அறிமுகத்தில இருந்து அேன் சேவாடரசசியவாக ஏற்்படும 
செைவுகறை ஏற்்பேற்கு

ஆ) இரகசிய ்பணிகளின் செைவிற்கவாக / உைவு 
இ) எதிர்பவாரவாே செைவுகறை ஏற்்பேற்கவாக 
ஈ) இற்தயதுமிலறை
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13.  கீழ்கண்ட்ற்றில எந்ே ெட்ட முன்்றரவு நவாடவாளுைன்ைத்தில நிதிநிறை அறிக்றகதயவாடு 
தெரந்து அளிக்கப்்படுகிைது?

அ) ேற்கவாலிக ெட்ட முன்்றரவு ைற்றும ஒதுக்கீட்டு ெட்ட முன்்றரவு 
ஆ) நிதி ெட்ட முன்்றரவு  
இ) நிதி ெட்ட முன்்றரவு ைற்றும ஒதுக்கீட்டு ெட்ட முன்்றரவு 
ஈ) தநரடி ெட்ட முன்்றரவு ்ரி ைற்றும ைறைமுக ்ரி ெட்ட முன்்றரவு

14.  அரெறைப்பில ைத்திய அரசு ்பை ்ரிகறை விதித்து, ்சூல செய்து அறே ைவாநிைங்கதைவாடு 
்பகிரந்ேளிக்கிைது. இதில எந்ே அரெறைப்பு அதிகவாரம ைவாநிைங்களுக்கு ்ரிகறை 
்பகிர்ேற்கு முடிச்டுக்கிைது?

அ) ைத்திய நிதி அறைசெர 
ஆ) நிதி ஆறணயம 
இ) திட்டக்குழு 
ஈ) ைத்திய அறைசெரற் குடியரசுத்ேறை்தரவாடு கைந்து ஆதைவாசித்ேல

15.  நவாடவாளுைன்ைம ்பலத்று ்ழிகளில நிதிறய கட்டுப்்படுத்துகிைது அ்ற்றில கீழ் கவாணும 
்பட்டியலில எது ே்று

அ) ைத்திய நிதிநிறை அறிக்றக ேயவாரித்து ேவாக்கல செய்ேல 
ஆ) தீரற்கள், ்ரி விதித்து ்சூலிக்கிைது 
இ) இந்திய ச்பவாது நிதியில இருந்து செைவு செய்ய அனுைதிக்கிைது

16.  இரண்டு அலைது அேற்கு அதிகைவான எண்ணிக்றகயிைவான ைவாநிைங்களின் கூட்டுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம 

அ) எந்ே சூழ்நிறையிலும அறை்ேற்கு ்வாய்ப்பிலறை 
ஆ) நவாடவாளுைன்ைதை அறைக்க முடியும 
இ) சேவாடரபுறடய ைவாநிைச ெட்டைன்ைங்களின் ஒப்புேல ச்பற்று நவாடவாளுைன்ைம மூைம 
      அறைத்திட முடியும 
ஈ) சேவாடரபுறடய ைவாநிைங்களின் அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் ேறை்ர 
்பரிந்துறரயின் த்பரில 
     குடியரசுத்ேறை்ரவால அறைக்க முடியும

17.  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் முந்றேய அறைப்்பவான அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம அறைக்கப்்பட்ட ஆண்டு

அ) 1926 
ஆ) 1930 
இ) 1947 
ஈ) 1950

18.  நவாடவாளுைன்ைம ச்பவாது்வாக மூன்று கூட்டத்சேவாடரகறை சகவாண்டது, கீழ்்ரு்ப்ற்றுள் 
ே்ைவாக ்பட்டியலிடப்்பட்டுள்ைது எது?

அ) நிதிநிறை அறிக்றகக் கூட்டத்சேவாடர 
ஆ) ்பரு்க்கவாைக் கூட்டத்சேவாடர 
இ) இைத்னிரக்கவாைம கூட்டத்சேவாடர 
ஈ) ைறழக்கவாைக் கூட்டத்சேவாடர
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19.  ைக்கைற் ைவாநிைங்கைற்றய விட உயரந்ேது ஏசனனில,

அ) ைக்கைற் தநரடியவாக தேரந்சேடுக்கப்்பட்ட அறைப்பு 
ஆ) அறைசெரற் குழு ைக்கைற்க்கு கட்டுப்்பட்டது 
இ) ைக்கைற் நிதிநிறை அறிக்றகறய கட்டுப்்படுத்துகின்ைது. 
ஈ) இற் அறனத்தும.

20.  இரண்டு அலைது இரண்டுக்கு தைற்்பட்ட ைவாநிைங்களுக்கு கூட்டுத் தேர்வாறணயம என்்பது

அ) எந்ே நிறையிலும தேவாற்றுவிக்க முடியவாது 
ஆ) நவாடவாளுைன்ைம ேன்னிசறெயவாக தேவாற்றுவிக்க முடியும 
இ) ெம்பந்ேப்்பட்ட ெட்டைன்ைங்கள் கூட்டுத் தேர்வாறணயம உரு்வாக்க தீரைவானம 
      இயற்றிய பின் நவாடவாளுைன்ைத்ேவால உரு்வாக்க முடியும 
ஈ)  ெம்பந்ேப்்பட்ட ைவாநிைத் தேர்வாறணயங்களின்  ேறை்ரகளின் ்பரிந்துறரயின் ச்பயரில 

குடியரசுத்ேறை்ர உரு்வாக்கைவாம.

21.  கூற்று (கூ):  ஒரு அறைசெகத்தின் அறனத்துக் சகவாள்றககள் ைற்றும நிர்வாக 
வி்கவாரங்களில முேன்றை ஆதைவாெகர அந்ே அறைசெகத்தின் செயைவாைர

காரணம் (கா):  குடிறைப் ்பணிகளின் ேறை்ர, அறைசெக செயைவாைர

அ) கூற்றும, கவாரணமும ெரியவானற்கள் ஆகும. கவாரணம கூற்றுக்கவான ெரியவான 
      விைக்கைவாகும. 
ஆ) கூற்றும கவாரணமும ெரியவானற்கைவாகும. ஆனவால கவாரணம கூற்றை ெரியவாக 
      விைக்கவிலறை. 
இ) கூற்று ெரி ஆனவால கவாரணம ே்று. 
ஈ) கூற்று ே்று ஆனவால கவாரணம ெரி.

22. ச்பவாருத்துக

அ) கூடுேல செயைவாைர - 1. பிரிவு 
ஆ) கீழ்நிறைச (under) செயைவாைர - 2. தகவாட்டம (Division)  
இ) துறணச செயைவாைர - 3. துறை 
ஈ) செயைவாைர - 4. கிறை 
  - 5. பிரிவு
அ) 5 4 2 3 
ஆ) 1 2 3 5 
இ) 2 1 3 5 
ஈ) 3 4 5 2

23.  கூற்று:  ஐந்ேவாண்டு திட்டங்கள் அடிப்்பறடயிைவான ்ைரசசி ைவாதிரிறய இந்தியவா 
பின்்பற்றுகிைது.

காரணம்:  ஒவச்வாரு ஐந்ேவாண்டு திட்டத்திலும இைக்குகள் நிரணயிக்கப்்பட்டு அந்ே 
இைக்றக எட்டும ்றகயில அதிகவாரிகள் ்பணியவாற்றுைவாறு 
முடுக்கிவிடப்்படுகிைவாரகள்.

அ) கூற்றும, கவாரணமும ெரியவானற்கள் ஆகும. கவாரணம கூற்றுக்கவான ெரியவான 
      விைக்கைவாகும. 
ஆ) கூற்றும கவாரணமும ெரியவானற்கைவாகும. ஆனவால கவாரணம கூற்றை ெரியவாக 
      விைக்கவிலறை. 
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இ) கூற்று ெரி ஆனவால கவாரணம ே்று. 
ஈ) கூற்று ே்று ஆனவால கவாரணம ெரி.

II.  பின்்ரும் நகள்விகளுககு குறுகிய விம்டயளிககவும்

1. ச்பவாது நிர்வாகம ்றரயறுக்கவும.
2. ச்ளியுைவு அறைசெகம ்றரயறுக்கவும.
3. ்பணியவாைர நிர்வாகம என்ைவால என்ன.
4. இந்திய ஆட்சிப் ்பணி (இ.ஆ.்ப) IAS ்றரயறுக்கவும.
5 ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம (UPSC) ்றரயறுக்கவும.
6. ்பணியவாைரத் தேர்வாறணயம என்ைவால என்ன?
7. நிதி நிர்வாகம விைக்குக.

III.  குறுகிய விம்டயளிககவும்

1.  சுயவாட்சியவான ஒழுங்குமுறை ஆறணயம விைக்குக.
2.  ச்பவாருள்கள் ைற்றும தெற் ்ரி(GST) என்ைவால என்ன?
3.  ஆயுஷ் என்ைவால என்ன?
4.  முறை ெவாரவா ேக்ல சேவாடரபு என்ைவால என்ன?
5.  அகிை இந்திய ்பணிக்கு ்பணியைரத்தும இரண்டு முறைகள் குறித்து எழுதுக.

IV.  பின்்ரும் வினோககளுககு விரி்ோன விம்டயளிககவும்

1.  ெட்டத்தின் ஆட்சிறய வி்ரிக்க.
2.  நிர்வாகத்தில ச்ளிப்்பறடத் ேன்றையின் முக்கியத்து்ம குறித்து எழுதுக.
3.  ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ்பணிகள் குறித்து எழுதுக.
4.  நிதி நிர்வாகத்தின் குறிக்தகவாள்கறை வி்ரிக்க.
5.  உள்துறை அறைசெகத்தின் கட்டறைப்பு ைற்றும செயல்பவாடுகறை ்றரயறுக்க.

  Ramesh K Arora, Rajini Goel,-  Indian Public Administration Wishwa Prakashan 
Publications, January 2010.

  Laxmikanth M, Public Administration, TATA McGRAWHILL’S Publications, 
2011.

  Shriram Maheshwari ,Indian Administration: An Historical Account, Published 
by Jawahar (1994).

நைறநகோள் நூல்கள்

  https://upsc.gov.in/
  https://cabsec.gov.in/
  https://www.pmindia.gov.in/en/prime-ministers-office/

்மலத்தை இமணப்புகள்

12th_Political Science_Tamil_Unit_6.indd   175 04-06-2019   11:34:31
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



( (228 ((229

இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான 
ஒருமனதான தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ 
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம, 
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம். 
ேமலும் இந்தியாவின் அைனத்து 
குடிமக்களுக்குமான வைகயில் சமூக, 
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும், 
சுதந்திரமான முைறயில், ெவளிப்பாடு, 
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு, 
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் 
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய 
சேகாதரத்துவம் மற்றும் தனிமனித 
மாண்ைபயும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் 
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு 
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன 
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.
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அரசியல் அறிவியல் - 12ஆம் வகுப்பு
நூலாசிரியர்களின் பட்டியல்

பாட நூல் வல்லுநர

பபராசிரியர ராமு மணிவண்ணன், (HOD), 
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகம் துறை, 
பெனறனை �ல்கறைககழகம், பெனறனை.

பமலாயவாளர

பபராசிரியர. A. ்கரு்ணானந்தம், (HOD) (ஓய்வு), 
்ரைொறு துறை, விவ்கொனைந்ொ கல்லூரி, பெனறனை.

நூலாசிரியர்கள்

Dr. P. ்கன்கராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர

Dr. S. ஜமீலா, இறைப் வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர கல்லூரி, பெனறனை.

Dr. R. ஸ்ரீ்தர, இறைப் வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, ்ொம்�ரம், பெனறனை.

Dr. பபரனாரட் “டி” சாமி, Senior Fellow (LISSTAR),
ைவயொைொ கல்லூரி, பெனறனை.

Dr. S. பாரத்திபன், உ்விப்வ�ரொசிரியர,
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகம் துறை, பெனறனை �ல்கறைககழகம், பெனறனை.

R.சிவகுமார, உ்விப்வ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை,
மொநிைக கல்லூரி, பெனறனை.

R.வித்யா, உ்விப்வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

P. ராமபஜயம், உ்விப்வ�ரொசிரியர,
ெமூக விைககல் மற்றும் வெரகறகக பகொளறக ஆய்வுறமயம்,
�ொரதி்ொென �ல்கறைககழகம், திருச்சி..

J. திவியன், உ்விப்வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

்கலல மற்றும் வடிவலமப்பு குழு

வலரபடம்
பவல்முரு்கன்
பிரபமாத்
அரசு கறை கல்லூரி, பெனறனை

வடிவலமப்பு
V2 இபனாபவஷன்ஸ், பசன்லன

In House QC
ராபஜஷ் ்தங்கப்பன்
பஜரால்டு வில்சன்
அடிசன் ராஜ் 

அட்லடபடம்
்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருஙகில்ணப்பாளர
ரபமஷ் முனிசாமி

்கருத்துலரஞர்கள்

M. அப்ப்ணசாமி, எழுத்்ொளர.

பவ. பவங்கட்ராமன், Ph.D.,
பெனறனை.

்தமிழ் பமாழிபபயரப்பாளர்கள்

Dr. P. ்கன்கராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர

K. திராவிடமணி, உ்விப்வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர

Dr. S. பாலமுரு்கன், உ்விப்வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர .

M. அப்ப்ணசாமி, எழுத்்ொளர

M. மலரவன், ஆரொய்ச்சியொளர,
MCC, பெனறனை.

பசயல்பாடு வடிவலமப்பு

Dr. P. அரு்ணாசலம், இயககுநர, 
�ழனியப்�ொ பமட்ரிககுவைஷன வமல்நிறைப் �ளளி, அவினைொசி, திருப்பூர.

ICT ஒருஙகில்ணப்பாளர

K. சங்கர, �ட்ட்ொரி ஆசிரியர, 
அரசு வமல்நிறைப் �ளளி, கறனையொம்�டி, வ்லூர

R. பவங்கபடசன், இறடநிறை ஆசிரியர, 
ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநிறைப் �ளளி, வ்ல்லியனைல், ்நவ்னி பிளொக, கரூர.

பவலலவாயப்பு வழிக்காட்டி

Dr. P. ்கன்கராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை, அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர

ஒருஙகில்ணப்பாளர

R. மலரப்காடி, உ்விப் வ�ரொசிரியர,
SCERT, பெனறனை.

விலரவுக குறியீடு பமலாணலம குழு

இரா. பஜ்கன் நா்தன், இறடநிறை ஆசிரியர,
ஊ.ஒ.ந.நி.�ளளி, கவைெபுரம்,
வ�ொளூர, திரு்ணைொமறை.
ம. முருப்கசன், �ட்ட்ொரி ஆசிரியர,
ஊ.ஒ.ந.நி.�ளளி, ப�த்்வ்ைொனவகொட்டகம், 
முத்துப்வ�ட்றட, திரு்ொரூர.

வ. பத்மாவதி, �ட்ட்ொரி ஆசிரியர,
அரசு உயரநிறை �ளளி, ப்ற்றியூர, அரியலூர. 

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகணட் வமப்லித்வ்ொ ்ொளில் அச்சிடப்�ட்டுளளது. 
ஆப்பெட் முறையில் அச்சிட்வடொர:
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