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இந்திய அரசியலமைப்பு - பகுதி – 2 

2] அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

பாடக்குறிப்புகள் 

அரசியலமைப்புச் சட்டம் என்பது அரசியல் முமைகளின் அடிப்பமடக்   
ககோட்போடுகளுமடய த ோகுப்போகும். இ ன் அடிப்பமடயிகலகய நோட்டு ைக்கள் 
ஆளப்படுகின்ைனர். 

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

 அமைச்சரமை தூதுக்குழுைின் பரிந்துமரப்படி, நம் இந் ிய நோட்டிற்கோன பு ிய 
அரசியலமைப்பிமன உருைோக்க இந் ியப் பிர ிநி ிகள் அடங்கிய அரசியல் 
நிர்ணய சமப 1946 ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டது. 

 18.07.1947 – ல் இங்கிலோந்து நோடோளுைன்ைம் இந் ிய சு ந் ிரச் சட்டம் 1947 – ஐ 
இயற்ைியது. இச்சட்டத் ின் படி இந் ியோ, போகிஸ் ோன் என இரு நோடுகள் 
உருைோக்கப்பட்டன. 

 அமனத்து இமையோண்மை அ ிகோரங்களும் இரண்டு நோடுகளின் அரசியல் 
நிர்ணய சமபக்கு ைோற்ைப்பட்டது. 

 இரு நோடுகளின் அரசியல் நிர்ணய சமப சட்டைன்ைைோக தசயல்பட்டன. 
 பிலிக்கப்படோ  இந் ியோைில் இருந்  ைத் ிய சட்டபட கபரமை இச்சட்டத் ோல் 

ஒழிக்கப்பட்டது 
 இந் ிய அரசியல் நிர்ணய சமப, சட்டைியற்றும் உயர்ந்  அமைப்போக, 

சட்டைன்ைனோக தசயல்பட்டது. 
 1946 டிசம்பர் 9 – ஆம் நோள் டோக்டர். சச்சி ோநந்  சின்கோ  மலமையில் 

அரசியல் நிர்ணய சமபயின் மு ல் கூட்டம் நமடதபற்ைது. 
 1946 டிசம்பர் 11 – ஆம் நோள் நமடதபற்ை இரண்டோைது கூட்டத் ில் 

டோக்டர்.இரோகேந் ிர பிரசோத் அரசியல் நிர்ணய சமபயின்  மலைரோகத் 
க ர்ந்த டுக்கப்பட்டோர். 

 அரசியல் நிர்ணய சமப, அரசியலமைப்புச் சட்டைியற்றும் பணிமய ைமரவு 
குழுைிற்கு அளித் து. 

 அரசியல் நிர்ணய சமபயின் கூட்டம் 1947 ஆகஸ்ட் 14 மு ல் 30 ைமர 
நமடதபற்ைது. 

 அரசியல் நிர்ணய சமபயின் தசயல்போடுகள் குைித்  ஆகலோசமனக் குழு 
நியைிக்கப்பட்டது. இக்குழு ைழிமையோன ைய்ய அரமசக் தகோண்ட கூட்டோட்சி 
அரசியலமைப்புக்கு பரிந்துமர தசய் து. 
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 ைமரவுக்குழு நியைிக்கப்பட்டு ைமரவு அரசியலமைப்புச் சட்டத்ம   யோர் 
தசய் து. இ ன் ைீ ோன தபோது ைிைரம் 1948 – ம் ஆண்டு நைம்பர் 4 மு ல் 
நைம்பர் 9 ைமர நடந் து. ைிைரங்கமள கருத்துதகோள்ள 1948 – ம் ஆண்டு 
நைம்பர் 15 மு ல் துைங்கியது. 

 ைமரவுக்குழு 141 நோட்கள் ைிைோ ித் து. 
 மு ல் ைமரவு அரசியலமைப்பு 315 சரத்துகளும்,8 அட்டைமணகளும் 

இருந் ன. பிைகு 386 சரத்துகளோக உயர்த் ப்பட்டது. 
 1947 ஆகஸ்ட் 29 – ஆம் நோள் ைமரவுக்குழுைின்  மலைரோக 

டோக்டர்.பி.ஆர்.அம்கபத்கர் நியைனம் தசய்யப்பட்டோர். 
  ிைமையோக சட்ட ைல்லுநரோன டோக்டர். அம்கபத்கர் இந் ிய அரசியலமைப்பு 

சட்டத் ின் “சிற்பி” ஆைோர். 
 சட்ட ைமரவுக் குழு, 60 நோடுகளில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்ம  

ஆய்ந்துப்படித்து, அைற்ைில் உள்ள  கு ிைிக்க சிைப்புக் கூறுகமள ஏற்றுக் 
தகோண்டது. 

 அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்ை 2 ஆண்டுகள் 11 ைோ ங்கள் 18 நோட்கள் 
ஆனது. 

 11  ிட்டைிட்டக் கூட்டங்களில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்ம  பற்ைி 
கலந்துமரயோட 114 நோட்கள் ஆயிற்று. 

 1929 – ஆம் ஆண்டு லோகூரில் நமடதபற்ை இந் ிய க சியக் கோங்கிரஸ் 
ைோநோட்டு “பூரண சுயரோஜ்யம்”  ீர்ைோனத் ின் படி 1930 – ஆம் ஆண்டு சனைரி 26 
ஆம் நோள் மு ல் இந் ிய சு ந் ிர  ினம் தகோண்டோடப்பட்டது. அ மன 
நிமனவு கூறும் ைமகயில் 1950 சனைரி 26 – ஆம் நோள் இந் ிய 
அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமடமுமைக்குக் தகோண்டுைரப்பட்டது. 

 அரசியலமைப்பு நிர்ண சமப 1950 சனைரி 24 – ஆம் நோள் கமடசியோக கூடியது. 
 அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியல் நிர்ணய சமபயோல் 26.11.1949 அன்று ஏற்றுக் 

தகோண்டது. 
 24.011950 அன்று அரசியலமைப்பின் 3 பிர ிகள் நோடோளுைன்ை அமையில் 

மைக்கப்பட்டது.(1 – ஆம் பிர ி ஆங்கிலத் ில் எழு ப்பட்டது, 2 – ஆம் பிர ி 
ஆங்கிலத் ில் அச்சடிக்கப்பட்டது, 3 – ஆம் பிர ி இந் ியில் எழு ப்பட்டது.) 

 அமனத்து பிர ிகளும் சமபயின் அமனத்து உறுப்பினர்களோல் மகதயோப்பம் 
இடப்பட்டது. 

 இந் ிய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக் தகோண்ட கபோது, 22 போகங்கமளயும், 8 
அட்டைமணகமளயும், 395 சரத்துக்கமளயும் தகோண்டிருந் து. 

  ற்கபோது இந் ிய அரசியலமைப்பு 25 போகங்கமளயும், 12 
அட்டைமணகமளயும், 462 சரத்துக்கமளயும் தகோண்டுள்ளது. 
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அரசியல் வமரவுக்குழு 

 டோக்டர்.பி.ஆர். அம்கபத்கர் (குழுத்  மலைர்) 
 என்.ககோபோல் சுைோைி அய்யங்கோர். 
 அல்லோடி கிருஷ்ணசோைி ஐயர் 
 டோக்டர்.கக.எம்.முன்சி. 
 மசயத் முகைது சோதுல்லோ 
 பி.எல்.ைித்ரோ(என். ைோ ைரோவ்) 
 டி.டி.கிருஷ்ணைோச்சோரி(டி.பி. மகத் ோன்) 

குழுக்கள் 

                குழுக்கள்         குழுத்  மலைர் 
அடிப்பமட உரிமைகள் ைற்றும் 
சிறுபன்மையினர் குழு 

ைல்லபோய் போட்கடல் 

ைோகோண அரசியலமைப்பு குழு ைல்லபோய் பட்கடல் 
ைத் ிய அ ிகோர குழு ேைஹர்லோல் கநரு 
ைத் ிய அரசியலமைப்பு குழு ேைஹர்லோல் கநரு 
தகோடிக் குழு தே.பி.கிருபளோனி 
தநைிமுமைக் குழு கக.எம்.முன்சி 
நமடமுமை ைி ிக் குழு இரோகேந் ிர பிரசோத் 
 

இந்திய அரசியலமைப்பின் தன்மைகள் 

   1. கூட்டாட்சி (கூட்டாட்சி பபால்வு): கூட்டோட்சி என்பது ைத் ிய அரசும் ைோநில 
அரசுகளும் ஒருங்கிமணந்து தசயல்படுைது (அ ோைது ஒரு நிலப்பரப்மப இரு 
அரசோங்கங்கள் ஆட்சி தசய்ைது) 

2. அதிகாரப்பகிர்வு: அ ிகோரப் பகிர்வு என்பது ைத் ிய அரசுக்கும் ைோநில 
அரசுகளுக்கும் அ ிகோரங்கள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. அரசியலமைப்பின் பைலாண்மை: இந் ியோைில் ைிக உயர்ந் து இந்  சட்டம், இது 
சட்டத் ின் ஆட்சி நமடதபறுகிைது என்பம  குைிக்கிைது. 

4. எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு: அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்ை ஒரு குழு 
அமைத்து  னியோக ஒரு ஆைணைோக உள்ளது. நோட்டில் உள்ள அமனத்துச் 
சட்டங்களும் இ ற்கு உட்பட்டு இருக்க கைண்டும். 
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5. நீதிைன்றங்களின் அதிகாரம்: இந் ியோைில் மூன்று அ ிகோர அமைப்புகோளன 
சட்டைியற்று துமை, தசயல்படு துமை (நிர்ைோக துமை) நீ ித்துமை ஆகியைற்ைில், 
நீ ித்துமையோனது ைற்ை இரு துமைகளின் தசயல்போடுகமள, அ ோைது இந் ிய 
அரசியலமைப்பு சட்டத் ிற்கு உட்பட்டு தசயல்படுகிை ோ என்று கைனிக்கிைது. இந் ிய 
அரசியலமைப்பு சட்டத்ம  ைீைி சட்டம் இயற்ைப்பட்டோகலோ அல்லது 
தசயல்பட்டோகலோ அம  தசல்லோது என்று அைிைிக்க உச்சநீ ிைன்ைத் ிற்கு அ ிகோரம் 
உள்ளது 

கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பில் ஒற்மறயாட்சி கூறுகள் 

  1. பட்டியல்களில் இயற்ைப்படும் சட்டங்களில் ைத் ிய அரசு சட்டகை தசல்லும். 

  2. ைோநிலங்களமை. 

  3. க சிய நலன் கரு ி நோடோளுைன்ைம் சட்டைியற்ை அ ிகோரம் தபற்றுள்ளது. 

  4. ைோநில ஆளுநர் நியைனம். 

  5. ைத் ிய அரசின் உத் ிரவுகளுக்கு ைோநிலங்கள் கீழ்ப்படு ல். 

  6. ைத் ிய நி ிக் கட்டுப்போடு 

  7. ைோநில உருைோக்கம், எல்மல ைோற்ைம், தபயர் ைோற்ைம் ஆகியமைகள்       
நோடோளுைன்ைத் ில் ைட்டும் தசய்ய முடியும். 

  8. ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நீ ிைன்ைங்கள் 

  9. அரசியலமைப்பு சட்டத்  ிருத் ம்  

  10. தநருக்கடி நிமலகள் 

இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புகள் 

 1. உலகின் ைிக நீளைோன அரசியலமைப்பு. 

 2. நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம். 

 3. இமையோண்மை / இமைமை ைோய்ந்  அரசு  

 4. ைக்களோட்சி நோடு 

 5. தநகிழ்ைற்ை ைற்றும் தநகிி்ழ்வுமடய  ன்மையின் கலப்பு 
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 6. கூட்டோட்சி கபோல்வு 

 7. அடிப்பமட உரிமைகள் 

 8. அடிப்பமட கடமைகள் 

 9. அரசு தநைிமுமைக் ககோட்போடு 

 10. சு ந் ிரைோன நீ ித்துமை 

 11. சையச்சோர் பற்ை அரசு / ை ச்சோர்பின்மை, 

 12. ையது ைந்க ோர் ைோக்குரிமை  

 13. ஒற்மைக் குடியுரிமை 

பிற நாடுகளிலிருந்து பபறப்பட்டமவகள் 

இங்கிலாந்து 

 சட்டம் இயற்றும் முமை 
 நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம் 
 கூட்டுப் தபோறுப்பு 
 ஒற்மை குடியுரிமை 
 சட்டத் ின் ஆட்சி 
 குடியரசுத்  மலைர் தபயரளவு  மலைர் 
 அ ிக அ ிகோரம் ைோய்ந்  கீழ் அமை (ைக்களமை) 
 அமைச்சரமை ைற்றும் அ ன்  மலைரோக பிர ைர் தசயல்படுைது. 

அபைரிக்கா 

 குடியரசுத்  மலைர் ப ைி 
 குடியரசுத்  மலைர் நிர்ைோகத் துமை  மலைரோக தசயல்படு ல் 
 குடியரசுத்  மலைர் முப்பமட  மலைரோக தசயல்படு ல் 
 எழு ப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சட்டம் 
 சு ந் ிரைோன நீ ித்துமை 
 நீ ி ைறு ஆய்வு, நீ ிப்புனரோய்வு 
 அடிப்பமட உரிமைகள் 
 முகவுமர 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 குடியரசு துமணத்  மலைர் ைோநிலங்களமையின் ப ைி ைழித்  மலைரோக 
தசயல்படு ல். 

 உச்சநீ ிைன்ை ைற்றும் உயர்நீ ிைன்ை நீ ிப ிகளின் நியைனம் ைற்றும் ப ைி 
நீக்கம். 

கனடா 

 கூட்டோட்சித்  த்துைம் 
 ைலிமையோன ைத் ிய அரசு 
 ைத் ிய ைோநில அரசுகளுக்கிமடயோன அ ிகோர பகிர்வு, எஞ்சிய அ ிகோரம் 

ைத் ிய அரசிடம் உள்ளது. 

அயர்லாந்து 

 அரசு தநைிமுமையுறுத்தும் ககோட்போடுகள் 
 குடியரசுத்  மலைர் க ர் ல் முமை 
 ைோநிலங்களமைக்கு குடியரசுத்  மலைரோல் நியைிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள். 

பெர்ைனி 

 தநருக்கடி கோலநிமல ைற்றும் இ னோல் அடிப்பமட உரிமைகள் ைீது ஏற்படும் 
 ோக்கம். 

ஆஸ்திபரலியா 

 தபோதுப் பட்டியல் (ைத் ிய பட்டியல் ைற்றும் ைோநில பட்டியல், இந் ிய அரசுச் 
சட்டம் 1935 – லிருந்து எடுக்கப்பட்டது) 

 ைணிகம் ைியோபோரம் த ோடர்போன ைமகமுமைகள் 

இரஷ்யா 

 அடிப்பமடக் கடமைகள் 

பதன் ஆப்பிரிக்கா 

 அரசியலமைப்புச் சட்டத் ிருத்  முமை 

பிரான்ஸ் 

 குடியரசு அரசோங்கம் 


