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இந்திய அரசியலமைப்பு - பகுதி – 3, 4, 5 

3] முகப்புமர 

பாடக்குறிப்புகள் 

இந்திய மக்களாகிய நாம், இந்தியாவை ஒரு இவைவம ைாய்ந்த சமநலவம நநைி 
சார்ந்த, சமயச் சார்பற்ை, மக்களாட்சி குடியரசாக அவமக்கவும், அதன் குடிமக்கள் 
அவைைருக்கும், சமுதாய, நபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நிதியும், சிந்தவையில், 
சிந்தவை நைளிப்பாட்டில், நம்பிக்வகயில், பற்ைார்ைத்தில் மற்றும் ைழிபாட்டில் 
சுதந்திரமும், தகுநிவலயில் மற்றும் ைாய்ப்பில் சமத்துைமும், உறுதியாகக் கிவைக்கச் 
நசய்யவும்,  தைி ஒருைரின் மாண்புக்கும் நாட்டின் ஒற்றுவமக்கும், 
ஒருவமப்பாட்டுக்கும் உறுதியளிக்கும் உைன்பிைப்புணர்வை அைர்கள் 
அவைைரிவையய ைளர்க்கவும். ைிழுமிய முவைவமயுைன் உறுதி பூண்டு. 1949, 
நைம்பர் இருபத்து ஆைாம் நாளாகிய இன்று நம்முவைய அரசியலவமப்பு 
யபரவையில், ஈங்கிதைால், இந்த அரசியலவமப்வப ஏற்று சட்ைமாக இயற்ைி, நமக்கு 
நாயம ைழங்கிக் நகாள்கியைாம். 

முகப்புமர - விளக்கம் 

 சட்ை அைிமுகயம அரசியலவமப்புச் சட்ைத்தின் முன்னுவர ஆகும். 
 மக்கயள அதிகாரத்தின் யதாற்றுைாய் என்றும், இந்தியா ஓர் 
இவையாண்வமயுவைய சமதர்ம, சமய/மதச்சார்பற்ை, மக்களாட்சி நாைாக 
உள்ளது எை முகப்புவரத் நதளிவுபடுத்துகிைது. 

 நீதி, சுதந்திரம்,சமத்துைம், சயகாதரத்துைம் ஆகியவை நமது  யநாக்கங்கள் 
எைவும் அரசியலவமப்புச் சட்ைத்தின் முகப்புவர கூறுகிைது. 

 ரீ நபருபாரி (Re Berubari) (1960) ைழக்கில் முகப்புவர என்பது இந்திய 
அரசியலவமப்பின் ஒரு பகுதி அல்ல என்று கூைப்பட்ைது. 

 யகசைாைந்த பாரதி (1973) ைழக்கில் முகப்புவரயாைது இந்திய 
அரசியலவமப்பின் ஒரு பகுதி எைப்பட்ைது. 

 S.R. நபாம்வம (1994) என்ை ைழக்கில் முகப்புவர இந்திய அரசியலவமப்பின் 
ஒரு பகுதி எைப்பட்ைது. 

 யகசைாைந்த பாரதி (1973) ைழகில் முகப்புவரவய திருத்தலாம் ஆைால் 
அரசியலவமப்பின் அடிப்பவை அம்சங்கவள (கட்ைவமப்புகவள) திருத்த 
முடியாது எைப்பட்ைது. 
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 சமநலவம நநைி (Socialist) சமயச் சார்பின்வம (Secular) மற்றும் ஒருவமப்பாடு 
(and Integrity) ஆகிய நசாற்கள் 1976 – ஆம் ஆண்டின் 42 – ைது சட்ைத் 
திருத்தத்தின் மூலம் புகுத்தப்பட்ைது. 

இமறயாண்மை 

 இது அரசியலவமப்புச் சட்ைத்தின் பல பகுதிகளில், குைிப்பாக யதர்தல் என்னும் 
அதிகாரத்தில் இந்திய மக்களுக்கு முழு உரிவமகளும் உறுதி 
நசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய, மாநில அரசுகள் மக்களிைமிருந்துதான் அதிகாரங்கவளப் நபற்றுக் 
நகாள்கின்ைை. குைிப்பிட்ை கால இவைநைளியில் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு 
பிரதிநிதிகவள மக்கள் யதர்ந்நதடுக்கின்ைைர். இப்பிரதிநிதிகள் அரசின் நிர்ைாக 
அதிகாரங்கவள நபற்றுள்ளார்கள். 

 இைர்கள் சட்ைமன்ைகளுக்கு நபாறுப்பாளர்களாகவும், மக்களுக்கு 
சட்ைமன்ைங்களின் ைழியாக பணியாற்ை கைவமப்பட்ைைர்களும் ஆைர். ஆகயை 
இைர்கவள யதர்ந்நதடுக்கும் மக்கயள உயர் அதிகாரம் மிக்கைர்கள். இதுயை 
இவையாண்வம யகாட்பாட்டின் அடிப்பவை ஆகும். 

இமறயாண்மை 

 இந்தியா மதச் சார்பற்ை நகாள்வகவய கவைபிடித்து ைருகிைது. 
 நசக்யூலரிசம் (Secularism) என்ை ஆங்கிலச் நசால் நசய்யூலம் என்ை லத்தீன் 
நமாழிச் நசால்லில் இருந்து ைந்தது. 

 1789 – ம் ஆண்டு பிரஞ்சு அரசியலரவமப்புச் சட்ைம் பிரான்சு அரவச 
மதச்சார்பற்ை அரசாக மாற்ைியது. 

 மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் முதன் முதலில் அரசாங்கத்தின் மூலம் 
மதச்சார்பின்வம நகாள்வகவய நவைமுவைப்படுத்திைார். 

 1888 – ல் இந்திய யதசிய காங்கிரஸ் மதச்சார்பின்வமவய அைிமுகப்படுத்தியது.  
 மகாத்மா காந்தி துருக்கி சுல்தானுக்கு ஆதரைாக கிலாபத் இயக்கம் ஆரம்பித்த 
யபாது மதச் சார்பின்வம கருத்து பிரபலமவைந்தது. 

 யைற்றுவமயில் ஒற்றுவம என்ை நகாள்வகக்கு ஆதாரம் மதச் சார்பின்வம 
ஆகும். 

 இந்திய அரசாங்கம் எந்த மதத்வதயும் அரசாங்க மதமாக அைிைிக்கைில்வல. 
 அவைத்துக் குடிமக்களும் தமது சமயத்தின்படி சுதந்திரமாக ைழிபைவும், சமூக 
மற்றும் அரசியலில் சமமாை உரிவமகவள அனுபைிக்கவும் முடியும். 

நாடாளுைன்ற அரசு முமற 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

3 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 இந்திய அரசியலவமப்புச் சட்ைத்தின்படி நாைாளுமன்ை முவை அரசு 
நவைமுவையில் உள்ளது. 

 அரசின் நிர்ைாகக்குழு, சட்ைமன்ை நைைடிக்வககள் இவைகளுக்கு 
நாைாளுமன்ையம நபாறுப்பாகும். 

 நாைாளுமன்ை அரசு முவைவய நபாறுப்பு அரசு அல்லது காபிநைட் அரசு 
என்றும் அவழப்பர். 

ைக்களாட்சி 

 மக்களாட்சி முவையில் அரசின் அதிகாரங்கள் மக்களின் வகயில் 
நகாடுக்கப்பட்ைை. 

 மக்களாட்சியின் தூண் என்பது யதர்தல் ஆகும். 
 சமத்துைம், உரிவம, சுதந்திரம் ஆகியவை மக்களாட்சியின் அடிப்பவை ஆகும். 
 மக்களாட்சியில் யநரடி மக்களாட்சி, மவைமுக மக்களாட்சி எை இருைவக 
உண்டு. 

 சுைிட்சர்லாந்து யபான்ை மக்கள்நதாவக குவைைாக உள்ள நாடுகளில் யநரடி 
மக்களாட்சி முவை நவைமுவையில் உள்ளது. 

 மக்கள் பிரதிநிதிகவள யதர்நதடுத்து அைர்கள் ஆட்சி அவமத்து அரசாங்கத்வத 
நைத்துகிைார்கள். 

 இந்தியா, இங்கிலாந்து, பிரான்சு, அநமரிக்கா யபான்ை நாடுகள் மவைமுக 
மக்களாட்சி முவைவயப் பின்பற்றுகின்ைை. 

 இந்தியா நாைாளுமன்ை மக்களாட்சி முவைவய பின்பற்றுகிைது. 
 இந்தியா பல மாநிலங்கவளக் நகாண்ை கூட்ைாட்சி முவைவய பின்பற்றுகிைது. 
 மத்திய அரசில் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் அவமப்பு நாைாளுமன்ைம் எைவும், 
மாநிலங்களில் சட்ைமன்ைம் எைவும் அவழக்கப்படுகிைது. 

 மவைமுக அல்லது மக்களின் பிரதிநிதித்துை மக்களாட்சி முவையில் 
பிரதிநிதிகள் நபாதுத் யதர்தல் மூலம் யதர்ந்நதக்கப்படுகிைார்கள். 

 

4] ஒன்றியமும் அதன் ஆட்சி எல்மலயும் 
 

 இந்தியா, அதாைது பாரதம் மாநிலங்களின் ஓர் ஒன்ைியமாக இருத்தல் 
யைண்டும் (சரத்து – 1) 

 மாநிலங்கள் மற்றும் யூைியன். பிரயதசங்கள் முதலாைது அட்ைைவணயில் 
குைிப்பிைப்பட்டுள்ளை. 

 இந்திய பரப்பிைம் என்பது, மாநிலங்களின் பரப்பிைங்கள், முதல் 
அட்ைைவணயில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ளை. 
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 இந்திய பரப்பிைம் என்பது, மாநிலங்களின் பரப்பிைங்கள், முதல் 
அட்ைைவணயில் குைிப்பிைப்பட்ை மத்திய அரசின் எல்வலகள் (UT) மற்றும் 
யசர்த்துக் நகாள்ளப்படும் மற்ை பரப்பிைங்கள். 

 இந்திய ஒன்ைியத்திற்குள் புதிய மாநிலங்கவள யசர்த்துக் நகாள்ளும் அதிகாரம் 
நாைாளுமன்ைத்திற்கு உள்ளது. (சரத்து – 2) 

 புதிய மாநிலத்வத உருைாக்கவும், மாநில பரப்புகவள, எல்வலகவள, 
நபயர்கவள மாற்ைவும் அதிகாரம் பவைத்தது நாைாளுமன்ைம் (சரத்து – 3) 

 இந்திய குடியரசு, 28 மாநிலங்கவளயும் (02.06.2017 முதல் 29 மாநிலங்கள்) 7 
யூைியன் பிரயதசங்கவளயும் உவையது. 

 புதிய மாநிலத்வத உருைாக்கும் மயசாதா, குடியரசுத் தவலைரின் 
பரிந்துவரக்குப் பிைகு நாைாளுமன்ை இரு அவைகளில் ஏயதனும் ஒரு 
அவையில் நகாண்டுைரப்பைலாம். 

 புதிய மாநிலத்வத உருைாக்கும், மாநில பரப்புகவள, எல்வலகவள, 
நபயர்கவள மாற்ைவுள்ள மயசாதா, அந்த மாநிலத்திற்கு குடியரசுத் 
தவலைரால் அனுப்ப யைண்டும். 

 அந்த மாநிலம் தங்கள் கருத்துக்கவள குடியரசுத் தவலைரால் குைிப்பிைப்பட்ை 
காலத்திற்குள் நதரிைிக்கலாம். ஆைால், அந்த கருத்துக்கள் குடியரசுத் 
தவலைவர கட்டுப்படுத்தாது. 

சரத்து - 4 

 சரத்து 2 அல்லது 3 – ன் படி சட்ைம் இயற்ைப்பட்ைால் (புதிய மாநிலங்கவள 
உருைாக்கிைால்) அட்ைைவண I மற்றும் IV தாைாக திருத்தம் நபறும்,  

 இவ்ைாறு இயற்ைப்பட்ை சட்ைம் அரசியலவமப்புச் சட்ைத்திருத்தமாக கருதப்பை 
மாட்ைது. 

5] குடியுரிமை 

                                 (சரத்துக்கள் 5 – 11) 
 இந்தியாைில் ஒற்வைக் குடியுவம பின்பற்ைப்படுகிைது. 
 குடியுரிவம பற்ைி சட்ைம் இயற்றும் அதிகாரம் நகாண்ைது நாைாளுமன்ைம் 
ஆகும். 

 1955 – ல் இந்திய குடியுரிவம சட்ைம் இயற்ைப்பட்ைது. 

குடியுமை பபறும் முமறகள் 

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பதாடங்கிய பபாழுது (சரத்து – 5) 
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 இந்தியாவை உவைைிைமாக நகாண்டு, இந்தியாைில் பிைந்தைராக 
இருந்தாயலா அல்லது அைரது நபற்யைாரில் எையரனும் ஒருைர் இந்தியாைில் 
பிைந்தைராகயைா அல்லது இந்திய அரசியலவமப்புச் சட்ைம் நதாைக்கத்திற்கு 
உைன் முந்திய 5 ஆண்டுகளுக்கு குவையாமல் குடியிருந்து ைந்தைராக இருக்க 
யைண்டும். 

குடிபபயர்தல் மூலம் குடியுரிமை பபறுதல் (சரத்து 6 – 7) 

 இந்திய அரசியலவமப்புச் சட்ைம் நதாைங்கும் நபாழுது பாகிஸ்தாைிலிருந்து 
இந்தியாைிற்கு குடிநபயர்ந்து ைந்தைர்களும் இந்தியக் குடிமக்களாைர். 

 தற்யபாது பாகிஸ்தானுைன் உள்ளைக்கிய பரப்பிைத்திலிருந்து குடிநபயர்ந்து 
ைந்தைர்களும் குடிமக்களாக கருதப்படுைர். 

 ஆைால் அைர்கயளா அல்லது அைர்களது நபற்யைாயரா அல்லது நபற்யைாரின் 
நபற்யைாரில் ஒருையரா 1935 – ம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கச் சட்ைத்தில் 
ைவரயறுக்கப்பட்ைபடி இந்தியாைில் பிைந்தைராக இருக்க யைண்டும் மற்றும் 
அைர்கள் 19.07.1948 – ம் யததிக்கு பின் குடிநபயர்ந்தைராக இருப்பின் ஆறுமாத 
காலமாைது இந்தியாைில் குடியிருந்து குடிமக்களாக ஆைதற்கு பதிவு 
நசய்திருக்க யைண்டும். 

பதிவு பசய்து பகாள்ளல் மூலம் குடியுரிமை பபறல் (சரத்து – 8) 

 ஒருைர் தாயமா அல்லது தம் நபற்யைாரில் ஒருையரா அல்லது தம் 
நபற்யைாரின் நபற்யைாரில் ஒருையரா 1935 – ம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்க 
சட்ைத்தின் ைவரயறுப்பப்பட்ைபடி இந்தியாைில் பிைந்து, இந்திய எல்வலக்கு 
அப்பால் உள்ள நைளிநாட்டில் ைழக்கமாக குடியிருந்து ைருைராக 
குடியிருந்து ைரும் நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதுைரிைம் ைிண்ணப்பம் 
நசய்து, தம்வம ஒரு இந்தியக் குடிமகைாக பதிவு நசய்து நகாள்ள 
யைண்டும். 

இந்தியக் குடியுரிமைமய இழத்தல் (சரத்து – 9) 

 இந்திய அரசியலவமப்புச் சட்ைம் நதாைங்குைதற்கு முன்பு ஒரு இந்தியக் 
குடிமகன் தன்ைிச்வசயாக ஒரு நைளிநாட்டு குடியுரிவமவயப் நபற்ைால் 
அைர் இந்தியக் குடியுரிவமவய இழந்தைராகிைார். 

சரத்து – 11 
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 குடியுரிவமவய ஒழுங்குபடுத்த சட்ைமியற்றும் அதிகாரம் நபற்ைது 
நாைாளுமன்ைம் ஆகும். இதன்படி இந்தியக் குடியுரிவமச் சட்ைம் – 1955 
இயற்ைப்பட்ைது. 

இந்தியக் குடியுரிமைச் சட்டம் 1955 

         இச்சட்ைம் இந்திய அரசியலவமப்புச் சட்ைம் நதாைங்கிய பின்ைர் 
குடியுரிவம பற்ைி ைவகமுவைப்படுத்துகிைது. 

1.பிறப்பால் குடியுரிமைப் பபறல் 

 ஒரு நபர் 26.01.1950 – ஆம் யததியியலா அல்லது அதற்கு பின்யபா ஆைால் 
1986 – ஆம் ஆண்டு திருத்தச்சட்ைம் நதாைங்குைதற்கு முன்யபா 
பிைந்திருந்தால் அல்லது 1986 – ஆம் ஆண்டு திருத்தச் சட்ைம் 
நதாைங்குைதற்கு பின்பு பிைந்திருந்தால் அைரது நபற்யைாரில் எையரனும் 
ஒருைர் அைரது பிைப்பின் நபாழுது இந்தியக் குடிமகைாக இருப்பின், அைர் 
பிைப்பால் குடிமகைாைார். 

2.ைரபுவழித் ததான்றலினால் குடியுரிமைப் பபறல் 

 ஒருைர் 24.01.1950 – ஆம் யததி அல்லது அதற்கு பின்யபா ஆைால் 1992 – ம் 
ஆண்டு திருத்தச் சட்ைத்திற்கு முன்பு இந்தியாைிற்கு அப்பால் பிைந்திருந்து 
அந்தச் சமயத்தில் அைரது தந்வதயார் ஒரு இந்தியக் குடிமகைாைரர். 

 ஒரு நபர் 1992 – ம் ஆண்டின் குடியுரிவம திருத்தச் சட்ைம் நதாைங்குைதற்கு 
பின்ைிட்டு பிைந்திருந்து அச்சமயத்தில் அைரது நபற்யைாரில் எையரனும் 
ஒருைர் இந்தியக் குடிமகைாக இருப்பின், அைர் மரபு ைழித் யதான்ைலிைால் 
ஒரு இந்தியக் குடிமகைாைரர். 

3.பதிவு பசய்து பகாள்ளல் மூலம் குடியுரிமைமயப் பபறல் 

 இந்தியாைில் ைழக்கமாை குடியிருப்வபக் நகாண்ை இந்திய ைழித்யதான்ைிய 
நபர்கள் (Origin) தம்வம ஒரு இந்தியக் குடிமகைாகப் பதிவு நசய்து 
நகாள்ளும்படி ைிண்ணப்பித்து குடியுரிவம நபைலாம். ஆைால் அவ்ைாறு 
பதிைிற்காை ைிண்ணப்பம் நசய்ைதற்கு 5 ஆண்டுகள் முன்பு ைவர அவ்ைாறு 
இந்தியாைில் குடியிருந்திருக்க யைண்டும். 

 பிரிைிவையகாத இந்தியாைிற்கு அப்பால் உள்ள இைத்தில் ைழக்கமாை 
குடியிருப்வபக் நகாண்ை இந்திய ைழியதான்ைிய நபர்கள். 

 இந்தியக் குடிமக்கவள மணந்து நகாண்டு இந்தியாைில் ைழக்கமாக 
குடியிருந்து ைரும் நபர்கள். 
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 இந்தியக் குடிமக்களாக உள்ள நபர்களின் உரிவம ையவதயவையாதக் 
குழந்வதகள். 

 குடியுரிவமச் சட்ைத்தின் முதலாம் அட்ைைவணயில் குைிப்பிட்ப்பட்டுள்ள ஒரு 
நாட்டின் குடிமக்களாக உள்ள உரிவம ையது மற்றும் தகுதி அவையாத 
நபர்கள். 

4.பவளிநாட்டவர் ஒருவர் தன்மனக் குடிைகனாகக் தகாரல் மூலம் 
குடியுரிமைமயப் பபறல் 

 முதலாம் அட்ைைவணயில் குைிப்பிைப்பட்ை ஒரு நாட்டின் குடிமகைாக 
இல்லாத மற்றும் உரிவம ையது மற்றும் தகுதி அவைந்த எந்த ஒரு நபரும், 
உரிய ைிண்ணப்பம் நசய்து குடியுரிவம நபைலாம். 

5. எல்மலமயக் கூட்டியமைத்துக் பகாள்வதன் மூலம் குடியுரிமைமயப் பபறல் 

 ஒரு நைளிநாட்டு எல்வல இந்தியாைின் ஒரு பகுதியாைால், மத்திய 
அரசாைது அந்த எல்வல நதாைர்பாக யாநரல்லம் இந்தியக் குடிமக்களாக 
ஆகின்ைைர் என்று குைிப்பிட்டு அவத அரசிதழில் நைளியிை உத்திரைிைலாம். 

குடியுரிமையின் முடிவு 

1.இந்தியக் குடியுரிமைமயத் துறத்தல் மூலம் 

 இந்தியக் குடிமகைாகவும் அயத சமயத்தில் மற்நைாரு நாட்டின் 
குடிமகைாகவும் உள்ள ஒருைர், தாம் இந்தியக் குடியுரிவமவயத் துைப்பதாக 
உரிய ைிளம்புவக ஒன்வைச் நசய்தால், அைரது இந்தியக் குடியுரிவம 
முடிைிற்கு ைருகிைது. (அைரது உரிவம ையதவையாதக் குழந்வதகளும் 
இந்தியக் குடிமக்களாக இருக்க முடியாது). 

2.தவபறாரு நாட்டின் குடியுரிமைமய அமடதல் 

 இந்தியக் குடிமகன் எையரனும் ஒருைர் தன்ைிச்வசயாக யைநைாரு நாட்டின் 
குடியுரிவமவய அவைந்து நகாண்ைால் இந்தியக் குடிமகைாக இருக்க 
முடியாது. 

3.குடியுரிமைமய இழக்கச் பசய்வதன் மூலம் 

 இது கட்ைாயக் குடியுரிவம இழப்பு நசய்ைதாகும். 
 ஒருைர் நைளிநாட்ைைவர இந்தியக் குடிமகைாக்கல் மூலயமா அல்லது பதிவு 
நசய்து நகாள்ளல் மூலயமா நபற்று, அவ்ைாறு நபற்ை குடியுரிவமயாைது 
யமாசடியாகயைா, திரித்துக் கூைலிைாயலா அல்லது முக்கிய 
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நபாருண்வமகவள மவைத்து நபைப்பட்ைதாக இருந்தால் அல்லது இந்திய 
அரசியலவமப்பிற்கு கட்டுப்பைாமல் நசயல்பட்ைால் அல்லது எதிரி நாட்டுைன் 
சட்ைைியராத ைியாபாரம் நசய்தால் அைரது குடியுரிவம இழக்கச் நசய்யப்படும். 


