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இந்திய அரசியலமைப்பு - பகுதி – 8, 9 

8] அடிப்பமைக் கைமைகள் 

பாைக்குறிப்புகள் 

1976 – ம் ஆண்டு 42 வது அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் 51 – A எனும் சரத்தத 
க ொண்ட பகுதி IV – A இதைக் ப்பட்டு, அதன்  ீழ் 10  டதை ள் கூறப்பட்டது. 

 11 – வது  டதையொ  51 – A (k) என்பது 86 – வது அரசியலதைப்பு 
சட்டத்திருத்தத்தின்படி (2002) இதைக் ப்பட்டது. 

 இந்திய அரசியல் அதைப்புச் சட்டத்தின்படி இந்தியக் குடிைக் ள் கசய்ய 
வவண்டிய பல்வவறு  டதை ள் அடிப்பதடக்  டதை ள் ஆகும். 

 இந்தப்பகுதியில் உள்ள அடிப்பதடக்  டதை ள் நீதிைன்ற விசொரதைக்கு 
உட்பட்டதல்ல. 

 சுவரன் சிங் குழுவின் பரிந்துதரயின்படி அடிப்பதடக்  டதை ள் 
இதைக் ப்பட்டது. 

அடிப்பமைக் கைமைகள் 

(a) அரசியலதைப்பிதை பின்பற்றுதல், அதன் குறிக்வ ொள் ள், அதைப்பு ள், 
வதசியக்க ொடி ஆ ியவற்றிற்கு ைரியொதத கசலுத்துதல் 

(b) நம் நொட்டு விடுததல வபொரொட்டத்தத தூண்டிய உயர்ந்த குறிக்வ ொள் தள 
பின்பற்றி வபொற்றுதல். 

(c) இந்தியொவின் இதறயொண்தை, ஒற்றுதை ைற்றும் ஒருதைப்பொட்தட நிதல 
நிறுத்திப் பொது ொத்தல். 

(d) நொட்டிதைப் பொது ொத்தல் ைற்றும் அதைக் ப்படும் வபொது வதசியப் பைிபுரிதல் 
(e) சையம், கைொைி, வட்டொரொம், பிரிவு வவறுபொடு தள  டந்து, கபொது 

சவ ொதரத்துவ உைர்வு ைற்றும் இலக் ைத்திதை வைம்படுத்துதல், கபண் ளின் 
வைன்தைதய தொழ்த்து ிற பைக் ங் தள துறத்தல். 

(f) நைது பலவத யொை பண்பொட்டின் உயர்ந்த பொரம்பரியத்திற்கு ைதிப்பளித்து 
வபணுதல் 

(g)  ொடு ள், ஏரி ள், ஆறு ள், வை வொழ்க்த  உள்ளிட்ட இயற்த  சுற்றுப்புற 
சூைதல பொது ொத்தல் ைற்றும் வைம்படுத்துதல், வொழும் உயிரிைங் ளுக்கு 
இரக் ம் க ொள்ளுதல். 

(h) ஆய்வறிவு விதளவு நிதல, ைைிதநலம், விசொரதை உைர்வு ைற்றும் 
சீர்திருத்தங் தள வைம்படுத்துல். 

(i) கபொது கசொத்திதை பொது ொத்தல் ைற்றும் வன்முதறதய துறத்தல் 
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(j) எல்லொத் துதற ளிலும், தைி ைைிதன் ைற்றும் கூட்டுச் கசயல்பொடு ளில் 
முதன்தை நிதலதய வநொக் ி முயலுதல், இதன்மூலம் நொடு உயர்நிதல 
சொததை தள வநொக் ி நிதலயொ  உயரு ிறது. 

(k) இந்தியக் குடிை ைொ  உள்ள ஒவ்கவொரு கபற்வறொர் அல்லது பொது ொவலரும், 6 
முதல் 14 வயதிற்குட்பட்ட தைது குைந்தத ளுக்கு  ல்விக் ொை வொய்ப்பு தள 
வைங்குதல் 

 இதவ ள் தைிப்பட்ட குடிை ைின்  டதையொதலொல் இததை 
நீதிப்வபரொதை ள் மூலம் வலியுறுத்த முடியொது. 

9] ைத்திய அரசு (பகுதி – v) 

குடியரசுத் தமலவர் 

 இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டம் வதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட குடியரசுத் ததலவர் 

ததலதையில் நொடொளுைன்ற அரசு  அதைய வைி வகுக் ிறது. 

 இவ்வரசு சட்டத்துதற, நிருவொ த்துதற, நீதித்துதற எை 3 அங் ங் தளக் 

க ொண்டது. 

 இந்தியொவின் (நொட்டின்) ததலவரொ  குடியரசுத் ததலவர் ஒருவர் இருத்தல் 

வவண்டும். (சரத்து – 52) 

சரத்து – 53 

 இந்திய அரசியலதைப்பின்படி, குடியரசுத் ததலவர், இந்தியக் குடியரசின் 

ததலவரொ வும், இந்திய ஒன்றியத்தின் (யூைியன்) நிருவொ த் ததலவரொ வும் 

விளங்கு ிறொர்.  வைலும்  நீதித்துதறக்கும் கபொறுப்புதடயவரொவொர். 

 நொட்டின் நிர்வொ த் ததலவரொ  இருக்கும் குடியரசுத் ததலவர் தைது 

பையீிதை வநரடியொ வவொ அல்லது தைக்கு  ீழுள்ள அதி ொரி ள் 

மூலைொ வவொ நிதறவவற்றலொம். 

 குடியரசுத் ததலவர் இந்திய ரொணுவத்தின் உயர் அதி ொரத் ததலவரொ  

உள்ளொர். இதைொல் வபொரிதையும் அதைதிதயயும் அறிவிக்கும் அதி ொரம் 

பதடத்துள்ளொர். 
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 குடியரசுத் ததலவரின் ரொணுவ அதி ொரங் ள் நொடொளுைன்றச் சட்டத்திைொல் 

ஒழுங்கு முதறப்படுத்தப்படு ிறது. 

குடியரசுத் தமலவர் ததர்தல்(சரத்து – 54) 

 வதர்தல் குழுவின் உறுப்பிைர் ளொல் ைதறமு த் வதர்தல் மூலம் 

வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர். 

இந்தக் குழுவில் இைம் வகிப்பவர்கள் 

 நொடொளுைன்றத்தின் இரு அதவ ளின் வதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட உறுப்பிைர் ள், 

 ைொநில சட்டைன்றத்தின்  ீைதவயொை சட்டப்வபரதவயின் வதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட 

உறுப்பிைர் ள். 

 ைத்திய ஆட்சி எல்தலயொை புதுச்வசரி ைற்றும் கடல்லி 1995 லிருந்து 

இத்வதர்தலில் பங்வ ற் ிறது(70 வது அரசியலதைப்புச் சட்டத் திருத்தம் 1992) 

ததர்தல் முமற (சரத்து – 55) 

 ஒற்தறைொற்று வி ிதம் பிரதிநிதித்துவ முதறயில் ர சிய முதற 

வொக்க டுப்பின் மூலம் வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர். 

 நொடொளுைன்ற உறுப்பிைர் ளின் ஓட்டு ளுக்கும் சட்டப்வபரதவ 

உறுப்பிைர் ளின் ஓட்டு ளுக்கும் பிரதிநிதித்துவத்தின் அளவில் ஒரு சீர்தை 

இருப்பதற் ொ  இம்முதற ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

ைாநில சட்ைப்தபரமவ உறுப்பினர்களின் ஓட்டு ைதிப்பு 

=     ைொநிலத்தின் ைக் ள்கதொத            1 

--------------------------------------------------------------------------------------     *   -------- 

ைொநில சட்டப்வபரதவயின் வதர்ந்து எடுக் ப்பட்ட    1000  

 உறுப்பிைர் ளின் எண்ைிக்த      
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நாைாளுைன்ற உறுப்பினர்களின் ஓட்டுக்களின் ைதிப்பு 

= ைொநில சட்டப்வபரதவ உறுப்பிைர் ளுக்கு அறிக் ப்பட்ட கைொத்த ஓட்டு ள் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

நொடொளுைன்ற இரு அதவ ளின் வதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட உறுப்பிைர் ளின் எண்ைிக்த  

 

 இந்த சரத்தில் ைக் ள்கதொத  என்பது 1971 ன்  ைக்க டுப்பின்படி என்பதொகும். 

இந்த ைக் ள்கதொத  2026 வதர நடக்கும் குடியரசுத்ததலவர் வதர்தலுக்கு 

கபொருந்தும் எை 84 வது அரசியலதைப்புச் சட்டத்திருத்தத்தின் (2001) படி 

ைொற்றப்பட்டது. 

பதவிக்காலம்(சரத்து – 56) 

 இவரின் பதவிக் ொலம், பதவி ஏற்ற திைத்திலிருந்து 5 ஆண்டு ள் ஆகும். 

 குடியரசுத்ததலவர் பதவி வில ல்  டிதத்திதைக் குடியரசுத் துதைத் 

ததலவரிடம் தர வவண்டும். 

 குடியரசுத் ததலவதர அரசியலதைப்தப ைீறியதொ  அப்பதவியிலிருந்து சரத்து-

61 ல் கூறிய வத முதறயின்படி நீக்  முடியும். 

 புதிய குடியரசுத்  ததலவர் பதவிவயற்கும் வதர பதவியில் நீடிக் லொம். 

 ைக் ளதவத் ததலவருக்கு (சபொநொய ருக்கு) உடைடியொ  குடியரசுத் ததலவர் 

பதவி வில ல்  டிதம் பற்றிய த வதல குடியரசுத் துதைத் ததலவர் 

கதரிவிக்  வவண்டும். 

சரத்து-57 

 ைீண்டும் குடியரசுத் ததலவரொ த் வதர்ந்கதடுக் த் தகுதி பதடத்தவர். 

குடியரசுத் தமலவர் பதவிக்கான தகுதிகள்(சரத்து – 58) 

a) இந்திய குடிை ைொ  இருக்  வவண்டும் 
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b) 35 வயது நிதறந்தவரொ  இருக்  வவண்டும் 

c) நொடொளுைன்ற ைக் ளதவக்கு (வலொக்சதப) வபொட்டியிடத் தகுதி கபற்றவரொ  

இருக்  வவண்டும். 

 ைத்திய/ைொநில அரசொங் ங் ளின்  ீழ் ஆதொயம் தரும் பதவி ள் எததயும் 

வ ித்தல் கூடொது. 

(குடியரசுத் ததலவர், குடியரசுத் துதைத் ததலவர், ைொநில ஆளுநர், 

ைத்திய, ைொநில அதைச்சர் வபொன்றதவ ள் ஆதொயம் தரும் பதவியொ  

 ருத முடியொது.) 

சரத்து – 59 

 நொடொளுைன்றத்தின் ஏவதனும் ஒரு அதவயின் உறுப்பிைரொ வவொ அல்லது 

ைொநிலங் ளின் ஏவதனும் ஒரு அதவயின் உறுப்பிைரொ வவொ பதவி வ ிக் க் 

கூடொது. அப்படி உறுப்பிைர் பதவி ஏற்றிருந்தொல், குடியரசுத் ததலவரொ  

பதவிவயற்ற நொளிலிருந்து அந்த  உறுப்பிைர் பதவி  ொலியொைதொ  

 ருதப்படும். 

 ஆதொயம் தரும் பதவி வ ித்தல் கூடொது. 

 அதி ொரப்பூர்வ குடியிருப்பு, சம்பளம்(ரூ, 1,50,000) ைற்றும் பிற வசதி தளயும் 

கபறுவதற்கு பொத்தியப்பட்டவர். 

 அவரது பதவிக் ொலத்தில் அவரது ஊதியம் ைற்றும் பிற வசதி தள 

குதறத்தல் கூடொது. 

பதவிப் பிரைாணம்(சரத்து – 60) 

 குடியரசுத் ததலவரொ  வதர்ந்கதடுக் ப்படும் ஒருவர் இந்தியத் ததலதை 

நீதிபதியின் முன்ைிதலயில்/ உச்சநீதிைன்றத்தின் மூத்த நீதிபதியின் முன்ைிதலயில் 

to preserve, Protect,defend the constitution என்று பதவிப் பிரைொைம் எடுத்துக் க ொள்ள 

வவண்டும். 
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பதவி நீக்கம் சசய்யும் முமற(சரத்து- 61) 

 இந்திய அரசியலதைப்பிதை ைீறியதற் ொ  ைட்டுவை குடியரசுத் ததலவதர 

பதவி நீக் ம் கசய்ய இயலும். 

 பதவி நீக் க் குற்றச்சொட்டு நொடொளுைன்ற இரு அதவ ளில் ஏவதனும் ஒரு 

அதவயில் க ொண்டு வரலொம். 

 எந்த அதவயில் க ொண்டு வரப்படு ிறவதொ அந்த அதவயின் கைொத்த 

உறுப்பிைர் ளுள் நொன் ில் ஒரு பங்கு உறுப்பிைர் ளுக்கு குதறயொத 

உறுப்பிைர் ள் த கயொப்பைிட்ட ஒரு தீர்ைொைத்தின் வொயிலொ க் 

குற்றஞ்சொட்டலொம். அந்தக் குற்றச்சொட்டின் ந தல 14 நொட் ளுக்கு முன் 

குடியரசுத் ததலவருக்கு க ொடுக் ப்பட வவண்டும். 

 அதவயின் கைொத்த உறுப்பிைர் ளுள் மூன்றில் இரண்டு பங் ிற்கு குதறயொத 

உறுப்பிைர் ள் நிதறவவற்ற வவண்டும். 

 ைற்கறொரு அதவயொைது அந்த குற்றச்சொட்டிதைப் புலைொய்வு கசய்யும், 

அப்வபொது குடியரசுத் ததலவர் முன்ைிதலயொ ி தைது விளக் த்தத 

எடுத்துக்கூற உரிதை உண்டு. 

 அந்த அதவயிலும் மூன்றில் இரண்டு பங் ிற்கு குதறயொத உறுப்பிைர் ளொல் 

குற்றச்சொட்டு நிதறவவற்றப்பட்டொல் அவ்வொறு நிதறவவற்றப்பட்ட 

வததியிலிருந்து பதவி நீக் ப்பட்டதொ   ருதப்படுவொர். 

காலியிைத்மத நிரப்புதல் (சரத்து – 62) 

 குடியரசுத் ததலவரின் பதவிக் ொலம் முடியும் னுன்ைவர வதர்தல் நடத்தப்பட 

வவண்டும். 

 ைரைம், பதவி வில ல் பதவி நீக் ம் வபொன்ற  ொரைங் ளொல் குடியரசுத் 

ததலவர் பதவிக் ொலம் முடியுற்றொல் 6 ைொதத்திற்குள் வதர்தல் நடத்தப்பட 

வவண்டும். 
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குடியரசுத் தமலஅரின் அதிகாரங்கள் 

நிர்வாக அதிகாரங்கள்(Executive function) 

 நொட்டின் நிருவொ ம் இவரது கபயரொல் வைற்க ொள்ளப்படு ிறது. 

 பிரதை ைந்திரிதய (பிரதை அதைச்சர்) நியைைம் கசய் ிறொர். அவரது 

ஆவலொசதையின் வபரில் ைற்ற அதைச்சர் தள நியைிக் ிறொர். 

 உச்சநீதிைன்ற ததலதை நீதிபதி ைற்றும் பிற நீதிபதி தளயும், உயர் 

நீதிைன்றத் ததலதை நீதிபதி ைற்றும் பிற நீதிபதி தளயும் நியைைம் 

கசய் ிறொர். 

 ைொநிலங் ளின் ஆளுநர் நியைைம். 

 இந்திய அரசின் ததலதை வைக்குதரஞர்,  ைக் ொய்வு ைற்றும் தைிக்த த் 

துதற ததலவர் நியைைம். 

 ைத்திய பைியொளர் வதர்வொதையத்தின் ததலவர் ைற்றும் 

உறுப்பிைர் தளயும், கபொதுப்பைித் வதர்வொதைக் குழுவின் ததலவர் ைற்றும் 

உறுப்பிைர் ள் நியைைம். 

 பட்டியல் இைத்தவர் ைற்றும் பைங்குடியிைர் ளுக் ொைத் தைி அலுவலர் ள் 

நியைைம். 

 பிற்பட்வடொர் நலக்குழு, கைொைி வொரி சிறுபொன்தையிைருக் ொைத் தைி 

அலுவலர் நியைைம் வபொன்றதவ தள நியைிக்கும் அதி ொரம் உள்ளது. 

சட்ைைியற்றுத் துமற அதிகாரங்கள் 

 நொடொளுைன்றத்தில் க ொண்டு வரப்படும் அதைத்துச் சட்டங் ளும் இவரது 

ஒப்புதல் கபற்ற பின்ைவர சட்டைொ  கவளிவரும். 

 நொடொளுைன்ற அதவ ளுக்கு கசய்தி அனுப்புவது. அதவ தள கூட்டும் 

அதி ொரம் (Summoning) ஒத்திதவக்கும் (proroguing) அதி ொரம்(சரத்து-85). 

 நொடொளுைன்ற அதவ நி ழ்த்துவது (சரத்து – 86) 
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 நொடொளுைன்றத்தின் முதல் கூட்டத்ததத் துவக் ி அதில் உதர 

நி ழ்த்து ிறொர்.(சரத்து - 87) 

 கூட்டுக் கூட்டத்தத கூட்டுவது ைற்றும் உதர நி ழ்த்துவது.(சரத்து -108) 

  தல, அறிவியல், இலக் ியம் ைற்றும் சமூ  வசதவ வபொன்ற துதற ளில் 

சிறப்புப் கபற்றவர் ளில், 12 உறுப்பிைர் தள ைொநிலங் ளதவக்கு (வைலதவ) 

நியைிக்கும் அதி ொரம் உள்ளது. 

 ைக் ளதவக்கு ( ீைதவக்கு) 2 ஆங் ிவலொ இந்தியர் தள நியைிக்கும் அதி ொரம் 

உள்ளது. 

 நிதறவவற்றப்பட்ட ைவசொதொவிற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது (சரத்து-111) 

 பை ைவசொதொ இவரது பரிந்துதர கபற்வற ைக் ளதவயில் தொக் ல் 

கசய்யப்படு ிறது. 

 அவசர ொல சட்டம் உண்டொக்கும் அதி ொரம் 

ைன்னிக்கும் அதிகாரங்கள் (Pardoning) (சரத்து - 72) 

 இந்திய நீதிைன்றங் ள் ைற்றும் ரொணுவ நீதிைன்றங் ள் வைங்கும் 

தண்டதை தள ைன்ைிக்கும் அதி ொரம். 

 Reprive – தற் ொலி ைொ  நிறுத்தி தவக்கும் அதி ொரம் 

 Respite - சிறப்புக்  ொரைங் ளுக் ொ  தண்டதைதயக் குதறப்பது 

 Remission – தண்டதைக்  ொலத்ததக் குதறப்பது 

 Commutation – ஒருவத த் தண்டதைதய ைற்கறொரு வத யொ  ைொற்றுதல். 

இராணுவ அதிகாரங்கள் (Military powers) 

 இந்திய ரொணுவத்தின் ததலவர் என் ிற முதறயில் முப்பதடத் தளபதி தள 

நியைிப்பது. 

 வபொர் ைற்றும் அதைதிதய அறிவிப்பது. 

தூதாண்மை அதிகாரங்கள்(Diplomatic powers) 
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 பன்ைொட்டு அதைப்பு ளில் பிரதிநிதித்துவம் 

 கவளிநொட்டுத் தூதுவர் தள நியைிக்கும் அதி ொரம் 

 சர்வவதச ஒப்பந்தங் ளும், உடன்படிக்த  ளும் குடியரசுத் ததலவரொல் 

நடத்தப்படும். 

நிதி அதிகாரம் (Financial powers) 

 ஆண்டு வரவு-கசலவு  ைக்கு (நிதி நிதல அறிக்த ) இவரது அனுைதியுடன் 

நொடொளுைன்றத்தில், ைத்திய நிதி அதைச்சரொல் தொக் ல் கசய்யப்படு ிறது. 

 இவரது பரிந்துதரயில்லொைல் எந்த ஒரு நிதி ைவசொதொவும் (பை ைவசொதொ) 

நொடொளுைன்றத்தில் அறிமு ப்படுத்த முடியொது. 

 இந்திய அவசர கதொகுப்பு நிதியிலிருந்து (Contingency fund of India) பைம் எடுப்பது, 

எதிர்பொரொச் கசலவு நிதியிலிருந்து கசலவைிக்கும் உரிதை குடியரசுத் 

ததலவருக்கு உள்ளது. 

 அவர் அந்நிதியிலிருந்து நொடொளுைன்றத்தில் இறுதி அங் ீ ொரம் கபறும் 

முன்ைர், அரசின் எதிர்பொரொச் கசலவு தளச் சைொளிக்  அரசுக்கு முன்பைம் 

வைங்  அதி ொரம் கபற்றுள்ளொர். 

 ைொைியக் வ ொரிக்த  ள்(Demand for grants) குடியரசுத் ததலவரின் பரிந்துதர 

இல்லொைல் வ ட்டல் கூடொது. 

 நிதிக் குழுதவ நியைிப்பது. 

சநருக்கடிக் கால அதிகாரங்கள் 

 இந்திய நிதலதை தள சைொளிக்  குடியரசுத் ததலவருக்கு சிறப்பு 

அதி ொரங் ள் வைங் ப்பட்டுள்ளது. அதவ, “கநருக் டி நிதல அதி ொரங் ள்” 

என்றதைக் ப்படு ின்றது. 

 மூன்று கநருக் டி நிதல அதி ொரங் தள குடியரசுத்ததலவர் கபற்றுத் 

தி ழ் ிறொர். 
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1. வதசிய கநருக் டி நிதலதை (சரத்து – 352)  

2. ைொநில கநருக் டி நிதலதை (சரத்து – 356) 

3. நிதி கநருக் டி நிதலதை (சரத்து – 360) 

அவசரச் சட்ைம் உண்ைாக்கும் அதிகாரம் 

(Ordinance Making Power) (சரத்து – 123) 

 குடியரசுத் ததலவரின் சட்டைியற்றுத் துதற அதி ொரங் ளிவலவய ைி  

முக் ியைொை அதி ொரம் அவசரச் சட்டம் உண்டொக்கும் அதி ொரம். 

 நொடொளுைன்ற இரு அதவ ளும் கூட்டத்கதொடரில் இல்லொத வபொது உடைடி 

வததவ எை குடியரசுத் ததலவர் திருப்தி ஏற்பட்டொல் அவசரச் சட்டம் 

பிரப்பிக் லொம். 

 நொடொளுைன்ற ஒரு அதவ கூட்டத்கதொடரில் இருந்தொல் அவசரச் சட்டம் 

பிறப்பிக் த் ததட இல்தல. 

 நொடொளுைன்றம் கூடி 6 வொரத்திற்குள் இது அங் ீ ரிக் ப்பட வவண்டும். 

 நொடொளுைன்ற அதவ ள் கவவ்வவறு வததி ளில் ைீண்டும் கூடு ிறது எைில், 6 

வொரங் ள் என்பதத  ைக் ிட பின்ைொல் கூடிய வததிதய  ைக் ில் 

எடுத்துக்க ொள்ள் வவண்டும். 

 இது நொடொளுைன்றம் இயற்றும் சட்டத்திற்கு இதையொைது. 

 அச்சட்டத்தத குடியரசுத் ததலவர் எந்த வநரத்திலும் திரும்பப் கபறலொம். 

குடியரசுத் தமலவரின் அரசியல் சட்ைப் பாதுகாப்பு 

(Constitutional Protection)(சரத்து- 361) 

 குடியரசுத் ததலவர், ைொநில ஆளுநர் ஆ ிவயொர் தங் ள் அதி ொரங் தள 

ைற்றும்  டதை தள கசயல்படுத்தியது குறித்து எந்த நீதுைன்றத்திலும் 

பதிலளிக்   டதைப்பட்டவரல்ல. 
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 இவர் ளது பதவிக் ொலத்தில் குற்றவியல் நடவடிக்த  தள கதொடர முடியொது. 

 2 ைொத அறிவிக்த க்கு பிறகு உரிதையியல் வைக்கு கதொடரலொம். 

 இவர் ளுக்க திரொை த து அல்லது சிதறதவத்தலுக் ொை பிடியொதை ஏதும் 

பிறப்பிக்  முடியொது. 

இந்திய குடியரசுத் தமலவர்கள் 

 சபயர் பதவிக்காலம் 

1 டொக்டர் இரொவேந்திர பிரசொத்(1884-1963) 26.1.1950 -13.5.1962 

2.  டொக்டர் இரொதொ ிருஷ்ைன்(1888-1975) 17.5.1963-13.5.1967 

3.  டொக்டர் ேொஹரீ் ஹுதசன்(1897-1969) 13.5.1967-3.5.1969 

4.  வரொஹ ிரி வவங் ட  ிரி(1894-1980) 3.5.1969-20.7.1969 

 நீதியரசர் மு ைது ஹியத்துல்லொ(1905-

1995) 

20.7.1969-24.8.1969 

 வரொஹ ிரி வவங் ட ிரி(1894-1980) 24.8.1969-24.8.1974 

5. டொக்டர் பக்ருதீன் அலி மு ைது(1905-

1977) 

24.8.1974-11.2.1977 

 பி.டி.ேொட்டி(1912-2002) 11.2.1977-

25.7.1977(acting) 

6. நீலம் சஞ்சிவ் கரட்டி(1913-1996) 25.7.1977-25.7.1982 

7  ிலொைி கேயில் சிங்(1916-1994) 25.7.1982-25.7.1987 

8.  ஆர். கவங் ட்ரொைன்(1910-2009) 25.7.1987-25.7.1992 

9 டொக்டர் சங் ர் தயொள் சர்ைொ(1918-1999) 25.7.1992-25.7.1997 

10 வ .ஆர்.நொரொயைன்(1920-2005) 25.7.1997-25.7.2002 

11 டொக்டர் ஏ.பி.வே.அப்துல்  லொம்(1931) 25.7.2002-25.7.2007 

12 பிரதீபொ வதவிசிங் பொடில்(1934) 25.7.2007-25.7.2012 
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குடியரசுத் துமணத் தமலவர் 

சரத்து- 63 

குடியரசுத் துதைத் ததலவர் ஒருவர் இருத்தல் வவண்டும். 

சரத்து-64 

குடியரசுத் துதைத் ததலவர் ைொநிலங் ளதவயின் பதவி வைித் ததலவரொ  

இருப்பொர். 

 குடியரசுத் ததலவரொ  கசயல்படும்வபொது ைொநிலங் ளதவயின் ததலவரொ  

கசயல்படக் கூடொது. 

 குடியரசுத் ததலவரொ  கசயல்படும்வபொது, ைொநிலங் ளதவயின் ததலவர் 

என் ிற முதறயில் ஊதியம் ைற்றும் படித்கதொத  ள் கபற உரிதை இல்தல. 

 

சரத்து – 65 

 குடியரசுத் ததலவர் இறந்து விட்டொவலொ, ரொேிைொைொ கசய்தொவலொ அல்லது 

பதவி நீக் ம் கசய்யப்பட்டொவலொ  ொலியொ  உள்ள அவ்விடத்தில் குடியரசுத் 

துதைத் ததலவர் குடியரசுத் ததலவரொ  கசயல்படுவொர். 

 குடியரசுத் ததலவர் வநொய்வொய்ப்படுதல், வருத யில்லொைல் இருத்தல் 

அல்லது பிற  ொரைம் கபொருட்டு அவர் தம் அலுவல ப் பைி தளச் கசய்ய 

முடியொைற் வபொைொல் அச்சையங் ளிலும் குடியரசுத் துதைத் ததலவர் 

அப்பைிதயச் கசய்வொர். 

13 பிரைப் மு ர்ேி (11.12.1935) 25.7.2012-25.07.2017 

14 ரொம் நொத் வ ொவிந் (1.10.1945) 25.07.2017 முதல் 
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 குடியரசுத் ததலவருக்குண்டொை அதைத்து அதி ொரங் ளும் 

பொது ொப்புரிதை ளும் உண்டு. ஊதியங் ள், படித்கதொத  ள் ைற்றும் 

சிறப்புரிதை தளப் கபற உரிதையுண்டு. 

குடியரசுத் துமணத் தமலவர் ததர்தல் / தகுதிகள்(சரத்து- 66) 

 குடியரசுத் துதைத் ததலவர் நொடொளுைன்றத்தின் இரு அதவ ளின் 

உறுப்பிைர் ளொல் ஒற்தற ைொற்று வி ிதம் பிரதிநிதித்துவ முறியில் ர சிய 

முதற வொக்க டுப்பின் ைதறமு த் வதர்தல் மூலம் வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர். 

 நொடொளுைன்றத்தின் எந்த அதவயிவலொ அல்லது சட்டைன்ற உறுப்பிைரொ  

இருத்தல் கூடொது. 

a) இந்தியக் குடிை ைொ  இருத்தல் கூடொது. 

b) 35 வயது நிரம்பியவரொ  இருத்தல் வவண்டும் 

c) ைொநிலங் ளதவக்கு உறுப்பிைரொ க் கூடிய தகுதி இருக்  வவண்டும். 

 ைத்திய அல்லது ைொநில அரசின்  ீழ் ஆதொயம் தரும் பதவி ள் ஏதும் வ ித்தல் 

கூடொது. 

(குடியரசுத் ததலவர், குடியரசுத் துதைத்ததலவர், ஆளுநர், அதைச்சர் 

வபொன்ற பதவி ள் ஆதொயம் தரும் பதவி ளொ   ருத முடியொது) 

குடியரசுத் துமணத் தமலவர் பதவிக்காலம்(சரத்து-67) 

 குடியரசுத் துதைத் ததலவர் தொம் பதவிவயற்ற நொளிலிருந்து 5 ஆண்டு ள் 

அப்பதவியில் இருப்பொர். 

 தைது பதவி வில ல்  டிதத்தத குடியரசுத் ததலவரிடம் அளிக்  வவண்டும். 

 பதவி நீக் ம் கசய்வகதன்றொல் அதற் ொை தீர்ைொைம் 14 நொட் ள் 

அறிவிக்த க்கு பின் ைொநிலங் ளதவயில் க ொண்டு வரப்பட வவண்டும். பின்பு 

அததை ைக் ளதவ ஏற்றுக்க ொள்ள வவண்டும். 
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 குடியரசுத் துதைத் ததலவதர பதவி நீக் ம் கசய்யும் அதி ொரம் 

நொடொளுைன்றத்திடம் உள்ளது. 

 தைது பதவிக்  ொலம் முடிவதடந்த பின்ைிட்டு ைற்கறொருவர் பதவி வ ிக்  

வரும் வதர கதொடர்ந்து அப்பதவியில் நீடிக் லொம். 

 குடியரசுத் ததலவருக்கு அடுத்தபடியொ , குடியரசுத் துதைத் ததலவர் 

இரண்டொவது இடத்ததப் கபற்றுத் தி ழ் ிறொர். இவருக்கு தைிப்பட்ட பைி ள் 

வதரயறுக் ப்படவில்தல. 

காலியிைத்மத நிரப்புதல்(சரத்து- 68) 

 குடியரசுத் துதைத் ததலவர் பதவிக்காலம் முடியும் முன்தப வதர்தல் 

நடத்தி முடிக்  வவண்டும். 

 குடியரசுத் துதைத் ததலவர் பதவி, இறப்பு, பதவி வில ல் அல்லது பதவி 

நீக் த்தின்  ொரைைொ   ொலியொைொல் அததை நிரப்புவதற் ொை வதர்தல் 

இயன்ற அளவு விமரவாக நடத்தப்படல் வவண்டும். 

பதவிப் பிரைாணம் (சரத்து-69) 

 குடியரசுத் துதைத் ததலவர், குடியரசுத் ததலவர் முன்ைிதலயில் அல்லது 

குடியரசுத் ததலவரொல் நியைிக் ப்படும் நபரின் முன்ைிதலயில், பதவிப் பிரைொைம் 

எடுத்துக் க ொள்ள வவண்டும். 

எதிர்பாராத சூழ்ல்களில் குடியரசுத் தமலவரின் பணிகமள 

தைற்சகாள்ளுதல்(சரத்து-70) 

 குடியரசுத் ததலவரின் பைி தள, குடியரசுத் துதைத் ததலவர் 

வைற்க ொள்வது கபொருத்தைொைது எைத் கதரிந்தொல் அதற் ொை வத முதற தள 

நொடொளுைன்றம் வைற்க ொள்ளலொம். 
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குடியரசுத் தமலவர் அல்லது குடியரசுத் துமணத் தமலவர் ததர்தல் சதாைர்பான 

விையங்கள் (சரத்து- 71) 

 குடியரசுத் ததலவர், குடியரசுத் துதைத் ததலவர் வதர்தல் பற்றி எழும் 

சந்வத ம் ைற்றும் சச்சரவு தள ஆய்வு கசய்து முடிவு கசய்யும் அதி ொரம் 

உச்சநீதிைன்றத்திடம் உள்ளது. இதன் முடிவவ இறுதியொைது. 

 வதர்தல் கசல்லொது எை உச்சநீதிைன்றம் அறிவித்தொல், அது குடியரசுத் 

ததலவர் கசய்த கசயல் ள் “கசல்லொது” எை ஆ ொது. 

 குடியரசுத் ததலவர் வதர்தல் கதொடர்பொை விடயங் ளுக்கு நொடொளுைன்றம் 

சட்டம் இயற்றி ஒழுங்குபடுத்தலொம்.        

 

 

                 

 

 

இந்திய குடியரசுத் துமணத் துமணத் தமலவர்கள் 

     சபயர் பதவிக்காலம் 

1.  சர்வப்பள்ளி இரொதொ ிருஷ்ைன்(1888-1975) 13.5.1952-14.5.1957 

2.  சர்வப்பள்ளி இரொதொ ிருஷ்ைன்(1888-1975) 14.5.1957-12.5.1962 

3. ேஹரீ்ஹுதசன்(1897-1969) 13.5.1962-12.5.1967 

4. வரொஹ ிரி கவங் ட  ிரி(1894-1980) 13.5.1967-3.5.1969 

5. வ ொபொல்   ொப் பதக்(1895-1982) 31.8.1969-30.8.1974 

6. பி.டி.ேொட்டி(1912-2002) 31.8.1974-30.8.1979 

7.  மு ைது ஹிதயத்துல்லொ(1905-1992) 31.8.1984-8.8.1984 

8. இரொைசொைி கவங் டரொைன்(1910-2009) 31.8.1984-27.7.1987 

குடியரசுத் துதைத் ததலவர் 
ைொநிலங் தளதவயின் உறுப்பிைர் 
அல்லொத  ொரைத்தொல் அந்த அதவயின் 
முதல் நடவடிக்த யில் வொக் ளிக்  

முடியொது. 

குடியரசுத் துதைத் ததலவரின் ைொத 
ஊதியம் 1,25,000. இதில் பொதி 

ஓய்வூதியைொ  கபறலொம் 
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9. சங் ர் தயொள் சர்ைொ(1918-1999) 3.9.1987-24.7.1992 

10. வ .ஆர்.நொரொயைன்(1920-2005) 21.8.1992-24.7.1997 

11.   ிருஷ்ை  ொந்த்(1927-2002) 21.8.1997-27.7.2002 

12. தபரொங் சிங் கச ொவத்(1923-2010) 19.8.2002-21.7.2007 

13.  மு ைது ஹைித் அன்சொரி(1937) 11.08.2007-11.08.2017 

14. கவங் ய்ய நொயுடு (1949) 11.08.2017 முதல் 

         

பிரதை ைந்திரி/ பிரதை அமைச்சர் 

 இந்திய அரசாங்கத்தின் தமலவர் பிரதை ைந்திரி. 

 இங் ிலொந்து நொட்டு முதறதயப் பின்பற்றி, இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டம் 

பிரதை அதைச்சரின் ததலதையிலொை நிர்வொ  அதைப்தபத் தந்துள்ளது. 

 இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டத்தின்படி வதர்தலில் கவற்றி கபற்று 

ைக் ளதவயில் கபரும்பொன்தை உறுப்பிைர் தளக் க ொண்ட  ட்சித் 

ததலவதரப் பிரதை அதைச்சரொ , குடியரசுத் ததலவர் நியைைம் கசய் ிறொர். 

 பிரதை அதைச்சரின் ஆவலொசதையின் வபரில் அவரது அதைச்சரதவ 

நியைைம் கசய்யப்படு ிறது. 

 அதைச்சரதவக்கு ததலதை வ ிக்கும் பிரதைர், தொம் விரும்பும் வபொது 

அதைச்சரதவதய ைொற்றியதைக் லொம். 

 பிரதை அதைச்சர், அதைச்சர் ளுக்கு துதற தள ஒதுக் ீடு கசய்து, அவர் ளின் 

பைி தள வைற்பொர்தவயிடு ிறொர். 

 அரசின் நடவடிக்த  தளப் பிரதைரின் ததலதையில் அதைந்த அதைச்சரதவ 

நிதறவவற்று ிறது. எைவவ இவர் அரசியல் ததலவர் எை வபொற்றப்படு ிறொர். 

 பிரதை ைந்திரி பதவிவைித் ததலவரொ  திட்டக் குழு, வதசிய வளர்ச்சிக் 

குழுைம், வதசிய ஒருதைப்பொட்டு குழுைம் ைற்றும் ைொநிலங் ளுக் ிதடக் 

குழுைம் ஆ ியவற்றில் கசயல்படு ிறொர். 
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 அவசர ொல நிதலதய கசயல்படுத்தக் வ ொரி எழுத்து மூலம் பரிந்துதர 

கசய்யலொம். 

 ைற்ற அதைச்சர் ள் பிரதைருக்கு வநரடிப் கபொறுப்பு வொய்ந்தவர் ள் ஆவர். 

 குடியரசுத் ததலவருக்கும் அதைச்சரதவக்கும் முக் ிய கதொடர்பொளர் பிரதைர் 

ைத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரம்(சரத்து – 73) 

a) நொடொளுைன்றம் சட்டம் இயற்ற அதி ொரம் க ொண்ட விடயங் ள். 

b) ஒப்பந்தத்தின் விதளவொ , இந்திய அரசின் உரிதை, அதி ொரம் வரம்பு 

கதொடர்பொை விடயங் ள் 

இந்திய பிரதைர்கள் 

வ.எண் சபயர் பதவிக்காலம் கட்சி 

1. ேவஹர்லொல் வநரு(1889-1964) 17.8.1947-27.5.1964  ொங் ிரஸ் 

2. குல்சொரிலொல் நந்தொ(1898-1998) 27.5.1964-9.6.1964(acting)  ொங் ிரஸ் 

3. லொல் ப தூர் சொஸ்திரி(1904-1966) 9.6.1964-11.1.1966  ொங் ிரஸ் 

4. குல்சொரிலொல் நந்தொ(1898-1998) 11.1.1966-24.1.1966  ொங் ிரஸ் 

5. இந்திரொ  ொந்தி(1917-1984) 24.1.1966-24.3.1977  ொங் ிரஸ் 

6. கைொரொர்ேி வதசொய்(1896-1995) 24.3.1977-26.7.1979 ேைதொ  ட்சி 

7. சரண்சிங்(1902-1987) 28.7.1979-14.1.1980 ேைதொ  ட்சி 

8.  இந்திரொ  ொந்தி(1917-1984) 14.1.1980-31.10.1984  ொங் ிரஸ் 

9. ரொேவீ்  ொந்தி(1944-1991) 31.10.1984-2.12.1989  ொங் ிரஸ் 

10. விஸ்வநொத் பிரதொப் சிங்(1931-2008) 00.12.1989-10.11.1990 ேைதொ தள் 

11. சந்திரவச ர்(1927-2007) 10.12.1990-21.05.1991 ேைதொ தள் 

12. பி.வி.நரசிம்ைரொவ்(1921-2004) 21.6.1991-16.5.1996  ொங் ிரஸ் 

13 அடல் பி ொரி வொஜ்பொய்(1924) 16.5.1996-1.6.1996 பொரதீயேைதொ 

14 எச்.டி.வதவக ௌடொ(1933) 1.6.1996-21.4.1997 ேைதொ தள் 

15. இந்திர்குைொர் குேரொல்(1933) 21.4.1997-19.3.1998 ேைதொ தள் 
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16. அடல் பி ொரி வொஜ்பொய்(1924) 19.3.1998-22.5.2004 பொரதீய ேைதொ 

17. டொக்டர் ைன்வைொ ன் சிங்(1932) 22.5.2004-26.5.2014  ொங் ிரஸ் 

18. நவரந்திர வைொதி(1950) 26.5.2014 முதல் பொரதீய ேைதொ 

 

அமைச்சரமவ(Council of Minister) (சரத்து – 74) 

 குடியரசுத் ததலவரின் நிருவொ ப் கபொறுப்பு ள் பிரதைர் ததலதையில் 

அதைந்துள்ள அதைச்சரதவயிடம் ஒப்பதடக் ப்பட்டுள்ளது. 

 பிரதை ைந்திரிதயத் ததலவரொ க் க ொண்டு ஓர் அதைச்சரதவ இந்திய 

குடியரசுத் ததலவருக்கு, உதவியும், ஆவலொசதையும் அளிக்  இருத்தல் 

வவண்டும். 

 குடியரசுத் ததலவருக்கு அதைச்சர் ளொல் என்ை அவலொசதை வைங் ப்பட்டது 

எை நீதிைன்றம் விசொரிக்  முடியொது. 

கூட்டுப் சபாறுப்பு(சரத்து- 75) 

 அதைச்சரதவ ைக் ளதவக்கு கூட்டுப் கபொறுப்பு உள்ளது(Collective Responsibility) 

 ஒவ்கவொரு அதைச்சருக்கும் தைது இலொ ொவின் கசயல் ளுக்கு 

நொடொளுைன்றத்திற்கு தைிப்பட்ட கபொறுப்புதடயவர். 

 குடியரசுத் ததலவர் அதைச்சரதவயின் ஆவலொசதையில் வபரில் கசயல்பட 

வவண்டும். 

 அதைச்சர் தளப் பிரதைரின் ஆவலொசதையின் வபரில் குடியரசுத் ததலவர் 

நியைிக் ிறொர். 

 பிரதை ைந்திரி உள்ளிட்ட அதைச்சரதவயின் எண்ைிக்த  ைக் ளதவ 

உறுப்பிைர் ளின் எண்ைிக்த யில் 15 சதவதீத்திற்கு வைல் இருக் க் கூடொது 

எை 2003 ம் ஆண்டு 91 ஆவது சட்டத்திருத்தத்தின் படி ைொற்றப்பட்டது(இது 

1.1.2004 முதல் அைலுக்கு வந்தது.) 
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அமைச்சர்கள் 

 குடியரசுத் ததலவர் விரும்பும் வதர அதைச்சர் ள் அப்பதவியில் நீடிக் லொம். 

 அதைச்சரொ  பதவி ஏற்கும் ஒருவருக்கு குடியரசுத் ததலவர் பதவிப்பிரைொைம் 

கசய்து தவப்பொர். 

 நொடொளுைன்ற அதவயின் உறுப்பிைரொ  இல்லொத ஒருவர் 6 ைொதங் ள் வதர 

அதைச்சரொ  பதவியில் இருக் லொம். 

 அதைச்சர் ளின் ஊதியம் ைற்றும் பிற க ொடுப்பைவு தள (allowances) 

நொடொளுைன்றம் அவ்வப்வபொது சட்டம் இயற்றி நிர்ையம் கசய்யலொம். 

 பிரதைரின் ஆவலொசதைப்படி ைீன்று வத யொை தகுதி ளில் அதைச்சர் ள் 

நியைிக் ப்படு ின்றைர். 

1. வ பிவைட் அல்லது அதைச்சரதவ அதைச்சர் ள் 

2. ரொேொங்  அதைச்சர் ள் (Minister of State) 

3. இதை/ உதவி அதைச்சர் ள். 

தகபிசனட் அமைச்சர்கள் 

 வ பிகைட் அதைச்சர் ள் அரசின் க ொள்த  தள வகுப்பவர் ளொ வும், அரசின் 

பல்வவறு துதற தளத் ததலதைவயற்று நடத்துபவர் ளொ வும் தி ழ் ின்றைர். 

 அவர் ள் தங் ளுக்கு அளிக் ப்பட்ட அரசுத் துதர ளின் ததலதை 

நிருவொ ி ளொ  இருக் ின்றைர். 

 முக் ியைொை துதற ளொை நிதி, உள்நொட்டு விவ ொரம், கவளிநொட்டு விவ ொரம், 

இரயில் வபொக்குவரத்து வபொன்றவற்தற இவர் ளின் கபொறுப்பில் 

ஒதுக் ப்பட்டுள்ளது. 

ராஜாங்க அமைச்சர்கள் 

 ரொேொங்  அதைச்சர் ள் பல்வவறு துதற ள் அல்லது இலொக் ொக் ளுக்கு 

கபொறுப்பொளரொ த் தி ழ் ின்றைர். 
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 இவர் ள் சிறப்பு விருந்திைரொ  அதைக் ப்பட்டொகலொைிய வ பிகைட் 

கூட்டங் ளில்  லந்துக ொள்ள முடியொது. 

இமண/ உதவி அமைச்சர்கள் 

 இவர் ள் வ பிகைட் ைற்றும் ரொேொங்  அதைச்சர் ளுக்கு உதவியொ  

அதைச்ச ங் ளில் கசயல்படு ின்றைர். 

பிரதை ைந்திரியின் கைமைகள்: (சரத்து – 78) 

 ைத்திய அரசின் அதைச்சரதவயின் அதைத்து முடிவு ள் ைற்றும் சட்ட 

வதரவு குறித்த அதைத்ததயும் குடியரசுத் ததலவரிடம் கதொடர்புக ொள்ள 

வவண்டும். 

 ைத்திய அரசின் அதைச்சரதவயின் அதைத்து முடிவு ள் ைற்றும் சட்ட 

வதரவு குறித்த அதைத்ததயும் வ ட்கும் வபொது கூறவவண்டும். 

 ஒரு அதைச்சர் எடுத்த முடிதவ அதைச்சரதவக்கு கதரியவில்தல எைக் 

குடியரசுத் ததலவர்  ருதிைொல், அதத அதைச்சரதவயின் பொர்தவக்கு தவக்  

வவண்டும். 

இந்திய அரசு சசயல்கள் (சரத்து-77) 

 இந்திய அரசின் நிர்வொ  நடவடிக்த  ள் அதைத்தும் குடியரசுத் ததலவர் 

கபயரில் எடுக் ப்பட வவண்டும். 

 குடியரசுத் ததலவரின் கபயரில் பிறப்பிக் ப்படும் ைற்றும் கசயல்படுத்தப்படும் 

ஆதை ள் குடியரசுத் ததலவரொல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதி ளின்படி 

அங் ீ ரிக் ப்பட வவண்டும். 

 இந்திய அரசின் நடவடிக்த  வசதிக் ொ  ைற்றும் அததை அதைச்சர் ளுக்கு 

ஒதுக் , குடியரசுத் ததலவர் விதி தள உருவொக்  வவண்டும். 

இந்திய அரசுத் தமலமை வழக்குமரஞர் 
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(Attorney- General of India) (சரத்து-76) 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிபதியொ  நியைிக் த் தகுதியுதடய ஒருவதர இந்திய 

அரசின் ததலதை வைக்குதரஞரொ க் குடியரசுத் ததலவர் அைர்த்துவொர். 

இவரது பணிகள் 

1. குடியரசுத் ததலவரொல் விைவப்படும் சட்ட சம்பந்தைொை விைொக் ளில் 

இந்திய அரசுக்கு அறிவுதர வைங்குதல். 

2. சட்டத்தன்தை க ொண்ட  டதை தளப் புரிதல் 

3. அரசியலதைப்பின்படி பிற சட்டங் ள் வொயிலொ  உள்ள  டதை தளப் புரிதல். 

4. அவரது  டதை தள ஆற்றும் கபொருட்டு இந்தியொவில் உள்ள எல்லொ 

நீதிைன்றத்திலும் ஆேரொ லொம். 

5. நொடொளுைன்றத்தின் எந்த ஒரு அதவயிலும் வபசவவொ,  லந்து க ொள்ளவவொ 

உரிதை கபற்றவர். ஆைொல் ஓட்டுரிதை  ிதடயொது. 

6. அவரது பதவிக் ொலம் ைற்றும் ஊதியத்தத நிர்ையம் கசய்வது குடியரசுத் 

ததலவர். 

7. நொடொளுைன்ற உறுப்பிைர் ளுக்கு உள்ள சிறப்புரிதை ள் ைற்றும் 

பொது ொப்பு தள கபற இவருக்கும் உரிதை உண்டு. 

 இந்திய அரசொங் த்திற்கு எதிரொை வைக்கு ளில் இவர் ஆேரொ வவொ அல்லது 

ஆவலொசதை வைங் வவொ கூடொது. 

 எந்த ஒரு நிறுவைத்திலும் இயக்குைரொ ப் கபொறுப்வபற் க் கூடொது. 

நாைாளுைன்றம்(Parliament)(சரத்து-79) 

 நொடொளுைன்றம் என்பது குடியரசுத் ததலவர், ைொநிலங் ளதவ/ 

இரொஜ்யசபொ(Council of States), ைக் ளதவ/ வலொக்சபொ(House of the people) ஆ ியவற்தற 

உள்ளடக் ியது. 
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 வலொக்சபொ என்பது நொடொளுைன்றத்தின்  ீைதவ அல்லது ைக் ளதவ எை 

அதைக் ப்படு ிறது. இதன் உறுப்பிைர் ள்(வயது வந்வதொர் வொக்குரிதையின்படி) 

ைக் ளொல் வதர்தல் மூலம் வநரடியொ த் வதர்ந்கதடுக் ப்படு ின்றைர். 

 உறுப்பிைர் தளத் வதர்ந்கதடுப்பதற் ொ  ைொநிலங் ள் ைற்றும் யூைியன் 

பிரவதசங் ள் ஆ ியை பல்வவறு கதொகுதி ளொ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளை. வதர்தலில் 

அதி  வொக்கு ள் கபற்றவவர அந்தத்கதொகுதியின் உறுப்பிைரொவொர். 

ைாநிலங்களமவ/ இராஜ்யசபா(சரத்து-80) 

 இது நொடொளுைன்றத்தின் வைலதவ ஆகும். 

 கைொத்த உறுபிைர் ளின் அதி பட்ச எண்ைிக்த  250(238+12) 

 இதில் 238 உறுப்பிைர் ள் ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் 

பிரததசங்களிலிருந்து வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர் ள். 

 12 உறுப்பிைர் ள்(இலக் ியம், அறிவியல்,  தல, விதளயொட்டு, சமூ  

வசதவ ளில் அனுபவம் உள்ளவர் ள்) குடியரசுத் தமலவரால் நியைனம் 

கசய்யப்படு ிறொர் ள். 

ததர்தல் 

 ைொநில சட்டப்வபரதவக்கு வதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட உறுப்பிைர் ள், ைொநிலங் ளதவ 

உறுப்பிைர் தள ஒற்தறைொற்று வொக்குமுதற மூலம் வதர்கதடுக் ின்றைர். இது 

ைதறமு  வதர்தல் என்று அதைக் ப்படு ிறது. 

 ஒவ்கவொரு ைொநிலத்தின் ைக் ள்கதொத யின் எண்ைிக்த க்வ ற்ப 

வதர்ந்கதடுக் ப்பட வவண்டிய ரொஜ்ய சதப உறுப்பிைர் ள் எண்ைிக்த  

தீர்ைொைிக் ப்படு ிறது. 

 யூைியன் பிரவதடங் ளின் பிரதிநிதி தள எவ்வொறு வதர்ந்கதடுப்பது என்பதத 

கூறும் அதி ொரம் நொடொளுைன்ரத்திடம் உள்ளது. 
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பதவிக்காலம் 

 ைொநிலங் ளதவ ஒரு நிரந்தர அதவ. இததைக்  தலக்  முடியொது. 

 ைொநிலங் ளதவ உறுப்பிைர் ளின் பதவிக் ொலம் 6 ஆண்டு ள் ஆகும். ஆைொல் 

இதன் உறுப்பிைர் ளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியிைர்(1/3) ஒவ்கவொரு இரண்டு 

ஆண்டுக்குப் பிறகு ஓய்வு கபறு ின்றைர். (சரத்து-83) 

 ைொநிலங் ளதவயின் உறுப்பிைர் ள் ஒவ்கவொரு ைொநில சட்டப்வபரதவயில் 

வதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட உறுப்பிைர் ளொல் வி ிதப் பிரதிநிதித்துவ முதறயில் 

ஒற்தற ைொற்று ஓட்டு முதறயில் வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர் ள்.(ைதறமு ைொ ). 

ைாநிலங்களமவ உறுப்பினராவதற்கான தகுதிகள்(சரத்து-84) 

o இந்தியக் குடிை ைொ  இருத்தல் வவண்டும். 

o 30 வயது நிரம்பியவரொ  இருத்தல் வவண்டும். 

o நொடொளுைன்றத் கதொகுதியில் வொக் ளரொ ப் பதிவு கசய்யப்பட்டிருக்  

வவண்டும். 

o ைத்திய ைொநில அரசு ஊைியரொ  இருத்தல் கூடொது. 

o ைக் ளதவ உறுப்பிைரொ  இருக் க் கூடொது. 

o ைைநிதல சரியில்லொதவரொ வவொ அல்லது கபற்றக்  டதை திருப்பித்தர 

இயலொதவரொ வவொ இருத்தல் கூடொது. 

o குற்ற வைக் ில் 2 ஆண்டு ளுக்கு வைல் தண்டதை கபற்றிருத்தல் கூடொது. 

ைக்களமவ(சரத்து – 81) 

 ைக் ளதவயின் கைொத்த உறுப்பிைர் ளின் அதி பட்ச எண்ைிக்த  552(530+20+2) 

ஆகும். 

 இதில் 530 உறுப்பிைர் ள் ைொநிலங் ளின் நொடொளுைன்ற கதொகுதியிலிருந்து 

வநரடியொ த் வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர் ள். 

 20 உறுப்பிைர் ள் யூைியன் பிரவதசங் ளிலிருந்து வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர் ள். 
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 2 ஆங் ிவலொ-இந்தியன்(தந்தத ஆங் ிவலயர்- தொய் இந்தியர்) உறுப்பிைர் தளக் 

குடியரசுத் ததலவர் நியைிப்பொர். 

 தற்வபொது நம் நொடொளுைன்றத்தில் 2 ஆங் ிவலொ-இந்திய நியைை 

உறுப்பிைர் தள உள்ளடக் ி 545 உறுப்பிைர் ள் இடம் கபற்றுள்ளைர். 

 ைக் ளதவ உறுப்பிைர் ள் ைக் ள்கதொத யின் அடிப்பதடயில் ைக் ளொல் 

வநரடியொ த் வதர்ந்கதடுக் ப்படு ின்றைர். 

 ைக் ளதவ கதொகுதி ைறுசீரதைப்பு 2001  ஆண்டு ைக் ள்கதொத  

 ைக்க டுப்பின்படி உள்ளது. 

 ைக் ளதவத் கதொகுதி தள ைொற்றியதைக்கும் அதி ொரம் நொடொளுைன்றத்திடம் 

உள்ளது. 

 ைக் ளதவ உறுப்பிைர் ளின்/ைக் ளதவயின் பதவிக் ொலம் 5 ஆண்டு ள். 

 கநருக் டி நிதல  ொலத்தில் இதன் பதவிக் ொலத்தத ஓரொண்டு நீடிக் லொம். 

 பிரதை ைந்திரியின் பரிந்துதரயின் அடிப்பதடயிவலொ அல்லது எந்த ஒரு 

 ட்சிக்கும் கபரும்பொன்தை இல்லொத நிதலயிவலொ குடியரசுத் ததலவர் 

ைக் ளதவதயக்  தலக் லொம். 

 ைக் ளொல் வநரடியொ த் வதர்ந்கதடுக் ப்படுவதொல், ைொநிலங் ளதவ 

உறுப்பிைர் தள விட இவர் ளுக்கு அதி  அதி ொரங் ள் உண்டு, நிதி 

ைவசொதொக் ள் ைக் ளதவயில் ைட்டுவை க ொண்டு வரமுடியும். அதைச்சர் ள் 

அதைவரும் கூட்டொ வும், தைித்தைியொ வும் ைக் ளதவக்கு 

கபொறுப்புதடயவர் ள். 

ைக்களமவ உறுப்பினராவதற்கான தகுதிகள்(சரத்து -84) 

1. இந்தியக் குடிை ைொ  இருக்  வவண்டும். 

2. 25 வயது நிரம்பியவரொ  இருக்  வவண்டும். 

3. குற்ற வைக் ில் 2 ஆண்டு ளுக்கு வைல் தண்டதை கபற்றிருத்தல் கூடொது. 

4. ைத்திய ைொநில அரசுப் பைியில் சம்பளம் கபறுபவரொ  இருக் க் கூடொது. 
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5. ைைவளர்ச்சி குதறந்தவர் ளும். கபற்ற  டதைத் திருப்பித்தர 

முடியொதவர் ளும் வபொட்டியிட முடியொது. 

நாைாளுைன்ற கூட்ைம், நீட்டிப்பு, கமலப்பு( சரத்து-85) 

 நொடொளுைன்றத்தின் இரு அதவ தளயும் கூட்டும், நொடொளுைன்ற அதவ தள 

அல்லது ஏவதனும் ஒரு அதவதய நீட்டிக்கும், அதி ொரம் குடியரசுத் 

ததலவரிடம் உள்ளது. 

 ஒரு கூட்டத் கதொடருக்கும் அடுத்த கூட்டத்திற்கும் இதடகவளி 6 

ைொதங் ளுக்கு வைல் இருக் க் கூடொது. 

 ைக் ளதவதய  தலக்கும் அதி ொரம் குடியரசுத்ததலவரிடம் உள்ளது. 

 

சரத்து – 86 

 நொடொளுைன்றத்தின் அதவ ளில் உதர நி ழ்த்தவும், த வல் அனுப்பவும் 

குடியரசுத் ததலவருக்கு உரிதை உள்ளது. 

குடியரசுத் தமலவர் உமர (சரத்து-87) 

 கபொதுத் வதர்தல் முடிந்தவுடன் நடக்கும் முதல் கூட்டத்திலும், ஒவ்கவொரு 

வருடத்தின் முதல் கூட்டத்திலும் குடியரசுத் ததலவர் உதர நி ழ்த்துவொர். 

சரத்து – 88 

 ஒவ்கவொரு அதைச்சரும், இந்தியத் ததலதை வைக்குதரஞரும் நொடொளுைன்ற 

நடவடிக்த  ளில், நொடொளுைன்ற கூட்டுக் கூட்டங் ளில் பங்க டுக் வும் 

வபசுவதற்கும் உரிதை உண்டு ஆைொல் வொக் ளிக்  முடியொது. 

ைாநிலங்களமவத் தமலவர் & துமணத் தமலவர் 

சரத்து- 89 

ஒரு வருடத்தில் நொடொளுைன்றம் 3 முதற கூடும். 
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 குடியரசுத் துதைத் ததலவர் பதவி வைி முதறயில் ைொநிலங் ளதவயின் 

ததலவரொ  கசயல்படுவொர். 

 ைொநிலங் ளதவத் துதைத் ததலவர் ைொநிலங் ளதவ உறுப்பிைர் ளொல் 

வதர்ந்கதடுக் ப்படு ிறொர். 

சரத்து-90 

 ைொநிலங் ளதவ உறுப்பிைர் தகுதி இைந்தொல் துதைத் ததலவர் பதவி  ொலி 

ஆ ிவிடும். 

 ைொநிலங் ளதவத் துதைத் ததலவர் தைது பதவி வில ல்  டிதத்தத 

ைொநிலங் ளதவத் ததலவரிடம் க ொடுக் ப்பட வவண்டும். 

 ைொநிலங் ளதவ துதைத் ததலவதர பதவி நீக் ம் கசய்ய வவண்டுகைைில் 

14 நொட் ளுக்கு குதறயொத அறிவிக்த  க ொடுத்து ைொநிலங் ளதவயின் 

தீர்ைொைம் மூலம் பதவி நீக் ம் கசய்யலொம். 

சரத்து – 91 

 ைொநிலங் ளதவத் ததலவர் பதவி  ொலியொ  உள்ளவபொவதொ அல்லது 

குடியரசுத் துதைத் ததலவர், குடியரசுத் ததலவரொ  கசயல்படும் வபொதும் 

ைொநிலங் ளதவத் ததலவரின் பைி தள துதைத்ததலவர் வைற்க ொள்வொர் 

 துதைத் ததலவர் பதவியும்  ொலியொ  இருந்தொல், அந்த அதவயின் வவறு 

ஒரு உறுப்பிைதர ததலவரொ  கசயல்பட குடியரசுத் ததலவர் நியைிப்பொர். 

 ைொநிலங் ளதவத் ததலவர் இல்லொத வநரங் ளில், துதைத் ததலவர் 

கசயல்படுவொர். துதைத் ததலவரும் இல்லொத வநரங் ளில் சதபயின் 

நதடமுதற விதி ளின்படி தீர்ைொைிக் ப்படும் நபர் அதவதய நடத்துவொர். 

அந்த நபரும் இல்தலகயைில் ைொநிலங் ளதவ தீர்ைொைிக்கும் வவகறொரு நபர் 

ததலவரொ  கசயல்படுவொர். 

சரத்து – 92 
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 குடியரசுத் துதைத் ததலவதர பதவி நீக் ம் கசய்யும் தீர்ைொைம்  வைிப்பில் 

இருந்தொல் குடியரசுத் துதைத் ததலவர் அதவயிதை ததலதைவயற்று 

நடத்தக் கூடொது. 

 துதைத் ததலவதர பதவி நீக் ம் கசய்யும் தீர்ைொைம்  வைிப்பில் இருந்தொல் 

துதைத் ததலவர் அதவயிதை ததலதைவயற்று நடத்தக் கூடொது. 

 குடியரசுத் துதைத் ததலவதர பதவி நீக் ம் கசய்யும் தீர்ைொைம்  வைிப்பில் 

உள்ளவபொது குடியரசுத் துதைத்ததலவர் அதவயில் வபசுவதற்கும், 

பங்க டுப்பதற்கு உரிதை உண்டு ஆைொல் வொக் ளிக்  முடியொது. 

 

ைக்களமவ சபாநாயகர் / துமண சபாநாயகர் 

சரத்து-93 

 சபொநொய ர் ைற்றும் துதை சபொநொய ர் ஆ ிவயொதர ைக் ளதவ உறுப்பிைர் ள் 

தங் ளுள் இருவதர வதர்ந்கதடுக் ிறொர் ள். 

சரத்து – 94 

 ைக் ளதவயின் உறுப்பிைர் பதவிதய இைந்தொல் அவரின் சபொநொய ர் அல்லது 

துதை சபொநொய ர் பதவியியும் பறி வபொய்விடும். 

 சபொநொய ர் தைது பதவி வில ல்  டிதத்தத துதை சபொநொய ரிடம் க ொடுக்  

வவண்டும். 

 துதை சபொநொய ர் தைது பதவி வில ல்  டிதத்தத சபொநொய ரிடம் க ொடுக்  

வவண்டும். 

 சபொநொய ர் ைற்றும் துதை சபொநொய ர் ஆ ிவயொதர 14 நொட் ளுக்கு 

குதறயொத அறிவிக்த  ஒன்றிதை க ொடுத்து ைக் ளதவயின் தீர்ைொைம் 

மூலம் பதவி நீக் ம் கசய்ய வவண்டும். 
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 ைக் ளதவ  தலக் ப்பட்டொல் சபொநொய ர் பதவி  ொலியொ ொது. அடுத்த அதவ 

கூடும் வதர அப்பதவியில் நீடிக் லொம். 

சரத்து – 95 

 சபொநொய ர் பதவி  ொலியொ  இருக்கும் வபொது அப்பைிதய துதை சபொநொய ர் 

ஆற்றுவொர். 

 துதை சபொநொய ர் பதவியும்  ொலியொ  இருந்தொல் ைக் ளதவ 

உறுப்பிைர் ளில் ஒருவதர குடியரசுத் ததலவர் நியைிப்பொர். 

 சபொநொய ர் ைற்றும் துதை சபொநொய ர் வருத  தரவில்தலகயன்றொல் அதவ 

விதி ளின்ப்டி நியைைம் கசய்யலொம். 

சரத்து -96 

 சபொநொய தர பதவி நீக் ம் கசய்யும் தீர்ைொைம்  வைிப்பில் இருக்கும் வபொது 

சபொநொய ரும், துதை சபொநொய தர பதவி நீக் ம் கசய்யும் தீர்ைொைம் 

 வைிப்பில் இருக்கும் வபொது துதை சபொநொய ரும் அதவயிதை 

ததலதைவயற்று நடத்துதல் கூடொது. ஆைொல் அதவயில் வபசுவதற்கும், 

 லந்து க ொள்வதற்கும் உரிதை உண்டு. வொக்க டுப்பில் வொக் ளிக் லொம். 

 சபொநொய ர் ைற்றும் துதை சபொநொய ர் ஊதியங் ள், படித்கதொத  ள் ைற்றும் 

சிறப்புரிதை தள நொடொளுைன்றம் நிர்ையிக்கும். (சரத்து-97)  

 நொடொளுைன்றத்தின் இரு அதவ ளுக்கும் தைித்தைி கசயல ங் ள் இருத்தல் 

வவண்டும். (சரத்து -98) 

 நொடொளுைன்றத்தின் இரு அதவ ளின் ஒவ்கவொரு உறுப்பிைர் ளும் குடியரசுத் 

ததலவர் அல்லது அவர் சொர்பொ  நியைிக் ப்படும் ஒருவர் (தற் ொலி  

சபொநொய ர்) முன்ைிதலயில் பதவிப் பிரைொைம்  எடுத்துக் க ொள்ள 

வவண்டும்.(சரத்து -99) 
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 அதவயின் மூத்த உறுப்பிைர் (அதவயின் உறுப்பிைர் வயது) தற் ொலி  

சபொநொய ரொ  நியைிக் ப்படு ிறொர். 

சரத்து – 100 

 நொடொளுைன்ற அதவ ளில் எழும் எல்லொ வ ள்வி ளும் கபரும்பொன்தை 

வொக்க டுப்பின் மூலம் நிர்ையிக் ப்படும். 

 சபொநொய ர் முதல் வொக்க டுப்பில் வொக் ளித்தல் கூடொது. ஆைொல் 

வொக்க டுப்பில் சைநிதல ஏற்படின் வொக் ளிக் லொம். 

 கூட்டம் நடத்த (Quorum) பத்தில் ஒரு பங்கு (1/10) உறுப்பிைர் ள் இருக்  

வவண்டும். 

 கூட்டம் நடக்கும்வபொது, குதறந்தபட்ச உறுப்பிைர் ள் இல்லொத வபொது 

ததலவர் அல்லது சபொநொய ர் கூட்டத்தத ஒத்திதவக்  வவண்டும் அல்லது 

இதடநிறுத்த வவண்டும். 

சரத்து – 101 

 ஒருவர் நொடொளுைன்றத்தின் ஒரு அதவ ைற்றும் சட்டைன்ற அதவயில் 

உறுப்பிைரொ  இருந்தொல் அவரது நொடொளுைன்ற உறுப்பிைர் பதவி  ொலியொ ி 

விடும். 

 நொடொளுைன்ற ைக் ளதவ உறுப்பிைர் ள் தங் ளது பதவிவில ல்  டிதத்திதை 

சபொநொய ரிடமும் ைொநிலங் ளதவ உறுப்பிைரொ  இருந்தொல் 

ைொநிலங் தளதவத் ததலவரிடமும் க ொடுக்  வவண்டும். அவ்வொறு 

க ொடுக் ப்படும் பதவிவில ல்  டிதம் தன்ைிச்தசயொ வவொ, 

நியொயைொைதொ வவொ இல்தலகயன்று நிதைத்தொல் ஏற்றுக்க ொள்ள 

ைறுக் லொம். 

 நொடொளுைன்ற அதவயில், அதவயின் அனுைதி இல்லொைல் கதொடர்ந்து 60 

நொட் ள் வருத  தரொைல் இருந்தொல் அவரது உறுப்பிைர் பதவி 
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 ொலியொ ிவிடும்.(ஆைொல் கூட்டத்கதொடரில் 4 நொட் ளுக்கு கதொடர்ந்து ஒத்தி 

தவக் ப்பட்டொல் அந்நொட் ள் 60 நொட் ளுக்குள்  ைக் ில் வரொது). 

ைக்களமவ சபாநாயகர்கள் 

 சபயர் பதவிக்காலம் 

1. ேி.வி.ைவலொன் ர் 15.5.1952 முதல் 27.2.19564 

2. எம்.ஏ.அய்யங் ொர் 8.3.1956 முதல் 16.4.1962 

3.  ஹ ீம்சிங் 17.4.1962 முதல் 16.3.1967 

4.  என். சஞ்சிவ கரட்டி 17.3.1967 முதல் 19.7.1969 

26.3.1977 முதல் 13.7.1977 

5. ேி.எஸ்.தில்லொன் 8.8.1969 முதல் 17.3.1971 

22.3.1971 முதல் 1.12.1975 

6 ைொலி ரொம் ப த் 15.1.1976 முதல் 25.3.1977 

7 வ .எஸ்.கஹட் ர் 21.7.1977 முதல் 21.1.1980 

8 பல்ரொம் ேொக் ர் 22.1.1980 முதல் 15.1.1985 

16.1.1985 முதல் 18.12.1989 

9 ரபிரொய் 19.12.1989 முதல் 9.7.1991 

10 சிவரொஜ் பி.பொட்டில் 10.7.1991 முதல் 22.5.1996 

11 பி.ஏ.சங்ைொ 23.5.1996 முதல் 23.3.1998 

12 ேி.எம்.சி. பொலவயொ ி 24.3.1998 முதல் 19.10.1999 

22.10.1999 முதல் 3.3.2002 

13. ைவைொ ர் வேொசி 10.5.2002 முதல் 2.6.2004 

14 வசொம்நொத் சட்டர்ேி 4.6.2004 முதல் 31.5.2009 

15 ைீரொ குைொர் 4.6.2009 முதல் 4.6.2014 

16 சுைித்ரொ ை ொேன்  6.6.2014 முதல் 
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உறுப்பினர்களின் தகுதியின்மை/ தகுதியிழப்பு (சரத்து-102) 

1. ைத்திய அரசு அல்லது ைொநில அரசின்  ீழ் ஆதொயம் தரும் பதவி ள் 

எததையும் வ ித்தல் கூடொது. 

2. தகுதிவொய்ந்த நீதிைன்றத்தொல் ைைநிதல சரியில்லொதவர் ள் எை 

விளம்பப்பட்டவர் ள். 

3.  டன் தீர்க்  இயலொதவரொ  அறிவிக் ப்பட்டவர். 

4. இந்தியக் குடிை ைொ  இல்லொதவர் அல்லது தொவை விரும்பி பிற நொட்டின் 

குடியுரிதை கபற்றவர் ள். 

5. நொடொளுைன்றச் சட்டத்தின் மூலம் தகுதியற்றவரொ  அறிவிக் ப்பட்டவர். 

 ைத்திய அல்லது ைொநில அரசு ளில் அதைச்சர் ளொ  இருப்பவர் ள் ஆதொயம் 

தரும் பதவி வ ிப்பதொ   ருதப்பட ைொட்டொர் ள். 

 பத்தாவது அட்ைவமணயின்படி தகுதியின்தை அதடந்தொல் உறுப்பிைரொ  

இருப்பதற்கும் தகுதி இைந்து விடுவொர். 

  ட்சித் தொவல் சட்டத்தின்படி தகுதியின்தை கசய்யும் அதி ொரம் 

சபொநொய ரிடம் உள்ளது. 

  ட்சித் தொவல் சட்டம் தவிர பிற சூழல்களில் தகுதியின்தை பற்றி முடிவு 

கசய்யும் அதி ொரம் குடியரசுத் ததலவரிடம் உள்ளது. ஆைொல் அவ்வொறு 

கசய்வதற்கு முன் வதர்தல் ஆதையத்தின்  ருத்திதைக் வ ட்டு அதன்படி 

கசயல்பட வவண்டும். (சரத்து-103) 

சரத்து – 104 

 பதவிப்பிரைொைம் எடுக் ொைல் அல்லது தகுதி இல்லொைல் அல்லது 

தகுதியின்தைக்குப் பிறகு அதவயில் பங்க டுப்பது அல்லது வொஅக் ளித்தொல் 

ஒருநொளுக்கு 500 ரூபொய் எை அபரொதம் கசலுத்த கபொறுப்புதடயவரொவொர். 
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நாைாளுைன்ற அமவகள் ைற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள், குழுக்களின் 

அதிகாரங்கள், சலுமககள்(சரத்து-105) 

 நொடொளுைன்றத்தில் வபச்சுரிதை உள்ளது. 

 நொடொளுைன்ற உறுப்பிைர் தொன் கசொன்ை அல்லது வொக் ளித்தல், 

கவளியீடு ள், அறிக்த  ள், நடவடிக்த  ள் வபொன்ற, வவறு ஏவதனும் 

கசயல் ளுக்கு எந்த நீதிைன்றத்திற்கும்  டதைப்பட்டவர் அல்ல. 

சரத்து -108 

 நொடொளுைன்ற உறுப்பிைர் ளின் ஊதியம் ைற்றும் சலுத  ள் 

நொடொளுைன்றத்தொல் நிர்ையிக் ப்படு ிறது. 

அறிமுகம் ைற்றும் நிமறதவற்றல்/ ைதசாதாக்களின் நிமல (சரத்து-107) 

 பை ைவசொதொ ைற்றும் இதர நிதி ைவசொதொக் தளத்(Other financial bills) தவிர 

சொதொரை ைவசொதக் தள நொடொளுைன்றத்தின் இரு அதவ ளில் எந்தகவொரு 

அதவயிலும் அறிமு ப்படுத்தலொம். 

 நொடொளுைன்றத்தின் எந்தகவொரு அதவயில் நிலுதவயிலிருக்கும் ைவசொதொ 

அந்த அதவ ஒத்தி தவக் ப்பட்டொல்(Prorogue)  ொலொவதி ஆ ிவிடொது. 

 ைொநிலங் ளதவயில் நிலுதவயில் உள்ள ஒரு ைவசொதொ, ைக் ளதவயில் 

நிதறவவற்றப்படொத நிதலயில் ைக் ளதவ  தலக் ப்பட்டொல் அந்த ைவசொதொ 

 ொலொவதி ஆ ொது. 

 ஒரு ைவசொதொ ைக் ளதவயில் நிலுதவயில் உள்ள வபொது அல்லது 

ைக் ளதவயில்நிதறவவற்றப்பட்டு ைொநிலங் ளதவயில் நிலுதவயில் 

உள்ளவபொது ைக் ளதவ  தலக் ப்பட்டொல்  ொலொவதி ஆ ிவிடும். 

நாைாளுைன்ற இரு அமவகளின் கூட்டு அைர்வு 

(Joint Sitting of Both houses)(சரத்து-108) 
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  ீழ்வரும் ஏவதனும் ஒரு சூழ்நிமலயில் கூட்டு அைர்வு கூட்டலொம். 

a) ஒரு ைவசொதொ ைற்கறொரு அதவயொல் நிரொ ரிக் ப்பட்டொல். 

b) ஒரு ைவசொதொவில் க ொண்டு வரப்பட்ட திருத்தங் தள இரு அதவ ளும் 

ஒத்துப்வபொ  முடியவில்தலகயன்றொல் 

c) அம்ைவசொதொதவ ைற்கறொரு அதவ கபற்ற பிறகு ஆறு ைொதங் ள் ஆ ியும், 

அததை நிதறவவற்றொைல் இருந்தொல்,  

(ஆறு ைொதங் தள  ைக் ிட, அதவ கதொடர்ந்து 4 நொட் ளுக்கு கதொடர்ந்து 

ஒத்தி தவக் ப்பட்டொல்  ைக் ில் வரொது.) 

 இரு அதவ ளின் உறுப்பிைர் ளின் கபரும்பொன்தைவயொர் 

அம்ைவசொதொதவ ஆதரித்தொல் அது இரு அதவ ளிலும் 

நிதறவவற்றியதொ க்  ருதப்படும். 

 குடியரசுத் ததலவர் இரண்டு அதவ ளின் கூட்டு அைர்விற்கு அதைப்பு 

விடுப்பொர். 

 நொடொளுைன்ற இரு அதவ ளின் கூட்டு அைர்விற்கு ததலதை ஏற்று 

நடத்துவது சபொநொய ர் ஆவொர். 

 பை ைவசொதொவிற்கு கூட்டு அைர்வு கூட்ட முடியொது. 

பண ைதசாதா (Money bill) (சரத்து- 109) 

 பை ைவசொதொ ைொநிலங் ளதவயில் அறிமு ப்படுத்தல் கூடொது. 

 பை ைவசொதொ, குடியரசுத் ததலவரின் பரிந்துதரக்குப் பிறகு ைக் ளதவயில் 

தொக் ல் கசய்யப்பட வவண்டும். 

 பை ைவசொதொ ைக் ளதவயில் நிதறவவற்றப்பட்ட பிறகு ைொநிலங் ளதவக்கு 

அதன் பரிந்துதர ளுக் ொ  கசல்லும், அததை கபற்ற 14 நாட்களுக்குள்  

தைது பரிந்துதர வளொடு திருப்பி அனுப்ப வவண்டும். அந்த பரிந்துதர தள 

ைக் ளதவ ஏற் லொம் அல்லது ைறுக் லொம். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

34 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 ஒரு பை ைவசொதொ ைக் ளதவயில் நிதறவவற்றப்பட்டு ைொநிலங் ளதவயின் 

பரிந்துதர ளுக் ொ  அனுப்பப்படும் வபொது அததை பரிந்துதர ளுடன் 14 

நொட் ளுக்குள் ைக் ளதவக்கு அனுப்பி தவக் ொவிட்டொல், அந்த 14 நொட் ள் 

முடிவுற்றவுடன் வைற்படி பை ைவசொதொ இரு அதவ ளொலும் 

நிதறவவற்றப்பட்டதொ   ருதப்படும். 

பண ைதசாதா – வமரயமற(சரத்து-110) 

 பை ைவசொதொதவ வதரயறுத்துக் கூறும் சரத்து-110. 

a) எந்த வரியின் விதிப்பும், ஒைிப்பும், குதறப்பு, ைொற்றல், ஒழுங்குபடுத்தல். 

b) பைம் வொங்குவததல் ஒழுங்குமுதற அல்லது இந்திய 

அரசொங் த்திைொல் க ொடுக் ப்பட்ட கபொறுப்புறுதி ஏவதனும். 

c) திரட்டு நிதி (Consolidate Fund) அல்லது நி ழ்வு சொர் நிதி (Contingency Fund) 

பைத்தத க ொடுத்தல் அல்லது எடுத்தல். 

d) இந்தியத் திரட்டு நிதியிலிருந்து பைம் ஒதுக்குதல். 

e) இந்தியத் திரட்டு நிதியிலிருந்து ஈடு ட்டப்படும் எை கசலவிைத்தத 

அறிவித்தல். 

f) இந்தியத் திரட்டு நிதிக்  ைக் ில் அல்லது இந்தியொவின் கபொதுக் 

 ைக் ில் பைத்தத கபற்றுக் க ொள்ளல் அல்லது அந்தப் பைத்தின் 

பொது ொப்பு அல்லது கவளியீடு அல்லது ைத்திய அல்லது ைொநில 

அரசினுதடய  ைக்கு தளத் தைிக்த  கசய்தல். 

g) வைற் ண்ட விடயங் ள் கதொடர்பொைதவ ள் 

பின்வருவனமவகள் பண ைதசாதா ஆகாது 

1. அபரொதங் ள் அல்லது பைத்கதொடர்பொை தண்டதைத் கதொத  ள் விதிப்பு. 

2. உரிைத்திற் ொை  ட்டைம் கசலுத்துதல் அல்லது வசதவக் ொை  ட்டைம் 

கசலுத்துதல். 
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3. உள்ளூர் அதி ொர அதைப்பொல் அல்லது உள்ளூர் வநொக் ங் ளுக் ொ  

உண்டொக் ப்பட்ட அதைப்பிைொல் விதிக் ப்பட்ட, ஒைிக் ப்பட்ட, குதறக் ப்பட்ட, 

ைொற்றப்பட்ட ஒழுங்குமுதறப்படுத்தப்பட்ட வரி. 

 ஒவ்கவொரு பை ைவசொதொவும், ைொநிலங் ளதவக்கு அனுப்பும்வபொது, அல்லது 

ஒப்புதலுக் ொ  குடியரசுத் ததலவருக்கு அனுப்பும்வபொது, இது “பை 

ைவசொதொ”எை சபொநொய ரொல் வைற்குறிப்பிட்டு த கயொப்பம் இட வவண்டும். 

 ஒரு ைவசொதொ பை ைவசொதொவொ இல்தலயொ எை விைொ எழுந்தொல் அததை 

முடிவு கசய்வது ைக் ளதவ சபாநாயகர் ஆவொர். அவரது முடிவவ 

இறுதியொைது. 

ைதசாதாக்களுக்கு இமசவு(சரத்து-111) 

 நொடொளுைன்ற இரு அதவ ளொலும் நிதறவவற்றப்பட்ட ைவசொதொ குடியரசுத் 

ததலவரின் இதசவிதை கபற்று சட்டைொ ிறது. 

 இதசவிற்கு வரும் ைவசொதொக் தள குடியரசுத் ததலவர் தைது இதசவிதை 

அளிக் லொம் அல்லது நிறுத்து தவக் லொம் அல்லது பை ைவசொதொ தவிர 

சொதொரை ைவசொதொக் ளில் ைறு பரிசீலதை கசய்ய ஒருமுதற திருப்பி 

அனுப்பலொம். 

 திருப்பி அனுப்பப்பட்ட ைவசொதொதவ “அதவ ள்” ைீண்டும்  வைித்து, 

திருத்தங் ளுடன் அல்லது திருத்தங் ள் இல்லொைல் இதசவிற் ொ  ைீண்டும் 

குடியரசுத் ததலவருக்கு அனுப்பிைொல், அதத நிறுத்தி தவக்  இயலொது. 

ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மக(சரத்து-112) 

 ஆண்டு நிதிநிதல அறிக்த  ஒரு பை ைவசொதொ. 

 குடியரசுத் ததலவரின் பரிந்துதரக்குப் பிறகு தொக் ல் கசய்யப்படும் ஆண்டு 

நிதிநிதல அறிக்த  ைக் ளதவயில் அறிமு ப்படுத்தப்படும். 
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 ஆண்டு நிதிநிதல அறிக்த யிதை நொடொளுைன்றத்தின் இரண்டு சதப ளிலும் 

சைர்ப்பிக் ச் கசய்வது குடியரசுத் ததலவரின்  டதையொகும். 

 இவ்வறிக்த யொைது வரவிருக்கும் நிதி ஆண்டின் திட்டைிடப்பட்ட வருைொைம் 

(Estimated receipts/ income) ைற்றும் கசலவிைங் தளக் குறித்த விபரங் தளத் 

தரு ிறது. 

 திட்டைிடப்பட்ட கசலவிைங் ள் இரு வத ப்படும். 

1. இந்தியத் திரட்டு நிதியிலிருந்து(CFI) கசய்யப்பட/ விதிக் ப்பட வவண்டிய 

கசலவிைங் ள். 

2. இந்தியத் திரட்டு நிதியிலிருந்து கசய்ய உத்வதசிக் ப்பட்டுள்ள பிற 

கசலவிைங் ள். 

 இந்திய திரட்டு நிதியிலிருந்து நொடொளுைன்ற வொக்க டுப்பு இல்லொைல் 

கசய்யக்கூடிய கசலவிைங் ள்/ கசலவிடத்தக்  கசலவிைங் ள். 

1. இந்தியக் குடியரசுத் ததலவரின் ஊதியம் ைற்றும் படி ள், அவரது 

அலுவல ம் கதொடர்பொை கசலவிைங் ள் 

2. ைொநிலங் ளதவத் ததலவர், ைற்றும் துதைத் ததலவர்(Vice-Chairman), 

ைக் ளதவ சபொநொய ர் ைற்றும் துதை சபொநொய ர் ஆ ிவயொரின் 

ஊதியம் ைற்றும் படி ள் 

3. இந்திய அரசின்  டன் கபொறுப்பு ள் 

4. உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதி ளின் ஊதியம், படி ள் ைற்றும் ஓய்வு ஊதியம், 

கூட்டொட்சி நீதிைன்ற நீதிபதி லின் ஓய்வு ஊதியம், அரசியலதைப்பு 

அைலுக்கு  வருவதற்கு முன்பிருந்த உயர்நீதிைன்றநீதிபதி ளின் ஓய்வு 

ஊதியம். 

5. இந்திய  ைக் ொய்வு ைற்றும் தைிக்த த் துதறத் ததலவரின் 

ஊதியம், படி ள் ைற்றும் ஓய்வு ஊதியம். 

6. நீதிைன்றம் அல்லது இதசவுத் தீர்ப்பொயம் ஏவதனும் வைங் ிய தீர்ப்பு, 

தீர்ப்பொதை அல்லது முடிவின்படி கசலுத்தப்பட வவண்டிய கதொத . 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

37 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

அரசியலதைப்புச் சட்டம் ைற்றும் நொடொளுைன்றச் சட்டம் அறிவிக்கும் 

பிற கசலவிைங் ள். 

சரத்து-113 

 வொக்க டுப்பிற்கு உட்படொத கசலவிைங் ள் கதொடர்பொை விடயங் ள் 

நொடொளுைன்ற அதவ ளில் விவொதிக்  ைட்டுவை இயலும். 

 பிற கசலவிைங் ள் கதொடர்பொைதவ ள் ைொைியக் வ ொரிக்த  ளொ  

ைக் ளதவயில் தொக் ல் கசய்யப்படும். அததை ைக் ளதவ ஒப்புதல் 

அளிக் ொைல், ைறுக் லொம், குதறக் லொம். 

 குடியரசுத் ததலவரின் பரிந்துதர இல்லொைல் ைொைியக் வ ொரிக்த  தள 

தவக்  முடியொது. 

பணம் ஒதுக்கு ைதசாதாக்கள்(Appropriation Bills) (சரத்து-114) 

 ைொைியக் வ ொரிக்த  ள் ைக் ளதவயில் அறிமு ப்படுத்தப்பட்ட பின்பு பை 

ஒதுக்கு ைவசொதொ அறிமு ப்படுத்தப்படும். 

 பை ஒதுக்கு ைவசொதொவில் ஓட்கடடுப்பிற்கு உள்ளொ ொத கசலவிைங் ள் 

அதற் ொ  ஒதுக் ப்பட்டுள்ள அளவிற்கு ைி க் கூடொது. 

 பை ஒதுக்கு ைவசொதொவில் திருத்தம்க ொள்ள முடியொது. ஆைொல்  

விவொதிக் லொம். 

 பை ஒதுக்கு ைவசொதொ நிதறவவற்றொைல் இந்தியத் கதொகுப்பு நிதியத்திலிருந்து 

பைம் எடுத்தல் கூடொது. 

துமண ைானியம்(Supplementary Grant)(சரத்து -115) 

 ஒரு குறிப்பிட்ட பைிக்கு நடப்பு நிதியொண்டில் ஒதுக் ப்பட்ட பைம் 

வபொதுைொைதொ  இல்தலகயைில் ஒதுக்குவது. 

கூடுதல் ைானியம்(Additonal Grant) 
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 ஒரு புதிய பைிக்கு வததவப்படும் கூடுதல் கசலவிைங் ளுக் ொ  ஒதுக்குவது. 

அதிகப்படியான ைானியம்(Ezcess Grant) 

 ஏவதனும் ஒரு பைிக்கு அனுைதித்ததத விடக் கூடுதலொ  கசலவு 

கசய்துவிட்டொல் வைங் ப்படும் ைொைியம். இது ைக் ளதவ வொக்க டுப்பிற்கு 

உட்படுத்தப்படும். இததை கபொதுக்  ைக்கு குழு(Public Account committee) அனுைதிக்  

வவண்டும். 

நிதி ைதசாதா(Financial Bills)(சரத்து -117) 

 நிதி ைவசொதொ அல்லது அதில் திருத்தம் வபொன்றதவ ள் குடியரசுத் ததலவரின் 

பரிந்துதர இல்லொைல் அறிமு ம் கசய்தல் கூடொது. 

 நிதி ைவசொதொ ைொநிலங் ளதவயில் அறிமு ப்படுத்த முடியொது. 

 ஒரு வரியிதை (Tax) குதறப்பதற்வ ொ அல்லது நீக்குவதற்வ ொ குடியரசுத் 

ததலவரின் பரிந்துதர வததவயில்தல. 

நமைமுமற விதிகள்(சரத்து-118) 

 நொடொளுைன்றத்தின் ஒவ்கவொரு அதவயும் தங் தள முதறப்படுத்த விதி தள 

வகுக் லொம். 

 குடியரசுத் ததலவர், ைொநிலங் ளதவத் ததலவர் ைற்றும் ைக் ளதவ 

சபொநொய ர் ஆ ிவயொதர ஆவலொசதை கசய்த பிறகு, கூட்டுக் கூட்டம் 

கதொடர்பொை, இரு அதவ ளுக்கு இதடயில் கதொடர்பு க ொள்வது கதொடர்பொை 

விடயங் ளில் நதடமுதற விதி ள் வகுக் லொம். 

 கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு ததலதை ஏற்று நடத்துவது சபொநொய ர் அவர் வருத  

தரொத வபொது நதடமுதற விதி ள் நிர்ையிக்கும் நபர் நடத்துவொர். 

 நிதி விவ ொரம் கதொடர்பொ  நொடொளுைன்றம் சட்டம் இயற்றி 

கநறிமுதறப்படுத்தலொம்.(சரத்து – 119) 
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நாைாளுைன்றத்தில் பயன்படுத்தகூடிய சைாழி(சரத்து-120) 

 நொடொளுைன்ற நடவடிக்த  ள் அதைத்தும் இந்தி அல்லது ஆங் ில 

கைொைியில் நடத்தல் வவண்டும். 

 ஆைொல் இந்தி அல்லது ஆங் ிலத்தில் வபச இயலொத உறுப்பிைர் தள 

ைொநிலங் ளதவத் ததலவர், சபொநொய ர், உறுப்பிைர் ளின் தொய்கைொைியில் 

வபசுவதற்கு அனுைதிக் லொம். 

சரத்து – 122 

 நொடொளுைன்ற நடவடிக்த  ளின் கசல்லுதன்தைதய நதடமுதற ளின்படி 

நடத்தப்படவில்தல எை விைொ எழுப்பக் கூடொது. 

 நொடொளுைன்ர உறுப்பிைர் அல்லது அதி ொரி, நதடமுதற தள ஒழுங்குபடுத்த 

தக் ளுக்கு அச்சட்டத்தின்  ீழ் வைங் ப்பட்டுள்ள அதி ொரங் தள  எந்த 

நீதிைன்றத்தின் அதி ொர வரம்பிற்குள்ளும் வரொது. 

நாைாளுைன்றத்தின் அதிகாரங்கள் ைற்றும் பணிகள் 

 நொடொளுைன்றம் ைொநிலங் ளதவ, ைக் ளதவ எை இரு அதவ தளக் 

க ொண்டது. எைவவ இந்திய நொடொளுைன்றம் ஈரதவ ைன்ற முதறதயச் 

சொர்ந்தது. 

 இதன் முக் ியைொைப் பைி, சீரிய முதறயில் ஆட்சி நடப்பதற் ொை 

சட்டைியற்றுதல் ஆகும். நொட்டின் அதைதி, பொது ொப்பு ைற்றும் வளர்ச்சிக் ொ  

இச்சட்டங் ள் இயற்றப்படு ிரது. 

 நொடொளுைன்றம் நொட்டின் நிதிநிதலதைக்கு முழு கபொறுப்பொகும். தைய வரவு 

கசலவு திட்டங் தள தொக் ல் கசய்வதும், வரி நிர்ையம் கசய்வதும், பல்வவறு 

அரசுத் துதற ளுக்கு நிதிதயப் ப ிர்ந்தளிப்பதும் அதன் கபொறுப்பொகும். 

 அரசியலதைப்பு சட்டவிதி தளத் திருத்தம் கசய்வதும், குடியரசுத் ததலவர் 

ைற்றும் உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி ள் ைற்றும் உயர் அரசியலதைப்பு அதி ொரங் ள் 
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ைீதொை குற்றச்சொட்டு தள விசொரித்து குற்றச்சொட்டு ள் நிரூபிக் ப்பட்டொல் 

பதவி நீக் ம் கசய்யும் அதி ொரத்ததயும் நொடொளுைன்றம் கபற்ருள்ளது. 

 எந்த ஒரு ைொநிலத்தின் ைீதும் கநருக் டி நிதலப் பிர டைம் கசய்யவும் 

குடியரசுத் ததலவதர நொடொளுைன்றம் அனுைதிக் ிறது. அதைச்சரதவயின் 

கசயல்பொட்டிதைக்  ண் ொைிக் வும், ைதிப்படீு கசய்யவும்  ட்டுப்படுத்தவும் 

நொடொளுைன்றத்திற்கு உரிதை உள்ளது. 

 

உச்சநீதிைன்றம் (சரத்து-124) 

நீதித்துமற 

 உச்ச்நீதிைன்றத்தத ததலயொய நீதிைன்றைொ க் க ொண்ட சுதந்திரைொை, 

ஒருங் ிதைக் ப்பட்ட நீதித்துதறதய அரசியலதைப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த நீதித்துதர ைத்திய, ைொநில அரசு ளின் சட்டம் ைற்றும் நிருவொ ப் 

பிரிவு ளின் ததலயீடு ளில்லொைல் சுதந்திரைொ  இயங்குவதொகும். 

 ஒருங் ிதைக் ப்பட்ட நீதித்துதற என்பது நொடு முழுவதும் பல 

அடுக்கு ளிலுள்ள நீதிைன்றங் ள் அதைத்தும் ஒவர அதைப்பின்  ீழ் 

கசயல்படுவது என்று கபொருள்படும். 

 இந்தியொவின் உச்சநீதிைன்றம், அதைத்து நீதிைன்றங் ளும் ததலதையொைது. 

 இந்திய உச்சநீதிைன்றம் இந்திய அரசியல் ஆதைப்புச் சட்டத்தின் 

பொது ொவலைொ  உள்ளது. 

குடிைக் ளின் உரிதை தளயும் சுதந்திரத்ததயும் பொது ொப்பதில் நீதித்துதற 

முக் ியப் பங்கு வ ிக் ிறது. அது ைட்டுைின்றி, அரசியலதைப்பு விதி தள 

விளக்குவதிலும், நிருவொ , சட்டைன்றத் ததலயீடு ளிலிருந்து 

அரசியலதைப்பின் அடிப்பதடக்  ட்டதைப்தபப் பொதுக் ொப்பதிலும், நீதித்துதற 

முக் ியப் பங் ொற்று ிறது. 

உச்சநீதிைன்றத்தின் அமைப்பு 
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 1950 ம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் அதைப்புச் சட்டம் நதடமுதறக்கு 

வந்தவபொது, உச்சநீதிைன்றத்தில், இந்தியத் ததலதை நீதிபதி ைற்றும் 7 

நீதிபதி ள் இடம் கபற்றிருந்தைர். 

 1960 ல் 13 நீதிபதி ளொ  உயர்ந்தப்பட்டது. பிறகு 1977 ல் 17 ஆ  உயர்ந்தது. 1986 

ல் 25 ஆ  உயர்த்தப்பட்டது. 

 உச்சநீதிைன்ற (நீதிபதி ள் எண்ைிக்த ) திருத்தச் சட்டம் 2008 ன் படி 

நீதிபதி ளின் எண்ைிக்த  30 ஆ  உயர்த்தப்பட்டது. 

 தற்வபொது, ஒரு ததலதை நீதிபதி உட்பட 31 நீதிபதி ள் எண்ைிக்த  

உச்சநீதிைன்றத்தில் உள்ளை. 

உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிகள் நியைனம் 

 உச்சநீதிைன்ற ததலதை நீதிபதி உட்பட நீதிபதி தள நியைிப்பது குடியரசுத் 

ததலவர். 

 நிரந்தர அடிப்பதடயில் நியைைம் கசய்யப்படும் நீதிபதி தளத் தவிர தற் ொலி  

அடிப்பதடயிலும் சில நீதிபதி தள நியைைம் கசய்வதற்கும் அரசியலதைப்பில் 

வொய்ப்பு தரப்பட்டுள்ளது. 

 ததலதை நீதிபதி நியைைத்தின் வபொது ைற்ற மூத்த நீதிபதி ள் அடங் ிய 

குழுவிதை ஆவலொசதை கசய்து குடியரசுத் ததலவர் நியைிப்பொர். 

 ைற்ற நீதிபதி தள நியைிக்கும் வபொது இந்தியத் ததலதை நீதிபதிதய 

ஆவலொசித்தல் வவண்டும். 

 நீதிபதி தைது பதவி வில ல்  டிதத்ததக் குடியரசுத் ததலவரிடம் க ொடுக்  

வவண்டும். 

 நீதிபதி ஒருவதர குடியரசுத் ததலவர் தைது உத்தரவு ஒன்றின் வொயிலொ  

நீக் லொம், ஆைொல் அந்த நீதிபதியின் கைய்ப்பிக் ப்பட்ட தவறொை நடத்தத 

அல்லது தகுதியின்தை குறித்து நொடொளுைன்றத்தின் ஒவ்கவொரு அதவயிலும், 

அந்த அதவயின் கைொத்த உறுப்பிைர் ளின் கபரும்பொன்தையிைரொலும் அந்த 
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அதவயின் உறுப்பிைர் ளில் வந்திருந்து வொக் ளிப்பவர் ளில் மூன்றில் 

இரண்டு பகுதியிைருக்குக் குதறயொத கபரும்பொன்தையிைரொலும் 

ஆதரிக் ப்பட்ட ஒரு வவண்டுதர ஒவர வதொடர் அைர்வில் குடியரசுத் 

ததலவரிடம் க ொடுக்  வவண்டும். 

 நீதிபதி ளின் தகுதியின்தை, தவறொை நடத்தத கதொடர்பொை சொன்று ைற்றும் 

புலைொய்வு வபொன்றதவ தள தொக் ல் கசய்யும் நதடமுதற தள 

நொடொளுைன்ரம் சட்டம் இயற்றி முதறப்படுத்தலொம். 

உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிகளின் தகுதிகள் 

1. இந்தியக் குடிை ைொ  இருத்தல் வவண்டும் 

   ைற்றும் 

2. கதொடர்ந்து குதறந்தபட்சம் 5 ஆண்டு ள் ஒரு உயர்நீதிைன்றத்திவலொ அல்லது 

ஒன்றிற்கு வைற்பட்ட உயர்நீதிைன்றங் ளிவலொ நீதிபதியொ ப் பைியொற்றி இருத்தல் 

வவண்டும். 

   அல்லது 

4. குடியரசுத் ததலவரின்  ருத்தின்படி ஒரு சிறந்த நீதி அறிஞரொ  இருத்தல் 

வவண்டும். 

 நீதிபதி ளுக்கு பதவிப் பிரைொைம் கசய்து தவப்பவர் குடியரசுத் ததலவர். 

 

பதவிக்காலம் 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் ததலதை நீதிபதியும், பிற நீதிபதி ளும் 65 வயது 

நிதறவதடயும் வதர பதவி வ ிக் லொம். 
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 பதவிக் ொலத்திற்கு முன்கூட்டிவய தக் ளது பதவி வில தலக் குடியரசுத் 

ததலவரிடம் வைங் லொம். 

 நொடொளுைன்ர குற்றச்சொட்டு ள் மூலம் பதவி நீக் ம் கசய்யப்படலொம். 

 ஓய்வு கபற்ற பிறகு இந்தியப் பரப்கபல்தலயில் உள்ள எந்த நீதிைன்றத்திலும் 

வைக் ொடக் கூடொது. 

 நீதிபதி ளின் ஊதியம் ைற்றும் சலுத  தள நிர்ையிக்கும் அதி ொரம் 

நொடொளுைன்றத்திடம் உள்ளது. ஆைொல் அது பதவிக்  ொலத்தில் குதறத்தல் 

கூடொது.(சரத்து-125) 

 உச்சநீதிைன்ற ததலதை நீதிபதி பதவி  ொலியொ  இருந்தொவலொ அல்லது 

பைியொற்ற இயலொத நிதலயில் இருந்தொவலொ, குடியரசுத் ததலவர் வவறு ஒரு 

நீதிபதிதயத் ததலதை நீதிபதியொ  நியைிக் லொம்.(சரத்து-126) 

சரத்து-127 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் அைர்விதை நடத்த வபொதுைொை நீதிபதி ள் இல்லொத 

நிதலயில், இந்தியத் ததலதை நீதிபதி குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதல் 

கபற்று ைற்றும் உயர்நீதிைன்ற ததலதை நீதிபதிதய ஆவலொசதை கசய்து 

உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியொ  நியைிக் த் தகுதியுதடய உயர்நீதிைன்ற நீதிபதிதய 

குறிப்பிட்ட  ொலத்திற்கு உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியொ  நியைிக்  எழுத்து மூலம் 

வ ட் லொம். 

 அவ்வொறு நியைிக் ப்பட்ட நீதிபதி அப்பைி முடியும் வதர உச்சநீதிைன்ற 

அைர்வில் பங்வ ற்  வவண்டும். அந்தக்  ொலத்தில் உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிக்குரிய 

அதைத்து அதி ொர வரம்பு, அதி ொரம், சலுத  ள் உண்டு. 

சரத்து-128 

 ஓய்வுகபற்ற நீதிபதி தள நியைிப்பது இந்தியத் ததலதை நீதிபதி. 
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 குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதல் கபற்று, உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியொ  பைியொற்றி 

ஓய்வு கபற்ற ஒருவதர அல்லது உயர்நீதிைன்ற நீதிபதியொ  பையீொற்றிய, 

உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியொ  நியைிக்  தகுதியுதடய ஒருவதர உச்சநீதிைன்ற 

நீதிபதியொ  கசயலொற்ற வ ட்டுக் க ொள்ளலொம். 

 அவ்வொறு கசயல்படும்வபொது, குடியரசுத்ததலவரொல் நிர்ையிக் ப்படும் சலுத , 

ஊதியம் கபறுவர். ஆைொல் உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியொ க்  ருதப்பட ைொட்டொர். 

ஆைொல், அவ்வொறு கசயலொற்றக்  ட்டொயப்படுத்த முடியொது. 

சரத்து-129 

 நீதிைன்ற அவைதிப்பிற்கு தண்டதை வைங்கும் அதி ொரம் உள்ளிட்ட அதைத்து 

அதி ொரங் ளும் உச்சநீதிைன்றத்திற்கு உண்டு. 

சரத்து-130 

 உச்சநீதிைன்றம் புதுகடல்லியில் அதைந்துள்ளது. 

 குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதலுடன், இந்தியொவின் வவறு எந்த ஒரு 

பகுதியிலும் அைர்வு தள நடத்தி முடிகவடுக்கும் அதி ொரம் இந்தியத் 

ததலதை நீதிபதிக்கு உண்டு. 

இந்திய அரசியலமைப்பு(99-வது திருத்தம்) சட்ைம் 2014 

 அரசியலைப்பு(99 வது திருத்தம்) சட்டம் 2014 ம் ஆண்டு க ொண்டுவரப்பட்டு 

31.12.2014 அன்று குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதல் கபற்றது. 

 இதில் சரத்து-124  சில திருத்தம் கசய்யப்பட்டது. வைலும் 124-A, 124-B,124-C 

இதைக் ப்பட்டது ைற்றும் சரத்து 127,128,217,222,224,224-A,231 ஆ ிய சரத்து ளில் 

ைொற்றம் க ொண்டுவரப்பட்டது. 

 இந்த 99 வது அரசியலதைப்பு சட்டத்திருத்தம் 2015, அக்வடொபர் 16 ம் நொள் 

உச்சநீதிைன்றத்தொல் ரத்து கசய்யப்பட்டது.(This amendment has been struck down by 
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the Supreme Court’s order dated 16th October, 2015 in the Supreme Court Advocates’ on 

Record Association Vs. Union of India) 

ததசிய நீதித்துமற நியைனங்கள் ஆமணயம் (சரத்து – 124 A) 

a) இந்தியத் ததலதை நீதிபதி பதவிவைித் ததலவர் 

b) உச்சநீதிைன்றத்தின் 2 மூத்த நீதிபதி ள் பதவிவைி உறுப்பிைர் ளொ வும், 

c) ைத்திய அரசின் சட்டம் ைற்றும் நீதி அதைச்சர் பதவி வைி உறுப்பிைர் 

d) பிரதைர் இந்தியத் ததலதை நீதிபதி, ைக் ளதவயின் சபொநொய ர் ஆ ிவயொர் 

உள்ள குழு நியைிக் க் கூடிய 2 சிறந்த நபர் ள்-உறுப்பிைர் ள். 

ஆைொல், அவ்வொறு நியைிக் ப்படும் நபர் ளில் ஒருவர் பட்டியல் இைம், 

பைங்குடி இை, பிற பிற்பட்ட வகுப்பிைர், சிறுபொன்தையிைர் அல்லது கபண் ள் 

சொர்ந்தவரொ  இருத்தல் வவண்டும். 

 சிறந்த நபர் ள் 3 ஆண்டு ளுக்கு நியைிக் ப்பட வவண்டும்.ைீண்டும் நியைிக்  

தகுதியற்றவர் ள். 

 ஆதையத்தில் பதவி ள்  ொலியொ  உள்ளது எை  ொரைம்  ொட்டி 

ஆதையத்தின் நடவடிக்த  தள கசயலொற்றதொ வவொ வ ள்வி எழுப்பவவொ 

கூடொது 

ததசிய நீதித்துமற நியைனங்கள் ஆமணயத்தின் பணிகள்(சரத்து-124B) 

a) இந்தியத் ததலதை நீதிபதி, உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி ள், உயர்நீதிைன்ற ததலதை 

நீதிபதி ள் ைற்றும் உயர்நீதிைன்ற ைற்ற நீதிபதி ள் பதவி ளுக்கு பரிந்துதர 

கசய்வது. 

b) உயர்நீதிைன்ற ததலதை நீதிபதி ள் ைற்றும் ைற்ற நீதிபதி தள ஒரு 

உயர்நீதிைன்றத்திலிருந்து ைற்ற உயர்நீதிைன்றத்திற்கு பைியிட ைொற்றம் 

கசய்ய பரிந்துதர கசய்வது. 

சரத்து – 124 C 
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 இந்திய ததலதை நீதிபதி ைற்றும் உச்சநீதிைன்ற ைற்ற நீதிபதி ள் நியைைம், 

உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி ளின் நியைைம் கதொடர்பொ  நொடொளுைன்றம் சட்டம் 

இயற்றி ஒழுங்குமுதறப்படுத்தலொம். 

 ஆதையத்தின் ஒழுங்குமுதற கதொடர்பொ  வதர்ந்கதடுக்கும் முதற ைற்றும் 

வததவயொை பிறவற்தற ஒழுங்குபடுத்த ஆதையத்திற்கு நொடொளுைன்றம் 

அதி ொரைளிக் லொம். 

 சரத்து 127-ல் “இந்தியத் ததலதை நீதிபதி குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதல் 

கபற்று” என்பது “வதசிய நீதித்துதற நியைைங் ள் ஆதையம் இந்தியத் 

ததலதை நீதிபதி குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதல் கபற்று குறித்தனுப்பப்படும்” 

எை ைொற்றப்பட்டது. 

 சரத்து 128-ல் “இந்திய ததலதை நீதிபதி” என்பது “வதசிய நீதித்துதற 

நியைைங் ள் ஆதையம்” எை ைொற்றப்பட்டது. 

 சரத்து 217-ல் “இந்தியத் ததலதை நீதிபதி, ைொநில ஆளுநர், உயர்நீதிைன்ற 

ததலதை நீதிபதி தவிர பிற நீதிபதி எைில் “உயர்நீதிைன்ற ததலதை 

நீதிபதிதய ஆவலொசித்த பிறகு” என்பது “சரத்து-124-ல் குறிப்பிடப்பட்ட “வதசிய 

நீதித்துதற நியைைங் ள் ஆதையத்தின் பரிந்துதரயின்படி” எை 

ைொற்றப்பட்டது. 

 சரத்து 222 ல் “இந்தியத் ததலதை நீதிபதியின் ஆவலொசதைக்குப் பிறகு” 

என்பது “வதசிய நீதித்துதற நியைைங் ள் ஆதையத்தின் பரிந்துதரயின்படியும் 

எை ைொற்றப்பட்டது. 

 சரத்து 224-ல் “குடியரசுத் ததலவர் நியைிக் லொம்” என்பது “குடியரசுத் ததலவர் 

வதசிய நீதித்துதற நியைைங் ள் ஆதையத்தத”ஆவலொசித்து நியைிக் லொம்” 

எை ைொற்ரப்பட்டது. 

 சரத்து 224-A “உயர்நீதிைன்ற ததலதை நீதிபதி குடியரசுத் ததலவரின் முன் 

ஒப்பம் கபற்று” என்பது “வதசிய நீதித்துதற நியைைங் ள் ஆதையத்திற்கு 

பரிந்துதரத்தல்படி” எை ைொற்றப்பட்டது. 
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நீதித்துமற தனித்தியங்கும் சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள விதம் 

(Independence of Judiciary) 

1. பணிக்காலப் பாதுகாப்பு(Security of tenure)- நீதிபதி ளின் நிரூபிக் ப்பட்டத் தவறொை 

நடத்தத அல்லது தகுதியின்தை வபொன்ற  ொரைங் ளுக் ொ  நொடொளுைன்ற ஒப்புதல் 

கபற்று குடியரசுத் ததலவரின் உத்தரவிைொல் ைட்டுவை பதவி நீக் ம் கசய்ய இயலும். 

2. ஊதிய நிர்ணயம்: நொடொளுைன்றத்தின் ஓட்டுக்கு உள்ளொ ொத நீதிபதி ளின் 

ஊதியத்தத தங் ளின் பைிக் ொலத்தில் குதறக்  முடியொது.(நிதி நிதலதை கநருக் டி 

 ொலங் ளில் குதறக் லொம்) இவர் ளின் ஊதியம் ைற்றும் படி ள் இரண்டொவது 

அட்டவதையில் நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ளது. 

3. அதிகார வரம்பு நீட்டிப்பு: (சரத்து-138) நொடொளுைன்றம், உச்சநீதிைன்றத்தின் அதி ொர 

வரம்தப நீட்டிக்  ைட்டுவை முடியும் குதறக்  முடியொது. 

4. நீதிபதி ளின் நடத்தத குறித்து நொடொளுைன்றத்தில் விவொதம் 

வைற்க ொள்ளக்கூடொது.(சரத்து-121) 

 உச்சநீதிைன்றம் ைற்றும் உயர்நீதிைன்றம் தங் தள அவைதித்த குற்றத்திற் ொ  

(Contempt of Court) எந்த நபதரயும் தண்டிக்  அதி ொரம் உள்ளது.(சரத்து 129& 215) 

5. நிர்வொ த் துதறயிலிருந்து நீதித்துதற பிரிக் ப்பட்டுள்ளது(சரத்து -50) 

6. இந்திய ததலதை நீதிபதியின் ஆவலொசதையின் வபரில் குடியரசுத் ததலவர் 

நீதிபதி தள நியைிக்  இயலும். 

7. ஓய்வு கபற்ற பின்பு வைக்குதரஞரொ ப் பைியொற்றத் ததட. 

உச்சநீதிைன்றத்தின் அதிகார வரம்புகள் 

நீதி வழங்கும் அதிகாரங்கள் 
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 உச்சநீதிைன்றம் இந்திய அரசியலதைப்பு சட்டத்தின் பொது ொவலைொ  

விளங்கு ிறது. இரண்டு முக் ிய அதி ொரங் ளொை முதல்நிதல விசொரதை ைற்றும் 

வைல்முதறயீட்டு அதி ொரம் ஆ ியவற்தற கபற்றுத் தி ழ் ிறது. 

1. அசல்/முதல் அதிகார வரம்பு(சரத்து-131) 

 உச்சநீதிைன்றத்திற்கு வநரதடயொ  முதன்முதலொ க் க ொண்டுவரப்படும் 

வைக்கு தள விசொரிக்கும் அதி ொரங் தள முதல் விசொரதை அதி ொரங் ள் 

என்று அதைக் ப்படு ின்றது. 

a) ைத்திய அரசொங் த்திற்கும் ஒரு ைொநில அல்லது ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட 

ைொநில அரசொங் ங் ளுக்கும் இதடவய ஏற்படும் வைக்கு ள். 

b) ைத்திய அரசு ைற்றும் ஒரு ைொநிலம் அல்லது ைொநிலங் ள் ஒரு 

தரப்பிலும், ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற்பட்ட ைொநிலங் ள் ைற்கறொரு 

தரப்பிலும் இருந்து எழும் வைக்கு ள். 

c) ைொநிலங் ளுக் ிதடயிலொை வைக்கு ள். 

 அடிப்பதட உரிதை தள நதடமுதறப்படுத்துவது கதொடர்பொை சிக் ல் ள் 

உச்சநீதிைன்றத்தின் அதி ொர வரம்பில் உள்ளதவயொகும். 

 நீதிப்வபரொதை வைங்கும் அதி ொரம் (சரத்து -32) 

 அடிப்பதட உரிதை தள நதடமுதறப்படுத்துவதற் ொ  உச்சநீதிைன்றத்தொல் 

நீதிப் வபரொதை ள் பிறப்பிக் ப்படு ின்றை. 

1. ஆட்க ொைர் நீதிப்வபரொதை 

2.கசயலுறுத்தும் நீதிப்வபரொதை 

3. ததடப்வபரொதை 

4. ஆவைக்வ ட்புப் வபரொதை 

5. தகுதிமுதற விைவும் நீதிப்வபரொதை  

உச்சநீதிைன்றமும், உயர்நீதிைன்றமும் வைற் ண்ட ஐந்து ஆதை தள 

ைக் ளின் உரிதை தளப் பொது ொக்  அரசியலதைப்பில் கவளியிட்டுள்ளது. 
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இதன் மூலம் ைக் ளின் அடிப்பதட உரிதை ளுக்கு உத்திரவொதம் 

அளிக் ப்பட்டுள்ளது. எைவவ உச்சநீதிைன்றம் அரசியலதைப்பின் பொது ொவலன் 

எை அதைக் ப்படு ிறது. 

உச்சநீதிைன்றத்தின் அசல் அதிகார வரம்பிலிருந்து விலக்கி மவக்கப்பட்ைமவகள் 

 அரசியலதைப்பு நதடமுதறக்கு வருவதற்கு முன் கசய்து க ொண்ட 

ஒப்பந்தங் ள், உடன்படிக்த  ள் வபொன்றதவ கதொடர்பொை வைக்கு ள். 

 அரசியலதைப்பு நதடமுதறக்கு வருவதற்கு முன் இந்திய கடொைிைியன் 

அரசும், இந்திய சுவதசி அரசர் ளும் கசய்து க ொண்ட உடன்படிக்த  ள், 

ஒப்பந்தங் ள் கதொடர்பொை வைக்கு ள். 

 நதி நீர் பற்றிய ைொநிலங் ளுக்கு இதடவய வதொன்றும் வைக்கு ள் (சரத்து -262) 

 நிதி ஆதைக் குழுவிடம் விடப்படக் கூடிய விபரங் ள் (சரத்து- 280) 

தைல் முமறயீட்டு அதிகார வரம்பு (Appellate Jurisdiction) 

 சிவில், குற்றவியல் ைற்றும் அரசியலதைப்பு கதொடர்பொை வைக்கு ளில் 

உயர்நீதிைன்றத் தீர்ப்பிற்கு எதிரொ  ஒருவர் உச்சநீதிைன்றத்தில் வைல்முதறயீடு 

கசய்யலொம். அதற்கு உயர்நீதிைன்றத்தின் ஒப்புதலும் வததவ. இத்தத ய, 

உயர்நீதிைன்றத் தீர்ப்பு ளுக்கு எதிரொ  உச்சநீதிைன்றத்தில் வைல் முதறயீடு 

கசய்யப்படும் வைக்கு தள விசொரிக்கும் அதி ொரத்ததத்தொன் வைல்முதறயடீ்டு 

அதி ொரங் ள் என் ிவறொம். 

1. அரசியலமைப்பு குறித்த வழக்கில் தைல்முமறயீடு (சரத்து- 132) 

 இந்தியொவில் உள்ள உயர்நீதிைன்ற தீர்ப்புதர, தீர்ப்பொதை அல்லது இறுதி 

உத்தரவிதை எதிர்த்து வைல்முதறயீடு கசய்யலொம். உரிதையியல், குற்றவியல் 

அல்லது வவறு நதடமுதறயில் உள்ளொர்ந்த விைொ கபொதிந்து அரசியலதைப்பு 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

50 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

திறைறி கசய்ய வவண்டும் எை உயர்நீதிைன்றம் சொன்றளித்தொல், உச்சநீதிைன்றத்தில் 

வைல்முதறயீடு கசய்யலொம். 

2. உரிமையியல் குறித்த வழக்கில் தைல் முமறயீடு (சரத்து -133_ 

 இந்தியொவில் உள்ள உயர்நீதிைன்றம், உரிதையியல் குறித்த தீர்ப்புதர, 

தீர்ப்பொதை அல்லது இறுதி உத்தரவிதை எதிர்த்து வைல்முதறயீடு கசய்யலொம். 

 உள்ளொர்ந்த விைொ கபொதிந்து உச்சநீதிைன்றம் திறைறி கசய்ய வவண்டும் எை 

உயர்நீதிைன்றம் சொன்றளித்தொல், உச்சநீதிைன்றத்தில் வைல்முதறயீடு கசய்யலொம். 

3. குற்றவியல் குறித்த வழக்கில் தைல் முமறயீடு (சரத்து -134) 

 உயர்நீதிைன்றம் வைல்முதறயீட்டில், குற்றம் சொட்டப்பட்டவரின் விடுததலதய 

ரத்து கசய்து ைரை தண்டதை விதித்தொல் 

அல்லது 

 தைது அதி ொரத்திற்குட்பட்ட  ீழ்நீதிைன்றத்தில் இருந்து திரும்பப் கபற்று, 

விசொரதை நடத்தி குற்றம் சொட்டப்பட்டவருக்கு ைரை தண்டதை விதித்தொல், 

அல்லது 

 வைக்கு உச்சநீதிைன்றத்தில் வைல்முதறயீடு கசய்ய கபொருத்தைொைது எை 

சொன்றளித்தொல் வைல்முதறயீடு கசய்யலொம். 

4. சிறப்பு அனுைதி தைல் முமறயீடு(சரத்து-136) 

 உச்சநீதிைன்றம் தைது தன்விருப்புரிதைதய பயன்படுத்தி, எந்த நீதிைன்றம் 

அல்லது தீர்ப்பொயம் வைங் ிய தீர்ப்புதர, தீர்ப்பொதை, நிர்ையம், தண்டதை அல்லது 

ஆதையத்தின் வைல்முதறயடீ்டிற்கு சிரப்பு அனுைதி வைங் லொம். 
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 ரொணுவச் சட்டங் ள் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்ட நீதிைன்றங் ள் அல்லது 

தீர்ப்பொயங் ளுக்கு வைங்கும் தீர்ப்பு ளுக்கு சிறப்பு அனுைதி வைல்முதறயீடு 

கபொருந்தொது. 

உச்சநீதிைன்றத்தின் அதிகார வரம்மப விரிவாக்குதல் (சரத்து-138) 

 நொடொளுைன்றம் சட்டம் இயற்றக்கூடிய ைத்தியப் பட்டியலில் உள்ள 

விடயங் ள் கதொடர்பொைவற்றில் அதி ொரம் உள்ளது. 

 ைத்திய அரசு அல்லது ைொநில அரசு, சிறப்பு ஒப்பந்தத்தின்படி விடயங் ள் 

கதொடர்பொை கூடுதல் அதி ொர வரம்பு உள்ளது. 

சரத்து-139 

 நீதிப்வபரொதை ள் உள்ளிட்ட ஆதை ள், வைி ொட்டுதல் ள் பிறப்பிக்  

நொடொளுைன்ற சட்டம் மூலம் அதி ொரம் வைங் லொம். 

நிர்வாகப் சபாறுப்புகள் 

 பொதிக் ப்பட்டவர் ளுக்கு  நீதி  ிதடப்பதற் ொ , பல அடுக்கு ளில் 

நீதிைன்றங் ள் சங் ிலித் கதொடர்வபொல அதைந்துள்ளை. 

 ைொநிலங் ளில் உயர்நீதிைன்றங் ள் உள்ளை. சில உயர்நீதிைன்றங் ள் 

ஒன்றிற்கு வைற்பட்ட ைொநிலங் ளின் அல்லது ைொநிலங் ள் ைற்றும் யூைியன் 

பிரவதசங் ளின் வைக்கு தள எடுத்துக் க ொள் ின்றை. உயர்நீதிைன்றத்திற்கு 

 ீவை பலவிதைொஅை சொர்பு நீதிைன்றக் ள் உள்ளை. 

 இந்தியொவிலுள்ள அதைத்து நீதிைன்றங் ளும் உச்சநீதிைன்றத்தின் நிருவொ ம் 

ைற்றும்  ட்டுப்பொட்டின்  ீழ் இயங்கு ின்றை. 

 அண்தைக்  ொலத்தில் விதரவொ வும், குதரந்த கசலவிலும் நீதி 

குதடப்பதற் ொ , குறிப்பொ  ஏதை ைக் ளுக்குக்  ிதடப்பதற் ொ  வலொக் 

அதொலத் எைப்படும் ைக் ல் நீதிைன்றங் ள் உருவொக் ப்பட்டுள்ளை. 
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 1987 ம் ஆண்டின் சட்டத்தின்படி வலொக் அதொலத் எைப்படும் ைக் ள் நீதிைன்றம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டை. இதவ நீண்ட ொலம் வதங் ி இருக்கும் வைக்கு தள 

விதரவொ  விசொரித்து தீர்ப்பு வைங்கு ின்றை. இதன்மூலம், ைக் ள் தங் ளின் 

பைம், வநரம், சக்திதயப் பொது ொக் லொம். 

 குற்ரவியல் வைக்கு தளத் தவிர, ைற்ற அதைத்து வைக்கு ளுக்கும் 

இந்நீதிைன்றங் ளின் மூலம் தீர்வுக்  ொைலொம். 

நீதிப் புனராய்வு 

 சட்டைன்றங் ளொல் நிதறவவற்றப்படும் எந்த ஒரு சட்டத்தயும் 

அரசியலதைப்புச் சட்டவிதி ளுக்கு முரைொைது என்று தீர்ப்பளிக்கும் 

உச்சநீதிைன்றத்தின் அதி ொரத்ததயும் நீதிைன்ற ைறுபரிசீலதை என் ிவறொம். 

 இந்த சட்ட ைறுபரிசீலதையின்படி, இந்தியொவில் உள்ள நொடொளுைன்றம் 

உள்ளிட்ட ந்த ஒரு சட்டைன்றத்தொல் நிதறவவற்றப்பட்ட சட்டத்ததயும், அது 

இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்பதட விதி ளுக்கு முரைொைது 

என்று  ண்டொல், அந்தச் சட்டம் “கசல்லுபடியொ ொது”என்று அறிவிக்கும் 

உரிதைதய உச்சநீதிைன்றம் கபற்றுள்ளது. 

 நிருவொ  அதைப்பு ைற்றும் சட்டைன்றங் ள் வரம்பு ைீறிச் கசயல்படுவதத 

இந்த ‘ைறுபரிசீலதை’  ட்டுப்படுத்து ிறது. எைவவ, உச்சநீதிைன்றத்தத 

“அரசியலதைப்பின் பொது ொவலன்” என்று ைி ச் சரியொ க் குறிப்பிடு ின்றைர். 

ஆதலாசமன கூறும் அதிகார வரம்பு (சரத்து-143) 

 கபொது முக் ியத்துவம் வொய்ந்த சட்டப் பிரச்சதைவயொ அல்லது 

கபரும்பொன்தைப் பிரச்சதைவயொ எழும்வபொது அல்லது அதுவபொல் எழுவதற்கு 

வொய்ப்புள்ளது எை குடியரசுத்ததலவர்  ருதும்வபொது அது குறித்து 

வ ட்கும்வபொது குடியரசுத் ததலவருக்கு ஆவலொசதை வைங் லொம். 
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 உச்சநீதிைன்றத்தின் அசல் அதி ொர வரம்பில் இருந்து விலக் ி 

தவக் ப்பட்டுள்ள விவரங் ள் குறித்து குடியரசுத் ததலவர் வ ட்டொல் 

அவருக்கு தன்னுதடய  ருத்திதை வைங் ல் வவண்டும். 

 குடியரசுத் ததலவர் ஆவலொசதை வ ட்டொல் உச்சநீதிைன்றம் ஆவலொசதை 

வைங்   ட்டுப்பட்டதல. அவ்வொறு ஆவலொசதை க ொடுத்தொல் அந்த 

ஆவலொசதை குடியரசுத் ததலவதரக் ததலவதரக்  ட்டுப்படுத்தொது. 

 ஆைொல் இந்திய அரசியலதைப்பு நதடமுதறக்கு வருவதற்கு முன்பு உள்ள 

ஒப்பந்தங் ள், உடன்படிக்த  ள் குறித்து ஆவலொசதை வ ொரப்பட்டொல் 

உச்சநீதிைன்றம் ஆவலொசதை க ொடுத்தல் வவண்டும். அவ்வொறு ஆவலொசதை 

க ொடுக் ப்பட்டொல் அது குடியரசுத் ததலவதரக்  ட்டுப்படுத்தும். 

சபாதுவான அதிகாரங்கள் 

 நீதிமுதற ைறுசீரொய்வு (Judicial Review)- இயற்றப்படும் சட்டங் ள் ைற்றும் 

நிர்வொ த்துதற கசயல் ள் அதைத்தும் அரசியலதைப்பிற்கு உட்பட்டதொ  

இருக் ிறதொ என்றும், ைீறப்பட்டிருப்பின் ைறுசீரொய்வு கசய்து அச்சட்டம் 

கசல்லொது எை அறிவிக்  உச்சநீதிைன்றத்திற்கு அதி ொரமுள்ளது. 

 தைது தீர்ப்பு தள ைறுசீரொய்வு கசய்யும் அதி ொரம்(Review its own 

judgements)(சரத்து-137) 

1. சொன்று ள் குறித்த புதிய விவரங் ள்  ண்டறியப்பட்டொல் 

2. ஆவைத்தின் மு ப்பிவலவய வதொன்றும் தவறு அல்லது பிதை. 

3. வவறு ஏவதனும் வபொதுைொை  ொரைங் ள் இருப்பின். 

 நீதிைன்றம் தைது அதி ொர வர்ம்பிதை திறம்பட கசயலுறுத்த 

உச்சநீதிைன்றத்திற்கு துதை அதி ொரங் ள் வைங் ி நொடொளுைன்றம் 

சட்டம் இயற்றலொம்.(சரத்து-140) 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் முடிவு ள் இந்திய நீதிைன்றங் ள் அதைத்ததயும் 

 ட்டுப்படுத்தும்(சரத்து-141) 
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 இந்தியொவில் உள்ள அதைத்து அதி ொர அதைப்பு ளும் 

உச்சநீதிைன்றத்திற்கு உதவும் வத யில் கசயலொற்றுதல் 

வவண்டும்.(சரத்து-144) 

விதிகள் உண்ைாக்கும் அதிகாரம்(சரத்து -145) 

 தைது நடப்பு முதறதயயும், நதடமுதற தளயும் ஒழுங்குபடுத்திக் க ொள்ள, 

குடியரசுத் ததலவரின் ஒப்புதலுடன், தொவை விதி ள் உண்டொக்கும் அதி ொரம் 

உச்சநீதிைன்றத்திற்கு உள்ளது. 

a) நீதிைன்றத்தில் பைகீசய்யும் நபர் ள் கதொடர்பொை விதி ள் 

b) வைல்முதறயீடு தள விசொரிப்பது கதொடர்பொை வத முதற ள் 

c) பகுதி III ல் வைங் ப்பட்டுள்ள உரிதை தள கசயல்படுத்துவது 

(cc) சரத்து 139 A ன்  ீழ் உள்ள நீதிைன்ற நதடமுதற ள் கதொடர்பொ  

(d) சரத்து 134 ம்  ீழ் வைல் முதறயீடு தள ஏற்றுக் க ொள்வது 

(e) ைறுஆய்வு கசய்வது கதொடர்பொை விதி ள் 

(f) நீதிைன்ற  ட்டைம் கதொடர்பொை விதி ள் 

(g) பிதை வைங்குவது 

(h) நடவடிக்த  தள நிறுத்தி தவத்தல் 

(i) சுருக்குமுதற விசொரதை 

 பதிவு சசய்து சகாள்ளும்(Court of Record) அதி ொரமுள்ளது. இதன்படி 

உச்சநீதிைன்றத்தின் பதிவவடு தள சொட்சியப் பதிவவடு ளொ  

பயன்படுத்தலொம்.(சரத்து-129) 
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 உச்சநீதிைன்றம் கடல்லியில் உள்ளது. இதத வவறு இடத்திர்கு ைொற்றும் 

அதி ொரம் இந்தியத் ததலதை நீதிபதிக்கு உள்ளது. ஆைொல் அதற்கு குடியரசுத் 

ததலவரின் ஒப்புதல் கபற வவண்டும்.(சரத்து-130) 

 ஒரு சட்டத்தின் உள்ளொர்ந்த வபொன்ற வ ள்வி ள் இருந்து அது ஒன்று அல்லது 

அதற்கு வைற்பட்ட அல்லது உயர்நீதிைன்றங் ளில் இருக்கும்வபொது, 

தொைொ வவொ அல்லது இந்தியத் ததலதை வைக்குதரஞரின் விண்ைப்பத்தின் 

வபரிவலொ தொவை விசொரிக்  அதி ொரம் உள்ளது(சரத்து-132). 

வழக்கிமன ைாற்றும் அதிகாரம் (சரத்து-139 A) 

 ஒரு வைக் ிதை ஒரு உயர்நீதிைன்றத்திலிருந்து ைற்கறொரு 

உயர்நீதிைன்றத்திற்கு ைொற்றும் அதி ொரம் உச்சநீதிைன்றத்திற்கு உள்ளது. 

 ஒவர ைொதிரியொை சட்டப் பிரச்சிதை உள்ள கபொது முக் ியத்துவம் வொய்ந்த 

வைக்கு ள் உச்சநீதிைன்றம் ைற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற்பட்ட 

உயர்நீதிைன்றங் ளில் நிலுதவயில் இருந்தொவலொ, தொைொ வவொ அல்லது 

இந்தியத் ததலதை வைக்குதரஞர்/ தரப்பிைர் ைனுச் கசய்தொல் உச்சநீதிைன்றம் 

அந்த வைக்த  தொவை ஏற்றுக் க ொண்டு விசொரித்து தீர்ப்பு அளிக் லொம். 

இந்தியத் தமலமை நீதிபதிகள் 

 கபயர் பதவிக் ொலம் 

1 ஹரிலொல் கே ிசுந்தொஸ்  ைியொ 26.11.1950 முதல் 6.11.1951 

2. எம். பட்டஞ்சலி சொஸ்திரி 7.11.1951 முதல் 3.1.1954 

3. ைஹர் கசந்த் ைஹொேன் 4.1.1954 முதல் 22.12.1954 

4 பிேன் குைொர் மு ர்ேி 23.12.1954 முதல் 31.1.1956 

5. சுதி ரஞ்சன் தொஸ் 1.2.1956 முதல் 30.9.1959 

6 புவவைஸ்வர் பிரசொத் சின் ொ 1.10.1959 முதல் 31.1.1964 

7. P.B. வேந்திர  ட் ர் 1.2.1964 முதல் 15.3.1966 

8 A.K.சர் ொர் 16.3.1966 முதல் 29.6.1966 
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9 வ .சுபொரவ் 30.6.1966 முதல் 11.4.1967 

10 வ .என்.வொன்சூ 12.4.1967 முதல் 24.21968 

11 எம்.இதயத்துல்லொ 25.2.1968 முதல் 16.12.1970 

12 வே.சி.ஹொ 17.12.1970 முதல் 21.1.1971 

13 எஸ்.எம்.சிக்ரி 22.9.1971 முதல் 25.4..1973 

14 ஏ.என்.ரொய் 26.4.1973 முதல் 28.1.1977 

15 எம். ஹைீதுல்லொ கபக் 29.1.1977 முதல் 24.2.1978 

16 ஒய்.வி.சந்திரசுட் 22.2.1978 முதல் 11.7.1985 

17 பி.என்.ப வதி 12.7.1985 முதல் 20.12.1986 

18 ஆர்.எஸ்.கவங் டரொதையொ 19.6.1989 முதல் 17.12.1989 

19 ஈ.எஸ்.கவங் டரொதையொ 19.6.1989 முதல் 17.12.1989 

20 சப்யொசச்சி மு ர்ேி 18.12.1989 முதல் 25.9.1990 

21 ரங் நொத் ைிச்ரொ 25.9.1990 முதல் 24.11.1991 

22 வ .என்.சிங் 25.11.1991 முதல் 12.12.1991 

23 எம்.எச். ைியொ 13.12.1991 முதல் 17.11.1992 

24 எல்.எம்.சர்ைொ 18.11.1992 முதல் 11.2.1993 

25. எம்.என்.கவங் ட கசல்தலயொ 12.2.1993 முதல் 24.10.1994 

26 ஏ.எம்.அ ைதி 25.10.1994 முதல் 24.3.1997 

27 வே.எஸ். வர்ைொ 25.3.1997 முதல் 17.1.1998 

28 எம்.எம்.பந்சி(பந்ச்சி) 18.1.1998 முதல் 9.10.1998 

29. ஏ.எஸ்.ஆைந்த் 10.10.1998 முதல் 31.10.2001 

30 எஸ்.பி.பரூசொ 1.11..2001 முதல் 5.5.2002 

31 B.N. ிர்பொல் 6.5.2002 முதல் 7.11.2002 

32 ேி.பி.பட்நொயக் 8.11.2002 முதல் 18.12.2002 

33. வி.என். ொவர 19.12.2002 முதல் 1.5.2004 

34 எஸ்.ரொவேந்திரபொபு 2.5.2004 முதல் 31.10.2005 

35 ஆர்.சி.லவ ொத்தி 1.6.2004 முதல் 31.10.2005 

36 ஒய்.வ .சபர்வொல் 1.11.2005 முதல் 13.1.2007 
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37 வ .ேி.பொல ிருஷ்ைன் 14.1.2007 முதல் 12.5.2010 

38 எஸ்.ஹச்.  பொடியொ 12.5.20010 முதல்28.9.2012 

39 அல்டைஸ்  பீர் 29.9.2012 முதல் 18.1.2013 

40 P.சதொசிவம் 19.7.2013 முதல் 26.4.2014 

41 ஆர்.எம்.வலொதொ 27.4.2014 முதல் 27.9.2014 

42 எச்.எல்.தத்து 28.9.2014 முதல் 2.12.2015 

43 T.S. ொக்கூர் 3.12.2015 முதல் 3.1.2017 

44 கே தஷீ் சிங் க ஹர் 4.1.2017 முதல் 27.08.2017 

45 தீபக் ைிஸ்ரொ 28.08.2017 முதல் 

 

இந்தியத் தமலமை கணக்காயர் (ை) தணிக்மகத் துமற தமலவர் 

(Comptroller and Auditor General of india) 

( Article 148-151) 

 இந்தியத் ததலதை  ைக் ொயர் ைற்றும் தைிக்த த் துதறத் ததலவதர 

நியைிக்கும் அதி ொரம் உள்ளவர் குடியரசுத் ததலவர் ஆவொர். 

 பதவிப் பிரைொைம் குடியரசுத் ததலவரின் முன்ைிதலயில் எடுக்  வவண்டும். 

 இவதர பதவி நீக் ம் கசய்ய வவண்டுகைன்றொல் உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி தள 

நீக்குவதற்குள்ளொை நதடமுதற ளின் படி நீக்  வவண்டும். 

 ஊதியம் ைற்றும் பைிக் ொை பிற நிதல தள நொடொளுைன்றம் நியைிக்கும். 

 இவரது ஊதியம் இரண்டொவது அட்டவதையில் குறிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 பதவிக்  ொலத்தில் இவரது ஊதியம் ைற்றும் பிற உரிதை தள குதறக்  

முடியொது. 

 பைிக் ொல ஓய்விற்குப் பிறகு ைத்திய அல்லது ைொநில அரசு ளின்  ீழ் எந்தப் 

பதவிதயயும் வ ிக்  முடியொது. 
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 இவரின் நிர்வொ ச் கசலவு ள் ைற்றும் அலுவல ம் கதொடர்பொை அதைத்தும் 

இந்தியத் திரட்டு நிதியிலிருந்து அளிக் ப்படும்.(ஓட்கடடுப்பிற்கு உட்படொது) 

கைமைகள்  & அதிகாரங்கள் 

 ஒரு  ைக் ொளர் என்ற முதறயில் இவர் இந்தியத் திரட்டு நிதியிலிருந்து 

எடுக் ப்படும் அதைத்து கதொத  லின்  ட்டுப்பொட்டிதை தவத்திருக் ிறொர். 

 ஒஎஉ தைிக்த யொளர் (Auditor) என்ற முதறயில் ைத்திய ைற்றும் ைொநில 

அரசொல் கசலவைிக் ப்படும் எல்லொ கதொத  தளயும் தைிக்த  கசய் ின்றொர். 

 இந்தியத் தைிக்த  ைற்றும்  ைக்குத் துதரயில் பைியொளர் நிதலப்பொடு ள் 

ைற்றும் இந்திய  ைக் ொய்வு ைற்றும் தைிக்த த் துதர ததலவரின் நிர்வொ  

அதி ொரங் ள் ஆ ியவற்தற இவரிடம் ஆவலொசித்த பிறகு குடியரசுத் ததலவர் 

விதி ள் வகுப்பொர். 

 ைத்திய ைற்றும் ைொநிலங் ளின்  ைக்கு ள் இந்திய  ைக் ொய்வு ைற்றும் 

தைிக்த த்துதற ததலவரின் அறிவுதரயின் வபரில் குடியரசுத் ததலவர் 

வகுத்துக் க ொடுக்கும் படிவத்தில் தவக்  வவண்டும்.(சரத்து-150) 

 ைத்திய அர்சின்  ைக்கு ைற்றும் தைிக்த  கதொடர்பொை அறிக்த  தளக் 

குடியரசுத் ததலவரிடம் க ொடுக்  வவண்டும். அதத அவர் நொடொளுைன்றத்தின் 

அதவ ளில் முன்தவப்பொர்.(சரத்து-151) 

 ைொநிலத்தின்  ைக்கு தள ைொநில ஆளுநரிடம் சைர்பிக்  வவண்டும். அவர் 

அதத சட்டைன்ற அதவ ளில் முன் தவப்பொர்.(சரத்து-151) 


