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12th Political Science Lesson 1 Notes in Tamil 

1] இந்திய அரசமைப்பு 

அரசமைப்பின் ப ொருள்,  ணிகள் ைற்றும் முக்கியத்துவம் 

 

 காலனி ஆட்சிக்காலத்தில் உருவான நமது தேசியத்ேன்மம அரசியல் விடுேமலக்காக மட்டுமல்லாமல் 
பல்தவறு பகுதிகளின் (பிற்காலத்தில் மாநிலங்களின்) ஒருங்கிமைப்பு, அரசமமப்புமமயமாேல் 
(சட்டமாேல்) மற்று  மக்களாட்சிமயம் ஆகியவற்றுக்காகவும் தபாராடி வந்துள்ளது. 

 இந்தியா ஒரு பண்பாட்டு தவற்றுமம ககாண்ட நாடு என்ற தபாதிலும் இந்தியர்கள் அமனவரும் பல 
வமககளின் ஒவ்கவாருவரும் ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்தும் ஒத்துமைப்புடனும் உள்ளனர். 

 இந்ே நாட்டின் மக்கள் அமனவரும் ஒருமமப்பாட்டுடன் வாை சில குறிப்பிட்ட அடிப்பமட விதிகள் 
மற்றும் ஒழுங்குமுமறகள் ககாண்டிருப்பது அவசியமாகிறது. இத்ேமகய விதிகள், ஒழுங்குமுமறகள் 
இல்மலகயன்றால் மக்களாட்சி நிமலத்திருக்காது. 

 அந்நிமலயில் மக்களின் நிமல பாதுகாப்பற்றோக இருக்கும். காலனிய ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா 
ஆங்கிதலய அரசால் பிறப்பிக்கப்பட்ட சாசனங்கள் (Charters), ஆட்சிக்குழு சட்டங்கள் (council Acts), 
காலனியாட்சிக்கால இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் (Government of India Act) ஆகியனவற்மற 
அடிப்பமடயாகக் ககாண்தட ஆளப்பட்டது. 

 புதிோக எழுச்சிகபற்ற இந்தியாவின் இயக்கங்களும் அேன் ேமலவர்களும் ஒரு வமரயறுக்கப்பட்ட 
எழுேப்பட்ட புதிய அரசமமப்பின் அடிப்பமடயில் புதிய இந்தியா உருவாக்கப்பட தவண்டும் என்பமே 
விரும்பினர். 

 மமய (மத்திய) சட்டமன்றம் அரசமமப்பு நிர்ைய சமபயாக மாற்றப்பட்டது. மாநிலங்களின் (அரசுகளின்) 
ஒன்றியமாக , பல பிரிவுகளுக்கும் ஒருமமப்பாடிமனயும் ஒருங்கிமைப்மபயும் வைங்கும் 
கூட்டாட்சிமய உருவாக்கும் வமகயில் புதிய அரசமமப்மப முன்கமாழிய தவண்டியிருந்ேது. 
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 ஒரு அரசமமப்பின் மிக முக்கியச் கசயல்பாடு என்பது அந்ே அரசின் குடிமக்கள் அமனவமரயும் 
ஒருங்கிமைக்கக்கூடிய அடிப்பமட விதிகமள வைங்குவதுோன். ஒரு அரசு அமமக்கப்பட்டு, அது ஆட்சி 
கசய்வேற்குத் தேமவயான விதிகமளக் ககாண்டதே அரசமமப்பு ஆகும்.  

 ஒரு அரசின் பல பாகங்களுக்குத் தேமவயான ஒதுக்கீடுகமள அரசமமப்பு வமரயறுக்கிறது. இந்திய 
பன்மமத்துவத்துக்கு மாநிலங்களின் ஒன்றியதம தேமவயானோகும். இந்திய விடுேமலப் தபாராட்ட 
இயக்கங்களும் ஒரு மக்களாட்சி வடிவிலான அரசிமனதய விரும்பின. இேன்படி நாடாளுமன்றதம நமது 
அரசின் ககாள்மககமளயும் சட்டங்கமளயும் முடிவு கசய்கிறது. 

 ஒரு சமூகத்தின் விருப்பங்கமள நிமறதவற்றவும் ஒரு சமுோயத்துக்கான வமரயமறகமள 
உருவாக்கவும் அரசாங்கத்திற்கு அரசமமப்பு அதிகாரம் வைங்குகிறது. இந்திய அரசமமப்பின் 
நான்காவது பாகம் இந்திய சமூகத்தில் பரவலாக நிலவும் பல சிக்கல்கமள எதிர்ககாள்ளும் 
சட்டங்கமள அரசு உருவாக்கும்வமகயில் விதிகமளக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஒரு நாட்டின் மக்களின் அடிப்பமட அமடயாளங்கமள அரசமமப்பு கவளிப்படுத்துகிறது. ேனது 
குடிமக்களால் ஒருதபாதும் மீறப்படாே சில குறிப்பிட்ட அடிப்பமடச் சட்டங்கமள ஒரு அரசமமப்பு 
முன்கமாழிகிறது. 

 ஒரு நாட்டின் அமனத்து குடிமக்கமளயும் ஒரு அரசமமப்பு பாதுகாக்கிறது. ஒரு நாட்டின் மத்திய 
அரசுக்கும் அந்நாட்டின் மாநில அரசுகளுக்கும் இமடதயயான உறவிமனயும், பல்தவறு 
மாநிலங்களுக்கிமடதயயான உறவிமனயும் ககாண்ட ஒரு சட்டகத்திமனயும் அது உருவாக்குகிறது. 

 உலகின் அரசமமப்புகளில் கபரும்பான்மமயானமவ எழுேப்பட்ட ஆவைங்களாகக் 
காைப்படுகின்றன; அமவ பல பிரிவுகள் பட்டியல்கமளக் ககாண்டுள்ளன.  

 இங்கிலாந்து அரசில் காைப்படுவது தபான்று அரசமமப்பு ஒதர ஆவைமாகக் ககாண்டிராே சில 
அரசுகளும் உள்ளன. இங்கிலாந்து அரசானது ஏராளமான வைக்கங்கள் , உடன்பாடுகள் மற்றும் வரலாற்று 
முன்னுோரைங்கள் ஆகியனவற்றின் கோகுப்பாக பல அங்கங்கமளக் ககாண்ட அரசமமப்பிமனக் 
ககாண்டுள்ளது. 

ைதச்சொர்பு அரசு 
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 மேச்சார்பின்மம தகாட்பாட்டிமன பின்பற்றாே அரசு மேச்சார்பு அரசு எனப்படும். மே சார்பு அரசு 
என்பது ஒரு மேத்திமன அரசு மேமாகக் ககாண்டிருக்கும். அந்ே அரசின் உயர் பேவிகள் அமனத்தும் அரசு 
மேத்மே பின்பற்றுதவாருக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். மேச்சார்பு அரசு உோரைங்கள் – பாகிஸ்ோன், 
வாடிகன் நகரம் தபான்றமவ ஆகும். 

உருவொக்கம் 

 ஓர் அரசமமப்பு எவ்வாறு நமடமுமறக்கு வந்ேது, அமே யார் உருவாக்கியது, அேன் அதிகார 
அமமப்புகள் என்ன என்பன தபான்ற ேகவல்கள் ‘அரசமமப்பு உருவாக்கம்’ என்ற கபயரால் 
குறிக்கப்படுகிறது. 

 உோரைமாக, அகமரிக்க அரசமமப்பானது அங்கு தேசிய இயக்கம் கவற்றியமடந்ேமேத் கோடர்ந்து 
உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்திய அரசமமப்பானது மக்கள் பிரதிநிதிகமளக் ககாண்ட அரசியல் நிர்ையசமபயால் 
உருவாக்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வமான அரசமமப்பாகும் விடுேமலயின்தபாது நாட்டில் இருந்ே மக்கள் 
பிரிவுகளில் கபரும்பான்மமதயாரின் ஒருமித்ே கருத்மே இந்திய அரசமமப்பு பிரதிபலிக்கிறது. 
அரசமமப்மப கபாதுவாக்ககடுப்புக்கு விட்டு அங்கீகாரம் கபறும் நிகழ்வுகள் சில நாடுகளில் உள்ளது. 

ப ொதுவொக்பகடுப்பு 

 சட்டமன்றங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகளால் விவாதிக்கப்பட்டு நிமறதவற்றப்படுவேற்கு மாறாக ஒன்று 
அல்லது பல தகள்விகளின் கோகுப்பின் மீது வாக்காளர்களின் ஒப்புேல்கபற தநரடி வாக்ககடுப்பு 
நடத்துவது கபாதுவாக்ககடுப்பு ஆகும். 

 கபாதுவாக்ககடுப்பு முமற ஒரு சட்டப்பூர்வ ஏற்பாடாகவும், ேனிநபருக்கும், கபாதுமக்களுக்கும் 
அளிக்கும் அங்கீகாரமாகவும், ஒப்புேலாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

 இந்திய அரசமமப்பு திருத்ேங்களில் ஒன்றிற்குக்கூட இதுவமர கபாதுவாக்ககடுப்பு விடப்பட்டதில்மல. 
இந்திய மக்களாட்சி மூமறயில் இது ஒரு பின்னமடவாகும் இேன் கபாருத்ேப்பாட்டிமன அறிய 
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் கபாது வாக்ககடுப்புமுமறமய அறிந்துககாள்வது பயனுள்ளோக அமமயும். 

ஓர் அரசமைப்பின் அம்சங்கள் 

 ஒரு சிறந்ே அரசமமப்பு என்பது சமூகத்தின் அமனத்து பிரிவுகளின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் 
இடமளிப்போக இருக்க தவண்டும். 

 மேம், சாதி, கமாழி அடிப்பமடயில் பாகுபாடு ககாண்ட அரசமமப்புகள் நாட்டின் அமனவராலும் 
ஏற்கப்படாமல் தபாகலாம். அரசமமப்பின் அடிப்பமடச் சட்டவிதிகதள அேன் ேன்மமமய 
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கவளிப்படுத்துகின்றன. ேன் குடிமக்கள் அமனவருக்கும் சுேந்திரத்திமனயும், சமத்துவத்திமனயும் 
பாதுகாக்கும் எந்ே அரசமமப்பும் கவற்றிகரமானோகும். 

இந்தியொவில் ைதச்சொர்பின்மை 

 இந்திய அரசமமப்பின் 42வது திருத்ேச்சட்டம், அரசமமப்பின் முகப்புமரயில் கூறப்பட்டுள்ள 
‘இமறயாண்மம ககாண்ட குடியரசு’ என்பமே ‘இமறயாண்மம சமேர்மம், மேச்சார்பற்ற மக்களாட்சி 
குடியரசு’ என்றும் ‘நாட்டின் ஒற்றுமம’ என்ற கசாற்கறாடமர ‘நாட்டின் ஒற்றுமம மற்றும் ஒருமமப்பாடு’ 
என்றும் முந்நாள் பிரேமர் இந்திரா காந்தி 1976இல் தேசிய அவசரநிமலக் காலத்தில் இந்ே 42-வது 
திருத்ேத்மேக் ககாண்டு வந்ோர். 

 ஒரு ேனிநபர் அல்லது ஒற்மற நிறுவனத்திடம் அமனத்து அதிகாரங்களும் குவிக்கப்பட்டால் ேவறாகப் 
பயன்படுத்ேப்பட வ்ழிகயஏற்றப்படும் என்போல் ஒரு சிறந்ே அரசமமப்பில் அதிகாரங்கள் ேனி 
நபரிடதமா ஒற்மற நிறுவனத்திடதமா குவிக்கப்படுவதில்மல. இேமனகயாட்டி பல அமமப்புகளுடன் 
பகிர்ந்து ககாள்ளும் வமகயில் பிரித்து வைங்கப்பட்டு சமநிமலப்படுத்தும் முமற பின்பற்றப்படுகிறது. 

 இந்திய அரசமமப்பு அதிகாரங்கமள சட்டமன்றம், நிர்வாகம், நீதித்துமற தபான்ற நிறுவனங்கள் 
இமடதய கிமடமட்டமாக பகிர்ந்து வைங்குகிறது. 

 இந்திய அரசமமப்பு அதிக இறுக்கமான ேன்மமமயக் ககாண்டதில்மல ; அதிக கநகிழ்வுத் ேன்மமயும் 
ககாண்டதில்மல; அேன் மாறாே அடிப்பமட அமமப்பு மற்றும் அதில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட திருத்ேங்கள் 
மூலம் இது கவளிப்படுகீறது. 

 சிறப்பாக எழுதி வடிவமமக்கப்பட்ட ஒரு அரசமமப்பு என்பது அேன் உட்கருமவத் 
ேக்கமவத்துக்ககாண்டு மாறும் சூைல்களுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்ககாள்ளத்ேக்கோகும். 

 நமது அரசமமப்பு கநருக்கடி மிக்க ேருைங்களிலும் கசயல்படுவமே அரசமமப்மப உருவாக்கிய 
தமமேகள் உறுதிகசய்துள்ளனர். 

அரசமைப்பின் தயொரிப்பிப்  ணிகள் 

 அரசமமப்பு நிர்ையசமப உறுப்பினர்கள் அரசமமப்பிமன எழுதினர். அரசமமப்பு நிர்ையச் சமபயின் 
முேல் கூட்டம் 9 டிசம்பர் 1946 அன்று கூடியது.  

 பாகிஸ்ோன் பிரிவிமனக்குப் பின்னர் மீேமுள்ள இந்தியாவுக்கான அரசமமப்பு நிர்ையச் சமப 14 
ஆகஸ்ட் 1947 அன்று மீண்டும் கூடியது. அன்மறய மாகாைச் சட்டமன்றங்களின் உறுப்பினர்கதள 
அரசமமப்பு நிர்ையச் சமப உறுப்பினர்கமள மமறமுக வாக்ககடுப்பின் மூலம் தேர்ந்கேடுத்ேனர். 

 தகபினர் மிஷன் என அமைக்கப்பட்ட பிரிட்டானிய அமமச்சரமவக் குழு முன்கமாழிந்ே அடிப்பமடயில் 
அரசமமப்பு நிர்ையசமப உறுப்பினர்கள் வரிமச அமமந்ேது. 
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 அன்மறய மாகாைங்கள், சுதேச அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில் இருந்து அேன் 
மக்கள்கோமகக்கு ஏற்றபடி பத்து லட்சத்துக்கு ஒருவர் எனும் விகிேத்தில் உறுப்பினர்கள் ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டனர். 

 இேன்படி,  மாகாைங்களில் இருந்து 292 உறுப்பினர்களும் சுதேச அரசுகளிடம் இருந்து 93 
உறுப்பினர்களும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டனர். 

 ஒவ்கவாரு மாகாைத்திற்கும் இந்து, முஸ்லிம், சீக்கியர் ஆகிய சமுோயங்களின் மக்கள்கோமக 
விகிேத்திற்தகற்ப இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. 

 

 இந்ே உறுப்பினர்கள் அந்ேந்ே மாகாைத்துக்கு மாற்றத்ேக்க வாக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்மகயின்படி 
ஒற்மற மாற்று வாக்கு அடிப்பமடயிலான விகிோச்சாரப் பிரதிநிதித்துவ முமறயில் 
தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டனர்.  

 சுதேச அரசுகள் ேங்கள் பகுதியிலிருந்து உறுப்பினர்கமள மக்கள் கோமக விகிேத்துக்தகற்ப ோங்கதள 
தேர்வுகசய்துககாள்ளும் முமறமய உருவாக்க அனுமதிக்கப்பட்டது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                         Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 6 of 18 

அரசமைப்பு நிர்ணயசம  உருவொக்கம் 

 284 உறுப்பினர்கள் 26.11.1949 அன்று அரசமமப்பிமன ஏற்றுக் மககயாப்பமிட்டு அரசமமப்மப 
நிமறதவற்றினர். 

 

 அரசமமப்பு நிர்ையசமபயின் முேல் கூட்டம் 1946 டிசம்பர் 9 அன்று 11 மணி அளவில் புதுதில்லி, 
அரசமமப்பு அரங்கில் கூடியது. அன்மறய கூட்டத்தின் முேல் கூட்டப்கபாருள் : “ேற்காலிகத் ேமலவர் 
தேர்வு” ஆகும். ஆச்சார்ய தே.பி.கிருபாளினி (ஐக்கிய மாகாைம்: கபாது) அவர்கள் டாக்டர் சச்சிோனந்ே 
சின்ஹாமவ ேற்காலிகத் ேமலவராகத் ேமலகமதயற்று நடத்தும்படி தகட்டுக்ககாண்டார். 

 அரசமமப்பிற்கு ஒப்புேல் ேருவோக சமப 24.01.1950 அண்று கூடிய கூட்டத்திற்கு டாக்டர் ராதேந்திர 
பிரசாத் ேமலமமதயற்றார். 

 9 டிசம்பர் 1946 முேல் 24 ேனவரு , 1950 வமர அரசமமப்பு நிர்ையச்சமபயின் விவாேங்களின் கோகுப்பு 
12 கோகுதிகமளக் ககாண்டோகும். 

 கோகுதி 1 – 9 டிசம்பர் முேல் 23 டிசம்பர் 1946 வமர 
 கோகுதி 2 – 20 ேனவரி முேல் 25 ேனவரி 1947 வமர 
 கோகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் முேக் 2 தம 1947 வமர 
 கோகுதி 4 – 14 ஜூமல முேல் 31 ஜூமல 1947 வமர 
 கோகுதி 5 – 14 ஆகஸ்ட் முேல் 30 ஆகஸ்ட் 1947 வமர 
 கோகுதி 6 – 27 ேனவரி 1948 
 கோகுதி 7 -4  நவம்பர் 1948 முேல் 8 ேனவரி 1949 வமர 
 கோகுதி 8 – 16 தம முேல் 16 ஜூன் 1949 வமர 
 கோகுதி 9 – 30 ஜூமல முேல் 18 கசப்டம்பர் 1949 வமர 
 கோகுதி 10 – 6 அக்தடாபர் முேல் 17 அக்தடாபர் 1949 வமர 
 கோகுதி 11 – 14 நவம்பர் முேல் 26 நவம்பர் 1949 வமர 
 கோகுதி 12 – 24 ேனவரி 1950 
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இந்திய அரசமைப்பின் மூல ஆதொரங்கள் 

இந்திய அரசொங்கச் சட்டம் , 1935 

 கூட்டாட்சி விதிகள், ஆளுநர் பேவி, நீதித்துமற, கபாதுத் தேர்வாமையங்கள், கநருக்கடிகால 
விதிகள், நிர்வாக விவரங்கள் ஆகியன இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் , 1935-லிருந்து எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டன. 
அமவ பின்வருமாறு: 

நொடு அரசமைப்பின் மூல ஆதாரங்கள் 
பிரிட்டன் நாடாளுமன்ற அரசு, ஒற்றறக் குடியுரிறம, சட்டத்தின் 

ஆட்சி, நாடாளுமன்ற சசயல்முறறகள், இறடக்கால 
தறடயாறைகள் 

அசமரிக்க அரசறமப்பு அடிப்பறட உரிறமகள், நீதி சீராய்வு, குடியரசுத்தறலவர் 
மீதான பதவிநீக்க தீர்மானம், உச்ச நீதிமன்ற, உயர் 
நீதிமன்ற நீதிபதிகள், குடியரசுத் துறைத்தறலவர் 
பபான்பறாறர பதவி நீக்கம் சசய்யும் முறற 

அயர்லாந்து அரசின் வழிகாட்டு சநறிமுறறகள் 
கனடா ஒரு வலுவான மத்திய அரசுடன் கூடிய கூட்டாட்சி, 

மத்திய அரசிடம் சபாதுப் பட்டியல், மத்திய அரசால் 
மாநில ஆளுநர் நியமனம், உச்சநீதிமன்றத்தின் 
அறிவுறர அதிகார வரம்பு 

ஆஸ்திபரலியா வணிகம், வர்த்தக சுதந்திரம், நாடாளுமன்றத்தின் 
ஈரறவகளின் கூட்டுக்கூட்டம். 

செர்மனி சவய்மர் அரசறமப்பு சநருக்கடிநிறல காலத்தில் அடிப்பறட உரிறமகள் 
பறிப்பு 

பசாவியத் யூனியன் அடிப்பறடக் கடறமகள், முகப்புறரயில் (சமூக, 
சபாருளாதார, அரசியல்) நீதியின் மாண்புகள், 
அடிப்பறடக் கடறமகள். (42வது திருத்தத்தில் 
உறுதிபடுத்தப்பட்டது) 

பிரான்சு குடியரசு, முகப்புறரயில் சுதந்திரம், சமத்துவம், 
சபகாதரத்துவம் 

சதன் ஆப்பிரிக்கா அரசறமப்புத் திருத்தமுறற, மாநிலங்களறவ 
உறுப்பினர்கள் பதர்வு 

(இறுதிபடுத்தப்பட்ட, திருத்தப்பட்ட வறரவு 1950 ெனவரி 26 அன்று நறடமுறறக்கு வந்தது.) 

இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பியல்புகள் 
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நீளைான எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு: இந்திய அரசறமப்புதான் உலகிபலபய நீளமான எழுதப்பட்ட 
அரசறமப்பாகக் கருதப்படுகிறது. மாநிலங்கள், மத்திய அரசு மற்றும் அவற்றுக்கு இறடயிலான உறவுகள் 
குறித்த பல்பவறு விதிகறள சகாண்டுள்ளது. நமது அரசறமப்றப உருவாக்கிய பமறதகள் உலகின் பல 
அரசறமப்பு மற்றும் பல்பவறு அரசறமப்பின் மூலங்களிலிருந்து நம் அரசறமப்றப உருவாக்கியுள்ளனர். 
தனிநபர் உரிறமகறள அடிப்பறட உரிறமகளாகவும், அரசுக் சகாள்றகயின் வழிகாட்டு 
சநறிமுறறகளாகவும், நிர்வாகச் சசயல்முறற விவரங்கள் என விரிவாகவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

 

இறுக்கம், நெகிழ்வுத் தன்மை இரண்டும் நகாண்ட தனித்துவம்: 

 அதன் அமலாக்கச் சசயல்முறறகளின் அடிப்பறடயில் இறுக்கமும் சநகிழ்வும் சகாண்டதாக 
இந்திய அரசறமப்பு அறைக்கப்படலாம். 

இமறயாண்மை, சைதர்ைம், ைதச்சார்பின்மை, ைக்களாட்சி, குடியரசு 

 வயதுவந்த அறனவருக்கும் வாக்குரிறம வைங்கப்பட்டு, பதர்ந்சதடுக்கப்படும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் 
மூலம் மக்கபள இந்தியாறவ ஆள்கிறார்கள். 

 இந்தியா ஒரு இறறயாண்றம சகாண்ட அரசு என்றால் தனது உள்நட்டு, சவளிநாட்டு விவகாரங்கறள 
எந்தவிதமான சவளி நாட்டின் தறலயீடு இன்றி நிர்வகிப்பதாகும். 

 இந்திய அரசறமப்பில் சமதர்மம் என்ற சசால் 42-வது திருத்தச்சட்டம் மூலம் இறைக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்தியாவில், சமதர்மம், முதலாளித்துவம் ஆகிய சபாருளாதாரங்கள் இறைந்த கலப்புப் சபாருளாதார 
முறற கறடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியாறவ சபாறுத்தவறர மதச்சார்பின்றம என்பது இந்தியாவில் அரசு மதம் என ஒன்றில்றல; 
அறனத்து மதங்களும் சமமாக ஒன்றில்றல; அறனத்து மதங்களும் சமமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன 
என்பதாகும். 

 இந்தியக் குடியரசு என்பது இந்தியாவில் முடியரசு மூலமாக அல்லாமல் பதர்தல் மூலமாக அரசின் 
தறலவர் பதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார் என்பதாகும். 

ொடாளுைன்ற ஆட்சிமுமற 
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 அறமச்சரறவ குழு சசயல்பாடுகறள நாடாளுமன்றம் கட்டுப்படுத்துவதால்  நாடாளுமன்ற 
ஆட்சிமுறற என அறைக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற முறற அரசில் நிர்வாகம் நாடாளுமன்றத்துக்குக் 
கட்டுப்பட்டது; நாடாளுமன்றத்தில் சபரும்பான்றம உறுப்பினர்கள் ஆதரவு இருக்கும்வறர அந்த அரசு 
நீடிக்கும். 

ஒற்மறக் குடியுரிமை 

 இந்திய அரசறமப்பு ஒற்றறக் குடியுரிறம வைங்குகிறது. ஒன்றிய அரசு வைங்கும் குடியுரிறமபய 
அறனத்து மாநிலங்களுக்குமானது. 

 2015, பிப்ரவரி 27 அன்று மக்களறவயில் குடியுரிறம சட்டம் 1955-ல் திருத்தங்கள் சகாண்டுவந்துள்ளது. 
 பதிவு அல்லது இயல்புரிறம முறறயில் இந்திய குடியுரிறம பகாரி விண்ைப்பிக்கும் நபர் குறிப்பிட்ட 

தகுதிகறள நிறறவுசசய்தால் அவருக்கு குடியுரிறம வைங்கப்படும். 
 இந்தியாவில் சதாடர்ந்து குடியிருந்தாபலா அல்லது அரசுப்பணியில் 12 மதங்கள் இருந்தாபலா ஒரு நபர் 

இந்தியக் குடியுரிறமக்பகாரி விண்ைப்பிக்க முடியும். ஆனால், அசாதாரை சூைல் நிலவுமானால் 
இந்தத் தகுதிகறளத் தளர்த்திக்சகாள்ளவும் இந்த சட்டம் வழி வகுக்கிறது. 

வயது வந்ததார் வாக்குரிமை 

 ‘ஒரு நபர், ஒரு வாக்குரிறம’ எனும் பகாட்பாட்டின் அடிப்பறடயில் 18 வயது நிறறவறடந்பதார் 
பதர்தலில் வாக்களிக்கும் தகுதி சபறுகிறார்கள். பதர்தலில் வாக்களிப்பில் இந்திய குடிமக்கள் இறடபய 
சாதி, மதம், பால், இனம் அல்லது தகுதி அடிப்பறடயில் எந்தவிதமான பாகுபாடும் 
கறடபிடிக்கப்படுவதில்றல. 

சுதந்திரைான, ஒருங்கிமைந்த நீதி அமைப்பு 

 இந்தியாவில் நீதி துறறயின் சசயல்பாடுகளில் நிர்வாகத் தறலயீபடா அல்லது நாடாளுமன்ற, 
சட்டமன்றங்களின் தறலயீபடா இல்லாமல் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அறமப்பாகும். 

 ஒருங்கிறைந்த இந்திய நீதி அறமப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கீழ் உயர் நீதிமன்றங்கள், கீைாறம 
நீதிமன்றங்கள், துறை நீதிமன்றங்கள் இயங்குகின்றன. 

அடிப்பமட உரிமைகள் 

 ஒவ்சவாரு தனிநபரும் குறிப்பிட்ட அடிப்பறட உரிறமகறள அனுபவிப்பறத அடிப்பறடக் 
சகாள்றகயாக அரசறமப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்திய அரசறமப்பு பகுதி IIIஇல், அடிப்பறட உரிறமகளுக்கான பிரிவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
அடிப்பறட உரிறமகள் ஆறு தறலப்புகளில் வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; அறவயாவன: 
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சமத்துவத்துக்கான உரிறம, சுதந்திரத்துக்கான உரிறம, சுரண்டப்படுவதற்கு எதிரான உரிறம, மத 
வழிபாட்டுக்கான உரிறம, மற்றும் கல்வி, பண்பாட்டு உரிறம. 

 சதாடக்கத்தில், சசாத்து உரிறம உறுப்பு  31(அ)வின் கீழ் வைங்கப்பட்டிருந்தது. இதன்படி, சசாத்து 
உரிறமயும் அடிப்பறட உரிறமயாக இருந்தது. 

 44-வது திருத்தச்சட்டம், 1978 சசாத்து உரிறமறய அடிப்பறட உரிறமயில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 
300(அ) ஆகச் பசர்த்தது. இதன் மூலம் சசாத்து உரிறம சட்ட உரிறமயாகக் கருதப்படுகிறது. 

 இந்திய அரசறமப்பு வைங்கியுள்ள அடிப்பறட உரிறமகள் நீதிமன்றத்தால் நிறலநாட்டப்படுபறவ 
ஆகும். ஒரு ந்பார் தமது அடிப்பறட உரிறமகள் மீறப்பட்டுள்ளதாகக் கருதுவாரானால் நீதிமன்றத்திறன 
நாடி நிவாரைம் அறடய முடியும். இதறனசயாட்டி பநரடியாகபவ உச்ச நீதிமன்றத்திறன நாடும் உரிறம 
உறுப்பு 32-இல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 மக்களுக்கான அரசியல் நீதிறய அது உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்தியாவில் அடிப்பறட உரிறமகள் 
முழுறமயானறவ அல்ல. நாட்டின் பாதுகாப்பு பதறவறயக் கருத்தில் சகாண்டு உகந்த தறடகள் 
விதிக்கப்படலாம். 

‘கல்வி உரிமை’ 

 இந்திய அரசறமப்பின் (82-வது திருத்தம் 2002) இந்திய அரசறமப்பு உறுப்பு 21 அ-வில், 6 முதல் 14 வயது 
வறரயான சிறார்களுக்கும் இலவச, கட்டாயக் கல்வி வைங்குவறத அடிப்பறட உரிறமயாக 
இறைத்துள்ளது. 

 இறத அமலாக்கும் வறகயில் மாநிலங்கள் விதிகறள  வகுத்துக்சகாள்ளலாம். சிறார் இலவச கட்டாயக் 
கல்வி சட்டம், 2009, அரசறமப்பு உறுப்பு 21-அ கீழ் வைங்கப்படும் அடிப்பறட உரிறமகறள நிறறபவற்றும் 
வண்ைம் இயற்றப்பட்டது. 

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுமறகள் 

 அரசாட்சி சதாடர்பாக அரசு கறடபிடிக்க பவண்டிய வழிகாட்டு சநறிகள் இந்திய அரசறமப்பின் 
நான்காவது பகுதியில் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 இந்திய அரசறமப்பின் தனித்தன்றம வாய்ந்த கூறுகளில் ஒன்று அரசு சகாள்றக வழிகாட்டு சநறிகள் 
என்ற பகுதி ஆகும். 

 இதறன இந்தியாவில் சமூக சபாருளாதார நீதிறய நிறலநாட்டும் வண்ைம் அரசு அவற்றற 
அமலாக்கம் சசய்வதற்கான வழிகாட்டு சநறிகள் எனலாம். 

 ஆணுக்கும் சபண்ணுக்கும் சம ஊதியம், இலவச கட்டாய அடிப்பறடக் கல்வி, பவறல பார்க்கும் 
உரிறம ஆகியவற்றுக்கான குறிப்பிடத்தக்க விதிகறள அது சகாண்டுள்ளது. 
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 இந்திய அரசறமப்பின் பாகம் IV-ன் கீழ் முதுறம, பவறலயின்றம, பநாய்வாய்படுதல், 
வாழ்வாதாரத்திற்குத் பதறவயான திட்டங்கள், சபாருளாதாரரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு மக்களுக்கு 
சிறப்பு முன்னுரிறம, வளங்கள் பகிர்வில் உள்ள பாகுபாடுகள் பபான்றவற்றிற்கு அரசு உதவிகள் 
வைங்குவதற்கான பிரிவுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

 அரசு சகாள்றக வழிகாட்டு சநறிகளில் வைங்கப்பட்டுள்ள விதிகள் நீதிமன்றங்கள் மூலமாக 
நிறலநாட்டப்பட முடியாது என்றாலும் நாட்டின் அரசாட்சிக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 
கருதப்படுகின்றன. 

அடிப்பமடக் கடமைகள் 

 42-வது திருத்தத்தின் வாயிலாக அடிப்பறடக் கடறமகள் பசர்க்கப்பட்டுள்ளன. அரசறமப்பு பகுதி IV அ 
உறுப்பு 51அ-வில் வைங்கப்பட்டுள்ள அடிப்பறடக் கடறமகள் ஒவ்சவாரு இந்தியனும் பின்பற்ற 
பவண்டிய அறக் கடறமகள் ஆகும். 

இந்திய குடிமக்கள் ஒவ்சவாருவரின் கடறமகள் கீழ்க்கண்டவாறு சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அ) அரசறமப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்து அதன் மாண்புகள், பதசியக் சகாடி, பதசிய கீதம் ஆகியனவற்றிற்கு 
மரியாறத அளிக்க பவண்டும். 

ஆ) நமது நாட்டு விடுதறல பபாராட்டத்தின் பபாது பின்பற்றப்பட்ட உன்னதமான மாண்புகறள ஏற்று 
பின்பற்றபவண்டும். 

இ) இந்தியாவில் இறறயாண்றம, ஒற்றுறம, ஒருறமப்பாடு ஆகியனவற்றறப் பாதுகாத்து பபான்ற 
பவண்டும். 

ஈ) பதறவயான காலங்களில் அறைப்பு விடுக்கப்படும்பபாது நாட்றடப் பாதுகாக்கவும் நாட்டுக்கு 
பசறவபுரியவும் முன்வர பவண்டும். 

உ) மத, சமாழி, சாதி பவறுபாடுகறள கடந்து மக்களிறடபய ஒருறமப்பாட்டிறனயும் உலகளாவிய 
சபகாதரத்துவத்திறனயும் உருவாக்க பவண்டும்; சபண்களின் மாண்பிற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் 
நடவடிக்றககறளக் றகவிட பவண்டும். 

ஊ) நமது பன்றமத்துவப் பாண்பாட்டின் வளமான மரபிறன மதித்துப் பாதுகாக்க பவண்டும். 

எ) வனங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், வன உயிரினங்கள் உள்ளிட்ட நமது இயற்றக வளங்கறளப் பாதுகாத்து 
பமம்படுத்தி அறனத்து உயிரினங்களும் வாைத் தகுந்ததாக பராமரிக்க பவண்டும். 
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ஏ) அறிவியல் ஆர்வம், மனிதபநயம், பதசல் சநறி, சீர்த்திருத்தம் ஆகியனவற்றற உருவாக்கிக் சகாள்ள 
பவண்டும். 

ஐ) சபாதுச் சசாத்துகறள பசதப்படுத்தாமல் மற்றும் பாதுகாக்கவும் பவண்டும். 

ஒ) நமது முயற்சிகள் மற்றும் சாதறனகறள சமன்பமலும் உயர்ந்த இலக்குகறள பநாக்கி எடுத்துச் சசன்று 
நாட்டிறன சமன்பமலும் சதாடர்ந்து உயர்த்தும் வண்ைம் தனிநபர் மற்றும் கூட்டு சசயல்பாடுகளில் 
சிறப்புத்திறன் சபற்றுத் முன்பனற பவண்டும். 

ஓ) ஆறு வயது முதல் பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகறள 
அச்சிறார்களின்  சபற்பறார் அல்லது பாதுகாப்பாளர் வைங்க பவண்டும். 

கூட்டாட்சி அல்லது ஒற்மறயாட்சி 

 இந்தியா சிறதக்க முடியாத ஒன்றியமும் (மத்திய அரசும்) சிறதக்கத்தக்க மாநிலங்களும் சகாண்ட 
ஆட்சி முறறயாகும். அதாவது சநருக்கடிநிறல காலத்தில் ஒற்றற ஆட்சி குைாம்சம் சகாண்டது 
என்பது இதன் சபாருளாகும். 

 ஒன்றியம் முழுறமயான கூட்டாட்சி என்று கூறமுடியாது. ஆனால்., கிட்டத்தட்ட கூட்டாட்சி முறற என்று 
கூறலாம். 

 வசிவத்தில் கூட்டாட்சி அறமப்றபக் சகாண்டிருந்தாலும் இந்திய அரசறமப்பு ஒற்றறயாட்சி முறற, 
கூட்டாட்சி முறற இரண்றடயும், பநரம், சூைல் பபான்ற பதறவக்பகற்ப பயன்படுத்திக் சகாள்ளத்தக்க 
ஆட்சிமுறறறயக் சகாண்டுள்ளது. 

நீதிசீராய்வு சைநிமல ொடாளுைன்ற தைலாதிக்கம் 

 இந்திய அரசறமப்பு வைங்கியுள்ள அடிப்பறட உரிறமகள் மீறப்படாமல் கண்காணிப்பதிலும் 
நாடாளுமன்ற நிர்வாகச் சசயல்பாடுகளில் பதறவப்பட்டால் தறலயிடுவதிலும் நீதித்துறறக்கு 
சுதந்திரம் வைங்கப்பட்டுள்ளது இது இந்திய அரசறமப்பின் சிறப்புக்கூறுகளில் ஒன்று ஆகும். 

 நீதி அறமப்பும், நாடாளுமன்றமும் ஒன்றுக்சகான்று சமமான பமலாதிக்க தன்றம சகாண்டறவ. 
நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அரசறமப்பின் அடிப்பறட தத்துவத்திற்கு முரைாக 
இருந்தால், அறத சசல்லாததாக்கும் அதிகாரம், நீதி சீராய்வு எனப்படும். 

இந்தியக் குடியுரிமை 

 ஒருநாட்டின் சட்டப்பூர்வ உறுப்பினர்கள் யார் என்பறத அறடயாளம் காண்பது குடியுரிறம ஆகும். 
குடியுரிறமச் சட்டம் , 1955, குடியுரிறமசபறுதல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தறல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 
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 பிறப்பு, வாரிசு, பதிவு, இயற்றகவயப்படுத்தல் மற்றும் ஒரு பகுதியில் சதாடர்ந்து வசித்தல் ஆகிய 
வழிகளில் குடியுரிறம சபற இந்திய அரசறமப்பு வழிவறக சசய்துள்ளது. 

 குறிப்பிட்ட சூழ்நிறலகளில் குடியுரிறமறய விலக்கிக்சகாள்ளவும் ரத்துசசய்யவும் விதிகள் 
வைங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவின்  அயல்நாட்டு குடிமக்கள் பதிவுமுறறகளும், அவர்களுக்குரிய 
உரிறமகளும் அரசறமப்பில் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

இந்தியாவில் ொடாளுைன்ற ைக்களாட்சி 

 உறுப்பு 79இன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின் நாடாளுமன்றம் குடியரசுத்தறலவர் மற்றும் ஈரறவகறளக் 
சகாண்டது ஆகும். 

 ஈரறவகள் மாநிலங்களறவ, மக்களறவ என்று அறிபவாம். ஒரு கூட்டாட்சியில் நாடாளுமன்றம் ஈரறவ 
சகாண்ட அறமப்பாக இருக்க பவண்டும் என்ற பதறவயின் அடிப்பறடயில் இதறன ஏற்கப்படுகிறது; 
பமலறவ என்று அறைக்கப்படும் மாநிலங்களறவ மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவமும் கீைறவ என்று 
அறைக்கப்படும் மக்களறவ மக்கள் பிரதிநிதித்துவமும் சகாண்டறவயாகும். 

 ஈரறவகளும் தன் இயல்பில் சசயல்பட்டு மாநிலங்களின் ஒற்றுறம, ஒன்றிய ஒருறமப்பாடு 
ஆகியவற்றறப் பாதுகாத்துப் பராமரிக்கின்றன. 
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தமிழ்ொடு ைாநில சட்டைன்றத்தில் ெமடநபற்ற ஆதராக்கியைான விவாதங்கள்  

 

 இந்திய அரசறமப்பு சட்டத்தின் கீழ் உருவான மதராஸ் மாகான முதல் சட்டமன்றத்தில் (1952 – 1957). 
இராொஜி அரசு சகாண்டுவந்த அடிப்பறடக் கல்வி திட்டம் விமர்சிக்கப்பட்டது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                         Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 15 of 18 

 எதிர்க்கட்சிகளுடன் ஆளும் காங்கிரசு கட்சிறயச் பசர்ந்த ஒரு பகுதியினர் உட்பட இத்திட்டத்றத 
கடுறமயாக எதிர்த்தனர். இத்திட்டம் சாதி அடிப்பறடயிலான படிநிறல பமலாதிக்கத்றத மீண்டும் 
சகாண்டு வரும் என்று விமர்சித்தனர். 

 பின்னர் முதல்அறமச்சராகப் பதவி ஏற்ற காமராெர் அறமச்சரறவயில் 1954 அரசின் கல்வி அறமச்சர் 
சி.சுப்பிரமணியம் இத்திட்டம் ரத்து சசய்யப்படுவதாக அறிவித்தார். அபதசமயம், இராொஜி ஆட்சியின் 
பபாது சகாண்டு வரப்பட்ட நிலமற்ற விவசாயத் சதாழிலாளர்கறள பாதுகாக்கும் நிலச் சட்டங்கள் 
சதாடரப்பட்டன. 

 “சசன்றன மாகாை தறலவர் சி.இராொஜி தனது முதல் நிதி நிறல அறிக்றகறய 1937இல் மதராஸ் 
சட்டமன்றம், சசனட் அறவ, மதராஸ் பல்கறலக்கைக பசப்பாக்கம் வளாகத்தில் தாக்கல் சசய்தார்”. 

 1967 இல் திராவிட முன்பனற்ற கைகம் ஆட்சிக்கு வந்தது. சி.என்.அண்ைாதுறர முதல்வராக பதவி 
ஏற்றார். அவரது ஆட்சியில் இந்து திருமைச் சட்டம் திருத்தப்பட்டு ‘சுயமரியாறத திருமைங்கள்’ 
அதாவது மத சடங்குகள் இல்லாமல் பமற்சகாள்ளப்படும் திருமைங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டன.  

 அவருக்கு அடுத்து பதவி ஏற்று, ஐந்து தடறவகள் முதல் அறமச்சராக பதவி வகித்த மு.கருைாநிதி பல  
சட்டங்கறளயும் எண்ைற்ற தீர்மானங்கறளயும் சகாண்டு வந்துள்ளார். அவர் சகாண்டு வந்த கறடசி 
சட்டமுன்வறரவு பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீட்டுக்குள் முஸ்லீம்களுக்கும் சிறப்பு உள் 
ஒதுக்கீடு வைங்குவதுடன் பட்டியல் இனங்களுக்கும் மற்றும் பைங்குடியினருக்குமான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 
அருந்தியர்களுக்கு உசளாதுக்கீடு வைங்குகிறது. 

 அறனத்து இந்திய அண்ைா திராவிட முன்பனற்ற கைகத்தின் எம்.ஜி, இராமச்சந்திரன் 
தறலறமயிலான பத்து ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் (1977 – 1987) வருவாய் நிர்வாக துறறயில் 
குறிப்பிடத்தக்க பல மாற்றங்கள் சகாண்டு வரப்பட்டன.  

 குறிப்பாக, வாரிசு அடிப்பறடயில் கிராம நிர்வாக அலுவலரான “கர்ைம்” பதவிக்கு முடிவு கட்டினார். 
மதிய உைவுத் திட்டத்றத விரிவுபடுத்தி சத்துைவுத் திட்டமாக பமம்படுத்தினார். 

 1992 நவம்பரில் உச்ச நீதிமன்றம் மண்டல் ஆறையம் வைக்கில் தீர்ப்பு வைங்கியது. அதில் கல்வி மற்றும் 
பவறலவாய்ப்பில் 50 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வைங்கி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. 

 இதறனத்சதாடர்ந்து தமிைகத்தில், பிற்பட்படார் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்படார், பட்டியல் சாதிகள், 
பைங்குடியினர் ஆகிபயாருக்கு வைங்கப்பட்டு வந்த இட ஒதுக்கீட்டிறன பாதுகாக்கும் வறகயில் 
தமிழ்நாடு மாநிலச் சட்டமன்றம் கூட்டப்பட்டு 69 சதவீதம் ஒதுக்கீடு சட்டம் சகாண்டு வரப்பட்டது. 

தமிழ்ொடு ைாநிலச் சட்டைன்றம் 

 தமிழ்நாடு மாநிலச் சட்டமன்றம் 234 உறுப்பினர்கறளக் சகாண்டது. 189 உறுப்பினர்கள் சபாது 
சதாகுதிகளிலிருந்தும் 45 உறுப்பினர்கள் தனித்சதாகுதிகளிலிருதும் பதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்றனர். 
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 சட்டமன்றத்தில் முதல் கூட்டத்சதாடர் முதல் சபாதுத் பதர்தறலத் சதாடர்ந்து (1952). 3.5.1952 அன்று 
சதாடங்கியது. 

 அரசறமப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ் ஆங்கிபலா-இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார். 
 16.05.2016 அன்று தமிைக சட்டமன்றத்திற்கு சபாதுத் பதர்தல் நடந்தறதசயாட்டி 15-வது தமிைக சட்டமன்றம் 

21.05.2016 அன்று அறமக்கப்பட்டது. 

நபாதுக் கைக்கு குழு 

 மக்களறவ உறுப்பினர்களிலிருந்து ஒருவர் சபாது கைக்குக் குழுத்தறலவராக மக்களறவத் 
தறலவராக நியமிக்கப்படுகிறார். இதில் 1967 – 1968 ஆம் ஆண்டில் முதன் முறறயாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் 
ஒருவபர சபாதுக் கைக்குக் குழுத்தறலவராக மக்களறவத் தறலவரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இக்குழு 
மக்களறவத் தறலவர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ஒரு நாடாளுமன்றக் குழுவாகபவ கருதப்படுகிறது. 1950 
ெனவரி முதல் 2018 ஏப்ரல் வறர இக்குழு 1596 அறிக்றககறள தாக்கல் சசய்துள்ளது. 

அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்ட முன்வமரவு 

 அரசறமப்பில் உள்ள ஒரு விதியில் திருத்தம் பகாரும் சட்ட முன்வறரவுகள் அரசறமப்புத் 
திருத்தச்சட்டம் முன்வறரவு என்று அறைக்கப்படுகிறது. உறுப்பு 368 (2) ன் கீழ் வரும் அறனத்து விதிகளும் 
இதில் அடங்கும். இந்த சட்ட முன்வறரவிறன நாடாளுமன்றத்தில் ஈரறவகளிலும் சகாண்டு வரலாம். 

உறுப்பு 370 

 அரசறமப்பு உறுப்பு 370 என்பது ெம்மு –காஷ்மீர் பகுதிக்கு சிறப்பு தன்னாட்சி தகுதி வைங்குவது 
ஆகும். இந்திய அரசு 5 ஆகஸ்டு 2019 அன்று ெம்மு காஷ்மீருக்கு வைங்கப்பட்ட சிறப்பு தகுதிறய 
ரத்துசசய்தது. 

சங்கரலிங்கனார் 

 

http://www.winmeen.com/


General Studies                         Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 17 of 18 

 சங்கரலிங்கனார் காந்தியவாதியும் இந்திய விடுதறலக்காக பபாராடிய தமிழ் வீரரும் ஆவார். 1895இல் 
விருதுநகர் மாவட்டம் மண்மறலபமடு கிராமத்றதச் பசர்ந்த கருப்பசாமி வள்ளியம்மாளுக்கு மகனாக 
பிறந்தார். 

 1917இல் இந்திய பதசிய காங்கிரசில் இறைந்தார், இராொஜியின் மீது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பால் விடுதறலப் 
பபாராட்டத்தில் பங்பகற்ற சங்கரலிங்கனார் 1930இல் காந்தியுடன் தண்டி உப்புச் சத்தியாகிரகப் 
பபாராட்டத்தில் பங்கு சபற்றார். 

 மதராஸ் மாநிலத்திலிருந்து சதலுங்கு பபசும் மக்கறளப் பிரித்து, சசன்றனறய தறலநகராக 
சகாண்டு தனி மாநிலம் அறமக்க பவண்டும் என்று சபாட்டி ஸ்ரீராமலு 1952இல் உண்னாவிரதப் 
பபாராட்டம் நடத்தினார். 

 

 இறதத்சதாடர்ந்து சபயர் மாற்றும் பிரச்சறன எழுந்தது. இறத சதாடர்ந்து 1956இல் மதராஸ் மாநிலத்றத 
தமிழ்நாடு என சபயர் மாற்றம் சசய்ய பவண்டும் எனக் பகாரி சங்கரலிங்கனார் உண்ைாவிரதம் 
சதாடங்கினார். 

 சபயர் மாற்றம் உள்ளிட்ட 12 பகாரிக்றககறள வலியுறுத்தி 1956 ஜூறல 27 அன்று விருதுநகரில் தனது 
உண்ைாவிரதப் பபாராட்டத்றதத் சதாடங்கினார். இந்த உண்ைாவிரதப் பபாராட்டத்றதக் றகவிடும்படி 
சி.என்.அண்ைாதுறர , ம.சபா.சிவஞானம், ஜீவானந்தம் ஆகிபயார் பவண்டுபகாள் விடுத்தும் அவர் 
ஏற்கவில்றல. 1956 அக்படாபர் 13 அன்று உண்ைாவிரதப் பபாராட்டத்தின் 76ஆம் நாள் சங்கரலிங்கனார் 
உயிர் நீத்தார். 

முக்கிய கூட்டு கூட்டங்கள் 

 வரதட்சறை ஒழிப்புச் சட்டம் 1959 – 6 மற்றும் 9 பம 1961. 
 பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் – 2002 மார்ச்  

தமிழ்ொடு 
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 மதராஸ் மகாைத்றத தமிைகம் என சபயர் மாற்றக் பகாரி தியாகி சங்கரலிங்கனார் 20.07.1956 முதல் 
10.10.1956 வறர 76 நாட்கள் உண்ைாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தார். 

 மதராஸ் மாநில சபயர்மாற்றச் சட்டம் 14 ெனவரி 1969 ஆண்டு தமிழ்நாடு என சபயர் மாற்றம் 
சசய்யப்பட்டது. 

 காந்திய வழியில் உண்ைா பநான்பு இருந்து உயிர் நீத்தவர். 

ததர்வுக்குழு 

 பதர்வுக்குழுவில் குறறந்த எண்ணிக்றகயில் உறுப்பினர்கறள குறிப்பிட்ட காரைத்திற்காக 
நியமிக்கப்பட்டிருப்பார். இந்த பதர்வுக்குழு முறற சவஸ்ட்மினிஸ்டர் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி 
முறறயிலிருந்து பிறந்தது ஆகும். 

 மாநிலங்களறவ விதிகள் மற்றும் நறடமுறறயின் உறுப்பு 125இன் கீழ் எந்தசவாரு குறிப்பிட்ட சட்ட 
முன்வறரறவயும் பதர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பும்படி எந்த ஒரு உறுப்பினரும் தீர்மானம் சகாண்டு வர 
முடியும். தீர்மானம் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டால் அந்த சட்ட முன்வறரவு பதர்வு குழுவின் பரிசீலறனக்கு 
அனுப்பப்படும். 

 இவ்வாறு தீர்மானம் சகாண்டு வருவதற்கு பதர்வுக் குழுவின் சமாத்த உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு 
பங்கினர் குறறந்தபட்ச உறுப்பினர்களாக (Quorum – பகாரம்) அறவயில் இருப்பது அவசியம். இவ்வாறு 
முன்சமாழியப்படும் தீர்மானத்தின் மீதான வாக்சகடுப்பு சவற்றி –பதால்வி இன்றி முடிந்தால் 
அறவக்குத் தறலறம ஏற்பவரின் முடிபவ இறுதி முடிவாகும். சட்ட முன்வறரவில் குறிப்பிட்ட ஏபதனும் 
ஒரு அம்சம் குறித்து ஆய்வு சசய்யப்பட பவண்டும் எனில் அதற்சகன ஒரு துறைக் குழுறவ 
பதர்வுக்குழு அறமத்துக்சகாள்ளலாம். 

 இந்த சசயல்முறறயில் ஏபதனும் பகள்விகள் எழுந்தால் அதறன மாநிலங்களறவத் தறலவர் 
பார்றவக்கு சகாண்டு சசல்ல பவண்டும். அவரது முடிபவ இறுதியானது. 

 ஒரு சட்ட முன்வறரவு ஒரு அறவயில் நிறறபவற்றப்பட்டு மற்சறாரு அறவயால் நிராகரிக்கப்படும் 
பபாதும் அல்லது ஏபதனும் ஒரு ஆட்பசபறன எழுப்பப்படும் பபாது அல்லது ஆறு வாரத்திற்கும் 
அதிகமாக இழுபறி நிறல நீடிக்கும் பபாதும் குடியரசுத்தறலவர் ஈரறவகளின் கூட்டுக் கூட்டத்றத 
கூட்டித் தீர்வு காைலாம். அந்த முன்வறரவு அமர்ந்துள்ள ஈரறவகளின் சமாத்த உறுப்பினர்களில் 
சபரும்பான்றம வாக்குகறள சபற்றால் அந்த முன்வறரவு நிறறபவற்றப்படும். ஆனால் பை 
முன்வறரவு அல்லது அரசியில் அரசறமப்புத் திருத்தச்சட்டம் ஆகியவற்றின் பபாது இதுபபான்று கூட்டு 
கூட்டத்திறன கூட்டி சட்டமாக்க இந்திய அரசறமப்பு அனுமதிக்கவில்றல. 
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