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2அலகு

இநதிே அரச்மப்புச் சட்டம்

 இநதிே அரச்மப்புச்  சட்டத்்தப் பறறி அறி்தல்.

 இநதிே அரச்மப்புச்  சட்டததின் உருவாக்்த்்த அறிநது விேத்தல்.

 இ்தன் சிறப்பம்சங்்ளே அறிநது ்பாறறு்தல்.

 அடிப்ப்ட உரி்ம்்ளேயும் ்ட்ம்்ளேயும் அறிநது அவற்றப் 

பின்பறறு்தல்.

 

இப்பாடம் இநதிே  அரச்மப்புச் சட்டம் உருவான்்த விளேக்குகிறது.  இநதிே அரசு நிர்வா்ததிறகு 

வழி்ாட்டும் மறறும் இநதிே குடிமக்்ளின் உரி்ம்்ளேயும் ்ட்ம்்ளேயும் உறுதிப்படுததியும் 

பாது்ாததும் வருகின்ற இநதிே அரச்மப்புச் சட்ட்்த விளேக்குகிறது.

ோழினிேனும் சுட்ராளியும் ச்்ா்தரர்்ள. 

ோழ ஆறாம் வகுப்பிலும் சுடர் �ான்்ாம் 

வகுப்பிலும் படிததுக் ் ்ாண்டிருக்கிறார்்ள. ோழ 

அடுத்த�ாள ்தனக்கிருக்கும் வகுப்புத ் ்தர்விற்ா் 

வாசிததுக் ்்ாண்டிருந்தான். அ்னதது வீட்டுப் 

பாடங்்ளேயும் ்சய்து முடிததிருந்த மகிழச்சியில் 

சுடர் ்்தா்லக்்ாட்சியில் சிறுவருக்்ான 

தி்ரப்படம் பார்ததுக்்்ாண்டிருந்தான். 

்்தா்லக்்ாட்சியின் ஒலி்ே மி்வும் அதி் 

அளேவில் ்வததிருந்தான் சுடர். அதுமட்டுமின்றி 

அந்தப் படததில் ்பரிதும் லயித்தவனாய் சத்தமாய் 

சிரித்தபடியும் ்்்்ளேத ்தட்டிேபடியும் ரசிததுக் 

்்ாண்டிருந்தான். அந்த இ்ரச்சல் ோ்ழ 

அவனது படிப்பில் ்வனத்்தக் குவிக்் விடாமல் 

்தடுத்தது.

என்வ அவன் ்்தா்லக்்ாட்சியின் ஒலி 

அளே்வக் கு்றக்குமாறும், சத்தமிடாமல் 

அ்மதிோ் பார்க்குமாறும் சுட்ரக் ்்ட்டுக் 

்்ாண்டான். ோழினிேனது ்்ாரிக்்்்ேச் 

சுட்ராளி ்ாது ்்ாடுதது ்்ட்டானில்்ல.
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திரும்பத திரும்ப ்்ட்டுக் ்்ாண்டும் சுடர் 

்்தா்லக்்ாட்சியின் ஒலி அளே்வ்ோ ்தனது 

இ்ரச்ச்ல்ோ கு்றததுக் ் ்ாளளேவில்்ல. 

சுடர் மறுப்ப்்தயும் ்தனக்கு அடுத்த �ாள 

வகுப்புத ்்தர்வு இருப்ப்்தயும் அப்பாவிடம் 

்சன்று மு்றயிட்டான். 

“அண்ணன் ்்தர்வுக்கு படிக்கிறான்்தா்ன. 

அவ்னப் படிக்்விடாமல் ்்தாந்தரவு ்சய்்தால் 

்தவறு்தா்ன” என்றார்.

“�ான்்தான் தி்ரப்படம் பார்க்கி்றன்ல. 

இவன் மட்டும் என்்ன படம் பார்க்்விடாமல் 

்்தாந்தரவு ்சய்ேலாமா?” என்றான் சுடர்.

“படிப்பதும் படம் பார்ப்பதும் ஒன்றல்ல 

்தம்பி”என்றார் ்தந்்த.

ஆனால் இ்தறகு உடன்படவில்்ல சுடர். 

ோழிறகு ்பால்வ இது ்தனக்கும் வீடு்தான் 

என்றும் அவனுக்குப் படிக்் உரி்ம இருக்கிறது 

என்றால் ்தனக்குப் படம் பார்ப்ப்தறகு உரி்ம 

இருப்ப்தா்வும் கூறினான்.

இருவருக்கு்ம வீட்டில் சம உரி்ம 

இருக்கிறது என்ப்்த அவர்்ளேது ்தந்்த ஏறறுக் 

்்ாண்டார். ஆனால் ஒருவரது உரி்ம 

அடுத்தவரது சு்தந்தரத்்தக் ்ாேப்படுத்தக் 

கூடாது என்று விளேக்கினார். அப்்பாதும் அ்்தச் 

சரிோ்ப் புரிநது ்்ாளளோமல் சுடர் அடம் 

பிடித்தான்.

“இங் பாரு சுடர். இது உன் வீடு. படத்்தச் 

சத்தமா்ப் பார்க்் உனக்கு உரி்ம இருக்கிறது. 

அப்படித்தா்ன?”

“ஆமாம் அப்பா”

“அ்்த ்பால் இது ோழினிேனின் வீடு. 

அவனுக்குப் பிடித்த  பாட்லத ் ்தா்லக்்ாட்சியில் 

சத்தமா் ்வததுக் ்்ட்்லாம்்தா்ன?”

 “அ்்தப்படிப்பா, �ான்்தான் படம் 

பார்க்கி்ற்ன. அவனும் சத்தமா்ப் பாட்டு 

்்ட்டால் �ான் எப்படி படம் பார்க்் முடியும்?”

”இப்ப புரியு்தா உன் உரி்மனு நீ சத்தமா 

படம் பார்க்்லாம்னா அவனும் பாட்டு ் ்ட்்லாம் 

என்பதும் அவனது உரி்ம்தான் சுடர்”

”அப்ப எப்படி �ான் படம் பார்ப்்பன்?”

“அப்ப எப்படி அவன் படிப்பான்?”

“ஆமாம்ல. சரிப்பா �ான் இனி்ம படம் 

பார்க்்ல”

”அப்படி இல்ல சுடர். நீ படம் பார்க்்லாம். 

ஆனால் அடுத்தவர்்ளுக்கு இ்ட று 

இல்லாமல் பார்ததுக் ்்ாளளே ்வண்டும்” 

“்்ாவிததுக் ்்ாளளோ்தடா ோழ. இனி 

்்தாந்தரவு ்தராமல் படம் பார்க்கி்றன். நீ ்பாய் 

படிடா”

சுடரது ்்தா்ளேத ்தட்டிக் ்்ாடுத்தாவா்ற 

ோழ புன்ன்் ்தவழ �்ர்ந்தான்.

இந்த ்ாட்சி்்ளேப் பார்ததுக் 

்்ாண்டிருந்த அவர்்ளேது ்தாய், ”ஏங், இந்த 

சின்ன வீட்ட நிர்வகிப்ப்தற்்  

இத்த்ன சட்டங்ளும் ஒழுஙகுமு்ற்ளும் 

்்த்வப்படுகிற்்த. இத்த்ன ்பரிே இந்தத 

்்தசத்்தக் ்ட்டுக்்்ாப்பா் நிர்வகிப்ப்தறகு 

எத்த்ன சட்டங்ளும் ்�றி்ளும் 

்்த்வப்படும்” என்று விேப்பின் உச்சிக்்் 

்சன்றார்.

“அது ஒரு ்டல் தீபா. பல ம்தங்ள, பல 

்மாழி்ள, பல இனங்ள, பண்பாடு்்ளேச் 

்சர்ந்த மக்்ள வாழும் ஒரு �ாட்டில் 

அ்னவ்ரயும் சமததுவமா் நிர்வகிப்ப்தறகு 
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வலுவான, ்்தளிவான சட்டங்ளும் 

வழிமு்ற்ளும் ்்த்வ. அ்்தத்தான் 

அரச்மப்புச் சட்டம் என்கி்றாம்” என்றார். 

அடுத்த ்வ்ல �ாளில் இருவரும் பளளி 

்சன்றனர். அன்று குடிேரசு �ாளுமாகும். 

அஙகுக் குடிேரசுதினக் ்்ாண்டாட்டங்ள 

்்ளே்ட்டியிருந்தன. மாணவர்்ளும், 

ஆசிரிேர்்ளும் ்்ாடிமரத்்தச் சுறறி 

வரி்சோ் நின்று்்ாண்டிருந்தனர். 

்்ாடி்ேறறப்பட்டவுடன் சிறப்பு விருநதினர் 

சமூ் அறிவிேலாளேர் ஆறுமு்ம் அவர்்ளுடன் 

உ்ரோடல் ்்தாடஙகிேது.

“்தங்ள அ்னவருக்கும் குடிேரசு தின 

வாழதது்ள!” என்றார் சமூ் அறிவிேலாளேர்.

“்தங்ளுக்கும் குடிேரசு தின வாழதது்ள 

ஐோ!” என்றனர் மாணாக்்ர்்ள.

“�ாம் ஏன் குடிேரசு தினம் 

்்ாண்டாடுகி்றாம் என்று ்்தரியுமா?” 

“�மது அரச்மப்புச் சட்டம் 1 ஆம் 

ஆண்டு ெனவரி மா்தம் 2 ஆம் �ாள 

�்டமு்றக்கு வந்தது. அ்்தத்தான் �ாம் 

குடிேரசு தினமா்க் ்்ாண்டாடுகி்றாம்.” 

என்றார் வரலாறறு ஆசிரி்ே மலர்மதி.

“ஆம். ்தாங்ள கூறிேது சரி்தான். ஆனால் 

அந்த �ாளில் �ம்மு்டே அரச்மப்புச் சட்டம் 

�்டமு்றக்கு வந்த்தறகு ்வறு பல 

்ாரணங்ள உண்டு. முக்கிேமா் 1 2 ஆம் 

ஆண்டு லாகூரில் கூடிே ்ாஙகிரஸ் மா�ாட்டில் 

முழு சுேரா ேத்்த (  ) 

அ்டவது என்ற முழக்்ம் வலுப்்பறறது. 

அ்த்னத ்்தாடர்நது 1 3 , ெனவரி 2  அன்று 

முழு சு்தநதிர �ாளோ்க்(   ) 

்்ாண்டாடப்பட்டது. பின்னாளில் அது்வ �மது 

குடிேரசு தினமா் ஆனது.” என்றார் சமூ் 

அறிவிேலாளேர் ஆறுமு்ம்.

“அரச்மப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன?” 

என்று ்்ட்டான் �த்தர்.

“அதுபறறித ்்தரிநது்்ாளவ்தறகு 

முன்னால் �ான் சில ்்ளவி்்ளேக் 

்்ட்கி்றன். அ்தறகுப் பதில் கூறுங்ள. பிறகு 

�ான் உங்ள ் ்ளவிக்குப் பதில் கூறுகி்றன்.” 

என்றார் .

எல்்லாரும் “சரி” என்றபடி அவரது 

்்ளவி்்ளே எதிர்்்ாளளேத ்தோராயினர்.

“நீங்ள உங்ள வீடு்ளில் ஏ்்தனும் 

விதி்்ளேப் பின்பறறுகி ர்்ளோ?”

“ஆம்.” என்றனர்.

“நீங்ள உங்ள பளளியில் ஏ்்தனும் 

விதி்்ளேப் பின்பறறுகி ர்்ளோ?”

“ஆம்.” என்றனர்.

“இரண்டும் ஒன்றா ்வறு்வறா?”

“்பரும்பாலும் ்வறு்வறான்வ.”

“்பாது இடததில் �ாம் சில விதி்்ளேப் 

பின்பறற ்வண்டிேதிருப்பது அவசிேமா?”
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“ஆம்.”

“ஏன் அ்வ அவசிேம்?”

“�ாம் அடுத்தவர்்்ளேத ்்தாந்தரவு 

்சய்ோமல் இருக்்.” என்றாள ்தமிழச்்சல்வி.

“�ம்்ம அடுத்தவர்்ள ோரும் ்்தாந்தரவு 

்சய்ோமல் இருக்்வும்்தான்.” என்றான் 

்சல்வா.

“ஆம். நீங்ள கூறிே ்ாரணங்ள 

ஏறபு்டே்வ்தான். அ்்த ்�ரம் விதி்்ளேப் 

பின்பறறச்்சால்லி ோ்ரனும் உங்்ளேக் 

்ட்டாேப்படுததினால் அப்்பாது எப்படி 

உணர்வீர்்ள?”

“்்ாஞசம் ் டமா் இருக்கும்.”

“உங்ளுக்்ான விதி்்ளே நீங்்ளே 

உருவாக்கும்்பாது எப்படி உணர்வீர்்ள?”

“மகிழச்சிோ்வும், ்பரு்மோ்வும் 

இருக்கும்.”

எல்்லாரும் ஆ்மாதிப்ப்்தப்்பால் 

்த்லே்சத்தனர்.

“அரச்மப்புச் சட்டம் ஒரு �ாட்டிறகுத 

்்த்வோன சில அடிப்ப்ட விதி்ள, 

்்ாள்்்்ளே உருவாக்கி 

ஆவணப்படுததுவ்்தாடு, ்தனது குடிமக்்ளின் 

உரி்ம்ள, ்ட்ம்ள மறறும் 

்சேல்பாடு்்ளே வ்ரேறுக்கிறது. பிறகு 

அச்சட்டததின் து்ண்ோடு்தான் அந�ாடு 

ஆளேப்படும்.”

“இநதிே அரச்மப்புச் சட்டததில் 

எ்வ்ேல்லாம் இடம்்பறறுளளேன?” என்று 

்்ட்டாள தீபி்ா.

“இநதிே அரச்மப்புச் சட்டம்்தான் �மது 

�ாட்டின் உேர்ந்தபட்ச சட்டமா் விளேஙகுகிறது. 

அது அடிப்ப்ட அரசிேல் ்்ாள்்்்ளே 

வ்ரேறுப்பது, ் ட்ட்மப்பு்ள, வழிமு்ற்ள, 

அதி்ாரம் ஆகிேவற்ற விளேக்குவது, அரச 

நிறுவனங்ளின் ்ட்ம்்ளேப் 

பட்டிேலிடுவது, குடிமக்்ளின் அடிப்ப்ட 

உரி்ம்ள மறறும் ்ட்ம்்ளே நிர்ணேம் 

்சய்வது, வழி்ாட்டு ்�றிமு்ற்்ளே 

வழஙகுவது ஆகிேவறறின் வழி்ே ஓர் 

ஒட்டு்மாத்தக் ்ட்ட்மப்்ப �மக்குத 

்தருகிறது.

“இ்தற்ான ஆரம்ப்ட்டப் பணி்ள 

எப்்பாது ்்தாடங்ப்பட்டன?” என்று ்்ட்டான் 

கிறிஸ்்டாபர்.

“அரச்மப்புச் சட்டத்்த உருவாக்கும் 

்�ாக்கில் இநதிோவின் பல்்வறு பகுதி்ள, 

அரசிேல் ்ட்சி்்ளேச் ்சர்ந்த 3  

உறுப்பினர்்்ளேக் ்்ாண்ட இநதிே 

அரச்மப்பு நிர்ணே மன்றம் என்ற அ்மப்பு 

1 4 ஆம் ஆண்டு உருவாக்்ப்பட்டது. இ்தன் 

்த்லவரா் மு்னவர் ரா்ெநதிரபிரசாத 

்்தர்ந்்தடுக்்ப்பட்டார்.”

“்வறு ோ்ரல்லாம் இந்த அ்மப்பில் 

இடம்்பறறிருந்தார்்ள?”

“ெவேர்லால் ்�ரு, சர்்தார் வல்லபாய் 

பட்்டல், ்ம லானா ஆ ாத, எஸ்.

ரா்தாகிரு ணன், விெேல மி பண்டிட், 

ச்ரா னி �ாயுடு உட்படப் பலர் இந்த அ்மப்பில் 

இடம்்பறறிருந்தனர்.”

“இந்த அ்மப்பில் ்பண்்ள எத்த்ன 

்பர் இருந்தனர்?” என்று ் ்ட்டான் குண்ச்ர்.
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“1  ் பண் உறுப்பினர்்ள இந்த அ்மப்பில் 

இடம்்பறறிருந்தனர்.”

“எட்டு ்பர்்்ாண்டஅரச்மப்புச்  சட்ட 

வ்ரவுக் குழு உருவாக்்ப்பட்டு அ்தன் 

்த்லவரா் அம்்பத்ர் ்்தர்ந்்தடுக்்ப்பட்டார். 

்மலும் இ்தற்ான ஆ்லாச்ரா் பி.என்.ராவ 

நிேமிக்்ப்பட்டார். இக்குழுவின் மு்தல் கூட்டம் 

1 4 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ஆம் ்்ததி 

�்ட்பறறது. அன்்ற அரச்மப்புச்  சட்டத்்த 

எழுதும் ்வ்ல்ள ்்தாடஙகிவிட்டன.”

“எ்்த முன்னு்தாரணமா்க்்்ாண்டு 

இ்்த எழுதினார்்ள?”

“இக்குழுவினர் ஐக்கிே இராச்சிேம் (  

), அ்மரிக்்ா, அன்்றே ்சாவிேத 

ர ோ, ஃப்ரான்ஸ், சுவிட்சர்லாநது உட்பட  

�ாடு்ளின்அரச்மப்புச்  சட்டங்்ளே வாசிதது, 

அவறறில் இருந்த சிறப்பான பகுதி்்ளே முன் 

மாதிரிோ்க்்்ாண்டு �மது அரச்மப்புச்  

சட்டத்்த உருவாக்கினர்.”

“ஒ்ர மூச்சில் இ்்த எழுதினார்்ளோ?”

“இல்்ல.அரச்மப்புச்  சட்டம் இறுதி 

்சய்ேப்படுவ்தறகு முன்னர் சுமார் 

இரண்டாயிரம் திருத்தங்ள ( ) 

அதில் ்மற்்ாளளேப்பட்டன.”

அண்ணல் அம்்பத்ர் 

இ ந தி ே அ ர ச ் ம ப் பு ச்  

சட்டததின் ்தந்்த  என 

அ்ழக்்ப்படுகிறார்.

“எப்்பாது இச்சட்டம் எழுதி முடிக்்ப்பட்டது?”

“2 ஆண்டு்ள, 11 மா்தம், 17 �ாட்்ள ்டந்த 

நி்லயில், 1 4 ஆம் ஆண்டு �வம்பர் 2

ஆம் �ாள முழு்மோன அரச்மப்புச்  சட்டம் 

்தோரானது.”

“இநதிே அரச்மப்பு நிர்ணே மன்றம் 

�மது அரச்மப்புச் சட்டத்்த அன்று்தான் 

ஏறறுக்்்ாண்டது. ஆ்்யினால்்தான் அந்த 

�ா்ளே அரச்மப்புச்சட்ட �ாளோ் 

ஆண்டு்்தாறும் �ாம் ்்ாண்டாடுகி்றாம். 

இல்்லோ?” என்று ்்ட்டான் ்ார்ததி்்ேன்.

“ஆம்.” என்றார் ஆறுமு்ம்.

“அரச்மப்புச் சட்டத்்த உருவாக்் 

எவவளேவு ்சலவானது?” என்று ்்ட்டான் 

�த்தர்.

“ 4 லட்சம் பாய் இ்தற்்ன 

்சலவிடப்பட்டது.”

“�மது அரச்மப்புச் சட்டததின் ்�ாக்்ம் 

என்ன?”

“�மது அரச்மப்புச் சட்டததின் மு்ப்பு்ர 

ஒவ்வார் இநதிேருக்குமான நீதி, 

்தன்்சேலுரி்ம, சமததுவத்்த உறுதி 

்சய்வ்்தாடு ச்்ா்தரததுவத்்தயும் 

வலியுறுததுகிறது.”
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“மு்ப்பு்ர என்றால் என்ன?”

“அரச்மப்புச் சட்டததின் முன்னு்ர்தான் 

மு்ப்பு்ர என்று அ்ழக்்ப்படுகிறது. அது 

இநதிோ்வ இ்றோண்்ம, சமததுவம், ம்தச் 

சார்பின்்ம, மக்்ளோட்சிக் குடிேரசு என்று 

வ்ரே்ற ்சய்கிறது.”

“இ்றோண்்ம என்பது எ்்தக் 

குறிக்கிறது?”

“அரச்மப்புச் சட்டம் இநதிே மக்்ளுக்கு 

முழு அதி்ாரத்்த வழஙகியுளளேது. 

�ாடாளுமன்றம் மறறும் சட்டமன்ற 

உறுப்பினர்்ள மக்்ளோல் 

்்தர்ந்்தடுக்்ப்படுகிறார்்ள. அவர்்ளிடம் 

நி்ற்வறறு அதி்ாரம் இருக்கிறது. இப்படிோ் 

ஒரு �ாட்டின் உச்சநி்ல அதி்ாரத்்த்ே 

இ்றோண்்ம என்கி்றாம்.”

“ம்தச் சார்பின்்ம என்பது..?”

“மக்்ள ்தங்ள விருப்பப்படி ்வவ்வறு 

இ்ற, ம்த �ம்பிக்்் ்்ாண்டவர்்ளோ் 

இருக்் அனுமதிக்கும் சட்டம், அவர்்ளுக்கு 

ஒ்ர வி்தமான பாகுபாடறற உரி்ம்்ளே 

வழஙகுகிறது. அரசிற்ான ம்தம் என்று ஒன்று 

கி்டோது என்ப்தால் அரசு அ்னதது 

ம்தங்்ளேயும் ஒ்ர ்தளேததில் ்வத்்த 

பார்க்கிறது.”

“இநதிே அரசு சட்டமன்றததின் 

(�ாடாளுமன்றததின்) வழி்ே்தான் 

ஆளேப்படுகிறது. இல்்லோ?”

“ஆம். இநதிே அரச்மப்புச் சட்டமானது 

மாநில மறறும் ஒன்றிே அரசு்ள சட்டமன்ற 

ஆட்சிமு்ற்ேப் (    

) பின்பறறி ஆட்சி ்சய்ே வழிவ்் 

்சய்துளளேது. இந்த அ்மப்பின்படி, நி்ற்வறறு 

அதி்ாரம் சட்டமன்றததின் (�ாடாளுமன்றததின்) 

கூட்டுப்்பாறுப்பா் இருக்கும். அதி் 

உறுப்பினர்்்ளேக் ்்ாண்ட ்ட்சி 

ஆட்சிே்மக்கும்.”

“அடிப்ப்ட உரி்ம என்றால் என்ன?”

“ஒவ்வாரு குடிம்னுக்கும் 

மி்த்்த்வோன உரி்ம்்ளே அடிப்ப்ட 

உரி்ம்ள என்று அ்ழக்்ப்படுகின்றன.”

“அ்வ என்்னன்ன?”

“சம உரி்ம, சு்தநதிரமா்ச் ்சேல்படும் 

உரி்ம, சுரண்டலுக்கு எதிரான உரி்ம, 

சு்தநதிர சமே உரி்ம, ்லாச்சார மறறும் ்ல்வி 

்பறும் உரி்ம, சட்டததீர்வு ்பறும் உரி்ம 

சம  உரிைம

சுதந்திரமாகச்  ெசயல்படும் 
உரிைம

சுரண்டலுக்கு  எதிரான 
உரிைம

சுதந்திர  சமய  உரிைம

கலாச்சார  மற்றும்  கல்வி 
ெபறும்  உரிைம

சட்டத்தீர்வு  ெபறும்  உரிைம
06
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அல்லது பாது்ாவல்ரா, ்தமது 

குழந்்த்ளுக்குக் ்ல்வி வாய்ப்பு்்ளே 14 

வேதுக்குள ்தருவது ஆகிேவற்ற அரசிேல் 

சட்டம் �மது ்ட்ம்ளோ் அறிவிததுளளேது.” 

என்று முடித்தார் சமூ் அறிவிேலாளேர் 

ஆறுமு்ம்.

 அரச்மப்புச் சட்ட வ்ரவுக் குழுவில் 

பி. ஆர். அம்்பத்ர், என்.்்ாபாலசாமி. 

்்.எம்.முன் , ்சேத முேம்மது 

சதுல்லா, பி.எல்.மிட்டர், என். மா்தவ 

ராவ, டி.டி.்், டி.பி.்்்தான் ஆகிே சட்ட 

வல்லுனர்்ள இடம்்பறறிருந்தனர்.

 அக்குழுவின் ்த்லவரான  

பி. ஆர். அம்்பத்ர் �மது அரசிேல் 

சட்டத்்த உருவாக்கிே மு்தன்்ம 

வடிவ்மப்பாளேரா்க் ்ரு்தப்படுகிறார்.

 �மது அரசிேல் சட்டம் உருவான்பாது, 

3  உறுப்பு்ள, 22 பகுதி்ள மறறும் 

 அட்டவ்ண்ள இடம்்பறறிருந்தன. 

்தற்பாது 44  உறுப்பு்ள, 2  

பகுதி்ள மறறும் 12 அட்டவ்ண்ள 

இடம்்பறறுளளேன.

 அரச்மப்புச் சட்டம் 1 . .2 1 வ்ர 1 1 

மு்ற திருத்தப்பட்டுளளேது.

உடனடிோ் ்சய்ே ்வண்டிே ்ட்ம்ளோ் 

நீ எவற்றப் பட்டிேலிடுவாய்?

இ ந தி ே அ ர ச ் ம ப் பு ச்  

சட்டததின் உண்்மப் 

பிரதி்ள (இநதி, ஆஙகிலம்) 

�ாடாளுமன்ற ல்ததில் 

லிேம் வாயு நிரப்பப்பட்ட ்ப்ழயில் 

்வதது பாது்ாக்்ப்பட்டு வருகிறது.

ஆகிே்வ இன்றிே்மோ்த உரி்ம்ளோ்க் 

குறிப்பிடப்பட்டுளளேன.”

“வழி்ாட்டு ்�றிமு்ற என்று 

கூறினீர்்்ளே. அப்படி என்றால் என்ன?”

“அரசு்ள சட்டமிேறறும்்பாதும், ஆட்சி 

்சய்யும்்பாதும் ் வனததில் ் ்ாளளே்வண்டிே 

சில வழி்ாட்டல்்்ளே அரச்மப்புச் சட்டம் 

வழஙகியுளளேது. இ்வ ்ட்டாேமா் 

�்டமு்றப்படுத்தப்பட ்வண்டிே்வ அல்ல 

என்றாலும் ்வனததில் 

்்ாளளேப்பட்வண்டிே்வ.“

“ஓட்டுரி்ம என்பது?”

“பதி்னட்டு வேது பூர்ததிோன இநதிேக் 

குடிம்ன் ஒவ்வாருவரும் ஓட்டளிக்கும் 

உரி்ம்ேப் ்பறுகிறார்்ள. இந்த 

உரி்ம்ே அவர்்ள ்பறுவ்தறகு ொதி, ம்தம், 

பாலினம், ்பாருளோ்தார அடுக்கு உட்பட எதுவும் 

்த்டோ் இருக்் முடிோது.”

“உரி்ம்்ளேப் ்பால்வ ஒவ்வாரு 

குடிம்னுக்குமான ்ட்ம்ளும் இருக்கும் 

இல்்லோ?”

“ஆம். இருக்கின்றன. ் ்தசிேக்்்ாடி்ேயும், 

்்தசிே கீ்தத்்தயும் மதிதது �டப்பது, எல்லா 

குடிமக்்ளும் அரசிேல் சட்டத்்த மதிதது 

்பணுவது, சு்தநதிரததிற்ா்ப் ்பாராடிே �மது 

்த்லவர்்்ளேப் பின்பறறி �டப்பது, �ாட்்டப் 

பாது்ாப்பது, �ாட்டுக்்ா்த ் ்த்வப்படும் ் பாது 

்ச்வ ்சய்ே ்தோரா் இருப்பது, சாதி, ம்த, 

்மாழி, இன, எல்்ல ்டநது அ்னவரும் 

ச்்ா்தர மனப்பான்்மயுடன் இருப்பது, �மது 

பழம் ்பரு்ம மிக்் பாரம்பரிேத்்த ்ாப்பது, 

்ாடு்ள, �தி்ள, ஏரி்ள உளளிட்ட 

இேற்்்ேயும் வன விலஙகு்்ளேயும் 

பாது்ாப்பது, அறிவிேல், மனி்தாபிமானம், 

சீர்திருத்த உணர்வு்்ளே வளேர்ப்பது, 

வன்மு்ற்ேத ்தவிர்தது அரசு ் சாததுக்்்ளே 

பாது்ாப்பது, குழந்்த்ளின் ்பற்றா்ரா 
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மக்்ளோட்சி  மக்்ளோல் மக்்ளுக்்ா்   

  �டத்தப்்பறும் அரசாங்ம்

வ்ரவுக்குழு – அரச்மப்புச் சட்ட    

    வ்ர்வ உருவாக்்   

   அ்மக்்ப்பட்ட குழு

மு்ப்பு்ர  – இநதிே  அரச்மப்புச்   

   சட்டததிற்ான அறிமு்ம்  

ம்தச்சார்பின்்ம – அ்னதது ம்தங்்ளேச்   

   சார்ந்தவர்்்ளேயும் சமமா்  

   �டதது்தல்

சமததுவம்  – அ்னதது மக்்ளுக்கும்   

   சமததுவ ்பாருளோ்தார   

   நி்ல சமததுவ வாய்ப்பு   

   அளித்தல்

இ்றோண்்ம – அரச்மப்புச் சட்டம்   

   இநதிே மக்்ளுக்கு   

   வழங்ப்பட்டுளளே முழு   

   அதி்ாரம்.

	 ெனவரி 2  குடிேரசு தினமா்க் 

்்ாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

	  இநதிே அரச்மப்புச்  சட்டம் அடிப்ப்ட 

்ருதது்்ளேயும் ்்ாள்்்்ளேயும் 

சட்டத்்தயும் ்்ாண்டுளளேது.

	 இநதிே அரச்மப்புச்  சட்டததின் ்தந்்த 

டாக்டர் பி. ஆர். அம்்பத்ர் ஆவார்.

	 அரச்மப்புச் சட்டததின் மு்வு்ர 

நீதி, சு்தநதிரம், சமததுவம் மறறும் 

ச்்ா்தரததுவத்்த வலியுறுததுகிறது.

	 இநதிோ ஒரு இ்றோண்்மயு்டே 

சமே சார்பறற மக்்ளோட்சி குடிேரசு 

�ாடாகும்.

	 அ்னதது குடிமக்்ளும் அவரவர் 

ம்தத்்தப் பின்பறறலாம்.

	 நிர்வா்தது்ற சட்டமன்றததிறகு முழு 

்பாறுப்பு்டே்தா் உளளேது.

	 அடிப்ப்ட உரி்ம்ள அ்னதது 

மக்்ளுக்கும் வழங்ப்பட்டுளளேன.

	 அரசு ்�றிமு்ற ்்ாட்பாடு்ள 

மக்்ளுக்கு  வழி்ாட்டுகிறது.

	 வேது வந்்தார் வாக்குரி்ம 1  வே்்த 

அ்டந்தவர்்ள வாக்்ளிப்ப்தற்ான 

உரி்ம்ே வழஙகுகிறது.

	 அ்னதது குடிமக்்ளுக்கும் சில 

அடிப்ப்ட உரி்ம்ளும் உண்டு.   

1. அரச்மப்புத தினம் 

்்ாண்டாடப்படும் �ாள 

.

அ) ஜனவரி 26 ஆ) ஆகஸ்டு 15

இ) நவம்பர் 26 ஈ) டிசம்பர் 9

2. அரச்மப்புச் சட்டத்்த 

 ஆம் ஆண்டு 

அரசிேல் நிர்ணேச்ப ஏறறுக்்்ாண்டது.

அ) 1946 ஆ) 1950

இ) 1947 ஈ) 1949

3. அரச்மப்புச் சட்டததில் இதுவ்ர 

 சட்டததிருத்தங்ள 

்சய்ேப்பட்டுளளேன.

அ) 101 ஆ) 100

இ) 78 ஈ) 46
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அறிமு்கம்
ஒரு நாடடின் நிர்வா்கைானது எந்த அடிப்்பம்டக 

ப்காள்ம்க்கமைச் சார்ந்து  அமைந்துள்ைது 
என்்பமத பிரதி்பலிககும் அடிப்்பம்டச் சட்டவை 
அரசியலமைப்பு என்்பதாகும். அது ஒரு நாடடின் 
முன்வனற்றத்திற்கு அச்சாணி ஆகும். குறிப்்பா்க 
அரசின் நிறுவனக ்கட்டமைப்பு ்பல்வவறு 
துமற்கள் ைற்றும் ைத்திய, ைாநில அரசு்களிம்டவய 
அதி்காரத்மத ்பகிர்ந்தளிககும் ்கட்டமைப்பு்டன் 
அரசியலமைப்பு சம்ைந்தப்்படடுள்ைது. அரசியலமைப்பு 
என்ற ப்காள்ம்க முதன்முதலில் அபைரிக்க ஐககிய 
நாடு்களில் (U.S.A) வதான்றியது.

  1.1   அரசியலமைப்பின் அவசியம்
அமனத்து ைக்கைாடசி நாடு்களும் தங்கமை 

நிர்வகித்துக ப்காள்ை  ஓர் அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்மத ப்பற்றுள்ைன. ஒரு நாடடின் குடிைக்கள் 
வாழ விரும்பும் வம்கயில்  சில அடிப்்பம்டக 
ப்காள்ம்க்கமை அரசியலமைப்பு வகுத்து 
ப்காடுககிறது. நைது சமூ்கத்தின்  அடிப்்பம்ட 
தன்மைமய அரசியலமைப்பு நைககு பதரிவிககிறது.

ப்பாதுவா்க ஒரு நாடு ்பல்வவறு 
நம்பிகம்க்கமைக ப்காணடுள்ை ்பல்வவறு 
இன ைக்கமைக ப்காணடிருககும். எனவவ 
அரசியலமைப்்பானது அவவாறான குடிைக்களின் 
நம்பிகம்க்கமை நிமறவு பசய்ய உதவி பசய்யும் 
வம்கயில் உருவாக்கப்்படடிருககும்.

 1.2  இந்திய அரசியலமைப்பு உருவதாக்்கம்
1946ஆம் ஆணடு, அமைச்சரமவ தூதுககுழு 

திட்டத்தின் கீழ உருவாக்கப்்பட்ட, இந்திய அரசியல் 
நிர்ணய சம்பயால் இந்திய அரசியலமைப்பு 
உருவாக்கப்்பட்டது. இச்சம்பயில் 292 ைா்காணப் 
பிரதிநிதி்கள், 93 சுவதச அரசு்களின் நியைன 
உறுப்பினர்்கள், ்பலுச்சிஸ்தானின் சார்பில் ஒருவர் (1) 
ைற்றும் ைா்காண முதன்மை ஆமணயர்்கள் சார்பில் 
மூவர் (3) என பைாத்தம் 389 உறுப்பினர்்கள் 
இருந்தனர். அரசியல் நிர்ணய சம்பயின் முதல் 
கூட்டம், 1946ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் 9ஆம் நாள் 
நம்டப்பற்றது. இச்சம்பயின் தற்்காலி்க தமலவரா்க 
மூத்த உறுப்பினர் Dr. சச்சிதானந்த சின்்கா அவர்்கள் 
வதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டார். இந்திய அரசியலமைப்ம்ப 
உருவாக்க கூட்டத்பதா்டர்  ந்டந்துப்காணடிருககும் 
வ்பாவத அவர் இறந்தமதத் பதா்டர்ந்து, 
Dr. இராவஜந்திரபிரசாத் இந்திய அரசியலமைப்பு 
நிர்ணய சம்பயின் தமலவரா்கவும், H.C. மு்கர்ஜி 
ைற்றும் V.T. கிருஷணைாச்சாரி இருவரும் துமணத் 
தமலவர்்கைா்கவும் வதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டனர். 
இககூட்டத் பதா்டர் 11 அைர்வு்கைா்க 166 நாட்கள் 
நம்டப்பற்றது. இககூட்டத்தின் வ்பாது 2473 
திருத்தங்கள் முன்மவக்கப்்பட்டன. அவற்றுள் சில 
ஏற்்கப்்பட்டன. அரசியல் நிர்ணய சம்ப ்பல்வவறு 
குழுக்களின் மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பு 
சட்டத்மத உருவாககும் ்பணிமய வைற்ப்காண்டது. 
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வமரவுக குழுத் 
தமலவர் Dr. B.R. அம்வ்பத்்கர் தமலமையின் கீழ 

�	இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்்பட்டமத அறிதல்
�	இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக கூறு்கமை அறிதல்
�	அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ைற்றும் ்க்டமை்கமைப் புரிதல்
�	அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் வ்காட்பாடு்கமை அறிதல்
�	ைத்திய, ைாநில அரசு்களின் உறவு்கள் ைற்றும் அவசரநிமல ்பற்றிப் புரிதல்

்கறறலின் ்நதாக்்கங்கள்

இந்திய அரசியலமைப்பு

அலகு - 1
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186இந்திய அரசியலமைப்பு

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உருவாக்கப்்பட்டது. 
எனவவ அவர் "இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்மத" 
என அறியப்்படுகிறார்.

Dr. B.R. அம்்பத்கர்

இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் எழுதப்்பட்ட பின்னர், 
ப்பாதுைக்கள், ்பத்திரிகம்க்கள், 
ைா்காண சட்டைன்றங்கள் ைற்றும் 
்பலரால் விவாதிக்கப்்பட்டது. 
இறுதியா்க மு்கவுமர,  
22 ்பா்கங்கள், 395 
சட்டப்பிரிவு்கள் ைற்றும் 
8 அட்டவமண்கமைக ப்காண்ட இந்திய 
அரசியலமைப்பு, 1949ஆம் ஆணடு நவம்்பர் 26ஆம் 
நாள் ஏற்றுகப்காள்ைப்்பட்டது. 1950ஆம் ஆணடு 
ஜனவரி 26ஆம் நாள் இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் நம்டமுமறககு வந்தது. இந்த நாவை 
ஒவபவாரு ஆணடும் இந்திய குடியரசு தினைா்கக 
ப்காண்டா்டப்்படுகிறது.

பிவரம் ப்பஹாரி நவரன் 
மரஜ்டா என்்பவரால் இந்திய 
அரசியலமைப்புச் சட்டம் இத்தாலிய 
்பாணியில், அவரது ம்கப்்ப்ட 
எழுதப்்பட்டது.

 1.3   இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டததின் சிறப்புக் கூறு்கள்

�	உலகிலுள்ை  எழுதப்்பட்ட, அமனத்து 
அரசியலமைப்பு்கமை வி்டவும் மி்கவும் நீைைானது.

�	இதன் ப்பரும்்பாலான ்கருத்து்கள் ்பல்வவறு 
நாடு்களின் அரசியலமைப்பு்களிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்டமவ.

�	இது பநகிழாத்தன்மை ப்காண்டதா்கவும், 
பநகிழும் தன்மை ப்காண்டதா்கவும் உள்ைது.

�	கூட்டாடசி முமற அரசாங்கத்மத (ைத்திய, ைாநில 
அரசு்கள்) ஏற்்படுத்துகிறது.

�	ைத்தியில் ைடடுைல்லாைல் ைாநிலங்களிலும் 
நா்டாளுைன்ற முமறமயத் வதாற்றுவிககிறது.

�	இந்தியாமவச் சையச்சார்்பற்ற நா்டாககுகிறது.
�	சுதந்திரைான நீதித்துமறமய வழஙகுகிறது.
�	உல்கைாவிய வயது வந்வதார் வாககுரிமைமய 

அறிமு்கப்்படுத்தியவதாடு 18 வயது நிரம்பிய 
குடிைக்கள் அமனவருககும் எந்த வித 
்பாகு்பாடுமின்றி வாககுரிமைமய வழஙகுகிறது.

�	ஒற்மற குடியுரிமைமய வழஙகுகிறது.
�	சிறு்பான்மையினர், ்படடியல் இனத்தவர், 

்பழஙகுடியினர் ஆகிவயாருககு சிறப்பு விதி்கள் 
மூலம் சலும்க்கள் வழங்க வம்க பசய்கிறது.

 1.4  மு்கவுமர
‘மு்கவுமர’ (Preamble) என்ற பசால்  

அரசியலமைப்பிற்கு அறிமு்கம் அல்லது முன்னுமர 
என்்பமதக குறிககிறது. இது அரசியலமைப்பின் 
அடிப்்பம்டக ப்காள்ம்க்கள், வநாக்கங்கள் 
ைற்றும் இலடசியங்கமை உள்ை்டககியது. இது 
அரசியலமைப்பின் சுருக்கம் அல்லது சாராம்சத்மதக 
ப்காண்டது.  இது  ப்பரும் ைதிப்பு்டன் "அரசியலமைப்பின் 
திறவுவ்கால்" என குறிப்பி்டப்்படுகிறது. 

1947ஆம் ஆணடு ஜனவரி 2ஆம் நாள் இந்திய 
அரசியல் நிர்ணய சம்பயால் ஏற்றுகப்காள்ைப்்பட்ட 
ஜவ்கர்லால் வநருவின் ’குறிகவ்காள் தீர்ைானத்தின்’ 
அடிப்்பம்டயில் இந்திய அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர 
அமைந்துள்ைது.  மு்கவுமரயானது 1976ஆம் ஆணடு 
42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்்படி 
திருத்தப்்பட்டது. அதன்்படி, சைதர்ைம், சைய ச்சார்பின்மை, 
ஒருமைப்்பாடு, என்ற மூன்று புதிய பசாற்்கள் 
வசர்க்கப்்பட்டன. ’இந்திய ைக்கைாகிய நாம்’ என்ற 
பசாற்்களு்டன் இந்திய அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர 
பதா்டஙகுகிறது. இது இந்திய அரசியலமைப்புத் தனது 
அதி்காரத்மத ைக்களி்டமிருந்து ப்பறப்்பட்டமதத் 
பதளிவு்படுத்துகிறது. இதிலிருந்து, இந்திய ைக்கவை 
இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரம் என நாம் 
கூறமுடியும். இந்தியா ஒரு இமறயாணமைமிக்க, 
சைதர்ை, சையச்சார்்பற்ற, ஜனநாய்க, குடியரசு என 
நைது அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர கூறுகிறது. 
இந்திய குடிைக்கள் அமனவருககும் சமூ்க, 
ப்பாருைாதார, அரசியல் நீதி என அமனத்திலும் 
்பாது்காப்பு வழஙகுவவத இதன் வநாக்கைாகும். இந்திய 
ைக்கள் அமனவருககும் சுதந்திரைா்கச் சிந்தித்தல், 
உணர்வு்கமை பவளிப்்படுத்துதல், நம்பிகம்க, சைய 
வழி்பாடு ஆகியவற்றில் சுதந்திரைா்க பசயல்்ப்ட 
இந்திய அரசியலமைப்பு உத்திரவாதம் அளிககிறது. 
தகுதி, வாய்ப்பு ஆகியவற்றில் அமனவருககும் 
சைத்துவத்மத அளிககிறது. இந்தியர்்களிம்டவய 
சவ்காதரத்துவத்மத வைர்க்க ஊக்கைளிககிறது.

10th_Civics_Unit 1_TM.indd   186 07-05-2019   16:51:12



187 இந்திய அரசியலமைப்பு

1789ஆம் ஆணடு பிபரஞ்சு 
புரடசியின் வ்பாது சுதந்திரம், 
சைத்துவம், சவ்காதரத்துவம் ஆகியன 
முககிய முழக்கங்கைாயின. இந்திய 
அரசியலமைப்பின் மு்கவுமரயில் 

இவற்றிற்கு முககியத்துவம் தரப்்படடுள்ைது.

 1.5  குடியுரிமை
’சிடடிசன்’ (Citizen) எனும் பசால் ’சிவிஸ்’ (Civis) 

எனும் இலத்தின் பசால்லிலிருந்து ப்பறப்்பட்டதாகும். 
இதன் ப்பாருள் ஒரு ’ந்கர அரசில் வசிப்்பவர்’ 
என்்பதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு, இந்தியா 
முழுவதும் ஒவர ைாதிரியான ஒற்மற குடியுரிமைமய 
வழஙகுகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பின் ்பா்கம் II 
சட்டப்பிரிவு்கள் 5 லிருந்து 11 வமர குடியுரிமைமயப் 
்பற்றி விைககுகின்றன.
1.5.1 குடியுரிமைச் சட்டம் (1955)

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 
நம்டமுமறககு வந்தபின்பு, 1955ல் இயற்றப்்பட்ட 
குடியுரிமைச்சட்டம்,  குடியுரிமை ப்பறுதல் ைற்றும் 
குடியுரிமை இழத்தல் ஆகியன ்பற்றி விைககுகிறது. 
இச்சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் எடடு 
முமற திருத்தப்்படடுள்ைது. முதலில், இககுடியுரிமைச் 
சட்டம் ்காைன்பவல்த் குடியுரிமைமய வழஙகியது. 
ஆனால் 2003ஆம் ஆணடு அரசியலமைப்பு சட்ட 
திருத்ததின்்படி இவவுரிமை நீக்கப்்பட்டது.

1.5.2 குடியுரிமை பபறு்ல்
குடியுரிமைச் சட்டம் 1955, குடியுரிமைப் ப்பற 

ஐந்து வழி்கமைப் ்பரிந்துமர பசய்கிறது. அமவ; 
பிறப்பு, வம்சாவளி, ்பதிவுபசய்தல், இயல்புரிமை 
ைற்றும் பிரவதச இமணவு ஆகும்.

குடியுரிமைச் சட்டம் 1955ன் ்படி ஒருவர் 
கீழக்காணும் ஏவதனும் ஒரு முமறயில் குடியுரிமை 
ப்பறமுடியும்.
1. பிறப்பின் மூலம்: 1950ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26  
அன்வறா அல்லது அதற்குப் பின்னவரா இந்தியாவில் 
பிறந்த அமனவரும் இந்தியக குடிைக்கைா்கக 
்கருதப்்படுவர்.
2. வம்சதாவளி மூலம்: 1950ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26 
அன்வறா அல்லது அதற்குப் பின்னவரா பவளிநாடடில் 
பிறந்த ஒருவரின் தந்மத(அவர் பிறந்த வ்பாது) 
இந்தியக குடிை்கனா்க இருககும் ்படசத்தில் 
பவளிநாடடில் பிறந்த அவர், வம்சாவளி மூலம் 
இந்தியக குடியுரிமை ப்பறமுடியும்.
3. பதிவின் மூலம்: ஒருவர் இந்தியக குடியுரிமை 
வ்காரி, ப்பாருத்தைான அஙகீ்காரத்து்டன் ்பதிவு 
பசய்வதன் மூலம் இந்தியக குடியுரிமை ப்பறலாம்.

4. இயல்புரிமை மூலம்: ஒரு பவளிநாட்டவர், இந்திய 
அரசிற்கு, இயல்புரிமை வ்காரி விணணப்பிப்்பதன் 
மூலம் அவர், இந்தியக குடியுரிமை ப்பறலாம்.
5. பிர்்ச (நதாடு்கள்) இமைவின் மூலம்: பிற 
நாடு்கள் / ்பகுதி்கள் இந்தியாவு்டன் இமணயும் 
வ்பாது இந்திய அரசு அவவாறு இமணயும் 
நாடு்களின் ைக்கமைத் தைது குடிைக்கைா்கக ்கருதி 
அவர்்களுககுக குடியுரிமை வழங்கலாம்.

1.5.3 குடியுரிமைமய இழத்ல்
குடியுரிமைச் சட்டம் 1955ன் ்படி, ஒருவர் 

தன் குடியுரிமைமய, சட்டத்தின் மூலைா்க 
ப்பறப்்பட்டதா்கவவா (அ) அரசியலமைப்பின் 
கீழ முன்னுரிமையால் ப்பறப்்பட்டதா்கவவா 
இருககும்்படசத்தில் ப்பற்ற குடியுரிமைமயத் 
துறத்தல், முடிவுறச் பசய்தல், இழத்தல் என்ற 
பின்வரும் மூன்று வழி்களில் இழப்்பார்.
1.  ஒரு குடிை்கன் தாைா்க முன்வந்து தனது 

குடியுரிமைமய இழத்தல்.
2.  வவறு ஒரு நாடடில் குடியுரிமை ப்பறும்வ்பாது 

தாைா்கவவ இந்தியக குடியுரிமை முடிவுககு 
வந்துவிடுதல்.

3.  இயல்புரிமையின் மூலம் குடியுரிமை ப்பற்ற 
ஒரு குடிை்கன், வைாசடி பசய்து குடியுரிமை 
ப்பற்றவர், தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் (அ) 
உணமை்கமை ைமறத்தவர் (அ) எதிரி நாடடு்டன் 
வாணி்கம் பசய்தவர் அல்லது இரண்டாணடு 
்காலத்திற்கு சிமற தண்டமன ப்பற்றவர் 
என்்பமத ைத்திய அரசு ்கண்டறிந்து அவர் குற்றம் 
புரிந்தவர் என்று திருப்திப்்படும் ்படசத்தில் ைத்திய 
அரசு, அவரது குடியுரிமைமய இழக்கச் பசய்யும்.

 1.6  அடிப்பம்ட உரிமை  
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ்பகுதி (III)  

12ல் இருந்து 35 வமரயுள்ை சட்டப்பிரிவு்கள் 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ்பற்றி கூறுகின்றன. 
அரசியலமைப்ம்ப உருவாககியவர்்கள் இந்த 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கமை அபைரிக்க ஐககிய 
நாடு்களின் அரசியலமைப்பிலுள்ை அடிப்்பம்ட 
உரிமை்களின் தாக்கத்தால் உருவாககினார்்கள். 
முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு ஏழு அடிப்்பம்ட 
உரிமை்கமை வழஙகியது. ஆனால், தற்வ்பாது 
ஆறு அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ைடடுவை உள்ைன. 
இந்திய அரசியலமைப்பின் ்பகுதி (III) ’இந்தியாவின் 
ை்காசாசனம்’ என அமழக்கப்்படுகிறது. இந்தியாவில் 
வசிககும் ைக்கள் அமனவருககும் அடிப்்பம்ட 
உரிமை்கள் ப்பாதுவானது. ஆனால் இந்திய 
குடிைக்களுககு ைடடுவையான சில அடிப்்பம்ட 
உரிமை்களும் உள்ைன. 
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இந்த அஞ்சல் 
வில்மல்கள் எந்த 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
மீறுதமலக 
குறிப்பிடுகின்றன?

I. சைத்துவ உரிமை

பிரிவு 14 - சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சைம்.
பிரிவு 15 -  ைதம், இனம், சாதி, ்பாலினம் ைற்றும் 

பிறப்பி்டம் இவற்றின் அடிப்்பம்டயில் 
்பாகு்படுத்துவமதத் தம்டபசய்தல்.

பிரிவு 16 -  ப்பாது வவமலவாய்ப்பு்களில் 
சைவாய்ப்்பளித்தல்.

பிரிவு 17 - தீண்டாமைமய ஒழித்தல்.
பிரிவு 18 -  இராணுவ ைற்றும் ்கல்விசார் ்பட்டங்கமைத் 

தவிர ைற்ற ்பட்டங்கமை நீககுதல்.

II.  சுதந்திர உரிமை

பிரிவு 19 -  வ்பச்சுரிமை, ்கருத்து பதரிவிககும் 
உரிமை, அமைதியான முமறயில் 
கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை, சங்கங்கள், 
அமைப்பு்கள்  பதா்டங்க உரிமை, இந்திய 
நாடடிற்குள் விரும்பிய இ்டத்தில் வசிககும் 
ைற்றும் பதாழில் பசய்யும் உரிமை.

பிரிவு 20 -  குற்றஞ்சாட்டப்்பட்ட ந்பர்்களுக்கான 
உரிமை ைற்றும் தண்டமன்களிலிருந்து 
்பாது்காப்பு ப்பறும் உரிமை.

பிரிவு 21 -  வாழகம்க ைற்றும் தனிப்்பட்ட 
சுதந்திரத்திற்குப் ்பாது்காப்பு ப்பறும் 
உரிமை.

பிரிவு 21 A -  பதா்டக்கக்கல்வி ப்பறும் உரிமை.
பிரிவு 22 -  சில வழககு்களில் ம்கது பசய்து, தடுப்புக 

்காவலில் மவப்்பதற்ப்கதிரான ்பாது்காப்பு 
உரிமை

II.  சுதந்திர உரிமை

III.  சுரண்டலுக்ப்கதிரதான 
உரிமை

பிரிவு 23  -  ்கட்டாய வவமல, ப்காத்தடிமை 
முமற ைற்றும் ைனிதத்தன்மையற்ற 
வியா்பாரத்மதத் தடுத்தல்.

பிரிவு 24  -  பதாழிற்சாமல்கள் ைற்றும் ஆ்பத்தான 
இ்டங்களில் குழந்மதத் பதாழிலாைர் 
முமறமயத் தடுத்தல்.

III.  சுரண்டலுக்ப்கதிரதான 
உரிமை

பிரிவு 23  -  ்கட்டாய வவமல, ப்காத்தடிமை IV. சையச்சதார்பு உரிமை
பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சையத்திமன

 ஏற்்கவும், பின்்பற்றவும்,
 ்பரப்்பவும் உரிமை.

பிரிவு 26 -  சைய விவ்காரங்கமை நிர்வகிககும் 
உரிமை.

பிரிவு 27 -  எந்தபவாரு ைதத்மதயும் 
்பரப்புவதற்்கா்க வரி 
பசலுத்துவதற்ப்கதிரான சுதந்திரம்.

பிரிவு 28 -  ைதம் சார்ந்த ்கல்வி நிறுவனங்களில் 
நம்டப்பறும் வழி்பாடு ைற்றும் 
அறிவுமர நி்கழவு்களில் 
்கலந்துப்காள்ைாைலிருக்க உரிமை

பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சையத்திமன
 ஏற்்கவும், பின்்பற்றவும்,

V. ்கல்வி, ்கலதாச்சதார உரிமை

பிரிவு 29  -  சிறு்பான்மையினரின் எழுத்து, பைாழி, 
ைற்றும் ்கலாச்சாரப் ்பாது்காப்பு.

பிரிவு 30  -  சிறு்பான்மையினரின் ்கல்வி 
நிறுவனங்கமை 
நிறுவி, நிர்வகிககும் உரிமை.

VI.  அரசியலமைப்புக்குடபடடு
 தீர்வு ்கதாணும் உரிமை

பிரிவு 32 - தனிப்்பட்டவரின், அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
்பாதிக்கப்்படும் வ்பாது, நீதிைன்றத்மத அணுகி 
உரிமைமயப் ப்பறுதல்.

1978ஆம் ஆணடு, 44ஆவது 
அரசியலமைப்புச் சட்டத் 
திருத்தப்்படி, அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
்படடியலிலிருந்து பசாத்துரிமை 
(பிரிவு 31) நீக்கப்்பட்டது. 

இது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ்பகுதி 
XII, பிரிவு 300 A வின் கீழ ஒரு சட்ட உரிமையா்க 
மவக்கப்்படடுள்ைது.
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ப்பரும் முதலாளி்களி்டமிருந்து 
வந்த எதிர்ப்பு ்காரணைா்க கி.பி. 
(ப்பா.ஆ) 1215இல் இஙகிலாந்து 
ைன்னர் முதலாம் ஜான் என்்பவரால் 
பவளியி்டப்்பட்ட உரிமை்கள் 

்பட்டயவை, ’ை்காசாசனம்’ எனப்்படும். இதுவவ, 
குடிைக்களின் அடிப்்பம்ட உரிமை்களு்டன் 
பதா்டர்பும்டய முதல் எழுதப்்பட்ட ஆவணைாகும்.

அரசியலமைப்புக்குடபடடு தீர்வு ்கதாணும் உரிமை 
(சட்டப்பிரிவு-32)

நீதிைன்ற முத்திமரயு்டன், நீதிைன்றத்தால் 
பவளியி்டப்்படும் ்கட்டமை அல்லது ஆமண 
நீதிப்வ்பராமண எனப்்படும். இது சில சட்டங்கமை 
நிமறவவற்றாைல் தம்டபசய்ய, நீதிைன்றத்தால் 
பவளியி்டப்்படும் ஆமணயாகும். உச்ச நீதிைன்றம் 
ைற்றும் உயர்நீதி ைன்றங்கள் இரணடுவை 
ஐந்து வம்கயான நீதிப்வ்பராமண்கமை 
பவளியி்ட அதி்காரம் ப்பற்றுள்ைன. அமவ 
ஆடப்காணர்வு நீதிப்வ்பராமண, ்கட்டமையுறுத்தும் 
நீதிப்வ்பராமண, தம்டயுறுத்தும் நீதிப்வ்பராமண 
ஆவணக வ்கடபு நீதிப்வ்பராமண, தகுதிமுமற 
வினவும் நீதிப்வ்பராமண ஆகியனவாகும். இது 
வ்பான்ற ஆமண்கமை பவளியிடடு ைக்களின் 
உரிமை்கமைக ்காப்்பதினால் உச்சநீதிைன்றம் 
‘அரசியலமைப்பின் ்பாது்காவலன்’ என 
அமழக்கப்்படுகிறது. Dr.  B.R. அம்வ்பத்்கரின் 
கூற்றுப்்படி அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 32, இந்திய 
அரசியலமைப்பின் ’இதயம் ைற்றும் ஆன்ைா’ ஆகும். 

அ)  ஆடப்கதாைர்வு நீதிப்்பரதாமை (Habeas Corpus)
சட்டத்திற்கு புறம்்பா்க ஒருவர் ம்கது 

பசய்யப்்படுவதிலிருந்து இது ்பாது்காககிறது.

ஆ)  ்கட்டமையுறுததும் நீதிப்்பரதாமை (Mandamus)
ைனுதாரர் சட்ட உதவியு்டன் தனது 

ைனுபதா்டர்்பான ்பணியிமனச் சம்ைந்தப்்பட்ட 
துமறயிலிருந்து நிமறவவற்றிக ப்காள்ை முடியும்

இ) ்ம்டயுறுததும் நீதிப்்பரதாமை (Prohibition)
ஒரு கீழநீதிைன்றம் தனது, சட்ட எல்மலமயத் 

தாணடி பசயல்்படுவமதத் தடுககிறது.

ஈ) ஆவைக் ்்கடபு ்பரதாமை (Certiorari)
உயர்நீதிைன்றம், ஆவணங்கமை 

நியாயைான ்பரிசீலமனககு தனகவ்கா 
அல்லது உரிய அதி்காரிகவ்கா  அனுப்்பச் பசய்ய 
கீழநீதிைன்றங்களுககு இடும் ஆமண ஆகும்.

உ)  ் குதிமுமற வினவும் நீதிப்்பரதாமை  
(Quo-Warranto)

இப்வ்பராமண சட்டத்திற்குப் புறம்்பா்க, த்காத 
முமறயில் அரசு அலுவல்கத்மதக ம்கப்்பற்றுவமத 
தம்ட பசய்கிறது. 
அடிப்பம்ட உரிமை்கமை நிறுததி மவத்ல்

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 
352ன் கீழ குடியரசுத் தமலவரால் அவசரநிமல 
அறிவிக்கப்்படும் ப்பாழுது, இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டப்பிரிவு 19ன் கீழ உத்திரவாதம் அளிக்கப்்பட்ட 
சுதந்திரம் தாைா்கவவ நிறுத்தப்்படுகிறது. ைற்ற 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கமையும் குடியரசுத் தமலவர் 
சில குறிப்பிட்ட ஆமண்கமைப் பிறப்பிப்்பதின் 
மூலம் தம்ட பசய்யலாம். குடியரசுத் தமலவரின் 
இந்த ஆமண்கள் நா்டாளுைன்றத்தால் ்கட்டாயம் 
அஙகீ்கரிக்கப்்ப்ட வவணடும். ஆனால் எந்த 
சூழநிமலயிலும், குடியரசுத்தமலவரால்  இந்திய 
அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 20 ைற்றும் 21ன் கீழ 
வழங்கப்்பட்ட உரிமை்கள் (குற்றங்கள் ைற்றும் 
தண்டமன்களிலிருந்து ்பாது்காப்பு, வாழகம்க 
ைற்றும் தனிந்பர் சுதந்திரம் ்பாது்காப்பு) தம்டபசய்ய 
முடியாது.

 1.7   அரசு பநறிமுமறயுறுததும் 
்்கதாடபதாடு்கள்

அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் வ்காட்பாடு்கள், 
இந்திய அரசியலமைப்புச்சட்டம் ்பகுதி IV சட்டப்பிரிவு  
36ல் இருந்து 51 வமர தரப்்படடுள்ைது. 
அரசியலமைப்புச் சட்டம், வழி்காடடும் 
பநறிமுமற்களுக்கா்கத் தனியா்க 
வம்க்பாடடிமனயும் ப்காணடிருக்கவில்மல. 
இருப்பினும் ப்பாருை்டக்கம் ைற்றும் வழி்காடடுதல் 
அடிப்்பம்டயில் அமவ மூன்று ப்பரும் பிரிவு்கைா்கப் 
பிரிக்கப்்படடுள்ைன. அதாவது சைதர்ை, ்காந்திய 
ைற்றும் தாராை-அறிவுசார்ந்தமவ என்று 
பிரிக்கப்்படடுள்ைன. இந்த ப்காள்ம்க்கமை, 
நீதிைன்றத்தால் வலுக்கட்டாயைா்கச் பசயற்்படுத்த 
முடியாது. ஆனால் இமவ ஒரு நாடடிமன நிர்வகிக்க 
அவசியைானமவ. ஓர் அரசு சட்டத்மத இயற்றும் 
வ்பாது இந்த ப்காள்ம்க்கமையும் ்கவனத்தில் 
ப்காள்ைவவணடியது முககிய ்க்டமையாகும். 
சமுதாய நலமன ைக்களுககுத் தருவவத இதன் 
வநாக்கைாகும். இந்திய அரசியலமைப்பின் 
‘புதுமையான சிறப்்பம்சம்’ என Dr. B.R. அம்வ்பத்்கர் 
இதமன விவரிககிறார்.
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2002ஆம் ஆணடு 
வைற்ப்காள்ைப்்பட்ட, 86வது 
அ ர சி ய ல ம ை ப் பு ச் 
ச ட ்ட த் தி ரு த் த த் தி ன் ்ப டி , 
இந்திய அரசியலமைப்பின் 

பிரிவு 45 திருத்தப்்படடு, பிரிவு 21 A வின் கீழ 
பதா்டக்கக்கல்வி, அடிப்்பம்ட உரிமையா்கச் 
வசர்க்கப்்படடுள்ைது. இந்தத் திருத்தம், ைாநில 
அரசு்கள் முன்்பருவ ைழமலயர் ்கல்விமய 
(Early Childhood care and Education - EECE)  
6 வயது வமரயுள்ை குழந்மத்களுககு வழங்க 
அறிவுறுத்துகிறது.

அடிப்பம்ட உரிமை்களுக்கும் அரசு 
பநறிமுமறயுறுததும் ்்கதாடபதாடு்களுக்கும் 
இம்ட்யயதான ்வறுபதாடு்கள்

அடிப்பம்ட உரிமை்கள்
அரசு 
பநறிமுமறயுறுததும் 
்்கதாடபதாடு்கள்

இமவ  அபைரிக்க 
ஐககிய நாடு்களின் 
அரசியலமைப்பிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்டமவ .

இமவ  அயர்லாந்து 
நாடடின் 
அரசியலமைப்பிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்டமவ .

அரசாங்கத்தால் கூ்ட இந்த 
உரிமைமய சுருக்கவவா, 
நீக்கவவா முடியாது.

இமவ அரசுககு பவறும் 
அறிவுறுத்தல்்கவை ஆகும்.

இவற்மற நீதிைன்ற 
சட்டத்தால் பசயற்்படுத்த 
முடியும்.

எந்த நீதிைன்றத்தாலும் 
்கட்டாயப்்படுத்த முடியாது

இமவ சட்ட ஒப்புதமலப் 
ப்பற்றமவ.

இமவ தார்மீ்க ைற்றும் 
அரசியல் ஒப்புதமலப் 
ப்பற்றமவ.

இந்த உரிமை்கள் 
நாடடின் அரசியல் 
ஜனநாய்கத்மத 
வலுப்்படுத்துகின்றன .

இந்தக ப்காள்ம்க்கமைச் 
பசயற்்படுத்தும் 
ப்பாழுது, சமுதாய 
ைற்றும் ப்பாருைாதார 
ஜனநாய்கம் 
உறுதியாகிறது.

இமவ இயற்ம்கயான 
உரிமை்கள்.

இமவ ைனித 
உரிமை்கமைப் 
்பாது்காக்க 
வழிவகுககிறது.

 1.8  அடிப்பம்டக் ்க்டமை்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்்பம்டக 

்க்டமை்கள் என்்பமவ முன்னாள் வசாவியத் 
யூனியன் (USSR) அரசியலமைப்பின் தாக்கத்தால் 

வசர்க்கப்்பட்டதாகும். 1976ஆம் ஆணடு, ்காஙகிரஸ் 
்கடசி சர்தார் ஸ்வரன் சிங ்கமிடடிமய அமைத்து 
அடிப்்பம்டக ்க்டமை்கள் குறித்து ஆராய ்பரிந்துமர 
பசய்தது. அக்கமிடடி அரசியலமைப்புச் சட்ட திருத்தம் 
பசய்ய ்பரிந்துமரத்தது. அதன்்படி 1976ஆம் ஆணடு 
வைற்ப்காள்ைப்்பட்ட 42வது அரசியல் அமைப்புச் 
சட்டதிருத்தம் நைது அரசியலமைப்பில் குடிைக்களின் 
ப்பாறுப்பு்கள் சிலவற்மறச் வசர்த்தது. இவவாறு 
வசர்க்கப்்பட்ட ப்பாறுப்பு்கவை குடிைக்களின் 
்க்டமை்கள் என்றமழக்கப்்பட்டன. வைலும் இந்தச் 
சட்டத்திருத்தம், அரசியலமைப்பின் ்பகுதி IV A என்ற 
ஒரு புதிய ்பகுதிமயச் வசர்த்தது. இந்தப் புதிய ்பகுதி 
51 A என்ற ஒவரபயாரு பிரிமவ ைடடும் ப்காண்டது.  
இது முதன்முமறயா்க, குடிைக்களின் ்பத்து 
அடிப்்பம்டக ்க்டமை்கமை விைககும் குறிப்பிட்ட 
சட்டத் பதாகுப்்பா்க உள்ைது. 
1.8.1 அடிப்பம்டக் ்க்டமை்களின் படடியல்

ஒ வ ப வ ா ரு 
இந்தியக குடிை்கனின் 
்க ்ட ம ை ்க ை ா ்க 
பின்வருவனவற்மற 
சட்டப்பிரிவு 51 A 
வலியுறுத்துகிறது.

அ)  ஒவபவாரு 
இந்தியக 
குடிை்கனும் 
அரசியலமைப்பு, 
அதன் ப்காள்ம்க்கள், நிறுவனங்கள், 
வதசியகீதம், வதசியகப்காடி, வதசிய 
சின்னங்கள் ஆகியவற்மற ைதித்தல்.

ஆ)  சுதந்திர வ்பாராட்டத்திற்குத் தூணடுவ்காலா்க 
அமைந்த உயரிய வநாக்கங்கமைப் வ்பாற்றி 
வைர்த்தல்.

இ)  இந்தியாவின் இமறயாணமை, ஒற்றுமை, 
ஒருமைப்்பாடு இவற்மறப் வ்பணிப் ்பாது்காத்தல்.

ஈ)  வதசப் ்பாது்காப்பிற்்கா்கத் வதமவப்்படும் 
ப்பாழுது வதசப்்பணியாற்ற தயாராயிருத்தல்.

உ)  சைய, பைாழி ைற்றும் பிராந்திய அல்லது ்பகுதி 
சார்ந்த வவறு்பாடு்கமை ைறந்து, ப்பண்கமைத் 
தரககுமறவா்க ந்டத்தும் ்பழக்கத்மத 
நிரா்கரித்து, ப்பண்களின் ்கணணியத்மதக 
்காககும் எணணங்கமை வைம்்படுத்தி, 
இந்திய ைக்கள் அமனவரிம்டவயயும் 
சவ்காதரத்துவத்மத வைர்த்தல்.

ஊ)  நைது உயர்ந்த, ்பாரம்்பரிய ்கலப்பு 
்கலாச்சாரத்மத ைதித்து ்பாது்காத்தல்.
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எ)  ்காடு்கள், ஏரி்கள், ஆறு்கள், வனவிலஙகு்கள் 
ைற்றும் உயிரினங்கள் அ்டஙகிய இயற்ம்க 
சுற்றுச்சூழமலப் ்பாது்காத்து, வைம்்படுத்தி 
அமவ வாழும் சூழமல ஏற்்படுத்துதல்.

ஏ)  அறிவியல் வ்காட்பாடு, ைனிதவநயம், 
ஆராய்ச்சி ைனப்்பான்மை ைற்றும் சீர்திருத்தம் 
ஆகியவற்மற வைர்த்தல்.

ஐ)  வன்முமறமயக ம்கவிடடு ப்பாது 
பசாத்துக்கமைப் ்பாது்காத்தல்.

ஒ)  தனிப்்பட்ட ைற்றும் கூடடுபசயல்்பாடு்கள் என 
அமனத்து பசயல்்பாடு்களிலும் சிறந்தவற்மற 
வநாககி பசயல்்படடு, வதசத்தின் நிமலயான, 
உயர்ந்த முயற்சி ைற்றும் சாதமனக்கா்க 
உமழத்தல்.

ஓ)  6 முதல் 14 Zவயது வமரயுள்ை குழந்மத்கள் 
அமனவருககும் ்கல்வி ப்பறும் வாய்ப்பிமன 
வழஙகுதல். (2002இல் அறிமு்கப்்படுத்ZZ 
அடிப்்பம்டக ்க்டமைமய அறிமு்கப்்படுத்தியது. 
இந்த பிரிவின் கீழ அமனத்து இந்திய குடிைக்கள் 
அல்லது ப்பற்வறார்்கள் 6 முதல் 14 வயதுள்ை 
தங்கள் குழந்மத்கள் அமனவருககும் ்கல்வி 
ப்பறும்    வாய்ப்பிமன ஏற்்படுத்தி தர வவணடும்).

 1.9  ைததிய-ைதாநில உறவு்கள்
இந்திய அரசு கூட்டாடசி முமறயில் 

அமைந்துள்ைதால் ைத்திய, ைாநில 
அரசு்களுககிம்டவய அதி்காரங்கமை 
அரசியலமைப்பு பிரிககிறது. ைத்திய-ைாநில 
அரசு்களுககிம்டவய நிலவும் உறவிமன நாம் 
மூன்று தமலப்பு்களின் கீழ ்காணலாம்.

1.9.1 சட்டைன்ற உறவு்கள்
ைத்திய நா்டாளுைன்றம், இந்தியா 

முழுவதற்கும் அல்லது இந்தியாவின் எந்த 
்பகுதிககும் சட்டமியற்றும் அதி்காரம் ப்பற்றுள்ைது. 
இது இந்தியாவின் ைாநிலங்களுககு ைடடுமின்றி 
யூனியன் பிரவதசங்களுககும் ப்பாருந்தும். இந்திய 
அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவமண, ைத்திய-
ைாநில அரசு்களுககிம்டவயயான அதி்காரப் 
்பகிர்விமனப் ்பற்றி கூறுகிறது. அமவ ைத்திய 
்படடியல், ைாநில ்படடியல், ப்பாதுப்்படடியல் என 
மூன்று ்படடியல்்கள் முமறவய 97, 66, 47 என்று 
அதி்காரத்மத வழஙகியுள்ைது. ைத்திய அரசுககு 
பசாந்தைான ்படடியலில், சட்டமியற்றும் பிரத்வய்க 
அதி்காரத்மத நா்டாளுைன்றம் ப்பற்றுள்ைது. 
ைாநில அரசுககுச் பசாந்தைான ்படடியலில் 
சட்டமியற்றும் பிரத்வய்க அதி்காரத்மத ைாநில 
சட்டைன்றம் ப்பற்றுள்ைது. நா்டாளுைன்றம் 
ைற்றும் ைாநில சட்டைன்றங்கள் ப்பாதுப்்படடியலில் 

உள்ை துமற்களின் மீது சட்டமியற்ற அதி்காரம் 
ப்காணடுள்ைன. ஆனால், ைத்திய அரசுககும், 
ைாநில அரசுககுமிம்டவய ப்பாதுப்்படடியலில் 
உள்ை துமற்கள் குறித்து சட்டமியற்றும் ப்பாழுது 
முரண்பாடு ஏற்்பட்டால், ைத்திய அரசு இயற்றும் 
சட்டவை இறுதியானது.

1.9.2 நிர்வதா்க உறவு்கள்
ஒரு ைாநில அரசின் நிர்வா்க அதி்காரம் 

அதன் பசாந்த ைாநிலத்தில் ைடடுவை உள்ைது 
ைற்றும் அம்ைாநிலத்தில் ைடடுவை தனக்கான 
சட்டமியற்றும் தகுதிமயயும்  ப்பற்றுள்ைது. அவத 
வவமையில், ைத்திய அரசும், பிரத்திவயா்க நிர்வா்க 
அதி்காரம் ப்பற்றுள்ைது. அமவ, அ) நா்டாளுைன்றம் 
பதா்டர்்பான விஷயங்களில் சட்டங்கமை இயற்ற 
சிறப்பு அதி்காரம், ஆ) ைாநில அரசு்கள் பசய்து 
ப்காள்ளும் உ்டன்்படிகம்க (அ) ஒப்்பந்தங்கமை 
அஙகீ்கரிப்்பது ஆகியனவாகும்.

1969இல் ைத்திய-ைாநில 
அரசு்களின் உறவு்கள் குறித்து 
முழுவதும் ஆராய தமிழ்க அரசு 
D r . P . V . இ ர ா ஜ ை ன் ன ா ர் 

தமலமையின் கீழ மூவர் குழு ஒன்மற 
நியமித்தது.  

1.9.3 நிதி உறவு்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ்பகுதி 

XII சட்டப்பிரிவு 268ல் இருந்து 293 வமர 
உள்ை பிரிவு்கள் ைத்திய-ைாநில அரசு்களின் 
நிதிசார்ந்த உறவு்கமைப் ்பற்றி விைககுகிறது. 
ைத்திய-ைாநில அரசு்கள், அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்தின் மூலம், ்பலவம்கயான வரி்கமை 
விதிககும் அதி்காரங்கமைப் ப்பற்றுள்ைன. 
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 280ன் கீழ 

தற்வ்பாது அதி்காரப் ்பகிர்வு 
என்்பது ைத்திய அரசு ்படடியலில்  
100 துமற்கள், ைாநில அரசு 
்படடியலில் 61 துமற்கள், ைற்றும் 

இரணடுககும் ப்பாதுவான ப்பாதுப்்படடியலில்  
52 துமற்கள் என்றும் ைாற்றப்்படடுள்ைது. 1976ஆம் 
ஆணடு வைற்ப்காள்ைப்்பட்ட 42 வது அரசியலமைப்பு 
சட்டத்திருத்தம் ைாநிலப்்படடியலில் இருந்து  
5 துமற்கமை, ப்பாதுப் ்படடியலுககு ைாற்றியது. 
அமவ, ்கல்வி, ்காடு்கள், எம்ட்கள் ைற்றும் அைவு்கள், 
்பறமவ்கள் ைற்றும் வனவிலஙகு்கள் ்பாது்காப்பு, 
ைற்றும் உச்சநீதிைன்றம், உயர்நீதிைன்ற 
அமைப்பு்கமைத் தவிர பிற நீதிைன்றங்களின் நீதி 
நிர்வா்கம் ஆகியனவாகும்.
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குடியரசுத் தமலவரால் நியைனம் பசய்யப்்பட்ட 
நிதிககுழு ்பரிந்துமரயின் அடிப்்பம்டயில், 
ைத்திய அரசால் சில வரி்கள் விதிக்கப்்படடு, 
வசூலிக்கப்்படடு, ைத்திய அரசாலும், ைாநில அரசாலும் 
பிரித்துகப்காள்ைப்்படுகின்றன.

ைத்திய-ைாநில அரசு்களின் உறவிமன 
விசாரிக்க ைமறந்த முன்னாள் பிரதைர் திருைதி. 
இந்திரா்காந்தி அவர்்கள் 1983ஆம் ஆணடு 
சர்க்காரியா குழுவிமன நியமித்தார். அககுழுவின் 
247 ்பரிந்துமர்களில் 180 ்பரிந்துமர்கமை 
ைத்திய அரசு பசயல்்படுத்தியது. அவற்றுள் 
மி்க முககியைானது 1990இல் அமைக்கப்்பட்ட 
ைாநிலங்களுககிம்டயிலான குழு ஆகும்.

 1.10  அலுவல்க பைதாழி்கள் 
அரசியலமைப்பு சட்டப் ்பகுதி XVIIஇல்  

343 லிருந்து 351 வமரயுள்ை சட்டப்பிரிவு்கள் 
அலுவல்க பைாழி்கள் ்பற்றி விவரிககின்றன. இமவ 
நான்கு தமலப்பு்களில் பிரிக்கப்்படடுள்ைன. அமவ 
யூனியன் பிரவதச பைாழி்கள், வட்டார பைாழி்கள், 
நீதித்துமற பைாழி்கள், சட்டம் ைற்றும் சிறப்பு 
வழி்காடடு பைாழி்கள் என்ற ப்பயரில் உள்ைன.

முதலாவது பைாழிககுழு 1955ஆம் ஆணடு 
நியமிக்கப்்பட்டது. இது தனது அறிகம்கமய, 
1956இல் சைர்ப்பித்தது. இவவறிகம்கயின் 
பதா்டர்ச்சியா்க நா்டாளுைன்றம் 1963ஆம் ஆணடில் 
அலுவல்கபைாழி சட்டம் இயற்றியது. இச்சட்டம் 
ஹிந்தியு்டன் ஆஙகிலம் ைத்திய அரசின் அமனத்து 
அலுவல்க வநாக்கங்களுக்கா்கவும், நா்டாளுைன்ற 
்கருத்து ்பரிைாற்றத்திற்்கா்கவும், 15 ஆணடு்களுககு 
பிறகும் கூ்ட அதன் ்பயன்்பாடம்டத் பதா்டரலாம் 
என்று அறிவித்தது. மீணடும் 1967ஆம் ஆணடு 
அலுவல்க பைாழி்கள் திருத்தச் சட்டம், அலுவல்க 
பைாழியா்க ஆஙகிலம் ்காலவமரயமறயின்றி 
பதா்டரலாம் என்று அறிவித்தது. அரசியலமைப்பும் 
கூ்ட சில வட்டார பைாழி்கமை ைாநிலங்களுக்கான 
அலுவல்க ்பரிைாற்ற பைாழியா்கப் ்பயன்்படுத்த 
அனுைதித்தது. பதா்டக்கத்தில் 14 பைாழி்கள் 
அரசியலமைப்பின் 8வது அட்டவமணயில் 
அஙகீ்கரிக்கப்்படடிருந்தன. தற்வ்பாது 22 பைாழி்கள் 
அஙகீ்கரிக்கப்்படடுள்ைன.

பசயல்பதாடு
அரசியலமைப்பின் எட்டாவது அட்டவமணயில் 
உள்ை அஙகீ்கரிக்கப்்பட்ட பைாழி்கமை ்படடியலிடு்க.

 1.11  அவசர்கதால ஏறபதாடு்கள்
அவசர்கால நிமல்கமை எதிர்ப்காள்ளும் 

விதைா்க ைத்திய அரசு கூடுதல் அதி்காரங்கமைப் 
ப்பற்றுள்ைது. அரசியலமைப்பில் மூன்று வம்கயான 
அவசரநிமல்கள் ்பற்றி கூறப்்படடுள்ைன.

1.11.1 ்்சிய அவசரநிமல (சட்டப்பிரிவு 352)
வ்பார், பவளிநாடடினர் ஆககிரமிப்பு, அல்லது 

ஆயுதவைந்திய கிைர்ச்சி அல்லது உ்டனடி ஆ்பத்து 
அல்லது அச்சுறுத்தல் ்காரணைா்க இந்தியாவின் 
்பாது்காப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்்பட்டால், குடியரசுத் 
தமலவர், அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 352ன்  
கீழ அவசரநிமலமய அறிவிக்கலாம். வ்பார் 
அல்லது பவளிநாடடினர் ஆககிரமிப்பின் 
்காரணைா்க அவசரநிமல அறிவிக்கப்்படும் ப்பாழுது 
அது ‘பவளிப்புற அவசரநிமல’ எனப்்படுகிறது. 
ஆயுதவைந்திய கிைர்ச்சிக ்காரணைா்க அவசர 
நிமல அறிவிக்கப்்படும்ப்பாழுது அது 'உள்நாடடு 
அவசர நிமல' எனப்்படுகிறது. இந்த வம்கயான 
அவசரநிமல்கள் 1962, 1971, 1975 ஆகிய 
ஆணடு்களில் அறிவிக்கப்்பட்டன.

1.11.2 ைதாநில அவசரநிமல (சட்டப்பிரிவு 356)
ஒரு ைாநிலத்தில், ைாநில அரசால் ்கடடுப்்படுத்த 

முடியாத சூழல் ஏற்்படும்ப்பாழுது அரசியலமைப்பின் 
விதி்களுகவ்கற்்ப ஆளுநர் அறிகம்க அளிககும் 
ப்பாழுது, குடியரசுத் தமலவர் அரசியலமைப்புச்  
சட்டப்பிரிவு 356ன் கீழ அவசரநிமலமய 
அறிவிக்கலாம். இந்த அவசரநிமல, சட்டப்பிரிவு 352ன்  
்படி நம்டமுமறயில் இருந்தாலும் அல்லது வதர்தல் 
ஆமணயம் சட்டைன்றத் வதர்தமல ந்டத்த 
உ்கந்த சூழல்  இல்மல என்று சான்றளித்தாலும் 
ைடடுவை ஓராணம்டத் தாணடியும் பதா்டரமுடியும். 
அதி்க்படசம் அவசரநிமலயின் ்காலம் 3 ஆணடு்கள் 
இருக்கமுடியும். இந்த வம்கயான அவசரநிமலயில் 
சட்டமியற்றுதல் ைற்றும் நிர்வா்க பசயல்்பாடு்களில் 
ைாநிலங்கள் தங்கள் தன்னாடசிமய இழககின்றன. 
அவசரநிமல அறிவித்த பிறகு ைாநில சட்டைன்றம் 
மு்டக்கப்்படுகிறது. ைாநிலைானது, குடியரசுத் 
தமலவர் சார்்பா்க ஆளுநரால் ஆைப்்படுகிறது. 

2004ஆம் ஆணடு இந்திய 
அரசு “பசம்பைாழி்கள்” எனும் 
புதிய வம்கப்்பாடடிமன ஏற்்படுத்த 
தீர்ைானித்தது. அதன்்படி 6 
பைாழி்கள் பசம்பைாழி தகுதிமய 

ப்பற்றுள்ைன. அமவ, தமிழ(2004), சைஸ்கிருதம் 
(2005), பதலுஙகு(2008), ்கன்ன்டம்(2008), 
ைமலயாைம் (2013) ைற்றும் ஒடியா(2014).
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இந்தியாவில் முதன்முமறயா்க 1951இல் 
்பஞ்சாப் ைாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவர் ஆடசி 
நம்டமுமறப் ்படுத்தப்்பட்டது.
1.11.3 நிதி சதார்ந்் அவசரநிமல (சட்டப்பிரிவு 360)

நிதிநிமலத் தன்மை, இந்தியாவின் ்க்டன் 
தன்மை ைற்றும் இந்தியாவின் ்பகுதி்கள் ஆ்பத்தில் 
இருந்தால் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 360ன் கீழ 
குடியரசுத் தமலவர் நிதிசார்ந்த அவசரநிமலமயப் 
பிறப்பிக்கலாம். இந்த வம்கயான அவசர 
நிமலயில் ைத்திய-ைாநில அரசு ஊழியர் எந்த 
வகுப்பினராயினும் அவர்்கைது ஊதியம், ்படி்கள் 
ைற்றும் உச்சநீதிைன்ற, உயர்நீதிைன்ற நீதி்பதி்கள் 
உட்ப்ட அமனவரது ஊதியமும் குடியரசுத் 
தமலவரின் ஓர் ஆமணயின் மூலம் குமறக்கப்்படும். 
இந்த வம்கயான அவசரநிமல இந்தியாவில் 
இதுவமர அறிவிக்கப்்ப்டவில்மல.

 1.12  அரசியலமைப்புச் சட்டததிருத்ம்
’அபைணடபைணட’ (Amendment) எனும் பசால் 

ைாற்றம், வைம்்படுத்துதல், ைற்றும் சிறு ைாறுதல் 
என்்பமதக குறிககிறது. வழக்கைா்க இச்பசால் 
ஒரு நாடடின் அரசியலமைப்பில் பசய்யப்்படும் 
ஒன்று அல்லது அதற்குவைற்்பட்ட ைாற்றங்கமைக 
குறிப்பி்ட ்பயன்்படுத்தப்்படுகிறது. அரசியலமைப்பின் 
சட்டம் ்பகுதி XXல் 368வது சட்டப்பிரிவு, 
அரசியலமைப்பிமன சட்ட திருத்தம் பசய்வதில் 
பின்்பற்றப்்படும் முமற்கள் ைற்றும் திருத்தம் 
பசய்வதில் நா்டாளுைன்றத்தின் அதி்காரங்கள் ்பற்றி 
பதரிவிககிறது.

1.12.1  அரசியலமைப்புச் சட்டததிருத்ம் பசயவதில் 
பின்பறறப்படும் வழிமுமற்கள்
நா்டாளுைன்றத்தின் இரு அமவ்களிலும், 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்த ைவசாதா 
அறிமு்கப்்படுத்தப்்ப்ட வவணடும். நா்டாளுைன்றத்தின் 
ஒவபவாரு அமவயிலும், அமவயின் ஒடடுபைாத்த 
உறுப்பினர்்களில் ப்பரும்்பான்மையான 
உறுப்பினர்்கள் ைற்றும் அமவககு வந்து, 
வாக்களித்தவர்்களில் 3 ல் 2 ்பஙகுககு குமறயாைல் 
ைவசாதாவிற்கு ஆதரவா்க வாக்களித்தால் ைடடுவை, 
குடியரசுத்தமலவரின் ஒப்புதலுக்கா்க அனுப்்பப்்ப்ட 
வவணடும். குடியரசுத் தமலவர் ஒப்புதல் 
அளித்தபின் ைவசாதா திருத்தப்்பட்டச் பசாற்்களு்டன் 
அரசியலமைப்பில் ஏற்றுகப்காள்ைப்்படும். 
நா்டாளுைன்றத்தால் ைடடுவை அரசியலமைப்பு 
சட்டத் திருத்தத்மதக ப்காணடுவரமுடியும். ைாநில 
சட்ட ைன்றத்தால் அரசியலமைப்பில் எந்தபவாரு 
சட்டத்திருத்தத்மதயும் ப்காணடுவர முடியாது.

1.12.2 அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்ததின் வம்க்கள்
அரசியலமைப்பின் 368வது சட்டப்பிரிவு 

மூன்று வம்க்களில் அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்திருத்தங்கமைச் பசய்ய வழிவகுககிறது. 
அதாவது நா்டாளுைன்றத்தின் சிறப்பு அறுதிப் 
ப்பரும்்பான்மை ைற்றும் பைாத்த ைாநிலங்களில் 
்பாதிககும் வைற்்பட்ட ைாநிலங்களின் எளிய அறுதிப் 
ப்பரும்்பான்மையு்டன் திருத்தம் வைற்ப்காள்ைலாம். 
ஆனால் சில அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு்கமைத் 
திருத்துவதற்கு நா்டாளுைன்றத்தின் எளிய அறுதி  
ப்பரும்்பான்மை வதமவ என அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் வகுத்துள்ைது. அதாவது, நா்டாளுைன்றத்தின் 
இருஅமவ்களிலும் வந்திருந்து, வாக்களித்த 
ப்பரும்்பான்மை உறுப்பினர்்கள் மூலம் சாதாரண 
சட்டைன்ற நம்டமுமற வ்பால் பசய்யப்்பட்ட 
அரசியலமைப்புத் திருத்தங்கள், திருத்தங்கைா்கக 
்கருதப்்ப்டைாட்டாது. 368வது சட்டப்பிரிவும் இதமன 
ஏற்்காது. ஆம்கயால் அரசியலமைப்பிமன மூன்று 
வழி்களில் ைடடுவை திருத்தமுடியும்.
1.  நா்டாளுைன்றத்தின் சாதாரண அறுதிப் 

ப்பரும்்பான்மை மூலம் திருத்தப்்படுதல்.
2.  நா்டாளுைன்றத்தின் சிறப்பு அறுதிப் 

ப்பரும்்பான்மை மூலம் திருத்தப்்படுதல்.
3.  நா்டாளுைன்றத்தின் சிறப்பு அறுதிப் 

ப்பரும்்பான்மையு்டன் ்பாதிக்கும் வைற்்பட்ட ைாநில 
சட்டைன்றங்களின் ஒப்புதமலப் ப்பறுவதன் 
மூலம் திருத்தப்்படுதல்.

அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன் 
42வது சட்டத்திருத்தம் 
'சிறிய அரசியலமைப்பு' என 
அறியப்்படுகிறது.

 1.13   அரசியலமைப்பு சீர்திருத்க் 
குழுக்்கள்

அரசியலமைப்பு பசயல்்பாடு குறித்து ஆய்வு பசய்ய 
2000ஆம் ஆணடில் இந்திய அரசு ஒரு தீர்ைானத்தின் 
்படி திரு M.N. பவங்க்டாசலய்யா தமலமையில் 
அரசியலமைப்புச் சட்ட பசயல்்பாடடிற்்கான வதசிய 
சீராய்வு ஆமணயம் ஒன்மற அமைத்தது.
அரசின் ்பல்வவறு நிமல்கள், அவற்றிற்கிம்டவயயான 
பதா்டர்பு ைற்றும் ்பங்களிப்பு்கள் குறித்துப் புதிய 
வநாக்கத்வதாடு ஆராய ஏப்ரல் 2007ஆம் 
ஆணடு மூன்று உறுப்பினர்்கமைக ப்காண்ட  
M.M. பூஞ்சி தமலமையில் அப்வ்பாமதய அரசு ஓர் 
ஆமணயத்மத அமைத்தது.
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    ்கமலச்பசதாற்கள்
மு்கப்புமர Preamble the introduction to the constitution of India

சையச் சதார்பறற 
அரசு

Secular state a state which protects all religions equally

பதாகுபதாடு Discrimination unfair treatment of a person or group

நீதிப்்பரதாமை Writ written command of court

இமறயதாணமை Sovereignty supreme power or authority

பதாரம்பரியம் Heritage something handed down from one’s ancestors

்ன்னதாடசி Autonomy independence in one’s thoughts or actions

உ்டனடி Imminent coming up

பிர்க்டனம் Proclamation an announcement

ைதிப்பீடு

I.  சரியதான விம்டமயத 
்்ர்ந்ப்டுக்்கவும்.

1.  கீழ்காணும் வரிமசயில் 
’மு்கவுமர’ ்பற்றிய சரியான 
பதா்டர் எது?

அ)  குடியரசு, ஜனநாய்க, 
சையச் சார்்பற்ற, சைதர்ை, இமறயாணமை.

ஆ)  இமறயாணமை, சைதர்ை, சையச் சார்்பற்ற, 
குடியரசு, ஜனநாய்க.

இ)  இமறயாணமை, குடியரசு, சையச் சார்்பற்ற, 
சைதர்ை, ஜனநாய்க.

ஈ)  இமறயாணமை, சைதர்ை, சையச் சார்்பற்ற, 
ஜனநாய்க, குடியரசு.

2.  இந்திய அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர எத்தமன 
முமற திருத்தப்்பட்டது?

அ) ஒரு முமற  ஆ) இரு முமற
இ) மூன்று முமற  ஈ) எப்ப்பாழும் இல்மல

பதா்டச்சுருக்்கம்
�	அமைச்சரமவ திட்டககுழு 1946ன் கீழ அமைக்கப்்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சம்பயால் இந்திய 

அரசியலமைப்புச்  சட்டம் உருவாக்கப்்பட்டது.
�	இந்தியா ஒரு இமறயாணமை மிக்க, சைதர்ை, சையச்சார்்பற்ற, ஜனநாய்க, குடியரசு என இந்திய 

அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர கூறுகிறது.
�	’சிடடிசன்’ என்ற பசால் ‘சிவிஸ்’ என்ற இலத்தின் பசால்லிலிருந்து ப்பறப்்பட்டது. இதன் ப்பாருள் ஒரு ந்கர 

அரசில் வசிப்்பவர் என்்பதாகும்.
�	Dr. B.R. அம்வ்பத்்கரின் கூற்றுப்்படி 32வது சட்டப்பிரிவு 'அரசியலமைப்பின் இதயம் ைற்றும் ஆன்ைா' ஆகும்.
�	இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்்பம்ட ்க்டமை்கள், முன்னாள் வசாவியத் யூனியன் (USSR) 

அரசியலமைப்பிலிருந்து வசர்க்கப்்பட்டன.
�	2004ல் இந்திய அரசு பைாழி்கமை வம்கப்்படுத்த முடிவு பசய்து புதிய வம்க்கைா்க  பசம்பைாழி்கமை 

அறிவித்தது.
�	அரசியலமைப்பு ்பகுதி XX ல் 368வது சட்டப்பிரிவு, அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் பசய்வதில் 

அரசியலமைப்பு திருத்த நம்டமுமற்கள் ைற்றும் அது குறித்து நா்டாளுைன்றத்தின் அதி்காரங்கள் ்பற்றி 
விவரிககிறது.
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