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  இந்திய அரசமைப்பின் ப�ொருள், இயல்பு, முக்கியத்துவம் ஆகிய 
ப�ொருணமைகள் குறித்து இந்்த அலகு விவரிக்கின்்றது.

  இந்திய அரசமைப்பு ்தத்துவத்தின் உள்்ொரந்்த ந�ொக்கஙகம் இந்்த அலகு வழஙகுகி்றது.

  இந்்த அலகில் இந்திய அரசமைப்பு உருவொக்கத்தின் நைன்மைகம் மு்தன்மை�டுத்துகி்றது.

  அரசமைப்ம� உருவொக்கியவரகளுக்கு அரசமைப்பில் நசரப்�்தற்கும் உந்து்தலொகவும் இருந்்த 
மூல ஆ்தொரஙகம் அமையொ்ப்�டுத்துகி்றது.

  இந்திய அரசமைப்பின் சி்றப்புக்கூறுகம் இந்்த அலகு வி்க்குகி்றது.

  இந்்த அலகில் இந்தியொவில் பசயல்�டுகின்்ற மும்றயிலொன ைக்க்ொட்சியிமன 
ப்தளிவு�டுத்துகி்றது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

1
Leanpub

1.1  அரசமைப்பின் ப�ோருள், �ணிகள் 
ைறறும் முககியத்துவம்

கொலனி ஆட்சிக்கொலத்தில் உருவொன 
�ைது ந்தசியத்்தன்மை அரசியல் 
விடு்தமலக்கொக ைட்டுைல்லொைல் �ல்நவறு 
�குதிகளின் (பிற்கொலத்தில் ைொநிலஙகளின்) 
ஒருஙகிமைப்பு, அரசமைப்பு மையைொ்தல் 
(சட்ைைொ்தல்)  ைற்றும் ைக்க்ொட்சிையம் 
ஆகியவற்றுக்கொகவும் ந�ொரொடி வந்துள்்து.

இந்தியொ ஒரு �ண�ொட்டு நவற்றுமை 
பகொணை �ொடு என்்ற ந�ொதிலும் இந்தியரகள் 
அமனவரும் �ல வமககளில் ஒவபவொருவரும் 
ஒருவருக்பகொருவர சொரந்தும் 
ஒத்துமழப்புைனும் உள்்னர. இந்்த �ொட்டின் 
ைக்கள் அமனவரும் ஒருமைப்�ொட்டுைன் வொழ 
சில குறிப்பிட்ை அடிப்�மை விதிகள் ைற்றும் 
ஒழுஙகுமும்றகள் பகொணடிருப்�து 
அவசியைொகி்றது. இத்்தமகய விதிகள், 
ஒழுஙகுமும்றகள் இல்மலபயன்்றொல் 
ைக்க்ொட்சி நிமலத்திருக்கொது. அந்நிமலயில் 
ைக்களின் நிமல �ொதுகொப்�ற்்ற்தொக இருக்கும். 
கொலனிய ஆட்சிக்கொலத்தில் இந்தியொ 
ஆஙகிநலய அரசொல் பி்றப்பிக்கப்�ட்ை 
சொசனஙகள் (Charters), ஆட்சிக்குழு சட்ைஙகள் 
(council Acts), கொலனியொட்சிக்கொல இந்திய 
அரசொஙகச் சட்ைம் (Government of India act) 
ஆகியனவற்ம்ற அடிப்�மையொகக் பகொணநை 

இந்திய அரசமைப்பு

அ
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கு
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ஆ்ப்�ட்ைது. புதி்தொக எழுச்சிப�ற்்ற 
இந்தியொவின் இயக்கஙகளும் அ்தன் 
்தமலவரகளும் ஒரு வமரயறுக்கப்�ட்ை 
எழு்தப்�ட்ை புதிய அரசமைப்பின் 
அடிப்�மையில் புதிய இந்தியொ உருவொக்கப்�ை 
நவணடும் என்�ம்த விரும்பினர. மைய 
(ைத்திய) சட்ைைன்்றம் அரசமைப்பு நிரைய 
சம�யொக ைொற்்றப்�ட்ைது. ைொநிலஙகளின் 
(அரசுகளின்) ஒன்றியைொக, �ல் பிரிவுகளுக்கும் 
ஒருமைப்�ொட்டிமனயும் ஒருஙகிமைப்ம�யும் 
வழஙகும் கூட்ைொட்சிமய உருவொக்கும்  
வணைம் சமூகத்தில் நிலவும் �ல் அடுக்கு 
பிரிவுகள், வமகமைகள் ஆகியன 
அமனத்ம்தயும் ஒநர அரசொட்சியின் 
பகொமையின்கீழ் கூட்டிமைக்கும் வமகயில் 
புதிய அரசமைப்ம� முன்பைொழிய 
நவணடியிருந்்தது. 

ஒரு அரசமைப்பின் மிக முக்கியச் 
பசயல்�ொடு என்�து அந்்த அரசின் குடிைக்கள் 
அமனவருக்குள்ளும் அதிக�ட்சைொன 
ஒருஙகிமைப்ம� அனுைதிக்கக்கூடிய 
அடிப்�மை விதிகம் வழஙகுவது்தொன். ஒரு 
அரசு அமைக்கப்�ட்டு, அது ஆட்சி 
பசயவ்தற்கொன ந்தமவயொன விதிகம்க் 
பகொணை அமைப்பு்தொன் அரசமைப்பு 
என்�்தொகும். ஒரு அரசின் �ல �ொகஙகளுக்குத் 
ந்தமவயொன ஒதுக்கீடுகம் அரசமைப்பு 
வமரயறுக்கி்றது. இந்திய �ன்மைத்துவத்துக்கு 

பசயல�ோடு 

சிந்திககவும், இமைககவும், �கிரவும்

தமலப்பு :  அரசமைப்பு ‘�ொட்டின் அடிப்�மைச் 
சட்ைம்‘ என்று 
அமழக்கப்�டுகி்றது. 

இந்்த கருத்து குறித்து இரணடு அல்லது 
மூன்று ைொைவரகள் சிந்தித்து ்தஙக்து சக 
ைொைவர, இமை ைொைவர உைன் �கிரும் 
�டி ைொைவரகள் நகட்டுக் 
பகொள்்ப்�டுகி்றொரகள். வகுப்�ம்றயில் 
ஏந்தனும் இரணடு, மூன்று ைொைவரகளிைம் 
இது குறித்து ஆசிரியர நகள்விகள் 
எழுப்�லொம்.

ைொநிலஙகளின் ஒன்றியநை ந்தமவயொன்தொகும். 
இந்திய விடு்தமலப் ந�ொரொட்ை இயக்கஙகளும் 
ஒரு   ைக்க்ொட்சி வடிவிலொன அரசிமனநய 
விரும்பின. இ்தன்�டி �ொைொளுைன்்றநை �ைது 
அரசின் பகொள்மககம்யும் சட்ைஙகம்யும் 
முடிவு பசயகி்றது.

ஒரு சமூகத்தின் விருப்�ஙகம் 
நிம்றநவற்்றவும் ஒரு நீதி சமு்தொயத்துக்கொன 
வமரயம்றகம் உருவொக்கவும் 
அரசொஙகத்திற்கு அரசமைப்பு அதிகொரம் 
வழஙகுகி்றது. இந்திய அரசமைப்பின் 
�ொன்கொவது �ொகம் இந்திய சமூகத்தில் 
�ரவலொக நிலவும் �ல சிக்கல்கம் 
எதிரபகொள்ளும் சட்ைஙகம் அரசு 
உருவொக்கும்வமகயில் விதிகம்க் 
பகொணடுள்்து. ஒரு �ொட்டின் ைக்களின் 
அடிப்�மை அமையொ்ஙகம் அரசமைப்பு 
பவளிப்�டுத்துகி்றது. அரசமைப்பு 
உருவொக்கப்�டும் கொலகட்ைத்துக்கு முன்பு �ல 
இன, கலொச்சொர அமையொ்ஙகம் ஒரு 
சமு்தொயத்தின் ைக்கள் பகொணடிருக்கலொம்.  
அரசமைப்ம� முன்பைொழிந்து 
உருவொக்கப்�டும் அரசின் அடிப்�மைச் 
சட்ைஙகம் ஏற்றுக்பகொணை ஒரு அமைப்பு 
உருவொக்கப்�ட்ை பின்னர அந்�ொட்டின் ைக்கள் 
ஒநர அரசியல் அமையொ்த்ம்தக் 
பகொணடிருப்�ர. ஒரு ்தனி��ரின் இலக்குகள், 
அவொக்கள், சு்தந்திரம் ஆகியன ஒரு �ொட்டின் 
அரசமைப்பு ஒழுஙகு மும்றகளுக்கு 
இைக்கைொன்தொக அமைய நவணடும். ்தனது 
குடிைக்க்ொல் ஒருந�ொதும் மீ்றப்�ைொ்த சில 
குறிப்பிட்ை அடிப்�மைச் சட்ைஙகம் ஒரு 
அரசமைப்பு முன்பைொழிகி்றது. ஒரு �ொட்டின் 
ைக்களின் சில குறிப்பிைத்்தக்க அடிப்�மை 
உரிமைகம் ஒரு அரசமைப்பு �ொதுகொக்கி்றது. 
ஒரு �ொட்டின் அமனத்து குடிைக்கம்யும் ஒரு 
அரசமைப்பு �ொதுகொக்கி்றது. ஒரு �ொட்டின் 
ைத்திய அரசுக்கும் அந்�ொட்டின் ைொநில 
அரசுகளுக்கும் இமைநயயொன உ்றவிமனயும், 
�ல்நவறு ைொநிலஙகளுக்கிமைநயயொன 
உ்றவிமனயும் பகொணை ஒரு சட்ைகத்திமனயும் 
அது உருவொக்குகி்றது. உலகின் 
அரசமைப்புகளில் ப�ரும்�ொன்மையொனமவ 
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எழு்தப்�ட்ை ஆவைஙக்ொகக் 
கொைப்�டுகின்்றன; அமவ �ல பிரிவுகள், 
�ட்டியல்கம்க் பகொணடுள்்ன. இஙகிலொந்து 
அரசில் கொைப்�டுவது ந�ொன்று அரசமைப்ம� 
ஒநர ஆவைைொகக் பகொணடிரொ்த சில 
அரசுகளும் உள்்ன. இஙகிலொந்து அரசொனது 
ஏரொ்ைொன வழக்கஙகள், உைன்�ொடுகள் 
ைற்றும் வரலொற்று முன்னு்தொரைஙகள் 
ஆகியனவற்றின் ப்தொகுப்�ொக �ல 
அஙகஙகம்க் பகொணை அரசமைப்பிமனக் 
பகொணடுள்்து.

உருவோககம்

ஓர அரசமைப்பு எவவொறு 
�மைமும்றக்கு வந்்தது, அம்த யொர 
உருவொக்கியது, அ்தன் அதிகொர அமைப்புகம் 
என்ன என்�ன ந�ொன்்ற ்தகவல்கள் 
’அரசமைப்பு உருவொக்கம்’ என்்ற ப�யரொல் 
குறிக்கப்�டுகி்றது. உ்தொரைைொக, அபைரிக்க 
ஐக்கிய ைொநிலஙகளின் அரசின் அரசமைப்பு 
அஙகு ந்தசிய இயக்கம் பவற்றியமைந்்தம்தத் 
ப்தொைரந்து உருவொக்கப்�ட்ைது. ைக்கள் 
பிரதிநிதிகம்க் பகொணை ஒரு அரசமைப்பு 
நிரையசம�யொல் உருவொக்கப்�ட்ை 
சட்ைப்பூரவ அரசமைப்பு என்்ற சி்றப்பு, இந்திய 
அரசமைப்புக்கு உணடு. விடு்தமலயின் ந�ொது 
�ொட்டில் இருந்்த ைக்கள் பிரிவுகளில் 
ப�ரும்�ொன்மைநயொரின் ஒருமித்்த கருத்ம்த 
இந்திய அரசமைப்பு பிரதி�லிக்கி்றது. 

ை்தச்சொரபின்மை 
ந க ொ ட் � ொ ட் டி ம ன 
பின்�ற்்றொ்த அரசு 
ை்தச்சொரபு அரசு 
எனப்�டும். ை்த சொரபு 

அரசு என்�து ஒரு ை்தத்திமன அரசு 
ை்தைொகக் பகொணடிருக்கும். அந்்த அரசின் 
உயர �்தவிகள் அமனத்தும் அரசு ை்தத்ம்த 
பின்�ற்றுநவொருக்கு ைட்டும் 
ஒதுக்கப்�ட்டிருக்கும். ை்தச்சொரபு அரசு 
உ்தொரைஙகள் �ொகிஸ்தொன், வொடிகன் 
�கரம் ந�ொன்்றமவ ஆகும்.

ைதசசோர்பு அரசு

அரசமைப்ம� ப�ொதுவொக்பகடுப்புக்கு விட்டு 
அஙகீகொரம் ப�ற்்ற நிகழ்வுகள் சில �ொடுகளில் 
�மைப�றுகின்்றது. 

ப�ோதுவோகபகடுப்பு

சட்ைைன்்றஙகளில் ைக்கள் 
பிரதிநிதிக்ொல் விவொதிக்கப்�ட்டு 
நிம்றநவற்்றப்�டுவ்தற்கு ைொ்றொக ஒன்று 
அல்லது �ல நகள்விகளின் ப்தொகுப்பின் மீது 
வொக்கொ்ரகளின் ஒப்பு்தல்ப�்ற ந�ரடி 
வொக்பகடுப்பு �ைத்துவது ப�ொதுவொக்பகடுப்பு 
ஆகும். அரசின் ஒரு ்தரப்�ொல் நகள்விக்கு 
உட்�டுத்்தப்�டும் ப�றிசொர சிக்கல்கள் குறித்து 
முடிபவடுப்�்தற்கும், ்தனி��ரகள் 
முடிபவடுத்துக்பகொள்் விட்டுவிடுவந்த 
சி்றந்்தது என நிமனக்கும் உள்ளூர சிக்கல்கள் 
குறித்தும் ப�ொதுவொக்பகடுப்பு மும்ற 
�யன்�டுத்்தப்�டுவது உணடு. ஒரு சட்ைப்பூரவ 
ஏற்�ொைகவும், ்தனி��ருக்கு ப�ொதுைக்கள் 
அளிக்கும் அஙகீகொரைொகவும் முழு அதிகொரம் 
வழஙகப்�டுவ்தற்கு ஒப்பு்தலொகவும் ப�ொது 
வொக்பகடுப்பு �ொரக்கப்�டுகி்றது. 

இந்திய அரசமைப்பு அல்லது பின்னர 
பகொணடுவரப்�ட்ை திருத்்தஙகளில் 
ஒன்ந்றொகூை இதுவமர ப�ொதுவொக்பகடுப்புக்கு 
விைப்�ட்ைதில்மல. இந்திய ைக்க்ொட்சி 
மும்றயில் இது ஒரு பின்னமைவொக  
�ொரக்கப்�ைலொம் என்்ற ந�ொதிலும் 
அவவப்ந�ொது உருவொகிய சூழ்நிமலகள் 
ப�ொதுவொக்பகடுப்ம� நகொரக்கூடிய 
அ்வுக்குச் பசல்லவில்மல என்�தும் 
உணமை. இ்தன் ப�ொருத்்தப்�ொட்டிமன அறிய 
சுவிட்சரலொந்து �ொட்டின் ப�ொது 
வொக்பகடுப்புமும்றமய ஆயவது 
�யனுள்்்தொக அமையும்.

ஓர் அரசமைப்பின்  அம்சஙகள்

ஒரு சி்றந்்த அரசமைப்பு என்�து 
சமூகத்தின் அமனத்து பிரிவுகளின் 
எதிர�ொரப்புகளுக்கும் இைைளிப்�்தொக இருக்க 
நவணடும். ை்தம், சொதி, பைொழி அடிப்�மையில் 
�ொகு�ொடு பகொணை அரசமைப்புகள் �ொட்டின் 
அமனவரொலும் ஏற்கப்�ைொைல் ந�ொகலொம். 
அரசமைப்பின் அடிப்�மைச் சட்ைவிதிகந் 
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அ்தன் ்தன்மைமய பவளிப்�டுத்துகின்்றன. ்தன் 
குடிைக்கள் அமனவருக்கும் 
சு்தந்திரத்திமனயும், சைத்துவத்திமனயும் 
�ொதுகொக்கும் எந்்த அரசமைப்பும் 
பவற்றிகரைொன்தொகும். 

இந்தியோவில ைதசசோர்பின்மை

இந்திய அரசமைப்பின் 42வது 
திருத்்தச்சட்ைம், அரசமைப்பின் முகப்புமரயில் 
கூ்றப்�ட்டுள்் ‘இம்றயொணமை பகொணை 
குடியரசு’ என்�ம்த ‘இம்றயொணமை, 
சை்தரைம், ை்தச்சொர�ற்்ற ைக்க்ொட்சி குடியரசு’ 
என்றும் ‘�ொட்டின் ஒற்றுமை’ என்்ற 
பசொற்ப்றொைமர ‘�ொட்டின் ஒற்றுமை ைற்றும் 
ஒருமைப்�ொடு’ என்றும் விரிவு�டுத்தியது. 
ை்தச்சொரபின்மை, சை்தரைம் ஆகிய 
பகொள்மககள் அரசமைப்பின் பிரிக்கமுடியொ்த 
ப�றி என்�ம்த வலியுறுத்தும் வமகயில் 
முந்�ொள் பிர்தைர இந்திரொ கொந்தி 1976இல் 
ந்தசிய அவசரநிமலக் கொலத்தில் இந்்த 42-
வது திருத்்தத்ம்தக் பகொணடு வந்்தொர. 

ஒரு ்தனி��ர அல்லது ஒற்ம்ற 
நிறுவனத்திைம் அமனத்து அதிகொரஙகளும் 
குவிக்கப்�ட்ைொல் ்தவ்றொகப் �யன்�டுத்்தப்�ை 
வழிநயற்�டும் என்�்தொல் ஒரு சி்றந்்த 
அரசமைப்பில் அதிகொரஙகள் ்தனி ��ரிைநைொ 
ஒற்ம்ற நிறுவனத்திைநைொ 
குவிக்கப்�டுவதில்மல. இ்தமனபயொட்டி �ல 
அமைப்புகளுைன் �கிரந்து பகொள்ளும் 
வமகயில் பிரித்து வழஙகப்�ட்டு 
சைநிமலப்�டுத்தும் மும்ற பின்�ற்்றப்�டுகி்றது. 

இந்திய அரசமைப்பு அதிகொரஙகம் 
சட்ைைன்்றம், நிரவொகம், நீதித்தும்ற ந�ொன்்ற 
நிறுவனஙகள் இமைநய கிமைைட்ைைொக 
�கிரந்து வழஙகுகி்றது. இ்தன் மூலம் எந்்த ஒரு 
நிறுவனமும் பி்றழ்வது ்தடுக்கப்�டுவதுைன் 
அ்தன் பவற்றிமயயும் நிமலத்்த ்தன்மைமயயும் 
விரிவு�டுத்துகி்றது. இந்திய அரசமைப்பு அதிக 
இறுக்கைொன ்தன்மையும் பகொணைதுமில்மல; 
அதிக ப�கிழ்வுத் ்தன்மையும் பகொணைதில்மல; 
அ்தன் ைொ்றொ்த அடிப்�மை அமைப்பு ைற்றும் 
அதில் நைற்பகொள்்ப்�ட்ை திருத்்தஙகள் 
மூலம் இது பவளிப்�டுகி்றது. சி்றப்�ொக எழுதி 

வடிவமைக்கப்�ட்ை ஒரு அரசமைப்பு என்�து 
அ்தன் உட்கரு ைதிப்பீடுகம்த் 
்தக்கமவத்துக்பகொணநை ைொறும் சூழல்களுக்கு 
ஏற்� ைொற்றிக்பகொள்்த்்தக்க்தொகும். �ைது 
அரசமைப்பு ப�ருக்கடிமிக்க ்தருைஙகளிலும் 
பசயல்�டுவம்த அரசமைப்ம� உருவொக்கிய 
நைம்தகள் உறுதிபசயதுள்்னர. 

அரசமைப்பின்  தயோரிப்புப் �ணிகள்

அரசமைப்பு நிரையசம� 
உறுப்பினரகள் அரசமைப்பிமன எழுதினர. 
அரசமைப்பு நிரையச் சம�யின் மு்தல் கூட்ைம் 
9 டிசம்�ர 1946 அன்று கூடியது. �ொகிஸ்தொன் 
பிரிவிமனக்குப் பின்னர மீ்தமுள்் 
இந்தியொவுக்கொன அரசமைப்பு நிரையச் சம� 
14 ஆகஸட் 1947 அன்று மீணடும் கூடியது. 
அன்ம்றய ைொகொைச் சட்ைைன்்றஙகளின் 
உறுப்பினரகந் அரசமைப்பு நிரையச் சம� 
உறுப்பினரகம் ைம்றமுக வொக்பகடுப்பின் 
மூலம் ந்தரந்ப்தடுத்்தனர. 

நகபினட் மிஷன் என அமழக்கப்�ட்ை 
பிரித்்தொனிய அமைச்சரமவக் குழு 
முன்பைொழிந்்த திட்ை ஆஙகிநலய அரசின் 
அடிப்�மையில் அரசமைப்பு நிரையசம� 
உறுப்பினரகள் வரிமச அமைந்்தது.   

(புமகப்�ை வி்க்கம்: இந்திய அரசமைப்பு 
நிரையசம�யின் வமரவு குழு உறுப்பினரகள், 
பிப்ரவரி, 1948: அைரந்திருப்ந�ொர – இைமிருந்து: 
என். ைொ்தவ ரொவ, மசயத் முஹைது சொதுல்லொ, 
ைொக்ைர. பி. ஆர. அம்ந�த்கர, சர அல்லொடி 
கிருஷைசொமி, சர பி. என். ரொவ, நிற்ந�ொர, 
இைமிருந்து: எஸ. என். முகரஜி, ஜூகல் 
கிநஷொர கணைொ, நகவல் கிருஷைொ.)

அன்ம்றய ைொகொைஙகள், சுந்தச 
அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில் 
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இருந்து அ்தன் ைக்கள்ப்தொமகக்கு ஏற்்ற�டி 
�த்து லட்சத்துக்கு ஒருவர எனும் விகி்தத்தில் 
உறுப்பினரகள் ஒதுக்கீடு பசயயப்�ட்ைனர. 
இ்தன்�டி, ைொகொைஙகளில் இருந்து 292 
உறுப்பினரகளும் சுந்தச அரசுகளிைம் இருந்து 
93 உறுப்பினரகளும் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ைனர.

ஒவபவொரு ைொகொைத்திற்கும் மூன்று 
மு்தன்மை சமு்தொயஙக்ொன இந்து, முஸலிம், 
சீக்கியர ஆகிய சமு்தொயஙகளின் 
ைக்கள்ப்தொமக விகி்தத்தில் இைம் 
ஒதுக்கப்�ட்ைது. 

இந்்த உறுப்பினரகள் அந்்தந்்த 
ைொகொைத்துக்கு ைொற்்றத்்தக்க வொக்கு 
ஒதுக்கப்�ட்ை எணணிக்மகயின்�டி ஒற்ம்ற 
ைொற்று வொக்கு அடிப்�மையிலொன விகி்தொச்சொர 
பிரதிநிதித்துவ மும்றயில்  
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ைனர. சுந்தச அரசுகள் 
்தஙகள் �குதியிலிருந்து உறுப்பினரகம் 
ைக்கள் ப்தொமக விகி்தத்துக்நகற்� ்தொஙகந் 
ந்தரவுபசயதுபகொள்ளும் மும்றமய உருவொக்க 
அனுைதிக்கப்�ட்ைது. 

அரசமைப்பு  நிர்ையசம�  உருவோககம்

284 உறுப்பினரகள் 26.11.1949 அன்று 
அரசமைப்பிமன ஏற்று மகபயொப்�மிட்டு 
அரசமைப்ம� நிம்றநவற்றினர.

ஆசசோர்யோ  
நே. பி. கிரு�ளோனி

ரோநேந்திர 
பிரசோத்

  அரசமைப்பு நிரையச்சம� மு்தல் கூட்ைம் 
1946 டிசம்�ர 9 அன்று 11 ைணி அ்வில் 
புதுதில்லி, அரசமைப்பு அரஙகில் கூடியது. 
அன்ம்றய கூட்ைத்தின் மு்தல் 
கூட்ைப்ப�ொருள்: ‘்தற்கொலிகத் ்தமலவர 
ந்தரவு’ ஆகும். ஆச்சொரய  
நஜ. பி. கிரு�்ொனி (ஐக்கிய ைொகொைம் : 
ப�ொது) அவரகள் ைொக்ைர சச்சி்தொனந்்த 
சின்ஹொமவ ்தற்கொலிகத் ்தமலவரொகத் 
்தமலமைநயற்று �ைத்தும்�டி 
நகட்டுக்பகொணைொர. 

  அரசமைப்பு நிரையசம�யின் இறுதி 
நிகழ்வொன அரசமைப்புற்கு ஒப்பு்தல் 
்தருவ்தற்கொக சம� 24. 01. 1950 அன்று 
கூடியது. ைொக்ைர ரொநஜந்திர பிரசொத் 
்தமலமைநயற்்றொர. 

  9 டிசம்�ர 1946 மு்தல் 24 ஜனவரி, 1950 
வமர அரசமைப்பு நிரையச்சம�யில் 
நிகழ்ந்்த விவொ்தஙகளின் ப்தொகுப்பு 12 
ப்தொகுதிகம்க் பகொணை்தொகும்.  

1.2  இந்திய அரசமைப்பின் மூல 
ஆதோரஙகள் 
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இந்திய அரசோஙகச சட்டம், 1935

கூட்ைொட்சி விதிகள், ஆளு�ர �்தவி, நீதித்தும்ற, ப�ொதுத் ந்தரவொமையஙகள், ப�ருக்கடிகொல 
விதிகள், நிரவொக விவரஙகள் ஆகியன இந்திய அரசொஙகச் சட்ைம், 1935-லிருந்து 
எடுத்துக்பகொள்்ப்�ட்ைன. அமவ பின்வருைொறு:

�ோடு அரசமைப்பு

பிரிட்டன்
�ொைொளுைன்்ற அரசு, ஒற்ம்றக் குடியுரிமை, சட்ைத்தின் ஆட்சி, 
�ொைொளுைன்்ற பசயல்மும்றகள். இமைக்கொல ்தமையொமைகள்

அபைரிகக 
அரசமைப்பு

அடிப்�மை உரிமைகள், நீதி சீரொயவு, குடியரசுத்்தமலவர மீ்தொன �்தவிநீக்க 
தீரைொனம், உச்ச நீதிைன்்ற, உயர நீதிைன்்ற நீதி�திகள், குடியரசுத் 
துமைத்்தமலவர  ந�ொன்ந்றொமர �்தவி நீக்கம் பசயயும்  மும்ற

அயர்லோந்து அரசின் வழிகொட்டு ப�றிமும்றகள் 

கன்டோ
ஒரு வலுவொன ைத்திய அரசுைன் கூடிய கூட்ைொட்சி, ைத்திய அரசிைம் 
இ்தர அதிகொரஙகள், ப�ொதுப் �ட்டியல், ைத்திய அரசொல் ைொநில ஆளு�ர 
நியைனம், உச்சநீதிைன்்றத்தின் அறிவுமர அதிகொர வரம்பு

ஆஸ்திநரலியோ
வணிகம், வரத்்தக சு்தந்திரம், �ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளின் 
கூட்டுக்கூட்ைம் 

பேர்ைனி பவயைர் 
அரசமைப்பு ப�ருக்கடிநிமல கொலத்தில் அடிப்�மை உரிமைகள் �றிப்பு

நசோவியத் யூனியன்
அடிப்�மைக் கைமைகள், முகப்புமரயில் (சமூக, ப�ொரு்ொ்தொர, 
அரசியல்) நீதியின் ைொணபுகள், அடிப்�மைக் கைமைகள். (42வது 
திருத்்தத்தில் உறுதி�டுத்்தப்�ட்ைது.)

பிரோன்சு குடியரசு, முகப்புமரயில் சு்தந்திரம், சைத்துவம், சநகொ்தரத்துவம்

பதன் ஆப்பிரிககோ
அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் பசயல்மும்ற, ைொநிலஙக்மவ 
உறுப்பினரகள் ந்தரவு 

 �ப்தொகுதி 1 – 9 டிசம்�ர மு்தல் 23 டிசம்�ர 
1946 வமர

 �ப்தொகுதி 2 – 20 ஜனவரி மு்தல் 25 ஜனவரி 
1947 வமர

 �ப்தொகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் மு்தல் 2 நை 1947 
வமர

 �ப்தொகுதி 4 – 14 ஜூமல மு்தல் 31 ஜூமல 
1947 வமர

 �ப்தொகுதி 5 – 14 ஆகஸட் மு்தல் 30 
ஆகஸட்1947 வமர

 �ப்தொகுதி 6 – 27 ஜனவரி 1948

 �ப்தொகுதி 7 – 4 �வம்�ர 1948 மு்தல் 8 ஜனவரி 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 8 – 16 நை மு்தல் 16 ஜூன் 1949 
வமர

 �ப்தொகுதி 9 – 30 ஜூமல மு்தல் 18 பசப்ைம்�ர 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 10 – 6 அக்நைொ�ர மு்தல் 17 
அக்நைொ�ர 1949 வமர

 �ப்தொகுதி 11 – 14 �வம்�ர மு்தல் 26 �வம்�ர 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 12 – 24 ஜனவரி 1950 
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இறுதி�டுத்்தப்�ட்ை, திருத்்தப்�ட்ை வமரவு 1949 
�வம்�ர 26 அன்று ஏற்கப்�ட்ைது.

1.3  இந்திய அரசமைப்பின் 
சி்றப்பியலபுகள்

நீளைோன எழுதப்�ட்ட அரசமைப்பு: இந்திய 
அரசமைப்பு்தொன் உலகிநலநய நீ்ைொன 
எழு்தப்�ட்ை அரசமைப்�ொகக் கரு்தப்�டுகி்றது. 
ைொநிலஙகள், ைத்திய அரசு ைற்றும் அவற்றுக்கு 
இமையிலொன உ்றவுகள் குறித்்த �ல்நவறு 
விதிகம் பகொணடுள்்து. �ைது 
அரசமைப்ம� உருவொக்கிய நைம்தகள் 
உலகின் �ல அரசமைப்பு ைற்றும் �ல்நவறு 
மூலஙகளிலிருந்து �ம் அரசமைப்ம� 
உருவொக்கியுள்்னர. ்தனி��ர உரிமைகம் 
அடிப்�மை உரிமைக்ொகவும், அரசுக் 
பகொள்மகயின் வழிகொட்டு 
ப�றிமும்றக்ொகவும், நிரவொகச் பசயல்மும்ற 
விவரஙகள் என விரிவொகவும் 
�ட்டியலிைப்�ட்டுள்்ன. 

இறுககம், ப�கிழ்வுத் தன்மை இரண்டும் 
பகோண்்ட தனித்துவம்: அ்தன் அைலொக்கச் 
பசயல்மும்றகளின் அடிப்�மையில் 
இறுக்கமும் ப�கிழ்வும் பகொணை்தொக இந்திய 
அரசமைப்பு அமழக்கப்�ைலொம்.

இம்றயோண்மை, சைதர்ைம், ைதசசோர்பின்மை, 
ைககளோடசி, குடியரசு 

வயதுவந்்த அமனவருக்கும் வொக்குரிமை 
வழஙகப்�ட்டு ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் ைக்கள் 
பிரதிநிதிகள் மூலம் ைக்கந் இந்தியொமவ 
ஆள்கி்றொரகள். இந்தியொ ஒரு இம்றயொணமை 
பகொணை அரசு என்்றொல் ்தனது உள்�ொட்டு, 

பவளி�ொட்டு விவகொரஙகம் எந்்தவி்தைொன 
பவளி அம்சஙகளின் ்தமலயீடு இன்றி 
நிரவகிக்கும் என்�து ப�ொரு்ொகும். இந்திய 
அரசமைப்பில் சை்தரைம் என்்ற பசொல் 42-வது 
திருத்்தச்சட்ைம் மூலம் இமைக்கப்�ட்டுள்்து. 
இந்தியொமவப் ப�ொருத்்தப்�ொட்டில் சை்தரைம் 
என்�து ைக்க்ொட்சி வழியில் �ரிைொைத்துவம், 
அஹிம்மச ஆகிய மும்றகம்க் மகயொணடு 
சை்தரைம் சமூக இலக்குகம் எட்டுவ்தொகும். 
இந்தியொவில், சை்தரைம், மு்தலொளித்துவம் 
ஆகிய ப�ொரு்ொ்தொரஙகள் இமைந்்த கலப்புப் 
ப�ொரு்ொ்தொர மும்ற கமைப்பிடிக்கப்�டுகி்றது. 
இந்தியொமவ ப�ொறுத்்தவமர ை்தச்சொரபின்மை 
என்�து இந்தியொவில் அரசு ை்தம் என 
ஒன்றில்மல; அமனத்து ை்தஙகளும் சைைொக 
அஙகீகரிக்கப்�ட்டுள்்ன என்�்தொகும். 
இந்தியக் குடியரசு என்�து இந்தியொவில் 
முடியரசு மூலைொக அல்லொைல் ந்தர்தல் 
மூலைொக அரசின் ்தமலவர 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர என்�்தொகும். 

�ோ்டோளுைன்்ற ஆடசி மும்ற

அமைச்சரமவ குழு பசயல்�ொடுகம்  
�ொைொளுைன்்றம் கட்டுப்�டுத்துவ்தொல் 
�ொைொளுைன்்ற ஆட்சிமும்ற என 
அமழக்கப்�டுகி்றது. �ொைொளுைன்்ற மும்ற 
அரசில் நிரவொகம் �ொைொளுைன்்றத்துக்குக் 
கட்டுப்�ட்ைது; �ொைொளுைன்்றத்தில் 
ப�ரும்�ொன்மை உறுப்பினரகள் ஆ்தரவு 
இருக்கும்வமர அந்்த அரசு நீடிக்கும். 
குடியரசுத்்தமலவர �்தவிக்கொலம் ஐந்து 
ஆணடுகள் ஆகும். இக்கொலகட்ைத்தில் அவநர 
நிரவொகத் ்தமலவரொகவும் அரசமைப்புத் 
்தமலவரொகவும் பசயல்�டுவொர. 
இருந்்தந�ொதும் பிர்தைநர உணமையொன 
நிரவொகத் ்தமலவர ஆவொர; அமைச்சரமவக் 
குழுவுக்கு ்தமலமை வகிப்�ொர; 
அமைச்சரமவக்கு ைக்க்மவ �ல்நவறு 
ப�ொறுப்புகம் வழஙகியுள்்து. 

ஒறம்றக குடியுரிமை

இந்திய அரசமைப்பு ஒற்ம்றக் குடியுரிமை 
வழஙகுகி்றது; ஒன்றிய அரசு வழஙகும் 
குடியுரிமைநய அமனத்து 
ைொநிலஙகளுக்குைொனது. 
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வயது வந்நதோர் வோககுரிமை

’ஒரு ��ர, ஒரு வொக்குரிமை’ எனும் 
நகொட்�ொட்டின் அடிப்�மையில் வயதுவந்ந்தொர 
அமனவருக்கும் ஒநர சீரொன வொக்குரிமை 
அளிக்கப்�ட்டுள்்்தன் மூலம் இந்தியொவில் 
அரசியல் சைத்துவத்ம்த இந்திய அரசமைப்பு 
்தனது குடிைக்களுக்கு வழஙகியுள்்து. 18 
வயது நிம்றவமைந்ந்தொர ந்தர்தலில் 
வொக்களிக்கும் ்தகுதி ப�றுகி்றொரகள். 
ந்தர்தலில் வொக்களிப்�தில் இந்திய குடிைக்கள் 
இமைநய சொதி, ை்தம், �ொல், இனம் அல்லது 
்தகுதி அடிப்�மையில் எந்்தவி்தைொன �ொகு�ொடும் 
கமைப்பிடிக்கப்�டுவதில்மல. 

சுதந்திரைோன, ஒருஙகிமைந்த நீதி அமைப்பு

இந்தியொவில் இயஙகும் நீதி அமைப்பு 
அ்தன் பசயல்�ொடுகளில் நிரவொகத் ்தமலயீநைொ 
அல்லது �ொைொளுைன்்ற, சட்ைைன்்றஙகளின் 
்தமலயீநைொ இல்லொைல் இயஙகும் ஒரு 
்தன்னொட்சி அமைப்�ொகும். ஒருஙகிமைந்்த 
இந்திய நீதி அமைப்பில் உச்ச நீதிைன்்றம் 
்தமலமை அமைப்�ொகவும் அ்தன் கீநழ  
உயர நீதிைன்்றஙகள், கீழமை நீதிைன்்றஙகள், 
துமை நீதிைன்்றஙகள் எனவும் 
இயஙகுகின்்றன. 

அடிப்�ம்ட உரிமைகள்

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
சட்ைஙகளில் குறிப்பிைத்்தக்க அம்சஙகள் 
அடிப்�மை உரிமைகள் ஆகும். அமவ மீ்றப்�ை 
முடியொ்தமவ. ப�ருக்கடி நிமல கொலஙகளில் 
சிலகுறிப்பிட்ை அடிப்�மை உரிமைகம் (20-
வது, 21-வது ்தவிர) விலக்கி மவக்கலொம். 
அப்ந�ொது, அசொ்தரைைொன 
கொரைஙகளுக்கொகத் திருத்்தப்�ைலொம். 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�டும் ந�ொது 
நீதிைன்்றஙகள் ்தமலயிட்டு அவற்றிமன 
பசயல்�டுத்துகி்றது. 

‘கலவி உரிமை’
இந்திய அரசமைப்பின்  

(82-வது திருத்்தம்) 2002, இந்திய அரசமைப்பு 
உறுப்பு 21 அ-வில், 6 மு்தல் 14 வயதுவமரயொன 
அமனத்துச் சி்றொரகளுக்கும் இலவச, கட்ைொயக் 
கல்வி வழஙகுவம்த அடிப்�மை உரிமையொக 

இமைத்துள்்து. இம்த 
அைலொக்கும்வமகயில் ைொநிலஙகள் விதிகம் 
வகுத்துக்பகொள்்லொம். சி்றொர இலவச 
கட்ைொயக் கல்வி சட்ைம், 2009, அரசமைப்பு 
உறுப்பு 21-அ கீழ் வழஙகப்�டும் அடிப்�மை 
உரிமைகம் நிம்றநவற்றும் வணைம் 
இயற்்றப்�ட்ைது. இ்தன்�டி, ஒவபவொரு 
குழந்ம்தயும் நிம்றவு்தரும் வணைம் 
அடிப்�மைக் கல்விமய முழு ந�ரம் ப�்ற 
உரிமைபகொணடுள்்து; அடிப்�மைக் 
கல்விக்குரிய அடிப்�மை விதிகள் ைற்றும் 
்தரஙகளின்�டி அடிப்�மை �ள்ளிக் கல்வி 
சைத்துவைொக வழஙகப்�ை நவணடும். 

அரசின் வழிகோடடு ப�றிகள்

அரசொட்சி ப்தொைர�ொக அரசு கமைபிடிக்க 
நவணடிய வழிகொட்டு ப�றிகள் இந்திய 
அரசமைப்பின் �ொன்கொவது �குதியில் அரசு 
பகொள்மகக்கொன வழிகொட்டு ப�றிகள் எனும் 
்தமலப்பின் கீழ் இைம் ப�ற்றுள்்ன.

அடிப்�ம்டக க்டமைகள்

42-வது திருத்்தத்தின் வொயிலொக 
அடிப்�மைக் கைமைகள் நசரக்கப்�ட்டுள்்ன. 
அரசமைப்பு �குதி IVஅ உறுப்பு 51அ-வில் 
வழஙகப்�ட்டுள்் அடிப்�மைக் கைமைகள் 
ஒவபவொரு இந்தியனும் பின்�ற்்ற நவணடிய 
அ்றக் கைமைகள் ஆகும்.

கூட்டோடசி அலலது ஒறம்றயோடசி

இந்தியொ சிம்தக்க முடியொ்த ஒன்றியமும் 
(ைத்திய அரசும்) சிம்தக்கத்்தக்க ைொநிலஙகளும் 
பகொணை ஆட்சி மும்றயொகும். அ்தொவது 
ப�ருக்கடிநிமல கொலத்தில் ஒற்ம்ற ஆட்சி 
குைொம்சம் பகொணைது என்�து இ்தன் 
ப�ொரு்ொகும். ஒன்றியம் முழுமையொன 
கூட்ைொட்சி என்று கூ்றமுடியொது. ஆனொல், 
கிட்ைத்்தட்ை கூட்ைொட்சி மும்ற என்று கூ்றலொம். 
வடிவத்தில் கூட்ைொட்சி அமைப்ம�க் 
பகொணடிருந்்தொலும் இந்திய அரசமைப்பு பி்ற 
கூட்ைொட்சி மும்றகள் ந�ொன்்ற்தல்ல. ஒற்ம்றயொட்சி 
மும்ற, கூட்ைொட்சி மும்ற இரணடும் பகொணை, 
இரணமையும் ந�ரம், சூழல் ந�ொன்்ற 
ந்தமவக்நகற்� �யன்�டுத்திக் பகொள்்த்்தக்க 
ஆட்சிமும்றமயக் பகொணடுள்்து. 
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நீதி சீரோயவு சைநிமல �ோ்டோளுைன்்ற 
நைலோதிககம் 

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�ைொைல் 
கணகொணிப்�திலும் �ொைொளுைன்்ற நிரவொகச் 
பசயல்�ொடுகளில் ந்தமவப்�ட்ைொல் 
்தமலயிடுவதிலும் நீதித்தும்றக்கு சு்தந்திரம் 
வழஙகப்�ட்டுள்்து இது இந்திய 
அரசமைப்பின் சி்றப்புக்கூறுகளில் ஒன்று 
ஆகும். நீதி அமைப்பும், �ொைொளுைன்்றமும் 
ஒன்றுக் பகொன்று சைைொக நைலொதிக்க ்தன்மை 
பகொணைமவ. உச்ச நீதிைன்்ற உத்்தரமவநய 
அல்லது தீரப்ம�நய �ொைொளுைன்்றத்தில் 
இயற்்றப்�ட்ை சட்ைஙகளின் அடிப்�மையில் 
உச்ச நீதிைன்்றநை ைறு�ரிசீலமன பசயயலொம். 
அந்தந�ொல், �ொைொளுைன்்றத்தில் இயற்்றப்�ட்ை 
சட்ைம் அரசமைப்பின் அடிப்�மை 
்தத்துவத்திற்கு முரைொக இருந்்தொல், அம்த 
பசல்லொ்த்தொக்கும் அதிகொரம், நீதி சீரொயவு 
எனப்�டும்.

இந்தியக குடியுரிமை

 ஒரு �ொட்டின் சட்ைப்பூரவ உறுப்பினரகள் 
யொர என்�ம்த அமையொ்ம் கொண�து 
குடியுரிமை ஆகும். இந்திய அரசமைப்பு 
ஏற்கப்�ட்ைம்தத் ப்தொைரந்து, குடியுரிமைச் 
சட்ைம், 1955, குடியுரிமை ப�று்தல் ைற்றும் 
உறுதிப்�டுத்்தமல ஒழுஙகு�டுத்துகி்றது. 
பி்றப்பு, வொரிசு, �திவு, இயற்மகவயப்�டுத்்தல் 
ைற்றும் ஒரு �குதியில்  ப்தொைரந்து வசித்்தல் 
ஆகிய வழிகளில் குடியுரிமை ப�்ற இந்திய 
அரசமைப்பு வழிவமக வழஙகுகி்றது. 
குறிப்பிட்ை சூழ்நிமலகளில் குடியுரிமைமய 
விலக்கிக்பகொள்்வும் ரத்துபசயயவும் 
விதிகள் வழஙகப்�ட்டுள்்ன. இந்தியொவின் 
அயல்�ொட்டு குடிைக்கள் �திவுமும்றகளும், 
அவரகள் உரிமைகளும் அரசமைப்பில் 
வழஙகப்�ட்டுள்்ன. 

2015, பிப்ரவரி 27 அன்று ைக்க்மவயில் 
ைத்திய உள்தும்ற துமை அமைச்சரொல் 
அறிமுகம் பசயயப்�ட்ை குடியுரிமைகள் 
சட்ைவமரவு, 2015, குடியுரிமைச் சட்ைம், 
1955இல் திருத்்தஙகள் பகொணடுவந்துள்்து.

�திவு அல்லது இயல்புரிமை மும்றயில் 
இந்திய குடியுரிமை நகொரி விணைப்பிக்கும் 
��ர குறிப்பிட்ை ்தகுதிகம் நிம்றவுபசய்தொல் 
அவருக்கு குடியுரிமை வழஙகப்�டும். 
இந்தியொவில் ப்தொைரந்து குடியிருந்்தொநலொ 
அல்லது அரசுப்�ணியில் 12 ைொ்தஙகள் 
இருந்்தொநலொ ஒரு ��ர இந்தியக் 
குடியுரிமைக்நகொரி விணைப்பிக்க முடியும். 
ஆனொல், அசொ்தொரை சூழல் நிலவுைொனொல் 
இந்்தத் ்தகுதிகம்த் ்த்ரத்திக்பகொள்்வும் 
இந்்த சட்ைம் வழி வகுக்கி்றது. 

சமத்துவ

உ ரி மம க ள்

அமனத்து ைனித உயிர்களும் சைத்துவத்து்டனும், 
சுதந்திரத்து்டனும் பி்றககின்்றன

- உலக ைனித உரிமை பிரக்டனம் (1948)

மத்திய மாநில

அடிப்�ம்ட உரிமைகள் 

ஒவபவொரு ்தனி��ரும் குறிப்பிட்ை 
அடிப்�மை உரிமைகம் அனு�விப்�ம்த 
அடிப்�மைக் பகொள்மகயொக அரசமைப்பு 
உறுதிப்�டுத்தியுள்்து. இந்திய அரசமைப்பு, 
�குதி III இல், அடிப்�மை உரிமைகளுக்கொன 
பிரிவுகள் குறிப்பிைப்�ட்டுள்்ன. அடிப்�மை 
உரிமைகள் ஆறு ்தமலப்புகளில் 
வமகப்�டுத்்தப்�ட்டுள்்ன; அமவயொவன: 
சைத்துவத்துக்கொன உரிமை, சு்தந்திரத்துக்கொன 
உரிமை, சுரணைப்�டுவ்தற்கு எதிரொன உரிமை, 
ை்த வழி�ொட்டுக்கொன உரிமை, ைற்றும் கல்வி, 
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�ண�ொட்டு உரிமை, அரசமைப்புப்�டி 
நிவொரைம் நகொரும் உரிமை. ப்தொைக்கத்தில், 
பசொத்து உரிமை உறுப்பு 31(அ)வின் கீழ் 
வழஙகப்�ட்டிருந்்தது. இ்தன்�டி, பசொத்து 
உரிமையும் அடிப்�மை உரிமையொக இருந்்தது. 
44-வது திருத்்தச்சட்ைம், 1978 பசொத்து 
உரிமைமய அடிப்�மை உரிமையில் இருந்து 
நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 300(அ) ஆகச் நசரத்்தது. 
இ்தன் மூலம் பசொத்து உரிமை சட்ை 
உரிமையொகக் கரு்தப்�டுகி்றது.  

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
அடிப்�மை உரிமைகள் நீதிைன்்றத்்தொல் 

நிமல�ொட்ைப்�டு�மவ ஆகும். ஒரு ��ர ்தைது 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�ட்டுள்்்தொகக் 
கருதுவொரொனொல் நீதிைன்்றத்திமன �ொடி 
நிவொரைம் அமைய முடியும். இ்தமனபயொட்டி 
ந�ரடியொகநவ உச்ச நீதிைன்்றத்திமன  
�ொடும் உரிமை உறுப்பு 32-இல் 
உறுதிப்�டுத்்தப்�ட்டுள்்து. ைக்களுக்கொன 
அரசியல் நீதிமய அது உறுதிப்�டுத்துகி்றது.  
இந்தியொவில் அடிப்�மை உரிமைகள் 
முழுமையொனமவ அல்ல. �ொட்டின் �ொதுகொப்பு 
ந்தமவமயக் கருத்தில் பகொணடு உகந்்த 
்தமைகள் விதிக்கப்�ைலொம். 

ைரியோமதயோல அலல, அசசத்தோல மும்ம� மு்டஙகியது. 
இரு வகுப்புகளுக்கு இமைநய �மக உருவொக்கும் வமகயில் 

முகநூலில் �திவிட்ைவரும் அம்த விரும்பியவரும் என இரணடு 
கல்லூரி ைொைவிகள் மகது பசயயப்�ட்ைனர. ஒரு பிர�ல 
்தமலவரின் ைரைத்ம்த ப்தொைரந்து மும்ம� �கரில் முழு 
கமையமைப்பு �ைத்்தப்�ட்ைது குறித்து அந்்த கல்லூரி ைொைவி 
்தனது முகநூல் �திவில் நகள்வி எழுப்பி இருந்்தொர. ைற்ப்றொரு 
ைொைவியொன அவரது முகநூல் �ண�ர அந்்த கருத்துக்கு 
விருப்�க்குறி இட்டிருந்்தொர. மகது பசயயப்�ட்ை இவவிருவரும் 
உள்ளூர நீதிைன்்றத்தில் உைனடியொக பிமையில் 
விடுவிக்கப்�ட்ைனர.

21 வய்தொன அந்்த கல்லூரி ைொைவி ்தனது �திவில் “ஒவபவொரு �ொளும் ைரியொம்தக்குரிய 
ஆயிரக்கைக்கொன ைக்கள் ைரணிக்கி்றொரகள். ஆனொல் உலகம் இயஙகிக் பகொணடு்தொன் 
இருக்கி்றது” என்று எழுதியிருந்்தொர. அப்�திவு நைலும் இவவொறு ப்தொைரகி்றது: “ஒரு அரசியல்வொதி 
இயற்மக ைரைம் அமைந்்தொலும்கூை ைக்கள் ஒவபவொருவரும் �துஙகு குழிகளுக்குள் முைஙக 
நவணடுைொ? �ொஙகள் அவவொறு விரும்பி கமையமைப்ம� ஆ்தரிக்கவில்மல; கட்ைொயத்தின் 
ப�யரொல் வற்புறுத்்தப்�டுகிந்றொம் என்�ம்த அவரகள் உைர நவணடும். �கத் சிங, ஆசொத், 
சுகந்தவ அல்லது இந்திய விடு்தமலக்கொக தியொகம் பசய்த எந்்த ்தமலவருக்கொவது �ொம் இரணடு 
நிமிைம் பைௌன அஞசலி பசலுத்தியது உணைொ? ைரியொம்த என்�து ஈட்ைப்�டுவது, உறுதியொக 
திணிக்கப்�டுவது அல்ல. இன்று மும்ம� முைக்கப்�ட்டிருப்�து அச்சத்தினொநல ஒழிய 
ைரியொம்தயொல் அல்ல”.

�ன்றி: தி,இந்து 
இந்தியொவில் ந�ச்சு சு்தந்திரத்ம்த �ொதுகொக்கப் ந�ொதுைொன சட்ைஙகள் இருப்பினும் 

ந�ச்சுக்குப் பிந்ம்தய சு்தந்திரம் ந�ொதுைொன அ்வுக்கு �ொதுகொக்கப்�ைவில்மல, இம்த 
ஏற்கிறீரக்ொ?

உஙக்து கருத்துகம் 250 பசொற்களுக்கு மிகொைல் கூ்றவும். வகுப்�ம்றயில் இந்்த 
கருத்துகம் �கிரந்து பகொள்்வும். 

கருத்து சுதந்திரமும் இமைய சவோலும் நிகழ் 
ஆயவு
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அரசு பகோள்மக வழிகோடடு ப�றிகள்

இந்திய அரசமைப்பின் ்தனித்்தன்மை 
வொயந்்த கூறுகளில் ஒன்று அரசு பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகள் என்்ற �குதி ஆகும். 

இ்தமன இந்தியொவில் சமூக, 
ப�ொரு்ொ்தொர நீதிமய நிமல�ொட்டும் வணைம் 
அரசு அவற்ம்ற அைலொக்கம் பசயவ்தற்கொன 
வழிகொட்டு ப�றிகள் எனலொம். 

ஆணுக்கும் ப�ணணுக்கும் சை ஊதியம், 
இலவச கட்ைொய அடிப்�மைக் கல்வி, நவமல 
�ொரக்கும் உரிமை ஆகியவற்றுக்கொன 
குறிப்பிைத்்தக்க விதிகம் அது 
பகொணடுள்்து. இந்திய அரசமைப்பின் �ொகம் 
IV-ன் கீழ் முதுமை, நவமலயின்மை, 
ந�ொயவொய�டு்தல், உைல் வலிமை பகொணநைொர 
வொழ்வொ்தொரத்திற்குத் ந்தமவயொன திட்ைஙகள், 
ப�ொரு்ொ்தொரரீதியொக பிற்�டுத்்தப்�ட்ை பிரிவு 
ைக்களுக்கு சி்றப்பு முன்னுரிமை, வ்ஙகள் 
�கிரவில் உள்் �ொகு�ொடுகள் ந�ொன்்றவற்றிற்கு 
அரசு உ்தவிகள் வழஙகுவ்தற்கொன பிரிவுகள் 
கூ்றப்�ட்டுள்்ன. இவவொறு அரசு பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகளில் வழஙகப்�ட்டுள்் 
விதிகள் நீதிைன்்றஙகள் மூலைொக 
நிமல�ொட்ைப்�ை முடியொது என்்றொலும் 
�ொட்டின் அரசொட்சிக்கு மிக முக்கியத்துவம் 
வொயந்்த்தொக கரு்தப்�டுகின்்றன. 

�ஞசோயத்து ரோஜ் – கோந்தி (எதிர்) அம்ந�த்கர்

ைத்திய அரசிைம் கும்றந்்த அ்விலொன 
அதிகொரம் ைட்டுநை இருக்க நவணடும் என்று 
விரும்பிய கொந்தி �ொரம்�ரிய வழக்கைொன 
மும்ற�டி கிரொைத் ்தமலவரகள், உறுப்பினரகள் 
ஆகிநயொமரக் பகொணடு கிரொைஙகள் ்தைக்குத் 
்தொநை ஆட்சி பசயது பகொள்் நவணடும் 
என்று கூறினொர. அம்ந�த்கரின் கருத்துப்�டி, 
கிரொைம்  என்�து வகுப்பு வொ்தம், சொதியமைப்பு 
ந�ொன்்ற பகொடுமையொன ய்தொரத்்தத்ம்தக் 
பகொணடுள்்ன;  இ்தனொல் சிறு�ொன்மையினர 
பு்றக்கணிக்கப்�டும் நிமல உருவொகும் என்று  
கருதினொர. 

ஆனொல், சி்றப்�ொன உள்்ொட்சி 
அரசொஙகத்தின் மூலைொக ைட்டுநை ைக்கள்  
அதிகொரம் பசலுத்்தமுடியும் என்�ம்த �ொட்டு 
ைக்கள் உைரந்்தறியும் வமகயில் கொந்தி ்தனது 
சமூக, அரசியல் முன்பனடுப்புகம் 
நைற்பகொணைொர. “இந்தியொவில் வொழும் 
கமைநகொடி ஏமழகூை இது ்தனது �ொடு என்று 
உைரும் நிமலமய உருவொக்கி, அதில் அவரது 
குரல் வலுவொக உயரும் வமகயில் 
வலிமையொன இந்தியொமவ உருவொக்க  �ொன் 
�ொடு�டுநவன்” என்்றொர. �ஞசொயத்து ரொஜ் 
அமைப்பு மூலைொக ைக்களின் கரஙகளில் 
அதிகொரம் இருக்க நவணடிய்தன் ந்தமவமய 
கொந்தி எப்ந�ொதும் வலியுறுத்தி வந்்தொர. 
“ைக்களிைம் எந்்த அ்வுக்கு அதிகொரம்  
இருக்கி்றந்தொ அந்்த அ்விற்கு இது 
ைக்களுக்குச் சி்றந்்த �யன் அளிக்கும்” என்று 
கொந்தி கூறினொர.

 

அம்ந�த்கர கருத்துப்�டி, 
“கிரொைஙகள் என்�து 
அறியொமை ைற்றும் 
வகுப்புவொ்தத்தின் இருப்பிைம்” 
என்�ம்தத்  ்தவிர 
நவப்றொன்றும் இல்மல. 
கிரொைஙகளில் உள்் 
ஆதிக்கமும் பசல்வொக்கும் 
பகொணை சமு்தொயஙகள் 
்தஙகள் ஏகந�ொகத்ம்த நிமல�ொட்டிக் பகொணடு 
இ்தர சமு்தொயஙகளுக்குக் குரல் இல்லொைல் 
பசயகி்றொரகள் என்்றொர. இ்தன் விம்வொக, 
அம்ந�த்கர ்தமலமையில் உருவொக்கப்�ட்ை 
அரசமைப்பில் �ஞசொயத்து ரொஜ் என்்ற பசொல் 
கூை குறிப்பிைப்�ைவில்மல. ஆனொல், இந்திய 
அரசமைப்பு சட்ைம் �ொகம் IV அரசுக் பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகள் என்னும் பிரிவில் கிரொை 
�ஞசொயத்துகம் உருவொக்குவ்தற்கொன 
ப�ொறுப்பிமன ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகளுக்கு 
அளிக்கும் வமகயில், ஒரு விதி 

கிரோை சுயரோஜ்ஜியம் என்்ற எனது 
கருத்து, அருகோமையில வோழ்நவோரின் 
முககிய விருப்�ஙகளுககோன சுதந்திரம், 
ைற்ற இதர சோர்பு நதமவப்�டுவதோல 
சோர்புத் தன்மையும் பகோண்்ட 
முழுமையோன குடியரசு பகோண்்டதோகும்.

- ைகோத்ைோ கோந்தி

அம்ந�த்கர்
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பகொணடிருக்கப்�ை நவணடும் என்று 
கொந்தியவொதிகள் வலியுறுத்தினர. இ்தன்�டி 
நசரக்கப்�ட்ை அரசமைப்பு உறுப்பு 40  கிரொை 
�ஞசொயத்து அமைப்புகள் உருவொக்குவ்தற்கொன 
�ைவடிக்மககம் ைொநில அரசு நைற்பகொள்் 
நவணடும், அவற்றுக்கொன அதிகொரஙகம் 

ைொநில அரசு ்தன் ப�ொறுப்பிலிருத்து அளிக்க 
ப�ொறுப்�ளிக்க நவணடும் என்றும் கிரொை 
நிரவொக அலகுகள் ்தன்னொட்சியொக 
பசயல்�டுவ்தற்குத் ந்தமவயொன அதிகொர 
அமைப்புகம் உருவொக்கிக் பகொள்் 
நவணடும் என்றும் கூறுகி்றது.

     �ோ்டோளுைன்்ற மும்ற அரசு, குடியரசுத்தமலவர் மும்ற அரசு ஆகியவறறிறகு 
நைலும் சில உதோரைஙகமள கூ்றவும்.

�ோ்டோளுைன்்ற மும்ற அரசு குடியரசுத்தமலவர் மும்ற அரசு

இந்தியொ அபைரிக்க ஐக்கிய ைொநிலஙகள்

பசயல�ோடு  

அடிப்�ம்டக க்டமைகள்
இந்திய அரசமைப்பு �ொகம் 4அ  

அடிப்�மைக் கைமைகம் வமரயம்ற 
பசயகி்றது (51அ). இந்திய குடிைக்கள் 
ஒவபவொருவரின் கைமைகள் கீழ்க்கணைவொறு 
பகொடுக்கப்�ட்டுள்்ன. 

அ)  அரசமைப்பிற்கு கீழ்ப்�டிந்து அ்தன் 
ைொணபுகள், நிறுவனஙகள், ந்தசியக் பகொடி, 
ந்தசிய கீ்தம் ஆகியனவற்றிற்கு ைரியொம்த 
அளிக்க நவணடும். 

ஆ)  �ைது �ொட்டு விடு்தமலக்கொன 
ந�ொரொட்ைத்தின் ந�ொது பின்�ற்்றப்�ட்ை 
உன்ன்தைொன ைொணபுகம் ஏற்று பின்�ற்்ற 
நவணடும். 

இ)  இந்தியொவில் இம்றயொணமை, ஒற்றுமை, 
ஒருமைப்�ொடு ஆகியனவற்ம்றப் �ொதுகொத்து 
ந�ொற்்ற நவணடும்.

ஈ)  ந்தமவயொன கொலஙகளில் அமழப்பு 
விடுக்கப்�டும்ந�ொது �ொட்மைப் 
�ொதுகொக்கவும் �ொட்டுக்கு நசமவபுரியவும் 
முன்வர நவணடும்.

உ)  ை்த, பைொழி, சொதி நவறு�ொடுகம் கைந்து 
ைக்களிமைநய ஒருமைப்�ொட்டிமனயும் 
உலக்ொவிய சநகொ்தரத்துவத்திமனயும் 
உருவொக்க நவணடும்; ப�ணகளின் 
ைொணபிற்குப் �ொதிப்பு ஏற்�டுத்தும் 
�ைவடிக்மககம்க் மகவிை நவணடும். 

ஊ)  �ைது �ன்மைத்துவப் �ண�ொட்டின் 
வ்ைொன ைரபிமன ைதித்துப் �ொதுகொக்க 
நவணடும். 

எ)  வனஙகள், ஏரிகள், ஆறுகள், வன 
உயிரினஙகள் உள்ளிட்ை �ைது இயற்மக 
வ்ஙகம்ப் �ொதுகொத்து நைம்�டுத்தி 
அமனத்து உயிரினஙகளும் வொழத் 
்தகுந்்த்தொக �ரொைரிக்க நவணடும்.

ஏ)  அறிவியல் ஆரவம், ைனி்தந�யம், ந்தைல் 
ப�றி, சீரத்திருத்்தம் ஆகியனவற்ம்ற 
உருவொக்கிக் பகொள்் நவணடும். 

ஐ)  ப�ொதுச் பசொத்துகம் நச்தப்�டுத்்தொைல் 
ைற்றும் �ொதுகொக்கவும் நவணடும்.  
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ஒ)  �ைது முயற்சிகள் ைற்றும் சொ்தமனகம் 
பைன்நைலும் உயரந்்த இலக்குகம் 
ந�ொக்கி எடுத்துச் பசன்று �ொட்டிமன 
பைன்நைலும் ப்தொைரந்து உயரத்தும் 
வணைம் ்தனி��ர ைற்றும் கூட்டு 
பசயல்�ொடுகளில் சி்றப்புத்தி்றன் ப�ற்றுத் 
முன்நன்ற நவணடும். 

ஓ)  ஆறு வயது மு்தல் �தினொன்கு 
வயதுக்குட்�ட்ை சி்றொரகள் கல்வி 
கற்�்தற்கொன வொயப்புகம் அச்சி்றொரகளின் 
ப�ற்ந்றொர அல்லது �ொதுகொப்�ொ்ர வழஙக 
நவணடும். 

1.4  இந்தியோவில �ோ்டோளுைன்்ற 
ைககளோடசி

உறுப்பு 79இன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின் 
�ொைொளுைன்்றம் குடியரசுத்்தமலவரும் 
ஈரமவகளும் பகொணைது ஆகும். ஈரமவகள் 
ைொநிலஙக்மவ, ைக்க்மவ என்று 
அறிநவொம். ஒரு கூட்ைொட்சியில் 
�ொைொளுைன்்றம் ஈரமவ பகொணை அமைப்�ொக 

இருக்க நவணடும் என்்ற ந்தமவயின் 
அடிப்�மையில் இ்தமன ஏற்கப்�டுகி்றது; 
நைலமவ என்று அமழக்கப்�டும் 
ைொநிலஙக்மவ ைொநிலஙகளின் 
பிரதிநிதித்துவமும் கீழமவ என்று 
அமழக்கப்�டும் ைக்க்மவ ைக்கள் 
பிரதிநிதித்துவமும் பகொணைமவயொகும். 
ஈரமவகளும் ்தன் இயல்பில் பசயல்�ட்டு 
ைொநிலஙகளின் ஒற்றுமை, ஒன்றிய 
ஒருமைப்�ொடு ஆகியவற்ம்றப் �ொதுகொத்துப் 
�ரொைரிக்கின்்றன. ைொநிலஙக்மவ 250 
உறுப்பினரகம் பகொணை்தொகும். இதில் 12 
உறுப்பினரகம் குடியரசுத்்தமலவர 
நியைனம் பசயவொர. மீ்தமுள்் 238 
உறுப்பினரகள் ைொநிலஙகள் ைற்றும் ஒன்றிய 
ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதிகளின் சட்ைைன்்றஙகள் 
மூலம்  ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர. ைக்க்மவ 
543 உறுப்பினரகம்க் பகொணை்தொகும். 
இவரகள் ப்தொகுதிவொரியொக ைக்க்ொல் 
ந�ரடியொக ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொரகள். 
நைலும் இரணடு உறுப்பினரகள் ஆஙகிநலொ- 
இந்திய சமு்தொயத்திலிருந்து 
குடியரசுத்்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டுகின்்றனர. 

�ோ்டோளுைன்்றம்

குடியரசுத்தமலவர்

�ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளின் 
உறுப்பினரகள் ைற்றும் ைொநில / 

ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதி 
சட்ைைன்்றஙகளின் உறுப்பினரகள் 
ஆகிநயொமர வொக்கொ்ரக்ொகக் 

பகொணடு குடியரசுத்்தமலவர 
ந்தர்தலுக்கொன வொக்கொ்ர 

�ட்டியல் ்தயொரிக்கப்�டுகி்றது. இந்்த 
வொக்கொ்ர �ட்டியல்�டி ந்தர்தல் 
�ைத்்தப்�ட்டு குடியரசுத்்தமலவர 

ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர.

238 உறுப்பினரகள் ைொநிலஙகள் ைற்றும் 
ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதி 

சட்ைைன்்றஙகள் மூலம்  
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர. 

இம்தத்்தவிர 12 உறுப்பினரகம் 
குடியரசுத்்தமலவர நியைனம் பசயவொர. 

கொலம்: நிரந்்தரைொன அமைப்பு 
கமலக்கப்�ை முடியொது. 

ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளின் 
கொலம் ஆறு ஆணடுகள். பைொத்்த 

ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளில் 
மூன்று ஒரு �ஙகு உறுப்பினரகம் 

இரணடு ஆணடுக்கு ஒருமும்ற 
ந்தரந்ப்தடுக்கும் வமகயில் 
ைொநிலஙக்மவ ந்தர்தல் 

�மைப�றுகி்றது.

பைொத்்த உறுப்பினரகள் 545.  
543 உறுப்பினரகள் 

ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை ைக்கள் 
பிரதிநிதிகள். இரணடு 

உறுப்பினரகள் 
குடியரசுத்்தமலவரொல் 

நியமிக்கப்�டும் ஆஙகிநலொ- 
இந்திய சமு்தொயத்தினர. கொலம் 

ஐந்து ஆணடுகள். 
குடியரசுத்்தமலவர 

ைக்க்மவமயக் கமலக்கும் 
அதிகொரம் ப�ற்றுள்்ொர. 

ைோநிலஙகளமவ ைககளமவ
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ைோநிலஙகளமவயின் ப�ோருத்த�ோடு

ைொநிலஙக்மவ நைலமவ என்றும் 
அமழக்கப்�டுகின்்றது. இ்தன் சி்றப்�ம்சத்ம்த 
வலியுறுத்தும் வமகயில் இப்ப�யர 1954 
ஆகஸட் 23 அன்று ைொநிலஙக்மவத் 
்தமலவரொல் அறிவிக்கப்�ட்ைது. இந்்த 
ைொநிலஙக்மவயின் உருவொக்கம் ைொணநைகு-
பசைஸந�ொரடு திட்ைம் கொலம் வமர 
பின்ந�ொக்கிச் பசல்கி்றது. அதுவமர வரம்புக்கு 
உட்�டுத்்தப்�ட்ை வொக்குரிமையுைன் கூடிய 
சட்ைைன்்றம் பசயல்�டுத்்தப்�ட்டு வந்்தது. 
இ்தநனொடு இரணைொவ்தொக ‘ைொநிலஙகள் குழு’ 
அமவ இந்திய அரசொஙகச் சட்ைம், 1919இன் 
கீழ் உருவொக்கப்�ட்ைது. இ்தமனபயொட்டி 
1921மு்தல் ைொநிலஙகள் குழு அமவ 
பசயல்�ட்டு வருகி்றது. அன்ம்றய ைொநிலஙகள் 
குழு அமவயில் ்தமலவரொக கவரனர –
பஜனரல் பசயல்�ட்ைொர. 

 விடு்தமலக்குப் பின்,  புதிய அரசமைப்பு 
உருவொக்கும் ப�ொருட்டு அமைந்்த அரசமைப்பு 
நிரையசம� ைொநிலஙக்மவ ப்தொைரவது 
குறித்து மிக விரிவொன  விவொ்தஙகள் 
�மைப�ற்்றன. இறுதியில், �ொட்டில் நிலவும்  
�ன்மைத்துவத்ம்தக் கருத்திற் பகொணடு 
ஈரமவகள் பகொணை �ொைொளுைன்்றத்ம்த 
உருவொக்க முடிவு பசயயப்�ட்ைது. ைொநில 

ைற்றும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை 
�குதிகளின் சட்ைைன்்றஙகளின் 
உறுப்பினரக்ொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் 238 
உறுப்பினரகம்க் பகொணை ைொநிலஙக்மவ 
ஒரு கூட்ைொட்சி அமைப்�ொகும். 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை உறுப்பினரகளுைன் 
குடியரசுத்்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டும் 12 
உறுப்பினரகம்யும் நசரத்து ைொநிலஙக்மவ 
பைொத்்தம் 250 உறுப்பினரகம்க் 
பகொணை்தொகும். குடியரசுத் துமைத்்தமலவர 
ைொநிலஙக்மவத் ்தமலவரொக பசயல்�டுவொர. 
அவர இல்லொ்த ந�ரஙகளில் ைொநிலஙக்மவ 
உறுப்பினரக்ொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் 
குடியரசுத் துமைத்்தமலவர  அமவமய 
�ைத்துவொர. ைொநிலஙக்மவ ைக்க்மவ 
ந�ொன்று கமலக்கப்�ை முடியொ்த்தொகும். 
ைொநிலஙக்மவயின் மு்தல் கூட்ைம் 1952 நை 
13 அன்று ப்தொைஙகியது. ைக்க்மவ 
நைற்பகொள்ளும் �ணிகள், பசயல்�ொடுகள் 
ைற்றும் உறுப்பினரகளின் �ைத்ம்த விதிகள் 
ஆகியமவ ்தனி பிரசுரைொக 
அச்சிைப்�ட்டுள்்ன. ைொநிலஙக்மவயில் �ல 
பிரிவுகளில் விவொ்தஙகள் �மைப�றுகின்்றன; 
அமர ைணி ந�ரம் விவொ்தம், குறுகிய கொல 
விவொ்தம் ைற்றும் ப�ொது �லன் 
அடிப்�மையிலொன தீரைொனஙகள் மீ்தொன  
விவொ்தஙகள் ந�ொன்்றமவயொகும்.

ைோநிலஙகளமவயில 
சி.என். அண்ைோதுமர உமர

இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 343 ஒன்றிய 
அரசில் அலுவல் பைொழி 1963க்குப் பின் இந்தி 
பைொழியொகநவ இருக்க நவணடும் என்று 
திட்ைவட்ைைொக கூறுகி்றது. இம்தபயொட்டி, 

சி.என்.அண்ைோதுமர

ஆட்சி பைொழிகள் சட்ை முன்வமரவு, 1963 
அறிமுகம் பசயயப்�ட்ைது.

இ்தமனபயொட்டி �மைப�ற்்ற 
உமரயொைலில், சி.என்.அணைொதுமர 
ந�சியது: “இந்தியொ ஒரு ப�ொது பைொழிமய 
பகொணடிருக்க நவணடும் என்றும் 
இக்கருத்து ஒப்புக் பகொள்்ப்�ட்ைொல் இந்திய 
பைொழிகளில் ஒன்று ப�ொது பைொழியொக 
இருக்க நவணடும் என்றும் வலியுறுத்தி  மிக 
�ல�ல கருத்துகள் கூ்றப்�ட்டுள்்ன. இதில் 
எவருக்கும் ஐயமில்மல. இந்தியொ ஒரு 
ஒற்ம்ற அரசு என்்றொல் இந்்த வொ்தம் ்தரக்க 
ரீதியொனது ்தொன். ஆனொல், இந்தியொ ஒரு 
கூட்ைொட்சி அரசு. இந்திய சமு்தொயம் 
�ன்மைத்துவம் பகொணை சமு்தொயம். �ைது 

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd   14 04-06-2019   11:46:29



( (14 (( 15

அரசமைப்பு ஒரு கூட்ைமைப்பு. ஒரு 
�ன்மைத்துவ சமு்தொயத்தில், ஒரு கூட்டு 
அரசமைப்பில் ஒற்ம்றப் ப�ொது பைொழி நகொரி 
வொதிடுவது அநீதிமய உருவொக்கும், 
சமு்தொயத்தின் ஒரு பிரிவினர இமைநய 
அறியொமைமய உருவொக்கும் என்ந்ற 
நிமனக்கிந்றன். இந்தியொ ஒரு �ொடு  
அல்ல. �ல்நவறு இனக்குழுக்கம்க் 
பகொணடுள்்து. இந்தியொ �ல்நவறு பைொழிக் 
குழுக்கம்க் பகொணடுள்்து. எனநவ, 
இந்தியொ ஒரு துமைக் கணைம் என்று 
அமழப்�ந்த சரியொகும். எனநவ்தொன், ஆட்சி 
பைொழியொக ஒரு ப�ொது பைொழிமய �ம்ைொல் 
கொை இயலவில்மல. 

அரசு வந்ந்த ைொ்தரம், ஜன கன ைை 
என இரு ந்தசிய கீ்தஙகம் ஏற்றுக் 
பகொணடுள்்து. இரு ந்தசிய கீ்தஙகளில் 
ஒன்று கூை இந்தி பைொழியில் எழு்தப்�ை 
வில்மல. அமவ, வஙக பைொழியில் பி்றந்்தமவ. 
இந்தியொவில் 42 விழுக்கொடு ைக்கள் ந�சும் 
பைொழி என்�்தொல் இந்தி பைொழிநய ஆட்சி 
பைொழியொக இருக்க நவணடும் என்று 
கூ்றப்�ட்டுள்்து. இந்்த 42 விழுக்கொடு 
என்�து �ொட்டின் வைக்கு, கிழக்கு, ப்தற்கு, 
நைற்கு எல்மலகளுக்கு இமைநய �ரவலொக 
�ரவி இருக்குைொனொல் இந்்த வொ்தம் 
்தரக்கரீதியொனது, அ்றப�றியொனது என்று 
ஏற்கலொம்.  ஆனொல், இந்்த 42 விழுக்கொடும் 

ஒநர இைத்தில் ப�ருக்கைொக அைரத்தியொக 
குவிந்து உள்்து. �ரவலொக 
கொைப்�ைவில்மல. 

எனநவ, 42 விழுக்கொடு என்்ற கருத்து 
�ரிசீலிமனக்கு எடுத்துக் பகொள்்ப்�ட்ைொல் 
இந்தியொவில் குறிப்பிட்ை, குவிக்கப்�ட்ை 
�குதிக்கு ஆ்தரவொக நிற்கிறீரகள். அந்த 
சையம், இ்தர �குதிகளுக்கு நிரந்்தரைொக 
எதிரொக நிற்கிறீரகள். எனநவ, 42 விழுக்கொடு 
என்்ற கருத்து �ரிசீலிமனக்கு எடுத்துக் 
பகொள்் கூைொது. ஒருநவம் இந்தி பைொழி 
இந்தியொ முழுவதும் �ரவலொக ந�சப்�டும் 
பைொழியொக 20 விழுக்கொடு ைக்களிைம் 
கொைப்�ட்ைொலும் கூை, அமனத்து 
பைொழிகளிலும் இந்தி பைொழிநய குைரி மு்தல் 
இையம் வமர அறியப்�டும் பைொழியொக �ொம் 
கூ்றலொம். இந்திய ைக்களின் 20 
விழுக்கொட்டினர இந்தி பைொழி அறிவொரகள். 
எனநவ, இந்தி ஆட்சி பைொழியொகட்டும். 
என்னொல் அ்தமன ஆ்தரிக்க முடியொது 
எனிலும், புரிந்து பகொள்் முடியும். அ்தன் 
பின் உள்் ்தரக்கம் புரிந்து பகொள்்த்்தக்கது. 
ஆனொல், உத்திரப் பிரந்தசம், பீகொர, 
இரொஜஸ்தொன், ைத்திய பிரந்தசம் ஆகிய 
�குதிகளில் அைரத்தியொக வொழும் இந்்த 42 
விழுக்கொடு கருத்தின் பின்னணியில் என்ன 
்தரக்கம் உள்்து.” 

  இந்திய �ொைொளுைன்்றத்தில் நைலமவ ைொநிலஙக்மவ என்று அமழக்கப்�டுகி்றது.

  ைொநிலஙக்மவ மு்தல் கூட்ைத்ப்தொைர 1952 நை 13 அன்று �ைந்்தது.

  ப�ொதுவொக, ைொநிலஙக்மவ ஆணடுக்கு மூன்று கூட்ைத்ப்தொைரக்ொகக் கூடுகி்றது. அமவ 
வருைொறு

  மு்தல் கூட்ைத்ப்தொைர (நிதி நிமல அறிக்மகக் கூட்ைத்ப்தொைர) பிப்ரவரி ைொ்தம் மு்தல் நை ைொ்தம் 
வமர நீடிக்கும்.

  இரணைொம் கூட்ைத்ப்தொைர (ைமழக்கொலக் கூட்ைத்ப்தொைர) ப�ொதுவொக ஜுன் ப்தொைஙகி ஆகஸட் 
இறுதியில் நிம்றவுறுகி்றது. 

  மூன்்றொம் கூட்ைத்ப்தொைர (குளிரகொலக் கூட்ைத்ப்தொைர) �வம்�ர இறுதி ப்தொைஙகி டிசம்�ர 
இறுதி வமர நீடிக்கும். 

ைோநிலஙகளமவ
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தமிழ்�ோடு ைோநில  சட்டைன்்றத்தில 
�ம்டப�ற்ற ஆநரோககியைோன விவோதஙகள்

இந்திய அரசமைப்பு சட்ைத்தின் கீழ் 
உருவொன ை்தரொஸ ைொகொை மு்தல் 
சட்ைைன்்றத்தில் (1952-1957). இரொஜொஜி அரசு 
பகொணடுவந்்த அடிப்�மைக் கல்வி திட்ைம் 
விைரசிக்கப்�ட்ைது. எதிரக்கட்சிகளுைன் 
ஆளும் கொஙகிரசு கட்சிமயச் நசரந்்த ஒரு 
�குதியினர உட்�ை இத்திட்ைத்ம்த கடுமையொக 
எதிரத்்தனர. இத்திட்ைம் சொதி 
அடிப்�மையிலொன �டிநிமல நைலொதிக்கத்ம்த 
மீணடும் பகொணடு வரும் என்று விைரசித்்தனர. 
பின்னர மு்தல்அமைச்சரொகப் �்தவி ஏற்்ற 
கொைரொஜர அமைச்சரமவயில் 1954 அரசின் 
கல்வி அமைச்சர சி.சுப்பிரைணியம் இத்திட்ைம் 
ரத்து பசயயப்�டுவ்தொக அறிவித்்தொர. 
அந்தசையம், இரொஜொஜி ஆட்சியின் ந�ொது 
பகொணடு வரப்�ட்ை நிலைற்்ற விவசொயத் 
ப்தொழிலொ்ரகம் �ொதுகொக்கும் நிலச் 
சட்ைஙகள் ப்தொைரப்�ட்ைன. 

 குறிப்பி்டத்தகக 
நைறநகோள்

“இந்தியொ, அ்தொவது 
�ொர்தம் ைொநிலஙகளின் ஒன்றியம்  
ஆக இருக்கும். உறுப்பு 1(1)” 

முககிய விவோதம் 

2014 ஆகஸ்ட 1: ்தமிழ்�ொட்டில் நீதிைன்்ற 
பைொழியொக ்தமிமழ �யன்�டுத்து்தல்.

சி. இரோேோஜி சி.சுப்பிரைணியம்

கோைரோஜ்

“பசன்மன ைொகொை ்தமலவர 
சி.இரொஜொஜி ்தனது மு்தல் நிதி நிமல 
அறிக்மகமய 1937இல்  ை்தரொஸ சட்ைைன்்றம், 
பசனட் அமவ, ை்தரொஸ �ல்கமலக்கழக 
நசப்�ொக்கம் வ்ொகத்தில் ்தொக்கல் பசய்தொர”.

1967இல் திரொவிை முன்நனற்்ற கழகம் 
ஆட்சிக்கு வந்்தது. சி.என்.அணைொதுமர 
மு்தல்வரொக �்தவி ஏற்்றொர. அவரது ஆட்சியில் 
இந்து திருைைச் சட்ைம் திருத்்தப்�ட்டு  
‘சுயைரியொம்த திருைைஙகள்’ அ்தொவது ை்த 
சைஙகுகள் இல்லொைல் நைற்பகொள்்ப்�டும் 
திருைைஙகள் அஙகீகரிக்கப்�ட்ைன. அவருக்கு 
அடுத்து �்தவி ஏற்று, ஐந்து ்தைமவகள் மு்தல் 
அமைச்சரொக �்தவி வகித்்த மு.கருைொநிதி �ல 
சட்ைஙகம்யும் எணைற்்ற தீரைொனஙகம்யும் 
பகொணடு வந்துள்்ொர. அவர பகொணடு வந்்த 
கமைசி சட்ைமுன்வமரவு பிற்�ட்ை 
வகுப்பினருக்கொன இைஒதுக்கீட்டுக்குள்  
முஸலீம்களுக்கும் கிறித்துவரகளுக்கும் சி்றப்பு 
உள் ஒதுக்கீடு வழஙகுவதுைன் �ட்டியல் 
இனஙகளுக்கும் ைற்றும் 
�ழஙகுடியினருக்குைொன ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 
அருந்தியரகளுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழஙகுகி்றது. 

அமனத்து இந்திய அணைொ திரொவிை 
முன்நனற்்ற கழகத்தின் எம்.ஜி. இரொைச்சந்திரன் 
்தமலமையிலொன �த்து ஆணடுக்கொல 
ஆட்சியில் (1977-1987) வருவொய நிரவொக 
தும்றயில் குறிப்பிைத்்தக்க �ல ைொற்்றஙகள் 
பகொணடு வரப்�ட்ைன. குறிப்�ொக, வொரிசு 
அடிப்�மையில் கிரொை நிரவொக அலுவலரொன 
"கரைம்" �்தவிக்கு முடிவு கட்டினொர. ைதிய 
உைவுத் திட்ைத்ம்த விரிவு�டுத்தி சத்துைவுத் 
திட்ைைொக நைம்�டுத்தினொர. 

1992 �வம்�ரில் உச்ச நீதிைன்்றம் 
ைணைல் ஆமையம் வழக்கில் தீரப்பு 
வழஙகியது. அதில் கல்வி ைற்றும் நவமல 
வொயப்பில் 50 விழுக்கொடு இைஒதுக்கீடு வழஙகி 
தீரப்�ளிக்கப்�ட்ைது. இ்தமனத் ப்தொைரந்து 
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்தமிழகத்தில், பிற்�ட்நைொர மிகவும் 
பிற்�டுத்்தப்�ட்நைொர, �ட்டியல் சொதிகள், 
�ழஙகுடியினர ஆகிநயொருக்கு வழஙகப்�ட்டு 
வந்்த இைஒதுக்கீட்டிமன �ொதுகொக்கும் 

வமகயில் ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் 
கூட்ைப்�ட்டு 69 ச்தவீ்தம் ஒதுக்கீடு சட்ைம் 
பகொணடு வரப்�ட்ைது.

1.5  இந்திய அரசமைப்புச 
திருத்தசசட்டஙகள்

ைொறி வரும் சமு்தொயத் ந்தமவகளுக்நகற்� 
அரசமைப்பில் திருத்்தஙகள் பகொணடு 

  ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் 
234 உறுப்பினரகம்க் 
பகொணைது. 189 உறுப்பினரகள் 
ப�ொது ப்தொகுதிகளிலிருந்தும்  
4 5  உ று ப் பி ன ர க ள் 
்த னி த் ப ்த ொ கு தி க ளி லி ரு ந் து ம் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர.

  சட்ைைன்்றத்தில் மு்தல் கூட்ைத் 
ப்தொைர மு்தல் ப�ொதுத் ந்தர்தமலத் 
ப்தொைரந்து (1952). 3.5.1952 அன்று 
ப்தொைஙகியது.

  அரசமைப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ் ஆஙகிநலொ- இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர ஆளு�ரொல் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர. 

  16.05.2016 அன்று ்தமிழக சட்ைைன்்றத்திற்கு ப�ொதுத் ந்தர்தல் �ைந்்தம்தபயொட்டி 15-வது ்தமிழக 
சட்ைைன்்றம் 21.05. 2016 அன்று அமைக்கப்�ட்ைது.  

தமிழ்�ோடு ைோநிலச சட்டைன்்றம்

ைக்க்மவ உறுப்பினரகளிலிருந்து 
ஒருவர ப�ொது கைக்குக்  
குழுத்்தமலவரொக ைக்க்மவத் ்தமலவரொல் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர. இதில் 1967-1968ஆம் 
ஆணடில் மு்தன்மும்றயொக எதிரக்கட்சி 
உறுப்பினர ஒருவநர ப�ொதுக்  
கைக்குக் குழுத்்தமலவரொக ைக்க்மவத் 
்தமலவரொல் நியமிக்கப்�ட்டுள்்ொர. இக்குழு 
ைக்க்மவத் ்தமலவர கட்டுப்�ொட்டின்  கீழ்  
இயஙகும் ஒரு �ொைொளுைன்்றக் குழுவொகநவ 
கரு்தப்�டுகி்றது. 1950 ஜனவரி மு்தல் 2018 
ஏப்ரல் வமர இக்குழு 1596 அறிக்மககம் 
்தொக்கல் பசயதுள்்து.

ப�ோதுக கைககு குழு வருவ்தற்கொன விதிகம்யும் �ைது 
அரசமைப்புற்கு  நைம்தகள் வழஙகியுள்்னர. 
ஏற்கனநவ, �ைது அரசமைப்பு சட்ைத்தின் 
ைொணபுகள் ைற்றும் அ்தன் அடித்்த்த்திற்கு 
�ஙகம் ந�ரொைல் �ல்நவறு திருத்்தஙகள் 
பகொணடு வரப்�ட்டுள்்ன. அரசமைப்ம�ப் 
�ொதுகொப்�திலும் அரசமைப்பிற்கு 
வி்க்கைளிப்�திலும் �ைது நீதித்தும்ற முக்கிய 
�ஙகொற்றுகி்றது. இ்தர அரசமைப்புகள் 
ந�ொலநவ �ைது அரசமைப்பு ைொறி வரும் 
சூழல்கள் ைற்றும் அரசியல் ப�ருக்கடியில் 
ஏற்� ்தன்மன ்தகவமைக்கும் ஆவைைொக 
திகழ்கி்றது.   இந்திய அரசமைப்பு மு்தன்மை 
சட்ைைொக ்தனக்குள்  பசயல்�ட்டு  பகொணடு 
இந்திய அரமசயும் இயக்குகி்றது. �ைது 
அரசமைப்பு சட்ைத்ம்த உருவொக்கிய நைம்தகள் 
ப்தொமலந�ொக்கு �ொரமவயுைன் எதிரகொல 
பிரச்சமனகம் முன்உைரந்து அவற்றிற்கு 
தீரவுகம் வழஙகியுள்்னர. ைொறி வரும் 
சமு்தொய சூழல்களுக்கு ஏற்� ந்தமவயொன 
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திருத்்தஙகளுக்கு இந்திய அரசமைப்பு இைம் 
அளித்து ஏற்கி்றது. அைலொக்கத்தில் ந�ொதுைொன 
ப�கிழ்வுத் ்தன்மை பகொணடுள்்்தொல் ஒரு 
இறுக்கைொன சட்ைப்புத்்தகைொக �ைது 
அரசமைப்பு ைொ்றொைல் உயிநரொட்ைைொன 
ஆவைைொகத் திகழ்கி்றது. அரசமைப்பு 
சட்ைத்தின் அடித்்த்த்திமன நிமலயொன 
ைொ்றொ்த உன்ன்த ஆவைைொக உருவொக்கியுள்் 
அந்த சையத்தில் அது என்றும் நிமலயொன 
ைொற்்றமுடியொ்த ஆவைம் அல்ல என்�ம்தயும் 
�ைது அரசமைப்பு சட்ைஙகள் 
உறுதிப்�டுத்துகின்்றன. ந்தமவயொன 
ைொற்்றஙகம் ஏற்�டுத்தும் வமகயில் 
‘ப�கிழ்வுத் ்தன்மை’ பகொணை்தொகவும் 
ந்தமவயின்றி அடிக்கடி ைொற்்றஙகள் 
ஏற்�டுத்துவம்த ்தடுக்கும் வமகயில்  ‘இறுகியத் 
்தன்மை’ பகொணை்தொகவும்  அரசமைப்ம� 
உருவொக்கியுள்்னர. 

இந்திய அரசமைப்பு சட்ை உறுப்பு 368இன் 
கீழ் �ொைொளுைன்்றத்திற்கு வழஙகப்�ட்டுள்் 
அரசமைப்பிற்கு அதிகொரஙகம்ப் �யன்�டுத்தி 
அரசமைப்பில் வழஙகப்�ட்டுள்் எந்்தபவொரு 
சட்ைத்திலும் நசரத்்தல், நீக்கம், ைொறு்தல் 
பகொணடுவர அதிகொரம் அளிக்கப்�ட்டுள்்து. 
இந்திய அரசமைப்பு கூட்ைொச்சி 
அரசியலமைப்ம� கட்ைமைத்துள்்்தொல் 
ைொநில அரசுகளின் அடிப்�மை உரிமைகள் 
ைற்றும் அதிகொரஙகளில் சம்ைந்்தப்�ட்ை ைொநில 
அரசுகளின் ஒப்பு்தல் இல்லொைல் ைொற்்றம் 
பகொணடு வர முடியொது. �ைது அரசு சட்ை 
நைம்தகள் சில விதிகம் அரசமைப்பில் 
மையக் கருத்துகம் ைொற்்றஙகளிலிருந்தும் 
சைரசஙகளிலிருந்தும் �ொதுகொக்க விரும்பினர. 
அரசமைப்புச்சட்ை நைம்தகளின் இக் 
கருத்துகள் �ல்நவறு வழிகளிலொன 
அரசமைப்புச் திருத்்தச்சட்ைஙகளுக்கு 
வழிவகுத்்தது. 

மூன்று வமகயோன அரசமைப்புத் திருத்தச 
சட்டம் வமககள் உள்ளன அமவ 
பின்வருைோறு

1) ்தனி ப�ரும்�ொன்மை(நசரத்்தல்)

2)  �ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் சி்றப்பு 
ப�ரும்�ொன்மை ப�றுவ்தன் மூலம் 
திருத்்தச்சட்ைம் பகொணடு வரு்தல்.
(அமவயில் இருப்ந�ொரில் மூன்றில் இரணடு 
ைைஙகு உறுப்பினரகள் ஆ்தரவு ைற்றும் 
கும்றந்்தது பைொத்்த உறுப்பினரகளில் 50 
விழுக்கொடு)

3)  ப�ரும்�ொன்மை ப�றுவதுைன் பைொத்்தமுள்் 
ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகளில் சரி�ொதி 
சட்ைைன்்றஙகளின் ஒப்பு்தல் ப�று்தல்.

இந்்த வமககளிலொன அமனத்து 
திருத்்தஙகளும் �ொைொளுைன்்றத்தில் ைட்டுநை 
அறிமுகப்�டுத்்தப்�டும். அரசமைப்பு 
வழஙகியுள்் விதிகளின்�டி எந்்தபவொரு 
அரசமைப்புச் திருத்்தச்சட்ைத்திற்கும் ப�ொது 
வொக்பகடுப்பு ந்தமவப்�ைவில்மல. 
சட்ைத்திருத்்த முன்வமரவு அமனத்தும் 
குடியரசுத்்தமலவரின் ஒப்பு்தல் ப�்றப்�ை 
நவணடும். இவவொறு அனுப்�ப்�டும் அரசியல் 
சட்ை முன்வமரவுகம் திருப்பி அனுப்பும் 
அதிகொரம் குடியரசுத்்தமலவருக்குக் 
கிமையொது. ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை ைக்கள் 
பிரதிநிதிகளுக்கு ைட்டுநை அரசியல் 
திருத்்தச்சட்ைம் விவகொரஙகளில் இறுதி முடிவு 
எடுக்கும் அதிகொரம் வழஙகப்�ட்டுள்்து. 

அரசமைப்பில் உள்் ஒரு விதியில் 
திருத்்தம் நகொரும் சட்ை முன்வமரவுகள் 
அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் முன்வமரவு 
என்று அமழக்கப்�டுகி்றது. உறுப்பு 368 (2) ன் 
கீழ் வரும் அமனத்து விதிகளும் இதில் 
அைஙகும். இந்்த சட்ை முன்வமரவிமன 
�ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் பகொணடு 
வரலொம்.

அரசமைப்புத் திருத்தசசட்ட 
முன்வமரவு
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தனி��ர் சட்ட முன்வமரவு

அமைச்சர அல்லொ்த உறுப்பினரகள் 
்தொக்கல் பசயயும் சட்ை முன்வமரவு ்தனி��ர 
முன்வமரவு என்று அமழக்கப்�டுகி்றது. 
�ொைொளுைன்்றத்தில்  ஆளுஙகட்சி ைற்றும் எதிர 
கட்சிகம்ச் நசரந்்த எவரும் ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு பகொணடு வரலொம். ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு என்�து அமைச்சரமவயிநலொ 
நிரவொகத்திநலொ உறுப்பினரொக இல்லொ்த 
�ொைொளுைன்்ற உறுப்பினர ஒருவரொல் 
முன்பைொழியப்�டுவது ஆகும். ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு  மீ்தொன விவொ்தம் அடுத்்தடுத்்த 
வொரத்தின் பவள்ளிக் கிழமைகளில் பிற்�கல் 2 
ைணி மு்தல் 6 ைணி வமர �மைப�றும்.

இந்்த சட்ை முன்வமரவு பகொணடு வர 
ஒரு ைொ்தத்திற்கு முன்�ொகநவ முன்அறிவிப்பு 

்தரநவணடும். ்தனி��ர முன்வமரவுகள் 
நிரொகரிக்கப்�ட்ைொலும் அது ஆட்சியில் எந்்த 
�ொதிப்ம�யும் ஏற்�டுத்்தொது. இதுவமர 
�ொைொளுைன்்றத்தில் 14 ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவு ைட்டுநை 
நிம்றநவற்்றப்�ட்டுள்்ன. கமைசியொக,   
்தனி��ர சட்ை முன்வமரவு நிம்றநவற்்றப்�ட்ை 
ஆணடு 1970. இவவொறு பகொணடு வரப்�டும் 
்தனி��ர முன்வமரவுகளில் 
ப�ரும்�ொலொனமவ வொசிக்கப்�டுவந்தொ, 
விவொதிக்கப்�டுவந்தொ, நிரொகரிக்கப்�டுவந்தொ 
கூை கிமையொது. அரசமைப்பு திருத்்தம் 
நகொரும் முன்வமரவுகள் கூை ்தனி��ர 
முன்வமரவுக்ொக ஏற்கப்�ைலொம். ஆனொல் 
நிதி முன்வமரவுகம் ்தனி��ர சட்ை 
முன்வமரவொக பகொணடு வர முடியொது. 

 

க்டந்த மூன்று ைககளமவகளில 
அறிமுகைோன, விவோதிககப்�ட்ட 

தனி��ர் முன்வமரவுகள்:
ைககளமவ அறிமுகைோனமவ விவோதிககப்�ட்டமவ

13-வது 343 17

14-வது 328 14

15-வது 372 14

16வது மக்களவவயில் 206 தனிநபர் 
முனவவைவு்கள் அறிமு்கம் 

செய்யபபட்டன. இவற்றில் 6 மடடுமம 
விவாதத்தில் எடுத்துகச்காள்ளபபட்டன.

�ோ்டோளுைன்்றம் நிம்றநவறறிய தனி��ர் சட்டஙகள்

தமலப்பு உறுப்பினர் ப�யர் அமவ
நிம்றநவறிய 

�ோள்

1  இஸ்ாமி்ய வகுபபு வாரி்ய ெட்ட முனவவைவு 1952 
மசயத் முசசைத் அகைத் 

கோஷ்மீர்
ைககளமவ 21.05.1954

2   இந்தி்ய பதிவு (திருத்த)ெட்ட முனவவைவு 1955 எஸ்.சி.சைந்தோ ைககளமவ 06.04.1956

3  நா்டாளுமன்ற செ்யல்முவ்ற்கள் (சவளியிடடு 
தடுபபு) ெட்ட முனவவைவு 1956 ப�நரோஸ் கோந்தி ைககளமவ 26.05.1956

4  குற்்றச் செ்யல்முவ்ற (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1956 ரகு�ோத் சிங ைககளமவ 01.09.1956

5  சபண்கள் மற்றும் சி்றார் நிறுவனங்கள் (உரிமம்) 
ெட்ட முனவவைவு 1954 கோம்நலடு ைத்தி ஷோ ைககளமவ 30.12.1956

6  குற்்றச் செ்யல்முவ்ற (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1964 சுைத்திர நேோசிக ைககளமவ 26.12.1964

7  நா்டாளுமன்ற உறுபபினர்்கள் ஊதி்யங்கள், 
ெலுவ்க்கள்(திருத்த) ெட்ட முனவவைவு ரகு�ோத் சிங ைககளமவ 29.09.1964

8  இந்து திருமணம் (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1968 திவோன் சந்த் சர்ைோ ைககளமவ 20.12.1964

9  உச்ெ நீதிமன்றம் (உ்யர்மட்ட குற்்ற விொைவண 
விரிவாக்கம் )ெட்ட முனவவைவு 1968

ஆனந்த் �ோரோயண் 
முலலோ 

ைககளமவ 09.08.1970

10  பணவ்ட்ய, வை்ாற்று நிவனவுச் சினனங்கள் 
மற்றும் அ்கழவாயவுத் பகுதி்கள் மற்றும் மிச்ெங்கள் 
(மதசி்ய முககி்யத்துவ பிை்க்டனம்) ெட்ட 
முனவவைவு 1954

்டோக்டர் ரகுனீர் சிங ைோநிலஙகளமவ 15.12.1956

11  இந்து திருமணம் (திருத்த) ெட்ட முனவவைவு 
1956 ்டோக்டர் சீதோ �ர்ைோைந்த் ைோநிலஙகளமவ 20.12.1956

12  அனாவத இல்்ங்கள் மற்றும் இதை 
அ்றக்கட்டவள இல்்ங்கள் (மமற்பார்வவ 
மற்றும் ்கடடுபபாடு) ெட்ட முனவவைவு 1960

மகலோஷ் பிகோரிலோல ைோநிலஙகளமவ 09.04.1960

13  ்க்டல் ொர் ்காபபீடு ெட்ட முனவவைவு 1960 என்.பி.�ர்கவோ ைோநிலஙகளமவ 18.04.1963

14  இந்தி்யன தண்டவனச் ெட்டம் (திருத்தம்) ெட்ட 
முனவவைவு 1963 திவோன். சைன்லோல ைோநிலஙகளமவ 07.09.1969

மூன்்றொம் �ொலின ��ரகள் உரிமைகள் சட்ை முன்வமரவு திருச்சி சிவொ அவரக்ொல் 
பகொணடு வரப்�ட்ை ்தனி��ர  சட்ை முன்வமரவு ஆகும். இந்தியொவில் மூன்்றொம் �ொலின ைக்கள் 
சந்தித்து வரும் பு்றக்கணிப்புகளுக்கு முடிவுகட்ை இம்முன்வமரவு நகொருகி்றது. 

மூன்்றோம் �ோலின ��ர்கள் உரிமைகள் சட்ட முன்வமரவு 2014
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உறுப்பு 370

அரசமைப்பு உறுப்பு  370 என்�து ஜம்மு 
- கொஷமீர �குதிக்கு சி்றப்பு ்தன்னொட்சி ்தகுதி 
வழஙகுவது ஆகும். இச்சட்ைத்தின்�டி 
இரொணுவம், பவளியு்றவு, ப்தொமலத் ப்தொைரபு, 
நிதி ஆகிய தும்றகள் ்தவிர இ்தர அமனத்து 
தும்றகள் சொரந்து ைத்திய அரசு  சட்ைஙகள் 
இயற்றுவ்தற்கு ைொநில அரசின் ஒப்பு்தல் 
அவசியைொகி்றது.  

இந்்த ைொநிலம் ைற்றும் இதில் 
குடியிருக்கும் ைக்கள் குடியுரிமை, 
பசொத்துரிமை, அடிப்�மை உரிமை ஆகிய 
உரிமைகளுக்கு இந்தியொவில் பி்ற 

இந்்த சட்ை முன்வமரவு 2015 ஏப்ரல் 24 அன்று நைலமவயில் நிம்றநவறியது. 2016 பிப்ரவரி 
26 அன்று ைக்க்மவயில் அறிமுகம் பசயயப்�ட்ைது. இந்்த சட்ை முன்வமரவு 45 ஆணடுகளுக்குப் 
பின் நைலமவயில் நிம்றநவற்்றப்�ட்ை ்தனி��ர சட்ை முன்வமரவு என்்ற வரலொற்று 
முக்கியத்துவத்ம்தயும் ப�றுகி்றது.

குடிைக்களிலிருந்து நவறு�ட்ை சி்றப்பு சட்ைத் 
ப்தொகுப்புகம்க் பகொணடுள்்னர. 
அரசமைப்பு உறுப்பு 360 இன் கீழ்  ஒரு 
ைொநிலத்தின் மீது நிதி ப�ருக்கடி நிமல 
பிரகைனம் பசயயும் ைத்திய அரசின் அதிகொரம் 
இந்்த ைொநிலத்திற்கு பசல்லொது. ந�ொர ைற்றும் 
பவளி ஆக்கிரமிப்பு ஆகிய சூழ்நிமலகளின் 
ந�ொது ைட்டும் ப�ருக்கடி நிமல பிரகைனம் 
பசயயப்�டுகி்றது. எனநவ, ைத்திய அரமச 
ைொநில அரசு நகொரினொல் அன்றி உள்�ொட்டு 
குழப்�ம் அல்லது பி்ற அ�ொயஙகள் ந�ொன்்ற 
கொரைஙகளுக்கொக இந்்த ைொநிலத்தின் மீது 
ைத்திய அரசு ப�ருக்கடி நிமல பிரகைனம் 
பசயய முடியொது. 

வரலோறு சுருககைோக
அரசமைப்புச சட்ட உறுப்பு 370 என்�து ேம்மு - கோஷ்மீர் �குதிககு 
சி்றப்பு தன்னோடசி தகுதி வழஙகுவது ஆகும்
 இச்சட்ைத்தின்�டி இரொணுவம், 
பவளியு்றவு, ப்தொமலத் ப்தொைரபு, 
நிதி ஆகிய தும்றகள் ்தவிர இ்தர 
அமனத்து தும்றகள் சொரந்து 
ைத்திய அரசு  சட்ைஙகள் 
இயற்றுவ்தற்கு ைொநில அரசின் 
ஒப்பு்தல் அவசியைொகி்றது.  
�ொகிஸ்தொன் பிரிவிமனமயத் 
ப்தொைரந்து இந்திய ஒன்றிய அரசின் 
ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலம் இமைப்பு 
ப்தொைர�ொக ைன்னர ஹரிஷ உைன் 
ந�ச்சுவொரத்ம்த �ைத்்தப்�ட்ைது. 
அப்ந�ொது ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலத்துக்கு 
சி்றப்பு உரிமைகளும் ்தகுதிகளும் 
வழஙகப்�டும் என்று உைன்�டிக்மக 
ஏற்�ட்ை்தன் அடிப்�மையில் இந்்த உறுப்பு  
உருவொக்கப்�ட்ைது.

  இ்தன் விம்வொக ஜம்மு - கொஷமீர ைொநிலம் ைட்டும் அந்்த ைொநிலத்துக்நக ஆன 
அரசமைப்பு மூலம் ஆ்ப்�டுகி்றது. இ்தற்கொன ்தனி குடியுரிமைச் சட்ைம், பசொத்துரிமைச் 
சட்ைம், அடிப்�மை உரிமைகள் ஆகியன வகுக்கப்�ட்டுள்்ன.

 ஜம்மு - கொஷமீர அரசமைப்பின்  மு்தல் உறுப்பு ஜம்மு கொஷமீர 
ைொநிலம் இந்தியொவின் ஒருஙகிமைந்்த �குதி என்று கூறுகி்றது. 
இ்தன்�டியும் உறுப்பு 5ன் �டியும் இந்திய �ொைொளுைன்்றத்தின் 
ைொநிலஙகளுக்கொன சட்ைம் இயற்றும் அதிகொரவரம்பு 
கட்டுப்�டுத்்தப்�டுகி்றது; அது ைொற்்றத்்தகொ்த்தொகவும் ஆகி்றது. 

 1974இல் அன்ம்றய பிர்தைர 
இந்திரொ கொந்தி அன்ம்றய 

ஜம்மு - கொஷமீர 
மு்தலமைச்சர நஷக் 
அப்துல்லொ (ஹரிசிஙகொல் 
நி ய மி க் க ப் � ட் ை வ ர . ) 

இமையில் ஏற்�ட்ை 
உைன்�ொட்டின்�டி இந்்த 

ஏற்�ொடு நைலும் 
உறுதி�டுத்்தப்�ட்ைது.  இந்திய ந்தசியக் 
பகொடியுைன் ஜம்மு கொஷமீர 
ைொநிலத்திற்பகன ்தனி பகொடி 
அமைத்துக்பகொள்்வும் இரணடு 
பகொடிகளுக்கும் சை ்தகுதி வழஙகவும் 
1952 பைல்லி உைன்�டிக்மகயில் 
வழிவமக பசயயப்�ட்டுள்்து.

 �ஜம்மு – கொஷமீர அரசு ்தமலமைப் �்தவியொன  
ச்தொ-ஐ-ரியொஷத் (மு்தலமைச்சர) ைொநிலச் 
சட்ைைன்்றத்்தொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர. ைொநிலத்தின் 
மீது உறுப்பு 352 பிரகைனம் பசயயப்�டுவம்த பைல்லி 
உைன்�டிக்மக எதிரத்்தொலும் ைொநிலத்தின் மீது ப�ொது 
அவசர ப�ருக்கடி நிமல  பிரகைனம் பசயயும் அதிகொரம் 
குடியரசுத்்தமலவருக்கு வழஙகப்�ட்டுள்்து.

 �ஜம்மு - கொஷமீர ைொநிலத்தில் இந்திய உச்ச நீதிைன்்றம் ்தமலயிை முடியொது. மூவரை 
ந்தசியக் பகொடி ைற்றும் இ்தர ந்தசிய சின்னஙகள் அவைதிப்பு ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலத்தில் 
குற்்றைொகக் கரு்தப்�ைொது.

 �ஜம்மு - கொஷமீர ைொநில ைக்கள் இரட்மைக் 
குடியுரிமை அனு�விக்கி்றொரகள். அம்ைொநில 
ைக்கள் இ்தர ைொநில ைக்களுைன் ைை உ்றவு 
பகொள்ளும் ந�ொது அவரக்து ஜம்மு -கொஷமீர 
குடியுரிமை இரத்்தொகி்றது.

 �கட்ைொயக் கல்விச் சட்ைம், ்தகவல் உரிமைச் சட்ைம், 
கைக்கு ்தனிக்மக உள்ளிட்ை ப�ரும்�ொலொன 
இந்திய சட்ைஙகள் ஜம்மு கொஷமீர ைொநிலத்தில் 
பசல்லு�டியொகொது. 370 பிரிவின் கீழ் 
பவளிைொநிலத்்தவர எவரும் இஙகு பசொத்து வொஙக 
முடியொது.

 �கொஷமீர ைொநிலச் சட்ைைன்்றத்தின் ஆயுட் கொலம் 
ஆறு ஆணடுகள் ஆகும்.

ேம்மு 
கோஷ்மீர் 

நஷக அப்துலலோ �ண்டிட ேவஹர்லோல ந�ருவு்டன் 
(வலது).
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சஙகரலிஙகனோர்

சஙகரலிஙகனொர கொந்திய வொதியும் 
இந்திய விடு்தமலக்கொக ந�ொரொடிய ்தமிழ் 

 �ஜம்மு – கொஷமீர �குதிக்கு சி்றப்புத் ்தகுதி 
வழஙகும் வமகயில் அரசமைப்பில் 
இமைக்கும் �டியொன ப�ொருத்்தைொன 
உறுப்புகம் முன்வமரவு பசயயும் 
ப�ொருட்டு அன்ம்றய சட்ை அமைச்சர 
ைொக்ைர பி. ஆர. அம்ந�த்கமர சந்தித்து 
ஆநலொசிக்கும்�டி கொஷமீர ்தமலவர 
நஷக் அப்துல்லொமவ 1949ல் அன்ம்றய 
பிர்தைர ஜவஹரலொல் ந�ரு 
நகட்டுக்பகொணைொர. 

 �அரசமைப்பு �குதி XXI ன் கீழ் ்தற்கொலிக 
ைற்றும் இமை ைொற்்றம் வழஙகு்தல் 
என்னும் ்தமலப்பின் கீழ் அரசமைப்பு 
திருத்்தப்�ட்டு கொஷமீருக்கு சி்றப்பு ்தகுதி 
வழஙகும் உறுப்பு 370 நசரக்கப்�ட்ைது. 

 �அரசமைப்பு உறுப்பு 370இன் கீழ்  
ஜம்மு – கொஷமீர அரசின் எல்மலகம் 
கும்றக்கநவொ விரிவொக்கம் பசயயநவொ 
இந்திய �ொைொளுைன்்றத்திற்கு அதிகொரம் 
கிமையொது.

 �இந்திய அரசமைப்பின் மு்தன்மை 
வமரவொ்ர ைொக்ைர பி. ஆர. அம்ந�த்கர 
உறுப்பு 370 இன் வமரமவ எழு்த ைறுத்்தொர.

 �நகொ�ொல சுவொமி இந்்த பிரிமவ 
எழுதினொர

உறுப்பு 370

சஙகரலிஙகனோர்

வீரரும் ஆவொர. 1895இல் விருது�கர ைொவட்ைம் 
ைணைமலநைடு கிரொைத்ம்தச் நசரந்்த 
கருப்�சொமி வள்ளியம்ைொளுக்கு ைகனொக 
பி்றந்்தொர. 1917இல் இந்திய ந்தசிய கொஙகிரசில் 
இமைந்்தொர. இரொஜொஜியின் மீது ஏற்�ட்ை 
ஈரப்�ொல் விடு்தமலப் ந�ொரொட்ைத்தில் �ஙநகற்்ற 
சஙகரலிஙகனொர 1930இல் கொந்தியுைன் ்தணடி 
உப்புச் சத்தியொகிரகப் ந�ொரொட்ைத்தில் �ஙகு 
ப�ற்்றொர. ை்தரொஸ ைொநிலத்திலிருந்து ப்தலுஙகு 
ந�சும் ைக்கம்ப் பிரித்து, பசன்மனமய 
்தமல�கரொக பகொணடு  ்தனி ைொநிலம் அமைக்க 
நவணடும் என்று  ப�ொட்டி ஸ்ரீரொைலு 1952இல் 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைம் �ைத்தினொர. 

இம்தத் ப்தொைரந்து ப�யர ைொற்றும் பிரச்சமன 
எழுந்்தது. இம்தத் ப்தொைரந்து 1956இல் 
ை்தரொஸ ைொநிலத்ம்த ்தமிழ்�ொடு என ப�யர 
ைொற்்றம் பசயய நவணடும் எனக் நகொரி 
சஙகரலிஙகனொர உணைொவிர்தம் 
ப்தொைஙகினொர. ப�யர ைொற்்றம் உள்ளிட்ை 12 
நகொரிக்மககம் வலியுறுத்தி 1956 ஜுமல 27 
அன்று விருது�கரில் ்தனது உணைொவிர்தப் 
ந�ொரொட்ைத்ம்தத் ப்தொைஙகினொர. இந்்த 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைம் 75 �ொட்கம்க் 
கைந்்தது சஙகரலிஙகனொர உைல் �லிவுற்்ற்தொல் 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைத்ம்தக் மகவிடும் 
�டி சி.என். அணைொதுமர, ை.ப�ொ.சிவஞொனம், 
ஜீவொனந்்தம் ஆகிநயொர நவணடுநகொள் 
விடுத்தும் அவர ஏற்க வில்மல. 1956 அக்நைொ�ர 
13 அன்று உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைத்தின் 
76ஆம் �ொள் சஙகரலிஙகனொர உயிர நீத்்தொர.  

ஜீவோனந்தம்ை.ப�ோ.சிவஞோனம்
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நதர்வுககுழு

ந்தரவுக்குழுவில் கும்றந்்த 
எணணிக்மகயில் உறுப்பினரகம் குறிப்பிட்ை 
கொரைத்திற்கொக நியமிக்கப்�ட்டிருப்�ர. இந்்த 
ந்தரவுக்குழு மும்ற பவஸட்மினிஸைர 
�ொைொளுைன்்ற ைக்க்ொட்சி மும்றயிலிருந்து 
பி்றந்்தது ஆகும். ைொநிலஙக்மவ விதிகள் 
ைற்றும் �மைமும்றயின் உறுப்பு 125இன் கீழ்  
எந்்தபவொரு குறிப்பிட்ை சட்ை முன்வமரமவயும் 
ந்தரவுக்குழுவுக்கு அனுப்பும்�டி எந்்த ஒரு 
உறுப்பினரும் தீரைொனம் பகொணடு வர 
முடியும். தீரைொனம் ஏற்றுக்பகொள்்ப்�ட்ைொல் 
அந்்த சட்ை முன்வமரவு ந்தரவு குழுவின் 
�ரிசீலிமனக்கு அனுப்�ப்�டும்.   

இவவொறு தீரைொனம் பகொணடு 
வருவ்தற்கு ந்தரவுக் குழுவின் பைொத்்த 
உறுப்பினரகளில் மூன்றில் ஒரு �ஙகினர 
கும்றந்்த�ட்ச உறுப்பினரக்ொக (Quorum-
நகொரம்)  அமவயில் இருப்�து அவசியம். 
இவவொறு முன்பைொழியப்�டும் தீரைொனத்தின் 
மீ்தொன வொக்பகடுப்பு பவற்றி – ந்தொல்வி இன்றி 
முடிந்்தொல் அமவக்குத் ்தமலமை ஏற்�வரின் 

  ை்தரொஸ ைொகொைத்ம்த ்தமிழகம் என 
ப�யர ைொற்்றக் நகொரி தியொகி 
சஙகரலிஙகனொர 20.07.1956 மு்தல் 
10.10.1956 வமர 76 �ொட்கள் 
உணைொவிர்தம் இருந்து உயிர நீத்்தொர.

  ை்தரொஸ ைொநில ப�யரைொற்்றச் சட்ைம் 
1968 மூலம்  ை்தரொஸ ைொநிலம் ்தமிழ்�ொடு 
என ப�யர ைொற்்றம் பசயயப்�ட்ைது.

  கொந்திய வழியில் உணைொ ந�ொன்பு 
இருந்து உயிர நீத்்தவர.

தமிழ்�ோடு

 �வர்தட்சமை ஒழிப்புச் சட்ைம் 1959-6 
ைற்றும் 9 நை 1961 

 ��யஙகரவொ்த ்தடுப்புச் சட்ைம்-2002 ைொரச்

முககிய கூடடு கூட்டஙகள்

முடிநவ இறுதி முடிவொகும். சட்ை 
முன்வமரவில் குறிப்பிட்ை ஏந்தனும் ஒரு 
அம்சம் குறித்து ஆயவு பசயயப்�ை நவணடும் 
எனில் அ்தற்பகன ஒரு துமைக் குழுமவ 
ந்தரவுக்குழு அமைத்துக்பகொள்்லொம். இந்்த 
பசயல்மும்றயில் ஏந்தனும் நகள்விகள் 
எழுந்்தொல் அ்தமன ைொநிலஙக்மவத் 
்தமலவர �ொரமவக்கு பகொணடு பசல்ல 
நவணடும். அவரது முடிநவ இறுதியொனது. 

ஒரு சட்ை முன்வமரவு ஒரு அமவயில் 
நிம்றநவற்்றப்�ட்டு ைற்ப்றொரு அமவயொல் 
நிரொகரிக்கப்�டும் ந�ொதும் அல்லது ஏந்தனும் 
ஒரு ஆட்நச�மன எழுப்�ப்�டும் ந�ொது 
அல்லது ஆறு வொரத்திற்கும் அதிகைொக இழு�றி 
நிமல நீடிக்கும் ந�ொதும் குடியரசுத்்தமலவர 
ஈரமவகளின் கூட்டுக் கூட்ைத்ம்த கூட்டித் 
தீரவு கொைலொம். அந்்த முன்வமரவு 
அைரந்துள்் ஈரமவகளின் பைொத்்த 
உறுப்பினரகளில் ப�ரும்�ொன்மை வொக்குகம் 
ப�ற்்றொல் அந்்த முன்வமரவு 
நிம்றநவற்்றப்�டும். ஆனொல் �ை முன்வமரவு 
அல்லது அரசியல் அரசமைப்புத் 
திருத்்தச்சட்ைம் ஆகியவற்றின் ந�ொது 
இதுந�ொன்று கூட்டு கூட்ைத்திமன கூட்டி 
சட்ைைொக்க இந்திய அரசமைப்பு 
அனுைதிக்கவில்மல. 

இந்தியோவின் முதல பிரதைர்
குறிப்பி்டத்தகக 

நைறநகோள்

“ைக்க்மவ, ைொநிலஙக்மவ 
ஈரமவகளும் இமைந்்தது இந்திய 
�ொைொளுைன்்றம் ஆகும். இரணடில் ஒரு 
அமவயில்லொைல் �ொைொளுைன்்றம் இயஙக 
முடியொது. அரசமைப்பு ஒவபவொரு அமவயும் 
்தைக்கொன முழு அதிகொர வரம்ம�க் 
பகொணடுள்்து. �ைது அரசமைப்பின் 
பவற்றிகரைொன �ணி, அ்தன் ப�ருக்கைொன 
ைக்க்ொட்சி அமைப்�ொன 
�ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளுக்கிமைநய 
ப�ருக்கைொன கூட்டு்றமவக் நகொருகி்றது.”

- பண்டித ஜவஹரலால் நேரு. 
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அருஞபசோறப�ோருள்  

 �சட்டம்: ஒரு சட்ை முன்வமரவு 
�ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் 
ஏற்கப்�ட்டு குடியரசுத்்தமலவர ஒப்பு்தல் 
ப�றும் ந�ொது சட்ைம் எனப்�டுகி்றது.

 �சட்ட முனவமைவு: �ொைொளுைன்்றத்தில் 
ஈரமவகளின் ஏற்பு நகொரி 
முன்பைொழியப்�டும் சட்ை வமரவு சட்ை 
முன்வமரவு எனப்�டும்.

 �உடபிரிவு: ஒரு சட்ை முன்வமரவில் வரிமச  
எணணிைப்�ட்ை �த்தி.

 �தீரமானம்: �ொைொளுைன்்றத்தின் தீரவு, 
�ைவடிக்மக, கருத்து நகொரி 
�ொைொளுைன்்றத்தில் எந்்தபவொரு 
உறுப்பினரொலும் முன்மவக்கப்�டுவது  
தீரைொனம் எனப்�டும்

 �பதவி பிைாமணம்: புதி்தொகத் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை �ொைொளுைன்்ற 
உறுப்பினரகள் �ொைொளுைன்்றத்தில் 
அைரும்முன் இந்திய அரசமைப்பிற்கும் 
�ொட்டின் இம்றயொணமை ைற்றும் 
ஒருமைப்�ொட்டிற்கும் ்தைது 
உறுதிப்�ொட்டிமனத் ப்தரிவித்து கைவுள் 
ப�யரொநலொ, �குத்்தறிவின் ப�யரொநலொ 
உறுதி பைொழி ஏற்றுக் பகொள்வ்தொகும். 

 �நகள்வி நேைம்: ஒவபவொரு �ொளும் அமவ 
ப்தொைஙகியதும் மு்தல் ஒரு ைணி ந�ரம் 

உறுப்பினரகளின் நகள்விகளுக்கு 
ஒதுக்கப்�டுகி்றது.

 �நகாைம்: �ொைொளுைன்்ற அமவ அல்லது 
�ல்நவறு �ணிகளுக்கொக உருவொக்கப்�டும் 
குழுக்களின் கூட்ைத்ப்தொைர கும்றந்்த�ட்சம் 
இருக்க நவணடிய உறுப்பினரகளின் 
எணணிக்மக நகொரம் எனப்�டுகி்றது. 
அமவயின் பைொத்்த உறுப்பினரகளில் 
�த்தில் ஒரு �ஙகு உறுப்பினரகளின் 
எணணிக்மக நகொரம் என 
வகுக்கப்�ட்டுள்்து.

 �கூட்டத்்தா்டர: ஆணடுக்கு மூன்று மும்ற 
�ொைொளுைன்்றம் குடியரசுத்்தமலவரொல் 
கூட்ைப்�டுகி்றது. �ொைொளுைன்்றம் 
பசயல்புரியும் குறிப்பிட்ை கூட்ைத்தின் கொல 
அ்வு கூட்ைத்ப்தொைர எனப்�டும்.

 �நிமலக்குழு: ப�ொதுவொக ஒவபவொரு 
ஆணடும் அல்லது அவவப்ந�ொது 
அமவயொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும்  அல்லது 
அமவத் ்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டும் குழு 
நிமலக்குழு எனப்�டும். 

 �அைசு: ைத்திய அரசொஙகம், இந்திய 
�ொைொளுைன்்றம், ைொநில அரசொஙகஙகள், 
ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகள், இந்திய 
எல்மலக்குள் வரும் அமனத்து உள்ளூர 
அதிகொர அமைப்புகள், இந்திய 
அரசொஙகத்தின் கட்டு�ொட்டின் கீழ் 
இயஙகும் அமைப்புகள்  இமவ 
அமனத்ம்தயும் உள்்ைக்கியது அரசு 
ஆகும்.
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