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     1)  இந்திய அரசியலமைப்பிற்கு முந்மதய சட்டங்கள் 
 பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பபனி இந்தியாவில் வணிகம் பெய்ய, பட்டயத்தினன 

அளித்தவர் யார் ?       குயின் எலிசபபத் - 1 

 இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் ஆட்ெி நனடபபற்ற காலம் எது ? 
                   1773 முதல் 1858 வமர 

 ஒழுங்குமுமைச் சட்டம்: 1773: 
 கம்பபனியின் நிர்வாகத்னத ெீர்படுத்த பகாண்டுவரப்பட்டது. 
 வங்காளத்தின் கவர்னர் பதவி வங்காளத்தின் “கவர்னர் பெனரல்” ஆனது. 
 வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் பெனரல் யார் ? வாரன்ஹேஸ்டிங்க்ஸ். 
 1774 – ல் கல்கத்தாவில், உச்ெநீதிமன்றத்னத அனமத்து. 
 4 பபருனடய நிர்வாக கவுன்ெில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 பிட் இந்தியச் சட்டம், 1784: 
 ஒழுங்குமுனறச்ெட்டம், 1773 – உள்ள குனறபாடுகனளக் கனளய பிரிட்டிஷ் பிரதமர் 

வில்லியம்ஸ் பிட்-டினால் பகாண்டு வரப்பட்டது. 
 6 உறுப்பினர்கனள உனடய கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (Board control) அனமக்கப்பட்டது. 

 பட்டயச் சட்டம், 1773: 
 கிழக்கிந்திய கம்பபனி, இந்தியாவுடன் பமலும் 20 ஆண்டுகள் 

வணிகம் பெய்ய அனுமதித்தது. 

 பட்டயச் சட்டம், 1813: 
 கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் வணிக முற்றுரினம நிறுத்தப்பட்டது. 
 இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்ெிக்காக 1 லட்ெம் ரூபாய் முதன் முதலாக ஒதுக்கப்பட்டது. 

ஆனால் இத்பதானக பெலவிடப்படவில்னல. 

 பட்டயச் சட்டம், 1883: 
 வங்காளத்தின் கவர்னர் பெனரல் பதவி, இந்தியாவின் “கவர்னர் பெனரல்” என 

மாற்றம். 
 இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் பெனரல் யார் ? வில்லியம் பபண்டிங் பிரபு. 
 1835 – ல் ஆங்கிலக் கல்வி முனறனய அறிமுகப்படுத்திய பைக்காஹல கல்விக்குழு 

அனமக்கப்பட்டது. 

 பட்டயச் சட்டம், 1853: 
 இந்திய குடினமப்பணி பதர்வுகளில் (ICS பதர்வுகள்) இந்தியர்களும் கலந்து பகாள்ள  
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   அனுைதிக்கப்பட்டனர். 
 1854 – ல் இந்திய குடினமப்பணிகளுக்கான “பைக்காஹல கைிட்டி” அனமக்கப்பட்டது. 

இங்கிலாந்து ராணியின் ஆட்ெிக்காலம்: 1858 முதல் 1947 வமர. 

 இந்திய அரசுச்சட்டம், ஆகஸ்ட் 2, 1858: 
 1857 –  ெிப்பாய்கலகத்தினனத் பதாடர்ந்து இயற்றப்பட்டது. 
 இச்ெட்டம் “Act for the Good Government of India” எனப்படுகிறது. 
 கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் ஆட்ெி முடிவுக்குக் பகாண்டுவரப்பட்டு, இந்தியா, 

இங்கிலாந்து அரெியின் பநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது. 
 இந்தியாவின் கவர்னர் பெனரல் பதவி, “இந்தியாவின் மவசிராய்” என மாற்றப்பட்டது. 
 இந்தியாவின் முதல் னவெிராய் யார் ? கானிங் பிரபு. 
 இங்கிலாந்து அரெியின் ொர்பாக, இந்தியானவ நிர்வகிக்க இந்திய அரசுச் பெயலாளர் 

(Secretary of state) பதவி உருவாக்கப்பட்டது.  

 இந்தியாவின் முதல் அரசுச் பெயலாளர் யார்? சார்லஸ் வுட். 
 அரசுச் பெயலருக்கு உதவிட 15 பபனர உனடய “இந்தியா கவுன்சில்” அனமக்கப்பட்டது. 
 இங்கிலாந்தில் இருந்த இயக்குநர்கள் குழும், கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் 

கனலக்கப்பட்டன. 

 விக்ஹடாரியா ைகாராணியின் அைிக்மக: 

 1857 சிப்பாய் கலகத்னதத் பதாடர்ந்து அறிவிக்கப்பட்டது. 
 நவம்பர் 1, 1858 – ல் அலகாபாத்தில் கானிங் பிரபுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. 
 இது இந்திய ைக்களின் உரிமை சாசனம் அல்லது ஹைக்ன கார்ட்டா எனப்படுகிறது. 
 இவ்வறிக்னக இந்தியாவில் கம்பபனி ஆட்ெி முடிவுக்கு வந்து, பிரிட்டிஷ் அரெியின் 

பநரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இந்தியானவக் பகாண்டு வந்தது. 

 இந்திய கவுன்சில் சட்டம், 1861: 
 இந்தியாவிற்பகன மத்திய ெட்டமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது. 
 1859 – ல் கானிங் பிரபு உருவாக்கிய  அனமச்ெர்கள் பதவி முனற (Portfolio system) 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 இந்திய கவுன்சில் சட்டம், 1892: 
 பட்பெட்டில் விவாதிக்கும் உரினம இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இந்திய கவுன்சில் சட்டம், 1909: 
 ைிி்ன்ஹடா – ைார்லி ெீர்த்திருத்தம் என அனழக்கப்படுகிறது. 
 இந்தியாவின் னவெிராய் மின்படா மற்றும் இந்தியாவிற்கான அரசுச் பசயலர் ைார்லி 

ஆகிபயாரால் உருவாக்கப்பட்டது. 
 முஸ்லீம்களுக்பகன தனித்பதாகுதி (Separate Electorate) வழங்கப்பட்டது. 
 வகுப்பு வாத பதர்தல் முனறயின் தந்னதயர்? ைின்ஹடா பிரபு. 

                                                  

www.kalamtrainingacademy.com PH:8608615241



      இந்திய அரசியலமைப்பு        டி.என்.பி.எஸ்.சி 

 

 

 

Page 3 

 னவெிராயின் நிர்வாகக் குழுவில் முதன் முதலாக இந்தியர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார். 
அவ்வாறு முதன் முதலில் நியமிக்கப்பட்ட இந்தியர்: சத்ஹயந்திர பிரசாத் சின்ோ. 

 இந்திய அரசுச் சட்டம், 1919: 
 ைாண்ஹடகு பசைஸ்ஹபார்டு ெீர்திருத்தம் என அனழக்கப்படுகிறது. 
 மாண்படகு – இந்திய பெயலர்; பெம்ஸ்பபார்டு – இந்திய னவெிராய். 
 மாகாணங்களில் இரட்மட ஆட்சிமுமை (Lyarky) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
 மத்தியில் ஈரனவ ெட்டமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது. 
 முதன் முதலில் பநரடித் பதர்தல் முனற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
 இந்தியர்களுக்கு வாக்குரினம வழங்கப்பட்டது. 
 ஆங்கிபலா இந்தியர்கள், ெீக்கியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் ஐபராப்பியர்களுக்கும் 

தனித்பதாகுதிகள் வழங்கப்பட்டன. 
 இச்ெட்டத்தின் குனறபாடு : மாகாணங்களில் இரட்னட ஆட்ெி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகும். 
 இச்ெட்டத்தின் பரிந்துனரப்படி, 1926 – ல் மத்தியப் பபாதுப்பணியாளர் பதர்வானணயம் 

அனமக்கப்பட்டது. 
 மத்தியப் பபாதுப்பணியாளர் பதர்வானணயம் அனமக்க பரிந்துனரத்த கமிட்டி : லீ 

கமிட்டி (1923 – 24)  

 இந்திய அரசுச் சட்டம் – 1935: 
 இச்ெட்டம், னெமன் குழுவின் அறிக்னக, மூன்று வட்டபமனெ மாநாடுகளின் முடிவுகள், 

1933 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரெின் பவள்னள அறிக்னக ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் 
உருவாக்கப்பட்டது. 

 மாகாணங்களில் இரட்னட ஆட்ெி ஒழிக்கப்பட்டது. 
 மத்தியில் இரட்னட ஆட்ெி பரிந்துனரக்கப்பட்டது. 
 மாகாணங்களில் தன்னாட்சி / சுயாட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
 பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்களும் சுபதெ அரசுகளும் இனணந்த அனனத்திந்திய 

கூட்டாட்ெி அரொங்கம் உருவாக்க பரிந்துனரக்கப்பட்டது. 
 மத்திய அரெின் அதிகாரங்கள், கூட்டாட்ெி, மாகாண, பபாதுப்பட்டியல்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்டது. 
 1935 – ல் மத்திய கூட்டாட்ெி ரிெர்வ் வங்கி பதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
 1937 – ல் படல்லியில் கூட்டாட்ெி உச்ெநீதிமன்றம் அனமக்கப்பட்டது. 
 1937 – ல் தமிழ்நாட்டில் ெட்ட பமலனவ உருவாக்கப்பட்டது. 
 1937 – ல் பர்மா இந்தியாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது. 

 ஹகபினட் தூதுக்குழு / அமைச்சரமவ தூதுக்குழு 
அைிக்மக 1946: 

 பகபினட் தூதுக்குழு கிளைன்ட் அட்லி அரொங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டது. 
 பம 16, 1946 – ல் பபதிக்லாரன்ஸ், ஏ.வி. அலக்சாண்டர், சர் ஸ்டாஹபார்டு கிரிப்ஸ் 

ஆகிய மூவர் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. 
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 இந்திய அரெியலனமப்புச் ெட்டத்தினன உருவாக்க புதிதாக அரெியல் நிர்ணயெனப 
ஏற்பத்தப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. 

 இப்பரிந்துனரப்படி ெவஹர்லால் பநரு தனலனமயில் பெப்டம்பர் 2, 1946 ல் இனடக்கால 
அரொங்கம் அனமக்கப்பட்டது. 

 ஹைளண்ட் ஹபட்டன் திட்டம் (ெனீ் 3, 1947): 
 ெனீ் – 3 திட்டம் எனப்படுகின்றது. 
 இந்தியா – பாகிஸ்தான் எனும் இருநாடுகள் பிரிக்கப்படுவனத அதிகாரப்பூர்வமாக 

அறிவித்த திட்டமாகும். 

 இந்திய சுதந்திரச் சட்டம், 1947: 
 பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் நினறபவற்றப்பட்ட நாள்: ெனீல 18, 1947. 
 இச்ெட்டம் நனடமுனறக்கு வந்த நாள் : ஆகஸ்ட் 15, 1947. 
 ஆகஸ்ட் 14, 1947 – ல் பாகிஸ்தானும், ஆகஸ்ட் 15, 1947 – ல் இந்தியாவும் விடுதனல 

அனடந்துன. 
 இந்தியா சுதந்திரமனடந்த பபாது இந்தியாவின் னவெிராய் யார்? பைளண்ட் ஹபட்டன். 
 சுதந்திர இந்தியாவின் கனடெி னவெிராய் யார்? ராொெி. 
 சுதந்திர இந்தியாவின் முதலும் கனடெியுமான இந்திய னவெிராய் – ராொெி. 

                2. இந்திய அரசியலமைப்பின் உருவாக்கம் 
1. இந்திய அரெியலனமப்னப உருவாக்குவதற்காக அரெியல் நிர்ணய ெனப அனமக்க 

முதன் முதலில் பகாரிக்னக னவத்தவர் யார்? 

 1934 – ல் எம்.என்.ராய் 

 1935 – ல் காங்கிரஸ் 

 1938 – ல் ெவஹர்லால் பநரு 

2. இந்திய அரெியல் நிர்ணய ெனப அனமக்க ஒப்புதல் அளித்த குழு எது? 

          ஹகபினட் தூதுக்குழு 1946 
3. அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் பமாத்த உறுப்பினர்கள் எத்தனன பபர்? 389. 
4. இதில் மாகாணங்களிலிருந்து 1 மில்லியன் மக்களுக்கு ஒருவர் என மனறமுகத்பதர்தல் 

மூலம் பதர்வு பெய்யப்பட்படார்: 296 பபர் 

5. சுபதெ அரசுகளினால் நியமிக்கப்பட்படார்: 93 பபர் 

6. அரெியல் நிர்ணய ெனபயில் இடம்பபறாத தனலவர்கள் 

        ைகாத்ைா காந்தி, முகைது அலி ெின்னா 

7. அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் முதல் கூட்டம் நனடபபற்ற நாள் எது? – டிசம்பர் 9, 1946. 
8. இக்கூட்டத்தில் அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் இனடக்கால தனலவராக 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?  சச்சிதானந்த சின்ோ 

9. அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் இரண்டாவது கூட்டம் நனடபபற்ற நாள் : டிசம்பர் 11, 1946. 
10. இதில் அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் நிரந்தர தனலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?               

                 டாக்டர்.ராஹெந்திர பிரசாத் 

11. அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் துனணத்தனலவர் யார்?  
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       ேஹரந்திரா குைார் முகர்ெி (எச்.சி.முகர்ெி) 
12. அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் ஆபலாெகர் யார்?          

              பபனிகல் நர்சிங் ராவ் (பி..என்.ராவ்) 
13. ெவஹர்லால் பநரு “குறிக்பகாள் தீர்மானத்தினன” பகாண்டு வந்த நாள்?     

               டிசம்பர் 13, 1946 

14. .அரெியலனமப்பின் அனனத்து பகுதிகளும் இயற்றப்பட்ட பின்னர் முகவுனரயாக 
ஏற்கப்பட்டது எது?    குைிக்ஹகாள் தரீ்ைானம் 

15. முகவுனரயின் ெிற்பி யார்? ெவேர்லால் ஹநரு 

16. இந்திய அரெியல் நிர்ணய ெனபயில் வனரவுக்குழு அனமக்கப்பட்ட நாள் :  

                ஆகஸ்ட் 29, 1947 

17. அரெியலனமப்பின் வனரவுக் குழுவின் தனலவர் யார்? டாக்டர்.பி.ஆர். அம்ஹபத்கர் 

18. வனரவுக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் யாவர்? 

 என்.பகாபாலொமி அய்யங்கார் 

 அல்லாதி கிருஷ்ணொமி அய்யர் 

 டாக்டர்.பக.எம்.முன்ஷி 
 னெயத் முகமத் ெதுல்லா 

 என்.மாதவராவ் (பி.எல்.மிட்டர் பதவி விலகிய பிறகு) 
 டி.டி.கிருஷ்ணமாச்ொரி (டி.பி.பகய்தான் இறந்த பிறகு) 

19. வனரவுக் குழு வனரவு அரெியலனமப்னப அளித்த நாள் : பிப்ரவரி 21 1948 

20. இந்திய அரெியலனமப்பின் தந்னத யார்? டாக்டர் பி.ஆர்.அம்ஹபத்கர் 

21. இந்திய அரெியலனமப்பின் ெிற்பி மற்றும் நவ னீ மனு எனப்படுவர்? 

          டாக்டர்.பி.ஆர். அம்ஹபத்கர் 

22. அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் அடிப்பனட உரினமகள் குழுவின் தனலவர்.  

           சர்தார் பட்ஹடல் 

23. மத்திய அரெியலனமப்புக் குழு தனலவர்: ெவேர்லால் ஹநரு 

24. மாநில அரெியலனமப்புக் குழு தனலவர்: சர்தார் பட்ஹடல் 

25. பதெியக் பகாடிகளுக்கான குழுவின் தனலவர்: ஹெ.பி.கிருபளாணி 
26. இந்திய அரெியலனமப்பு ெட்டமாக இயற்றப்பட்டு இந்திய மக்களால் அரெியல் நிர்ணய 

ெனப மூலம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட நாள்:  நவம்பர் 26, 1949 

27. இந்திய அரெியல் நிர்ணய ெனபயின் கனடெிக் கூட்டம் நனடபபற்ற நாள்: 
               ெனவரி 24, 1950  

28. இந்திய அரெியலனமப்பில் னகபயழுத்திட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்னக:  284 

29. இந்திய அரெியலனமப்பு யாருனடய னகபயழுத்தில் அழகாக உருவாக்கப்பட்டது? 

        பிஹரம் பிகாரி நபரய்ன் மரசடா 
30. இந்திய அரெியலனமப்பினன அழகுப்படுத்திபயார்?  

      ராம்ைஹனாகர் சின்ோ,நந்தலால் ஹபாஸ் 

31. இந்திய அரெியலனமப்பு நனடமுனறக்கு வந்த நாள்: ெனவரி 26, 1950 

32. இந்திய அரெியலனமப்னப உருவாக்க ஆன காலம்:  

    2 வருடம் 11 ைாதங்கள் 18 நாட்கள் 

33. இந்திய அரெியல் நிர்ணய ெனப கூடிய நாட்கள்: 165 நாட்கள், 11 கூட்டங்கள் 

34. வனரவு அரெியலனமப்பு உருவாக்கப்பட்ட ஆன நாட்கள்: 114 நாட்கள் 

35. இந்திய அரெியலனமப்னப உருவாக்க பெலவிடப்பட்ட பணம்: 64 லட்சம் 
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36. உலகின் நீளமான எழுதப்பட்ட அரெியலனமப்பு : இந்திய அரசியலமைப்பு 

37. இந்திய அரெியலனமப்பு நனடமுனறக்கு வந்தபபாது எதனனக் பகாண்டிருந்து? 

 முகவுனர 

 22 பகுதிகள் 

 8 அட்டவனணகள் 

 395 விதிகள் 

 

38. இந்திய அரெியலனமப்பில் தற்பபாதுள்ளனவ? 

 முகவுனர 

 25 பகுதிகள் 

 12 அட்டவனணகள் 

 465 விதிகள் 

39. இந்திய அரெியலனமப்பு நனடமுனறக்கு வருவதற்கு முன்பாகபவ, நவம்பர் 26, 1949 
அன்பற நனடமுனறக்கு வந்த பகுதிகள் யானவ: 

 குடியுரினம 

 பதர்தல் 

 தற்காலிக பாராளுமன்றம் 

 குறுந்தனலப்புகள் 

40. இந்திய அரெியல் நிர்ணய ெனபயினால் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட நாட்கள்: 
 குறிக்பகாள் தீர்மானம்   -  ெனவரி 22, 1947 

 பதெியக் பகாடி          -  ெனீல 22, 1947 

 பதெியக் கீதம்           -  ெனவரி 24, 1950 

 பதெியப்பாடல்           -  ெனவரி 24, 1950 

 பதெிய ெின்னம்          -  ெனவரி 26, 1950 

 பதெிய நாட்காட்டி        -  மார்ச் 22, 1957 

41. இந்திய அரெியலனமப்பின் முதல் திருத்தம் பவளியிட்ப்பட்ட ஆண்டு: 1951 

42. இந்தியாவின் முதல் பாராளுமன்ற பதர்தல்; 1952. 
43. படல்லி பதெிய தனலநகரப்பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு : 1991. 

3. இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரங்கள் 

1) 1935 இந்திய அரசுச்சட்டம்              
 கூட்டாெி அரொங்க முனற                                                    

 மாநில ஆளுநர் பதவி 
 கூட்டாெி நீதித்துனற 

 பணியாளர் பதர்வானணயங்கள் 

 பநருக்கடி நினல பிரகடனங்கள் 
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2)  இங்கிலாந்து அரசியலமைப்பு: 
 பாராளுமன்ற முனற அரொங்கம் 

 ெட்டத்தின் ஆட்ெி (Rule of law) 
 ஒற்னறக்குடியுரினம 

 நீதிப்பபரானண 

 ஈரனவ (பமலனவ,கீீ்ழனவ) முனற (Bicemeralism) 
 பகபினட் முனற (cabriet) 
 தனலனம தணிக்னக கட்டுப்பாட்டு 

 அதிகாரி (CAG) பதவி 

3)  அபைரிக்க அரசியலமைப்பு: 
 அடிப்பனட உரினமகள் 

 நீதிமறு ஆய்வு (judicial Reyiaw) 
 நீதித்துனறயின் சுதந்திரம் 

 குடியரசுத்தனலவரின் பதவி நீக்கம் 

 உச்ெநீதிமன்ற / உயர்நீதிமன்ற 

 நீதிபதிகளின் பதவிநீக்கம் 

 துனணக்குடியரசுத் தனலவர் பதவி  

 முகவுனர 

4)  அயர்லாந்து அரசியலமைப்பு: 
 அரசு பகாள்னகயின் வழிகாட்டு பநறிமுனறகள், (DPSP) 
 குடியரசுத் தனலவர் பதர்தல் முனற ராஜ்யெபா உறுப்பினர்கனள 

 ெனாதிபதி நியமித்தல் (Nomination) 

5)  கனடா: 
 வலினமயான மத்திய அரெினன உனடய கூட்டாட்ெி 
 எஞ்ெிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரெிடம் இருப்பது  

 மாநில ஆளுநர்கனள மத்திய அரசு நியமிப்பது 

 உச்ெநீதிமன்றத்தின் ஆபலாெனன வழங்கும் அதிகாரம் 

6)  ஆஸ்திஹரலியா: 
 பபாதுப்பட்டியல் (Concurrent List) பாராளுமன்ற ஈரனவ கூட்டுக்கூட்டம் வணிகம், 

வியாபாரம் பதாடர்பான சுதந்திரம் 
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7) பெர்ைனி (பவய்ைர் அரசியலமைப்பு): 
 பநருக்கடி நினல காலங்களில் அடிப்பனட உரினமகனள தற்காலிகமாக நிறுத்தி 

னவத்தல் 

8) ரஷ்யா: 
 அடிப்பனடக் கடனமகள்  

 ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

 முகவுனரயிலுள்ள நீதி (justice) 

9)  பதன் ஆப்பிக்கா: 
 அரெியலனமப்னப திருத்தும் நனடமுனறகள்  

 ராஜ்யெபா உறுப்பினர்கனள பதர்ந்பதடுப்பது 

10) பிரான்ஸ் அரசியலமைப்பு: 
 முகவுனரயிலுள்ள சுதந்திரம், ெமத்துவம், ெபகாதரத்துவம், குடியரசு 

   4) இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் 
ஆரம்பத்தில் : 22 பகுதிகள்                  தற்பபாது : 25 பகுதிகள் 

 
பகுதிகள் 

                                             பபாருளடக்கம் 

I.  இந்திய ஒன்றியமும் அதன் பகுதிகளும் (விதிகள் 1-4) 
II.  குடியுரினம (விதி 5 – 11) 

III.  அடிப்பனட உரினமகள் (விதி 12 – 35) 

IV.  அரசு பகாள்னகயினன வழிகாட்டும் பநறிமுனறகள் (DPSP) (விதி 36 – 51) 

IV- A அடிப்பனட கடனமகள் (விதி 51 – A), 42  வது திருத்தம் 1976- ன் மூலம் ஹசர்க்கப்பட்டது. 
V.  மத்திய அரசு (அ) ஒன்றியம் (விதி 52- 151) 

VI.  மாநில அரொங்கங்கள் (விதி 152 -237) 

VII.  விதி 238 நீக்கப்பட்டுவிட்டது; 7 வது திருத்தம் 1956 ன் மூலம் பகுதி VII-ம் பகுதி IX –ம் நீக்கப்பட்டது. 

VIII.  யூனியன் பிரபதெங்கள் (விதி 239 – 242). 

IX.  பஞ்ொயத்து ராஜ்யம் (விதி 243 – 243 O), 73 வது திருத்தம், 1992 –ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது. 

IX-A நகராட்ெி அனமப்புகள் (விதி 243 p – 243 ZG), 74 –வது திருத்தம், 1992 – ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது. 
X.  கூட்டுறவு ெங்கங்கள் (விதி 243ZH – 243ZT) 97 வது திருத்தம், 2011 – ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது. 

XI.  அட்டவனணயின் (ம) பழங்குடியின பிரபதெம் விதி 244 -  244 A (The Scheduled & Tribal Areas) 

XII.  மத்திய மாநில அரசு உறவுகள் (விதி 245 – 263) 

XIII.  நிதி, பொத்து, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் வழக்குகள் (விதி 264 – 300A) 
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XIV.  இந்தியாவிற்குள்ளான வர்த்தகம், வணிகம் மற்றும் பரிமாற்றம் (விதி 301 – 307) 
XIV-A மத்திய மாநில அரசுகளின் கழான பணிகள், மத்திய மாநில பதர்வானணயம் (விதி 308 – 323) 
IX-B தீர்ப்பாயங்கள், 42 வது திருத்தம் 1976-ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது.(விதி 323A, 323B) 

XV.  பதர்தல் மற்றும் பதர்தல் ஆனணயம் (விதி 324 – 329A) 

XVI.  SC,ST,OBC (ம) ஆங்கிபலா இந்தியர்களுக்கான ெிறப்பு விதிகள் (விதி 330 – 342) 

XVII.  ஆட்ெி பமாழி (விதி 343 – 351) 

XVIII.  அவெரநினல (அ) பநருக்கடி நினல விதிகள் (விதி 352- 360) 

XIX.  இதர விதிகள் (Miscellaneous) (விதி 361 – 367) 

XX.  அரெியலனமப்பு திருத்தங்கள் (விதி 368) 

XXI.  தற்காலிக (ம) ெிறப்பு விதிகள் (விதி 369 – 392) 

XXII.  குறுந்தனலப்பு, பதாடக்கம், ஹிந்தியிலுள்ள அதிகாரமளிக்கும் வாக்கியம் மற்றும் நீக்கப்பட்டனவ  
(விதி 393 – 395) 

                    5)  அரசியலமைப்பின் அட்டவமணகள் 
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            6)  இந்திய அரசியலமைப்பின் முக்கிய விதிகள் 

 இந்திய யூனியன் ைற்றும் அதன் பிரஹதசங்கள் (விதி 1-4): 
விதி 1 : இந்திய யூனியன் மற்றும் அதன் பிரபதெங்களின் பபயர் 
விதி 2 : முற்றிலும் புதிதாக ஒரு மாநிலத்னத அனுமதிப்பது அல்லது உருவாக்குதல் 

அட்டவனணகள்                                      பபாருளடக்கம் 
முதலாவது 29 மாநிலங்கள் மற்றும் 7 யூனியன் பிரபதெங்களின் பபயர்கள் மற்றும் அவற்றின் 

பிரபதெ அதிகாரங்கள் (விதி 1-4) 
 
இரண்டாவது 

குடியரசுத் தனலவர், ஆளுநர், நீதிபதிகள், ெபாநாயகர், பமலனவ தனலவர் 
பபான்பறாரின் ெம்பளம், ெலுனககள், பெலவுப்படிகள் 

மூன்றாவது மத்திய, மாநில அனமச்ெர்கள், உச்ெநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதிகள், எம்.எல்.ஏ., 
எம்.பிக்கள் பபான்றவர்களுக்கான பதவிப்பிரமாண உறுதிபமாழி 

நான்காவது 
விதி 4, 80 

ராஜ்யெபா உறுப்பினர் இடங்கனள மாநிலங்களுக்கு, யூனியன் பிரபதெங்களுக்கும் 
ஒதுக்கீடு பெய்யும் விதிகள் 

ஐந்தாவது 
விதி 244 

பழங்குடியின் பகுதிகள் (ம) பழங்குடியின மக்கள் பதாடர்பான நிர்வாகம் (ம) 
கட்டுப்பாட்டு விதிகள், (விதி 244) 

ஆறாவது 
விதி 244, 274 

அபொம், பமகாலயா, திரிபுரா,மிபொரத்தின் பழங்குடியின பகுதிகளின் நிர்வாகம் 

ஏழாவது 
விதி 246 

மத்திய மாநில அரொங்களுக்கினடபய அதிகாரப்பங்கீடு பற்றியது 
1. மத்தியப்பட்டியல் – 97 துனறகள், தற்பபாது 100 துனறகள் 
2. பபாதுப்பட்டியல் – 47 துனறகள், தற்பபாது 52 துனறகள் 
3. மாநிலப்பட்டியல் – 66 துனறகள் , தற்பபாது 61 துனறகள் 
4. மீதமுள்ளனவ - எஞ்ெியபட்டியல் 

எட்டாவது 
விதி 344 - 351 

அரெியலனமப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பமாழிகள் பற்றியது. ஆரம்பத்தில் 14 
பமாழிகள் இருந்தன. தற்பபாது 22 பமாழிகள் உள்ளன. 

(ஆங்கிலம் 
இனணப்பு பமாழி 
ஆகும் 8 வது 
அட்டவனணயில் 
இல்னல) 

முதல் 14 பமாழிகள்: அஸாமி, பபங்காலி, குெராத்தி, ஹிந்தி, கன்னடம், மனலயாளம், 
தமிழ், காஷ்மீரி, உருது, மராத்தி, ஒடியா,பஞ்ொபி, ெமஸ்கிருதம், பதலுங்கு, 15 வது, 
ெிந்தி: 21 வது திருத்தம் 1967, 16,17,18 வது பமாழிகள் முனறபய பகாங்கனி மணிப்பூரி, 
பநபாளி, 71 வது திருத்தம் 1992 மூலம். 
கனடெியாக பெர்ந்த 4 பமாழிகள்: ஹபாஹடா, ஹடாக்ரி,மைதிலி, சந்தாலி, இனவ 92 
வது திருத்தம் 2003 ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டன. 

ஒன்பதாவது 
(விதி 31-B) 

நிலச்ெீருத்திருத்தம், நிலவரி, ெமின்தாரி முனற ஒழிப்பு பற்றிய விதிவனககள், 1951 ம் 
ஆண்டு முதல் அரெியலனமப்பு ெட்டத்திருத்தம் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது.  
(இதில் உள்ள ெட்டங்கள் நீதி மறு ஆய்விலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டது.)  

பத்தாவது 
(விதி 102, 191) 

கட்ெித்தாவல் தனடச்ெட்டம்; 1985 ஆம் ஆண்மடய 52 வது திருத்தத்தின் மூலம் 
பெர்க்கப்பட்டது. 

11 வது 
(விதி 243 – G) 

பஞ்ொயத்து ராஜ்யம்: பஞ்ொயத்துகளின் அதிகாரம், கடனமகள் மற்றும் பபாறுப்புகள்: 
29 கடனமகள் பற்றியது; 73 வது திருத்தம் 1992 ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது. 

12 வது  
(விதி 243 –W) 

நகர்பாலிகா ெட்டம் – நகராட்ெிகளின் அனமப்பு, அதிகாரம், 18 கடனமகள் பற்றியது. 
இது 74 வது திருத்தம், 1992 ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது. 
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விதி 3 : ஏற்கனபவ உள்ள மாநிலங்களின் எல்னல, பரப்பு, பபயரினன மாற்றம் பெய்தல்,  
         அவற்னற மாற்றியனமத்து புதிய மாநிலங்கனள உருவாக்குதல். 
குடியுரிமை : விதி 5 – 11 : (குடியுரினம பாடத்தினனக் காணக்) 
அடிப்பமட உரிமைகள் : விதி 12 – 35 (அடிப்பனட உரினமகள் பாடத்தினனக் காண்க) 
அரசுக் பகாள்மகயின் வழிகாட்டு பநைிமுமைகள் (DPSP) ; விதி 36 -51 

    (பாடப்பகுதினய காண்க) 
   அடிப்பமடக் கடமைகள்: விதி 51 - A  

 குடியரசுத்தமலவர் (ை) துமணக் குடியரசுத்தமலவர்: 
விதி 52   :   குடியரசுத் தனலவர் பதவி 
விதி 53   :   குடியரசுத் தனலவரின் நிர்வாக அதிகாரம் 

விதி 54 : குடியரசுத் தனலவர் பதர்தல் 
விதி 55 : குடியரசுத் தனலவர் பதர்தல் நடத்தப்படும் முனற (Manner) 
விதி 56 : குடியரசுத் தனலவர் பதவிக்காலம் 
விதி 57 : குடியரசுத் தனலவர் மறுநியமனம் பெய்யப்படுதல் 
விதி 58 : குடியரசுத் தனலவர் தகுதிகள் 
விதி 60 : குடியரசுத் தனலவர் பதவிபயற்பு உறுதிபமாழி 
விதி 61 : குடியரசுத் தனலவர் பதவி நீக்கம் 
விதி 62 : குடியரசுத் தனலவர் பதவி காலியிடாமகும் பபாது பதர்தல் நடத்தப்பட பவண்டிய     
          கால அவகாெம் 
விதி 63 : துனணக் குடியரசுத் தனலவர் பதவி 
விதி 64 : துனணக் குடியரசுத் தனலவர் – ராஜ்யெனபயின் பதவி வழித்தனலவர் ஆவார். 
விதி 65 : குடியரசுத் தனலவர் இல்லாத பபாது அவர் பபாறுப்புகனள துனணக் குடியரசுத் 
          தனலவர் கவனிப்பார். 
விதி 66 : துனணக் குடியரசுத் தனலவர் பதர்தல் 
விதி 67 : துனணக் குடியரசுத் தனலவரது பதவிக்காலம் 
விதி 69 : துனணக் குடியரசுத் தனலவர் பதவிப் பிரமாணம் 
விதி 67b: துனணக் குடியரசுத் தனலவர் பதவிநீக்கம் 
விதி 72 : குடியரசு தனலவர், மரண தண்டனன மற்றும் பிற தண்டனனகனள மன்னிக்கும் 
          அதிகாரம் 

 ைத்திய அமைச்சர்கள் (ை) பிரதைர்: 
விதி 74 : குடியரசுத் தனலவருக்கு ஆபலாெனனயும், அறிவுனரயும் வழங்க பிரதமர் 
          தனலனமயிலான அனமச்ெரனவ இருக்கும். 
விதி 75 : மத்திய அனமச்ெர்கள் மற்றும் பிரதமனர குடியரசுத்தனலவர் நியமிப்பார். 
 
விதி 78 : மத்திய அரசு நிர்வாகம் குறித்து குடியரசுத்தனலவருக்கு பிரதமர் அறிக்னக 
          அளிப்பார். 

 அட்டார்னி பெனரல்: 
விதி 76 : இந்தியாவிற்பகன அட்டார்னி பெனரல் ஒருவர் இருப்பார். 
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 பாராளுைன்ைம் : விதி: 79 – 123 
விதி 79  : பாராளுமன்றம் என்பது குடியரசுத்தனலவர், ராஜ்யெபா, பலாக்ெபானவ 
          உள்ளடக்கியது. 
விதி 80  : ராஜ்யெபாவின் அனமப்பு 
விதி 81  : பலாக்ெபாவின் அனமப்பு 
விதி 82  : ஒவ்பவாரு பென்ெஸ்க்குப்பிற்கும் பதாகுதி மறுவனரயனற பெய்வது 
விதி 83  : பாராளுமன்ற ஈரனவகளின் ஆயுட்காலம் 
விதி 84  : பாராளுமன்ற M.P. க்கான தகுதிகள் 
விதி 85  : பாராளுமன்ற கூட்டத்பதாடர், கூட்டத்பதாடனரக் கூட்டுதல் குடியரசுத்தனலவர் 
          பலாக்ெபானவக் கனலத்தல் 
விதி 86  : குடியரசுத்தனலவர் ஈரனவகளில் உனரயாற்றுதல் 
விதி 89  : ராஜ்யெனபயின் தனலவர் (ம) துனணத் தனலவர் 
விதி 90  : ராஜ்யெனப துனணத்தனலவர் பதவிநீக்கம் 
விதி 93  : பலாக்ெபாவின் ெபாநாயகர் (ம) துனண ெபாநாயகர் 
விதி 94  : பலாக்ெபா ெபாநாயாகர், துனண ெபாநாயகர் பதவி நீக்கம் 
விதி 98  : பாராளுமன்ற தனலனமச் பெயலகம் 
விதி 99  : பாராளுமன்ற M.P. க்களின் பதவிப்பிரமாணம் 
விதி 100 : பாராளுமன்ற வாக்பகடுப்பு, குனறபவண் 
விதி 101 : பாராளுமன்ற M.P க்களின் பதவி காலியிடமாதல் 
விதி 102 : பாராளுமன்ற M.P க்களின் தகுதியிழப்பு 
விதி 108 : பாராளுமன்ற ஈரனவகளின் கூட்டுக்கூட்டம் 
விதி 110 : பணமபொதா 
விதி 111 : குடியரசுத்தனலவர் மபொதாவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தல் 
விதி 112 : பட்பெட் (ஆண்டு நிதிநினல அறிக்னக) 
விதி 117 : நிதி மபொதா 
விதி 120 : பாராளுமன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பமாழி 
விதி 122 : பாராளுமன்ற விவகாரங்களில் நீதிமன்றங்கள் தனலயிடாது 
விதி 123 : குடியரசுத்தனலவரது அவெரச் ெட்டமியற்றும் அதிகாரம் 

 உச்சநீதிைன்ைம்: 
விதி 124 : உச்ெநீதிமன்றத்தின் அனமப்பு 
விதி 125 : உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ெம்பளம் 
விதி 126 : பபாறுப்பு தனலனம நீதிபதினய நியமித்தல் 
விதி 127 : தற்காலிக நீதிபதிகனள நியமித்தல் 
விதி 129 : உச்ெநீதிமன்றம் ஒரு பதிவு நீதிமன்றமாகும் 
விதி 130 : உச்ெநீதிமன்றத்தின் இருப்பிடம் 
விதி 131 : உச்ெநீதிமன்றத்தின் மூலவழக்கு அதிகாரம் 
விதி 132 : உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து வரும் ெில வழக்குகளில் பமல்முனறயடீு 
விதி 133 : ெிவில் வழக்குகளில் பமல்முனறயடீு 
விதி 134 : கிரிமினல் வழக்குகளில் பமல்முனறயடீு 
விதி 136 : ெிறப்பு அனுமதி மூலம் பமல்முனறயடீு 
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விதி 137 : உச்ெநீதிமன்றத்தின் மறுெீராய்வு அதிகாரம் 
விதி 143 : குடியரசுத்தனலவர் உச்ெநீதிமன்றத்தின் ஆபலாெனன பகட்டல் 
விதி 146 : உச்ெநீதிமன்ற அலுவர்கள் 

 இந்திய தமலமைத் தணிக்மகக் கணக்காயவுத் தமலவர்: 
விதி 148 ; இந்திய தனலனமத் தணிக்னக மற்றும் கணக்காய்வுத் தனலவர் பதவி 
விதி 149 : GAG ன் பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள் 
விதி 150 : மத்திய மாநில அரசுகளின் கணக்குகளுக்கான படிவங்கள் 
விதி 151 : GAG ன் தணிக்னக அறிக்னக  

 ைாநில ஆளுநர்: 
விதி 152 : மாநிலம் என்பதன் வனரயனற 
விதி 153 : மாநில ஆளுநர் பதவி 
விதி 154 : மாநில நிர்வாக அதிகாரங்கள் ஆளுநரிடம் இருக்கும்  
விதி 155 : மாநில ஆளுநர் நியமனம் 
விதி 156 : ஆளுநரின் பதவிக்காலம் 
விதி 157 : ஆளுநரின் தகுதிகள் 
விதி 159 : ஆளுநரின் பதவிப்பிரமாணம் 
விதி 161 : ஆளுநர், தண்டனனகனள மன்னிக்கும் அதிகாரம்; ஆனால் மரண தண்டனனனய  
          மன்னிக்க முடியாது 

 முதலமைச்சர் (ை) ைாநில அமைச்சர்கள்: 
விதி 163 : முதலனமச்ெர் பதவி  ஆளுநருக்கு உதவியாக முதல்வர் தனலனமயில் ஒரு   
          அனமச்ெரனவ இருக்கும். 
விதி 164 : முதல்வர் (ம) அனமச்ெர்கள் ஆளுநாரல் நியமிக்கப்படுவர் 
விதி 165 : மாநிலத்தின் அட்வபகட் பெனரல் 
விதி 167 : மாநில நிர்வாகம் குறித்து முதலனமச்ெர் ஆளுநருக்கு அறிக்னக அனுப்புதல்  

 ைாநில சட்டைன்ைம் 
விதி 168 : மாநில ெட்டமன்றங்களின் அனமப்பு 
விதி 169 : ெட்ட பமலனவகளின் உருவாக்கம் மற்றும் நீக்கம் 
விதி 170 : ெட்டப்பபரனவயின் அனமப்பு 
விதி 171 : ெட்ட பமலனவகளின் அனமப்பு 
விதி 172 : ெட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் 
விதி 174 : ெட்டமன்ற கூட்டத்பதாடனரக் கூட்டுதல், ஒத்தினவத்தல்; ஆளுநர் 
          ெட்டப்பபரனவனயக் கனலத்தல் 
விதி 175 : ஆளுநர் ெட்டப்பபரனவயில் உனரயாற்றுதல் 
விதி 178 : ெட்டப்பபரனவ ெபாநாயகர், துனண ெபாநாயகர் 
விதி 182 : ெட்டபமலனவ தனலவர், துனணத்தனலவர் 
விதி 190 : MLA பதவி காலியிடமாதல் 
விதி 191 : MLA தகுதியிழப்பு  
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விதி 199 : மாநில பணமபொதா 
விதி 200 : மபொதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்தல் 
விதி 201 : மாநில மபொதானவ, ஆளுநர் குடியரசுத்தனலவருக்கு அனுப்புதல் 
விதி 202 : மாநில பட்பெட் 
விதி 207 : மாநில நிதி மபொதா 
விதி 210 : ெட்டமன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பமாழி 
விதி 212 : ெட்டமன்றத்தின் நடவடிக்னககளில் நீதிமன்றம் தனலயிடமுடியாது  
விதி 213 : மாநில ஆளுநரின் அவெரச் ெட்டமியற்றும் அதிகாரம் 

 உயர்நீதிைன்ைங்கள்: 
விதி 214 : உயர்நீதிமன்றம் -  மாநிலங்களுக்பகன ஒரு உயர்நீதிமன்றம் இருக்கும் 
விதி 215 : உயர்நீதிமன்றம் ஒரு பதிவு நீதிமன்றமாகும் 
விதி 216 : உயர்நீதிமன்றத்தின் அனமப்பு 
விதி 217 : உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் நியமனம் 
விதி 219 : உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் பதவிப்பிரமாணம் 
விதி 221 : உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ெம்பளம் 
விதி 222 : உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகனள குடியரசுத்தனலவர் பணியிடமாற்றம் பெய்தல் 
விதி 226 : உயர்நீதிமன்றங்களின் நீதிப்பபரானண அதிகாரம் 
விதி 227 : அனனத்து கீழனம நீதிமன்றங்களின் பமல், உயர்நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் 
விதி 230 : உயர்நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் யூனியன் பிரபதெங்களுக்குப் பபாருந்துதல் 
விதி 231 : ஒன்றிற்கு பமற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு பபாதுவாக ஒரு உயர்நீதிமன்றம் 
           அனமத்தல் 
விதி 233 : மாவட்ட நீதிபதிகளிள் நியமனம் 
விதி 235 : கீழனம நீதிமன்றங்களின் பமலான கட்டுப்பாடுகள் 

 யூனியன் பிரஹதசங்கள்: 
விதி 239    : யூனியன் பிரபதெங்கள் நிர்வாகம் 
விதி 239A   : ெில யூனியன் பிரபதெங்களுக்கு ெட்டப்பபரனவயும், அனமச்ெரனவயும்  
              உருவாக்குதல் 
விதி 239AA  : படல்லியின் ெிறப்பு அதிகாரம் 
விதி 239B   : யூனியன் பிரபதெ துனணநினல ஆளுநரின் அவெரச்ெட்டமியற்றும் அதிகாரம் 
விதி 241    : யூனியன் பிரபதெங்களின் உயர்நீதிமன்றம் 

 பஞ்சாயத்து ராஜ்யம்: விதி (243-243-0) 
விதி 243   : பஞ்ொயத்து ராஜ்யத்திற்கான வனரயனற 
விதி 243A  : கிராம ெனப 
விதி 243B  : பஞ்ொயத்து அனமப்புகனள உருவாக்குதல் 
விதி 243c  : பஞ்ொயத்து முனறகளின் அனமப்பு 
விதி 243D  : பஞ்ொயத்துக்களில் பபண்கள், எஸ்ெி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு 
விதி 243E  : பஞ்ொயத்துக்களின் ஆயுட்காலம் 
விதி 243F : பஞ்ொயத்து உறுப்பினர்களின் தகுதியிழப்பு 
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விதி 243G : பஞ்ொயத்துக்களின் 29 கடனமகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் 
விதி 243H : பஞ்ொயத்துக்களின் வரிவிதிப்பு அதிகாரம் 
விதி 243I  : பஞ்ொயத்துக்களுக்கான மாநில நிதிக்குழுனவ அனமத்தல் 
விதி 243J  : பஞ்ொயத்துக்களின் கணக்குகனளத் தணிக்னக பெய்தல் 
விதி 243k  : பஞ்ொயத்துக்களுக்கான பதர்தல் மற்றும் மாநில பதர்தல் ஆனணயம் 
விதி 243L  : பஞ்ொயத்து ராஜ்யம் யூனியன் பிரபதெங்களுக்கு பபாருந்தும் 
விதி 243M  : பஞ்ொயத்து ராஜ்யம் ெில பகுதிகளுக்கு பபாருந்தாது 
விதி 243N  : ஏற்கனபவ உள்ள ெட்டங்கள் பதாடர்ந்து அமலில் இருக்கும் 
விதி 243O  : பஞ்ொயத்து பதர்தலில் நீதிமன்றங்கள் தனலயிடாது 

 நகர்பாலிகா 243P – 243ZG: 
விதி 243P  : நகராட்ெி அனமப்புகளின் வனரயனற 
விதி 243Q  : நகராட்ெிகனள உருவாக்குதல் 
விதி 243R  : நகராட்ெிகளின் அனமப்பு 
விதி 243S  : வார்டு குழுக்கனள உருவாக்குதல் 
விதி 243T  : நகராட்ெிகளில் பபண்கள், எஸ்ெி, எஸ்டி இட ஒதுக்கீடு 
விதி 243U  : நகராட்ெிகளின் ஆயுட்காலம் 
விதி 243V  : நகராட்ெி கவுன்ெிலர்களின் தகுதியிழப்பு 
விதி 243W  : நகராட்ெிகளின் 18 கடனமகள், பபாறுப்புகள் 
விதி 243X  : நகராட்ெிகளின் வரிதிக்கும் அதிகாரம் 
விதி 243Y  : நகராட்ெிகளுக்கான நிதி ஆனணயம் 
விதி 243Z  : நகராட்ெி கணக்குகனள தணிக்னக பெய்தல் 
விதி 243ZA : நகராட்ெிகளுக்கான பதர்தல் 
விதி 243ZB : நகராட்ெி அனமப்புகள் யூனியன் பிரபதெங்களுக்கு பபாருந்தும் 
விதி 243ZC : நகராட்ெி அனமப்புகள் ெில பகுதிகளுக்கு பபாருந்தாது 
விதி 243ZD : மாவட்ட திட்டமிடுதலுக்கான குழு 
விதி 243ZE : பமட்பராபாலிட்டன் திட்டமிடுதல் குழு 
விதி 243ZF : ஏற்கனபவ உள்ள ெட்டங்கள் பதாடர்ந்து அமலில் இருக்கும் 
விதி 243ZG : நகராட்ெி பதர்தலில் நீதிமன்றங்கள் தனலயிடாது 

 கூட்டுைவு சங்கங்கள்: பகுதி IX-B, விதி243ZH – 243ZT 
விதி 243ZI : கூட்டுறவு ெங்கங்கனள அனமத்தல் 
விதி 243ZK : கூட்டுறவு ெங்கத் பதர்தல் 
விதி 243ZM : கூட்டுறவு ெங்க கணக்குகனள தணிக்னக பெய்தல் 
விதி 243ZS : கூட்டுறவு ெங்கங்களின் யூனியன் பிரபதெங்களுக்கு பபாருந்தும் 
விதி 244   : அட்டவனனயிடப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின பிரபதெங்களின் நிர்வாகம் 

 ைத்திய, ைாநில அரசு உைவுகள்: 
விதி 248 : எஞ்ெிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரெிடம் இருக்கும் 
விதி 249 : பதெிய நலன் கருதி மாநிலப்பட்டியிலில் உள்ள பபாருளில் மத்திய அரசு  
           ெட்டமியற்றும் அதிகாரம் 
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விதி 250 : பநருக்கடி நினல காலங்களில் மாநிலப்பட்டியிலின் எப்பபாருளின் மீதும் மத்திய 
           அரசு ெட்டமியற்றும் அதிகாரம் 
விதி 262 : மாநிலங்களுக்கினடபயயான நதிநீர் பிரச்ெனனகளுக்கு தீர்வு காணுதல்; நதி நீர்த 
           தீர்ப்பாயங்கள் 
விதி 256 – 257 யின் படிதான் னமயநிர்வாகம் ஒரு மாநிலத்திற்கு கட்டனள பிறப்பிக் 
              முடியும் 
விதி 263 : மாநிலங்களுக்கினடபயயான குழுவினன உருவாக்குதல்  
விதி 266 : இந்திய பதாகுப்பு நிதியம் மற்றும் இந்தியாவின் பபாதுக்கணக்குகள், 
           மாநிலங்களுக்கான பதாகுப்பு நிதியம் 
விதி 267 : அவெர பெலவினங்களுக்கான நிதியம் 
விதி 268A :பெனவ வரி மத்திய அரொல் விதிக்கப்பட்டு, மத்திய, மாநில அரசுகளால் 
          வசூலிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுதல் 
விதி 280 : மத்திய நிதிக்குழு 
விதி 281 : மத்திய நிதிக்குழுவின் பரிந்துனரகள் 
விதி 292 : இந்திய அரெினால் வாங்கப்படும் கடன்கள் 
விதி 293 : மாநில அரொங்கங்களின் கடன்கள் 

 பசாத்துரிமை : பகுதி- XII 
விதி 300A : ெட்டத்தின் படி அல்லாமல், எவரிடமிருந்து பொத்துரினமனய பறிக்க முடியாது 

 பபாதுப்பணிகள்: 
விதி 309 : மத்திய, மாநில அரசுப்பணியாளர்களின் பண நீியமனம், பணிநினலகள் 
விதி 310 : மத்திய மாநில அரசுப்பணியாளர்களின் பதவிக்காலம் 
விதி 312 : அனனத்திந்திய பணிகளின் உருவாக்கம்  

 பணியாளர் ஹதர்வாமணயங்கள்: பகுதி XIV விதி 315 – 323 
விதி 315 : மத்தியப்பணியாளர் பதர்வானணயம், மாநிலப்பணியாளர் பதர்வானணயும் 
விதி 316 : மத்திய, மாநிலப் பணியாளர் பதர்வானணயங்களின் தனலவர், உறுப்பினர்கனள 
          நியமித்தல் அவர்களின் பதவிக்காலம் 
விதி 320 : பதர்வானணயங்களின் பணிகள் 
விதி 323 : பதர்வானணயங்களின் அறிக்னக 

 தரீ்ப்பாயங்கள்: பகுதி XIV-A 
விதி 323A :  நிர்வாகத் தீர்ப்பாய்ங்கள் 
விதி 323B : இதர தீர்ப்பாயங்கள் 

 ஹதர்தல்கள் ைற்றும் ஹதர்தல் ஆமணயம்: பகுதிXV, விதி 
324 – 329A 

விதி 324 : இந்திய பதர்தல் ஆனணயம் – பதர்தல்கனள நடத்துதல், பமற்பார்னவயிடுதல்,  
           கட்டுப்படுத்துதல் 
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விதி 325 : ொதி, மத, இன, பாலின அடிப்பனடயில் எவரும் வாக்காளர் பட்டியலில்   

              பெர்க்கப்படுவனத தடுக்க முடியாது 
விதி 326 : வயது வந்பதார் வாக்குரினம (18 வயது) 

 சில பிரிவினருக்கான சிைப்பு விதிகள் 
விதி 330 : பலாக்ெபாவில் எஸ்ெி, எஸ்டி வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீடு 
விதி 331 : மக்களனவயில் ஆங்கிபலா – இந்தியர்களின் பிரதிநிதித்துவம் 
விதி 332 : ெட்டப்பபரனவகளில் எஸ்ெி, எஸ்டி இட ஒதுக்கீடு 
விதி 333 : ெட்டப்பபரனவகளில் ஆங்கிபலா இந்தியர்களின் பிரதிநிதித்துவம் 
விதி 338 : தாழ்த்தப்பட்படாருக்கான பதெிய ஆனணயம் 
விதி 338A : பழங்குடியினருக்கான பதெிய ஆனணயம் 
விதி 340 : பிற்படுத்தப்பட்படாருக்கான ஆனணயம் 
விதி 341 : தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
விதி 342 : பழங்குடி வகுப்பினர் 

 அலுவலக பைாழிகள்: பகுதி XVIII , விதி 343 - 351 

விதி 343 : மத்திய அரெின் அலுவலக பமாழி 
விதி 344 : அலுவலக பமாழிகளுக்பகன பாராளுமன்றம் ஒரு ஆனணயம் அனமக்காலம் 
விதி 345 : மாநிலத்தின் அலுவலக பமாழி 
விதி 346 : மத்திய – மாநில அரசுகள், மாநில அரசுகளுக்கினடபய தகவல் பதாடர்புக்கு  
          பயன்படும் அலுவலக பமாழி 
விதி 348 : உச்ெநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம், பாராளுமன்ற ெட்டமன்ற ெட்டங்கள்,  
           மபொதாக்களுக்கான அலுவலக பமாழி 
விதி 350  : பபாதுமக்கள் குனறகனளக் கனளவதற்காக மனுக்கனள அளிக்கும் பமாழி 
விதி 350A : ஆரம்பக்கல்விநினலயில் தாய்பமாழியில் கற்பித்தல் 
விதி 350B : பமாழிவாரி ெிறுபான்னமயினருக்கான ெிறப்பு அலுவர் நியமனம் 
விதி 351  : ஹிந்தி பமாழினய பமம்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

 பநருக்கடி நிமல பிரகடனங்கள்: பகுதி XVIII , விதி 352 – 360 
விதி 352 : பதெிய பநருக்கடி நினலப் பிரகடனம் 
விதி 353 : பதெிய பநருக்கடி நினல பிரகடனத்தின் வினளவுகள் 
விதி 356 : மாநில பநருக்கடி நினல / குடியரசுத்தனலவர் ஆட்ெி 
விதி 358 : பதெிய பநருக்கடி நினலயின் பபாது அடிப்பனட உரினமகளின் விதி 19 நிறுத்தி  
           னவத்தல் 
விதி 359 : பதெிய பநருக்கடி நினலயின் பபாது விதி 20 மற்றும் 21 தவிர மற்ற அடிப்பனட 
           உரினமகளின் பெயல்பாட்டினன நிறுத்தி னவத்தல் 
விதி 360 : நிதி பநருக்கடி நினலப் பிரகடனம் 
விதி 365 : மத்திய அரெின் வழிகாட்டுதல்கனள மாநில அரசு கனடபிடிக்க தவறும் பபாது  
           மாநிலத்தில் குடியரசுத்தனலவர் ஆட்ெினய ஏற்படுத்துதல் 
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 அரசியலமைப்புதிருத்தம்: பகுதி – xx 
விதி 368 : அரெியலனமப்பினன திருத்தம் பெய்வதற்கான நனடமுனறகள் 

 தற்காலிக ைற்றும் சிைப்பு விதிகள்: 
விதி 370 : ெம்மு காஷ்மீரின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371 : மகராஷ்டிரா, குெராத்தின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371A : நாகலாந்தின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371B : அொமின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371C : மணிப்பூரின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371D : ஆந்திரப்பிரபதெத்தின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371E : ஆந்திரப்பிரபதெத்தில் மத்தியப் பல்கனலக்கழகம் அனமத்தல் 
விதி 371F : ெிக்கிமின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371G : மிபொரத்தின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371H : அருணாெலப்பிரபதெத்தின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 
விதி 371J : கர்நாடகாவின் ெிறப்பு அந்தஸ்து 

 குறுந்தமலப்புகள், நமட முமைக்குவருதல்: 
விதி 393 : அரெியலனமப்பின் குறுந்தனலப்புகள் 
விதி 394 : அரெியலனமப்பின் பகுதிகள் நனடமுனறக்கு வருதல் 
விதி 394A : ஹிந்தியில் அதிகாரமளிக்கும் வாக்கியம் 
விதி 395 : நீக்கப்பட்டனவ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         7. இந்திய அரசியலமைப்பின் முக்கிய திருத்தங்கள் 

1 வது 1951 நிலச்ெீதிருத்தம், ெமீன்தாரி முனற ஒழிப்பு, 9 வது அட்டவனன புதிதாக பெர்ப்பு 
7 வது 1956 1. மாநிலங்கள் மறுெீரனமப்பு: 14 மாநிலங்கள் 6 யூனியன் பிரபதெம் உருவாக்கம் 

2. ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதெத்திற்கு பபாதுவாக 
ஒரு ஆளுநர் இருக்காலம். 

3. ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதெத்திற்கு பபாதுவாக 
ஒரு உயர்நீதிமன்றம் அனமக்கப்படலாம். 
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4. இது அரெியலனமப்பின் பகுதி VII மற்றும் IX னன நீக்கியது. 
9  வது 1960 பமற்கு வங்கத்தின் பகுதியான பபருபாரி ஒன்றியம் பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கப்பட்டது 
10 வது 1961  தாத்ரா, நாகர்பவலி இந்திய ஒன்றியத்துடன் இனணக்கப்பட்டது. 
12 வது 1961 பகாவா, டாமன், னடயூ, இந்திய யூனியனுடன் இனணக்கப்பட்டது. 
14 வது 1962 புதுச்பெரி இந்திய யூனியனுடன் இனணக்கப்பட்டது. 
15 வது 1963 உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஒய்வு பபறும் வயது 60 லிருந்து 62 ஆக உயர்வு. 
21 வது 1967 ெிந்தி பமாழி 8 அட்டவனணயில், 15 வது பமாழியாக பெர்க்கப்பட்டது. 
24 வது 1971 1. அடிப்பனட உரினமகள் உட்பட அரெியலனமப்பின் எந்த பகுதினயயும் 

பாராளுமன்றம் திருத்தலாம். 
2. அரெியலனமப்பு திருத்த மபொதாவிற்கு குடியரசுத்தனலவர் கட்டாய ஒப்புதல் 

அளிக்க பவண்டும். 
26 வது 1971 மன்னர் மானியம் ஒழிப்பு இந்திரகாந்தி. 
31 வது 1972 பலாக்ெபா M.P எண்ணிக்னக 525 லிருந்து 545 ஆனது. (1971 பென்ெஸ் படி) 
32 வது 1973 பதலுங்கானா பகுதி மக்களுக்கான விதிகள் 
36 வது 1975 ெிக்கிம் முழுனமயான மாநிலம் அந்தஸ்து பபற்றது. 
40 வது 1976 இந்திய கடல் பகுதிகள்,கண்டத்திட்டுகள் பற்றியது. 
41 வது 1976 மாநிலப் பபாதுப்பணி ஆனணயம் மற்றும் கூட்டுப் பபாதுப்பணி ஆனணயத்தின் 

உறுப்பினர்களின் ஒய்வு வயது 60 லிருந்து 62 உயர்வு 
42 வது 1976 1. இது ஸ்வரன்ெிங் கமிட்டியின் பரிந்துனரபடி இந்திரா காந்தியின் அரெினால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
2. ெிறு அரெியலனமப்பு எனப்படுகிறது. 
3. முகவுனரயில் ெமத்துவ, மதச்ொர்பற்ற, ஒருங்கினனந்த எனும் வார்த்னதகனளச் பெர்த்தது. 
4. அடிப்பனட கடனமகனள புதிதாக பகுதி IV-A வின் மூலம் பெர்த்து. (விதி 51-A) 
5. பகுதி XIV-A வின் மூலம் நிர்வாகத் தீர்ப்பாயங்கள் (ம) மற்ற தீர்ப்பாயங்கனள ஏற்படுத்தியது. 
6. பலாக்ெபா மற்றும் ெட்டமன்றங்களின் ஆயுட்காலம் 5 லிருந்து 6 ஆண்டாக உயர்வு. 
7. குடியரசுத் தனலவர் அனமச்ெரனவயின் ஆபலாெனனனய கட்டாயமாக பகட்டு நடக்க 

பவண்டும். 
8. அகில இந்திய நீதிப்பணிகள் உருவாக்க வழிமுனறகள். 
9. கல்வி, காடுகள், வனவிலங்குகள் மற்றும் பறனவகள் காத்தல், எனட மற்றும் அளவுகள் நீதி 

நிர்வாகம், உச்ெ, உயர்நீதிமன்றகனள தவிர மற்ற நீதிமன்றங்கனள உருவாக்குதல் 
ஆகியவற்னற மாநிலப்பட்டியலிலிருந்து பபாதுப்ப்ட்டியலுக்கு மாற்றியது 

10. குடியரசுத் தனலவர் ஆட்ெியின் ஆயுட்காலம் ஒரு ெமயத்தில் 6 மாதத்திலிருந்து 1 வருடமாக 
நீட்டிக்கப்பட்டது. 

44 வது 1978 1. பமாரார்ெி பதொய் தனலனமயிலான ெனதா அரசு பவளியிட்டது. 
2. 42 வது திருத்தம் 1976ல் இந்திரா காந்தி அறிமுகப்படுத்திய தவறுகனள ெரிபெய்ய 

பமாரார்ெி பதொயால் பகாண்டுவரப்பட்டது. 

3. பலாக்ெபா (ம) ெட்டமன்ற பதவிக்காலம் 6 லிருந்து மீண்டும் 5 வருடமாக்கப்பட்டது. 
4. குடியரசுத்தனலவர் அனமச்ெரனவயின் ஆபலாெனனனய ஒருமுனற 

மறுபரிெீலனனக்கு திருப்பி அனுப்பாலம், ஆனால் மறு பரிெீலனனக்குப்பின் 
அனமச்ெரனவயால் வழங்கப்படும் ஆபலாெனனனய கட்டாயம் ஏற்கபவண்டும். 

5. குடியரசுத்தனலவர் பதெிய பநருக்கடினய பிரகடனப்படுத்த பகபினட்/ 
அனமச்ெரனவயின் எழுத்துப்பூர்வ பரிந்துனர பதனவ. பகபினட் எனும் வார்த்னத 
அரெியலனமப்பில் பெர்க்கப்பட்டது. 
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6. பதெிய பநருக்கடியில் “உள்நாட்டு கலவரம்” எனும் வார்த்னத நீக்கப்பட்டு 
“ஆயுதபமந்திய கிளர்ச்ெி” எனும் வார்த்னத பெர்க்கப்பட்டது. 

7. பொத்துரினம (விதி 31 மற்றும் 19 (F) அடிப்பனட உரினமயிலிருந்து நீக்கப்பட்டு 
விதி 360A ன் கீழ் ொதாரண ெட்ட உரினமயாக னவக்கப்பட்டது. 

8. பதெிய பநருக்கடி நினலயின் பபாது கூட அடிப்பனட உரினமகளின் விதி 20 
மற்றும் 21 –னன தற்காலிகமாக நிறுத்தி னவக்க கூடாது. 

52 வது 1985 கப்ெித்தாவல் தனடச்ெட்டம் எனப்படும் 10 வது அட்டவனணனய அரெியலனமப்பில் 
பெர்த்து, பாராளுமன்ற ெட்டமன்ற MP., MLA.,க்கனள கட்ெி தாவவதிலிருந்து தனட 
பெய்கிறது. 

61 வது 1988 வாக்களிக்கும் வயது 21 லிருந்து18 ஆக குனறப்பு, இராெிவ்காந்தி அரொல் இத்திருத்தம் 
பெய்யப்பட்டது. இத்திருத்தம் நனடமுனறக்கு வந்த ஆண்டு : 1989. 

69 வது 1991 படல்லி யூனியன் பிரபதெம், பதெிய தனலநகர் பகுதியாக மாற்றப்பட்டது. படல்லிக்கு 70 
MLA உனடய ெட்டப்பபரனவ மற்றும் 7 அனமச்ெர்களுனடய அனமச்ெரனவ 
உருவாக்கப்பட்டது 

71 வது 1992 எட்டாவது அட்டவனணயில் 16 17, 18 வது பமாழிகளாக பகாங்கனி, மணிப்பூரி, பநபாளி 
பமாழிகள் பெர்க்கப்பட்டன. 

73 வது 1992 1. பஞ்ொயத்து ராஜ்ய ெட்டம் எனப்படுகிறது. 
2. பகுதி 11, மற்றும் 12 அட்டவனணனய புதிதாக பெர்த்தது. 
3. மூன்றடுக்கு பஞ்ொயத்து ராஜ்ய முனறக்கு அரெியலனமப்பு அந்தஸ்து 

வழங்கப்பட்டது. 
4. பஞ்ொயத்திற்கு 29 பணிகனள வழங்குகிறது. 
5. நரெிம்மராவ் அரொல் நினறபவற்றப்பட்டது. 

74 வது 1992 1. நகர்பாலிகா ெட்டம் எனப்படும் இது நரெிம்மராவ் அரொல் பகாண்டுவரப்பட்டது. 
2. இது மூன்றடுக்கு நகராட்ெி அனமப்புகளுக்கு அரெியலனமப்பு அங்கீகாரம் தருகிறது. 
3. அரெியலனமப்பில் புதிதாக பகுதி IX-A னவயும் 12 வது அட்டவனணனயயும் 

பெர்த்தது. 
4. 18 அடிப்பனட பணிகனள நகராட்ெிகளுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

76 வது 1994 தமிழ்நாடு இட ஒதுக்கீடு ெட்டம் 1994 – னன 9 வது அட்டவனணயில் பெர்த்தது. 
(தமிழ்நாட்டில் 69% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது, இதன்மூலம் BC-30%, MBC-20%, SC-18%, 
ST-1%) 

77 வது 1995 SC, ST பிரிவு மக்களுக்கு, அரசுப்பணிகளில் பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு 
81 வது 2000 ஒரு வருடத்தில் நிரப்பப்டாத காலியிடங்கனள அடுத்த ஆண்டிற்கு பகாண்டு பெல்லலாம். 
84 வது 2001 2026 வனர பலாக்ெபா MP எண்ணிக்னகனய 545 ஆகபவ னவத்திருப்பது (1991 பென்ெஸ்படி) 
86 வது 2002  1. அடிப்பனட உரினமகளில் விதி 21-A வினனச் பெர்த்தது. இதன் மூலம் 

அனனவருக்கும் ஆரம்பக்கல்விபபறும் உரினம வழங்கப்பட்டது.இது 6-14 வயது 
குழந்னதகளுக்கு கட்டாய இலவெக் கல்வி வழங்கும் உரினமனய தருகிறது. 
இதற்காக கட்டாய கல்வி உரினமச் ெட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

2. அரசு பகாள்னகயின் வழிகாட்டு பநறிமுனறகளுள் விதி45 னன திருத்தி 6 வயது 
வனர குழந்னதகனளப் பாதுகாத்து பபணுதனலக் கூறுகிறது. 

3. அடிப்பனட கடனமகளில் 11 வது அடிப்பனட கடனமயாக 6-14 வயதுக்குட்பட்ட  
குழந்னதகளுக்கு கல்வி கற்கும் வாய்ப்னப ஏற்படுத்தி தருவது பபற்பறார் / 
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பாதுகாவலர் கடனம ஆகும். 
87 வது 2003 2026 வனர பலாக்ெபா MP எண்ணிக்னகனய 545 ஆகபவ னவத்திருப்பது(2001 பென்ெஸ்படி) 
88 வது 2003 பெனவ வரிவிதித்தல் பதாடர்பானது. 
89 வது 2003 பதெிய தாழ்த்தப்பட்படார் ஆனணயர் (விதி 338), பதெிய பழங்க்குடியினர் ஆனணயம் (விதி 

338A), ஆகியனவ இரண்டு தனித்தனி அனமப்பகளாக உருவானது. 
91 வது 2003 1. பிரதமர் உட்பட அனனத்தும் மத்திய அனமச்ெர்களின் எண்ணிக்னக, பலாக்ெபா 

எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்னகயில் 15% அதிகமாக இருக்கக் கூடாது. 
2. முதலனமச்ெர் உட்பட அனனத்து அனமச்ெர்களின் எண்ணிக்னக, மாநில ெட்டப் 

பபரனவ MLA-க்களின் எண்ணிக்னகயில் 15% க்கு அதிகமாக இருக்கக் கூடாது. 
ஆனால் ெட்ட மன்றத்தில் குனறந்த பட்ெம் 12 அனமச்ெர்கள் இருக்க பவண்டும். 

3. கட்ெித்தாவலினால் தகுதியினன இழக்கும் பாராளுமன்ற, ெட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 
எவரும் மத்திய அல்லது மாநில அனமச்ெர்கள் ஆவதற்கான தகுதினயயும் இழந்து 
விடுவர் 

4. பத்தாவது அட்டவனணயில், கட்ெித்தாவல் தனடச்ெட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
ஒரு கட்ெியிலிருந்து 1/3 பங்கு உறுப்பினர்கள் பிரிந்து பென்றால் அது 
கட்ெித்தாவலாக கருதப்படாது என்ற விதி நீக்கப்படுகிறது. இனி 1/3 பங்கு பிளவும் 
கடெித்தாவல் ஆகும். 

92 வது 2003 8 வது அட்டவனணயில் 19,20,21 மற்றும் 22 வதாக பபாபடா,படாக்ரி, னமதிலி மற்றும் 
ெந்தாலி பமாழிகனளச் பெர்த்தது (பமாத்தம் 22 பமாழிகள் ஆனது) 

93 வது 2005 SC, ST பிரிவினருடன் OBC, மக்களுக்கும், தனியார் கல்வி நினலயங்கள் உட்பட அனனத்து 
கல்வி நினலயங்களின் (ெிறுபான்னமயினர் கல்வி நினலயங்கள் தவிர) மாணவர் 
பெர்க்னகயில் இட ஒதுக்கீடு வழங்க பாராளுமன்றம் ெட்டம் இயற்றலாம். 

94 வது 2006 பகீாருக்கு பதிலாக ொர்க்கண்ட, ெட்டிஸ்கர் மாநிலங்களுக்கு பழங்குடியினர் அனமச்ெர் 
பதவி கட்டாயம் இருக்க பவண்டும் (தற்பபாது மத்தியப்பிரபதெம், ஒடிொ, ொர்க்கண்ட, 
பகீாருக்கு பழங்குடியின் அனமச்ெர் பதவி கட்டாயம்) 

95 வது 2009 1. பலாக்ெபா மற்றும் ெட்டமன்றங்களின் SC, ST க்கான  இடஒதுக்கீடு பமலும் 10 
வருடங்களுக்கு அதாவது ெனவரி 25, 2020 வனர பதாடரும்.(விதி 334) 

2. பலாக்ெபா மற்றும் ெட்டமன்றங்களில் ஆங்கிபலா இந்தியர்கனள நியமன 
உறுப்பினர்களாக நியமிப்பதும் 2020 வனர பதாடரும். 

96 வது 2011 ஒரியா பமாழி “ ஒடியா” என பபயர் மாற்றப்பட்டது. 
97 வது 2011 கூட்டுறவு ெங்கங்கனள அனமக்க 19(1) C ல் அடிப்பனட உரினமயும், விதி 43B ல் அரசு 

பநறிமுனற பகாள்னகயும் பகாண்டுவரப்பட்டது. பமலும் புதிதாக  பகுதி IX-B ல் கூட்டுறவு 
ெங்கங்கள் எனும் பகுதி விதிகள் 243ZH – 243ZT வனர பெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

98 வது 2012 னஹதராபாத் – கர்நாடகா இனடப்பட்ட பகுதியின் முன்பனற்றத்திற்கான 
நடவடிக்னககனள எடுக்க கர்நாடகா ஆளுநருக்கு தனிப்பட்ட வளர்ச்ெி மன்றம் அனமக்க 
அதிகாரம் அளிக்கிறது. (விதி 371J) 

99 வது 2014 உச்ெநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் நியமனம் குறித்து குடியரசுத்தனலவருக்கு 
பரிந்துனர வழங்க பதெிய நீதிபதிகள் நியமன ஆனணயம் அனமக்க வழிவனக பெய்கிறது 

                                                  

www.kalamtrainingacademy.com PH:8608615241



      இந்திய அரசியலமைப்பு        டி.என்.பி.எஸ்.சி 

 

 

 

Page 22 

 8. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமர 
1. மக்கபள அதிகாரத்தின்  பதாற்றுவாய் என குறிப்பிவது எது? முகவுமர 

2. முகவுனரனய அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? ெவேர்லால் ஹநரு 

3. முகவுனரயின் ெிற்பி யார்? ெவேர்லால் ஹநரு 

4. டிெம்பர் 13, 1946 ல் ெவஹர்லால் பநரு அறிமுகப்படுத்திய குைிக்ஹகாள் தரீ்ைானஹை 
முகவுமர ஆனது. 

5. முகவுனர இந்திய அரெியலனமப்பின் குைிக்ஹகாளிமனயும், ஆமசகமளயும் 
உள்ளடக்கியது. 

6. முகவுனர நீதிக்கு அப்பாற்பட்டது அதாவது, நீதிமன்றங்களால் நனடமுனறப்படுத்த 
முடியாது. 

7. முகவுனர ஒபர ஒரு முனற மட்டும் திருத்தப்பட்டுள்ளது. 42 வது திருத்தம், 1976 – ன் 
மூலம் ெமத்துவ, மதச்ொர்பற்ற ஒருங்கினணந்த, எனும் வார்த்னதகள் முகவுனரயில் 
பெர்க்கப்பட்டன. 

8. முதன் முதலில் முகவுனரனய பகாண்டிருந்தநாடு எது? அபைரிக்கா 

9. இந்தியா அபமரிக்காவிலிருந்து முகவுனரனய பின்பற்றியுள்ளது. 
10. முகவுனர ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட நாள் : ெனவரி 22, 1947. 
11. 1995 –ல் ஆவடி காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ெமதர்ம ெமுதாயம் இந்தியாவின் பகாள்னகயாக 

ஆனது. 

                                               முகவுமர 
இந்திய மக்களாகிய நாம், இந்தியானவ ஒரு இனறயாண்னம மிக்க, ெமத்துவ, 
மதச்ொர்பற்ற, மக்களாட்ெிக் குடியரொக அனமக்கவும் அதன் குடிமக்கள் 
அனனவருக்கும், ெமுதாய அரெியல் நீதியும், ெிந்தனனயில், ெிந்தனன பவளிப்பாட்டில் 
நம்பிக்னகயில் பற்றார்வத்தில் (ம) வழிபாட்டில் சுதந்திரம் தகுதி நினலயில் மற்றும் 
வாய்ப்பில் ெமத்துவமும், உறுதியாகக் கினடக்கச் பெய்யவும், தனி மனிதனின் 
மாண்புக்கும், நாட்டின் ஒற்றுனமக்கும், ஒருனமப்பாட்டுக்கும் உறுதியளிக்கும் ெபகாதர 
மனப்பான்னமனய அவர்களினடபய வளர்க்கவும், விழுமிய முனறனமயுடன் உறுதி 
பூண்டு 1949, நவம்பர் 26 ஆம் நாளாகிய இன்று, நம்முனடய அரெியல் நிர்ணய 
ெனபயில், இவ்வரெியலனமப்னப ஏற்று, ெட்டமாக இயற்றி, நமக்கு நாபம 
வழங்குகிபறாம். 

9. இந்திய ஒன்ைியமும் அதன் பகுதிகளும் (பகுதி-1) 
 இந்தியா அல்லது பாரதம் என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியமாகும் எனும் விதி : விதி 1 

 விதி 1ன் படி இந்தியாவின் பிரபதெம் எவற்னற உள்ளடக்கியது? 

1. 29 மாநிலங்கள் 

2. 7 யூனியன் பிரபதெங்கள் 

3. எப்பபாதாவது இந்தியாவால் னகப்பற்றப்படும் பிரபதெம் எதுவும் 

 விதி 2: பாராளுமன்றம், இந்தியப் பிரபதெத்துடன் புதிய மாநிலங்கனள பெர்க்கவும், 
உருவாக்கவும் அதிகாரம்  பபற்றுள்ளது. 
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 விதி 3 : ஏற்கனபவ இருக்கும் இந்திய மாநிலங்களின் எல்னல, பரப்பு, பபயர் 
ஆகியவற்றினன பாராளுமன்றம் மாற்றியனமக்கலாம். 

 இம்மபொதாவிற்கு குடியரசுத் தனலவரின் முன் அனுமதி பதனவ. 
 ெம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தின் ெம்மதமின்றிபய பாராளுமன்றம் மாற்றியனமக்கலாம். 
 எனபவ தான் இந்தியா ெினதக்கக்கூடிய மாநிலங்கனளக் பகாண்ட ெினதக்க முடியாத 

யூனியனாகும் விளங்குகிறது. 
 ஆனால் அபமரிக்கா ெினதக்கமுடியாத மாநிலங்கனளக் பகாண்ட ெினதக்க முடியாத 

யூனியனாகும். 
 விதி 4 : முதலாவது மற்றும் நான்காவது அட்டவனணயில் திருத்தங்கள் பெய்வதற்காக 

விதி 2 மற்றும் 3 ன் கீழ் இயற்றப்படும் ெட்டங்களின் மற்றும் இதர விவரங்கள் 
பற்றியது 

 1960 –ல் பபருபாரி யூனியன் வழக்கு: 
 பமற்கு வங்கத்தின் ஒரு பகுதியான பபருபாரி யூனியனன பாகிஸ்தானுக்கு வழங்க 

முற்பட்ட பநர்வில், உச்ெநீதிமன்றம், மாநிலத்தின் ஒரு பகுதினய பவறு நாட்டிற்கு 
வழங்க விதி 368 ன் கீழ் அரெியலனமப்பு திருத்தம் பதனவ என்றது. 

 பபருபாரி யூனியன் எத்திருத்தத்தின் மூலம் பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கப்பட்டது? 

              9 -வது திருத்தம், 1960  

10. ைாநிலங்களின் ைறுசரீமைப்பு 
 இந்தியச் சுதந்திரச் ெட்டம், 1947 ன் படி 549 சுபதெ ெமஸ்தானங்கள் சுதந்திரத்தின் பபாது 

இந்தியாவுடன் இனணந்தன. 
 அதன்பின் இந்தியாவுடன் இனணயாமலிருந்த 

1. னஹதராபாத்    -  ராணுவ நடவடிக்னக மூலம் 

2. ெனீாகத்         -  மக்கள் கருத்துக்கணிப்பின் மூலமும் 

3. காஷ்மீர்         -  இனணப்புறுதிப்பத்திரம் வழியாகவும் இந்தியாவுடன்  

                    இந்தியாவுடன் இனணக்கப்பட்டன. 

 பைாழிவாரி ைாநில ஹகாரிக்மக: 
1. S.K. தார் கைிட்டி: பமாழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்க முதன் முதலில் 

உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி இதுவாகும்.(ெனீ்,1948). இதன் அறிக்னக டிெம்பர் 1948 –ல் 
வழங்கப்பட்டது. பமாழியின் அடிப்பனடயில் மாநிலங்கள் பிரிப்பனத இது 
ஏற்கவில்னல. 

2. JVP கமிட்டி (பெ.வி.பி.கமிட்டி) (1948) 
     J        -      ெவஹர்லால் பநரு 
     V       -      வல்லபாய் பட்படல் 
     P       -      பட்டாபி ெீதாரானமயா 
பெய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்ெி அனமத்த JVP கமிட்டியும் பமாழிீ்வாரி மாநிலக் 
பகாரிக்னகனய ஏற்கவில்னல. 
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3. தனி ஆந்திரா ஹகாரிக்மக (1953) : பதலுக்கு பபசும் பகுதிகனள மதரஸிலிருந்து 
பிரிக்கக் பகாரி பபாட்டி ஸ்ரீராமுலு உண்ணா பநானயிருந்து 56 வது நாள் இறந்தார். 
எனபவ 1953 –ல் ஆந்திரா முதல் பமாழிவாரி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

4. ைாநில ைறுசரீமைப்புக்குழு: இந்தியா முழுவதும் பமாழிவாரி மாநிலங்களின் 
உருவாக்கத்னத ஆராய மாநில மறுெீரனமப்பு குழு அனமக்கப்பட்டது. 
தனலவர்   :   பாெல் அலி 
உறுப்பினர்  :  1.ஹிருதயநாத்குன்ஸ்ரு 
               2. பக.எம். பணிக்கர் 
இதன் அறிக்னக 1955 –ல் வழங்கப்பட்டது. பமாழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கும் 
பகாரிக்னகனய ஏற்றது. ஆனால் “ஒரு பைாழிக்கு ஒரு ைாநிலம்” என்ற 
பகாரிக்னகனய நிராகரித்தது. 

5. இதனடிப்பனடயில் ைாநில ைறுசரீமைப்புச் சட்டம் நவம்பர் 1, 1956 –ல் 
இயற்றப்பட்டது. இதற்கு 7 வது திருத்தம் 1956-ன் மூலம் அரெியலனமப்பு அந்தஸ்து 
வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் நவம்பர் 1, 1956 –ல் இந்தியாவில் 14 மாநிலங்கள் 
மற்றும் 6 யூனியன் பிரபதெங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

 புதிய ைாநிலங்களின் ஹதாற்ைம் 
1953   :   இந்தியாவின் முதல் பமாழிவாரி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
                                               ஆந்திரப்பிரஹதசம் 
1956 : நவ 1, 1956 –ல் மாநில மறுெீரனமப்புச் ெட்டம், 1956-ன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டனவ 14  
      மாநிலங்கள் மற்றும் 6 யூனியன் பிரபதெங்கள். 
1960 : பம்பாய் பிரிக்கப்பட்டு மகாராஷ்டிரா மற்றும் புதிதாக குெராத் மாநிலம் (15 வது) 
      உருவாக்கம். 
1961 : தாத்ரா – நாகர்பவலி யூனியன் பிரபதெமானது (1954 –ல் பபார்ச்சுகீயரிடமிருந்து 
      விடுவிக்கப்பட்டது) 10 வது திருத்தம், 1961 
1962 : பகாவா, டாமன், னடயூ யூனியன் பிரடபதெமானது (12 வது திருத்தம், 1961) (இனவ                                                    

பபார்ச்சுகீெியரிடமிருந்து 1961 –ல் விடுவிக்கப்பட்டது 
1962 : பாண்டிச்பெரி யூனியன் பிரபதெம் ஆனது (14 வது திருத்தம், 1962) (பாண்டிச்பெரி, 1954  
      ல் பிரஞ்சுகாரர்களிடமிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது) 
1963 : நாகலாந்து மாநிலம் புதிதாக பதாற்றுவிக்கப்பட்டது (16 வது மாநிலம்) 
1966 : பஞ்ொப் பிரிக்கப்பட்டு புதியதாக ஹரியானா மாநிலம் (17 வது) மற்றும் ெண்டிகர் 
      யூனியன் பிரபதெம் உருவாக்கப்பட்டது. 
1971 : ஹிமாச்ெலப் பிரபதெம், யூனியன் பிரபதெ அந்தஸ்திலிருந்து தனி மாநிலமாக 
      உருவாக்கப்பட்டது (18 வது)  
1972 : மணிப்பூர் – 19 வது 
      திரிபுரா   - 20 வது 
      பமகாலயா -  21 வது மாநிலங்களாக பதாற்றுவிக்கப்பட்டன. 
1975 : ெிக்கிம் – 22 வது மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 
1987 : மிபொரம் – 23 வது அருணாெலப்பிரபதெம் – 24 வது பகாவா – 25 வது  
      மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 
2000 : ெட்டிஸ்கர் – 26 வது (மத்தியப்பிரபதெத்திலிருந்து) – நவம்பர் 1,2000 
      உத்தரகண்ட – 27 வது ( மத்தியப்பிபதெத்திலிருந்து) – நவம்பர் 9,2000 
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      ெர்ர்க்கண்ட – 28 வது (பகீாரிலிருந்து) – நவம்பர் 15,2000 
2014 : பதலுங்கானா (ஆந்திரப்பிரபதெத்திலிருந்து பிரிந்து 29 – வது மாநிலமாக ெனீ் 2,2014 
      உதயமானது.) 

                   11. தைிழக ைாவட்டங்களின் ஹதாற்ைம் 

 தைிழக ைாவட்டங்களின் ஹதாற்ைம்: 
1956 : கன்னியாகுமரி 
1965 : தர்மபுரி(பெலத்திலிருந்து) 
1968 : காஞ்ெிபுரம் 
1974 : புதுக்பகாட்னட (தஞ்னெ, திருச்ெியிலிருந்து) 
1979 : ஈபராடு (பகானவயிலிருந்து) 
1985 : ெிவகங்னக மற்றும் விருதுநகர் (இராமநாதபுரத்திலிருந்து) 
1985 : திண்டுக்கல் (மதுனரயிலிருந்து) 
1986 : தூத்துக்குடி (திருபநல்பவலியிலிருந்து) 
1989 : வட ஆற்காடு பிரிக்கப்பட்டு,பவலூர் திருவண்ணாமனல உருவாக்கம். 
1991 : நாகப்பட்டினம் (தஞ்னெயிலிருந்து) 
1993 : பதன் ஆற்காடு பிரிக்கப்பட்டு, கடலூர் (ம) விழுப்புரம் பதாற்றம் 
1995 : கரூர், பபரம்பலூர் (திருச்ெி பிரிக்கப்பட்டு) 
1996 : நாமக்கல் 
1996 : திருவாரூர் 
1996 : பதனி (மதுனரயிலிருந்து) 
1996 : திருவள்ளூர் (பெங்னக எம்.ெிஆர் மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டு) 
2004 : கிருஷ்ணகிரி (தர்மபுரியிலிருந்து) 
2007 : அரியலூர் (பபரம்பலூரிலிருந்து) (முன்னர் 2001 ல் பிரிக்கப்பட்டு 2002 ல் மீண்டும் 
      பெர்க்கப்பட்டது) 
2008 : திருப்பூர்:32 வது (ம) கனடெி மாவட்டம்: (பகானவ, ஈபராடு மாவட்டங்கள் 
      பிரிக்கப்பட்டு) 

 பபயர் ைாற்ைம்: 
ஐக்கிய மாகாணம்     : உத்திபிரப்பிரபதெம் 1950 

மதராஸ் மாகாணம் : தமிழ்நாடு 1969 
னமசூர் மாகாணம் : கர்நாடகா 1973 
படல்லி – படல்லி பதெிய தனலநகர் : 1992 
பமட்ராஸ்  : பென்னன 1996 
உத்தராஞ்ெல் : உத்தர்கண்ட் 2007 
ஒரிொ : ஒடிொ 2011 (96 வது திருத்தம், 2011) 
பாண்டிச்பெரி : புதுச்பெரி : 2011 
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                            12 குடியுரிமை 
1.  இந்தியாவில் குடியுரினம அரெியனலப்பின் எப்பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
             பகுதி 2 ல் விதி 5 – 11 வமர 
2. இந்தியாவில் எவ்வனக குடியுரினம நனடமுனறயிலுள்ளது? 
            ஒற்மைக்குடியுரிமை 
3. இரட்னடக் குடியுரினம பகாண்ட நாடுகள்: அபைரிக்கா, சுவிட்சர்லாந்து 
4. ெனவரி 26, 1950 க்கு முன் குடியுரினம பற்றிய விதி 5-11 விளக்குகிறது. 
5 விதி 5 : அரெியலனமப்பு நனடமுனறக்கு வந்தபபாது இந்தியாவில் வெித்தவர்களின் 
          குடியுரினம பற்றியது 
6. விதி 6 :: பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவிற்கு குடிபயறியவர்களின் குடியுரினம. 
7. விதி 7 : மார்ச் 1, 1947 க்குப் பிறகு பாகிஸ்தானுக்கு குடிபயறி பின்னர் இந்தியாவிற்கு 
           திரும்பிவர்களின் குடியுரினம 
8. விதி 8 : இந்தியாவிற்கு பவளிபய வெிக்கும் இந்திய வம்ொவளியினரின் குடியுரினம. 
9. விதி 9 : தானாக பவளிநாட்டுக் குடியுரினம பபறுபவாரின் இந்தியக் குடியுரினமனய 
           நீக்குதல். 
10. விதி 10 : ஒருவரின் குடியுரினம பதாடர்ந்து இருப்பது பாராளுமன்றத்தின் ெட்டங்களுக்கு  
            உட்பட்டதாக இருக்கும் 
11. விதி 11: குடியுரினம வழங்கவும் நீக்கவும் பாராளுமன்றம் ெட்டமியற்றலாம். 
12. குடியுரினமச் ெட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு 1955. 
13. குடியுரினம (திருத்தச்) ெட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டுகள்: 1986,1992,2003,2005. 
14. குடியுரினம ெட்டம் – 1955: காைன்பவல்த் குடியுரிமை வழங்கியது. 
15. காமன்பவல்த் குடியுரினமனய நீக்கிய ெட்டம்: குடியுரிமை (திருத்தம்) சட்டம்: 2003 
16. இந்திய குடியுரினமச் ெட்டம் 1955-ன் படி குடியுரினமனய எத்தனன வழிகளில் பபறலாம்? 
                  ஐந்து வழிகளில் 

I. பிைப்பின் மூலம்: 
ெனவரி 26, 1950 க்குப் பிறகு இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள்; பபற்பறார் இருவரும் இந்திய 
குடிமக்களாக இருக்க பவண்டும். 

II. பரம்பமரயின் மூலம்: 
இந்தியாவிற்கு பவளியில் பிறந்தவர்கள்; தந்னத/தாய் – இந்திய குடிமகனாக இருக்க 
பவண்டும் 

III. பதிவின் மூலம்: 
பதிவிற்கு முன் 7 வருடம் இந்தியாவில் வெித்தவர்; இந்திய குடிமகன் / குடிமகனள 
மணம் பெய்து 7 ஆண்டுகள் இந்தியாவில் வெிப்பபார் 

IV. குடிைக்களாக ஏற்றுக் பகாள்வதன் மூலம்: 
இந்தியர் ஒருவர் எந்நாட்டில் இம்முனற மூலம் அந்நாட்டின் குடிமக்களாக ஏற்றுக் 
பகாள்ளப்பட மறுக்கப்படுகிறார்கபளா,அந்நாட்டின் குடிமக்களாக இல்லாதவர்களுக்கு; 
விண்ணப்பிக்கும் முன் 12 மாதம் இந்தியாவிலிருந்திருக்க பவண்டும். 
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V. பிரஹதசங்களின் ஒன்ைிமணப்பின் மூலம்: 

மற்ற நாடுகளின் பிரபதெங்கள் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இனணக்கப்படும் பபாது 
அப்பகுதி மக்கள் இந்திய குடிமக்களாக அறிவிக்கப்படுவர். 

17. இந்தியக் குடியுரினமச் ெட்டம், 1955 –ன் கீழ் குடியுரினமனய மூன்று வழிகளில் நீக்கலாம். 
I. இந்தியக் குடியுரினமனய ஓருவர்தானாக முன்வந்து துறத்தல். 
II. இந்தியக்குடிமகன் ஒருவர்  அரெின் அனுமதியின்றி தானாகபவ மற்ற நாட்டு 

குடியுரினமனய பபறும் பபாது அவரது குடியுரினம முடிவுக்கு பகாண்டு வரப்படும். 
III. தவறாக,பமாெடி வழிகளில் பபற்ற குடியுரினமயினன ெட்டப்படி நீக்கம் பெய்தல். 

18. இந்திய வம்ொவளியினர், பவளிநாடு வாழ் இந்தியர், பவளிநாடு வாழ் இந்தியக்குடிமக்கள்: 

                         13. அடிப்பமட உரிமைகள் 
 இந்திய அரெியலனமப்பின் பகுதி – III ல் விதி 12 – 35 ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 அடிப்பனட உரினமகள் எங்கிருந்து பின்பற்றப்பட்டது? 

 அபமரிக்கா அரெியலனமப்பிலிருந்து பின்பற்றப்பட்டது 

 இந்தியாவின் மகாொெனம் எனப்படுவது எது? பகுதி 3 அடிப்பமட உரிமைகள் 

 அடிப்பனட உரினமயின் பநாக்கம்: 
1) தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும் ெமத்துவத்னத நினலநாட்டுகிறது. 
2) குடிமக்களின் அரெியல் சுதந்திரத்னத நினலநாட்டுகிறது 

 அடிப்பனட உரினமகள் நீதிமன்றத்தால் நனட முனறப்படுத்தப்படக் கூடியனவ. 
 ஆரம்பத்தில் 7 வனக இருந்தன, தற்பபாது 6 வனக அடிப்பனட உரினமகள் உள்ளன 

I. ெமத்துவ உரினமக் விதி: 14 – 18 

II. சுதந்திர உரினம விதி: 19 -22 

III. சுரண்டலுக்பகதிரான உரினம விதி: 23 & 24 

IV. ெமய/ மத சுதந்திர உரினம விதி 25 – 28 

V. கல்வி (ம) பண்பாட்டு உரினமகள் விதி :29 – 30 

VI. பொத்துரினம விதி 31 

VII. அரெியலனமப்புச் ெட்டபடி பரிகாரம் பதடும் உரினம விதி 32 

 பமற்கண்டவற்றுள், பொத்துரினம (விதி 31) அடிப்பனட உரினமகளிலிருந்து 
நீக்கப்பட்டு, ொதாரண ெட்ட உரினமயாக பகுதி 8 –ல், விதி 300A ல் 
னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பொத்துரினமனய அடிப்பனட உரினமகளிலிருந்து நீக்கிய திருத்தம் எது? 

         42 வது திருத்தம், 1978 

 அடிப்பமட உரிமைகளின் விதிகள்: விதி 12 – 35 
விதி : 12 

o பகுதி 3 ல் குறிப்பிடப்படும் “அரசு” எனும் வார்த்னதனய வனரயறுக்கிறது. 
விதி : 13 நீதி மறு ஆய்வு / ெட்ட மறுபரிெீலனன பகாட்பாடு பற்றியது. இதன்படி அடிப்பனட 

உரினமகளுக்கு முரணாக இயற்றப்படும் எந்த ஒரு ெட்டமும் பெல்லாது என 
அறிவித்தல். இவ்வதிகாரம், 
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o விதி 32 – ன் கீழ் – உச்ெநீதிமன்றத்திற்கு, 
o விதி 226 – ன் கீழ் – உயர்நீதிமன்றங்களுக்கும் உண்டு. 

 சைத்துவ உரிமை விதி 14 – 18: 
விதி 14 : ெட்டத்தின் முன் அனனவரும் ெமம் – பிரிட்டிஷ் ஹகாட்பாடு சட்டம் 

அனனவருக்கும் ெம பாதுகாப்பு அளிக்கும் – அபைரிக்க ஹகாட்பாடு. 

 சட்டத்தின் ஆட்சி : 
o ெட்டத்தின் ஆட்ெி எனும் பகாட்பாட்டினன வலியுறுத்தும் அரெியலனமப்பின் ஷரத்து:   

                       ஷரத்து 14. 

o ெட்டத்தின் ஆட்ெி எனும் பகாட்பாட்டினன வழங்கியவர் யார்? 

                    ஏ.வி.மடசி எனும் ஆங்கிஹலயர் 
o ெட்டத்தின் ஆட்ெி என்பது 

I. எந்தபவாரு மனிதனும் ெட்டத்னத மீறிய குற்றத்திற்காக மட்டுபம 
தண்டிக்கப்பட பவண்டும் 

II. ெட்டத்தின் முன் அனனவரும் ெமம் 

III. அரெியலனமப்புச் ெட்டபம ஒரு நாட்டின் முதன்னமயான ெட்டமாகும். 
o ெட்டத்தின் ஆட்ெி எனும் பகாட்பாட்டினன வழங்கிய நாடு எது? இங்கிலாந்து. 

 25 வது அரசியலமைப்பு தித்தம்,1971: 
o DPSP  -ன் விதி 39 (b) (ம) 39 (c)  னய நனடமுனறப்படுத்த இயற்றப்படும் எந்த ஒரு 

ெட்டமும், அனவ விதி 14, 19, 31 ஐ மீீ்றுகிறது என பெல்லாத்தாக்க முடியாது. 
o விதி 15 : ொதி, மதம், இனம், பாலினம், பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் 

மட்டும் குடிமக்கனள பாரபட்ெமாக நடத்துவனதத் தனட பெய்தல். 
o விதிவிலக்கு : ெமூக பபாருளாதார, கல்வியில் பின்தங்கிய ெமூகத்தினருக்கு இட 

ஒதுக்கீடு அளிக்கலாம் 

 93 வது திருத்தம், 2005 :  
o SC, ST  பிரிவினர் மட்டுமின்றி, OBC இனத்தவருக்கும் தனியார் கல்வி நினலயங்கள் 

உட்பட அனனத்து உயர்கல்வி நினலயிங்களில் (ெிறுபான்னமயினர் கல்வி 
நினலயங்கள் தவிர) மாணவர் பெர்க்னகயில் இட ஒதுக்கீடு வழங்காலம். 

o இதனன நனடமுனறப்படுத்த (Central Educatilonal institution (Reservation in Asmission) 
இயற்றப்பட்டது. இது OBC Act எனப்படுகிறது. இது OBC க்களுக்கு 27% இட ஒத்துக்கீடு 
வழங்குகிறது. 

விதி 16 :  பபாது பவனல வாய்ப்பில் அனனவருக்கும் ெமவாய்ப்பு ொதி, மத, இன பாலின, 
பிறப்பிட, வெிப்பிட அடிப்பனடயில் மட்டும், பபாது பவனல வாய்ப்பில் குடிமக்கனள 
பாகுபடுத்தக்கூடாது. 

விதிவிலக்கு: ெமூக, பபாருளாதார நலிவனடந்த பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு அளிக்கலாம். 
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 ைண்டல் கைிஷன்: 
 1979 ல் பமாரார்ெி பதொய் அரெினால் நியமிக்கப்ட்ட  இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட 

நல ஆனனயத்தின் தனலவர்.     B.P.ைண்டல் 

 பிற்படுத்தப்பட்படாரில் ஆனணயம் எவ்விதிப்படி அனமக்கப்படுகிறது? விதி 340 

 முதல் பிற்படுத்தப்பட்படார் நல ஆனணயம் யார் தனலயில் அனமக்கப்பட்டது? 

        1953 –ல் கஃகா கஹலலகர் (ஹநரு அரசினால்) 
 மண்டல் கமிஷனின் அறிக்னக தாக்கல் பெய்யப்பட்ட வருடம்: 1980 

 முதன்முதலில் பிற்படுத்தப்பட்படாருக்கு (OBC) இட ஒதுக்கீட்டினன  பரிந்துனரத்த 
கமிஷன்.           ைண்டல் கைிஷன் 

 மண்டல் கமிஷன் பரிந்துனரனய ஏற்று, OBC க்களுக்கு 27% இட ஒதுக்கீடு 
வழங்கியவர்.     V.P.சிங் – 1990 

 மண்டல் வழக்கு என அனழக்கப்படுவது எது?  

     இந்திரா சகானி எதிர் யூனியன் ஆப் இந்தியா வழக்கு, 1992 

 மண்டல் வழக்கில் உச்ெநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு யாது? 

I. Creamy  layer க்கு இட ஒதுக்கீடு கினடயாது 

II. பதவி உயர்வில் இட ஒதுக்கீடு கினடயது 

III. பமாத்த இட ஒதுக்கீடு 50% க்கு மீறக்கூடாது 

IV. Backlog Vacancies – ஐ 50% க்கு மிகாமல்  அடுத்த வருடத்திற்கு பகாண்டு 
பெல்லலாம் 

V. பிற்படுத்தப்பட்படார் நலனுக்காக ஒரு நிரந்தர ஆனணயம் பதனவ 

 மண்டல் வழக்கின் தீர்ப்பின் படி, creamy layer –ஐ வனரயறுக்க அனமக்கப்பட்ட 
கமிட்டியின் பபயர்.       ராம்நந்தான் கைிட்டி 

 நிரந்தரமான பதெிய பிற்படுத்தப்பட்படார் நல ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட ஆண்டு : 1993 

 மத்திய அரெின் இட ஒதுக்கிடு ெதவ தீம். 
        OBC  : 27% 
        SC  :  15% 
        ST : 7.5% 

 தழிழ்நாடு இட ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டம் நினறபவற்றப்பட்ட ஆண்டு : 1994 

 இச்ெட்டம் 69% இட ஒதுக்கீட்டினன அளிக்கிறது 

    OBC       :   30% 

           MBC            :   20%                              MAARRUTHIRANAALIKAL : 3% 
           SC                 :  15%                             THAMIL VAYI PAYINROOR : 20% 

  ST                 : 1%  

 தமிழ்நாடு இட ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டத்திற்கு ெட்ட மறு பரிெீலனனயிலிருந்து விலக்களித்த 
அரெியலனமப்புத்திருத்தம் – 76 வது திருத்தம், 1994  (9 வது அட்டவனனயில் 
பெர்க்கப்பட்டது.) 

விதி 17: தீண்டாமை ஒழிப்பு: 
 தீண்டானமனய எவ்வடிவத்திலும் பெயல்படுத்தக்கூடாது; தீண்டானம ஒரு 

தண்டனனக்குரிய குற்றமாகும். 
 இதற்காக தீண்டானம (குற்றங்கள்) ெட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு: 1955. 
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 இது 1976-ல் திருத்தப்பட்டு, குடிமக்களின் உரினமகள் பாதுகாப்புச் ெட்டம், 1995 என 
பபயர் மாற்றப்பட்டது. 

 இச்ெட்டப்படி தீண்டானம குற்றத்திற்கு: 
I. 6 மாத ெினற (அ) 500 அபராதம் (அ) இரண்டும் 

II. பாராளுமன்ற, ெட்டமன்ற பதர்தலில் பபாட்டியிட முடியாது. 
 இது தனிநபர்களுக்கு எதிராக வழங்கப்படக்கூடியதாகும். 
 விதி 17 ஒரு முழுனமயான உரினமயாகும் 

 “தீண்டானம” எனும் வார்த்னத அரெியலனமப்பில் எவ்விடத்திலும் பொல்லப்படவில்னல 
(முதன் முதலில் னமசூர் உயர்நீதிமன்றம் வனரயனற அளித்தது). 

விதி – 18 பகளரவ பட்டங்களின் ஒழிப்பு: 
 கல்வி மற்றும் ராணுவம் தவிர இதர துனறகளில் அரசு பகளரவ பட்டங்கனள வழங்கக் 

கூடாது இவ்விதினய மீறுதலுக்கு எவ்வித தண்டனனயும் அரெியலனமப்பில் 
குறிப்பிடவில்னல. 

 பாராத ரத்னா மற்றும் பத்ம விருதுகள் உள்ளிட்டனவ வழங்குவது தவறில்னல என 
உச்ெநீதிமன்றம் எவ்வழக்கில் தீர்பளித்தது? – பாலாெி ராகவன் எதிர் இந்திய யூனியன் 
வழக்கு,1996. 

 சுதந்திர உரிமை (விதி 19 – 22 வமர) 
விதி 19: ஆறுவனக அடிப்பனட சுதந்திரங்கனள வழங்குகிறது. இனவ தனிநபர்  
         சுதந்திரங்களாகும். 
         முதலில் 7 இருந்தது. தற்பபாது 6 வனக அடிப்பனட சுதந்திரங்கள் உள்ளன. 
விதி 19 (1) (a) : பபச்சுரினம (ம)  கருத்துக்கனள பவளியிடும் உரினம 
விதி 19 (1) (b) : ஆயுதங்களின்றி அனமதியாக கூடுவதற்கான சுதந்திரம் 
விதி 19 (1) (c) : கழகங்கள், ெங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு ெங்கங்கள் அனமப்பதற்கான 
               சுதந்திரம் 
               இதில் கூட்டுறவு ெங்கங்கள் எனும் வார்த்னத 97 வது திருத்தம், 2011 மூலம்  
               பெர்க்கப்பட்டது. 
விதி 19 (1) (d)  : இந்தியா முழுவதும் / எப்பகுதிக்கும் பென்றுவர சுதந்திரம் 
விதி 19 (1) (e)  : இந்திீ்யாவின் எப்பகுதியிலும் தங்கி வாழும் உரினம 
விதி 19 (1) (g)  : எவ்வித  பதாழில், பணி, வணிகம், / வியாபாரம் பெய்யும் உரினம 
பமற்கண்ட விதிகளுடன் இருந்த விதி 19 (1) (f) – பொத்துரினம, 44- வது அரெியலனமப்பு 
திருத்தம், 1978-ன் மூலம் நீக்கப்பட்டு – விதி 300 A வில் ொதாரண ெட்ட 
உரினமயாக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
விதி 20 : குற்றங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு. இவ்விதி மூன்று 
          வனகயான தண்டனனக்பகதிரான பாதுகாப்பினன அளிக்கிறது. 

I. EX-post facto legislation- கடந்த கால நிகழ்ச்ெிகளுக்கும் பபாருந்தும் ெட்டம். குற்றவியல் 
வழக்குகளில் முன்பததியிட்டு ெட்டமியற்றி அதன் மூலம் தண்டிக்கக்கூடாது. 

II. Double Jeopardy – இரட்னட இடர் (அ) இரட்னட தண்டனன ஒரு குற்றத்திறகாக ஒருவர் 
ஒருமுனற மட்டுபம தண்டிக்கப்பட பவண்டும். 
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III. No self- Incriminarion – தன்னனத் தாபன குற்றஞ்ொட்டல். குற்றஞ்ொட்டப்பட்ட நபனர 
தனக்கு எதிராக ொட்ெி பொல்லும் படி அவனர கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. 

விதி 21: வாழும் உரிமை ைற்றும் தனிைனித சுதந்திரம் 
o ெட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட நனடமுனறகளின் படி அல்லாமல், எவரிடமிருந்து 

வாழும் உரினமனயயும், தனி மனிதன் சுதந்திரத்னதயும் பிரிக்க இயலாது. 
o இருமுனறகள் 

I. ெட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட நனடமுனற – இந்திய பகாட்பாடு 
II. ெட்டத்தின் உரிய பெயல்முனற – அபமரிக்க பகாட்பாடு 

விதி 21A : கல்வி பபறும் உரிமை 
o 6 – 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்னதகளுக்கு அரசு இலவெ கட்டாய கல்வி வழங்க 

பவண்டும். இது ஆரம்பக்கல்வி பபறும் உரினம மட்டுபம. இவ்வுரினம 86 வது திருத்தம் 
– 2002-ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது. 

o இச்ெட்டத்தின்படிபய, கல்வி பபறும் உரினமச்ெட்டம், 2009 இயற்றப்பட்டது. இச்ெட்டம் 
ஏப்ரல் 1,2010 அன்று நனடமுனறக்கு வந்தது. 

விதி 22 : சில சூழலில், மகது ைற்றும் சிமைக்காவலில் மவப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு. 
I. னகது பெய்வதற்கு ெரியான காரணம் பதரிவிக்க பவண்டும். 
II. 24 மணி பநரத்திற்குள் நீதிபதி முன் ஆெர்படுத்த பவண்டும். 
III. நீதிபதி வழங்கும் காலக்பகடுவிற்குபமல் காவனல நீட்டிக்க முடியாது 

 
தடுப்புக்காவல் சட்டங்கள்: 

o தடுப்புக்காவல் ெட்டங்கனள யார் இயற்றலாம்? பாராளுைன்ைமும், சட்டைன்ைமும் 
o அபமரிக்காவில் தடுப்புக்காவல் ெட்டங்கள் இல்னல 
o தடுப்புக்காவல் ெட்டங்கனள பகாண்டுள்ள பபரிய ெனநாயக நாடு : இந்தியா 

 
இந்தியாவின் தடுப்பு காவல் சட்டங்கள்: 

1. தடுப்புகாவல் ெட்டம் 1950 (1969-ல் முடிவுக்கு வந்தது)  
2. MISA ெட்டம் 1971 (1978-ல் நீக்கப்பட்டது) 
3. COFEPOSA ெட்டம், 1974 
4. பதெிய பாதுகாப்புச் ெட்டம், 1980 
5. TADA ெட்டம் 1985 (1995-ல் நீக்கப்பட்டது) 
6. POTA ெட்டம் 2002 (2004 ல் நீக்கப்பட்டது) 

 சுரண்டலுக்பகதிரான உரிமை (விதி 23 ைற்றும் 24) 
விதி 23 : மனிதர்கனள ெட்ட விபராத இழி பதாழில் வாணிபம் பெய்தனல தடுத்தல் கட்டாய  
         பதாழிலாளர் முனறனய (பபகார்முனற) ஒழித்தல். 

      இதற்காக Immoral Traffic Act 1956 இயற்றப்படது. 
I. பகாத்தடினம பதாழிலாளர் ஒழிப்புச் ெட்டம் 1976 (இந்திராகாந்தி) 
II. ெமபவனலக்கு ெம ஊதியச் ெட்டம், 1976 
III. ஒப்பந்த பதாழிலாளர் ெட்டம்,1970 
IV. குனறந்தபட்ெ ஊதியச் ெட்டம், 1948 இயற்றப்பட்டன. 
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o இவ்விதிப்படி (விதி 23) அடினம, பதவதாெி, விபச்ொரம், பபகார் கட்டாய பதாழிலாளர், 
பகாத்தடினம, மனிதர்கனள விற்பனன பெய்தல், பிச்னெ எடுக்க னவத்தல் பபான்றனவ 
தனட பெய்யப்பட்ட பெயலாகும். 

விதி 24 : குழந்மத பதாழிலாளர் முமைமய தமடபசயதல் 
o 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்னதகனள பணியமர்த்த தனட, அதாவது குழந்னத பதாழிலாளர் 

முனறனய தனட பெய்தல் 
o குழந்னத பதாழிலாளர் (தடுப்பு (ம) முனறப்படுத்துதல்) ெட்டம், 1986 
o பதாழிற்ொனலகள் ெட்டம், 1948 (14 வயது) 
o பதாட்ட பதாழிலாளர்கள் ெட்டம், 1951 (12 வயது) சுரங்கச் ெட்டம், 1952 (15 வயது) 
o பதெிய குழந்னத உரினமகள் பாதுகாப்பு ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட ஆண்டு : 2005 
o வ டீ்டு பவனலகள் உட்பட அனனத்து வனகயான குழந்னத பதாழிலாளர் முனற 

உச்ெநீதிமன்றத்தால், தனட பெய்யப்பட்ட வருடம். 2006 

 சைய (அ) ைத சுதந்திர உரிமை : (விதி 25 – 28) 
விதி 25 : எல்பலாரும் தங்கள் மனொட்ெிக்கு உகந்த ெமயத்னத, ெமய நம்பிக்னகனயக் 
         பகாள்ளவும். சுதந்திரமாக அச்ெமயத்னதப் பின்பற்றவும், மனதில்படும் 
         மதச்ெடங்குனளச் பெய்யவும், தான் பின்பற்றும் மதத்தின் உண்னம பநறினய  
         பரப்பவும் உரினம பபற்றிருக்கிறார்கள். 
விதி 26 : மதம் ெம்பந்தமான விவகாரங்கனள நிர்வகிக்கும் உரினம 
விதி 27 : குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தின் வளர்ச்ெிக்காக வரி பெலுத்தாமலிருக்க உரினம 
விதி 28 : கல்விக் கூடங்களில் ெமய பபாதனனகள் மீதான கட்டுப்பாடு 

 பண்பாடு ைற்றும் கல்வி உரிமைகள்: (விதி 29 (ை) 30) 
விதி 29 : ெிறுபான்னமயின்ரின் கல்வி, எழுத்து, வடிவம், பமாழி, பண்பாடு மற்றும் நலன் 
         காத்தல், 
விதி 30 : ெிறுபான்னமயினர் கல்வி நினலயங்கனள அனமக்கவும், நிர்வகிக்கவும் உரினம 
          ெிறுபான்னமயினர் எனும் பொல் அரெியலனமப்பில் எங்கும் வழங்கப்படவில்னல. 

 அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி பரிகாரம் ஹதடும் உரிமை (விதி 32) 
o அடிப்பனட உரினமகள் மறுக்கப்படும் பபாது விதி 32-ன் கீழ் பநரடியாக 

உச்ெநீதிமன்றத்னத அணுகலாம். 
o உச்ெநீதிமன்றம் அடிப்பனட உரினமகனள நினலநாட்ட பிீ்ன்வரும் 5 வனக 

நீதிப்பபரானணகனளப்பிறப்பிக்கும். 
o நீதிப்பபரானணகள் இங்கிலாந்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இனவ லத்தின் வார்த்னதகள் 

ஆகும். 
1. ஹேபியஸ் கார்பஸ் – ஆட்பகாணர்வு நீதிப்ஹபராமண 

 ெட்டத்திற்குப்புறம்பாக கடத்தப்பட்ட / காணாமல் பபான ஒருவனர 
நீதிமன்றத்தின் முன் ஆெர்படுத்த பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு. 

 இதனன அரசுக்பகதிராகவும், தனிநபருக்கு எதிராகவும் வழங்கலாம். 
2. ஹைண்டைஸ் (கட்டமள (அ) பசயலுறுத்து நீதிப்ஹபராமண) 

                                                  

www.kalamtrainingacademy.com PH:8608615241



      இந்திய அரசியலமைப்பு        டி.என்.பி.எஸ்.சி 

 

 

 

Page 33 

 நீதிமன்றத்தால் ஒரு பபாது அதிகாரிக்பகா, கீழனம நீதிமன்றங்களுக்பகா 
தீர்ப்பாயங்களுக்பகா, அரசுக்பகா தனது பபாதுக் கடனமனய பெய்யுமாறு 
உத்தரவிடப்படுவது. 

 தனிநபருக்கு, ெனாதிபதி, கவர்னர், தனலனம நீதிபதிக்கும் 
உத்தரவிடமுடியாது. 

3. புஹராகிபிசன் (தமடயுறுத்து நீதிப்ஹபராமண) 
 இது கீழனம நீதிமன்றங்களுக்பகா, தீர்ப்பாயங்களுக்பகா அனவ தமது 

அதிகார வரம்பினன மீறாது இருக்கும்படி வழங்கப்படும் உத்தரவு. 
 இது நீதித்துனற, நீதித்துனற ொர்ந்த அனமப்புகளுக்கு மட்டுபம 

வழங்கப்படும். 
 நிர்வாகத்துனற மற்றும் தனிமனிதருக்கு எதிராக வழங்கப்பட முடியாது. 

4. பஷர்ஷிபயாரரி ( பநறிமுனறயுறுத்து நீதிீ்ப்பபரானண) 
  கீழ் நீதிமன்றங்கபளா, தீர்ப்பாயங்கபளா அவற்றின் அதிகார வரம்பினன மீறி 

வழங்கியது உத்தரவுகனள தள்ளுபடி பெய்ய வழங்கப்படும் ஆனண. 
 1991 லிருந்து நிர்வாக அனமப்புகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

5. க்வா –வாரண்படா (தகுதிவினவு நீதிப்பபரானண) 
 பபாதுப்பணியிலிருக்கும் ஒருவர் அப்பதவிக்கு தகுதியுனடயவரா என 

ஆராய்வதற்காக வழங்கப்படும் உத்தரவு 

 ெட்டப்பூர்வமான பபாதுப்பணிகளுக்கு மட்டும் பபாருந்தும் 

 தனியார் பதவிகளுக்கு இதனனப் பயன்படுத்த முடியாது 

 தனிநபர் எவா பவண்டுமானலும் இந்திப்பபரானணனய பயன்படுத்தலாம் 

o அடிப்பனட உரினமகளின் பாதுகாவலன் எப்படுவது? உச்சநீதிைன்ைம் 

o காரணம்: உச்ெநீதிமன்றத்தில் நீதிப்பபரானண வழங்கும் விதி 32 என்பபத ஒரு 
அடிப்பனட உரினமயாக உள்ளது 

o உச்ெநீதிமன்றம் விதி 32-ன் கீழ் நீதிப்பபரானணனய எதற்கு வழங்கலாம்?  

         அடிப்பமட உரிமைகளுக்கு ைட்டும் 

o உயர்நீதிமன்றம் விதி 226-ன் கீழ் நீதிப்பபரானணனய எதற்கு வழங்கலாம்?  

      அடிப்பமட உரிமைகளுக்கும், பிை சாதாரண சட்ட உரிமைகளுக்கும் 
o டாக்டர். அம்பபத்கர் கூற்றுப்படி விதி 32 என்பது 

I. இந்திய அரெியலனமப்பின் இதயமும், ஆன்மாவுமாகும் 

II. இந்திய அரெியலனமப்பின் முக்கியமான ஷரத்தாகும். 
III. அடிப்பனட உரினமகளின் அடிப்பனட ஆகும்.  

o இந்திய அரெியலனமப்பின் முக்கியமான பகுதி எது?  

   பகுதி – III – அடிப்பனட உரினமகள் 
விதி 33 : முப்பனடகள், துனண ராணுவப்பனடகள், காவல்துனற ஆகியவற்றிற்கு அடிப்பனட  
          உரினமகள் பபாருந்துவதில் ெில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. 
விதி 34 : ராணுவச்ெட்டம் அல்லது ராணுவ ஆட்ெி நனடமுனறயிலிருக்கும் பகுதிகளுக்கு  
          அடிப்பனட உரினமகள் பபாருந்தாது. 
விதி 35 : ெில அடிப்பனட உரினமகள் தானாகபவ நனடமுனறக்கு வரும். ெிலவற்னற 
          நனடமுனறபடுத்த பாராளுமன்றம் ெட்டமியற்ற பவண்டும். 

                  அடிப்பனட உரினமகள் 
இந்திய குடிமக்களுக்கு இந்திய குடிமக்களுக்கும், 
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மட்டும். இனவ 
பவளிநாட்டவருக்கு 
கினடயாது 

பவளிநாட்டவருக்கு பபாதுவாக 
வழங்கப்பட்டுள்ளனவ 

  விதி 15 
  விதி 16 
  விதி 19 
  விதி 29 
  விதி 30 

 விதி 14   விதி 24 
 விதி 20   விதி 25 
 விதி 21   விதி 26 
 விதி 21A  விதி 27 
 விதி 22   விதி 28 விதி 23 

o அடிப்பனட உரினமகள் அரெின் கட்டுபாடற்ற அல்லது ெர்வாதிகார பெயல்களுக்கு 
எதிராக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

o அடிப்பனட உரினமகள் நிரந்தரமான உரினமகள் அல்ல. இவற்றின் ெில பகுதிகனள 
அரெியலனமப்பு திருத்ததின் மூலம் தனடபெய்யபவா, நீக்கபவா பாராளுமன்றம் 
உரினம பபற்றுள்ளது. 

o பதெிய பநருக்கடி நினல அமலில் இருக்கும் பபாது விதி 359-ன் படி, 
குடியரசுத்தனலவர் விதி 20 மற்றும் 21 –ஐ தவிர மற்ற அனனத்து அடிப்பனட 
உரினமகளின் பெயல்பாட்டினன நிறுத்தி னவக்கலாம். 

o பதெிய பநருக்கடி நினல அமலில் இருக்கும் பபாது, விதி 358-ன் படி, விதி 19-ன் 
கீழான ஆறு அடிப்பனட சுதந்திரங்களும் தானாகபவ பெயலிழந்து விடும். ஆனால் 
ஆயதபமந்திய கலவரத்தின் பபாது விதி 19 மறுக்கப்பட கூடாது 

o உலகிபலபய விரிவான அடிப்பனட உரினமகனளக் பகாண்டுள்ள நாடு : இந்தியா 

 

 
 

 14.  அரசுக்பகாள்மகயிமன வழிகாட்டும் பநைிமுமைகள் 

1. இக்பகாள்னககள் எப்பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன?  
              பகுதி VI ல் விதி 36 லிருந்து 51 வமர 
2. இனவ எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டன? அயர்லாந்து அரசியலமைப்பிலிருந்து 
3. இதன் முக்கிய பநாக்கம் என்ன? 

I. பபாதுநல அரெினன உருவாக்குவது. 
II. மக்களின் ெமூக பபாருளாதார நலன் காத்தல் 
III. ெட்டங்கள் இயற்றும் பபாதும் திட்டங்கள் தீட்டப்படும் பபாதும் அரசுக்கு 

வழிகாட்டியாக இருப்பனவ. 
IV. நாட்னட ஆட்ெி பெய்வதற்கு அடித்தளமாக இருப்பனவ. 
V. அரெிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பநர்மனறயான கட்டனளகள் ஆகம். 

4. இனவ நீதிமன்றங்களில் நனடமுனறப்படுத்தப்படகூடியனவ அல்ல. ஏபனனில் இவற்னற 
  நனடமுனறப்படுத்த பபாதுமான அளவு வளங்கள் நாட்டில் இலனல. 
5. மக்களின் ெமூக பபாருளாதரா ெனநாயகத்னத உருவாக்க அடிப்பனடயாக அனமவது 
  இக்பகாள்னககளாகும் 
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சைத்துவ பகாள்மககள்: 
விதி 38    :  வருமான ஏற்றத்தாழ்கனள குனறத்தல் 
விதி 39 (c) :  பொத்துக்களின் ெிலரிடபம குவிவனதத் தடுத்தல் 

விதி 39 (d) :  ஆண் பபண் இருபாலருக்கும் ெமபவனலக்கு ெம ஊதியம் 
விதி 39 (a) : ெம நீதி மற்றும் ஏனமகளுக்கு இலவெ ெட்ட உதவி 
விதி 39 (j) : குழந்னதகளின் ஆபராக்கியமான வளர்ச்ெி 
விதி 43 (a) : பதாழிலாளர்களுக்கும் நிர்வாகத்தில் பங்கு பபறும் வாய்ப்பு 
விதி 47    : மக்களின் ஊட்டச்ெத்துணர்வு மற்றும் பபாது சுகாதாரத்னதப் பபணுதல் 
காந்தியக் பகாள்மககள்: 
விதி 40   : கிராமப் பஞ்ொயத்து அனமப்புகனள அனமத்தல் 
விதி 43   : கிராமப்புறங்களில் குடினெத்பதாழில்கனள ஊக்குவித்தல்  
விதி 43 (b) : கூட்டுறவு ெங்கங்கனள அனமத்து நிர்வகித்தல் 
விதி 46   : எஸ்ெி, எஸ்டி மற்றும் பிற நலிவனடந்த பிரிவினரின் நலன் காத்தல் 
விதி 47   : பபானத மருந்து மற்றும் மது வனககனள தனட பெய்தல் 
விதி 48   : பசுக்கள், கன்றுகள் மற்றும் கால்நனடகள் வனத பெய்வனத தடுத்தல், காத்தல் 
தாராளையக் பகாள்மககள்: 
விதி 44    :  அனனத்து குடிமக்களுக்கும் ஒபர ெீரான உரினமயியல் பதாகுப்புச் ெட்டம் 
             வழங்குதல் 
விதி 45    :  6 முதல் 14 வயது வனர குழந்னதகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குதல் 
விதி 48    :  பவளாண்னம மற்றும் கால்நனட வளர்ப்புப் பணி நவ னீ முனறயில் அனமத்தல்  
விதி 48 (a) : சுற்றுச்சுழல் மற்றும் வன உயிரிகனளக் காத்தல் 
விதி 49    : வரலாற்று, புராதன ெின்னங்கனளக் காத்தல் 
விதி 50    : நீத்திதுனறனய நிர்வாகத்திலிருந்து பிரித்தல் 
விதி 51    : பன்னாட்டு அனமதினயயும், ஒற்றுனமனயயும் வனரதல் 

o மக்களுக்கு பபாறுப்பான அரொங்கம் எதுவும் அரசுக் பகாள்னகயினன வழிகாட்டும் 
பநறிமுனறகனள ொதாணமாக்கருதக்கூடாது அல்லாதி கிருஷ்ணசாைி அய்யர். 

o அடிப்பனட உரினமகளும் அரசுக் பகாள்னகயின் வழிகாட்டும் பநறிமுனறகளும் இந்திய 
அரெியலனமப்பின் மனொட்ெியாகும் கிரான்வில்லி ஆஸ்டின். 

15. அடிப்பமடக் கடமைகள் – 11 கடமைகள் 
o அடிப்பனடக் கடனமகள் ரஷ்யாவிலிருந்து பின்பற்றப்பட்டனவ. 
o அடிப்பனடக் கடனமகள் இந்தியா தவிர, கனடா, பிரான்ஸ், பெர்மனி, ஆஸ்திபரலியா, 

ெப்பான் நாடுகளில் உள்ளது. 
o அடிப்பனடக் கடனமகனள உருவாக்க பரிந்துனரத்த கமிட்டி எது? 

1976-ல் காங்கிரஸ் கட்ெியால் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்வரண்சிங் கைிட்டி. 
இது 1975-ல் உள்நாட்டு பதெிய பநருக்கடி நினலயின் பபாது உருவான வன்முனற 
நிகழ்வுகனளத் பதாடர்ந்து அனமக்கப்பட்டது. 

o அடிப்பனடக் கடனமகள் – அரெியலனமப்பு உருவாக்கப்பட்ட பபாது இடம் பபறவில்னல. 
o அடிப்பனடக் கடனமகள் எப்பபாது இந்திய அரெியனலப்பில் பெர்க்கப்பட்டது? 
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    1976- ஆம் ஆண்டு – 42 வது திருத்தம் மூலம் 
o 42- வது திருத்தம் 976 எதனன அரெியலனமப்பில் பெர்த்தது? 

பகுதி – VI-A மவயும் விதி 51-A மவயும் 10 அடிப்பமடக் கடமைகமளயும் ஹசர்த்தது. 
o ஆரம்பத்தில் (1976-ல்) 10 அடிப்பனடக் கடனமகள் இருந்தன. 
o தற்பபாது (2002 லிருந்து) 11 அடிப்பனடக் கடனமகள் உள்ளன. 
o 11-வது அடிப்பனடக் கடனம எந்தத் திருத்தத்தின் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது? 

            86-வது திருத்தம், 2002 
o அடிப்பனடக் கடனமகள் குறித்த மற்பறாரு கமிட்டி வர்மா கமிட்டி (1999) 
o அடிப்பனடக் கடனமகள் நீதிமன்றத்தால் நனடமுனறப்படுத்தக் கூடியனவ அல்ல. 
o அடிப்பனட உரினமகள் மட்டுபம நீதிமன்றத்தால் நனடமுனறப்படுத்தக் கூடியனவ. 

 அடிப்பமட கடமைகள் : விதி 51-A 
1. விதி 51-A (a)  : அரெியலனமப்பின் பின்பற்றுதல் மற்றும் அதன் குறிக்பகாள்கள், 

           அனமப்புகள், பதெியக்பகாடி, பதெியகீதம் ஆகியவற்றிற்கு மரியானத அளித்தல். 
2. விதி 51-A (b)  : நமது சுதந்திர பபாரட்டத்தின் உயரிய குறிக்பகானள பின்பற்றுதல் மற்றும்    

              பபாற்றி வளர்த்தல். 
3. விதி 51-A (c)  : இந்தியாவின் இனறனம, ஒற்றுனம, ஒருனமப்பாட்னட பாதுகாத்தல். 
4. விதி 51-A (d)  : நாட்டினனப் பாதுகாத்தல், பதனவப்படும் பபாது பதெியப் பணிபுரிதால். 
5. விதி 51-A (e)  : ெமய, பமாழி, வட்டார பவறுபாடுகனளக் கனளந்து, இந்திய மக்களுக்குள்   

               பபாது ெபகாதாத்துவத்னத பமம்படுத்துதல், பபண்களின் பமன்னமனய   
               பகடுக்கும் பெயல்கனளக் னகவிடல். 

6. விதி 51-A (f)  : நமது பல்பவறு கலாச்ொரத்தின் உயர்ந்து பாரம்பரியத்னத பபணுதல். 
7. விதி 51-A (g)  : காடுகள், ஏரிகள், வனவிலங்குகள் உள்ளிட்ட இயற்னக சூல்நினலனய  

               பாதுகாத்தல். 
8. விதி 51-A (h)  : ஆய்ந்தறியும் மனநினல பகுத்தறிவு விொரனண உணர்வுடன் 

               ெீர்திருத்தங்கனள ஏற்படுத்துதல். 
9. விதி 51-A (i)  : பபாதுச் பொத்துக்கனளக் காத்தல்; வன்முனறனயக் னகவிடுதல். 
10. விதி 51-A (j)  : தனிமனித முயற்ெி மற்றும் கூட்டுறவு முயற்ெியின் மூலம் நாட்டினன 

              பதாடர்ந்து முன்பனற்றப பானதயில் வளரச் பெயதல். 
11. விதி 51-A (k)  : 6-லிருந்து 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்னதகளுக்கு அவர்களின் பபற்பறார் 

அல்லது பாதுகாவலர் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பினன ஏற்படுத்தித் தருதல். இக்கடனம 86-வது 
திருத்தம், 2002-ன் மூலம் பெர்க்கப்பட்டது 

     16. இந்தியாவின் தமலமை தணிக்மக ைற்றும்   கணக்காய்வுத் தமலவர்    

(GAG : விதிகள்:148 TO 151) 

o CAG பதவினயப்பற்றிக் கூறும் விதி: விதி 148 

o இந்தியாவின் தணிக்னக (ம) கணக்குகள் துனறயின் தனலவர் யார்? CAG 

o CAG யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்? குடியரசுத்தமலவரால் 

o CAG க்கு 3-வது அட்டவனணப்படி பதவிப் பிரமாணம் பெய்து னவப்பவர்:    

                   குடியரசுத்தமலவர் 

o CAG-ன் பதவிக்காலம் எவ்வளவு? 6 வருடம் அல்லது 65 வயது வமர 
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o CAG- தனது ராெினாமானவ யாரிடம் அளிப்பார். குடியரசுத்தமலவிடம் அளிப்பார். 
o CAG –னன பதவிநீக்கம் பெய்வது யார்? குடியரசுத்தமலவர் – உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகனள 

பதவி நீக்கம் பெய்வது பபால பாராளுமன்ற இரு அனவகளின் ெிறப்புப் பபரும்பான்னம 
பபறும் தர்மானத்தின் அடிப்பனடயில் பதவி நீக்கம் பெய்வார். 

o CAG-ன் மறு நியமனம் பெய்யப்படுவாரா? ைறுநியைனம் கிமடயாது 

o CAG-ன் ெம்பளம் ரூ.90,000/- (உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இனணயான ெம்பளம்). இந்திய 
பதாகுப்பு நீதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது. 

CAG-ன் அதிகாரங்கள் விதி: 149 
1. மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளின் வரவு – பெலவு கணக்குகனள தணிக்னக பெய்தல் 
2. இந்திய பதாகுப்பு நிதி, அவெர பெலவினத்திற்கான நிதி, மாநில பதாகுப்பு நிதி 

ஆகியவற்றின் கணக்குகனள தணிக்னக பெய்தல். 
3. அரசு நிறுவனங்கள், பபாதுத்துனற நிறுவனங்கள், பிற வாரியங்களின் கணக்குகனள 

தணிக்னக பெய்தல். 
4. 1976- க்குப்பிறகு மத்திய அரசு கணக்குகனள பராமரிக்கும் பணியிலிருந்து 

விடுவிக்கப்பட்டார். தற்பபாது மாநில அரெின் கணக்குகனள மட்டும் பராமரிப்பார். 
5. மத்திய, மநில அரசுகளின் வரவு – பெலவு கணக்குகனள தயாரிப்பதில்னல. தணிக்னக 

மட்டுபம பெய்வார். 
6. பெலவான பணம் ெரியாக பெலவிடப்பட்டுள்ளதா என மட்டும் பார்ப்பார். அரசு, பணம் 

எடுக்க, பெலவிட இவர் அனுமதி பதனவயில்னல. 
7. ஆனால் இங்கிலாந்தில், CAG-ன் அனுமதி பபற்பற அரசு பபாதுப்பணத்னத பபற முடியும். 
CAG –யின் அைிக்மக: 
1. CAG-ன் தணிக்னக அறிக்னக: விதி 151 

மத்திய தணிக்னக அறிக்னகனய  -  குடியரசுத் தனலவரிடமும் 
மாநில தணிக்னக அறிக்னகனய   -  ஆளுநரிடமும் ெமர்ப்பிப்பார் 

2. பாராளுமன்றத்துடன் இவருக்கு பநரடி பதாடர்பு கினடயாது. 
                        
               
 
 

                                            CAG-ன் அறிக்னக 
 

                   குடியரசுத்தனலவரிடம் 
 
        அவர் பாராளுமன்ற இரு அனவகள் முன்னவப்பார் 
 
       அவ்வறிக்னக பபாதுக்கணக்குக் குழு முன் னவக்கப்படும் 
 

          பபாதுக்கணக்கு குழு அதன்பமல் அறிக்னக தயாரிக்கும் 
 

           அவ்வறிக்னக பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படும் 
ஏபதனும் தவறான வழியில் பணம் பெலவிடப்பட்டு ஊழல் நடந்தால் இங்கு கண்டறியப்படும் 
CAG : 
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o பபாதுப் பணத்தின் பாதுகாவலன் எனப்படுபவர் : CAG 
o பபாதுக்கணக்குக்குழுவின் கண்களும், காதுகளும் எனப்படுவர் : CAG 
o B.R. அம்பபத்கர் கூற்றுப்படி, இந்திய அரெியலனமப்பின் முக்கியமான பதவி : CAG 
o தற்பபானதய CAG யார் : சசிகாந்த் சர்ைா 
o இந்தியாவின் முதல் CAG யார் ? நரேரிராவ் 

   17. ஹதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயம் 
ைனித உரிமைகள் : தனி மனிதன் சுதந்திரமாகவும், ெமத்துவத்துடனும், கண்ணியத்துடனும்  
வாழ வழிவக்கும் உரினமகளாகும். 
o இங்கிலாந்தில் மனித உரினமகளுக்கான பமக்ன கார்த்தா பவளியிடப்பட்ட ஆண்டு: 1215 
o மனித உரினமகள் மீதான பிரஞ்சுப் பிரகடனம் பவளியிடப்பட்ட ஆண்டு : 1789 
o அபமரிக்காவின் மனித உரினமகள் மபொதா பவளியிடப்பட்ட ஆண்டு : 1791 
o ஐ.நா. ெனபயினால் மனித உரினமகள் பிரகடனம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட நாள் :  

         டிசம்பர் 10, 1948. 
o ெர்வபதெ மனித உரினமகள் தினம்: டிசம்பர் 10,1948 
o மனித உரினமகள் மீதான வியன்னா பிரகடனம் : 1993 
o இவ்வானணயம் எச்ெட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது?  

     ைனித உரிமைகள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1993. 
o இச்ெட்டம் நனடமுனறக்கு வந்த நாள் : பசப்டம்பர் 28, 1993. 
o இந்தியாவில் மனித உரினமகளின் பாதுகாவலன் எனப்படுவது எது?  

        ஹதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயம். 
o பதெிய மனித உரினமகள் ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட நாள் :  அக்ஹடாபர் 12, 1993. 
o இவ்வானணயம், ஒரு தனலவர் மற்றும் 4 உறுப்பினர்கனள உனடயது. 
o தனலவர் – உச்ெநீதிமன்ற தனலனம நீதிபதியாக பணியாற்றி ஓய்வு பபற்றவராக 

இருப்பார். 
o 4 உறுப்பினர்கள் : 

1. ஒய்வு பபற்ற / பணியிலுள்ள உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவர் 
2. ஒய்வு பபற்ற் / பணியிலுள்ள உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவர் 
3. மனித உரினமகள் குறித்து ெிறப்பு அனுபவ அறிவு பபற்றுள்ள இரண்டு நபர்கள் 

 பதவி வழி 4 உறுப்பினர்கள் 
1. ெிறுபான்னமயினருக்கான பதெிய ஆனணயர் (1993) 
2. தாழ்த்தப்பட்படாருக்கான பதெிய ஆனணயர் (19.02.2004) 
3. பழங்குடியினருக்கான பதெிய ஆனணயர் (19.02.2004) 
4. பதெிய பபண்களுக்கான ஆனணயர் (31.01.1992) 

o பதெிய மனித உரினமகள் ஆனணயத்தின் தனலவனரயும், உறுப்பினர்கனளயும் 
நியமிப்பது யார் ? குடியரசுத்தமலவர் 

o தனலவனரயும் உறுப்பினர்கனளயும், குடியரசுத் தனலவருக்கு பரிந்துனர பெய்யும் 
பதர்வுக்குழு யானர உள்ளடக்கியது? 

1. பிரதமர் (குழுவின் தனலவர்) 
2. பலாக்ெபா ெபாநாயகர் 
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3. ராஜ்யெபா துனணத்தனலவர் 
4. மக்களனவ எதிர்கட்ெித் தனலவர் 
5. மாநிலங்களனவ எதிர்கட்ெித்தனலவர் 
6. மத்திய உள்துனற அனமச்ெர் 

o மனித உரினமகள் ஆனணய தனலவர், உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் – 5 ஆண்டு (அ) 
70 வயது வனர இதில் எது முன்னபதா அது வனர 

o இவர்கனள பதவிநீக்கம் பெய்வது யார்? குடியரசுத்தனலவர் – உச்ெநீதிமன்ற விொரனண 
அறிக்னகயின் பபரில் 

பணிகள் :  
1. மனித உரினம மீறல் குறித்த புகார்னன விொரிக்கிறது. 
2. ெினறச்ொனலகள் இதா காப்பிடங்கனள பமற்பார்னவயிடுகிறது. 
3. மனித உரினமகள் பதாடர்பான ஆராய்ச்ெிகள், உடன்படிக்னககனள பெய்கிறது. 
4. அரெியலனமப்பின் மற்றும் பிற ெட்டங்களில் மனித உரினமகள் குறித்து உள்ள 

பாதுகாப்பு முனறகனள ெீராய்வு பெய்யலாம். 
ஆமணயத்தின் பசயல்பாடு: 

1. இவ்வானணயம் ெிவில் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தினனக் பகாண்டது. 
2. ஒரு வருடத்திற்குள் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகனள மட்டுபம விொரிக்கும். 
3. விொரனணக்குப்பின், குற்றவாளினய தண்டிக்கபவா, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு உரிய 

இழப்படீு வழங்கபவா, ெம்பந்தப்பட்ட அரெினனக் பகட்டுபகாள்ளலாம். 
4. இதன் நடவடிக்னக ஆபலாெனன இயல்புனடயது மட்டுபம; குற்றவாளிகனள 

தண்டிக்க முடியாது. 
5. இதன் ஆண்டறிக்னகனய மத்திய அரெிற்கு அளிக்க பவண்டும்.  

18. ைாநில ைனித உரிமைகள் ஆமணயம் 

o எச்ெட்டத்தின் படி அனமக்கப்படுகிறது 
           ைனித உரிமைகள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1993 

o தமிழ்நாடு மனித உரினமகள் ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட நாள்: ஏப்ரல் 17, 1997  
o இதில் ஒரு தனலவர் +2 உறுப்பினர்கள் இருப்பர். 

தனலவர் : ஒய்வுப்பபற்ற உயர்நீதிமன்ற தனலனம நீதிபதி. 
2 உறுப்பினர்கள்: 

1. பணியிலுள்ள ஒய்வுபபற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி 
2. மனித உரினமகளில் அனுபவ அறிவு பபற்றவர் 

o தனலவனரயும், உறுப்பினர்கனளயும் நியமிப்பது யார் : ஆளுநர் 
o ஆளுநருக்கு இவர்கனள பரிதுனர பெய்யும் பதர்வுக்குழு யானர உள்ளடக்கியது? 

1. மாநில முதலனமச்ெர் (குழுவின் தனலவர்) 
2. ெட்டப்பபரனவ ெபாநாயகர் 
3. ெட்டப்பபரனவ எதிர்க்கட்ெித் தனலவர் 
4. மாநில உள்துனற அனமச்ெர் 

o தனலவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம். 5 ஆண்டுகல் 70 வயது வமர 
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o இவர்கனள பணிநீக்கம் பெய்வது யார்? குடியரசுத்தனலவர் – உச்ெநீதிமன்ற 
விொரனண அறிக்னகப்படி 

o மனித உரினமகள் பாதுகாப்புச் ெட்டம், 1993 –ன் படி மாவட்ட அளவில் மனித 
உரினமகள் பாதுகாப்பு அனமப்பு எது? ைாவட்ட ைனித உரிமைகள் நீதிைன்ைம் 

19. ைத்திய விழிப்புப் பணி ஆமணயம்: 
o மத்திய அரெின் முதன்னம ஊழல் தடுப்பு அனமப்பாகும். 
o இதனன உருவாக்கப்பரிந்துனரத்த கமிட்டி எது?  

   ஊழல் தடுப்பிற்கான சந்தானம் கைிட்டி (1962- 64) 
o இவ்வானணயம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

  1964-ல் ைத்திய அரசின் நிர்வாக தரீ்ைானம் மூலம் 

o இவ்வானணயம் எச்ெட்டத்தின் மூலம் ெட்டப்பூர்வ அந்தஸ்து பபற்றது? 

 ைத்திய விழிப்புப்பணி ஆமணயச் சட்டம், 2003. 
o இது அரெியலனமப்பு ொராத ெட்டப்பூர்வ ஆனணயமாகும். 
o இதில் 1 மத்திய விழிப்புப்பணி ஆனணயரும் மற்ற இரு விழிப்புப்பணி 

ஆனணயர்களும் இருப்பர். 
o மத்திய விழிப்புப்பணி ஆனணயர்கனள நியமிப்பது? குடியரசுத்தமலவர் 

o குடியரசுத்தனலவருக்கு விழிப்புப்பணி ஆனணயர்களின் பபயர்கனள பரிந்துனரக்கும் 
பதர்வுக்குழு யானர உள்ளடக்கியது? 

1. பிரதமர் 

2. மத்திய உள்துனற அனமச்ெர் 

3. பலாக்ெபாவில் எதிர்கட்ெி தனலவர் 

o விழிப்புப் பணி ஆனணயர்களின் பதவிக்காலம்? 4 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது  

o விழிப்புப்பணி ஆனணயார்கனள மறு நியமனம் பெய்ய முடியாது. 
o விழிப்புப்பணி ஆனணயர்கனள பதவிநீக்கம் பெய்வது யார்? 

குடியரசுத்தனலவர்-உச்ெநீதிமன்ற விொரனன அறிக்னகயின் படி 
பணிகள் :  

1. 1988 ஆம் ஆண்டு ஊழல் தடுப்புச்ெட்டத்தின் கீழ் குற்றம் புரியும் பின்வரும் மத்திய 
அரசுப் பணியாளர்களுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்டுகனள விொரிக்கிறது. 
மத்திய அரெின் கீழான அனனத்திந்திய பணியாளர்கள். 
மத்திய அரெின் Group – A பணியாளர்கள் 
பபாதுத்துனற வங்கி பமலாளர்கள் (நினல- v க்கு பமல்) 
ரிெர்வ் வங்கியில், D பிரிவு பணியாளர்களுக்கு பமல் உள்ளவர்கள். 
பபாதுத்துனற நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள்  

2. படல்லி ெிறப்பு காவல் பனடப்பிவினன பமற்பார்னவ பெயதல் 

3. ஊழல் புகாரினன விொரித்து தக்க நடவடிக்னக எடுக்க, உரிய துனறக்கு 
பரிந்துனரத்தல். 

4. ெிவில் நீதிமன்றத்திற்குரிய அதிகாரத்னத பபற்றுள்ளது. 
5. இவ்வானணயத்தின் ஆண்டறிக்னக குடியரசுத் தனலவரிடம் ஆண்டுபதாறும் 

ெமர்ப்பிக்கப்படும். 
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6. விழிப்புப்பணி ஆனணயத்தின் பபான்விழா ஆண்டு : 2014 

7. இவ்வானணயும் எங்குள்ளது? விஞ்ஞான பவன், படல்லி. 

20. ைத்திய தகவல் ஆமணயம் 
1. இவ்வானணயம் எச்ெட்டத்தின் படி அனமக்கப்பட்டது? 

 தகவலைியும் உரிமைச் சட்டம் 2005-ன் படி 

2. தகவலறியும் உரினமச்ெட்டம் நனடமுனறக்கு வந்த நாள் எது? அக்ஹடாபர் 12, 2005 

3. இச்ெட்டம் அரெியலனமப்பின் விதிகள் 19 மற்றும் 21 ஐ அடிப்பனடயாக்பகாண்டு 
இயற்றப்பட்டது 

4. இச்ெட்டத்தின் பநாக்கங்கள் யானவ? 

I. நிர்வாகத்தில் ஒளிவுமனறவற்ற தன்னம 

II. பவளிப்பனடயான நிர்வாகம் 

III. ஊழல்ற்ற நிர்வாகம் 

IV. நிர்வாகத்தின் / அரெின் மீது நம்பகத் தன்னம 

V. அரெின் நடவடிக்னககனள மக்கள் அறிந்து பகாள்ள உதவுகிறது 

5. மத்திய தகவல் ஆனணயம் 1 தனலனம தகவல் ஆனணயரயும் 10 தகவல் 
ஆனணயர்கனளயும் பகாண்டுள்ளது. 

6. மத்திய தகவல் ஆனணயர்கனள நியமிப்பது யார்?  குடியரசுத் தமலவர் 

7. குடியரசுத்தனலவருக்கு, தகவல் ஆனணயர்களின் பபயர்கனள பரிந்துனர பெய்யும் 
குழு யானர உள்ளடக்கியது? 

I. பிரதமர் 

II. பலாக்ெபா எதிர்கட்ெித் தனலவர் 

III. பிரதமரால் நியமிக்கப்படும் மத்திய பகபினட் அனமச்ெர் ஒருவர் 

8. தகவல் ஆனணயர்களின் பதவிக்காலம் எவ்வளவு? 

9. தகவல் ஆனணயர்கனள மறு நியமனம் பெய்ய முடியாது? 

10. ெம்பளம் – தனலனமத் பதர்தல் ஆனணயருக்கு நிகரான ெம்பளம். 
11. மத்திய தகவல் ஆனணயர்கனள பதவி நீக்கம் பெய்வது யார்?  

 குடியரசுத்தமலவர் உச்சநீதிைன்ை விசாரமன அைிக்மகயின் படி 

21. மாநிலத் தகவல் ஆனணயம் 
1. தகவலறியும் உரினமச்ெட்டம் 2005-ன் படி அனமக்கபடும் 

2. தமிழ்நாடு தகவல் ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட நாள் : அக்ஹடாபர் 7, 2005 

3. தமிழக தகவல் ஆனணயத்தில் 1 தனலனம ஆனணயர் மற்றும் 6 உறுப்பினர்கள் 
உள்ளனர்  

4. மாநிலத் தகவல் ஆனணயர்கனள நியமிப்பது யார்? ைாநில ஆளுநர் 

5. மாநில தகவல் ஆனணயர்களின் பபயர்கனள பரிந்துனரக்கும் பதர்வுக்குழு? 

I. முதல்வர் 

II. ெட்டப்பபரனவ எதிர்கட்ெித்தனலவர் 

III. முதல்வரால் நியமிக்கப்படும் ஒரு அனமச்ெர் 
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6. மாநில தகவல் ஆனணயர்களின் பதவிக்காலம். 5 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது 
வனர 

7. பதவி நீக்கம் பெய்வது யார்? 

  ைாநில ஆளுநர் உச்சநீதிைன்ை விசாரமன அைிக்மகயின் படி 

மத்திய, ைாநில தகவல் ஆமணயங்களின் அதிகாரம்: 
o பின்வரும் மனுக்கள் குறித்த புகாரினன விொரிக்கும் அதிகாரம் பபற்றுள்ளது. 
o பபாதுத்தகவல் அதிகாரியினால் 

I. தகவல் தரப்படாத மனுக்கள் 

II. உரிய காலக்பகடு விற்குள் பதில் தரப்படாத மனுக்கள் 

III. அதிக கட்டணம் வசூக்கப்பட்ட மனுக்கள் 

IV. தவறான தகவல் அளிக்கப்பட்ட மனுக்கள். 
o தகவல் தர மறுக்கும் அதிகாரிகளுக்கு நாபளான்றுக்கு ரூ.250/- வ தீம் அதிகபட்ெம் 

25,000 வனர அபராதம் விதிக்காலம்; துனறவாரி நடவடிக்னக எடுக்க பரிந்துனர 
பெய்யலாம். 

o இவ்வானணயம் சிவில் நீதிைன்ைத்திற்குரியா அதிகாரத்தினனப் பபற்றுள்ளது. 
o இதன் ஆண்டறிக்னகனய மத்திய அரெிற்கும் ெமர்ப்பிக்கும். 

22. இந்திய ஹதர்தல் ஆமணயம் 
o அரெியலனமப்பில் பதர்தல்கள் எப்பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன? 

     பகுதி –XV –ல் விதி 324 முதல் 329 வமர. 
o இந்தியத் பதர்தல் ஆனணயம் எவ்விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளது?  விதி 324 

o இது அரெியலனமப்பு ொர்ந்த அனமப்பாகும். 
o இந்திய பதர்தல் ஆனணயம் ஒரு நிரந்தரைான, சுதந்திரைான அனமப்பாகும். 
o விதி 324-ன் படி இந்தியத் பதர்தல் ஆனணயம் எத்பதர்தல்கனள நடத்துகிறது? 

I. குடியரசுத்தனலவர் 

II. துனணக்குடியரசுத் தனலவர் 

III. பாராளுமன்றம் – பலாக்ெபா,ராஜ்யெபா 

IV. ெட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 

V. ெட்டபமலனவ உறுப்பினர்கள் 

o பஞ்ொயத்து மற்றும் நகாரட்ெி அல்லது உள்ளாடெித் பதர்தல்கனள நடத்துவது யார்?   

         ைாநிலத் ஹதர்தல் ஆமணயம் 

o இந்தியத் பதர்தல் ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட நாள்?  ெனவரி 25, 1950 

o பதெிய வாக்காளர் தினம் எது? ெனவரி 25 

o வயது வந்பதார் வாக்குரினம எவ்விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளது?  விதி 326 

o விதி 324-ன் படி, இந்தியத் பதர்தல் ஆனணயம் ஒரு தனலனமத்பதர்தல் ஆனணயம் 
மற்றும் குடியரசுத்தனலவர் நிர்ணயிக்கும் எண்ணிக்னகயில் மற்ற ஆனணயர்கனளக் 
பகாண்டிருக்கும். 

o 1989 வமர ஒரு ஹதர்தல் ஆமணயர் மட்டுபம இருந்தார். 
o 61-வது திருத்தம் 1988-ன் படி ராெிவ்காந்தி காலத்தில் வாக்களிக்கும் வயது 21 

லிருந்து 18 ஆக குனறக்கப்பட்டது. 
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o எனபவ 1989-ல் 1 தனலனமத்பதர்தல் ஆனணயருக்கு உதவியாக 2 பதர்தல் 
ஆனணயர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். 

o பின்னர் 1990 லிருந்து மீண்டும் 1 ஆனணயராக்கப்பட்டது. 
o மீண்டும் 1 தனலனமத் பதர்தல் ஆனணயருடன் 2 பதர்தல் ஆனணயர்கள் 

நியமிக்கப்பட்ட வருடம்? 1993 

o பதர்தல் ஆனணயர்கனள நியமிப்பது யார் ? குடியரசுத்தமலவர் 

o பதர்தல் ஆனணயர்களின் பதவிக்காலம்? 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வமர 

o பதர்தல் ஆனணயர்கனளப் பதவிநீக்கம் பெயது யார்?  

குடியரசுத்தமலவர் – உச்சநீதிைன்ை நீதிபதிகமள பதவிநீக்கம் பசய்வமதப்ஹபால, 
பாராளுைன்ைத்தின் ஈரமவயில் சிைப்புப் பபாரும்பான்மையின் தரீ்ைானம் 
நிமைஹவற்ைி. 

o பதர்தல் ஆனணயர்களின் ெம்பளம்:  

  உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இனணயான ெம்பளம் 

o பதர்தல் ஆனணயர்கனள மறுநியமனம் பெய்ய அரெியலனமப்பு தனட 
விதிக்கவில்னல. 

o இந்தியாவின் முதல் பதர்தல் ஆனணயர்: சுகுைார் பசன் 

o மண்டலத்பதர்தல் அதிகாரிகனள நியமிப்பது யார்?  

ைாநில அரசுடன் கலந்தாஹலாசித்து இந்திய ஹதர்தல் ஆமணயத்தால் 
நியைிக்கப்படுகிைார் 

o மாநிலத் பதர்தல் ஆனணயனர நியமிப்பது யார்? ைாநில ஆளுநர் 

o மாவட்ட பதர்தல் அதிகாரி யார்? ைாவட்ட ஆட்சித்தமலவர் 

o இந்தியத் பதர்தல் ஆனணயம் அனமந்துள்ள இடம் நிர்வாண் சதன, படல்லி. 
இந்தியத் ஹதர்தல் ஆமணயத்தின் பணிகள்: 
1. பதாகுதிகள் மறுெீரனமப்புச் ெட்டத்தின் படி பதாகுதிகள் எல்னலகனளயும், 

பரப்பினனயும் நிர்ணயிக்கிறது. 
2. வாக்காளர் பட்டியனல தயாரித்தல், புதிய வாக்காளர்கனள பட்டியலில் பெர்த்தல். 
3. பதர்தல் நடக்கும் நாள், பதர்தல் முடிவு நாள் பபான்றவற்னற அறிவித்தல். 
4. அரெியல் கட்ெிகளுக்கும் அங்கீகாரம் அளித்தல், கட்ெிகளுக்கு ெின்னங்கள் ஒதுக்குதல். 
5. பதர்தல் நன்னடத்னத விதிகனள அமல்படுத்துதல். 
6. பதர்தல் பெலவுக்கணக்குகனள கண்காணித்தல். 
7. எம்.எல்.க்கள் தகுதியிழப்பு பற்றி ஆளுநருக்கும், எப்.பி.க்கள் தகுதியிழப்பு பற்றி 

குடியரசுத்தனலவருக்கும் ஆபலாெனன வழங்குதல். 
8. கட்ெிகனளப் பதிவு பெய்தல்; பதெியக் கட்ெி அல்லது மாநிலக்கட்ெிகள் எனும் 

அந்தஸ்து வழங்குதல். 
9. வன்முனற அல்லது கலவர்த்தின் பபாது பதர்தனலக் னகவிடுதல் 
10. நாடு முழுவதும் சுதந்திரமான, நியாயமான பதர்தல் நடத்துவனத உறுதி பெய்தல். 

23. குடியரசுத் தமலவரால் நியைிக்கப்படுவர்கள் 
1. பிரதமர் 

2. பிரதமரின் ஆபலாெனனப்படி மத்திய அனமச்ெர்கள்  
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3. அட்டார்னி பெனரல் 

4. தனலனம தணிக்னக கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி 

5. மத்திய பதர்தல் ஆனணயர்கள் 

6. மத்திய பணியளார் பதர்வானணய தனலவர், உறுப்பினர்கள் 

7. மத்திய மனித உரினமகள் ஆனணய தனலவர், உறுப்பினர்கள் 

8. மத்திய விழிப்புப்பணி ஆனணயர்கள் 

9. மத்திய தகவல் ஆனணயர்கள் 

10. பதெிய பபண்கள் ஆனணய தனலவர் 

11. பதெிய தாழ்த்தப்பட்படார் ஆனணய தனலவர் 

12. பதெிய பழங்குடியின ஆனணயத் தனலவர் 

13. பதெிய பமாழிவாரி ெிறுபான்னமயான ஆனணயத் தனலவர் 

14. உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

15. உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

16. பதெிய நீதிபதிகள் நியமன ஆனணயத் தனலவர் 

17. மத்திய நிதிக்குழுவின் தனலவர், உறுப்பினர்கள் 

18. தனரப்பனட, கப்பற்பனட, விமானப்பனட தளபதிகள் 

19. பிறநாடுகளின் தூதுவர்கள் 

20. பலாக்பாவின் தனலவர் 

21. மாநில ஆளுநர்கள் 

22. யூனியன் பிரபதெங்களின் துனணநினல ஆளுநர்கள் 

23. ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒருமுனற நிதிக்குழு 

24. மத்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்தின் தனலவர், உறுப்பினர்கள் 

25. மத்திய, மாநில ஒருங்கினணப்புக் குழு 

26. மாநிலங்களுக்கினடபயயான குழு. 

24.  தமலவர்களின், முன்னுரிமைப்பட்டியல் 
1. குடியரசுத்தனலவர் 

2. துனணக்குடியரசுத்தனலவர் 

3. பிரதமர் 

4. அந்தந்த மாநிலங்களுக்குள் மாநில ஆளுநர்கள் 

5. முன்னாள் குடியரசுத்தனலவர்கள் 

         5. (A) துனணப் பிரதமர் 

6. இந்திய தனலனம நீதிபதி, ெபாநாயகர் 

7. மத்திய பகபினட் அனமச்ெர்கள், நிதி ஆபயாக்கின் துனணத்தனலவர், அந்தந்த 

மாநிலங்களுக்கள் அதன் முதல்வர்கள், முன்னாள் பிரதமர்கள் பலாக்ெபா, ராஜ்யெபா 

எதிர்கட்ெித்தனலவர்கள். 

         7. (A) பாரத ரத்னா விருது பபற்றவர்கள் 
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8. காமன்பவல்த் நாடுகளுக்கான உயர் ஆனணயர்கள், பிறநாடுகளுக்கான தூதுவர்கள், 
பொந்த மாநிலத்திற்கு பவளிபய ஆளுநர்கள் முதல்வர்கள் 

9. உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

9 (A) UPSC –ன் தனலவர், CAG இந்தியதனலனம பதர்தல் ஆனணயர் 
10. ராஜ்ய ெபா துனணத்தனலவர, பலாக்ெபா துனண ெபாநாயகர், மாநில துனண 

முதல்வர்கள், நிதி ஆபயாக் உறுப்பினர்கள், இனண அனமச்ெர்கள் 
11. அட்டார்னி பெனரல், பகபினட் பெயலர், துனண நினல ஆளுநர்கள் 
12. முப்பனடளின் தளபதிகள் 

             25. முக்கிய சட்டங்கள் 
 இந்திய தண்டனனச் ெட்டம் (IPC)                  -   1860 

 ெிவில் நனடமுனறச் ெட்டம் (CPC)                 -   1908 

 படல்லி ெிறப்புக்காவல் பனடச்ெட்டம்              -   1946 

 மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் ெட்டம்                    -   1951 

 பதாகுதிகள் மறுெீரனமப்புச்ெட்டம்                  -   1952, 1962, 1972, 2002 

 தடுப்புக்காவல் ெட்டம்                             -   1950 

 இந்திய குடியுரினமச் ெட்டம்                       -   1955 

 இந்திய குடியுரினம (திருத்தச்) ெட்டம்               -   1986,1992, 2003, 2005 

 தீண்டானமக் குற்றங்கள் ெட்டம்                     -  1955 

 ெிவில் உரினமகள் பாதுகாப்பு ெட்டம்                -   1976 

 மாநிலங்கள் மறுெீரனமப்புச் ெட்டம்                  -   1956 

 பதர்தல் நடத்னத விதிகள்                          -   1961 

 அலுவலக பமாழிகள் ெட்டம்                        -   1963 

 அலுவலக பமாழிகள் திருத்தச் ெட்டம்               -   1967 

 நீதிபதிகள் விொரனணச் ெட்டம்                      -   1968 

 CAG (பணிகள், அதிகாரங்கள்) ெட்டம்                 -   1971 (1976) 
 குற்றவியல் நனடமுனறச் ெட்டம்                   -   1973 

 COFEPOSA ெட்டம்                                   -   1974 

 பகாத்தடினம ஒழிப்புச் ெட்டம்                       -   1976 

 ெமபவனலக்கு ெம ஊதியச் ெட்டம்                  -    1976 

 பதெிய பாதுகாப்புச் ெட்டம்                          -    1980 

 மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயச் திருத்தச்ெட்டம்            -   2006 

 மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாய ெட்டம்                    -    1985  

 நுகர்பவார் பாதுகாப்புச் ெட்டம்                       -    1986 

 ெட்டப்பணிகள் ஆனணயச் ெட்டம்                    -    1987 

 ஊழல் தடுப்புச் ெட்டம்                               -    1988 

 எஸ்.ெி.,எஸ்.டி., (பகாடுனமப்படுத்துதல்) தனடச்ெட்டம்  –    1989 

 மனித உரினமகள் பாதுகாப்பு ெட்டம்                               -   1993 

 மனித உரினமகள் பாதுகாப்பு திருத்தச் ெட்டம்                      -   2006 

 தமிழ்நாடு இட ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டம்                                -   1994 
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 தமிழ்நாடு பஞ்ொயத்து ராஜ்யச் ெட்டம்                            -    1994 

 தமிழ்நாடு பஞ்ொயத்து ராஜ்யச் திருத்தச் ெட்டம்                   -    2006 

 தகவலறியும் உரினமச் ெட்டம்                                   -    2005 

 குழந்னதகள் உரினமகள் பாதுகாப்பு ஆனணய ெட்டம்              -    2005 

 மத்திய கல்வி நினலயங்கள் இடஒதுக்கீடு ெட்டம்                  -   2006 

 கல்வி பபறும் உரினமச் ெட்டம்                                   -   2009 

 பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்னதகனளப் பாதுக்காக்கும் ெட்டம் -   2012      

                   26. முக்கியப் பதவிகள் பதவிக்கால்ங்கள்     

 குடியரசுத்தனலவர்                                                         :     5 ஆண்டுகள் 

 துனணக்குடியரசுத்தனலவர்                                    :     5 ஆண்டுகள் 

 பலாக்ெபாவின் ஆயுட்காலம்                                   :     5 ஆண்டுகள் 

 ராஜ்யெபாவின் ஆயுட்காலம்                                    :      நிரந்தரமானது 

 பலாக்ெபா எம்.பிக்கள்                    : 5 ஆண்டுகள் 

 ராஜ்யெபா எம்.பிக்கள்                    :      6 ஆண்டுகள் 

 பிரதமர், மத்திய அனமச்ெர்கள்           :   குறிப்பிடப்படவில்னல ெனாதிபதியின் 

                                           விருப்பம உள்ளவனர 

 மாநில ஆளுநர்                         :   ெனாதிபதி விருப்பம் உள்ளனர 5  

                                           ஆண்டுகள்  

 முதலனமச்ெர், மாநில அனமச்ெர்கள்     :   குறிப்பிடப்பட வில்னல ஆளுநர்  

                                           விருப்பம்  உள்ளவனர 

 ெட்டப்பபரனவயின் ஆயுட்காலம்           :   5 ஆண்டுகள் 
 ெட்ட பமலனனயின் ஆயுட்காலம்         :  நிரந்தரமானது 
 ெட்டப்பபரனவ எம்.எல். எக்கள்             :   5 ஆண்டுகள் 
 ெட்டபமலனவ உறுப்பினர்கள்              :   6 ஆண்டுகள் 
 உச்ெநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள்    :  குறிப்பிடப்படவில்னல 
 உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி ஒய்வு பபறும் வயது :  65 
 உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒய்வு பபறும் வயது :  62 
 ஊரக உள்ளாட்ெி அனமப்புகள்              :   6 ஆண்டுகள் 
 பபரூராட்ெி, நகராட்ெி, மாநகராட்ெி          :   5 ஆண்டுகள் 
 உள்ளாட்ெி மன்ற உறுப்பினர்கள்            :   5 ஆண்டுகள் 
 இந்திய தனலனமத் தணிக்னக  

கணக்காய்வுத் தனலவர்                    :   6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வனர 
 இந்திய பதர்தல் ஆனணயர்கள்             :  6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது  

                                            வனர 
 தமிழ்நாடு மாநிலத் பதர்தல் ஆனணயர்      : 2 ஆண்டுகள் 
 மத்தியப் பணியாளர் பதர்வானணய      

தனலவர், உறுப்பினர்கள்                    : 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது 
 மாநிலப்பணியாளர் பதர்வானணய 

தனலவர், உறுப்பினர்கள்                       :   6 ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது 
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 கூட்டுப்பபாதுப்பணி ஆனணயத்தின் 

தனலவர், உறுப்பினர்கள்                       :   6 ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது  
 பதெிய தாழ்த்தப்படபடார் ஆனணயர்            :   3 ஆண்டுகள் 
 பதெிய பழங்குடியின ஆனணயர்                :   3 ஆண்டுகள் 
 இந்திய அட்டார்னி பெனரல்                    :   குறிப்பிடப்படவில்னல 
 மாநில அட்வபகட் பெனரல்                    :   குறிப்பிடப்படவில்னல 
 பதெிய மனித உரினமகள் ஆனணயர்           :   5 ஆண்டு (அ) 70 வயது 
 மாநில மனித உரினமகள் ஆனணயர்           :   5 ஆண்டு (அ) 70 வயது 
 மத்திய விழிப்புப்பணி ஆனணயர்               :   4 ஆண்டு (அ) 65 வயது 
 மாநில தகவல் ஆனணயர்                     :   5 ஆண்டு (அ) 65 வயது 
 மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தின் தனலவர்        :   6 ஆண்டு (அ) 65 வயது 
 பலாக்பால்                                    :   5 ஆண்டு (அ) 70 வயது 
 தமிழ்நாடு ஆம்புட்ஸ்பமன்                     :   3 ஆண்டு (அ) 70 வயது 
 மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயதுனணத்தனலவர்   

மற்றும் உறுப்பினர்கள்                         :   6 ஆண்டு (அ) 62 வயது 

                          27. சம்பளமும் சலுமககளும் 
 குடியரசுத்தனலவர்                    -   1.5 லட்ெம் 

 துனணக்குடியரசுத்தனலவர்            -   1.25 லட்ெம் 

 பிரதமரின் அடிப்பனட ெம்பளம்         -   50 ஆயிரம் 

 மத்திய அனமச்ெர்கள்                  -   50 ஆயிரம் 

 பாராளுமன்ற எம்.பி.க்கள்               -   50 ஆயிரம் 

 உச்ெநீதிமன்ற தனலனம நீதிபதி         -   1 லட்ெம் 

 உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகள்                -   90 ஆயிரம் 

 உயர்நீதிமன்ற தனலனம நீதிபதிகள்      -   90 ஆயிரம் 

 உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள்                -   80 ஆயிரம் 

 இந்திய பதர்தல் ஆனணயர்கள்          -    90 ஆயிரம் 

 மத்திய கணக்காய்வுத் தனலவர்         -    90 ஆயிரம் 

 மாநில ஆளுநர்                         -    1.10 லட்ெம் 

                28. அமைப்புகளும், அடிப்பமடகளும் 
          இந்திய அரெியலனமப்பில குறிப்பிட்டுள்ள அனமப்புகள் / பதவிகள் 

1. இந்திய தனலனம தணிக்னக கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி – விதி 148 
2. அட்டார்னி பெனரல் – விதி 76 
3. அட்வபகட் பெரனல் – விதி 165 
4. இந்தியத் பதர்தல் ஆனணயம் – விதி 324 
5. மாநில பதர்தல் ஆனணயம் – விதி 243K 
6. மத்திய பணியாளர் பதர்வானணயம் – விதி 315 
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7. மாநிலப் பணியாளர் பதர்வானணயம் – விதி 315 
8. மத்திய நிதிக்குழு – விதி 280 
9. மாநில நிதிக்குழு – விதி 243 I 
10. பதெிய தாழ்த்தப்பட்படார் நல ஆனணயம் – விதி 338 
11. பதெிய பழங்குடியினர் நல ஆனணயம் – விதி 338A 
12. பதெிய நீதிபதிகள் நியமன ஆனணயம் – விதி 124A 
13. மாநிலங்களுக்கினடபயயான குழு – விதி 263 
14. பமாழிவாரி ெிறுபான்னமயினருக்கான ெிறப்பு அலுவர் – விதி 350B 

 அரசியமலப்பில் குைிப்பிடப்படாத சட்டப்பூர்வ அமைப்புகள் 
1. மத்திய, மாநில நிர்வாகத் தீர்ப்பாயங்கள், 1985 

2. பலாக் அதாலத் – 1987 

3. மத்திய விழிப்புப்பணி ஆனணயம், 1964 (2003) 
4. பதெிய பபண்கள் ஆனணயம், 1992 

5. பதெிய, மாநில மனித உரினமகள் ஆனணயம், 1993 

6. பதெிய ெிறுபான்னமயினர் நல ஆனணயம், 1993 

7. பதெிய பிற்படுத்தப்பட்படார் நல ஆனணயம், 1993 

8. பதெிய, மாநில தகவல் ஆனணயம், 2005 

9. பதெிய குழந்னதகள் உரினமகள் பாதுகாப்பு ஆனணயம், 2005 

10. பலாக்பால், 2014 

 அரசின் நிர்வாகத் தீர்ைானத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் 
அரசியலமைப்பு சாராத / சட்டப்பூர்வைற்ை அமைப்புகள் 
1. திட்டக்குழு – ைார்ச் 15, 1950 

2. பதெிய வளர்ச்ெி மன்றம், ஆகஸ்ட் 1952 

3. ெிபிஐ -1963 

4. Staff Selection Commission – 1975 

5. நிதி ஆபயாக் – 2015. 

 

29. இந்திய பாராளுைன்ை, சட்டைன்ை உறுப்பினர்கள் 
                                        ஹலாக்சபா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக: 
          அரெியலனமப்பின் படி பலாக்ெபா எம்.பிக்களின் பமாத்த எண்ணிக்னக : 552  
                                   552  
 
            பதர்ந்பதடுக்கப்பட்படார்             நியமிக்கப்படுபவார் 
                      550                               2 
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      மாநிலங்களிலிருந்து         யூனியன் பிரபதெங்களிலிருந்து 
            530                            230                    
               
             தற்ஹபாதுள்ள ஹலாக்சபா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 

                                   545  
 
            பதர்ந்பதடுக்கப்பட்படார்             நியமிக்கப்படுபவார் 
                      543                               2 

     
      மாநிலங்களிலிருந்து         யூனியன் பிரபதெங்களிலிருந்து 
            530                             13 பபர்                    
                                                   படல்லி – 7 பபர் 
 
                                                   மற்ற ஆறு யூனியன் பிரபதெம் -6 பபர் 
                    ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
            இந்திய அரெியலனமப்பின் படி ராஜ்யெபா எம்.பி.க்களின் பமாத்த எண்ணிக்னக: 250 
                                         250 

                     
             பதர்ந்பதடுக்கப்பட்படார்             நியமிக்கப்படுபவார் 

                        238                                12 
                 தற்ஹபாதுள்ள ராஜ்யசபாவில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக  
 

                                   245  
 
            பதர்ந்பதடுக்கப்பட்படார்             நியமிக்கப்படுபவார் 
                      223                               12 

     
      மாநிலங்களிலிருந்து         யூனியன் பிரபதெங்களிலிருந்து 
            229                               4 பபர்                    
                                                   படல்லி – 3 பபர் 
 
                                                    பாண்டிபெரி – ஒருவர் 
               
 
          பாராளுைன்ை, சட்டைன்ை உறுப்பினர்கள் ைாநிலங்கள் வாரியாக 
   பலாக்ெபா எம்.பி.க்கள் அதிகமுள்ள     
           மாநிலங்கள் 

   ராஜ்யெபா எம்.பி.க்கள் அதிகமுள்ள 
           மாநிலங்கள் 

1. உத்திரப்பிரபதெம்    - 80 
2. மகாராஷ்டிரா        - 48 
3. பமற்கு வங்கம்      - 42 
4. பகீார்               - 40 
5. தமிழ்நாடு          -  39  

உத்திரப்பிரபதெம்          - 31 
மகாராஷ்டிரா              - 19 
தமிழ்நாடு                  - 18 
பமற்கு வங்கம், பகீார்       - 16 
கர்நாடகா                   - 12 
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ெட்டப்பபரனவ எம்.எல்.ஏ-க்கள் அதிகமுள்ள   
            மாநிலம் 

ெட்டப்பபரனவ எம்.எல்.ஏ-க்கள் குனறவாக உள்ள  
              மாநிலம் 

1. உத்திரப்பிரபதெம்    - 404 
2. மகாராஷ்டிரா        - 288 
3. பமற்கு வங்கம்      - 294 
4. பகீார்               - 243 
5. தமிழ்நாடு          -  235 

1. ெிக்கிம்         - 32 

2. பகாவா         - 40 

3. மிபொரம்       - 40 

4. படல்லி         - 70 

5. பாண்டிச்பெரி    - 30 

 
 

         சட்டஹைலமவ உறுப்பினர்கள் 
உத்திரபிரபதெம்      - 100 
மகாராஷ்ரா          - 78 
கர்நாடகா            - 75 
பகீார்                - 75 
ெம்மு காஷ்மீர்      - 36 
ஆந்திரப்பிரபதெம்    - 46 
பதலுங்கானா        - 40 

 

30 . ைாநிலங்களுக்கிமடஹயயான நதிநீர்த் தரீ்ப்பாயங்கள் 
o மாநிலங்களுக்கினடபயயான நதிநீர்ப்பிரச்ெனனகனளத் தீர்த்து னவக்க பாராளுமன்றம், 

நதிநீர்த் தீர்ப்பாயங்கனள விதி 262 ன் கீழ் அனமக்காலம். 
o மாநிலங்களுக்கினடபயயான நதிநீர் பிரச்ெனனகள் ெட்டம் : 1956 

  பாராளுைன்ைத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ள நதிநீர் தரீ்ப்பாயங்கள் பின்வருைாறு: 
வ.எண் தீர்ப்பாயத்தின் பபயர் அனமக்கப்பட்ட  

ஆண்டு      மாநிலங்கள் 
1.  கிருஷ்ணா நதி நீர்த்தீர்ப்பாயம் 1969 மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, 

ஆந்திரப்பிரபதெம் 
2.  பகாதாவரி நதி நீர்த்தீர்ப்பாயம் 1969 மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, 

ஆந்திரா, மத்தியப்பிரபதெம், 
ஒடிொ 

3.  நர்மதா நதி நீர்த்தீர்ப்பாயம் 1969 ராெஸ்தான், குஐராத், மத்திய 
பிரபதெம், மகாராஷ்டிரா 

4.  ராவி (ம) பியாஸ் 1986 பஞ்ொப், ஹரியானா 
5.  காவிரி நதி நீர்த்தீர்ப்பாயம் 1990 கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, பகரளா 

பாண்டிச்பெரி 
6.  இரண்டாவது கிருஷ்ணா 

நதி நீர்த்தீர்ப்பாயம் 
2004 மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, 

ஆந்திரப்பிரபதெம் 
7.  வன்ஸ்தாரா நதி நீர்த் தீர்ப்பாயம் 2010 ஒடிொ, ஆந்திரப் பிரபதெம் 
8.  மாகதயி நதி நீர்த் தீர்ப்பாயம் 2010 பகாவா, கர்நாடகா, 

மகாராஷ்டிரா 
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                        31. இந்தியாவின் உயர்நீதிைன்ைங்கள்  
; 

வ.எண் உயர்நீதிமன்றத்தின் 
பபயர் 

 
ஆண்டு 

அதிகார வரம்பினுள் உள்ள 
மாநிலங்கள் 

 
அனமவிடம் 

1.  பம்பாய் 1862 மகாராஷ்டிரா, பகாவா, டாமன் 
மற்றும் னடயூ, தாத்ரா 
நாகர்பவலி 

மும்னப அமர்வு: 
நாக்பூர், பனாெி, 
அவுரங்கபாத் 

2.  கல்கத்தா 1862 பமற்குவங்கம், அந்தமான் 
நிக்பகாபர் 

பகால்கத்தா அமர்வு: 
பபார்ட் பிபளர் 

3.  மதராஸ் 1862 தமிழ்நாடு, பாண்டிச்பெரி பென்னன அமர்வு : 
மதுனர (2004) 

4.  அலகாபாத் 1866 உத்திரப்பிரபதெம் அலகாபாத் அமர்வு; 
லக்பனா 

5.  பஞ்ெப், ஹரியானா 1875 பஞ்ொப், ஹரியானா ெண்டிகர் ெண்டிகர் 
6.  கர்நாடகா 1884 கர்நாடகா பபங்களுரு  
7.  பாட்னா 1916 பகீார் பாட்னா 
8.  ெம்மு காஷ்மீர் 1928 ெம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர், ெம்மு 
9.  ஒரிொ 1948 ஒடிொ கட்டாக் 
10.  குவஹாத்தி 1948 அபொம், நாகலாந்து, மிபொரம் 

மற்றும் அருணாச்ெலபிரபதெம் 
குவஹாத்தி அமர்வு: 
பகாஹிமா, 
அய்ஸ்வால், 
இடாநகர் 

11.  ராெஸ்தான் 1949 ராெஸ்தான் பொத்பூர் அமர்வு: 
பெய்பூர் 

12.  ஆந்திரபிரபதெம் 1954 ஆந்திரப்பிரட்பதெம், 
பதலுங்கானா 

னஹதராபாத் 

13.  மத்தியப்பிரபதெம் 1956 மத்தியப்பிரபதெம் ெபல்பூர் அமர்வு: 
குவாலியர், இந்தூர் 

14.  பகரளா 1958 பகரளா, லட்ெத்தீவு எர்ணாகுளம் 
15.  குெராத் 1960 குெராத் அகமதாபாத் 
16.  படல்லி 1966 படல்லி படல்லி 
17.  ஹிமாச்ெலப்பிரபதெம் 1971 ஹிமாச்ெலப்பிரபதெம் ெிம்லா 
18.  ெிக்கிம் 1975 ெிக்கிம் காங்கடாக் 
19.  ெட்டிஷ்கர் 2000 ெட்டிஷ்கர் பிலாஸ்பூர் 
20.  உத்தர்கண்ட் 2000 உத்தர்கண்ட னநனிடால் 
21.  ொர்க்கண்ட 2000 ொர்க்கண்ட ராஞ்ெி 
22.  மணிப்பூர் 2013 மணிப்பூர் இம்பால் 
23.  பமகாலயா 2013 பமகாலயா ஷில்லாங் 
24.  திரிபுரா 2013 திரிபுரா அகர்தலா 

      32. இந்திய, அபைரிக்க உச்சநீதிைன்ைங்கள் ஓர் ஒப்பீர்டு 
வரினெ 
எண். 

          இந்திய உச்ெநீதிமன்றம்     அபமரிக்க உச்ெநீதிமன்றம் 
1.  மத்தியா, மாநில அரசு ெட்டங்கள் 

இரண்டின் மீதும் அதிரகாரமுண்டு 
மத்திய ெட்டங்களின் மீது மட்டும் 
அதிகாரம் பெலுத்துகிறது 
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2.  ெிவில், கிரிமினல், அரெியலனமப்பு 
வழக்குகள் என அனனத்து 
வழக்குகளிலும் இங்கு 
பமல்முனறயடீு பெய்யலாம் 

அரெியலனமப்பு வழக்குகளுக்கு மட்டுபம 
பமல்முனறயடீு பெய்ய இயலும் 

3.  இந்தியாவின் எந்த நீதிமன்றமும், 
தீர்ப்பாயங்களும் வழங்கிய 
தீர்ப்புக்பகதிராக இங்கு 
பமல்முனறயடீு பெய்யலாம் 

தீர்ப்பாயங்களின் தீர்ப்பின் பமல் இங்கு 
பமல்முனறயடீு பெய்ய இயலாது 

4.  குடியரசுத்தனலவருக்கு 
ஆபலாெனன வழங்கும் அதிகாரம் 
பபற்றுள்ளது (விதி 143) 

ஆபலாெனன வழங்கும் அதிகாரம் 
கினடயாது 

5.  கடற்பனட கடல் ொர்ந்த வழங்கும், 
தூதுவர்கள் பதாடர்பான 
வழக்குகனள விொரிக்காது 

இவ்வழக்குனள விொரிக்கம் அதிகாரம் 
பபற்றுள்ளது 

6.  ெட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட 
நனடமுனறனய பின்பற்றுகிறது 

ெட்டத்தின் உரிய பெயல்முனறனய 
பின்பற்றுகிறது 

7.  நீதிமறுபரிெீலனன பெய்யும் 
அதிகாரம் குனறவு 

அதிக மறுபரிெீலனன அதிகாரம் 
பபற்றுள்ளது 

8.  உயர்நீதிமன்றங்களின் மீது 
பமற்பார்னவ அதிகாரம் உண்டு 

உயர்நீதிமன்றங்கனள பமற்பார்னவ 
பெய்ய முடியாது 

9.  நாட்டின் உயர்ந்த பமல்முனறயடீ்டு 
மன்றமாக உள்ளது 

அவ்வாறு இல்னல அரெியலனமப்பு 
வழக்குகளுக்கு மட்டும் பமல்முனறயடீு 
பெய்யலாம் 

 

                                      33.  ைஹசாதாக்களின் வமககள் 
வரினெ 
எண்   பண்புகள் ொதாரண மபொதா பண மபொதா (விதி 

110) 
நிதி மபொதா (விதி 117)  அரெியலனம

ப்பு திருத்தம் 
மபொதா 
(விதி 368) 

1.  வனரயனற பண, நிதி, 
அரெியலனமப்பு 
திருத்தமபொதாக்கள் 
தவிர மற்ற 
மபொதாக்கள் 

விதி 110-ல் A 
முதல் G 
வனரயுள்ள 
விவகாரங்கள் 
ஒன்றுடன் 
பதாடர்புனடய 
மபொதா 

பண மபொதா என 
ெபாநாயகாரல் 
ொன்றகளிக்கப்படாதது. 
விதி 110-ல் கூறப்பட்ட 
விவரங்கனள 
முழுனமயாக 
னகயாளாமலம் 
ஒரளவு வருவாய் 
பெலவினத்தின் 
பதாடர்புனடய 
மபொதா 

விதி 368-ன் 
படி 
அரெியலனம
ப்னப 
திருத்தம் 
பெய்யும் 
மபொதா 
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2.  குடியரசுத் 
தனலவரின் முன் 
அனுமதி 
பதனவயா? 

பதனவயில்னல 
ஆனால் விதி 3ன் 
கீழ் மாநில எல்னல 
பபயர், பரப்பினன 
மற்றும் ொதாராண 
மபொதாவிற்கு 
மட்டும் பதனவ 

முன் அனுமதி 
கட்டாயம் பதனவ 

முன் அனுமதி 
பதனவ 

முன் 
அனுமதி 
பதனவயில்
னல 

3.  மபொதானவ 
எந்த அனவயில் 
அறிமுகப்படுத்த 
பவண்டும்? 

பலாக்ெபா, 
ராஜ்யெபா எதில் 
பவண்டுமானாலும் 

பலாக்ெபாவில் 
மட்டுபம 
அறிமுகப்படுத்த 
பவண்டும் 

பலாக்ெபாவில் 
மட்டுபம 
அறிமுகப்படுத்த 
பவண்டும் 

பலாக்ெபா, 
ராஜ்யெபா 
எதில் 
பவண்டுமா
னாலும் 

4.  பதனவப்படும் 
பபரும்பான்னம 

ொதாரண 
பபரும்பான்னம 

ொதாரண 
பபரும்பான்னம 

ொதாரண 
பபரும்பான்னம 

விதி 368-ன் 
கீழ் ெிறப்புப் 
பபரும்பான்
னம 

5.  மபொதாவின் 
மீது இரு 
அனவகளுக்குள்ள 
அதிகாரம் 

ெமமான அதிகாரம் பலாக்ெபாவிற்கு 
அதிக 
அதிகாரமுண்டு 
(ராஜ்யெபா 14 
நாட்கள் மட்டும் 
தாமதப்படுத்தலாம்) 

ெம அதிகாரமுண்டு ெம 
அதிகாரமுண்
டு 

6.  இரு 
அனவக்கினடபய 
முட்டுக்கட்னட 
ஏற்படும் பபாது 

கூட்டுக்கூட்டுத் 
பதாடர் (விதி 108) 
நடத்தலாம் 

முட்டுக்கட்னட 
ஏற்படாது எனபவ 
கூட்டுக்கூட்டம் 
கினடயாது 

கூட்டுக்கூட்டம் 
நடத்தலாம் 

கூட்டுக்கூட்ட
ம் நடத்தக் 
கூடாது. 
இரண்டு 
அனவகளும் 
தனித்தனிபய 
தீர்மானத்னத 
நினறபவற்ற 
பவண்டும் 

7.  குடியரசுத்தனலவ
ர் மபொதாவிற்கு 
ஒப்புதல் 
அளிக்கும் முன் 

ஒரு தடனவ 
திருப்பி 
அனுப்பலாம் 

கட்டாயமாக 
ஒப்புதல் அளிக்க 
பவண்டும். 
ஒருமுனற கூட 
திருப்பி 
அனுப்பக்கூடாது 

ஒரு தடனவ திருப்பி 
அனுப்பலாம் 

கட்டாயமாக 
ஒப்புதல் 
அளிக்க 
பவண்டும். 
திருப்பி 
அனுப்ப 
முடியாது 

 

 

 

                                                  

www.kalamtrainingacademy.com PH:8608615241



      இந்திய அரசியலமைப்பு        டி.என்.பி.எஸ்.சி 

 

 

 

Page 54 

                             34. பநருக்கடி நிமல பிரகடனங்கள் 
பகுதி XVIII-ல் விதி 352 முதல் 360 வனர குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது         பதெிய பநருக்கடி நினலப் பிரகடனம் : விதி 352 
மாநில பநருக்கடி நினலப் பிரகடனம் அல்லது குடியரசுத்தனலவர்     நிதி பநருக்கடி நினலப் பிரகடனம் : விதி 360 
ஆட்ெி : விதி 356 
வரினெ 
எண். 

பண்புகள் பதெிய பநருக்கடி 
நினல 

மாநில பநருக்கடி நினல நிதி பநருக்கடி நினல 

1.  யாரால் 
அறிவிக்கப்படும் 

குடியரசுத்தனலவர் குடியரசுத்தனலவர் குடியரசுத்தனலவர் 

2.  காரணம் 1. பபார் 
2. பவளிநாட்டு 
ஆக்கிரமிப்பு 
3. ஆயுதபமந்திய 
கிளர்ச்ெி (44- வது 
திருத்தம், 1978) 

1. அரெியலனமப்புத் 
பதால்வி (விதி 356) 
2. மத்திய அரெின் 
வழிகாட்டுதனல மாநில 
அரசு கனடபிடிக்கத் 
தவறுதல் (விதி 365) 

நிதிநினலயில் 
ஸ்திரமற்ற நினல 
உருவாகுதல் (விதி 360) 

3.  பிரகடனப்படுத்த 
அடிப்பனட 

பகபினட்டின் 
எழுத்துப்பூர்வ 
ஒப்புதலுக்குப்பின்னர் 

குடியரசுத்தனலவர் 
தானாகபவா ஆளுநரின் 
அறிக்னகயின் பபரிபலா 

குடியரசுத்தனலவர் 
கருத்திற்கு பதரிய வரும் 
பபாது 

4.  பாராளுமன்றம் 
எவ்வளவு 
காலத்திற்கும் 
ஒப்புதல் 
அளிக்க 
பவண்டும் 

ஒருமாத 
காலத்திற்கு 

இரண்டு 
மாதங்களுக்களுள் 

இரண்டு மாதங்களுக்குள் 

5.  அமலில் 
இருக்கும் 
காலம் 

6 மாதங்கள் 6 மாதங்கள் விலக்கிக்பகாள்ளப்படும் 
வனர பதாடர்ந்து 
அமலில் இருக்கும் 

6.  எவ்வளவு 
காலம் 
நீட்டிக்கலாம் 

6 மாதத்திற்கு 
ஒருமுனற 
பாராளுமன்ற 
ஒப்புதல் பபற்று 
எவ்வளவு காலம் 
பவண்டுமானாலும் 

6 மாதத்திற்கு ஒருமுனற 
ஒப்புதல் பபற்று 
அதிகபட்ெம் 3 வருடங்கள் 
வனர 

விலக்கிக்பகாள்ளப்படும் 
வனர பதாடர்ந்து 
அமலில் இருக்கும் 

7.  பலாக்ெபா / 
ெட்டமன்றத்தின் 
ஆயுட்கால்ம 

பலாக்ெபா / 
ெட்டமன்றத்தின் 
ஆயுட்காலத்னத 
ஒரு தடனவயில் 
ஒராண்டுக்கு 
மிகாமல் எத்தனன 
முனற 
பவண்டுமானாலும் 
நீட்டிக்காலம் 

ெட்டபபரனவ 
கனலக்கப்பட்டுவிடும் (அ) 
தற்காலிகமாக 
பெயல்படாமல் நிறுத்தி 
னவக்கப்படும். 
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                        35. இந்தியாவின் முக்கிய பதவி வகித்ஹதார் வரிமச 
                           இந்திய குடியரசுத்தமலவர்களின் வரிமச 
1. டாக்டர். ராபெந்திர பிரொத்       :       1950 – 1962 

2. டாக்டர்.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்     :       1962 – 1967 

3. டாக்டர். ொகீர் உபென்            :      1967 – 1969 (இறப்பு) 
4. வி.வி.கிரி                        :      1969 (பபாறுப்பு) 
5. நிதியரெர் இதயதுல்லா           :      1969 (பபாறுப்பு) 
6. வி.வி.கிரி                        :      1969 – 1974 

7. பக்ருதீன் அலி அகமது            :      1974 – 1977 (இறப்பு) 
8. பி.டி.ொட்டி                       :      1977 (பபாறுப்பு) 
9. நீலம் ெஞ்ெீவபரட்டி               :      1977 – 1982 

10. கியானி பெபில் ெிங்               :     1982 – 1987 

11. நிதியரெர் இதயதுல்லா             :     1982 (பபாறுப்பு) 
12. ஆர்.பவங்கடராமன்                 :     1987 – 1992 

13. ெங்கர் தயாள் ெர்மா                :     1992 – 1997 

14. பக.ஆர்.நாராயணன்                 :     1997 – 2002 

15. ஏ.பி.பெ.அப்துல்கலாம்               :     2002 – 2007 

16. பிரதிபா பதவிெிங் பாட்டில்           :    2007 – 2012 

17. பிரணாப் முகர்ெி                     :    2012 …………. 

                                                     

                                                 பிரதைர்கள் 
1. ெவஹர்லால் பநரு            :    15.08.1947 – 02.05.1964 

2. குல்ொரிலால் நந்தா (பபாறுப்பு)  :    27.05.1964 – 09.06.1964 

3. லால் பகதூர் ொஸ்திரி          :    09.06.1964 – 11.01.1966 

4. குல்ொரிலால் நாந்தா (பபாறுப்பு)  :   11.01.1996 – 24.01.1966 

5. இந்திரா கந்தி                    :   24.01.1996 – 24.03.1997 

6. பமாரார்ெி பதொய்               :   24.03.1977 – 28.07.1979 

7. ெரண் ெிங்                       :   28.07.1979 – 14.01.1980 

8. இந்திரா காந்தி                   :   14.01.1980 – 31.10.1984 

9. ராெிவ் காந்தி                    :   31.10.1984 – 01.12.1989 

10. வி.பி.ெிங்                         :  02.12.1989 – 10.11.1990 

11. ெந்திரபெகர்                       :  10.11.1990 – 21.06.1991 

12. பி.வி.நரெிம்மராவ்                 :  22.06.1991 – 15.05.1996 

13. அடல் பிகாரி வாஜ்பாப்            :  16.05.1996 – 31.05.1996 

14. எச்.டி.பதவகவுடா                  :  06.01.1996 – 20.04.1997 

15. ெ.பக.குஜ்ரால்                     :  21.04.1997 – 18.03.1998 

16. அடல் பிகாரி வாஜ்பாப்             : 19.03.1988 – 21.05.2004 
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17. டாக்டர் மன்பமாகன் ெிங்           :  22.05.2004 – 12.05.2009 

18. டாக்டர் மன்பமாகன் ெிங்           :  13.05.2009 – 25.05.2014 

19. நபரந்திர பமாடி                    :  26.05.2014 – இன்று வனர 

                       இந்தியாவின் துமண பிரைர்கள் 
1. ெர்தார் வல்லபாய் பட்படல்     :    1947 – 1950 

2. பமாரார்ெி பதொய்              :   1967 – 1969 

3. ெரண்ெிங், பெக்ெவீன் ராம்      :    1979 – 1979 

4. ஒய்.பி.ெவான்                   :   1979 – 1980 

5. பதவி லால்                    :    1989 – 1990 

6. பதவி லால்                     :   1990 – 1991 

7. எல்.பக.அத்வானி                :    2002 – 2004 

                        இந்தியாவின் துமணக்குடியரசுத்தமலவர்கள் 
1. டாக்டர்.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்  :  1952 – 1966 
2. டாக்டர்.ொகீர் உபென்         :  1962 – 1967 
3. வி.வி.கிரி                    :  1967 – 1969 
4. பகாபால் ஸ்வரூப்பதக்        :  1969 -1974 
5. பி.டி.ொட்டில்                 :  1974 – 1979 
6. நிதியரெர் இதயதுல்லா        :  1979 – 1984 
7. ஆர்.பவங்கராமன்             :  1984 - 1987 
8. ெங்கர் தயாள் ெர்மா          :   1987 - 1992  
9. பக.ஆர்.நாராயணன்           :   1992 – 1997 
10. கிடுஷ்ணகாந்த               :   1997 – 2002 
11. னபபராவன் ெிங் பஷகாவத்   :   2002 – 2007 
12. முகமது ஹமீது அன்ொரி     :   2007 – 2012 
13. முகமது ஹமீது அன்ொரி     :   2012 - ……. 

               இந்தியாவின் தமலமை கணக்காய்வுத் தமலவர்கள் 
1. வி.நரஹரி ராவ்    :       1948 – 1954 

2. ஏ.பக.ெந்தா         :       1954 – 1960 

3. ஏ.பக.ராய்          :       1960 – 1966 

4. எஸ்.ரங்கநாதன்    :       1966 – 1972 

5. ஏ.பக் ஷி          :        1972 – 1978 

6. ெியான் பிரகாஷ்   :       1978 – 1984 

7. டி.என்.ெதூர்பவதி   :       1984 – 1990 

8. ெி.ெி.பொனமயா    :       1990 – 1996 

9. வி.பக.சுங்லு       :       1996 – 2002 

10. வி.என்.கவுல்      :        2002 – 2008 

11. விபனாத்ராய்      :        2008 – 2013 

12. ெெிகாந்த் ெர்மா    :        2013 …….. 
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          இந்தியாவின் தமலமைத் ஹதர்தல் ஆமணயர்கள் 
1. சுகுமார் பென்            :       1950 – 1958 

2. பக.வி.பக.சுந்தரம்         :       1958 – 1967 

3. எஸ்.பி. பென் வாமா      :       1967 – 1972 

4. டாக்டர்.நாபகந்திர ெிங்     :       972 – 1973 

5. டி.சுவாமிநாதன்           :       1973 – 1977 

6. எஸ்.எல்.ஷாக்தார்         :       1977 – 1982 

7. ஆர்.பக.திரிபவதி           :       1982 – 1985 

8. ஆர்.வி.எஸ்.பபரி ொஸ்திரி  :       1986 -1990 

9. வி.எஸ்.ரமாபதவி          :       1990 – 1990 

10. டி.என்.பெஷன்              :       1990 – 1996 

11. எம்.எஸ்.கில்               :       1996 – 2001 

12. பெ.எம்.லிங்படா            :       2001 – 2004 

13. டி.எஸ்..கிருஷ்ணமூர்த்தி    :        2004 – 2005 

14. பி.பி.டாண்டன்              :       2005 – 2006 

15. என்.பகாபாலொமி           :       2006 – 2009 

16. நவ னீ் ொவ்லா              :       2009 – 2010 

17. எஸ்.ஒய்.குபரஷி            :       2010 – 2012 

18. வி.எஸ்.ெம்பத்               :       2012 – 2014 

19. ஹரிெங்கர் பிரம்மா          :       2014 – 2015 

20. நெீம் னெதி                  :       2015 -………. 

       ஹலாக்சபா சபாநாயகர்கள் 
பலாக்ெபா                  பபயர்                   பதவிக்காலம் 
1- வது       1.கபணஷ் வாசுபதவ் மாவளங்கர்         1952 – 1956 (இறப்பு) 
             2. அனந்த ெயனம் அய்யங்கார்            1956 – 1957 
2- வது       அனந்த ெயனம் அய்யங்கார்              1957 – 1962 
3- வது       ஹகும் ெிங்                             1962 – 1967 
4- வது       1. நீலம் ெஞ்ெீவ பரட்டி                  1967 – 1969 (ராெினாமா) 
              2. குர்தியால் ெிங்தில்லான்              1969 – 1971 
5- வது       1. குர்தியால் ெிங்தில்லான்               1971 – 1975 (ராெினாமா) 
             2. பாலி ராம் பகத்                       1976 – 1977 
6- வது       1. நீலம் ெஞ்ெீவ் பரட்டி                  1977 – 1977 (ராெினாமா) 
             2. பக.எஸ்.பஹக்பட                     1977 – 1980 
7- வது       பல்ராம்ொக்கர்                          1980 – 1985 
8- வது       பல்ராம்ொக்கர்                          1985 – 1989 
9- வது       ராஃபிபாய்                               1989 – 1991 
10- வது      ெிவ்ராஜ் பாட்டில்                        1991 – 1996 
11- வது      பி.ஏ.ெங்மா                              1996 – 1998 
12- வது      ெி.எம்.ெி.பாலபயாகி                      1998 – 1999 
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13- வது      1.ெி.எம்.ெி.பாலபயாகி                     1999 – 2002 (இறப்பு) 
             2. மபனாகர் பொஷி                     2002 – 2004 
14- வது      பொம்நாத் ொட்டர்ெி                     2004 – 2009 
15- வது      மீராகுமார்                              2009 – 2014 
16- வது      சுமித்ரா மகாென்                        2014 – நாளது வனர  

                   உச்சநீதிைன்ை தமலமை நீதிபதிகள் 
1. ஹிராலால் பெ.கனியா       :    1950 – 1951 

2. எம்.பதஞ்ெலி ொஸ்திரி        :   1951 – 1954 

3. எம்.ெி.மகாென்                :   1954 – 1954 

4. பி.பக.முகர்ெி                 :   1954 – 1956 

5. எஸ்.ஆர்.தாஸ்                :   1956 – 1959 

6. பி.பி.ெின்ஹா                 :   1959 – 1964 

7. பி.பி.கபெதிர கட்கர்           :   1964 – 1966 

8. ஏ.பக.ெர்க்கார்                 :   1966 – 1966 

9. பக.சுப்பாராவ்                 :   1966 – 1967 

10. பக.என்.வாஞ்சூ                :  1967 – 1968 

11. எம்.இதயலுல்வா              :  1968 – 1970 

12. பெ.ெி.ஷா                    :   1970 – 1971 

13. எஸ்.எம்.ெிக்ரி                :    1971 – 1973 

14. எ.என்.ராய்                   :    1973 – 1977 

15. எம்.எச்.பபஹ்                :    1977 – 1978 

16. ஒய்.வி.ெந்திரசூட்             :    1978 – 1985 

17. பி.என்.பகவதி                :    1985 – 1986 

18. ஆர்.எஸ்.பதக்                :    1986 – 1989 

19. ஈ.எஸ்.பவங்கரானமயா       :    1989 – 1989 

20. எஸ்.முகர்ெி                 :    1989 – 1990 

21. ரங்கநாத் மிஸ்ரா            :     1990 – 1991 

22. பக.என்.ெிங்                  :    1991 – 1991 

23. எம்.எச்.கனியா               :  1991 – 1992 

24. எல்.எம்.ெர்மா                :  1992 – 1993 

25. எம்.என்.பவங்கடாச்ெனலயா  :   1993 – 1994 

26. ஏ.எம்.அகமதி                :   1994 – 1997 

27. பெ.எஸ்.வர்மா              :   1997 – 1998 

28. எம்.எம்.பூஞ்ெி               :   1998 – 1998 

29. ஏ.எஸ்.ஆனந்த்              :   1998 – 2001 

30. எஸ்.பி.பரூச்ொ             :    2001 – 2002 

31. பி.என்.கிர்பால்              :    2002 – 2002 

32. ெி.பி.பட்நாயக்              :    2002 – 2002 

33. வி.என்.கபர                 :   2002 – 2004 

34. எஸ்.ராபெந்திர பாபு         :   2004 – 2004 

35. ஆர்.ெி.லபகாதி              :   2004 – 2005 
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36. ஒய்.பக.ெபர்வால்            :   2005 – 2007 

37. பக.ெி.பாலகிருஷ்ணன்       :   2007 – 2010 

38. எஸ்.எச்.கபாடியா            :   2010 – 2012 

39. அல்டாமஸ்கபரீ்             :   2012 – 2013 

40. பி.ெதாெியம்                 :   2013 – 2014 

41. ஆர்.எம்.பலாதா              :   2014 -2014 

42. எச்.எல்.தத்து                :   2014 – 2015 

43. T.S தாக்கூர்                 :   2015 - ……..  
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