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இந்திய அரசியலமைப்பு
1.

36வது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் சிக்கிம் ைாநிலத்மத எத்தமையாவது
ைாநிலைாக ைாற்றியது - 22வது ைாநிலைாக

2. நநருக்கடி நிமலயின்பபாது ைாநிலப் பட்டியலில் உள்ள தமலப்பின் ைீ து
பாராளுைன்றம் சட்டைியற்ற வழி நசய்யும் ஷரத்து - ஷரத்து 250
3. அரசியலமைப்பில் 63வது ஷரத்து குறிப்பிடுவது - நகர்பாலிகா
4. நபாருளாதாரம் ைற்றும் சிறப்புத் திட்டைிடல் என்பது எந்தப் பட்டியலில்
உள்ள தமலப்பாகும் - நபாதுப் பட்டியல்

5. குடியரசுத் தமலவரால் பிறப்பிக்கப்படும் அவசரச் சட்டத்தின் கால வச்சு
ீ
- 6
வாரங்கள்
6. பாராளுைன்றத்தின் இரு சமபகளில் அரசியலமைப்பு திருத்த ைபசாதாவில்
முரண்பாடு ஏற்பட்டால் எந்த சமபக்கு அதிகாரம் அதிகைாக உள்ளது இருவருக்கும் சை அதிகாரபை உள்ளது.
7. உறுப்பிைராக இல்லாத ஒருவர் அமைச்சராக நியைிக்கப்பட்டால் அவர்
எவ்வளவு காலத்திற்குள் உறுப்பிைராக பவண்டும் - 6 ைாதங்களுக்குள்

8. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள விவகாரப் பட்டியல்களின்
எண்ணிக்மக - 3
9. இந்திய அரசியலமைப்பு 395 ஷரத்துக்கமளக் நகாண்டுள்ளது.
10. புதிய அரசியலமைப்பு நமடமுமறக்கு வந்த நாள் - ஜைவரி 26, 1950

11. அரசியலமைப்பு இந்தியாமவ - ைாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று
குறிப்பிடுகிறது.
12. முகவுமரமயத் திருத்திய அரசியலமைப்பின் திருத்தம் - 42வது திருத்தம்.
13. இந்திய குடியரசுத் தமலவபர அட்டர்ைி நஜைரமல நியைிக்க வழி நசய்யும்
ஷரத்து - ஷரத்து 76

14. ைத்திய அரசுப் பணியாளர் பதர்வாமணயத்தின் பணிகள் பற்றிக் குறிப்பிடும்
ஷரத்து - ஷர்தது 320
15. இராஜ்யசமபக்கு நியைிக்கப்பட்ட முதல் திராப்பட நடிமக - நர்கீ ஸ் தத்
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16. அதிகாரப் பட்டியல்களில் குறிப்பிடப்படாத எஞ்சிய அதிகாரம் யார்
வசமுள்ளது - ைத்திய அரசு வசம்
17. இந்திய தணிக்மக ைற்றும் கணக்கு அலுவலமர நியைிப்பவர் - குடியரசுத்
தமலவர்.
18. ைதசார்பின்மை என்பது குறிப்பது - எல்லா ைதமும் சைம்
19. பத்திரிக்மகச் சுதந்திரம் அரசியலமைப்பின் அடிப்பமட உரிமைகள் மூலம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

20. பாராளுைன்ற குழுக்களில் உறுப்பிைராகவும் பபசவும், பாராளுைன்ற
நடவடிக்மககளில் கலந்து நகாள்ளவும் உரிமை நபற்ற இவர் பாராளுைன்ற
வாக்நகடுப்பில் கலந்து நகாள்ள இயலாது. அவர் அட்டர்ைி நஜைரல்
21. இந்தியாவின் எல்மலகமள ைாற்றக்கூடிய அதிகாரம் நபற்றவர் பாராளுைன்றம்
22. குடியரசுத் தமலவர் இதுவமர மூன்று முமற பதசியப் பிரகடை நிமலமய
அறிவித்துள்ளார்.
23. இந்தியாவின் எல்மலகமள ைாற்றக்கூடிய அதிகாரம் நபற்றவர் பாராளுைன்றம்

24. பாராளுைன்றத்தில் ஒரு சமபயில் தமலமை வகித்தாலும், வாக்நகடுப்பில்
கலந்து நகாள்ள இயலாதவர் - துமண குடியரசுத் தமலவர்
25. ைக்களமவயில் பட்நஜட்மட அறிமுகப்படுத்துவது - நிதியமைச்சர்

26. பாராளுைன்ற அரசாங்க முமறயில் யார் பகபிநைட் கூட்டங்களுக்கு
தமலமை வகிப்பது - பிரதைர்

27. இந்தியாவில் நபாதுநல அரமச நிறுவ ைத்திய ைாநில அரசாங்கங்களுக்கு
வழிகாட்டும் நன்நைறிக் பகாட்பாடுகள் - அரசு வழிகாட்டு நநறிமுமறக்
பகாட்பாடுகள்

28. பாராளுைன்றத்தின் ைதிப்பீட்டுக் குழுவில் எத்தமை உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்
- 30 உறுப்பிைர்கள்
29. அடிப்பமட உரிமைகமள ைாற்றியமைக்கத் பதமவப்படுவது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

30. ைக்களமவயின் தமலமைச் நசயலகம் யாருமடய கட்டுப்பாட்டின் கீ பழ
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இயங்குகிறது - சபாநாயகர்
31. ைரணம், இராஜிநாைா, பதவி நீ க்கம் ஆகியமவ காரணைாக குடியரசுத்

தமலவர் பதவிக்கு பதர்தல் நடத்த பநரிட்டால் அப்பதவி காலியாைதிலிருந்து
எத்தமை ைாதங்களுக்குள் பதர்தல் நடத்தப்பட பவண்டும் - 6 ைாதங்கள்
32. குடியரசுத் தமலவருக்நகதிராக குற்ற விசாரமண நதாடங்குவதற்கு முன்
எத்தமை நாட்கள் அவகாசம் அளிக்க பவண்டும் - 14 நாட்கள்

33. இந்தியாவில் உள்ள அரசாங்க வமக - பாராளுைன்ற அரசாங்கம்
34. ைத்திய அமைச்சர்கள் கண்டிப்பாக அங்கத்திைர்களாக இருக்க பவண்டியது பாராளுைன்றத்தின் ஏபதனும் ஒரு அமவயில்
35. ைக்களமவக்கு நியைிக்கப்படும் ஆங்கிபலா இந்தியர்கள் - இருவர்
36. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமப - காபிநைட் ைிஷன் திட்டம் மூலம்
பதாற்றுவிக்கப்பட்டது.

37. இந்தியாவில் முதல் ைக்களமவ பதர்தல் நமடநபற்ற ஆண்டு - 1952
38. இந்தியா குடியரசாக ைாறிய ஆண்டு - 1950
39. ைக்களமவயிி்ன் சபாநாயகமர பதவி நீ க்கம் நசய்வது - ைக்களமவயின்
நபரும்பான்மை உறுப்பிைர்களின் தீர்ைாைம் மூலைாக

40. ைக்களமவ பதர்தல் 5 ஆண்டுகளுக்நகாரு முமற நமடநபறுகிறது.
41. ஒரு ைபசாதா ைீ தாை முரண்பாடு குறித்த பாராளுைன்ற
கூட்டுக்கூட்டத்திற்கு தமலமை வகிப்பவர் - சபாநாயகர்
42. இந்திய அரசிலமைப்மப உருவாக்கியது - இந்திய அரசியல் நிர்ணயசமப
43. ஒரு சமபயின் உறுப்பிைராக அல்லதா ஒருவர் அதன் தமலவராகப்
பணியாற்றுகிறார். அவர் - துமணக் குடியரசுத் தமலவர்

44. சட்டைியற்றும் அதிகாரத்மத நகாண்டிருப்பது - பாராளுைன்றம்
45. இந்திய குடியரசுத் தமலவர் நபயரளவில் தமலவர்
46. ைத்திய அமைச்சரமவ நபாறுப்பாக இருப்பது - பலாக்சமபக்கு
47. குடியரசுத் தமலவர் தம்க்குள்ள ஆட்சித்துமற அதிகாரங்கமள எதற்பகற்ப
நசயல்படுத்த பவண்டும் - அமைச்சரமவயின் பரிந்துமரயின் பபரில்
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48. ஆசியராக இருந்து பின்ைர் குடியரசுத் தமலவர் பதவி வகித்தவர் - டாக்டர்.
இராதாகிறுஷ்ணன்
49. ைக்களமவப் நபரும்பான்மைக் கட்சியின் தமலவர் - பிரதைர்
50. குடியரசுத் தமலவர் பதர்தல் குறித்த வழக்குகளில் முடிநவடுப்பது உச்சநீ திைன்றம்

51. அமைச்சரமவ யாருக்கு கூட்டுப் நபாறுப்பு வாய்ந்ததாக உள்லது ைக்களமவக்கு

52. இந்திய பாராளுைன்றத்தில் அடங்குவது - குடியரசுத் தமலவர், ைக்களமவ
ைற்றும் ைாநிலங்களமவ
53. குடியரசுத்தமலவரின் ஊதியம் வருைாை வரிக்கு உட்படாதது.
54. ஒரு ைபசாதா நிதி ைபசாதாவா இல்மலயா என்பமத தீர்ைாைிக்கும் இறுதி
அதிகாரம் நபற்றவர் - சபாநாயகர்

55. இந்திய அரசியலமைப்பில் நபாதுநலக் பகாட்பாடு எதில் பிரதிபலிக்கிறது அரசு வழிகாட்டு நநறிமுமறக் பகாட்பாடுகள்
56. குடியரசுத் தமலவர் ஒரு சாதாரண ைபசாதாமவ ைீ ண்டும் சமபக்கு
எத்தமை முமற திருப்பி அனுப்பலாம் - ஒரு முமற
57. புதிய ைாநிலத்மத உருவாக்கத் பதமவப்படும் நபரும்பான்மை பாராளுைன்றத்தில் சாதாரண நபரும்பான்மை

58. இந்தியா ஒரு கூட்டாட்சி நாடு ஏநைைில் அதிகாரப் பிரிவிமை உள்ளது.
59. இராஜ்யசமப பண ைபசாதாமவப் நபாறுத்தவமர காலதாைதம்
நசய்யக்கூடிய கால அவகாசம் - 14 நாட்கள்
60. இராஜ்யசமபயில் அதிக இடங்கமளப் நபற்றுள்ள ைாநிலம் உத்திரப்பிரபதசம்

61.. இரட்மடக் குடியுரிமை முமற நகாண்ட நாடுகளுக்கு உதாரணம் அநைரிக்கா, சுவிட்சர்லாந்து
62. வாக்குரிமை நபற நிமறவமடந்திருக்க பவண்டிய குமறந்தபட்ச வயது - 18
63. நீ தி ைறுபரிசீலமை என்பது - சட்டங்கமள நீ தித்துமற ைறுபரிசீலமை
நசய்வது
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64. சைத்துவ வாக்குரிமை அளிப்பதன் மூலம் ஏற்படுவது - அரசியல் சைத்துவம்
65. நீ தித்துமறமய நிர்வாகத்துமற கண்காணிப்பது - சட்டங்கமள நீ தித்துமற
ைறுபரிசீலமை நசய்வது

66. அமைச்சரமவ கூட்டாக - பிரதை அமைச்சருக்கு நபாறுப்பாைது.
67. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு முதன்முதலாக பிரிக்கப்பட்ட ைாநிலம் - பம்பாய்
(பம்பாய் ைாகாணம் ைகாராஷ்ட்ரா + குஜராத் என்று பிரிக்கப்பட்டது)

68. நைட்ராஸ் ைாகாணத்திற்கு தைிழ்நாடு என்று நபயர் ைாற்றம் நசய்யப்பட்ட
ஆண்டு - 1969
69. ஆந்திர ைாநிலம் முதல் முதலாக நைாழிவாரி ைாநிலைாக அறிவிக்கப்பட்ட
ஆண்டு - அக்படாபர் 1, 1953

70. இந்தியாவின் 25வது ைாநிலம் - பகாவா
71. இந்தியாவிற்கு கிரிப்ஸ் குழு வருமக தந்த ஆண்டு - 1942
72. இந்தியாவில் அதிக வாக்காளர்கள் நகாண்ட ைாநிலம் - உத்திரபிரபதசம்
73. இந்திய அயல்நாட்டுக் நகாள்மகயின் அடிப்பமட அம்சம் - கூட்டு பசராமை
74. நவை
ீ
இந்தியாவின் சிற்பி - ஜவகர்லால் பநரு
75. காந்தி-இர்வின் உடன்படிக்மக நமடநபற்ற ஆண்டு - 1931
76. அடிப்பமட உரிமைகளுக்காை தீர்வு உரிமைகமள உயர்நீ திைன்றம் வழங்க
வழி நசய்யும் ஷரத்து - 226
77. இந்தியா பின்பற்ரும் ஆட்சி முமற - பாராளுைன்ற ைக்களாட்சி முமற
78. ைமறமுக ைக்களாட்சி முமறயில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பமவ - அரசியல்
கட்சிகள்

79. அரசாங்கத்தில் ஆளும் கட்சிமயக் கண்காணிக்கும் கட்சி - எதிர்க்கட்சி
80. திட்டைிடுதல் என்பது எந்தப் பட்டியலில் உள்ளது - நபாதுப் பட்டியல்
81. ைின்சாரம் என்பது எந்தப் பட்டியலில் உள்ளது - நபாதுப் பட்டியல்
82. ைக்கள் நதாமக கட்டுப்பாடு ைற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஆகியமவ எந்த
பட்டியலில் உள்ளது - நபாதுப்பட்டியல்
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83. காடுகள் என்பது எந்தப் பட்டியலில் உள்ளது - நபாதுப்பட்டியல்
84. காவல் துமற என்பது எந்தப் பட்டியலில் உள்ளது - ைாநிலப் பட்டியல்
85. விவசாயம் என்பது எந்தப் பட்டியலில் உள்ளது - ைாநிலப் பட்டியல்
86. திருத்தங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடும் ஷரத்து - ஷரத்து 368
87. அடிப்பமட உரிமைகளுக்காை தீர்வு ஆமணகமள உச்சநீ திைன்றம் வழங்க
வழி நசய்யும் ஷரத்து - ஷரத்து 32

88. பதரதல் ஆமணயம் பற்றிக் குறிப்பிடும் ஷரத்து - ஷரத்து 324
89. இந்தியாவில் அடிப்பமட உரிமைகமள யார் தற்காலிகைாக இரத்து நசய்ய
இயலும் - குடியரசுத் தமலவர்
90. 42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் நகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு - 1976
91. இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்பமடக் கடமைகமள இமணத்த திருத்தம் 42வது திருத்தம்

92. இந்திய அரசியலமைப்பு நமடமுமறக்கு வந்த ஆண்டு - ஜைவரி 26, 1950
93. இந்தியாவின் இமறமை ைிக்கவர் - ைக்கள்
99. ைத சார்பின்மைமயப் பின்பற்றும் நாடு - இந்தியா
100. இந்தியாவின் ஆட்சி நைாழி – இந்தியா

பதர்தல்கள் - THE ELECTIONS
* இந்தியாவில் நாம் பின்பற்றி வரும் பதர்தல் முமற, இங்கிலாந்தின் பதர்தல்
முமறமய ஒட்டிபய அமைந்துள்ளது.

* பதர்தல்கமள நடத்தவும், கண்காணிக்கவும் பதர்தல் ஆமணயம்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பதர்தல்கள் வயதுற்பறார் வாக்குரிமையின் அடிப்பமடயில்
நமடநபறும்.

* அதாவது 18 வயது நிரம்பிய ஒவ்நவாரு இந்தியக் குடிைகனும், இந்திய

அரசியலமைப்புச் சட்டம் அல்லது நபாருத்தைாை சட்ட அமவயிைால் இயற்றப்பட்ட
சட்டத்தின் கீ ழ், குடியிருக்காமை, ைைநலைின்மை, குற்றம், முமறபகடாை,

சட்டவிபராதைாை நடவடிக்மக ஆகிய காரணங்களுக்காை தகுதி இழக்காதவரும்,
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எந்தத் பதர்தலிலும் வாக்காளராகப் பதிவு நசய்யப்படத் தகுந்தவராவார் .
* அரசியலமைப்பின்படி ஒவ்நவாரு நதாகுதிக்கும் ஒபர ஒரு நபாதுவாை வாக்காளர்
பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது.

* பதர்தல் ஆமணயம், ஒரு தமலமைத் பதர்தல் ஆமணயமரயும், அவ்வப்பபாது
குடியரசுத் தமலவர் வதிக்கும் ஏதாவநதாரு எண்ணிக்மகயில் பதர்தல்
ஆமணயர்கமளயும் உள்ளடக்கி இருக்கும்.

* பாராளுைன்றம் இது விஷயைாக இயற்றி இருக்கும் சட்டங்களுக்குட்பட்டு,
தமலமைத்பதர்தல் ஆமணயரும், பிற பதரதல் ஆமணயர்களும் குடியரசுத்
தமலவரால் நியைிக்கப்படுவர்.

* ைக்களமவ ைற்றும் ஒவ்நவாரு ைாநிலங்களின் சட்டப்பபரமவக்காை நபாதுத்
பதர்தலின்பபாதும், சட்ட பைலமவ உள்ள இடங்களில் சட்ட பைலமவக்காை பதர்தல்
நமடநபறும்பபாதும் ஆமணயத்துக்கும் வழங்கப்பட்ட நபாறுப்புக்கமள

நசயல்படுத்துவதில் பதர்தல் ஆமணயத்துக்கு உதவுவதற்காக, குடியரசுத் தமலவர்,
பதர்தல் ஆமணயத்மதக் கலந்தாபலாசித்த பின், தாம் விரும்பும் எண்ணிக்மகயில்
பிராந்திய ஆமணயர்கமளயும் நியைிக்கலாம்.
* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதி பதவி நீ க்கம் நசய்யப்படுவதற்காை காரணங்கள் ைற்றும்
முமறகமளத் தவிர பவறு வமகயில் தமலமைத் பதர்தல் ஆமணயர்

பதவியிலிருந்து நீ க்கப்படைாட்டார். பைலும், தமலமைத் பதர்தல் ஆமணயர்
நிைிக்கப்பட்ட பிறகு, அவரது பணிச்சூழல்கள் அவருக்குப் பாதைாக ைாற்றப்பட
ைாட்டாது.

* பைலும், தமலமைத் பதர்தல் ஆமணயரின் பரிந்துமரயின்றி, எந்தத் பதர்தல்
ஆமணயரும் பதவியிலிருந்து நீ க்கப்படைாட்டார்.
* பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளுக்கும் ைற்றும் ைாநில சட்டப்பபரமவயின் இரு

அமவகளுக்கும் பதர்தல் நடத்துவது சம்ைந்தைாக வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல்,
நதாகுதிகமள வமரயமற நசய்தல் ைற்றும் பதர்ந்நதடுக்கப்படும் அமவகமள

முமறயாக உருவாக்குவதற்குத் பதமவயாை அமைத்து விஷயங்கள் பற்றியும்
சட்டைியற்றும் அதிகாரத்திமை Art-327 பாராளுைன்றத்திற்கு அளிக்கிறது.
* பதர்தல் பற்றிய வழக்குகமள, பாராளுைன்றம் அல்லது சட்டப்பபரமவ,

சட்டைியற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ள அமைப்புகளிடம் முமறப்படி பதர்தல் ைனுவாகத்
தாக்கல் நசய்ய பவண்டும்.

* ைக்கள் பிரிதிநிதித்துவச் சட்டத்தின்படி, பதர்தல் சம்ைந்தப்பட்ட வழக்குகமள
விசாரிக்கும் அதிகாரம் உயர்நீ திைன்றங்களுக்பக உண்டு.
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* உயர்நீ திைன்றத் தீர்ப்மப எதிர்த்து உச்சநீ திைன்றத்தில் பைல் முமறயீடு நசய்யலாம்.
ஆயினும் குடியரசுத் தமலவர், துமணக் குடியரசுத் தமலவர் பதவிகளுக்காை பதர்தல்
வழக்குகமள உச்சநீ திைன்றபை விசாரிக்க முடியும்.
* பதர்தல் ஆமணயத்தின் தன்ைிச்மசயாை நசயல்பாட்மட உறுதிப்படுத்தும் வமகயில்
பதர்தல் ஆமணயத்திற்நகை சில சிறப்பு ஏற்பாடுகமள நைது அரசியலமைப்பு
நசய்துள்ளது.
* உச்சநீ திைைற நீ திபதிமய பதவி நீ க்கம் நசய்யும் வழிமுமறகமளப் பின்பற்றிபய,
தமலமைத் பதர்தல் ஆமணயமரயும் பதவி நீ க்கம் நசய்ய இயலும்.

* பைலும் தமலமை பதர்தல் ஆமணயரின் பதவிக்காலத்தின் பபாது அவரது
பயன்பாடுகளுக்கு பாதகம் ஏற்படும் எந்த வித நசயமலயும் பைற்நகாள்ள
இயலாதவண்ணம் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

* பிற பதர்தல் ஆமணயர்கமளயும், ைண்டல பதர்தல் ஆமணயர்கமளயும், தமலமை

பதர்தல் ஆமணயரின் பிரிந்துமரயின்பபரில் குடியரசுத் தமலவர் பதவி நீ க்கம் நசய்ய
இயலும்.
* தமலமைத் பதர்தல் ஆமணயரின் பதவிக்காலம் 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது

வமர ஆகும். இதில் எது முன்ைபர நமடமுமறக்கு வருகிறபதா அதன்படி அவரது
பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வரும்.
* பைலும் பதர்தல் ஆமணயர் ைீ ண்டும் நியைிக்கப்பட தகுதியுமடயவரல்ல. அவ்வாபற
ஒன்றியத்திபலா ைாநிலங்களிபலா எந்த பதவிமயயும் வகிக்க இயலாது.
* ஒரு கட்சி பதசியக் கட்சியாக அங்கீ கரிக்கப்பட குமறந்தது 4 ைாநிலத்தில்

பபாட்டியிட பவண்டும். ைக்களமவத் நதாகுதியில் பதிவாை வாக்குகளில் 6 சதவத
ீ
வாக்குகமள அக்கட்சி நபற்றிருக்க பவண்டும். அது ைட்டுைின்றி ைாநிலங்களமவயில்
4 உறுப்பிைர்கள் அக்கட்சிக்கு இருக்க பவண்டும். இந்த விதிகமள அக்கட்சி பூர்த்தி
நசய்திருந்தால் பதசியக் கட்சியாக அங்கீ கரிக்கப்படும்.
* ஒரு கட்சி ைாநிலக் கட்சியாக அங்கீ கரிக்கப்பட பவண்டுநைைில் ைாநில

சட்டப்பபரமவத் பதர்தலில் பதிவாை நைாத்த வாக்குகளில் 6 சதவத
ீ வாக்குகமளப்
நபற்றிருக்க பவண்டும். அத்துடன் குமறந்தபட்சம் 2 சட்டைன்றத் நதாகுதிகமளப்
நபற்றிருக்க பவண்டும். அல்லது நைாத்த சட்டைன்றத் நதாகுதிகளில் 3 சதவ5த
ீ
நதாகுதிகளில் நவற்றி நபற்றிருக்க பவண்டும்.
* பதர்தல் ஆமணயத்தால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பதசியக் கட்சிகள்: 1. Bharatiya Janata Party
பாரதிய ஜைதா கட்சி 2. Communist Party of India இந்திய கம்யூைிஸ்ட் கட்சி 3.Communist Party
of India (Marxist) ைார்ச்சிஸ்ட் கம்யூைிஸ்ட் கட்சி 4. Indian National Congress இந்திய பதசிய
காங்கிரஸ் 5. bahujan Samaj Party பகுஜன்சைாஜ் கட்சி 6. Nationalist Congress Party பதசிய
காங்கிரஸ் கட்சி
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* பதர்தல் ஆமணயத்தால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட சில ைாநிலக் கட்சிகள்: 1. Akali Dal (Punjab)
2. Assam Gana Sangram Parishad (Assam) 3. Dravida Munnetra Kazhagam(TN) 4. All India Anna Dravida
Munnetra Kazhagam -AIADMK (TN) 5. Indian Union Muslim League (Kerala) 6.Kerala Congress 7. National
Conference(J&K) 8. Telugu Desam (Andhra Pradesh) பைலும்...
* 61-வது இந்திய அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டத்தின்படி 1988-ல் வாக்களிக்கும்
வயது 21ல் இருந்து 18 ஆகாக் குமறக்கப்பட்டது. இது 1989 முதல் நமடமுமறக்கு
வந்தது.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பைல் சிமறத் தண்டமை நபற்றவர்கள் பதர்தலில்
பபாட்டியட இயலாது.

** நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைம் - THE EMERGENCY
* இந்திய அரசிலமைப்பின் பகுதி -XVIII குடியரசுத் தமலவரின் நநருக்கடி கால
அதிகாரங்கமள மூன்று தமலப்புகளில் கூறுகிறது.
* Art.352-ன்படி இந்தியாவின் எல்மலக்கு, பபார் அல்லது நவளிநாட்டுப் பமடநயடுப்பின்
மூலபைா, அல்லது இந்தியாவின் அமைதிக்கு ஆயுதபைந்திய உள்நாட்டுக்

கலவரத்தின் மூலபைா பாதிப்பு ஏற்பட்டால், நநருக்கடி நிமல அதிகாரத்மதப்
பயன்படுத்தலாம்.
* ைாநில அரசுகள் அரசியமைப்புக்கு முரணாகச் நசயல்படுகின்றை என்றால்
நநருக்கடி நிமல அதிகாரத்மதப் பயன்படுத்தலாம் (Art.356)
* நிதி நிமலயில் (Art.360) நநருக்கடி ஏற்பட்டாலும் இவ்வதிகாரத்மதப்
பயன்படுத்தலாம்.

* "நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைம்" Proclamation of emergency என்னும் நசால் Art.352-ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதசிய நநருக்கடி நிமலமயபய (National Emergency) குறிப்பிடுகிறது.
* Art.356-ன் கீ ழ் பிரகடைப்படுத்தப்படும் ைாநில நநருக்கடி நிமலமய குடியரசுத்
தமலவர் ஆட்சி (President's Rule) என்று குறிப்பிடுவர்.

பதசிய நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைம் - National Emergency
* Art.352-ன்படி பபார் அல்லது அந்நியப் பமடநயடுப்பு அல்லது ஆயுதக் கிளர்ச்சியின்
காரணைாக இந்தியா முழுவதற்குபைா, அல்லது அதன் ஏபதனும் ஒரு பகுதிக்பகா
பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் பநர்ந்துள்ள நிமல உருவாகியுள்ளது என்ற பகபிைட்

தீர்ைாைம் பற்றி குடியரசுத் தமலவருக்கு எழுத்து மூலம் தகவல் கிமடத்து, அதில்

குடியரசுத் தமலவர் திருப்தி அமடந்தால், இந்தியா முழுவதற்குபைா, அல்லது அதன்

ஒரு சில பகுதிகளுக்கு ைட்டுபைா ஒர் அவசர நிமலமய அவர் பிரகடைப்படுத்தலாம்.
அவசர நிமலப் பிரகடைங்கள் பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகமளயும் தாக்கல்
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நசய்யப்பட பவண்டும்.
* பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளிலும் பிரகடைங்களுக்கு ஒப்புதல்

அளிக்காவிட்டால், அப்பிரகடைம் நவளியிடப்பட்ட நாள் முதல் ஒரு ைாதம்
முடிவந்தவுடன் அமவ நசயலிழந்துவிடும்.
* பாராளுைன்றத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டாலும் இன்நைாரு பிரகடைத்தால்

குடியரசுத் தமலவர் அதமை ரத்து நசய்யாதவமர அதிகபட்சம் 6 ைாதங்களுக்கு
ைட்டுபை அவசர நிமலப்பிரகடைம் அைலில் இருக்கும்.
* பின்ைர் ைீ ண்டும் பாராளுைன்றம் ஏற்றால் அடுத்து 6 ைாத காலத்திற்கு நீ டிக்கும்.
* இவ்வாறாக 3 ஆண்டுகளுக்குத் தான் இவ்வறிவிப்மப நீ ட்டிக்க இயலும்.
அவசரநிமலப் பிரகடைத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிற தீர்ைாைங்கள், அல்லது நீ ட்டிக்க
வமக நசய்யும் தீர்ைாைங்கள், பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளிலும் மூன்றில் இரு
பங்கு உறுப்பிைர்கள் ஆஜராகி வாக்களித்துப் நபரும்பான்மை ஆதரவுடன்
நிமறபவற்ற பவண்டும்.

* அவசர நிமல நதாடர்பாை ஒரு தீர்ைாைம் பற்றிய அறிவிப்மப அமவயின் நைாத்த
உறுப்பிைர்களில் பத்தில் ஒரு பங்குக்குக் குமறயாத உறுப்பிைர்கள் மகநயழுத்திட்டு
குடியரசுத் தமலவரிடபைா சைர்ப்பித்தால் அத்தீர்ைாைம் பற்றிப் பரிசீலிக்க, 14
நாட்களுக்குள் அமவயின் சிறப்புக் கூட்டத்மதக் கூட்ட பவண்டும்.
* தாம் பிறப்பித்த நநருக்கடிப் பிரகடைத்மத, குடியரசுத் தமலவபர வாபஸ் நபறலாம்.
ஆைால் ஒன்றிய அமைச்சரமவயின் எழுத்து வடிவிலாை அனுைதிமயப் நபற்ற
பிறபக, குடியரசுத் தமலவர் இந்த நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைத்மத அறிவிக்க
இயலும்.
* இந்த நநருக்கடி நிமலப்பிரகடைத்மதப் நபாறுத்த வமர குடியரசுத் தமலவரின்
நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைத்துக்காை காரணம், நீ திைன்றத்தின் ைறு ஆய்வுக்கு

உட்பட்டது.எைபவகுடியரசுத் தமலவர் இது குறித்த காரணங்களில் நீ திைன்றத்திற்குக்
கட்டுப்பட்டவராவார்.

* Art.352-ல் உள்ள அவசர நிமலப் பிரகடைம் பற்றிய வமகயுமரகள், 1979-ல் அமுலுக்கு
வந்த 44-வது அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டம் 1978-ன்படி பைலும்
கடுமையாக்கப்பட்டை. அமவ:

* உள்நாட்டு நநருக்கடி Internal disturbances காரணத்தின்பபரில் ஜூன் 25-ல்

பிறப்பிக்கப்பட்ட அவசர நிமலப் பிரகடைத்தால் ஏற்பட்ட ைிக பைாசைாை
அனுபவங்கமள அடுத்து,
* உள்நாட்டு நநருக்கடி என்ற நதளிவற்ற நசாற்களுக்குப் பதிலாக, ஆயுதக்கிளர்ச்சி armed rebellion என்ற நசாற்கள் இமணக்கப்பட்டை.

For More Material Visit

WWW.IYACHAMY.COM

Downloaded From

www.iyachamy.com

* பிரதைரின் வாய்நைாழி ஒப்புதல் அல்லது அனுைதியின் அடிப்பமடயில் குடியரசுத்
தமலவர், அவசரநிமலமயப் பிரகடைப்படுத்தும் முமறமய மகவிடப்பட்டு, 44-வது
திருத்தத்தின் மூலம் பகபிைட்டின் தீர்ைாைம் எழுத்து மூலைாக குடியரசுத்

தமலவருக்கு சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்ைபர, அவர் நநருக்கடி நிமலமய அறிவிக்க
முடியும் என்பது நிபந்தமையாக்கப்பட்டது.

* அவசரநிமலப் பிரகடைம் நசய்யப்பட்ட 2 ைாதங்களுக்குள் பாராளுைன்றத்தின் இரு
சமபகளின் அனுைதிமயப் நபற பவண்டும் என்றிருந்த கால வரம்பு, 44-வது சட்ட
திருத்தத்தின் மூலம் 1 ைாதைாகக் குமறக்கப்பட்டது.

* 44-வது திருத்தத்திற்கு முன்ைர், அவசர நிமலப்பிரகடைம், பாராளுைன்றத்தில்
ஒருமுமற ஒப்புதல் நபற்ற பிறகு, கால வமரயின்றி அவசர நநருக்கடி நிமல
நமடமுமறயில் இருக்க வாய்ப்பு இருந்தது.

* ஆைால் 44-வது திருத்தம் அமத நீ க்கி, அவசர நிமலமய 6 ைாதம் வமர ைட்டுபை
நீ ட்டிக்க வழி நசய்தது.

* 44-வது திருத்தத்திற்கு முன்பு வமர, அவசரநிமல அறிவிக்கப்பட்டு விட்டால், அமத
முடிவுக்குக் நகாண்டுவர பாராளுைன்றத்திற்கு குறிப்பிட்ட வமரயமறகள் இல்லாைல்
இருந்தது.

* ஆைால் இத்திருத்தத்திற்குப் பிறகு லப

ாக் சமபயின் உறுப்பிைர்களில் பத்தில்

ஒரு பங்கு உறுப்பிைர்களின் பகாரிக்மகயின் அடிப்பமடயில், பாராளுைன்றம்
கூட்டப்பட்டு, அவசரநிமலமய நிராகரிக்க வழி நசய்யப்பட்டுள்ளது.
* 44-வது திருத்தத்திற்கு முன்ைர், பபார், அயல்நாட்டு ஆக்கிரைிப்பு உள்நாட்டுத்
நதாந்தரவுகள் பபான்ற எக்காரணத்திற்காக (Art.352) அவசரநிமல பிரகடைப்
படுத்தப்பட்டாலும்,
* Art.19 தாைாகபவ நசயலிழந்து விடும் என்று Art.358 வலியுறுத்தியது.
* ஆைால் 44-வது திருத்தம், பபார் அல்லது அயல்நாட்டு ஆக்கிரைிப்பு ஆகிய இரு
காரணங்களுக்காக அவசரநிமல அறிவிக்கப்பட்டால் ைட்டுபை Art.19 தாைாகபவ
நசயலிழக்கும் (Art.358) என்று வமரயறுத்தது.
* பைலும் 44-வது திருத்த்திற்கு முன்ைர், அடிப்பமட உரிமைகளில் எது

பவண்டுைாைாலும், நிறுத்தி மவக்கப்பட இயலும் என்ற நிமல இருந்தது.
* ஆைால் 44-வது திருத்தத்தின் மூலம், அவசர நிமலப் பிரகடைத்தின்பபாதும் Art.20
ைற்றும் 21 ஆகிய இரு ஷரத்துக்கமளயும் நிறுத்திமவக்க இயலாது என்று
விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது.

நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைத்தின் விமளவுகள்
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* ஷரத்து 352-ன்படி நசய்யப்பட்ட நநருக்கடி நிமல பிரகடைத்தின்பபாது 1.

ைாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் சம்ைந்தைாகவும் பாராளுைன்றம்
சட்டைியற்றலாம்.

2. ைத்திய அரசு ைற்றும் ைாநில அரசின் ஆட்சிக்குழு எவ்வாறு நசயல்பட பவண்டும்
என்று விதிமுமறகமள விதிக்கலாம்.
3. ைத்திய ைாநில அரசுகளுக்கிமடபய வருைாைப் பங்கீ டு குறித்து ைாறுதல் நசய்ய
குடியரசுத் தமலவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது.

4. நபாதுைக்கள் தங்களின் அடிப்பமட உரிமைகமளக் காக்கும் நபாருட்டு
வழக்குத்நதாடர இயலாது. இதுகுறித்து வழக்குகள் நீ திைன்றத்தில் இருந்தாலும்,
அவ்வழக்குகள் தற்காலிகைாக நிறுத்தி மவக்கப்படும்.
5. குடியரசுத் தமலவர், ைாநிலங்களுக்கு எதுபற்றி பவண்டுைாைாலும் தைது
கட்டமளகமளப் பிறப்பிக்கலாம்.
6. பைலும் இந்நநருக்கடி நிமலப்பிரகடைப்படுள்ளபபாது, ைக்களமவயின் (பலாக்சமப)
பதவிக்காலத்மத நாட்டிப்பதற்கும், பாராளுைன்றத்திற்கு அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எைினும் இக்கால நீ ட்டிப்பு, நநருக்கடி நிமல முடிவுக்குக் நகாண்டு வரப்பட்ட 6
ைாதங்கள் வமர ைட்டுபை நசல்லுபடியாகும். அவ்வாபற ைாநில சட்டப்பபரமவகளின்
பதவிக்காலமும் நீ ட்டிக்கப்படலாம்.

இது தவிர ைக்களின் அடிப்பமட உரிமைகலில் Art 20 ைற்றும் 21 ஆகியவற்மறத் தவிர
பிற உரிமைகளின் நசயல்பாடுகமள நநருக்கடி நிமலயின்பபாது குடியரசுத் தமலவர்
நிறுத்தி மவக்க அதிகாரம் நபற்றுள்ளார்.

ைாநில நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைம் - State Emergency
* Art. 356-ன்படி ஒரு ைாநிலத்தின் அரசாங்கத்மத அரசியலமைப்பில்
நசால்லப்பட்டுள்ளப்படி நடத்திச் நசல்ல முடியாத நிமல ஏற்பட்டுள்ளது என்பறா,

அரசியலமைப்பு இயந்திரம் அங்பக நசயலிழந்துவிட்டது என்பறா, அம்ைாநில ஆளுநர்
அளித்த அறிக்மகயின்படி, அல்லது பவறு விதைாகக் குடியரசுத் தமலவருக்குத்
திருப்தி ஏற்பட்டால், அம்ைாநில ஆளுநர் ைற்றும் பிர அதிகார அமைப்புகள் உள்ளிட்ட
ைாநில அரசாங்க அதிகாரங்கள் அமைத்மதயும் குடியரசுத் தமலவபர, தம்வசம்
எடுத்துக்நகாள்வதாகப் பிரகடைம் ஒன்மற நவளியிடலாம்.
* குடியரசுத் தமலவரின் திருப்தி என்பது ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் திருப்திமயபய
குறிக்கும் அத்துடன், குடியரசுத் தமலவர் ஆட்சி என்றால் அது ஒன்றிய
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அரசாங்கத்தின் ஆட்சிபய ஆகும்.
* குடியரசுத் தமலவர் ஆட்சியின்பபாது ைாநில சட்டப்பபரமவயின் அதிகாரங்கமள
பாராளுைன்றபை நசயல்படுத்தும்.

* ைாநில சட்டப்பபரமவ கமலக்கப்படலாம், அல்லது அதின் இயக்கம் நிறுத்தி
மவக்கப்படலாம்.
* ைாநில உயர்நீ திைன்றத்திமைத் தவிர, எந்த ஒர் அதிகார அமைப்புடனும்

சம்ைந்தப்பட்ட அரசியலமைப்பு ஏற்பாடுகளின் நசயல்பாட்மட நிறுத்தி மவப்பது
உட்பட, பதமவயாை பிற நடவடிக்மககமளயும் குடியரசுத் தமலவர்
பைற்நகாள்லலாம்.

* குடியரசுத் தமலவர் ஆட்சியின் பிரகடைத்திற்கு பாராளுைன்றத்தின் இரு
அமவகளும் தீர்ைாைம் நிமறபவற்றி ஒப்புதல் அளிக்காவிட்டால், 2 ைாதங்களின்

முடிவில் பிரகடைம் முடிவுக்கு வந்துவிடும். பாராளுைன்றம் ஒப்புதல் அளித்தால் ஒபர
சையத்தில் 6 ைாதங்களுக்கு பைலும், நதாடர்ச்சியாக 3 ஆண்டுகளுக்கு பைலும் ஒரு
ைாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவரின் ஆட்சிமய நீ ட்டிக்க இயலாது.
* எைினும் 68-வது திருத்தத்தின்படி பஞ்சாப் ைாநிலத்தில் 1987-ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட

குடியரசுத் தமலவர் ஆட்சி நதாடர்ந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு நீ ட்டிக்க வழி நசய்யப்பட்டது.
நிதி நநருக்கடி நிமலப் பிரகடைம் - Financial Emergency
* இந்தியா முழுவதிலுபைா, ஏபதனும் ஒரு பகுதில் ைட்டுபை நிதி நிமல
சீர்நகட்டுப்பபாகும் அபாயம் உள்ளது என்று குடியரசுத் தமலவருக்கு திருப்தி

ஏற்பட்டால், நிதிநிமல நநருக்கடிமய அவர் பிரகடைப்படுத்தலாம் என்று Art.360
குடியரசுத்மதவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

* இந்தப் பிரகடைம் பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளிலும் தீர்ைாைம்
நிமறபவற்றப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்படாவிட்டால், 2 ைாத முடிவில் தாைாகபவ
நசயலிழந்துவிடும்.

* ஆைால் ஒரு முமற பாராளுைன்றத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுவிட்டால், இரத்து
நசய்யப்படும் வமர அல்லது ைாற்றியமைப்படும் வமர நிதிநிமல நநருக்கடி
நமடமுமறயில் இருக்கும்.

* நிதிநிமல நநருக்கடி நமடமுமறயில் உள்ளபபாது, ைாநில அரசுகள் சில குறிப்பிட்ட
நிதிநிமலக் கட்டுப்பாடுகமளப் பின்பற்ற பவண்டும் எை ஒன்றியம் உதிதரவிடலாம்.
* பைலும் ைாநில அரசின் கீ ழ் பணியாற்றுபவாரின் ஊதியத்மதயும் படிகமளயும்

குமறப்பது, ைாநில சட்டப்பபரமவகள் இயற்றிய பண ைபசாதக்கள் உள்ளிட்ட ைற்ற
ைபசாதாக்கமள குடியரசுத் தமலவரின் ஒப்புதலுக்காக நிறுத்தி மவத்தல்
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பபான்றமவ இவற்றில் அடங்கும்.
* பைலும் ஒன்றியத்தின் கீ ழ் பணிபுரியும் அமைவருமடய ஊதியங்கமளயும்,
படிகமளயும் (உச்சநீ திைன்ற, உயர்நீ திைன்ற நீ திபதிகள் உள்பட)

குமறக்கபவண்டுநைன்றும் குடியரசுத் தமலவர் உத்தரவிடலாம்.
* நைது அரசியலமைப்பு நமடமுமறக்கு வந்தது முதல் இது வமர ஒருமுமற கூட
நிதிநநருக்கடி நிமல பிரகடைப்படுத்தப்பட்டதில்மல.
அரசியலமைப்புத் திருத்தங்கள் - The Amendment
* Art.368 -ன்படி பாராளுைன்றபை அரசியல் நிர்ணய அதிகார மவப்பிடைாகத்
திகழ்கிறது. அரசியலமைப்மபத் திருத்துவது குறித்து இந்தப் பிரிவில்
நசால்லப்பட்டுள்ளது.
* பாராளுைன்றத்தின் ஏபதனும் ஒரு சமபயில் ஒரு ைபசாதாமவ
அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலபை அரசியலமைப்மபத் திருத்தும் நடவடிக்மகமயத்
நதாடங்க இயலும்.

* எைபவ இதற்காை நதாடக்க முயற்சிமய பாராளுைன்றபை பைற்நகாள்ள இயலும்.
முமறப்படி நிபறபவற்றப்பட்ட அரசியலமைப்புத் திருத்த ைபசாதவுக்குக் குடியரசுத்
தமலவர் கட்டாயைாக ஒப்புதல் அளித்தாக பவண்டும்.
* ைற்ற சாதாரண ைபசாதாக்கமளப் பபால அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்காைல் நிறுத்தி
மவக்கபவா, ைறுபிரிசீலமை நசய்யுைாறு ைீ ண்டும் பாராளுைன்றத்திற்கு திருப்பி
அனுப்பபவா இயலாது.
* அரசியலமைப்பின் எந்த ஒரு பிரிமவயும் எப்படி பவண்டுைாைாலும் திருத்தபவா,
ைாற்றியமைக்கபவா, அடிபயாடு நீ க்கிவிடபவா, பாராளுைன்றத்தால் இயலும்.
அவ்வாறு

பைற்நகாள்ளப்படும் திருத்தங்கள் அரசியலமைப்பின் அடிப்பமட அம்சங்கள் அல்லது
கூறுகமள திருத்துவதாகபவா, ைீ றுவதாகபவா இல்லாத பட்சத்தில் அவற்மற எதிர்த்து
எந்த ஒரு நீ திைன்றத்திலும் வழக்குத் நதாடர முடியாது.

* அரசியலமைப்பு திருத்த ைபசாதாவின் ைீ து பாராளுைன்றத்தின் இரு
அமவகளுக்கிமடபய ஏபதனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், கூட்டுக் கூட்டம் கூட்டப்பட
இயலாது.

* பைலும் இரு அமவகளும் தைித்தைிபய திருத்த ைபசாதாமவ அங்கீ கரித்தால்
ைட்டுபை, குடியரசுத் தமலவரின் ஒப்புதமலப் நபற்று அரசியலமைப்மபத் திருத்த
இயலும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாதாரண நபரும்பான்மை - Simple Majority

For More Material Visit

WWW.IYACHAMY.COM

Downloaded From

www.iyachamy.com

* பாராளுைன்றத்திற்கு வந்துள்ள உறுப்பிைர்களில் நபரும்பான்மையிைர் வாக்களித்து
நிமறபவற்றும் முமறபய சாதாரண வாக்நகடுப்பு முமற ஆகும்.

* இந்த சாதாரண வாக்நகடுப்பு முமற என்பது கீ ழ்வரும் சில சந்தர்ப்பங்களில்
பயன்படுத்தப்படும். அமவ:

* புதிய ைாநிலங்கமள உருவாக்குதல், ைாநில எல்மலகமள ைாற்றியமைத்தல்,
ைாநிலங்களின் நபயர்கமள ைாற்றியமைத்தல் பபான்றமவ
* ைாநில சட்ட பைலமவமய நீ க்குதல், பாராளுைன்ற நமடமுமறகளில்
கட்டுப்பாடுகிள் விதித்தல்,

* தாழ்த்தப்பட்படார் ைற்றும் பழங்குடியிைர் வாழும் பகுதிகளுக்காை நிர்வாக முமற,
* அஸ்

ாம், திரிபுரா, பைகாலயா ைற்றும் ைிபசாரம் பபான்ற பழங்குடி இை ைக்கள்

வாழும் ைாநிலங்களுக்காை நிர்வாக முமற.
சிறப்புப் நபரும்பான்மை - Special Majority
* அரசியலமைப்பின் நபரும்பாலாை பிரிவுகமள மூன்றில் இரு பங்குக்குக்

குமறயாைல் உறுப்பிைர்கள் ஆஜராகி வாக்களித்துப் நபரும்பான்மை ஆதரவுடன்,
பாராளுைன்றம் திருத்த இயலும்.
Special Majority with Ratification of States
* ஒரு சில விஷயங்களில் ைட்டும் அதாவது, 7-வது அட்டவமணயில் இடம் நபற்றுள்ள
பட்டியல்கள் சம்ைந்தைாைமவ, பாராளுைன்றத்தில் ைாநிலங்களுக்குப்

பிரதிநிதித்துவம் ைற்றும் ஷரத்து 368-ன் அம்சங்கள், குடியரசுத் தமலவர் பதர்தல்
முமற, ஒன்றியத்தின் நிர்வாக அதிகாரத்மத ைாநிலங்கள் ைாது அதிகப்படுத்துதல்,
உச்சநீ திைன்றம் ைற்றும் உயர்நீ திைன்றங்கள், ஒன்றியத்திற்கும்

ைாநிலங்களுக்கிமடபயயாை சட்டைியற்றும் அதிகாரங்களில் பங்கிடு நசய்தல்,

பபான்றவற்மறத் திருத்த மூன்றில் இரு பங்கு உறுப்பிைர்களின் ஆதரவும், பாதிக்கும்
குமறயாத ைாநிலங்களின் சட்டப்பபரமவகள் ஏற்பளிப்பும் அவசியைாகிறது.

கண்டைத் தீர்ைாைம் - Censure Motion
* கண்டைத் தீர்ைாைம் (Censure Motion) என்பது எதிர்க்கட்சிகளால் பலாக்சமபயில்
நகாண்டுவரப்படும் தீரைாைம் ஆகும். கண்டைத் தீர்ைாைம் பலாக்சமபயில்
நிமறபவற்றப்பட்டால், Council of Ministers ைிக விமரவில் பலாக்சமபயின்
நம்பிக்மகமயப் நபற்றாக பவண்டும்.
* ஒரு பண ைபசாதா அல்லது குடியரசுத் தமலவரின் உமர ைீ தாை நன்றி நவிலல்
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தீர்ைாைம் (Money Bill or the Vote of Thanks to the President) ஆகியமவ பலாக்சமபயில்
பதாற்கடிக்கப்பட்டால், அப்பபாதும் பலாக்சமபயின் ைம்பிக்மகமய நபற்றுள்ளமத
நிரூபிக்க பவண்டும்.
* கண்டைத் தீர்ைாைம் என்பது நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைத்திலிருந்து (No-Confidence
Motion) முற்றிலும் ைாறுபட்டது. நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைத்தின்பபாது அதற்காை
காரணம் ஏதும் குறிப்பிடப்பட பவண்டியதில்மல.
* ஆைால் கண்டைத்தீர்ைாைத்தின்பபாது காரணம் அல்லது குற்றச்சாட்டுகள்
குறிப்பிடப்பட பவண்டும். அரசின் நகாள்மக, திட்டம் அல்லது இதர

விஷயங்களுக்காக ஒரு தைி அமைச்சர் அல்லது அமைச்சர் குழு, அல்லது

ஒட்டுநைாத்த அமைச்சரமவ ைீ பதா கண்டைத் தீர்ைாைம் நகாண்டு வரப்படலாம்.
* நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைத்மத இராஜ்யசமபயில் நகாண்டு வர இயலாது.
ஆைால் கண்டத் தீர்ைாைத்மத இராஜ்யசமபயிலும் புகுத்த இயலும்.

* நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைம் நிமறபவற்றப்பட்டால், ஒட்டுநைாத்த அரசும்
கமலந்துவிடும். ஆைால் கண்டைத் தார்ைாைம் நிமறபவற்றப்பட்டால்,

கண்டைத்துக்குரிய அமைச்சர் அல்லது நபர்கள் ைட்டும் பதவி இழக்க பநரிடும்.
* நம்பிக்மகயில்லாத் தீரிைாைத்மதக் நகாண்டு வர சபாநாயகரின் அனுைதி அவசியம்
பதமவ. ஆைால் அத்தமகய அனுைதி ஏதும் கண்டைத் தீர்ைாைத்திற்கு
பதமவயில்மல.

பாராளுைன்றக் குழுக்கள்
* நம் அரசியலமைப்பு பாராளுைன்றக் குழுக்கமளப் பற்றி எந்த ஒரு பகுதியிலும்
தைிபய குறிப்பிடவில்மல.

* எைினும் பல ஷரத்துக்களில் இது பற்றிப் பரவலாகக் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளை.
பாராளுைன்றக் குழுக்கமளக் கீ ழ்வருைாறு வமரயறுக்கலாம்.
* சபாநாயகர் அல்லது அமவத் தமலவரால் (Speaker or Chairman)

நியைிக்கப்படத்தக்கதாகபவா, அல்லது சமப உறுப்பிைர்களால்
பதர்ந்நதடுக்கப்படுவதாகபவா இருக்கிறது.
* சபாநாயகர் அல்லது அமவத்தலாவரின் கீ ழ் நசயல்படுகிறது.
* சமபயிபலா அல்லது சபாநாயகர் அல்லது அமவத் தமலவரிடபைா தைது
அறிக்மகமய சைர்ப்பிக்கிறது.

* பலாக் சமபக்நகை தைி நசயலகத்மதயும், இராஜ்ய சமபக்நகை தைி
நசயலகத்மதயும் (Secretariat) நபற்றுள்ளது.
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* நைாத்தத்தில் பாராளுைன்றத்தின் இரு சமபகளிலும், 45 நிமலப்புக் குழுக்கள் (Standing
Committees) உள்ளை.
* இவற்றில் 24 குழுக்கள் இமண நிமலக் குழுக்கள் (Joint Standing Committees) ஆகும்.
* இவற்மறத் தவிர 21 தைித்த நிமலக் குழுக்களும் இடம் நபற்றுள்ளை.
* அதாவது 12 குழுக்கள் பலாக்சமபயிலும், 9 குழுக்கள் இராஜ்யசமபயிலும்
நசயல்படுகின்றை. துமற சார்ந்த கூட்டுக்குழுக்களின் (Department Related Standing Joint
Committees) எண்ணிக்மக 17 ஆகும்.

* இவற்றில் 11 குழுக்கள் பலாக்சமப நசயலகத்திலும், 6 குழுக்கள் இராஜ்ய சமப
நசயலகத்திலும் நசயல்படுகின்றை.
** இரு வமகயாை பாராளுைன்றக் குழுக்கள் உள்ளை. அமவ: 1. Standing Committees 2.
Adhoc Committees
* Standing Committees என்பமவ அவ்வப்பபாது ஒவ்நவாரு ஆண்டும், சபாநாயகர் அல்லது
அமவத்தமலவரால் நியைிக்கப்படும், அல்லது அமவத்தமலவரால் நியைிக்கப்படும்,
அல்லது சமபயால் பதர்வு நசய்யப்படும் நிரந்தரக் குழுக்கள் ஆகும்.

* ஆைால் Adhoc Committees என்பமவ சமபயாபலா அல்லது சமபத் தமலவராபலா,
குறிப்பிட்ட அறிக்மக அல்லது குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் குறித்து ஆய்வு நசய்து

அறிக்மக வழங்குவதற்காக பதமவப்படும் சையங்களில் ைட்டும் ஏற்படுத்தப்படும்
குழுக்கள் ஆகும்.

* இத்தமகய கூடுதல் குழுக்கள் (Adhoc Committees) அவற்றின் பணி முடிவமடந்தவுடன்
கமலந்துவிடும், அதாவது தற்காலிக குழுக்களாகபவ நசயல்படும்.
** சில முக்கியக் குழுக்களும், அக்குழுக்களின் நைாத்த உறுப்பிைர்களின்
எண்ணிக்மக (அமடப்புக்குள்) கீ ழ்கண்டவாறு:
1. Business Advisory Committee (15)
2.. Committee on Estimates (30)
3. Committee on Government Assurances (15)
4. General Purpose Committee (22)
5. House Committee (12)
6. Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament (15)
7. Library Committee (9)
8. Committee on Privileges (15)
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9. Committee on Public Accounts (22)
10. Committee on Paper laid on the Table (15)
11. Committee on Petitions (15)
12. Committee on Public Undertakings (22)
13. Rules Committee (15)
14. Committee on Subordinate Legislation (15)
15. Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (30)
* ைதிப்பீட்டுக் குழுமவத் தவிர பிற அமைத்துக் குழுக்களில் இராஜ்ய சமப
உறுப்பிைர்களுக்கும் பங்கு உண்டு.

* அதாவது ைதிப்பீட்டுக் குழுவில் (Estimates Committee) முற்றிலும் பலாக்சமப
உறுப்பிைர்கள் ைட்டுபை பங்கு நபறுவர்.
* இராஜ்ய சமபயின் உறுப்பிைர்கள் ைற்ற குழுக்களில் நபாதுவாக் நைாத்த
உறுப்பிைர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்காக இருப்பர்.

* இத்தமகய உறுப்பிைர்கள் இராஜ்ய சமபயில் பதர்ந்நதடுக்கப்பட்டவர்களாகபவா
அல்லது இராஜ்யசமபத் தமலவரால் நிைிக்கப்படவர்களாகபவா இருப்பர்.

* அது பபாலபவ பலாக்சமப உறுப்பிைர்கள் பாராளுைன்றத்தின் அமைத்துக்
குழுக்களிலும் இடம் நபற்றிருப்பர்.
* நபாதுவாகக பலாக்சமப உறுப்பிைர்கள், ஒரு குழுவின் நைாத்த உறுப்பிைர்களில்
மூன்றில் இரு பங்காக இருப்பர்.

* இத்தமகய உறுப்பிைர்கள் பலாக்சமப உறுப்பிைர்களால்
பதர்ந்நதடுக்கப்பட்டவர்களாகபவா அல்லது சபாநாயகரால்
நியைிக்கப்பட்டவர்களாகபவா இருப்பர்.

* நபாதுவாக குழுவின் உறுப்பிைர்கள் ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு ைிகாத பதவிக்
காலத்மத உமடயவர்களாக இருப்பர்.
* நபாதுவாக அமைத்துக் கட்சிகளும் அவரவர்களின் பாராளுைன்ற
பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்பமடயில் குழுக்களில் இடம் நபற்றிருப்பர்.
* பாராளுைன்ற உறுப்பிைர்களுக்காை சம்பளம் ைற்றும் இதர படிகளுக்காை கூட்டுக்
குழுமவத் (Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament) தவிர பிற
பாராளுைன்றக் கழுக்களின் தமலவர்கமள, நபாதுவாக சபாநாயகர் அந்தந்த
குழுக்களின் உறுப்பிைர்களிலிருந்து நியைிக்கும் அதிகாரம் நபற்றுள்ளார்.
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* குழுவில் பலாக்சமப சபாநாயகபர உறுப்பிைராக இருந்தால், அவபர அக்குழுவின்
தமலவராகத் (Ex-officio Chairman) திகழ்வார்.
* பாராளுைன்ற உறுப்பிைர்களுக்காை சம்பளம் ைற்றும் இதர படிகளுக்காை கூட்டுக்
குழு அதற்காை தமலவமரத் தாபை பதர்ந்நதடுக்கிறது.
* நபாதுக் கணக்குக் குழுவின் தமலவமர, எதிர்க்கட்சி உறுப்பிைர்களிலிருந்து
சபாநாயகர் நியைிக்கிறார்.

** ைதிப்பீட்டுக் குழு - Committee on Estimates
* ைதிப்பீட்டுக் குழுவில் (Estimates Committee) நைாத்தம் 30 உறுப்பிைர்கள் இருப்பார்கள்.
அமைத்து உறுப்பிைர்களும் பலாக்சமபமயச் சார்ந்தவர்களாவர்.
* ஒவ்நவாரு ஆண்டும் இதன் உறுப்பிைர்கள் பலாக் சமபயிலிருந்து பதர்வு
நசய்யப்படுவர்.

* இக்குழு அரசின் நசலவுகமளக் கட்டுப்படுத்த உரிய ஆபலாசமைகமள ்ி்ளிக்கும்
குழுவாகும்.

* பைலும் இக்குழு ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகமய ஆய்ந்தறிந்து, பதமவயாை
ஆபலாசமைகமளயும், நபாருளாதார நிமலமய பைம்படுத்தும் உத்திகமளயும்,
நிர்வாக பைம்பாட்டுக்காை வழிமுமறகமளயும் நதரிவிக்க பவண்டும்.

* ைதிப்பீட்டுக் குழுவின் தமவவமர சபாநாயகர், அதன் உறுப்பிைர்களிலிருந்து
நியைிக்கிறார்.
* ஒரு அமைச்சர் இக்குழுவின் உறுப்பிைராக நசயலாற்ற இயலாது.
* ஒரு பவமள இக்குழுவின் உறுப்பிைர் ஒருவர், அமைச்சராக நியைிக்கப்பட

பநர்ந்தால், அவர் * அமைச்சராகப் பதவிபயற்றவுடன் அவரது ைதிப்பீட்டுக்குழு
உறுப்பிைர் பதவி நீ க்கப்நபறும். இக்குழு உறுப்பிைர்களின் பதவிக்காலம் ஒராண்டு
ஆகும்.

** நபாதுக் கணக்குக் குழு - Committee on Public Accounts
* நபாதுக் கணக்குக் குழுபவ Public Accounts Committee ைிகப்பழமையாை நிதிக் குழு
ஆகும்.
* இக்குழுவில் நைாத்தம் 22 உறுப்பிைர்கள், அதாவது பலாக்சமபயிலிருந்து 15
உறுப்பிைர்களும், இராஜ்ட சமபயிலிருந்து 7 உறுப்பிைர்களும் இடம் நபறுவர்.
* 1967-ம் ஆண்டு முதல் ைரபு அடிப்பமடயில் எதிர்க்கட்சியின் தமலவபர இக்குழுவின்
தமலவராக நியைிக்கப்பட்டு வருகிறார்.

For More Material Visit

WWW.IYACHAMY.COM

Downloaded From

www.iyachamy.com

* ைதிப்பீட்டுக் குழுவும், நபாதுக் கணக்குக் குழுவும் இரட்மடச் சபகாதரர்களாக
கருதப்படுவதுண்டு.
* காரணம் நபாதுக் கணக்குக் குழுவும், ைதிப்பீட்டுக் குழுவும் ஒன்மறநயான்று
சார்ந்பத பணிபுரிகின்றை.
* ைதிப்பீட்டுக் குழு அரசின் நபாதுச் நசலவுகமளப் பற்றி ஆராய்கிறது.
* ஆைால் நபாதுக் கணக்குக் குழு அத்தமகய நபாதுச் நசலவுகளின் கணக்குகமளப்
பற்றி ஆராய்கிறது.

* அதாவது பாராளுைன்றத்தின் அனுைதி நபற்று நசலவு நசய்யப்பட்ட பண் குறிப்பிட்ட
அந்தச் நசயலுக்காகத்தான் நசலவு நசய்யப்பட்டதா என்பது குறித்தும் ஆய்கிறது.
* பைலும் நபாதுக் கணக்குக் குழு இந்திய தணிக்மக அலுவலரின் (Comptroller and Auditor
- General) அறிக்மக குறித்தும் ஆய்வு நசய்கிறது.
** The Committee on Public Undertakings
* Public Undertakings Committee-ல் நைாத்தம் 22 உறுப்பிைர்கள், அதாவது பலாக்
சமபயிலிருந்து 15 உறுப்பிைர்களும், இராஜ்ய சமபயிலிருந்து 7 உறுப்பிைர்களும் இடம்
நபறுவர்.

* இக்குழுவின் தமலவமர பலாக்சமப உறுப்பிைர்களிலிருந்து, சபாநாயகபர
நியைிக்கிறார்.

* நபாது நிறுவைங்களின் அறிக்மககள், கணக்குகள், இந்திய தணிக்மக அலுவலரின்
நபாது நிறுவைங்கள் ைீ தாை அறிக்மக ஆகியவற்மறக் குறிப்பிட்ட

வமரமுமறகளுக்குட்பட்டு ஆய்வு நசய்வபத இக்குழுவின் தமலயாய பணியாகும்.
** கட்சித்தாவல் தமடச் சட்டம்
* 1985-ல் இந்திய அரசு கட்சித் தாவல் தமடச் சட்டத்மத நவளியிட்டது.10-வது
அட்டவமணயில் இது பற்றிய கருத்தம்சங்கள் இடம் நபற்றுள்ளை.
* பதர்தல் நவற்றி நபற்ற பிரதிநிதிகள் தைது கட்சிமய விட்டு, ஆளும் கட்சிக்கு
சுயலாபம் கருதி ைாறுவமதத் தடுக்கபவ இச்சட்டம் நகாண்டு வரப்பட்டது.

* இதன்படி மூன்றில் ஒரு பங்குக்குக் குமறவாை உறுப்பிைர்கள் கட்சிமய விட்டு
நவளிபயறிைால் அவர்கள் தைது பதவிமய இழக்க பநரிடும் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

** அரசியலமைப்பு ைறு ஆய்வு ஆமணயம்
* அரசியலமைப்மப ைறு ஆய்வு நசய்ய பவண்டுநைன்ற கருத்தாைது 1999-ம் ஆண்டு
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வாஜ்பாய் அரசு ைீ து நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைம் நிமற பவற்றப்பட்டு பதாற்கடித்த
பின் ைாற்று அரசு அமைக்க பதாற்கடிக்க எதிர்க்கட்சிகளால் முடியாைல் பபாை
சூழ்நிமல வலுப்நபற்றது.
* 1999-ல் வாஜ்பாய் அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரமவ அஇஅதிமுக வாபஸ்

நபற்றபபாது குடியரசுத் தமலவர் நாராயணன் வாஜ்பாய் அரமச நம்பிக்மக
வாக்நகடுப்பு பகாரியமதயும், எதிர்க்கட்சிகளால் ைாற்று அரசு அமைக்க முடியாைல்
பபாை பபாது 12-வது பலாக்சமபமய கமலத்துவிட அவர் பரிந்துமர நசய்ததும்
பலரால் விைர்சைம் நசய்யப்பட்டது.
* எைபவ தான் ைீ ண்டும் பதர்தல் நவற்றி நபற்று வந்த பதசிய ஜைநாயக முன்ைணி

அரசு நாட்டில் ஸ்திரத் தன்மைமய நிமல நாட்ட அரசியமலப்மப ைறு ஆய்வு நசய்ய
முடிவு நசய்து குழு ஒன்மற அமைத்தது.
* அரசியலமைப்பு ைறு ஆய்வுக் குழு தைது 2 ஆண்டு கால ஆய்வுப் பணிமய முடித்து
31.03.2013 அன்று தைது இறுதி அறிக்மகமய ைத்திய அரசிடன் தாக்கல் நசய்தது.
நான்கு நதாகுதிகள் நகாண்டதாக இருந்தது அந்த அறிக்மக.

பஞ்சாயத்துக்களின் அமைப்பு
* 73-வது ைற்றும் 74-வது அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டம் (1992)-ன் படி Part IX ைற்றும்
Part IX A ஆகிய இரு புதிய பகுதிகள் Parts பசர்க்கப்பட்டுள்ளை.

* இவற்றின்படி ஷரத்துக்கமளயும், 11 ைற்றும் 12 ஆகிய இரண்டு அட்டவமணகமளயும்
(Schedules) நாம் நபற்றிருக்கிபறாம்.
* 73-வது திருத்தச் சட்டம் பஞ்சாயத்துக்களுக்கும், 74-வது திருத்தச் சட்டம்

நகராட்சிகளுக்கும் (நகர்பாலிகா Nagarpalika) அரசியலமைப்பு ரீதியாை அங்கீ காரம்
வழங்குகின்றை.
* ஒவ்நவாரு ைாநிலத்திலும் கிராம், ைாவட்ட அளவிலும், இவற்றுக்கு இமடப்பட்ட
அளவிலும் பஞ்சாயத்துக்கள் நிறுவப்பட பவண்டும்.

* 20 இலட்சத்துக்கும் குமறவாை ைக்கள் நதாமக நகாண்ட ைாநிலைாக இருந்தால்
இமடப்பட்ட நிமலயிலாை பஞ்சாயத்து அமைப்பு பதமவயில்மல.
* ஒரு பஞ்சாயத்து கமலக்கப்பட்டால், 6 ைாதங்களுக்குள் ைீ ண்டும் பதர்தல்
நடத்தப்பட்டாக பவண்டும்.

* எல்லா பஞ்சாயத்துக்களிலும், நபண்கள், தாழ்த்தப்பட்ட சாதியிைர், தாழ்த்தப்பட்ட
பழங்குடியிைருக்கு இட ஒதுக்கீ டு நசய்யப்பட பவண்டும்.
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* ஒவ்நவாரு பஞ்சாயத்துக்கும் நசாந்த வரவு நசலவுத் திட்டம், வரிவிதிப்பு
அதிகாரங்கள் ைற்றும் அதன் அதிகார எல்மலக்குள் அடங்கக்கூடிய விஷயங்கள்
உண்டு.
* அந்தந்தப் பகுதிக்குள் பதமவயாை வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பபாடவும்,
நசயல்படுத்தவும் இயலும்.

* பஞ்சாயத்துத் பதர்தல்கமள நடத்துவதற்காக ஒவ்நவாரு ைாநிலத்திலும் ைாநிலத்
பதர்தல் ஆமணயர் ஒருவர் இருப்பார்.
* பஞ்சாயத்துக்களின் நபாருளாதார நிமலமயப் பற்றிக் கவைிக்க ஐந்து

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற ைாநில நிதி ஆமணயம் (State Finance Commission)
அமைக்கப்படும்.
* அபத பபால் 74-வது திருத்தச் சட்டத்தின்படி நகர் பாலிகா ைற்றும் நகர
பஞ்சாயத்துக்கள் அமைக்க வமக நசய்யப்பட்டது.

* இட ஒதுக்கீ டு, பதர்தல், வரிவிதிப்பு அதிகாரம், வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பைற்நகாள்ளல்,
நிதி ஆமணயம் அமைத்தல் பபான்ற அமைத்தும் நகர பஞ்சாயத்துக்காை 74-வது
திருத்தச் சட்டத்திலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளை.
* பஞ்சாயத்துக்களின் அமைப்பு முமறகள் ைாநிலத்திற்கு ைாநிலம் பவறுபடுகிறது.
பஞ்சாயத்து உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மகயும் ஐந்து முதல் ஒன்று வமர
அமைந்திருக்கிறது.
* உத்திரப்பிரபதசத்தில் பஞ்சாயத்து உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக 10 முதல் 31 வமர
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

* ஒரிசாவில் அதிகபட்ச எண்ணிக்மக 25 வமர உள்ளது. ைற்ற ைாநிலங்களில்

உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக 5 முதல் 15 வமர உள்ளை. இந்த எண்ணிக்மக
பஞ்சாயத்துக்களின் அளமவப் நபாறுத்து அமைந்திருக்கிறது.
* சில ைாநிலங்களில் பஞ்சாயத்து உறுப்பிைர் இடங்கள் தாழ்த்தப்பட்படாருக்கும்,
ைமல சாதியிைருக்கும், நபண்களுக்கும் ஒதுக்கப்படுகின்றை.

* இந்த இடங்கள் கூட்டு முமறயில் நிரப்பப்படுகின்றை. பஞ்சாயத்துக்களின்
தமலவர்கள் பநர்முகைாகபவா அல்லது ைமறமுகைாகபவா பதர்ந்நதடுக்கப்படுவர்.
* தைிழகத்தில் பஞ்சாயத்துத் தமலவர்கள் ைக்களால் பநரடியாகத்
பதர்ந்நதடுக்கப்படுகின்றைர்.

* நபரும்பான்மையாை பகுதிகளில் பஞ்சாயத்தின் பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும்.
* கர்நாடகா ைற்றும் பைற்கு வங்காளத்தில் பஞ்சாயத்துக்களின் பதவிக்காலம் 4
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ஆண்டுகள்.
* தைிழ்நாடு, உத்திரப்பிரபதசம், ைத்தியப்பிரபதசம் ஆகிய ைாநிலங்களில்
பஞ்சாயத்துக்களின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.

பஞ்சாயத்து சைிதி
* சைிதிகள் ஒவ்நவான்றும் இன்மறய தாலுகா அமைப்பிமைப் பபான்று அதாவது112
கிராைங்கமள உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளை.
* ஆைால், ஒவ்நவாரு அமைப்பிலும் அடங்கியிருக்கும் பஞ்சாயத்துக்களின்
எண்ணிக்மக ைாநிலத்துக்கு ைாநிலம் பவறுபட்டுள்ளது.
* சில இடங்கள் தாழ்த்தப்பட்படாருக்கு, ைமல சாதியிைருக்கு, நபண்களுக்கு
ஒதுக்கப்படுவது எல்லா ைாநிலங்களிலும் நபாதுவாைதாகும்.
* சட்டப்பபரமவ உறுப்பிைர்கள், பாராளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் ஆகிபயார் பஞ்சாயத்து

சைிதி அல்லது பஞ்சாயத்து யூைியன் குழுவில் பணித்துறமற சார்ந்த (Ex-Officio Members)
உறுப்பிைர்களாவர்.
* அவர்கள் இமண உறுப்பிைர்களாக இருந்து சைிதி அல்லது குழுவின் கூட்டங்களில்
கலந்துநகாள்வார்.

* ஆைால் அவர்களுக்கு தீர்ைாைங்களின் ைீ து வாக்களிக்கபவா அல்லது தமலவர்
பதர்தலில் பபாட்டியிடபவா உரிமை இல்மல.

* சில ைாநிலங்களில் பஞ்சாயத்து தமலவர்கள் பஞ்சாயத்து தமலவர்கள் பஞ்சாயத்து
சைிதியின் பணித்துமற சார்ந்த உறுப்பிைர்களாக இருப்பர். யூைியன் தமலவர்
பஞ்சாயத்துத் தமலவர்களால் பதர்ந்நதடுக்கப்படுவர்.

* பல ைாநிலங்களிலும், பஞ்சாயத்து சைிதி அல்லது பஞ்சாயத்து யூைியன் குழுவின்
ஈயுட்காலம் பஞ்சாயத்துக்களின் ஆயுட்காலத்மதப் பபான்பற அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
* கிராைப் பஞ்சாயத்துக்களின் பணிமுமறகமள 2 வமககளாகப் பரிகிகலாம்.

அமவயாவை: 1. கட்டாயைாை பணிகள்(Obligatory Services) 2. விருப்பத்திற்குரிய பணிகள்
(Optional Services)
* துப்பரவு, நபாது சுகாதாரம், வதிகளில்
ீ
விளக்கு வசதி, கிராைச் சாமலகள்

பைற்பார்மவ, பள்ளிகள், குடிநீ ர் விநிபயாகம் பபான்ற துமறப்பணிகள் பஞ்சாயத்து
ஆட்சியியல் பணிகளில் அடங்கும்.

* இமவ பஞ்சாயத்துக்களால் நசய்யப்பட பவண்டிய கட்டாயப் பணிகள் ஆகும்.
ைற்றமவ பஞ்சாயத்துக்களின் விருப்பப்படியாை பணிகள் ஆகும்.
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* சமூக நலன் குறித்த பணிகள், இடுகாடு பபான்றவற்மறப் பராைரித்தல், பிறப்பு

இறப்புக் கணக்குகமள பைற்நகாள்ளுதல், தாய்பசய் நல விடுதிகமள உருவாக்குதல்,
கால்நமடகளுக்காை குளங்கமள நவட்டுதல், குடும்ப நல திட்டங்கமளப் பரப்புதல்,
விவசாய வளர்ச்சி ஆகியமவ விருப்பப் பணிகளாகும்.
சாமலகள் அமைத்தல், நபாது ைாளிமககள் அமைத்தல், கிணறுகள் நவட்டுதல், நீ ர்த்
நதாட்டிகள் ஏற்படுத்தல், பள்ளிகள் நதாடங்குதல், பஞ்சாயத்து இல்லங்கள் கட்டுதல்,
நூலகங்கமள ஏற்படுத்துதல், படிப்பகங்கமள உருவாக்குதல், நீ ர்ப்பாசை வசதி

நசய்தல், கூட்டுப்பண்மணகள் ஏற்படுத்துதல் பபான்றமவ பஞ்சாயத்துக்களின்
முன்பைற்றச் நசயல்களில் அடங்கும்.
* பஞ்சாயத்து சைிதி அல்லது யூைியன் ஆகியவற்றின் பணிகள் சமுதாயத் நதாண்டு,
கல்வி, சுகாதாரம், துப்புறவு, சமூதாய நல்வாழ்வு, சாமலகள் ைற்றும் ைக்கள்

நல்வாழ்வுத் திட்டங்கள், நீ ர்பாசைத் திட்டங்கள், கூட்டுறவு முன்பைற்றம், கூட்டுறவுச்
சங்கங்களின் முன்பைற்றம், கடன் நகாடுத்தல், மகத்நதாழில், சிறுநதாழில், உற்பத்தித்
துமறகமள பைற்பார்மவயிடல், பயிற்சி முகாம்கமள ஏற்படுத்துதல்

பபான்றமவயாகும். பைற்குறிப்பிட்ட பணிகள் தவிர பவறு பிற பணிகமளயும் ைாநில
அரசு விரும்பிைால் பஞ்சாயத்து சைிதிகளிடம் ஒப்பமடக்கும் நியதி உண்டு.

உள்ளாட்சி அமைப்பு: அரசாங்கம் ைற்றும் நிர்வாகம்
* அரசியல் உரிமைக்காை இந்தியாவின் இமடவிடாத பபாராட்டக் காலத்தில்
பஞ்சாயத்து ஆட்சி முமற ஏற்படுத்தப்பட்டது.
* உரிமை நபற்ற பின்பு கிராை பஞ்சாயத்து முமற ஏற்படுத்தப்படவும் அவற்மற
முன்பைற்றச் நசய்யவும் நபரும் முயற்சிகள் பைற்நகாள்ளப்பட்டை.

* இந்திய அரசியலமைப்பில் பஞ்சாயத்து முமற பற்றிய அரசு நநறிமுமறக்

பகாட்பாட்டிமை ஏற்படுத்தியதன் மூலைாக பஞ்சாயத்து முமறக்கு நிமலயாை
சிறப்பிடம் நகாடுக்கப்பட்டது.
* ைாநிலங்கள் கிராை பஞ்சாயத்துக்கமள ஏற்படுத்த முயற்ச்சிக்க பவண்டும். அமவ
தன்ைாட்சி முமறயின் பகுதிகளாக சிறப்பாக இயங்குவதற்கு பதமவயாை

அதிகாரங்கமளயும், பைலாண்மை உரிமைகமளயும் அவற்றுக்கு வழங்க பவண்டும்
எை அரசியலமைப்பின் Art.40 கூறுகிறது.

* அரசிலமைப்பின் ஷரத்து 40, கருத்தளவில் ைட்டும் விட்டுவிடப்படாைல்,
நசயல்முமறக்குக் நகாண்டு வரப்பட்டது.
* 1959-ம் ஆண்டு பஞ்சாயத்து இராஜ்யம் நாட்டுப்புற சிற்றூர் வளர்ச்சிப் பணியுடன்
நதாடர்பு நகாண்டதாக இருந்தது.
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* அமவ நதாகுதி முன்பைற்றக் குழுவின்(Block Development Committee) இடம்
நபற்றிருந்தை. அமவ சமூக முன்பைற்றத் திட்டத்திற்கு (Community Development
Programme) ஆபலாசைா கூறுவதாகவும் அமைந்திருந்தை.
* ஆைால் 1959-க்குப் பின் அமவ பஞ்சாயத்துக்களின் திட்டங்கமளச்
நசயல்படுத்துவதில் முழுப் நபாறுப்பிமைப் நபற்றை.

* ைத்திய அரசாங்கம், 1959-ம் ஆண்டு, நபாருளாதார முன்பைற்றத்திற்காை
வழிமுமறகமளக் கூறவும், திறமைமயக் கண்காணிக்கவும், சமூக முன்பைற்றத்

திட்டத்திமை சிறப்பாக ைாற்றியமைக்க பவண்டிய ைவழிமுமறகமளக் கூறவும்,
அபஷாக் பைத்தா என்பவர் தமலமையில் குழு ஒன்மற நியைைம் நசய்தது.
* அக்குழு, நாட்டுப்புற ஸ்தல சுய ஆட்சிமுமற பற்ரிய மூன்று அடுக்குத் திட்டங்கமள
Three Tier System) பரிந்துமரத்தது.

* அத்திட்டம் ஜைநாயக அதிகாரப் குவிப்பற்ற முமற (Democratic Decentralization) எைப்
நபயரிடப்பட்டது.

* இதுபவ பஞ்சாயத்து இராஜ்யம் எைவும் ஆகியது. அபஷாக் பைத்தா குழுவின்
முக்கியப் பரிந்துமரகள் பின்வருைாறு:
* நாட்டுப்புறப் பகுதிளின் முன்பைற்றப்பணிகள் சம்ைந்தைாை பவமலகள், சட்டப்படி
அமைக்கப்பட்ட அமைப்பாை பஞ்சாயத்து(Panchayat Samiti) ஒப்பமடக்க பவண்டும்.

* பஞ்சாயத்து தமலவர்கள், நபண்கள், தாழ்த்தப்பட்படார் ஆகிபயார்களிடைிருந்து
பதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட கூட்டு உறுப்பிைர்கள் ஆகிபயார் அடங்கிய ஒரு அங்கைாக
அமைக்கப்பட பவண்டும்.

* ஒவ்நவாரு ைாநிலமும் அதற்காை பஞ்சாயத்துசைிதிமயத் பதர்ந்நதடுக்கும்

முமறமயக நகாண்டிருக்கிறது. அந்தத் நதாகுதிகளிலிருந்து பதர்ந்நதடுக்கப்படும்
பாராளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் பஞ்சாயத்து சைிதியின் இமண உறுப்பிைர்களாக இருக்க
பவண்டும்.

* ஒவ்நவாரு ைாவட்டத்திலும் உள்ள பஞ்சாயத்து சைிதிகளின் தமலவர்கள்,
சட்டப்பபரமவ உறுப்பிைர்கள், பாராளுைன்ற உறுப்பிைர்கள், சில கூட்டு உறுப்பிைர்கள்
ஆகிபயார் அடங்கிய ஜில்லா பரிஷத் ஒன்மற ஏற்படுத்த பவண்டும்.

* அவர்களுள் ஒரு தமலவமரத் பதர்ந்நதடுக்க பவண்டும். ைாவட்ட ஆட்சித்
தமலவரும் இந்த ஜில்லா பரிஷத்தில் ஒரு ஆபலாசமை கூறுகின்ற,

ஒருமுகப்படுத்துகின்ற, பைற்பார்மவ நசய்கின்ற அமைப்பாக இருக்க பவண்டும்.
* பஞ்சாயத்துக்களின் வரவு நசலவுத்திட்டங்கமளப் பஞ்சாயத்து சைிதி ஆய்வு நசய்ய
பவண்டும். பஞ்சாயத்து சைிதிகளின் வரவு நசலவுத் திட்டங்கமள ஜில்லா பரிஷத்
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ஆய்வு நசய்ய பவண்டும்.
* பஞ்சாயத்து சைிதியின் பணிகளில் பதசிய விரிவாக்கத் திட்டத்தால் நடத்தப்படும்
பணிகளும், ைாவட்ட ஆட்சிக் குழுவின் பணிகளும் அடங்கும்.

* பஞ்சாயத்து சைிதி சதந்திரைாை வருவாய்த் துமறமயக் நகாண்டு இயங்க
பவண்டும்.
* சமூக முன்பைற்றத் துமற அதிகாரிகள் (Block Development Officers) பஞ்சாயத்து

சைிதியின் நிர்வாக அதிகாரியாகவும், நசயலாளராகவும் பணியாற்ற பவண்டும்.
கிராைங்களில் பஞ்சாயத்துக்கள் முன்பைற்றப் பணிகளுக்காகப் பாடுபட பவண்டும்.
* இந்த அமைப்புக்கள் அமைத்தும் ைாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் இயங்க
பவண்டும். ைாநில அரசு இவ்வமைப்புக்கமள விலக்கி மவக்கும் அதிகாரம்
நபற்றிருக்க பவண்டும்.

* அபஷாக் பைத்தா அறிக்மக தமலசிறந்த அறிக்மக(Master Blue Print) எைவும்,

பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்தின் மபபிள் (Bible of Panchayat Raj) எைவும் அமழக்கப்பட்டது.
* முதன் முதலாக இராஜஸ்தான் ைாநிலத்திலும், பிறகு ஆந்திரப்பிரபதசத்திலும் தான்
ஜைநாயக அதிகாரக் குவிப்பற்ற முமற(Democratic Decentralization) ஏற்படுத்தப்பட்டது.
* 1963-ம் ஆண்டின் முடிவில் இந்தியாவின் நபரும்பான்மையாை ைாநிலங்களில்
பஞ்சாயத்து இராஜ்யம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

* பைத்தா குழுவின் அறிக்மகயின் பரிந்துமரயின்படி, நபருைாபான்மையாை
ைாநிலங்கள் மூன்றடுக்கு முமறபய பின்பற்றுகின்றை.

* குடியரசுத் தமலவமரப் பபான்று ைாநிலத்தின் தமலவர் ஆளுநர் ஆவார்,
* ைாநில ஆட்சி ஆளுநரின் நபயரிபலபய நமடநபறுகிறது.
* ைாநில அமைச்சரமவயின் ஆபலாசமைப்படி எல்லா விதைாை ஆட்சி
அதிகாரங்கமளயும் ஆளுநர் நசயல்படுத்துவார்.

* நபாதுவாக ஒவ்நவாரு ைாநிலமும் ஒரு ஆளுநமரக் நகாண்டிருக்க
பவண்டுநைன்றாலும், 7-வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் 1956-ன்படி ஒரு ஆளுநர்
ஒன்றுக்கு பைற்பட்ட ைாநிலங்களுக்கும் ஆளுநராக நியைிக்கப்படலாம்.

* ைாநில ஆளுநமர குடியரசுத் தமலவபர நியைிக்கிறார். இவரின் பதவிக்காலம் 5
ஆண்டுகள். எைினும் பதவிக்காலத்திற்கு முன்ைபர பதவிலிருந்து குடியரசுத்
தமலவரால் நீ க்கப்படலாம்.
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* குடியரசுத் தமலவர் விரும்புகிற வமரயில் ைட்டுபை ஆளுநர் பதவியில் இருப்பார்.
* குடியரசுத் தமலவரின் விருப்பத்மத நீ திைன்றங்களில் விசாரமணக்கு உட்படுத்த
இயலாது.

* ஒன்றிய அரசின் பிரதிநிதியாகபவ ஆளுநர் நசயல்படுகிறார்.
* ஆளுநரின் 5 ஆண்டு பதவிக்காலம் முடிவுற்ற பின்ைரும், அவமரத் நதாடர்ந்து பவறு
ஆளுநர் நியைிக்கப்படும் வமர, நதாடர்ந்து பதவி வகிக்க பகட்டுக்நகாள்ளப்படுவார்.

* ஆளுநமர ஒரு ைாநிலத்மதவிட்டு ைற்ற ைாநிலத்திற்கு ைாற்றுவதற்கும் குடியரசுத்
தமலவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஆளுநர் ைாத ஊதியைாக ரூ.1,10,000 நபறுகிறார்.
* ஆளுநரின் ஊதியம் அந்தந்த ைாநிலத்தின் ைாநில ஒருங்கிமணப்பு நிதியத்திலிருந்து
வாக்நகடுப்பின்றிபய வழங்கப்பட அரசியலமைப்பு வழி நசய்துள்ளது.

* ஆளுநரின் அதிகாரப்பூர்வைாை இருப்பிடம் இலவசைாக தரப்படுவதுடன், சட்டத்தின்
மூலம் நிர்ணயிக்கப்படும் இதர படிகளும் அவருக்கு வழங்கப்படும்.
* ஒருவர் ஆளுநராக நியைிக்கப்பட பவண்டுநைன்றால் அவர் இந்தியக்

குடிைகைாகவும், 35 வயது நியம்பியவராகவும் இருக்க பவண்டுநைன்று ஷரத்து 157
குறிப்பிடுகிறது.

* பாராளுைன்றம் அல்லது ைாநில சட்டபபரமவகளில், ஆளுநர் உறுப்பிைராக இருக்க
இயலாது. அப்படி ஏபதனும் ஒர் உறுப்பிைர் ஆளுநராக நியைிக்கப்பட்டால், அவர்

ஆளுநராகப் பதவிபயற்றுக் நகாண்ட நாளிலிருந்து, அவரது சட்டபபரமவ அல்லது
பாராளுைன்ற உறுப்பிைர் பதவிக்காை இடம் காலியாகிவிட்டதாக கருதப்படும்.
* ஊதியம் நபறும் பவறு எந்தப் பதவிமயயும் ஆளுநர் வகிக்க இயலாது.
* அரசியலமைப்பு ைாநில ஆளுநருக்நகன்று சில சிறப்பு பாதுகாப்பு அம்சங்கமள
ஏற்படுத்தியுள்ளது.

* அதன்படி ஒரு ைாநில ஆளுநர் தைது பதவிக்காலத்தில் பதவியின் காரணைாக
பைற்நகாண்ட எவ்வித நசயல்பாடுகள் குறித்தும் நீ திைன்றத்தின் விசாரமணக்கு
உட்படுத்தப்பட ைாட்டார்.

* பைலும் அவரது பதவிக்காலத்தின்பபாது அவர் ைீ து எந்தவித குற்றவியல்
நடவடிக்மககமளயும் பைற்நகாள்ள இயலாது.

* அது பபாலபவ அவரது பதவிக்காலத்தில் அவர் மகது நடவடிக்மககமள
பைற்நகாள்வதிலிருந்தும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளார்.
* உரிமையியல் நடவடிக்மககமள ஆளுநர் ைீ து பைற்நகாள்வதாக இருப்பின் அது
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குறித்த விவரங்கமள 2 ைாதங்களுக்கு முன்பாக ஆளுநருக்கு அறிவித்தல் பவண்டும்.

** ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் - பணிகள்:
* ஆட்சித்துமற அதிகாரங்கள் - Executive Powers
* ைாநிலத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் ஆளுநரின் அதிகாரம் ஆளுநரின் மகயிபலபய
உள்ளது. அந்த அதிகாரங்கமள அரசியலமைப்பில் நசால்லப்பட்டுள்ளது. அவபர
பநரிமடயாகபவா, தைக்குக் கீ ழுள்ள அதிகாரிகள் மூலைாகபவா நசயல்படுத்த
பவண்டும்.

* ைாநிலத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் என்பது அதன் சட்டைியற்றும் அதிகாரத்துடன்
பசர்ந்பத காணப்படும்.
* நபாதுப்பட்டியலில் உள்ள விசயங்கமளப் நபாறுத்தவமரயில் அரசியல்
சட்டத்தின்படி அல்லது பவறு ஏபதனும் சட்டத்தின்படி ஒன்றியத்திற்கு

அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டபத ைாநில நிர்வாகத்தின் அதிகாரம்
எைப்படும்.

* ைாநிலத்தின் அமைத்து நிர்வாகச் நசயல்களும் ஆளுநரின் நபயராபலபய
பைற்நகாள்ளப்படும்.

* ஜார்க்கண்ட, ைத்திய பிரபதசம் ைற்றும் ஒரிசா ஆகிய ைாநிலங்களில் பழங்குடி
ைக்களின் நலனுக்காக தைி அமைச்சகத்மத ஏற்படுத்துவதும் ஆளுநரின்
கடமையாகும்.

* ைாநிலத்தின் முதல்வமரயும், அவரது ஆபலாசமையின்படி பிற அமைச்சர்கமளயும்,
ைாநில ஆளுநபர நியைைம் நசய்கிறார்.
* அமைச்சர்கள் அமைவரும் ஆளுநர் விரும்பும் வமர பதவியில் நீ டிப்பார்கள்.
* ஆைால் அமைச்சரமவ ைாநில சட்டப்பபரமவக்குக் கூட்டுப் நபாறுப்புமடயதாக
உள்ளது.

* அதாவது சட்டப்பபரமவயின் நபரும்பான்மை உறுப்பிைர்களின்
ஆதரமவப்நபற்றவபர முதல்வராக நியைிக்கப்பட பவண்டும் என்றும், ைாநில

சட்டப்பபரமவயின் நம்பிக்மகமயப் நபற்றிருக்கும் வமர ைட்டுபை அமைச்சரமவ
பதவியில் நீ டிக்க இயலும் என்றும் இதற்குப் நபாருள்படும்.

* ைாநிலத்தின் நிர்வாகப் பணிகமள எளிதாக பைற்நகாள்ளவும், அமைச்ர்களிமடபய
நபாறுப்புக்கமள ஒதுக்கீ டு நசய்யவும், பதமவயாை விதிகமள ஆளுநர்
உருவாக்கலாம்.
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* ைாநில அட்வபகட் நஜைரல், ைாநில அரசுப் பணியாளர் பதர்வாமணயத்தின்
தமலவர் ைற்றும் உறுப்பிைர்கள், சார்நிமல நீ திைன்றங்களின் நீ திபதிகள், ைாவட்ட
நீ திபதிகள் ஆகிி்பயாமரயும் ஆளுநபர நியைைம் நசய்கிறார்.
* ைாநிலத்தில் சட்டைன்ற பைலமவ இருப்பின், அதன் உறுப்பிைர்களில் ஆறில் ஒரு

பங்கிைமர, இல்க்கியம், கமல, அறிவியல், கூட்டுறவு இயக்கம், சமூக பசமவ பபான்ற
துமறகளின் சிறப்பறிவும், பழுத்த அனுபவமும் வாய்ந்தவர்களில் இருந்து ஆளுநர்
நியைிக்க பவண்டும்.

* ஆங்கிபலா-இந்திய சமூகத்திைருக்கு சட்டப்பபரமவயில் பபாதிய பிரதிநிதித்துவம்
இல்மலநயன்றும், அதற்குப் பிரதிநிதித்துவம் பதமவநயன்று ஆளுநர் கருதிைால்,

அந்தச் சமூகத்தில் இருந்து ஒருவமர பபரமவக்கு ஆளுநர் நியைைம் நசய்யலாம் எை
ஷரத்து 333 கூறுகிறது.

** ஆளுநரின் சட்டத்துமற அதிகாரங்கள்:
* ைாநிலச் சட்டப்பபரமவயின் ஒரு ்ி்ங்கைாகபவ ஆளுநர் திகழ்கிறார்.
சட்டப்பபரமவயின் இரு அமவகமளயும்(பபரமவ,பைலமவ எை இரு அமவகள்
உள்ள ைாநிலங்களில்) கூடுைாறு ஆமணயிடுவதும், கூட்டத் நதாடமர முடித்து
மவப்பதும் ஆளுநபர ஆவார்.
* அவர் நிமைத்தால் பபரமவமயக் கமலத்து விட முடியும். ைாநில சட்டப்பபரமவ

உறுப்பிைர்களிமடபய அவர் உமரயாற்றுவதுடன், சட்டப்பபபரமவக்கு நசய்திகமளயும்
அனுப்ப ஆளுநர் அதிகாரம் நபற்றுள்ளார்.
* நபாதுத் பதர்தல் முடிந்தபின் நமடநபறும் முதல் கூடட்த்தில் ஆளுநர்
உமரயாற்றுகிறார்.

* அபத பபான்று ஒவ்நவாரு ஆண்டும் நமடநபறுகின்ற முதல் சட்டப்பபரமவ
கூட்டத்திலும் ஆளுநபர உமரயாற்றுவார்.

* பதமவப்படும்பபாது இரு அமவகமளயும் ஒன்றாகபவா, தைித்தைியாகபவா கூட்டி
உமர நிகழ்த்தவும் ஆளுநர் அதிகாரம் நபற்றுள்ளார்.
* சட்டப்பபரமவயின் இரு அமவகளிலும் ஒரு ைபசாதா நிமறபவற்றப்பட்டாலும்,
ஆளுநரின் ஒப்புதலின்றி அது சட்டைாகாது எை ஷரத்து 200 கூறுகிறது.
* அமவயில் ஒரு ைபசாதாமவ நிமறபவற்றிய பின்ைர், அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கலாம்
என்ற அமைச்சரமவயின் ஆபலாசமையுடன், அம்ைபசாதா ஆளுநருக்கு அனுப்பி
மவக்கப்படும்.

* அம்ைபசாதாவுக்கு ஆளுநர் தைது ஒப்புதமல அளிக்கலாம்.
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* ஒப்புதல் அளிக்காைல் நிறுத்தி மவக்கலாம்.
* குடியரசுத் தமலவரின் பரிசீலமைக்காக அதமை அனுப்பி மவக்கலாம்.
* பண ைபசாதாமவத் தவிர பவறு ைபசாதாவாக இருப்பின், ஆளுநர் தம்து

குருத்மதயும் கூறி, அந்த ைபசாதாமவப் பரிசீலமை நசய்யுைாறு அமைச்சரமவக்குத்
திருப்பி அனுப்பலாம்.

* ைபசாதாமவப் பற்றிச் சில தகவல்கள், விவரங்கள் பதமவநயைக் பகட்டு,
ைபசாதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிற ஆபலாசமைமய ைறுபரிசீலமை நசய்யுைாறு
அமைச்சரமவக்குத் திருப்பி அனுப்பலாம்.

* ஆளுநர் தைது கருத்மதக் கூறி ஒரு ைபசாதாமவ சட்டப்பபரமவக்குத் திருப்பி
அனுப்பிைால், அவருமடய கருத்தின்படி அந்த ைபசாதா பரிசீலிக்கப்பட்டு திருத்தங்கள்
பைற்நகாள்ளப்பட்படா, அல்லது திருத்தங்கள் பைற்நகாள்ளப்படாைபலா ைீ ண்டும்
நிமறபவற்றப்பட்டால், ஆளுநர் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்தாக பவண்டும்.
* சட்டப்பபரமவயின் சூட்டத்நதாடர், அல்லது பைமலமவ இருந்தால் இரு
அமவகளின் கூட்டத்நதாடர், நமடநபறாத காலத்தில், ஷரத்து 213-ன்படி ஆளுநர்
அவசரச் சட்டங்கமளப் பிறப்பிக்கலாம்.

* சட்டப்பபரமவ இயற்றி, ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்த சட்டங்கமளப் பபாலபவ, அவசரச்
சட்டங்களும் நசயல் வச்சுயுமடயமவ.
ீ
* எைினும், சட்டப்பபரமவயில் இயற்றப்படும் சட்டங்களுக்கு உள்ள அபத
கட்டுப்பாடுகள் அவசரச் சட்டங்களும் உள்ளை.

* எைபவ ஒரு ைபசாதாமவ அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு குடியரசுத் தமலவரின்
முன் ஒப்புதல் நபற பவண்டியிருப்பினும்
* ஒரு ைபசாதாவின் உள்ளடக்கத்மதப் நபாறுத்து அதமைக் குடியரசுத் தமலவரின்
பரிசீலிமைக்காக ஆளுநர் அனுப்ப பவண்டியிருப்பினும்

குடியரசுத் தமலவரின் ஒப்புதல் இல்லாைல் நசல்லுபடியாகாைல்

பபாய்விடக்கூடியதாக அம்ைபசாதா இருந்தாலும் இம்மூன்று இைங்களிலும்,
குடியரசுத் தமலவரின் உத்தரவின்றி, ஆளுநர் அவசரச் சட்டத்மதப் பிறப்பிக்க
இயலாது. ஆளுநர் பிறப்பிக்கும் அவசரச் சட்டங்கள் சட்டப்பபரமவ முன் (பைலமவ
இருப்பின் இரு அமவகளின் முன் மவக்கப்பட பவண்டும்)
* சட்டப்பபரமவ ைாண்டும் கூடியதும் 6 வாரங்களுக்குப் பின்ைர் அவசரச் சட்டம்
நசயலிழந்து விடும்.

* அதற்கு முன்ைபர அதமை நிராகரிக்கும் தீர்ைாைத்மத சட்டப்பபரமவ
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நிமறபவற்றிைால் அப்பபாபத அவசரச் சட்டம் நசயலற்றுப் பபாய்விடும். அவசரச்
சட்டத்மத எந்த பநரத்தில் பைண்டுைாைாலும் ஆளுநர் திரும்பப் நபற்றுக்
நகாள்ளலாம்.

உச்சநீ திைன்றம்
* உச்சநீ திைன்றம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு- 26 ஜைவரி 1950
* உச்சநீ திைன்றத்தின் அதிகார எல்மல - இந்தியா
* உச்சநீ திைன்றத்தின் அமைவிடம் - புதுதில்லி
* உச்சநீ திைன்றத்துக்காை அதிகாரைளிப்பு - இந்திய அரசியலமைப்பு
* உச்சநீ திைன்ற தீர்ப்புகளுக்காை பைல்மூமறயீடு - இந்தியக் குடியரசுத்
தமலவர்(தூக்கு தண்டமை உள்பட தண்டமைமய நீ க்க ைட்டும்.

* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகள் நியைை முமற - நிர்வாக பதர்வு (பகாட்பாடுகளுக்கு
உட்பட்டது)
* உச்சநீ திைன்றத்தின் குறிக்பகாளுமர - அறம் உள்ளவிடத்து நவற்றி உள்ளது.
* தற்பபாமதய உச்சநீ திைன்ற தமலமை நீ திபதி - பி.சதாசிவம். (19 ஜூமல 2013)
** உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகள் பதர்ந்நதடுக்கப்படுவதற்காை தகுதிகள்:
* இந்திய குடிைகைாக இருத்தல் பவண்டும்.
* நதாடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் ஒரு உயர்நீ திைன்றத்திபல அல்லது ஒன்றுக்கு பைற்பட்ட
உயர்நீ திைன்றங்களிபலா நீ திபதியாகப் பணியாற்றி இருத்தல் பவண்டும்.

* நதாடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் ஒரு உயர்நீ திைன்றத்திபலா அல்லது ஒன்றுக்கு பைற்பட்ட
உயர் நீ திைன்றங்களிபலா வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி இருத்தல் பவண்டும்.
* குடியரசுத் தமலவரின் கருத்தின்படி ஒரு சிறந்த நீ தித்துமற அறிஞராக இருத்தல்
பவண்டும்.
* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதியாக நியைிக்கப்படுவதற்கு குமறந்தபட்ச வயது வரம்பபா,
குறிப்பிட்ட கால வரம்பபா வமரயறுக்கப்படவில்மல.
* உச்சநீ திைன்ற ைீ திபதி தைது பதவிமய தைது 65 வயது நிமறவுற்றாபலா, அல்லது
குடியரசுத் தமலவருக்கு பதவி விலகல் கடிதம் அளிப்பதன் மூலைாகபவா, அல்லது

பாராளுைன்றத்தின் இரு சமபகளிலும் உள்ள நைாத்த உறுப்பிைர்களில் வந்திருந்து
வாக்களித்தவர்களின் மூன்றில் இரு பங்கு ஆதரவிைால் நிமறபவற்றப்பட்ட

தீர்ைான்த்தின் அடிப்பமடயிபலா பதவி நீ க்கம் நபறலாம் அல்லது இழக்கலாம்.
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* உச்சநீ திைன்ற தமலமை நீ திபதி காலியாைாபலா, அல்லது அவர் பணியாற்ற
இயலாத சூழ்நிமல உச்சநீ திைன்ற தமலமை நீ திபதியாக பவறு ஒருவமர
பணியைர்த்த அதிகாரம் நபற்றுள்ளார்.

* குடியரசுத் தமலவரின் முன் அனுைதி நபற்று, தற்காலிகைாக ஒய்வு நபற்ற
உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிமய, உச்சநீ திைன்ற நீ திபதியாக பணிபுரிய அமழக்கவும்
உச்சநீ திைன்ற தமலமை நீ திபதி அதிகாரம் நபற்றுள்ளார்.

* அது பபான்று பபாதிய நீ திபதிகள் இல்லாத சூழ்நிமலயில், உயர்நீ திைன்ற
நீ திபதியாக பணியாற்ற ஒருவமர, உச்சநீ திைன்றத்தின் கூடுதல் நீ திபதிமயக
தற்காலிகைாகப் பணியாற்றவும் வழி நசய்யப்பட்டுள்ளது.

* உச்சநீ திைன்ற ைற்றும் உயர்நீ திைன்ற நீ திபதிகமள குற்ற விசாரமண
நமடமுமறப்படுத்த குடியரசுத் தமலவருக்கு அளிக்கத்தக்க, பலாக்சமபயாக
இருப்பின் 100 உறுப்பிைர்களால் மகநயாப்பைிடப்பட்டு, சபாநாயகரால்

ஒப்பளிக்கப்பட்ட தீர்ைாைபைா, அல்லது இராஜ்ய சமபயாக இருப்பின் 50
உறுப்பிைர்களால் மகநயாப்பைிடப்பட்டு, தமலவரால் ஒப்பளிக்கப்பட்ட தீர்ைாைபைா
நிமறபவற்றப்பட பவண்டும்.

* அத்தீர்ைாைம் ைீ ன்று நபர்கள் நகாண்ட ஒரு குழுவிைால் (உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகள்
இருவர் ைற்றும் ஒரு நீ தித்துமற வல்லுநர்) விசாரிக்கப்படும்.
* அக்குழு, குற்றாவிசாரமணக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நீ திபதியின் திறமையின்மை
அல்லது தவறாை நடத்மதமய கண்டறிந்து உண்மைநயைக் கண்டால் சமபக்குப்
பரிந்துமரத்து அறிக்மக அளிப்பர்.

* அதன்பின்பு அத் தீர்ைாைம் குழுவின் அறிக்மகயுடன், டமபயில் புகுத்தப்படும்.
அத்தீர்ைாைம் பாராளுைன்றத்தின் இரு சமபகளிலும், நைாத்த உறுப்பிைர்களில்
வந்திருந்து வாக்களிப்பபாரில் மூன்றில் இரு பங்கு உறுப்பிைர்களின் ஆதரவு நபற்று
நிமறபவற்றப்பட்டால், பின்ைர் குடியரசுத் தமலவரின் ஒப்புதலுக்கு மவக்கப்படும்.
* இதன் பிறகு குடியரசுத் தமலவரின் சம்ைந்தப்பட்ட நீ திபதியின் பதவி நீ க்கத்மத
அறிவிப்பார்.
* 1991 - 93ல் ஆர்.இராைசாைி என்ற நீ திபதியின் ைீ து குற்றவிசாரமண நகாண்டு
வரப்பட்டு, குழு தைது அறிக்மகயில் குற்றத்மத உறுத்ப்படுத்தியது.

* எைினும், அப்பபாமதய பலாக்சமபயில் காங்கிரஸ் கட்சி வாக்நகடுப்பில் கலந்து
நகாள்ளைால் புறக்கணித்ததால், பபாதிய நபரும்பான்மையின்றி, குற்றவிசாரமணத்
தீர்ைாைம் பதால்விமயத் தழுவியது.

* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகளின் தைித்தியங்கு தன்மை உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகள்
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தன்ைிச்மசயாக நசயல்படுவதற்நகை சில நசயல்பாடுகமள அரசியலமைப்பு
நசயல்படுத்துகிறது. அமவ:
* உச்சநீ திைன்றத்தின் பிற நீ திபதிகமள நியைிக்கும்பபாது, உச்சநீ திைன்ற தமலமை
நீ திபதிமய ஆபலாசித்பத குடியரசுத் தமலவர் நசயல்பட பவண்டும்.
* ஒருமுமற நீ திபதியாக நியைிக்கப்பட்டுவிட்டால், அவர் திறமையின்மை, தவறாை

நடத்மத ஆகிய காரணங்களுக்காக ைட்டும் பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளிலும்
தைித்தைிபய மூன்றில் இரு பங்கு உறுப்பிைர்களின் நபரும்பான்மை ஆதரவுடன்

நிமறபவற்றப்பட்ட தீர்ைாைத்தின் மூலைாக ைட்டுபை, குடியரசுத் தமலவரால் பதவி
நீ க்கம் நசய்யப்பட பவண்டும்.
* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதியாக பதவி வகித்த பின்ைர், தைது ஒய்வுக் காலத்திற்குப் பிறகு
இந்தியாவின் எந்த நீ திைன்றத்திலும் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்ற அரசியலமைப்பு
தமட விதிக்கிறது. எைினும் உச்சநீ திைன்ற தமலமை நீ திபதியால் கூடுதல்
நீ திபதியாக நியைிக்கப்படுவமத இந்த விதி தமட நசய்யாது.
* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகளின் சம்பளம் ைற்றும் இதர படிகள் அமைத்தும் இந்திய

நதாகுப்பு நிதியத்தின் நசலவிைங்களிலிருந்து அளிக்கப்படுவதால், பாராளுைன்றத்தின்
வாக்நகடுப்பு பதமவயில்மல.
* பைலும் உச்சநீ திைன்ற நீ திபதிகளின் சம்பளம் ைற்றும் இதர படிகள் அமைத்தும், நிதி
நநருக்கடி நிமல தவிர பிற சையங்களில் குமறக்கப்பட இயலாது.

* உச்சநீ திைன்ற நீ திபதியின் நடத்மத ைற்றும் நசயல்பாடுகமள பாராளுைன்றத்தின்,

குற்ற விசாரமண தீர்ைாைம் நகாண்வரும் பநரம் தவிர பிற சையங்களில் விைர்சிக்க
இயலாது.

** உச்சநீ திைன்றத்தின் நீ திவரம்பு:
1.Original 2. Writ 3. Appellate 4. Advisory and 5. Revisory Jurisdictions.
** உண்மையாை நீ திவரம்பு அதிகாரம் - Original Jurisdiction
* உச்சநீ திைன்றத்தின் மூல வழக்கு விசாரமண வரம்பு என்பது நபாதுவாக கூட்டாட்சி
குறித்த விசயங்கமளக் குறித்த வழக்குகமள விசாரித்துத் தீர்ப்பளிக்கும்
அதிகாரைாகும்.

* இந்திய அரசாங்கத்திற்கும், ஒன்று அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட ைாநிலங்களுக்கும்
இமடபயயாை தகராறுகள்.

* ஒரு புறத்தில் இந்திய அரசும், ஒன்று அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட ைாநிலங்களுக்கும்
ைறுபுறத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட ைாநிலங்களுக்கும் இமடபயயாை

For More Material Visit

WWW.IYACHAMY.COM

Downloaded From

www.iyachamy.com

தகராறுகள்.
* இரண்டு அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட ைாநிலங்களுக்கு இமடபயயாை தகராறுகள்
ஆகிய மூன்று விதைாை வழக்குகளிலும் மூலவிசாரமண வரம்பு
உச்சநீ திைன்றத்திற்பக உண்டு.
* எைினும் 7வது திருத்தச் சட்டம் 1956-ன்படி, அைலில் இருக்கும் ஒர் உடன்படிக்மக
அல்லது ஒப்பந்தம் இந்த விசாரமண வரம்மப விலக்கியிருந்தால், அவற்றின்

காரணைாகத் பதான்றும் எந்தவிதைாை தகராறுக்கும் இந்த நீ திவரம்பு நபாருந்தாது.
* ைாநிலங்களுக்கு இமடபயயாை நதி நீ ர்த்தகராறுகள், நிதிக்கைிஷைின் ஆய்வுக்கு
விடப்பட்ட விஷயங்கள், ஒன்றியத்திற்கும் ைாநிலங்கதளுக்கும் இமடபய

சிலவமகயாை நசலவுகள், ஒய்வூதியங்கள் பபான்றவற்மற சரி நசய்து நகாள்வது
பபான்ற சில விசயங்களிலும் உச்சநீ திைன்றத்தின் மூலவழக்கு விசாரமண வரம்பு
நபாருந்தாது.

** ஆமண வழங்கும் நீ தி அதிகார வரம்பு - Writ Jurisdiction
* Art.32ன் படி தைிநபர்களின் அடிப்பமட உரிமைகள் ைீ றப்படுவது நதாடர்பாை
வழக்குகளிலும் மூல விசாரமண வரம்பு உச்சநீ திைன்றத்திற்கு உண்டு.
* அந்த உரிமைகமள நிமல நாட்டுவதற்காக உச்சநீ திைன்றம் பல்பவறு
நீ திப்பபராமணகமளப் பிறப்பிக்கலாம்.

* தன்னுமடய அடிப்பமட உரிமைகள் பாதிக்கப்படும்பபாது பநரிமடயாகபவ ஒருவர்
உச்சநீ திைன்றத்திமை அணுகலாம் என்பது நைது அரசியலமைப்பில் உள்ள தைிச்
சிறப்பாகும்.

* உச்சநீ திைன்றத்தின் இந்த பபராமண வழங்கும் அதிகாரத்மதப் நபாருத்தவமர, ஒரு
தைிநபர் பநரடியாக உச்சநீ திைன்றத்மத அணுகி அடிப்பமட உரிமைகளுக்காை

தீர்விமைப் நபற இயல்கிறது என்ற பநாக்கின் அடிப்பமடயில், இது மூல அதிகாரைாக
கருதப்படுகிறது.

* ஆைால் மூல அதிகாரம் என்பது முற்றிலும் கூட்டாட்சி குறித்த விசயங்கள் குறித்பத
ஆகும்.

** பைல்முமறயீட்டு அதிகார நீ திவரம்பு - Appellate Jurisdiction
* உச்சநீ திைன்றத்தின் பைல்முமறயீட்டு விசாரமண வரம்மபப் நபாருத்தவமர மூன்று
தமலப்புக்களில் காணப்படுகின்றை.
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* அரசியலமைப்பு சம்ைந்தப்பட்ட வழக்குகள், உரிமையியல் சம்ைந்தப்பட்ட
வழக்குகளில் ஒர் உயர்நீ திைன்றம் இறுதித் தீர்ப்பளிக்கும்பபாது, ஏபதனும் ஒர்
வழக்கில் அரசியலமைப்புக்கு விளக்கமுமரப்பதில், அமைத்துத் தரப்பிற்கும்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்ட விைா சம்ைந்தப்பட்டுள்ளது என்றும், அதமை
உச்சநீ திைன்றபை தீர்த்து மவக்க முடியும் என்றும் உயர்நீ திைன்றம் ஒரு

சான்றளித்தால், அவ்வழக்குப் பற்றி உச்சநீ தின்றத்தில் பைல் முமறயீடு நசய்யலாம்.
* உரிமையியல் (சிவில்) - ரூ.20000-க்கு பைற்பட்ட ைதிப்புமடய உரிமையியல்
வழக்குகளில் உயர்நீ திைன்றம், அவ்வழக்கிமை உச்சநீ திைன்றம்

விசாரிக்கத்தக்கநதன்று சான்றளித்தால், உச்சநீ திைன்றத்தில் அவ்வழக்குகள்
பைல்முமறயீட்டு விசாரமணக்கு எடுத்துக் நகாள்ளப்படும்.

* இமவ தவிர உச்சநீ தின்றத்தின் பைல்முமறயீட்டு விசாரமண வரம்மப
பாராளுைன்றம் விரிவுபடுத்த இயலும்.
குற்றவியல் (Criminal) - குற்றவியல் வழக்குகளில்
* ஒர் உயர்நீ திைன்றம், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவரின் விடுதமலத் தீர்ப்மப ைாற்றி
அவருக்கு ைரண தண்டமண அளித்தாலும்,

* உயர்நீ திைன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குக் கீ ழ் நிமலயில் உள்ள ஏபதனும்
நீ திைன்றத்திலிருக்கும் வழக்மகத் தைக்கு ைாற்றிக் நகாண்டு, அந்த வழக்கின்

விசாரமண முடிவில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ைரண தண்டமை அளித்தாலும்,
அந்தத்தீர்ப்புகமள எதிர்த்து உச்சநீ திைன்றத்தின் பைல் முமறயீடு நசய்யலாம்.
* ஒர் உயர்நீ திைன்றத்தில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட வழக்கு, உச்சநீ திைன்றத்தில் பைல்
முமறயீடு நசய்வதற்கு உகந்த வழக்கு என்று அந்த உயர்நீ திைன்றம் சான்றளித்தால்,
உயர்நீ திைன்றத்தின் தீர்ப்மப எதிர்த்து, உச்சநீ திைன்றத்தில் பைல் முமறயீடு
நசய்யலாம்.
** ஆபலாசமை வழங்கும் அதிகார நீ திவரம்பு - Advisory Jurisdiction
* Art.143-ன்படி ஆபலாசமை வழஹ்கும் நீ திவரம்மப உச்சநீ திைன்றம் நபற்றுள்ளது.
* நபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டம் நதாடர்பாை அல்லது நபாருண்மை

சம்ைந்தைாை விைாவுக்கு உச்சநீ திைன்றத்தின் உச்சநீ திைன்றத்தின் ஆபலாசமணமயப்
நபறுவது உசிதைாைது என்று குடியரசுத் தமலவர் கருதிைால், அவர்
உச்சநீ திைன்றத்தின் கருத்மதக் பகட்டறியலாம்.

* குடியரசுத் தமலவரிடைிருந்து அப்படிப்பட்ட நசய்தி உச்சநீ திைன்றத்திற்கு

அனுப்பப்பட்டால் நீ திைன்றமும் பதமவயாை விசாரமணகமள நடத்திய பின்ைர்
தைது கருத்துக்கமளக் குடியரசுத் தமலவருக்கு அறிவிக்கும்.
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அரசியலமைப்பு தீர்வு உரிமைகள் அமைந்திருப்பது - ஷரத்து 32
2. அரசியலமைப்மப திருத்துவதற்கு பாராளுைன்றத்தில் அதிகாரம் வழங்கும்
ஷரத்து - ஷரத்து 368

3. அரசியலமைப்மபத் திருத்தும் அதிகாரம் நபற்ற ஒபர அமைப்பு
பாராளுைன்றம்
4. நிறுத்திமவக்கப்பட இயலாத இரு ஷரத்துக்கள் - ஷரத்து 20 ைற்றும் 21
5. அவசர கால நநருக்கடி நிமலயின்பபாது தாைாகபவ நிறுத்திமவக்கப்படும்
அடிப்பமட உரிமை - ஷரத்து 19

6. வாக்களிப்பதற்காை வயது வரம்பு 18 என்று வாக்குரிமை அளிக்கும் ஷரத்து ஷரத்து 326
7. ஷரத்து 20 ைற்றும் 21 தவிர எந்த அடிப்பமட உரிமைமயயும் குடியரசுத்
தமலவர் நிறுத்தி மவக்க வழி நசய்யும் ஷரத்து - ஷரத்து 368

8. அடிப்பமட கடமைகள் என்பது அமைந்துள்ள ஷரத்து - ஷரத்து 51 A
9. 1948ல் நியைிக்கப்பட்ட ைாநிி்ல ைறுசீரமைப்புக் குழு - பஜ.வி.பி. கைிட்டி
10. 1947ல் நியைிக்கப்பட்ட ைாநில ைறுசீரமைப்புக் குழு எஸ்.பக.தார் கைிட்டி
11. ைாநிலங்கள் நைாழி அடிப்பமடயில் பிரிக்கப்படுகின்றை.
12. நசாத்துரிமை என்பது தற்பபாது அடிப்பமட உரிமை அல்ல, ஆைால் சட்ட
உரிமை

13. அடிப்பமட உரிமையிலிருந்து நசாத்துரிமை நீ க்கப்பட்ட ஆண்டு - 1978
14. நசாத்துரிமை 44 வது திருத்தத்தின்பபாது நீ க்கப்பட்டது. நசாத்துரிமை ,சட்ட உரிமை
300A ,1978-- Prabhu Tnpsc

15. தற்பபாது நசாத்துரிமை உள்ள ஷரத்து - ஷரத்து 300 A
16. நசாத்துரிமை நீ க்கப்பட்டபபாது இருந்த அரசு - ஜைதா அரசு
17. தைி அரசியலமைப்மப உமடய ஒபர ஒரு இந்திய ைாநிலம் - ஜம்மு
காஷ்ைீ ர்

18. அரசியலமைப்பின்படி பலாக்சமபயின் அதிகபட்ச உறுப்பிைர்களின்
எண்ணிக்மக - 552
19. அரசியலமைப்பின்படி இராஜ்யசமபக்காை உறுப்பிைர்களின் அதிகபட்ச
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எண்ணிக்மக - 250 (238+12)
20. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உள்ளடக்கியது - 3 அதிகாரப் பட்டியல்கள்
21. அரசியலமைப்பின் அடிப்பமட அம்சங்கமள திருத்தம் நசய்ய இயலாது
என்று குறிப்பிட்ட வழக்கு - பகசவாைந்த பாரதி வழக்கு

22. அரசு வழிகாட்டு நநறிமுமறக் பகாட்பாடுகள் எந்த நாட்டு
அரசியலமைப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது - அயர்லாந்து
23. அரசியலமைப்பின்படி பலாக்சமபக்கு அதிகபட்சைாக ைாநிலங்களிலிருந்து
பதர்வு நசய்யப்படும் உறுப்பிைர்களிி்ன் எண்ணிக்மக - 530

24. அரசியலமைப்பின்படி பலாக்சமபக்கு அதிகபட்சைாக யூைியன்
பிரபதசங்களில் இருந்து பதர்வு நசய்யப்படும் உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக 20
25. எஞ்சிய அதிகாரங்கள் அமைத்தும் ஒன்றியத்மதச் சார்ந்தமவ என்னும்
கருத்துப் படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து நபறப்பட்டது - கைடா
26. அமைச்சரமவயின் கூட்டுப்நபாறுப்பு என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு
அரசியலமைப்பிலிருந்து நபறப்பட்டது - இங்கிலாந்து

27. அடிப்பமட கடமைகள் பகுதி எந்த திருத்தத்தின்பபாது அரசியலமைப்புடன்
இமணக்கப்பட்டை - 42வது திருத்தம்(1976)

28. நதாடக்கத்தில் அரசியலமைப்பில் இருந்த அடிப்பமட கடமைகளின்
எண்ணிக்மக - 10
29. தற்பபாது அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்பமட கடமைகளின் எண்ணிக்மக 11
30. 30. 86வது திருத்தம்(2002) திருத்தத்தின்பபாது 11வது அடிப்பமட கடமை பசர்க்கப்பட்டது.
SWARAN SINGH COMMITTEE PARINTHURAIPADI. (Prabhu Tnpsc)

2.

31. அங்கீ கரிக்கப்பட்ட நைாழிகள் குறித்த அட்டவமண - 8வது அட்டவமண
32. அதிகாரப் பட்டியல்கள்(3 பட்டியல்கள்) குறித்த விவரம் அடங்கியுள்ள
அட்டவமண - 7வது அட்டவமண

33. ைாநிலங்களுக்காை இராஜ்ய சமப இடங்களின் எண்ணிக்மக குறித்த
விவரம் இடம் நபற்றுள்ள அட்டவமண - நான்காவது அட்டவமண
34. உறுதிநைாழிகள் இடம் நபற்றுள்ள அட்டவமண - மூன்றாவது அட்டவமண
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35. அமைத்து ைாநிலங்களின் நபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவமண முதலாம் அட்டவமண
36. பதவிப்பிரைாணங்கள் இடம் நபற்றுள்ள அட்டவமண - மூன்றாவது
அட்டவமண
37. ஸ்வரன் சிங் குழுவின் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில் அடிப்பமட கடமைகள்
இமணக்கப்பட்டை.

இந்திய பாராளுைன்றம்
1. இந்திய பாராளுைன்றம் - ைக்களமவ, ைாநிலங்களமவமயக்
நகாண்டிருக்கிறது
2. குடியுரிமை குறித்த சட்டங்கமள இயற்ற அதிகாரம் நபற்றுள்ள அமைப்பு பாராளுைன்றம்

3. புதிய ைாநிலங்கமள உருவாக்கவும், அதன் எல்மலகமள ைாற்றவும்
அதிகாரம் நபற்ற அமைப்பு - பாராளுைன்றம்
4. இந்திய பாராளுைன்றத்தின் பைலமவயின் தமலவர் - சைநிமல
முரண்படும்பபாது ைட்டும் வாக்களிப்பதில் உரிமை நபறுகிறார்

5. நம்பிக்மகயில்லா தீர்ைாைம் ைக்களமவயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட குமறந்த
பட்சம் - 50 உறுப்பிைர்களின் ஆதரவு பதமவ

6. ைக்களமவயின் தமலவர் - அமவயில் வாக்குகள் சைைாக இருக்கும் பபாது
வாக்களிக்க உரிமை நபற்றிருக்கிறார்.
7. இந்திய குடிைகனுக்கு அரசியலமைப்பு பரிகாரம் காணும் உரிமை 32 விதியின்
கீ ழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

8. பாராளுைன்ற உறுப்பிைர்களின் தகுதி பற்றிக் குறிப்பிடும் ஷரத்து - ஷரத்து
102
9. இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்மத - டாக்டர் அம்பபத்கார்
10. அரசிலமைப்பு தீர்வு உரிமைகள் என்பது - அடிப்பமட உரிமை
11. இந்தியா ஒரு ைதசார்பற்ற நாடு என்று குறிப்பிடுவது - முகவுமர
12. இந்திய அரசாங்க முமறயாைது - பாராளுைன்ற ஆட்சி முமற
13. மூன்று அதிகாரப் பட்டியல்களிலும் குறிப்பிடப்படாத எஞ்சிய அதிகார யார்
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வசமுள்ளது - பாராளுைன்றம்
14. பாராளுைன்றத்திி்ன் ைிகப்பழமையாை நிதிக்குழு - நபாதுக் கணக்குக் குழு
15. பாராளுைன்றத்தில் உள்ள இமணப்பு நிமலக் குழுக்களின் எண்ணிக்மக - 24
16. பாராளுைன்றத்தில் உள்ள நிமலப்புக் குழுக்களின் எண்ணிக்மக - 45
17. பாராளுைன்றத்தில் உள்ள தைித்த நிமலக் குழுக்களின் எண்ணிக்மக - 21
18. பாராளுைன்ற கூட்டத்நதாடர்களில் ைிகக் குறுகிய கூட்டத்நதாடர் குளிர்கால கூட்டத்நதாடர்

19. பாராளுைன்ற கூட்டத்நதாடர்களில் ைிக நீ ண்ட கூட்டத்நதாடர் - பட்நஜட்
கூட்டத்நதாடர்
20. பாராளுைன்றத்தின் இரு கூட்டங்களுக்கும் இமடயிலாை இமடநவளி
அதிகபட்சம் - 6 ைாதங்கள்

21. பாராளுைன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு சபாநாயகர் வராத சூழ்நிமலயில்
தமலவராக பணியாற்றுபவர் - துமண சபாநாயகர்
22. இந்தியாவின் முதல் நபண் பிரதைர் - இந்திராகாந்தி
23. பலாக் சமப உறுப்பிைர்களின் பதவிக்காலம் - 5 ஆண்டுகள்
24. அமைத்து இந்தியப் பணிகமளயும் உருவாக்கும் அதிகாரம் நபற்ற
பாராளுைன்ற சமப - இராஜ்யசமப

25. ைாநில பட்டியலில் பாராளுைன்றம் சட்டைியற்ற விரும்பிைால் அதற்கு

தீர்ைாைம் நிமறபவற்ற அதிகாரம் நபற்ற பாராளுைன்ற சமப - இராஜ்யசமப
26. பாராளுைன்றத்தின் இரு சமபக் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு தமலமை வகிப்பவர்
- சபாநாயகர்
27. பாராளுைன்றம் குமறந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு எத்தமை முமறயாவது
கூட்டப்பட பவண்டும் - 2 முமற

28. எந்த நீ திைன்றத்திலும் ஆஜராகவும், பாராளுைன்றத்தில் கலந்து நகாள்ளவும்
உரிமை நபற்றவர் - இந்திய அட்டர்ைி நஜைரல்
29. பாராளுைன்றத்தில் இடம் நபறும் நியைை உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக 14
30. ைக்களமவ ைற்றும் ைாநிலங்களமவக்காை இடங்கள் எந்த அடிப்பமடயில்
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நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளை - ைக்கள் நதாமக அடிப்பமடயில்
31. நாட்டின் உண்மையாை நிர்வாகம் உள்ள இடம் - ைத்திய அமைச்சரமவ
32. காபிநைட்டின் தமலவர் - பிரதைர்
33. ைத்திய அமைச்சரமவயின் தமலவர் - பிரதைர்
34. காபிநைட் என்பது - ைத்திய அமைச்சரமவயின் உள்ளங்கம்
35. ைக்களமவ அல்லது ைாநிலங்களமவயில் உறுப்பிைராக இல்லாத ஒருவர்
அமைச்சராக எத்தமை காலம் வமர நீ டிக்க இயலும் - 6 ைாதங்கள் வமர
36. அமைச்சரமவ எத்தமை தரப் பாகுபாடு உமடயது - மூன்று
37. அமைச்சரமவ என்பது எதற்கு கூட்டுப்நபாறுப்பு வாய்ந்ததாக உள்ளது பலாக்சமபக்கு
38. ஒரு பலாக் சமப உறுப்பிைர் தன் இராஜிநாைாக் கடிதத்மத யாரிடம் அளிக்க
பவண்டும் - சபாநாயகர்

39. நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைம் எந்த சமபயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட
பவண்டும் - பலாக்சமப
40. ைக்களால் பநரடியாகத் பதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர்கமளக் நகாண்ட
பாராளுைன்ற சமப - பலாக்சமப(ைக்களமவ)
41. பலாக்சமபயின் தமலவமரத் பதர்ந்நதடுப்பவர் - பலாக் சமப உறுப்பிைர்கள்
42. நதாடர்ந்து எத்தமை நாட்கள் வருமக தரவில்மலநயைில் ஒரு உறுப்பிைர்
பதவி காலியாைதாக அறிவிக்கப்படும் - 60 நாட்கள் (முன்ைறிவிப்பின்றி)
43. பண ைபசாதா என்று வமரயமற நசய்பவர் - சபாநாயகர்
44. பண ைபசாதா எந்த அமவயில் ைட்டுபை புகுத்தப்படும் - பலாக்சமப
45. பண ைபசாதாமவப் நபாறுத்தவமர இராஜ்யசமபக்காை கால வரம்பு - 14
நாட்கள்
46. பலாக்சமபயின் பதவிக்காலம் - 5 ஆண்டுகள்
47. பலாக்சமபயின் பதவிக்காலம் எந்த சையத்தின்பபாது நீ ட்டிக்கப்படலாம் பதசிய அவசரகால நநருக்கடி நிமலயின்பபாது

48. பலாக்சமபக்காை நியைை உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக - 2 (ஆங்கிபலா
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இந்தியர்கள்)
49. தற்பபாது பலாக்சமபயின் உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக - 545 (530+13+2)
50. 545 என்ற எண்ணிக்மக எந்த ஆண்டு வமர நமடமுமறயில் இருக்கும் - 2025
51. பலாக்சமப உறுப்பிைராவதற்குரிய குமறந்தபட்ச வயது வரம்பு - 25
52. பலாக்சமப உறுப்பிைராவதற்குரிய அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்மல.
53. இராஜ்யசமப உறுப்பிைராவதற்குரிய குமறந்தபட்ச வயது வரம்பு - 30
54. இராஜ்யசமபயின் தமலவமரத் பதர்ந்நதடுப்பவர்கள் - பலாக்சமப ைற்றும்
இராஜ்யசமப உறுப்பிைர்கள்
55. இராஜ்யசமபயில் உறுப்பிைர்கமளக் நகாண்டுள்ள இரு யூைியன்
பிரபதசங்கள் - தில்லி ைற்றும் பாண்டிச்பசரி
56. இராஜ்யசமபயின் பதவிக்காலம் - நிரந்தரைாைது
57. இராஜ்யசமப உறுப்பிைர்களின் பதவிக்காலம் - 6 ஆண்டுகள்
58. தற்பபாது நமடமுமறயில் உள்ள இமரஜ்யசமப உறுப்பிைர்களின்
எண்ணிக்மக - 245 (233+12)

59. ைாநில சட்டப்பபரமவ நகாண்ட இரு யூைியன் பிரபதசங்கள் - தில்லி
ைற்றும் பாண்டிச்பசரி
60. ஒரு ைபசாதாவுக்கு உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்மக - 3
61. ஒரு ைபசாதாவுக்கு உள்ள நிமலகளின் எண்ணிக்மக - 3
62. இருசமபக் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு வழி நசய்யும் ஷரத்து - ஷரத்து 108
63. பண ைபசாதா குறித்து குறிப்பிடும் ஷரத்து - ஷரத்து 110
64. பட்நஜட் என்பது - பண ைபசாதா
65. ைதிப்பீட்டுக் குழுவில் உள்ள உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக - 30
66. ைதிப்பீட்டுக் குழுவின் அமைத்து உறுப்பிைர்களும் பலாக்சமபமய
சார்ந்தவர்கள்.
67. ைதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பிைர்களின் பதவிக்காலம் - 1 ஆண்டு
68. நபாதுக் கணக்குக் குழுவின் நைாத்த உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்மக - 22
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உறுப்பிைர்கள்
69. நபாதுக் கணக்குக் குழுவில் உள்ள பலாக்சமப உறுப்பிைர்களின்
எண்ணிக்மக - 15

70. நபாதுக் கணக்கு குழுவில் உள்ள இராஜ்யசமப உறுப்பிைர்களின்
எண்ணிக்மக - 7
71. இரட்மடச் சபகாதரர்கள் என்று கருதப்படும் இரு குழுக்கள் - நபாதுக்
கணக்குக் குழு ைற்றும் ைதிப்பீட்டுக் குழு

72. அரசின் நபாதுச் நசலவுகமள ஆராயும் குழு - ைதிப்பீட்டுக் குழு
73. ைரபின் அடிப்பமடயில் எதிர்க்கட்சித் தமலவபர குழுவின் தமலவராக
பணியாற்றும் குழு - நபாதுக் கணக்கு குழு
74. நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைாைம் நகாண்டுவர பதமவயாை குமறந்தபட்ச
உறுப்பிைர்கள் - 50

75. இந்தியத் தணிக்மக அலுவலரின் அறிக்மகமய ஆய்வு நசய்யும் குழு நபாதுக் கணக்குக் குழு

76. நபாதுவாக பகள்வி பநரம் என்பது - காமல 11 முதல் 12 வமர
77. பூஜ்ய பநரம் என்பது - 12 முதல் 1 ைணி வமர
78. சமபயின் முதல் ஒரு ைணி பநரபை - பகள்வி பநரம்
79. நம்பிக்மகத் தீர்ைாைம் எந்த சமபயில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் - பலாக்சமப
80. பலாக்சமபயின் தமலவரா நசயல்படுபவர் - சபாநாயகர்
81. பலாக்சமப கூட்டங்கமள வழிநடத்திச் நசல்பவர் - சபாநாயகர்
82. பலாக்சமபயின் நபரும்பான்மை உறுப்பிைர்களின் ஆதரவு நபற்ற நபர் பிரதைர்
83. ைக்களமவ ைற்றும் ைாநிலங்களமவக்காை இடங்கள் எந்த அடிப்பமடயில்
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளை - ைக்கள் நதாமக அடிப்பமடயில்
84. பலாக்சமபயின் முதல் சபாநாயகர் - ஜி.வி.ைாவலங்கார்
85. ஆளுநர் பதவி முமற எந்த அம்சத்திலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது - 1935ம்
ஆண்டுச் சட்டம்
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86. 1995ல் நியைிக்கப்பட்ட ைாநில ைறுசீரமைப்புக் குழுவின் தமலவர் - ஃபாசல்
அலி
87. நியைை உறுப்பிைர்களுக்கு இல்லாத ஒபர உரிமை - வாக்குரிமை
(பாராளுைன்ற நசயல்பாடுகளில் வாக்களிக்க இயலாது)
88. காைன்நவல்த் குடியுரிமையில் இந்தியா இடம் நபற்றுள்ளது.
89. அடிப்பமடக் கடமைகமளக் நகாண்டுள்ள ைற்நறாரு நாடு - ஜப்பான்
90. 6 வயது முதல் 14 வயது வமரயிலாை சிறார்களுக்கு கல்வி அளிப்பது
நபற்பறாரின் கடமை என்பது - 11வது அடிப்பமட கடமை

91. ஒரு ைாநிலத்தில் அரசியலமைப்பு இயந்திரம் நசயல்படாத நிமலயில்
ஆட்சிமயக் கமலக்க வழி நசய்யும் அரசியலமைப்பு பிரிவு - ஷரத்து 356
92. இந்தியாவின் முதல் ைற்றும் தமலமை சட்ட அதிகாரியாக விளங்குபவர் இந்திய அட்டர்ைி நஜைரல்

93. இந்திய கணக்கு ைற்றும் தணிக்மகத் துமற அலுவலரின் ஒய்வுக்கால
வயது - 65 (அல்லது 6 ஆண்டுகள்)

94. இந்திய நதாகுப்பு நிதியின் பாதுகாவலன் - இந்திய கணக்கு ைற்றும்
தணிக்மகத் துமற அலுவலர்
95. இந்திய நபாதுப்பணத்தின் பாதுகாவலன் - இந்திய கணக்கு ைற்றும்
தணிக்மகத்துமற அலுவலர்

96. மைய அரசில் முதலாவது கூட்டணி அரசாங்கத்மத உருவாக்கியவர் நைாரார்ஜி பதசாய்
97. இந்திய அரசியல் அதிகாரத்தின் பிரதாை மூலம் - ைக்கள்
98. இந்தியக் கூட்டாட்சி ஏறத்தாழ எந்த நாட்டின் கூட்டாட்சிமய ஒத்திி்ருக்கிறது
- கைடா

99. கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பின் ைிக முக்கிய அம்சம் - அதிகார பங்கீ டு
100. இந்தியாவில் நமடமுமறயில் உள்ள குடியுரிமை - ஒற்மறக் குடியுரிமை

For More Material Visit
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