இந்ற அசறல் அமப்பு - தரடத்றட்டம்
இந்ற அசறல் அமப்தின் சறநப்தம்சங்கள் – இந்ற அசறல் அமப்தின் னரறு – அசறல்
றர் சமதபம், அசறல் சட்ட மவும் – அசறல் றர்சமத உறுப்திணர்கள் - அசறல்
அமப்தின் பனங்கள் – இந்ற அசறல் அமப்தின் உட்திரிவுகள் – இந்ற அசறல் அமப்தின்
அட்டமகள் – அடிப்தமட உரிமகள் – அடிப்தமட கடமகள் – இந்ற அசறல் அமப்தின் சறன
பக்கற த்துக்கள் – சறன பக்கற அசறல் சட்டத் றபேத்ங்கள் – குறு அசறல் அமப்பு –
ீறப்பதரமகள் – தரரளுன்நம் – பனரக்சதர – ரஜ்சதர – தரரளுன்ந தங்கள் – சதரரகர் –
குடிசுத் மனர் – தும குடிசுத் மனர் – திர் – ீறன்நங்கள் – அசறல் சட்ட
அமப்புகள் – அசறல் சட்டம் சரர அமப்புகள் – இந்ற அசறல் அமப்தின் தகுறகள் ற்றும்
அறல் அடங்கறபள்ப ிறகள்

இந்ற அசறனமப்தின் சறநப்தம்சங்கள்


இந்ற அசறனமப்பு உனகறபனப றக ீபரண ளப்தட்ட அசறனமப்பு (Lengthiest
Written Constitution)



இறுக்கரணபர (Rigid) அல்னது நகறழ்ரணபர (Flexible) அல்ன



கூட்டரட்சற றும் எற்மநரட்சற (Union of States) சறநப்புக் கூறுகபின் கனம



ரடரளுன்ந அமப்பு நகரண்ட அசு (Parliamentary From of Government)



அடிப்தமட உரிமகள் (Fundamental Rights)



அடிப்தமட கடமகள் (Fundamental Duties)



அசுக் நகரள்மகம றநசலுத்றச் நசல்லும் நநறபமநகள் (Directive Principles of State Policy)



ீறத்துமநின் சுந்றம் (Judiciary Independent)



ச்சரர்தின்ம (A Secular State)



எற்மநக் குடிபரிம (Single Citizenship)



து ந் அமணபேக்கும், ரக்கபிக்க உரிம (Universal Adult Franchise)



சறறுதரன்மபேக்கும் சறநப்பு ரசகங்கள்



சுந்றரண அமப்புகள் (Independent Bodies)



அசறமன திகடணம் (Emergency Provisions)

இந்ற அசறல் அமப்தின் னரறு
எளங்குபமநச் சட்டம் – 1773
திரிட்டிஸ் தரரளுன்நத்றல் றமநபற்நப்தட்ட இந் சட்டத்றல் இபேந்து ரன் இந்ற அசறல்
அமப்புச் சட்டத்றன் பல் அத்றரம் துங்குகறநது
இந் சட்டத்றன் பனம் கறக்கறந்றக் கம்நதணிின் றர்ரகம் பளமரக திரிட்டிஷ்
தரரளுன்நத்றன் கல ழ் நகரண்டு ப்தட்டது
ங்கரப கர்ணர் கல்கத்ர, தம்தரய், ற்றும் நட்ரஸ் ரஜரணிகபின் கர்ணரகவும்
றறக்கப்தட்டரர்
இந் சட்டத்றன் பனம் பல் கர்ணர் நஜணனரக றறக்கப்தட்டர் – ரன் பயஸ்டிங்ஸ்
கல்கத்ரில் உச்சீறன்நம் என்று உபேரக்கப்தட்டது. இந் உச்சீற ன்நத்றன் எப்புலுடன்
சட்டங்கள் இற்நவும், எளங்குபமந டடிக்மககள் டுக்கவும் கர்ணர் நஜணலுக்கு அறகரம்
ங்கப்தட்டது
திட்ஸ் இந்ற சட்டம் – 1784
1773 – எளங்குபமநச் சட்டத்ம பம்தடுத்தும் ித்றல் அமந்து. கம்நதணிின் றர்ரகத்ம
எபே ன்பமநக்குள் நகரண்டு ந்து
திடிட்டீஸ் அசறன் அமச்சர் எபேம மனரக நகரண்ட ஆறு உறுப்திணர் அடங்கற றர்ரகக்
கறட்டி அமக்கப்தட்டது
ரிதம் நரடர்தரண ிங்கள் அமணத்துப கம்நதணிின் Board of Directors – இன் அறகர
ம்புக்குள் நகரண்டு ப்தட்டது
தட்டச் சட்டம் – 1793
றர்ரகக் குள உறுப்திணர்கபின் சம்தபம் இந்ற பேரினறபேந்து ங்கப்தட்டது
சட்ட எளங்கு டடிக்மகில் மனிடும் அறகரம் ீறன்நங்களுக்கு ங்கப்தட்டது
தட்டச் சட்டம் – 1813
கறக்கறந்ற கம்நதணிின் கபதரக ிக உரிம படிவுக்கு ந்து
நட்ரஸ், தம்தரய், கல்கத்ர கவுன்சறல்கபின் அறகரம் ிரிவுப்தடுத்ப்தட்டது
உள்ளூர் ன்ணரட்சற அமப்புகளுக்கு ரி சூனறக்கும் உரிம
தட்டச் சட்டம் – 1833
றர்ரகக்குள உறுப்திணர்கபின் எப்புலுடன் பள இந்றரவுக்குரண சட்டம் இற்றும் அறகரம்
த்றக்குளவுக்கு ங்கப்தட்டது
கர்ணர் நஜணனறன் அசு பன் பனரக இந்ற அசு (Government of India) ன்று அமக்கப்தட்டது
அது றர்ரகக்குள இந்றக் குள (Indian Council) ண ங்கப்தட்டது

தட்டச் சட்டம் – 1853
கம்நதணி றர்ரகத்ம பம்தடுத்துது தற்நற கர்ணர் நஜணல் டல்நயபசற அபித் அநறக்மகின்
அடிப்தமடில் இந் சட்டம் உபேரணது
ங்கரபத்துக்நகண ணி கர்ணர் றணம் நசய்ப்தட்டது
கவுன்சறனறன் சட்ட ற்றும் றர்ரகச் நசல்தரடுகள் ணித்ணிப அமடரபம் கரப்தட்டண
கம்நதணி ஊறர்கள், ணி பதரட்டித் பர்வுகள் பனம் பர்வு நசய்ப்தட்டணர்
இந்றரில் கம்நதணிின் ஆட்சற உரிமம ப்பதரது பண்டுரணரலும் படிவுக்கு நகரண்டு
பேம் அறகரம் திரிட்டிஷ் தரரளுன்நத்றடம் ங்கப்தட்டது
இந்ற அசுச் சட்டம் – 1858
திரிட்டீஸ் அசறன் படி ஆட்சற இந்றரில் றமன நகரள்ப றகுத்து இந் சட்டப ஆகும்
1857 சறப்தரய் கனகத்மடுத்து இந்றரில் கடந் 250 ஆண்டுகபரக இங்கற ந் கறக்கறந்றக்
கம்நதணி கமனக்கப்தட்டது. ஆட்சற றர்ரகம் திரிட்டீஸ் படிரட்சறின் படிப் தரர்மின் கல ழ்
நகரண்டு ப்தட்டது
இக்கரனக்கட்டத்றல் மஸ்ரய் ஆக இபேந் கரணிங் திபு ன்தப திரிட்டன் படிரட்சறின் இந்
அநறிப்மத நபிிட்டரர்
1858 ஜணரி 11 இல் அனகரதரத் ர்தரர் பனம் நபிிடப்தட்ட கரரிின் இந் பதநறக்மக
கரசரசணம் ண அமக்கப்தட்டது
இமத் நரடர்ந்து இந்ற அலுல்கமப கணிப்தற்கரக இங்கறனரந்றல் இந்றரிற்கரண அசுச்
நசனர் (Secretary of State for India) ன்னும் எபே புற தி ற்தடுத்ப்தட்டது. இர் இங்கறனரந்து
அமச்சம உறுப்திணர்கபில் எபேரக இபேப்தரர்
இபேக்கு துமபுரி 15 உறுப்திணர்கள் நகரண்ட ஆட்சற ன்நம் (Council of India) அமக்கப்தட்டது.
இந் ன்நத்றல் 8 நதர் அசறன் உர் அறகரரிகள், ீ ம் உள்ப 7 பதர் தி இக்கும் கறக்கறந்ற
கம்நதணிின் இக்குர்கபரல் பர்வு நசய்ப்தட்டணர்
கர்ணர் நஜணல் ன்ந தி மஸ்ரய் (Governor-General and Viceroy) ன்ந நதர் ரற்நம்
நசய்ப்தட்டது. கர்ணர் நஜணனரக இபேந் கரணிங் திபுப ரட்டின் பல் மஸ்ரய். (இப
இந்றரின் கமடசற நஜணலும் கூட)
இந்ற ஆட்சறமப்தின் பள அறகரபம் கர்ணர் நஜணனறன் கல ழ் என்நறமக்கப்தட்டண. இர்
இந்ற நசனபேக்கு கட்டுப்தட்டர். இந்ற நசனபர திரிட்டிஷ் தரரளுன்நத்றன் கட்டுப்தரட்டுக்கு
உட்தட்டர்
இந்ற கவுன்சறல் சட்டம் – 1861
இந்ற அசறல் அமப்பு னரற்நறன் றக பக்கற மல் கல் இது
திரிட்டன் தரரளுன்நம் + இந்ற அசுச் நசனபர் + 15 பதர் அடங்கற இந்ற கவுன்சறல் குள +
கர்ணர் நஜணல் + க்சறக்குட்டீவ் கவுன்சறல் ன்று ஆட்சற றர்ரகம் எபே எளங்கு பமநக்குள்
நகரண்டு ப்தட்டது

நட்ரஸ், தம்தரய், ங்கரபம் ஆகற ரறனங்கபில் ணித்ணி சட்டன்நங்கள் ற்தடுத்ப்தட்டண
இந்ற கவுன்சறல் சட்டம் – 1892
பர்ல் பனம் சட்டசமத உறுப்திணர்கள் பர்வு நசய்ப்தடரிட்டரலும், இன் பனம் திரிட்டீஸ்
அசு மநபகரக பர்ல் பமநகமப அநறபகப்தடுத்றது
இந்ற சட்டசமத கவுன்சறனறன் ‘அறகரப்பூர் ற்ந உறுப்திணர்கள்’ (Non Official Members) ங்கரப
பசம்தர் ஆஃப் கரர்ஸ் ற்றும் ரகர சட்டசமத கவுன்சறல் ஆகறற்நரல் றணம்
நசய்ப்தட்டணர்
ரகரச் சட்டசமத கவுன்சறனறன் அறகரப்பூர்ற்ந உறுப்திணர்கள், தல்கமனக்ககங்கள், ரட்ட
ககங்கள், கரட்சறகள், ஜீ ன்ரர்கள் பதரன்ந ட்டர அமப்புகபரல் றறக்கப்தட்டணர்
இச்சட்டத்றன் பனம் பகரகபன, அீபரஷ் பகர்ஜற பதரன்ந இந்றர் சட்ட ன்நங்கபில் இடம்
நதற்று து கபேத்துக்கமப டுத்துக் கூந ரய்ப்பு ற்தட்டது
சறில் தி, த்ற அசுப் தி, ரகரப் தி, சரர்றமனப் தி ண பன்நரகப் திரிக்கப்தட்டது
இந்ற கவுன்சறல் சட்டம் – 1909
இது றண்படர-ரர்னற றுசலமப்பு (Minto – Morely Reform) ன்றும் அமக்கப்தடுகறநது. (றண்படர –
இந்ற மஸ்ரய்; ரர்னற – இந்றரவுக்கரண அசுச் நசனர்)
இன்தடி இந்ற சட்டசமதக் கவுன்சறனறன் அறகதட்ச உறுப்திணர் ண்ிக்மக ஆக 60 இனறபேந்து 16
உர்த்ப்தட்டது
அச தி சரர்புமடர்கபப அமின் நகப உறுப்திணர்கபரக இபேந்ணர் இற்கு பன்ணரல் .
குப்ர ற்றும் யீபசன் தில்கறரற ஆகற இபே இந்றர்கமப ரர்னற திபு அம.ஜற.பக
உறுப்திணர்கபரக றறத்றபேந்ரர்
இபேடன் நகப .சறன்யர சட்ட உறுப்திணரக றறக்கப்தட்டரர்.தி.சட்டப்தடி ஸ் 1909
உறுப்திணர்கபாரக என்தது பதர் இடம் நதற்நறபேந்ணர்
இறல் 27 உறுப்திணர்கள் பர்ல் பனம் பர்வு நசய்ப்தட்டரல் இந்றர்கள் மச்
சட்டன்நத்றலும் ரறனச் சட்டன்நத்றலும் அறகபில் இடம் நதற்நணர்
இஸ்னரறபேக்நகண பன் பனரக ணி திறறறத்தும் ங்கப்தட்டது
குப்புரரி திறறறத்தும் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. றன்படர திபுப குப்புரரி
திறறறத்துத்றன் ந்மரக கபேப்தடுகறநரர்
இந்ற அசுச் சட்டம் – 1915
இந்ற அசுச் சட்டங்கபின் மடபமநச் நசல்தரடுகமப எளங்கமத்து
இந்ற அசுச் சட்டம் – 1919
இது ரண்படகு-நசம்ஸ்பதரர்டு சலர் றபேத்ம் ணவும் அமக்கப்தடுகறநது (நசம்ஸ்பதரர்டு – மஸ்ரய்;
ரண்படகு – இந்றரவுக்கரண அசுச் நசனர்)
றர்ரக சறக்கரக இட்மட ஆட்சற பமந (Dyarchy) அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது

றர்ரக ிங்கள் த்ற ற்றும் ரகர ிங்கள் ண ணித் ணிரக்கப்தட்டண. த்ற
அசறன் படிக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் பேணப த்ற ிங்கள்
ரகர ிங்கள், றர்ரக சறக்கரக பல் பமநரக எதுக்கப்தட்ட துமநகள் (Reserved Subjects)
ன்றும், ரற்நப்தட்ட துமநகள் (Transferred Subjects) ன்றும் இண்டரக திரிக்கப்தட்டது
ரகர தட்நஜட் த்ற தட்நஜட்டினறபேந்து திரிக்கப்தட்டது
இந்ற சட்டசமத பன் பமநரக இண்டு அடுக்கு (Bi-Cameral) நகரண்டரக அமக்கப்தட்டது
பனம (Council of States) 60 உறுப்திணர்கள் நகரண்டது. இர்கபில் 34 பதர் பர்ல் பனம்
பர்ந்நடுக்கப்தட்டணர். கல ம (Legislative Assembly) சுரர் 144 உறுப்திணர்கள் நகரண்டது. இர்கபில் 104
பதர் பர்ல் பனம் பர்ந்நடுக்கப்தட்டணர்
பன் பனரக பர்ல் ஆமம் அமக்கப்தட்டது
மசன் கறன்
1919 ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்றன் நசல்தரடுகமப ஆரவும், றபேத்வும், எபே நதரறுப்தரண அசுக்கரண
றகரட்டு நநறபமநகள் குநறத்து கபேத்தும ங்கவும் திரிட்டீஸ் அசு இந் கறமண
அமத்து
இது ரல் குள அல்னது மசன் கறன் ணப்தட்டது. சர் ஜரர்ஜ் மசன் இக்கறணின் மனர்
இக்குளில் இபேந் ள உறுப்திணர்கபில் பேப இந்றர் இல்மன; அமணபேப பரப்திர்.
ணப 1927 இல் மடநதற்ந நட்ரஸ் கரங்கறஸ் ரரட்டில் இக்கறமண புநக்கிக்க
கரங்கறஸ் படிவு நசய்து
மசன் கறன் இண்டு பமந இந்றரிற்கு ிஜம் நசய்து (1928 – திப்ரி, ரர்ச்) ற்றும்
(1928 அக்படரதர் – 1929 ப்ல்)
மசன் பேமக றர்ப்பு பதரரட்டத்றல் தஞ்சரப் சறங்கம் ன்று அமக்கப்தடும் னரனர னஜதறரய்
னரகூரில் இநந்ரர்
இது ணது அநறக்மகம 1930 ப 27 இல் நபிிட்டது. இன் அடிப்தமடில் திரிட்டீஷ்
தரரளுன்நம் இந்ற அசுச் சட்டத்ம டிமத்து
பபே அநறக்மக - 1928
1927 டிசம்தரில் மடநதற்ந நட்ரஸ் கரங்கறஸ் ரரட்டில் றமநபற்நப்தட்ட ீர்ரணத்றன்
அடிப்தமடில் 1928, திப்ரி 12 ஆம் பற றல்னறில் எபே அமணத்துக் கட்சற ரரடு கூட்டப்தட்டது
இந் கூட்டத்றல் பரறனரல் பபே மனமில் ‘இந்ற அசறல் சட்டக் நகரள்மககள்’ தற்நற
படிவு நசய் எபே கறட்டி அமப்தது ண படிவு நசய்ப்தட்டது
பபே அநறக்மகின் பக்கற அம்சங்கள்
இந்றரவுக்கு நடரறணின் அந்ஸ்து; அர் சத்ம தின்தற்றும் சுந்றம்; த்ற அசறன் கல ழ்
சமத ற்றும் ரகர சட்டசமதக்கு கனப்பு ரக்கரபர்கபரல் பர்ந்நடுக்கப்தடும் உறுப்திணர்கள்;
இஸ்னரறபேக்நகண ணி இட எதுக்கல டு; து ந்பரர் ரக்குரிம; அடிப்தமட உரிமகள்
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அறகரபூர்ரக ங்கப்தட்ட இந் அநறக்மக, ள அத்றரங்கள், இண்டு அட்டமகள்,
பன்று தின்ணிமப்புகமப நகரண்டிபேந்து
24 தக்கம் நகரண்ட ரம் அத்றரத்றல் அசறல் சட்டமவு குநறத்து ிரிரண ிபக்கங்கள் இடம்
நதற்று இபேந்ண
இந் அநறக்மகம றரகரித் பஸ்லீம் லீக், 14 அம்சங்கள் நகரண்ட ஜறன்ணர அநறக்மகம ரக்கல்
நசய்து
இந்ற அசுச் சட்டம் – 1935
சுந்றத்துக்கு பந்ம இந்றரின் இறுற அசறல் சட்டம் இது. இந் சட்டம் 1937 ப்ல் என்று
பல் மடபமநப்தடுத்ப்தட்டது
இந் சட்டம் 321 திரிவுகமபபம் 10 அட்டமகமபபம் நகரண்டிபேந்து
ரகரங்கமபபம், இந்ற ரறனங்கமபபம் உள்படக்கற எபே கூட்டரட்சற அமப்தினரண அசுக்கு
இது தரிந்தும நசய்து. பள ன்ணரட்சற அறகரத்ம உறுறப்தடுத்றது
த்ற, ரகரங்களுக்கரண ஆட்சறன்ந அறகரங்கள் ணித்ணிரக திரிக்கப்தட்டண
த்ற சட்டன்நம் இண்டு அடுக்கு நகரண்டரக அமக்கப்தட்டது. சட்டன்நம் ற்றும்
சட்டக்கவுன்சறல்
றர்ரக சறக்கரக இந்ற தகுறகள் பன்று மககபரகப் திரிக்கப்தட்டண.
இச்சட்டத்றன் அடிப்தமடினரண பல் நதரதுத்பர்ல் 1937 இல் மடநதற்நது. கரங்கறஸ் அறுற
நதபேம்தரன்ம நதற்று ஆட்சற அமத்து. ஆணரல் இண்டரம் உனகப் பதரரில் இந்றரம
லுக்கட்டரரக இளத்துிட்ட திரிட்டணின் நசலுக்கு றர்ப்புத் நரிித்து 1939 இல் கரங்கறஸ்
அமச்சர்கள் அமணபேம் ரஜறணர நசய்ணர்
ஆகஸ்ட் அநறிப்பு – 1940
னறன்னறத்பர திபுரல் 1940, ஆகஸ்டு 08 ஆம் பற சறம்னரினறபேந்து நபிிடப்தட்ட அநறக்மக. இது
இந்றரவுக்கு நடரறணின் அந்ஸ்து ற்றும் ிகறரச்சர அடிப்தமடினரண எபே அசறல்
சட்டத்ம உபேரக்க அனுற ங்குது ஆகறற்மந உறுற நசய்து
இது மஸ்ரின் க்மறகுட்டீவ் கவுன்சறனறல் இந்ற உறுப்திணர்கமபபம் பசர்த்து அம
ிரிவுப்தடுத்துது; திரிட்டீஸ் இந்றர, ன்ணரட்சற தகுறகள் ஆகறற்நறன் உறுப்திணர்கமப
நகரண்ட பதரர் ஆபனரசமணக் கவுன்சறல் உபேரக்குல்; நடரறணின் குற ங்குற்கரண
பரக்கங்கள் ன்னும் பன்று அம்சங்கமப நகரண்டு இபேந்து
கறரிப்ஸ் றன் - 1942
இந்றரவுக்கு அறகர மகரற்நம் நசய்து நரடர்தரக எபே அசறல் றட்டத்ம குப்தற்கரக 1942
ரர்ச் 22 ஆம் பற இந்றர ந் குள இது. இன் மனர் ஸ்டரப் பதரர்டு கறரிப்ஸ்
இந் தூதுக்குளின் தரிந்துமகள் – 1) இந்ற க்கபரல் பர்ந்நடுக்கப்தடும் எபே அசறல் றர்
சமதரல் இந்றரவுக்கரண அசறல் சட்டத்ம உபேரக்குல்; 2) இந் அசறல் சட்டம்

இந்றரவுக்கு நடரறணின் அந்ஸ்து ங்கும்; 3) ரகரங்கள், இந்ற ரறனங்கள்
அமணத்மபம் இமத் எபே அகண்ட இந்ற பெணிமண உபேரக்குல்
கரந்றஜற இம றரனரண ங்கறின் கரனரரறரண கரபசரமன (A Post Dated Cheque of a Drawing Bank)
ன்று ர்ித்ரர்
பகதிணட் றன் றட்டம் – 1946
அட்னற மனமினரண திரிட்டிஷ் அசு நதத்ிக் னரன்ஸ், ஸ்டரஃபதரர்டு கறரிப்ஸ்,
.ி.அநனக்மரண்டர் ஆகறபரர் அடங்கற தூதுக்குளம அமத்து
இந்றரவுக்கு றக ிமில் சுந்றம் கறமடக்க உவுதும், எபே அசறல் றர் சமதம
உபேரக்குதுப இந் தூதுக்குளின் பரக்கம்
இஸ்னரறபேக்நகண ணி ரடு, ணி அசறல் றர் சமத ன்னும் பகரரிக்மகம இக்குள
றரகரித்து
இத்றட்டத்றன் அடிப்தமடில் அசறல் றர் சமதக்கு பர்ல்கள் மடநதற்நண. இமடுத்து
எபே இமடக்கரன அசு அமக்கப்தட்டது. 1946, நசப்டம்தர் 2 ஆம் பற பபே மனமினரண
இமடக்கரன அசு அறகரத்துக்கு ந்து
அசறல் றர் சமதின் பல் கூட்டம், 1946 டிசம்தர் 08 ஆம் பற துங்கறது. பஸ்லீம் லீக்
இறல் கனந்து நகரள்பில்மன
வுண்ட் பதட்டன் றட்டம்
இந்றரிடம் அறகரத்ம எப்தமடப்ததும், ரட்மட இண்டரக திப்ததுப வுண்ட் பதட்டன்
றட்டத்றன் பக்கற அம்சங்கபரகும். இது 1947 ஜீன் பன்நரம் பற திரிட்டீஷ் அசு நபிிட்ட எபே
அநறக்மகின் றரக எபே டித்ம நதற்நது
இந்றச் சுந்றச் சட்டம் – 1947
இந் சட்டத்றன் நரடர்ச்சறரக, இந்ற அசுச் சட்டம் 1935-இல் றபேத்ங்கள் நசய்ப்தட்டண.
ரட்டின் றர்கரன அசறல் அமப்பு சட்டங்கமப குப்தற்கரக எபே ற்கரனறக அசறல் றர்
சமத (Constituent Assembly) அமக்க படிவு நசய்ப்தட்டது
1947 ஜீன் 03 ஆம் பற திர் கறபநன்ட் அட்னற திரிட்டன் நதரது க்கள் சமதில் இந்றரம
இந்றர-தரகறஸ்ரன் ண இபே ணி ரடுகபரகப் திரிக்கும் றட்டத்ம அநறித்ரர்
இது 1947 ஜீமன 18 ஆம் பற இங்கறனரந்து ரகரரிின் மகநரப்தத்றற்கு தின்
சட்டரக்கப்தட்டது
நரடர்ந்து 1947 ஆகஸ்ட் 14 இல் தரகறஸ்ரனும், 1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்றரவும் சுந்றம்
நதற்நண
என்றுதட்ட இந்றரினறபேந்து 562 ன்ணர் ஆட்சறப் தகுறகபில் 532 ன்ணரட்சறப் தகுறகள் புற
சுந்ற இந்றரில் இடம் நதற்நறபேந்ண
இற்நறல் மயறரதரத், ஜீணரகத், கரஷ்ீ ர் ிர்ந் 529 ன்ணரட்சற தகுறகள் இந்றரவுடன்
இமந்ண

அசறல் றர் சமதபம் அசறல் சட்ட மவும்
பகதிணட் றபண இந்றரின் அசறல் அமப்புச் சட்டத்ம உபேரக்குற்கரக எபே அசறல்
றர்சமத அமக்க ற குத்து
அசறல் றர் சமதின் உறுப்திணர்கள் ரகர சட்டசமதகபினறபேந்து பர்ந்நடுக்கப்தட்டணர்
அசறல் றர் சமதின் நரத் உறுப்திணர்கள் 365. இறல் 93 பதர் இந்ற ரறனப் திறறறகள்,
மண 292 பதர் இந்ற ரகரங்கமப பசர்ந்ர்கள்
அசறல் றர் சமதின் பல் கூட்டம் 1946, டிசம்தர் 09 ஆம் பற மடநதற்நது. ஆணரல்
பஸ்லீம் லீக் கனந்து நகரள்பில்மன. சமதின் ற்கரனறக மனரக சச்சறணரந் சறன்யர
றறக்கப்தட்டரர்
நரடர்ந்து 1946, டிசம்தர் 11 இல் அசறல் றர் சமதின் றந்த் மனரக ரபஜந்ற
திசரத்தும், துமத் மனரக நயச்.பகர்ஜறபம் பர்ந்நடுக்கப்தட்டணர். இந்ற
அசறனமப்புக்குள ஆபனரசகர் தி..ன்.ரவ் றறக்கப்தட்டணர்
அசறல் றர் சமதக்கரண தரிந்தும ீர்ரணத்ம (Objective Resolution) ஜயர்னரல் பபே 1946,
டிசம்தர் 13 ஆம் பற இன் பல் கூட்டத்றல் நகரண்டு ந்ரர். இது தனத் ிரங்களுக்கும்
கனந்துமரடல்களுக்கும் படிில் 1947, ஜணரி 22 ஆம் பற ற்றுக்நகரள்பப்தட்டது
அசறல் சட்டத்ம டிமக்க டரக்டர் அம்பதத்கர் மனமினரண எபே மவுக் குள 1947,
ஆகஸ்ட் 29 ஆம் பற அமக்கப்தட்டது
அம்பதத்கர் மனமினரண மவுக் குள இந்றரவுக்கரண மவு அசறல் சட்டத்ம (Draft
Constitution of India) அசறல் றர் சமதத் மனரிடம் 1948, திப்ரி 21 ஆம் பற ங்கறது
இந்ற திரிிமணக்குப்தின் அசறல் றர்சமத உறுப்திணர் ண்ிக்மக 299 ஆக குமநந்து.
இர்கபில் 284 பதர் 1949, ம்தர் 26 ஆம் பற இந்ற அசறனமப்பு சட்டத்றன் இறுற டிம
அங்கல கரித்து மகநளத்றட்டணர்
குடிபரிம, பர்ல், ற்கரனறக தரரளுன்நம் ஆகற த்துக்கள் உடணடிரக அலுக்கு 1949,
ம்தர் 26 அன்று ந்ண
மண த்துக்கள் 1950, ஜணரி 26 ஆம் பற பல் அனறல் ந்ண. ணப ரன் இந்ற
அசறல் அமப்புச் சட்டம் மடபமநில் ந் ரள் அறகரப்பூர்ரக 1950, ஜணரி 26 ன்று
ங்கப்தடுகறநது
அசறல் றர் சமதத் மனர் – டரக்டர் ரபஜந்ற திசரத்
அசறனமப்புச் சட்டமவுக் குளத் மனர் – டரக்டர் அம்பதத்கர்
அசறல் சட்டத்துக்கு இறுற டிம் நகரடுக்க – 2 ஆண்டுகள், 11 ரம், 18 ரட்கள் திடித்ண
சுரர் 64 இனட்சம் பைதரய் நசனில் 60 ரடுகபின் அசறனமப்புகமப ஆய்வு நசய்து
உபேரக்கப்தட்டது. 114 ரட்கபில் ளற படிக்கப்தட்டது
1948, ம்தர் 4 – அமின் பல் ரசறப்பு; இது ந்து ரட்கள் மடநதற்நண

1949, அக்படரதர் 17 – இண்டரம் ரசறப்பு; 7653 றபேத்ங்களுக்கு சறதரரிசு நசய்ப்தட்டண. 2473 றபேத்த்
ீர்ரணங்கள் பதசற படிவு நசய்ப்தட்டண
1949, ம்தர் 14 – பன்நரது ரசறப்பு
இந்ற அசறனமப்மத உபேரக்க அசறல் றர் சமத 11 பமந கூடிது
அசறல் சட்டமில் மகநரப்தறட்ட நரத் உறுப்திணர்கள் – 284 பதர்
1949, ம்தர் 26 – அசறனமப்புச் சட்டம் ற்றுக்நகரள்பப்தட்டது
1950, ஜணரி 26 – அசறனமப்புச் சட்டம் மடபமநக்கு ந் ரள் (இச்சட்டம் நசல்தடுத்ப்தட்ட
றணப இந்ற குடிசு றணரக நகரண்டரடப்தடுகறநது)
அசறனமப்பு சட்டத்ம ன் மகப்தட பளதுரக ளறர் – திபம் நதயரரி பன்
சக்பமணர. இர் அசறனமப்பு சட்டத்ம ளற படிக்க ஆறு ர கரனம் ஆணது

அசறல் றர்சமத உறுப்திணர்கள்
டரக்டர்.தி.ஆர்.அம்பதத்கர், அஜய்ஃதரல்பக, ஜயர்னரல் பபே, சற.ரஜபகரதரனரச்சரரி, டரக்டர்.தரபு
ரபஜந்ற திசரத், சர்ரர் ல்னதரய் தட்படல், பக.ம்.பன்ற, புபேபரத்ம் ரவ்னங்கர், சந்ீப்
குரர் தட்படல், நபனரணர அபுல் கனரம் ஆசரத், சறரர திசரத் பகர்ஜற, பின் ஞ்சன் பகரஷ்,
தல்ந்த்ரய் பத்ர, ஃதிரங்க் ஆண்டணி (ஆங்கறபனர இந்ற உறுப்திணர்), ச்.தி.பரடி (தரர்சற
உறுப்திணர்), யபந்ற பகர்ஜற (திற்தடுத்ப்தட்ட சபர உறுப்திணர்), .தயதூர் குரங் 9கூர்க்கர
சபர உறுப்திணர்)
சறன பக்கற நதண் உறுப்திணர்கள்
சபரஜறணி ரபடு, யன்மர பத்ர, துர்கர தரய் பஷ்பக், ரஜ்குரரி அம்ரித் நகபர்,
ிஜநனட்சுற தண்டிட்
திதன ீறத்துமந ல்லுணர்கள்
அல்னரடி கறபேஷ்சரற ர், தணகல் சறம் ரவ், பக.ம்.பன்ற, கபஷ் ரவ்னங்கர்
மவுக்குள உறுப்திணர்கள்
டரக்டர்.தி.ஆர்.அம்பதத்கர் (மனர்), ன்.பகரதரனசரற ங்கரர், அல்னரடி கறபேஷ்சரற ர்,
டரக்டர்.பக.ம்.பன்ற, மசத் அகது சரதுல்னர, ன்.ரரவ் (தி.ல் றட்டர்க்கு தறனரக),
டி.டி.கறபேஷ்ரச்சரரி (டி.தி.நகய்த்ரனுக்கு தறனரக)
அசறல் றர் சமதின் அங்கல கரம்
பசறக் நகரடிம அங்கல கரித்து

1947 ஜீமன, 22

இந்ற அசறல் சட்டம் அங்கல கரிக்கப்தட்டது

1949 ம்தர், 26

பசற கல த்ம அங்கல கரித்து

1950 ஜணரி, 24

இந்ற அசறல் சட்டம் மடபமநில் ந்து

1950 ஜணரி, 26

பசறச் சறன்ணரக சறங்க பத்றமம அங்கல கரித்து

1950 ஜணரி, 26

பசறக் கரனண்டரக சக பேடத்ம அங்கல கரித்து

1957 ரர்ச் 22

பசறப் தநமரக ிமன அங்கல கரித்து

1963

பசற ினங்கரக புனறம அங்கல கரித்து

1973

பசற ீர்ரழ் உிரிரக கங்மக டரல்ஃதிமண அங்கல கரித்து

2009

பசற தரம்தரி ினங்கரக ரமணம அங்கல கரித்து

2010

அசறனமப்தின் பனங்கள்:
ரடுகபின் நதர்

டுத்ரபப்தட்ட பக்கற அம்சங்கள்

இங்கறனரந்து

தரரளுன்நம் – சட்டம் இற்றுல் – ணி குடிபரிம – த்ற அமச்சம

அநரிக்கர

அடிப்தமட உரிமகள் – குடிசு மனம ீக்குல் – சுந்றரண ீறத்துமந
– உச்சீறன்ந ீறதறகமப ீக்குல் – தும குடிசுத் மனர்

அர்னரந்து

அசுக்கு றகரட்டும் நநறபமநகள் – ரறனங்கபம உறுப்திணர் றணம் –

கணடர

கூட்டரட்சற பமநில் ஆபனரசமணில் உச்சீறன்நம்

ஆஸ்றபனறர

நதரதுப்தட்டில் – தரரளுன்நத்றல் உள்ப இபே அம கூட்டுத்நரடர்

நஜர்ணி

நபேக்கடி றமன – அடிப்தமட உரிமகள் த்து

ஷ்ர

அடிப்தமட கடமகள்

நன்ணரப்திரிக்கர

ரறனங்கபம உறுப்திணர் பர்ந்நடுத்ல் – அசறனமப்பு சட்டத்றபேத்ம்

திரன்ஸ்

குடிசு சுந்றரண சர் பகப்பும

ஜப்தரன்

சட்டத்ம அல்தடுத்துல்

குடிசு மனர் பர்ல்

இந்றச் சட்டங்களும், திரிட்டீஸ் இந்ற ஆட்சறரபர்களும்
றகழ்வு / சட்டம் / சலர்றபேத்ம்

ஆண்டு

மஸ்ரய் / கர்ணர் நஜணல்

றமனரண குடிபற்நம்

1793

கரன்ரனறஸ் திபு

உடன்கட்மட எறப்பு

1829

ில்னறம் நதண்டிங் திபு

சறில் சர்ிஸ் அநறபகம்

கரன்ரனறஸ் திபு

இந்றரில் ஆங்கறல் கல்ி

1835

ில்னறம் நதண்டிங் திபு

ஆபச் சட்டம்

1878

னறட்டன் திபு

உள்பரட்சற அமப்பு

1882

ன்பநர திபு

த்துரரி பமந

ன்பநர திபு

ங்கரபப் திரிிமண

1905

கர்சன் திபு

நபனட் சட்டம்

1919

நசம்ஸ்ஃபதரர்டு திபு

சறப்தரய் கனகம்

1857

கரணிங் திபு

கரரிின் திகடணம்

1858

கரணிங் திபு

நரறற்சரமன சட்டம்

1881

ரிப்தன் திபு

இந்ற கவுன்சறல் சட்டம்

1909

இண்டரம் றண்படர திபு

மனகம றல்னறக்கு ரற்றுல்

1911

இண்டரம் யரர்டிங் திபு

ரகரங்கபில் இட்மட ஆட்சற

1919

நசம்ஸ்ஃபதரர்டு திபு

ஜரனறன் ரனரதரக் தடுநகரமன

1919

நசம்ஸ்ஃபதரர்டு திபு

எத்துமரம இக்கம்

1919

நசம்ஸ்ஃபதரர்டு திபு

மசன் கறன்

1928

ில்னறம் நதண்டிங் திபு

பூ சுரஜ் ீர்ரணம் (னரகூர்)

1929

இர்ின் திபு

பல் ட்டபமஜ ரரடு

1930

இர்ின் திபு

இண்டரம் ட்டபமஜ ரரடு

1931

இர்ின் திபு

கம்பெணல் அரர்டு

1932

நல்னறங்டன் திபு

பூணர எப்தந்ம்

1932

நல்னறங்டன் திபு

பன்நரம் ட்டபமஜ ரரடு

1932

நல்னறங்டன் திபு

ணி ரக்கரபர்

1932

நல்னறங்டன் திபு

இந்ற அசுச் சட்டம்

1935

நல்னறங்டன் திபு

ரகர ன்ணரட்சற

1937

னறன்னறத்பர திபு

கறரிப்ஸ் குள

1942

னறன்னறத்பர திபு

நள்மபபண நபிபறு இக்கம்

1942

னறன்னறத்பர திபு

பகதிணட் றன்

1946

பல் திபு

இந்ற சுந்ற சட்டம்

1947

வுண்ட்பதட்டன் திபு

இந்ற திரிிமண

1947

வுண்ட்பதட்டன் திபு

இந்ற அசறல் அமப்தின் உட்திரிவுகள்
இந்ற தகுறகள், புற ரறனங்கள் உபேரக்குல், ரற்றுல் ஆகறம இந்ற
அசறமனமப்தின் ந் தகுறில் அமந்துள்பது? – தகுற I
இந்ற அசறனமப்தின் ந் தகுறில் இந்ற குடிபரிம தற்நற கூநப்தடுகறநது? – தகுற II
அடிப்தமட உரிமகள் தற்நற கூநப்தடும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற III
அசுக்கு றகரட்டும் நநறபமநகள் தற்நற ந் தகுறில் இந்ற அசறனமப்தில்
கூநப்தட்டுள்பது? – தகுற IV
அடிப்தமடக் கடமகள் தற்நற இந்ற அசறனமப்தின் ந் தகுறில் கூநப்தட்டுள்பது? – தகுற IV-A
த்ற அசறன் உட்திரிவுகமப தற்நறக் கூறும் இந்ற அசறனமப்தின் தகுற து? – தகுற V
ரறன அசறன் உட்திரிவுகமப தற்நறக் கூறும் இந்ற அசறனமப்தின் தகுற து? – தகுற VI
பெணின் திபசங்கள் தற்நறக் கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? - தகுற VIII
தஞ்சரத்து ரஜ் அமப்பு தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற IX
கரட்சறகள் அமப்பு தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற IX-A
தங்குடிிணர் தகுறகள் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற X
த்ற ரறன உநவுகள் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? - தகுற XI
பர்ல் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற XV
ஆட்சற நரறகள் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற XVII
அசறமன திகடணம் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற XVIII
அசறல் சட்டத்றபேத் பமநகள் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற XX
குமநந் கரன தட்டங்கள் அபித்ல் ற்றும் ீக்கப்தட்டம ஆகறற்மந தற்நற கூறும் இந்ற
அசறனமப்பு தகுற து? – தகுற XXII

இந்ற அசறல் அமப்தின் பக்கற அட்டமகள்
இந்ற அசறனமப்தின் ந் அட்டமில் ரறனங்கனமின் இடங்கமப ரறனங்களுக்கும்,
பெணின் திபசங்களுக்கும் எதுக்கல டு தற்நற கூநப்தட்டுள்பது? – ரன்கரது அட்டம
இந்ற அசறனமப்தின் ந் அட்டமில் தங்குடிிணப் தகுறகள், தங்குடிிண க்கபின்
றர்ரகம் ற்றும் கட்டுப்தரட்டு நரடர்தரண ிறகள் தற்நற கூநப்தட்டுள்பது? – ந்ரம் அட்டம
அசரம், பகனரர, றரிபுர, றபசரம் ஆகற ரறனங்கபில் உள்ப தங்குடிிணப் தகுறகபின்
றர்ரகம் நரடர்தரண ிறகள் தற்நற கூறும் அட்டம து? – ஆநரம் அட்டம
அசறல் அமப்தரல் அங்கல கரிக்கப்தட்ட நரறகள் தற்நற கூறும் இந்ற அசறனமப்தின்
அட்டம து? – ட்டரம் அட்டம
ஆம்தத்றல் அசறல் அமப்திணரல் ற்றுக்நகரள்பப்தட்ட நரறகள் த்மண? – 14
ற்பதரது அசறல் அமப்திணரல் அங்கல கரிக்கப்தட்டுள்ப நரறகள் த்மண? – 22
றனச்சலர்றபேத்ங்களுடன் நரடர்புமட சறன சட்டங்கள் ற்றும் ிறபமநகமப தற்நற கூறும்
அட்டம து? – என்தரது அட்டம
கட்சறத்ரல் மடச்சட்டத்ம தற்நற கூறும் அட்டம து? = தத்ரது அட்டம
தஞ்சரத் ரஜ் அமப்தின் திகமப கூறும் அட்டம து? – தறநணரன்நரம் அட்டம
கரட்சற அமப்தின் திகமப கூறும் அட்டம து? – தன்ணிநண்டரம் அட்டம
அசறல் அமப்புச் சட்டம் மடபமநில் பேம் பதரது த்மண அட்டமகள், த்மண
த்துக்கள், த்மண திரிவுகள் இபேந்ண? – 22 திரிவுகள் + 395 ஆர்ட்டிக்கள் + 8 அட்டமகள்
ற்பதரது அசறல் அமப்புச் சட்டத்றல் த்மண அட்டமகள், த்மண த்துக்கள், த்மண
திரிவுகள் இபேந்ண? – 25 திரிவுகள் + 448 ஆர்ட்டிக்கள் + 12 அட்டமகள்

அடிப்தமட உரிமகள்
இது தகுற 3 இல் அமந்துள்பது திரிவு 12 பல் 35 ம அடிப்தமட உரிமகள் தற்நறக் கூறுகறநது.
அடிப்தமட உரிமகள் ீ றும் நதரளது அற்மந ீறன்நங்களுக்கு டுத்துச் நசல்னனரம்
அடிப்தமட உரிமகபின் தரதுகரனன் – உச்சீறன்நம்
உச்சீறன்நம் ீற ஆமகள் / ீறப் பதரண்மகள் பனம் அடிப்தமட உரிமகமபப்
தரதுகரக்கறநது
அடிப்தமட உரிமகள் ீ நப்தட்டரல் ீறப் பதரண்மகள் (Writ) றரக ீர் ற நதறுதும் எபே
அடிப்தமட உரிம
அடிப்தமட உரிமகள் அசறனமப்தின் அடிப்தமட கட்டமப்தின் எபே தகுற

அடிப்தமட உரிமகமப ங்குது ரட்டின் நதரதுக்நகரள்மகரகும்
அடிப்தமட உரிமகள் பளமரணல்ன. அம ம்புகளுக்கு உட்தட்டது. சத்துக்கள் 31-A, 31-C, 33,
34, 358, 359 ஆகறம அடிப்தமட உரிமகள் ீ து ம்புகமப ிறக்கறன்நண
அடிப்தமட உரிமகள் ‘அசறனமப்தின் தூண்கள்’ பதரன்நது ன்று கூநறர் அம்பதத்கரர்
இது மடபமநக்கு பேம்நதரளது 7 உரிமகமப நதற்நறபேந்த்து ற்நதரளது நசரத்துரிம (44 து
சட்டத்றபேத்ம் 1978 ) ீக்கப்தட்டு ஆறு உரிமகமப நகரடுள்பது.
Art (12) அசு ன்தமண ிபக்குகறநது இன்தடி அசு ன்தது
1.

இந்ற அசரங்கம் ற்றும் தரரளுன்நம்

2.

ரறன அசரங்கம் ற்றும் சட்டன்நம்

3.

இந்ற ல்மனக்குள் உள்ப அமணத்து உள்ளுர் அமப்புகள்

4.

இந்ற அசரங்கத்றன் கட்டுப்தரட்டிற்குள் உள்ப அமணத்து அறகர அமப்புகள்
சத்து உரிம (திரிவு 14 பல் 18 ம)

1.

Art (14) சட்டத்றன் பன்அமணபேம் சம்.

2.

Art (15) சரற ச இண தரல் திநப்பு பறுதரடுகள் கரட்டத் மட.

3.

Art (16) பமனரய்ப்புகபில் அமணபேக்கும் ச உரிம..

4.

Art (16(4) அசு பமனகபில் தின்ங்கற குப்திணபேக்கரண இட எதுக்கல டு

5.

Art (17) ீண்டரம எறப்பு ீண்டரமச் சட்டம் (1955) தின்ணர் இதுப சறில் உரிமகள்
தரதுகரப்புச் சட்டம் (1976) ண ரற்நப்தட்டது.

6.

Art (18) தட்டங்கள் எறப்பு (ஆங்கறபனர் ந் தட்டங்கள் எறப்பு இந்ற அசரல் ங்கப்தடும்
தத்ம்பசன் பதரன்ந தட்டங்களும் இரணு தட்டங்கபரண தம்ர்ீ சக்ர பதரன்ந தட்டங்கள்
இபேக்கனரம்.
சுந்ற உரிம (திரிவு 19 பல் 22 ம)

1.

Art (19) பதச்சு ற்றும் கபேத்துரிம ஆபறன்நற அமறரக கூடும் உரிம சங்கம் பெணின்
அமக்கும் உரிம இந்றரில் ங்கும் நசல்ன உரிம இந்றரில் ங்கும் சறக்க உரிம
ந்த்த் நரறமனபம் நசய் உரிம ஆகறண ற்பதரது ணிணி சுந்ற உரிமகள்

2.

Art(20) குற்நங்களுக்கு ண்டமண அபிப்தறனறபேந்து தரதுகரப்பு ங்குகறநது.

3.

20(1) இவ்ரசகம் தின்ணர் இற்நப்தடும் சட்டத்றன் பன் பவுத்ன்ம தற்நறது எபே நசல்
குற்நநண ண்டிக்க கூடிநன்நரல் அப்பதரது நசனறலுள்ப சட்டத்ம ீ நறணரல் அன்நற
ண்டிக்கப்தட கூடரது.

4.

20(2) இட்மட இடர்தரடு (Double Jeopardy) எப குற்நத்றற்கரக என்றுக்கு பற்தட்ட பமந
ண்டிக்க கூடரது.

5.

20(3) ன்நசனரல் ரபண குற்நச்சரட்டிற்கு உட்தடுலுக்கரண மட.

6.

Art(21) உிர் ரழ்ல் ற்றும் ணிதர் சுந்றம்.உறுப்பு (20) ற்றும் (21) ல் உள்பமகமப
அச றமனில் பதரதும்
மக்க படிரது.

கூட திரிவு 359ன் தடி எர் ஆம பனம் இந் உரிமகமப றறுத்ற

7.

Art (21A) 6 பல் 14 ம உள்ப குந்மகளுக்கு இனச கட்டர கல்ி ங்கும் (86து
சட்டறபேத்றன் தடி இமக்கப்தட்டது.

8.

Art (22) மகது நசய்து கரனறல் மப்தறனறபேந்து தரதுகரப்பு.

9.

எபேரிடம் மகதுக்கரண கரங்கமப நரிிக்கபண்டும் அபேமட க்கநறஞபேடன்
கனந்ரபனரசறக்க அனுறக்கப் தடபண்டும் 24 ி பத்றற்குள் அபேகறலுள்ப குற்நில்
டுரிடம் பன்ணிமனப் தடுத் பண்டும்.

சுண்டலுக்கு றரண உரிம (திரிவு 23 பல் 24 ம)
1.

Art (23) சுண்டலுக்நகறரண தரதுகரப்பு சட்டிபரரக ணிர்கமப ிரதரம்
நசய்றனறபேந்து தரதுகரப்பு அபிக்கறநது.

2.

Art (24) 14 துக்குட்தட்ட சறறுர்கமப நரறற்சரமனகபிபனர சுங்கங்கபிபனர திந
அதரகரண நரறல்கபிபனர பமனக்கு அர்த்தும மட நசய்கறநது.
ச சுந்ற உரிம (திரிவு 25 பல் 28 ம)

1.

Art (25) ரபேம் ந் த்த்மபம் சுந்றரக ற்கவும் தின்தற்நவும் தப்தவும் உரிம.

2.

Art (26) ல்னர சத்பேம் ச ற்றும் அநறமன அமப்புகமப அமத்து அற்மந
றர்கறத்துக் நகரள்ப உரிம.

3.

Art (27) த்த்றமண பன்பணற்றுற்கு ரிநசலுத்துறனறபேந்து உரிம

4.

Art (28) பற்நறலும் அசரங்க றறில் நசல்தடும் கல்ி றறுணங்கபில் ச பதரமண
கூடரது ன்று கூறுகறநது.
கல்ி ற்றும் கனரச்சர உரிம (திரிவு 29 பல் 30 ம)

1.

Art (29) சறறுதரன்மிணர் னன் கரத்ல் ம்பமட நரற தண்தரடு ளத்து ஆகறற்மந
பதிக்கரத்ல்.

2.

Art (30) சறறுதரன்மிணர் கல்ி றறுணங்கள் ற்தடுத்ற றர்கறக்கவும் உரிமபிக்கறநது.

3.

Art (31) நசரத்துரிமம 44து சட்டறபேத்த்றன் பனம் 1978 ஆம் ஆண்டு ீக்கப்தட்டு திரிவு 300A
க்கு ரற்நப்தட்டது. ற்பதரது இது சரரண சட்ட உரிமரகும்.
அசறனமப்பு ீர்றகளுக்கரண உரிம

1.

Art (32) அசறனமப்தின் 3 து தகுறில் கூநப்தட்டுள்ப அடிப்தமட உரிமகள்
ீ நப்தடும்நதரளது உச்ச ீறன்நம் ீறப்பதரம நபிிட அறகரம் தமடத்துள்பது.

2.

இது அசறனமப்தின் இபம் ஆன்ரவும் பதரன்நது ன்கறநரர் அம்பதத்கரர்

அடிப்தமடக் கடமகள்
1976 - ஆம் ஆண்டு 42 து சட்டத்றபேத்த்றன் பனம் குடிக்கபின் அடிப்தமடக் கடமகமப அங்கம் 51A பனம் அசறனமப்தின் IV-A தகுறில் இந்ற அசு அநறபகப்தடுத்றது.
1.

அசறல் அமப்மத ற்றுக் நகரள்ளுல். பசறக்நகரடி, பசறகல த்றற்கு ரிரம

2.

ிடுமனப் பதரரட்ட கரனத்றல் இபேந் உன்ண இனட்சறங்கமப பதரற்றுல்.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

நசலுத்துல்.

இந்றரின் இமநரண்மம ற்று, எபேமப்தரட்மடபம் என்றுதட்டஉர்மபம்பர்த்
ல்.

ரட்டின் தரதுகரப்பு ற்றும் பசற னன்களுக்கு பன்னுரிம அபித்ல்.

ஜரற, , இண, நரற பற்றுமகபிமடப எற்றும கண்டு சபகரத்தும் ற்றும்
எபேமப்தரட்மடக் கரத்ல்.

இந்றரின் தண்தரட்டு நதபேமகமப பதிக் கரத்ல்.

சுற்றுப்புநச் சூமன தரதுகரத்ல், ரி, குபம், கறறுகமப ரசுதடரது கரத்ல் ற்றும்
ணம், ணினங்குகள், தநமகள், உிரிணங்கமப தரதுகரத்ல்.

நரறல், ிஞ்ஞரணம், ிசர ஆய்வுகமப தப்புல். ணிபம் பர்த்ல்.
நதரதுச் நசரத்துகமப தரதுகரத்ல். ன்பமநகமப ிர்த்ல்.

10. ரட்டு பன்பணற்நத்றல் அக்கமந கரட்டுல்.

11. 6 து பல் 14 தும ம் திள்மபகமப கட்டரரகப் தள்பிக்கு அனுப்புல்.
2002 ஆம் ஆண்டு நகரண்டுப்தட்ட 86 து அசறனமப்பு சட்டத்றபேத்த்றன் தடி 11 து
அடிப்தமடக் கடம பசர்க்கப்தட்டது.

இந்ற அசறல் அமப்தின் சறன பக்கற த்துக்கள்
த்து 01 – இந்றரின் நதம தரம் ணக் குநறப்திடுதுடன் இந்றரில் தின்தற்நப்தடும்
அசறல் அமப்பு பமநமபம் கூறுகறநது
த்து 11 – குடிபரிம நரடர்தரக தரரளுன்நத்றன் சட்டறற்றும் அறகரம் தற்நற கூறுகறநது
த்து 13 – உச்சீறன்நத்துக்கு ீறப்புணரய்வு அறகரம் உண்டு ன்று கூறுகறநது
த்து 21A – ஆம்தக்கல்ி அடிப்தமட உரிம ண அநறிக்கறநது
த்து 32 – அடிப்தமட உரிமகமப அல்தடுத்துற்கரக உச்சீறன்நம் நகரண்டுள்ப
ீறப்பதரம அறகரங்கமப தற்நறக் கூறுகறநது
த்து 40 – ரறன அசு எவ்நரன்றும் கறர தஞ்சரத்துக்கமப அமப்தது குநறத்து கூறுகறநது
த்து 61 – குற்நச்சரட்டு ீர்ரணத்றன் பனம், குடிசுத் மனம திினறபேந்து ீக்கனரம்
த்து 72 – ண்டமணம இத்து நசய்வும், ீறன்நத்ரல் அபிக்கப்தட்ட திந
ண்டமணகமபக் குமநக்கவும் ரற்நறமக்கவும் ஜணரறதறக்கு அறகரபிக்கறநது
த்து 102 – ஆரம் பேம் தி கறப்தரல் தரரளுன்ந உறுப்திணரின் திம குறிப்புச்
நசய்து குநறத்து கூறுகறநது
த்து 110 – தபசரர குநறத் மமநம கூறுகறநது

த்து 112 – பேடரந்ற றறறமன அநறக்மக ரடரளுன்நத்றல் ரக்கல் நசய்ப்தடுது குநறத்து
கூறுகறநது
த்து 123 – ரடரளுன்நத்றன் இபே அமகளும் கூடர பதரது குடிசுத் மனரின் அசச்
சட்டறற்றும் அறகரங்கமபக் குநறத்து கூறுகறநது
த்து 143 – உச்சீறன்நத்றடம் ஆபனரசமண நதறும் அறகரம் தற்நற கூறுகறநது
த்து 153 – ரறனத்துக்கு எபே ஆளும குடிசுத் மனர் றறப்தது குநறப்திடுகறநது
த்து 280 – றறக்கறன் அமப்தது நரடர்தரக கூறுகறநது
த்து 312 – அகறன இந்ற திகமப உபேரக்குது நரடர்தரண பசரர ரஜ்சமதில்
துங்கப்தட பண்டும்
த்து 315 – டுண் அசும், ரறன அசும், திரபர் பர்ரமங்கமப உபேரக்குது
குநறத்து கூறுகறநது
த்து 326 – து ந்பரர் ரக்குரிம அடிப்தமடில் க்கபமக்கும், ரறன
சட்டன்நத்றற்கும் பர்ல் டத்ப்தட பண்டும்
த்து 330A – நசரத்துரிம ன்தது சட்ட உரிம ன்று கூறுகறநது
த்து 343 – இந்றரின் அறகர பூர்ரண நரற பரகரி ளத்றல் அமந் இந்ற
நரறப. ஆணரல் அலுனகப் திகளுக்கு ஆங்கறனபம் நரடர்ந்து தன்தடுத்ப்தடும்
த்து 352 – பகதிணட் ன்ந ரர்த்ம அசறல் அமப்தில் எப எபே பமந ட்டுப
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. (அது இந் த்றல் ட்டுப குநறப்திடப்தட்டுள்பது)
த்து 358 – நபேக்கடி றமன திகடணம் நசய்ப்தடும் பதரது, த்து 19 இல் குநறப்திடப்தட்டுள்ப
அடிப்தமட உரிமகள் ரணரகப நசல் இக்கறன்நண
த்து 368 – அசறனமப்தின் ந்நரபே த்மபம், றபேத்வும், த்து நசய்வும்
ரடரளுன்நத்றற்கு அறகரபிக்கறநது
த்து 370 – ஜம்ப-கரஷ்ீ ர் ரறனத்றற்கு சறநப்பு அந்ஸ்து அபிக்கறநது

சறன பக்கற அசறல் சட்டத் றபேத்ங்கள்
அசறல் அமப்தில் இதுமில் 100 சட்டத் றபேத்ங்கள் நசய்ப்தட்டுள்பண. அற்நறல் சறன
றபேத்ங்கள் தின்பேரறு
சட்டத்றபேத்ம் 01 – 1951 – 9 து அட்டம பசர்க்கப்தட்டது. சபக ற்றும் நதரபேபரரத்றல் தின்
ங்கறர்களுக்கு இட எதுக்கல டு அபிக்க சட்டறற்றும் மகில் ரறனங்களுக்கு அறகரபித்து
சட்டத்றபேத்ம் 07 – 1956 – நரற அடிப்தமடில் தறணரன்கு ரறனங்கள் ற்றும் ஆறு பெணின்
திபசங்கள் உபேரக்கப்தட்டம அங்கல கரித்து. இண்டு அல்னது அற்கு பற்தட்ட ரறனங்களுக்கு
நதரதுரண உர்ீறன்நம் அமக்க றமக நசய்து
சட்டத்றபேத்ம் 21 – 1967 – ட்டரது அட்டமில் சறந்ற நரற பசர்க்கப்தட்டது

சட்டத்றபேத்ம் 24 – 1971 – அசறனமப்தின் ந் எபே தகுறமபம், றபேத்துற்கரண
தரரளுன்நத்றன் அறகரத்ம உறுறப்தடுத்றது. அசறனமப்புத் றபேத் பசரரக்களுக்கு
ஜணரறதற எப்புல் அபிப்தம கட்டரரக்கறது
சட்டத்றபேத்ம் 25 – 1971 – றகரட்டும் நநறபமந த்துக்கபரண 39 (b) ற்றும் (c)
றமநபற்றுமகில் அது அடிப்தமட உரிமகமப ீ றுரக கூநற ீறன்நத்றற்கு நசல்ம
மட நசய்து
சட்டத்றபேத்ம் 26 – 1971 – சுந்றத்றற்கு பந்ம சுபச அசர்களுக்கு ங்கப்தட்ட சலுமககள்
எறக்கப்தட்டண
சட்டத்றபேத்ம் 36 – 1975 – சறக்கறறற்கு ரறன அந்ஸ்து ங்கப்தட்டது
சட்டத்றபேத்ம் 43 – 1977 – உச்சீறன்நம் ற்றும் உர்ீறன்நங்கபின் ீறப்புணரய்வு ற்றும்
உரிமப் பதரம அறகரங்கள் றபேம்த அபிக்கப்தட்டண. பச ிபர நசல்களுக்நகறரக சட்டம்
இற்ந, தரரளுன்நத்றற்கு 42 து சட்டத்றபேத்த்றல் ங்கப்தட்ட சறநப்பு அறகரம்
தநறக்கப்தட்டது
சட்டத்றபேத்ம் 44 – 1977 – பனரக்சமத ற்றும் சட்டசமதின் திக்கரனத்ம ஆறு ஆண்டினறபேந்து
ீ ண்டும் ந்து ஆண்டரக ரற்நறது. நசரத்துரிமம அடிப்தமட உரிமினறபேந்து ீக்கறது
சட்டத்றபேத்ம் 52 – 1985 – 10 து அட்டம பசர்க்கப்தட்டு அறல் கட்சறத் ரல் நரடர்தரக
டுக்கப்தடும் டடிக்மககள் ிபக்கப்தட்டண
சட்டத்றபேத்ம் 61 – 1989 – பனரக்சமத ற்றும் சட்டசமதத் பர்லுக்கரண ரக்கபிக்கும் து 21
இனறபேந்து 18 ஆகக் குமநக்கப்தட்டது
சட்டத்றபேத்ம் 65 – 1990 – ரழ்த்ப்தட்படரர் ற்றும் தங்குடிிணபேக்கரண பசற கறன் அமக்க
றமக நசய்து
சட்டத்றபேத்ம் 69 – 1991 – றல்னறம பசற மனகப் தகுறரக அநறித்துடன் 70 உறுப்திணர்கள்
நகரண்ட சட்டசமதபம் அமக்கப்தட்டது
சட்டத்றபேத்ம் 71 – 1992 – நகரங்கி, ிப்புரி, பதரபி ஆகற நரறகமப ட்டரது
அட்டமில் பசர்த்து
சட்டத்றபேத்ம் 73 – 1992 – தஞ்சரத்ரஜ் அமப்புகளுக்கு அசறனமப்பு அங்கல கரம்
அபிக்கப்தட்டத்துடன் 11 து அட்டமபம், (ix) ன்ந தகுறபம் பசர்க்கப்தட்டண
சட்டத்றபேத்ம் 74 – 1992 – கர்ப்புந உள்பரட்சற அமப்புகளுக்கு அசறனமப்பு அங்கல கரம்
அபிக்கப்தட்டதுடன், இது நரடர்தரண 12 து அட்டமபம், (ix) A ன்ந தகுறபம் பசர்க்கப்தட்டண
சட்டத்றபேத்ம் 84 – 2000 – பனரக்சமத ற்றும் சட்டசமத நரகுறகபின் ண்ிக்மகில் ரற்நம்
நகரண்டு பேற்கரண மடம 2026 ஆம் ஆண்டு ம ீடித்து
சட்டீஸ்கர், உத்ரகரண்ட், ஜரர்க்கண்ட் ஆகற ரறனங்கள் புறரக உபேரக்கப்தட்டண
சட்டத்றபேத்ம் 86 – 2002 – கல்ிம அடிப்தமட உரிமரக பசர்த்து புற த்து 21A
பசர்க்கப்தட்டது

த்து 51-A இன் கல ழ், ஆறு பல் தறணரன்கு றற்குட்தட்ட குந்மகமபப் தடிக்க மப்தற்கரண
சூழ்றமனம நதற்பநரற் உபேரக்கற பேம் நதரறுப்மத அடிப்தமடக் கடமரக்கறது.
றகரட்டும் நநறபமநில் உள்ப த்து 45  ரற்நறமத்து
சட்டத்றபேத்ம் 91 – 2003 – த்ற அமச்சமில் திர் உள்பிட்ட இ அமச்சர்கள்
ண்ிக்மக பனரக்சமதின் நரத் ண்ிக்மகில் 15% றகக் கூடரது. ரறன அமச்சமில்
பனமச்சமபம் பசர்த்து சட்டன்ந உறுப்திணர்கபின் நரத் ண்ிக்மக 15% கூடக் கூடரது
அப பதரல் சறநற ரறனங்கபில் அமச்சர்கபின் ண்ிக்மக 12-க்கு குமநக் கூடரது
கட்சறத் ரல் மடச்சட்டத்றன் கல ழ் டடிக்மக டுக்கப்தட்ட உறுப்திணர் (த்து (75) 1 ற்றும் 164
(1) தடி) ீ ண்டும் புறரக பர்ந்நடுக்கப்தடும் ம அமச்சர் திக்கு றறக்கக்கூடரது
சட்டத்றபேத்ம் 92 – 2003 – பதரடர, படரக்ரி, மறனற, ற்றும் சரந்றனற ஆகற ரன்கு நரறகள்
அசறல் அமப்தின் ட்டரது அட்டமில் பசர்க்கப்தட்டண
சட்டத்றபேத்ம் 95 – 2010 – பனரக்சமத ற்றும் ரறன சட்டப்பதமகபில் ஸ்.சற, ஸ்.டி,
திரிணபேக்கரண எதுக்கல ட்மட அறுதது பேடங்கனறனறபேந்து ளதது பேடங்கபரக உர்த்றது
சட்டத்றபேத்ம் 96 – 2011 – எரிர ன்தது எடிர ன்று ரற்நப்தட்டது
சட்டத்றபேத்ம் 99 – 2014 – பசற சட்ட றணக் கறன் அமப்தது
சட்டத்றபேத்ம் 100 – 2015 – Exchange of Certain enclave territories with Bangladesh

and Conferment of Citizenship

rights to residents of enclaves consequent to signing of Land Boundary Agreement (LBA) Treaty between India and
Bangladesh

குறு அசறல் அமப்பு (Mini Constitution)
42 - ஆது அசறல் சட்டத்றபேத்ம் எபே குறு அசறல் அமப்பு ன்று கூறும் அபவுக்கு இறல்
தல்பறு றபேத்ங்கள் பற்நகரள்பப்தட்டண. 1976 இல் இறல் றபேத்ம் நசய்ப்தட்டது. இறல் இடம்
நதற்ந சறன பக்கற றபேத்ங்கள் பேரறு:
(1) பகமில் றபேத்ம் நசய்ப்தட்டது. Socialist, Secular, Integrity ன்னும் பன்று நசரற்கள் புறரக
பசர்க்கப்தட்டண
(2) அடிப்தமடக் கடமகள் புறரக ளறச் பசர்க்கப்தட்டது
(3) அசறமப்புத் றபேத்த்ம ீற புணரய்ிற்கு அப்தரற்தட்டரக அநறித்து
(4) ரறனப் தட்டினறல் இபேந்து ந்து இணங்கமப நதரதுப் தட்டிலுக்கு ரற்நறது
(5) உச்சீறன்நம் ற்றும் உர்ீறன்நங்கபின் ீற புணரய்வு ற்றும் உரிமப் பதரம
அறகரங்கமப குநறத்து ிபக்கறது
(6) றகரட்டும் நநறபமநகமப அல்தடுத் சட்டம் இற்றும் பதரது, அது அடிப்தமட உரிமகமப
ீ றுரக இபேந்ரலும் ீறன்நங்கள் அம நசல்னத்கரநண அநறிக்க இனரது
(7) பசற அச றமனகமப இந்றரின் எபே தகுறக்கு ட்டும் அல்தடுத் றமக நசய்கறநது

(8) சட்டம் எளங்கு றமனமச் சரபிக்க ந்நரபே ரறனத்துக்கும் த்றப் தமடகமப அனுப்த
த்ற அசுக்கு அறகரபித்து
(9) ரறனங்கபில் குடிசுத்மனர் ஆட்சற அல்தடுத்ப்தட்டம புதுப்திப்தற்கரண கரனத்ம ஆறு
ரத்றனறபேந்து எபே பேடரக்கறது

ீறப்பதரண்மகள் (Writ)
த்து 226 இன்தடி ரிட்டுகள் ந்து மகப்தடும்
(1) ஆட்நகரர் ீறப்பதரம (Writ of Habeas Corpus) – சறமநப்திடித்து மக்கப்தட்டம ிடுிக்க
இவ்ரம திநப்திக்கப்தடுகறநது. இது சட்டத்றற்கு புநம்தரக மகது நசய்றல் இபேந்து க்கமப
தரதுகரக்கறநது
(2) நசனறுத்தும் ீறப்பதரம (Mandamus) – நதரதுக்கடமமச் நசல்தடுத்தும் எபே அறகரரி
அல்னது கூட்டமப்பு அக்கடமமச் நசய்த் நறணரல் இவ்ரம திநப்திக்கப்தடும். இது
ிண்ப்தத்ரர்களுக்கு சட்ட உி அபித்து நதரதுச் நசரத்ம தரதுகரக்கறநது
(3) மடபறுத்தும் ீறப்பதரண்ம (Prohibition) – கல ழ் ீறன்நபர, ஆட்சற அறகரரிபர ம் அறகர
ம்மத ீ நற அல்னது பரக பனும் டடிக்மக டுத்ரல் அம மட நசய்பம். இது தும
ீறன்நங்கள் ம்பு ீ நற நசல்தடும மட நசய்கறநது
(4) நநறபமநபறுத்தும் ீறப்பதரம (Certiorari) – ீறன்நபர, ீர்ப்தரங்கபபர, அறகரரிகபபர,
து அறகர ம்மத ீ நற நசல்தட்டரபனர அல்னது அநபமநக்கு ரநரக டடிக்மக
டுத்ரபனர இவ்ரம திநப்திக்கப்தடும். இது தும ீறன்நங்கபின் ம்பு ீ நற நபிிடும்
ஆமகமப ீக்குகறநது
(5) குறபமந ிணவும் ீறப்பதரம (Quowarranto) – நதரது அறகரப் திில் உள்பம அர்
ந் குறில் அப்தி கறக்கறநரர் ன்று ிணப்தடும் ஆமரகும். இது நதரது
அலுனகங்கமப ஆக்கறறப்புச் நசய்ம மட நசய்கறநது

தரரளுன்நம் (Parliament)
அசறனமப்புச் சட்ட்த்றன்தடி குடிசுத் மனர், பனரக்சமத ற்றும் ரஜ்சமத பதரன்நம
அடங்கறப தரரளுன்நம்
இந்றரில் சட்டம் இற்றும் அறகரம் தரரளுன்நத்றடம் அர்ப்தம் நசய்ப்தட்டுள்பது
அசறல் சட்டத்றன் த்து 245, 246 – ன் தடி இந்றர பளற்குபர அல்னது பனும் எபே
திநசத்துக்கரக ட்டுரகபர சட்டம் இற்றும் அறகரம் தமடத்து தரரளுன்நம்
த்து 2,3 ற்றும் 4 – தரரளுன்ந சட்டத்றன் பனம் புற ரறனங்களுக்கு டிம் நகரடுக்கவும்,
பனும் எபே புற ரறனத்றன் நதர், ல்மன பதரன்நற்மந ரற்நவும் தரரளுன்நம்
அறகரம் நகரண்டது
த்து 254 – பெணின் ற்றும் ரறன சட்டங்கள் இமடப கபேத்து பண்தரடுகள் ற்தடும் சூனறல்,
பெணிணின் சட்டத்துக்பக பன்னுரிம ங்கப்தடும்

அசு றர்ரகத்துக்கு பமப்தடும் அமணத்து சட்டங்களும் தரரலுன்நத்றன் இண்டு அமகபரண
பனரக்சமத ற்றும் ரஜ்சமதின் எப்புமனப் நதற்நரக பண்டும்
பனரக்சமத பேடத்றல் பன்று டமகள் கூடுகறன்நது:
1) தட்நஜட் கூட்டுத்நரடர் – (திப்ரி – ப);
2) தபேகரன கூட்டுத்நரடர் – (ஜீமன – ஆகஸ்ட்);
3) குபிர்கரன கூட்டுத்நரடர் - (ம்தர் – டிசம்தர்)
தரரபன்நக் கூட்டம் நதரதுரக கரமன 11 ிக்கு துங்கும். சரர கரனங்கபில் கரமன 11
பல் 01 ி மபம், திற்தகல் 2 பல் 6 ணி மிலும் கூட்டம் மடநதறும்
சமதில் மனம ரங்கும் தர் உட்தட நரத் உறுப்திணர் ண்ிக்மகில் தத்றல் எபே தங்கு
உறுப்திணர்கள் இடம் நதற்நறபேந்ரல் ட்டுப சமதின் பகரம் பூர்த்றரகும்
ந் சூழ்றமனிலும் இபே சமதகமபபர அல்னது ரநரபே சமதமபர றறுத்ற மக்கும்
அறகரம் குடிசுத் மனபேக்கு உண்டு

பனரக்சமத (LokSaba)
பன்ம சமத
உறுப்திணரக குமநந்தட்ச து – 25
மனர் – சதரரகர்
குடிசுத் பர்னறல் தங்கு நதறுகறநது
அசறல் சட்டத்றபேத்த்றல் தங்கு நதறுகறநது
துக்கத்றல் ‘யவுஸ் ஆஃப் தீப்திள்ஸ்’ ணப்தட்டது. திநகு 1954 ப 14 இல் பனரக்சமத ண நதர்
ரற்நம் நதற்நது
து ந்பரர் ரக்குரிம ன்னும் அடிப்தமடத் த்துத்றன் பனம் க்கபரல் படிரக
பர்ந்நடுக்கப்தடும் உறுப்திணர்கள் அடங்கறப பனரக்சமத
1952 ப்ல் 17 ஆம் பற பனரக்சமத மடபமநில் ந்து. இன் பல் கூட்டம் 1952, ப 13 ஆம்
பற டந்து
பனரக்சமத உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்மக
பனரக்சமதில் அறகதட்சரக நரத்ம் உறுப்திணர்கள் – 552 ம இடம் நதநனரம். இர்கபில் 530
பதர் ரறனங்கபில் இபேந்தும், 20 பதர் த்ற ஆட்சறப்தகுறில் இபேந்தும் பர்ந்நடுக்கப்தடுகறநரர்கள்.
ஆங்கறபனர-இந்ற ம்சர றமச் பசர்ந் இண்டு பதம குடிசுத் மனர் றணம் நசய்கறநரர்
றக ரறனத்றபேந்து இடம்நதற்றுள்ப உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்மக – 39

பனரக்சமதின் கரன அபவு
சமதின் பல் கூட்டம் துங்கும் பற பல் ந்து பேடங்கள் ன்தப இந் கரன அபவு.
ன்நரலும் சமதின் கரன அபவு படிபம் பன்பத அமப் தி ீக்கம் நசய் குடிசுத்
மனபேக்கு அறகரபண்டு
அசறமன கரனத்றல் சமதின் கரன அபம, சட்டப்தடி எவ்நரபே பமநபம் ஏரண்டுக்கு
பற்தடரல் ீட்டித்துக் நகரள்ப தரரளுன்நத்துக்கு அறகரபண்டு
ஆணரல் அபபமபில் அசறமன ரதஸ் நதநப்தட்ட தின்பு, ந் கரம் நகரண்டும்
ஆறுரத்றற்கு பல்சமதின் கரன அபவு ீட்டிக்கப்தடுல் கூடரது
பனரக்சமதில் உறுப்திணர்கபின் இபேக்மக ரிமச னரடத்றன் அமப்தில் அமக்கப்தட்டுள்பது.
சதரரகர் இபேக்மகக்கு றரக னப்தக்கம் ஆளும் கட்சறபம், இடப்தக்கம் றர்கட்சற உறுப்திணர்களும்
இடம் கறக்கறன்நணர்
பனரக்சமத றர்க்கட்சறத் மனர்
பனரக்சமதில் றர்க்கட்சற உறுப்திணர்கபின் மனப றர்க்கட்சறத்மனர். இபேக்கு கரதிணட்
அமச்சம பதரன்ந அந்ஸ்து உண்டு
பனரக்சமத னரற்நறல் ரன்கரம் சமத ம றர்க்கட்சறக்நகண அறகரப்பூர்ரக மனர் பேம்
இபேந்றல்மன
எபே கட்சறக்கு பனரசமதில் அறகரப்பூர் றர்க்கட்சற ன்னும் குற கறமடக்க சமதின் நரத்
உறுப்திணர்கபில் தத்றல் எபே தங்கு இடங்கமபரது அக்கட்சற நதற்நறபேக்க பண்டும்
கரங்கறஸ் மனர் டரக்டர் ரம் சுதக்சறங்பக பனரக்சமதின் பல் றர்க்கட்சறத் மனர் ஆரர்
பனரக்சமதின் சறநப்பு அறகரங்கள்
த பசரர பனரக்சமதில் ட்டுப அநறபகப்தடுத் இலும்
எபே பசரர த பசரரர இல்மனர ண றர்ிக்கும் உரிம சதரரகபேக்கு ட்டுப
உண்டு
ரடரளுன்நத்றன் கூட்டர்ம சதரரகப மனம ரங்குகறநரர்
ரஜ்சமதில் தட்நஜட்மட தற்நற ிரறக்க ட்டுப படிபம். ரநரக ரணிக் பகரரிக்மக ீ து
ரக்கு அபிக்க இனரது. இது பனரக்சமதக்கு ட்டுப உரிது
பசற நபேக்கடிம ீ ண்டும் றபேம்த நதறுற்கரண ீர்ரணம் பனரக்சமதில் ட்டுப இற்ந
இலும்
பனரக்சமத அமச்சர்கமப ம்திக்மக இல்னரத் ீர்ரணம் பனம் ினக்க இனரது. நணணில்
அமச்சம பளமரக பனரக்சதரிற்பக நதரறுப்தரகும்

ரஜ்சமத (RajayaSaba)
துமச் சமத
1952 ப்ல் 03 - இல் றனில் ந்து
றமனரண சமத (உறுப்திணர்கபின் திக் கரனம் ஆறு பேடங்கள், இண்டு பேடங்களுக்நகரபே
பமந பன்நறல் எபே தங்கு உறுப்திணர்கள் திினறபேந்து நபிபறுகறநரர்கள்)
உறுப்திணரக குமநந் தட்ச து – 30
ரஜ்சமதின் மனர் – துமக் குடிசுத் மனர்
குடிசுத் மனர் பர்னறல் தங்கு நதறுகறநது
துக்கத்றல் யவுஸ் ஆஃப் ஸ்படட்டஸ் ணப்தட்டது. திற்தரடு 1954, ஆகஸ்ட் 24 இல் ரஜ் சமத
ணப் நதர் ரற்நம் நதற்நது
தரரளுன்ந பனமரண இரஜ்சமத இந்ற ரறனங்கபின் திறறறகமப உறுப்திணரக்க்
நகரண்ட அமப்பு
இரஜ்சமத உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்மக
இந் சமதின் உறுப்திணர்கள் 250 க்கு றகரல் இபேக்க பண்டும். இர்கபில் 12 பதர் குடிசுத்
மனரல் றறக்கப்தடுகறன்நணர்.
அநறில், கமன, இனக்கறம், சபகபசம பதரன்ந துமநகபில் புகழ்நதற்ந தர்கமபப குடிசுத்
மனர் இப்திக்கு றணம் நசய்கறநரர். ஞ்சற இடங்கள் க்கள் நரமக ிகறரச்சர
அடிப்தமடில் ரறனங்களுக்கும், த்ற ஆட்சறப் தகுறகளுக்கும் தகறர்ந்பிக்கப்தடுகறன்நண
றக உறுப்திணர்கள் – 18
இரஜ்சமதின் கரன அபவு
இந் சமதின் கரன அபவு – ஆறு பேடங்கள்
நதரதுரக ரஜ்சமத நரத்ரக கமனக்கப்தடுது இல்மன. ஆணரல் இண்டு பேடங்களுக்நகரபே
பமந பன்நறநனரபே தங்கு உறுப்திணர்கள் ஏய்வு நதறுதும், புறரகத் பர்வு நசய்ப்தடுபரர்
திபற்ததும் றகழ்ந்து நகரண்படிபேக்கும்
இரஜ்சமதின் உறுப்திணர்கபின் இடரிமச அமக்பகரப டிில் அமக்கப்தட்டுள்பது
இரஜ்சமதத் மனர்
துமக் குடிசுத் மனப இரஜ்சமதின் மனர் ஆரர்
றக அறக கரனம் ரஜ்சமதின் மனரக தி கறத்ர் – ரட்டின் பல் துமக் குடிசுத்
மனரக இபேந் டரக்டர்.இரரகறபேஷ்ன் (தத்து பேடங்கள்)
றகக் குமநந் கரனம் ரஜ்சமதின் மனரக தி கறத்ர் – ி.ி.கறரி (இண்டம
பேடங்கள்)

ரஜ்சமதின் சறநப்பு அறகரங்கள்
ரறனப் தட்டினறல் உள்ப (249-எ) ின் ீ து ரடரளுன்நம் சட்டறற்ந இது அங்கல கரம்
அபிக்கறநது
அகறன இந்ற குடிமரட்சற திில் புறப் தி உபேரக்கத்துக்கு அங்கல கரம் அபிக்கறநது
(த்து 312)
குடிசுத் துமத்மனபேக்கரண தி ீக்கத்றற்கரண ீர்ரணத்ம இங்கு ட்டுப றமநபற்ந
இலும்
உச்சீறன்நம் அல்னது ரறன ீறன்ந ீறதறகமப தி ினக்குலுக்கரண சறநப்பு
பன்நரறமன ங்குகறநது

தரரளுன்நப் தங்கள் (Terms)
Quorum – அமம டத்துற்குத் பமரண குமநந் தட்ச உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்மக. இது
நரத் உறுப்திணர்கபில் 10 இல் எபே தங்கு ண றர்ிக்கப்தட்டுள்பது.
பனரக்சமத ணில் 35 உறுப்திணர்கள். ரஜ்சமத ன்நரல் 25 உறுப்திணர்கள். (அமத் மனமபம்
பசர்த்து)
Speaker Pro-Tem – பர்ல் படிந்து புது பனரக்சமத அமபம் பதரது உறுப்திணர்களுக்குப் தி
திரம் நசய்து மக்கவும், சதரரகர் பர்மன டத்வும், குடிசுத் மனரல் ற்கரனறக
றறக்கப்தடுதர்.
பனரக்சமதில் அறக கரனம் உறுப்திணரக இபேந்ப (Senior Most Member) ற்கரனறக சதரரகரக
றறக்கப்தடுரர்
Adjournment – எபே கூட்டத்நரடரின் பதரது, அமின் டடிக்மககமப சறன ி பபர, சறன
ரட்கபபர, அல்னது சறன ரங்களுக்பகர அமத் மனர் ற்கரனறகரக எத்ற மப்தது
Adjournment Sine die – எபே கூட்டத்நரடரின் பதரது, அமக் கூட்டத்ம று பறின்நற அமத்
மனர் எத்றமப்தது, ீ ண்டும் ப்பதரது பண்டுரணரலும் அமத்மனர் அமமக்
கூட்டனரம்
Prorogation - எபே கூட்டத்நரடரின் டடிக்மககள் படிவு நதற்நரக சதரரகர் நரிித் சறன
ரட்கபில் கூட்டத்நரடர் படிவு நதற்நரக குடிசுத் மனரல் நசய்ப்தடும் அநறிப்பு
Leader of the House – பனரக்சமதில் திர் உறுப்திணரக இபேந்ரல் அப மனரக
நசல்தடுரர். திர் பனரக்சமதில் உறுப்திணரக இல்மனநணில் திரல் றறக்கப்தடும்
பத் அமச்சர் எபேர் அப்திம ஆற்றுரர்
இரஜ்சமதம நதரறுத்ம, திரல் றறக்கப்தடும் பத் அமச்சர் அப்திம
ஆற்றுரர். அரது நதபேம்தரன்ம நகரண்ட கட்சறின் மனபர அல்னது நதபேம்தரன்ம
உறுப்திணர்கபின் ஆமக் நகரண்டபர (Leader of the House) ஆகச் நசல்தடுரர்
Leader of Opposition – தரரளுன்நத்றன் எவ்நரபே அமிலும் உள்ப நரத் இடங்கபில் தத்றல்
எபே தங்கு இடத்மப் நதறும் கட்சற றர்கட்சறரக அங்கல கரிக்கப்தடுகறநது

இக்கட்சறின் மனர் அமின் உறுப்திணரக இபேந்ரல் அப றர்கட்சற மனரக
நசல்தடுரர். இல்மனநணில் அரல் றறக்கப்தடும் உறுப்திணர் றர்கட்சறத் மனரக
நசல்தடுரர்
பனரக்சமத ற்றும் ரஜ்சமதில் றர்க்கட்சற அந்ஸ்து 1977 இல் சட்டப்பூர்ரக
அங்கல கரிக்கப்தட்டது
Whip – தரரளுன்நத்றல் ங்கள் கட்சற உறுப்திணர்கபின் பேமகம கண்கரிக்கவும், எபே
குநறப்திட்ட ித்றல் கட்சறின் றமனம உறுப்திணர்கள் ஆரிப்தம உறுறப்தடுத்வும்,
அர்கபின் டடிக்மகம கண்கரித்து எளங்குப்தடுத்வும், எவ்நரபே அசறல் கட்சறபம்,
அக்கட்சறம சரர்ந் எபே உறுப்திணம நகரநடரரக (Whip) றறக்கறநது
Question Hour – தரரளுன்ந கூட்டத் நரடரில் பல் எபே ணி பம் உறுப்திணர்கள் ரட்டின்
திச்சமணகள் அல்னது றர்ரக்க் குமநதரடுகள் நரடர்தரக ிணரக்கள் ளப்தனரம். இதுப பகள்ி
பம் ஆகும்
ட்சத்றக் குநறிட்ட பகள்ிகள் (Stared Questions) – பகள்ிகபில் ட்சத்றக் குநற இடப்தட்டிபேக்கும்.
ரய்நரறரக தறல் அபிக்கப்தடும். துமக் பகள்ிகளும் பகட்கனரம்
ட்சத்றக் குநறிடர பகள்ிகள் (Un Stared Questions) – இற்கு ளத்து பூர்ரக தறனபிக்க
பண்டும்.
Short Notice Questions – ிணரக்கள் பகட்தற்கு 10 ரட்களுக்கு பன்பத இற்கரண பரட்டீஸ் நகரடுக்க
பண்டும். இற்கு ரய்நரறரகப தறல் அபிக்கப்தடும்
Half an House Discussion – நதரது பக்கறத்தும் ரய்ந் திச்சமணகபில் உண்ம றமனம
அநறற்கரக தரரளுன்நத்றல் மடநதறும் ிரம். ரத்றல் பன்று ரட்கள் இற்நகண
எதுக்கப்தடும்
Point of Order – சமத டடிக்மககள் க்கரண ிறபமநகமபப் தின்தற்நில்மனநணில்
அமின் உறுப்திணர் இம ளப்தனரம். இற்கு அனுற அபிப்ததும், றுப்ததும் குநறத்து அமத்
மனர் படிவு நசய்ரர்
White Paper – எபே பக்கறரண சம்தத்ம குநறத்து உண்மகள் ிங்கள் ற்றும் ிபக்கங்கமப
நதரதுக்கள் அநறற்கரக அசரல் நபிிடப்தடும் அறகர பூர் அநறக்மகப நள்மப அநறக்மக
Collective Responsibility – அசறனமப்பு த்து 75 இன் தடி அமச்சர் குள பனரக்சமதக்கு கூட்டரக
நதரறுப்தரகறநது. எபே அமச்சபேக்கு றரக பனரக்சமதில் ம்திக்மகில்னரத் ீர்ரணம்
றமநபற்நப்தட்டரலும், அமச்சம தி ினக பண்டும்
Zero Hour – பகள்ி பம் படிந்றனறபேந்து அன்மந றண அநஜண்டர நரடங்குற்கு பன்பு உள்ப
ம உள்ப இமடப்தட்ட கரனப ஜீபர அர் ஆகும். பகள்ி பம் படிந் தின்பு 12
ிினறபேந்து இது நரடங்குரல் இப்நதரில் அமக்கப்தடுகறநது
இறல் பகள்ிகள் ளப்த பன்ணப பரட்டீஸ் நகரடுக்க பண்டிறல்மன
Lame Duck Session – பர்ல் படிந்து புது உறுப்திணர்கள் பர்ந்நடுக்கப்தட்ட திநகு, பந்ம
பனரக்சமதின் உறுப்திணர்கள் கனந்து நகரள்ளும் கமடசறக் கூட்டத்நரடர். பர்னறல்
நற்நறமடர தம பனரக்சமத உறுப்திணர்கள் நரண்டி ரத்து (Lame Duck) ண
அமக்கப்தடுர்

Vote on Account – தட்நஜட், திப்ரி ரம் கமடசற பமன ரபன்று ரக்கல் நசய்ப்தடுகறன்நது. இன்
ீ து ிரங்கள் டந்து, ஏட்நடடுப்பு படிந்து றமநபறுற்கு ப ரம் ஆகறிடும். றறரண்டு
ரர்ச் 31 உடன் படிமடந்து ிடுரல் தட்நஜட் றமநபற்நப்தடும் ம உள்ப கரனத்றற்கு
அசரங்கத்றன் நசனவுக்கரக தரரளுன்நம் எபே நரமகம அபிக்கும். இதுப Vote on Account
ணப்தடும். த்து 116 இம ிபக்குகறநது
Veto Power – குடிசுத் மனரின் த்து அறகரங்கள். அசறல் அமப்பு றபேத் பசரரக்களுக்கு
த்து அறகரத்மப் தன்தடுத் படிரது
(1) Absolute Veto – தரரளுன்நத்ரல் றமநபற்நப்தட்ட பசரரக்களுக்கு எப்புல் அபிக்கரல்
றறுத்ற மப்தது
(2) Suspensive Veto – றமநபற்நப்தட்ட பசரரக்கமப று தரிசலனமணக்கரக ீ ண்டும் எபேபமந
ட்டும் றபேப்தி அனுப்புது. தரரளுன்நம் ீ ண்டும் றமநபற்நற அனுப்பும் பதரது குடிசுத்
மனர் அற்கு எப்புல் அபித்ப ஆக பண்டும்
(3) Pocket Veto – றமநபற்நப்தட்ட பசரரக்கமப றுதடிபம் றபேப்தி அனுப்தரலும் எப்புல்
அபிக்கரலும் கரன மமந இன்நற றலுமில் மத்றபேப்தது
Kitchen Cabinet – திர் ற்றும் அது ம்திக்மகக்குரி பன்று அல்னது ரன்கு பகதிணட்
அமச்சர்கமபக் நகரண்டப கறச்சன் பகதிணட். றக பக்கற படிவு டுக்கவும், ிரறக்கவும்,
திரல் ணிப்தட்ட பமநில் ற்தடுத்ப்தடுகறநது
Calling Attention Motion – அச பக்கறத்தும் ரய்ந் எபே நதரதுப் திச்சமண குநறத்து அமச்சரின்
கணத்ம ஈர்க்கவும், அப்திச்சமண குநறத்து அறகரப்பூர் அநறக்மக பண்டிபம், உறுப்திணர்
எபேரல் நகரண்டு ப்தடுது கண ஈர்ப்புத் ீர்ரணம். இற்கு அமத் மனரின் பன்
அனுற நதந பண்டும்
Adjournment Motion – எபே குநறப்திட்ட திச்சமணில் அமின் கணத்ம ஈர்க்க நகரண்டு ப்தடுது.
இம பனரக்சமதில் ட்டுப நகரண்டு படிபம். இற்கு சதரரகரின் அனுற நதந பண்டும்
Censure Motion – எபே அமச்சரின் அல்னது அமச்சமின் எபே குநறப்திட்ட நகரள்மக அல்னது
நசல்தரட்மட றர்த்து பனரக்சமதில் றர்க்கட்சறகபரல் நகரண்டு ப்தடுப கண்டணத்
ீர்ரணம்
Privilege Motion – அமச்சர் உண்மம மநத்பர அல்னது உண்மக்குப் புநம்தரண ிங்கமப
அமில் நரிிப்தரகபர அம உறுப்திணர் ண்ிணரல் இந் உரிம ீ நல் ீர்ரணத்ம
நகரண்டு பேர்
Casting Vote – எபே பசரரிற்கு அல்னது ீர்ரணத்றற்கு ஆரக ற்றும் றரக சரண
ரக்குகள் உள்ப றமனில் நற்நற அல்னது பரல்ிம றர்ிக்க அமத் மனர் ணது
ரக்மக அபிப்தது
Majority Vote – அமணத்து பசரரக்கள், ீர்ரணங்கள், தட்நஜட் ற்றும் சட்டத்றபேத்ங்கள்,
தரரளுன்நத்றன் நதபேம்தரன்ம ரக்குகள் அடிப்தமடில் றமநபற்நப்தடுகறன்நண. இது ரன்கு
மகரணது
(1) Simple Majority – ரக்நகடுப்தில் தங்பகற்கர உறுப்திணர்கமபத் ிர்த்து, அமக்கு ந்து
ஏட்டபிக்கும் உறுப்திணர்கபில் தரறக்கும் பற்தட்ட ஆமப் நதறுது

(2) Absolute Majority – அமின் நரத் உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்மகில் தரறக்கும் பற்தட்ட
உறுப்திணர்கபின் ஆமப் நதறுது
(3) Effective Majority – கரனறிடங்கள் ீங்கனரக அமின் நரத் உறுப்திணர்கபின் தரறக்கும்
பற்தட்நடரர் ஆமப் நதறுது
(4) Special Majority – த்து 249 – இன்தடி அமக்கு ர உறுப்திணர்கள் ீங்கனரக பன்நறல் தங்கு
ஆமப் நதறுது
த்து 61 – இன்தடி குடிசுத் மனரின் குற்நச்சரட்டுத் ீர்ரணம் இன்
அடிப்தமடில் றமநபற்நப்தடும்
அசறமப்தின் கூட்டரட்சற நரடர்தரணற்மந றபேத்துற்கு, Special Majority உடன் தரற
ரறனங்கபின் சட்டசமதில் Simple Majority இல் றமநபற்நப்தட்டு எப்புலும் நதந பண்டும்
Guillotine – சறன ரணிக் பகரரிக்மககள், பறன்மின் கரரக தட்நஜட் கூட்டத்நரடரின்
கமடசற ரபன்று, வ்ி ிரபறன்நற நரத்ரக ற்றுக்நகரள்பப்தட்டு
றமநபற்நப்தடுகறன்நண. இது Guillotine ணப்தடும்

த பசரர (Money Bill)
அசறனமப்பு த்து 110 – இல் கூநப்தட்டுள்ப றதந்மணகபில் ரது என்மநபர அல்னது
அமணத்மபபர நகரண்டிபேக்கும் பசரர த பசரர. இம்பசரரக்கமப சதரரகர் த
பசரர ன்று சரன்நறப்தபரர். இது நரடர்தரக சச்சவு ளம் ணில் சதரரரகரின் படிப
இறுறரணது
த பசரர குடிசுத் மனரின் தரிந்துமின் பதரில் பனரக்சமதில் ட்டுப ரக்கல்
நசய்ப்தடும். த பசரர ீ து ரஜ்சமத 14 ரட்களுக்குள் படிநடுக்கரிட்டரல் பசரர
றமநபநறரக கபேப்தடும்
தறணரன்கு ரட்களுக்குள் எப்புல் அபிக்கரல் றபேப்தி அனுப்திணரபனர, பசரரில் றபேத்ங்கள்
நசய்ரபனர, பனரக்சமத அம ற்றுக் நகரண்டரலும், ற்றுக் நகரள்பரிட்டரலும் பசரர
றமநபநறரக கபேப்தடும்
நதரதுரக த பசரர, ரிிறப்பு, ரி ீக்கம், ரற்நம், எளங்குப்தடுத்ல், அசு கடன்
ரங்குமன எளங்குப்தடுத்ல், நரகுப்பு றற ற்றும் அச றறில் தத்மச் பசர்த்ல் ற்றும்
டுத்ல் பதரன்நற்மநக் நகரண்டிபேக்கும்

றற பசரர (Finance Bill)
வு அல்னது நசனவு நரடர்தரணதும் சதரரகரல் த பசர ன்று சரன்று அபிக்கப்தட்டதும்,
த்து 110 இல் கூநப்தட்டுள்ப றதந்மணகளுடன் இ நதரது ிங்கமபபம் நகரண்டிபேப்தப
றற பசரர ணப்தடும்
றற பசரர நரடர்தரண ிங்கள் த்து 117 இல் கூநப்தட்டுள்பண. இம்பசரரவும் குடிசுத்
மனரின் தரிந்துமில் பதரில் பனரக்சமதில் ட்டுப ரக்கல் நசய்ப்தடும்

ஆணரல் இது பசரர பசரரம பதரனப றமநபற்நப்தடும். சுபேக்கரகச் நசரன்ணரல்
தபசரர றறபசரரின் எபே அங்கப. ல்னர தபசரரரல் றற பசரரபரன்.
ஆணரல் ல்னர றற பசரரவும் தபசரர அல்ன

சதரரகர் (Speaker)
ணது அறகர ம்நதல்மனக்குள் பேம் ிங்கள் குநறத்து சதரரகர் டுக்கும் படிவுகபின்
ீ து றுதரிசலனமண நசய் ீறன்நங்களுக்கு கூட அறகரம் இல்மன
பனரக்சமத கமனக்கப்தட்டரலும் கூட சதரரகர் தி கரனரறரறல்மன. அடுத்
பனரக்சமதின் பல் கூட்டம் மிலும் சதரரகப அப்திில் நரடபேரர்
பனரக்சமதின் மனர் – சதரரகர்
பனரக்சமதின் உறுப்திணரகபரல் பர்ந்நடுக்கப்தடும் சதரரகர், பனரக்சமத உறுப்திணரக இபேக்க
பண்டும்
தும சதரரகர் (Assistant) Speaker)
சதரரகம பர்வு நசய்பம் அப பமநில் ரன் தும சதரரகபேம் பர்வு நசய்ப்தடுகறநரர்
சதரரகர் இல்னர பமபகபில் தும சதரரகப அமத் மனரகற சமதம டத்துகறநரர்
தும சதரரகர் தி நதரதுரக றர்க்கட்சறமச் பசர்ந் எபேபேக்பக ங்கப்தடுது க்கம்
புபரமடம் சதரரகர்
நதரதுத்பர்லுக்குப் தின் பனரக்சமத பன் பனரக கூடும்பதரது அமின் எபே உறுப்திணம
குடிசுத் மனர் புபரமடம் சதரரகரக றறப்தரர்
நதரதுரக சமதின் து பறர்ந் தம இவ்ரறு திபரமடம் சதரரகரக றறக்கப்தடுது
க்கம்
புற உறுப்திணர்கள் புபரமடம் சதரரகரின் பன்ணிமனிபனப திப் திரம் நசய்து
நகரள்கறன்நணர்
கூடுல் கல்கள்
பனரக்சமதின் பல் சதரரகர் – கபஷ் ரசுபவ் ரவ்னங்கர் (1952 – 1956)
றகக் குமநந் கரனம் பனரக்சமதின் சதரரகரக தி கறத்ர் – தனறரம் தகத் (1976 – 1977)
றக அறக கரனம் பனரக்சமதின் சதரரகரக தி கறத்ர் – டரக்டர்.தல்ரம் ஜரக்கர் (1980 –
1989) – (7, 8 ஆம் பனரக்சமதில் சதரரகரக இபேந்ரர்)
இண்டு பனரக்சமதகபில் பளக்கரன அபிற்கும் சதரரகரக தி கறத் அபூர் சறநப்பு நதற்ந
சதரரகர் – தல்ரம் ஜரக்கர்
திில் இபேக்கும் பதரது கரனரண பல் சதரரகர் – ரவ்னங்கர்
பனரக்சமதின் பல் நதண் சதரரகர் – றபேற ீ ர குரர் (2009 – 2014)

பனரக்சமதின் இண்டரது நதண் சதரரகர் – றபேற சுறத்ர கரஜன் (2014 – Till Now)
பனரக்சமதின் 17 து சதரரகரக தி கறப்தர் - றபேற சுறத்ர கரஜன்
பனரக்சமதின் சதரரகரக தி கறத்து தின் குடிசுத் மனரக திபற்நர் –
ன்.சஞ்சலநட்டி (1977 – ரர்ச் – ஜீமன)

குடிசுத் மனர் (President)
த்து 53 – இந்ற பெணிணின் பப்தமடகளுக்கும் மனர் குடிசுத் மனர்
உச்சீறன்ந மனம ீறதறப குடிசுத் மனபேக்கு திதிரம் நசய்து மக்கறநரர்.
த்து 56 - குடிசுத் மனரின் திக் கரனம் ந்து ஆண்டுகள்
இந்ற பெணிணின் றக உர்ந் றர்ரக அறகரம் தமடத்ர் – குடிசுத் மனர்
ஆணரலும் திர் மனமில் அமந் த்ற அமச்சமின் ஆபனரசமணப்தடிப
குடிசுத் மனர் நசல்தடுரர்.
தரரளுன்நத்றன் தரிந்துமகமப ீ ண்டும் றபேப்தி அனுப்தவும், றுதரிசலனமண நசய்
உத்றிடவும் குடிசுத் மனபேக்கு அறகரம் உண்டு
தரரளுன்நத்றன் இபேசமதகபின் உறுப்திணர்களும், ரறன சட்டசமத அங்கத்றணர்களும் அடங்கற
ஏர் கூட்டுத்நரகுறப குடிசுத் மனமத் பர்வு நசய்கறநது
த்து 58 – தரரளுன்ந உறுப்திணரக பர்வு நசய்ப்தட குறப்நதற்ந 35 றற்கு பற்தட்ட ந்
எபே இந்றக் குடிகனும் குடிசுத் மனரகனரம்
த்து 77(1) – த்ற அசறன் படிவுகள் குடிசுத் மனரின் நதரிபனப அம பண்டும்
ணக் கூறுகறநது
திர், அட்டர்ணி நஜணல், கம்ப்ட்பரனர் அண்ட் ஆடிட்டர் நஜணல், உச்சீறன்நம் ற்றும்
உர்ீறன்ந ீறதறகள், ரறன கர்ணர்கள், றறக்கறன் மனர், மனமத் பர்ல்
ஆமர், ஆம உறுப்திணர்கள், ஸ்.சற, ஸ்.டி திரிிணபேக்கரண சறநப்பு அறகரரிகள்,
அல்ரட்டுத் தூர்கள் பதரன்ந பக்கற திகளுக்கு குறரணர்கமப றறப்தர் – குடிசுத்
மனர்
குடிசுத் மனர் சம்தபம் குநறத் ிம் குநறப்திடப்தட்டுள்ப அட்டம – இண்டரது
அட்டம
சட்ட அறகரங்கள்
த்து 85 – குடிசுத் மனர் தரரளுன்நத்ம கூட்டவும் அல்னது பனரக்சமதமக் கமனக்கவும்
அறகரம் தமடத்ர்
தரரளுன்நம் கூட்டம் மடநதநர பமபகபில் அசச் சட்டங்கமப நபிிடும் அறகரம்
தமடத்ர் – குடிசுத் மனர்
ரஜ்சமதக்கு 12 பதமபம், பனரக்சமதக்கு 2 பதமபம் றறப்தது குடிசுத்மனப

குடிசுத் மனபேக்கு அசச் சட்டங்கமப இற்றும் அறகரம் ங்கும் த்து – த்து 123
க்கபமக்கு 2 ஆங்கறபனர இந்றர்கமப றறக்க குடிசுத் மனபேக்கு அறகரம் ங்கும்
த்து – த்து 331
உச்சீறன்நத்துக்கு அறகரம் அபிக்கும் த்து – த்து 143
அசறமனப் திகடணம் (Emergency Power)
த்து 352 – ரட்டில் பசற அசறமன திகடணம் நசய்பம் அறகரம் தமடத்ர்
த்து 356 – ரறனங்கபில் குடிசுத் மனர் ஆட்சறக்கு உத்ிடுல்
த்து 360 – ரட்டில் நதரபேபரர அசறமனப் திகடணம் நசய்ல்
திந அறகரங்கள்
குற்நரபிகளுக்கு நதரது ன்ணிப்பு ங்கும் அறரகம் தமடத்ர் குடிசுத் மனர்
றற பசரர தரரளுன்நத்றல் ரக்கல் நசய்ப்தடுற்கு பன்பு குடிசுத் மனரின்
அனுறம நதற்நரக பண்டும்
இண்டு பமபகபில் குடிசுத் மனர் சமதகபின் கூட்டுக் கூட்டத்ம கூட்டுகறநரர்
(1) பனரக்சமதத் பர்லுக்குப் தின் கூடும் பல் கூட்டத்றன் துக்க ரள்.
(2) எவ்நரபே பேடத்றன் துக்கத்றலும் மடநதறும் கூட்டத்றன் துக்க ரள்
கூடுல் கல்கள்
இந்றரின் பல் குடிசுத் மனர் – டரக்டர்.ரபஜந்றப் திசரத் (1950 – 1962)
றக அறக கரனம் தி கறத் குடிசுத் மனர் – டரக்டர்.ரபஜந்ற திசரத் (12 பேடம்)
இபேபமந நரடர்ந்து குடிசுத் மனரக பர்வு நசய்ப்தட்ட குடிசுத் மனர் –
டரக்டர்.ரபஜந்ற திசரத் (1950 – 1962)
பன் பனறல் அசறமன திகடணத்றல் மகநளத்றட்ட பல் குடிசுத் மனர் – டரக்டர்.
ஸ்.ரரகறபேஷ்ன் (1962 – 1967)
திதனரண பதரஸ்ட் ஆதிஸ் பசரரம றபேப்தி அனுப்தி குடிசுத் மனர் – கறரணி
நஜில்சறங் (1982 – 1987)
ரழ்த்ப்தட்ட திரிமச் பசர்ந் பல் குடிசுத் மனர் – பக.ஆர்.ரரன்
பன் பனறல் பர்னறல் ரக்கபித் பல் குடிசுத் மனர் – பக.ஆர்.ரரன் (1997 – 2002)
பதரட்டிின்நற பர்ந்நடுக்கப்தட்ட பல் குடிசுத் மனர் – ீனம் சஞ்சலநட்டி (1977 – 1982)
து குமநந் குடிசுத் மனர் – ீனம் சஞ்சலநட்டி (து – 64)
றக அறக றல் தி கறத்த் குடிசுத் மனர் – ஆர்.நங்கட்ரன் (து 76) (1987 – 1992)
குடிசுத் மனரண பல் ிஞ்ஞரணி – டரக்டர்.அப்துல் கனரம் (2002 – 2007)

றக அறகம் குற்நரபிக்களுக்கு நதரது ன்ணிப்பு ங்கற குடிசுத் மனர் – திீதர தரட்டீல்
(2007 – 2012)
ற்பதரது தி கறத்து பேம் 13 து குடிசுத்மனர் – திரப் பகர்ஜற (2012 – Till Now)
ற்கரனறக குடிசுத் மனர்கள்
ி.ி.கறரி – 1969 ப – 1969 ஜீமன
ஸ்.ம்.இத்துல்னர – 1969 ஜீமன – 1969 ஆகஸ்ட்
திடி.ஜரட்டி – 1977 திப்ரி – 1977 ஜீமன

தும குடிசுத் மனர் (Vice – President)
இந்ற அசறனமப்புச் சட்டப்தடி இண்டரது றக பக்கற தி கறக்கும் தர் – தும
குடிசுத் மனர்
த்து 63 – குடிசுத் மனபேக்கு அடுத்தடிரக எபே துமக் குடிசுத் மனர் இபேக்க
பண்டும் ன்று கூறுகறநது
துமக் குடிசுத் மனம தரரளுன்நத்றன் இபே அம உறுப்திணர்களும் பசர்ந்து
பர்ந்நடுக்கறநரர்கள்
திக் கரனம் – ந்து ஆண்டுகள்
35 து படிந்ரக இபேக்க பண்டும். ரஜ்சமதக்கு பர்ந்நடுக்கப்தடுற்கரண குறகள்
உமடரக இபேத்ல் பண்டும்
தரரளுன்நத்றன் ந்ச் சமதிலும் உறுப்திணரக இபேக்கக் கூடரது
துமக் குடிசுத் மனர் பல்சமத ணப்தடும் ரஜ்சமதில் மனரக திரற்றுகறநரர்
ரஜ்சதரின் மனம ன்ந பமநில் அது அறகரங்களும் திகளும் பனரக்சதர சதரரகர்
திகளுக்கு சரணம
குடிசுத் மனர் இநந்து ிட்டரபனர அல்னது ரஜறணர நசய்ரபனர அல்னது பரய்
ரய்ப்தட்டிபேந்ரபனர அல்னது நபிரடுகளுக்கு நசன்நரபனர குடிசுத் மனரின் திகமப
துமக் குடிசுத் மனர் நசய்கறநரர்
கூடுல் கல்கள்
இந்றரின் பல் குடிசுத் மனரக இபேந் டரக்டர் ஸ்.ரரகறபேஷ்ன் ற்றும்
ற்பதரம துமக் குடிசுத் மனர் பகது யீ த் அன்சரரி ஆகற இபேபேம் நரடர்ந்து
இண்டு பமந துமக் குடிசுத் மனரணர்கள்
துமக் குடிசுத் மனரக தி கறத் ஆறு பதர் தின்ணர் குடிசுத் மனரணரர்கள்.
அர்கள் – டரக்டர் ஸ்.ரரகறபேஷ்ன், டரக்டர்.ஜரகல ர் யீமசன், ி.ி.கறரி, ஆர்.நங்கட்ரன்,
டரக்டர்.சங்கர் ரள் சர்ர, பக.ஆர்.ரரன் ஆகறபரர்

திினறபேக்கும் பதரது கரனரண இந்றரின் எப தும குடிசுத் மனர் – கறண் கரந்த்
12 து துமக்குடிசுத் மனரக ற்பதரது தி கறப்தர் – பகது யீ த் அன்சரரி (2007 –
Till Now)

திர் (Prime Minister)
இந்ற அசறன் மனரண திப, அசறல் சரசணம் ங்கற அறகரங்கமப மகரண்டு
ரட்மட ற டத்துகறநரர்
தரரளுன்ந பர்ல் படிந்தும் பனரக்சதரில் ந் கட்சற நதபேம்தரன்ம தனபமட கட்சறரக
பேகறநபர அந் கட்சறின் மனம அமச்சம அமக்குரறு குடிசுத் மனர் பகட்டுக்
நகரள்ரர்
ந் எபே கட்சறபம் பனரக்சதரில் நதபேம்தரன்ம தனம் நதநரல் பதரகுரணரல், ந் கட்சறின்
மனர் ணக்கு நதபேம்தரன்ம உறுப்திணர்கபின் ஆவு இபேக்கறநது ங்கறநரபர அம
திரக குடிசுத் மனர் றறக்கனரம்
ஆட்சற ிங்கபில் திபேக்கு கரதிணட் அமச்சர்கள், தும அமச்சர்கள், இம
அமச்சர்கள் ஆகறபரர் அடங்கற அமச்சம உி நசய்கறநது
பனரக்சமதிபனர, ரஜ்சமதிபனர உறுப்திணரக இபேக்கும் எபேபேக்பக திரக படிபம்
றற அபரக், பசற பர்ச்சறக் கவுன்சறல், பசற எபேமப்தரட்டுக் கவுன்சறல்,
ரறனங்களுக்கறமடபரண கவுன்சறல் பதரன்நற்நறன் மனர் (Ex – Officio) – திர்
பனரக்சமதின் கரன அபவு படிபம் பன்பத அமக் கமனக்க தரிந்துமக்கும் அறகரம்
நகரண்டர் - திர்
கூடுல் கல்கள்
இந்றரின் பல் திர் – ஜயர்னரல் பபே (1947 – 1964)
றக அறக கரனம் திரக தி கறத்ர் – ஜயர்னரல் பபே
றகக் குமநந் கரனம் திரக தி கறத்ர் – சண்சறங் (5 ரம் 17 ரட்கள்) (1979 – 1980)
இந்றரின் பல் நதண் திர் – இந்றர கரந்ற (1980 – 1984)
திர் திபற்ந றக ரண தர் – நரரர்ஜற பசரய் (81 து) (1977 – 1979)
றகக் குமநந் றல் திரணர் – ரஜீவ்கரந்ற (40 து) (1984 – 1989)
தரரளுன்நத்றல் பன் பனரக ம்திக்மக இல்னர ீர்ரணத்ம சந்றத் திர் – ஜயர்னரல்
பபே
ம்திக்மகில்னர ீர்ரண ரக்நகடுப்மத அடுத்து திம இந் பல் திர் – ி.தி.சறங் (1989 –
1990)
ணது திம ரஜறணரர நசய் பல் திர் – நரரர்ஜற பசரய்

தரரளுன்ந உறுப்திணரக இல்னர பதரதும் திரக பர்ந்நடுக்கப்தட்டர் – ச்.டி.ப நகபடர
(1996 – 1997)
திினறபேக்கும் பதரது கரனரண பல் திர் – ஜயர்னரல் பபே
அல்ரட்டில் கரனரண எப திர் – னரல் தகதூர் சரஸ்றரி (1964 – 1966)
திினறபேக்கும் பதரது நகரல்னப்தட்ட பல் திர் – இந்றர கரந்ற (1966 – 1977)
1977 இல் நரரர்ஜற பசரய் மனமினரண ரட்டின் பல் கரங்கறஸ் அல்னர அசறன்
திபற்பு றகழ்ச்சறகள் மடநதற்ந இடம் – கரத்ர கரந்றின் சரறிடரண ரஜ்கரட்டில்
மடநதற்நது
இந்றரின் ண
ீ
சறற்தி ண அமக்கப்தட்டர் ரர்? = ஜயர்னரல் பபே
ந் இந்ற திர் கரனத்றல் இந்றரின் றட்டக்குளரணது அநறபகம் நசய்ப்தட்டது? =
ஜயர்னரல் பபே
ந் இந்ற திர் கரனத்றல் அமணத்றந்ற பேத்து அநறில் ககம், இந்ற நரறல்தட்த
ககங்கள் ற்றும் இந்ற பனரண்ம ககங்கள் ஆகற றறுணங்கள் றறுப்தட்டண? =
ஜயர்னரல் பபே
ந் ஆண்டின் பதரது கூட்டுபசர இக்கம் அல்னது அிபசர இக்கரணது துங்கப்தட்டது? =
கற.தி.1961
ஜயர்னரல் பபே திரக இபேந் பதரது இந்றரிற்கும் சலணரிற்கும் இமடப ந் ஆண்டின்
பதரது பதரர் ற்தட்டது? = கற.தி.1962
ந் ஆண்டில் றநதத்ற புத் ப்திரிின் மனரண னரய் னரர அர்கமப இந்றர
ஆரித்து ற்றுக் நகரண்டது? = கற.தி.1959
ந் திர் கரனத்றல் சறந்து ீர் எப்தந்ரணது இந்றர தரகறஸ்ரனுடன் மகநளத்ரணது? =
ஜயர்னரல் பபே
சறந்து ீர் எப்தந்ம் மகநளத்ரண ஆண்டு ரது? = கற.தி.1960
பபே இநந் ஆண்டு ரது? = கற.தி.1964
பபே மநிற்கு தின் இந்றரின் திரரக தி ற்நர் ரர்? = னரல்தகதூர் சரஸ்றரி
நதரது ரழ்க்மகில் பர்மக்கு இனக்கரக றகழ்ந் திர் ரர்? = னரல்தகதூர் சரஸ்றரி
ந் ஆண்டின் பதரது இந்றர – தரகறஸ்ரனுக்கு இமடப பதரர் ற்தட்டது? = கற.தி.1965
கற.தி.1965 ஆம் ஆண்டில் இந்றர தரகறஸ்ரனுக்கு இமடப ற்தட்ட பதரரணது ந்
உடன்தடிக்மகின் தடி படிவுக்கு ந்து? = ரஷ்கண்ட் எப்தந்ம்
ரஷ்கண்ட் எப்தந்ம் மகநளத்ரண ஆண்டு து? = கற.தி.1966 – ஜணரி
கற.தி.1966 ஆம் ஆண்டு னரல்தகதூர் சரஸ்றரிக்கு திநகு இந்றரின் திரக தி ற்நர் ரர்? =
இந்றரகரந்ற (பபேின் கள்)

இந்றர கரந்ற திரக திபற்ந பதரது ரட்டின் நதபேம் சரரனக ிபங்கற திச்சமண து? =
உவு தற்நரக்குமந
கற.தி.1971 ஆம் ஆண்டு தங்கபரபஷ் திச்சமணம றநமபடன் றர் நகரண்ட இந்ற திர்
ரர்? = இந்றர கரந்ற
ந் ஆண்டின் பதரது இந்றர கரந்ற அர்கள் ரட்டில் அச றமன ஆட்சறம நகரண்டு ந்ரர்? =
கற.தி.1975
ந் ஆண்டரணது இந்றரின் ஜணரக புக்கு எபே கபேம்புள்பிரக அமந்து? = கற.தி.1975
இந்றர கரந்ற ந் ஆண்டின் பதரது தஞ்சரப், அறர்சஸ் நதரற்பகரிலுக்குள் ீன ட்சத்ற
டடிக்மகம இந்ற இரணுத்ம நகரண்டு டுத்ரர்? = கற.தி..1983
ந் ஆண்டின் பதரது இந்றர கரந்ற அது தரதுகரனர்கபரபனப சுட்டுக் நகரல்னப்தட்டரர்? =
கற.தி.1984
கற.தி.1977 பல் கற.தி.1980 ம மடநதற்ந ஜணர கட்சறின் ஆட்சறின் பதரது இந்றரின்
திரக தி கறத்ர் ரர்? = நரரர்ஜற பசரய்
ந் ஆண்டின் பதரது ிடுமனக்கு திநகு பனரது கரங்கறஸ் அல்னர அசரணது திபற்நது?
= கற.தி.1977 – ஜணர கட்சற
கற.தி.1984 ஆண்டு இந்றர கரந்ற தடுநகரமனக்கு திநகு இந்றரின் திரக தி ற்நர் ரர்? =
ரஜீவ் கரந்ற
அந்ற பலீட்மட ஊக்குித் இந்ற திர் ரர்? = ரஜீவ் கரந்ற
புற கல்ிக் நகரள்மகம அநறபகம் நசய் இந்ற திர் ரர்? = ரஜீவ் கரந்ற
இனங்மகில் மடநதற்ந இண அடிப்தமடினரண ன்பமநக்கு படிவு கட்டும் பரக்கத்துடன்
இந்ற அமறப் தமடம இனங்மகக்கு அனுப்தி மத் இந்ற திர் ரர்? = ரஜீவ் கரந்ற
ந் ஆண்டின் பதரது ரஜீவ் கரந்ற இனங்மக றழ் ீிரறகபரல் ணி நடிகுண்டு பனம்
வநதபேம்புத்தூரில் நகரல்னப்தட்டரர்? = கற.தி.1991
கற.தி.1989 பல் கற.தி.1990 ஆம் ஆண்டு ம இந்ற திரக தி கறத்ர் ரர்? = ி.தி.சறங்
ணது ஆட்சறக் கரனத்றல் திற்தடுத்ப்தட்படரபேக்கு இட எதுக்கல டு அபிக்மக மக நசய்பம் ண்டல்
குள அநறக்மகம மடபமநப்தடுத் படிவு நசய்ர் ரர்? = ி.தி.சறங்
ி.தி.சறங் அசறல் கூட்டிக் குப்தங்கள் ற்தட்டரல் ந் ஆண்டின் பதரது ணது திம
துநந்ரர்? = கற.தி.1990
ி.தி.சறங் திநகு இந்ற திரக தி கறத்ர் ரர்? = சந்றபசகர் (கற.தி.1990 ம்தர் பல்
கற.தி.1991 ரர்ச் ம)
கற.தி.1991 ஜீன் ரத்றல் இந்ற திரக தி கறத்ர் ரர்? = தி.ி.சறம்ரவ்
புற நதரபேபரரக் நகரள்மககமப ீிரக நசல்தடுத் படிவு நசய் இந்ற திர் ரர்? =
தி.ி.சறம்ரவ்

அசரங்கத்றன் மனீட்மட குமநப்தது, சறக்கண டடிக்மககமப தின்தற்றுது, அந்ற பலீட்மட
ஊக்குிப்தது பதரன்நம ந் இந்ற திர் கரனத்றல் மடபமநப்தடுத்ப்தட்டண? =
தி.ி.சறம்ரவ்
தி.ி.சறம்ரவ் அசறல் கரனத்றல் றறமச்சரக தி கறத்ர் ரர்? = டரக்டர் ன்பரகன்
சறங்
ந் இந்ற திர் கரனத்றல் இந்ற ரடு ரரபம், ணிரர் ம், உனக ம் ஆகற
தரமகபில் மடபதரட்டது? = தி.ி.சறம்ரவ்
இந்ற ரடு ரரப ம், ணிரர் ம், உனக ம் ஆகற தரமகபில் மடபதரட பக்கற
கரரக இபேந்ர் ரர்? = டரக்டர் ன்பரகன்சறங்
கற.தி.1966 ஆம் ஆண்டு பர்லுக்கு திநகு தரற ஜணர கட்சறம பசர்ந் ரர் இந்ற திரக
தி கறத்ர் ரர்? = அடல் தியரரி ரஜ்தரய் (ஆணரல் நதபேம்தரன்ம றபைதிக்க படிரரல்
தி இக்க பர்ந்து)
ரஜ்தரய் தி இந் திநகு ரர் மனமினரண கூட்டி ஆட்சறரணது திக்கு ந்து? =
ப நகபடர (கர்ரடரகம பசர்ந்ர் – இந்றரின் 11 து திர்) (கற.தி.1966 – கற.தி.1997)
ீ ண்டும் ரஜ்தரய் இந்ற திரக தி கறத் ஆண்டு து? = கற.தி.1998
கற.தி.1997 ஆம் ஆண்டின் பதரது சறநறது கரனம் இந்ற திரக தி கறத்ர் ரர்? =
.பக.குஜ்ரல்
கற.தி.1999 நதரதுத்பர்லுக்கு தின் கற.தி.2004 ம இந்றரின் திரக தி ற்நர் ரர்? =
அடல் தியரரி ரஜ்தரய்
ரபேமட ஆட்சறக் கரனத்றன் பதரது இந்ற ரடு தரகறஸ்ரனுடன் கரர்கறல் பதரரணது
மடநதற்நது? = அடல் தியரரி ரஜ்தரய்
ரர் இந்றரின் திரக இபேந் நதரளது நதரக்ரணில் அணு ஆப பசரமணரணது
றகழ்த்ப்தட்டது? = அடல் தியரரி ரஜ்தரய்
கற.தி.2004 பல் கற.தி.2014 ம இந்ற திரக தி கறத்ர் ரர்? = டரக்டர் ன்பரகன்சறங்
கற.தி.2014 பல் ற்பதரது ம இந்ற திரக தி கறத்து பேதர் ரர்? = பந்ற பரடி
இமடக்கரன திர்
இந்றரின் இமடக்கரன திரக தி கறத் எப தர் – குல்சரரினரல் ந்ர
ஜயர்னரல் பபே த்ம அடுத்து 1964 ப 27 பல் ஜீன் 09 ம பல் பமநரகும்;
னரல்தகதூர் சரஸ்றரிின் த்ம நரடர்ந்து 1966 ஜணரி 11 பல் ஜணரி 21 ம
இண்டரது பமநரகவும் ன்று இண்டு டம ரட்டின் இமடக்கரன திர் தி கறத்
அபூர் சறநப்பு நதற்நர் குல்சரரினரல் ந்ர
1977 ஆம் ஆண்டு இந்றர இபேக்கு தரத் த்ணர ிபேது ங்கற நகபித்து

துமப் திர்
துமப் திர் திமக் குநறத்து அசறல் சட்டத்றல் ணிரக துவும் குநறப்திடப்தடில்மன
இந்றரில் இதும ள பதர் துமப் திர்கபரக தி கறத்துள்பணர்
1. சர்ரர் ல்னதரய் தட்படல் – 1947 – 1950 (திர் – பபே)
2. நரரர்ஜற பசரய் – 1967 – 1969 (திர் – இந்றரகரந்ற)
3. சண்சறங் – 1977 – 1979 (திர் – நரரர்ஜற பசரய்)
4. நஜகஜீன்ரம் – 1977 – 1979 (திர் – நரரர்ஜற பசரய்)
5. எய்.தி.சரண் – 1979 – 1980 (திர் – சண்சறங்)
6. பினரல் – 1990 – 1990 (திர் – ி.தி.சறங்); (1990 – 1991 – திர் சந்றபசகர்)
7. ல்.பக.அத்ரணி – 2002 – 2004 (திர் – .தி.ரஜ்தரய்)
திர்களும் றணங்களும்
பசற குந்மகள் றணம்

ஜயர்னரல் பபே திநந் றணம் (ம்தர் 14)

பசற ிசரிகள் றணம்

சண்சறங் திநந் றணம் (டிசம்தர் 23)

பசற எபேமப்தரட்டு றணம்

இந்றரகரந்ற திநந் றணம் (ம்தர் 19)

பசற புணர் அர்ப்த றணம்

இந்றரகரந்ற மநந் றணம் (அக்படரதர் 31)

பசற சத்தரண றணம்

ரஜீவ்கரந்ற திநந் றணம் (ஆக்ஸ்ட் 20)

பசற ீிர றர்ப்பு றணம்

ரஜீவ் கரந்ற மநந் றணம் (ப 31)

ீறன்நங்கள்
ணிதர்களுக்கு இமடபரண சச்சவுகமப ீர்த்ல், உரிமகமப படிவு நசய்ல் பதரன்நம
சறில் ீறன்நத்றன் கல ழ் பேகறன்நண
ணி ணிர்களுக்கும், சபகத்துக்கும் றரக குற்ந க்குகமப ிசரரிப்ததும், குந் ண்டமண
ங்குதும் கறரிறணல் ீறன்நங்கபின் பக்கறப் தி
உச்ச ீறன்நம் (Supreme Court)
உச்சீறன்நம் 1950 ஜணரி 28 இல் உபேரக்கப்தட்டது
துக்கத்றல் மனம ீறதற உட்தட ள ீறதறகள் தி கறத்ணர். ற்பதரது மனம ீறதற
உட்தட பப்தறநரன்று ீறதறகள் உச்சீறன்நத்றல் உள்பணர்
குடிக்கபின் அடிப்தமட உரிமகமபப் தரதுகரப்தப உச்சீறன்நத்றன் பக்கற கடம
த்ற ரறன அசுகளுக்கறமடபரண திச்சமண, ரறனங்களுக்கறமடபரண திச்சமண
ஆகறற்மந உச்சீறன்நப மகரள்கறநது

திந ீறன்நங்கபின் ீர்ப்புகமப றுதரிசலனமண நசய்பம் சறநப்பு அனுற ங்கும் அறகரம்
தமடத்து
சறன அறபக்கற திச்சமணகபில் குடிசுத் மனர் உச்சீறன்நத்றன் கபேத்ம பகட்கனரம்
உர்ீறன்நம் (High Court)
ரறனங்கபின் உர்ீறன்நம், றர்ரக ரீறரண ிங்கபில் ரறன ஆளுர்
உர்ீறன்நத்றடம் கபேத்து பகட்கனரம்
குடிக்கபின் அடிப்தமட உரிமகமப தரதுகரப்தற்கரக உச்சீறன்நத்ம பதரனப ரிட் (Writ)
திநப்திக்க உர்ீறன்நத்துக்கும் அறகரபண்டு
க்கு ரத்ம எபே ீறதற பகட்கும் பதரது அது சறங்கறள் நதஞ்ச் ன்றும், இண்டு ீறதறகள்
அபேம் பதரது டிின் நதஞ்ச் ன்றும், பன்று ீறதறகநபன்நரல் பள நதஞ்ச் ன்றும்
நசரல்னப்தடும்
கல ழ் ீறன்நத் ீர்ப்புகளுக்கு றரக உர்ீறன்நத்றல் பமநிடனரம். நசன்ஸ் ீறன்நங்கள்
ிறக்கும்  ண்டமணம உறுற நசய்தும் அறகரம் தமடத்து உர்ீறன்நம்
ரட்ட ீறன்நம்
உர்ீறன்நத்துக்கு அடுத் றமனில் உள்ப ீறன்நம் – ரட்ட ீறன்நம்
நகரமன, கனம், ரஜதுபரகம் பதரன்ந அறபக்கற குற்நங்கமப ிசரம நசய்து – நசன்ஸ்
ீறன்நம்
ண்டமணம ங்க நசன்ஸ் ீறன்நத்துக்கு அறகரபண்டு (ஆணரல் இந்
ண்டமண உர்ீறணம்நத்ரல் உறுற நசய்ப்தட பண்டும்)
ரட்ட ீறன்நங்களுக்கு கல ப தும ீறன்நங்கள் உண்டு. சறில் க்குகபில் எபே இனட்சம்
பைதரய்க்கும் அறக றப்புமட க்குகமப ீறன்நங்கபப ிசரரிக்கும்
ஜறஸ்ட்பட் ீறன்நங்கள்
கறரிறணல் க்குகமப ிசரரிப்தற்கரண ீறன்நம் ஆகும்
எவ்நரபே ரட்டத்றலும் எபே சலஃப் ஜீடிறல் ஜறஸ்ட்பட் ீறன்நம் கரப்தடும்
அறகதட்சம் பன்று பேட சறமந, ரிம் பைதரய்க்கு றகர அதரம் ீர்ப்தரக ங்கப்தடும்
சறநப்பு ீறன்நம்
அறபக்கறரண க்குகபில் ிசரமம றக பகரக டத்ற படித்து றமனரட்டும்
ீறன்நங்கள் – ிமவு ீறன்நங்கள்
குடும்த ீறன்நம்
1984 குடும்த ீறன்நச் சட்டப்தடி மடபமநில் ந் ீறன்நம்

குடும்த திச்சமணகள், ிரகத்து, ரம்தத்ற உநம ீ ண்டும் ற்தடுத்துல், றபே உநம
நசல்னரரக்கல் பதரன்ந குடும்த ரீறினரண க்குகள் இந்ீறன்நங்கபில் ிசரம
நசய்ப்தடும்
கறர ீறன்நங்கள்
ீறன்நங்கபில் க்குகள் மதசனரகல் றம்தி றபம் பதரது சறநற சறில் ற்றும் கறரிறணல்
க்குகபில் றக பகரக டடிக்மக பற்நகரள்ப, 2008 ஆம் ஆண்டு கறர ீறன்நச் சட்டப்தடி
எவ்நரபே தஞ்சரத்றலும் உபேரக்கப்தடும் ீறன்நங்கள்
நதரபேபரர டுர் ீறன்நம்
அன்ணிச் நசனரி தரிர்த்மணச் சட்டங்கமப ீ றுல் பதரன்ந க்குகபில் ீர்ப்பு ங்குது
இத்மக ீறன்நங்கள் ஆகும்
ஜீமணல் ஜஸ்டிஸ் பதரர்டு
குற்நம் புரிபம் சறறுர்கபின் க்குகமப ிசரரிக்கும் ீற அமப்பு இது. சலஃப் ஜீடீறல்
ஜறஸ்ட்பட்டும், இண்டு சபக பசகர்களும் அடங்கறது
திந ீறன்நங்கபில் கரப்தடுமப் பதரல் அல்னரல் இவ்க்கு மடநதறும் அமநகபில்
க்கநறஞபர, பதரலீசரபர ன் ஜறஸ்ட்பட் கூட ங்கபது திக்கரண சலபேமடகமப
அிறல்மன
சறறுர்கமப அச்சுறுத்ர அபினரண சூல் நகரண்டது இவ்மப்பு
கூடுல் கல்கள்
த்து 145, 1966 இன் தடி க்குகமப ம் திரித்து அன் ன்மகளுக்கு ற்த அர்வுகமப
ீர்ரணிப்தர் – மனம ீறதற. இந் அறகரத்றன் தடி இ ீறதறகள் அர்வு ற்றும் திகமப
றர்ிக்க மனம ீறதறக்கு உரிமபிக்கறன்நது
இந்ற அசறனமப்பு த்து 124 இல் குநறப்திட்டுள்பதடி ீறதறகள் றணம் நசய்ப்தடுகறன்நணர்
மனம ீறதறகளும் ஆண்டுகளும்
பல் மனம ீறதற

ச்.பஜ.கணிர (1950 – 1951)

40 து மனம ீறதற

த.சரசறம் (2013 – 2014)

41 து மனம ீறதற

ஆர்.ம்.பனரர (2014 – 2015)

42 து மனம ீறதற

ச்.ல்.த்து (2014 – 2015)

43 து மனம ீறதற

டி.ஸ்.ரக்கூர் (2015 – 2017 ஜணரி 03)

44 து மனம ீறதற

4 ஜணரி 2017 – Till Now

அறக ரட்கள் மனம ீறதறரக தி கறத்ர் – எய்.ி.சந்றகுட் (2696 ரட்கள்; 1978 – 1985)
றகக் குமநந் கரனம் மனம ீறதறரக தி கறத்ர் – கல் பன் சறங் (17 ரட்கள் – 25
ம்தர் 1991 – 12 டிசம்தர் 1991)

44 து மனம ீறதறரக பர்ந்நடுக்கப்தட்ட நஜகீஸ் சறங் நகல்நயர் ன்தர் ந்
உர்ீறன்நத்றனறபேந்து மனம ீறதறரக பர்ந்நடுக்கப்தட்டரர் – தஞ்சரப் ற்றும் யரிரணர
உர்ீறன்நம்

அசறல் சட்ட அமப்புகள் (Constitutional Bodies)
இந்ற அசறல் சட்டம் ணது குடிக்கபின் னன் கபேற சறன அமப்புகளுக்கு சறநப்பு
பக்கறத்தும் நகரடுத்துள்பது.
இந் அமப்புகள் அசறல் ிபேப்பு நறுப்புகளுக்கு தனறரகரல் இபேக்க பதரற தரதுகரப்பு
அபிப்தபரடு, இம சுந்றரகச் நசல் தடுற்கரண சட்ட உத்ரத்மபம் அசறல்
அமப்பு ல்கறநது
றற ஆமம் (Finance Commission)
த்து 280 – றற ஆமம் அமப்தது தற்நற குநறப்திடுகறநது
1951 ஆம் ஆண்டு இற்நப்தட்ட றற ஆமச் சட்டம் (Finance Commission Act, 1951) றற ஆமம்
அமப்தது தற்நற குநறப்புகமப நரிிக்கறநது
குடிசுத் மனரல் அமக்கப்தடும் றற ஆமம், எபே மனர் ற்றும் ரன்கு உறுப்திணர்
அடங்கறது
உறுப்திணர்கபின் குற ற்றும் பர்ந்நடுக்கப்தடும் றபமந ஆகறற்மந தரரளுன்நப
படிவு நசய்கறநது
ஆமத் மனபேம் உறுப்திணர்களும் று றணத்துக்குத் குறரணர்கள்.
றற ஆமம் ந்து ஆண்டுகளுக்கு எபே பமந அமக்கப்தடுகறநது
றற ஆமத்றன் திகள்
த்ற ரறன அசுகளுக்கறமடப திரிக்கக் கூடி ரிகமப (Divisible Taxes) படிவு நசய்ல்
அசு உி ரறங்கள் (Grants-in-Aid) ந் அடிப்தமடில் திரிக்கப்தட பண்டும் ன்தமத்
ீர்ரணிக்கறநது
ம்தத்க்க றற றமனமமக் கபேத்றல் நகரண்டு குடிசுத் மனர் பகரபேம் கல்கமப
பேது
தரிந்துமகள், ிபக்கக் குநறப்பு, அசு பற்நகரண்ட றற டடிக்மககள் தற்நற அநறக்மகம
அபிப்தது
றற ஆமம் அபிக்கும் ஆபனரசமணகள் த்ற ரறன அசுகமபக் கட்டுப்தடுத்ரது
பல் றறக்கறணின் ஆமரக றறக்கப்தட்டர் – சர்.றபரகற (1952 – 1957)
13 து றறக்கறணின் ஆமரக றறக்கப்தட்டர் – டரக்டர்.ிஜய் ல்.பகல்கர் (2010 – 2015)

14 து றறக்கறணின் ஆமரக றறக்கப்தட்டுள்பர் – டரக்டர் எய்.ி.நட்டி (2015 – 2020
ம)
இந்ற அசு ஜணரி 02, 2013 அன்று 14 து றற ஆமத்ம அமத்து

ரறன றற ஆமம் (State Finance Commission)
த்து 243 – ரறன றற ஆமம் அமக்கப்தடுகறநது
இன் திக் கரனம் ந்து ஆண்டுகள் ஆகும். இன் பக்கறப் தி தஞ்சரத்துக்கபின் றற
றமனமப் தரிசலனறத்து தரிந்துமகள் நசய்ரகும்
ரறன றற ஆமத்றன் திகள்
ரறன றக பேரம ரறனத்துக்கும் தஞ்சரத்துக்களுக்கும் தகறர்ந்பித்ல்
தஞ்சரத்துகளுக்கு தகறர்ந்பிக்கும் ரி பேரம ீர்ரணித்ல்
தஞ்சரத்துகளுக்கு நரகுப்பு றறில் இபேந்து நகரடுக்க பண்டி உி ரணித் நரமகம
படிவு நசய்ல்
தஞ்சரத்துக்கபின் றற றமனம பம்தடுத்துற்கரண றமககமபக் கண்டநறல்
தஞ்சரத்துக்கபின் றறறமனம தற்நற ஆளுர் பகரபேம் கல்கமப அபித்ல்

கக்கரய்வு ற்றும் ிக்மகத் மனர் (Comptroller and Auditor General)
இந்ற அசறல் சட்டத்றன் த்து 148 – 151 மினரண திரிவுகள் கக்கரய்வு ற்றும்
ிக்மகத் மனர் தற்நற குநறப்திடுகறன்நண
இப நதரது கஜரணரின் கரனர் (Guardian of Public Purse)
த்ற ற்றும் ரறனங்கபின் வு-நசனவு கக்குகமப சரிதரர்ப்தது, தரரளுன்நம் அல்னது
சட்டப்பதம அனுறத் அபட்டின்
ீ
தடிப நசனவுகள் நசய்ப்தட்டுள்பணர ன்று
தரிபசரறப்தது, இந் தரிபசரமண படிவுகமப குடிசுத் மனர் அல்னது ரறன கர்ணர்களுக்கு
நரிிப்தது பதரன்நமப இவ்மப்தின் பக்கற பரக்கம்
சறஜற குடிசுத் மனரல் றறக்கப்தடுகறநரர்; அப இபேக்கு திப் திரபம்
நசய்ிக்கறநரர். இது திக்கரனம் ஆறு ஆண்டுகள் அல்னது 65 து ம.
இம தி ீக்கம் நசய்ப்தட பண்டுரின் உச்சீறன்ந ீறதறம தி ீக்கம்
நசய்ற்கரண அமணத்து றபமநகமபபம் தின்தற்ந பண்டும்.
இர் த்ற அல்னது ரறன தி மபம் ற்கக்கூடரது. இர் கக்கரய்வுத்துமந,
ிக்மகத்துமந ன்னும் இண்டு துமநகளுக்கும் மனர்
இந்ற கக்கரய்வு ற்றும் ிக்மகத் துமநின் பல் மனர் – ி.கரி ரவ் (1954)

இந்ற கக்கரய்வு ற்றும் ிக்மகத் துமநின் ற்பதரம மனர் – சசறகரந்த் சர்ர (2008 –
Till Now) – 11 து மனம கக்கரய்வு ிக்மக துமந மனர்
இந்ற அறகர பன்னுரிமப் தட்டினறல் என்தரரக உச்சீறன்ந ீறதறக்கு இமரக
ரிமசப்தடுத்ப்தட்டுள்பரர்

பன்ம க்கநறஞர் (Attorney General)
ரட்டின் பன்ம க்கநறஞர். இந்ற அசறன் மனம சட்ட அறகரரி. த்ற அசறன்
ஆபனரசமணின் தடி இர் குடிசுத் மனரல் றறக்கப்தடுகறநரர்
இர் இந்றக் குடிகணரக இபேக்க பண்டும். ந்து ஆண்டுகள் உர்ீறன்ந ீறதறரக
திரற்நற இபேக்க பண்டும். அல்னது தத்து ஆண்டுகள் உர்ீறன்ந க்கநறஞரக இபேந்றபேக்க
பண்டும். அல்னது சட்டறபுரக இபேக்க பண்டும்.
த்ற அசறன் திக் கரனம் படிபம் ம இர் திில் இபேப்தரர். நணணில் இப த்ற
அசறன் மனம க்கநறஞர்
பன்ம க்கநறஞரின் திகள்
த்ற அசுக்கு சட்ட ஆபனரசமண ங்குல்
சட்ட சம்தந்ரண கடமரற்றுல்
இந்ற அசறல் அமப்புச் சட்டம் அல்னது திந சட்டங்கள் திக்கும் திகமபச் நசய்ல்
த்ற அசு சம்தந்ப்தட்ட க்குகளுக்கரக உச்சீறன்நத்றல் ரரடல்
த்ற அசறன் சரர்தரக உச்சீறன்நத்றல் ஆஜரல்
த்ற அசு சம்ந்ப்தட்ட ரறன க்குகபில் உர்ீறன்நத்றல் க்கரடல்
பன்ம க்கநறஞர் இந்றரில் ந் ீறன்நத்றல் ரரடனரம்
ரடரளுன்ந கூட்டங்கபில் தங்பகற்கனரம். ரடரளுன்ந குளக்கள், கூட்டுக் குளக்கள்
ஆகறற்நறலும் கனந்து நகரள்பனரம். ஆணரல் ரக்கபிக்க படிரது
இர் த்ற அசறன் அனுறின்நற சட்ட சம்தந்ரண ந் டடிக்மககபிலும் ஈடுதடக்கூடரது;
ஆபனரசமண ங்கக் கூடரது, ந் றறுணத்றலும் தி கறக்க கூடரது
இர் த்ற அசறன் பளப அறகரரி அல்னர். ணப இர் அசு அறகரரிரகக்
கபேப்தடரட்டரர். பன்ம க்கநறஞர் ணிப சட்டத் நரறல் நசய்னரம்
பன்மச் சட்ட ஆபனரசகர் (Solicitor general of India)
பன்ம க்கநறஞர் ணது கடமகமப றமநபற்றுற்கு இர் உி நசய்ரர். இபேக்கு
உ தும சட்ட ஆபனரசகர் உண்டு
இந்றரின் பல் அட்டர்ணி நஜணல் – ம்.சற.சறல்த் (1950 – 1963)

இந்றரின் ற்பதரம அட்டர்ணி நஜணல் – பகுல் பரயத்ற (2014 – Till Now) – 14 து அட்டர்ணி
நஜணல் ஆரர்

இந்ற பர்ல் ஆமம் (Election Commission)
அசறல் சட்டத்றன் 324 ஆம் திரிவு பர்ல் கறமணப் தற்நற குநறப்திடுகறநது
1950 ஆம் ஆண்டு பர்ல் கறண உபேரக்கப்தட்டது
தரரளுன்நம், சட்டப்பதம பர்ல்கள் ட்டுல்னரது குடிசுத் மனர் பர்ல்கமபபம்
கண்கரிக்கும் ன்ணிச்மசரண அமப்பு
எபே மனமத் பர்ல் ஆமர் ற்றும் இண்டு உறுப்திணர்கள் அடங்கற ஆமத்ம
குடிசுத்மனப றணம் நசய்கறநரர். திக்கரனம் 6 பேடங்கள் அல்னது 65 து
றமநமடபம் பதரது
உச்சீறன்ந ீறதறம தி ீக்கம் நசய்பம் அப நசல்பமநகபின் அடிப்தமடில் ரன்
மனம பர்ல் ஆமரபமபம் அப்திினறபேந்து அகற்ந படிபம்
1994 ம மனம பர்ல் ஆமரபர் தி ட்டுப இபேந்து. 1995 இல் பலும் இண்டு
பர்ல் ஆமரபர்கள் திபற்நணர்
இந்றரின் பல் மனம பர்ல் ஆமர் – சுகுரர் நசன் (1950 – 1958)
இந்றரின் ற்பதரம மனம பர்ல் ஆமர் – ஸீம் மசய்ற (2015 பல் Till Now) (20
து மனம பர்ல் அறகரரி)

அசுப் திரபர் பர்ரமம் (Public Service Commission)
த்ற அசுப் திகள் பன்று மகப்தடும். 1. அகறன இந்றப் திகள்; 2. த்ற அசுப் திகள்; 3.
த்ற அசரல் றர்கறக்கப்தடும் தகுறகளுக்கரண நதரதுப்திகள்
இந் பன்று மக திகளுக்கும் அசுப் திரபர் பர்ரமம் இந்ற அபில் பர்வுகள்
டத்துகறன்நது
அசறல் சட்டத்றன் 315 ஆம் திரிின் தடி த்ற ரறன அசுகள் ங்களுக்நகன்று ணி
பர்ரமத்ம அமத்துக் நகரள்பனரம்
இற்நறன் உறுப்திணர்கள் ண்ிக்மக, றணம், ஆகற ிங்கமப குநறத்து த்றில் குடிசுத்
மனபேம், ரறனங்கபில் ரறன ஆளுர்களுப படிவு நசய்கறநரர்கள்.
உறுப்திணர்கபில் தரற பதர் த்ற அல்னது ரறன அசறன் கல ழ் ரது எபே திில்
குமநந்தட்சம் தத்து பேடங்கபரது திரற்நறபேக்க பண்டும்.
பதிஸ்மற – திக்கரனம் ஆறு பேடங்கள் அல்னது 65 து ம
ரறன திஸ்மறகள் – திக்கரனம் ஆறு பேடங்கள் அல்னது 62 து ம

த்ற அசுப் திரபர் பர்வுக்கரக பன்று அமப்புகள் உள்பண
(1) என்நற அசுப்திரபர் பர்ரமம் – Union Public Service Commission
(2) அசு அலுனர் பர்ரமம் – Staff Selection Commission
(3) நதரதுத்துமந றறுணங்கள் பர்வுக்குள - Public Enterprises Selection Board
UPSC – த்ற அசறன் உர்றமனப்தி திகளுக்கரண (Group 1, Group II) றண றறுணரகும்
அசுப் திரபர் பர்ரமம் ஆங்கறபனர் ஆட்சற இந்றரவுக்கு ங்கற அமப்பு.
நக்கரபன குள (Macaulay Committee, 1854) பதரட்டித் பர்வுகள் பனம் அசுப் திரபர்கள் பர்வு
நசய்ப்தட பண்டின் பக்கறத்துத்ம அடிக்பகரடிட்டுக் கரட்டிது
இந்ற அசுச் சட்டம் – 1919 சுந்றரண நதரதுப் திரபர் ஆமம் அமக்கப்தட பண்டின்
அசறத்ம னறபறுத்றது.
1924 ஆம் ஆண்டு அமக்கப்தட்ட லீ ஆமம் ன்ந ரல் ஆமம் (Royal Commission on the
Superior Civil Services) ணது அநறக்மகில் பர்ரமம் துக்கப்தட ற்புறுத்றது.
1926 ஆம் ஆண்டு அக்படரதர் 01 பற பர்ரமம் மடபமநில் நசல்தடத் துங்கறது

அசு அலுனர் பர்ரமம் (Staff Selection Commission)
இது த்ற அசறன் பன்நரம் றமன (Group III) திரபர்களுக்கரண றண றறுணரகும்
1975 ம்தர் 04 பற த்ற அசு எபே ஆட்சறத்துமநத் ீர்ரணத்றன் (Executive Resolution) பனம்
கல ழ்றமன திகள் ஆிமத்ம (Subordinate Services Commission) அமத்து. இதுப தின்ணர் அசு
அலுனர் பர்ரமம் ன்று நதர் ரற்நம் நசய்ப்தட்டது
இந் பர்ரமத்துக்கு எபே மனபேம், இபே உறுப்திணர்களும் உள்பணர். இர்கள் த்ற
அசரல் றறக்கப்தடுகறன்நணர்
இந் ஆமத்றன் மனர் தி த்ற அசறன் கூடுல் நசனர் (Additional Secretary) திக்கு
சரணது

ரறன நதரதுப்தி ஆமம் (State Public Service Commission)
இது ரறனங்கபின் ஆளுரல் அமக்கப்தடுகறநது. எபே மனபேம் உறுப்திணர்களும் அடங்கறது.
உறுப்திணர்கள் ண்ிக்மகில் தரற பதர் த்ற அல்னது ரறன அசுப் திகபில் குமநந்து
தத்து ஆண்டுகள் தி புரிந்றபேக்க பண்டும்
ரறன நதரதுப்தி ஆமபேம் உறுப்திணர்களும் ஆறு ஆண்டு கரனம் அல்னது 62 து ம
திில் இபேப்தரர்கள்.
இர்கமப ஆளுர் றறத் பதரறலும், குடிசுத் மனரல் ரன் இர்கமப தி ீக்கம்
நசய் படிபம்

ரறன நதரதுப்தி ஆமத்றன் திகள்
ரறன அசுப் திகளுக்கரண பர்வுகமப டத்ல்
இத்பர்ல் சம்ந்ரண அமணத்து அம்சங்கள் தற்நறபம் அசுக்கு ஆபனரசமண ங்கல்
திகபில் பசர்பரபேக்கரண குறகள், பர்வு நசய்பம் பமந, தின்தற்ந பண்டி ிறபமநகள்,
தி டத்ம ிறகள், ஊறம் ற்றும் ஏய்வூறம் குநறத் றபமநகள் தற்நற றறகமபக்
கூநல்
அசுக்கு ணது நசல்தரடுகள் தற்நற ஆண்டநறக்மகம சர்தித்ல்

பசற தட்டில் குப்திணர் ஆமம் (National Commission for SC’s and ST’S)
அசறல் அமப்புச் சட்டம் 338 து சத்துப்தடி தட்டில் குப்தரபேக்கு சட்டப் தரதுகரப்பு அபிக்கவும்,
இது தற்நற குடிசுத் மனபேக்கு அநறக்மக சர்ப்திப்தற்கரகவும் எபே சறநப்பு அறகரரி
றறக்கப்தடுகறநரர்
தின்ணர் 1990 இல் மடபமநக்கு ந் 65 து சட்டத்றபேத்த்றன் தடி இந்ச் சறநப்பு அறகரரிக்கு
தறல் பசற தட்டில் குப்தரர் ஆமம் அமக்கப்தட்டது
பசற தட்டில் குப்திணர் ஆமத்றன் அறகரங்கள்
65 து சட்டத்றபேத்த்றன் தடி தட்டில் குப்தரர் ஆமத்துக்கு சறில் ீறன்நத்துக்குரி
அந்ஸ்தும் அறகரங்களும் அபிக்கப்தட்டுள்பண
க்கு ிசரமக்கரக இந்றரின் ந்ப் தகுறினறபேந்தும் ந் தமபம் அமத்து
ிசரரிக்கனரம்
ளத்து பனம் நகரடுக்கப்தடும் ரக்கு பனங்கமப ற்றுக் நகரள்பல்
ந் ீறன்நம் அல்னது அலுனகத்றல் இபேந்தும் நதரது ஆங்கமப பகட்டும் நதநனரம்
சரட்சறகமப ிசரரிப்தற்கரக கட்டமப ஆமகமபப் திநப்திக்கனரம்
குடிசுத் மனர் திநப்திக்கும் உத்வுகபின் தடி திகமப பற்நகரள்பனரம்

அசறல் சட்டம் சரர அமப்புகள் (Non – Constitutional Bodies)
அசறல் அமப்பு சட்டத்துக்கு நபிப அமக்கப்தட்டரலும், இமபம் ணி ஆம அந்ஸ்து
நதற்நம. இம த்ற அசறன் ீர்ரணத்ரல் (Resolution of the Central Government)
உபேரக்கப்தடுதம. இந் அமப்புகளுக்கும் சுந்றபம், நகறழ்வுத் ன்மபம் உண்டு
றற ஆபரக் (National Institution for Transforming India Aaayog – NITI)
றட்டக் கறனுக்குப் தறனரக 2015 ஆம் ஆண்டு உபேரக்கப்தட்ட புற ஆமம் இது.
றற ஆபரக் (இந்றரம ரற்றும் ஆமணம்) பல் கூட்டம் 2015, திப்ரி 07 ஆம் பற திர்
பந்ற பரடி மனமில் புதுறல்னறில் கூடிது

றற ஆபரக்கறன் பன்று பக்கறப் திகள்
(1) இந்றப் நதரபேபரரக் நகரள்மககமப ீர்ரணிக்கும் பதரது அறல் ரறனங்கமபபம்
ஈடுதடுத்துல்
(2) த்ற ரறன அசுகளுக்கு கல் நரறல்தட்த ஆபனரசமணகள் ங்குல்
(3) உள்கட்டுரணத் றட்டங்கள் தற்நற த்ற ரறன அசுகளுக்கு இமடபரண திச்சமணகளுக்கு
றக ிமில் ீர்வு கரணுல்

பசற ணி உரிம ஆமம் (National Human Rights Commission)
1993 - நசப்டம்தர் 28 ஆம் பற நபிிடப்தட்ட அசச் சட்டத்றன் பனம் துங்கப்தட்டது.
நரடர்ந்து தரரளுன்நம் ணி உரிமகள் தரதுகரப்புச் சட்டத்ம உபேரக்கறது. இது 1994 ஆம்
ஆண்டு அலுக்கு ந்து
ஆமம் எபே மனர் ற்றும் ரன்கு உறுப்திணர்கள் நகரண்டது.
பனரக்சமத சதரரகர், த்ற உள்துமந அமச்சர், பனரக்சமத றர்கட்சறத் மனர், ரஜ்சமத
துமத் மனர், ரஜ்சமத றர்க்கட்சறத் மனர் ஆகறபரர் அடங்கற எபே கறட்டிின்
அடிப்தமடில் குடிசுத் மனப ணி உரிமக் கறன் மனர் ற்றும் ரன்கு
உறுப்திணர்கமப றறக்கறநரர்
பசற சறறுதரன்மக் கறன் ற்றும் பசற நதண்கள் கறன் ஆகறற்நறன் மனர்கள்
நதபேம்தரலும் ணி உரிமக் கறணின் க்ஸ்-அஃதிறபர உறுப்திணர்கபரகப இபேப்தரர்கள்

பசற நதண்கள் ஆமம் (National Women’s Commission)
பசற நதண்கள் கறன் சட்டத்றன் (1990) அடிப்தமடில் 1992, ஜணரி 31 ஆம் பற
உபேரக்கப்தட்டது
நதண்களுக்கு அசறனமப்பு ரீறரகவும் சட்ட ரீறரகவும் உள்ப உரிமகமப றமன ரட்டுல்,
ற்பதரது நசல்பமநிலுள்ப சட்டங்கமப றுதரிசலனமண நசய்ல் அல்னது பமக்பகற்த அறல்
ரற்நங்கமப நகரண்டு பேற்கரக தரிந்துமத்ல், நதண்கள் பேம் புகரர்கள் ீ து பகரண
டடிக்மக டுத்ல் பதரன்நம இக்கறணின் பக்கற பரக்கங்கள்
எபே மனபேம் ந்து உறுப்திணர்களும் அடங்கறது இந் ஆமம்

பசற புனணரய்வு ஆமணம் (Central Vigilance Commission)
சந்ரணம் குளின் தரிந்துமின் அடிப்தமடில் அமக்கப்தட்டது (1964 த்ற அசறன்
ஆட்சறத்துமந ீர்ரணம்).
நரடர்ந்து 2003 ஆம் ஆண்டின் தரரளுன்நச் சட்டத்றன்தடி இற்கு சட்ட அந்ஸ்து ங்கப்தட்டது

எபே மனபேம் இண்டுக்கு பற்தடர உறுப்திணர்களும் நகரண்டது. இர்கமப குடிசுத்
மனப றறக்கறநரர்
திக்கரனம் ரன்கு ஆண்டுகள் அல்னது 65 து றமநமடபம் ம. தி ினகற திநகு
இர்கள் த்ற ரறனப் திகபில் ந் திமபம் கறக்கக் கூடரது

த்ற புனணரய்வுத் துமந (Central Bureau of Investigation)
த்ற புனணரய்வு ஆமகத்துக்கு உி நசய்ற்கரக உபேரக்கப்தட்ட அமப்பு.
1941 ஆம் ஆண்டு உபேரக்கப்தட்ட சறநப்பு கரல் அமப்பு. 1946 ஆம் ஆண்டு உள்துமநில் எபே
தகுறரணது
திற்தரடு 1963 ஆம் ஆண்டு இது த்ற புனணரய்வு ஆமகத்றன் எபே தகுறரணது

பனரக்தரல் (Lokpal)
1968 -

ஆம் ஆண்டு பனரக்சமதில் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டு, 1969 ஆம் ஆண்டு றமநபற்நப்தட்டது.

ஆணரல் திற்தரடு இது ரறனங்கபமில் ிரத்துக்கு ந் பதரது க்கபம கமனக்கப்தட்டது.
இறுறரக 2014 ஆம் ஆண்டு இம்பசரர சட்டரக்கப்தட்டது
நதரதுப்திகபில் ஊமன எறப்ததும், திர் உள்பிட்ட நதரதுப்திரபர்கமப நதரறுப்பதற்க
நசய்லுப இன் பக்கற பரக்கங்கள்.
எபே மனர் ற்றும் ட்டு உறுப்திணர்கள் நகரண்ட அமப்பு இது

பனரக் ஆபக்ர (Lok Ayukta)
நரரர்ஜற பசரய் மனரக இபேந் அசு றுசலமப்பு கறணின் இமடக்கரன அநறக்மகில்
நசரல்னப்தட்ட தரிந்துமகபப பனரக் ஆபக்ர உபேரக்கத்றன் அடிப்தமட
பனரக்தரனறன் ரறன அமப்பத பனரக் ஆபக்ர. இந்றரில் கரரஷ்டிர ரறனப பன்
பனறல் பனரக் ஆபக்ர அமப்மத ற்தடுத்றது (1971)
திற்தரடு ஆந்றம், அபசரம், தீகரர், சட்டீஸ்கர், றல்னற, பகரர, குஜரத், யரிரணர, இரச்சல்,
ஜரர்க்கண்ட், கர்ரடகம், பகபம், த்றப் திபசம், எரிசர, தஞ்சரப், ரஜஸ்ரன், உத்ர்கரண்ட்,
உத்றப்திபசம் ஆகற ரறனங்கள் பனரக் ஆபக்ர அமப்மத ற்தடுத்றண
ஆணரல் றழ்ரடு, ஜம்ப-கரஷ்ீ ர், அபேரச்சனதிபசம், பகனரர, ிப்பூர், றபசரம்,
ரகரனந்து, சறக்கறம், றரிபுர, பற்கு ங்கரபம் ஆகற ரறனங்கபில் பனரக் ஆபக்ர இன்ணபம்
ற்தடுத்ப்தடில்மன

பசற சறறுதரன்மக் கறன் (National Minorities Commission)
1978 – ஆம் ஆண்டு உபேரக்கப்தட்ட்து. 1992 ஆம் ஆண்டு பசற சறறுதரன்மிணர் சட்டப்தடி இற்கு
சட்ட உரிம கறமடத்து.
1995 ஆம் ஆண்டு இச்சட்டத்றல் றபேத்ங்கள் நசய்ப்தட்டண. இமடுத்து எபே மனர், எபே
தும மனர், ந்து உறுப்திணர்கள் அடங்கறரக கறன் ரற்நற அமக்கப்தட்டது

பசற திற்தடுத்ப்தட்படரர் கறன் (National Backward Commission)
உச்சீறன்நத்றன் ண்டன கறன் ீர்ப்மத (1992) அடுத்து, 1993 இல் உபேரக்கப்தட்டது.
திந திற்தடுத்ப்தட்படரர் தட்டினறல் சபரங்கமப பசர்ப்தது, ினக்குது, பதரன்நற்மந
தரிபசரறப்ததும், அசுக்கு குந் தரிந்துமகமப ங்குதும், இன் பக்கற குநறக்பகரள்.
கறணின் சறதரரிசுகமப றமநபற்ந அசு சட்டரீறரண கடம நகரண்டது. எபே மனர் ற்றும்
பன்று உறுப்திணர்கள் நகரண்டது

இந்ற அசறல் அமப்தின் தகுற ற்றும் அறல் அடங்கற ிறகள்
தகுற 1: (உட்திரிவு 1-4) இந்ற பெணின் தற்நறது. அரது ரறன அமப்பு. ரறன ல்மன
மமந பதரன்நம.
1. Name and territory of the Union
2. Admission or establishment of new States.
2A. [Repealed.].
3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States
4. Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental,
incidental and consequential matters.
தகுற 2: (உட்திரிவு 5-11) இந்ற குடிபரிம தற்நறது.
5. Citizenship at the commencement of the Constitution.
6. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.
7. Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.
8. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.
9. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens.
10. Continuance of the rights of citizenship.
11. Parliament to regulate the right of citizenship by law.
தகுற 3: (உட்திரிவு 12-35) அடிப்தமட உரிமகள்/ அது றுக்கப்தடும் பதரது அற்கரண ீர்வுகள்.General
12. Definition
13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights
Right to Equality
14. Equality before law.
15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sexor place of birth.
16. Equality of opportunity in matters of public employment.

17. Abolition of Untouchability.
18. Abolition of titles.
Right to Freedom
19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.
20. Protection in respect of conviction for offences.
21. Protection of life and personal liberty.
21A. Right to education.
22. Protection against arrest and detention in certain cases.
Right against Exploitation
23. Prohibition of traffic in human beings and forced labor.
24. Prohibition of employment of children in factories, etc.
Right to Freedom of Religion
25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
26. Freedom to manage religious affairs.
27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.
28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worshiping certain educational institutions.
Cultural and Educational Rights
29. Protection of interests of minorities.
30. Right of minorities to establish and administer educational institutions.
31. [Repealed.].Saving of Certain Laws
31A. Saving of Laws providing for acquisition of estates, etc.
31B. Validation of certain Acts and Regulations.
31C. saving of laws giving effect to certain directive principles.
31D. [Repealed.].
Right to Constitutional Remedies
32. Remedies for enforcement of rights conferred by this Part.
32A. [Repealed.].
33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part intheir application to Forces, etc.
34. Restriction on rights conferred by this Part while martial law is inforce in any area.
35. Legislation to give effect to the provisions of this part.
தகுற 4: (உட்திரிவு 36-51) அசு நகரள்மகக்கரண ற கரட்டும் நநறகள்.
36. Definition.

37. Application of the principles contained in this Part.

38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people.
39. Certain principles of policy to be followed by the State.
39A. Equal justice and free legal aid.
40. Organization of village Panchayat.

41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases.
42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.
43. Living wage, etc., for workers.

43A. Participation of workers in management of industries.
44. Uniform civil code for the citizens.

45. Provision for free and compulsory education for children.

46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker
Section.

47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.
48. Organisation of agriculture and animal husbandry.

48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life.

49. Protection of monuments and places and objects of national importance.
50. Separation of judiciary from executive.

51. Promotion of international peace and security.
தகுற 4A: ( உட்திரிவு 51 A) அடிப்தமட கடமகள்.
51A. Fundamental duties.
தகுற 5: (உட்திரிவு 52- 151) த்ற அசமப்பு அரது குடிசு மனர், துமக் குடிசு
மனர், டுண் அமச்சம, தரரளுன்நம் ற்றும் அன் அமப்பு, உச்ச ீறன்நம் ற்றும்
அன் அமப்பு.
CHAPTER-I THE EXECUTIVE
52. The President of India.
53. Executive power of the Union.
54. Election of President.
55. Manner of election of President.
56. Term of office of President.
57. Eligibility for re-election.
58. Qualifications for election as President.
59. Conditions of President’s office.
60. Oath or affirmation by the President.
61. Procedure for impeachment of the President.
62. Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual
vacancy.
63. The Vice-President of India.
64. The Vice-President to be ex office Chairman of the Council of States.
65. The Vice-President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office,
or during the absence, of President.
66. Election of Vice-President.
67. Term of office of Vice-President.
68. Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill
casual vacancy.
69. Oath or affirmation by the Vice-President.
70. Discharge of President’s functions in other contingencies.
71. Matters relating to, or connected with, the election of a President or Vice-President.
72. Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.
73. Extent of executive power of the Union.
Council of Ministers
74. Council of Ministers to aid and advise President.
75. Other provisions as to Ministers.
The Attorney-General for India
76. Attorney-General for India.
Conduct of Government Business
77. Conduct of business of the Government of India.
78. Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc.
CHAPTER-II PARLIAMENT
79. Constitution of Parliament.
80. Composition of the Council of States.

81. Composition of the House of the People.
82. Readjustment after each census.
83. Duration of Houses of Parliament.
84. Qualification for membership of Parliament.
85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.
86. Right of President to address and send messages to Houses.
87. Special address by the President.
88. Rights of Ministers and Attorney-General as respects Houses.
89. The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States
90. Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman.
91. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman.
92. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while is solution for his removal from office is under consideration.
93. The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.
94. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.
95. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.
96. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while is solution for his removal from office is under consideration.
97. Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and deputy speaker.
98. Secretariat of Parliament.
Conduct of Business
99. Oath or affirmation by members.
100. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.

Disqualifications of

Members
101. Vacation of seats.
102. Disqualifications for membership.
103. Decision on questions as to disqualifications of members.
104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when
disqualified.
Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members
105. Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof.
106. Salaries and allowances of members.
Legislative Procedure
107. Provisions as to introduction and passing of Bills.
108. Joint sitting of both Houses in certain cases.
109. Special procedure in respect of Money Bills.
110. Definition of “Money Bills”.
111. Assent to Bills.
Procedure in Financial Matters
112. Annual financial statement.
113. Procedure in Parliament with respect to estimates.
114. Appropriation Bills.
115. Supplementary, additional or excess grants.
116. Votes on account, votes of credit and exceptional grants.
117. Special provisions as to financial Bills.
Procedure Generally
118. Rules of procedure.
119. Regulation by law of procedure in Parliament in relation to financial business

120. Language to be used in Parliament.
121. Restriction on discussion in Parliament.
122. Courts not to inquire into proceedings of Parliament.
CHAPTER-iii LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT
123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.
CHAPTER-IV THE UNION JUDICIARY
124. Establishment and constitution of Supreme Court.
125. Salaries, etc., of Judges.
126. Appointment of acting Chief Justice.
127. Appointment of ad hoc judges.
128. Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court.
129. Supreme Court to be a court of record.
130. Seat of Supreme Court.
131. Original jurisdiction of the Supreme Court.
131A. [Repealed.].
132. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases.
133. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in regard to Civil matters.
134. Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters.
134A. Certificate for appeal to the Supreme Court.
135. Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court.
136. Special leave to appeal by the Supreme Court.
137. Review of judgments or orders by the Supreme Court.
138. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court.
139. Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs.
139A. Transfer of certain cases.
140. Ancillary powers of Supreme Court.
141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.
142. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc.
143. Power of President to consult Supreme Court.
144. Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court.
144A. [Repealed.].
145. Rules of Court, etc.
146. Officers and servants and the expenses of the Supreme Court.
147. Interpretation.
CHAPTER V.—COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA
148. Comptroller and Auditor-General of India.
149. Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General.
150. Form of accounts of the Union and of the States.
151. Audit reports.
தகுற 6:( உட்திரிவு 152-237) ரறன அசமப்பு, கர்ணர், ரறன அமச்சம. ரறன சட்டன்நம் /
சட்ட பனம அன் அமப்பு உர் ீற ன்நம் அன் அமப்பு.
CHAPTER I.—GENERAL
152. Definition.
153. Governors of States.
154. Executive power of State.

155. Appointment of Governor.
156. Term of office of Governor.
157. Qualifications for appointment as Governor.
158. Conditions of Governor’s office.
159. Oath or affirmation by the Governor.
160. Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies.
161. Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commutes sentences in certain cases.
162. Extent of executive power of State. Council of Ministers.
163. Council of Ministers to aid and advice Governor.
164. Other provisions as to Ministers. The Advocate-General for the State.
165. Advocate-General for the State. Conduct of Government Business.
166. Conduct of business of the Government of a State.
167. Duties of Chief Minister as respect the furnishing of information to Governor, etc.
CHAPTER III.—THE STATE LEGISLATURE
General
168. Constitution of Legislatures in States.169. Abolition or creation of Legislative Councils in States.170. Composition of the
Legislative Assemblies.171. Composition of the Legislative Councils.172. Duration of State Legislatures.173. Qualification for
membership of the State Legislature.174. Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution.175. Right of Governor
to address and send messages to the House or Houses.
176. Special address by the Governor.
177. Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses. Officers of the State Legislature
178. The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.
179. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speak rand Deputy Speaker.
180. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.
181. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while are solution for his removal from office is under consideration.
182. The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council.
183. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman.
184. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman.
185. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while are solution for his removal from office is under
consideration.
186. Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman.187. Secretariat of
State Legislature.
Conduct of Business
188. Oath or affirmation by members.
189. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.
Disqualifications of Members
190. Vacation of seats.
191. Disqualifications for membership.
192. Decision on questions as to disqualifications of members.
193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when
disqualified.
Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members
194. Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof.
195. Salaries and allowances of members.
Legislative Procedure
196. Provisions as to introduction and passing of Bills.

197. Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bills.
198. Special procedure in respect of Money Bills.
199. Definition of “Money Bills”.
200. Assent to Bills.
201. Bills reserved for consideration.
Procedure in Financial Matters
202. Annual financial statement.
203. Procedure in Legislature with respect to estimates.
204. Appropriation Bills.
205. Supplementary, additional or excess grants.
206. Votes on account, votes of credit and exceptional grants.
207. Special provisions as to financial Bills. Procedure Generally
208. Rules of procedure.
209. Regulation by law of procedure in the Legislature of the State in relation to financial business.
210. Language to be used in the Legislature.
211. Restriction on discussion in the Legislature.
212. Courts not to inquire into proceedings of the Legislature.
CHAPTER IV.—LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR
213. Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature.
Officers of the State Legislature
CHAPTER V.—THE HIGH COURTS IN THE STATES
214. High Courts for States.
215. High Courts to be courts of record.
216. Constitution of High Courts.
217. Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court.
218. Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts.
219. Oath or affirmation by Judges of High Courts.
220. Restriction on practice after being a permanent Judge.
221. Salaries, etc., of Judges.
222. Transfer of a Judge from one High Court to another.
223. Appointment of acting Chief Justice.
224. Appointment of additional and acting Judges.
224A. Appointment of retired Judges at sittings of High Courts.
225. Jurisdiction of existing High Courts.
226. Power of High Courts to issue certain writs.
226A. [Repealed.].
227. Power of superintendence over all courts by the High Court.
228. Transfer of certain cases to High Court.
228A. [Repealed.].
229. Officers and servants and the expenses of High Courts.
230. Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories.
231. Establishment of a common High Court for two or more States.
CHAPTER VI.—SUBORDINATE COURTS
233. Appointment of district judges.
233A. Validation of appointments of, and judgments, etc., delivered by, certain district judges.
234. Recruitment of persons other than district judges to the judicial service.

235. Control over subordinate courts.
236. Interpretation.
237. Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates.
தகுற 7: (உட்திரிவு 238) அசமப்பு சட்டம் பல் தட்டினறல் உள்ப ரறனங்கள் தற்நறது- இந்ப்
திரிவு இப்பதரது ீக்கப் தட்டுள்பது.
THE STATES IN PART B OF THE FIRST SCHEDULE
238. [Repealed.]
தகுற 8: (உட்திரிவு 239 -242) என்நறப் தகுறகள் குநறத்து.
239. Administration of Union territories.

239A. Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union territories.

239AA. Special provisions with respect to Delhi.239AB. Provision in case of failure of constitutional machinery.
239AB. Power of administrator to promulgate Ordinances during recess of Legislature.
240. Power of President to make regulations for certain Union territories.
241. High Courts for Union territories.
242. [Repealed.].
தகுற 9: ( உட்திரிவு 243) உள்பரட்சற றர்ரகம் இந் உட்திரிில் குநறப்திடப்தட்டுள்பண.
THE PANCHAYATS:
243. Definitions.
243A. Gram Sabah.
243B. Constitution of Panchayat.
243C. Composition of Panchayat.
243D. Reservation of seats.
243E. Duration of Panchayat, etc.
243F. Disqualifications for membership.
243G. Powers, authority and responsibilities of Panchayat.
243H. Powers to impose taxes by, and Funds of, the Panchayat.
243-I. Constitution of Finance Commission to review financial position.
243J. Audit of accounts of Panchayat.
243K. Elections to the Panchayat.
243L. Application to Union territories.
243M. Part not to apply to certain areas.
243N. Continuance of existing laws and Panchayat.
243-O. Bar to interference by courts in electoral matters.
தகுற 9A: ( உட்திரிவு 243P-243Z,243ZA-243ZG) கரட்சற றர்ரகம் இந் உட்திரிில் குநறப்திடப்தட்டுள்பண.
THE MUNICIPALITIES
243P. Definitions.
243Q. Constitution of Municipalities.
243R. Composition of Municipalities.
243S. Constitution and composition of Wards Committees, etc.
243T. Reservation of seats.
243U. Duration of Municipalities, etc.
243V. Disqualifications for membership.
243W. Powers, authority and responsibilities of Municipalities, etc.
243X. Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities.

243Y. Finance Commission.
243Z. Audit of accounts of Municipalities.
243ZA. Elections to the Municipalities.
243ZB. Application to Union territories.
243ZC. Part not to apply to certain areas.
243ZD. Committee for district planning.
243ZE. Committee for metropolitan planning.
243ZF. Continuance of existing laws and Municipalities.
243ZG. Bar to interference by Courts in electoral matter.
தகுற 10: உட்திரிவு 244) தட்டில் சரறகள்/ தங்குடிிணர்/ ஆங்கறபனர இந்றர் ஆகறபரர் குநறத்து.
THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS
244. Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas.
244A. Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam and creation of local Legislature or Council
of Ministers or both there for.
தகுற 11: (உட்திரிவு 245-263) த்ற ரறன அசு உநவு, ரறனங்ளுக்கறமடபரண உநவு.
RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES
CHAPTER I.—LEGISLATIVE RELATIONS
Distribution of Legislative Powers:245. Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.
246. Subject-matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.
247. Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts.
248. Residuary powers of legislation.
249. Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the Stateliest in the national interest.
250. Power of Parliament to legislate with respect to any matter in testate List if a Proclamation of Emergency is in
operation.
251. Inconsistency between laws made by Parliament under articles 249and 250 and laws made by the Legislatures of States.
252. Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.
253. Legislation for giving effect to international agreements.
254. Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States.
255. Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only.
CHAPTER II.—ADMINISTRATIVE RELATIONS
General
256. Obligation of States and the Union.
257. Control of the Union over States in certain cases.
257A. [Repealed.].
258. Power of the Union to confer powers, etc., on States in certain cases.
258A. Power of the States to entrust functions to the Union.
259. [Repealed.].
260. Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India.
261. Public acts, records and judicial proceedings. Disputes relating to Waters
262. Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys. Co-ordination between States
263. Provisions with respect to an inter-State Council.
தகுற 12: (உட்திரிவு 264-300) அசறன் றற குநறத் உட்திரிவுகள் றற / றறிமணக் மகரளும் நநறகள்.

FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
CHAPTER I.—FINANCE
General
264. Interpretation.
265. Taxes not to be imposed save by authority of law.
266. Consolidated Funds and public accounts of India and of the States.
267. Contingency Fund. Distribution of Revenues between the Union and the States.
268. Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States.
268A. Service tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States.
269. Taxes levied and collected by the Union but assigned to the States.
270. Taxes levied and distributed between the Union and the States.
271. Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union.
272. [Repealed.].
273. Grants in lieu of export duty on jute and jute products.
274. Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested.
275. Grants from the Union to certain States.
276. Taxes on professions, trades, callings and employments.
277. Savings.
278. [Repealed.].
279. Calculation of “net proceeds”, etc.
280. Finance Commission.
281. Recommendations of the Finance Commission. Miscellaneous Financial Provisions.
282. Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues.
283. Custody, etc., of Consolidated Funds, Contingency Funds and moneys credited to the public accounts.
284. Custody of suitors’ deposits and other moneys received by public servants and courts.
285. Exemption of property of the Union from State taxation.
286. Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods.
287. Exemption from taxes on electricity.
288. Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases.
289. Exemption of property and income of a State from Union taxation.
290. Adjustment in respect of certain expenses and pensions.
290A. Annual payment to certain Devisor Funds.
291. [Repealed.]
CHAPTER II.—BORROWING
292. Borrowing by the Government of India.
293. Borrowing by States.
CHAPTER III.—PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS,LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS
294. Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases.
295. Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases.
296. Property accruing by escheat or lapse or as bona vacantia.
297. Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the
Union.
298. Power to carry on trade, etc.
299. Contracts.
300. Suits and proceedings.
CHAPTER IV.—RIGHT TO PROPERTY

300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law.
தகுற 13:( உட்திரிவு 301- 307) இந்ற ரட்டில் ிகம் நசய்பம் மடபமநக்கரண உட்திரிவுகள்.
TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA
301. Freedom of trade, commerce and intercourse.
302. Power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and inter course.
303. Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce.
304. Restrictions on trade, commerce and intercourse among States.
305. Saving of existing laws and laws providing for State monopolies.
306. [Repealed.].
307. Appointment of authority for carrying out the purposes of articles301 to 304.
தகுற 14:( உட்திரிவு 308-323) அசுப் திகள்.
SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES
CHAPTER I.—SERVICES
308. Interpretation.
309. Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State.
310. Tenure of office of persons serving the Union or a State.
311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State.
312. All-India services.
312A. Power of Parliament to vary or revoke conditions of service of officers of certain service.
313. Transitional provisions.
314. [Repealed].
CHAPTER II.—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS
315. Public Service Commissions for the Union and for the States.
316. Appointment and term of office of members.
317. Removal and suspension of a member of a Public Service Commission.
318. Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission.
319. Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members.
320. Functions of Public Service Commissions.
321. Power to extend functions of Public Service Commissions.
322. Expenses of Public Service Commissions.
323. Reports of Public Service Commissions.
தகுற 14A: (உட்திரிவு 323 ற்றும் 323 தி) த்ற ீர்ப்தரங்கள்.
TRIBUNALS

323A. Administrative tribunals.
323B. Tribunals for other matters
தகுற 15: (உட்திரிவு 324-329) பர்ல்கள், பர்ல் ஆமம்.
ELECTIONS.
324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission.
325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion,
race, caste or sex.
326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.
327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.
328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.

329. Bar to interference by courts in electoral matters.
329A. [Repealed.]
தகுற 16: (உட்திரிவு 330-342) - தகுறரரி நதபேம்தரண்ம சரறகளுக்கரண உரிமகள் தற்நற.
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES
330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.
331. Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People.
332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.
333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.
334. Reservation of seats and special representation to cease after sixty years.
335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.
336. Special provision for Anglo-Indian community in certain services.
337. Special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian Community.
338. National Commission for Scheduled Castes.
338A. National Commission for Scheduled Tribes.
339. Control of the Union over the Administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes.
340. Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.
341. Scheduled Castes.
342. Scheduled Tribes.
தகுற 17: (உட்திரிவு 343-351) அலுல் நரற, ட்டர நரற, ீற ன்நங்கபில் நரற.
OFFICIAL LANGUAGE
CHAPTER I.—LANGUAGE OF THE UNION
343. Official language of the Union.
344. Commission and Committee of Parliament on official language.
CHAPTER II.—REGIONAL LANGUAGES:
345. Official language or languages of a State.
346. Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.
347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.
CHAPTER III.—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, HIGH COURTS, ETC.
348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.
349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language.
CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES:
350. Language to be used in representations for redress of grievances.
350A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.
350B. Special Officer for linguistic minorities.
351. Directive for development of the Hindi language.

தகுற 18: (உட்திரிவு 352-360) அச றமனக்கரணது (நர்நஜன்சற).
தகுற 19: (உட்திரிவு 361-367) இ (இறல் குடிசு மனர், கர்ணர் இந்ப் திக்கரண சட்ட சறநப்பு
தரதுகரப்பு ற்றும் சறன)
தகுற 20: (உட்திரிவு 368) இந்றய் அசமப்புச் சட்டம் றபேத்ம் அற்கரண மடபமந.

தகுற 21:(உட்திரிவு 369-392) ற்கரனறக, இமடறமன ற்றும் சறநப்பு எதுக்கல டுகள்.
தகுற 22: (உட்திரிவு 392-395) குறுகற மனப்பு, ஆம்தம் பற, இந்ற ற்றும் ரிப்தீல்மறல்
அறகரப்பூர் உம

ன்நற – தணி பபேகன்

