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இந்திய அரசியலமைப்பு 

பகுதி - 12 

பகுதி 1 ைாநிலங்கள், யூனியன்பிரததசங்கள் அவற்றின் பரப்பிடங்கள் 
சரத்து 1 - 4 

பகுதி 2 குடியுரிமை சரத்து 5 – 11 

பகுதி 3 அடிப்பமட உரிமைகள் சரத்து 12-35 

பகுதி 4 அரசு நநறிமுமற தகாட்பாடுகள் சரத்து 36-51 

பகுதி 4A அடிப்பமட கடமைகள் (42வது அரசியலமைப்பு 
சட்டத்திருத்தத்தின்படி 1976 ம் ஆண்டு இமைக்கப்பட்டது) சரத்து 51A 

பகுதி 5 ைத்திய அரசு சரத்து 52-151 

பகுதி 6 ைாநிலங்கள் சரத்து 152-237 

பகுதி 7 1956 ம் ஆண்டு 7 வது  சட்டத்திருத்தத்தின்படி 
நீக்கப்பட்டுவிட்டது. 

பகுதி 8 யூனியன்பிரததசங்கள் ைற்றும் ைத்திய ஆட்சியப்பகுதிகள் 
சரத்து 239-241 

பகுதி 9 பஞ்சாயத்துகள் சரத்து 243-243O 

பகுதி 9A நகராட்சிகள் 243P-243ZG 

பகுதி 9B கூட்டுறவு சங்கங்கள் சரத்து 243ZH-243ZT 

பகுதி 10 பட்டியல் ைற்றும் பழங்குடி பரப்பிடங்கள் சரத்து 244-244A 

பகுதி 11 ைத்திய ைாநில அரசு உறவுகள் வமர சரத்து 245-263 

பகுதி 12  நிதி, நசாத்து, ஒப்பந்தங்கள்  ைற்றும் வழக்கிடும் தன்மை 
சரத்து264-300A 

பகுதி 13 வியாபாரம், வைிகம் ைற்றும் இந்திய பரப்பு 
எல்மலகளுக்குள்ளான பரிைாற்றங்கள் சரத்து 301-307 
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பகுதி 14 ைத்திய ைற்றும் ைாநில அரசுக்கிமடதயயான பைிகள் சரத்து 
308-323 

பகுதி 14A தரீ்ப்பாயங்கள் சரத்து 323A-323B 

பகுதி 15 ததர்தல்கள் சரத்து 324-329 

பகுதி 16 சில வகுப்பினர் நதாடர்பான சில சட்டமுமறகள் சரத்து 313-342 

பகுதி 17 அலுவலகநைாழி சரது 343-351 

பகுதி 18 நநருக்கடி காலநிமலகள் சரத்து 352-360 

பகுதி 19 பிற வமகமுமறகள் சரத்து 361-367 

பகுதி 20 அரசியலமைப்பு சட்டம் சரத்து 368 

பகுதி 21 தற்காலிக ைாறக்கூடிய ைற்றும் சிறப்பு வமகமுமறகள் 
சரத்து369-392 

பகுதி 22 தமலப்பு, அைலாக்கம் சரத்து  393-395 

சைச்சமுதாயம், சையச்சார்பின்மை, ஒருமைப்பாடு ஆகியன முகப்புமறயில் 
1976ம் ஆண்டு 42 வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் 
தசர்க்கப்பட்டுள்ளது 

நநகிலா அரசியலமைப்பு 

தபரா.மலசியன் கூற்றுப்படி, நநகிலா அரசியலமைப்பின் விதிமுமறகமள 
சாதாரை சட்டங்கமளத் திருத்தும் வமகமுமறகமளப் பயன்படுத்தி 
திருத்த முடியாது. 

அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது அரசியலமைப்பில் அடங்கியுள்ள 
வமகயங்கமளக் குறிக்கும். சட்டைன்றத்தில் இயற்றப்படும் சட்டங்கள் 
சாதாரைசட்டங்கள் எனப்படும்.  

அரசியலமைப்பு சட்டம் சாதாரைசட்டத்தினின்று தவறுபட்டது. இந்திய 
அரசியலமைப்பின் விதிமுமறகளில் திருத்தம் நகாண்டுவருவதற்கு சில 
விதிமுமறக வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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இந்திய அரசியலமைப்பின் சில வமகயங்கள் எளிய முமறயில் 
திருத்தப்படலாம் என்றும், சில வமகயங்கள் அவ்வளவு எளிதாக திருத்தம் 
நசய்யப்பட முடியது என்றும் அறியலாம். ஆகதவ நம் அரசியலமைப்பு 
நநகிழும் இயல்பும், நநகிழா இயல்பும் நகாண்டுள்ளன.  

அடிப்பமட உரிமைகள் 

இந்திய அரசியலமைப்பின் மூன்றாம் பகுதியில் அடிப்பமட உரிமைகள் 
இடம்நபற்றுள்ளன.  

அங்கங்கள் 12-35 

இமவ தனிைனித முழு வளர்ச்சிக்கு சூழ்நிமலகமள 
வகுத்துக்நகாடுப்பததாடு உண்மையான ைக்களாட்சிமய 
அனுபவிப்பதற்கும் உதவிபுரிகின்றன. இந்த உரிமைகள் சட்டத்தின் முன் 
எல்லா குடிைக்களுக்கும் சைத்துவத்மத வழங்குகின்றன. அடிப்பமட 
உரிமைகள் தனிைனித நலனுக்கும் நபாது நலனுக்கும் இமடதய 
சைநிமலமய ஏற்படுத்துகின்றன. இந்திய அரசியலமைப்பு நதாடக்கத்தில் 
7 அடிப்பமட உரிமைகமளக் நகாண்டிருந்தது. 1978 ல் 44 வது 
சட்டத்திருத்தத்தின்படி நசாத்துரிமையானது அடிப்பமட உரிமையிலிருந்து 
நீக்கப்பட்டதால் தற்தபாது 6 அடிப்பமட உரிமைகள் ைட்டுநை உள்ளன. 

1. சைத்துவ உரிமை. 14-18 

2. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை 19-22 

3. சுரண்டமல தடுப்பதற்கான உரிமை 23-24 

4. சைய சுதந்திரத்திற்கான உரிமை 25-28 

5. பண்பாடு ைற்றும் கல்வி பற்றிய உரிமைகள் 29-30 

6. அரசியலமைப்பு வழி ததர்வுகளுக்கான உரிமை 32 

அரசு நகாள்மகயிமன நநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள் 

இந்திய அரசியலமைப்பின் நான்காம் பகுதியில் அரசுக் நகாள்மகயிமன 
நநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள் இடம்நபற்றிருக்கின்றன. (அங்கங்கள் 36-51) 

பகுதி 4 நாட்மட ஆட்சி நசய்வதற்கு அடிப்பமடயாக இருக்கின்றன. 
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அரமச நநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள் வழிகாட்டியாக இருப்பததாடு 
ைட்டுைல்லாைல் சட்டங்கள் இயற்றப்படும்தபாதும் அடிப்பமடகளாக 
ஏற்றுக்நகாள்ளப்படுகின்றன. நைது நாட்டில் நபாதுநல அரசு 
அமைப்பதற்கும் இமவகதள வழிகாட்டி.  

அரசு நகாள்மகயிமன நநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகமள கீழ்க்கண்டவாறு 
பிரிக்கலாம். 

1. சைத்துவக் நகாள்மககள் 

2. காந்தியக் நகாள்மககள் 

3. பன்னாட்டுக் நகாள்மககள் 

4. இன்ன பிற நகாள்மககள் 

1. சைத்துவக் நகாள்மககள் 

குடிைக்களாகிய ஆண்களும் நபண்களும் சரிநிகரான வாழ்க்மகக்கு 
தபாதுைான வழிமுமறகளுக்கு உமடயவராதல். 

ஒதர ைாதிரியான தவமலக்கு ஒதர ைதிரியான ஊதியம் 

2.காந்தியக் நகாள்மககள் 

ஊராட்சிய ைன்றங்கமள அமைப்பதற்கும் தன்னாட்சி 
அமைப்புக்கூறுகளாக அமவ இயங்குவதற்கும் நடவடிக்மககமள 
தைற்நகாள்வதற்கும்,ஊரட்சிப் பகுதிகளில் தனிைனித ைற்றும் கூட்டுறவு 
அடிப்பமடயில் குடிமசநதாழில்கமள வளர்க்க, பட்டியலில் கண்ட 
சாதியினர், பழங்குயினர், பிற நலிந்த பிரிவினர் ஆகிதயாரின் கல்வி 
நபாருளாதார நலன்கமள வளர்த்தல். தவளாண்மை, கால்நமட தபணுதல் 
ஆகியவற்றிற்கான அமைப்பு,. சத்தான உைவின் தரம், பசுக்கள் கன்றுகள் 
இவற்மற தபைிக்காத்தல் 

3. பன்னாட்டுக் நகாள்மககள் 

பன்னாடு ைக்களிமடதய அமைதிமய வளர்த்தல், உலக நாடுகளிமடதய 
தநர்மைமயயும் நன்ைதிப்மபயும் நபறுதல், 

4. இன்ன பிற நகாள்மககள் 
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சை நீதியும் இலவச சட்ட உதவியும் நசய்தல், குடிைக்களுக்கு ஒதர சரீான 
உரிமைகள் நதாகுப்புச் சட்டம் வழங்குதல் 

அடிப்பமடக் கடமைகள் 

இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்பமடக் கடமைகள் 1976 ல் 42 வது 
சட்டத்திருத்தம் மூலம் பகுதி 4A ல் 51Aல் தசர்க்கப்பட்டன. 

அரசியலமைப்பிற்குக் கீழ்படிந்து குறிப்பிட்ட அதன் அமைப்புகள், 

நாட்டுக்நகாடி, நாட்டுப்பைி இவற்மற ைதித்து நடத்தல், நைது நாட்டு 
விடுதமலப் தபாரட்டத்திற்கு உைர்வூட்டுதல்,இந்திய நாட்டின் உரிமை 
ற்றுமை ஆகியவற்மறப் தபைிப்பாதுகாத்தல் 

நீதிப்புைராய்வு :- 

நைது அரசியலமைப்பு சுதந்திரைான நீதிதுமரமய வழங்குகிறது. 

இந்திய உச்சநீதி ைன்றமும், உயர்நீதி ைன்றமும் சட்டங்கமள 
நீதிப்புலனாய்வு நசய்யும் அதிகாரம் நபற்றுள்ளன. ஒரு சட்டம் 
அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டது (அ) புறம்பானது என்று தரீ்ப்பு 
வழங்கத்தக்க அதிகாரத்திற்கு நீதிப்புலனாய்வு என்றுநபயர். 

வயது வந்ததார் வாக்குரிமை 

18வயது நிரம்பிய அமனவரும் வாக்களிக்கலாம். 

ைத்திய அரசு 

குடியரசுத்தமலவர் 

இந்திய குடியரசுத்தமலவர் இந்தியாவின் முதல் குடிைகன் ஆவார். 

இந்திய குடியரசுத்தமலவர் அரசின் தமலவர் ஆவார். 

திரு.இராம்நாத்தகாவித் அவர்கள் தற்தபாமதய இந்திய 
குடியரசுத்தமலவராக பதவிவகித்து வருகிறார். 

தகுதிகள் 

அவர் இந்திய குடிைகனாக இருத்தல் தவண்டும் 

அவர் 35 வயது முடிந்தவராக இருத்தல் தவண்டும் 
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அவர் ைக்களமவ உறுப்பினருக்குரிய தகுதி நபற்றிருக்க தவண்டும் 

அவர் அரசாங்கத்தின் ஊதியம் நபறும் எந்த பதவியிலும் இருக்கக் 
கூடாது. 

ததர்தல் 

குடியரசுத்தமலவர் பின்வரும் உறுப்பினர்கள் அடங்கிய வாக்காளர் 
குலாம் மூலைாக ததர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார். 

1. நாடளுைன்ற இரு அமவகளிலும் உள்ள ததர்ந்நதடுக்கப்நபற்ற 
உறுப்பினர்கள் ைற்றும் ைாநிலங்களின் சட்டைன்ற தபரமவகளில் உள்ள 
ததர்ந்நதடுக்கப்நபற்ற உறுப்பினர்கள்  மூலம் 

இந்தியக் குடியரசுத்தமலவர் விகிதச்சார பிரதிநிதித்துவ அடிப்பமடயில் 
ஒற்மறைாற்று வாக்கின் அடிப்பமடயில் ததர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார். 

குடியரசுத்தமலவமர ததர்ந்நதடுப்பதில் ரகசிய வாக்களிப்பு முமற 
மகயாளப்படுகிறது. 

குடியரசுத்தமலவர் 5 ஆண்டு காலத்திற்கு பதவி வகிப்பார். 

ைீண்டும் அந்தப் பதவிக்குத் ததர்ந்நதடுக்கப்படுவதற்கு தகுதி உமடயவர் 
ஆவார். 

அரசியலமைப்மப ைீறிய நடத்மதக்காக குடியரசுத்தமலவர் 
ைீதுபழிகூறப்பட்டு அவமர பதவியிலிருந்து நீக்கலாம். அவமர 
நாடளுைன்றத்தின் இரு அமவகளில் எதாவது ஒரு அமவயால் 
நகாண்டுவரப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் ைற்ற அமவயால் விசாரமை 
நசய்யப்படும். ஒரு அமவ குடியரசுத்தமலவமர குற்ற விசாரமை 
நசய்யதவண்டும் என்று தரீ்ைானம் நகாண்டுவர விரும்பினால் 14 நாட்கள் 
ஆவது முன்னறிவிப்பு நகாடுக்கப்பட்ட பின்னதர அத்தரீ்ைானத்மத தாக்கல் 
நசய்யமுடியும். இம்முன்னறிவிப்பில் அமவயின் நைாத்த உறுப்பினரும் 4 
ல் ஒரு பகுதியினராவது மகநயாப்பைிட்டிருக்க தவண்டும். அமவயின் 
தரீ்ைானம்நைாத்த உறுப்பினருள் 3 ல் இரண்டு பகுதி ஒப்புதல் நபற 
தவண்டும். நாடளுைன்ற இரு அமவகளில் ஒன்றினால் 
நகாண்டுவரப்படும் குற்றச்சாட்மட ைறு அமவ ஆய்வு நசய்தல் தவண்டும். 
அவ்வமவயின் நைாத்த உறுப்பினர்களில் 3ல் இரண்டு பங்கிற்கு 
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குமறயாத நபரும்பான்மையினரால் நிமறதவற்றப்பட தவண்டும். அந்தத் 
தததியிலிருந்து குடியரசுத்தமலவர் பதவி நீக்கம் நசய்யப்படுகிறார்.  

இந்திய குடியரசுத்தமலவரின் அதிகாரங்கள் 

நிர்வாக அதிகாரம் 

சட்டைன்ற அதிகாரம் 

நிதிநதாடர்பான அதிகாரம் 

நீதிநதாடர்பான அதிகாரம் 

நநருக்கடிநிமலநதாடர்பான அதிகாரம் 

இந்திய குடியரசுத்தமலவரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் 

பிரதைர் குடியரசுத்தமலவரால் நியைிக்கப்படுகிறார் 

பிரதைரின் ஆதலாசமனயின் தபரில் ைத்திய அரசின் ைற்ற 
அமைச்சர்கமளயும் குடியரசுத்தமலவர் நியைிக்கிறார். 

குடியரசுத்தமலவர் இந்தியத் தமலமை வழக்கறிஞர், இந்தியக் 
கைக்காயர், கைக்குதைிக்மகயர், இந்தியாவின் தூதுவர்கள், 

பிரதிநிதிகள், உச்சநீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதி ைற்ற நீதிபதிகள், 

உயர்நீதிைன்றங்களின் தமலமை நீதிபதிகள், பிற நீதிபதிகள், ைநில 
அளுநர்கள், துமைநிமல ஆளுநர்கள், ைத்திய அரசுப்ப்பைி 
ஆமையத்தின் தமலவர்கள் ைற்றும் உறுப்பினர்கள்,தமலமைத்ததர்தல் 
ஆமையர்கள் ஆகிதயார்கமள நியைிக்கின்றார். 

குடியரசுத்தமலவர் பாதுகாப்புப் பமடயின் தமலமைத் தளபதியாக 
விளங்குகிறார். 

தமரப்பமட, கப்பற்பமட, விைானப்பமட ஆகிய முப்பமடயின் 
தமலவர்கமளயும் குடியரசுத்தமலவர் நியைிக்கிறார். 

1976 ல்நகாண்டுவரப்பட்ட அமைச்சரமவயின் ஆதலாசமனக்கு 
கட்டுப்பட்டவர் என்பமத வலியுருத்துகிறது. 
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44வது சட்டத்திருத்தம் ஒரு ைதசாதமவ ைீண்டும் ஒரு 
அமைச்சரமவக்குைறு பரிசலீமனக்கு திருப்பி அனுப்ப 
குடியரசுத்தமலவருக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது. 

அமைச்சரமவக்குைறு பரிசலீமன நசய்து குடியரசுத்தமலவருக்கு அனுப்ப 
தநர்ந்தால் அவர் அமத ஏற்றுக்நகாண்டு ஒப்புதல் அளிக்க தவண்டும். 

குடியரசுத்தமலவரின் சட்டைன்ற அதிகாரங்கள்:- 

குடியரசுத்தமலவர் குமறந்தது ஆண்டிற்கு இருமுமறயாவது 
நாடளுைன்றத்மதக் கூட்டதவண்டும். 

குடியரசுத்தமலவர் நாடாளுைன்றத்தின் இரு அமவகமளதயா (அ) 
ஏதாவது ஒரு அமவமயதயா ஒத்திப்தபாடதவா (அ) கூட்டங்கமள 
முடிவுக்குக் நகாண்டுவரதவா அதிகாரம் நபற்றிருக்கிறார். 

ைக்களமவமய கமலப்பதற்கும் குடியரசுத்தமலவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. 

குடியரசுத்தமலவர் ைாநிலங்கலமவயின் 12 உறுப்பினர்கமள நியைனம் 
நசய்வார். 

இலக்கியம், அறிவியல், கமல ைற்றும் சமூகதசமவ 
ஆகியதுமறகளிலிருந்து இவர்கள் ததர்ந்நதடுக்கப்பட்டு 
நியைிக்கப்படுவார்கள். 

ஆங்கிதலா இந்திய சமூகத்தினருக்கு தபாதுைான பிரதிநிதித்துவ 
ைக்களமவயில் கிமடக்கப்நபறவில்மலநயன குடியரசுத்தமலவர் 
கருதினால் அச்சமூகத்திலிருந்து இரண்டு அங்கத்தினர்கமள 
ைக்களமவக்கு நியைனம் நசய்வார். 

குடியரசுத்தமலவரின் அங்கீகாரமும் மகநயாப்பமும் இல்லாைல் 
எந்தைதசாதவும் சட்டம் ஆகாது. 

நாடளுைன்றம் கூடாத காலங்களலீ் அவசரச்சட்டம் பிறப்பிக்க 
குடியரசுத்தமலவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. 

குடியரசுத்தமலவர் நிதி நதாடர்பான அதிகாரங்கள் 

குடியரசுத்தமலவரின் முன் அனுைதியின்றி நிதிைதசாதமவ 
நாடாளுைன்றத்தில் தாக்கல் நசய்யமுடியாது. 
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இந்திய அரசியலமைப்பு எதிர்பாரச் நசலவுநிதிமய குடியரசுத்தமலவர் 
நபாறுப்பில் ஒப்பமடத்துள்ளது. 

அவர் நாடாளுைன்ற இறுதி ஒப்புதமல எதிர்தநாக்கி அவசரைாக எற்படும் 
நசலவினங்களுக்கு இத்நதாகுப்பிலிருந்து முன்பைம் வழங்குவார். 

குடியரசுத்தமலவர் நிதி ஆையத்மத நியைிக்கும் அதிகாரத்மதயும் 
நபற்றுள்ளார். 

நீதி நதாடர்பான அதிகாரங்கள்:- 

குற்றாவாளிகமள தண்டிக்கதவா, தண்டமனமய நிறுத்தி மவக்கதவா, 

குமறக்கதவா குடியரசுத்தமலவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. 

அரசியலைப்பு குறித்தும் சட்டங்கள் குறித்தும் சந்ததகதைா சிக்கதலா 
ஏற்பட்டால் குடியரசுத்தமலவர் உச்சநீதி ைன்றத்தின் ஆதலாசமனமயக் 
தகட்கலாம். 

நநருக்கடிநிமல நதாடர்பான அதிகாரங்கள்:- 

நநருக்கடிநிமல நதாடர்பான அதிகாரங்கள் குடியரசுத்தமலவரிடம் 
ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளன. 

அவர் கீழ்க்காணும் தநரங்களில் நநருக்கடிநிமலமய அறிவிக்கலாம். 

ததசிய நநருக்கடி நிமலமை - சரத்து 352. 

ைாநில  நநருக்கடி நிமலமை - சரத்து 356. 

நிதி நநருக்கடி நிமலமை - சரத்து 360. 

இந்திய துமைக்குடியரசுத்தமலவர் 

இந்திய துமைக்குடியரசுத்தமலவர் தைது பதவியின் வழியாக 
ைாநிலங்களமவயின் தமலவராக நபாறுப்தபற்பார். 

குடியரசுத்தமலவர் பதவி அவரது ைரைத்தாதலா, பதவி விலகலாதலா, 

பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டாதலா காலி இடம் ஆகுைானால் 
துமைக்குடியரசுத்தமலவர் குடியரசுத்தமலவராகப் நபாறுப்தபற்று புதிய 
குடியரசுத்தமலவர் ததர்ந்நதடுக்கப்படும் வமர பதவி வகிப்பார். 
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ைற்றும் குடியரசுத்தமலவர் தநாய் (அ) பிற காரைாத்தாதலா  

இந்திய துமைக்குடியரசுத்தமலவரின் தகுதிகள் 

அவர் இந்திய குடிைகனாக இருத்தல் தவண்டும் 

அவர் 35 வயது முடிந்தவராக இருத்தல் தவண்டும் 

ைாநிலங்கலமவயின் உறுப்பினருக்குரிய தகுதிகமளப் நபற்றிருக்க 
தவண்டும் 

 

அவர் அரசாங்கத்தின் ஊதியம் நபறும் எந்த பதவியிலும் இருக்கக் 
கூடாது. 

 துமைக்குடியரசுத்தமலவர் ததர்தமலப் பற்றி 

துமைக்குடியரசுத்தமலவர் நாடாளுைன்றா இரு அமவகளில் 
அங்கத்தினர்கமளக்நகாண்ட வாக்காளர் குலாம் மூலைாக விகிதாச்சார 
பிரதிநிதிதுவ அடிப்பமடயில் ஒற்மறைாற்று வாக்கின்மூலம் 
ததர்ந்நதடுக்கப்ப்டுகிறார். 

துமைக்குடியரசுத்தமலவர் ததர்ந்நதடுக்க ரகசிய வாக்நகடுப்புமுமற 
பின்பற்றப்படுகிறது. 

பதவிக்காலம்:- 

துமைக்குடியரசுத்தமலவர் 5 ஆண்டு காலத்திற்குப் பதவி வகிப்பார். 

ைீண்டும் அந்த பதவிக்கு ததர்ந்நதடுக்கப்ப்டுவதற்கு தகுதி உமடயவர் 
ஆவார். 

துமைக்குடியரசுத்தமலவர் தம் 5 ஆண்டு காலத்திற்குள் தம் 
பதவியிலிருந்து விலகிக்நகாள்ளலாம். 

துமைக்குடியரசுத்தமலவர் ைாநிலங்களமவயின் அமனத்து 
உறுப்பினர்களில் நபரும்பான்மையினரால் நிமறதவற்றப்பட்ட பதவி 
நீக்கத்தரீ்ைானம் ைக்களமவயால் ஏற்றுக்நகாள்ளதையானால் 
பதவியிலிருந்து அகற்றாப்படுவார் 
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ஆனால் 14 நாட்களுக்குக் குமறயாைல் முன்னறிவிப்பு நகாடுத்தல் 
தவண்டும். 

இந்திய குடியரசுத்தமலவர்   பதவிக்காலம் 

Dr. இராதேந்திரப்பிரசாத்  26.1.1950-13.5.1962 

Dr.இராதாக்கிருஷ்ைன்  1963-1967 

Dr.ோகிர் உதசன்   1967-69 

வராககிரி தவங்கடகிரி 1969-1969 

நீதிஅரசர் முகைது இதயதுல்லா 1969-1969 

வராககிரி தவங்கடகிரி 1969-1974 

Dr. பக்ருதனீ் அலி முகைத் 1974-77 

பி.டி. ோட்டி 1977-77 

நீலம் சஞ்சவீிநரட்டி  1977-82 

 

இராதேந்திரப்பிரசாத் 

காந்தியவாதி சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத்தமலவர் பதவி 
வகித்த காலம் 1950-1962. 1962 ம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது நபற்றவர் 
இவர். 

Dr.இராதாக்கிருஷ்ைன் 

தத்துவஞானி, அறிவாளார், எழுத்தாளர், இந்தியாவின் முதல் 
துமைக்குடியரசுத்தமலவர் இவர். 2 வது குடியரசுத்தமலவர் 1962-67. 

இதற்கு முன்பு இவர் ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கமலக்கழகத்தில் தபரசிரியர், 

தமலவராகப் பைியாற்றியிள்ளார். 

ஐ.நா கல்வி, சமூக ைற்றும் பன்பாட்டுக்கழகம் 1954 ல் பாரத ரத்னா விருது 
நபற்றவர். 

Dr.ோகிர் உதசன் 
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ததசியவாதி ைற்றும் கல்வியாளர். 2வது துமைக்குடியரசுத்தமலவர். 

3 வது குடியரசுத்தமலவர் 1967-69 

1963 ல் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்பட்டார். 

 

வராககிரி தவங்கடகிரி 1969-1969 

3வது துமைக்குடியரசுத்தமலவர். 

4 வது குடியரசுத்தமலவர்.  

1975 பாரத ரத்னா விருது 

முகைது இதயதுல்லா 

சட்ட வல்லுனர், துமைக்குடியரசுத்தமலவர் 1974-89 

உச்சநீதிைன்றாத்தமலமை நீதிபதி. 

Dr. பக்ருதனீ் அலி முகைத் 

5 வது குடியரசுத்தமலவர். இந்திய சுதந்திரப்தபாரட்டத்தில் முக்கியப் 
பங்குவகித்தார். 

பி.டி. ோட்டி 

துமைக்குடியரசுத்தமலவர் 1974-79. 

நபாறுப்பு குடியரசுத்தமலவர் 1977. முதலமைச்சர் மைசூர் ைற்றும் ஆளுநர் 
ஒரிசா. 

பிரதை அமைச்சர் 

பிரதை அமைச்சர் தான் அரசாங்கத்தின் தமலவர். இவர் தான் 
நிர்வாகத்துமறயின் தமலவரும் ஆவார். 

குடியரசுத்தமலவரால் நியைிக்கப்படுகிறார். 

குடியரசுத்தமலவர் ைக்களாமவயில் நபறும்பான்மையான கட்சியின் 
தமலவமர அமழத்து பிரதைாராக நியைித்து அமைச்சரமவ 
அமைக்குைாறு தகட்டுநகாள்வார். 
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நபறும்பான்மையான கட்சியின் தமலவர் 

காபிதனட்டின் தமலவர் 

நாடாளுைன்றத்தின் தமலவர் 

குடியரசுத்தமலவருக்கும் அமைச்சரமவக்கும் இமைப்புப் பாலைாக 
திகழ்பவர். 

குடியரசுத்தமலவருக்கும் நாடளுைன்றத்திற்கும் இமைப்புப் பாலைாக 
திகழ்கபவர். 

நாட்டின் முதன்மையான பிரதிநிதி. 

நாட்டின் நிர்வாகத்திமன நடத்திக்நகாடுக்கும் நபாறுப்புமடயவர் 

பன்னாட்டு அமவ நடத்துவதில் நபாறுப்புமடயவர் 

பிரதை அமைச்சர் அமைச்சக வமலவின் அடிப்பமடக்கல் என்றும் 
சைைானவர்களில் முதலானவன் என்றும் விவரிக்கப்படுகிறார். 

அரசாங்கம் முழுமை அமைப்பிற்கும் பிரதை அமைச்சர் ஒரு அச்சாைி 
என்று தபரா. லார்டுலாஸ்கி கிறிப்பிடுகின்றார். 

பிரதைர் ஒரு ஞயிறு நபான்றாவர் என்றும் அஞ்ஞாயிற்மற ைற்ற 
கிரகைங்கள் எங்கைம் சுற்றி வருகின்றததா அங்கைாதை ஏமனய 
அமைச்சர்கள் அமனவரும் பிரதைமர சுற்றி சுழழ்கின்றனர் என்று சர் 
ஐவர் நேன்னிங்ஸ் அரசியல் அறிஞர் குறிப்பிடுகின்றார். 

காபிதனட்டின் அம்சங்கள் 

காபிதனட் என்பது நாடளுைன்ற குழு என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

நசயலாட்சிக்குழுமவயும் சட்டைன்றத்மதயும் தசர்த்து மவக்கிறது. 

காபிதனட் நசயலாட்சிக்குழுமவயும் சட்டைன்றத்மதயும் இமைக்கும் ஒரு 
சங்கிலி தபான்றது என்று வால்டர் தபோட் குறிப்பிடுகிறார். 

அமைச்சரமவ 
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பிரதை அமைச்சரது தமலமையிலான ஒரு அமைச்சரமவக்கு இந்திய 
அரசியலமைப்பு வமகநசய்கிறது. 

அது குடியரசுத்தமலவருக்கு அவருமடய பைிமய ஆற்றுவதில் 
துமைபுரிந்து ஆதலாசமனகமள கூறும். 

அமைச்சர்கள் ைக்களமவக்கு தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் 
நபாறுப்புமடயவர்கள். 

சாதாரைைாக அமைச்சர்கள் இரு வமகயாகப்பிரிக்கப்படுகிறார்கள். 

1. காபிதனட் அமைச்சர் 

2 ைாநில அமைச்சர். 

ைக்களமவ ைற்றும் ைாநிலங்களமவ: 

இந்திய அரசியலமைப்பின்படி ைக்களமவக்கு அந்த உறுப்பினர்கள் 
இருவமர முமறதய தமலவராகவும் துமைத்தமலவராகவும் 
ததர்ந்நதடுத்தல் தவண்டும். 

ைக்களமவத்தமலவரின் பதவி காலியக இருக்குதையானால் 
அப்பதவிக்குரிய கமடமைகமள அமவத்துமைத்தமலவர் 
புரிந்துநகாண்டுவருதல் தவண்டும் 

இந்திய குடியரசுதுமைத்தமலவர் தம் பதவி வழியில் ைாநிலங்களமவ 
தமலவராக இருப்பார். 

ைாநிலங்களமவ அந்த அமவயின் உறுப்பினர்கள் ஒருவமர அந்த 
அமவயின் துமைத்தமலவராக ததர்ந்நதடுத்தல் தவண்டும் 

இந்தியாவின் ைக்களமவத்தமலவர் பதவி கிட்டத்தட்ட காைன் சமப 
தபான்றது. 

ைக்களமவத்தமலவர் பதவி அதிகாரமும் நகளரவமும் உமடயது ஆகும் 

ைக்களமவயின் தமலவர் வாக்நகடுப்பின் முடிவில் வாக்குகள் சைைாக 
அமையும் தபாது ைட்டுதை வாக்களிப்பர். இதற்கு costing ஓட்டு என்று 
நபயர். 
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இரு அமவகளுக்கிமடதய சட்டைியற்றுவதற்கான கருத்து தவறுபாடு 
ததான்றும் தபாது இரு அமவகள் கூடும் தபாது ைக்களமவத்தமலவர் 
தமலமைதாங்குவார். 

நாடளுைன்றம்: 

ைாநிலங்களமவ(ராஜ்ய சபா) 

இந்திய நாடளுைன்றம் இந்திய குடியரசுத்தமலவமரயும் ைநிலங்கலமவ 
ைக்களமவ எனப்படும் இரண்டு அமவகமளக்நகாண்டுள்ளது. 

ைாநிலங்களமவ 250 கும் ைிகாத உறுப்பினர்கமளக் நகாண்டுள்ளது. 

இதில் 12 தபர் இலக்கியம், அறிவியல், கமல ைற்றும் சமூகதசமவ 
இவற்றில் சிறந்த அறிவு உள்ளவர்கமள குடியரசுத்தமலவர் உறுப்பினராக 
நியைிக்கப்படுவார். 

ைீதமுள்ள 238 உறுப்பினர்கள் நவவ்தவறு ைாநிலங்களிலிருந்தும் 
யூனியன்பிரததசங்கள் உட்பட அந்தந்த ைாநிலங்களிலிருந்தும் 
ைக்கள்நதாமகக்கு ஏற்ப ததர்ந்நதடுக்கப்படுவார்கள். 

ைாநிலங்களின் அமவக்கான ததர்தல் ைமறமுகைானது. 

ைாநிலங்களமவ தமலப்பிற்குள்ளாவதில்மல. 3ல் ஒரு பங்கு 
உறுப்பினர்கள் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற பதவி விலக ைீண்டும் 
ததர்தல் நமடநபறும். 

உறுப்பினர்கள் 6 ஆண்டுகாலம் பதவி வகிப்பார்கள். 

ைக்களமவ(தலாக் சபா) 

ைக்களமவ 552 கும் ைிகாத உறுப்பினர்கமளக் நகாண்டுள்ளது. 

530 ைாநிலங்களிலிருந்தும் 20 உறுப்பினர்கள் யூனியன் 
பிரததசங்களிலிருந்தும் ததர்ந்நதடுக்கப்படுவார்கள். 

ஆங்கிதலா இந்திய சமூகத்தினருக்கு ைக்களமவயில் தபாதுைான 
பிரதிநிதித்துவம் கிமடக்கப்நபறவில்மலநயன குடியரசுத்தமலவர் 
கருதுவாராயின் அவர் அச்சமூகத்தினமர உறுப்பினர்களாக நியைிப்பார் 
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ைாநிலங்களின் ைக்கள்நதாமகக்கு இைங்க உறுப்பினர்கள் 
ததர்ந்நதடுக்கப்பட்டு கைக்கிடப்படுவார்கள் 

தற்தபாது ைக்களமவ 432 உறுப்பினர்கமளக் நகாண்டுள்ளது 

இமடயில் கமலக்கப்படவில்மலநயனில் ைக்களமவயின் பதவிக்காலம் 5 
ஆண்டுகள் ஆகும் 

இருப்பினும் நநருக்கடி நிமல பிரகடனப்படுத்தும்தபாது காலங்களில் 
ைக்களமவயின் காலத்தில் ஓரண்டுக்கு தைற்படாைலும் நநருக்கடி 
நிமலயில் 6 ைாதத்திற்கு தைற்படாைலும் சட்டத்தினால் நீடிக்கலாம். 

ைக்களமவயின் தமலவர் முதல் கூட்டத்தில் அமவ உறுப்பினர்களால் 
ததர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார். ைற்றும் அமவ ஒரு துமைதமலவமரயும் 
ததர்ந்நதடுக்கும். 

தமலவர் இல்லாத காலங்களில் அமவத்தமலவராக நபாறுப்தபற்று 
துமைத்தமலவர் அமவமய நடத்திக்நகாடுப்பார் 

நாடாளுைன்ற உறுப்பினராவதற்கு ஒருவர் இந்திய குடிைகனாக இருத்தல் 
தவண்டும். 

ைாநிலங்களமவயின் உறுப்பினர்கள் 30 வயதுக்கு குமறயாைலும் 
ைக்களமவயின் உறுப்பினர்கள் 25 வயதுக்குக் குமறயாைலும் இருத்தல் 
தவண்டும் 

கூடுதல் தகுதிகள் அவ்வப்தபாது நாடாளுைன்றத்தினால் சட்டத்தின்மூலம் 
அறிவிக்கப்படும் 

ைக்களமவக்குரிய உறுப்பினர் நாட்டின் எந்தத் நதாகுதியிலிருந்தும் 
தபாட்டியிட்டு ததர்ந்நதடுக்கப்படலாம் 

ைாநிலங்களமவயின் அங்கத்தினர் ஆவதற்கு ஒருவர் எந்த 
ைாநிலத்திலிரிந்து ததர்ந்நதடுக்கப்படுகிறாதரா அந்த ைாநிலத்தில் பதிவு 
நசய்யப்பட்ட வாக்காளராக இருத்தல் தவண்டும் 

நாடளுைன்ற கூட்டத்நதாடர்கள் 

அரசியலமைப்பின்படி நாடாளுைன்றம் ஒரு ஆண்டில் குமறந்தது 2 முமற 
கூட்டப்பட தவண்டும் 
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இரண்டு கூட்டங்களுக்கும் இமடயில் 6 ைாதங்களுக்கு ைிகாைல் 
இமடநவளி இருக்கும் வமகயில் குடியரசுத்தமலவர் நாடளுைன்றத்மதக் 
கூட்ட ஆமனயிடுவார் 

நமடமுமறயில் நாடளுைன்றம் ஆண்டிற்கு 3 முமற கூட்டப்படுகிறது 

1. வரவு நசலவு அறிக்மகத்நதாடர் 

 நபாதுவாக பிப்ரவரி ைாதத்தில் கூடும் 

2. பருவகால கூட்டத்நதாடர் 

நபாதுவாக ேுமல ைாதத்தில் கூடும் 

3. குளிர்கால கூட்டத்நதாடர் 

நபாதுவாக நவம்பர் ைாதத்தில் நதாடங்கி நமடநபறும் 

முதல் கூட்டத்நதாடரில் அதாவது வரவு நசலவு அறிக்மக 
கூட்டத்நதாடரில் நாடளுைன்ற இரு அமவகமளயும் கூட்டி 
குடியரசுத்தமலவர் உமர நிகழ்த்துவார் 

இந்த கூட்டத்நதாடரிதலதய வரவு நசலவு ைற்றும் நபாது வரவு நசலவு 
விவாதம் நடத்தி அமவ ஏற்றுக்நகாள்ளப்படும் 

சட்டம் இயற்ற நாடளுைன்ற இரு அமவகளின் ஒப்புதமலப் நபற 
தவண்டும் 

இருப்பினும் நிதி ைதசாதமவப்நபாருத்தவமர ைக்களமவயின் ஒப்புததல 
முடிவானது 

நிதிைதசாதக்கள் ைாநிலங்களமவயினால் 14 நாட்கள் ைட்டுதை 
தாைதப்படுத்தப்படலாம் 

உச்சநீதி ைன்றம் 

இந்திய உச்சநீதி ைன்றம் ஒரு தமலமைநீதிபதிமயயும் ைற்றும் 25 
நீதிபதிகமளயும் நகாண்டிருக்கும் 

தமலமை நீதிபதியும் ைற்ற நீதிபதிகளும் குடியரசுத்தமலவரால் 
நியைிக்கப்படுகிறார்கள் 
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நீதிபதிகமள நியைிக்கும் தபாது குடியரசுத்தமலவர் உச்சநீதி ைன்றத்தின் 
தமலமைநீதிபதிமய கலந்து ஆதலாசித்து முடிநவடுப்பார் 

அரசியலமைப்பின்படி உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிக்கு பின்வரும் தகுதிகள் 
அவசியம் எனக் கருதப்படுகிறது. 

அவர் இந்தியாவின் குடிைகனாக இருத்தல் தவண்டும் 

ஓர் உயர்நீதிைன்றத்திதலா இரண்டு (அ) அவற்றிற்கு தைற்பட்ட 
நீதிைன்றங்களிதலா 5 ஆண்டுகளுக்கு குமறயாைல் நீதிபதியாக 
இருந்தவராக இருத்தல் தவண்டும் (அ) ஓர் உயர்நீதி ைன்றத்திதலா 
இரண்டு (அ) அவற்றிற்கு தைற்பட்ட நீதிைன்றங்களிதலா குமறந்தது 10 
ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருந்தவராக இருத்தல் தவண்டும் (அ) 
குடியரசுத்தமலவர் கருத்தின் படி தனிச்சிறப்புவாய்ந்த சட்டவியல் 
நிபுனராக இருத்தல் தவண்டும் 

உயர்நீதிைன்றத்தின் நீதிபதிகள் 65 வயது வமர நிமரவு நபறும்வமர பதவி 
வகிப்பர்கள் 

உயர்நீதிைன்றத்தின் தமலமையிடம் டில்லியில் உள்ளது. இருப்பினும் 
இந்தியாவின் தமலமை நீதிபதி இந்தியக் குடியரசுத்தமலவரின் ஒப்புதல் 
நபற்று நீதிைன்றத்மத பிற இடத்திதலா (அ) இடங்களிதலா 
தற்காலிகைாகக் நகாண்டு நசயல்படுத்தலாம் 

உயர்நீதிைன்றத்தின் அதிகார வரம்பு 

1. முததலட்பு அதிகார வரம்பு 

2. தைல்முமறயீட்டு அதிகார வரம்பு 

3. ஆதலாசமன அதிகார வரம்பு 

4. நீதிதபராமன அதிகார வரம்பு 

5. இன்ன பிற அதிகார வரம்பு 

இந்திய அரசியலமைப்பின் விதி 32 வழங்கப்படும் உரிமை ைனிதனில் 
இருதயமும் உயிர்சக்தியும் ஆகும் 

சட்ட அலுவலர்கள் ைற்றும் ைத்திய நசயலி 
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ைத்திய அரசு தமலமை வழக்கறிஞர் தைற்கூறப்பட்ட அலுவலர்கள் 
அமனவரும் அரசியல் சட்டவிதி 76 ன் படி குடியரசுத்தமலவரால் 
நியைிக்கப்படுகிறார் 

இவர்கள் ஒவ்நவாருவரும் அவரவர் துமறமய சார்ந்த அலுவல்கள் 
கடமைகள் நமடமுமறகள் அவற்மறப்பற்றிய சட்டப்பூர்வ 
நிமலமைமயப்பற்றி ததமவபடும்தபாததா (அ) தகட்டுக்நகாள்ளும்தபாநதா 
குடியரசுத்தமலவருக்கு ஆதலாசமன கூறும்பைிமய நசய்கிறார்கள். 

நபாது வழக்கறிஞர் இந்திய வழக்குகளில் சட்டம் சம்பந்தைான துமறயின் 
ைிக உயர்ந்தவர் ஆவார் 

அவருமடய பைிகமள நிமறதவற்றுவதற்கு(அ) பைிகள் சம்பந்தப்பட்ட 
வழக்குகள் நீதிைன்றங்களில் விசாரமை நமடநபறும்தபாது அமவ 
எத்தமகய நீதிைன்றதையானாலும் அங்கு தாதன தநரில் ஆேராகி 
விசரமனயில் உதவுவதற்கு அனுைதியும் உரிமையும் உமடயவர் 

நபாது வழக்கறிஞர் குடியரசுத்தமலவருமடய விருப்பம் உள்ளவதர 
பதவியில் இருப்பார் 

அவர் அனுைதிக்கும் ஊதியத்மத அவ்வப்தபாதுநபறுவார் 

நபாது வழக்கறிஞமர அடுத்து இன்னும் ஒரு அரசு வழக்குக் குறிப்புகள் 
தயாரிப்பவர் அவரும் உள்ளார் 

பிநரஞ்சு அறிஞரான ட்தரசி என்பவரால் கருத்தியல் என்பது 
நசால்லாக்கம் நசய்யப்பட்டது. 

ைக்களுமடய லட்சியங்கள் உறுதிப்பாடுகள் நம்பிக்கமககள் ைற்றும் 
கருத்துகள் ஆகியவற்றின் நதாகுப்பிமன கருத்தியல் குறிப்பிடுகிறது 

இந்திய ததசிய காங்கிரசு: 

இந்திய ததசிய காங்கிரசு ைிகப் பழமையான அரசியல் கட்சி அது ஏ.ஓ. 
க்யூம் என்பவரால் 1885 ம் டிசம்பர் திங்கள் 28 ம் நாளில் நிறுவப்பட்டது 

காங்கிரஸ் கட்சியின் வரலாறு சுதந்திரப்தபாரட்டத்தின் வரலாறாக 
உள்ளது 
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அரசியல் சுதந்திரம் என்னும் நபாதுவான குறிக்தகாமள அமடயும் 
நபாருட்டு பல்தவறு பகுதிகளிலிருந்தும் நபாதுைக்கள் காங்கிரஸ் 
கட்சியின் கீழ் அைிதிரண்டனர். 

 எனதவ பிரிட்டிஸ் காரர்கள்1947 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 15 ம் 
நாட்மடயும் அதிகாரத்மதயும் காங்கிரசிடம் ஒப்பமடத்தனர். அந்த நாள் 
முதற்நகாண்டு இரண்டு இமடநவளிகமள குறுகியகாலத்மதத் தவிர்த்து 
70 ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் அதிகாரத்திலிருந்து வருகிறது 

1967 ம் ஆண்டு வமர ஏறத்தாள இந்திய ைாநிலங்களிலும் அதிகாரத்தில் 
இருந்தது. 

காங்கிரஸ் 

இந்திய ததசிய காங்கிரஸ்ன் ததர்தல் சின்னம் மக ஆகும்.  

காங்கிரசின் அமைப்பு 

காங்கிரஸ் கட்சியின் தற்தபாமதய அமைப்பு1920 ம் ஆண்டு நாக்பூரில் 
நமடநபற்ற கூட்டத்நதாடரில் வடிவமைக்கப்பட்டது. 

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் காங்கிரஸ்ன் நகாள்மகயிலும் 
நசயல்திட்டத்திலும் ஒரு ைாற்றம் ஏற்பட்டது. வகுப்பு (அ) வர்க்கதபதைற்ற 
ைக்கள் சமுதாயம் ஒன்றிமன அமைக்கும் குறிக்தகாள் 1955 ல் 
அறிவிக்கப்பட்டது. இக்குறிக்தகாளுக்நகன காங்கிரஸ் கட்சியின் 
கூட்டுத்நதாடரில் சைதர்ை பாங்கிலான தரீ்ைானம் ஒன்று 
ஏற்றுக்நகாள்ளப்பட்டது. இருப்பினும் காங்கிரஸ் கட்சியின் 
நகாள்மககளில் 1990 ம் ஆண்டு முதல் தவீிரைாற்றம் ஏற்பட்டன. பிரத்ை 
அமைச்சர் திரு.பி.வி. நரசிம்ைராவ் தமலமையிலான அரசாங்கம் 
முக்கியைான சில நபாருளாதார சரீ்திருத்தங்கமள ஆரம்பித்திருந்தது.  

இந்திய நபாதுவுமடமை கட்சி 

இந்தியாவில் ைிகப் பழமைவாய்ந்த இரண்டாவது கட்சியாக நபாதுவுடமை 
கட்சி திகழ்கிறது. 1924 ம் ஆண்டில் அது நிறுவப்பட்டது. ஆனால் அது 
நிறுவப்பட்ட பிறகு உடனடியாக பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தால் 
தமடநசய்யப்பட்டது. இதன் விமளவாக நபருவாரியான நபாதுவுமடமை 
கட்சி நதாண்டர்கள் காங்கிரசின் வாயிலாக தைது பைியிமன நதாடர்ந்து 
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ஆற்றினர். 1942 ல் நமடநபற்ற நவள்மளயதன நவளிதயறு இயக்கத்திமன 
நதாடங்கியதாலும் உலகப்தபாமர ஆதரித்த காரைத்தாலும் 
நபாதுவுடமை கட்சியின் ைீது விதிக்கப்பட்ட தமட 1943 ல் நீக்கப்பட்டது. 
இந்திய நபாதுவுமடமை கட்சியின் அமைப்பு 1908 ல் அைிர்த சரசில் 
நமடநபற்ற ைாநாட்டில் தரீ்ைானிக்கப்பட்டது. 

தபார் புரட்சி ைற்றும் தவீிர கருத்மத பட்டியலிடும் நபாருட்டு கட்சியின் 
அரசியலமைப்பு ைாற்றம் நசய்யப்பட்டது. நபாதுவாக கட்சியின் துவக்க 
நிமல அமைப்பு கிமள என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

ைார்க்கீசிய இந்திய நபாதுவுமடமைக் கட்சி 

இந்திய நபாதுவுமடமைக் கட்சி 1964 ம் ஆண்டில் பிளவுண்டது. 

சனீ ரஷ்ய உறவுகளின் உள்கட்சி பிளவு இந்திய நபாதுவுமடமைக் கட்சி 

உமடந்ததற்கு காரைைாய் அமைந்தது. நபாதுவுமடமை (அ) கம்யூனிசிய 
தமலவர்கள் நாட்டில் நிலவிய அரசியல் நபாருளாதார நிலவரங்கமள 
ைதிப்பீடு நசய்வதில் கருத்து தவற்றுமைகமள நகாண்டிருந்தனர்.  பல 
பிரச்சிமனகளுக்குப் பிறகு இறுதியாக ைாற்றுக்கருத்து நகாண்தடார் 
ைாநாட்மட நதனாலி எனும் இடத்தில் 1964 ம் ஆண்டு ேுமல திங்களில் 
நடத்தினர். அவர்கள் இந்திய நபாதுவுமடமைக் கட்சியின் டாங்தக 
அைியிலிருந்து தம்மை விடுவித்துக்நகாண்டனர். தோதிபாசு, 

ஈ.எம்.நம்தபாதிரிபாடு தபான்ற தமலவர்களும் ைற்றவர்களும் இந்திய 
ைார்க்கீசிய நபாதுவுமடமைக் கட்சி 

என்ற நபயரில் புதியநதாரு கட்சிமய அமைத்தனர். 


