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மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு–அரசியல் அறிவியல் 

அைகு 1 – இந்திய அரசலேப்பு 

ேதச்சார்பு அரசு: ேதச்சார்பின்லே ம ாட்பாட்டிலை பின்பற்றாத அரசு ேதச்சார்பு அரசு எைப்படும். ேதசார்பு 

அரசு என்பது ஒருேதத்திலை அரசு ேதோ க் க ாண்டிருக்கும். அந்த அரசின் உயர் பதவி ள் அலைத்தும் 

அரசு ேதத்லத பின்பற்றும ாருக்கு ேட்டும் ஒதுக் ப்பட்டிருக்கும். ேதச்சார்பு அரசு உதாரணங் ள் - 

பாகிஸ்தான்,  ாடி ன் ந ரம் மபான்றல  ஆகும். 

கதாகுதி 1 – 9 டிசம்பர் முதல் 23 டிசம்பர் 1946  லர.  

கதாகுதி 2 – 20 ஜை ரி முதல் 25 ஜை ரி 1947  லர.  

கதாகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் முதல் 2 மே 1947  லர.  

கதாகுதி 4 – 14 ஜீலை முதல் 31 ஜீலை 1947  லர.  

கதாகுதி 5 – 14 ஆ ஸ்ட் முதல் 30 ஆ ஸ்ட் 1947  லர.  

கதாகுதி 6 – 27 ஜை ரி 1948.  

கதாகுதி 7 – 4 ந ம்பர் முதல் 8 ஜை ரி 1947  லர.  

கதாகுதி 8 – 16 மே முதல் 16 ஜீன் 1949  லர.  

கதாகுதி 9 – 30 ஜீலை முதல் 18 கசப்டம்பர் 1949  லர.  

கதாகுதி 10 – 6 அக்மடாபர் முதல் 17 அக்மடாபர் 1949  லர.  

கதாகுதி 11 – 14 ந ம்பர் முதல் 26 ந ம்பர் 1949  லர.  

கதாகுதி 12 – 24 ஜை ரி 1950. 

இந்திய அரசாங் ச் சட்டம், 1935: கூட்டாட்சி விதி ள், ஆளுநர் பதவி, நீதித்துலற, கபாதுத் 

மதர் ாலணயங் ள், கநருக் டி  ாை விதி ள், நிர் ா  வி ரங் ள் ஆகியை இந்திய அரசாங் ச் சட்டம், 

1935-லிருந்து எழுத்துக் க ாள்ளப்பட்டை. அல  பின் ருோறு: 

நாடு அரசலேப்பின் மூை ஆதாரங் ள் 

பிரிட்டன் நாடாளு ேன்ற அரசு, ஒற்லறக் குடியுரிலே, சட்டத்தின் ஆட்சி, நாடாளுேன்ற கசயல் 

முலற ள், இலடக் ாை தலடயாலண ள் 

அகேரிக்  

அரசலேப்பு 

அடிப்பலட உரிலே ள், நீதி சீராய்வு, குடியரசுத் தலை ர் மீதாை பதவி நீக்  

தீர்ோைம், உச்ச நீதிேன்ற, உயர் நீதிேன்ற நீதிபதி ள், குடியரசு ள் துலணத் 

தலை ர் மபான்மறாலரபதவி நீக் ம் கசய்யும் முலற. 

அயர்ைாந்து  அரசின்  ழி ாட்டுகநறிமுலற ள் 

 ைடா ஒரு  லு ாை ேத்திய அரசுடன் கூடிய கூட்டாட்சி, ேத்திய அரசிடம் கபாதுப் 

பட்டியல், ேத்திய அரசால் ோநிை ஆளுநர் நியேைம், உச்ச நீதிேன்றத்தின் 

அறிவுலர அதி ார  ரம்பு 

ஆஸ்திமரலியா  ணி ம்,  ர்த்த  சுதந்திரம், நாடாளு ேன்றத்தின் ஈரல  ளின் கூட்டுக் கூட்டம் 

கஜர்ேனி க ய்ேர் 

அரசலேப்பு 

கநருக் டி நிலை  ாைத்தில் அடிப்பலடஉரிலே ள் பறிப்பு 
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மசாவியத் 

யூனியன் 

அடிப்பலடக்  டலே ள், மு ப்புலரயில் (சமூ , கபாருளாதார, அரசியல்) நீதியின் 

ோண்பு ள், அடிப்பலடக்  டலே ள், (42 து திருத்தத்தில் உறுதிபடுத்தப்பட்டது) 

பிரான்சு குடியரசு, மு ப்புலரயில் சுதந்திரம், சேத்து ம், சம ாதரத்து ம் 

கதன் ஆப்பிரிக் ா அரசலேப்புத் திருத்த முலற, ோநிைங் ளல  உறுப்பிைர் ள் மதர்வு 

 

நாடாளுேன்றம்: குடியரசுத்தலை ர், ோநிைங் ளல , ேக் ளல . 

குடியரசுத்தலை ர்: நாடாளுேன்றத்தின் ஈரல  ளின் உறுப்பிைர் ள் ேற்றும் ோநிை/ஒன்றிய 

ஆளுல க்குட்பட்ட பகுதி சட்ட ேன்றங் ளின் உறுப்பிைர் ள் ஆகிமயாலர  ாக் ாளர் ளா க் க ாண்டு 

குடியரசுத் தலை ர் மதர்தலுக் ாை  ாக் ாளர் பட்டியல் தயாரிக் ப்படுகிறது. இந்த  ாக் ாளர் பட்டியல் படி 

மதர்தல் நடத்தப்பட்டு குடியரசுத் தலை ர் மதர்ந்கதடுக் ப்படுகிறார். 

ோநிைங் ளல : 238 உறுப்பிைர் ள் ோநிைங் ள் ேற்றும் ஒன்றிய ஆளுல க்குட்பட்ட பகுதி சட்ட 

ேன்றங் ள் மூைம் மதர்ந்கதடுக் ப்படுகின்றைர். இலதத் தவிர 12 உறுப்பிைர் லள குடியரசுத் தலை ர் 

நியேைம் கசய் ார்.  ாைம்: நிரந்தரோை அலேப்பு  லைக் ப்பட முடியாது. ோநிைங் ளல  

உறுப்பிைர் ளின்  ாைம் ஆறு ஆண்டு ள். கோத்த ோநிைங் ளல  உறுப்பிைர் ளில் மூன்று ஒரு பங்கு 

உறுப்பிைர் லள இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முலற மதர்ந்கதடுக்கும்  ல யில் ோநிைங் ளல  மதர்தல் 

நலடகபறுகிறது. 

ேக் ளல : கோத்த உறுப்பிைர் ள் 545, 543 உறுப்பிைர் ள் மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட ேக் ள் பிரதிநிதி ள், 

இரண்டு உறுப்பிைர் ள் குடியரசுத் தலை ரால் நியமிக் ப்படும் ஆங்கிமைா-இந்திய சமுதாயத்திைர். 

 ாைம் ஐந்து ஆண்டு ள். குடியரசுத் தலை ர் ேக் ளல லயக்  லைக்கும் அதி ாரம் கபற்றுள்ளார். 

தமிழ் நாடு ோநிைச் சட்டேன்றம்: தமிழ்நாடு ோநிைச் சட்டேன்றம் 234 உறுப்பிைர் லளக் க ாண்டது. 189 

உறுப்பிைர் ள் கபாது கதாகுதி ளிலிருந்தும் 45 உறுப்பிைர் ள் தனித் கதாகுதி ளிலிருந்தும் 

மதர்ந்கதடுக் ப்படுகின்றைர். சட்டேன்றத்தில் முதல் கூட்டத் கதாடர் முதல் கபாதுத் மதர்தலைத் கதாடர்ந்து 

(1952). 3.5.1952 அன்று கதாடங்கியது. அரசலேப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ் ஆங்கிமைா-இந்திய பிரதிநிதி 

ஒரு ர் ஆளுநரால் நியமிக் ப்படுகிறார். 16.05.2016 அன்று தமிழ  சட்ட ேன்றத்திற்கு கபாதுத் மதர்தல் 

நடந்தலதகயாட்டி 15- து தமிழ  சட்ட ேன்றம் 21.05.2016 அன்று அலேக் ப்பட்டது. 

கபாதுக்  ணக்கு குழு: ேக் ளல  உறுப்பிைர் ளிலிருந்து ஒரு ர் கபாது  ணக்குக் குழுத் தலை ரா  

ேக் ளல த் தலை ரால் நியமிக் ப்படுகிறார். இதில் 1967-1968ஆம் ஆண்டில் முதன் முலறயா  

எதிர்க் ட்சி உறுப்பிைர் ஒரு மர கபாதுக்  ணக்குக் குழுத் தலை ரா  ேக் ளல த் தலை ரால் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். இக்குழு ேக் ளல த் தலை ர்  ட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ஒரு நாடாளுேன்றக் 

குழு ா ம   ருதப்படுகிறது. 1950 ஜை ரி முதல் 2018 ஏப்ரல்  லர இக்குழு 1596 அறிக்ல  லள 

தாக் ல் கசய்துள்ளது. 

அரசலேப்புத் திருத்தச் சட்ட முன்  லரவு: அரசலேப்பில் உள்ள ஒரு விதியில் திருத்தம் ம ாரும் சட்ட முன் 

 லரவு ள் அரசலேப்புத் திருத்தச் சட்டம் முன்  லரவு என்று அலழக் ப்படுகிறது. உறுப்பு 368 (2)ன் கீழ் 

 ரும் அலைத்து விதி ளும் இதில் அடங்கும். இந்த சட்ட முன்  லரவிலை நாடாளுேன்றத்தில் 

ஈரல  ளிலும் க ாண்டு ரைாம். 

தமிழ்நாடு: ேதராஸ் ோ ாணத்லத தமிழ ம் எை கபயர் ோற்றக் ம ாரி தியாகி சங் ரலிங் ைார் 

20.07.1956 முதல் 10.10.1956  லர 76 நாட் ள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தார். ேதராஸ் ோநிை 

கபயர் ோற்றச் சட்டம் 14 ஜை ரி 1969 ஆண்டு தமிழ்நாடு எை கபயர் ோற்றம் கசய்யப்பட்டது.  ாந்திய 

 ழியில் உண்ணாமநான்பு இருந்து உயிர் நீத்த ர். 

முக்கிய கூட்டு கூட்டங் ள்:  ரதட்சலண ஒழிப்புச் சட்டம் 1959-6 ேற்றும் 9 மே 1961. பயங் ர ாத தடுப்புச் 

சட்டம் - 2002 ோர்ச். 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. இந்திய அரசலேப்புச் சட்ட லரவுக் குழுத்தலை ர் யார்? 
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(அ) இராமஜந்திரபிரசாத் (ஆ) சி.இராஜாஜி (இ) மதச் ப தூர் சப்புரு (ஈ) பி.ஆர்.அம்மபத் ர் 

2. இந்தியால ப் கபாறுத்த  லர நாடாளுேன்ற அரசாட்சியில் கீழ்க் ாணும் ம ாட்பாடு ளில் எது 

பின்பற்றப்படுகிறது? 

1. அலேச்சரல  உறுப்பிைர் ள் அலை ரும் நாடாளுேன்ற உறுப்பிைர் ள் ஆ ார். 

2. நாடாளு ேன்றத்தின் நம்பிக்ல  நீடிக்கும்  லர அலேச்சர் ள் பதவி  கிப்பர் 

3. அலேச்சரல  அரசின் தலை ரால் தலைலே தாங் ப்படுகிறது. 

கீழ்க் ண்ட குறி லளப் பயன்படுத்தி சரியாை விலடலயத் மதர்ந்கதடு. 

(அ) 1,2 ேட்டும் (ஆ) 3 ேட்டும் (இ) 2,3 ேட்டும் (ஈ) 1,2,3 

3. அரசலேப்லப இறுதிப்படுத்த அரசலேப்பு நிர்ணய சலப எவ் ளவு  ாைம் எடுத்துக்க ாண்டது? 

(அ) 1949 சுோர் ஆறு ோதங் ள் (ஆ) 1947 ஆ ஸ்ட் 15 முதல் சுோர் இரண்டுஆண்டு ள் 

(இ) 1948 ந ம்பர் 26 முதல் சரியா  ஒரு ஆண்டு (ஈ) 1946 டிசம்பர் 9 முதல் சுோர் மூன்று ஆண்டு ள் 

4. ேதராஸ் ோநிைம் எவ்மபாது தமிழ்நாடு எை கபயர் ோற்றம் கபற்றது? 

(அ) 1968 (ஆ) 1971 (இ) 1969 (ஈ) 1970 

5. இந்தியா ஒரு இலறயாண்லே, சேதர்ேம், ேதசார்பின்லே, ேக் ளாட்சி, குடியரசு நாடு என்று கூறும் 

அரசலேப்பின் பா ம் ஏது? 

(அ) அடிப்பலட உரிலே (ஆ) ஆற்றுக் க ாள்ல   ழி  ாட்டுதல் 

(இ) மு ப்புலர (ஈ) அடிப்பலடக்  டலே ள் 

6. முப்புலரயில் இடம் கபறும் "நாம்" என்னும் கசால் எலதக் குறிக்கிறது? 

(அ) இந்திய அரசு (ஆ) உச்ச நீதி ேன்றம் (இ) நாடாளுேன்றம் (ஈ) இந்திய ேக் ள் 

7. கீழ்க் ாணும் கசாற் ள் மு ப்புலரயில் எந்த  ரிலசயில் இடம் கபற்றுள்ளை? 

1. ேக் ளாட்சி,  

2. சேதர்ேம்,  

3. இலறயாண்லே,  

4. ேதசார்பின்லே,  

5. குடியரசு 

(அ) 3,2,4,1,5 (ஆ) 2,3,4,1,5 (இ) 3,2,1,4,5 (ஈ) 3,1,2,5,4 

8. ோநிைங் ளல  உறுப்பிைர் ளின் எண்ணிக்ல  -------- 

(அ) 250 (ஆ) 235 (இ) 240 (ஈ) 245 

9. அரசலேப்பில் தரப்படாத நிறு ைம் எது? 

(அ) நிதி ஆலணயம் (ஆ) திட்ட ஆலணயம் 

(இ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயம் (ஈ) மதர்தல் ஆலணயம் 

10. இந்திய அரசலேப்பு நிர்ணயச் சலப நலடகபற்ற  ாைம் 

(அ) 9 ஆ ஸ்ட் 1946-24 ஜை ரி 1950 (ஆ) 10 டிசம்பர் 1945 - 10 ோர்ச் 1950 

(இ) 9 டிசம்பர் 1946 - 24 ஜை ரி 1950 (ஈ) 15 ஆ ஸ்ட் 1945 - 10 ோர்ச் 1950 

11. மேைல  எவ் ாறு அலழக் ப்படுகிறது? 

(அ) இந்தியக் குழு (ஆ) ோநிைங் ள் குழு (இ) ோநிைங் ளின் ஒன்றியம் (ஈ) ோநிைங் ளல  

12. இந்திய அரசலேப்பு உறுப்பு --------- ன் கீழ் ஆங்கிமைா இந்திய சமுதாயத்லதச் மசர்ந்த --------

-- நியேை உறுப்பிைரா  ஆளுநர் நியமிக்கிறார். 
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(அ) உறுப்பு 333 – ஒரு உறுப்பிைர் ள் (ஆ) உறுப்பு 283 - இரு உறுப்பிைர் ள் 

(இ) உறுப்பு 383 – ஒரு உறுப்பிைர் ள் (ஈ) உறுப்பு 343 - இரு உறுப்பிைர் ள் 

13. தமிழ்நாடு ோநிைச் சட்டேன்றத்தின் மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட உறுப்பிைர் ளின் எண்ணிக்ல  

(அ) 239 (ஆ) 234 (இ) 250 (ஈ) 350 

14. கூற்று : 42 து அரசலேப்புத் திருத்தச் சட்டம் ஒரு "குறு அரசலேப்பு" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 ாரணம்: அதி ோை விதி லள க ாண்டு ஒருங்கிலணக் ப்பட்ட திருத்தச் சட்டம் 

(அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும். 

(ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும். ஆைால்  ாரணம் கூற்லற சரியா  விளக் வில்லை. 

(இ) கூற்று சரி ஆைால்  ாரணம் த று. 

(ஈ) கூற்று த று ஆைால்  ாரணம் சரி 

15. கூற்று: இந்திய அரசலேப்பு மி  கநகிழ்வுத் தன்லே க ாண்டது 

 ாரணம்: இது  லர அரசலேப்பு 100 முலறக்கு மேல் திருத்தப்பட்டுள்ளது. 

(அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும். 

(ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும். ஆைால்  ாரணம் கூற்லற சரியா  விளக் வில்லை. 

(இ) கூற்று சரி ஆைால்  ாரணம் த று 

(ஈ) கூற்று த று ஆைால்  ாரணம் சரி. 

16. 103- து அரசலேப்புத் திருத்தச்சட்டம் எது பற்றி கூறுகிறது?  

அ) சரக்கு ேற்றும் மசல  ரி  

ஆ) கபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய  குப்பிைருக்கு 10 % இடஒதுக்கீடு  

இ) பிற்படுத்தப்பட்ட  குப்பிைருக் ாை மதசிய ஆலணயம்  

ஈ)  ாக் ளிக்கும்  யது 21-லிருந்து 18 ஆ  குலறப்பு 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1.(ஈ) பி.ஆர்.அம்மபத் ர் 2. (அ) 1,2 ேட்டும் 3. (ஈ) 1946 டிசம்பர் 9 முதல் சுோர் மூன்று ஆண்டு ள் 4. (இ) 1969 

5. (இ) மு ப்புலர 6. (ஈ) இந்திய ேக் ள் 7. (அ) 3,2,4,1,5 8. (அ) 250 9. (ஆ) (ஆ) திட்ட ஆலணயம் 10. (இ) 9 

டிசம்பர் 1946 - 24 ஜை ரி 1950 11. (ஆ) (ஈ) ோநிைங் ளல  12. (அ) உறுப்பு 333 – ஒரு உறுப்பிைர் ள் 

13. (ஆ) 234 14. (அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை 

விளக் ோகும் 15. (அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை 

விளக் ோகும் 16. ஆ) கபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய  குப்பிைருக்கு 10 % இடஒதுக்கீடு  

 

அைகு 2 - சட்டேன்றம் 

1. நிதிநிலை அறிக்ல க் கூட்டத்கதாடர் (பிப்ர ரி-மே),  

2. ேலழக் ாைக் கூட்டத்கதாடர்,(ஜீலை-ஆ ஸ்ட்),  

3. குளிர் ாைக் கூட்டத்கதாடர் (ந ம்பர்-டிசம்பர்) 

சட்ட முன்  லரவு ளுக் ாை ஒப்புதல் அளித்தல், பல்ம று தீர்ோைங் ள் ேற்றும் நி ழ்வு ள் குறித்து 

வி ாதம் நடத்துதல், மபான்ற ற்றிக் ா  வி ாதம் நடத்துதல், மபான்ற ற்றிக் ா  திட்டமிடப்பட்ட ஒரு  ாை 

 லரயலறயில் நாடாளுேன்றம் கூடு லதத்தான் ஒரு கூட்டத்கதாடர் என்று அலழக்கிமறாம். ஒரு 

 ருடத்தில் நாடாளுேன்றம் மூன்று கூட்டத் கதாடர் லள நடத்துகிறது. 
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உறுப்பிைர் ளின் குலறந்தபட்ச எண்ணிக்ல : ேக் ளல  ோநிைங் ளல  கூட்டத் கதாடர் லள 

நடத்து தற்கு கோத்த உறுப்பிைர் ளின் எண்ணிக்ல யில் குலறந்தபட்சம் பத்தில் ஒரு பங்கு 

எண்ணிக்ல  இருக் ம ண்டும்.  

ேக் ளல : கோத்த இடங் ள்-545, ேக் ளால் மதர்ந்கதடுக் ப்ட்மடாருக் ாை இடங் ள்-543. 

கபரும்பான்லே-272. புதவிக் ாைம் 5 ஆண்டு ள் - ேக் ளல யில் ஆளும்  ட்சிக்கு நம்பிக்ல   ாக்கு 

இருக்கும்  லர. ஆளும்  ட்சி. ஆளும்  ட்சியின் தலை ர் பிரதேர். அலேச்சர் லள பிரதேர் மதர்வு 

கசய்கிறார். ஆங்கிமைா-இந்திய சமூ த்தில் இருந்து இரண்டு உறுப்பிைர் ள் நியேைம் கசய்யப்படு ர். 

இந்தியாவின் தலைலேச் சிற்பி ளில் ஒரு ரும் அதன் ேக் ளாட்சி அரசலேப்புத் தத்து த்தின் 

உந்துசக்தியா  தி ழ்ந்த ர் ஜ ஹாைால் மநரு, இந்திய சபாநாய ரின் அலு ை த்லத குறித்து ஒரு 

கபாருத்தோை சூழ்நிலையில் இவ் ாறு கூறுகிறார். “சபாநாய ர் ேன்றத்தின் பிரதிநிதியா  தி ழ்கிறார். 

அ ர்/அ ள் இந்த ேன்றத்தின் ோண்பு ேற்றும் அதன் சுதந்திரத்தின் பிரதிநிதியா  விளங்குகிறார். இந்த 

ேன்றம், நாட்டின் சின்ைோ  விளங்கு தால் ஒரு குறிப்பிட்ட  ல யில் சபாநாய ர் இந்த நாட்டின் சுதந்திரம் 

ேற்றும் விடுதலையின் சின்ைோ  தி ழ்கிறார். ஆ ம , அது ஒரு மேன்லே தாங்கிய சுதந்திரோை 

பதவியா  இருக் ம ண்டும். அந்தப் பதவி எப்மபாதும் மி த் திறலே  ாய்ந்த ேற்றும் பாரபட்சேற்ற 

ஒரு ரால்  கிக் ப்படம ண்டும்” 

நாடாளுேன்றம்: ோநிைங் ளல . ேக் ளல . 

ோநிைங் ளல : 250 உறுப்பிைர் ளுக்கு மி ாேல். 12 நியேைம் உறுப்பிைர் ள். ோநிை ேற்றும் ஒன்றிய 

ஆளுல க்குட்பட்ட பகுதி ளின் 238 பிரதிநிதி ளுக்கு மி ாேல். 

ேக் ளல : ேக் ளல  552 உறுப்பிைர் ளுக்கு மி ாேல். ோநிைங் ளின் 530 பிரதிநிதி ளுக்கு மேல் 

மி ாேல் ேற்றும் இரண்டு ஆங்கிமைா-இந்திய நியேை உறுப்பிைர் ளுக்கு மி ாேல். ஒன்றிய ஆளுல க்கு 

உட்பட்ட பகுதி ளிலிருந்து 20 உறுப்பிைர் ளுக்கு மி ாேல். 

யார் ோநிைங் ளல  உறுப்பிைரா ைாம்? இந்திய நாட்டின் குடிே ாை இருக்  ம ண்டும். 30 

 யதுக்குட்பட்ட ரா  இருக் க் கூடாது. ேக் ள் பிரதிநிதித்து  சட்டம் 1951-இன் கீழ் ோநிைங ளல க்கு 

மதர்ந்கதடுக் ப்பட விரும்பும் ஒரு நபர் அந்த ோநிைத்தின் நாடாளுேன்ற கதாகுதியில் ஒரு  ாக் ாளரா  

இருக்  ம ண்டும். ேக் ள் பிரதிநிதித்து  சட்டத்தின் மூன்றா து பிரிவிலை ேக் ள் பிரதிநிதித்து  

(திருத்த) சட்டம், 2003 திருத்தியது. இதன் மூைம் ோநிைங் ளல க்கு மபாட்டியிடும் ஒரு ர் எந்த 

ோநிைத்திலிருந்து மதர்ந்கதடுக் ப்படுகின்றாமரா அந்த ோநிைத்தில்  சிப்ப ரா  இருக்  ம ண்டும் என்ற 

நிபந்தலை விைக்கிக் க ாள்ளப்பட்டது. 

நாடாளுேன்ற உறுப்பிைர் ளுக் ாை அதி ாரங் ளும் சிறப்புரிலே ளும்:  

1. நாடாளுேன்றத்தில் மபச்சுரிலே ேற்றும் நாடாளுேன்றத்தில் அல்ைது எந்த ஒரு குழுவிலும் அ ர் 

கதரிவித்த  ருத்துக் ள் அல்ைது அளித்த  ாக்கு ள் குறித்து எந்த நீதிேன்றத்திலும் சட்டநட டிக்ல  ள் 

கதாடரு தற்கு எதிராை பாது ாப்பு.  

2. ஈரல  ளிலுமிருந்து அதி ாரபூர் ோ  க ளியிடப்படும் எந்த ஒரு அறிக்ல ,  ட்டுலர,  ாக்கு ள் 

அல்ைது நட டிக்ல  லள பிரசுரிப்பதற்கு எதிரா  சட்ட நட டிக்ல  ள் எந்த நீதி ேன்றதிலும் 

கதாடரு தற்கு எதிராை பாது ாப்பு.  

3. நாடாளுேன்ற நட டிக்ல  ள் பற்றி விசாரலண நடத்து தற்கு நீதி ேன்றத்திற்கு தலட 

விதிக் ப்பட்டுள்ளது.  

4. ஈரல  ளில் எந்த ஒரு அல  நட டிக்ல  ளின் உண்லேயாை எந்த ஒரு அறிக்ல லயயும் கசய்தித் 

தாள் ளில் பிரசுரிக்கும் உரிலேக்கு எதிராை சட்ட விைக் ளிப்பு, பிரசுரம் த றாை மநாக்ம ாடு 

பிரசுரிக் ப்பட்டதா  இருந்தாகைாழிய, அதற்க திராை நீதிேன்ற சட்ட நட டிக்ல  ளுக்கு எதிராை 

பாது ாப்பு.  

5. நாடாளு ேன்றக் கூட்டத் கதாடர் நலடகபற்றுக் க ாண்டிருக்கும் மபாதும், கூட்டத் கதாடர் 

கதாடங்கு தற்கு நாற்பது நாட் ளுக்கு முன்பும், ேற்றும் கூட்டத்கதாடர் முடிந்து நாற்பது நாட் ள் 
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 லரயிலும் உரிலேயியல்  ழக்கு ளின் கீழ் ஒரு உறுப்பிைலர ல து கசய்யப்படாேல் இருக்கும் 

சுதந்திரம்.  

6. நாடாளுேன்ற  ளா த்தினுள் ஒரு உறுப்பிைர் மீது சட்ட நட டிக்ல  அறிக்ல  அளிப்பது அல்ைது 

ல து ஆகிய ற்றிலிருந்து விதிவிைக்கு. 

உறுப்பு 120: நாடாளுேன்றத்தின் அலு ல் கோழியா  இந்தியும் ஆங்கிைமும் இருக்கும் எை அரசலேப்பின் 

உறுப்பு 120 கூறுகிறது. இவ் ாறிருந்தாலும், நாடாளுேன்ற உறுப்பிைர் எ மரனும் இந்தி ேற்றும் 

ஆங்கிைம் கதரியாத ரா  இருப்பின், அ ர் தைது தாய் கோழியில் உலரயாற்ற அல த் தலை ர் 

அனுேதிக் ைாம் என்றும் இவ்வுறுப்பு மேலும் கூறுகிறது. 

மூன்றாம் பாலிை நபர் ள் உரிலே ள் சட்ட முன் லரவு 2014: திருச்சி சி ா அ ர் ளால் க ாண்டு 

 ரப்பட்ட தனி நபர் சட்ட முன் லரவு ஆகும். இந்தியாவில் மூன்றாம் பாலிை ேக் ள் சந்தித்து  ரும் 

புறக் ணிப்பு ளுக்கு முடிவு  ட்ட இம்முன் லரவு ம ாருகிறது. 

சாதாரண சட்ட முன் லரவு ேற்றும் நிதி சட்ட முன் லரவு ளுக்கிலடமயயாை ம றுபாடு ள்: 

சாதாரணசட்டமுன்  லரவு நிதி சட்டமுன் லரவு 

இது ேக் ளல  அல்ைது ோநிைங் ளல  எதில் 

ம ண்டுோைாலும் க ாண்டு  ரப்படைாம் 

இது ேக் ளல யில் ேட்டுமே க ாண்டு  ரப்பட 

முடியும் 

இது அலேச்சர் அல்ைது எந்த ஒரு உறுப்பிைராலும் 

அறிமு ப்படுத்தப்படைாம் 

அலேச்சர் ேட்டுமே இம்முன் லரல  

அறிமு ப்படுத்தமுடியும் 

குடியரசுத் தலை ரின் பரிந்துலரயில்ைாேமை 

இது அறிமு ப்படுத்தப்படைாம் 

குடியரசுத் தலை ரின் பரிந்துலரயின் 

அடிப்பலடயில் ேட்டுமே இது அறிமு ப்படுத்தைாம் 

இலத ோநிைங் ளல  திருத்தம ா 

நிரா ரிக் ம ா முடியும் 

இலத ோநிைங் ளல  திருத்தம ா 

நிரா ரிக் ம ா முடியாது. ோநிைங் ளல , அதன் 

பரிந்துலரயுடமைா அல்ைது அதன் 

பரிந்துலரயில்ைாேமைா ேக் ளல க்கு 

இம்முன் லரல  திருப்பி அனுப்ப ம ண்டும். 

அலத ேக் ளல  ஏற் ைாம் அல்ைது 

நிரா ரிக் ைாம். 

எந்த முடிவும் எடுக் ாேல் ஆறுோத  ாைத்திற்கு 

ோநிைங் ளல  இம்முன் லரல  நிறுத்தி 

ல க்  முடியும் 

இம்முன் லரல  14 நாட் ள்  லர ேட்டுமே 

ோநிைங் ளல யில் ல த்திருக்  முடியும் 

இம்முன் லரவு ேக் ளல யிலிருந்து 

 ந்திருந்தாலும். அதற்கு ேக் ளல  

சபாநாய ரின் சான்றளிப்பு மதல யில்லை 

ேநிைங் ளல க்கு இம்முன் லரவு கசல்லும் 

மபாது ேக் ளல  சபாநாய ரின் சான்றிப்பு 

அ சியம் 

ஈரல  ளும் ஏற்றுக் க ாண்ட பிறம  இது 

குடியரசுத் தலை ரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும். 

இம்முன்  லரல  நிலறம ற்று தில், 

ஈரல  ளின்  ருத்து ம றுபாட்டால் முடக் ம் 

ஏற்பட்டால், ஈரல  ளின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு 

குடியரசுத் தலை ர் அலழப்பு விடுப்பார் 

ேக் ளல யில் ேட்டுமே நிலறம ற்றிைாலும் கூட 

இம்முன் லரவு குடியரசுத் தலை ரின் 

ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும். ஈரல  ளுக்கிலடமய 

 ருத்து ம றுபாடு என்ற மபச்சுக்ம  

இடமில்ைாததால் முடக் ம் ஏற்படாது, கூட்டுக் 

கூட்டத்திற்கும்  ழி ல யில்லை 

ேக் ளல யில் இம்முன் லரவு மதால்வி 

அலடந்தால், அரசாங் ம் பதவி விை  மநரிடும். 

(முன் லரவு ஓர் அலேச்சரால் 

அறிமு ப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் ேட்டுமே) 

ேக் ளல யில் இம்முன் லரவு மதால்வி 

அலடந்தால் அரசாங் ம் பதவி விை  ம ண்டும் 
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குடியரசுத் தலை ர் இம்முன் லரல  

நிரா ரிக் , ேறுபரிசீைலை கசய்யுோறு திருப்பி 

அனுப்ப முடியும் 

இதற்கு குடியரசுத் தலை ர் ஒப்புதல் அளிக் ைாம் 

அல்ைது நிரா ரிக் ைாம். ஆைால் ேறுபரிசீைலை 

கசய்யுோறு திருப்பி அனுப்ப முடியாது 

 

அதி ாரத்தின்  ல  ள்: ேத்தியபட்டியல். ோநிைபட்டியல். கபாதுப்பட்டியல் 

ேத்திய பட்டியல்:  

1. பாது ாப்பு.  

2. அணு சக்தி.  

3. க ளிநாட்டு (அயல்நாட்டு) வி  ாரங் ள்.  

4. மபார் ேற்றும் அலேதி உடன்படிக்ல .  

5.  ங்கிமசல .  

6. ரயில்ம .  

7. அஞ்சல் ேற்றும் தந்தி.  

8.  ான் ழி ள்.  

9. துலறமு ங் ள்.  

10. க ளிநாட்டு  ர்த்த ம்.  

11. பணம் ேற்றும் நாணயம். 

ோநிைபட்டியல்:  

1. வி சாயம்.  

2.  ா ல் துலற.  

3. சிலறச்சாலை.  

4. உள்ளாட்சி அரசாங் ம்.  

5. கபாதுச் சு ாதாரம்.  

6. நிைம்.  

7. ேது.  

8.  ர்த்த ம் ேற்றும்  ணி ம்.  

9.  ால்நலட ேற்றும்  ால்நலட  ளர்ப்பு.  

10. ோநிைப் கபாதுப்பணி ள் 

கபாதுப்பட்டியல்:  

1.  ல்வி.  

2. வி சாய நிைங் லள தவிர கசாத்து பரிோற்றம்.  

3.  ைத்துலற.  

4. கதாழிற்சங் ள்.  

5.  ைப்படம்.  

6. தத்கதடுப்பு ேற்றும்  ாரிசு கதாடர்ச்சி. 

ஆளுநர். முதைலேச்சர் ேற்றும் அலேச்சர் ள் குழு. ோநிைச் சட்டேன்றம். 

I. சரியாைவிலடலயமதர்ந்கதடு: 

1. சட்டேன்றம் என்பது ----------- 

(அ) சட்டம் இயற்றுகின்ற உச்ச அலேப்பு (ஆ) உயர் நீதிேன்றம் (இ) நாடாளுேன்றம் (ஈ) சட்டஆலணயம் 

2. மதசியசட்டேன்றம் --------- என்றுஅலழக் ப்படும். 

(அ) உச்சநீதிேன்றம் (ஆ) உயர் நீதிேன்றம் (இ) நாடாளுேன்றம் (ஈ) சட்டேன்றமபரல  

3. இந்தியாவில் நாடாளுேன்றம் ---------- க ாண்டுள்ளது 
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(அ) குடியரசுத் தலை ர் ேற்றும் பிரதேர்  

(ஆ) குடியரசுத் தலை ர் ேற்றும் ோநிைங் ளல  

(இ) குடியரசுத் தலை ர் ேற்றும் ேக் ளல   

(ஈ) குடியரசுத் தலை ர், ேக் ளல  ேற்றும் ோநிைங் ளல  

4. ேக் ளல  உறுப்பிைர் ள் -------------ஆல் மநரடியா  மதர்ந்கதடுக் ப்படுகிறார் ள் 

(அ) நாடாளு ேன்றத் கதாகுதி ளிலுள்ள ேக் ள் (ஆ) ோநிைச் சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ள் 

(இ) குடியரசுத் தலை ரால் நியேைம் (ஈ) மேற் ண்ட எ ரும் இல்லை 

5. உச்சநீதிேன்ற ேற்றும் உயர் நீதிேன்றங் ளின் நீதிபதி லள பதவி நீக் ம் கசய்யும் முலற --------- 

என்று அலழக் ப்படுகிறது. 

(அ)  ண்டை தீர்ோைம் (ஆ) பதவி நீக் ம் (இ) இலட நீக் ம் (ஈ) பதவி விை ல் 

6. ோநிைங் ளல யின் தலை ர் யார்? 

(அ) சபாநாய ர் (ஆ) பிரதேர் (இ) குடியரசுத் தலை ர் (ஈ) குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 

7. அரசாங் த்தின் தலை ர் ---------- 

(அ) குடியரசுத் தலை ர் (ஆ) பிரதேர் (இ) சபாநாய ர் (ஈ) குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 

8. அரசின் தலை ர் -------------- 

(அ) குடியரசுத் தலை ர் (ஆ) பிரதேர் (இ) சபாநாய ர் (ஈ) குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 

9. ோநிைங் ளல  ---------- உரிலே ள் ேற்றும் நைன் ள் பாது ாக்கும் நிறு ைோகும். 

(அ) நாடாளுேன்றஉறுப்பிைர் ள் (ஆ) குடியரசுத் தலை ர் 

(இ) ோநிைங் ள் (ஈ) குடியரசுத் துலணத் தலை ர் 

10. ோநிைங் ளல  உறுப்பிைர் --------- மதர்ந்கதடுக் ப்படுகின்றைர் 

(அ) ேக் ள் (ஆ) அந்தந்த ோநிைத்தின் சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ளால் 

(இ)  ட்சி ளின் நியேைம் மூைம் (ஈ) குடியரசுத் தலை ரின் நியேைம் 

11. ோநிைங் ளல யின் அலு ல்  ழி தலை ர் யார்? 

(அ) இந்திய குடியரசுத் தலை ர் (ஆ) இந்திய குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 

(இ) இந்திய பிரதேர் (ஈ) சபாநாய ர் 

12. நாடாளுேன்றத்தின் எந்த அல , நாடாளுேன்றத்தின் நிரந்தர அல யா  அறியப்படுகிறது. 

(அ) ேக் ளல  (ஆ) ோநிைங் ளல  (இ) அலேச்சரல  (ஈ) அலேச்சர் ள் குழு 

13. நாடாளுேன்றத்தின் எந்த அல  நிதிமுன் லரல  (சட்டமுன்  லரவு) நிலறம ற்ற அதி ாரம் 

க ாண்டுள்ளது. 

(அ) ேக் ளல  (ஆ) ோநிைங் ளல  (இ) அலேச்சரல  (ஈ) அலேச்சர் ள் குழு 

14. ேக் ளல  உறுப்பிைரின் குலறந்தபட்ச  யது என்ை? 

(அ) 25  யது (ஆ) 30  யது (இ) 40  யது (ஈ) 50  யது 

15. இந்திய சட்டேன்ற அலேப்பு ----------- என்று அலழக் ப்படுகிறது. 

(அ) ஒற்லற அல  (ஆ) ஈரல  (இ) முடியாட்சி (ஈ) மேற் ண்ட எதுவும் இல்லை 

16. ோநிைத்தின் ஆளுநர் ----------- ஆ ர் 

(அ) ோநிைத்தின் அரசியல் அலேப்புதலை ர் (ஆ) அரசாங் த்தின் தலை ர் 

(இ) அலேச்சரல தலை ர் (ஈ)  ட்சியின் தலை ர் 

17. ோநிைத்தின் முதைலேச்சர் ---------- ஆ ர் 
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(அ) அரசின் தலை ர் (ஆ) அரசாங் த்தின் தலை ர்  

(இ) அலேச்சரல தலை ர் (ஈ)  ட்சியின் தலை ர் 

18. ோநிைத்தின் கசயல் அதி ாரம் ---------- உள்ளது. 

(அ) முதைலேச்சர் (ஆ) முதன்லேகசயைாளர்  

(இ) ஆளுநர் (ஈ) உயர் நீதிேன்ற தலைலே நீதிபதி 

19. ோநிைத்தின் ஆளுநர் ----------- நியமிக் ப்படு ார். 

(அ)முதைலேச்சரால் (ஆ) குடியரசுத் தலை ரால் 

(இ) உயர் நீதிேன்ற தலைலே நீதிபதியால் (ஈ) பிரதேரால் 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

விலட ள்: 

1. (அ) சட்டம் இயற்றுகின்ற உச்ச அலேப்பு 2. (இ) நாடாளுேன்றம் 3. (ஈ) குடியரசுத் தலை ர்,ேக் ளல  

ேற்றும் ோநிைங் ளல  4. (அ) நாடாளு ேன்றத் கதாகுதி ளிலுள்ள ேக் ள் 5. (அ)  ண்டை தீர்ோைம் 6. 

(ஈ) குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 7. (ஆ) பிரதேர் 8. (அ) குடியரசுத் தலை ர் 9. (இ) ோநிைங் ள் 10. (ஆ) 

அந்தந்த ோநிைத்தின் சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ளால் 11. (ஆ) இந்திய குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 12. (ஆ) 

ோநிைங் ளல  13. (அ) ேக் ளல  14. (அ) 25  யது 15. (ஆ) ஈரல  16. (அ) ோநிைத்தின் அரசியல் 

அலேப்புதலை ர் 17. (ஆ) அரசாங் த்தின் தலை ர் 18. (இ) ஆளுநர் 19. (ஆ) குடியரசுத் தலை ரால்  

 

அைகு 3 –ஆட்சித்துலற 

ஒன்றிய ஆட்சித்துலற:  

இந்தியக் குடியரசுத் தலை ர்.  

இந்தியக் குடியரசுத் துலணத்தலை ர்.  

பிரதேர் தலைலேயிைாைஅலேச்சர் ள் ேற்றும் அலேச்சரல க் குழு. 

இந்தியஅரசலேப்பின் 52- து உறுப்பு இந்தியாவிற்கு ஒரு குடியரசுத் தலை ர் இருக்  

ம ண்டுகேன்கிறது. உறுப்புரிலேயின் 53- து உறுப்பு இந்திய ஒன்றியத்தின் ஆட்சி அதி ாரத்லத 

அ ருக்கு அளிப்பதுடன் அ ற்லற மநரடியா ம ா ேலறமு ோ ம ா கசயல்படுத்த  ல  கசய்கிறது. 

மதர்தல் க ற்றி = 

மதர்தலில்  ாக் ளிக்ப்பட்ட கோத்த  ாக்கு ளின் எண்ணிக்ல  

_____________________________________________________________ + 1 

மதர்வு கசய்யப்பட ம ண்டிய ம ட்பாளர் எண்ணிக்ல  

 

குடியரசுத் தலை ர் இல்ைாத மபாது அ ரது பதவிலய தற் ாலி ோ  குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 

அல்ைது உச்ச நீதிேன்ற தலைலே நீதிபதி அல்ைது உச்சநீதிேன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி  கிப்பர். அப்மபாது 

அ ர் ள் நாடாளுேன்றத்திைால் தீர்ோனிக் ப்பட்ட குடியரசுத் தலை ருக்கு ாை சலுல  ள், ஊதியம் 

மபான்ற அலைத்து சலுல  லளயும் உரிலே லளயும் குடியரசுத் தலை லர மபாைம  அனுபவிப்பதற்கு 

அதி ாரமும் உரிலேயும் பலடத்த ரா  இருப்பர். 

இந்திய அரசலேப்பின் XVIII பா த்தில் இந்தியக் குடியரசுத் தலை ரின் கநருக் டி  ாை அதி ாரங் ள் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. பிரதேர் என்ப ர் சேோை ர் ளில் (அலேச்சர் ளில்) முதன்லேயாை ர். அத்துடன் 

 ாபிைட் (அலேச்சர் ள் குழு) அலேப்பின் அடிப்பலடத் தூணா வும் உள்ளார். அப்பதவியும் கபாறுப்பும், 
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அப்பதவி இருக்கும்  லரயிலும் ஒப்பிட முடியாத ஒன்றா வும், தனிச்சிறப்புமிக்  அதி ாரலேயோ வும் 

விளங்குகிறது. 

ஆட்சித்துலற: அரசலேப்பு பிரதேரின் தலைலேயிைாை அலேச்சரல க் குழுவிடம் நிர் ா  கபாறுப்லபத் 

தந்துள்ளது.  

கபாருள்: நாட்டில் க ாள்ல  லள உரு ாக் வும், முக்கிய முடிவு லள எடுக் வும், அ ற்லற 

அேல்படுத்தவும் அரசலேப்பு ேற்றும் சட்டங் ளின் மூைம் ஒரு குழுவிற்கு அதி ாரம் அளிக் ப்பட்டுள்ளது. 

ஒன்றிய ேத்திய அரசில் இரு முக்கியோை உறுப்பு ள் உள்ளை.  

ஒன்றிய சட்டேன்றம் அல்ைது ஒன்றிய நாடாளுேன்றம். ஒன்றிய ஆட்சித்துலற.  

பிரதேர் அலு ை த்தின் பல்ம று பணி ள்:  

1. அரசாங் த்தின் தலை ர் என்ற நிலையில் உள்ள பிரதேருக்குத் மதல யாை உதவி லளச் கசய் து, 

ேத்திய அலேச்ச ங் ளுடன்/துலற ளுடன் ேற்றும் ோநிை அரசு ளுடன் கதாடர்பு லளப் பராேரிப்பது. 

2. நிதி ஆமயாக் ேற்றும் மதசிய  ளர்ச்சி குழு மபான்ற ற்றிற்கு மதல யாை உதவி லளச் கசய் து.  

ஊட ங் ளுடனும், கபாதுேக் ளுடனுோை பிரதேரின் கதாடர்பு லளப் பராேரிப்பது.  

3. பிரதேரின் அலு ல் ளுக்கு விதி ளின்படி நட டிக்ல  லள மேற்க ாள் து.  

4. குறிப்பிட்ட விதி ளின்படி பிரதேருக்கு அனுப்படும் வி  ாரங் லளப் பற்றி ஆராய்ந்தறி தற்கு 

பிரதேருக்கு உதவு து.  

5. குடியரசுத் தலை ர், ஆளுநர் ள், அயல்நாட்டு தூதர் ள் மபான்ற ர் ளுடன் இணக் ோை 

உறுவு ளுக் ா  பிரதேருக்கு உதவு து.  

6. பிரதேரின் சிந்தலை ஊற்றா ச் கசயல்படு து பிற துலற ளுக்கும் அலேச்ச ங் ளுக்கும் 

ஒதுக் ப்படாத அலைத்து வி ரங் லளயும் ல யாள் து.  

7. அலேச்சரல  கதாடர்பாை வி  ாரங் ளில் பிரதேர் அலு ை ம் ஈடுபடு தில்லை. அலேச்சரல  

கதாடர்பாை விபரங் லள அலேச்சரல  கசயை ம் மநரடியா க் ல யாள்கிறது. ஆைால் அந்த 

அலேச்சரல  கசயை மும் பிரதேரின்  ழி ாட்டுதலின்படிமய கசயல்படுகிறது. 

நிழல் அலேச்சரல : 

இங்கிைாந்து நாடாளுேன்றத்திலுள்ள எதிர்க் ட்சி ள் ஒவ்க ாரு துலறயிலும் உள்ள வி  ாரங் லளப் 

பற்றி ஆராய தேது உறுப்பிைர் லளக் க ாண்ட ஒரு குழுல  அலேக்கிறது. இதன் மூைம் எதிர்க் ட்சி ள் 

அரசு கதாடர்பாை பிரச்சலை லள கதளி ா  அறிந்து க ாள்ளவும் அரசிலை விழிப்பா  இருக் ச் கசய்யவும் 

முடிகிறது. இது நிழல் அலேச்சரல  என்று அலழக் ப்படுகிறது. 

குடும்ப அலேச்சரல : குடும்ப அலேச்சரல  என்பது அலேச்சரல க்குள்மளமய ஒரு சிறு குழு ா ச் 

கசயல்படும் அலேச்சர் ளின் குழு. இது முலறசாரா குழு எனினும் உண்லேயாை அதி ாரலேயோகும். 

இந்தியாவின் ஒவ்க ாரு பிரதேருக்கும் இப்படி ஒரு அலேச்சரல க் குழு இருந்துள்ளது. முக்கியோை 

அரசியல் பிரச்சலை ளில் முடிவு ள் எடுப்பதில் ர சியத்லத பாது ாக் ப் பிரதேருக்கு இந்த அலேச்சரல க் 

குழு முலற உதவியாய் உள்ளது. 

ோநிை நிர் ா ம்: 

ஆளுநர்.  

முதைலேச்சர் தலைலேயிைாை அலேச்சர் ள் குழு. 

ஆளுநரின் அதி ாரங் ளும் பணி ளும் பின் ருோறு:  

நிர் ா  அதி ாரங் ள்:  

ஆளுநர் ோநிை அரசின் நிர் ா த் தலை ரா  உள்ளார். ஆளுநர் நிர் ா  அதி ாரங் லள 

மநரடியா ம ா அல்ைது அ ருக்கு கீழுள்ள ர் ளாமைா (154- து உறுப்பின்படி அலேச்சர் ள்) 

கசயல்படுத்துகிறார். அலைத்து நிர் ா ச் கசயல்பாடு ளும் அ ருலடய கபயரில் நடத்தப்படுகின்றை. 

ோநிை பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலைத்திலும் ஆளுநருக்கு அதி ாரம் உண்டு.  
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சட்டேன்றத்தில் கபரும்பான்லே  ட்சியின் தலை லர முதைலேச்சரா  ஆளுநர் நியமிக்கிறார். 

முதைலேச்சரின் ஆமைாசலையின்படி, பிற அலேச்சர் லள அ ர் நியமிக்கிறார். முதைலேச்சர் விரும்பும் 

 லரயில் ேட்டுமே அலேச்சர் ள் அப்பதவியில் இருப்பர். ஏகைனில் முதைலேச்சரின் ஆமைாசலைப்படி 

தான் ஆளுநர் கசயல்படுகிறார்.  

ோநிை அரசின் தலைலே  ழக்குலறஞர், ோநிைப் கபாதுப் பணி ஆலணயத்தின் தலை ர் ேற்றும் 

உறுப்பிைர் லள ஆளுநர் நியமிக்கிறார். துலணசார்பு நீதிேன்றங் ளின் நீதிபதி ளின் நியேைங் ள், 

பதவி ள், பதவிஉயர்வு மபான்ற ற்லற ஆளுநர் தீர்ோனிக்கிறார்.  

ோநிை நிர் ா த்லத சீரா  இயக்கும் கபாறுப்பு ஆளுநருலடயதாகும். ோநிை அரசலேப்பு இயந்திரம் 

நிலைகுலைந்து விட்டாமைா அல்ைது ோநிை நிர் ா ம் அரசலேப்பின் விதிமுலற ளுக்கு இணக் ோ  

கசயல்படாவிட்டாமைா, அரசலேப்பு விதி ளின்படி அரசலேப்பு அ சர நிலைலய பிர டைப்படுத்தி 

குடியரசுத் தலை ர் ஆட்சிலய அரசலேப்பு 356- து உறுப்பின்படி பரிந்துலரக்  ஆளுநருக்கு அதி ாரம் 

உள்ளது. குடியரசுத் தலை ரது மநரடி ஆட்சி என்றால் ோநிைத்தில் ஆளுநர் ஆட்சி என்று கபாருள்படும். 

அலேச்சரல  இல்ைாத ோநிை ஆட்சி என்றும் கபாருள்படும். 

சட்டேன்ற அதி ாரங் ள்: ஆளுநர் ோநிைச் சட்டேன்றத்தின் ஒரு பகுதி (உறுப்பு-168) ஆ ார். எைம , அ ர் 

சட்ட அதி ாரங் லளயும் க ாண்டிருக்கிறார். அ ரது சட்டஅதி ாரங் ள் பின் ருோறு:  

ஆளுநர் சட்டேன்றத்லத கூட்டவும், முடித்து ல க் வும், ஒத்தி ல க் வும்,  லைத்துவிடவும் அதி ாரம் 

பலடத்த ர்.  

ஆளுநர் ோநிைச் சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ளிலடமய உலரயாற்றுகிறார்.  

ஆளுநரின் அனுேதியின்றி, எந்த முன் லரவும் சட்டோக்  முடியாது. அது ோநிைச் சட்டேன்றத்தால் 

நிலறம ற்றப்பட்டாலும் அ ரது ஒப்புதலின்றிச் சட்டோ ாது. சட்டேன்றத்தால் நிலறம ற்றப்படும் 

முன் லரவு ள் அ ரது ஒப்புதலுக் ா  அனுப்பப்படும். அ ற்றிற்கு ஒப்புதலைத் தரம ா அல்ைது அந்த 

முன் லரல  நிறுத்தி ல க் ம ா அல்ைது குடியரசுத் தலை ரின்  ருத்திற் ா  முன் லரல  ஒதுக்கி 

ல க் ம ா முடியும். ேறுபரிசீைலை கசய்யுோறு ஆளுநரால் இந்த முன் லரவு ள் அல  நடு ருக்கு 

திருப்பி அனுப்ப முடியும். முன் லரவு மீண்டும் சட்டேன்றத்தால் நிலறம ற்றப்பட்டால் (திருத்தங் ள் 

இல்ைாேலும்), ஆளுநர் தைது ஒப்புதலை அளித்மத ஆ ம ண்டும்.  

சட்டம் 213-ன் கீழ், சட்டேன்றம் அேர்வில் இல்ைாத  ாைங் ளில் ஆளுநர் அ சர சட்டங் லளயும் 

பிறப்பிக் ைாம். (எனினும், இத்தல ய அ சர சட்டங் ள் கதாடர் தற்கு, அல  ோநிைச் சட்டேன்றம் 

மீண்டும் கூடியதிலிருந்து ஆறு  ாரங் ளுக்குள் அங்கீ ரிக் ப்படம ண்டும்). 

ோநிைச் சட்டேன்றம் இரண்டு அல  லள க ாண்டிருந்தால், அதன் மேைல க்கு ஆறில் ஒரு பங்கு 

உறுப்பிைர் லள இைக்கியம், அறிவியல்,  லை, கூட்டுறவு இயக் ம், சமூ ப்பணி மபான்ற ற்றில் சிறப்பு 

அறிவும் அனுப மும் உள்ள ர் லள நியமிக் ைாம். அத்துடன் கீழல க்கு ஆங்கிமைா-இந்திய 

பிரதிநிதிலயயும் நியமிக் ைாம். 

நிதி அதி ாரங் ள்: ஆளுநருக்கு பின் ரும் நிதி அதி ாரங் ள் உள்ளை.  

நிதி அலேச்சர் ோநிைச் சட்டேன்றத்தில்  ரவு-கசைவு திட்டத்லத அல்ைது நிதிநிலை அறிக்ல லய 

சேர்பிக்கிறார். ஆைால் எந்த நிதி முன் லரவும் ஆளுநரின் முன் ஒப்புதலின்றி சட்டேன்றத்தில் க ாண்டு 

 ரமுடியாது. 

ஆளுநரின் பரிந்துலறயின்றி ோனியங் ளுக் ாை ம ாரிக்ல  எதுவும் ம ாரப்படமுடியாது.  

ோநிைத்தின் ஒதுக்கு நிதியின் பாது ா ைர் ஆளுநர் ஆ ார். நிதி கநருக் டியாை  ட்டங் ளில் 

சட்டேன்றத்தின் முன் அனுேதியின்றியும் அ ரால் இந்நிதிலய பயன்படுத்தமுடியும்.  

நீதித்துலறஅதி ாரங் ள்: ஆளுநரின் நீதித்துலற அதி ாரங் ள் பின் ருோறு:  

ோ ட்ட நீதிேன்றங் ள் ேற்றும் ோ ட்ட கிலள நீதிேன்றங் ள் உள்ளிட்ட சார்பு நீதிேன்றங் ளின் 

பதவி ள், நியேைங் ள், பதவி உயர்வு ள் மபான்ற ற்லற தீர்ோனித்தல்.  

உயர் நீதிேன்றத்தின் நீதிபதி ள் நியேைம் கசய்யும் மபாது அ ர் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலை ரால் 

 ைந்தாமைாசிக் ப்படைாம்.  
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ோநிை அரசின் அதி ார  ரம்பிற்குட்பட்ட  ழக்கு ளில் தண்டிக் தக்  ர் ளில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 

எந்தக ாரு நபரின் தண்டலைலயக் குலறப்பதற்கும் ேன்னிப்பு  ழங்கு தற்கும், நிறுத்து தற்கும், 

விைக்கு தற்கும் அல்ைது ோற்று தற்கும் ஆளுநருக்கு அதி ாரம் உண்டு 

விருப்ப அதி ாரங் ள்:  

எந்தக ாரு  ட்சி அல்ைது தலை ர் சட்டேன்றத்தில் கபரும்பான்லே ஆதரல ப் கபறாத சூழ்நிலையில் ஒரு 

புதிய முதைலேச்சலர நியமித்தல்.  

அல யின் கபரும்பான்லே ஆதரல  இழந்த மபாதும் அல்ைது நம்பிக்ல   ாக்க டுப்பில் 

மதாற் டிக் ப்பட்ட பின்ைரும் பதவி விை  ேறுக்கும் நிலையில் அலேச்சரல லய பதவி நீக் ம் கசய் து.  

கபரும்பான்லே ஆதரல  இழந்த ஒரு முதைலேச்சரின் ஆமைாசலையின் மபாரில் சட்டசலபலயக் 

 லைத்துவிடுதல்.  

அரசலேப்பு இயந்திரச் சீர்குலை து பற்றி குடியரசுத் தலை ருக்கு அறிக்ல  அனுப்புதல் ேற்றும் குடியரசுத் 

தலை ர் ஆட்சிலய ோநிைத்தில் க ாண்டு ருதல்.  

சட்டேன்றத்தால் நிலறம ற்றப்பட்டமுன் லரவு ளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல். 

குடியரசுத் தலை ர் ஆட்சி: க ளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு அல்ைது ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சியிலிருந்து எழும் 

கநருக் டி நிலை லள சோளிப்பதற் ாை அ சர நிலைலய பிர டைம் கசய்யும் அதி ாரம் ஆளுநருக்கு 

இல்லை. ஆைால் அரசலேப்பின் விதிமுலற ளுக்கு இணங்  ோநிை அரலச நடத்த இயைாத சூழல் 

ஏற்பட்டால் அது பற்றி குடியரசுத் தலை ருக்கு அறிவுறுத்தி அறிக்ல  தரும் அதி ாரம் உள்ளது. (உறுப்பு-

356). இதன் மூைம் குடியரசுத் தலை ர் தாமே ோநிை அரசின் ஆட்சிப்கபாறுப்பிலை ஏற்று நடத்திச் 

கசல் தற்கு  ல  கசய்கிறார்.  

தலைலே  ழக்குலரஞர்: ஒவ்க ாரு ோநிைத்திற்கும் ேத்திய அரசின் தலைலே  ழக்குலரஞருக்கு 

இலணயா  ஒரு அரசின் தலைலே  ழக்குலரஞர் நியமிக் ப்படுகிறார். உயர் நீதிேன்றத்தின் 

நீதிபதியாகும் தகுதியுலடய ர் லளமய ஆளுநர் தலைலே  ழக்குலரஞரா  நியேைம் கசய்கிறார். 

I. சரியாைவிலடலயமதர்ந்கதடு: 

1. இந்தியாவின் குடியரசுத் தலை ர் 

(அ) இந்தியாவின் உண்லேயாைஆட்சியாளர் 

(ஆ) அரசின் அரசலேப்புதலை ர் 

(இ) ோநிை தலை ரா வும், அரசாங் த்திற்கும் தலைலே  கித்தார் 

(ஈ) அரசாங் த்லத உரு ாக்குகின்ற கபரும்பான்லே  ட்சியின்  கித்தார் 

2. எவ் ாறு இந்தியாவின் குடியரசுத் தலை ர் தைது பதவிக்  ாைம் முடி லட தற்கு முன்பு தைது 

அலு ை த்திலிருந்து நீக் ப்படைாம்? 

(அ) இந்தியாவின் தலைலேநீதிபதியின் உத்தவின் மபரில் 

(ஆ) நாடாளுேன்றம் ேற்றும் ோநிைச் சட்டேன்றங் ள் கூட்டா  தீர்ோைம் நிலறம ற்று தன் மூைம் 

(இ) நாடாளுேன்றத்தின் இரண்டு அல  ளில்  ண்டை தீர்ோைம் நிலறம ற்று தன் மூைம் 

(ஈ) இந்திய உச்சநீதிேன்றத்தின் மூைம் 

3. குடியரசுத் தலை ரின் ேரணத்தின் மபாது குடியரசுத் துலணத்தலை ர் எவ் ளவு  ாைம் குடியரசுத் 

தலை ர் பதவி  கிக் ைாம்? 

(அ) குடியரசுத் தலை ர்  கிக் ாேல் மீதம் விட்டுச் கசன்ற பதவிக்  ாைம்  லர 

(ஆ) அதி பட்சோ  6 ோதங் ள் 

(இ) அதி பட்சோ  1  ருடம் 

(ஈ) அதி பட்சோ  3  ருடங் ள் 
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4. குடியரசுத் துலணத்தலை ரின் மதர்தல் கதாடர்பா  யார் முடிவுகசய்கிறார் ள்? 

(அ) உச்சநீதிேன்றதலைலேநீதிபதி (ஆ) நாடாளுேன்றம் (இ) குடியரசுத் தலை ர் (ஈ) உச்சநீதிேன்றம் 

5.  ாபிைட் அலேச்சரல யில் எந்த அலேச்சர் ள் உறுப்பிைர் ளா  உள்ளைர்? 

(அ)  ாபிைட் தகுதியுள்ளஅலேச்சர் ள் (ஆ) அலேச்சர் ள் 

(இ) துலணஅலேச்சர் ள் (ஈ) மேற் ண்டஅலை ரும் 

6. குடியரசுத் தலை ருக்கும் அலேச்சர் ள் குழுவிற்குமிலடமயயாை த  ல் கதாடர்புபாைோ  இருப்ப ர் 

-------- 

(அ) ேக் ளல  சபாநாய ர் (ஆ) பிரதேர் (இ) எதிர்க் ட்சி தலை ர் (ஈ) குடியரசுத் துலணத்தலை ர் 

7. ேக் ளல யில் எத்தலைஉறுப்பிைர் ள் உள்ளைர்? 

(அ) 542 (ஆ) 545 (இ) 543 (ஈ) 543 

8. பாது ாப்புபலட ளின் தலைலேஅதி ாரி யார்? 

(அ) பாது ாப்புஅலேச்சர் (ஆ) இந்தியகுடியரசுத் தலை ர் 

(இ) பிரதேர் (ஈ) மேற் ண்டஎதுவும் இல்லை 

9. ோநிைங் ளல லய தலைலே  கித்து நடத்துப ர் 

(அ) ேக் ளல  சபாநாய ர் (ஆ) குடியரசுத் துலணத் தலை ர்  

(இ) குடியரசுத்தலை ர் (ஈ) தலைலே அலு ைர் 

10. ோநிைங் ளல யின் கோத்தஉறுப்பிைர் ள் ----------- 

(அ) 200 உறுப்பிைர் ள் (ஆ) 250 உறுப்பிைர் ள்  

(இ) 280 உறுப்பிைர் ள் (ஈ) 300 உறுப்பிைர் ள் 

11. இந்திய அரசலேப்பின் கீழ், ேக் ளல யின் நிலை 

(அ) ஒரு தாழ்ந்த நிலை (ஆ) உயர்ந்த நிலை 

(இ) ோநிைங் ளல க்குசேோைநிலை (ஈ) மேற் ண்டஎதுவும் இல்லை. 

12. பின் ரும் அ சர நிலை ளில் எது இது லர அறிவிக் ப்படவில்லை? 

(அ) மதசிய அ சரநிலை 

(ஆ) அரசலேப்பு இயந்திரம் கசயல்படாத மபாது அறிவிக் ப்படும் அ சரநிலை 

(இ) நிதி கநருக் டியிைால் உண்டாகும் அ சரநிலை 

(ஈ) அலைத்தும் சே எண்ணிக்ல யில் அறிவிக் ப்பட்டுள்ளை 

13. இந்திய குடியரசுத் தலை ர் யாலர ோநிைங் ளல  உறுப்பிைரா  மதர்வு கசய்கிறார்? 

(அ) இந்தியாவின் சுதந்திர மபாராட்டத்தில் பங்ம ற்ற ர் லள 

(ஆ) தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓய்வு கபற்ற ர் லள 

(இ) நாட்டிற்கு தகுதி  ாய்ந்த மசல லய கசய்த ர் லள 

(ஈ)  லை, இைக்கியம், சமூ  மசல  மபான்ற ற்றில் சிறந்து விளங்குப ர் லள 

14. பிரதேர் எதன் தலை ர்? 

(அ) அரசு (ஆ) அரசாங் ம்  

(இ) அரசுேற்றும் அரசாங் ம் (ஈ) அரசுக்கும் அல்ை அரசாங் த்திற்கும் அல்ை 

15. அலேச்சரல யின் உறுப்பிைர் ள் எங்கு கூட்டா  கபாறுப்மபற்கிறார் ள்? 

(அ) ேக் ளல  (ஆ) ோநிைங் ளல  

(இ) ேக் ளல ேற்றும் ோநிைங் ளல  (ஈ) ேக் ளல , ோநிைங் ளல  ேற்றும் குடியரசுத் தலை ர் 
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விலட ள்: 

I. சரியாைவிலடலயமதர்ந்கதடு: 

1. (ஆ) அரசின் அரசலேப்புதலை ர் 2. (இ) நாடாளுேன்றத்தின் இரண்டு அல  ளில்  ண்டை தீர்ோைம் 

நிலறம ற்று தன் மூைம் 3. (ஆ) அதி பட்சோ  6 ோதங் ள் 4. (ஆ) நாடாளுேன்றம் 5. (ஈ) (அ)  ாபிைட் 

தகுதியுள்ளஅலேச்சர் ள் 6. (ஆ) பிரதேர் 7. (ஆ) 545 8. (ஆ) இந்தியகுடியரசுத் தலை ர் 9. (ஆ) குடியரசுத் 

துலணத் தலை ர் 10. (ஆ) 250 உறுப்பிைர் ள் 11. (ஆ) உயர்ந்த நிலை 12. (இ) நிதி கநருக் டியிைால் 

உண்டாகும் அ சரநிலை 13. (ஈ)  லை, இைக்கியம், சமூ  மசல  மபான்ற ற்றில் சிறந்து 

விளங்குப ர் லள 14. (ஆ) அரசாங் ம் 15. (அ) ேக் ளல   

  

அைகு 4 – இந்திய நீதித்துலற 

நீதித்துலற: ேக் ள் சட்டேன்றங் ள், ஆட்சித்துலறலய விட நீதித்துலறயின் மீமத அதி ம் நம்பிக்ல  

க ாண்டிருப்பலத நாம் பார்க்கிமறாம். எப்கபாழுகதல்ைாம் அ ர் ளுலடய உரிலே ள் மீறப்படுகிறமதா, 

அப்கபாழுகதல்ைாம் அ ர் ளுலடய உரிலே ளும், தனிச்சலுல  ளும் பாது ாக் ப்படும் எை நீதித்துலற 

மநாக்கி  ரு தால் நம்பிக் க ாண்டிருக்கின்றைர். 

இந்திய உச்ச நீதிேன்றம்: "உச்ச நீதிேன்றம், அலைத்து இந்திய நீதிேன்றோகும்.  ட்சி அரசியலில் 

இருந்தும், அரசியல் ம ாட்பாடு ளில் இருந்தும் உறுதியா  தனித்து நிற்கும். அது அரசு ள் ோறு லதக் 

குறித்து அக் லற க ாள் தில்லை. நீதிேன்றோைது, நலடமுலறயில் இருக்கும் சட்டத்தின்படி, நிற்கிறது. 

அலை ரின் மீதும் பரிவு, நன்ேதிப்பு க ாண்டுள்ளது. எனினும் அது யாருடனும் அணி மசர் து இல்லை" 

– ோண்புமிகு திரு ஹரிைால் மஜ. னியா, இந்திய முதல் தலைலே நீதிபதி. 

திருக்குறள்: 

பிலணயா  திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்: 

ல  ைப்பில் ஈடுபட்ட மூன்று  ல்லூரி ோண ர் ளுக்கு பிலணயா  100 திருக்குறள் லள கதாடர்ந்து 

10 நாட் ள் அப்பகுதியிலுள்ள குறிப்பிட்ட தமிழாசிரியர் முன்பு ஒப்புவிக்  ம ண்டுகேன்று நிபந்தலை 

விதித்து தமிழ்நாடு நீதிேன்றம் பிப்ர ரி 2019 அன்று உத்தவிட்டது.  

ஒருநபர் மீது தாக்குதல் நடத்தியதா  மூன்று  ல்லூரி ோண ர் ளுக்கு மேட்டுபாலளயம் 

நீதிேன்றத்தில் ஆஜபர்படுத்தப்பட்டைர். அப்மபாது, அ ர் ள் சார்பில் பிலணக் ம ாரப்பட்டது. பிலணயின் 

நிபந்தலையா  அப்பகுதி அரசு ஆண் ள் உயர்நிலைப்பள்ளி தமிழாசரிரியர் திைமும் 100 திருக்குறள் 

ஒப்பிக்  ம ண்டுகேன்று நீதிபதி கூறிைார். 

 இவ் ாறு கதாடர்ந்து 10 நாட் ள் திருக்குறள் ஒப்பித்துப் பின்பு இறுதி நாளில் அந்த ோணாக் ர் ளுக்கு 

சான்றிதழ்  ழங்கும்படியும் நீதிபதி அப்மபாது உத்தரவிட்டார். 

திருக்குறலள ஆழோ க்  ற்பதற்கு  ழி குத்த ேதுலர உயர் நீதிேன்ற கிலள:  

கசன்லை உயர் நீதிேன்றத்தில் ேதுலர கிலள  ழங்கிய தீர்ப்பு ளில் தமிழ  பள்ளி ளில் 

திருக்குறலள ஆழோ க்  ற்   ழி குத்து அளித்தத் தீர்பபு முக்கியத்து ம்  ாய்ந்த ஒன்றாகும். ேதுலர 

கிலள  டந்த 2017ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக்  ல்வித்துலறக்கு அளித்த உத்தரவில் பள்ளிப் 

பாடத்திட்டத்தில் திருக்குறளின் 133 அதி ாரங் ளில் 108 அதி ாரங் ள் மசர்க் ப்பட ம ண்டும் என்று 

உத்தவிட்டது. இதன் மூைம் 2017-18  ல்வியாண்டிலிருந்து ோண ர் ள் 1050 திருக்குறள் லளயும் 

 ற்கும்  ல யில் தமிழ்நாடு அரசு ஆலணப் பிறப்பிப்பதற்கு ேதுலர கிலளயின் உத்தரவு  ழி  குத்தது. 6 

முதல் 12ஆம்  குப்பு  லர  ல்வி பயிலும் ோண ர் ள் முன் கூறிய திருக்குறள் பாக் ள் அலைத்லதயும் 

 ற்பதுடன் அதன் கபாருளிலையும் கதளி ா ப் புரிந்து க ாள் லத உத்தர ாதம் கசய்யும்படியும் அது 

கூறியது. இதன் மூைம் தற்மபாது பள்ளிக்  ல்வி ோண ர் ள் திருக்குறள் பாக் லள  ற்று ஆழோ ப் புரிந்து 

 ருகிறார் ள். தமிழில் பண்லடய இைக்கியங் ளில் உைகின் 60-க்கும் மேற்பட்ட கோழி ளில் 

கோழியாக் ம் கசய்யப்பட்ட இைக்கியம் திருக்குறள் ஒன்மறயாகும். 
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 டும் மசாதலை ள்: தராசுமுலற. கநருப்புமுலற. தண்ணீர் முலற. நஞ்சு அருந்தும் மசாதலை. குலுக் ல் 

மசாதலை. அரிசி தானிய மசாதலை. ஊற்றுநீர் மசாதலை முலற. 

தராசுமுலற: ஒரு தராசில் ஒருபக் ம் ஒரு பலை ஓலை  ட்டு ல த்து விட்டு இன்கைாரு பக் ம் குற்றம் 

சாட்டப்பட்ட ர் அேரும் படியா  கசய்யப்பட்டு தராசு சோோ  இருக்கும்படி ம ண்டிக் 

க ாள்ளுப்படுகிறார் ள். ம ண்டுதலுக்கு பிறகும் அ ர் இருக்கும் தராசின் பகுதி கீமழ  ந்து விட்டால் அ ர் 

குற்றம் கசய்த ர் என்று அறிவிப்பார் ள். 

கநருப்பு மசாதலை: குற்றம் சாட்டப்பட்ட ர் தீயின் நடும  நடந்து  ர கசய்யப்படு ார். அந்த நபர் எந்த தீ 

 ாயமும் அலடயவில்லை என்றால் ேட்டுமே அ ர் குற்றேற்ற ரா   ருதப்படு ார்.  

தண்ணீர் முலற: கதய்  சிலைலய சுத்தப்படுத்து தற்கு உள்ள நீலர, குற்றம் கூறிைால் குற்றம் 

சாட்டப்பட்ட ர் அலத குடிக்கும்படி கசய்யப்படு ார், அதலை கதாடர்ந்து  ரும் 14 நாட் ளுக்குள் குடிக்கும் 

 லர அ ருக்கு எந்த ம டாை பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றால் அ ர் குற்றேற்ற ர் எை ருதப்படு ார். 

நஞ்சு அருந்தும் மசாதலை: இம்முலறயில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ருக்கு நஞ்சு அருந்தும்படியா  

கசய்யப்படு ார், அந்த நபருக்கு எந்த தீய விலளவும் ஏற்படவில்லை என்றால் அ ர் குற்றேற்ற ர் எை 

 ருதப்படு ார் 

குலுக் ல் மசாதலை: குற்றம் சாட்டப்பட்ட ர் ஒரு கதாகுப்பில் இருந்து ஒன்லற எடுத்து தரும்படி ம ட்டுக் 

க ாள்ளப்படு ார். அதில் அ ருக்கு "தர்ே ட்டு"  ந்திருந்தால் அ ர் குற்றேற்ற ரா   ருதப்படு ார். 

அரிசி தானிய மசாதலை: இம்முலறயில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ர், உமி நீக் ப்படாத கநல் தானியத்லத 

கேன்று சாப்பிடும்படியா  கசய்யப்படு ார். அ ருலடய  ாயில் இரத்தக் லற  ாணப்பட்டால் அ ர் குற்றம் 

கசய்த ர் என்று அறிவிக் ப்படு ார். 

ஊற்று நீர் மசாதலை முலற: இங்கு குற்றம் சாட்டப்பட்ட ர் நஞ்சு மபான்ற நீலர குடிக்கும்படியா  

கசய்யப்படு ார், அ ர் உளறிைால் அ ர் குற்றம் கசய்த ரா ார் அல்ைது குற்றத்லத அந்த நபர் ஒத்துக் 

க ாண்ட ரா ார். 

சர் ஹரி சிங் ம ார்: இறுதிக் ட்ட மேல்முலறயீட்டுக் ா  பிரிந்து கசல்ைாேல் இந்தியாவிமைமய 

மேல்முலறயீடு கசய்யும் ஒரு அலைத்திந்திய தலைலே நீதிேன்றத்தின் மதல லய 1921ல் உணர்ந்த ர். 

ஒருங்கிலணந்த நீதித்துலற: இந்தியக் கூட்டாட்சி, இரட்லட ஆட்சி அலேப்பு முலற க ாண்டிருந்தாலும் 

இரட்லட நீதித்துலற அலேப்லபக் க ாண்டிருக் வில்லை. உயர் நீதிேன்றங் ளும் உச்ச நீதிேன்றமும், 

அரசலேப்பின் கீழ் ஒரு ஒருங்கிலணந்த நீதித்துலறயா ச் கசயல்பட்டு அலைத்து குடிலேயியல் அல்ைது 

குற்றவியல்  ழக்கு ளுக்கு தீர்வு  ாண்கிறது. தீர்வு  ழங்கும் தீர்வு  ாண்கிறது. தீர்வு  ழங்கும் முலறயில் 

ம றுபாடு லளக்  லள தற் ா  இவ் ாறு அலேக் ப்பட்டுள்ளது - டாக்டர் பி.ஆர்.அம்மபத் ர். 

பட்டியலிைத்த ர் சமுதாயத்தில் இருந்து ஒரு ர் முதல் முலறயா  2000-ல் உச்ச நீதிேன்ற நீதிபதியா  

நியேைம் கசய்யப்பட்டார். அ ர் நீதிபதி ம .ஜி.பாைகிருஷ்ணன் ஆ ார். இ ர் 2007-இல் 

பட்டியலிைத்லதச் சார்ந்த முதல் தலைலே நீதிபதியா  உயர்ந்தார். 

தற்மபாதுள்ள அரசலேப்பின் கீழ் இந்திய உச்ச நீதிேன்றம் ஜை ரி 28, 1950-ஆம் ஆண்டு முதல் 

கசயல்படத் கதாடங்கியது. கதாடக் த்தில் நாடாளுேன்றத்தின் இள ரசர் ள் ோடத்தில் கசயல்பட்டது. 

1958-ஆம் ஆண்டு தற்மபாது உள்ள  ளா த்துக்கு ோற்றப்பட்டது. 

நீதிபதி ஹரிைால் கஜ. னியா, உச்ச நீதிேன்றத்தின் முதல் தலைலே நீதிபதி ஆ ார். அ ருடன் 

நீதிபதி ளா  பதவிமயற்றப ர் ள் முலறமய, நீதிபதி லசயத் பாசல் அலி, பதஞ்சலி சாஸ்திரி, நீதிபதி 

கே ர்சந் ே ாஜன், நீதிபதி பிஜன் குோர், நீதிபதி மு ர்ஜி ேற்றும் நீதிபதி எஸ்.ஆர்.தாஸ் ஆகிமயார் ள் ஆ ர். 

நீதித்துலற கசயல்பாட்டு முலற: ோறிக் க ாண்டிருக்கும் ஒரு சமூ த்தில் நீதித்துலற மேற்க ாள்ளும் 

வீரியமிக்  கசயற்பாடு ள் நீதித்துலற கசயல்பாட்டு முலற எைப்படுகிறது. ஆகேரிக் ாவில் 1947ஆம் 

ஆண்டு ஆர்தர் சன் சிங் ர் ஜீனியர் என்ப ர் "உச்சநீதிேன்றம்" 1947 என்று தலைப்பிட்ட  ட்டுலர ஒன்றில் 

“Judicial Activism” (நீதித்துலற கசயல்பாட்டு முலற) என்ற கசால்லிலை அறிமு ப்படுத்திைார். பிளாக்ஸின் 

சட்ட அ ராதி (Black’s Law Dictionary) “Judicial Activism” – என்பது ஒரு "நீதித்துலற தத்து ம்" என்று 
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கூறுகிறது. அது நீதிபதி லள பழலே ாதத்திலிருந்து பிரித்து புதிய முற்மபாக் ாை சமூ  

க ாள்ல  ளுக்கு ஆதர ா  ஊக் ப்படுத்து தாகும். 

ஆஸ்திமரலியா நீதிேன்றம்: ஆஸ்திமரலியா நாட்டின் உயர்நிலை நீதியலேப்பு உயர் நீதிேன்றம் என்மற 

அலழக் ப்படுகிறது. அங்கு ோநிைத் தலைலே நீதிேன்றங் மள உச்ச நீதிேன்றம் என்மற 

அலழக் ப்படுகிறது. 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. கீழ்க் ண்ட ற்றில் எது அரசாங் த்தின் உறுப்புஅல்ை? 

(அ) சட்டேன்றம் (ஆ) அதி ார ர்க் ம் (இ) ஆட்சித்துலற (ஈ) நீதித்துலற 

2. பின் ரு ை ற்றில் எது கூட்டாட்சியின் பாது ாப்பாளரா  வி ரிக் ப்படுகிறது? 

(அ) சட்டேன்றம் (ஆ) ஆட்சித்துலற (இ) நீதித்துலற (ஈ) அலேச்சரல  

3. பின் ரு ை ற்றில் யார் பண்லடய இந்தியாவில் நீதியின் நீரூற்றா   ருதப்பட்ட ர்? 

(அ) ேன்ைர் (ஆ) மசைாதிபதி (இ) முதல் ர் (ஈ) தலைலே நீதிபதி 

4. பின் ரு ை ற்றில் யார் இலடக் ாை இந்தியாவில் நீதிநிர் ா த்லத நிர் கிக்கும் உச்சபட்சஅதி ாரம் 

க ாண்ட ர்? 

(அ) சுல்தான் (ஆ) குசாட்-உல்-கு ாசி (இ) தலைலே நீதிபதி (ஈ) முப்தி 

5. க ாலைக் குற்றத்துக்குபின் ரும் எந்ததண்டலை ள் விதிக் ப்பட்டது? 

(அ) ஹத் (ஆ) கிசாஸ் (இ) தாசீர் (ஈ) எதுவுமில்லை 

6. எந்த சாசைம் பம்பாயின் மீது நீதி துலற அதி ாரம் கசலுத்த கிழக்கிந்திய  ம்கபனிக்கு அதி ாரேளித்தது? 

(அ) 1661 சாசைச் சட்டம் (ஆ) 1813 சாசைச்சட்டம்  

(இ) 1668 சாசைச்சட்டம் (ஈ) 1853 சாசைச்சட்டம் 

7. எந்த சாசைம் ேதராஸ் ோந ராட்சில் ேட்டும் மேயர் நீதிேன்றம் உரு ா  ாரணோ  இருந்தது? 

(அ) 1687 சாசைச் சட்டம் (ஆ) 1726 சாசைச்சட்டம்  

(இ) 1813 சாசைச்சட்டம் (ஈ) 1661 சாசைச்சட்டம் 

8.  ல் த்தாவில் உள்ள உச்ச நீதிேன்ற நீதிேன்றத்லத அலேக்  கீழ்க் ண்ட ற்றில் எது ேன்ைருக்கு 

அதி ாரம் அளித்தது? 

(அ) 1774 சாசைச்சட்டே (ஆ) 1773 ஒழுங்குமுலறசட்டம் 

(இ)  ார்ன் ாலிஸ் சட்டகதாகுப்பு (ஈ) 1726 சாசைச்சட்டம்  

9. எந்த ஆண்டு கூட்டாட்சி நீதிேன்றம் கதாடங்கி ல க் ப்பட்டது? 

(அ) 1937 (ஆ) 1936 (இ) 1935 (ஈ) 1932 

10. கீழ்க் ண்ட ற்றில், எந்த ம ாட்பாடு ோறி  ரும்  ாைங் லளயும், சட்டத்தின் மநாக் ங் லளயும் 

 ணக்கில் எடுத்துக் க ாள்கின்றது? 

(அ) நீதிேன்ற சீராய்வு (ஆ) நீதித்துலறகசயல்பாட்டுமுலற 

(இ) நீதிேன்ற  ட்டுப்பாடு (ஈ) எதுவுமில்லை  

11. பின் ரு ை ற்றில் இந்தியாவில் ஒரு ோற்று த ராறு முலறலே எது? 

(அ) உச்ச நீதிேன்றம் (ஆ) உயர் நீதிேன்றம்  

(இ) ோ ட்டஅேர்வுநீதிேன்றம் (ஈ) மைாக் அதாைத் 

12. பின் ரும் உறுப்பு ளில் எது உயர் நீதிேன்றத்திற்கு மபராலண லள பிறப்பிக் அதி ாரம் அளிக்கிறது? 

(அ) உறுப்பு 226 (ஆ) உறுப்பு 227 (இ) உறுப்பு 228 (ஈ) உறுப்பு 229 
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13. பின் ரு ை ற்றில் எது மு ைாயர்  ாைத்தின்மபாது நிறு ப்பட்ட நீதித்துலறயாகும்.  

அ) நசீம்-சி-சுபா  

ஆ) ேருக்ோ-இ-அதாைத்  

இ) தி ான்-இ-சுப்பா  

ஈ) கு ாசி-இ-பர் ாைா 

விலட ள்: 

I. சரியாைவிலடலயமதர்ந்கதடு: 

1. (ஆ) அதி ார ர்க் ம் 2. (இ) நீதித்துலற 3. (அ) ேன்ைர் 4. (அ) சுல்தான் 5. (ஈ) எதுவுமில்லை 6. (இ) 1668 

சாசைச்சட்டம் 7. (அ) 1687 சாசைச் சட்டம் 8. (ஆ) 1773 ஒழுங்குமுலறசட்டம் 9. (அ) 1937 10. (ஆ) 

நீதித்துலறகசயல்பாட்டுமுலற 11. (ஈ) மைாக் அதாைத் 12. (அ) உறுப்பு 226 13. இ) தி ான்-இ-சுப்பா  

  

அைகு 5 - இந்தியாவில் கூட்டாட்சி 

கூட்டாட்சி முலறயின் கபாருள்: அரசலேப்பு (கபற்மறார்). ேத்தியஅரசாங் ம் (குழந்லத), ோநிை 

அரசாங் ங் ள் (குழந்லத ள்). 

இந்திய நிைப்பரப்பு: இந்திய ஒன்றியம் என்ற  ருத்து இந்திய நிைப்பரப்பு என்பதிலிருந்து ம றுபட்டதாகும். 

இந்திய ஒன்றியம் என்பது கூட்டாட்சி முலறயில் உள்ள 29 ோநிை அரசாங் ங் லளயும், ேத்திய 

அரசாங் த்லதயும் குறிக்கும். இந்திய நிைப்பரப்பு என்பது கீழ்க் ண்ட ற்லற குறிக்கும்.  

28 ோநிைங் ள்.  

9 ேத்திய அரசின் ஆளுல க்கு உட்பட்ட பகுதி ள்.  

கபறப்பட்ட பகுதி ள் (சுதந்திரத்திற்குப் பின் இந்திய அரசாங் த்திைால் முயன்று கபறப்பட்ட பகுதி ள் 

பாண்டிச்மசரி, டாேன் லடயூ பகுதி ள் இந்திய அரசால் முயன்று கபறப்பட்டை. அல  ள் ஆளுல க்கு 

உட்பட்ட பகுதி ள் ஆ தற்கு முன்ைால் கபறப்பட்ட பகுதி ள் எை அலழக் ப்பட்டை). 

கூட்டாட்சியின் தன்லே ள்: சுதந்திர நீதித்துலற. ஈரல  நாடாளுேன்றம். அதி ார பகிர்வு. அரசலேப்பின் 

உயர்வு. எழுதப்பட்ட அரசலேப்பு. கநகிழா அரசலேப்பு. 

தமிழ்நாட்டிற்கு 18 இடங் ள் ோநிைங் ளல யில் உள்ளை. 

ோநிை மதர்தல் ஆலணயம்: கசன்லையில் உள்ள ோநிை மதர்தல் ஆலணயம் கூட்டாட்சி முலறயின் 

அங் ம் இல்லை. அவ் ாலணயம், 73- து, 74- து அரசியல் சாசை திருத்தச் சட்டங் ள் அடிப்லடயில் 

சுயாட்சி அலேப்பு ளுக்கு (பஞ்சாயத்து, ந ராட்சி அலேப்பு ள்) மதர்தலை நடத்துகின்றது. 

 ரி  ருோை பகிர்வு: ேத்திய அரசாங் த்திற்கு ஒதுக் ப்பட்ட  ரி ள். ோநிை அரசாங் த்திற்கு ஒதுக் ப்பட்ட 

 ரி ள். ேத்திய அரசால் விதிக் ப்பட்டு ோநிை அரசால்  சூலிக் ப்படும்  ரி ள். ேத்திய அரசால் 

விதிக் ப்பட்டு,  சூலிக் ப்பட்டு அந்தந்த ோநிைங் ளுக்கு  ழங் ப்படும்  ரி ள். ேத்திய அரசால் 

விதிக் ப்பட்டு ோநிைங் ளிலடமய பகிர்ந்தளிக் ப்படும்  ரி ள். 

கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி: ேத்திய அரசாங் ம். ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை குழு. ேண்டைக் குழுக் ள். 

நிதிஆமயாக். ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை நதிநீர் பிரச்சலை. ோநிைங் ள். 

நிை சுயாட்சி பிரச்சலை ள்:  ல்வி இடோற்றம். ஆளுநர் நியேைம். உறுப்பு 356. சட்ட முன் லரவு ள் 

மதக்கில ப்பு அலைத்து இந்தியப் பணி ள். 

ேத்திய ோநிை உறவு ள் குழுக் ள்:  

1. நிர் ா ச் சீர்திருத்தங் ள் குழு.  

2. இராஜா ேன்ைார் குழு.  

3. சர்க் ாரிய குழு.  

4. புன்ச்சி குழு.  
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5. க ங் ட கசல்லையா குழு. 

எஸ்.ஆர்.கபாம்லே  ழக்கு உச்சநீதிேன்ற தீர்ப்பு:  

மசாேப்ப ராயப்ப கபாம்லே (6 ஜீன் 1924 முதல் 10 அக்மடாபர் 2007  லர)  ர்நாட  ோநிைத்தின் 

பதிமைாரா து முதல் ரா  பணியாற்றிைார். ஐக்கிய முன்ைணி அரசாங் த்தில் 1996 முதல் 1998  லர 

ேனித  ள முன்மைற்ற அலேச்சரா வும் இருந்தார். எச்.டி.மத  வுடா, ஐ.ம .குஜரால் ஆகிய இரண்டு 

பிரதேர் ளின் அலேச்சரல யில் அ ர் பணியாற்றியுள்ளார். எஸ்.ஆர்.கபாம்லே அ ர் ள் முதல் ரா  

இருந்த  ர்நாட  அரசாங் ம் ேத்திய அரசால் பதவி நீக் ம் கசய்யப்பட்டது. இதலை எதிர்த்து முதல் ர் 

எஸ்.ஆர்கபாம்லே உச்ச நீதிேன்றத்தில்  ழக்குத் கதாடர்ந்தார். உச்ச நீதிேன்றம் இவ் ழக்கில் 1994ஆம் 

ஆண்டு பு ழ் கபற்ற கபாம்லே  ழக்குத் தீர்ப்லப  ழங்கியது. ேத்திய ோநிை உறவு ளில், ோநிை 

உரிலே லள  ாப்பதில் கபாம்லே  ழக்குத் தீர்ப்பு மி  முக்கிய திருப்புமுலையா   ருதப்படுகிறது. ேத்திய 

அரசாங் ம் தன்னிச்லசயாை முலறயில், அரசலேப்பிற்கு எதிரா  ோநிை அரசாங் ங் லள பதவி நீக் ம் 

கசய்யக்கூடாது என்பது இத்தீர்ப்பின் லேயக்  ருத்தாகும். அரசியைலேப்பின் 356- து உறுப்லப 

  ைத்துடன்,  லடசி ஆயுதோ  ேத்திய அரசாங் ம் பயன்படுத்த ம ண்டும். அரசியல் சாசை ஆட்சி 

சீரழிந்தால் ேட்டுமே இவ்வுறுப்லப ேத்திய அரசு பயன்படுத்த ம ண்டும். எடுத்துக் ாட்டா  சட்டப்மபரல  

மதர்தலுக்கு பின் எந்த ஒரு  ட்சிக்கும் கூட்டணிக்கும் கபரும்பான்லே ஆதரவு கிலடக் வில்லை. ேத்திய 

அரசாங் த்தின்  ட்டலள லள ோநிை அரசாங் ம் ேதிக் வில்லை மபான்ற  ாரணங் ளுக்கு ோநிை 

அரசாங் த்லத ேத்திய அரசு பதவிநீக் ம் கசய்யைாம். சதாரண  ாரணங் ளுக் ா  ேத்திய அரசு 356- து 

உறுப்லப பயன்படுத்தக் கூடாது. எடுத்துக் ாட்டா  ோநிைத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. 

நாடாளுேன்றத் மதர்தலில் ோநிைத்தில் ஆளும்  ட்சி மதாற்றுவிட்டது. ோநிைத்தில் அரசியல் சாசை ஆட்சி 

முலற சீரழிந்து விட்டது என்ற ஆளுநரின் அறிக்ல  நாடாளுேன்றத்தில் சேர்ப்பிக் ப்பட ம ண்டும். 

ோநிைத்தில் நிைவும் அசாதாரணோை சூழ்நிலைலய ஆளுநரின் அறிக்ல  கதளி ா  வி ரிக்  

ம ண்டும். ோநிைத்தின் சட்டப் மபரல   லைக் ப்படு தற்கு முன் குடியரசுத் தலை ர் ஆட்சிக்கு நாடாளு 

ேன்றத்தின் இரு அல  ளிலும் ஒப்புதல்  ழங் ப்பட்டு இருக்  ம ண்டும். நீதிேன்றம் உறுப்பு 356 கீழ் 

ோநிை அரலச ேத்திய அரசாங் ம் பதவி நீக் ம் கசய்தது சரியா, த றா எை ஆராயும் அதி ாரத்லத கபற்று 

இருக்கின்றது. உறுப்பு 356 த றா  ேத்திய அரசால் பயன்படுத்தப்பட்டால் உச்சநீதிேன்றம் சீராய்வு 

அதி ாரத்லத பயன்படுத்தும். பதவி நீக் ம் அரசலேப்பிற்கு எதிரா  இருந்தால் உச்ச நீதிேன்றம் பதவி 

நீக் ப்பட்ட ோநிை அரசாங் த்லத மீண்டும் பதவியில் அேர்த்தும். கபாம்லே  ழக்கு உச்ச நீதிேன்றத் தீர்ப்பு 

 ந்த பிறகு ேத்திய அரசின் தன்னிச்லசயாை பதவி நீக்  நட டிக்ல யில் இருந்து ோநிை அரசாங் ங் ள் 

பாது ாக் ப்பட்டுள்ளை. 

அண்ணல் அம்மபத் ர் அரசலேப்பின் உறுப்பு 356-லய (மதல யற்ற  ார்த்லத) என்று  ர்ணித்தார். 

ேக் ளால் மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட அரசாங் ங் ளுக்கு எதிரா  இவ்வுறுப்பு உள்ளலத அ ர்  சப்புடன் ஏற்றுக் 

க ாண்டார். 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. உைகின் முதல் கூட்டாட்சி அலேப்பு எந்தநாட்லட மசர்ந்தது? 

(அ) அகேரிக்  ஐக்கிய நாடு ள் (ஆ) ஐக்கிய மபரரசு (இ) இந்தியா (ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

2. இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முலறலய முதன்முதைா  ம ாரியது எது? 

(அ) ேவுண்ட்மபட்டன் திட்டம் (ஆ) மநரு அறிக்ல   

(இ) அலேச்சரல க் குழு (ஈ) இராஜாஜி திட்டம் 

3. ஈரல  நாடாளுேன்றம் என்பதில் எத்தலை அல  ள் உள்ளை? 

(அ) மூன்று அல  ள் (ஆ) ஒரு அல  (இ) நான்கு அல  ள் (ஈ) இரண்டு அல  ள் 

4. கூட்டாட்சி அரசலேப்பின் மி  முக்கிய தன்லே எது? 

(அ) ோநிை அரசாங் ங் ள் (ஆ) மதசிய அரசாங் ம்  

(இ) அதி ாரப் பகிர்வு (ஈ) அரசியல்  ட்சி ள் 
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5. ேத்திய-ோநிை அரசாங் ங் ள் இலடயிைாை சிக் ல் லள தீர்த்து ல க்கும் அலேப்பு எது? 

(அ) நாடாளுேன்றம் (ஆ) உச்ச நீதிேன்றம்  

(இ) உயர் நீதிேன்றம் (ஈ) குடியரசுத் தலை ர் 

6. இந்திய கூட்டாட்சி முலறலய கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி எை வி ரித்த ர் யார்? 

(அ) கிரைவில் ஆஸ்டின் (ஆ) டாக்டர் அம்மபத் ர்  

(இ) ஜ ஹர்ைால் மநரு (ஈ) ம ர் 

7. அரசலேப்பின் 262-ன் உறுப்பு எவ் ல யாை சிக் ல் ள் சம்பந்தப்பட்டது? 

(அ) ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை நதிநீர் சிக் ல் ள் (ஆ) ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை சிக் ல் ள் 

(இ) ேத்திய-ோநிை சிக் ல் ள் (ஈ) சர் மதசசிக் ல் ள் 

8. சரியா  கபாறுத்தபட்ட மஜாடிலய  ண்டுபிடிக் வும் 

(அ) ஒன்றியப் பட்டியல் - அ. இரண்டா துபட்டியல் 

(ஆ) ோநிைப் பட்டியல் - ஆ. முதைா து பட்டியல் 

(இ) இதர அதி ாரங் ள் பட்டியல் - இ. முதைா து பட்டியல் 

(ஈ) கபாதுப்பட்டியல் - ஈ. மூன்றா து பட்டியல் 

9. கீழ் ண்ட ற்லறப் கபாறுத்து : 

(அ) சர்க் ாரிய குழு அ. தமிழ்நாடு அரசாங் ம் 

(ஆ) இராஜாேன்ைார் குழு ஆ. அ ாளி தளம் 

(இ) ஆைந்தபுர் சாஹிப் தீர்ோைம் இ. உச்ச நீதிேன்றம் 

(ஈ) கபாம்லே தீர்ப்பு ஈ. ேத்திய அரசாங் ம் 

(அ) அ-அ, ஆ-ஆ, இ-இ, ஈ-ஈ (ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ, ஈ-இ  

(இ) அ-அ, ஆ-ஈ, இ-இ, ஈ-ஆ (ஈ) அ-இ, ஆ-ஆ, இ-ஈ, ஈ-அ 

10. இந்தியாவில் புதிய ோநிைங் ள் உரு ாக்கும் முலறலய த றா  வி ரிக்கும் கூற்று எது? 

(அ) அதிபர் புதிய ோநிைத்லத உரு ாக்கும் சட்டமுன்  லரல  பரிந்துலரக்  ம ண்டும் 

(ஆ) அதிபர் அச்சட்டமுன் லரல  சம்பந்தப்பட்ட ோநிைத்திற்கு அனுப்ப ம ண்டும் 

(இ) நாடாளுேன்றம் அரசியல் சாசை திருத்தச் சட்டத்லத இயற்றி புதிய ோநிைத்லத உரு ாக்கும் 

(ஈ) நாடாளுேன்றம் சாதாரண சட்டத்லத இயற்றி புதிய ோநிைத்லத உரு ாக்கும் 

11. இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஐ.ஏ.எஸ்) மபான்ற அலைத்து இந்தியப் பணி லள நீக்கு தற்கு பரிந்துலரத்த குழு 

எது? 

(அ) புன்ச்சி குழு (ஆ) சர்க் ாரிய குழு  

(இ) க ங் டகசல்லையா குழு (ஈ) இராஜாேன்ைார் குழு 

12. கீழ்க் ண்ட ற்லறப் கபாறுத்து : 

(அ) முதைா துநிர் ா ச் சீர்திருத்தக் குழு - அ. வீரப்பகேௌலி 

(ஆ) 2- து நிர் ா ச் சீர்த்திருத்தக் குழு - ஆ. கோரார்ஜி மதசாய் 

(இ) உறுப்பு 312 - இ. கபாதுப்பட்டியலுக் ாை அதி ாரத்லத ோற்றும் உறுப்பு 

(ஈ) உறுப்பு 249 - ஈ. அலைத்து இந்தியப் பணி ள் 

(அ) அ-அ, ஆ-ஆ, இ-இ, ஈ-ஈ (ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ, ஈ-இ  

(இ) அ-அ, ஆ-ஈ, இ-இ, ஈ-ஆ (ஈ) அ-ஆ, ஆ-அ, இ-ஈ, ஈ-இ 
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13. ஆங்கிமைய அரசாங் ம் கூட்டாட்சி முலறலய அதி ாரப் பூர் ோ  முதன்முதலில் எப்கபாழுது  ழங்  

முன் ந்தது?   

அ) மின்மடா ோர்லி சீர்த்திருத்தங் ள்  

ஆ) ோண்ட் மபார்ட் சீர்த்திருத்தங் ள்  

இ) இந்திய அரசாங் ச் சட்டம் 1935  

ஈ) அலேச்சரல க் குழு 

14. கூற்று (கூ): ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை நதி நீர் பிரச்சிலை லள உச்ச நீதிேன்றத்தின் அதி ார 

 ரம்பில் இருந்து நீக்கி உறுப்பு 262-க்கு அரசலேப்பு ஒப்பலடக்கின்றது.  

 ாரணம் ( ா): நதி நீர் பிரச்சலை ள் பை இைட்சம் ேக் ளின்  ாழ் ாதாரங் ள் சம்பந்தப்பட்டது. ஆ ம  

சுமு ோை மபச்சு  ார்த்லத ள் மூைம் அப்பிரச்சலை லளத் தீர்க்  ம ண்டும்.  

அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும்.  

ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும். ஆைால்  ாரணம் கூற்லற சரியா  விளக் வில்லை.  

இ) கூற்று சரி ஆைால்  ாரணம் த று. ஈ) கூற்று த று ஆைால்  ாரணம் சரி. 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (அ) அகேரிக்  ஐக்கிய நாடு ள் 2. (ஆ) மநரு அறிக்ல  3. (ஈ) இரண்டு அல  ள் 4. (இ) அதி ாரப் பகிர்வு 

5. (ஆ) உச்ச நீதிேன்றம் 6. (அ) கிரைவில் ஆஸ்டின் 7. (அ) ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை நதிநீர் சிக் ல் ள் 

8.(ஈ) கபாதுப்பட்டியல்- ஈ] மூன்றா துபட்டியல் 9. (ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ,ஈ-இ 10. (இ) நாடாளுேன்றம் 

அரசியல் சாசை திருத்தச் சட்டத்லத இயற்றி புதிய ோநிைத்லத உரு ாக்கும் 11. (ஈ) இராஜாேன்ைார் குழு 

12. (ஈ) அ-ஆ, ஆ-அ, இ-ஈ, ஈ-இ 13. இ) இந்திய அரசாங் ச் சட்டம் 1935 14. அ) கூற்றும்,  ாரணமும் 

சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும்.  

  

அைகு 6 - இந்தியாவில் நிர் ா  அலேப்பு 

இந்திய அரசாங் ம். ோநிை அரசாங் ங் ள். ேண்டைங் ள். ோ ட்டங் ள் (ஜில்ைா-புரிஷத்).  ட்டங் ள் 

(தாசில்). ோந ராட்சி ள் (ே ாந ர்-பாலிக் ா). ந ராட்சி ள் (ந ர்-பாலிக் ா). மபரூராட்சி ள் (ே ாந ர்-

பாலிக் ா). கிராேங் ள் (கிராேப்பஞ்சாயத்து).  ார்டு ள். 

துலற (கசயைாளர்).  

கதாகுதி(இலணச்கசயைாளர்).  

பகுதி (துலணச்கசயைாளர்).  

கிலள (கீழ்நிலைச் கசயைாளர்).  

பிரிவு (பிரிவு அலு ைர்) 

அலேச்சரல கசயை த்தின் அலேப்புமுலற:  

அலேச்சரல  கசயை த்தின் மூன்று முக்கிய பிரிவு ள்: குடிலேப்பிரிவு. இராணு ப்பிரிவு. நுண்ணறிவுப் 

பிரிவு. 

குடிலேப் பிரிவு: இப்பிரிம  ேத்திய அலேச்சரல க்கு ஆமைாசலை ள் ேற்றும் உதவி ள் 

 ழங்குகின்றை. 

இராணு ப் பிரிவு: இப்பிரிவு அலேச்சரல யின் இராணு க் குழு கசயை  உதவி லள  ழங்குகின்றது. 

நுண்ணறிவுப் பிரிவு: இப்பிரிவு அலேச்சரல யின் கூட்டுப் புைைாய்வுக் குழு சார்ந்த கசயல்பாடு லள 

ல யாளுகின்றது.  
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பிற அலேப்பு ள்: ஆராய்ச்சி ேற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவு(RAW), பாது ாப்பு இயக்குநர், சிறப்பு பாது ாப்பபுக் குழு 

(SPG), கூட்டு நுண்ணறிவுக் குழு இயக்குநர், கபாதுேக் ள் குலற ள் டி.ஜி.பி (1998), மதசிய ஆலணயம், 

இராசாயை ஆயுத ஒப்பந்தங் ள். 

ேத்தியஅரசு-உயர்ேட்டநிர் ா ம்: 

குடியரசுத் தலை ர்.  

துலணக் குடியரசுத் தலை ர்.  

அலேச்சரல ச் கசயை ம்  

இந்தியத் மதர்தல் ஆலணயம்.  

ஓன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயம்.  

மதசிய ேனித உரிலே ள் ஆலணயம். 

இந்தியத் தலைலேக்  ணக்குத் தணிக்ல யாளர் (சி.ஏ.ஜி).  

இந்தியக்  ணக்கு தணிக்ல  துலற.  

நிதி ஆமயாக். 

மதசிய ே ளிர் ஆலணயம். 

மதசிய பழங்குடி ேக் ள் ஆலணயம்.  

பதிலைந்தா து நிதிஆலணயம்.  

 ாப்பீடு ஒழுங்கு முலற ேற்றும் மேம்பாட்டு ஆலணயம்.  

முதன்லேஅறிவியல் ஆமைாச ர் ஆலணயம். 

குடிலேப் பணி மதர்வுக் ாை தற்மபாலதய முலற: இப்பணிக் ாை மபாட்டி மதர்வு மூன்று கதாடர்ச்சியாை 

 ட்டங் லளக் க ாண்டுள்ளது.  

அ) குடிலேப்பணி (முதல் நிலை) மதர்வு.  

ஆ) குடிலேப்பணி (முதன்லே) மதர்வு,ேற்றும்  

இ) மநர்மு த் மதர்வு. 

அ) குடிலேப்பணி (முதல் நிலை) மதர்வு: இத்மதர்வு இரண்டு தாள் லள க ாண்டுள்ளது. அவ்விரண்டிலும் 

மதர்ச்சி கபறு து  ட்டாயம். ஓவ்க ாரு தாளுக்கும் தைா 200 ேதிப்கபண் ள்.  

i. க ாடுக் ப்பட்டிருக்கும் பை விலட ளுள் ஒன்லற மதர்வு கசய்யும் விதத்தில் இரண்டு மதர்வு ளும் 

அலேந்திருக்கும். இரண்டு தாள் ளுக்கு தைா இரண்டு ேணித்துளி ள்  ழங் ப்படும். 

ii. குடிலேப் பணி மதர்வில் CSAT மதர்வு ஒரு தகுதித் மதர் ாகும். அதில் குலறந்த பட்சம் 33 ேதிப்கபண் 

கபறு து அ சியோகும்.  

iii. ம ள்வி தாள் ள் ஆங்கிைம் ேற்றும் இந்தி கோழி ளில் அலேக் ப்பட்டிருக்கும்.  

ஆ) குடிலேப்பணி (முதன்லே) மதர்வு: முதன்லே எழுத்துத் மதர் ாைது கீழ் ண்ட தாள் லள 

க ாண்டிருக்கும் 

இரண்டுமதர்ச்சிதாள் ள்: 

தாள்-அ (அரசலேப்பின் எட்டா து அட்ட லணயில் கூறப்பட்டுள்ள ஏதா து ஒரு இந்திய கோழியிலை 

மதர்வு எழுதுப ர் மதர்ந்கதடுக் ம ண்டும்). 300 ேதிப்கபண் ள்.  

தாள்-ஆ: 

ஆங்கிைம்.  

தகுதியடிப்பலடயில்  ணக்கிடப்படும் ேதிப்கபண் ள் 

தர ரிலசக் ாை ஏழு தாள் ள்: 
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தாள் -1  

 ட்டுலர (250 ேதிப்கபண் ள்).  

தாள்-2  

கபாதுத் தாள் - 1 (இந்திய ேரபு ேற்றும்  ைாச்சாரம், சமூ  ேற்றும் உை   ரைாறு ேற்றும் புவியியல்) 250 

ேதிப்கபண் ள்.  

தாள்-3  

கபாதுத் தாள் - 2 (ஆட்சி, அரசியைலேப்பு, அரசியல். சமூ  நீதி ேற்றும் சர் மதச உறவு ள்) 250 

ேதிப்கபண் ள் 

தாள் - 4  

கபாதுத்தாள் -3 (கதாழில்நுட்பம், கபாருளாதார மேம்பாடு, பல்லுயிர், சூழல், பாது ாப்பு ேற்றும் மபரிடர் 

மேைாண்லே). 250 ேதிப்கபண் ள்.  

தாள்-5  

கபாதுத்தாள் - 4 (அறகநறி, நாணயம் ேற்றும் கூர்ேதி) 250 ேதிப்கபண் ள்.  

தாள்-6  

விருப்பப்பாடம் - தாள் 1. (250 ேதிப்கபண் ள்)  

தாள்-7  

விருப்பப்பாடம் - தாள் 2 (250 ேதிப்கபண் ள்). 

கூட்டுத்கதால  (எழுத்துமதர்வு) 1750 ேதிப்கபண் ள்.  

ஆளுலேமசாதலை - 275 ேதிப்கபண் ள்.  

கோத்தம் 2025 ேதிப்கபண் ள். 

அரசலேப்பு உறுப்பு ள்:  

உறுப்பு 315 - ஒன்றிய, ோநிை அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயங் ள்.  

உறுப்பு 316 - உறுப்பிைர் நியேைம்,பதவிக் ாை ரம்பு.  

உறுப்பு 317 - மதர் ாலணயம் உறுப்பிைர் நீக் ம் ேற்றும் இலட நீக் ம்.  

உறுப்பு 318 - மதர் ாலணயம் உறுப்பிைர் ள், ஊழியர் ளுக் ாை ஒழுங்கு முலற லள உரு ாக்குதல்.  

உறுப்பு 319 - நட டிக்ல க்குள்ளாகும் உறுப்பிைர் ள் பணியில் கதாடர் லதத் தடுத்தல்.  

உறுப்பு 320 - மதர் ாலணயம் பணி ள்.  

உறுப்பு 321 – மதர் ாலணயம் பணி லள விரி ாக் ம் கசய்யும் அதி ாரம்.  

உறுப்பு 322 - மதர் ாலணயம் கசைவிைங் ள்.  

உறுப்பு 323 - மதர் ாலணயம் அறிக்ல  ள். 

பணியாளர் மதர் ாலணயத்தின் பணி ள்:  

1. அ) ேத்திய அரசின் கீழுள்ள பல்ம று அலேச்ச ங் ள், துலற ள் ேற்றும் அ ற்மறாடு 

இலணக் ப்பட்டுள்ள அலு ை ங் ள், கீழ்நிலை கிலள ளுக் ாை பதவி ளில் அதி பட்சம் ₹ 10,500 

அல்ைது அதற்குக் கீழுள்ள குரூப் "பி" பிரிவு பணியிடங் ளுக் ாை நியேைங் ள்,  

ஆ) மேற்கூறிய பல்ம று அலேச்ச ங் ள், துலற ள் ேற்றும் அ ற்மறாடு இலணக் ப்பட்டுள்ள 

அலு ை ங் ள், கீழ்நிலை கிலள ளுக் ாை பதவி ளில் பணியாளர் மதர் ாலணய (ஸ்டாப் கசைக்சன் 

 மிஷன்)  ரம்பிலிருந்து விைக் ப்பட்ட பதவி ள் நீங் ைா  கதாழில் நுட்பம் சாராத குரூப் "சி" பிரிவு 

பணியிடங் ளுக் ாை நியேைங் ள் மேற்க ாள்ளுதல்.  
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2. தைது  ரம்புக்குட்பட்ட பதவி ள்/பணியிடங் ள் நியேைங் ளுக் ாை மதர்வு ள், மநர் ாணல் ள் 

மேற்க ாள்ளல் ம ண்டும். இத்மதர்வு ள் கூடுோை லர நாட்டில் பை இடங் ளில் நடத்தப்பட ம ண்டும். 

அமதமபாை, நியேைங் ளும் கதாடர்புலடய மதர்ச்சிகபற்ற நபர் ளின் கசாந்த ோநிைம்/பகுதி ளுக்கு 

அரு லேந்த பணியிடங் ளில் அேர்த்தப்படுதல் ம ண்டும். 

3. கீழ் ாணும் பணியிடங் ளுக் ாை நியேைம் திறந்த நிலை மபாட்டித் மதர்வு ள் மூைம் 

நியமிக் ப்படுகிறது.  

i. கீழ்நிலை பிரிவு எழுத்தர் (எல்.டி.சி.மைாயர் டிவிசன் கிளார்க்).  

ii. கிமரட் சி ேற்றும் டி சுருக்க ழுத்தர் பணியிடங் ள்.  

iii. உதவியாளர் ள். 

iv. ஆய் ாளர் ள்.  

v. துலண ஆய் ாளர் ள்.  

vi. பிரிவு  ணக் ாளர் ள், தணிக்ல யாளர் ள்,  ணக் ாளர் ள்.  

vii. துலண நிலை கபாறியாளர் (சிவில், மின்னியல்).  

viii. புள்ளியியல் ஆய் ாளர் (ஸ்மடட்டிஸ்டிக் ல் இன்க ஸ்டிம ட்டர்).  

ix.  ரி உதவியாளர். 

x. பிரிவு அலு ைர் ( ணி  தணிக்ல ).  

xi. பிரிவுஅலு ைர் (தணிக்ல ).  

4. பதவி உயர்வுக் ாை துலற சார் மதர்வு லளயும் ஆலணயம் மேற்க ாள்கிறது.  

i. ேத்திய அலேச்சரல  கசயை  குரூப் டி பிரிவுபணி ள்.  

ii. குரூப் "சி" சுருக்க ழுத்தர் ள் 

5. ₹ 9,300 முதல் 34,800  லர ஊதிய அைகு க ாண்ட₹ 42,000  லர கிமரட் ஊதியம் கபறும் அலைத்து 

குரூப் "பி" பணியிடங் ளுக்கும் பல்ம று ேத்திய அலேச்சங் ள்/துலற ள் ேற்றும் அ ற்றுடன் இலணந்த 

கிலள அலு ை ங் ளுக் ாை குரூப் "சி" பிரிவு கதாழில் நுட்பம் சாராத பணியிடங் ள் நியேைங் ளுக் ாை 

திட்டங் லளயும் உரு ாக்குகிறது. 

6. ₹10,500 அதி பட்ச ஊதிய அைகு க ாண்ட குரூப் "பி" பணியிடங் ளுக்கும் அலேச்ச ங் ள்/துலற ள் 

 ாரியாை கதாழில்நுட்பம் சாராத குரூப் "சி" பணியிடங் ளுக்கும் அவ் ப்மபாது மதர்வு ள் 

நடத்தப்படுகின்றை. 

7. அவ் ப்மபாது ேத்திய அரசால் பணிக் ப்படும் இதர பணி லளயும் ஆலணயம் மேற்க ாள்கிறது. 

 ரி  ல  ள்: மநரடி ரி ள் (அரசுக்குமநரடியா  ரிகசலுத்தும ார்). ேலறமு  ரி ள் (உற்பத்திேற்றும் 

கபாருள் ள் ேற்றும் மசல  ள் மீதுவிதிக் ப்பட்ட ரி ள்) 

மநரடி  ரி ள்:  ருோை ரி, கசல்  ரி, நிறு ை ரி, மூைதை ஆதாயங் ள்  ரி, பங்கு பரி ர்த்ை  ரி. 

ேலறமு   ரி ள்:மசல  ரி, கபாழுதுமபாக்கு  ரி, சுங்  ரி, கபாருள் ள் ேற்றும் மசல  ரி (ஜி.எஸ்டி.) 

முத்திலர  ரி,  ைால்  ரி, விற்பலை  ரி, ஆடம்பர  ரி. 

குறிப்பு: சரக்கு ேற்றும் மசல   ரி. 

கபாருள் ள் ேற்றும் மசல  ரி: உள் ோநிை (ோநிைத்திற்குள்). ோநிைங் ளுக்கிலடமய (இரு 

ோநிைத்திற்கிலடமய) .ஒருங்கிலணக் ப்பட்டகபாருள் ள் ேற்றும் மசல  (ஒருங்கிலணக் ப்பட்ட 

ஜி.எஸ்.டி). 

உள் ோநிை (ோநிைத்திற்குள்): ோநிை கபாருள் ள் ேற்றும் மசல   ரி (ோநிை ஜி.எஸ்.டி), ேத்திய 

கபாருள் ள் ேற்றும் மசல   ரி (ேத்திய ஜி.எஸ்.டி). 
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ோநிை கபாருள் ள் ேற்றும் மசல  ரி (ோநிை ஜி.எஸ்.டி): ோநிை ஜி.எஸ்.டி. ரி. ேதிப்பு கூட்டுப்பட்ட  ரி 

விற்பலை  ரி. க ாள்முதல்  ரி. கபாழுதுமபாக்கு  ரி. ஆடம்பர  ரி. ைாட்டரி  ரி. ோநிை கூடுதல்  ரி 

தீர்ல . 

ேத்திய கபாருள் ள் ேற்றும் மசல   ரி (ேத்திய ஜி.எஸ்.டி): ேத்திய (ஜி.எஸ்.டி). ேத்திய சுங்  ரி. கூடுதல் 

சுங்  ரி. மசல   ரி. ஈடு கசய்  ரி ள். கூடுதல் சுங்   ரி. கூடுதல்,  ல்வி ேற்றும் இலடநிலை 

மேல்நிலைப் பள்ளி தீர்ல . 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. அலைத்து இந்தியப் பணி ளின் உறுப்பிைர் லள யார் நியேைம் கசய் ார்? 

(அ) குடியரசுத் தலை ர் (ஆ) ேத்தியஉள்துலறஅலேச்சர் 

(இ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயக் குழுத் தலை ர் (ஈ) இந்தியாவின் அட்டார்னி கஜைரல் 

2. ேத்தியில் குடிலேப் பணியிடங் ள் நியேைங் ளுக்குப் கபாறுப்பாை ஒன்றியஅரசுப் பணியாளர் 

மதர் ாலணய குழு என்பது 

(அ) குடியரசுத் தலை ரின் அ சரசட்டத்தின் மூைம் 1950-இல் உரு ாக் ப்பட்டது 

(ஆ) நாடாளுேன்றத்தால் நிலறம ற்று தீர்ோைத்தின் மூைம் உரு ாக் ப்பட்டது 

(இ) அரசலேப்பால் அனுேதிக் ப்பட்டது 

(ஈ) இந்தியசுதந்திரசட்டம் 1947-இன் மூைம் உரு ாக் ப்பட்டது 

3. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயக் குழுவின் உரு ாக் ம் 

(அ) அரசலேப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது  

(ஆ) நாடாளுேன்றத்தால் முடிவுகசய்யப்பட்டது 

(இ) குடியரசுத்தலை ரால் தீர்ோனிக் ப்பட்டது  

(ஈ) உள்துலற அலேச்ச த்தால் முடிவுகசய்யப்பட்டது 

4. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயக் குழுவியின் முக்கிய கசயல்பாடுஎன்ை? 

(அ) அலைத்து இந்தியேற்றும் ேத்தியகுடிலேப் பணி ளுக் ாை மதர்வு ள் மூைம் நியேைம் கசய்தல் 

(ஆ)  டலேலய நிலற ம ற்றும் மபாது ஏற்படும் கசைவு லள ஏற்பதற் ாை குடியரசுத் தலை ரிடம் 

அறிவுறுத்தல் 

(இ) குடிலேப் பணியாளர் ளுக்கு எதிராைகுடியரசுத் தலை ர் ஒழுங்கு நட டிக்ல  எடுத்தல் 

(ஈ) இல  அலைத்தும் 

5. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயம் உறுப்பிைர் ளின் பணிக் ாைம் முடியும் முன்மை 

அ ர் லள பணி நீக் ம் கசய் து? 

(அ) பிரதேர்  

(ஆ) ோநிை அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயத் தலை ர் 

(இ) உச்ச நீதிேன்ற பரிந்துலறயின்படி குடியரசுத்தலை ர்  

(ஈ) நாடாளுேன்றத்தின் பரிந்துலரயின்படி குடியரசுத்தலை ர் 

6. கீழ்  ண்டதில் எது அலைத்து இந்தியப் பணி அல்ை? 

(அ) இந்தியக்  ா ல் பணி (ஆ) இந்திய ஆட்சிப்பணி 

(இ) இந்திய க ளியுறவுப் பணி (ஈ) இந்திய கபாருளாதார பணி 

7. கீழ்  ண்டதில் எது ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயத்தின் சட்டபூர் ோைபணிஅல்ை? 

(அ) குடிலேப் பணியின் நியேைம், பதவி உயர்வு,  ட்டுபாடு ஆகியை கதாடர்பா  அரசாங் த்திற்கு 

ஆமைாசலை  ழங்குதல் 
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(ஆ) குடிலேப் பணியாளர் ளின் நைன் ள், உரிலே ள் மபணுதல் 

(இ) குடிலேப் பணியாளர் ளின் குலற லள ம ட்டு தீர்த்து ல த்தல் 

(ஈ) ோநிைத் மதர் ாலணயச் கசயல் லளக்  ண் ாணித்தல் 

8. புதிய அலைத்து இந்தியப் பணிலய எவ் ாறு உரு ாக் ைாம்? 

(அ) அரசலேப்புத் திருத்தச் சட்டத்தின் மூைம் 

(ஆ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயத்துடன் ஆமைாசித்து 

(இ) நாடாளுேன்றத்தின் மூைம் 

(ஈ) ேத்திய அலேச்சரல யின் பரிந்துலர மபரில் குடியரசுத் தலை ர் 

9. யாருலடய விசாரலணயின் அடிப்பலடயில் ோநிை அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயக் குழு உறுப்பிைர் 

பதவி நீக் ம் கசயல்படைாம்? 

(அ) குடியரசுத் தலை ரால் நியமிக் ப்படும் குழு மூைம் (ஆ) உச்சநீதிேன்றம் 

(இ) உயர் நீதிேன்றம் (ஈ) ோநிை ஆளுநர் மூைம் 

10. இந்திய தற் ாலி  நிதியிலிருந்து ஏற் ப்படும் கசைவு ள் 

(அ) இதர நிதி நிலை அறிக்ல யிலிருந்து  ரும் மசமிப்பு லள ோற்று தன் மூைம் 

(ஆ) நாடாளு ேன்றத்தால்  ழங் ப்படும் கூடுதல் ேற்றும் துலண நிதி லள ோற்று தன் மூைம் 

(இ) நிதி முழு தும் தீரும்  லர ோற்றியலேக் படாது 

(ஈ) பை ோநிைங் ளில் இருந்து ரும் பங் ளிப்பு லள ஈடு கசய் தன் மூைம் 

11. கீழ்க் ண்ட ற்றில் எந்த சட்ட முன் லரவு நாடாளுேன்றத்தில் நிதி நிலை அறிக்ல மயாடு மசர்ந்து 

அளிக் ப்படுகிறது? 

அ) தற் ாலி  சட்ட முன் லரவு ேற்றும் ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன் லரவு  

ஆ) நிதி சட்ட முன் லரவு  

இ) நிதி சட்ட முன் லரவு ேற்றும் ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன் லரவு  

ஈ) மநரடி சட்ட முன் லரவு  ரி ேற்றும் ேலறமு   ரி சட்ட முன் லரவு 

12. அரசலேப்பில் ேத்திய அரசு பை  ரி லள விதித்து,  சூல் கசய்து அலத ோநிைங் மளாடு 

பகிர்ந்தளிக்கிறது. இதில் எந்த அரசலேப்பு அதி ாரம் ோநிைங் ளுக்கு  ரி லள பகிர் தற்கு 

முடிக டுக்கிறது? 

(அ) ேத்திய நிதி அலேச்சர்  

(ஆ) நிதி ஆலணயம் 

(இ) திட்டக்குழு 

(ஈ) ேத்திய அலேச்சரல  குடியரசுத் தலை மராடு  ைந்து ஆமைாசித்தல் 

13. நாடாளுேன்றம் பல்ம று  ழி ளில் நிதிலய  ட்டுப்படுத்துகிறது அ ற்றில் கீழ்  ாணும் பட்டியலில் எது 

த று? 

(அ) ேத்திய நிதிநிலை அறிக்ல  தயாரித்து தாக் ல் கசய்தல் 

(ஆ) தீர்ல  ள்,  ரிவிதித்து  சூலிக்கிறது 

(இ) இந்திய கபாது நிதியில் இருந்து கசைவு கசய்ய அனுேதிக்கிறது 

14. இரண்டு அல்ைது அதற்கு அதி ோை எண்ணிக்ல யிைாை ோநிைங் ளின் கூட்டுப் பணியாளர் 

மதர் ாலணயம் 

(அ) எந்த சூழ்நிலையிலும் அலே தற்கு  ாய்ப்பில்லை 
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(ஆ) நாடாளுேன்றமே அலேக்  முடியும் 

(இ) கதாடர்புலடய ோநிைச் சட்ட ேன்றங் ளின் ஒப்புதல் கபற்று நாடாளுேன்றம் மூைம் அலேத்திட முடியும். 

(ஈ) கதாடர்புலடய ோநிைங் ளின் அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயத் தலை ர் பரிந்துலரயின் மபரில் 

குடியரசுத்தலை ரால் அலேக்  முடியும். 

15. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயத்தின் முந்லதய அலேப்பாை அரசுப் பணியாளர் 

மதர் ாலணயம் அலேக் ப்பட்ட ஆண்டு? 

(அ) 1926 (ஆ) 1930 (இ) 1947 (ஈ) 1950 

16. நாடாளுேன்றம் கபாது ா  மூன்று கூட்டத்கதாடர் லள க ாண்டது, கீழ் ருப ற்றுள் த றா  

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது எது? 

(அ) நிதி நிலை அறிக்ல க் கூட்டத்கதாடர் (ஆ) பரு க் ாை கூட்டத்கதாடர் 

(இ) இளம னிர்க் ாைம் கூட்டத்கதாடர் (ஈ) ேலழக் ாைக் கூட்டத்கதாடர் 

17. ேக் ளல  ோநிைங் ளல லய விட உயர்ந்தது ஏகைனில், 

(அ) ேக் ளல  மநரடியா  மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட அலேப்பு  

(ஆ) அலேச்சரல  குழு ேக் ளல க்கு  ட்டுப்பட்டது 

(இ) ேக் ளல  நிதி நிலை அறிக்ல லய  ட்டுப்படுத்துகின்றது 

(ஈ) இல  அலைத்தும் 

18. இரண்டு அல்ைது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட ோநிைங் ளுக்கு கூட்டுத் மதர் ாலணயம் என்பது 

(அ) எந்த நிலையிலும் மதாற்றுவிக்  முடியாது  

(ஆ) நாடாளுேன்றம் தன்னிச்லசயா  மதாற்றுவிக்  முடியும் 

(இ) சம்பந்தப்பட்ட சட்டேன்றங் ள் கூட்டுத் மதர் ாலணயம் உரு ாக்  தீர்ோைம் இயற்றிய பின் 

நாடாளுேன்றங் ள் உரு ாக்  முடியும். 

(ஈ) சம்பந்தப்பட்ட ோநிைத் மதர் ாலணயங் ளின் தலை ர் ளின் பரிந்துலரயின் கபயரில் குடியரசுத் 

தலை ர் உரு ாக் ைாம். 

19. ேக் ளல   ாக்குக்  ணக்கில்  ாக் ளிகிறார்  

அ) நிதி நிலை அறிக்ல  அறிமு த்தில் இருந்து அதன் கதாடர்ச்சியா  ஏற்படும் கசைவு லள ஏற்பதற்கு  

ஆ) இர சிய பணி ளின் கசைவிற் ா  / உளவு  

இ) எதிர்பாராத கசைவு லள ஏற்பதற் ா   

ஈ) இல மயதுமில்லை 

20. ஒரு அலேச்ச த்தின் அலைத்துக் க ாள்ல  ள் ேற்றும் நிர் ா  வி  ாரங் ளில் முதன்லே 

ஆமைாச ர் அந்த அலேச்ச த்தின் கசயைாளர்  

 ாரணம் ( ா): குடிலேப் பணி ளின் தலை ர், அலேச்ச  கசயைாளர்  

அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும்.  

ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும். ஆைால்  ாரணம் கூற்லற சரியா  விளக் வில்லை.  

இ) கூற்று சரி ஆைால்  ாரணம் த று.  

ஈ) கூற்று த று ஆைால்  ாரணம் சரி. 

21. கபாருத்து   

அ) கூடுதல் கசயைாளர் - 1. பிரிவு  

ஆ) கீழ்நிலைச் (under) கசயைாளர் - 2. ம ாட்டம் (Division)  
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இ) துலணச் கசயைாளர் - 3. துலற  

ஈ) கசயைாளர் - 4. கிலள - 5. பிரிவு  

அ) 5 4 2 3  

ஆ) 1 2 3 5  

இ) 2 1 3 5  

ஈ) 3 4 5 2 

22. கூற்று: ஐந்தாண்டு திட்டங் ள் அடிப்பலடயிைாை  ளர்ச்சி ோதிரிலய இந்தியா பின்பற்றுகிறது.  

 ாரணம்: ஒவ்க ாரு ஐந்தாண்டு திட்டத்திலும் இைக்கு ள் நிர்ணயிக் ப்பட்டு அந்த இைக்ல  எட்டும் 

 ல யில் அதி ாரி ள் பணியாற்றுோறு முடுக்கிவிடப்படுகிறார் ள்.  

அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும்.  

ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும். ஆைால்  ாரணம் கூற்லற சரியா  விளக் வில்லை. 

இ) கூற்று சரி ஆைால்  ாரணம் த று.  

ஈ) கூற்று த று ஆைால்  ாரணம் சரி 

23. கீழ் ண்ட எந்த சட்ட முன்கோழிவு / தீர்ோைம் ேத்திய நிதிநிலை அறிக்ல மயாடு கதாடர்புலடயது?  

அ) ஒத்தில ப்பு தீர்ோைம்  

ஆ) க ட்டு தீர்ோைம்  

இ) தணிக்ல  தீர்ோைம்  

ஈ) இல மயதுமில்லை  

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (இ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயக் குழுத் தலை ர் 2. (இ) அரசலேப்பால் 

அனுேதிக் ப்பட்டது 3. (அ) அரசலேப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது 4. (ஈ) இல அலைத்தும் 5. (இ) உச்ச நீதிேன்ற 

பரிந்துலறயின்படி குடியரசுத்தலை ர் 6. (ஈ) இந்திய கபாருளாதார பணி 7. (ஈ) ோநிைத் மதர் ாலணயச் 

கசயல் லளக்  ண் ாணித்தல் 8. (ஆ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் மதர் ாலணயத்துடன் ஆமைாசித்து 9. 

(ஆ) உச்சநீதிேன்றம் 10. (ஈ) பை ோநிைங் ளில் இருந்து ரும் பங் ளிப்பு லள ஈடு கசய் தன் மூைம் 11. இ) 

நிதி சட்ட முன் லரவு ேற்றும் ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன் லரவு 12. (ஆ) நிதி ஆலணயம் 13. (இ) இந்திய கபாது 

நிதியில் இருந்து கசைவு கசய்ய அனுேதிக்கிறது 14. (இ) கதாடர்புலடய ோநிைச் சட்ட ேன்றங் ளின் ஒப்புதல் 

கபற்று நாடாளுேன்றம் மூைம் அலேத்திட முடியும். 15. (அ) 1926 16. (இ) இளம னிர்க் ாைம் கூட்டத்கதாடர் 

17. (ஈ) இல  அலைத்தும் 18. (இ) சம்பந்தப்பட்ட சட்டேன்றங் ள் கூட்டுத் மதர் ாலணயம் உரு ாக்  

தீர்ோைம் இயற்றிய பின் நாடாளுேன்றங் ள் உரு ாக்  முடியும் 19. இ) எதிர்பாராத கசைவு லள 

ஏற்பதற் ா  20. அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை 

விளக் ோகும் 21. அ) 5 4 2 3 22. அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ள் ஆகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை 

சரியாை விளக் ோகும். 23. இ) தணிக்ல  தீர்ோைம் 

 

அைகு 7 – மதச  ட்டலேப்பின் ச ால் ள் 

புதிய ோநிைங் ள் அலேப்பது இன்றும் சிக் ல் ள் நிலறந்ததா ம  இருக்கின்றது. பண்பாடு, சாதி, ேதம், 

கோழி, இைம், குறிப்பிட்ட நிை அலேப்பு என்று பை  டி ங் ளில் சிக் ல் ள் எழுகின்றை. ஆ ம  தனி 

ோநிை ம ாரிக்ல  ள் தனித்த அலடயாள க ளிப்பாடா வும்,  ளங் ள் பயன்பாடு சார்ந்ததா வும் 

உள்ளது. 
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1953ஆம் ஆண்டு எ கரஸ்ட் பயணம் க ற்றி கபற்றவுடன் மதசிய ாதம் குறித்து முதைலேச்சர் ளுக்கு 

மநரு எழுதிய  டிதம். "எ கரஸ்ட் உச்சிலய அலடந்தது ோகபரும் சாதலை ஆகும். அது குறித்து நாம் 

அலை ரும் கபருமிதம் க ாள்ளைாம். இங்ம  சிை ேனிதர் ள் அற்போை, குறுகிய மதசிய ாத 

 ண்மணாட்டத்திலை க ளிப்படுத்துகின்றைர். எ கரஸ்லட முதலில் அலடந்த கடன்சிங் இந்தியரா 

அல்ைது மநபாளியா என்று ம ள்வி எழுப்பப்படுகிறது. ேற்ற ர் உதவி இன்றி எலதயும் கசய்து முடிக்  

முடியாது. உண்லேயில் இரு ரும் இலணந்மத இத்தல ய சாதலைலய நி ழ்த்தியுள்ளைர். ஏற் ைம  

கபறப்பட்ட அனுப ங் ள், உலழப்பு ேற்றும் பயண தியா ங் ள் ஆகியை இ ர் ளின் க ற்றிக்கு 

அடிப்பலடயா  அலேந்தை. ோகபரும் ேனித சாதலை ள் யாவும் எண்ணிைடங் ா ேக் ளின் 

 டுலேயாை கதாடர் முயற்சியின் விலளம  ஆகும். ஒரு ேனிதனின்  லடசி படிக் ட்டு ேற்கறாரு ரின் 

கதாடக் ோகும் என்பதலை யாரும் ேறுக்  முடியாது. இவ் ாறு வி ாதிப்பது இந்த விஷயங் ள் குறுகிய 

ேற்றும்  ண்டைத்திற்குரிய மதசிய ாதம் ஆகும். இது நேது நாட்டிற்கு கபருலே மசர்க் ாது என்பதலை 

உணரம ண்டும். மேலும் அது ேக் லள குறுகிய ேைப்பான்லேமயாடு ஒரு விதோை தாழ்வு 

ேைப்பான்லேக்கு இட்டுச் கசல்லும். 

ேத்திய அரசாங் த்தின்  ல்வி நிலையங் ள் ேற்றும் ேத்திய அரசு ம லை ாய்ப்பு ளில் இதர பிற்பட்ட 

 குப்பிைருக்கு இட ஒதுக்கீடு  ழங்குோறு ேண்டல் ஆலணயம் பரிந்துலர கசய்தது. 

I. சரியாைவிலடலயமதர்ந்கதடு: 

1.  ாைனிய ஆட்சிக்  ாைத்தில் 21 குண்டு ள் முழங்கும் ேரியாலத எத்தல ய சுமதச அரசு ளுக்கு 

 ழங் ப்பட்டது? 

(அ)  லிலேயாை பலட உள்ள சுமதச அரசு ள் 

(ஆ) கபரிய அளவிைாை சுமதச அரசு ளின் ேன்ைர்  ம்சம் சார்ந்த ர் 

(இ) பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய  ம்கபனிமயாடு கநருங்கிய உறு  ல த்திருந்த சுமதச அரசு ள் 

2. இந்திய விடுதலைக் ாை மபாராட்டம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) ஹிராதைாத் குன்ஸ்ரா (ஆ) மபராசிரியர் பிபின் சந்திரா (இ) பட்டாபிசீதாராலேயா 

3. ோநிை ேறுசீரலேப்புச் சட்டம் 1956இன் படி கீழ் ண்ட ோநிைங் ளில் எல  ேறுசீரலேக் ப்பட்டை? 

(அ) ஆந்திரபிரமதசம், பஞ்சாப், ேணிப்பூர், திரிபுரா 

(ஆ) ஆந்திரபிரமதசம், மேற்கு  ங் ாளம், ேத்தியப் பிரமதசம், பீ ார் 

(இ) ஆந்திர பிரமதசம், இைட்சத் தீவு ள், ஓடிசா, மேற்கு  ங் ாளம் 

(ஈ) ஆந்திர பிரமதசம், திரிபுரா, மேற்கு  ங் ாளம், கசன்லை 

4. நிைம் ல ய ப்படுத்துதல் (நிை ஆர்ஜிதம்) எவ் ாறு கசயல்படுத்தப்படுகின்றது? எவ் ாறு இழப்பீடு 

அளிக் ப்படுகின்றது. 

அ. பிரிவு அ 1.உள்ளுர் ேக் ளின் ஒப்புதல் கபற்று 

 2.நல்ைத் திட்டங் ளுடன் இழப்பீடுஅளித்து 

ஆ. பிரிவு ஆ 1.அரசாங் த்திடம் அங்கீ ாரம் கபற்று 

 2.நல்ைத் திட்டங் ளுடன் இழப்பீடுஅளித்து 

இ. பிரிவு இ 1.அரசாங் த்திடம் கதாழிற்சாலைஅலேப்பதற் ாைஒப்புதல் கபறப்பட்டு 

 2.கதாழிற்சாலை அலேக்  நிைம் க ாடுத்த அரசுக்கு இழப்பீடு அளித்து 

5. கபரியார் ஈ.க .ராேசாமியின் சுயேரியாலத இயக் ம் கீழ்க்ணடல  ளில் எதலைத் தூண்டியது? 

(அ) தமிழ்நாடு ோநிை அலேப்பு 

(ஆ) கசன்லை ோ ாண ஒழிப்பு 

(இ) தமிழ் மதசிய ாத விழிப்புணர்ல  எழுப்பியது 
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6. ோநிை அரசாங் ங் ள் அன்னிய அல்ைது தனியார் முதலீட்லட நாட ம ண்டிய  ாரணங் ள் யால ? 

ஓன்றுக்கும் மேற்பட்ட  ாரணங் லள ஆராய்  

(அ) தனியார் கபருேளவிைாை முதலீடு கசய்ப ர் 

(ஆ) ோநிைங் ளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கசய் தில் ேத்திய அரசுபாகுபாடு  ாட்டுதல் 

(இ) அதி ரிக்கும் ம லை ாய்ப்பின்லே 

(ஈ) மேற் ண்ட அலைத்தும்  

(உ) மேற் ண்ட எதுவுமில்லை 

7. ோகபரும் எதிர்ப்பு இயக் ம் ேற்றும்  ன்முலற சம்ப ங் ளுக்கு பிறகு 1956இல் ஜ  ர்ைால் மநரு 

கோழி அடிப்பலடயில் ஆந்திரப் பிரமதசம் தனி ோநிைோ  அறிவிக்  நிர்ப்பந்திக் ப்பட்டார் அந்த நி ழ்வு எது? 

(அ) இந்தியாவின் ம ாரிக்ல லய லஹதராபாத் நிஜாம் ஏற்றுக் க ாள்ள ேறுத்தார். 

(ஆ) கபாட்டி ஸ்ரீராேலுசாகும்  லர உண்ணாவிரம் இருந்து ேலறந்தார் 

(இ) விசாை ஆந்திரா மபாராட்டம் 

8. 1950ஆம் ஆண்டு எத்தலை கோழி ள் அங்கீ ரிக்ப்பட்டது? 

(அ) 26 (ஆ) 22 (இ) 12 

9. மஜாத்பூர் இந்தியாவிமைா அல்ைது பாகிஸ்தானிமைா இலண தற்கு ே ாராஜா ஹன் ந்த் சிங்கிற்கு 

அளிக் ப்பட்ட சலுல  ள் யால  (ஏமதனும் இரண்டு விலட ள் தரு )  

அ. சர்தார்  ல்ைபாய் பட்மடல் 1.  ராச்சி துலறமு த்லத பயன்படுத்துதல் 2. மஜாத்பூருக்கும் 

 த்திய ாருக்கும் ரயில் மபாக்கு ரத்து அலேத்தல்  

ஆ. மு ேது அலி ஜின்ைா 1. ஆயுதங் ள் தயாரித்துக் க ாள் து 2. பஞ்சத்தின் மபாது வி சாயி ளுக்கு 

உணவு தானியங் ள்  ழங்கு து 

இ. சர்தார்  ல்ைபாய் பட்மடல் 1. ஆயுதங் லள இறக்குேதி கசய்து க ாள்ள அனுேதி 2. பஞ்ச  ாைத்தின் 

மபாது வி சாயி ளுக்கு உணவு தானியங் ள்  ழங்கு து  

ஈ. மு ேது அலி ஜின்ைா 1.  ராச்சி துலறமு த்லத பயன்படுத்திக் க ாள் து 2. ஆயுதங் ள் உற்பத்தி கசய்து 

க ாள் து ேற்றும் இறக்குேதி கசய்து க ாள் து 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (ஆ) கபரிய அளவிைாை சுமதச அரசு ளின் ேன்ைர்  ம்சம் சார்ந்த ர் 2. (ஆ) மபராசிரியர் பிபின் சந்திரா 

3. (ஆ) ஆந்திரபிரமதசம், மேற்கு  ங் ாளம், ேத்தியப் பிரமதசம், பீ ார் 4. அ. பிரிவுஅ 1.உள்ளுர் ேக் ளின் 

ஒப்புதல் கபற்று, 2.நல்ைத் திட்டங் ளுடன் இழப்பீடுஅளித்து 5. (அ) தமிழ்நாடு ோநிை அலேப்பு 6. (ஈ) 

மேற் ண்ட அலைத்தும் 7. (ஆ) கபாட்டி ஸ்ரீராேலுசாகும்  லர உண்ணாவிரம் இருந்து ேலறந்தார் 8. (இ) 

12 9. இ. சர்தார்  ல்ைபாய் பட்மடல் 1. ஆயுதங் லள இறக்குேதி கசய்து க ாள்ள அனுேதி 2. பஞ்ச  ாைத்தின் 

மபாது வி சாயி ளுக்கு உணவு தானியங் ள்  ழங்கு து 

  

அைகு 8 - திட்டமிடலும்  ளர்ச்சி அரசியலும் 

மதசிய ளர்ச்சிக் குழுவின் 57- து கூட்டம் 27.12.2012 அன்று நலடகபற்றது. முதல் கூட்டம் 1952 ந ம்பர் 

8-9. 

மதசிய  ளர்ச்சி குழு மநாக் ங் ள்: திட்டங் லள நிலற ம ற்று தற் ாை மதசிய மூை  ளங் லள 

திரட்டுதல்,  லுப்படுத்துல். அலைத்து முக்கிய ேண்டைங் ளிலும் ேக் ள் கபாருளாதார க ாள்ல  லள 

ஊக் ப்படுத்துதல். நாட்டின் அலைத்து பகுதி ளிலும் சேோை அளவில் துரித  ளர்ச்சிலய 

உறுதிப்படுத்துதல். 
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மதசிய  ளர்ச்சிக்குழு அலேப்பு: தலை ரா  பிரதேர். ேத்திய அலேச்சர் ள். அலைத்து ோநிைஙக்ளின் முை 

அலேச்சர் ள். யூனியன் பிரமதச நிர் ா ங் ள். திட்ட ஆலணய உறுப்பிைர் ள்.  

கூடுதல் அரசலேப்பு ேற்றும் சட்டபூர்  ேற்றநிறு ைம். திட்டஆலணயத்திற்கு ஆமைாசலை  ழங்குதல். 

மதசிய  ளர்ச்சிக் குழு பணி ள்: மதசிய திட்டங் லள உரு ாக்குதல் ேற்றும் திட்டங் ளுக் ாை 

 ளங் லள ேதிப்பிடுதல் உள்ளிட்ட  ழி ாட்டுதல் லள  ழங்குதல். திட்ட ஆலணயத்தால் 

உரு ாக் ப்படும் மதசிய திட்டங் லள பரிசீலித்தல். மதசிய  ளர்ச்சியில் பாதிக்கும் சமூ -கபாருளாதார 

க ாள்ல  லள முக்கிய விைாக் லள  ருத்தில் க ாள்ளுதல். திட்டங் ள் நலடமுலறப்படுத்து லத 

அவ் ப்மபாது சீராய்வு கசய்தல். 

ேனிதக்  ழிவு லள ேனிதமர அ ற்றும் நிலை: ேனிதக்  ழிவு லள ேனிதமர அ ற்றும் நிலைத் கதாடர் து 

அரசலேப்பில்  ழங்கியுள்ள உரிலே ளுக்கு எதிராைது என்றும் எைம  இது மபான்ற அபாய ரோை 

கதாழில் ளில் ஈடுபடும ாருக்கு உரியப் பாது ாப்பு லள உறுதிப்படுத்து து கதாடர்புலடய அரசு ள், 

நிறு ைங் ளின்  டலே என்று உச்சநீதிேன்றம்  டந்த 2011ஆம் ஆண்மட முக்கியத் தீர்ப்பு 

 ழங்கியுள்ளது. ஆைால் இன்றும் கூட இந்தியாவின் பைந ரங் ளில் இந்நிலை நீடிக்கிறது. 

உை ளாவிய பைபரிோண  றுலேபட்டியல் 2018: கபாருளாதார ஏற்றத் தாழ்வு லளயும்  டந்து 

 றுலே லள ஒழிப்பதற் ா  பைபரிோண அணுகு முலற ளின் முக்கியத்து ம்  ளம் குன்றா 

 ளர்ச்சிக் ாைச் கசயல் திட்டம் 2030இல் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.  ளம் குன்றா  ளர்ச்சி இைக்கு-

1  றுலேலய அலைத்து  டி ங் ளிலும் முடிவுக்கு க ாண்டு  ருோறு அலறக்கூ ல் விடுக்கிறது. 

இதற் ாை சிறப்பாை நட டிக்ல  லள மேற்க ாள்ளு தற் ாை முயற்சி ளில் உை ளாவிய பை 

பரிோண  றுலே பட்டியல் 2011இல் இறங்கியது. இலதகயாட்டி  றுலேலய அலைத்து  டி ங் ளிலும் 

ஒழிப்பதற் ாை புதிய சாளரம் திறக் ப்பட்டது. 2018இல் முற்க ாள்ளப்பட்ட ேதிப்பீடு ளின்படி 105 நாடு ளில் 

 றுலே பல்ம று பரிோணங் ளில் இருப்பலத உை ளாவிய பை பரிோண  றுலே பட்டியலை ேதிப்பீடு 

கசய்தது. உை ேக் ள் கதால யில் 77 விழுக் ாடு ேக் ள் இவ் ாமற  றுலேயின் பிடியில் சிக்கியுள்ளைர். 

2018 உை ளாவிய பை பரிோண  றுலே பட்டியல்: பரிோணங் ள். சுட்டி, ஏற்றத் தாழ்வு குலறப்பு, எலட: 

ேக் ள் எவ் ாறு பல்ம று  ாரணங் ளால் பல்ம று சூழல் ளில்  றுலேக்கு ஆளாகின்றைர் என்பலத 

கபாருளாதார  ாரணங் ள் தாண்டியும் உை ளாவிய பை பரிோண  றுலே பட்டியலை ஆய்வு கசய்தது. 

அப்மபாது மூன்று முக்கிய பரிோணங் ளாை சு ாதாரம்,  ல்வி,  ாழ்க்ல த் தரம் ஆகிய ற்றில் ேக் ள் பின் 

தங்கியிருப்பது அலடயாளம்  ாணப்பட்டது. இ ற்றின் தரம் 10 சுட்டி ளா  அளவிடப்பட்டது.  றுலேயில் 

 ாடும் ேக் ளில் குலறந்தது மூன்றில் ஒரு பகுதி ேக் ளா து கீழ்க் ாணும் அட்ட லணயில் மி வும் 

கீழ்நிலையில்  ாழ் து  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

 றுலேயின் 

பரிோணம் 

அட்ட லண ஒவ்க ாரு வீட்டிலும்  றுலேக் ாை  ாரணம் எலட 

சு ாதாரம் ஊட்டச்சத்தது 70  யது  டந்த முதிமயார் அல்ைது குழந்லத 

ஊட்டச்சத்து குலற ால் பாதிப்புக்குள்ளா து 

1/6 

குழந்லத இறப்பு 

விகிதம் 

பிறந்த ஐந்து ஆண்டு ளுக்குள் ஒரு குழந்லத இறப்பது 1/6 

 ல்வி பள்ளி 

ஆண்டு ள் 

10  யது அல்ைது அலத  டந்த உறுப்பிைரில் 6 

ஆண்டு ள் பள்ளியில்  ழித்த ர் ள் 

1/6 

பள்ளி  ருல  பள்ளிக்  ல்வி  யதில் 8-ஆம்  குப்லபக் கூட நிலறவு 

கசய்ய இயைாத இலட நிற்றல் குழந்லத ள் 

1/6 

 ாழ்க்ல த்தரம் எரிகபாருள் விறகு, சாணம்,  ரி மபான்ற ற்லறப் பயன்படுத்தி 

சலேயல் 

1/18 

கபாதுச் 

சு ாதாரம் 

 ளம் குன்றா  ளர்ச்சி இைக்கு ள்  ழி ாட்டுதலின் 

படியாை கபாதுச் சு ாதாரம்  சதியின்லே அல்ைது சற்று 

1/18 
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மேம்பாட்டு இருந்தாலும் சுற்றுப் பகுதியில் இருக்கும் 

அளவிற்கு மேம்படாத நிலைலே. 

குடிநீர்  ளம் குன்றா  ளர்ச்சி இைக்கு ள் 

 ழி ாட்டுதலின்படியாை மேம்பட்ட குடிநீர்  சதியின்லே 

அல்ைது வீட்டிலிருந்து குலறந்தது 30 நிமிடங் ள் நடந்து 

கசன்றால் ேட்டுமே குடிநீர் கபறும் நிலைலே 

1/18 

மின்சாரம்  மின் சதி இல்ைாத வீடு 1/18 

வீட்டு சதி முலறயாை கூலர, சு ர், தளம் இல்ைாத வீடு: 

இயற்ல யா  கிலடக்கும் கபாருள் லள க ாண்டு 

கூலர, சு ர் ேற்றும் தளங் லள அலேத்தல் 

1/18 

உடலே ள்   ாகைாலி, கதாலைக் ாட்சி, கதாலைப்மபசி,  ணினி, 

ோட்டு ண்டி, இருசக் ர மிதி ண்டி, இருசக் ர மோட்டார் 

 ா ைம், கரப்ரிஸிமரட்டர் மபான்ற கபாருள் ளில் 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கபாருள் ள் வீட்டில் இல்ைாதது 

கசாந்த  ார் இல்ைாதது. 

1/18 

 

ோறும் இந்தியாவிற் ாை மதசிய நிறு ைம் (NITI Aayog). 

நிதி ஆமயாக் இைக்கு ள்: கூட்டுறவு கூட்டாட்சிலய முன்னிலைப்படுத்துதல் அரசு ளின் தீவிர ஈடுபாடு. 

கிராே அளவிைாை மேம்பாட்டிற் ாை திட்டங் லள உயர் அளவில் ஒருங்கிலணத்தல். கபாருளாதார 

 ளர்ச்சியிலிருந்து உரிய பயன் லள கபற இயைாத பிரிவிைருக்கு சிறப்பு   ைம். மதசிய பாது ாப்பு 

நைன் லள ஒருங்கிலணக்கும் கபாருளாதாரக் க ாள்ல . கதாடர்பலடப்பாக்  மேம்பாடு ளுக் ாை 

பின்னூட்டம். பங்குதாரர் ளா  மதசிய ேற்றும் சர் மதச சிந்தலையாளர் ள். அறிவு, பலடப்பாக் ம் ேற்றும் 

கதாழில் முலைம ார் ஆதரவு அலேப்லப உரு ாக்குதல். பிரிவு ள் ேற்றும் துலற ளுக்குள் எழும் 

பிரச்சலை ளுக்கு தீர்வு  ாணும் மேலட. நல்ை ஆளுல   ழங்கு தற் ாை ஆய்வுக் ாை மி ச் சிறந்த 

 ள லேயம். மதாழில் நுட்ப மேம்பாடு ேற்றும் தகுதிப்படுத்துதல் ஆகிய ற்றில்   ைம் கசலுத்துதல். 

திட்ட ஆலணயத்திருக்கு பதிைா  நிதி ஆமயாக் க ாண்டு  ரப்பட்டதன்  ாரணங் ள்:  

1. ஐந்தாண்டுத் திட்டங் லள உரு ாக்கி அதன் கபாருளாதார இைக்கு லள எட்டும்  ல யில் 

ஆதாரங் லள திட்ட ஒதுக்கீடு கசயததற்கு ோறா , ோறும் இந்தியாவுக் ாை மதசிய நிறு ைம் என்ற 

புதிய அலேப்பு ஒரு சிந்தலைக் குழு ா ச் கசயல்படும்.  

2. நிதி ஆமயாக் அலேப்பு இந்தியாவில் 28 ோநிைங் ள் ேற்றும் 9 ஒன்றிய பகுதி ளில் தலை ர் லள 

உள்ளடக்கியது. அதன் முழு மநர நிர் ாகி ளாை துலணத்தலை ர், தலைலே நிர் ா  அதி ாரி 

ேற்றும் நிபுணர் ள் நிதி ஆமயாக் தலை ர் பிரதேருக்கு மநரடியா  பதில் கசால் ர். இது திட்ட 

ஆலணய நலடமுலறக்கு ோறுபாடாைதாகும்.  

3. திட்டமிடல் கதாடர்பாை முக்கிய ம றுபாடு என்ைக ன்றால் நிதி ஆமயாக் திட்டமிடலில் கபரும் ஆர் ம் 

 ாட்டுோறு ோநிை அரசு ளுக்கு  ாய்ப்பு ள் அளிக்கும். ோறா , திட்ட ஆலணயத்தின் 

அணுகுமுலறமயா அலைத்து ோநிைங் ளுக்கும் ஒமர அளவிலைக் க ாண்டதா  இருக்கும்.  

4. திட்ட ஆலணய பங் ளிப்பு என்பது விரிந்த திட்டங் லள உரு ாக்கு து என்றாலும் அதன் தகுதி 

ஆமைாசலை  ழங்குதல் என்ற அளவிமைமய இருந்தது. நிதி ஆமயாக் ோநிைங் ளின் மதல க்ம ற்ப 

ஆதாரங் லள ஒதுக்கீடு கசய்யும் அதி ாரங் லளக் க ாண்டு இருக்கிறது.  

5. திட்டமிடல் க ாள்ல   கிப்பதில் ோநிை அரசு ளுக்கு அறிய  ாய்ப்பு ள் அளிப்பதில்லை. இதும  திட்ட 

ஆலணயத்தின் அணுகுமுலறயா  இருந்தது. ோநிைங் ள் மநரடியா  இல்ைாேல் தங் ள் மதசிய 

 ளர்ச்சி குழுவின் மூைம் ேட்டுமே தங் ள்  ருத்துக் லள கூற முடியும். நிதி ஆமயாக்கில் இது 

கதாடராது. 
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நிதி ஆமயாக் அலேப்பு: தலை ர் (பிரதேர்). துலறத்தலை ர் (பிரதேரால் நியமிக் ப்படுகிறார்). தலைலே 

நிர் ா  அதி ாரி (பிரதேரால் நியமிக் ப்படுகிறார்). 

தலைலே நிர் ா  அதி ாரி (பிரதேரால் நியமிக் ப்படுகிறார்):  

முழு மநர உறுப்பிைர் ள்.  

பகுதிமநர உறுப்பிைர் ள் (அதி பட்சம் 2).  

அலு ல்சாரா உறுப்பிைர் ள் (அதி பட்சம் 4). 

முழுமநர உறுப்பிைர் ள்: ஆளுநர் குழு-முதைலேச்சர் ள் ேற்றும் ஒன்றிய துலண ஆளுநர் ள்.  

ேண்டைக்குழு-அம்ேண்டை முதைலேச்சர் ள் ேற்றும் துலண நிலை ஆளுநர் ள். 

குறிப்பிட்ட துலற ளின்-நிபுணர் ள்,  ல்லுநர் ள், துலற  ல்லுநர் ள். 

பகுதிமநர உறுப்பிைர் ள்-உரிய நிறு ைங் ளிலிருந்து மதர்வு கசய்யப்படுகிறார் ள் 

அலு ல்சாரா உறுப்பிைர் ள்-ேத்திய அலேச்சரல யிலிருந்து பிரதேரால் நியமிக் ப்படுகிறார். 

நிறு ை அலேப்பின் ம றுபாடு ள்: 
 

நிதி ஆமயாக் திட்ட ஆலணயம் 

தலை ர் பிரதேர் 
 

துலணத் 

தலை ர்  

பிரதேரால் நியமிக் ப்படுகிறார் துலணத்தலை ர், ம பிைர் 

அலேச்சர் தகுதி க ாண்ட ஒரு ர் 

நியமிக் ப்படு ார் 

ஆளுநர் குழு முதைலேச்சர் ளும் ேற்றும் துலண நிலை 

ஆளுநர் ள் 

மதசிய  ளர்ச்சிக் குழு 

உறுப்பிைர் 

கசயைர் 

பிரதேரால் நியமிக் ப்படும் இ ர் தலைலே 

நிர் ா  அதி ாரி என்று அலழக் ப்படுகிறார் 

கசயைர் ள் அல்ைது உறுப்பிைர் 

கசயைர் ள்  ழக் ோை கசயல் 

முலற ளின் கீழ் 

நியமிக் ப்படுகிறார் ள் 

பகுதிமநர 

உறுப்பிைர் ள் 

மதல லயப் கபாறுத்து அவ் ப்மபாது பகுதி 

மநர உறுப்பிைர் ள் நியமிக் ப்படு ர் 

திட்ட ஆலணத்தில் பகுதிமநர 

உறுப்பிைர் லள நியேைம் 

கசய் தற் ாை பகுதி 

 ழங் ப்படவில்லை 

முழுமநர 

உறுப்பிைர் ள் 

திட்ட ஆலணயத்லத விட குலற ாை 

எண்ணிக்ல யில் முழுமநர உறுப்பிைர் ள் 

எண்ணிக்ல யில் இருக்கும் 

 லடசி திட்ட ஆலணயத்தில் எட்டு 

முழு மநர உறுப்பிைர் ள் இருந்தைர் 

 

தஞ்லச பண்லணயாள் பாது ாப்புச் சட்டம் 1952: நாடு விடுதலையலடந்த மபாது அன்லறய 

ஒருங்கிலணந்த தஞ்லச பகுதியில் நிை உடலேத்து  பண்லணயடிலே நிைவியதால் பாதிக் ப்பட்ட சிறு 

குத்தல  வி சாயி ள் வி சாயத் கதாழிைாளர் லளப் பாது ாக்  பண்லணயாள் பாது ாப்பு சட்டம், 1952 

நிலறம ற்றப்பட்டு பாது ாப்பு  ழங் ப்பட்டது. இச்சட்டம்  ாைத்தின் மதல க்ம ற்ப தமிழ ம் முழு தும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இதன் மூைம் சிறு குத்தல  வி சாயி ள் தங் ள் விலளச்சலில் நியாயோை 

பங்கிலைப் கபறுகிறார். இமதமபாை நிை உச்ச ரம்புச் சட்டம், 1961 நிலறம ற்றப்பட்டு அவ் ப்மபாது 

 ாைத்தின் மதல க்ம ற்ப விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூைம் அனுேதிக் ப்பட்ட அளவுக்கு அதி ோ  

நிைம் ல த்திருப்ப ர் ளிடம் இருந்து நிைம் கபறப்பட்டு நிைேற்ற வி சாயி ளுக்கு  ழங் ப்பட்டது. 

இந்திய கூட்டுறவுச் சட்டம் 1904: இந்திய கூட்டுறவுச் சட்டம் 1904இல் இயற்றப்பட்ட தன் அடிப்பலடயில் 

அன்லறய கசன்லை ோ ாண கூட்டுறவுச் சட்டம் 1932ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. விடுதலை கபற்றபின் 
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இச்சட்டம்  ாைப்மபாக்கில் மேலும் பைப்படுத்தப்பட்டது. கூட்டுறவு  ங்கி ள், நிை ள  ங்கி ள், கூட்டுறவு 

சங் ங் ள் எை மூன்று  ழி ளில் கூட்டுறவு அலேப்பு ள் இயங்குகின்றை. ம ளாண் கதாழில் ள் 

ேட்டுேல்ைாேல் ல த்தறி கநசவு, பட்டு கநசவு, ேண்பாண்டம் கசய்தல் மபான்ற பை ல விலைத் 

கதாழில் ளுக்கும் கூட்டுறவு அலேப்பு ள் இயங்குகின்றை. இவ் ாறு தமிழ்நாட்டில் 10,000க்கும் 

அதி ோை கூட்டுறவு அலேப்பு ள் இயங்குகின்றை. 

தமிழ த்தின்  ளர்ச்சி அனுப ம்: “ ரு ாயில் கதாடர்ந்து உயர்  ளர்ச்சி விகிதத்லத எட்டியதன் மூைம் 

அண்லே  ாைோ  இந்தியாவின் தனிநபர்  ருோைம் அதி ரித்து  ந்த மபாதும் இந்தியால  மபான்ற 

 ரு ாயுலடய பிற நாடு ளுடன் ஒப்பிடுல யில் அதன் ேனித மேம்பாட்டு தர நிர்ணயங் ளில் இன்ைமும் 

பின்தங்கிமய உள்ளது. இதற்கு சிறந்த உதார ணம் அண்லட நாடாை  ங் மதசோகும். அந்நாட்டில் 

தனிநபர்  ருோைம் இந்தியால விட குலற ா  உள்ள மபாதும் ேனித மேம்பாட்டு தரங் ளில் பை 

துலற ளில்  ங் மதசத்தில் சிறப்பா   ாணப்படுகிறது. இந்த  ல யில் இந்தியாவிற்குள் தமிழ்நாடு 

ோநிைம் ஒப்பீட்டு அளவில் மி  சிறப்பா  கசயல்பட்டுள்ளது. 

“ ரு ாயில் கதாடர்ந்து உயர்  ளர்ச்சி விகிதத்லத எட்டியதன் மூைம் அண்லே  ாைோ  இந்தியாவின் 

தனிநபர்  ருோைம் அதி ரித்து  ந்த மபாதும் இந்தியால  மபான்ற  ரு ாயுலடய பிற நாடு ளுடன் 

ஒப்பிடுல யில் அதன் ேனித மேம்பாட்டு தர நிர்ணயங் ளில் இன்ைமும் பின்தங்கிமய உள்ளது. இதற்கு 

சிறந்த உதாரணம் அண்லடய நாடாை  ங் தமதசோகும். அந்நாட்டில் தனிநபர்  ருோைம் 

இந்தியால விட குலற ா  உள்ள மபாதும் ேனித மேம்பாட்டு தரங் ளில் பை துலற ளில்  ங் மதசத்தில் 

சிறப்பா   ாணப்படுகிறது. இந்த  ல யில் இந்தியாவிற்குள் தமிழ்நாடு ோநிைம் ஒப்பீட்டு அளவில் மி  

சிறப்பா  கசயல்பட்டுள்ளது. ேற்ற ோநிைங் லளவிட  ளர்ச்சி விகிதத்தில் உயர்ந்து  ாணப்படு து மபாை 

ேனித  ளர்ச்சியிலும் உயர் எல்லை லளத் கதாட்டுள்ளது. உண்லேயில் கதற்கு ஆசியா நாடு ளிமைமய 

சு ாதாரம் ேற்றும்  ல்வி  ழங்கு தில் தமிழ்நாடு ோநிைமும் ம ரளா ோநிைமும் மி  உயர்ந்த நிலையில் 

 ாணப்படுகின்றை. 1980  லர நாட்டின் பிற பகுதி லளக்  ாட்டிலும் தமிழ்நாட்டில் தான்  றுலேயில் 

 ாடும ார் விகிதம் கதாடர்ந்து அதி ோ ம   ாணப்பட்டு  ருகின்றது. 1990- ளுக்கு பின்ைமர,  றுலே 

கதாடர்ந்து குலறந்து  ந்தலதயும் தனிநபர்  ருோைம் உயர்ந்தலதயும் நாட்  ண்மடாம். கசன் ேற்றும் 

டிகரஸ் (2013) சுட்டிக்  ாட்டு லதப்மபாை சமூ  முரண் ளுக் ாை மூைம ர் லள மதடிய கபாது ேக் ள் 

எழுச்சி, கபாது க ளி ளில் சாதியபடிநிலை ளில் மேைாதிக் ம் நிைவு லத எதிர்ந்து ம ள்வி ள் எழுப்பி 

கபாதுக ளிலய ேக் ளாட்சிப்படுத்தியது ஆகிய ற்றின்  ாரணோ ம  பள்ளிக் குழந்லத ளுக் ாை ேதிய 

உணவு திட்டம் மபான்ற சமூ  உள் ட்டலேப்பு ளில் அரசு முதலீடு ள் கசய்தது இந்த முன்மைற்றத்திற்கு 

இதும  முக்கிய  ாரணோகும். மேலும், சமூ  நைத்திட்டங் ளில் அரசு முதலீடு ள் கசய் தால் 

உற்பத்திலய அதி ரிப்பதற் ாை முதலீடு ள் ேலடோற்றம் கசய்யப்பட்டு  ளர்ச்சி தடுக் ப்படுகிறது என்று 

கபாது ா  கூறப்படுகிறது. ஆைால், சமூ  நைத்திட்டங் ளில் முதலீடு கசய் தால்  ளர்ச்சி தடுக் ப்படாது 

ோறா ,  ளர்ச்சி வீதம் அதி ரிக்கும் என்பதற் ாை உதாரணோ  தமிழ்நாடு அனுப ம் விளங்குகிறது. 

உண்லேயில் கூட்டுச் கசயல்பாடு ள் ேக் ளாட்சிப்படுத்தக்கூடிய இத்தல ய சமூ  நைத்திட்டங் ள் 

 ளர்ச்சி விகிதம் அதி ரிப்பதற் ாை தூண்டுதைா  அலேகிறது. முக்கிோ   ளர்ச்சி மேம்பாட்டின் 

 ாரணோ  அரசால் எதிர் ாைத்திற்கு மதல யாை மூை ளங் லள திரட்டிக் க ாள் தும் 

அனுேதிக் ப்படுகிறது” 

தமிழ்நா கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர் ள் கூட்டலேப்பு (TCMPF): தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு முலறயில் பால் 

 ளத்லதப் கபருக்கும்  ல யில் 1972இல் தமிழ்நாடு பால் ள மேம்பாட்டுக்  ழ ம் கதாடங் ப்பட்டது. இது 

டாக்டர் குரியன்  ழியில் 1981இல் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர் ள் சங் ங் ளின் 

கூட்டலேப்பா  விரிவுபடுத்தப்பட்டது. ஊர , ஒன்றிய, ோ ட்ட பால் உற்பத்தியாளர் ள் சங் ங் ள் மூைம் 

இது இயங்கியது. தற்மபாது ஆவின் எனும்  ணி  முத்திலரயுடன் தமிழ ம் முழு தும் பால் மதல லய 

தன்னிலறவு கசய்கிறது. மேலும் ஆவின் கசயல்பாடு ளால் தமிழ்நாட்டில் தனிநபர் பால் நு ர்வு 1993-

94இல் நாள் ஒன்றுக்கு 169 கிராம் என்று இருந்ததும் 2018-19இல் 268 கிராேோ  அதி ரித்துள்ளது. 

1955இல் நாம் ஆண்டுக்கு 500 டன் க ண்கணய் இறக்குேதி கசய்து  ந்மதாம். இன்று நேது கூட்டுறவு 

சங் ங் ள் ேட்டுமே ஆண்டுக்கு 12,000 டன் ளுக்கு அதி ோ  உற்பத்தி கசய்கின்றை. இமதமபால் 
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1955இல் நாம் 3000 டன் குழந்லத ளுக்கு உணவு இறக்குேதி கசய்து  ந்மதாம். இன்று நேது கூட்டுறவு 

சங் ங் ள் 38,000 டன் ளுக்கு அதி ோ  உற்பத்தி கசய்கின்றைர். அலைத்து  ல யாை பால் ேற்றும் 

பால் கபாருள் லள இறக்குேதி கசய்யும் நிலைலே 1975இல் முடிவுக்கு க ாண்டு  ரப்பட்டது. 

சர்.விஸ்ம ஸ் ரய்யா இந்திய கபாருளாதார திட்டமிடலின் முன்மைாடி என்று அலழக் ப்படுகிறார் இ ர் 

ஒரு முதன்லே கபாறியாளர் இராஜதந்திரி அரசியல் ாதி ேற்றும் லேசூர் ோநிைத்தின் 19 து தி ான் 

ஆ ார் 1955ம் ஆண்டும் நாட்டின் உயரிய விருதாை பாரத ரத்ைா விருது இ ருக்கு  ழங் ப்பட்டது. உை  

பால் திைம் ஒவ்க ாரு ஆண்டும் ஜீன் 1ம் மததியும் மதசிய பால் திைம் ந ம்பர் 26ம் மததியும் திரு  ர்கிஸ் 

குரியனின் பிறந்த நாலள நிலைவு கூறும்  ல யில் க ாண்டாடப்படுகிறது. இ ர் க ண்லே புரட்சியின் 

தந்லதயா ார். 

கபாருளாதாரக் க ாள்ல யின் தந்லத: அன்லறய பிரதேர் P.V.நரசிம்ேராவ் 24.07.1991 அன்று புதிய 

கபாருளாதாரக் க ாள்ல  அறிவித்தப்மபாது டாக்டர் ேன்மோ ன் சிங் நிதி அலேச்சரா  இருந்தார். 

இந்தியாவின் புதிய கபாருளாதாரக் க ாள்ல யின் தந்லத என்று இ ர் அலழக் ப்படுகிறார். 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. நிதி ஆமயாக்கின் தலை ர் 

(அ) குடியரசுத் தலை ர் (ஆ) பிரதேர் (இ) உள்துலற அலேச்சர் (ஈ) நிதி அலேச்சர் 

2. நிதி ஆமயாக் அலேப்பிலை க ாண்டு  ந்த பிரதேர் 

(அ) ேன்மோன் சிங் (ஆ) நரசிம்ே ராவ் (இ)  ாஜ்பாய் (ஈ) நமரந்திர மோடி 

3. இந்தியாவில் வி சாய உற்பத்திலய அதி ரிப்பதற் ா  க ாண்டு  ரப்பட்டத் திட்டத்திற்கு “என்றும் 

நீங் ா பசுலேப்புரட்சி” என்று கபயரிட்ட ர் 

(அ) நார்ேன் மபார்ைாக் (ஆ) M.S.சு ாமிநாதன் (இ) சுப்பிரேணியன் (ஈ) R.K.V.ராவ் 

4. இந்தியாவின் பசுலேப்புரட்சியின் தந்லத என்றலழக் ப்படுப ர் யார்? 

(அ) நார்ேன் மபார்ைாக் (ஆ) சு ாமிநாதன் (இ) ராஜ் கிருஷ்ணா (ஈ) ராவ் 

5. பசுலேப்புரட்சி இ ற்றில் எலதக் குறிப்பிடுகிறது? 

(அ) பசுலே  ளங் ள் பயன்படுத்து து (ஆ) அதி  பயிர்  ளர்ப்பு 

(இ) வீரிய விலத ள் திட்டம் (ஈ) பசுலேப் பயிரிடல் 

6. இந்திய பசுலேப் புரட்சி என்பது கீழ் ாணும் விலத ளின் எ ற்றில் அதி  விலளச்சலுக் ாை வீரிய 

விலத லள அறிமு ப்படுத்தியது 

(அ) தானியங் ள் (ஆ) பருப்பு (இ) ம ாதுலே (ஈ) எண்கணய்வித்து 

7. எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் பசுலேப் புரட்சி க ாண்டு  ரப்பட்டது? 

(அ) நான் ா து ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (ஆ) ஐந்தா து ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

(இ) ஆறா து ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (ஈ) ஏழா து ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

8. இந்தியாவில் க ண்லேப் புரட்சிலை து க்கிய ர் யார்? 

(இ) நார்ேன் மபார்ைாக் (ஆ) ராஜ்கிருஷ்ணா (இ) R.K.V.ராவ் (ஈ)  ர்கீஸ் குரியன் 

9. அமுல் பால் கபாருள் நிறு ைம் எங்குள்ளது? 

(அ) அஜ்மீர்-இராஜஸ்தான் (ஆ) ஆைந்த்-குஜராத்  

(இ) பல்ராம்பூர்-உத்திரப்பிரமதசம் (ஈ) உடுப்பி- ர்நாட ம் 

10. கபாருத்து : 

1. திட்ட ஆலணயம் - அ. நமரந்திர மோடி 

2.நிதி ஆமயாக் – ஆ .எம்.எஸ்.சு ாமிநாதன் 
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3. பசுலேப்புரட்சி - இ.  ர்கீஸ் குரியன் 

4. க ண்லேப்புரட்சி - ஈ. ஜ ஹர்ைால் மநரு 

(அ) ஆ அ ஈ இ  

(ஆ) ஈ அ ஆ இ  

(இ) இ ஆ அ ஈ  

(ஈ) அ ஈ ஆ இ 

11. கீழ்க் ண்ட ம ள்வி இரண்டு  ாக்கியங் லள க ாண்டுள்ளது. அ ற்றில் கூற்று  ாரணம் ஆகும். 

கூற்று: ஒரு நாட்டின்  ளர்ச்சிக்கு ம ளாண்லே, கதாழில் ேயோக் ம் இரண்டும் சேமுக்கியது ம் 

க ாண்டதாகும். 

 ாரணம்: வி சாய நைன் ளில் சேரசம் கசய்து க ாள்ளாேல் கதாழிற்துஐற மேம்படுத்தப்பட ம ண்டும் 

(அ) கூற்று  ாரணமும் சரி ேற்றும்  ாரணோைது கூற்றுக்கு சரியாை விளக் ம் 

(ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரி, ஆைால்  ாரணோைது கூற்றுக்கு சரியாை விளக் ேல்ை 

(இ) கூற்று சரி, ஆைால்  ாரணம் த று 

(ஈ) கூற்று த று, ஆைால்  ாரணம் சரி 

12. கீழ் ண்ட ற்லற  ருது .  

1. வி சாய பகுதி ள் கதாடர்ந்து விரி ாக் ம்  

2. இரட்லட சாகுபடிமுலற நிைவியது  

3. ேரப்பணு மேம்படுத்தப்பட்ட விலத ளின் பயன்பாடு மேற்கூறிய கூற்று ளில் பசுலேப் புரட்சியின் மூன்று 

அடிப்பலட அம்சங் ளின் ஒன்று எது?  

அ) 1 ேட்டும்  

ஆ) 2 ேட்டும்  

இ) 1 ேற்றும்  

ஈ) இதில் ஏதுமில்லை 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (ஆ) பிரதேர் 2. (ஈ) நமரந்திர மோடி 3. (ஆ) M.S.சு ாமிநாதன் 4. (ஆ) சு ாமிநாதன் 5. (இ) வீரிய விலத ள் 

திட்டம் 6. (இ) ம ாதுலே 7. (அ) நான் ா து ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 8. (ஈ)  ர்கீஸ் குரியன் 9. (ஆ) ஆைந்த்-

குஜராத் 10. (ஆ) ஈ அ ஆ இ 11. (அ) கூற்று  ாரணமும் சரி ேற்றும்  ாரணோைது கூற்றுக்கு சரியாை விளக் ம் 

12. ஈ) இதில் ஏதுமில்லை 

  

அைகு 9 - இந்தியாவும் உை மும் 

பஞ்சசீைக் க ாள்ல  ள்:  

இரு நாடு ளும் ஒன்றின் எல்லைலய, இலறயாண்லேலய ேற்கறான்று ேதிப்பது.  

ஆக்கிரமிப்பு கசய்யாலே.  

ஓவ்க ாரு ரின் உள்நாட்டு வி  ாரங் ளில் ேற்ற ர் தலையிடாேல் இருத்தல்.  

தூதர  அளவிைாை சேத்து ம் ேற்றும் ஒத்துலழப்பு.  

அலேதியுடன் இலணந்து  ாழ்தல்.  
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பாண்டுங் ோநாடு: பாண்டுங் ோநாடு (இந்மதாமைசியா) 1955ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ோதம் 18-ஆம் மததி 

முதல் 24ஆம் மததி  லர நலடகபற்றது. இதில் 29 நாடு ளின் தலை ர் ள்  ைந்து க ாண்டு அணிமசரா 

இயக் ம் உரு ாக்கு து பற்றி வி ாதித்தைர்.  

இந்திய-அகேரிக் ா ஐக்கிய நாடு ளுக்கிலடமயயாை ராணு ம் சாரா அணு ஒப்பந்தம்:  

இந்திய குடியரசுக்கும்-அகேரிக்  ஐக்கிய நாடு ளுக்கும் இலடமய ல கயழுத்திடப்பட்ட இந்திய-

அகேரிக் ா ராணு ம் சாரா அணு ஒப்பந்தம் அல்ைது இந்திய-அகேரிக் ா அணு ஒப்பந்தமே, 123 

உடன்படிக்ல  என்றலழக் ப்படுகிறது. இதற் ாை அடிப்பலட  ட்டலேப்பு ம லைக் ா  2005-ஆம் 

ஆண்டு ஜீலை ோதம் 18ஆம் மததி அன்று ல கயழுத்திடப்பட்டது. இது கதாடர்பா  இந்திய பிரதேர் 

ேன்மோ ன் சிங் ேற்றும் அகேரிக்  அதிபர் ஜார்ஜ் W.புஷ் ஆகிமயார் க ளியிட்ட கூட்டு அறிக்ல யின்படி, 

அதில் இந்தியா தைது ராணு ம் ேற்றும் ராணு ம் சாராத அணு உலை ள் அலேப்பு லள தனித்தனியா  

பிரித்துக் க ாள் து என்பலத ஏற்றுக்க ாண்டது ேற்றும் இந்தியாவின் அலைத்து கசயற்பாடு லளயும் 

சர் மதச அணு ஆற்றல் மு லேயின் பாது ாப்பின் கீழ் இருக்குேபடியும், அதற்கு ல ோறா , அகேரிக் ா 

இந்தியாவுடன் முழுலேயாை ராணு ம் சாரா ஒத்துலழப்லப  ழங்  ஏற்றுக்க ாண்டது.  

இந்த ஒப்பந்தோைது, இந்தியா “ராணு ம் சாராத” என்று அலடயாளப்படுத்திய அணுக் ரு உலை 

அலேப்பு லள, நிரந்தரப் பாது ாப்பு என்ற ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ல த்து விட்டு, பிரச்சலைக்குரிய 

தள ாடங் ள் ேற்றும் கதாழில் நுட்பங் லள, குறிப்பா  ராணு ம் சாரா அணுக் ரு கசறிவூட்டல் பணி ள் 

உள்ளிட்ட, ேற்றும் ேறுசுழற்சி கசய்யும் சாதைங் லள, இந்த சர் மதச அணு ஆற்றல் மு லே ளின் 

பாது ாப்பு  ரம்பின் கீழ்  ரு லதக் கூட கசய்யாேல் விதிவிைக்கு கபறும்படியா  கசய்து விட்டது.  

2008ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர் ோதம் 1ஆம் மததி அன்று, ராணு ம் சாரா அணு உலை எரிகபாருள் ேற்றும் 

கதாழிைநுட்பத்லத பரிோறிக் க ாள் து ஆகியல  உள்ளடங்கிய ஒப்பந்தத்திற்கு அகேரிக்  மேைல  

“கசைட்” ஒப்புதல் அளித்தது. 

கபாதுச்சட்டம் 480 கீழ் 1954ஆம் ஆண்டு ம ளாண் உற்பத்திப் கபாருள் லள இந்தியாவிற்கு 

 ழங்கு தற்கு ஐந்து ஒப்பந்தங் ள் இந்தி-அகேரிக் ா இலடமய ல ழுத்தாைது. 

 

இந்திய-அகேரிக் ா உறவு ளின்  ாை  ரிலச 

ஆண்டு முக்கியோை நி ழ்வு ள் 

1949 பிரதேர் மநரு அகேரிக்  ஐக்கிய நாடு ள் கசல்லுதல் 

1978 அகேரிக்  அதிபர்  ார்ட்டர் இந்தியாவிற்கு  ருல  தருதல் 

1991 கபாருளாதார சீர்த்திருத்தம் 

1998 இந்தியா அணு ஆயுத மசாதலை கசய்தல், அகேரிக் ா இந்தியா மீது கபாருளாதார தலட 

விதித்தல் 

2000 கிளிண்டன்  ருல , உறவு ள்  லுப்படுதல் 

2001 அகேரிக் ா, இந்தியா மீதாை கபாருளாதார தலட லள நீக்குதல் 

2005 ஆற்றல் பாது ாப்பு மபச்சு ார்த்லத 

2005 இந்தியா, அகேரிக் ா புதிய ராணு   ட்டலேப்பில் ல கயழுத்திடுதல் 

2005 அணு ஒப்பந்தம் 

2010 கபாருளாதார ேற்றும் நிதி ஒத்துலழப்பு 

2010 இந்தியா, அகேரிக் ா பாது ாப்பு முதல் மபச்சு ார்த்லத து ங்குதல் 

2010 ஐ.நா பாது ாப்பு சலபயில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பிைராகும் இந்தியாவின் முயற்சிக்கு ஓபாோ 

ஆதரவு 
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2011 அகேரிக் ா, இந்தியா  லைதளப் பாது ாப்பு ஒப்பந்தம் ல கயழுத்திடல் 

2015 ஓபாோ இந்தியாவிற்கு இரண்டா தா  முலறயா   ருதல் ேற்றும் உறல  மேம்படுத்துதல் 

2016 இந்தியா ஒரு முக்கியோை ராணு  கூட்டாளியா  ஒபாோ அங்கீ ரித்தல் 

2019 இந்தியாவின் சிறப்பு  ர்த்த  தகுதிலய டிரம்ப் முடிவுக்கு க ாண்டு  ந்தார். 

  

எஸ் (S)-400  ான் ழி பாது ாப்பு முலறக் ாை  ர்த்த  ஏற்பாடு: முன்ைதா  இந்தியாவும்-ரஷ்யாவும், 

எஸ்-400  ான் ழி பாது ாப்பு ஏற்பாட்டிற் ாை (Air Defence Sysstem) 5.2 பில்லியன் டாைர் ேதிப்பிைாை 

 ர்த்த த்திற்கு ல கயழுத்திட்டை. இந்த  ான்பாது ாப்பு ஏற்பாடாைது 2020ஆம் ஆண்டிற்குள் 

 ழங் ப்பட்டுவிடும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. எஸ்-400 டிலரயம்ஃப் (Triumph) என்பது மேம்பட்ட 

தலரயில் இருந்து  ானிற்கு கசன்று தாக்கும் ஏவு லண அலேப்பு முலற ஆகும். இதலை உரு ாக்கியது 

“அல்ோஸ் ஆன்மட” என்ற ரஷ்ய அரசு நிறு ைோகும். இது எதிரி நாட்டு மபார் விோைத்லத ேற்றும் 

 ண்டம் தாவும் ஏவு லண லள தாக்கி அழிக் க்கூடியது. இதன் தாக்கும் திறன் 250 கிமைா மீட்டர் 

கதாலைவு ஆகும். மேலும், இதன் சிறப்பு தாக்கும் திறலை 400 கிமைா மீட்டர் தூரம்  லர அதி ப்படுத்த 

முடியும். 

 ாஸ்ம ாட ாோ எனும் மபார்ச்சுகீசிய ோலுமி 1498-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கும்-ஐமராப்பாவிற்கும் 

இலடமயயாை  டல்  ழிலய  ண்டறிந்தார். அது இந்தியாவில் ஐமராப்பாவுக்கிலடமய மநரடி 

 ர்த்த த்லத கதாடங்கி ல த்தது. 

ப்கரக்சிட் (பிரிட்டன் க ளிமயற்றம்): ஒரு ோதக் ாை அலேதிப் மபச்சு  ார்த்லதக்கு பிறகு, இங்கிைாந்தும் 

ஐமராப்பிய ஒன்றியமும் பிரசல்ஸ் உச்சிோநாட்டில் பிரிட்டனின் க ளிமயறும் முடிவிலை 

ஏற்றுக்க ாண்டன்.  

ப்கரக்சிட்: ப்கரக்சிட் என்ற பதோைது “பிரிட்டன்” க ளிமயறு லதக் குறிப்பதற் ாை  ார்த்லதயாகும். 

ப்கரக்சிட் என்பது இங்கிைாந்து (UK) ஆைது ஐமராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து (EU) க ளிமயறு தாகும். இது 

2016-ஆம் ஆண்டு, ஜீன் ோதம் 23ஆம் மததி நலடகபற்ற கபாது  ாக்க டுப்பில் 51.9%  ாக்குப்பதிவு, 

ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரிட்டன் க ளிமயறு தற்கு சாத ோ  பதி ாைது. லிஸ்பன் 

உடன்படிக்ல யின் 50- து சட்ட உறுப்பாைது. முன்ல த்த இரண்டு ஆண்டு  ாைக்க டு நி ழ்வு முலற 

ோர்ச் 29, 2019ஆம் ஆண்டு இங்கிைாந்து க ளிமயறு துடன் முடி லடகிறது. ோர்ச் 21, 2019ஆம் ஆண்டு 

ஐமராப்பிய ஒன்றிய சலப, இங்கிைாந்தின் ம ாரிக்ல லய ஏற்று, க ளிமயறும் க டுல  ஏப்ரல் 12, 2019 

 லர நீட்டிக்  ஒத்துக்க ாண்டது. 

இைத்தீன் அகேரிக் ா ேற்றும்  ரீபியன் நாடு ள் அலேப்பில் உள்ள நாடு ளின் பட்டியல்-40:  

இைத்தீன் அகேரிக் ா என்பது கபாது ா  கதன் அகேரிக்   ண்டத்தில் அலேந்துள்ள அலைத்து நாடு ள் 

ேற்றும் இதன் கூட கேக்சிம ா, ேத்திய அகேரிக் ா, ேற்றும்  ரீபியன் தீவு ள் ஆகியல  க ாண்டல  

என்று புரிந்து க ாள்ளப்பட்டை. 

அர்கஜன்டிைா, கபாலிவியா, பிமரசில், சிலி, க ாைம்பியா, ம ாஸ்மடாரி ா, கியூபா, கடாமினி ள் குடியரசு, 

ஈகு டார், எல் சல் மடார், பிகரஞ்சு,  யாைா,  ாடிமயாப், க ௌத்தோைா, லஹதி, மஹான்டுராஸ், 

கேக்சிம ா, நிக் ாரகும ா, பைாோை, பராகும , கபரு, பியூர்மடாரிக்ம ா, கசயிண்ட் பார்தமைாமி, கசயிண்ட் 

ோர்டின், கசயிண்ட் பியரி, மிக்கியூைான், உருகும  ேற்றும் க னிசுைா மபான்றல  ளும். 

 ரீபியன் நாடு ள்: ஆன்டிகு ா ேற்றும் கபர்முடா, ப ாோஸ், பார்படாஸ், கியூபா, கடாமினி ா, கடாமினிக் ன் 

குடியரசு, கிமரைடா, லஹதி, ஜலேக் ா, கசயின்ட் கீட்ஸ் ேற்றும் கநவீஸ், கசயின்ட் லூசியா, கசயின்ட் 

வின்சன்ட் ேற்றும் கிகரைாடின்ஸ், டிரினிடாட் ேற்றும் கடாபாம ா மபான்றல  ள் ஆகும்.  

நான்கு தரப்பு பாது ாப்பு மபச்சு ார்த்லத (QUAD): இந்மதா-பசிபிக் பகுதியில் சீைாவின் ஆதிக் த்லத 

எதிர்க ாள் தற் ா , இந்தியா, அகேரிக் ா, ேற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடு ள் அலேப்புசாரா  ழிமுலற 

மூைம் இலணந்து கூட்டா  கசயல்படு து எை விளக் ேளிக் ப்படு து. இந்த நான்கு தரப்பு பாது ாப்பு 

மபச்சு ார்த்லத “கு ாட்” (QUAD) எனும்  ருத்தாைது உண்லேயில் ஜப்பான் பிரதேர் ஷின்மஷா 
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அமபலசச் சாரும். இது 2007ஆம் ஆண்டு நலடமுலறக்கு  ந்தது ேற்றும் 2017ஆம் ஆண்டில் ேறு ஆய்வு 

கசய்யப்பட்டது. 

ஆசிய ேறு உறுதி து க் ச் சட்டம் (ARIA): இதன் மநாக் ம் இந்திய-பசிபிக் பகுதியில் அகேரிக் ாவின் 

ராணு  பாது ாப்பு, இதன் கபாருளாதார நைன் அதன் ேதிப்பு லள ஏற்படுத்த ம ண்டும் என்ற 

பன்மு த்தன்லே. இந்த புதிய சட்டோைது, கதன் சீைா  டல் பகுதியில் சீைா கசய்து ரும் சட்ட விமராதக் 

 ட்டுோைம் ேற்றும் கசயற்ல யா  ராணு ேயோக் ல் ேற்றும் அச்சுறுத்தும் கபாருளாதார 

நட டிக்ல  ளுக்கு எதிரா  நட டிக்ல  எடுக்  அதி ாரம் அளிக்கிறது. ஆசிய ேறு உறுதி து க் ச் சட்டம் 

(ARIA) என்பது இந்திய-அகேரிக் ா இலடமயயாை மி  அ சியோை யுத்த தந்திர ரீதியிைாை நட்புறல  

அங்கீ ரித்தல் ேற்றும் இந்திய பசிபிக் பகுதியில் அலேதி ேற்றும் பாது ாப்லப உக்குவிப்பது ேற்றும் இரு 

நாடு ளுக்கு இலடமய தூதர , கபாருளாதார ேற்றும் பாது ாப்பிற்கு அலழப்பு விடுத்தல் ஆகும். சிறிது 

 ாைத்திற்கு முன்பு அகேரிக் ா முக்கியத்து ம்  ாய்ந்த பசிபிக் பகுதி தலைலேலய (PACOM) இந்திய-

பசிபிக் தலைலே (COMMAND) பகுதி எை கபயர் ோற்றம் கசய்தது. இது அகேரிக்  அரசாங் ம், கிழக்கு 

ஆசியா ேற்றும் இந்திய கபருங் டல் பகுதியில் தனித்து மபாடும் பகுதியாகிறது. ேற்றும் இந்திய மபார்திறன் 

சார்ந்த திட்டமிடலில் ஒரு முக்கிய கூட்டாளியாகும். அகேரிக் ா தன்னுலடய இந்திய-பசிபிக் பகுதிக்கு 

கபாருளாதாரத் தூணா  இருப்பதற் ா  இந்திய-பசிபிக் அலேப்லப நிறுவியது. 

கிட்டத்தட்ட 31 மில்லியன் இந்திய பிறப்பு அல்ைது அதன்  ழித்மதான்றல் ள், புைம்கபயர்ந்த இந்தியர் ளா  

உை ம் முழு தும் உள்ளைர். அ ர் ளுள், 3.1 மில்லியனில், 10 சதவீதம் மபர் அகேரிக் ாவில்  ாழும் 

அகேரிக்  இந்தியர் ள் ஆ ர். அகேரிக்   ாழ்புைம் கபயர்ந்த இந்தியர் ள், இந்தியாவின் கபாருளாதார 

அரசியல் ேற்றும் சமூ  மேம்பாடடிற்கு பங் ளிப்பதற்கு மி  இன்றியலேயாத ஆதாரோ  விளங்குகிறார் ள். 

உை ம் முழு தும் தமிழர் ளின் நிலை:  

1. தமிழ் அலு ல் கோழி ளா  உள்ள நாடு ள் சிங் ப்பூர், இைங்ல  ஆகும்.  

2. தமிழ் சிறுபான்லே கோழியா  உள்ள நாடு ள்  ைடா, ேமைசியா, கோரிஷியஸ், கசஷல்ஸ், கதன் 

ஆப்பிரிக் ா, ரியூனியன் ேற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியல யாகும். 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. இந்தியா நிறு ை உறுப்பிைரா  இருப்பது 

(அ) ஐக்கிய நாடு ள் அல  (ஆ) ஆசியான் (இ) OAC (ஈ) ஒகபக் (OPEC) 

2. 2010இல் இந்திய-ரஷ்யா இலடமய ல கயழுத்திடப்பட்ட உடன்படிக்ல  

(அ) அலேதி, நட்புறவு ேற்றும் ஒத்துலழப்பிற் ாை உடன்படிக்ல  

(ஆ) நட்புறவுக் ாை புதிய உடன்படிக்ல  

(இ) மபார்திறன் சார்ந்த ஒத்துலழப்பு பிர டைம் 

(ஈ) தனி ேற்றும் முன்னுரிலே ஒத்துலழப்பு 

3. 1962ஆம் ஆண்டு மபார் நலடகபற்றது இரு நாடு ளுக்கிலடமயயாை 

(அ) இந்திய-சீைா (ஆ) இந்திய-ரஷ்யா (இ) இந்திய-இைங்ல  (ஈ) இந்திய-பாகிஸ்தான் 

4. ஆப்பிரிக் ாவின் இந்திய-ஜப்பான் கூட்டு ஒத்துலழப்பிற்கு கபயர் என்ை? 

(அ) இந்திய-ஆப்பிரிக் ா அலேப்பு உச்சி ோநாடு (ஆ) அணிமசரா இயக் ம் 

(இ) ஆசிய-ஆப்பிரிக் ா  ளர்ச்சி பாலத (ஈ) ஆசியான்-ஆப்பிரிக் ா மதசங் ளின் ோநாடு 

5. சார்க் சாசைம் ல கயழுத்திடப்பட்ட ந ரம் எது? 

(அ) புது தில்லி (ஆ) க ாழும்பு (இ) இஸ்ைாேபாத் (ஈ) டக் ா 

6. பஞ்சசீைக் க ாள்ல யிலை ஏற்றுக்க ாண்ட நாடு ள் 
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(அ) இந்தியா-சீைா (ஆ) இந்தியா-பாகிஸ்தான் (இ) இந்தியா-இைங்ல  (ஈ) இல  அலைத்தும் 

7. அணிமசரா இயக் த்லத முன்கோழந்த ர் யார்? 

(அ) மநரு (ஆ) டிட்டு (இ) நாசிர் (ஈ) இல  அலைத்தும் 

8. 123 உடன்படிக்ல யில் ல கயழுத்திட்ட நாடு ள் 

(அ) இந்திய-ரஷ்யா (ஆ) இந்திய-அகேரிக் ா (இ) இந்திய-பாகிஸ்தான் (ஈ) இல  அலைத்தும் 

9. கீழ்க் ண்ட ற்லற கபாருத்து : 

1. எஸ்.சி.ஓ (SCO) - அ. 2015 

2. சார்க் - ஆ. 2001 

3. புதிய  ளர்ச்சி  ங்கி (NDB) - இ. 1985 

4. பிர ாசிய பாரதிய தி ாஸ் - ஈ. 2003 

(அ) அ இ அ ஈ  

(ஆ) ஆ ஈ அ இ  

(இ) இ ஆ அ ஈ  

(ஈ) அ ஈ ஆ இ 

10. பின் ரு ை ற்லற  ருது : 

1. கதற் ாசிய ேக் ள் நைம் மபணுதல் ேற்றும் அ ர்தம்  ாழ்க்ல த் தரம் மேம்பாடு 

2 கதற் ாசிய நாடு ள் ேத்தியில் கூட்டுத் தற்சார்பிலை ஊக்குவித்தல் ேற்றும் பைப்படுத்துதல் 

3. கபாது நைன்  ாணப்படும் வி  ாரங் ளில் பன்ைாட்டு அலேப்பு ளில் தேக் ள் ஒத்துலழப்படன் 

கசயல்படு லதப் பைப்படுத்துதல் 

மேற்கூறப்பட்டுள்ள கூற்று ளில் சார்க் சாசைத்தில் இடம்கபற்றுள்ள முக்கிய பகுதி எது? 

(அ) 1 ேட்டும் சரி (ஆ) 2 ேட்டும் சரி (இ) 1 ேற்றும் 3 சரி (ஈ) 1, 2 ேற்றும் 3 சரி 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (ஆ) ஆசியான் 2. (இ) மபார்திறன் சார்ந்த ஒத்துலழப்பு பிர டைம் 3. (அ) இந்திய-சீைா 4. (இ) ஆசிய-

ஆப்பிரிக் ா  ளர்ச்சி பாலத 5. (ஈ) டக் ா 6. (அ) இந்தியா-சீைா 7. (ஈ) இல  அலைத்தும் 8. (ஆ) இந்திய-

அகேரிக் ா 9. (அ) அ இ அ ஈ 10. (ஈ) 1, 2 ேற்றும் 3 சரி  

 

அைகு 10 - இந்தியாவும் அண்லட நாடு ளும் 

2005ஆம் ஆண்டு, இந்தியா சார்க் ேண்டை அலேப்பில், ஆப் ானிஸ்தான், உறுப்பிைரா  மசர் தற்கு  ழி 

கோழிந்தது. 2007ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 3ஆம் மததி ஆப் ானிஸ்தான் உறுப்பிைரா  இலணந்தது. 

ஆப் ானிஸ்தானில் இந்திய  ளர்ச்சி திட்டங் ள்:  

ஸ்மடார் அரண்ேலைலய அமத ந ரத்தில் மீட்கடடுப்பது.  

ஹபீபியா உயர்நிலை பள்ளிலய தலைந ரத்தில்  ட்டு து. அதற்குண்டாை நிதி உதவி அளிப்பது.  

ஆப் ான் மதசிய வி சாய அறிவியல் ேற்றும் கதாழில்நுட்ப பல் லைக் ழ த்லத  ாந்தஹாரில் நிறுவு தில் 

நிதியளிப்பது.  
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 ாபூலில் சிம்ட்டாைா துலண மின் நிலையம் அலேப்பது.  

 ாந்தஹாரில் கிரிக்க ட் லேதாைம் அலேப்பது. ஆப் ானின் கிரிக்க ட் வீரர்க் ள், இந்திய லேதாைத்லத 

தங் ளின் கசாந்த லேதாைோ  நிலைக்  ல ப்பது.  

 ாந்தஹாரில் குளிர்சாதை கிடங்ல  உரு ாக்கு து.  

கதாலைமபசி த  ல் பரிோற்ற அலு ை ங் லள நியமிப்பது. மதசிய கதாலை ாட்சி  லைத்தளங் லள 

உரு ாக்கு து.  

சிை ேண்டைங் ளில் குழாய் கிணறு லள மதாண்டு து.  

இந்தியா, மபருந்து ள், கஹலி ாப்டர் ள் ேற்றும் அ சர ஊர்தி லளயும் இை சோ  அளித்துள்ளது. 

தாலிபன் ஆட்சிக்  ாைத்தில் 1999இல் பாகிஸ்தான் தீவிர ாதி ள் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விோைம் IC 814-

ஐ  டத்தி, ஆப் ானிஸதாைத்தில்,  ந்தஹாருக்கு க ாண்டு கசன்றைர். 

சிம்ைா ஒப்பந்தம் (1972): இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானிற்குோை அலேதி உடன்படிக்ல  1972, ஜீலை 2ம் 

நாளன்று ஹிோச்சை பிரமதசத்தின் தலைந ரோை சிம்ைாவில் ல கயழுத்தாைது. 1971இல் நலடகபற்ற 

பங் ளாமதஷின் சுதந்திரப் மபாரின் கதாடர்ச்சியா  இந்நி ழ்வு நடந்தது. பங் ளாமதஷ் முன்பு கிழக்கு 

பாகிஸ்தாைா , பாகிஸ்தானின் ஒரு அங் ோ  இருந்தது. இந்திய-பங் ளாமதஷின் கூட்டணி நாடா  

மசர்ந்து, அப்மபாது இந்திய-பாகிஸ்தான் மபாரா  1971இல் அறிவிக் ப் கபற்றது. இரு நாட்டு 

அரசாங் ங் ளும் தங் ளின் நாடாளுேன்றங் ளின் துலணமயாடு ஒப்புதல் கபற்றை. இவ்க ாப்பந்தம் 

பாகிஸ்தான் அதிபர் சுல்பி ர் அலி பூட்மடா ேற்றும் இந்திய பிரதேர் இந்திரா  ாந்தியாலும் 

ல கயழுத்திடப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூைம் பங் ளாமதஷ் தூதர  உறவு மேற்க ாள் தற்கு ஏது ா  

பாகிஸ்தான் ல கயழுத்திட்டது. 

370- து உறுப்லப திரும்பப்கபறல்: 2019 ஆ ஸ்ட் 5, அன்று இந்திய குடியரசுத்தலை ர் உறுப்பு 

(370(1)க்கு (ஜம்மு ேற்றும்  ாஷ்மீர் கதாடர்பா ) ஒப்புதல் அளித்தார். இதன்படி, உறுப்பு 370-ன் கீழ் உள்ள 

அலைத்து சலுல  ளும் திரும்பப் கபறப்பட்டது. ஆைாலும், விதி 370(1)ன் கீமழ சிை திருத்தங் ள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திருத்தங் ளின் கீழ், இந்திய அரசலேப்பின் அலைத்து விதி ளும் ஜம்மு 

ேற்றும்  ாஷ்மீர் ோநிைத்திற்கு கபாருந்துோறு ோற்றப்பட்டுள்ளது. 

துல்லியத் தாக்குதல்: துல்லியத் தாக்குதல் - பாகிஸ்தான் அடுக் டுக் ாை தாக்குதல் ளுக்கு பதிைடி 

க ாடுக்கும்  ல யில் இந்தியாவின் குலறந்த பாதிப்புள்ள கசயல்முலற திட்டமே “துல்லியத் தாக்குதல்” 

எை அலழக் ப்படுகிறது. இவ் ல  தாக்குதல் குறிப்பிட்ட இராணு  தள ாடங் லள குறில ப்பது. 

குடிலே பகுதி ளுக்கு குலறந்த மசதாரத்லத அளிப்பது. குலறந்த அல்ைது ேனித மசதமில்ைாத 

தாக்குதல் ள். 

 ாை ரிலச இந்திய-பாகிஸ்தான் உறவு ள்; 

ஆண்டு முக்கியோை நி ழ்வு ள் 

1947 பிரிட்டன் பிரிவிலை க ாள்ல யின்  ாயிைா  இந்தியால யும் பாகிஸ்தாலையும் முலறமய 

ஆ ஸ்ட் 15, 14 மததி ளில் ேதசார்பற்ற நாடு ளா  விடுதலை அளித்து 

 ாைனியாதிக் த்திலிருந்து விைக்கியது 

1947-

48 

இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பாகிஸ்தானின் பழங்குடியிைர் ஆரம்பித்த தாக்குதைால், முதல் 

மபாலர சந்திக்  மநரிட்டது 

1954 ஜம்மு- ாஷ்மீர் ோநிைம் இந்தியாவுடன் இலண தற்கு உண்டாை ஒப்புதல், ோநிை சாசைச் 

சட்ட குழுவின் மூைோ  நிலறம ற்றப்பட்டது. 

1963 1962 இந்திய-சீைப்மபாலர கதாடர்ந்து  ாஷ்மீர் பிரச்சிலை கதாடர்பா  இந்தியாவின் 

சு ரன்-சிங்கிற்கும், பாகிஸ்தானின் சுல்பி ர் அல் பூட்மடாவும் மபச்சு ார்த்லதயில் 

ஈடுபட்டைர். 
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1964  1963 மபச்சு ார்த்லத மதால்வி அலடந்ததால் பாகிஸ்தான்  ாஷ்மீர் பிரச்சிலைலய ஐ.நா-வில் 

முலறயிட்டது. 

1965 இந்தியா, பாகிஸ்தான் இரண்டா து மபார் 

1966  1966, ஜை ரி 10 நாளன்று இந்திய பிரதேர் ைால்ப தூர் சாஸ்திரியும், பாகிஸ்தான் அதிபர் 

அயூப் ானும் தாஷ் ண்ட் ஒப்பந்ததத்தில் ல கயழுத்திட்டு கபாருளாதார ேற்றும் உறவு லள 

மீட்பதற்கு உறுதி க ாண்டைர் 

1971 மூன்றா து முலறயா  இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் கிழக்கு பாகிஸ்தான் பிரச்சலைக் ா  

மபாரில் ஈடுபட்டைர் 

1972 பாகிஸ்தான் பிரதேர் சுல்பி ர் அலி பூட்மடாவும், இந்திய பிரதேர் இந்திரா  ாந்தியும் சிம்ைாவில் 

ஒப்பந்ததத்தில் ல கயழுத்திட்டைர் 

1974  ாஷ்மீர் சட்டசலப, அம்ோநிைத்லத இந்தியாவின் ஒரு பகுதியா  உறுதியளித்தது. 

பாகிஸ்தான் இலத எதிர்த்தது 

1988 இரு நாடு ளும் தங் ளது அணு ஆயுத தளங் லள தாக் ாேல் இருப்பதற்கு உறுதியளித்து 

க ாண்டை 

1989  ாஷ்மீரில் ஆயுத எதிர்ப்புக்கு நட டிக்ல  ள் கதாடங்கியது 

1992 ரசாயை ஆயுதங் லள தலட கசய் தற்கு இரு நாடு ளும் கூட்டு பிர டைத்தில் 

ல கயழுத்திட்டை. 

1998 கபாக்ரானில் இந்தியா ஐந்து அணு ஆயுத மசாதலை லள மேற்க ாண்டது. இலத எதிர்த்து 

பாகிஸ்தான் சால  குன்று ளில் ஆறு அணு ஆயுத மசாதல லள நடத்தியது. 

1999 இந்திய பிரதேர்  ாஜ்பாயும், பாகிஸ்தான் பிரதேர் ந ாஸ் கஷரீப்பும் ைாகூரில் சந்தித்தைர் 

2001 38 நபர் ள்  ாஷ்மீர் சட்ட சலப அரும  க ால்ைப்பட்டலத கதாடர்ந்து எல்லைக்ம ாட்டில் 

பதட்டம் அதி ோகியது 

2007 பிப்ர ரி 18-ல் இந்திய-பாகிஸ்தான் இலடமயயாை ரயில் பானிப்பட்ட அரும  (கடல்லிக்கு 

 டக்கு) குண்டு ல த்து த ர்க் ப்பட்டதில் 68 மபர் உயிரிழந்தைர் 

2012 ந ம்பரில் பாகிஸ்தான் குடிே ைாை  சாப் தூக்கிலிடப்பட்டார். மும்லப தாக்குதலின் 

தீவிர ாதியாை இ ர் சம்ப ம் நடந்து நான்கு ஆண்டு ளுக்கு பின்ைால் தூக்கிலிடப்பட்டார் 

2016 பாகிஸ்தான் நிர் ா   ாஷ்மீரில் கசப்டம்பர் ோதம் இந்தியாவில் துல்லியத் தாக்குதலை 

மேற்க ாண்டது 

2019 பிப்ர ரி 26இல் இந்தியா, பாகிஸ்தானின் கஜய்ஷ்-இ-மு ேது குழுவின் தீவிர ாத 

மு ாம் லள  ான் ழி தாக்குதல் நடத்தி கபரும் மசதத்லத ஏற்படுத்தியது. 

 

கிளர்ச்சியாளர் தாக்குதலின் பட்டியல்: 

ஜம்மு- ாஷ்மீரின் சட்ட சலபயில் தாக்குதல்: 2001, அக்மடாபர் 1, அன்று சட்டசலபயின் அரும   ார் குண்டு 

க டித்ததில் 27 நபர் ள் உயிரிழந்தைர். இதற்கு  ாஷ்மீர் பிரிவிலை ாதி ள் குற்றம் சாட்டப்பட்டைர். 

இந்திய நாடாளுேன்ற தாக்குதல் டிசம்பர் 2001-க்கு நி ரா  நலடகபற்ற தாக்குதல் மபான்றதாகும்.  

அப்துல் ஹானி படுக ாலை: அலைத்து  ட்சி ஹீரியத் தலை ர் அப்துல் ஹானி அலடயாளம் கதரியாத 

நபர் ளால் ஸ்ரீந ரில் படுக ாலை கசய்யப்பட்டார். படுக ாலையின் கதாடர்ச்சியா  இந்திய ராணு த்லத 

எதிர்த்து அம்ோநிைம் முழு தும் மபாராட்டம் ேற்றும்  ண்டக் கூட்டம் நடத்திைார். மபாதுோை பாது ாப்பு 

அ ருக்கு தரப்படவில்லை என்பமத ேக் ளின் ஆதங் ோ   ாரணம் கூறப்பட்டது. 

2008 மும்லப தாக்குதல்(26/11): ந ம்பர் 2008இல் ைஷ் ர்-இ-கதாய்பாவின் பத்து உறுப்பிைர் ள் 12 

இடங் ளில் துப்பாக்கி சூடு ேற்றும் குண்டு ல த்தல் நி ழ்வு லள நான்கு நாட் ளா  அரங்ம ற்றிைர். 
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உை  அரங்ல மய அதிரல த்த இக்ம ார சம்ப ம் 26 ந ம்பரில் கதாடங்கி 29 ந ம்பரில் 

முற்றுப்கபற்றது. இச்சம்ப த்தில் 174 நபர் ள் உயிரிழந்தைர், 300 நபர் ள் படு ாயமுற்றைர். தாக்குதல் 

நடத்திய 9 தீவிர ாதி ளும் இறந்த ர் ளின் உள்ளடக் ம். 

2016 யூரி தாக்குதல்: ஜம்மு ேற்றும்  ாஷ்மீர் பகுதியில் உள்ள யூரியில் 18 கசப்டம்பர் 2016 அன்று நடந்த 

பயங் ர தாக்குதலில் 18 நபர் ள் படுக ாலை கசய்யப்பட்டமதாடு, 20 நபர் ள் படு ாயேலடந்தைர்.  டந்த 

20 ஆண்டு ளில் நலடகபற்ற பல்ம று தாக்குதல் ளில், யூரி தாக்குதல்  டுலேயாை விலளல  

ஏற்படுத்தியதா க்  ருதப்படுகிறது. 

2019 புல் ாோ தாக்குதல்: 2019 பிப்ர ரி 14 அன்று  ாஷ்மீரில் புல் ாோ ோ ட்டத்தில் ராணு ப் பலட 

 ா ைங் ள், தற்க ாலை தீவிர ாதிய  ா ைம் மோதியதில் அவ்விடத்திமைமய 38 ேத்திய ரிசர்வ் 

மபாலீஸ் பலடயிைர் படுக ாலை கசய்யப்பட்டைர். மதசிய கநடுஞ்சாலையில் நடந்த இக்ம ாரச் சம்ப த்தில் 

பயங் ர ாதியும் க ால்ைப்பட்டார். பாகிஸ்தானின் இஸ்ைாமிய தீவிர ாத குழு ாை கஜய்ஷ்-இ-மு ேது 

நி ழ்வுக்கு கபாறுப்மபற்றது. 

பங் ளாமதஷ் உடன்  ரைாற்று ரீதியாை உறவு முலறக்கு அடித்தளோ  1947-க்கு முன்பா  அலேந்த 

இந்தியாவின் நிைப்பரப்பில் பார்க் ைாம். இரு நாட்டு ேக் ளின்  ைாச்சாரம், ேதம் ேற்றும் கோழி 

ஆகியல யிலடமய பல்ம று ஒற்றுலே லளக்  ாணைாம். இவ்விரு நாடு ளின் மதசிய கீதமும் 

 விஞர்”ரவீந்திரநாத் தாகூரால்” எழுதப்பட்டதாகும். பங் ளாமதஷின் உரு ாக் ம் இந்தியாவின் மூைோ  

என்பது கதற் ாசிய நாடு ளின் லேல் ள் சாதலையாகும். 

இந்திய-பங் ளாமதஷ் எல்லைக்ம ாடு: இந்திய-பங் ளாமதஷ் எல்லைக் ம ாடாைது 2,979 கி.மீ 

நீளத்லதயும், 1,116 கி.மீ ஆற்று  ழிலயயும் உள்ளடக்கியது. இவ்க ல்லை 54 ஆறு லளயும் 

உள்ளடக்கியது. பிரம்ேபுத்திரா உட்பட இந்தியாவின் மேற்கு  ங் ளாம், மே ாையா, மிமசாரம், அசாம் 

ேற்றும் திரிபுரா மபான்ற ோநிைங் ள் பங் ளாமதஷிடன் 4,096 கி.மீ எல்லைலய பகிர்ந்து 

 ாணப்படுகின்றை. திரிபுரா ேற்றும்  டகிழக்கு ோநிைங் ள், பங் ளாமதஷ், மியான்ேர், பூடான் ேற்றும் 

சீைா மபான்ற நாடு ளால் சூழப்பட்டும், ஒமர நிை ோர்க் ம் அசாம் ேற்றும் மேற்கு  ங் ளாம் மூைோ  

ேட்டுமே அலேந்துள்ளது. இதன் பிரதாை புள்ளியா  மேற்கு ங் ாளத்தின் சிலிகுரி அலேந்துள்ளது. 

இந்தியா ேற்றும் சீைா ஆகிய இரண்டும் மி  நீண்ட  ரைாற்று பின்ைணிக் க ாண்ட நா ரி ரீதியாை 

(Civilization) சக்தி ள் ஆகும். புத்த ோர்க் ோைது நூல்  டி த்திலும், பண்பாட்டு  டிவிலும் இந்தியாவில் 

இருந்து சீைா கசன்றது. பாஹியான், யு ான் சு ாங் மபான்ற ர் ள் பண்லடய இந்தியால  ஆய்வு கசய்ய 

 ந்த பு ழ்கபற்ற சீைப் பயணி ள் ஆ ர். 

நீண்ட உள்நட்டுப்மபார் 1949ஆம் ஆண்டில் முடி லடந்தவுடன், சீைாவில்  ம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியாைது 

நிறு ப்பட்டது. சீைா திகபத்லத என்றும் தைது ோ ாணோ   ருதியது ேற்றும் அதலை கசஞ்சீைத்துடன் 

இலணக்  முற்பட்டது.  ம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியாைது அதலை ஒரு தன்ைாட்சி ோ ாணோ  நடத்தியது. 

இலறயாண்லே அரசாகிய திகபத் மசாசலிச சீைாவுடன் இணக் ோ ச் கசல்ை முடியவில்லை. திகபத்திய 

பிரச்சிலை, குறிப்பா  திகபத்திய தலை ர் தைாய்ைாோ ேற்றும் அ ரது ேக் ளுக்கு பு லிடம்  ழங்கு து 

இந்த இரு நாடு ளுக்கும் இலடயிைாை பிளவுக்கு ஒரு  ாரணோ  இருந்தது 

ஆறு நாடு ள் அடங்கிய க ாழும்பு ோநாடு (டிசம்பர் 10, 1962): இந்திய-சீைா இலடமய கதாடரும் மபார் பற்றி 

மபசு து கதாடர்பா  சிறிோம ா பண்டாரா நாயக் ா கூட்டிய கூட்டம்தான் க ாழும்பு ோநாடு என்பதாகும். 

இது பர்ோ,  ம்மபாடியா, எகிப்து,  ாைா, ேற்றும் இந்மதாமைஷியா நாட்டுத் தலை ர் ள் அலை லரயும் 

ஒன்றா க் க ாண்டு  ந்து, இரண்டு நாடும் ஆசிய நாடு ளுக்கிலடமய உள்ள சிக் ல் லள தீர்க்  ஏற்பாடு 

கசய்தது. இந்தியா மபச்சு ார்த்லத லள து ங்கு தின் ஆரம்பத்தில் க ாழும்பு ோநாட்டின் 

ம ாட்பாடு லள அதன் ஆரம்பம் முதல் ம ாட்பாடு ரீதியா  ஏற்றுக்க ாண்டது. 

இைக்கூறு ள்: 1921-ஆம் ஆண்டின் ேக் ள்  ணக்க டுப்பின்படி இைங்ல யில் பத்து கபரிய இைங் ள் 

 ாணப்பட்டை. அ ற்றுள் மூன்று இைம் துலணப் பிரிவு ளா  அலேந்தை (இைங்ல  முன்பு சிமைான்) 

தலையாய இைங் ளா , 1.கீழ்நாடு ேற்றும்  ண்டய சிங் ளர் ள். 2.இைங்ல  ேற்றும் இந்திய தமிழர் ள். 

3.இைங்ல  ேற்றும் இந்திய மூர் ள், ஏலைய நான்கு இைங் ளா  பர் ர் ள், யூமரசியன்ஸ், ேமையர் ள் 
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ேற்றும் ம தாஸ்  ாழ்ந்து  ந்தார் ள். கபரு ாரியாை ேக் ள் கதால யில் சிங் ளர்க்ள மூன்றில் 

ஒருபகுதியா வும், புத்த இைத்லத சார்ந்த ரா வும் சிங் ள கோழிலய மபசக்கூடிய ரா வும் இருந்தைர். 

இைங்ல யின் தமிழர் ள் இந்துக் ளா வும், திராவிட கோழியாை தமிலழ மபசக்கூடிய ரா வும் 

 ாழ்ந்தார் ள். இஸ்ைாமியர் ள், தமிழ் ேற்றும் சிங் ள கோழிலய மபசக்கூடிய ர் ளா  இருந்தார் ள். 

மநரு-ஜான் க ாகடைா ாைா உடன்படிக்ல  1954: இந்த உடன்படிக்ல  இந்தியாவின் பிரதேர் மநரு 

ேற்றும் இைங் iயின் பிரதேர் க ாகடைா ாைா ஆகிய இரு ரும் மசர்ந்து ல கயழுத்திட்ட ஒப்பந்தம் ஆகும். 

(18 ஜை ரி, 1954) இந்த ஒப்பந்தேைாது இைங்ல யில்  சிக் க் கூடிய இந்திய பூர்வீ க்குடி ேக் ளின் 

நிலை ேற்றும் எதிர் ாைத்லத பற்றியது ஆகும். இம்ேக் ள் யா ரும் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங் த்தால் 

மதயிலை,  ாப்பி ேற்றும் மதங் ாய் மதட்டங் ளில் கூலி ம லை கசய் தற்கு அலழத்து  ரப்பட்டைர். இந்த 

ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்திய ேக் ள் இைங்ல யிலிருந்து கசாந்த நாடு திரும்பு தற்கு  ழி குப்பதாகும். 

ஆைாலும் பிரதேர் மநரு, இந்திய குடியுரிலேலய தாோ ம  முன் ந்து ம ாரும் ேக் ளுக்கு ேட்டுமே 

இச்சலுல லய அனுேதித்தார். இைங்ல  குடியுரிலே கபற தகுதியில்ைாத ேக் ள் அலை ருக்கும் இந்திய 

குடியுரிலேலய  ழங் ப்பட ம ண்டும் என்ற இைங்ல யின் ம ாரிக்ல லய இந்திய முற்றிலுோ  

நிரா ரித்துவிட்டது. 

ராஜீவ்-கஜய ர்த்தமை ஒப்பந்தம் (இந்தியா-இைங்ல  1987): இைங்ல  இைப்பிரச்சிலைலய 

தீர்ப்பதற் ாை இந்திய பிரதேர் ராஜீவ்  ாந்தி ேற்றும் இைங்ல  பிரதேர் கஜ.கஜய ர்த்தமை இலடமயயாை 

தூதர  ஒப்பந்தம்.  டக்கு ேற்றும் கிழக்குப் பகுதி லள உள்ளடக்கிய தன்ைாட்சி அலேப்பு (எங்கு தேழர் ள் 

கசறி ா  இருக்கிறார் மளா) உரு ாக் ப்படும். இந்திய மேற்பார்ல யாளர் ளின் முன்னிலையில் 

ோ ாண சலப ளுக் ாை மதர்தல் டிசம்பர் 31, 1987ஆம் ஆண்டிற்கு நடத்தி முடிக் ப்படும்.  டக்கு ேற்றும் 

கிழக்கு ோ ாணங் ளில் அ சர நிலையாைது நீக் ப்பட்டுள்ளது. தமிழ், சிங் ளம், ஆங்கிைம் ஆகியல  

இைங்ல யின் அலு ல் கோழியா  இருக்கும். இைங்ல  ராணு ம் ேற்றும் தமிழ் மபாராளி ளிலடமய 

பல லேலய நிறுத்து தற்கு இந்திய அலேதி  ாக்கும் பலடலய க ாண்டு ரப்பட்டது. இவ்ஒப்பந்தம் 

இைங்ல யில்  டுலேயா  எதிர்க் ப்பட்டது. க ாழும்பு விோை நிலையத்தில் அணி  குப்பு ேரியாலதயின் 

மபாது ராஜீவ்  ாந்திலய தாக் வும் முயற்சி நடந்தது.  

சாஸ்திரி-சிறிோம ா ஒப்பந்தம் 1964: திருேதி சிறிோம ா பண்டாரநாயக் ா இந்தியாவிற்கு 1964இல் 

 ருல  கசய்தார். நீண்ட மபச்சு ார்த்லதக்கு பிறகு பண்டார நாயக் ாவிற்கும் சாஸ்திரிக்கும் இலடமய 

ஒப்பந்தம் ல கயழுத்திடப்பட்டது. இதன் மூைம் 975000 குடியுரிலே அல்ைாத நபர் ள் பின் ரும் 

 ணக்கீட்லட கபாருத்து பிரிக் ப்படு ார் ள். 3 இைட்சம் ேக் ள் இைங்ல  குடியுரிலேலய கபறு தாகும். 

5 இைட்சம் 25 ஆயிரம் ேக் ள் இந்திய குடியுரிலேலய கபறு ார் ள். இ ர் ளுக்கு 15  ருடங் ள்  ாை 

அ  ாசம் க ாடுக் ப்பட்டு அதற்குள்ளா  இந்தியாவிற்கு  ருோறும் எஞ்சியுள்ள 1.50 ைட்சம் குடியுரிலே 

இல்ைாத நபர் ளின் நிலைலய பின் ரும்  ாைங் ளில் தீர்ோனிக் ைாம் என்றும் முடிவு கசய்யப்பட்டது. 

பிரதேர் மோடி அ ர் ள் “5டி” (5T) சூத்திரத்லதக் க ாண்டு  ந்துள்ளார். இந்திய-மநபாள உறவு ள் 

“பாரம்பரியம்,  ாணிபம், சுற்றுைா, கதாழில்நுட்பம் ேற்றும் மபாக்கு ரத்து” மபான்றல  ளால் 

நிர்ணயிக் ப்படும் என்று தைது மே 2018 பயணத்தின்மபாது கூறியுள்ளார். 

இரு கபரும் கபாருளாதார  ல்ைரசு ளாை இந்திய-சீைாவிற்கு கதற்ம  இேய ேலைப்பகுதியின் இலடயில் 

அலேந்துள்ள மநபாளம் இரண்டு நாடு ளுடைாை தனி முக்கியத்து ோை  ரைாற்று நட்பு உறவு லள 

க ாண்டுள்ளது. 

இந்திய-மநபாள அலேதி ேற்றும் நட்புறவுக் ாை உடன்படிக்ல  – 1950: 1950இல் மேற்க ாள்ளப்பட்ட 

அலேதி ேற்றும் நட்புறவு உடன்படிக்ல யாைது மநபாள அரசாங் த்திற்கும், இந்திய அரசாங் த்திற்கும் 

உை த்தின் ஒற்றுலேலய அடிப்பலடயா  ல த்து அண்லட நாடு ளுடன் உறுவுமுலறலய 

 லிலேப்படுத்தும் மநாக்  முலடயதாகும். இந்த உடன்படிக்ல  1950ஆம் ஆண்டு ஜீலை 31இல் மநபாள 

பிரதேர் ஷம்ஷர் ஜாங் ப தூர் ரணா, இந்திய தூது ர் சத்மராஷ ர் நாராயாணசிங் முன்னிலையில் 

ல கயழுத்திடப்பட்டது. இந்த உடன்படிக்ல யின்படி இருநாட்டு ேக் ளும் தங்குதலடயின்றி சுதந்திரோ  

இரு நாடு ளுக்கும் கசல் தற்கும், கபாருள் ள் ஏற்றுேதி-இறக்குேதி கசய் தற்கும், க ளியுறவுத்துலற 

விஷயங் ளிலும், பாது ாப்பு துலறயில் பரிோற்றங் ள் ஏற்பட ஏது ாை சூழல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
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நிைத்தால் சூழப்பட்ட (பூட்டப்பட்ட) இோைய மபரரசு, ஒரு ோற்று  ர்த்த ப் பாலதலயப் கபற்றது. ஆைால் 

அது உதவுோ? 

சீைா-மநபாளம் கசய்துக் க ாண்ட இடோற்று ேற்றும் மபாக்கு ரத்து ஒப்பந்தத்தின்படி மநபாள நாட்டு 

 ர்த்த ர் ள் ரயில், சாலை, துலற ேற்றும்  டல் துலறமு ங் லளப் பயன்படுத்திக் க ாள்ள முடியும். 

மநபாயத்தின் ைாரி ள், நீண்ட சரக்  ைாரி ள் ேற்றும் சிறியப் மபாக்கு ரத்துக்  ப்பல் ள் ஆகிய ற்றில் 

திகபத்தின் “சியாக்ட்மச” பகுதியிலிருந்து க ாண்டு  ர சீைா அனுேதியிளிக்கிறது. மநபாளம் சீைாவின் ஆறு 

மசாதலைச் சா டி லளப் பயன்படுத்திக் க ாள்ள முடியும்.  

சாலை  ழித்தலட: கதாலைவு ஒரு முக்கிய சிக் ைாகும் மநபாளத்திலிருந்து சீைத்துலறமு ம் 2000 

கி.மீக்கும் அப்பால் உள்ளது. சரியாை சாலை  சதி ேற்றும் சுங் ம் சார்ந்த உள் ட்டலேப்பு மபான்றல  

இல்ைாலே மநபாளத்தின் பக் ம் இருக்கும் மி ப் கபரிய ச ால் எை  ர்த்த ர் ள் கூறுகிறார் ள். 

1968-லிருந்து இந்தியாவுடைாை பூடானின் நட்பு க கு மநர்த்தியா   ளர்ந்து  ருகிறது. திம்புவில் 

இந்தியாவின் நிரந்த பிரதிநிதி பணியேர்த்தப்பட்ட பிறகு கூடுதைாை நட டிக்ல  ள் மேற்ம ாள்ளப்பட்டு 

 ருகின்றை. இதற்கு முன்பா  சிக்கிமிலிருந்த அரசியல் அதி ாரியின் மூைம் இந்திய உறவு ள் 

மேம்படுத்தப்பட்டது. 

இந்தியாவின் அணுகுமுலறயால், 1965இல் பூடான் க ாழும்பு திட்டத்திலும் 1969இல் உை  தபால் பணி 

குழுவிலும் மசர்ந்தது. இறுதியா  பூடான் உறுப்பிைரா தற்கு 1971இல் இந்தியா சிபாரிசு கசய்தது. 

அணிமசாரா இயக் த்துடைாை பூடானின் உறவு ளுக்கும் இந்தியா முயற்சி ள் மேற்க ாண்டது. 

பூடான்-1949ஆம் ஆண்டு: 

உள்நாட்டு வி  ாரங் ளில் 

தலையிடாேல் இருத்தல் 

உறுப்பு 2 க ளியுறவுக் க ாள்ல  இந்தியாவின்  ழி ாட்டுதலில் 

மேற்க ாள்ளப்பட ம ண்டும் 

பாது ாப்பு உறுப்பு 6 - இந்தியாவிற்கு எதிரா ப் மபா ாத லர, ஆயுதங் ள் 

இறக்குேதி கசய்துக் க ாள்ள அல்ைது இந்தியாவிற்கு ஏற்றுேதி கசய்துக் 

க ாள்ள எந்தத் தலடயும் இல்லை 

க ளியுறவு உறவு ள் உறுப்பு 2 

 

ஒட்டுகோத்த மதசிய ேகிழ்ச்சி: 1972இல் பூடானின் நான் ாம் ேன்ைராை ஜிக்மே சிங்ம   ாங்சுக் 

“ஒட்டுகோத்த மதசிய ேகிழ்ச்சி” என்ற  ருத்லத பிர டைம் கசய்தார். 

இந்தியாவிற்கும் மியான்ேருக்குோை (முன்பு பர்ோ) உறவு ளின்  ரைாறு 2500 ஆண்டு ள் 

க ாண்டதாகும். பர்மியர் ள் புத்தேதத்தின் கதாடர்பு ள் இந்தியால யும் மியான்ேலரயும் 

இலணந்துள்ளது என்று நம்புகிறார் ள் ஸ்ம த ான் பம ாடா என்கிற பு ழ்கபற்ற ர் கூற்றின்படி, 

ம ாவிலின் இதயப் பகுதி புத்தரின் முடி புலதந்த இடத்தில் உள்ளதா வும். ஆல  இரண்டு பர்ோ 

வியாபாரி ளுக்கு அன்பளிப்பா  அளிக் ப்பட்டதா வும் ஒரு நம்பிக்ல  உள்ளது. இந்த நம்பிக்ல யில் 

அமசா லர பர்ோவில் பம ாடா  ல   ட்டுோைத்லத நிறுவு தற்கு தூண்டியதா வும் புத்த ேதம் 

பரவு தற்கு  ாரணோ  இருந்ததா வும் கூறப்படுகிறது. 

இைக்கூறு ள்: பர்ோவின் பாது ாப்பு என்பது இந்தியாவின் பாது ாப்பு ஆகும். இதைால் இந்தியாவின் முழு 

  ைமும் எல்லையின் மீது இருந்தா  ம ண்டும். பர்ோல  பாது ாப்பலதவிட ம று எந்த ஒரு கசயலும் 

இந்தியாவிற்கு முக்கியமில்லை என்று கூறுகிறார் – K.M.பணிக் ர். 

ோைத்தீவு ளின் பிரதேர் அ ேது ஜகி 1974 இந்தியா  ந்ததுதான், அந்நாட்டின் முதல் அரசு முலற 

பயணோகும். 

ோைத்தீவு ஏன் இந்தியாவிற்கும் முக்கியோைது என்பதற் ாை 10  ாரணங் ள்: 
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1. ோைத்தீ ாைது இந்தியப் கபருங் டலில் ராணு  முக்கியத்து ம்  ாய்ந்த பகுதியில் அலேந்தும் 1200 

ம ாரல் தீவு லளக் க ாண்டதும், சீைா, ஜப்பான், இந்தியா ஆகிய நாடு ளுக்கு தலடயில்ைாேல் ஆற்றல் 

மதல லய அளித்து  ரும்  டல் ழி பாலதக்கு அடுத்தும் அலேந்துள்ளது.  

2. பத்து ஆண்டு ளுக்கு முன்ைதா  சீைா, தைது  டற்பலட  ப்பலை இந்திய கபருங் டலுக்கு ஏடன் 

 லளகுடாப் பகுதியில்  டற்க ால்லைக்கு எதிராை நட டிக்ல க்கு அனுப்பி ல த்தது. இந்த 

நிலையில்தான் ோைத்தீ ாைது நிலையாை  ளர்ச்சி கபற்று இப்கபாழுது சர் மதச புவியரசியலில் 

இதயோ  விளங்குகிறது.  

3. இந்தியப் கபருங் டல் பகுதியில் ஒரு இன்றியலேயாத கதற்கு ஆசியா சக்தியின் ஒரு 

 லைப்பின்ைைா  இருக்கும் ோைத்தீவுடன் இந்தியா இராணு ம் ேற்றும் பாது ாப்பு துலறயில் அதன் 

ஒத்துலழப்பு மதல யாகிறது.  

4. ோைத்தீவில் சீைாவின் கபருேளவிைாை கபாருளாதார இருப்பாைது. இந்தியாவிற்கு 

கபருங்குலறயாகும். அந்நாடு, 70% தைது  டனுக்கு சீைாவிற்கு  டன்பட்டுள்ளது. இந்தியால  

பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டது. தற்கபாழுதுள்ள அரசியல் கநருக் டியாைது இந்தியாவிற்கு சரியாை 

 ாய்ப்பளித்துள்ளது.  

5. கபரு ாரியாை ேக் ள் கதால  நஷீத்தின் எம்.டி.பி. (MDP)  ட்சிலய ஆதரிக்கிறார் ள். இக் ட்சியாைது 

இந்தியா முன்ைாள் அதிபர் யாமினுக்கு எதிரா  கசயல்பட விரும்புகிறது.  

6. சார்க் அலேப்பில், ோைத்தீவும் ஒரு உறுப்பிைர் நாடாகும். இது இப்பகுதியில் இநதியா தலைலே 

தாங்கு தற்கு ோைத்தீவு அதற்கு மி வும் முக்கியோகும். யூரி தாக்குதலுக்கு பிறகு, பாகிஸ்தானின் 

நடக்கும் சார்க் உச்சி ோநாட்லடப் புறக் ணிக்  ம ண்டும் என்று இந்தியாவின் அலழப்லப 

புறக் ணித்து  ரும் ஒமர சார்க் நாடு ோைத்தீம  ஆகும்.  

7. யாமின் ஆட்சியின் கீழ், தீவிர ாதப் மபாக்கு மி  ம  ோ  அதி ரித்தது. சிரியாவில் க ளிநாட்டு 

பலடயைரின் கபரும் பகுதியைர் ஒரு ர் ோைத்தீல  சார்ந்த ர் ளா  உள்ளைர். இந்தியாவுக்கு ம டு 

உண்டாக்கும். ஒரு இஸ்ைாமிய தீவிரத்லத தடுத்து நிறுத்து தில் த றிப்மபாை அண்லட நாடா  

இருக்கிறது. 

8. இந்தியாவும்-ோைத்தீவும் இை, கோழி,  ைாச்சாரம், ேதம் ேற்றும்  ணி  கதாடர்லபக் பகிர்ந்து 

க ாள்கின்றை. 1965ஆம் ஆண்டு ோைத்தீவு சுதந்திரம் அலடந்தவுடன் முதலில் அங்கீ ரித்த நாடு 

இந்தியா ாகும். பிறகு 1972ஆம் ஆண்டு “ோமை”யில் அதன் தூதர த்லத அலேத்துக் க ாண்டது.  

9. ோைத்தீவில் 25,000 இந்திய நாட்டிைர்  சிக்கிறார் ள் (இது இரண்டா து புைம் கபயர்ந்த சமு ம் 

ஆகும்) ஒவ்க ாரு ஆண்டும் ோைத்தீவு ள் கபறும் சுற்றுைாப் பயணி ளின் எண்ணிக்ல  6% 

பங்கிலைக் க ாண்டதாகும்.  

10. ோைத்தீவு நட்புணர்வுக்கு  ல்வி, ேருத்து  சிகிச்லச கபாழுதுமபாக்கு ேற்றும்  ர்த்த ம் ஆகிய ற்றிற்கு 

விரும்பி  ரு தற்கு இந்தியா உ ந்த நாடா  இருக்கிறது. க ளியுறவு அலேச்ச ோைது அதி  

எண்ணிக்ல யிைாை ோைத்தீவிைர் இந்தியாவில்  ல்வி ேற்றும் ேருத்து  சிகிச்லச 

மேற்க ாள் தற்கு நீண்ட  ாைத்திற்கு விசா நீடிப்லப மேலும் மேலும் நீட்டிக்  ம ண்டியுள்ளது. 

 

 ாக்டஸ் நட டிக்ல  ள் ோைத்தீல  இந்தியா  ாப்பாற்றியுள்ளது. 1988இல் 80-200 இைங்ல  தமிழ் 

மபாராளி ள் (PLOTE) அப்துல்ைா லுத்துபி என்கிற கதாழிைதிபரின் சூழ்ச்சியில் ோைத்தீல  மநாக்கி 

தாக்குதல் நடத்திைர். ோைத்தீவில் ஊடுருவிய பிறகு, அ ர் ள் தலைந ரோை “ோமை”வில் ஊடுருவி 

முக்கியோை பகுதி லள ஆக்கிரமித்தைர்.  

குடியரசுத்தலை ர் அப்துல்  யமின் ஆட்சிலய  லைப்பதற்கு முலைந்தைர். ஆைால்  யும். ோைத்தீவின் 

மதசியப் பாது ாப்பு பணி தலைலேயிடத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார்.  யும் பை நாடு ளுக்கு அதா து இந்தியா, 

பாகிஸ்தான் அகேரிக் ா, பிரிட்டன், ேமைசியா, இைங்ல  பிரச்சிலைலய விளக்கிைார். அகேரிக் ாவும், 

பிரிட்டனும், தங் ளால் மநரடியா  நட டிக்ல யில் இறங்  இயைாது என்றும், இந்தியா மூைம் தீர்வு 

கிலடக்  கபறும் என்றும் நம்பிக்ல  அளித்தைர். பிரதேர் ராஜுவ்  ாந்தி மூைோ  இந்தியா க கு ம  ோ  

தீர்வு நட டிக்ல யில் இறங்கியது.  
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குடியரசுத்தலை ர்  யுமின் ம ண்டும ாள் கிலடத்த சிை ேணி மநரங் ளில் இந்திய பலடவீரர் ள் 

ோைத்தீவில் இருந்தைர். ந ம்பர் 3, 1988 இல் 15.30 ேணி அளவில் இந்திய பலட வீரர் லள ோைத்தீவில் 

இறக்கியது.  யூமின் கசய்தி கிலடத்த 16 ேணி மநரங் ளில் ஆக்ரா மபார் விோை நிலையத்திலிருந்து 

இல்யுசன் II-76 மபார் விோைம் கிளம்பியது. 2500 கிமைா மீட்டர்  டந்து இந்தியா விோைப்பலடயின் 44-

 து ஸ்ம ாட்ரன், முற்றுல யிடப்பட்ட ோமை தலைந ருக்கு ஒரு கிமைாமீட்டர் கதாலைவிலுள்ள 

ஹல்ஹிமை விோை நிலையத்தில் இறங்கியது. மேலும் தலரயிறக் ப்பட்ட இந்திய விோைப் பலடவீரர், 

குடியரசுத்தலை ர்  யுலே மீட்கடடுத்தைர். மபாராட்டக் ாரர் ள் விரட்டியடிக் ப்பட்டைர்.  

இைங்ல  தமிழ் மபாராளி ள் ந ரம் முழு தும் பை முக்கிய பகுதி லளக் ல ப்பற்றியமபாது, அ ர் ள் 

 ண் ாணிக்  ேறந்த ஒரு பகுதி ஹல்ஹிமை விோை நிலையம். இந்த நுலழ ாயிலை யாரும் 

  னிக் ாேல், இந்திய விோைப் பலடவீரர் ள் தலரயிறங்கிைர். விலர ா  விோை நிலையத்தின் 

 ட்டுப்பாட்லட எடுத்துக் க ாண்டைர். பின்ைர்  ோண்மடா ள் படகு லளப் பயன்படத்தி தலைந ருக்குள் 

நுலழந்து குடியரசுத்தலை ர்  யூலே மீட்டு, மபாராளி லள விரட்டியடித்தைர்.  

இந்தியா தரப்பில் இந்நட டிக்ல யில் எந்தவித இழப்பும் இல்ைாதது என்பது சிறப்பு  ாய்ந்ததா  

 ருதப்படுகிறது. ஆசியாவின் பாது ாப்பில் இந்தியா மி ச்சிறப்பா  பங் ாற்ற முடியும் என்பலத நிரூபித்தது 

 ாக்டஸ் நட டிக்ல , அகேரிக் ா அதிபர் கராைால்டு ரீ ன் முதல் பிரிட்டனின் பிரதேர் ோர் கரட் தாட்சர் 

 லர உை  சமூ ம் அலைத்தும் இந்தியாவின் இந்த உறுதியாை நட டிக்ல லய பாராட்டிைார் ள். 

இந்திய அயல்நாட்டு க ாள்ல யில் தற்மபாலதய புதிய ோற்றங் ள்:  

குஜ்ரால் க ாள்ல : குஜரால் க ாள்ல  என்பது, இந்தியாவின் அண்லட நாடு ளுடன் நட்பு பாராட்டு தற்கு 

உண்டாை ஐந்து அம்சங் லள உள்ளடக்கியது ஆகும். இக்க ாள்ல  முன்ைால் க ளியுறவு துலற 

அலேச்சரா வும், பிரதேரா வும் பதவி  கித்த குஜ்ரால் அ ர் ளால் உரு ாக் ப்பட்டது. 

இக்க ாள்ல யின்படி, இந்தியாவின் நிலையும்,  லிலேயும் ஏலைய நாடு ளுடன் உள்ள உறவு லள 

நிர்ணயிக்கிறது. அண்லட நாடு ளுடன் நட்பு பாராட்டு து மி வும் அ சியோ   ருதப்படுகிறது. 

இக்க ாள்ல  ள் பின் ரு ை:  

1. அண்லட நாடு ளாை பங் ளாமதஷ், பூடான், ோைத்தீவு, மநபாளம், இைங்ல  மபான்ற நாடு ள் 

இந்தியாவின் மீது ல த்துள்ள நம்பிக்ல , உண்லேயின் அடிப்பலடயில் தன்ைாைாை அதி ோை 

உதவி லளயும் எதிர்பார்ப்பில்ைாேல் கசய்கிறது.  

2. எந்த ஒரு கதன்கிழக்கு ஆசிய நாட்டிற்கும், தன் அண்லட நாடு ளுக்கு எதிராை  ாரியங் லள 

நி ழ்த்து தற்கு தன் நாட்டில் இடேளிக் க் கூடாது.  

3. எந்த ஒரு நாடும், கதன்கிழக்கு ஆசியாவின் ேற்ற நாடு ளின் உள்ள பிரச்சிலை ளில் 

தலையிடக்கூடாது.  

4. அலைத்து கதன்கிழக்கு ஆசிய நாடு ளும் ஏலைய நாடு ளின் நிைப்பரப்லபயும், 

இலறயான்லேலயயும் ேதித்தல் ம ண்டும்.  

5. அ ர் ள் தங் ள் மோதல் லள அலேதியாை இருதரப்பு மபச்சு ார்த்லத ளின் மூைம் தீர்க் ப்பட 

ம ண்டும்.  

 

மேற்கூறிய க ாள்ல லய, அலைத்து நாடு ளும், பின்பற்றுகின்ற பட்சத்தில் நட்புறவும், நம்பிக்ல யும் 

நீடிக்கும். கதன் கிழக்கு ஆசிய நாடு ளின் ஒற்றுலேலய மேம்படுத்தைாம். இந்திய-பாகிஸ்தானின் 

மோசேலடந்த உறவு லளயும் சீர்படுத்தைாம் என்பது குஜ்ராலின் மநர்ேலற க ாள்ல  அம்சோகும். 

“கிழக்கு மநாக்கி க ாள்ல ” ேற்றும் “கிழக்கு மநாக்கி கசயல்பாடு” இலடமயயாை ம றுபாடு ள்:  

“கிழக்கு மநாக்கி க ாள்ல ” ேற்றும் “கிழக்கு மநாக்கி கசயல்பாடு” இலடமயயாை ம றுபாடு ள் 

இந்தியாவுடைாை கபாருளாதார ஒருங்கிலணப்லப உண்டாக்கு தற் ா ம  “கிழக்கு மநாக்கி 

க ாள்ல ” உண்டாக் ப்பட்டது. அமத சேயம் “கிழக்கு மநாக்கி கசயல்பாடு” என்பது கபாருளாதார ேற்றும் 

பாது ாப்பு கிழக்கு ஆசியால யும் உள்ளடக்கியது ஆகும்.  

“கிழக்கு மநாக்கி க ாள்ல ”யின் இைக்கு ள்:  
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1. ஆசிய-பசிபிக் ேண்டைத்தில் உள்ள நாடு ளுக்கிலடமய கபாருளாதார ஒத்துலழப்பு,  ைாச்சார, ேரபு 

ேற்றும் ராணு ம் சார்ந்த உறவு லள இரட்டிப்பு ேற்றும் பைதரப்பு  ட்டங் ளில் மேம்படுத்துதல்.  

2.  டகிழக்கு ோநிைங் ளுடன் அண்லட நாடுகுலள இலணக்கும் பரஸ்பர நட டிக்ல  ள் 

கசயல்முலறபடுத்துதல்.  

3. பாரம்பரிய நட்பு நாடு ள் ேட்டுேல்ைாது, ேற்ற நாடு லள  ர்த்த த்திற் ா  அலேத்தல், இதில் இநதிய 

பசிபிக் நாடு ளுக்கு முக்கியத்து ம் அளித்தல். 

 

இந்தியாவின் “கிழக்கு மநாக்கி க ாள்ல ”: இக்க ாள்ல  திட்டம் 1992இல் பிரதேர் நரசிம்ேராவ் 

அ ர் ளால் கதாடங் ப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் மூைமே இந்தியாவின் இைக்கு மேற்கிலிருந்து கதன் கிழக்கு 

ஆசியா நாடு ளுடைாை கபாருளாதார ஒருங் லணப்பு கதாடர்பாை நட டிக்ல  ள் எடுப்பதற்கு 

திட்டமிடப்பட்டது. 2014 ந ம்பர் ோதம் நலடகபற்ற கிழக்கு ஆசியா கூட்டத்தில் ஜைதா ஆட்சியாைது, 

இத்திட்டத்லத “கிழக்கு மநாக்கி கசயல்பாடு” ஆ  ோற்றியது. 

அண்லட நாடு மள முதன்லே முக்கியத்து ம் கபறுபல  என்றால் என்ை? 

இந்தியாவின் க ளிநாட்டு க ாள்ல யாைது நட்புறவில் அண்லட நாடு ளுக்கு முக்கியத்து ம் அலேந்து 

நட்புறல   ளாக்கும் விதோ   டி லேக் ப்டல். பிரதேர் நமரந்திர மோடி முதன் முலறயா  பிரதேர் பதவி 

ஏற்றமபாது, அப்பதவி ஏற்பு விழாவிற்கு கதற் ாசியாவின் அலைத்து நாடு ளின் தலை ர் ளுக்கும் 

அலழப்பு விடுக்ப்பட்டது பின்பு அ ர் ளுடன் இரு தரப்பு உறவு ள் குறித்தும் வி ாதிக் ப்பட்டது. இது ஒரு 

சிறிய சார்க் ோநாடு என்று கூறப்பட்டது. முதன் முதலில் பதவி ஏற்ற பிறகு பிரதேர் பூடானிற்கு பயணம் 

கசய்தார். 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. கிழக்கு மநாக்கி க ாள்ல லய உரு ாக்கிய ர் யார்? 

(அ) நமரந்திர மோடி (ஆ) இந்திரா  ாந்தி (இ) நரசிம்ே ராவ் (ஈ) ராஜிவ்  ாந்தி 

2. இந்தியா அலேதி  ாக்கும் பலடலய எங்கு அனுப்பியது? 

(அ) பங் ளாமதஷ் (ஆ) ோைத்தீவு (இ) இைங்ல  (ஈ) மியாைேர் 

3. நவீை இந்தியாவின் சிற்பி? 

(அ) எம்.என்.ராய் (ஆ) பி.ஆர்.அம்மபத் ர் (இ) ஜ ஹர்ைால் மநரு (ஈ) ராஜாராம் மோ ன் ராய் 

4.  ச்சத்தீவு எந்த நாட்டில் அலேந்துள்ளது? 

(அ) இைங்ல  (ஆ) பர்ோ (இ) பூடான் (ஈ) ோைத்தீவு 

5. இந்திய சுதந்திரத்தின் மபாது  ாஷ்மீரின் ேன்ைர் யார்? 

(அ) குருமீத் சிங் (ஆ) அேரிந்தர் சிங் (இ)  ரன் சிங் (ஈ) ஹரி சிங் 

6. இந்தியா ேறுசீரலேக் ப்பட்ட நாடு எது? 

(அ) ஆப் ாைஸ்தான் (ஆ) க னிசுைா (இ) கியூபா (ஈ) சீைா 

7. சிம்ைா ஒப்பந்தம் எந்கதந்த நாடு ளுக்கிலடமய நலடகபற்றது? 

(அ) இந்தியா-பாகிஸ்தான் (ஆ) இந்தியா-அகேரிக் ா (இ) இந்தியா-ரஷ்யா (ஈ) எதுவும் இல்லை 

8. சிம்ைா ஒப்பந்தத்தில் ல கயழுத்திட்ட ர் யார்? 

(அ) இந்திரா  ாந்தி (ஆ) ஜ ஹர்ைால் மநரு (இ) ைால்ப தூர் சாஸ்திரி (ஈ) வி.பி.சிங் 

9. 9/11 தாக்குதல் எங்கு நடந்தது? 

(அ) அகேரிக் ா (ஆ) பாகிஸ்தான் (இ) ஸ்கபயின் (ஈ) இந்தியா 

10. ஐ.நா. சலப உரு ாக்ப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1945 (ஆ) 1946 (இ) 1919 (ஈ) 1944 
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11. பின் ரு ற்லற  ருது : 

1. “கிழக்கு மநாக்கி க ாள்ல ” என்பதற்கு கிழக்கு நாடுக்கிலடமயயாை கபாருளாதார ஒருங்கிலணப்லப 

அதி ரித்தல் மேலும் கதன் கிழக் ாசிய பகுதி ளில் ேட்டுமே   ைத்திற்குரியது. 

2. ஆைால் “கிழக்கு மநாக்கி கசயல்பாடு” என்பது கதற்கு கிழக்கு பங்குேல்ைாேல் கிழக்கு ஆசிய நாடு ளின் 

கபாருளாதார ேற்றும் பாது ாப்பு ஒருங்கிலணப்லப அதி ப்படுத்து தாகும். 

(அ) 1 ேட்டும் சரி (ஆ) 2 ேட்டும் சரி (இ) 1 ேற்றும் 2 இரண்டும் சரி (ஈ) 1,2 இரண்டும் த று 

12. கபாருத்து :  

1. மநபாளத்தின் புதிய அரசலேப்பு - அ.2014 

2. கிழக்கு மநாக்கி கசயல்பாடு - ஆ.1988 

3.  ாக்டஸ் நட டிக்ல  - இ.2007 

4. சேஹிந்தா எக்ஸ்பிரஸ் குண்டுக டிப்பு - ஈ.2015 

(அ) ஈ அ ஆ இ  

(ஆ) ஆ ஈ அ இ  

(இ) இ ஆ அ ஈ  

(ஈ) அ ஈ ஆ இ 

13. பின் ரும் விைா இரு அறிக்ல  லளக் க ாண்டுள்ளது. கூற்றும் ேற்கறான்று  ாரணம் என்றும் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. கூற்று: இந்தியா ாைது கதற் ாசிய அண்லட நாடு ளால் கபரிய சம ாதரர் எை குற்றம் 

சாட்டப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் கபரும்பாைாை அண்லட நாடு ளுடைாை உறவில் நிலறய ஏற்ற 

இறக் ங் லளக் க ாண்டுள்ளது.  

 ாரணம்: கதற் ாசிய அண்லட நாடு ளுக்கு 1970- ளிலிருந்து இந்தியாவின் க ளியுறவுக் க ாள்ல  ள் 

குறித்து சந்மத ம் உள்ளது.  

அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும்.  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும்.  

ஆ) கூற்றும்  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும். ஆைால்  ாரணம் கூற்லற சரியா  விளக் வில்லை.  

இ) கூற்று சரி ஆைால்  ாரணம் த று.  

ஈ) கூற்று த று ஆைால்  ாரணம் சரி. 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (இ) நரசிம்ே ராவ் 2. (இ) இைங்ல  3. (இ) ஜ ஹர்ைால் மநரு 4. (அ) இைங்ல  5. (ஈ) ஹரி சிங் 6. (அ) 

ஆப் ாைஸ்தான் 7. (அ) இந்தியா-பாகிஸ்தான் 8. (அ) இந்திரா  ாந்தி 9. (அ) அகேரிக் ா 10. (அ) 1945 11. (இ) 

1 ேற்றும் 2 இரண்டும் சரி 12. (அ) ஈ அ ஆ இ 13. அ) கூற்றும்,  ாரணமும் சரியாைல  ளாகும்.  ாரணம் 

கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ோகும்.  

 

அைகு 11 – சர் மதச அலேப்பு ள் 

உட்மராவில்சனின் பதிைான்கு  ருத்து ள் (1918):  

1. க ளிப்பலடயாை தூதாண்லே.  

2.  டல் ள் மீதாை சுதந்திரம்.  

3. கபாருளாதாரத் தலட லள நீக்குதல்.  

4. ஆயுதேயோதலை குலறத்தல்.  

5.  ாைனிய உரிலே ள் மீதாை கநகிழ்வு.  

6. ரஷ்ய  ட்டுப்பாடு பகுதி லள விடுவிப்பது.  
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7. கபல்ஜிய இலறயாண்லேலய பாது ாப்பது.  

8. பிகரஞ்சு பிரமதசங் லள விடுவிப்பது.  

9. இத்தாலியின் எல்லை லள ேறுசீரலேத்தல்.  

10. ஆஸ்திரியா-ஹங்ம ரியிலை பிரிப்பது.  

11. பால் ன் எல்லை லள ேறுசீரலேத்தல்.  

12. துருக்கியின் அதி ாரத்லத குலறப்பது.  

13. மபாைந்லத சுதந்திர நாடாக்கு து.  

14. நாடு ளின் கூட்டலேப்பாை சர் மதச சங் த்லத ஏற்படுத்துதல். 

ஐ.நா-வின் நான்கு முக்கிய மநாக் ங் ள்:  

1. இராணு  பாது ாப்பு.  

2. கபாருளாதார ேற்றும் சமூ  மேம்பாடு.  

3. ேனித உரிலே லள பாது ாப்பது.  

4. சர் மதச நீதி. 

கபாதுச்சலபயின் ஆறு முக்கிய குழுக் ள்:  

1. ஆயுத குலறப்பு ேற்றும் சர் மதச பாது ாப்பு.  

2. கபாருளாதாரம் ேற்றும் நிதி.  

3. சமூ ம், ேனிதமநயம் ேற்றும் பண்பாடு.  

4. சிறப்பு அரசியல் ேற்றும்  ாைனிய ஒழிப்பு.  

5. நிர் ா ம் ேற்றும் நிதிநிலை அறிக்ல .  

6. சட்டம். 

ஐக்கிய நாடு ளின் அலேதி  ாக்கும் நட டிக்ல யின் பட்டியல் 

 ண்டங் ள் பணியின் கபயர் இடம் பிரச்சலை நட டிக்ல  

மேல் 

க ாள்ளப்பட்ட 

ஆண்டு 

ஆப்பிரிக் ா  ாங்ம ாவில் ஐக்கிய 

நாடு ளின் கசயல்பாடு 

(ONUC 

 ாங்ம ா 

ஜைநாய  

குடியரசு 

 ாங்ம ா கநருக் டி 1960-1964 

ஆசியா ஐக்கிய நாடு ள் சலப 

இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

 ண் ாணிப்பு பணி 

(UNIPOM) 

இந்தியா, 

பாகிஸ்தான் 

1965 இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

மபார் 

1965-1966 

ஆசியா  ஐ.நா-வின் திரும்ப 

கபறு தற் ாை 

 ண் ாணிப்பு பலட 

(UNDOF) 

இஸ்மரல், 

சிரியா, 

கைபைான் 

மயாம் கீப்பூர் மபாரில் இருந்து 

இஸ்மரல் ேற்றும் சிரியா 

பலட லள திரும்ப கபறு து 

1974 

ஆப்பிரிக் ா மசாோலியாவில் ஐக்கிய 

நாடு ளின் கசயல்பாடு -

ஒன்று (UNOSOM-1) 

மசாோலியா மசாோலியா உள்நாட்டு மபார் 1992-1993 

ஆப்பிரிக் ா ரு ாண்டாவிற் ாை ஐ.நா-

வின் உதவித் திட்டம் 

(UNOSOM-1) 

ரு ாண்டா ரு ாண்டா உள்நாட்டு மபார் 1993-1996 
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 ட 

அகேரிக் ா 

ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு 

லஹட்டி (UNMIH) 

லஹட்டி 1991இல் லஹட்டியில் ஆட்சி 

 விழ்ப்பு ேற்றும் இராணு  

ஆட்சி 

1993-1996 

ஐமராப்பா ஐ.நா-வின் தூதுக் குழு 

மபாஸ்னியா ேற்றும் 

கஹர்சம ாவிைா (UNMIBH) 

மபாஸ்னி

யா ேற்றும் 

கஹர்சம ா

விைா 

மபாஸ்னியா மபார் 1995-2002 

ஐமராப்பா ஐ.நா-வின் இலட ாை 

நிர் ா  தூதுக்குழு 

ம ாசா ா (UNMIK) 

ம ாசா ா ம ாசா ா மபார் 1999 

ஆப்பிரிக் ா ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு சீயரா 

லிமயான் (UUNAMSIL) 

சியரா 

லிமயான் 

சியரா லிமயான் உள்நாட்டு 

மபார் 

1999-2006 

ஆப்பிரிக் ா ஐ.நாவின் தூதுக்குழு 

எரித்திரியா ேற்றும் 

எத்திமயாப்பியா (UNMEF) 

எரித்திரீயா 

எத்திமயாப்

பியா 

எரித்திரீயா-எத்திமயாப்பியா 

மபார் 

2000-2008 

ஆப்பிரிக் ா ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு 

சூடான் (UNMIS) 

சூடான் இரண்டா து சூடான் 

உள்நாட்டு மபார் 

2005-2011 

ஆசியா ஐ.நா-வின் 

ஒருங்கிலணந்த தூதுக்குழு 

லதமூர்-லிஸ்டி (UNMIT) 

கிழக்கு 

லதமூர் 

2006 கிழக்கு லதமூர் 

கநருக் டி 

2006-2012 

ஆசியா ஐ.நா-வின்  ண் ாணிப்பு 

தூதுக்குழு சிரியா (UNSMIS) 

சிரியா சிரியா உள்நாட்டு மபார் 2012 

 ட 

அகேரிக் ா 

ஐ.நா-வின் நீதிக்கு 

ஆதர ாை தூதுக்குழு 

லஹட்டி (MINUJUSTH) 

லஹட்டி 2004 லஹட்டி கிளர்ச்சி 2017 

  

ஐ.நா-வின் பாது ாப்புச் சலபயில் நிரந்திர உறுப்பிைராகும் இந்தியாவின் விருப்பம்: 

பாது ாப்புச் சலபயில் நிரந்தர உறுப்பிைரா  இடம் கபறும் இந்தியாவின் விருப்போைது அது பாது ாப்புச் 

சலபயுடன்  ரைாற்று பூர் ோ  க ாண்டிருக்கும் உறல  க ளிப்படுத்து தா  உள்ளது. விடுதலை 

அலடந்த ஆரம்ப ஆண்டு ளில்  ாஷ்மீர் கதாடர்பாை பாகிஸ்தானின் ஆயுத மோதல் லள இந்தியா தைது 

 ருத்தியல் க ாள்ல யின் அடிப்பலடயில், ஐ.நா-வின் பார்ல க்கு எடுத்துச் கசன்றது. பனிப்மபார் 

உச்சத்தில் இருந்த அதி ார சேநிலையில்ைாத அந்த  ாை ட்டத்தில் இந்தியா தைது  ருத்தியல் 

க ாள்ல யின் அடிப்பலடயிைாை நட டிக்ல  ளுக்கு கபரும் விலை க ாடுக்  ம ண்டியிருந்தது. 

 ாஷ்மீர் வி  ாரத்தில் ஐ.நா.தலையிட அதும   ழி  குத்தது. இது மீண்டும் க ளி ர முடியாத எதிர் 

விலளல மய ஏற்படுத்தியது. இந்தியா பாது ாப்புச் சலபயில்  ைந்து க ாண்டு தைது விருப்பத்லத 

நிலறம ற்ற விடாேல் கபரும் அதி ார அரசியைா  ோற்றியது. மி வும் குறிப்பா  நிரந்தர உறுப்பிைராை 

சீைா, பாகிஸ்தான் பக் ம் நின்று க ாண்டு எந்தவித சாத்தியோை விலளவு ளும் இந்தியாவிற்கு ஏற்படாத 

 ண்ணம் குறுக்கீடு கசய்தது.  

இந்தியாவின் விருப்போைது பாது ாப்புச் சலபயில் நீண்ட பை இந்திய க ளியுறவுக் க ாள்ல  குறித்த 

வி ாதங் லள ஏற்படுத்தியது. தாராள ாத தன்லேயுடன் சர் மதச அலேப்பிற் ாை கபாறுப்புமிக்  ஒரு 

நாடா  இருக்குோ அல்ைது சர் மதச நி ழ்வு ளின் ேரபு லள ோற்றியலேப்பதற் ாை  ாய்ப்லப 

ஏற்படுத்தும் அரசா  இருக்குோ என்ற வி ாதங் ள் நலடகபற்றை. தற்கபாழுது நலடமுலறயில் இருக்கும் 

சர் மதச முலறயிலை தூக்கி எறியாேல் இந்தியா ஒரு மிதோை சீர்திருத்த ாதியா  உை ளாவிய 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Political Science                                                                                                      Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            51 

பார்ல யுடன் சர் மதச ேரபு ளில் கநகிழ்ல யும் ேற்றும்  டி லேப்லபயும் ஏற்படுத்து தா  பை அரசியல் 

அறிஞர் ள் கூறுகின்றைர்.  

இந்தியா எப்மபாதுமே மூன்றாம் உை  நாடு லள  ழிநடத்தும் ஒரு அரசா  இருந்து  ருகிறது. ஐ.நா-வின் 

கபாதுச்கசயைரா  இருந்த ம ாபி அன்ைான் புதுதில்லியில் ஒரு கூட்டத்தில் உலரயாற்றும் மபாது ேற்ற 

எந்நாட்டிைலரக்  ாட்டிலும் இந்தியர் ளின் சுதந்திரம் பற்றிய புரிதல் அதி ம் எைவும்,  ளர்ச்சி, பாது ாப்பு 

ேற்றும் ேனித உரிலே ள் யாவும் சுதந்திரத்திைால் விலளந்தல  எைவும் அல  ஒன்றுக்க ான்று 

ோற்று அல்ை என்பலதயும் இந்தியர் ள் அறிந்துள்ளைர் என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்தியர் ள் தங் ளது 

பன்லேத்து  ேக் ளாட்சி மூைம் பரந்த சுதந்திரம் மநாக்கி கசல் தா  மேலும் குறிப்பிடுகிறார். 

பாது ாப்புச் சலபயில் ரத்து அதி ாரம் குறித்த விேர்சைங் ள்:  

ரத்து அதி ாரோைது அதன் ேக் ளாட்சி பண்பு ளற்ற தன்லேக் ா  விேர்சிக் ப்படுகிறது. இது பாது ாப்புச் 

சலபயின் கபரும்பான்லேயிைரின் முடில  ஒரு தனிப்பட்ட நாடு தடுப்பதாகும். உதாரணோ  

அகேரிக் ா ாைது கதாடர்ச்சியா  இஸ்மரலுக்கு எதிராை தீர்ோைங் ள் மீது தைது ரத்து அதி ாரத்லத 

பயன்படுத்தி  ருகிறது. மேலும் நிரந்தர உறுப்பிைர் ள் தங் ளுக்கு எதிராை விேர்சை தீர்ோைங் ளின் 

மீது ரத்து அதி ாரத்லத பயன்படுத்து தும்  ழக் ோைது ஆகும். 2014ஆம் ஆண்டு ரஷ்யா ாைது, 

கிரிமியால  இலணத்துக் க ாண்டதற்கு  ண்டைம் கதரிவிக்கும் தீர்ோைத்தின் மீது தைது ரத்து 

அதி ாரத்லத பயன்படுத்தியது. சர் மதச கபாது ேன்னிப்புச் சலப ஐந்து நிரந்தர உறுப்பிைர் ளும் தங் ள் 

ரத்து அதி ாரத்லத ேக் ளின் விருப்பங் லள பாது ாப்பதற்கு ோறா  தங் ளின் சுய அரசியல் 

விருப்பங் ளுக்கும் அல்ைது புவிசார் அரசியல் விருப்பங் ளுக்கும் பயன்படுத்து தா  சர் மதச கபாது 

ேன்னிப்புச் சலப குற்றம் சாட்டுகிறது.  

சிை விேர்ச ர் ள் பாது ாப்புச் சலபயின் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பிைர் ளுக்ம  உரித்தாை ரத்து 

அதி ாரோைது நியாயேற்றது என்று விேர்ச்சிக்கின்றைர். 21ஆம் நூற்றாண்டில் ரத்து அதி ாரோைது 

சர் மதச அளவில் பார்க் ப்படும் கபாழுது சேச்சீரற்ற அதி ாரோ  மேலும் சர் மதச பிரச்சிலை ள் மீதாை 

நட டிக்ல  ளுக்கு தலடயா  அலேந்துள்ளது. ரத்து அதி ாரத்தின் அள ற்ற ஆற்றைாைது ஐ.நா-ல  

இை அழிப்பு,  ை ரங் ள் ேற்றும் ேனித உரிே மீறல் ளின் மபாது அலதத் தடுப்பது ேற்றும் 

கபாறுப்மபற்பதில் ஆற்றைற்றதா  ஆக்குகிறது. இந்த ஐந்து நிரந்தர உறுப்பிைர் தவிர ேற்ற பை நாடு ள் 

குறிப்பா  அணிமசரா இயக் த்திைர் ேற்றும் ஆப்பிரிக்  ஒன்றியம் ரத்து அதி ாரத்லத குலறக்  

ம ாருகின்றை.  

“அலேதிக் ாை ஒற்றுலே” என்ற தீர்ோைத்லத நிலறம ற்றும் மபாதும் நலடகபற்ற வி ாதத்தில் 

 ழக் ோை ஐ.நா.சட்டங் ளின்படி கபாதுச்சலபயின் அதி ாரோைது பாது ாப்புச் சலபயின் “ரத்து அதி ார” 

பிரச்சலையுடன் கதாடர்புலடயதாகும். 1950ஆம் ஆண்டு ந ம்பர் 3ஆம் மததி ஐ.நா-வின் மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு உறுப்பு நாடு ளால் ஏற்றுக்க ாள்ளப்பட்ட தீர்ோைோைது குறிப்பிடு து யாகதனில் ஐ.நா-

வின் சாசைப்படி ஒரும லள பாது ாப்புச் சலபயாைது தைது முதன்லே மநாக் ோை அலேதிலய 

பாது ாப்பதில் இருந்து த றிைால் அப்மபாது சர் மதச அலேதிக் ா  கபாதுச்சலப எடுக்கும் ேற்றும் 

பாது ாப்லப நிலைநிறுத்தும் நட டிக்ல  லள பாது ாப்புச் சலப தடுக்  முடியாது தடுக் க் கூடாது. இந்த 

விளக் ோைது சர் மதச அலேதி ேற்றும் பாது ாப்பு பிரச்சலை ளில் கபாதுச்சலபயாைது இரண்டா தா  

கபாறுப்புலடயது என்பலத விட இறுதி கபாறுப்புலடயதா  அங்கீ ரிக் ப்படுகிறது. ஐ.நா-வின் பல்ம று 

அதி ாரப்பூர்  ேற்றும் அதி ாரப்பூர் ேற்ற அறிக்ல  ளில் குறிப்பிடு து “அலேதிக் ாை ஒற்றுலே” 

தீர்ோைோைது ஐ.நா-வின் கபாதுச் சலபயின் நட டிக்ல  லள மீறி பாது ாப்புச் சலபயின் ரத்து 

அதி ாரோைது கசயல்பட முடியாது என்பதாகும். 

கபாது கசயைாளர் ள்  ரிலச:  

1. டிலரகிவு லீ (நார்ம ) 1946-1952.  

2. மடக் ஹேர்ஸ்கீஜி ஓல்டு (சுவிடன்) 1953-1961.  

3. யூ தாண்ட் (பர்ோ தற்கபாழுது மியான்ேர்) 1961-1971.  

4. குர்ட்  ல்தீம் (ஆஸ்திரியா) 1972-1981.  

5. மசவியர் கபரஸ் டி குல்ைர் (கபரு) 1982-1991.  
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6. பூட்மராஸ் பூட்மராஸ்  ாலி (எகிப்து) 1992-1996.  

7. ம ாபி அன்ைான் ( ாைா) 1997-2006.  

8. பான்-கீ-மூன் (க ாரிய குடியரசு) 2007-2016.  

9. ஆண்டனிமயா குட்ரஸ் (மபார்சு ல்) 2017 முதல். 

உை   ங்கியின் ஐந்து நிறு ைங் ள்:  

ேறு ட்டலேப்பு ேற்றும்  ளர்ச்சிக் ாை சர் மதச  ங்கி.  

சர் மதச  ளர்ச்சி கூட்டலேப்பு.  

சர் மதச நிதி  ழ ம்.  

பல்மதசிய முதலீட்டு உத்தர ாதத்திற் ாை பாது ாப்புக் குழுேம்.  

முதலீடு கதாடர்பாை பிரச்சலை ளுக்கு தீர்வு  ாண்பதற் ாை சர் மதச லேயம். 

71- து உறுப்பு: கபாருளாதாரம் ேற்றும் சமூ  குழு ாைது அரசு-சாரா நிறு ைங் ள் தாங் ள் 

கதாடர்புலடய பணி ளில் ஆற்றல் லள  ளர்ந்து க ாள் தற் ாை தகுந்த ஏற்பாடு லள உரு ாக்கி 

தருகிறது. இந்த ஏற்பாடு ள் சர் மதச அலேப்பு ள் ேற்றும் அதன் மதல க் ாைல , மதசிய 

அலேப்பு ளுடன்  ைந்தாமைாசித்த பிறம  இ ற்லற ஐ.நா உறுப்பிைராக்குகிறது. 

ேனித உரிலே  ண் ாணிப்ப த்தின் சாதலை ள்: ேனித உரிலே இயக் ங் ளுக்கு பங் ளித்தல் ேற்றும் 

க ாடுலே லள முடிவுக்கு க ாண்டு  ருதல் மபான்ற ற்றில் சிறப்பாை கசயல்பாட்டிற் ா  ேனித உரிலே 

 ண் ாணிப்ப த்தற்கு ஐ.நா. விருது  ழங் ப்பட்டுள்ளது. ஐந்து ஆண்டு ளுக்கு ஒரு முலற  ழங் ப்படும் 

இந்த விருது, சர் மதச ேனித உரிலே ள் பிர டைத்தின் 60ஆம் ஆண்டு க ாண்டாட்டத்தின் மபாது 

2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ோதம் 10ஆம் மததி அகேரிக் ாவின் நியூயார்க்கில் ேனித உரிலே 

 ண் ாணிப்ப த்திற்கு  ழங் ப்பட்டது. 

ஐக்கிய நாடு ள் ேனித உரிலே ள் அல  (UNHRC): இது உை  அளவில் ேனித உரிலேலய 

பாது ாப்பதற்கும், மேம்படுத்து ற்கும் 2006ஆம் ஆண்டு நிறு ப்பட ஐக்கிய நாடு ள் சலபயின் ஒரு சிறப்பு 

நிபுணத்து ம் க ாண்ட நிறு ைோகும். இந்த அல  47 உறுப்பிைர் லள க ாண்டதா  இருக்கிறது. 

உறுப்பிைர் ள் கபாது அல யால் ஆண்டுக்கு ஒருமுலற மநரடியா , ர சிய  ாக்க டுப்பு மநரடியா , 

ர சிய  ாக்க டுப்பு முலற மூைம் மதர்ந்கதடுக் ப்டுகின்றைர், பதவிக் ாைம் ஓர் ஆண்டாகும். ஐக்கிய 

நாடு ள் சலபயின் ேனித உரிலே ள் அல க்கு இந்தியால , அதி   ாக்கு எண்ணிக்ல  அடிப்பலடயில் 

கபாது அல  மதர்ந்கதடுத்து உறுப்பிைராக்கியது. இதன் உறுப்பிைர் ள் அலை ரும், புவியியல் ரீதியாை 

சேத்து -சுழற்சி அடிப்பலடயில் ஐக்கிய நாடு ளின் “ேண்டைக் குழுக் ள் முலறயில்” மதர்வு 

கசய்யப்படு ர். உறுப்பிைர் நாடு ள், இரண்டு முலறக்கு மேல் கதாடர்ச்சியா  மூன்று ஆண்டு ள் பதவியில் 

இருக்  முடியாது. 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. முதல் அஞ்சல் அலேப்பு எவ் ாறு அலழக் ப்படுகிறது? 

(அ) சர் மதச தந்தி நிறு ைம் (ஆ) சர் மதச த  ல் கதாடர்பு  ழ ம் 

(இ) சர் மதச அஞ்சல்  ழ ம் (ஈ) சர் மதச த  ல் கதாடர்புத் துலற 

2. சர் மதச பிரச்சலை ளுக் ாை பசிபிக் ஒப்பந்தம் 1902-ன் படி ஏற்படுத்தப்பட்ட அலேப்பு எது? 

(அ) சர் மதச நீதிேன்றம் (ஆ) நிரந்தர தீர்ப்பாய நீதிேன்றம் 

(இ) சர் மதச குற்றவியல் நீதிேன்றம் (ஈ) சர் மதச நீதிக் ாை நிரந்தர நீதிேன்றம் 

3. சர் மதச சங் ம் உரு ா தற்கு  ாரணோ  இருந்த ர் யார்? 

(அ) எல்மநார் ரூஸ்க ல்ட் (ஆ) உட்மரா வில்சன் 

(இ) பிராங் ளின் டி ரூஸ்க ல்ட் (ஈ) திமயாடர் ரூஸ்க ல்ட் 

4. 1938இல் நலடகபற்ற மூனிச் ோநாடு எதலை பிரித்ததது? 
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(அ) யூக்ம ாஸ்ைாவியா (ஆ) கசக்ம ாஸ்ைாவியா  

(இ) ஆஸ்டிரியா (ஈ) மபாைந்து 

5. ஐக்கிய நாடு ள் என்ற கபயலர உரு ாக்கிய ர் யார்? 

(அ) எல்மநார் ரூஸ்க ல்ட் (ஆ) உட்மரா வில்சன் 

(இ) பிராங் ளின் டி ரூஸ்க ல்ட் (ஈ) திமயாடர் ரூஸ்க ல்ட் 

6. ஐக்கிய நாடு ள் சலபயின் ேறுதலிக்கும் அதி ாரத்லத கீழ் ண்ட எந்த ஐந்து நாடு ள் 

க ாண்டிருக்கின்றை. 

(அ) சீைா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அகேரிக் ா, ஜப்பான்  

(ஆ) சீைா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அகேரிக் ா, ரஷ்யா 

(இ) சீைா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அகேரிக் ா, கஜர்ேனி  

(ஈ) சீைா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அகேரிக் ா, மசாவியத் யூனியன் 

7. கீழ்க் ண்ட ற்லற கபாருத்து : 

அ) கபாதுச்சலப - அ. ாைா 

ஆ) கபாருளாதார ேற்றும் சமூ  குழு - ஆ.ஐ.நா-வின் முக்கிய வி ாத அரங் ம் 

இ) ம ாபி அன்ைன் - இ. சீைா, பிரான்சு, பிரிட்டன், அகேரிக் ா, மசாவியத் யூனியன் 

ஈ) பாது ாப்புச் சலப - ஈ. யூகைஸ்ம ா  

(அ) ஈ இ அ ஆ  

(ஆ) ஆ ஈ ஆ இ  

(இ) இ ஆ ஆ ஈ  

(ஈ) அ ஈ ஆ இ 

8. கீழ்க் ண்ட ற்லற கபாருத்து : 

அ) ஆசிய பிரீமியம் - அ.கபட்மராலிய ஏற்றுேதி நாடு ளின் கூட்டலேப்பு 

ஆ) கூடுதல் ஓப்பந்தம் - ஆ. சர் மதச அணுசக்தி  ழ ம் 

இ) பிமரசிலியா தீர்ோைம் - இ. இந்தியா, பிமரசில், கதன் ஆப்பிரிக் ா கூட்டலேப்பு 

ஈ) குயிண்hஓ தீர்ோைம் - ஈ. ஷாங் ாய் கூட்டலேப்பு 

(அ) அ ஈ ஆ இ  

(ஆ) ஆ ஈ அ இ  

(இ) இ ஆ அ ஈ  

(ஈ) அ ஆ இ ஈ 

9. ேனித உரிலே லள மேம்படுத்தும் ேற்றும் பாது ாக்கும் பணியிலை மேற்க ாள்ளும் இரண்டு 

சர் மதச அரசு-சாரா அலேப்பு ளின் கபயர் லள குறிப்பிடு : 

(அ) ேனித உரிலே  ண் ாணிப்ப ம் (ஆ) சர் மதச கபாது ேன்னிப்புச் சலப 

(இ) உை   ங்கி (ஈ) ஆசிய  ளர்ச்சி  ங்கி 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (இ) சர் மதச அஞ்சல்  ழ ம் 2. (அ) சர் மதச நீதிேன்றம் 3. (ஆ) உட்மரா வில்சன் 4. (ஆ) 

கசக்ம ாஸ்ைாவியா 5. (இ) பிராங் ளின் டி ரூஸ்க ல்ட் 6. (ஆ) சீைா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அகேரிக் ா, ரஷ்யா 

7. (ஆ) ஆ ஈ ஆ இ 8. (அ) அ ஈ ஆ இ 9. (அ) ேனித உரிலே  ண் ாணிப்ப ம்  
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அைகு 12 – சுற்றுச்சூழல் அக் லற ளும் உை ேயோக் லும் 

இயற்ல  மூை  ளங் லள பராேரிப்பதில் த றிைால் எதுவும் சரியாை  ழியில் கசல்ைாது. 

 ார்பன்  ாயுல  க ளியிடும் முதல் பத்து நாடு ள்:  

1. சீைா. 

2. அகேரிக்  ஐக்கிய ோநிைங் ள்.  

3. ஐமராப்பிய ஒன்றியம். 

4. இந்தியா.  

5. ரஷ்யா.  

6. ஈரான்.  

7. ஜப்பான்.  

8. சவுதி அமரபியா.  

9. கஜர்ேனி.  

10. கதன் க ாரியா. 

 ளம் குன்றா  ளர்ச்சி இைக்கு ள்: 

இைக்கு 1 – அலைத்து இடங் ளிலும், அலைத்து  டி ங் ளிலும்  றுலேலய ஒழிப்பது. 

இைக்கு 2 – பசிக்கு முடிவு  ட்டுதல், உணவு பாது ாப்பு எட்டுதல், நுண்ணூட்டச்சத்து ேற்றும்  ளம் குன்றா 

ம ளாண்லேலய ஊக் ப்படுத்துதல் 

இைக்கு 3 – சு ாதார  ாழ்ல  உறுதிப்படுத்துதல் ேற்றும் அலைத்து  யலதச் மசர்ந்த அலை ருக்கும் 

நல் ாழ்ல  ஊக் ப்டுத்துதல். 

இைக்கு 4 – அலை லரயும் உள்ளடக்கிய சேத்து ோை தரோை  ல்விலய உறுதிப்படுத்துதல் ேற்றும் 

அலை ரும்  ாழ்நாள் முழு தும்  ற்றலுக் ாை  ாய்ப்பிலை ஊக் ப்படுத்துதல் 

இைக்கு 5 – பாலிை சேத்து த்லத எட்டுதல் ேற்றும் அலைத்து கபண் ள், சிறுமி லள அதி ாரப்படுத்துதல். 

இைக்கு 6 – அலை ருக்கும் குடிநீர் ேற்றும் சு ாதார  சதி லள கிலடக் ச் கசய்தல்; அலை ருக்குோை 

 ளம் குன்றா நீர் மேைாண்லேலய உறுதிப்படுத்துதல்.  

இைக்கு 7 – எளிதில் கபறதக் , நம்ப ோை,  ளம் குன்றா, நவீை ஆற்றல் ள் அலை ருக்கும் கிலடப்பலத 

உறுதிப்படுத்துதல். 

இைக்கு 8 – நீடித்த, உள்ளடக்கிய,  ளம் குன்றா கபாருளாதார  ளர்ச்சி, முழுலேயாை ேற்றும் உற்பத்தி 

சார்ந்த ம லை ாய்ப்பு, அலை ருக்குோை நா ரி ோை ம லை ஆகிய ை ற்லற முன் 

நிலைப்படுத்துதல். 

இைக்கு 9 – கபாருத்தோை உள் ட்டலேப்லப உரு ாக்குதல், உள்ளிலணக் ப்பட்ட  ளம் குன்றா 

கதாழில் ேயோக்குதலை முன்நிலைப்படுத்துல், பலடப்பூக் த்லத ஆதரித்தல். 

இைக்கு 10 – நாடு ளுக்கிலடயிலும், நாடு ளுக்குள்ளும் ஏற்றத்தாழ்வு லள குலறத்தல். 

இைக்கு 11 – உள்ளிலணக் ப்பட்ட பாது ாப்பாை உறுதிமிக்   ளம் குன்றா முலறயில் ந ரங் லளயும், 

ேக் ள் குடியிருப்பு லளயும் அலேத்தல். 

இைகு 12 –  ளம் குன்றா நு ர்வு முலறலயயும், உற்பத்தி முலற லளயும் உறுதிப்படுத்துதல். 

இைக்கு 13 -  ாைநிலை ோற்றம் ேற்றும் பாதிப்பு லள எதிர்க ாள்ள உடைடி நட டிக்ல  லள 

மேற்க ாள்ளுதல். 

இைக்கு 14 –  ளம் குன்றா  ளர்ச்சி உறுதிபடுத்தும்  ண்ணம் கபருங் டல் ள்,  டல் ள் ேற்றும்  டல்நீர் 

மூை ளங் ள் ஆகிய ை ற்லற நீடித்த அளவில் பயன்படுத்துதல் ேற்றும் பராேரித்தல். 
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இைக்கு 15 – நிைப்பரப்பு சார்ந்த உயிர் ேண்டைங் லள பாது ாத்தல், புத்தாக் ம் கசய்தல் ேற்றும் நீடித்த 

பயன்பாட்டிலை முன்னிலைப்படுத்துல்,  ைங் ளில்  ளம் குன்றா அளவில் பராேரித்தல்,  ை அழிப்லப 

தடுத்தல், நிை ோசிலை தடுத்தல், புத்தாக் ம் கசய்தல், பல்லுயிர் கபருக்  இழப்பு லள தடுத்தல். 

இைக்கு 16 –  ளம் குன்றா  ளர்ச்சியிலை முன்னிலைப்படுத்தும்  ல யில் அலேதியாை 

உள்ளலணக் ப்பட்ட சமுதாயங் லள ஊக் ப்படுத்துதல், அலை ருக்குோை நீதி பரிபாைைம்  ழங்குதல், 

அலைத்து ேட்டங் ளிலும் கபாறுப்பு மிக்  உள்ளிலணக் ப்பட்ட நிறு ைங் லள உரு ாக்குதல் 

இைக்கு 17 –  ளம் குன்றா  ளர்ச்சி அேைாக்  உறுப்பு லள  லுப்படுத்துதல்,  ளம் குன்றா  ளர்ச்சிக் ாை 

உை ளாவிய பங்குதாரர் முலறலய புத்தாக் ம் கசய்தல் 

பாரிஸ் உடன்படிக்ல  மீது இந்தியா அளித்துள்ள உறுதிகோழி ள்: இந்த புதிய உை ளாவிய 

உடன்படிக்ல லய கசயல்படுத்தும்  ண்ணம் 2020ஆம் ஆண்டிற்கு பின்ைர் மேற்க ாள்ளத் 

திட்டமிட்டுள்ள கசயல்பாடு லள ஒவ்க ாரு நாடும் தாோ  முன் ந்து உறுதிகோழியா   ழங்கியுள்ளை. 

இது மதசிய அளவில்  லரயறுக் ப்பட்டுள்ள பங் ளிப்பு ள் திட்டமிடல் (INDC) என்று அறியப்படுகிறது.  

இதன் அடிப்பலடயில் இந்தியா தாம் மேற்க ாள்ளவுள்ள பங் ளிப்பு லள உறுதிகோழியா   ழங்கியுள்ளது. 

அதன்படி, 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் ஜி.டி.பி.யில் ோசு அடர்த்தி அளவு 33-35 விழுக் ாடுக்குள் அதா து 

2005 அளவிற்குள்  ட்டுப்படுத்தப்படும் என்று இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது. அமதமபாை புலதப்படி ம் 

சாராத மின் உற்பத்தி அளவு 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 40 விழுக் ாடா  உயர்த்தப்படும் எைவும் 

உறுதிகோழி அளிக் ப்பட்டுள்ளது. தைது  ைப்பகுதி ளின் அளவு 2.5 முதல் 3.0 பில்லியன் டன்  ார்பன் 

லட ஆக்லசடு  ாயுல  கிரகிக்கும் அளவுக்கு விரிவுப்படுத்துப்படும் (புவி க ப்போ தற்கு முக்கிய  ாரணி 

 ார்பன்-லட-ஆக்லசடு ஆகும்).  

அமத மநரத்தில்,  ாைநிலை இைக்கு லள எட்டு தற்கு பன்ைாட்டு நிதி உதவியும் கதாழில்நுட்ப உதவியும் 

மதல  என்பலதயும் இந்தியா  லியுறுத்தியுள்ளது. இந்த  ல யில், இப்கபாழுதிலிருந்து 2030ஆம் 

ஆண்டு  லர  ாைநிலை ோற்ற நட டிக்ல  ள் மேற்க ாள்ள குலறந்தபட்சம் 2.5 ட்ரில்லியன் டாைர் 

(2014-15 ஜீலை நிை ரப்படி) நிதி உதவி மதல ப்படு தா வும் இந்தியா கூறியுள்ளது. 

மதசியப் பசுலே தீர்ப்பாயம்: மதசியப் பசுலே தீர்ப்பாயம் 2010-ல் உரு ாக் ப்பட்டு சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்து ம்  ாய்ந்த அதீத ோசு க ளிமயற்ற  ழக்கு லள விசாரித்து  ருகிறது. 

உை ளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி(ISN): உை ளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி (ISN) என்பது இந்தியா ால் 

முன்கைடுக் ப்பட்ட கூட்டணியாகும். இதில் 122 நாடு ள் உள்ளை. இ ற்றில் கபரும்பாைாைல  

சூரியஒளி க ப்ப நாடு ளாகும். இல  அலைத்தும்  ட , அட்ச மரல  ளுக்கு இலடயில் அலேந்துள்ள 

நாடு ளாகும். தற்மபாது ஐ.நா. உறுப்பு நாடு ளா வும் உள்ளை.  

கூட்டணி நாடு ள் சூரிய க ப்ப ஆற்றலைப் பயன்படுத்து லத பாரிஸ் பிர டைம் ஊக் ப்படுத்துகிறது.  

சூரிய ஆற்றல் மூைம் ஆயிரம் GW மின்சக்தி உற்பத்தி கசய் து உை ளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி (ISN) 

அலேப்பின் முக்கிய இைக்கு ளின் ஒன்றாகும். 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் இதற் ாை மூைதைோ  1000 

மில்லியன் டாைர் முதலீடு லள திரட்டு தும் இதன் மநாக் ோகும்.  

இதலைச் கசயல்படுத்து ற் ா , சூரிய ஆற்றல் அபரிமிதோை உள்ள நாடு லள ஒருங்கிலணத்து 

உைகின் மின் மதல லய நிலறவு கசய்யவும் இதன் மூைம் மின்சார விலைலயக் குலறக் வும் 

திட்டமிட்டுள்ளது. ஏற்க ைம , பயன்பாட்டில் இருக்கும் சூரிய ஆற்றல் கதாழில் நுட்பங் லளப் 

பயன்படுத்து து கூட்டு சூரிய மின் உற்பத்தி ஆய்வுத் திட்டங் ள் ேற்றும் தகுதிப்படுத்துதல் 

திட்டங் லளயும் ஊக்குவிக்கிறது.  

உை ளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி (ISN)  லரயலற உடன்படிக்ல  2017 டிசம்பர் 6 முதல் 

கசயல்பாட்டிற்கு  ந்தது. இதன் சட்டபூர்  தலைலேய ம் இந்தியாவில் குருகிராம் ந ரில் பன்ைாட்டு 

அரசு ளுக்கு இலடயிைாை அலேப்பா  இயங்கி  ருகிறது. 
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க ாச்சி பன்ைாட்டு விோை நிலையம்: ம ரளாவில் அலேந்துள்ள க ாச்சி பன்ைாட்டு விோை நிலையமே 

முழுலேயா  சூரிய ஒளி மின்சாரத்தால் இயங்கும் உைகின் முதல் சூரிய ஒளி மின்சார விோை 

நிலையோகும். 

நம ாயா விதிமுலற ள்:  

இந்தியா ல கயழுத்திட்டுள்ள பன்ைாட்டு சிறப்பு மபரல  பிர டைங் ள், உடன்படிக்ல  ள் ேற்றும் 

அலேப்பு ள்:  

அழிந்து ரும் அரிய  ைங் ள்  ாழ் நீர் ேற்றும் நிை உயிரிைங் ள் பன்ைாட்டு  ர்த்த  சிறப்பு ோநாடு. 

இயற்ல  ேற்றும் இயற்ல   ளங் ள் பராேரிப்புக் ாை பன்ைாட்டு ஒன்றியம் ஐக்கிய நாடு ள்  ல்வி, 

அறிவியல் ேற்றும் பண்பாட்டு அலேப்பு.  

 ைலச கசல்லும்  ை உயிரிைங் ள் பாது ாப்பு சிறப்புப் மபரல .  

பன்ைாட்டு திமிங் ை ஆலணயம்.  

 ைப்படுத்துதலுக் ாை ஐக்கிய நாடு ள் அலேப்பு.  

பன்ைாட்டு க ப்ப ேண்டை ேரங் ள் அலேப்பு.  

ராம்சர் சிறப்பு ோநாடு.  

உயிரி பல்லுயிர் கபருக்  சிறப்புப் மபரல .  

மூங்கில் ேற்றும் ராத்தல் பன்ைாட்டு  லைப்பின்ைல்.  

ஆசியப் பசிபிக்  ைோக் ல் ஆலணயம்.  

 ாடு ள் அழிப்பு தடுப்பு ஐக்கிய நாடு ள் சிறப்புப் மபரல .  

 ாைநிலை ோற்றம் ஐக்கிய நாடு ள்  லரயலேப்பு சிறப்புப் மபரல .  

கிமயாட்மடா ஒப்பந்தம். 

நம ாயா விதிமுலற ள்: நம ாயா விதிமுலற ள் என்பது 1992 உயிரியல் பன்லேய ோநாட்டு 

முடிவு ளின் கீழ் 2010ஆம் ஆண்டு நிலறம ற்றப்பட்டது துலண உடன்படிக்ல யாகும். இது உயிரியல் 

பன்லேயத்லத பயன்படுத்து து குறித்து எழுந்த ம ள்வி ளின் அடிப்பலடயில் உரு ாக் ப்பட்ட 

உடன்படிக்ல யாகும். அதா து, அணுகுதல் ேற்றும் பயைலடதலில் பகிர்தல் (ABS) உடன்படிக்ல யாை 

இது நம ாயா விதிமுலற ள் என்று அலழக் ப்படுகிறது. ேரபியல் மூை  ளங் லள நியாயோ வும், 

சேோ வும் அணுகி, பயன் லள நியாயோ வும், சேோ வும் பகிர்தல் குறித்த விதிமுலற லள இது 

க ாண்டுள்ளது. 

தன் - அலடயாளோக் ல்: பூர் க்குடி ேக் லள  லரயலற கசய்யும் பன்ைாட்டு உடன்படிக்ல  எதுவும் 

இது லர எட்டப்படவில்லை. பூர் க்குடி சமுதாயங் மள தங் ள் பூர் க்குடித் தன்லேலய முடிவு கசய்து 

க ாள்ள ம ண்டும். இதும  தன் அலடயாளோக் ல் எைப்படும். 

பூர் க்குடி ேக் ள் நாள்: ஒவ்க ாரு ஆண்டும் ஆ ஸ்ட் 9ஆம் நாளன்று உை  பூர் க்குடி ேக் ள் நாளா க் 

 லடபிடிக் ப்படுகிறது.  

சமுதாயத்தின் கபயர் அ ர் ளின் பூர்வி  நிைம் 

கஹய்டா  ைடா மேற்குக்  டற் லர 

இனுயிட்/எக்ஸ்சிமோ  ைடா/ஆர்ட்டிக்/அைாஸ் ா/கிரீன்ைாந்து 

யாமைாேணி அமோசான் படுல  

பிளாக்புட்  ைடா/ஐக்கிய ோநிைங் ள் 

ேஹாக்  ைடா/ஐக்கிய ோநிைங் ள் 

இன்னு ைாப்ரடார்/கியூகபக்  ைடா 

ோம ாரி நியூசிைாந்து 
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சிட்ட ாங் ேலை ேக் ள்  ங் மதசம் 

சமி ஸ் ாண்டிமநவியா 

புஷ்ேன் கதன் ஆப்பிரிக் ா 

அ ா ேத்திய ஆப்பிரிக் ா 

ஓகியக் க ன்யா 

க ட்டா இைங்ல  

ஜார ா அந்தோன் தீவு ள் 

அக்டா பிலிப்லபன்ஸ் 

கபைம் மபார்னிமயா 

ஜஹாய்  ட ேமைசியா 

அபாரிஜின் ஆஸ்திமரலியா 

அச்மச பராகும  

யைோ டியரா கடல் பியூம ா 

ஐனு ஜப்பான் 

சுக்சி, யுபிக் கிழக்கு லசபீரியா 

நியா/ஞாைசன்  ட ேத்திய லசபீரியா 

குடிலேச் சமுதாய ேக் ளின் நிரா ரிப்பு. ஒரு சிை நாடு ள் ேட்டுமே பூர்  குடி லளச் சட்டப்பூர் க் 

குழுக் ளா  அங்கீ ரித்துள்ளலே. குலற ாை அரசியல் பங்க டுப்பு.  றுலே. சு ாதாரப் பிரச்சலை ள். 

ம லையின்லே. 

பூர் க்குடி ேக் ள் எதிர்க ாள்ளும் பிரச்சலை ளும் ச ால் ளும்: பாகுபாடா  நடத்தப்படுதல் ேற்றும் 

அலேப்பு ரீதியாை  ன்முலற. தங் ள் பூர்வி  நிைப்பகுதியில் இருந்து விரட்டப்படு தால் நிை உரிலே 

பறிக் ப்படுதல். கதாழில்நுட்ப அறிவுப் பின்ைலடவு  ாரணோ  ேறு குடியோத்தப்படுதல். பாரம்பரிய 

 லை ள் ேற்றும் புலைவு ள் மபான்ற அறிவுச் கசல் ங் ள் சுரண்டப்படுதல். பூர்வி  நிைப்பகுதி ளில் 

இருந்து பை ந்தோ  அ ற்றப்படுதல். பாரம்பரிய மூை ளங் லள அணுகும் உரிலே ேறுப்பு. அழில  

மநாக்கிய  ளர்ச்சியும்  ட்டாய இட ோற்றமும். சுயாட்சி ேற்றும் சுய நிர்ணயம் ம ள்விக்குறியா  உள்ளது. 

ேனித உரிலே ள் சுய-நிர்ணயம், மதசிய இைம்: 

உறுப்பு ள் 1-6: அலைத்து ேனித உரிலே ளுக் ாை உரிலே ள். சுதந்திரம், சேத்து ம் உரிலே ள் 

ேற்றும் சுரண்டலுக்கு எதிராை உரிலே ள். சுய-நிர்ணய உரிலே ள். சுயாட்சிக் ாை உரிலே ள். 

தேக்ம யாை தனித்த அரசியல், சட்ட, சமூ , பண்பாட்டு அலடயாளங் லளப் பராேரிக்கும் உரிலே ள். 

மதசிய இை உரிலே ள்.  

 ாழ்க்ல , விடுதலை, பண்பாடு, பாது ாப்பு:  

உறுப்பு ள் 7-10:  ாழ்க்ல , விடுதலை, பண்பாடு, பாது ாப்பு.  ாழ் தற்கும் விடுதலைக்கும் 

பாது ாப்புக்குோை உரிலே ள்.  ட்டாய அலடயாள நீக் த்துக்கு எதிராை உரிலே ள். பூர் க்குடி 

சமுதாயம் அல்ைது நாட்லடச் மசர்ந்த ரா  இருப்பதற் ாை உரிலே ள். விரட்டப்படு து ேற்றும் ேறு 

குடிமயற்றத்துக்கு எதிராை உரிலே ள். 

பண்பாடு, ேதம், கோழி:  

உறுப்பு ள் 11-13: பண்பாட்டுக் ாை உரிலே ள். ஆன்மி , ேத நம்பிக்ல  ள், பழக்   ழக் ங் ளுக் ாை 

உரிலே ள். ஆன்மி , ேத நம்பிக்ல  ள், பழக்   ழக் ங் ளுக் ாை உரிலே ள். கோழி,  ரைாறு ள், 

 ாய்கோழி ேரபு லளப் பயன்படுத்தும் உரிலே ள். 

 ல்வி, ஊட ம், ம லை ாய்ப்பு: 
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உறுப்பு ள் 14-17:  ல்வி அலேப்பு லள உரு ாக்குதல் ேற்றும் பண்பாட்டு நுண்ணுர்வுக்  ல்விலய 

அணுகும் உரிலே ள்.  ல்வியில் பூர் க்குடிப் பண்பாடு லளப் பிரதிபலிக்கும் உரிலே ள். தேது கசாந்த 

கோழியில் ஊட ங் லள உரு ாக்கி பூர் க்குடி ேக் ள் அல்ைாத ேக் ளுக்கு பரப்பும் உரிலே. 

ம லை ாய்ப்பு உரிலே. 

பங்ம ற்பு ேற்றும்  ளர்ச்சி: 

உறுப்பு ள் 18-24: க ாள்ல  உரு ாக் த்தில் பங்ம ற்கும் உரிலே. சட்டங் ள் க ாள்ல  ள் 

உரு ாக் த்தில் சுதந்திரோை  ருத்து அளித்து முன் ஒப்புதல் அளிக்கும் உரிலே. தேது கசாந்த அரசியல், 

கபாருளாதாரம் சமூ  அலேப்பு லள அலேத்துக் க ாள்ளும் உரிலே ளும் மேம்பாட்டு உரிலே ளும். 

கபாருளாதார, சமூ  நல் ாழ்வுக் ாை உரிலே. பூர் க்குடி மூத்மதார், கபண் ள், குழந்லத ள், 

இலளஞர் ள், ோற்றுத்திறைாளி ள் புறக் ணித்தல் ேற்றும்  ன்முலறக்கு எதிராை உரிலே ள். 

மேம்பாட்டுக் ாை முன் தகுதி ேற்றும் கசயல்திட்ட ஒதுக் ல் உரிலே. சு ாதாரத்துக் ாை உரிலே. 

நிைம் ேற்றும் மூை  ளங் ள்: 

உறுப்பு 25-32: நிைம் ேற்றும் கதான்லேயாை  ளங் ள் மீது ஆன்மீ  கதாடர்பு க ாள்ளும் உரிலே. 

பாரம்பரிய நிைம் ேற்றும் மூை  ளங் லள உடலேயாக்குதல், பயன்படுத்துதல், மேம்படுத்துதல் 

உரிலே ள். நிைம் ேற்றும் மூை  ளங் ள் மீது பாரம்பரிய சட்டங் ள் க ாண்டிருக்கும் உரிலே. முன் 

ஒப்புதல் இல்ைாேல் நிைம் அப ரிக் ப்படு தற்கு எதிராை உரிலே ேற்றும் இழப்பீடு அல்ைது திரும்பப் கபறும் 

உரிலே. முன் அனுேதி இல்ைாேல் பாரம்பரிய நிைம் ராணு ேயோக் லுக்கு எதிராை உரிலே. பண்பாட்டு 

அறிவு சார் கசாத்துரிலே உரிலே ள். நிைம் ேற்றும் மூை  ளங் ளின் மேம்பாட்டிலை முடிவு கசய்யும் 

உரிலே. 

தன் ஆட்சி ேற்றும் பூர் க்குடி சட்டங் ள்: 

உறுப்பு ள் 33-37: அலடயாளப்படுத்துதல், உறுப்பிைராகுதல் ேற்றும் குடிே ைாகும் உரிலே. தனி 

நிறு ைப்படுத்துதல், பழக்   ழக் ங் ள் உரிலே. தனிநபர் கபாறுப்பளிப்பு உரிலே. கதாடர்பு ள், உறவு ள் 

ேற்றும் ஒத்துலழப்பு உரிலே. உடன்படிக்ல  ள் ேற்றும் ஒப்பந்தங் லள அங்கீ ரித்தல்,  ண் ாணித்தல், 

அேைாக் ம் கசய்தல் உரிலே. 

அேைாக் ம்: 

உறுப்பு ள் 38-42: பிர டைங் ளின் இைக்கு லள எட்டு தற் ா  அரசு ள் மேற்க ாள்ளும் 

நட டிக்ல  ளுக்கு முன்  ைந்தாமைாசிக்கும் உரிலே. பிர டைங் ளில் அளிக் ப்பட்டுள்ள உரிலே லள 

அனுபவிக்  அரசு ளால் நிதி ேற்றும் கதாழில்நுட்ப உதவி ள்  ழங்கும் உரிலே. அரசு ேற்றும் இதர 

தரப்பு ளுடன் பிரச்சலை ள் ேற்றும் த ராறு ள் ஏற்படும் மபாது நியாயோை மநர்லேயாை விசாரலண 

கபறும் உரிலே. பிர டைங் லள கசயைாக்  அளிக்  ம ண்டியப ங் ளிப்பு ளுக்கு ஐ.நா.அலேப்பு ேற்றும் 

அரசு ளுக்கு இலடயிைாை அலேப்பு ள் கபாறுப்மபற்றல். பிர டை விதி ள் அலைத்லதயும் கசயைாக் ம் 

கசய்ய ஐ.நா.ேற்றும் பூர் க்குடி பிரச்சலை ளுக் ாை நிரந்தர அலேப்பு உள்ளிட்ட நிறு ைங் ள் 

கபாறுப்மபற்றல். 

உறுதிகோழியின் இயல்பு:  

உறுப்பு ள் 43-44: உறுதியளிக் ப்பட்டுள்ள உரிலே ள் பூர் க்குடி ேக் ள் சுயேரியாலதயுடனும் 

நைத்துடனும் ச   ாழ்வு  ாழ் தற் ாை குலறந்த பட்ச மதல  ளா   ருதப்படுகின்றை. 

பூர் க்குடி லளச் மசர்ந்த ஆண் ள், கபண் ள் இருபாைர் ளுக்கும் அலைத்து உரிலே ளும் சேோ  

உறுதியளிக் ப்படுகின்றை. 

“மி  அண்லேக்  ாைோை 1960 முதல் 1998  லரயாை  ாைக் ட்டத்தில் ஏற்பட்ட உை   ர்த்த , 

முதலீடு ளின் துரித  ளர்ச்சி நாடு ளுக்கு உள்ளும் நாடு ளுக்கு இலடயிலும் எை இரு பக் ங் ளிலும் 

சேத்து மின்லேலய அதி ரிக் ச் கசய்துள்ளது. உை  ேக் ள் கதால யில் க றும் 20 விழுக் ாடா  

உள்ள பணக் ாரர் ள் உைகின் கோத்த கசல் த்தில் 86 விழுக் ாட்டிலை அனுபவிக்கின்றைர். ஆைால் 

80 விழுக் ாடு ஏலழ ள் உை  கசல் த்தில் க றும் 16 விழுக் ாட்டிலை ேட்டுமே அலடகிறார் ள்” என்று 

யு.என்.டி.பி. அறிக்ல  கூறுகிறது. 
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கபாதுத்துலறயின் கீழ் ஒதுக் ப்பட்டுள்ள மூன்று கதாழிற்பிரிவு ள்:  

1. ஆயுதங் ள், க டிேருந்து ள், ராணு த் தள ாடங் ள், ராணு  விோைத் தள ாடங் ள், 

மபார்க் ப்பல் ள்.  

2. அணு ஆற்றல்.  

3. ரயில் மபாக்கு ரத்து. 

உரிேம் கபறு து சட்டப்பூர் ோக் ப்பட்டுள்ள கதாழில் ள் பின் ருோறு: ேது பாைங் ள்  டிப்பு ஆலை. 

புல யிலைப் கபாருள் ள் ேற்றும் அதன் துலண கபாருள் ள் உற்பத்தி. மின்ைணு விண்க ளி ேற்றும் 

ராணு  தள ாடங் ள்: அலைத்து  ல  ளும். ம டி கபாருள் ள், பாது ாப்பு பியூஸ் ள், துப்பாக்கி பவுடர், 

லநட்மரா கசல்லுமைாஸ், தீப்கபட்டி ள். ஆபாய ம திப்கபாருள் ள். ேருந்து ள், ேருந்து கபாருள் ள். 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. உை  பாரம்பரியச் சின்ை மபரல யின் தலைலேய ம் எங்குள்ளது? 

(அ) புதுதில்லி (ஆ) பாரிஸ் (இ) கபர்லின் (ஈ)  ாஷிங்டன் 

2. ேனித சுற்றுச் சூழலுக் ாை ஐ.நா மபரல , 1972 எங்கு நலடகபற்றது? 

(அ) பாரிஸ் (ஆ) ஏதன்ஸ் (இ) ஸ்டாக்மஹால்ம் (ஈ) ோஸ்ம ா 

3. உைகின் சுற்றுச் சூழல்  ளர்ச்சிக் ாை ஆலணயத்தின் தலை ர் யார்? 

(அ) குமராகஹர்ைம் பருண்ட் மைண்ட் (ஆ) பான் கி மூன் 

(இ) சஷி தரூர் (ஈ)  ந்தைா சி ா 

4. “எதிர் ாைம் நம் விருப்பம்” ஆ ணம் எலதக் குறிக்கிறது? 

(அ) ரிமயா +18 (ஆ) ரிமயா +19 (இ) ரிமயா +20 (ஈ) ரிமயா +21 

5. ோண்ட்ரியல் ஒப்பந்த விதிமுலற ள் எது குறித்து உரு ாைது? 

(அ) ஓமஸான் படைம் (ஆ)  டல் சு ாதாரம் (இ)  ைங் ள் (ஈ) பாலை ைம் 

6. ஜர ா பழங்குடி ள் எங்கு  ாழ்கிறார் ள்? 

(அ) அசாம் (ஆ) ைட்சத்தீவு ள் (இ) இைங்ல  (ஈ) அந்தோன் தீவு ள் 

7. பூர் க்குடி ள் உரிலே ள் கதாடர்பாை உை  நாடு ள் சாசைம் எது?  

அ) UNGRIP  

ஆ) UNDRIP  

இ) UNTRIP  

ஈ) UNCRIP 

8. எம்.ஆர்.டிபி சட்டம் 1969-க்கு பதில் க ாண்டு ரப்பட்ட சட்டம் எது?  

அ) கூட்டுறவு சட்டம்  

ஆ) மபாட்டி சட்டம்  

இ) ஒத்துலழப்பு சட்டம்  

ஈ) எதுவுமில்லை 

9. யு.என்.ஈ.பி (U.N.E.P) விரி ாக் ம்  

அ) சர் மதச சுற்றுச்சூழல் திட்டம்  

ஆ) சர் மதச சூழியல் திட்டம்  

இ) சர் மதச சுற்றுச்சூழல் விலளவுவிற் ாை திட்டம்  

ஈ) சர் மதச சுற்றுப்புறச்சூழல் திட்டம் 
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10. கீழ்க் ாணும்  ளம் குன்றா  ளர்ச்சி இைக்கு ளில் நீடித்த நு ர்வு ேற்றும் உற்பத்தி  டி ங் ளுக் ாை 

இைக்கு எது?  

அ) இைக்கு 11  

ஆ) இைக்கு 12  

இ) இைக்கு13  

ஈ) இைக்கு 14 

11. உை  நாடாளுேன்றம் எை அலழக் ப்படும் அலேப்பு எது?  

அ) யூ. என். சி. இ. டி (UNCED) 1992  

ஆ) யூ. என். சி. சி. டி (UNCCD) 1994  

இ) யூ. என். சி. எஸ். டி (UNCSD) 2012  

ஈ) சி. எம். எஸ் (CMS) 1983 

விலட ள்: 

I. சரியாை விலடலய மதர்ந்கதடு: 

1. (ஆ) பாரிஸ் 2. (இ) ஸ்டாக்மஹால்ம் 3. (அ) குமராகஹர்ைம் பருண்ட் மைண்ட் 4. (இ) ரிமயா +20 5. ஈ) 

பாலை ைம். 6. (ஈ) அந்தோன் தீவு ள் 7. ஆ) UNDRIP 8. ஆ) மபாட்டி சட்டம் 9. அ) சர் மதச சுற்றுச்சூழல் 

திட்டம் 10. ஈ) இைக்கு 14 11. அ) யூ. என். சி. இ. டி (UNCED) 1992  

 

 இந்தியாவின் அரசலேப்புத் திருத்தச்சட்டங் ள் (1 முதல் 103  லர திருத்தச்சட்டம்) 

திருத்தச் 

சட்டம் 

ஆண்டு மநாக் ங் ள் 

1- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1951 நிை சீர்திருத்தத்லத பாது ாப்பதற் ா  ஒன்பதா து அட்ட லண மசர்க்ப்பட்டது, 

மபச்சு ேற்றும் க ளிப்பாடு சுதந்திரம், கபாது ஒழுங்கு, க ளிநாட்டு அரசு ளுடன் 

நட்புறவு ள் ேற்றும் ஒரு குற்றத்திற் ாை தூண்டுதல் ஆகிய ற்றின் மீது மூன்று 

தலட ள் விதிக் ப்பட்டை. சமூ  ேற்றும் கபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய 

 குப்பு ளின் முன்மைற்றத்திற் ாை சிறப்பு ஏற்பாடு ள் கசய்ய ோநிைத்திற்கு 

அதி ாரம்  ழங்கு தாகும். 

2- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1952 ஒரு உறுப்பிைலர 7,50,000க்கும் அதி ோை நபர் லள 

பிரதிநிதித்து ப்படுத்தைாம் என்று ேக் ளல யில் பிரதிநிதித்து ப்படுத்தும் 

அளல  சரி கசய்யப்பட்டது.  

 

3- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1954 கபாதுேக் ளின் நைன்  ருதி உணவு கபாருள் ள்,  ால்நலட தீ ைம்,  ச்சா 

பருத்தி, பருத்தி விலத ேற்றும் மூை சணல் உற்பத்தி ேற்றும் விநிமயா த்லத 

 ட்டுப்படுத்த நாடாளுேன்றத்திற்கு தரப்படும் அதி ாரம்.  

4- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1955 நீதிேன்றங் ளுக்கு அப்பால்  ட்டாயோ  ல யக் படுத்தப்படும் தனியார் 

கசாத்து ளுக்கு க ாடுக் ப்படும் பதில் இழப்பீட்டு அளவு. 

 

5- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1955 ோநிைச் சட்டேன்றங் ளுக்கு  ாை லரயலறலய சரி கசய்ய குடியரசுத் 

தலை ருக்கு அதி ாரம் அளித்தது. பட்டியல் இைத்திற் ாை ேற்றும் பழங்குடி 

இைத்திற் ாை இட ஒதுக்கீடு லள விரிவுபடுத்தவும் ேற்றும் ஆங்கிமைா-

இந்தியர் ளுக்கு ேக் ளல யில் பிரத்மய  பிரதிநிதித்து ம் ோநிை சட்ட ேன்றக் 
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கூட்டங் லள பத்து ஆண்டு ள்  லர (அதா து 1970  லர) 

விரி ாக் ப்படுத்துதல். 

6- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1956 பத்திரில  லளத் தவிர்த்து விற்பலை அல்ைது க ாள்முதல் கசய்யும் 

ோநிைங் ளுக்கிலடமய நலடகபறும்  ர்த்த ம் ேற்றும்  ாணிபத்திற்கு 

விதிக் ப்படும்  ரி. 

7- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1956 ோநிை ேறுசீரலேப்பு 

 

8- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1959 ஜமீன்தார் முலற அ ற்றம் 

9- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1960 இந்திய-பாகிஸ்தான் உடன்படிக்ல  (1958) படி, மேற்கு  ங் த்தில் 

அலேந்திருக்கும் இந்திய ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்ட கபருபரி பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு 

விட்டுக் க ாடுக்  ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

10- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1961 இந்திய ஒன்றியத்தில் தத்ரா ேற்றும் ந ர் ஹம லி இலணக் ப்பட்டது. 

 

11- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1961 நாடாளுேன்றத்தின் இரு அல  ளின் கூட்டு கூட்டத்திற்குப் பதிைா  ஒரு 

மதர் ாளர் குழு உதவு தன் மூைம் துலணக் குடியரசுத் தலை ரின் மதர்தல் 

நலடமுலற லள ோற்றிைார். குடியரசுத் தலை ரின் அல்ைது துலணக் குடியரசுத் 

தலை ரின் மதர்தலில் மதர் ாளர் குழு  ாலியிடத்தில் அடிப்பலடயில் எதிர்க்  

முடியாது என்று  ழங் ப்பட்டது. 

12- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1962 இந்திய ஒன்றியத்தில் ம ா ா, டாேன் ேற்றும் லடயு இலணக் ப்பட்டது. 

13- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1962 நா ாைாந்திற்கு ஒரு ோநிை அந்தஸ்து  ழங்கியமதாடு அதற் ாை சிறப்பு ஏற்பாடு ள் 

கசய்தை. 

14- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1962 இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்மசரி இலணந்தது. 

15- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1963 உயர் நீதிேன்ற நீதிபதி ளின் ஓய்வு கபறும்  யலத 60 முதல் 62 ஆண்டு ள் 

 லர அதி ரித்தது. 

16- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1963 சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ள், அலேச்சர் ள், நீதிபதி ள் ேற்றும் இந்தியாவின் 

தலைலேக்  ணக்குத் தணிக்ல யாளர் (சி.ஏ.ஜி) ஆகிமயாரின் உறுதிகோழியில் 

இலறயாண்லே ேற்றும் ஒருலேப்பாடு மபான்ற  டிவில் இருக்கும்.  

17- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1964 நிைத்தின் சந்லத ேதிப்லப இழப்பீடா   ழங் ப்படவில்லை என்றால், நிைத்லத 

ல ய ப்படுத்தப்படு லத தலட கசய்தது. 
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18- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1966 ஒரு புதிய ோநிைத்லத உரு ாக்  இது  ழி  குக்கிறது. மேலும் ஒரு யூனியன் 

பிரமதசத்லதமயா ஒன்றா  இலணத்து ஒரு புதிய ோநிைத்லதமயா அல்ைது ஒரு 

புதிய யூனியன் பிரமதசத்லதமயா உரு ாக் வும் அதி ாரேளிக்கிறது. 

19- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1966 தீர்ப்பாயங் ளின் மதர்தல் முலறலய ஒழித்து, மதர்தலை நடத்த அதி ாரத்லத 

 ழங்கியது 

20- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1966 உச்ச நீதிேன்றத்தால் கசல்ைாதகதன்று தீர்ப்பளிக் ப்பட்ட உத்திர பிரமதச ோ ட்ட 

நீதிபதி ளின் நியேைங் ள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 

21- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1967 எட்டா து அட்ட லணயில் சிந்தி-லய 15- து கோழியா  மசர்க் ப்பட்டுள்ளது 

22- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1969 அசாம் ோநிைத்தின் உள்மளமய, மே ாையா-ல  ஒரு புதிய சுயாட்சி ோநிைோ  

உரு ாக்  உதவியது. 

23- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1969 பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் பழங்குடியிைர் ளின் இட ஒதுக்கீட்லட 

விரிவுபடுத்து து ேற்றும் ேக் ளல யில் ஆங்கிமைா-இந்தியர் ளுக் ாை 

பிரத்திமய  பிரதிநிதித்து ம் ேற்றும் ோநிை சட்ட ேன்ற கூட்டங் ளுக்கு பத்து 

ஆண்டு ள்  லர (அதா து 1980  லர) விரிவுபடுத்துதல் 

24- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1971 அடிப்பலட உரிலே ள் உட்பட அரசலபப்பின் எந்த ஒரு பகுதிலயயும் திருத்தி 

நாடாளுேன்றத்தின் அதி ாரத்லத உறுதிப்படுத்தியது. அரசலேப்பு திருத்தச்சட்டம் 

முன் லரவுக்கு ஒப்புதல் க ாடுப்பலத குடியரசுத் தலை ரிடம்  ட்டாயோக்கியது 

25- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1971 இது அரசு  ழி ாட்டு கநறிமுலற ளில் ஒன்றாகிய உறுப்பு 39(பி) அல்ைது (சி)லயச் 

கசயல்படுத்த க ாண்டு ரப்படும் சட்டம் உறுப்பு ள் 14, 19 ேற்றும் 31 

ஆகியல  ளுக்கு முரணா  இருந்தாலும் கசல்லும் என்பலத கூறுகிறது. 

26- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1971 சுமரச அரசு ளின் முன்ைாள் ஆட்சியாளர் ளின் தனிச்சிறப்பு ேற்றும் சலுல  ள் 

அ ற்றப்பட்டை. 

27- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1971 சிை ஒன்றிய ஆளுல க்குட்பட்ட பகுதி ளின் நிர் ாகி ளுக்கு அ சர சட்டம் 

பிரசுரிப்தற் ா  அதி ாரேளித்தைர். 

28- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1972 இந்திய குடிலேப் பணி அதி ாரி ளின் சிறப்பு சலுல  ள் அ ற்றப்பட்டு, 

அ ர் ளின் பணி நிலைலே லள நிர்ணயிக்  நாடாளுேன்றத்திற்கு அதி ாரம் 

அளித்தது. 

29- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1972 ஓன்பதா து அட்ட லணயில் நிை சீர்திருத்தங் ள் பற்றிய இரண்டு ம ரளா 

சட்டங் லள மசர்த்தது 

30- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1972 20,000 கதால லய உள்ளடக்கிய சிவில்  ழக்கு ளில் உச்ச நீதிேன்றம் மேல் 

முலறயீடு கசய்ய அனுேதித்திருந்த விதிமுலறலய நீக்கி அதற்கு பதிைா  சட்டம் 

கதாடர்பாை ம ள்வி எழும்மபாது மேல்முலறயீடு உச்ச நீதிேன்றத்தில் தாக் ல் 

கசய்யப்படைாம் 
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31- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1972 ேக் ளல யின் எண்ணிக்ல லய 525-ல் இருந்து 545 ஆ  அதி ரித்தது 

32- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1973 ஆந்திரப் பிரமதசத்தில் கதலுங் ாைா பகுதி ேக் ளுலடய விருப்பங் லள பூர்த்தி 

கசய்ய சிறப்பு ஏற்பாடு ள் கசய்யப்பட்டை 

33- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1974 நாடாளுேன்ற உறுப்பிைர் ள் ேற்றும் ோநிை சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ளின் பதவி 

விை லை சபாநாய ர்/தலை ர் ேட்டுமே ஏற்  முடியும் அதுவும் அ ர் ள் திருப்தி 

அலடந்தால் ேட்டுமே 

34- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1974 ஒன்பதா து அட்ட லணயில் பல்ம று ோநிைங் ளின் 20க்கு மேற்பட்ட 

நிைப்பகுதி ேற்றும் நிை சீர்திருத்த நட டிக்ல  சட்டங் ள் மசர்க் ப்பட்டது. 

35- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1974 சிக்கிமின் பாது ாப்பற்ற நிலைலய நிறுத்தி, அது இந்திய ஒன்றித்தின் ஒரு இலண 

ோநிைத்தின் நிலைலய  ழங்கியது. இந்திய ஒன்றியத்துடன் சிக்கிம் சங் த்தின் 

விதிமுலற ள் ேற்றும் நிபந்தலை ளுக்குள் பத்தா து அட்ட லண 

மசர்க் ப்பட்டது 

36- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1975 சிக்கிலே, இந்திய ஒன்றியத்தில் முழு ோநிைோ  ோற்றி, பத்தா து 

அட்ட லணலய தவிர்த்தது 

37- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1975 அருணாச்சை பிரமதசம் ஒன்றிய ஆளுல யிலிருந்து சட்டசலப ேற்றும் 

அலேச்சர் ள் குழுல   ழங்கியது 

38- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1975 ஒமர மநரத்தில் க வ்ம று அடிப்பலடயில் மதசிய அ சர ாை பிர டைத்லத 

பிர டைப்படுத்த குடியரசுத் தலை ருக்கு அதி ாரம் தரப்பட்டது 

39- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1975 குடியரசுத் தலை ர், துலணக் குடியரசுத் தலை ர், பிரதேர் ேற்றும் சபாநாய ர் 

ஆகிமயாருடன் நீதித்துலறயின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள  ருத்து ம றுபாடு ள் 

இடம் கபற்றிருந்தை. அத்தல ய அதி ாரத்லத அ ர் ள் முடிவு கசய்ய 

நாடாளுேன்றத்தால் நிர்ணயிக் ப்படும். 

40- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1976 அவ் ப் மபாது நீர்ப்பகுதி,  ண்டத்திட்டு, சிறப்பு கபாருளாதார ேண்டைம் (EEZ) 

ஆகிய ற்லற  லரயறுக்  நாடாளுேன்றத்திற்கு அதி ாரம் அளித்தது 

41- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1976 ோநிைப் கபாது ஆலணக்குழு ேற்றும் இலணப் கபாதுப் பணி ஆலணக்குழுவின் 

ஓய்வு  யலத 60 முதல் 62-ஆ  உயர்த்தியது. 

42- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1976 இலத ஒரு சிறு அரசலேப்பு என்றலழக் ப்பட்டது. ஸ் ரன் சிங் குழுவின் பரிந்துலர 

மபரில் சிை ோற்றங் ள் கசய்யப்பட்டை. இதன் முன்னுலரயில் மூன்று புதிய 

கசாற் லள மசர்த்துள்ளது (ேதசார்பற்ற, ஒருலேப்பாடு, சேதர்ேம்). 

குடிேக் ளுக் ாை அடிப்பலட  டலே லள மசர்த்தது (புதிய பகுதி IV-A). 

அலேச்ரல யின் ஆமைாசலை முடிவு ள் மூைம் குடியரசுத் தலை லர 

 ட்டுப்படுத்தவும்  ழி ல  கசய்தது. மூன்று புதிய உறுப்பு ள் 32அ (சேநீதி ேற்றும் 

இை சச் சட்ட நீதி), 43அ (கதாழிற்சாலை ளின் நிர் ா த்தில் கதாழிைாளர் ளின் 

பங்ம ற்பு) ஆகியல  மசர்க் ப்பட்டை. ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாது ாப்பு ேற்றும் 
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மேம்பாடு ேற்றும்  ாடு ள்,  ை விைங்கு ளின் பாது ாப்பு, நீதிேன்றங் ளின் நீதி, 

அரசலேப்பு ேற்றும் அலேப்பின் நட டிக்ல  ள் ேற்றும் நிர் ா ம் ஆகியல  

குறித்த உறுப்பு ள் மசர்க் ப்பட்டை. நாட்டின் ஏதா து ஒரு பகுதியில் சட்ட ஒழுங்கு 

பிரச்சலை நிைவிைால், அப்பகுதிக்கு ஆயுதப்பலடலய அனுப்பி சட்டம் ேற்றம் 

ஒழுங்கிலை நிலைநாட்டவும் அதி ாரேளிக்கிறது 

43- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1977 உச்ச நீதிேன்றம் ேற்றும் உயர் நீதிேன்றங் ள் நீதித்துலறயின் ேறு ஆய்வு ேற்றும் 

நீதிப்மபராலண ஆகிய ற்றின் மூைம் அதி ாரத்லத மீட்கடடுக்கின்றை 

44- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1978 இது குடியரசுத் தலை ருக்கு, ேறுசீராய்விற்கு அலேச்சரல யின் 

ஆமைாசலைலய திருப்பி அனுப்பி ல க்  அதி ாரேளிக்கிறது. எனினும், 

ேறுசீராய்வு ஆமைாசலை குடியரசுத் தலை ர்  ட்டுப்பட்ட ர் ஆ ார். மதசிய 

அ சரத்லத கபாறுத்த லர “ஆயுத கிளர்ச்சி” என்ற கசாற் ளுக்கு பதிைா  

“உள்நாட்டு அலேதிக்குலைவு” என்ற கசாற் ள் க ாண்டு  ரப்பட்டை. எழுத்து 

 டிவிைாை அலேச்சரல யின் முடிவு அன்றி கநருக் டி நிலைலயக் குடியரசுத் 

தலை ர் பிறப்பிக் க்கூடாது. அடிப்பலட உரிலே ள் பட்டியலிலிருந்து 

கசாத்துரிலே நீக் ப்பட்டு, அதலை சட்டப்பூர்  உரிலேயா  ோற்றியது 

45- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1980 இது ேக் ளல  ேற்றும் ோநிைச் சட்டப் மபரல  ளில் பட்டியல்  குப்பிைர் ேற்றும் 

பழங்குடியிைர், ஆங்கிமைா இந்தியர் ஆகிமயாருக் ாை இட ஒதுக்கீட்லட மேலும் 10 

ஆண்டு ளுக்கு நீட்டித்தது. பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலை ர் ஆட்சிலய ஓராண்டிற்கு 

மேல் நீட்டிக்   ழி ல  கசய்தது. இது மபான்ற நீட்டிப்பிற்கு, எந்தக ாரு சிறப்பு 

நிபந்தலை ள் இல்ைாேல் இருக் ைாம் 

46- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1983 ோநிைங் ளுக்கிலடமயயாை விற்பலை  ரி 

 

47- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1984 அசாம், பீ ார், ஹரியாைா, தமிழ்நாடு, உத்திரப்பிரமதசம், மேற்கு  ங் ாளம் ஆகிய 

ோநிைங் ளுக்கு நிைம் சீர்திருத்தங் ள் இயற்றப்பட்டை 

48- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1984 பஞ்சாபில் கநருக் டிநிலை இரண்டு ளுக்கு நீட்டிக் ப்பட்டது 

49- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1984 திரிபுரா ோநிைத்திலுள்ள தன்ைாட்சி ோ ட்ட சலபக்கு ஒரு அரசலேப்லப 

 ழங்கியது 

50- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1984 ஆயுதப்பலட அல்ைது உளவுத் துலற அலேப்பு ளுக் ா  அலேக் ப்பட்ட புைைாய்வு 

அலேப்பு ள் ேற்றும் கதாலைத் கதாடர்புஅலேப்பு ள் ஆகிய ற்றில் பணியாற்றும் 

நபர் ளின் அடிப்பலட உரிலேலயக்  ட்டுப்படுத்த நாடாளுேன்றத்திற்கு 

அதி ாரேளித்தல் 

51- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1984 மே ாையா, அருணாச்சை பிரமதசம், நா ைாந்து ேற்றும் மிமசாரம் ஆகிய 

ோநிைங் ளில் உள்ள பழங்குடியிை ர் ளுக் ாை இட ஒதுக்கீட்லட 

ேக் ல யிலும் அமதமபாை மே ாையா ேற்றும் நா ாைாந்லத மசர்ந்த ர் ளுக்கு 

சட்டேன்ற கூட்டத்திலும் இட ஒதுக்கீடு தரப்பட்டது 
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52- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1985 இந்த திருத்தச்சட்டோைது நன்கு அறியப்பட்ட “ ட்சி தா ல் தலட சட்டம்” ஆகும். 

நாடாளுேன்ற உறுப்பிைர் ள் ேற்றும் ோநிைச் சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ள்  ட்சி 

தா ல்  ாரணோ  பதவி இழப்பார் ள். இது கதாடர்பாை புதிய வி ரங் லளப் 

பத்தா து அட்ட லணயில் மசர்க் ப்பட்டுள்ளது 

53- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1986 மிமசாரம் சம்பந்தோ  சிறப்பு ஏற்பாடு ள் கசய்து, குலறந்தபட்சம் 40 உறுப்பிைர் ள் 

க ாண்ட சட்ட சலபலய உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 

54- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1986 உச்ச நீதிேன்றம் ேற்றும் உயர் நீதிேன்ற நீதிபதி ளின் சம்பளத்லத உயர்த்தி, 

அதலை சாதாரண சட்டத்தின் மூைம் நாடாளுேன்றமே எதிர் ாைத்தில் ோற்றிக் 

க ாள்ள உதவியது 

55- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1986 அருணாச்சை பிரமதசத்லத கபாறுத்த லரயில் சிறப்பு ஏற்பாடு ள் கசய்யப்பட்டு 

குலறந்தபட்சம் 30 உறுப்பிைர் ள் க ாண்ட அதன் சட்டசலப 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 

56- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1987 குலறந்தது 30 உறுப்பிைர் லள க ாண்டு ம ா ா சட்டேன்றத்தின்  லிலேலய 

நிர்ணயம் கசய்யப்பட்டது. 

57- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1987 அருணாச்சை பிரமதசம், மே ாையா, மிமசாரம் ேற்றும் நா ைாந்து ஆகிய 

ோநிைங் ளின் சட்டேன்ற கூட்டங் ளில் பழங்குடியிை ர் ளுக் ாை இட ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்டது 

58- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1987 அரசலேப்பின் அதி ாரப்பூர்  உலரக்கு இந்தி கோழியில்  ழங் ப்பட்டமதாடு 

அரசலேப்பின் இந்திப் பதிப்பிற்கு அமத சட்ட பூர் ோை புனிதத் தன்லேலய 

 ழங்கியது 

59- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1988 பஞ்சாப்பில் ஏற்படும் உள்நாட்டு பிரச்சலையின் அடிப்பலடயில் மதசிய அ சரநிலை 

பிர டைம் கசய்யப்பட்டது 

60- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1988 கதாழில்,  ர்த்த ம், அலழப்பு ள் ேற்றும் ம லை ள் மீதாை  ருடாந்திர  ரி ளின் 

உச்ச  ரம்லப ரூபாய் 250ல் இருந்து ரூபாய் 2500 ஆ  உயர்த்தப்பட்டது 

61- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1989 ேக் ளல  ேற்றும் ோநிை சட்டசலப மதர்தல் ளுக்கு  ாக் ளிக்கும்  யது 

 ரம்லப 21  யதிலிருந்து 18 ஆண்டு ளா  குலறக் ப்பட்டது 

62- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1989 பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் பழங்குடியிைர் இட ஒதுக்கீடு ேற்றும் ஆங்கிமைா-

இந்தியர் ளுக்கு பிரத்திமய  பிரதிநிதித்து ம் மேலும் பத்து ஆண்டு ள் கூடுதைா  

(அதா து, 2000  லர) ேக் ளல  ேற்றும் ோநிை சட்ட ேன்றக் கூட்டங் லள 

விரிவுபடுத்தியது 

63- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1989 1988-ஆம் ஆண்டின் 59- து திருத்தச் சட்டத்தின் மூைம் அறிமு ப்படுத்தப்பட்ட 

ோற்றங் லள பஞ்சாப் கதாடர்பாைலத நீக்கியது. ம று  ார்த்லத ளில் 

கூறு தாைால், பஞ்சாலப அ சரநிலை விதி ளுக்கு உட்பட்ட பிற 

ோநிைங் ளுடன் ஒப்பிட்டது 

64- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1990 பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலை ர் ஆட்சிலய கோத்தம் மூன்றாண்டு ஆறு ோதம்  லர 

நீட்டிப்பு கசய்ய  ழி குத்தது 
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65- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1990 பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் பழங்குடியிைருக் ாை சிறப்பு அலு ைருக்கு பதிைா  

பை உறுப்பிைர் ள் க ாண்ட மதசிய ஆலணயத்லத விரி ாக் த்திற் ா  

 ழங் ப்பட்டது 

66- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1990 மேலும் பல்ம று ோநிைங் ளுக் ாை 55 நிை சீர்திருத்த சட்டங் லள ஒன்பதா து 

அட்ட லணயில் மசர்க் ப்பட்டது 

67- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1990 பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலை ர் ஆட்சிலய கோத்தம் நான் ாண்டு  ாைம்  லர 

நீட்டிப்பு கசய்ய  ழி குத்தது 

68- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1991 பஞ்சாபில் குடியரசுத் தலை ர் ஆட்சிலய கோத்தம் ஐந்தாண்டு  ாைம்  லர 

நீட்டிப்பு கசய்ய  ழி குத்தது 

69- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1991 தில்லிலய மதசிய தலைந ரப் பகுதியா   டி லேதததன் மூைம் தில்லி ஒன்றிய 

ஆளுல க்குட்பட்ட பகுதிக்கு சிறப்பிடம்  ழங் ப்பட்டது 

70- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1992 தில்லி மதசிய தலைந ரப் பகுதியின் சட்டேன்ற உறுப்பிைர் ள் ேற்றும் புதுச்மசரி 

ஒன்றிய ஆளுல க்குட்பட்ட பகுதி ஆகிய ற்றின் உறுப்பிைர் லள குடியரசுத் 

தலை ர் மதர்தலில் மதர் ாளர் குழுவில் மசர்க்  ம ண்டும் 

71- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1992 எட்டா து அட்ட லணயில் க ாங் னி, ேணிப்புரி ேற்றும் மநபாளி கோழி ள் 

மசர்க் ப்பட்டை. இதில், திட்டமிடப்பட்ட கோழி ளின் கோத்த எண்ணிக்ல  18-ஆ  

அதி ரித்துள்ளது 

72- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1992 திhபுராவின் சட்டேன்றத்தில் பழங்குடியிைருக்கு இட ஒதுக்கீடு  ழங் ப்பட்டது 

73- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1992 பஞ்சாயத்து-ராஜ் நிறு ைங் ளுக்கு அரசலேப்பு தகுதியும் ேற்றும் பாது ாப்பும் 

அங்கீ ரிக் ப்பட்டது. இதற் ா , “பஞ்சாயத்து ள்” என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய 

பகுதி-IX ஐ மசர்த்துள்ளது ேற்றும் 29 கபாருண்லே லள உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய 

பதிமைாராம் அட்ட லண மசர்க் ப்பட்டுள்ளது 

74- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1992 ந ர்ப்புற உள்ளாட்சி அலேப்பு ளுக்கு அரசலேப்பு தகுதி ேற்றும் பாது ாப்பு 

 ழங் ப்பட்டது. இந்த மநாக் த்திற் ா  “ந ராட்சி ள்” என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய 

திருத்தம் பா ம்-IX இலணத்து, ந ராட்சியின் 18 கபாருண்லே லள 

பன்னிரண்டா து அட்ட லணயில் மசர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

75- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1994 குத்தல க் ாரர், உரிலேயாளர், உரிலே ள் மபான்ற ற்றின் மீதாை  ட்டுப்பாடு 

ேற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்டல  ளுக்கு தீர்வு ாை  ாடல  

தீர்ப்பாயங் ள் ஏற்படுத்தப்பட்டை. 

76- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1994 1994ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்லத ( ல்வி நிறு ைங் ளில் 69 

சதவீத இட ஒதுக்கீடு  ழங் ப்பட்டது ேற்றும் ோநிை பணி ளில் பதவி ள் 

 ழங் ப்பட்டது) நீதிபதி ேறுபரிசீைலையிலிருந்து பாது ாக்கும் ஒன்பதா து 

அட்ட லணயில் இது மசர்க் ப்பட்டது. 1992இல் உச்ச நீதிேன்றம், கோத்த ஒதுக்கீடு 

50 சதவிகிதத்திற்கு மேல் இருக் க்கூடாது என்று தீர்ப்பளித்தது 

77- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1995 பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் பழங்குடியிைருக்கு அராசங்  ம லை ளில் பதவி 

உயர்வில் இட ஒதுக்கீடு  ழங் ப்பட்டது 
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78- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1995 ஒன்பதா து அட்ட லணயில் பல்ம று ோநிைங் ளின் 27 சட்டச்சீர்திருத்தங் ள் 

அடங்கிய சட்டங் ள் உள்ளை. இத்துடன், இந்த அட்ட லணயின் கோத்த 

எண்ணிக்ல யாைது 282 ஆ  அதி ரித்தது. ஆைால்  லடசி நுலழவு 284 எைக் 

 ணக்கிடப்பட்டது 

79- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

1999 பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் பழங்குடியிைருக் ாை இட ஒதுக்கீடு ேற்றும் 

ேக் ளல யில் ஆங்கிமைா-இந்தியர் ளுக் ாை பிரத்மய  பிரதிநிதித்து ம் பத்து 

ஆண்டு ளுக்கு மேலும் (அதா து, 2010  லர) விரி ாக்குதல் 

80- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2000 ேத்திய அரசுக்கும் ோநிைத்திற்கும் இலடயில்  ரு ாய்க்கு “அதி ாரப் பகிர்வுக் ாை 

ோற்று திட்டம்”  ழங் ப்பட்டுள்ளது 

81- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2000 தனித்தனி  குப்பு ளுக்கு ஒரு  ருடத்தின் நிரப்பப்படாத ஒதுக் ப்பட்ட 

 ாலியிடங் லள அடுத்த ஆண்டு அல்ைது ஆண்டு ளில் நிரப்பப்பட பரிசீலிக்  

ோநிைத்திற்கு அதி ாரேளித்தல் 

82- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2000 எந்தக ாரு மதர்விலும் தகுதி ேதிப்கபண் ளில் தளர்த்தல் அல்ைது ேதிப்பீட்டுத் 

தரங் லளக் குலறத்தல், ஒன்றியம் ேற்றும் ோநிைங் ளின் கபாது பணி ளுக்கு 

ஊக் ேளிக்கும் விஷயங் ளில் இட ஒதுக்கீட்டிற் ாை பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் 

பழங்குடியிைர் ளுக்கு ஆதர ா  எந்தக ாரு ஏற்பாட்லடயும் கசய் தற்கு 

 ழங் ப்பட்டது 

83- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2000 அருணாச்சை பிரமதசத்தில் உள்ள பட்டியல் இைத்த ருக்கு பஞ்சாயத்து ளில் இட 

ஒதுக்கீடு இல்லை 

84- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2001 ேக் ள் கதால  குலறப்பு நட டிக்ல  லள ஊக்குவிக்கும் அமத 

குறிக்ம ாள் மளாடு ேற்கறாரு 25 ஆண்டு ளுக்கு (அதா து, 2026  லர) 

ேக் ளல  ேற்றும் ோநிை சட்டேன்றங் ளில் இடங் லள சீர்படுத்து தற் ாை 

தலட நீட்டிக் ப்பட்டது 

85- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2001 1995-ஆம் ஆண்டு முதல் அரசு ஊழியர் ளா  இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

 குப்பிலை சார்ந்த ர் ளுக்கு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அளிக் ப்படும் பதவி உயர்வு 

86- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2002 ஆரம்பக்  ல்விலய ஒரு அடிப்பலட உரிலேயாக்கியது. இதில் புதிதா  

மசர்க் ப்பட்டுள்ள உறுப்பு 21-அ படி, ோநிைோைது 6 முதல் 14  யது  லரயிைாை 

அலைத்து குழந்லத ளுக்கு இை ச ேற்றும்  ட்டாயக்  ல்வி அளிப்பலத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. உறுப்பு 51-அ கீழ் அடிப்பலட  டலே லள மசர்த்துள்ளது 

அல யாகதனில், இந்திய குடிே ள் ளாகிய ஒவ்க ாரு கபற்மறார் ள் ேற்றும் 

பாது ா ைர் ள் தங் ளது (6 முதல் 14  யது  லரயிலுள்ள) குழந்லத ளுக்கு 

 ல்வி  ற்கும்  ாய்ப்பிலை  ட்டாயம் ஏற்படுத்திக் க ாடுக்  ம ண்டும் 

87- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2003 ோநிைங் ளில் உள்ள கதாகுதி லள 2001-ஆம் ஆண்டின் ேக் ள்கதால  

 ணக் க டுப்பின்படி சரிபார்பதற்கும், பகுப்பாய்வு கசய் தற்கும் 

ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். முன்ைர் 84- து திருத்தச் சட்டத்தின் மூைம் 1991-ஆம் 

ஆண்டில் கபறப்பட்ட ேக் ள்கதால   ணக்க டுப்பு அல்ை 

88- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2003 (உறுப்பு 268-அ) மசல  ளுக்கு மசல   ரி விதிக்கிறது. இருப்பினும், இதன் 

 ருோைம் மச ரிக் ப்பட்டு, ேத்திய ேற்றும் ோநிைங் ள் ஆகிய ற்றால் 

பகிர்ந்துக ாள்ளப்படுகிறது. 
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89- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2003 தாழ்த்தப்பட்ட ேற்றும் பழங்குடியிைருக் ாை மதசிய ஆலணயம் இரண்டா  

பிரிக் ப்பட்டது அல  ள் தாழ்த்தப்பட்ட ருக் ாை மதசிய ஆலணயம் (உறுப்பு 

338) ேற்றும் பழங்குடியிைருக் ாை மதசிய ஆலணயம் (உறுப்பு 338-அ). இந்த 

ஆலணயத்திற் ாை ஒரு தலை ர், துலணத் தலை ர் ேற்றும் மூன்று 

உறுப்பிைர் லள குடியரசுத்தலை ர் நியமிப்பார் 

90- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2003 மபாமடாைாந்து ஆளுல க்குட்பட்ட ோ ட்டத்திலிருந்து (உறுப்பு 332 (6)) அசாம் 

சட்டேன்றத்தில் உள்ள பழங்குடியிைர் ேற்றும் பழங்குடியிைர் அல்ைாத 

பிரதிநிதித்து த்லத பராேரிப்பதற்கு  ழங் ப்பட்டது 

91- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2003 அலேச்சர் ள் அலேச்சரல யில் கோத்த அலேச்சர் ளின் எண்ணிக்ல  (பிரதேர் 

உட்பட), ேக் ளல யின் கோத்த  லிலேயின் 15% ஐ விட அதி ோ  

இருக் க்கூடாது (உறுப்பு 75 (1அ)). ஒரு ோநிைத்தின் அலேச்சரல யின் 

அலேச்சர் ளின் கோத்த எண்ணிக்ல  (முதைலேச்சர் உட்பட), ோநிைத்தின் 

சட்டேன்றத்தின் கோத்த  லிலேயின் 15% க்கும் அதி ோ  இருக் க்கூடாது. 

எனினும், ஒரு ோநிைத்தின் அலேச்சர் ளின் எண்ணிக்ல  (முதைலேச்சர் 

உட்பட), 12க்கும் குலற ா  இருக் க்கூடாது (உறுப்பு 164 (1அ)) 

92- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2003 எட்டா து அட்ட லணயில் நான்கு கோழி ள் மசர்க் ப்பட்டுள்ளை. அ ர் ள் 

மபாமடா, மடாக்ரி (மடாங்க்ரி), லேதிலி (லேத்திலி) ேற்றும் சந்தாலி, இதன் மூைம் 

அரசலேப்பில் அங்கீ ரிக் ப்பட்ட கோழி ளின் எண்ணிக்ல  22 ஆ  

உயர்ந்துள்ளது 

93- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2005 தனியார்  ல்வி நிறு ைங் ள் உள்ளிட்ட  ல்வி நிறு ைங் ளில் சமூ  ேற்றும் 

 ல்வி ரீதியா  பின்தங்கிய  குப்பிைர் அல்ைது பட்டியல் இைத்த ர் அல்ைது 

பழங்குடியிைர் ளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு ள் கசய்ய அதி ாரம் அளித்துள்ளது. 

இைாம்தார்  ழக்கில் உச்ச நீதிேன்ற தீர்ப்லப (2005) ரத்து கசய் தற்கு இந்த 

திருத்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அதில் சிறுபான்லேயிைர் ேற்றும் 

சிறுபான்லேயிைர் அல்ைாத, உதவி கபறாத தனியார்  ல்லூரி ள், கதாழில்சார் 

 ல்லூரி ள் மபான்ற ற்றிற்கு இது கபாருந்தாது என்று உச்ச நீதிேன்றம் 

தீர்ப்பளித்தது 

94- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2006 பழங்குடி நைத்துலற அலேச்சர் ம ண்டும ாளுக்கிணங்  பீ ாலர விடுவித்து 

அதலை ஜார் ண்ட் ேற்றும் சட்டீஸ் ரா  விரிவுபடுத்தியது. இது இப்கபாழுது, 

புதிதா  உரு ாக் ப்பட்டுள்ள ோநிைங் ளாை ேத்தியப் பிரமதசம் ேற்றும் ஒரிசா 

ஆகிய ற்றிற்கு கபாருந்தும் 

95- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2006 பட்டியல் இைத்த ர் ேற்றும் பழங்குடியிைருக்கு இட ஒதுக்கீடு விரி ாக் ப்பட்டது 

ேற்றும் ஆங்கிமைா-இந்தியர் ளுக்கு ேக் ளல யில் பிரத்மய  பிரதிநிதித்து ம் 

அளிப்பது ேற்றும் ோநிை சட்டேன்ற கூட்டங் லள மேலும் பத்து ஆண்டு ள்  லர 

விரிவுபடுத்து து அதா து 2020-ஆம் ஆண்டு  லர (உறுப்பு 334) 

96- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2009 “ஒடியா” ல  ஒரியா எை ோற்றி ஒரியா கோழிலய எட்டா து அட்ட லணயில் 

ஒடியா என்று உச்சரிக் ப்பட்டது 

97- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2011 ஒரு அரசலேப்பு அந்தஸ்து ேற்றும் கூட்டுறவு சங் ங் ளுக்கு பாது ாப்பும் 

அளிக்கின்றது. உறுப்பு 19-ன் கீழ் கூட்டுறவு சங் ங் லள உரு ாக்கு தற் ாை 

ஒரு அடிப்பலட உரிலேலய அளிக்கிறது. இது உறுப்பு 43-பி-ன்  ாயிைா  

கூட்டுறவு சங் ங் ளின் மேம்பாட்டிற் ா  புதிய ோநிைக் க ாள்ல யின்  ழி ாட்டு 

ம ாட்பாடு லள மசர்த்துள்ளது. இது “கூட்டுறவு சங் ம்” (உறுப்பு 243-ZH TO 

243-ZT) என்ற தலைப்பின் அரசலேப்பில் புதிய பகுதி IX-பி ஐ மசர்த்துள்ளது 
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98- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2013 லஹதராபாத் -  ர்நாட ா ேண்டைத்லத மேம்படுத்து தற்கு  ர்நாட  ஆளுநருக்கு 

தரப்படும் அதி ாரம் 

99- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2014 இது மதசிய நீதி ஆலணயத்லத நிறு தற் ா   ழங் ப்பட்டது 

100-

 து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2014 இந்த திருத்தச் சட்டோைது இநதியாவிற்கும்  ங் ாளமதசத்திற்கும் இலடயில் நிை 

எல்லை ஒப்பந்தம் (LBA) ஆகும் 

101- து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2016 கபாருள் ள் ேற்றும் மசல   ரி 

102-

 து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2018 பின்தங்கிய  குப்பு ளின் மதசிய ஆலணயத்திற்கு அரசலேப்பு தகுதி 

103-

 து 

திருத்தச் 

சட்டம் 

2019 கபாது  குப்பிைருக்கு கபாருளாதார ரீதியில் பைவீைோை பிரிவிைருக்கு 10% இட 

ஒதுக்கீடு 
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