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தமிழ்நாடு அரசு 

 வேலலோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலற 

பிரிவு : TNPSC ஒருங்கிலைந்த குடிலமப் பைிகள் வதர்வு – 4 (ததாகுதி 4 & ேி ஏ ஓ) 

பாடம் : இந்திய அரசியலலமப்பு 

பகுதி : இந்திய அரசியலலமப்பு ஓர் அறிமுகம் 

© காப்புரிலம : 

தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணனம் ஒருங்கிலைந்த குடிலமப் பைிகள் வதர்வு – 4 
(ததாகுதி 4 & ேி ஏ ஓ) க்கா மநன்ாடக் குிப்புகள், தாட்டித் ததர்யிற்கு தனாபாகும் 
நாணய, நாணயிகளுக்கு உதயிடும் யணகனில் தயணயாய்ப்பு நற்றும் னிற்சித் துணனால் 
தனாரிக்கப்ட்டுள்து. இம்மநன்ாடக் குிப்புகளுக்கா காப்புரிணந தயணயாய்ப்பு நற்றும் 
னிற்சித் துணணனச் சார்ந்தது எ மதரியிக்கப்டுகிது. எந்த ஒய தி தபா அல்து 
தினார் தாட்டித் ததர்வு னிற்சி ணநனதநா இம்மநன்ாடக் குிப்புகண எந்த யணகனிலும் 
நறுிபதி எடுக்கதயா, நறு ஆக்கம் மசய்திடதயா, யிற்ண மசய்யும் முனற்சினிதா 
ஈடுடுதல் கூடாது. நீிால் இந்தின காப்புரிணந சட்டத்தின்கீழ் தண்டிக்கப்ட ஏதுயாகும் எ 
மதரியிக்கப்டுகிது. இது முற்ிலும் தாட்டித் ததர்வுகளுக்கு தனார் மசய்யும் 
நாணயர்களுக்கு யமங்கப்டும் கட்டணநில்ா தசணயனாகும். 

ஆலையர், 

வேலலோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துலற 
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இந்திய அரசியலமைப்பு 

 ஆள்பலர்களுக்கும் ஆரப்படுபலர்களுக்கும் இடைய உள்ர த ொைர்டப ஏற்படுத்தும் 
ஆலணய அசியடப்பு. 

 அசில் படமகரின் அடிப்படைக் யகொட்பொடுகரின் த ொகுப்யப அசில் அடப்பு. 
 அசியடப்புக்கு பணொக நிர்லொகம் ற்றும் சட்ைன்மம் தசல்பை இயொது. 
 க்கரொட்சிின் அடிப்படைொக லிரங்குலது அசியடப்பு. 
 அசியடப்டப 158 நொடுகரின் அசிடயப்டபக் தகொண்டு அமிலில் பூர்லொக 

லடகப்படுத் ிலர் – அரிஸ்ைொட்டில். 
 அசில் அமிலியின்  ந்ட  
 உிரியின்  ந்ட  
 லியங்கியின்  ந்ட  

அரசியலமைப்பு 6 வமைப்படும் 

1.எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு ; (WRITTEN) 

 அசியடப்பு சட்ைம் பழுடொக எழு ப்பட்டு த ொகுக்கப்பட்டு இருக்கும். 
 உயகின் ிகப்பறடொன எழு ப்பட்ை அசியடப்பு = USA (17/9/1787) 
 உதாபணம் : அமநரிக்கா, ிபான்ஸ், ஆஸ்திதபினா, இந்தினா. 

2.எழுதப்படாத அரசியலமைப்பு ;  (UNWRITTEN) 

 அசியடப்பு சட்ைம் எழு ப்பைொல் பொம்பரி படமகடரப் பின்பற்மி நிர்லொகம் 
யற்தகொள்ல ொகும். 

 அசியடப்பு சட்ைம் எழு ப்பட்டிருந் ொலும் பழுடொக த ொகுக்கப்பட்டிருக்கொது. 
 உதாபணம் : இங்கிந்து, ியூசிாந்து. 

3.நைிழும் அரசியலமைப்பு ; (FLEXIBILITY) 

 எரி ில்  ிருத் ம் யற்தகொள்ரப்படும் அசியடப்பு தநகிழும் அசியடப்பு. 

4.நைிழாத அரசியலமைப்பு ; 

 எரி ில்  ிருத் ம் யற்தகொள்ர இயொ  அல்யது ிகக்கடினொன லி ிபடமகடர 
பின்பற்மி ிருத் ம் யற்தகொள்ரப்படும் அசியடப்பு. 

 உயகில் ிகக்கடினொன லி ிபடமகடர பின்பற்மி  ிருத் ம் யற்தகொள்ரப்படும் 
அசியடப்பு = USA 

 உதாபணம் = அமநரிக்கா, ஆஸ்திதபினா, சுயிச்சர்ாந்து. 
 இந் ி அசியடப்பு தநகிழும் ,தநகிறொத் ன்ட தகொண்ைது. 

அரிஸ்ைொட்டில் 
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 இந் ி அசியடப்பு 3 படமகரில்  ிருத் ம் யற்தகொள்ரப்படுகிமது. 

PART-XX சட்டதிருத்தங்ைள் (Art- 368) 

1.சாதாரண நபரும்பான்மை (SIMPLE MAJORITY) 

 50% (அ) பொ ிக்கும் யற்பட்ை உறுப்பினர்கரின் ஆ வுைன்  ிருத் ம் 
யற்தகொள்ரப்படும் 

2.சிறப்பு நபரும்பான்மை (SPECIAL MAJORITY) 

 2/3 உறுப்பினர்கரின் ஆ வுைன்  ிருத் ம் யற்தகொள்ரப்படும் படமொகும். 

3.சிறப்பு நபரும்பான்மை ற்றும் பொ ிக்கும் யற்பட்ை ொநிய சட்ைன்மங்கரின் 
   ப்பு லுைன்  ிருத் ம் யற்தகொள்ரப்படும் படமொகும்.(SPECIAL MAJORITY AND 
   RATIFICATION OF HALF OF THE STATE LEGISTRATES) 

5.ஒற்மறயாட்சி அரசியலமைப்பு ; (UNITORY) 

 ய ரு த் ி அசு ட்டும் அல்யது த் ி அசு,ொநிய அசு என இரு அசுகள் 
இருந் ொல் அடனத்து அ ிகொங்களும் த் ி அசிைம் இருக்கும். 

 உதாபணம்:  இங்கிந்து, , ிபான்ஸ், மல்ஜினம், ியூசிாந்து, ஜப்ான். 

6.கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பு ; (FEDERAL) 

 FEDERATION என்ம ஆங்கியச் தசொல் FOEDUS என்ம யத் ீன் தசொல்யில் இருந்து 
ய ொன்மிது. 

 ொநியங்கள் ன்மிடனல ொல் கூட்ைொட்சி ய ொன்றுகிமது. 

கூட்ைொட்சி அசியடப்பு பின்லரும் சிமப்புகடர தபற்மிருக்கயலண்டும் 

 த் ி அசும்,ொநிய அசும் இருக்க யலண்டும். 
 எழு ப்பட்ை அசியடப்பு தபற்மிருக்க யலண்டும். 
 த் ி ொநிய அசுகளுக்கிடைய அ ிகொப்பகிர்வு இருக்க யலண்டும். 
 அசியடப்பு தநகிறொத் ன்ட தபற்மிருக்கயலண்டும். 
 அசியடப்பு  னிப ல் ஆ ிக்கம் தபற்மிருக்கயலண்டும். 
 சு ந் ிொன நீ ித்துடம அல்யது நீ ித்துடம சு ந் ிம் தபற்மிருக்கயலண்டும். 
 உதாபணம்: அமநரிக்கா, ஆஸ்திதபினா, சுயிச்சர்ாந்து. 
 சுலிட்சர்யொந்து கூட்ைொட்சி படமில் குழுஆட்சி படம பின்பற்மப்படுகிமது. 
 இந் ி அசியடப்பு கூட்ைொட்சி ற்றும் ற்டமொட்சி  ன்ட தகொண்ை 

அடமகுடம கூட்ைொட்சி அசியடப்பு ஆகும் (QUASI FEDERAL CONSTITUTION). 
 இந் ிொ ற்டமொட்சி  ன்டடலிை கூட்ைொட்சி  ன்டட அ ிகம் தபற்றுள்ரது. 
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 இந் ிொலிலுள்ர கூட்ைொட்சி கனைொலின் கூட்ைொட்சிட ொ ிரிொக தகொண்ைது. 
 

இந்திய  அரசியலமைப்பின்  வளர்ச்சி  

I   ஒழுங்குமுலறச்சட்டம் - பட்டயச்சட்டம்   –  REGULATION ACT –  1773  

பிட்  இந்தியச்சட்டம்   (அ) PIT INDIA ACT – 1784 

II. பட்டயச்சட்டம்   -  CHARTER ACT 1793 

III.  பட்டயச்சட்டம்  –  1813 

IV. பட்டயச்சட்டம்  –  1833 

V. பட்டயச்சட்டம்  –  1853 

I.  இந்திய  அரசுச்சட்டம்  –  GOVERNMENT OF INDIA ACT –  1858 

 

1.இந்திய  கவுன்சில்  சட்டம்  –  1861  

இச்சட்டத்தின்டி  சட்ைம்  இற்றும்  பணிில்  ப ன்ப யில்  இந் ிர்களுக்கு  
லொய்ப்பரிக்கப்பட்ைது . 

2. இந்திய  கவுன்சில்  சட்டம்  –  1892 

3. இந்திய ைவுன்சில் சட்டம் (அ) ைின்டடா ைார்லி சட்டம் = 1909 

II.இந்திய  அரசுச்சட்டம்  / மாண்தடகு  – தசம்ஸ்வபார்டு  சட்டம்  –  1919 

III.  இந்திய  அரசுச்சட்டம்  –  1935 

தமௌண்ட்வபட்டன்  திட்டம்  (அ ) ஜுன்  3 திட்டம்  (அ ) இந்திய  பிரிேிலை  திட்டம்  –  

1947 

இந்திய   அரசியல்   ிர்ணய   சமப -INDIAN CONSTITIENT ASSEMBLY 

 அடச்சடல தூதுக்குழுலின் பரிந்துடகடர ஏற்று JULY-1946 –ல் இந் ி அசில் 
நிர்ண சடபக்கு ய ர் ல் நைத் ப்பட்ைது. 

 பிரிட்டிஷ் இந் ி பகு ிியிருந்து 296 யபரும், ன்னொட்சி பகு ிகரியிருந்து 93 

யபரும் தொத் ம் 389 யபர் அசில் நிர்ண சடபக்கு ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ைனர். 
 இந் ி அசில் நிர்ண சடபில் இைம்தபமொ  2 பக்கி  டயலர்கள் 
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1. கொத்ொ கொந் ி 
2. பகது அயி ஜின்னொ 

 26-07-1947-ல் பொகிஸ் ொன் அசில் நிர்ணசடப ஏற்படுத் ப்பட்ை ொல் இந் ி 
அசில் நிர்ணசடப உறுப்பினர் எண்ணிக்டக 389 யிருந்து 299 ஆக குடமந் து . 
பிரிட்டிஷ் இந் ிபகு ி உறுப்பினர்கள்  296 யிருந்து 229 ஆகவும் ன்னொட்சி பகு ி 
உறுப்பினர்கள் 93 யிருந்து 70 ஆகவும்குடமந் து. 

 NOV-1946-ல் இந் ி அசில் நிர்ணசடப ஏற்படுத் ப்பட்ைது. 
 DEC-9-1946—ல் இந் ி அசில் நிர்ணசடபின் ப ல் கூட்ைம் நடைதபற்மது. 
 இக்கூட்ைத் ில் சச்சி ொனந் ன் சின்ஹொ இந் ி அசில் நிர்ண  சடபின்  ற்கொயிக 

 டயலொக ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ைொர். 
 DEC-11-1946 ல் நடைதபற்ம கூட்ைத் ிய இந் ி அசில் நிர்ண சடபின் 

நிந்  டயலொக DR.ொயஜந் ி பி சாத்தும் , துடணத்  டயலொக H.C.பகர்ஜியும், 
சட்ை ஆயயொசகொக B.N.ொவும் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ைனர். 

 DEC-13-1946 –ல் நடைதபற்ம கூட்ைத் ில் ஜலகர்யொல் யநரு யநொக்கத்  ீர்ொனத்ட  
(OBJECTIVE RESOLUTION) பன்தொறிந் ொர். 

 இந்யநொக்க  ீர்ொனம் 22-1-1947-ல் இந் ி அசில் நிர்ண சடபொல் ஏற்றுக் 
தகொள்ரப்பட்ைது. 

 இந்யநொக்க  ீர்ொனய பின்னர் சிய  ிருத் ங்களுக்கு உட்பட்டு இந் ி 
அசியடப்பின் பகவுடொக டலக்கப்பட்டுள்ரது. 

 இந் ி அசியடப்பு சட்ைத்ட  உருலொக்க அசில் நிர்ணசடப 23 குழுக்கடர 
ஏற்படுத் ிது. 

ப ன்டகுழுக்கள் = 8 

சிறுகுழுக்கள்  = 15 

 23 குழுக்கரில் ிக பக்கித்துலம் லொய்ந் து லடவுக்குழு. 

வமரவுக்குழு  –  DRAFTING COMMITTEE 

 29-AUG-1947 –ல் இந் ி அசியடப்பு சட்ைத்ட  இற்றும் பணிக்கொக இந் ி 
அசியடப்பின்  ந்ட  (அ) சிற்பி டாக்டர்.ி.ஆர்.அம்தத்கார்  டயடில் 7 
உறுப்பினர்கடரக் தகொண்ை லடவுக்குழு ஏற்படுத் ப்பட்ைது. 

 லடவுக் குழுலின் லறிகொட்டிொக லிரங்கிலர் = ஜலகர்யொல்யநரு 
 லடவுக்குழு உறுப்பினர்கள் 

1. டாக்டர்.ி.ஆர்.அம்தத்கார் (தணயர்) 
2. யகொபொயசொி ஐங்கொர் 
3. அல்யொடி கிருஷ்ணசொி ஐர் 
4. KM பன்ளி 
5. டசது பகது ச உல்யொ 
6. N.ொ வ்ொவ் (BL ிட்ைொ ப லி லியகி ொல் நிிக்கப்பட்ைொர்) 
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7. T.T.கிருஷ்னொச்சொரி (D.P. தகய் ொன் இமந்  ொல்) 
 டாக்டர்.ி.ஆர்.அம்தத்கார்  டயடியொன லடவுக்குழு OCT-1947-ல்  னது ப ல் 

லடடல  ொரித்து 21-FEB-1948 அன்று தலரிிட்ைது. 
 OCT-1948 – ல் 2-லது லடடல  ொரித்து தலரிிட்ைது. 
 4-NOV-1948 –ல் 3லது () இறு ி லடடல  ொரித்து தலரிிட்ைது. 
 இவ்லடவு 15-11-1948 ப ல் 17-10-1949 லட இந் ி அசில் நிர்ணசடபொல் 

பரீசீயிக்கப்பட்டு 26-11-1949ல் இந் ி அசியடப்பு சட்ைொக ஏற்றுக் 
தகொள்ரப்பட்ைது. 

 இந் ி அசியடப்பு சட்ைம் ஏற்றுக் தகொள்ரப்பட்ை நொரொன 26-11-1949 அன்யம 15 
லி ிகள்(Art)  ற்கொயிகொக நடைபடமக்கு லந் து 

 சபத்து == 5 , 6 , 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 
 இந் ி அசியடப்பு சட்ைத்ட  ஏற்றுக்தகொண்டு அசில் நிர்ணசடபின் 284 

உறுப்பினர்கள் டகதழுத் ிட்ைனர் (284/299) 
 இந் ி அசியடப்பு சட்ைத்ட  உருலொக்க 2 ஆண்டுகள் 11 ொ ங்கள் 18 நொள்கள் 

ஆனது. (இந் ி அசில் நிர்ணசடப தசல்பட்ை கொயம்) 
 15-8-1947ப ல்26-11-1949 லட இந் ி அசில் நிர்ணசடப  ற்கொயிக 

பொொளுன்மொகவும் தசல்பட்ைது.    

  ற்கொயிக பொொளுன்மத் ின் ப ல்  டயலர் = கயனஷ் லொசுய வ் 
ொவ்யங்கர் (G.V.ொவ்யங்கர்) 

 சு ந் ி இந் ிொலின் ப ல் சபொநொகர் = G.V.ொவ்யங்கர் 
 இந் ி அசில் நிர்ணசடப தொத் ம் 11 கூட்ைங்கடர 114 நொள்கள் 

நைத் ிது. 
 ப ல் கூட்ைம்  =  9-12-1946 = சச்சி ொனந் ன் சின்ஹொ 
 கடைசி கூட்ைம் =  24-1-1950 = ொயஜந் ி பிசொத் 
 கடைசி கூட்ைத் ில் ய சி பொையொக லந்ய  ொ பம் , ய சி கீ ொக ஜன 

கன ண பொைலும் ஏற்றுக்தகொள்ரப்பட்ைது. 
 இந் ி அசியடப்பு சட்ைத்ட  உருலொக்க 64 யட்சம் தசயலிைப்பட்ைது. 
 26-1-1950-ல் இந் ி அசியடப்பு சட்ைம் நடைபடமக்கு லந்து இந் ிொ 

குடிசு நொைொனது. 
 கலர்னர் தஜனல் ப லிக்கு ப ியொக குடிசு  டயலர் ப லி 

ஏற்படுத் ப்பட்ைது. 
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 REASON = 26-1-1950 
1929-DEC-31 அன்று ஜலகர்யொல் யநரு  டயடில் நடைதபற்ம யொகூர் 
கொங்கிஸ் ொநொட்டில் வ்தலொரு ஆண்டும் JAN-26-ம் நொடர பூண சு ந் ி 
 ினொக தகொன்ைொை  ீர்ொனிக்கப்பட்ைது. 

 26-1-1930-ல் ப ல் பூண ச ந் ிம்  ினம் தகொன்ைொைப்பட்ைது. 
 இ ன் நிடனலொக JAN-26-ல் அசியடப்பு சட்ைத்ட  நடைபடமக்கு 

தகொண்டுலந்து குடிசு  ினொக தகொன்ைொடுகியமொம். 
 இந் ி அசியடப்பு சட்ைம் நடைபடமக்கு லந் யபொது 8 அட்ைலடணகள் 

(8 SCHEDULES) , 22 பொகங்கள்(22 PARTS),395 லி ிகள்(ARTICLES) இருந் து. 
  ற்யபொது (2015-ல்) 12 அட்ைலடணகள், 25 பொகங்கள், 468 லி ிகள் உள்ரன. 
 SCHOOL BOOK (2010) 12 அட்ைலடண, 24 பொகங்கள் , 449 லி ிகள் உள்ரன 

 


