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தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணனம் ஒருங்கிலைந்த குடிலமப்பைிகள் வதர்வு – 4
(ததாகுதி 4 & ேி ஏ ஓ) க்கா மநன்ாடக்குிப்புகள், தாட்டித் ததர்யிற்கு தனாபாகும் நாணய,
நாணயிகளுக்கு

உதயிடும்

யணகனில்

தயணயாய்ப்பு

நற்றும்

னிற்சித்

துணனால்

தனாரிக்கப்ட்டுள்து. இம்மநன்ாடக் குிப்புகளுக்கா காப்புரிணந தயணயாய்ப்பு நற்றும்
னிற்சித்

துணணனச்

சார்ந்தது

எ

மதரியிக்கப்டுகிது.

எந்த

ஒரு

திதபா

அல்து

தினார் தாட்டித் ததர்வு னிற்சி ணநனதநா இம்மநன்ாடக் குிப்புகண எந்த யணகனிலும்
நறுிபதி

எடுக்கதயா,

நறு

ஆக்கம்

மசய்திடதயா,

யிற்ண

மசய்யும்

முனற்சினிதா

ஈடுடுதல் கூடாது. நீ ிால் இந்தின காப்புரிணந சட்டத்தின்கீ ழ் தண்டிக்கப்ட ஏதுயாகும் எ
மதரியிக்கப்டுகிது.

இது

முற்ிலும்

தாட்டித்

ததர்வுகளுக்கு

தனார்

மசய்யும்

நாணயர்களுக்கு யமங்கப்டும் கட்டணநில்ா தசணயனாகும்.
ஆலையர்,
வேலலோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துலற
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முகவுர -PREAMBLE
இந்தழன அபசழனமநப்பு சட்டத்தழன் அழமுகமந முகவுமப.
USA அபசழனமநப்ம நளதழரினளக ககளண்டது.

நது அபசழனமநப்ின் குழக்மகளள்கள் அமத்தும் முகவுமபனில்
அடங்கழமள்து.
இந்தழன அபசழனமநப்பு சட்டப்டி நக்கம உனர்ந்த அதழகளபம் மடத்தயர்கள்
எ இமனளண்மநனில் (முகவுமபனில்) குழக்கப்ட்டுள்து
முகவுமபமன ீதழநன்த்தழன் மூம் மடமுமப்டுத்த இனளது (அ) தீர்வு
களண இனளது.
1960-ல் மடகற் கமளரி யமக்கழல் முகவுமப இந்தழன அபசழனமநப்ின்

ம குதழ அல் எ உச்சீதழநன்ம் தீர்ப்ித்தது.
1973-ல் மடகற் மகசயளந்த ளபதழக்கும் மகப அபசழற்கும் இமடமனனள

யமக்கழலும் , 1995-ல் மடகற் LIC OF INDIA

யமக்கழலும் முகவுமப இந்தழன

அபசழனமநப்ின் ம குதழ எ உச்சீதழநன்ம் தீர்ப்ித்தது.
 ‘முகவுமப அபசழனமநப்ின் தழவுமகளல்

=

எர்ஸ்ட் ர்க்கர்

 முகவுமப அபசழனமநப்ின் அமடனள அட்மட

=

ால்கழயளள.N.A

 நது இமமந யளய்ந்த நக்களட்சழ குடினபசழன் ஜளதகமந முகவுமப
=

முன்ரழ .K.M

 நது ீண்டளள் கமய முகவுமப ிபதழிக்கழது
=

அல்ளடி கழமஷ்ணசளநழ ஐனர்

 முகவுமப அபசழனமநப்ின் கமம் நதழப்பு யளனந்த குதழ
=

தக்கூர்தளஸ் ளர்கயள

இந்தழனள ம இமனளண்மந(SOVEREIGN) உமடன சநதர்ந(SOCIALIST)
சநனசளர்ற்(SECULAR) நக்களட்சழ(DEMOCRATIC) குடினபசு(REPUBLIC) ளடு.
ந ோக்கம்
முகவுமப

இந்தழன

சநத்துயம்(EQUALITY),
மமநப்ளடு(INTEGRITY),

குடிநக்கள்

அமயமக்கும்

சமகளதபத்துயம்(FRATERNITY),
சமூக

களமளதளப
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அபசழனல்

சுதந்தழபம்(LIBERTY),
ற்றுமந(UNITY),
ீதழமன

(SOCIAL

ECONOMIC

POLITICAL

JUSTICE)

ஆகழனயற்ம

கற்று

தமயமத

மளக்கநளக

ககளண்டுள்து.
1976-42யது சட்டதழமத்தத்தழன்டி சநதர்நம், சநனசளர்ற், மமநப்ளடு

ஆகழன 3 யளர்த்மதகள் முகவுமபனில் மசர்க்கப்ட்டது.
முகவுமப இதுயமப மமும நட்டுமந தழமத்தப்ட்டது.

இரமோண்ர – SOVEREIGNITY
இமனளண்மந என் கசளல் சூப்பளஸ்(SUPRANUS) என் த்தீன்
கசளல்ழழமந்து மதளன்ழனது. SUPRANUS-உனர்யள அதழகளபம்
இமமந என் கசளல்ம முதன்முதழல் னன்டுத்தழனயர் = ஜீன்மளடின்
(தது ‘குடினபமச ற்ழ 6 நூல்கள்’ என் நூழல் முதன்முதழல்
னன்டுத்தழளர்.)
ய
ீ
இமமந மகளட்ளட்டின் தந்மத = ஜீன்மளடின்
ஆஸ்டின் கூழன இமமந மகளட்ளடு = மமநயளத மகளட்ளடு
 இமனளண்மநமன அபசழன் உனர்யள அதழகளபம் = அரிஸ்டளட்டில்
இமனளண்மந 2 யமகப்டும்
1.

கனபவு இமனளண்மந EX : PRESIDENT OF INDIA, ENG-KING

2.

உண்மநனள இமனளண்மந EX : PM தமமநனிள அமநச்சபணய.

தசோர்பின்ர (அ) சசோர்பின்ர – SECULARISM
நதசளர்ின்மந என் கசளல் கசக்மம்(SECULAM) என் த்தீன்
கசளல்ழழமந்து மதளன்ழனது.
நதசளர்ின்மந இந்தழன அபசழன் மதசழன குழக்மகளில் ன்ளக உள்து.
இந்தழன அபசழனமநப்ின் 8 யமழகளட்டுக் ககளள்மககில் நதசளர்ின்மந 5-ம்
இடத்தழல் உள்து.
1789-ல் மடகற் ிகபஞ்சு புபட்சழ நதசளர்ின்மநமன ிபப்டுத்தழனது.
1791 ிகபஞ்சு அபசழனமநப்பு சட்டம் ிபளன்மற நதசளர்ற் ளடளக

அழயித்தது.(USA நித உரிமநகள் நமசளதள -1791)
நதச்சளர்புமடன அபசளங்கத்தழன் அடிப்மடனளக யிங்குயது = நதம்
1888-ல் அகளளத்தழல் ஜளர்ஜ் மல் தமமநனில் மடகற் இந்தழன மதசழன

களங்கழபஸ் நளளட்டில் நதச்சளர்ின்மந கந்த மதசழனம் யமழமறுத்தப்ட்டது.
களங்கழபறழற்கு தமமநமனற் முதல் ஆங்கழமனர்
=
3

ஜளர்ஜ்மல் (ஐமபளப்ினர்)

தது அபசளங்கத்தழன் ககளள்மகனளக நதசளர்ின்மநமன ின்ற்ழ கயற்ழ
கற் இந்தழன அபசர்

= நகளபளஜள பஞ்சழத் சழங்

க்கரோட்சி – DEMOCRACY
DEMOCRACY என் கசளல் DEMOS -கடமநளஸ் (ந) KRATOS –கழமபட்டஸ் (அ)
KRATIA – கழமபட்டினள என் 2 கழமபக்க கசளல்ழழமந்து மதளன்ழனது.

கடமநளஸ் – நக்கள்
கழமபட்டஸ் (அ) கழமபட்டினள – அதழகளபம் (அ) ஆட்சழ (RULE)
2500 ஆண்டுகளுக்கு

முன்ம நக்களட்சழ என் கசளல்ம முதன்முதழல்

னன்டுத்தழனயர்

கலதபாமடட்டஸ் – HERATATOS

=

யபளற்ழன் தந்மத = கலதபாமடட்டஸ்
நக்களட்சழனின் தூணாக கமதப்டுயது = மதர்தல்
நக்களட்சழனின் முதுககலும்ளக கமதப்டுயது = அபசழனல் கட்சழ
ஜளனக ஆட்சழனில் (நக்களட்சழனில்) புபட்சழகள் (ந) கழர்ச்சழகளுக்கு
இடநழல்ம.
‘ஜன ோகம் எனும் கருத்து க்கரோட்சி அசிற்கு அடித்தரோக உள்ரது’
=
க்கரோட்சி என்பது பயருரே அசோங்கம்

ஹெநேட்ேஸ்
= அரிஸ்ேோட்டில்

ஜன ோகம் என்பது ஒரு அசோங்க முரம.இதில் க்கள் அரனலரும்
பங்கு ஹபருகின்மனர்.

=

க்கரோட்சி என்பது க்கரோல் க்களுக்கோக க்கநர

ேத்தும் ஆட்சி

=

ளீநய

ABRAHAM LINCOLN

நக்களட்சழ 2 யமகப்டும்
1.

மபடி நக்களட்சழ

2.

நமமுக நக்களட்சழ

ந டி க்கரோட்சி
நக்கள் கதளமக குமயளக உள் ளடுகில் ின்ற்ப்டுகழது.
கழமபக்க ளட்டில் ஏகதன்ஸ் கபத்தழல் முதன்முதழல் மபடி நக்களட்சழ
கசனல்டுத்தப்ட்டது.
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ண்மடன இந்தழன கழபளந ஞ்சளனத்து , ண்மடன கழமபக்க

மபளநளின

அபசுகள் இமடக்கள இத்தளழன அபசு ஆகழனயற்ழல் மபடி நக்களட்சழ
ின்ற்ப்ட்டது.
மபடி நக்களட்சழ ளடுகில் தழமம் அமமத்தல் மும மடமுமனில்
உள்து. EX: SWZZ
இந்தழனளயில் கழபளந சமனில் நட்டும் மபடி நக்களட்சழ தத்துயம்
ின்ற்ப்டுகழது.
ரமமுக க்கரோட்சி (அ) பிதி ிதித்துல க்கரோட்சி
இவ்யமக நக்களட்சழ ளடுகில் ிபதழழதழகம மதர்வு கசய்யது முக்கழன
ணி. இவ்யமக ளடுகில் அபசழனல் கட்சழகள் முக்கழன ங்கு யகழக்கழன்.
நது அபசழனமநப்பு நக்களட்சழ கமத்துகின் அடிப்மடனில்
அமநந்துள்து.
நமயளக நக்களட்சழனில் இந்தழனளயில் ளடளளுநன் நக்களட்சழ மும
ின்ற்ப்டுகழது. EX : INDIA, ENG, FRANCE, USA

சத்துலம்
சநத்துயம் என் கசளல்ம முதன்முதழல் னன்டுத்தழனயர்
= பளர்ட் ஒயன் (கூட்டுயின் தந்மத)
சத்துலம் என்பது அடிப்பரேில் சன்படுத்தப்படும் ஹசய்லரக
= யோஸ்கி.H.J
சநத்துயத்மதப்ற்ழ H.J.ளஸ்கழ எழுதழன நூல் = அபசழனல் இக்கணம்
அமயமக்கும் சநநள சநத்துயத்மத யமங்குயது பளணுயம் சளபள
சநத்துயம் (அ) சழயில் சநத்துயம்

சுதந்திம்
சுதந்தழபம் என் கசளல் மர் (LIBER) என் யத்தீன் கசளல்ழழமந்து
மதளன்ழனது.
கட்டுப்போடு இல்யோரந சுதந்திம் = ளீநய
ோம் ஹசய்யும் லிரறயும்லற்ரம ஹசய்யும் ஆற்மநய சுதந்திம்
= ோன்ஹேஸ்கியு
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தோம் ட்டுநோ (அ) ற்மலர்களுேநனோ நசர்ந்து எரதநனும் ஹசய்யும்
ஆற்மல் (அ) அதனோல் அரேயும் கிழ்ச்சிந சுதந்திம்
= கீ ரீன்.T.H


அரசியல் நிர்ையசலபயின் அலேக்குழு தலலேர்
=



இலடக்கால அரசாங்கத்தின் தலலேர்
=



பட்டாபி சித்தராலமயா
வேேல் பிரபு

இலடக்கால அரசாங்கத்தின் துலைத்தலலேர்
=

ஜேகர்லால்வநரு
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