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மதரியிக்கப்டுகிது.

எந்த

ஒரு

திதபா

அல்து

தினார் தாட்டித் ததர்வு னிற்சி ணநனதநா இம்மநன்ாடக் குிப்புகண எந்த யணகனிலும்
நறுிபதி

எடுக்கதயா,

நறு

ஆக்கம்

மசய்திடதயா,

யிற்ண
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முனற்சினிதா
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இந்தி அசியமப்பின் சிமப்பில்புகள் (FEATURES OF INDIAN CONSTITUTION)
 உயகின் ிக நீண்ட எழுதப்பட்ட அசியமப்பு
 அடிப்பமட உரிமகமர ககொண்டது.(FUNDAMENTAL RIGHTS)
 அசுக்கு லறிகொட்டும் கநமிமுமமக்ககொட்பொடுகமரக் ககொண்டது. (DPSP- DIRECTIVE
PRINCIPLES OF STATE POLICY)
 அடிப்பமட கடமகமர ககொண்டது.(FUNDAMENTAL DUTIES)
 பொொளுன்ம முமம அசொங்கத்மத ககொண்டது.
 பல்கலறு அசியமப்புகரியிருந்து கபமப்பட்டது.
 தசொர்பின்ம (அ) ச சொர்பற்ம அமச ககொண்டது.
 சுதந்திொன () ஒருங்கிமைந்த நீதித்துமமம ககொண்டது.
 பொொளுன்ம இமமொண்ம () நீதித்துமம தன்னிச்மச அமப்மப ககொண்டது.
 மூன்மடுக்கு அசொங்க முமமம ககொண்டது.
(த்தி அசு, ொநிய அசு. உள்ரொட்சி அசு)
 சிமந்த முகவுமமக் ககொண்டது.
 லது லந்கதொர் லொக்குரிமமக் ககொண்டது.
 ஒற்மமக்குடிமரிம முமமமக்ககொண்டது.
 கநருக்கடிநிமய (அ) அலசநிமய பிகடனங்கமர ககொண்டது.
 இந்தி அசியமப்பு கநகிழும் (அ) கநகிறொத்தன்ம ககொண்டது.
 சுதந்திொன () தன்னிச்மசொன அமப்புகமர ககொண்டது 4 அமல,
1. CAG = COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA – இந்தி அசு தமயம
தைிக்மகொரர்
2. UPSC= UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION – த்தி அசுப்பைிொரர்
கதர்லொமைம்
3. SPSC= STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION – ொநிய அசுப்பைிொரர்
கதர்லொமைம்
4. ELECTION COMMISSION OF INDIA – இந்தி கதர்தல் ஆமைம்
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இந்தி அசியமப்பின் ஆதாங்கள்


இந்தி அசியமப்பு சட்டம் 60 நொடுகரின் அசியமப்மப பின்பற்மி
உருலொக்கப்பட்டது.

1935 – இந்தி அசு சட்டம்



a)

ஆளுநர் முமம (OFFICE OF THE GOVERNOR)

b)

கூட்டொட்சி முமம (FEDERAL SCHEME)

c)

கநருக்கடிநிமய (அ) அலசநிமய பிகடனங்கள் (EMERGENCY PROVISIONS)

d)

அசுப்பைிொரர் கதர்லொமைங்கள்

e)

நீதித்துமம (JUDICIARY)

f)

நிர்லொக முமமகள் (ADMIN DETAILS)

இந்தி அசியமப்பு சட்டத்தில் கபரும்பொயொன (அதிகொன) பகுதிகள்
இச்சட்டத்தியிருந்து எடுத்தொரப்பட்டது.

இங்கியாந்து அசியமப்பு
a)

குடிசுத்தமயலர் முமம (PRESIDENT SYSTEM)

b)

சட்டத்தின் ஆட்சி (RULE OF LAW)

c)

பொொளுன்ம முமம அசொங்கம்

d)

அமச்சமல முமம (அ) CABINET SYSTEM

e)

ஒற்மமக்குடிமரிம

f)

இரு அமல முமம – BICAMERALISM

g)

சட்டம் இற்றும் நமடமுமமகள் (அ) சட்டன்ம முமமகள் (LEGISLATIVE
PROCEDURES)

h)

ரிட் உரிமகள் (அ) நீதிப்கபொமைகள் (WRITS)

அர்யாந்து அசியமப்பு
a)

அசுக்கு லறிகொட்டும் கநமிமுமம ககொட்பொடுகள் (DPSP)

b)

குடிசுத்தமயலர் கதர்தல்

c)

ொஜ் சபொ நின உறுப்பினர்கள் முமம (NOMINATION OF MEMBERS OF RAJYA
SABHA)
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அமரிக்க அசியமப்பு
a)

அடிப்பமட உரிமகள்

b) நீதிப்புைொய்வு (JUDICIAL REVIEW)
c)

முகவும

d) குடிசுத்தமயலர் பதலி நீக்கம் (IMPEACHMENT OF THE PRESIDENT)
e)

தமயம நீதின்மம் முமம

f)

சுதந்திொன நீதித்துமம

g)

உச்சநீதின்ம நீதிபதிகள் () உர்நீதின்ம நீதிபதிகள் பதலி நீக்கம்

h) துமைக்குடிசுத்தமயலர் முமம

சசாவித் ஷ்ா அசியமப்பு
a)

அடிப்பமட கடமகள்

b)

முகவுமில் சமூக கபொருரொதொ அசில் நீதி
(இது 1917 ஷ் புட்சிின் தத்துலம்)

ஆஸ்திசயிா அசியமப்பு
a)

கபொது பட்டில் முமம

b) பொொளுன்ம கூட்டு கூட்டம் முமம

மெர்னிின் மவய்ர் (WAIMER) முமம
a)

கநருக்கடி நிமயின் கபொது அடிப்பமட உரிமகள் த்தொகும் (அ)
கசயிறக்கும் முமம (SUSPENSIONAL OF FUNDAMENTAL RIGHTS DURING
EMERGENCY)

மதன் ஆப்ரிக்கா அசியமப்பு
1) ொஜ் சபொ உறுப்பினர் கதர்தல் (ELECTIONS OF MEMBERS OF RAJYA SABHA)
2) அசியமப்பு சட்ட திருத்த முமம (AMENDMENT OF CONSTITUTION)
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பிமஞ்ச் அசியமப்பு
a)

முகவுமில் குடிசு

b) முகவுமில் சுதந்திம் , சத்துலம் , சககொதத்துலம். இது 1789 பிகஞ்ச்
புட்சிின் தத்துலம்

கனடா அசியமப்பு
a)

கூட்டொட்சிமடன் கூடி லலுலொன த்தி அசு

b)

ொநிய ஆளும (த்தி அசொல்) நிிக்கும் முமம

c)

த்தி அசின் எஞ்சி அதிகொங்கள்

d)

உச்சநீதின்மத்தின் ஆகயொசமன நீதி அதிகொம்

ெப்பான் அசியமப்பு
a)

சட்டத்மத உருலொக்கும் முமமகள்
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