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இந்தி அசனமப்பு 

தரடக்குறிப்புக்கள் -1  

Evolution of Indian Constitution/இந்தி அசினமப்பின் பர்ச்சி 

ரகரிக னரற்றின் துக்கத்தில் இருந்த னினிடம் மூன்று முக்கி விணரக்கள் 

ழுந்ண அம 

 Is Government necessary?  

 அசரங்கம் தமரண என்நர? 

 What is the best form of Government?  

ந் மகரண அசரங்கம் சிநந்து 

 How can we prevent the Government from becoming tyrannical? 

அசரங்கம் ககரடுங்தகரண்ம அசரக ரறும ரம் ப்தடி டுக்கமுடியும். 

ததன தகட்கப்தட்டுள்ப மூன்று விணரக்களுக்கரண விமட ன்தது 

அசினமப்புத்ன்ம(கதரதுரண தரக்கம், கசல்தரடுகமப) ற்றும் அசினமப்புச் 

சட்டம் ஆகும். அசினமப்பு ன்தது எரு ரடு உருரகுற்கரண அடிப்தமடரண 

ககரள்மககள் ற்றும் மடமுமநகமப அடிப்தமடரக ககரண்டது. 
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கிதக்க த்துவினரபர் அரிஸ்டரட்டிலின் கூற்றுப்தடி னின் ன்தன் அசில் ற்றும் 

சமூகப் பிரணி ண மறுக்கிநரர். னிதணர அல்னது குடும்ததர னித்து ர 

இனரது ணத னின் அணரகத சமூகம் ற்றும் குழும க்கள் கரமகயின் 

அடிப்தமடயில் உருரக்குகிநரன். இந் சமுகம் பர்ச்சிமடந்து தல்கிப் கதருகி 

விதிகமபயும் எழுங்குமுமநகமபயும் தமகளுக்தகற்த உருரகிநது இதிலிருந்து சட்டம் 

ற்றும் அசரங்கம் அமப்பு உருரகுது தமரகிநது. 

அசினமப்பு ன்நரல் ன்ண 

சுருக்கரக கூறுகன்நரல் எரு ரட்டின் முமநப்தடுத்ப்தட்ட எழுங்குமுமநகமபக் 

ககரண்ட சட்டத்கரகுப்தரகும். 

அசினமப்பு ன்தது அடிப்தமடரண ககரள்மககமபயும் ற்றும் முன்கூட்டித  

அடிப்தமட விதிகமபக் ககரண்டிருக்கும். இது அசின் அமப்பிமண கண்டறிந்து 

மமுமந கசய்து அற்றின் அதிகரம் ற்றும் தணிகமபயும் அசின் மூன்று பிரிவுகபரண 

சட்டத்துமந, கசனரற்றும் துமந ற்றும் நீதித்துமந ஆகிற்றிமணயும் மமந 

கசய்யும். அத தமபயில் குடிக்களுக்கரண அடிப்தமட உரிமகமபயும் ங்கி அசு 

ற்றும் அசரங்கத்திற்கிமடத குடிக்களுக்கும் உநவிமண நிர்ம் கசய்யும். 

இந்தி அசினமப்பின் பர்ச்சி 

இந்தி ஜணரகரணது தரபன்ந ஜண ரகத்திமண அரது நிர்ரகத்துமநம 

சட்டமிற்றும் துமநக்கு கதரறுப்தரகக் ககரண்டரகும்.தரபன்நம் இண்டு அமகமபக் 

ககரண்டது க்கபம ற்றும் ரனினங்கபம அத தம் கூட்டண்ம மகரண 

ஆளுமகமக் ககரண்டது டுத்துக்கரட்டு த்தி அபவிலும் , ரநின அபவிலும் 

னித்னிரண சட்டன்நம் ற்றும் நிர்ரகத்துமந இருப்தது. அத தமப ரம் 

உள்பரட்சி அசரங்க அமப்மதயும் ரம் ககரண்டிருக்கிதநரம். இந் முமநரண 

அமப்புகள் ப்ரிட்டிரரின் ஆட்சிக்கரனத்திலிருந்து தடிப்தடிரக பர்ச்சிமடந்ம. 

இந் பிரிவில் தல்தறு கரனங்களில் வ்ரறு இந்தி அசினமப்பு தடிப்தடிரக 

பர்ச்சிமடந்மக் கரண்ததரம். 

எழுங்கு முமநச்சட்டம் 1773 (Regulating Act)  

 இந்திரவில் கிக்கிந்தி கம்கதனியின் மீது பிரிட்டிஷ் அசரல் ககரண்டு 

ப்தட்ட முல் சட்டரகும்.  

 கம்கதனியின் அசில் ற்றும் நிர்ரக கசல்கமப இச்சட்டம் முன் முனரக 

அங்கீகரித்து.  

 இந்திரவில் த்தி நிர்ரகம் அம  ழிகுத்து. 

 ங்கரப கர்ணர் ங்கரபத்தின் கர்ணர் கஜணல் ண அமக்கப்தட்டரர். 

இருக்கு உவிரக ரன்கு தர்கமப ககரண்ட நிர்ரக குழு அமக்கப்தட்டது. 

முல் கர்ணர் கஜணல் ரன் தயஸ்டிங்ஸ் ஆரர்.  
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  தம்தரய் ற்றும் கட்ரஸ் ரகர கர்ணர்கள் ங்கரப கர்ணர் கஜணலுக்கு 

உவிரக கசல்தடதண்டும். ஆணரல் இற்கு முன்பு இந் மூன்று 

ரகரங்களும் னித்னிரக கசல்தட்டண.  

 கல்கத்ரவில் முல் உச்சநீதின்நம் 1774ல் எரு மனம நீதிததி ற்றும் மூன்று 

நீதிததிகமப ககரண்டு அமக்கப்தட்டது.  

 கம்கதனி கரழினரபர்கள் னிரர் ணிகம் கசய்தில் இருந்தும், உள்ளூர் 

க்களிடம் னஞ்சம் அல்னது தரிசுப் கதரருள் கதறுதில் இருந்தும் மட 

கசய்ப்தட்டரர்கள். 

 இந் சட்டம் கம்கதனியின் மீது பிரிட்டிஷ் அதிகரத்ம தம்தடுத்திதரடு, 

இந்திரவில் கம்கதனியின் நிதி, குடிமப்தணியிலும் இனுமட அதிகரத்ம 

கசலுத் கரடங்கிது ற்றும் பிரிட்டிஷ் அசு இந்திரவில் ங்களுமட 

இரணு அதிகரத்ம இக்குணர்களின் நீதின்நம் (Court of Directors) 

ககரண்டு மடமுமநப்தடுத் இச்சட்டம் ழி குத்து.  

 கல்கத்ரவில் ததரர்ட் வில்லிம் ன்ந இடத்தில் உச்சநீதின்நம் 

அமக்கப்தட்டது. 

பிட் இந்திர சட்டம் (1784) (Pitt's India Act) * 

எழுங்குமுமந சட்டம் 1773ல் உள்ப குமநகமப நீக்கி 1784 பிட் இந்தி சட்டம் ககரண்டு 

ப்தட்டது. 

சிநப்தம்சங்கள் 

 நிர்ரகிகள் குழு ணிக துமநமயும், கட்டுதரட்டு ரரிம் (Board of Control) 

அசில் கரடர்தரண துமநமயும், கட்டுப்தடுத் இச்சட்டம் ழிமக கசய்து 

 பிரிட்டிஷ் அசின் தடி அதிகரத்திற்கு கீழ் கம்கதனியின் நிர்ரகங்கள் 

இச்சட்டத்தின் மூனரக ககரண்டு ப்தட்டது.  

 கம்கதனியின் அசில் முமந ற்றும் ருரண துமநம களிரக பிரித்து 

இச்சட்டம் விபக்கிது.  

 இன் மூனரக இட்மட அசரட்சி முமந ற்தடுத்ப்தட்டது. இச்சட்டம் 

இந்திரவில் பிரிட்டிஷ் பிரந்தித்தின் நிர்ரகம், இரணும் ற்றும் ணிகம் 

ததரன்ந துமநகமப நிர்ரகம் கசய் கட்டுதரட்டு ரரித்திற்கு அதிகரம் 

ங்கிது.  

  முன் முனரக இந்திரவில் கம்கதனி ரகரங்கள் பிரிட்டிஷ் ரகங்கபரக 

அமக்கப்தட்டது. இண்டரது பிரிட்டிஷ் அசின் கம்கதனி மீரண தடி நிர்ரக 

அதிகரம் அதிகரித்து. 

தட்ட சட்டம் 1813 (Charter Act of 1813) 

கம்கதனியின் கததரக ர்த்கம் முடிவுக்கு ககரண்டு ப்தட்டரலும் தயிமன ணிகம் 

ற்றும் சீணரவுடன் உள்ப ர்த்க ணிகம் மட கசய்ப்தடவில்மன. *  
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தட்ட சட்டம் 1833 (Charter Act of 1833)  

 ங்கரப கர்ணர் கஜணல் இந்திரவின் கர்ணர் கஜணல் ன்நமக்கப்தட்டரர். 

குடிம ற்றும் இரணு அதிகரம் அருக்கு ங்கப்தட்டது. இச்சட்டம் முல் 

முமநரக இந்திரவில் உள்ப பிரிட்டிஷ் தகுதிகமப இந்தி அசுக்கு ஆதிக்கம் 

கசலுத் அதிகரம் ங்கிது. இந்திரவின் முல் கர்ணர் கஜணல் வில்லிம் 

கதண்டிங்பிபு ஆரர்.  

 இந் சட்டம் பிரிட்டிஷ் இந்திரவின் ஆதிக்கத்ம மப்தடுத்துற்கரண கமடசி 

சட்டம் ஆகும்.  

 கம்கதனியின் இந்திர மீரண ணிக உரிம முழுதுரக நீக்கப்தட்டரலும் இன் 

நிர்ரகம் ற்றும் அசில் அதிகரங்கள் கரடர்ந்து இருந்து ந்ண.. 

 இந்திரமல் மச்சட்டப்ததம அமற்கரண ஆம்தரகும்.தம்தரய் ற்றும் 

கட்ரஸ் கர்ணர்கள் ங்களின் சட்டமிற்றும் அதிகரத்ம இந்ணர்.  

தட்ட சட்டம் 1853 (Charter Act of 1853) 

 அசின் தரரளுன்ந முமநம - அறிமுகப்தடுத்திது.  கர்ணர் கஜணல் 

குழுவில், நிர்ரகம், சட்டசமத கசல்கள் ண முன் முனரக பிரிக்கப்தட்டது. 

சட்டசமதரணது பிரிட்டிஷ் தரரளுன்நத்ம ததரன்தந அமக்கப்தட்டது.  

 குழுவில் கூடுனரக 6 புதி சட்டன்ந கவுன்சினர்கள் தசர்க்கப்தட்டணர். கர்ணர் 

கஜணல் கவுன்சிலில் உள்ப 6 தர்களில் 4 தர்கள் கட்ரஸ், தம்தரய், ங்கரபம் 

ற்றும் ஆக்ர ததரன்ந ரகர அசரல் நிர்யிக்கப்தட்டணர். 

 இந்தி குடிம தணிக்கு தர்வு கசய் கதரது ததரட்டி தர்வு முமந 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது. இந்திர களுக்கும் இதில் அனுதி ங்கப்தட்டது  

இந்தி அசு சட்டம் 1858 (Government of India Act 1858)  

 இச்சட்டம் இந்தி அமச இங்கினரந்து ரணியின்  தடி ஆட்சியின் கீழ் ககரண்டு 

ருற்கரக இற்நப்தட்டது. இபசியின் சரர்பில் தற்தரர்ம கசய் 

இந்திரவிற்கரண அசுச் கசனர் எருர் நிமிக்கப்தட்டர 

 இச்சட்டத்தின் மூனம் கம்கதனியின் அதிகரங்கள், பிரந்தி அதிகரங்கள், ருரண 

அதிகரங்கள் ததரன்நம பிரிட்டிஷ் அசிற்கு ரற்நப்தட்டது இந்திரவின் கர்ணர் 

கஜணல் இந்ரவின் மஸ்ரய் ன்று அமக்கப்தட்டரர். மஸ்ரய் 

இந்திரவிற்கரண இங்கினரந்து அசின் தடி பிதிநிதிரரர். கரனிங் பிபு 

இந்திரவின் முல் மஸ்ரய். 

 களியுநவு கசனரபருக்கு உவுற்கரக 15 உறுப்பிணர்கமப ககரண்ட இந்தி 

கவுன்சில்கமப அமத்து.  

இந்திக் கவுன்சினகள் சட்டம் Indian Councils Act of 1861 

 இச்சட்டம் முல்முமநரக மசிரயின் அமப்பில் இந்திகர்கமப அலுல் 

சரர உறுப்பிணர்கபரக தசர்த்துக் ககரண்டது. இன்தடி மூன்று உறுப்பிணர்கள் 
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தசர்ந்த்துகுக்ககரள்பப்தட்டணர்.சட்டசமதக் கவுன்சினகள் த்தியிலும் ர நினத்திலும் 

அமக்கப்தட்டண 

 மசிரயின் கசற்குழுவில் சின இந்திர்கமப அலுல் சரர உறுப்பிணர்கபரக 

நிமிப்தற்கு ழிமக கசய்து 

 இனக்கர ரரிரண முமநக்கு சட்டமுமந அங்கீகரம் ங்கிது  

 கட்ரஸ் ற்றும் தம்தரய் கரங்களுக்கு அதிகரம் ங்கி 

அதிகரப்தனரக்களுக்கு முன்கணடுப்பு கசய்து 

இந்திக் கவுன்சினகள் சட்டம் India Council Act of 1892 

 மநமுகத் தர்மன அறிமுகப்தடுத்திது 

 சட்டததமயின் அபவிமண அதிகரப்தடுத்திது 

 சட்டப்ததமயின் கசல்தரடுகமப விரிரக்கி சின அதிகரங்கமப ககரடுத்து 

அரது தட்கஜட்டின் ததரது விரம் தலும் கசனரட்சித்துமநயின் மீது 

தகள்வி தகட்தது ததரன்நம 

1909ஆது சட்டத்தின் சிநப்பு அம்சங்கள் 

 இச்சட்டம் ரர்லி - மிண்தடர சீர்ருத்ம் ன்று அமக்கப்தடுகிநது. ரர்லி பிபு 

இந்திரவிற்கரண இங்கினரந்து கசனரபர் ஆரர், மின்தடர பிபு இந்திரவின் 

மஸ்ரய்.  

 சட்டப்ததமகளுக்கு தடித்தர்மன அறிமுகப்தடுத்திது 

 த்தி ற்றும் ரகரத்தில் சட்ட தனம உறுப்பிணர் ண்ணிக்மக ததரதுரண 

அப அதிகரித்து. த்தி தனமயின் உறுப்பிண ண்ணிக்மக 16லிருந்து 60க்கு 

அதிகரித்து ரகரங்களில் சட்ட தனமகளில் உறுப்பிணர்கள் ண்ணிக்மக 

சரக இல்மன  

 த்தி சட்ட தனமயில் அலுனர்களில் ண்ணிக்மகயின் கதரும்தரன்ம 

கரடர்ந்து. நிமனநிறுத்ப்தட்டது. ஆணரல் ரகரரதனமயில் அலுல் 

சரர்தற்நர்களில் ண்ணிக்மக அதிகரிக்கப்தட்டது.  

 த்தி, ரகர சட்டதனமயின் அதிகரம் அதிகரிக்கப்தட்டது. உரரக 

உறுப்பிணர்கள் தட்கஜட் வு, கசனவு திட்டம்) கரடர்தரண துமப தகள்விகமபயும், 

சின முடிவுகமபயு டுக்கனரம். முல் முமநரக இந்திர்களுக்கு மஸ்ரயின் 

நிர்ரகிகள் குழுவிலும் (Viceroy Executiv Council) கர்ணர் நிர்ரகிகள் 

கவுன்சிலிலு உறுப்பிணர்கள் அந்ஸ்து ங்கப்தட்டது சத்திதந்தி பிசரத் சின்யர 

முல் இந்தி ஆரர். இர் சட்ட உறுப்பிணரக நிமிக்கப்தட்டரர்.  

 னி ரக்கரபர் கரகுதி னி பிதிநிதித்து முமநப்தடி முஸ்லீம்களுக்கு 

குப்புரரி பிதிநிதித்து முமந அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது இன்தடி முஸ்லீம்கள் 

முஸ்லீம். உறுப்பிணர்கமப ட்டும் தர்ந்கடுத்ணர்.  
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1919 இந்தி அசு சட்டம்  

ரன்தடகு - கசம்ஸ்ததரர்டு சீர்திருத்ங்கள் (1919) 

முல் உனகப் ததரர் கரனத்தில் மடகதற்ந ன்ணரட்சி இக்கம் ததரன்ந அசில் 

டடிக்மககளின் தனணரக ஆகஸ்ட் அறிக்மக களியிடப்தட்டது. 1917 ஆகஸ்டு 20 ஆம் 

ரள் இந்திரவிற்கரண அலுநவுச் கசனர் ரன்தடகு, கரன்ஸ் சமதயில் எரு முக்கி 

அறிக்மகம களியிட்டரர். இந்திரவில் தடிப்தடிரக கதரறுப்புள்ப அசரங்கம் 

அறிமுகப்தடுத்ப்தடும் ன்று அது அறிக்மகயில் உறுதிளிக்கப்தட்டது. அன் முல் 

மரக இங்கினரந்து ரடரளுன்நம் 1919 ஆம் ஆண்டு இந்தி அசு சட்டத்ம 

நிமநதற்றிது. இந் சட்டத ரன்தடகு - கசம்புதததரர்டு சீர்திருத்ங்கள் பிப 

அமக்கப்தடுகிநது. அப்ததரது இந்திரவின் மனம ஆளுரக இருந்ர் 

கசம்ஸ்ததரர்டு பிபு ஆரர்.  

இச்சட்டத்தின் முக்கி கூறுகபரண :  

• ரகரங்களில் இட்மடரட்சி மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டது. ரகர 

அதிகரங்கள் ரவும் "எதுக்கப்தட்ட கமநகள் ணவும் "ரற்நப்தட்ட துமநகள்" 

ணவும் இரு பிரிவுகபரகப் பிரிக்கப்தட்டண. எதுக்கப்தட்ட துமநகளின் கீழ் கரல் 

துமந, சிமநச்சரபர்கள், நினருரய், நீர்ப்தரசணம், ணங்கள் ததரன்ந துமநகளும், 

ரற்நப்தட்ட துமநகளின் கீழ், கல்வி, உள்பரட்சி அமப்புகள், கதரது சுகரரம், 

துப்புவு, தபரண்ம ற்றும் கரழில்கள் ததரன்ந துமநகளும் இருந்ண, 

எதுக்கப்தட்ட துமநகள் ஆளுர் ற்றும் அது நிர்ரகக் குழுவின் நிர்ரகத்தில் 

இங்கிண. ரற்நப்தட்ட துமநகமப ஆளுரும் அது அமச்சர்களும் 

நிர்கித்ணர்.  

• த்தியில் இண்டு அமகமபக் ககரண்ட சட்டன்நம் ற்தடுத்ப் தட்டது. 

ரநினங்கபம ன்றும் சட்டப்ததம ன்றும் இம அமக் சுப்தட்டண. 

சட்டப்ததமயில் இருந் கரத்ம் 145 உறுப்பிணர்களில் 105 ததர் 

தர்ந்கடுக்கப்தட்டர்கபரகவும் ஞ்சி 40 ததர் நிமிக்கப்தட்டர்கபரகவும் 

இருந்ணர். ரநினங்கபமயிலிருந் அதிகதட்ச உறுப்பிணர்கபரண 60 ததரில் 34 

ததர் தர்ந்கடுக்கப் தட்டர்கள், ஞ்சி உறுப்பிணர்கள் நிமிக்கப்தட்டர்கள். 

• இந்திரவுக்கரண அலுநவுச் கசனர் ற்றும் அது உவிரபர்களுக்கரண 

ஊதிம் இனி பிரிட்டிஷ் ருரயிலிருந்த அளிக்கப்தடும். இதும, இந்தி 

ருரயிலிருந்த அர்களுக்கு ஊதிம் அளிக்கப்தட்டு ந்து ன்தது 

குறிப்பிடத்க்கது.  

• னண்டனில், இந்திரவுக்கரண உர் ஆமர் (தூர்) எருர் நிமிக்கப்தட்டரர். 

• கதரதுப்தணிரபர் தர்ரமம் அமக்கவும் ழிமக கசய்து 

• சீக்கிர்கள்,ஆங்கிதனர இந்திர்கள், கிறிஸ்துர்கள்,சீக்கிர்கள் ஆகிதரருக்கு 

னித்கரகுதி ங்கிது. 

1935 ஆம் ஆண்டு இந்தி அசு சட்டம் 



 
 

7 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI – 9952521550, 044-48601550- WWW.IYACHAMY.COM 

 

மசன் குழு அளித் அறிக்மக, ட்டத மச ரரடுகளின் டடிக்மககள் ற்றும் 

1933 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் அளித் கள்மப அறிக்மக ஆகிற்றின் 

அடிப்தமடயில் 1935 ஆண்டு இந்தி அசுச் சட்டம் நிமநதற்நப்தட்டது. 1919 ஆம் 

ஆண்டு சட்டத்தில் இந் சட்டம் கதரும் ரற்நங்கமப ற்தடுத்திது. இச்சட்டத்தின் 

சிநப்புக் கூறுகள் ருரறு :  

 பிரிட்டிஷ் இந்திரவிலிருந் ரகரங்கள் ற்றும் சுதச அசுகள் அடங்கி 

அமணத்திந்தி கூட்டரட்சி என்று த்தியில் உருரக்க ழிமக கசய்ப்தட்டது. 

(சுதச அசுகள் இற்கு உடன்தட றுத்மரல் கூட்டரட்சி 

உருரக்கப்தடவில்மன).  

 த்தி அசின் அதிகரங்கள் மூன்று தட்டில்கபரக பிரிக்கப்தட்டது - கூட்டரட்சிப் 

தட்டில், ரகர தட்டில் ற்றும் கதரதுப் தட்டில்,  

 த்தியில் இட்மடரட்சி ககரண்டு ப்தட்டது, எதுக்கப்தட்ட துமநகள் மனம 

ஆளுர் ற்றும் அது நிர்ரகக் குழுவின் கட்டுப்தரட்டில் இருந்ண. 

ரற்நப்தட்ட துமநகள் அமச்சமயின் கதரறுப்பில் விடப்தட்டண. 

 ரகரங்களில் இட்மடரட்சி எழிக்கப்தட்டு, ரகர சுரட்சி 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது. ரகர நிர்ரகக்குழுவின் மனரக ஆளுர் 

இருப்தரர். அமச்சமயின் ஆதனரசமணகளின்ததரில் அர் நிர்ரகத்ம 

டத்துரர். ணத, ரகர அசரங்கம் தர்ந்கடுக்கப்தட்ட அமச்சர்களின் 

கதரறுப்பில் விடப்தட்டது. க்கபரல் தர்ந்கடுக்கப்தட்ட ரகர 

சட்டப்ததமக்கு அர்கள் கதரறுப்புள்பர்கபரர்.  

 ங்கரபம், கசன்மண, தம்தரய், க்கி ரகரம், பீகரர் ற்றும் அஸ்மரம் 

ரகரங்களில் இண்டு அமகமபக் ககரண்ட சட்டன்நங்கள் 

ற்தடுத்ப்தட்டண,  

 சீக்கிர்கள், தரப்பிர்கள், இந்தி கிறித்துர்கள் ற்றும் ஆங்கிதனர 

இந்திர்களுக்கும் னித்கரகுதி முமந விரிவு தடுத்ப்தட்டது.  

 எரு மனம நீதிததி, ஆறு நீதிததிகள் ககரண்ட கூட்டரட்சி நீதின்நம் 

கடல்லியில் நிறுப்தட்டது. 

இந்தி விடுமனச்சட்டம் (1947) 

கபன்ட்ததட்டன் திட்டத்ம ற்றுக்ககரண்ட பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் 1947 ஜூமன 18 ஆம் 

ரள் இந்தி விடுமன சட்டத்ம நிமநதற்றிது.  

இந் சட்டத்தின் முக்கி கூறுகள்: 

 இந்தி - தரகிஸ்ரன் பிரிவிமண 1947 ஆகஸ்டு 15 முல் மடமுமநக்கு ரும், 

 பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் அமணத்து அதிகரங்கமபயும் இவ்விண்டு ரடுகளிடமும் 

ங்கும். 

 தஞ்சரப், ங்கரபம் இவ்விண்டு ரகரங்களின் ல்மனகமப மறுப்தற்கு 

ல்மன மறுக்கும் ஆமம் ற்தடுத்ப்தடும். 
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 இவ்விண்டு ரடுகளின் அசினமப்பு குழுக்களுக்கு அசினமப்மத 

உருரக்கும் அதிகரங்கள் ங்கப்தடும். 

மசன் குழு (1927) 

1919 ஆம் ஆண்டு சட்டம் தத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிநகு அன் கசல்தரடுகள் று ஆய்வு 

கசய்ப்தடதண்டும் சரன்று விதித்திருந்து. - இண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்தத, 1927 

ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் று ஆய்வுக்குழு என்மந நிமித்து. இக்குழுவின் 

மனரண சர் ஜரன் மசன் ன்தது கதரதனத மசன் குழு' ன்று இது 

அமக்கப்தட்டது. இதில் இடம்கதற்றிருந் ழு உறுப்பிணர்களும் ஆங்கிதனர்கபரர், 

இதில் எரு இந்தி உறுப்பிணர்கூட இடம் கதநரமரல், இந்திரவுக்கு ந்மடயும் 

முன்தத இக்குழுவிற்கு தனத் திர்ப்புகள் தரன்றிணர, கரங்கிஸ் உள்ளிட்ட தன அசில் 

கட்சிகள் இக்குழும திர்த்ண. 

1930 த ரம் மசன் குழு அறிக்மக களியிடப்தட்டது. இட்மடரட்சியின் 

குமநதரடுகமப இது சுட்டிக்கரட்டிது. அற்குப்ததில் ரநின சுரட்சிம இக்குழு 

தரிந்துமத்து. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்தி அசு சட்டத்திற்கு இக்குழுவின் அறிக்மக 

அடிப்தமடரக விபங்கிது ன்ததில் மில்மன 

தரு அறிக்மக (1928) 

இற்கிமடயில் இங்கினரந்தின் அலுநவுச் கசனரபர் பிர்கன் கயட் பிபு அமணரும் 

ற்றுக் ககரள்பக்கூடி அசினமப்மத உருரக்க முடியுர ன்று தகட்டு 

இந்திர்களுக்கு சரல் விடுத்ரர். இந் சரமன சற்ந கரங்கிஸ் 1928 பிப்ரி 28ல் 

அமணத்துக் கட்சி கட்டத்மக் கூட்டிது. திர்கரனம் இந்திரவின் அசினமப்பு சட்டம் 

என்மந கமற்கு ட்டுததர் ககரண்ட குழு ற்தடுத்ப்தட்டது. இன் ரகரக 

தரதினரல் தரு நிமிக்கப்தட்டரர். 

இக்குழுவின் அறிக்மகத 'தரு அறிக்மக' ணப்தடுகிநது, இந் அறிக்மகயின் சிநப்புக் 

கூறுகபரண : 

 நிமனரக கடரமினின் அந்ஸ்து ங்கப்தடுல்  

 த்தியில் முழுப் கதரறுப்பு ரய்ந் அசு  

 ரகரங்களுக்கு சுரட்சி  

 த்தி ரகரணர அசுகளுக்கிமடத களிரண அதிகரப்தகிர்வு.  

 த்தியில் இண்டு அமகள் ககரண்ட சட்டன்நம் 

முஸ்லிம் லீக் மனரண முகது அலி ஜின்ணர, தரு அறிக்மக முஸ்லிம் க்களின் 

னனுக்கு திரணது ன்று கருதிணரர். அகின இந்தி முஸ்லீம்கள் ரரட்மட கூட்டி 

ஜின்ணர, ணது ததிணரன்கு அம்ச தகரரிக்மககமப களியிட்டரர், 

பூணர எப்தந்ம் (1932) 
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1930 ஆம் ஆண்டு ரக்கில், டரக்டர் அம்ததத்கர் ரழ்த்ப்தட்ட க்களின் னன்களுக்கரக 

ததரரடும் தசி அபவினரண மனரக உருகடுத்ரர். முல் ட்டதமச ரரட்டில் 

ரழ்த்ப்தட்ட க்களின் உண்ம நிமனம டுத்துமத் அம்ததத்கர், அர்களுக்கு 

னித்கரகுதி எதுக்கப்தடதண்டும் ன்று தகரரிணரர். 1932 ஆகஸ்டு 16 ஆம் ரள் 

பிரிட்டிஷ் பிர் ரம்தச கக்கடரணரல்ட் ணது “குப்புக் ககரமட"ம அறிவித்ரர். 

இன்தடி, ரழ்த்ப்தட்ட க்கள் னி குப்பிணரகக் கருப்தட்டு அர்களுக்கு 

னித்கரகுதி ங்கப்தடும் ன்று கூநப்தட்டது. "குப்புக் ககரமட'மடம திர்த்து 

கரத்ர கரந்தி 1932 கசப்டம்தர் 20ஆம் ரள் ரடர சிமநயில் சரகும் 63ம 3 

கண்ரவி ததரரட்டத்ம கரடங்கிணரர். 

இறுதியில் டரக்டர் அம்ததத்கருக்கும் கரந்திக்கும் இமடயில் எரு எப்தந்ம் ற்தட்டது. 

இதுத 'பூணர எப்தந்ம்' ணப்தடுகிநது. பிரிட்டிஷ் அசரங்கமும் இமண 

ற்றுக்ககரண்டது. இந் எப்தந்ப்தடி, தல்தறு ரகர சட்டன்நங்களில் 148 இடங்கள் 

ரழ்த்ப்தட்டர்களுக்கு கரங்கிஸ் எதுக்கீடு கசய்து, 4குப்புக் ககரமடயின்தடி 71 

இடங்கதப இர்களுக்கு எதுக்கப்தட்டிருந்து. 

1932ல் மூன்நரது ட்டதமச ரரடு முடிமடந்து. றுதடியும் கரங்கிஸ் இமண 

புநக்கணித்து. இருப்பினும், 19:33 ரர்ச்சில் பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் கள்மப 

அறிக்மகம களியிட்டது. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்தி அசுச் சட்டம் கள்மப 

அறிக்மகயின் அடிப்தமடயிதனத உருரக்கப்தட்டது. 

கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு (1942) 

மஸ்ரய் லின்லித்தகர பிபு 1941 ஜூமனயில் தலும் ரன்கு இந்திர்கமப ணது 

நிர்ரகக் குழுவில் தசர்த்துக் ககரண்டரர். ததரர்க்கரனத்தில் நினவி தரசரண 

சூழ்நிமனமக் கருதி இந்திர்களின் எத்துமப்மத கதறும் தரக்கத்துடன் பிரிட்டிஷ் 

அசரங்கம் 1942 ரர்ச் 23 ஆம் ரள் சர் ஸ்டரததரர்டு கிரிப்ஸ் ன்தம இந்திரவிற்கு 

அனுப்பி மத்து.  

சர் ஸ்டரததரர்டு கீரிப்பஸின் முக்கி தரிந்துமகள் :  

 இந்திரவிற்கு கடரமினின் அந்ஸ்து ங்கப்தடும். 

 சிறுதரன்மயிணர் தரதுகரப்பு - சுதச அசுகள் ற்றும் பிரிட்டிஷ் இந்தி 

ரகரங்களின் பிதிநிதிகமபக் ககரண்ட எரு அசினமப்புக்குழு 

ற்தடுத்ப்தடும். 

 பிரிட்டிஷ் இந்திரவிலுள்ப ந் ரகரணர ரது இந் அசினமப்மத ற்க 

றுக்கும் தட்சத்தில் ற்ததரம நிமனயில் கரடதர அல்னது ங்களுக்ககண 

னி அசினமப்மத னந்து ககரள்பதர அனுதிக்கப்தடும். 

கிரிப்சின் தரசமணகமப ரட்டின் கதரும்தரனரண அசில் கட்சிகள் ற்கவில்மன. கரந்தி 

கிரிப்சின் தரசமணகமப "பின் ததியிட்ட கரதசரமன' ன்று ர்ணித்ரர். கதச அசுகள் 

விரும்பிணரல் அசினமப்பு குழுவிற்கு ணது பிதிநிதிகமப அனுப்தனரம் அல்னது 



 
 

10 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI – 9952521550, 044-48601550- WWW.IYACHAMY.COM 

 

இந்தி என்றித்திலிருந்து வினகித இருக்கனரம் ன்ந தரசமணம அசில் கட்சிகள் 

ற்கவில்மன. தரகிஸ்ரன் தகரரிக்மக ற்கப்தடரரல் முஸ்லீம் லீக் இமண நிரகரித்து. 

கரபிணட் தூதுக்குழு (1946) 

இண்டரம் உனகப் ததரருக்குப்பின், இங்கினரந்து பிரக அட்லி பிபு கதரறுப்ததற்நரர். 

1946 ரர்ச் 15 ஆம் ரள் அர் களியிட்ட அறிக்மகயில் இந்திரவின் சுநிர் 

உரிமம ற்நதுடன் இந்தி அசினமப்மத உருரக்குற்கு எப்புமனயும் 

ங்கிணரர். பிரிட்டிஷ் அமச்சமமச் தசர்ந் மூன்று ததர்-கததிக் னரன்ஸ், சர் 

ஸ்டரததரர்டு கிரிப்பும், 47.பி. அகனக்சரந்ர் - ககரண்ட குழுத இந்திரவிற்கு அனுப்பி 

மத்ரர். இதுத 'கரபிணட் தூதுக்குழு' ன்ந கதமப் கதற்நது. 

கரபிணட் தூதுக்குழு இந்திரவின் அசினமப்பு சிக்கலுக்கு எரு தீர்ம முன் மத்து. 

இன்தடி ரகரங்கள் மூன்று குழுக்கபரக பிரிக்கப்தட்டு னித்னி அசினமப்புகளின் 

கீழ் இங்கும். பிரிட்டிஷ் இந்தி ரகரங்கள், சுதச அசுகள் ஆகிற்மந 

உள்படக்கி இந்தி என் றிம் என்மநயும் அது முன்கரழிந்து. இந் என்றிம், 

அலுநவுக் ககரள்மக, தரதுகரப்பு, கல் கரடர்பு ததரன்நற்மந து கட்டுப்தரட்டில் 

மத்துக்ககரண்டு ஞ்சி அதிகரங்கமப ரகரங்களிடத எப்தமடக்க தண்டும். 

புதி அசினமப்பு ழுப்தட்டு புதி அசரங்கம் தவி ற்கும் ம இமடக்கரன 

அசரங்கம் என்மந ற்தடுத்வும் தரசமண கூநப்தட்டது. முஸ்லிம் லீக், கரங்கிஸ் 

இண்டுத இத்திட்டத்ம எப்புக் ககரண்டண. 

1946 ஜூமனயில் அசினமப்புக் குழுவிற்கரண தர்ல்கள் மடகதற்நண, 214 கதரதுத் 

கரகுதிகளில் 205ல் கரங்கிஸ் கற்றி கதற்நது. முஸ்லிம் லீக் 78ல் 73ல் கற்றி 

கதற்நது. 1946 கசப்டம்தர் 2 ஆம் ரள் ஜயர்னரல் தரு மனமயில் இமடக்கரன 

அசரங்கம் அமக்கப்தட்டது. 

கபன்ட்ததட்டன் திட்டம் (1947) 

1947 பிப்ரி 20 ஆம் ரள் பிர் அட்லி கரன் அமயில் 1948 ஜூன் ரத்திற்கு 

முன்பு இந்திர்களிடம் ஆட்சி அதிகரம் ரற்நப்தடும் ன்ந பிரிட்டிஷ் அசின் திடரண 

ண்த்ம அறிவித்ரர். இமண நிமநதற்றுற்கு, கபன்ட் ததட்டன் பிபும 

இந்திரவின் மஸ்ரரக அனுப்புது ன்றும் அர் முடிவு கசய்ரர். 

1947 ரர்ச் 24 ஆம் ரள் மிகுந் அதிகரங்களுடன் வுன்ட்ததட்டன் பிபு இந்திரவின் 

மஸ்ரரக தவிதற்நரர். இந்திரம பிரித்து தரகிஸ்ரமண உருரக்குது ன்தது 

விர்க்க முடிரது ன்று அர் கருதிணரர். நீண்ட விரங்களுக்குப் பிநகு 1947 ஜூன் 3 

ஆம் ரள் இந்திப் பிரிவிமணக்கரண ணது திட்டத்ம அர் அறிவித்ரர். கரங்கிசும், 

முஸ்லீம்லீக்கும் இத்திட்டத்ம எப்புக்ககரண்டண. 

இந்தி அசமப்பு உருரக்கம் 

இந்தி அசமப்பு அம 1946 ஆம் ஆண்டில் அமச்சம குழுவின் திட்டத்தின் கீழ் 

அமக்கப்தட்டது. 1946 ஆம் ஆண்டு ஜூமனயில் அசமப்பு அமக்கரண உறுப்பிணர்கள் 
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பிதச சட்டன்நங்கபரல் (Provincial Assemblies) 292 ததர் தர்ந்கடுக்கப்தட்டரர்கள். 

ன்ணர் ஆட்சி புரிந் ரகரங்களின் பிதிநிதிகள் 93 உறுப்பிணர்கள் உள்தட கரத்ம் 

389 உறுப்பிணர்கள் இதில் இடம் கதற்றிருந்ணர். இந் அமயின் உறுப்பிணர்கள் 

தர்ந்கடுக்கப்தட்ட உறுப்பிணர்களின் பிதிநிதிகள் (representatives) ஆர். ணத 

அசமப்பு அமயின் உறுப்பிணர் தடிரக  க்கபரல் தர்ந்கடுக்கப்தட்டர்கள் 

அல்னர். 

இந்தி அசமப்பு அமயின் முல் கூட்டம் 1946 ஆம் ஆண்டின் டிசம்தர் 9 ஆம் ரள் 

மடகதற்நது. இந் ரன்நத்தின் உறுப்பிணர்கள் மிகச் சிநப்பும், கதருமயும் 

ரய்ந்ர்கள் ஆர். அர்களில் சினர் ஜயர்னரல் தரு, இரதஜந்தி பிசரத், சர்ரர் 

ல்னதரய் ததடல், அபுல் கனரம் ஆசரத், 

தக.ம்.முன்ஷி, ஜி.பி.தந்த், தகரதரனசுரமி அய்ங்கரர், டி.டி.கிருஷ்ரச்சரரி, டரக்டர் ஸ் 

இரரகிருஷ்ன் , அல் னரடி கிருஷ்சரமி அய்ர், ச்.ன். குன்ஸ்ரு, புருதரத்ம் 

ரஸ் ரன்டண், பி.ஜி.ககர், ம்.ஆர். சரனி, டரக்டர் ஜகர், டரக்டர். சச்சிரணந் சின்யர, 

அப்துல் கதரர்கரன் ததரன்ந ர்கள். கரத்ர கரந்தி இந்தி அசமப்பு அமயின் 

உறுப்பிணர் அல்னர். முல் கூட்டம் 1946 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் 9ஆம் ரள் மடப்கதற்நது. 

டிசம்தர் 11 ஆம் ததி டரக்டர் இரதஜந்தி பிசரத் இந் அமயின் மனரகத் 

தர்ந்கடுக்கப்தட்டரர். டிசம்தர் 13 ஆம் ரள் இந் அமயில் ஜயர்னரல் தருரல், 

அசமப்பு அமயின் குறிக்தகரள்கள் தற்றி தீர்ரணம் முன்கரழிப்தட்டது. 

1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 29ஆம் ரள் டரக்டர். பி.ஆர். அம்ததத்கர் மனமயில் எரு 

மவுக்குழு (Drafting Committee) நிமிக்கப்தட்டது. தல்தறு கதரருள்கள் குறித்து 

விரிரக ஆர குழுக்கள் தன நிமிக்கப் தட்டண. இந்க் குழுக்கள் ரரித் அறிக்மககள் 

அசமப்பு அமயில், பின்ணர் சர்ப்பிக்கப்தட்டண. இந் அறிக்மககளின் அடிப்தமடயில் 

அசமப்பு ஆதனரசகர் டரக்டர். பி.ன்.ரவ் அர்கபரல் மவு அசமப்புச் சட்டம் 

(Draft Constitution) என்று உருரக்கப்தட்டது. டரக்டர் அம்ததத்கர் மனமயின் கீழ், 

மவுக்குழு, இம ஆரய்ந்து 315 உறுப்புகள் ற்றும் 8 அட்டமகள் ககரண்ட 

அசமப்பு மவு என்றிமண உருரக்கிது. இமண அசமப்புக்குழு விரிரகக் 

கணத்தில் ககரண்டு ஆரய்ந்து விரதித்து. பின்ணர் இறுதிரக 395 உறுப்புகளும் 8 

அட்டமகளும் ககரண்ட மவிமண அசமப்புக்குழு எப்புக் ககரண்டது. இது 1948 

ஆம் ஆண்டு ஜணரியில் களிரணது. இந் மவிமண விரதிக்கவும், திருத்ங்கமப 

முன்கரழிவும், குடிக்களுக்கு 8 ர கரனஅகரசம் ககரடுக்கப்தட்டது. இறுதிரகப் 

புதி அசமப்புச் சட்டம், அசமப்பு அமயிணரல் 1949 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 26 ஆம் 

ரள் ற்கப்தட்டது. அசமப்புச் சட்டத்ம உருரக்க டுக்கப்தட்ட கரன அபரணது 

இண்டு ஆண்டுகள் ததிகணரரு ரங்கள் 18 ரள்கள் ஆகும். அசினமப்பின் சட்ட 

சத்துக்கள் ண்  5 முல் 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 391 முல் 393 ஆகிம 

உடணடிரக கசலுக்கு ந்ண. ற்நம 1950 ஜணரி 26 ஆம் ரள் முல் கசலுக்கு 

ந்ண. அசமப்பு அம, அசமப்புச் சட்டத்ம உருரக்கிதரடு அல்னரல் 

தறுசின தணிகமபயும் ஆற்றிது ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. 
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அசமப்பு அம, ரடரளுன்நரகவும் கசல்தட்டது. இது தன சட்டங்கமப 

இற்றிது. தசிக் ககரடி, தசி கீம், ஆகிற்மந ற்றுக் ககரண்டது. இந்திக் 

குடிசுத் மனருக்கரண தர்மனயும் தற்ககரண்டது. 

அசில் நிர் சமத 

அசில் சட்டத்ம குப்தற்கரண அசில்சட்ட நிர் சமத 9.12.1946-ல் 

முல்முமநரகக் கூடிது. ரடரளுன்நத்தின் ம ண்டதம் ன்று இப்ததரது 

அமக்கப்தடும் இடத்தில்ரன் அசில் சட்ட நிர் சமத கூடிது. இந்ச் சமதயின் 

கரத் உறுப்பிணர் ண்ணிக்மக 389 ன்று முலில் நிர்யிக்கப்தட்டது. தரகிஸ்ரன் னி 

ரடரகப் பிரிந்ரலும், சின சஸ்ரணங்கள் உறுப்பிணர் குதிம இந்ரலும் இந்திப் 

தகுதிக்கரண அசில் சட்ட நிர் சமதயின் உறுப்பிணர் ண்ணிக்மக 299 ஆகக் 

குமநந்து. இற்றுள் 207 உறுப்பிணர்கள் தல்தறு ரகர சட்டசமதகளிலிருந்து 

பிதிநிதிகபரகத் தர்ந்கடுக்கப்தட்டரர்கள். சுதச சஸ்ரணங்கள் 93 பிதிநிதிகமப 

அனுப்பிண. 4 பிரண ரகரங்களிலிருந்து 4 ததர் தசர்க்கப்தட்டணர். 

13.2.1946-ல் இந் சமதக்கரண தரக்கங்கமபத் கரிவிக்கும் தீர்ரணத்ம ஜரயர்னரல் 

தரு முன்கரழிந்ரர். 22.1.1947-ல் இந்த் தீர்ரணம் ற்கப்தட்டது. 14.8.1947-ல் இந் 

சமத கூடி, சட்டத்ம குக்கும் தணிமத் கரடங்கிது. 29.8.1947-ல் அசில் 

சட்டத்ம குக்கும் குழு, டரக்டர் பி.ஆர். அம்ததத்கர் மனமயில் அமக்கப்தட்டது. 

அசில் சட்ட நிர் சமதக்கு முலில் சச்சிரணந் சின்யர மனரணரர். பிநகு, தரபு 

ரதஜந்தி பிசரத் மனமதற்நரர். யதந்தி குரர் முகர்ஜி ன்ந ங்கரப கிறிஸ்ர் 

துமத் மனரணரர். 

இந் அசில் சட்ட நிர் சமத, தல்தறு குழுக்கபரகப் பிரிந்து தணி கசய்து. தரபு 

ரதஜந்தி பிசரத் 4 குழுக்களுக்குத் மனரக இருந்ரர். நிர் சமதக்கரண விதிகமப 

குக்கும் குழு, ழிகரட்டும் குழு, நிர் சமதக்கரகும் நிதிம நிர்கித்ல், ஊழிர்கமப 

அர்த்துல் ஆகிற்றுக்கரண குழு, தசிக் குடிமத் தர்வுகசய்யும் குழு 

ஆகிற்றுக்கு அர் மனரகத் திகழ்ந்ரர். 

Important Committee of the Constitution 

அசினமப்பு உருரக்கத்தின் முக்கி குழுக்கள் 

Sr. 

No. 

Name of the Committee Chairman 

1 Committee on the Rules of Procedure 

கசல்முமந விதிகளுக்கரண குழு 

Rajendra Prasad 

ரதஜந்தி பிசரத் 

2 Steering Committee 

ழி டத்துல் குழு 

ரதஜந்தி பிசரத் 

3 Finance and Staff Committee 

 நிதி ற்றும் தணிரபர் குழு 

ரதஜந்தி பிசரத் 



 
 

13 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI – 9952521550, 044-48601550- WWW.IYACHAMY.COM 

 

4 Credential Committee 

ம்பிக்மகக் குழு 

Alladi 

Krishnaswami 

Ayyar 

அல்னரடி 

கிருஷ்சரமி ர் 

5 House Committee 

அமக் குழு 

B Pattabhi 

Sitaramayya 

தட்டரபி சீரய்ர 

6 Order of Business Committee 

ணிக எழுங்குக் குழு 

KM Munshi 

7 Ad-hoc Committee on the National Flag 

தசிக் ககரடிக்கரண ற்கரலிக குழு 

Rajendra Prasad 

ரதஜந்தி பிசரத் 

8 Committee on the Functions of the Constituent Assembly 

அசினமப்பு சமதயின் கசல்தரட்டுக்குழு 

GV Mavalankar 

ஜி வி ரவ்னங்கரர் 

9 States Committee 

ரனினங்களுக்கரண குழு 

Jawaharlal Nehru 

ஜயர்னரல் தரு 

10 Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities 

and Tribal and Excluded Areas 

அடிப்தமட உரிமகள்,சிறுதரன்மயிணர் ற்றும் தங்குடியிணர் 

ற்றும் நீக்கப்தட்ட தகுதிகளுக்கரண ஆதனரசமணக் குழு 

Vallabbhai Patel 

ல்னதரய் ததடல் 

11 Minorities Sub-committee 

சிறுதரன்மயிணருக்கரண துமக்குழு 

HC Mookherjee 

ச் சி முகர்ஜி 

12 Fundamental Rights Sub-Committee 

அடிப்தமட உரிமகள் துமக்குழு 

JB Kripalani 

தஜ பி கிருதரளினி 

13 North-East Frontier Tribal Areas and Assam, Excluded 

and Partially Excluded Areas Sub-Committee 

டகிக்கு முன்ணனி தங்குடியிண தகுதிகள் ற்றும் அசரம் 

ஆகி தகுதிகளுக்கரண துமணக்குழு 

Gopinath Bardoloi 

தகரபிணரத் தர்தரலி 

14 Excluded and Partially Excluded Area (other than those 

in Assam) Sub-Committee 

அமரம் விர்த் டகிக்கு குழு 

AV Thakur 

 வி ரக்கூர் 

15 Union Powers Committee 

என்றி அதிகரக் குழு 

Jawaharlal Nehru 

ஜயர்னரல் தரு 

16 Union Constitution Committee 

என்றி அசினமப்புக் குழு 

Jawaharlal Nehru 

ஜயர்னரல் தரு 

17 Drafting Committee 

மவுக்குழு 

BR Ambedkar 

பி ஆர் அம்ததத்கரர் 

 

மவுக்குழு  
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அமணத்துக் குழுக்கமபக் கரட்டிலும் மவுக்குழு மிக முக்கிரணரகும் . இது 7 

ததமக் ககரண்டு கசல்தட்டது 

1. பி.ஆர் அம்ததத்கரர்-மனர் 

2. ன்.தகரதரனசரமி ங்கரர் 

3. அல்னரடி கிருஷ்சரமி ர் 

4. டரக்டர் தக ம் முன்ஷி 

5. மசது முகது சரதுல்னர 

6. ன் ரரவ் 

அசில் அமப்புக்குழுவின் கூடுல் தணிகள் 

அசினமப்பு குழுரணது அசினமப்புச் சட்டத்திமண ட்டும் உருரக்கரல் 

அதணரடு கீழ்க்கண்ட தணிகமபயும் தற்ககரண்டது  

 கரன்கல்த் அமப்பில் இந்திர உறுப்பிணரற்கரண தீர்ரணத்ம 

நிமநதற்றிது 1949, த 

 தசிக் ககரடியிமண ஜீமன,22 1947ல் ற்றுக்ககரண்டது 

 தசிக் கீத்திமண ஜணரி 24,1950ல் ற்றுக் ககரண்டது 

 தசிப் தரடலிமண ஜணரி 24,1950ல் ற்றுக் ககரண்டது 

 டரக்டர் ரதஜந்திபிசரத்திமண இந்திரவின் முல் குடிசுத்மனரக தர்வு 

கசய்து 

Interim Government (Viceroy’s Executive council) 1946  

மசிரயின் கசனரட்சிக்குழுவின் இமடக்கரன அமச்சம  

Office 

அலுனகம் 

Name 

கதர் 

Vice President of the Executive 

Council  

கசனரசிக்குழுவின் துமணத்மனர் 

Jawaharlal Nehru 

ஜயர்னரல் தரு 

External Affairs and Commonwealth 

Relations 

களியுநவு ற்றும் கரன்கல்த் உநவுகள் 

Jawaharlal Nehru 

ஜயர்னரல் தரு 

Agriculture and Food 

உவு ற்றும் தபரண்ம 

Rajendra Prasad 

ரதஜந்தி பிசரத் 

Commerce Ibrahim Ismail Chundrigar 
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Office 

அலுனகம் 

Name 

கதர் 

ணிகம் இப்ரஹிம் இஸ்ரயில் சுந்திரிகர் 

Defence 

தரதுகரப்பு 

Baldev Singh 

தல்தவ் சிங் 

Finance 

 நிதித்துமந  

Liaquat Ali Khan 

லிரகத் அலிகரன் 

Education 

கல்வி 

C. Rajagopalachari 

சி,ரஜதகரதரனரச்சரரி 

Health 

சுகரம் 

Ghazanfar Ali Khan 

கரசன்தரர் அலி கரன் 

Home Affairs 

உள்துமந 

Vallabhbhai Patel 

ல்னதரய் ததடல் 

Information and Broadcasting 

கல் ற்றும் எளிதப்பு 

Vallabhbhai Patel 

ல்னதரய் ததடல் 

Law 

சட்டம் 

Jogendra Nath Mandal 

தஜரதகந்தி ரத் கண்டல் 

Railways and Transpot 

யில்த ற்றும் ததரக்குத்து 

Asaf Ali 

ஆசப் அலி 

Works, Mines and Power 

கனிம், ற்றும் ஆற்நல் 

C.H. Bhabha 

சி ச் தரதர 

Posts and Air 

தரல் ற்றும் ரன்களி 

Abdur Rab Nishtar 

அப்துர் ரப் நிஸ்ரர் 

Labour 

கரழினரபரர் 

Jagjivan Ram 

கஜகஜீன் ரம் 

 

அசினமப்பின் மூனங்கள் Sources of the Constitution  

மூனங்கள்  ரடுகள் 

President (Nominal Head) 

குடிசுத்மனர் (கதபவுத் மனர்) 

The United Kingdom 

ப்ரிட்டன் 

Cabinet System of Ministers 

தகபிணட் அமச்சம முமந 

Parliamentary type of Government 

தரபன்ந முமந அசரங்கம் 

Post of Prime Minister 

பிர் தவி 

Bicameral Parliament 

ஈடுக்கு முமந தரபன்நம் 

Council of Ministers 
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அமச்சமக்குழு 

Provision of Speaker in Lok Sabha 

க்கபம சதர ரகர் 

Legislation 

சட்டமிற்றுல் 

Citizenship 

குடியுரிம 

Writs 

ரிட் னுக்கள்  

Rule of Law 

சட்டத்தின் ஆட்சி 

Preamble 

முகவும 

The United States 

அகரிக்கர 

Fundamental Rights 

அடிப்தமட உரிமகள் 

Independent Judiciary 

சுந்திரண நீதித்துமந 

Judicial Review 

நீதிப்புரய்வு 

Impeachment of President 

குடிசுமனர் தவி நீக்கம் 

Removal of Judges (of Supreme Court & High 

Courts) 

நீதிததிகள் தவி நீக்கம் 

Functions of Vice-President 

துமணக்குடிசுத்மனரின் தணிகள் 

Federal System (with strong Center) 

கூட்டரட்சி முமந ( தனம் ரய்ந் த்தி அசு 

Canada 

கணடர 

Residuary powers in the Center 

ஞ்சி அதிகரங்கள் 

Appointment of Governors (in states) by the Center 

ரனின ஆளுணர் நிணம் 

Advisory Jurisdiction of Supreme Court 

உச்ச நீதின்நத்தின் ஆதனரசமண ம்பு 

Principle of co-operative federalism 

கூட்டுநவு கூட்டரட்சிக் ககரள்மக 

Australia 

ஆஸ்திதலிர 

Freedom of Inter-State trade 

ரனினங்களுக்கிமடதரண சுந்திரண ணிகம் 

Trade and Commerce 

கரழில் ற்றும் ர்த்கம் 
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Concurrent List 

கதரதுப்தட்டில் 

Joint siting of the two Houses of Parliament 

தரபன்நத்தின் கூட்டுக்கூட்ட முந 

Directive Principles of State Policy 

அசி கறிமுமநக் தகரட்தரடுகள் 

Ireland 

அர்னரந்து 

Presidential Election 

குடிசுத் மனர் தர்ல் 

Nominating the members of Rajya Sabha 

தனமக்கு உறுப்பிணர்கமப நிமித்ல் 

Republic 

குடிசு 

France 

பிரண்சு 

Liberty, Equality, and Fraternity in the Preamble 

சுந்திம், சத்தும், சதகரத்தும் 

Fundamental Duties 

அடிப்தமடக் கடமகள் 

Russia 

ஷ்ர 

Idea of Social, Economic, and Political Justice in 

Preamble 

முகவுமயில் சமூக , கதரருபரர அசில் நீதி  

Procedure for amendment 

அசினமப்புச் சட்ட திருத் முமந 

South Africa 

கன் அகரிக்கர 

Election of Rajya Sabha members 

ரஜ் சமத உறுப்பிணர் தர்ல் 

Emergency powers to be enjoyed by the Union 

 கருக்கடி கரன நிமனகள் 

Germany 

கஜர்னி 

Suspension of Fundamental Rights during 

emergency 

கருக்கடி கரன நிமனயின் ததரது அடிப்தமட உரிமகள்  

நிறுத்தி மத்ல் 

Procedure Established by Law 

சட்டத்திணரல் உருரக்கப்தட்ட முமந 

Japan 

The federal scheme 

கூட்டரண்மத் திட்டம் 

Govt. of India Act 

1935 

 

 

இந்தி அசுச் சட்டம் 

1935 

Role of federal judiciary 

கூட்டட்சி நீதின்நத்தின் தங்கு 

Office of the Governor 

ஆளுணர் அலுனகம் 

Emergency provisions 

கருக்கடி கரன அம்சங்கள் 

Public Service Commissions 
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கதரதுப் தணிரபரர் தர்ரமம் 

Administrative details 

நிர்ரகத் கல்கள் 

 

இந்தி அசினமப்பின் தகுதி ற்றும் முக்கி சத்துக்கள் 

தகுதி  கதரருள் சத்து 

தகுதி 1 என்றிமும் அன் 

ஆட்சிநினமயும் 

என்றித்தின் கதரும் ஆட்சிநினமயும் 1 

 புதி ரநினங்கமப ற்றிமத்ல் அல்னது நிறுவுல் 2 

 புதி ரநினங்கமப உருரக்குலும் நினவுறும் 

ரநினங்களின் தப்பிடங்கமப, ல்மனகமப அல்னது 

கதர்கமப ரற்நம் கசய்லும் 

3 

 2, 3 ஆகி உறுப்புகளின்தடி இற்நப்தடும் சட்டங்கள், 

முனரம், ரன்கரம் இமப்புப்தட்டில்கமபத் 

திருத்துற்கரகவும் துமவுறு, சரர்வுறு, விமபவுறு 

கதரருட்தரடுகளுக்கரகவும் மக கசய்ல். 

4 

தகுதி || குடியுரிம அசமப்பின் கரடக்கநிமனயில் குடிம 5 

 தரகிஸ்ரனிலிருந்து இந்திரவுக்குக் குடிகதர்ந்துள்ப 

குறித்சினரின் குடிம உரிமகள் 

6 

 தரகிஸ்ரனுக்குக் குடிகதர்ந்துள்ப குறித் சினரின் 

குடிம உரிமகள் 

7 

 இந்திரவுக்கு களித குடியிருந்துரும் குறித் சின 

இந்தி பிணரின் குடிம உரிமகள் 

8 

 ஏர் அல் ரட்டு அசின் குடிமயிமணத் ம் 

விருப்தரகப் கதற்றுள்பர்கள் குடிக்கள் ஆதில்மன 

9 

 குடிம உரிமகள் கரடர்ந்திருத்ல் 10 

 ரடரளுன்நம் சட்டத்திணரல் குடிம உரிமம 

எழுங்குறுத்துல் 

11 

தகுதி III அடிப்தமட 

உரிமகள் 

கதரருள்மமந அசு 12 

 அடிப்தமட உரிமகளுக்கு முரண அல்னது 

அற்மநத் திநக்குமநவு கசய்யும் சட்டங்கள். 

13 

 சட்டத்தின் முன்ணர் அமணரும் சம் 14 
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 சம், இணம், சரதி, தரலிணம் அல்னது பிநப்பிடம் 

கரரக தற்றும கரட்டுலுக்குத் மட. 

15 

 கதரது தமனர்த்துலில் அமணரும் சம் 16 

 தீண்டரம எழிப்பு 17 

 விருதுப்தட்டங்கள் எழிப்பு 18 

சுந்தித்திற்கரண உரிம ததச்சுச் சுந்திம் முலிம தற்றி குறித்சின 

உரிமகளுக்குப் தரதுகரப்பு. 

19 

 குற்நச்கசல்களுக்கரண குற்நத்தீர்ப்பு கதரறுத் 

தரதுகரப்பு. 

20 

 உயிருக்கும், உடல்சரர் உரிமக்கும் தரதுகரப்பு 21 

 கல்வி கற்தற்கரண உரிம 21அ. 

 குறித் சின தர்வுகளில் மகதுகசய்ல், கரலில் 

மத்ல் இற்றிலிருந்து தரதுகரப்பு. 

22 

சுண்டமனத் 

டுப்தற்கரண உரிம 

னிம ணிகப் கதரருபரக்குல், லுக்கட்டரரக 

தமன சுத்துல் ஆகிற்றிற்குத் மட 

23 

 கரழிற்சரமனகள் முலிற்றில் சிநரர்கமப 

தமனர்த்ம் கசய்லுக்குத் மட. 

 

24 

சச் சுந்தித்திற்கரண 

உரிம 

ணச்சரன்று ழி எழுகுற்கரண சுந்திமும் 

சுந்திரகச் சகறி ஏம்புலும் எழுகுலும் 

ஏதிப்தப்புலும் 

25 

 சம் சரர்ந் கரரிங்கமப நிருகிப்தற்கரண 

சுந்திம். 

26 

 குறிப்பிட்ட சம் மணயும் பர்ப்தற்கரண ரிகள் 

கசலுத்துது குறித் சுந்திம் 

27 

 குறித்சின கல்வி நிறுணங்களில் சப் ததரமண 

தயினருது அல்னது ச ழிதரட்டுக்கு ருமக 

ருது குறித் சுந்திம். 

 

28 

தண்தரடு, கல்வி தற்றி 

உரிமகள் 

சிறுதரன்மயிணர் னன்களுக்குப் தரதுகரப்பு 29 
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 கல்வி நிறுணங்கமப நிறுவும் நிருகிக்கவும் 

சிறுதரன்மயிணருக்குள்ப உரிம 

30 

 நீக்கப்தட்டது 31 

குறித் சின 

சட்டங்களுக்குக் கரப்பும 

உரிம நினச்கசரத்துகள் முலிணற்மநக் 

மககப்தடுத்துற்கு மககசய்யும் சட்டங்களுக்குக் 

கரப்பும 

31அ 

 குறித் சின சட்டங்கமபயும், எழுங்குறுத்தும் 

விதிகமபயும் கசல்லுந்ன்ம உமடணரக்குல். 

31 ஆ 

அசமப்புத் 

தீர்ழிகளுக்கரண உரிம 

இந்ப் தகுதியிணரல் ங்கப்தடும் உரிமகமபச் 

கசலுறுத்துற்கரண தீர்ழிகள் 

32 

 இந்ப் தகுதியிணரல் ங்கப்தடும் உரிமகமபப் 

தமடயிணர் முனரதணரருக்குப் கதரருந்துநச் 

கசய்மகயில் அற்மந ரற்நமவு கசய் 

ரடரளுன்நத்திற்குள்ப 

அதிகரம் 

33 

 மயிடம் என்றில் தமடத்துமநரட்சி கசல்னரற்நலில் 

இருக்குங்கரல், இந்ப் தகுதி ங்கும் உரிமகள் 

மீரண மத்மட. 

 

34 

 இந்ப் தகுதியின் மகங்களுக்குச் கசல்திநம் 

அளிப்தற்கரகச் சட்டமிற்றுல் 

 

35 

தகுதி IV அசுக் 

ககரள்மகயிமண 

கறிப்தடுத்தும் 

தகரட்தரடுகள் 

கதரருள்மமந 36 

 இந்ப் தகுதியில் அடங்கியுள்ப தகரட்தரடுகமபப் 

தன்தடுத்துல் 

37 

 க்கள் னக் தகரட்தரட்டிமண பர்க்கும் மகயில், 

சமுர முமநமவிமண ய்திடுரறு அசு கசய்ல் 

தண்டும் 

38 

 அசு பின்தற்ந தண்டி குறித் சின ககரள்மகக் 

தகரட்தரடுகள் 

39 

 சநீதியும் இனசச் சட்ட உவியும் 39அ 
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 ஊரட்சி ன்நங்கமப அமத்ல் 40 

 தமன, கல்வி, குறித்சின தர்வுகளில் கதரது ன 

உவி ஆகிற்மநப் கதறுற்கரண உரிம. 

41 

 இமசரணதும் இரணதுரண தமனச் 

சூல்களுக்கும், ததறுகரன உவிக்கும் ற்தரடு கசய்ல் 

42 

 கரழினரபர்களுக்கு ரழ்வுக்தகற்ந கூலி, முலிண 43 

 விமசத்கரழில்களின் தனரண்மயில் கரழினரபர்கள் 

தங்தகற்நல். 

43அ 

 குடிக்களுக்கு எத சீரண உரிமயில் 

கரகுப்புச்சட்டம் 

44 

 ஆறு திற்குட்தட்ட சிநரர்களுக்கு குந்மப் 

தருநிமனயில் கனிப்பும் கல்வியும் அளிக்க ற்தரடு 

கசய்ல். 

45 

 தட்டிலில் கண்ட சரதியிணர், தட்டிலில் கண்ட 

தங்குடியிணர், பிந லிந் பிரிவிணர் ஆகிதரரின் 

கல்வி, கதரருளில் னன்கமப பர்த்ல்  

46 

 உவுச் சத்தின் நிமன, ரழ்க்மகத்ம் 

ஆகிற்மந உர்த்வும் க்களின் உடல்னத்ம 

தம்தடுத்வும் அசிற்குற்ந கடம 

47 

 தபரண்ம, கரல்மட ததணுமக ஆகிற்றின் 

அமப்பு 

48 

 சுற்றுச்சூமனப் தரதுகரத்து தம்தடுத்துலும் கரடுகள், 

கரடுரழ் உயிரிணங்கள் ஆகிற்மநப் 

ததணிக்கரத்லும். 

48அ 

 தசி முக்கித்தும் ரய்ந் நிமணவுச் சின்ணங்கள், 

இடங்கள், கதரருள்கள் - ஆகிற்மநப் தரதுகரத்ல் 

49 

 ஆட்சித்துமநயினின்றும் நீதித்துமநமப் பிரித்ல் 50 

 தன்ணரடுகளிமடத அமதிமயும் கரப்புர்மயும் 

பர்த்ல். 

51 

தகுதி IV அ  அடிப்தமடக் கடமகள்  51அ 

தகுதி V அத்திரம் 1-

ஆட்சித்துமந 

குடிசுத்மனரும் 

இந்திக் குடிசுத்மனர் 52 
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துமத்மனரும் 

 என்றித்தின் ஆட்சி அதிகரம் 53 

 குடிசுத்மனமத் தர்ந்கடுத்ல். 54 

 குடிசுத்மனமத் தர்ந்கடுக்கும் முமந 55 

 குடிசுத்மனரின் தவிக்கரனம். 56 

 மீண்டும் தர்ந்கடுக்கப்கதறுற்கரண கும 57 

 குடிசுத்மனரகத் தர்ந்கடுக்கப் கதறுற்கரண 

குதிப்தரடுகள். 

58 

 குடிசுத்மனரின் தவிக்கரண மமுமநகள் 59 

 குடிசுத்மனருக்குற்ந ஆமகரழி அல்னது 

உறுதிகரழி. 

60 

 குடிசுத்மனர்மீது அமயில் தழிசரட்டுற்கரண 

கறிமுமந 

61 

 குடிசுத்மனரின் தவி கரலியிடரகும் ததரது 

அம நிப்புற்கரகத் தர்ல் டத்தண்டி 

கரனமும் இமடதர்ரண கரலியிடத்ம 

நிப்புற்கரகத் தர்ந்கடுக்கப்கதறுதரின் தவிக் 

கரனமும் 

62 

 இந்திக் குடிசுத் துமத்மனர் 63 

 குடிசுத் துமத்மனர் ரநினங்கபமக்குப் 

தவிழித் மனரக இருப்தரர். 

64 

 குடிசுத் குடிசுத்மனரின் தவி இமடதர்ரகக் 

கரலியிடரகும் ததரது அல்னது 

அர் இல்னரததரது குடிசுத் துமத்மனர் 

மனரகச் கசலுறுரர் அல்னது அருமட 

தவிப்தணிகமப ஆற்றிருரர் 

65 

 குடிசுத் துமத்மனமத் தர்ந்கடுத்ல் 66 

 குடிசுத் துமத்மனரின் தவிக்கரனம் 67 

 குடிசுத் துமத்மனரின் தவி 

கரலியிடரகும்ததரது அம 

நிப்புற்கரகத் தர்ல் டத் தண்டி கரனமும் 

68 
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இமட தர்ரண கரலியிடத்ம நிப்புற்கரகத் 

தர்ந்கடுக்கப் கதறுதரின் தவிக் கரனமும். 

 

 குடிசுத் துமத் மனருக்குற்ந ஆமகரழி 

அல்னது உறுதிகரழி 

69 

 பிந திர்தரர நிகழ்வுகளில் குடிசுத்மனரின் தவிப் 

தணிகமப ஆற்றி ருல். 

70 

 குடிசுத்மனம அல்னது குடிசுத் துமத் 

மனமத் தர்ந்கடுத்ல் தற்றி அல்னது அன் 

கரடர்தரண கதரருட்தரடுகள் 

71 

 

 குறித் சின தர்வுகளில் குற்ந ன்னிப்புகள் முலிண 

அளிப்தற்கும் ற்றும் தீர்ப்புத் ண்டமணகமபத் 

ற்கரலிகரக நிறுத்தி மப்தற்கு, இறுத்ல் 

கசய்ற்கு அல்னது ரற்றிக்குமநப்தற்கும் 

குடிசுத்மனருக்குற்ந 

அதிகரம். 

72 

 த்தி அசின் ஆட்சி அதிகரத்தின் அபரவுமக. 73 

அமச்சம குடிசுத்மனருக்கு அமச்சம உறுதுமரக 

இருத்லும், ஆதனரசமண ங்குலும் 

74 

 அமச்சர்கமபப் தற்றி பிந மகங்கள் 75 

 இந்திரவின் மனம க்கறிஞர் 76 

 அசரங்க அலுல் டத்து முமந 77 

 இந்தி அசரங்கத்தின் அலுல் டத்து முமந. 

குடிசுத்மனருக்குத் கல் ருது முலிம 

கதரறுத்து மனம அமச்சருக்குள்ப கடமகள். 

78 

ரடரளுன்நம் ரடரளுன்நத்தின் அமப்பு. 79 

 ரநினங்கபமயின் கட்டமப்பு . 80 

 க்கபமயின் கட்டமப்பு 81 

 எவ்கரரு முமநயும் க்கள் கக்ககடுப்பிற்குப் பின்பு 

றுதமவு கசய்ல் 

82 

 ரடரளுன்ந அமகளின் கரனம 83 



 
 

24 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI – 9952521550, 044-48601550- WWW.IYACHAMY.COM 

 

 ரடரளுன்ந உறுப்பிணர் தவிக்கரண குதிப்தரடு 84 

 ரடரளுன்நக் கூட்டத்கரடர்கள், 

அக்கூட்டத்கரடர்கமப இறுதி கசய்ல் 

ற்றும் கமனத்ல். 

85 

 ரடரளுன்ந அமகளில் உமரற்நவும் 

அற்றிற்குச் கசய்தியும அனுப்தவும் 

குடிசுத்மனருக்குள்ப உரிம 

86 

 குடிசுத்மனரின் சிநப்பும 87 

 ரடரளுன்ந அமகள் கரடர்தரக 

அமச்சர்களுக்கும் மனம க்கறிஞருக்கும் உள்ப 

உரிமகள். 

88 

 ரநினங்கபமத் மனரும், துமத் மனரும் 89 

 ரநினங்கபமத் துமத் மனர் தவிம 

விட்டகலுலும் தவி வினகுலும் தவியிலிருந்து 

அகற்நப்தடுலும். 

90 

 ரநினங்கபமத் மனரின் தவிக்குற்ந 

கடமகமபப் புரிந்துதர மனரகச் கசலுநதர 

துமத் மனருக்கு அல்னது பிந 

உறுப்பிணருக்கு உள்ப அதிகரம் 

91 

 ரநினங்கபமத் மனம அல்னது துமத் 

மனமப் தவியிலிருந்து அகற்றுற்கரண 

தீர்ரணத்தின் மீது ஏர்வு நிகழும்ததரது அர் மனம - 

கித்ல் ஆகரது 

92 

 க்கபமத் மனரும் துமத் மனரும் 93 

 க்கபமத் மனர், துமத் மனர் ஆகிதரர் 

தவிம விட்டகலுலும் தவி வினகுலும் 

தவியிலிருந்து அகற்நப்தடுலும். 

94 

 க்கபமத் மனரின் தவிக்குற்ந கடமகமபப் 

புரிந்துதர மனரகச் கசலுநதர துமத் 

மனருக்கு அல்னது பிந 

உறுப்பிணருக்கு உள்ப அதிகரம் 

95 

 க்கபமத் மனம அல்னது துமத் மனமப் 

தவியிலிருந்து அகற்றுற்கரண தீர்ரணத்தின் மீது 

96 
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ஏர்வு நிகழும்ததரது, அர் மனம கித்ல் ஆகரது 

 ரநினங்கபமத் மனர், துமத்மனர், 

க்கபமத் மனர், துமத்மனர் ஆகிதரரின் 

மயூதிங்களும் தடித்கரமககளும் 

97 

 ரடரளுன்நத்தின் கசனகம். 98 

 உறுப்பிணர்களுக்குற்ந ஆம கரழி அல்னது 

உறுதிகரழி 

99 

 ரடரளுன்ந அமகளில் ரக்களித்ல், 

கரலியிடங்கள் இருந்ததரதிலும் கசலுறுற்கு 

அமகளுக்குள்ப அதிகரம் ற்றும் குமநகண் 

100 

 தவியிடங்கமப விட்டகலுல். 101 

 உறுப்பிணர் தவித் குதிக்தகடுகள் 102 

 உறுப்பிணர்களின் குதிக்தகடுகள் தற்றி 

பிச்சிமணகளின் மீது முடிபு 

103 

 ரடரளுன்ந அமகளுக்கும் அற்றின் 

உறுப்பிணர்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் உள்ப 

அதிகரங்கள், திப்புரிமகள் முலிண 

105 

 குறித்சின தர்வுகளில் ஈமகளின் கூட்டர்வு 108 

 தச் சட்டமுன்டிவுகள்” ன்தன் கதரருள்மமந. 110 

 ஆண்டு நிதிநிமன அறிக்மக 112 

 ரடரளுன்நத்தில் தன்தடுத்ப்தடதண்டி கரழி 120 

 குடிசுத்மனருக்குள்ப சட்டமிற்றும் அதிகரங்கள் 

ரடரளுன்நத்தின் கூட்டத்கரடர் இறுதி 

கசய்ப்தட்டுள்ப கரனத்தின்ததரது அசச் 

சட்டங்கமபச் சரற்நம் கசய்ற்குக் 

குடிசுத்மனருக்குள்ப அதிகரம். 

123 

 உச்ச நீதின்நத்ம நிறுவுலும் அன் அமப்பும் 124 

 நீதிததிகளின் மயூதிங்கள் முலிண 125 

 ஏய்வுகதற்ந நீதிததிகள் உச்ச நீதின்நங்களின் 

அர்வுகளில் தணிரற்றுல் 

128 

 உச்ச நீதின்நம் எரு நிமனர நீதின்நரக 129 
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இருக்கும் 

 உச்ச நீதின்நத்தின் அர்மகயிடம் 130 

 உச்ச நீதின்நத்தின் முதனற்பு அதிகரம்பு 131 

 குறித் சின க்குகளில் உர் நீதின்நங்களிலிருந்து 

ழும் தன்முமநயீடு களில் உச்ச நீதின்நத்திற்குள்ப 

தன்முமநயீட்டு அதிகரம்பு. 

132 

 உச்ச நீதின்நம், ன் தீர்ப்புமகமப அல்னது 

ஆமகமப றுஆய்வு 

கசய்ல். 

137 

 உச்ச நீதின்நத்ரல் விபம்தப்தடும் சட்டகறி, 

நீதின்நங்கள் அமணத்மயும் கட்டுப்தடுத்தும் 

141 

 உச்ச நீதின்நத் தீர்ப்தரமகள், ஆமகள் இற்மநச் 

கசலுறுத்துலும் களிக்ககரர்ல் முலிம 

குறித் ஆமகளும் 

142 

 உச்ச நீதின்நத்துடன் கனந்ரய்வு கசய்ற்குக் 

குடிசுத்மனருக்குள்ப 

அதிகரம். 

143 

 இந்திக் கக்கரய்ர் மனமத் ணிக்மகர் 148 

தகுதி VI 

ரநினங்கள் 

கதரருள்மமந 152 

 ரநினங்களின் ஆளுர்கள் 153 

 ரநினத்தின் ஆட்சி அதிகரம் 154 

 ஆளும நிணம் 155 

 ஆளுரின் தவிக்கரனம் 156 

 ஆளுரக அர்த்ப்கதறுற்கரண குதிப்தரடுகள் 157 

 ஆளுரின் தவிக்கரண மமுமநகள் 158 

 ஆளுருக்குற்ந ஆமகரழி அல்னது உறுதிகரழி 159 

 குறித்சின தர்வுகளில் குற்நன்னிப்புகள், முலிண 

அளிப்தற்கும் ற்றும் ர்ப்புத்ண்டமணகமபத் 

ற்கரலிகரக நிறுத்தி மப்தற்கு, இறுத்ல் 

161 
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கசய்ற்கு அல்னது ரற்றிக்குமநப்தற்கும் 

ஆளுருக்குள்ப அதிகரம் 

 ரநின ஆட்சி அதிகரத்தின் அபரவுமக. 162 

 ஆளுருக்கு அமச்சம உறுதுமரக 

இருத்லும் ஆதனரசமண ங்குலும். 

163 

 அமச்சர்கமபப் தற்றி பிந மகங்கள் 164 

 ரநினத்தின் மனம க்குமஞர். 165 

 ஆளுருக்குத் கல் ருது முலிம கதரறுத்து 

முனமச்சருக்குள்ப கடமகள். 

167 

 ரநினச் சட்டன்நங்களின் அமப்பு 168 

 ரநினங்களில் சட்டன்ந தனமகமப எழித்ல் 

அல்னது உருரக்குல் 

169 

 சட்டன்நப் ததமகளின் கட்டமப்பு 170 

 சட்டன்ந தனமகளின் கட்டமப்பு. 171 

 ரநினச் சட்டன்நங்களின் கரனம. 172 

 ரநினச் சட்டன்நக் கூட்டத்கரடர்கள், 

அக்கூட்டத்கரடர்கமப இறுதிகசய்ல் 

174 

 ஆளுரின் சிநப்பும 176 

 சட்டன்ந அமகள் கரடர்தரக, அமச்சர்களுக்கும் 

மனம க்குமஞருக்கும் உள்ப உரிமகள். 

177 

 சட்டன்நப் ததமத்மனரும் துமத்மனரும் 178 

 சட்டன்ந தனமத்மனர், துமத்மனர் 182 

 ஆண்டு நிதிநிமன அறிக்மக 202 

 சட்டன்நத்தில் தன்தடுத்ப்தட தண்டி கரழி 210 

 அசச்சட்டங்கமபச் சரற்நம் கசய்ற்கு 

ஆளுருக்குள்ப அதிகரம் 

213 

 ரநினங்களுக்கரண உர் நீதின்நங்கள். 214 

 உர் நீதின்நங்களின் அமப்பு 216 
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 குறித்சின நீதிப்ததரமகமபப் பிநப்பிக்க உர் 

நீதின்நங்களுக்குள்ப அதிகரம் 

226 

 இண்டு அல்னது அற்றிற்கு தற்தட்ட 

ரநினங்களுக்குப் கதரதுரணதரர் உர் 

நீதின்நத்திமண நிறுவுல். 

231 

தகுதி VII முனரம் 

இமப்புப்தட்டிலின் ஆ 

தகுதியிலுள்ப ரநினங்கள் 

 நீக்கப்தட்டது 238 

தகுதி VII 

என்றித்து ஆட்சி 

நினமகள் 

என்றித்து ஆட்சிநினமகளின் நிருரகம் 239 

 தில்லிமப் கதரறுத்து சிநப்பு ற்தரடுகள். 239அ 

தகுதி IX 

ஊரட்சிகள் 

கிரசமத 243அ 

 நிதிநிமனம றுஆய்வு கசய் நிதி ஆமத்ம 

அமத்ல். 

243 

தகுதி-IX அ 

கரட்சிகள் 

  

தகுதி X தட்டில் 

மயிடங்களும் 

தங்குடியிணர் 

மயிடங்களும் 

தட்டில் மயிடங்கள், தங்குடியிணர் மயிடங்கள் 

ஆகிற்றின் நிருரகம். 

244 

தகுதி XI என்றித்திற்கும் 

ரநினங்களுக்கும் உள்ப 

கரடர்புநிமனகள் 

சட்டமிற்றுற்கரண ஞ்சி அதிகரங்கள். 248 

 ரட்டின் னன் கருதி ரநினத்துப் தட்டிலிலுள்ப 

கதரருட்தரடு மணப் கதரறுத்தும் சட்டமிற்ந 

ரடரளுன்நத்திற்குள்ப அதிகரம் 

249 

 தன்ணரட்டு உடன்தரடுகமபச் கசல் 

திநப்தடுத்துற்கரகச் சட்டமிற்றுல் 

253 

 ரநினங்களிமடதரண ஆறுகளின் அல்னது 

ஆற்றுப்தள்பத்ரக்குகளின் நீர் கரடர்தரண பூசல்களுக்கு 

நீதிமுமநத் தீர்வு. ரநினங்கள் இமந்து இங்குல் 

262 
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 ரநினங்களிமடம ன்நம் கரடர்தரண ற்தரடுகள் 263 

தகுதி XII நிதி, கசரத்து, 

எப்தந்ங்கள் ற்றும் 

உரிம க்குகள் 

இந்திரவின் கதரதுத்கரகுப்பு நிதி 266 

 திர்தரர நிதி 277 

 ஜி ஸ் டி ஆமம் 279 

 நிதி ஆமம் 280 

 நிதி ஆமத்தின் தரிந்துமகள் 281 

தகுதி XIII இந்தி 

ஆட்சிநினமக்குள், 

ணிகம், ரணிதம் 

ற்றும் கரடர்புநவுகள் 

ணிகம், ரணிதம், கரடர்புநவுகள் ஆகிற்றிற்குத் 

மடயின்ம 

301 

தகுதி XIV என்றிம், 

ரநினங்கள் ஆகிற்றின் 

கீழுள்ப தணிங்கள் 

அகின இந்தி தணிகள் 312 

 அசுப்தணிரபர் தர்ரமம் 315 

 உறுப்பிணர்கமப அர்த்துலும் அர்களின் 

தவிக்கரனமும் 

316 

தகுதி XIVஅ நிருரகப்தணித் தீர்ப்தரங்கள் 323அ. 

தகுதி XV தர்ல்கள் 324. தர்ல்கமபக் கண்கரணிப்ததும் 

கறிப்தடுத்துதும் கட்டரள்மகபுரிதும் 

தர்ல் ஆமத்திடம் உற்நமந்திருக்கும் 

324 

 

 க்கபமக்கும், ரநினங்களின் சட்டன்நப் 

ததமகளுக்குரண தர்ல்கள் துந்தரருக்கு 

ரக்குரிம ன்ந அடிப்தமடயில் இருக்கும். 

326 

தகுதி XVI குறித்சின 

குப்பிணர் கரடர்தரண 

னியுறு மகங்கள் 

. தட்டிலில் கண்ட சரதியிணருக்கும் தட்டிலில் கண்ட 

தங்குடியிணருக்கும் க்கபமயில் தவியிடங்கமப 

எதுக்கீடு கசய்ல் 

330 

 க்கபமயில் ஆங்கிதனர-இந்திர் சமூகத்திணருக்குச் 

சரர்தரற்நம் 

331 

 தட்டிலில் கண்ட சரதியிணருக்கும், தட்டிலில் கண்ட 

தங்குடியிணருக்கும் ரநினங்களின் சட்டன்நப் 

332 
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ததமகளில் தவியிடங்கமப எதுக்கீடு கசய்ல்  

 ரநினங்களின் சட்டன்நப் ததமகளின் ஆங்கிதனர-

இந்திர் சமூகத்திணருக்குச் சரர்தரற்நம் 

333 

 தட்டிலில் கண்ட சரதியிணருக்கரண தசி ஆமம் 338 

 தட்டிலில் கண்ட தங்குடியிணருக்கரண தசி 

ஆமம் 

338அ 

 பிற்தட்ட குப்பிணரின் நிமனமகமப ஆய்ந்து 

கரண்தற்கு ஆமம் என்மந அர்த்துல் 

340 

தகுதி XVII அசு அலுல் 

கரழி 

த்தி அசு அலுல் கரழி 343 

 கரழிச் சிறுதரன்மயிணருக்கரண னி அலுனர் 350ஆ 

தகுதி XVIII 

கருக்கடி நிமன 

தசி கருக்கடி நிமன 352 

 ரநினத்தில் குடிசுத்மனர் ஆட்சிம 

அல்தடுத்துல் 

356 

 கருக்கடி நிமனகளின்ததரது 19 ஆம் உறுப்பின் 

மகங்கமபத் ற்கரலிகரக நிறுத்திமத்ல் 

358 

  நிதி கருக்கடி 360 

தகுதி XIX 

தல்மக 

குடிசுத்மனர், ஆளுர்கள், இரஜப்பிமுகர்கள் 

ஆகிதரருக்குக் கரப்தளிப்பு 

361 

தகுதி XX 

அசமப்பின் திருத்ம் 

அசமப்பிமணத் திருத்துற்கு 

ரடரளுன்நத்திற்குள்ப அதிகரமும், 

அற்கரண கறிமுமநயும் 

368 

தகுதி XXI ற்கரலிகரண, 

ரறும் 

இமடக்கரனத்திற்கரண 

ற்றும் னியுறு 

மகங்கள் 

ஜம்மு-கரஷ்மீர் ரநினம் கதரறுத் ற்கரலிக 

மகங்கள். 

370 

தகுதி XXII குறுந்மனப்பு, 

கரடக்கம், அதிகரஉறுதி 

கதற்ந இந்திகரழி 

ரசகம் ற்றும் 

 நீக்கப்தட்டம 395 
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நீக்கப்தட்டம 

 

முக்கி அசினமப்புத் திருத்ங்கள் 

முதல் திருத்தம் 1951 ஒன்பதாலது அட்டலணை சேர்க்கப்பட்டது. நீதின்மங்கள் தணயயிட 

முடிாதது 

ஏறாலது திருத்தம் 1956 மாழிலாரி ாநியங்கள் உருலாக்கம் 

12து திருத்ம் 1961 தகரர, டரன் , மடயூ ததரன்ந தகுதிகள் ததரர்ச்சுகலிடம் இருந்து 

இமக்கப்தட்டது. 

26-லது திருத்தம் 1971 முன்னாள் ன்னர்களுக்கான ானிங்களும், சிமப்புரிணகளும் 

ஒழிக்கப்பட்டன. 

35,36து திருத்ம் 1975 சிக்கிம் இந்திரவின் எரு தகுதிரக இமணக்கப்தட்டது ற்றும் ரநின 

அந்ஸ்து ககரடுக்கப்தட்டது 

42-லது திருத்தம் 1976 கருக்கடி நிமனயின் ததரது, சிறி அேணப்புச் ேட்டம் 

என்மணறக்கப்படுகிமது.  அடிப்பணட கடணகள் சேர்க்கப்பட்டன.ேமூக 

ேத்துல , தச்ோர்பற்ம என்ம லார்த்ணதகள் அசியணப்பின் 

முகவுணயில் சேர்க்கப்பட்டது. 

43து திருத்ம் 1978 42து திருத்த்தின் மூனம் தசர்க்கப்தட்ட தமற்ந தகுதிகள் 

நீக்கப்தட்டது. 

44து திருத்ம் 1978 மோத்துரிண, அடிப்பணட உரிணயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.பாரன்மம் 

ேட்டன்மத்தின் ஆயுள் காயம் 6 ஆண்டுகராக குணமக்கப்பட்டது 

52-லது திருத்தம் 1985 பத்தாலது அட்டலணை சேர்க்கப்பட்டது.கட்சித்தாலல் தணடச்ேட்டம் 

61-லது திருத்தம் 1989 ரக்களிக்கும் து 21ல் இருந்து 18 ஆக குமநக்கப்தட்டது 

69து திருத்ம் 1991 மடல்லி இந்திாவின் தணயநகர் பகுதி (National Capital Territory) 

ஆனது. 

70து திருத்ம்  1992 கடல்லி, புதுச்தசரி சட்டப்ததம குடிசுத் தர்லில் தங்தகற்க 

அனுதிக்கப்தட்டது 

73து திருத்ம் 1992 தஞ்சரத்து ரஜ் சட்டம் இற்நப்தட்டது ( கிரப்புந உள்பரட்சி) 

74து திருத்ம் 1992 கர்தரலிகர சட்டம் ( கர்ப்புந உள்பரட்சி)  

76-லது திருத்தம் 1994 தமிறக இடஒதுக்கீடு ஒன்பதாலது அட்டலணையில் சேர்க்கப்பட்டது. 

86லது திருத்தம் 2002 கல்வி அடிப்பணட உரிணானது. 6 முதல் 14 லது லணயுள்ர 
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குறந்ணதகளுக்கு இயலே கட்டா கல்வி அளிப்பது என்ம மபாருள் 

99-லது திருத்தம்  2014 தசி நீதிததிகள் நி ஆமம் , 2015 ஆம் ஆண்டு உச்ச 

நீதின்நம் இத்திருத்த்ம இத்து கசய்து விட்டது 

100து திருத்தம்  2015 லங்கராசதேத்திற்கு நியப்பகுதிகணர ாற்றிக் மகாடுப்பதிற்காக. 

101து திருத்ம் 2016 சக்கு ற்றும் தசம ரி 

 

 


