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VII

அைகு தலைப்பு பக்கம் ேடாதம்

 1 

 2

 3

இந்திய அர்லேப்பு

்ட்ேனைம்

ஆடசித்துலை

1

19

47

ஜூன

 4

 5

 6

இந்திய நீதித்துலை

இந்தியடாவில் கூட்டாடசி

இந்தியடாவில்  நிர்டாக  அலேப்பு

68

93

116

ஜூலை

 7 மத் கட்லேப்பின ்்டால்கள் 141 ஆகஸ்ட

8

9

திட்மி்லும் ்ளரசசி அரசியலும்

இந்தியடாவும் உைகமும்

168

200
அக்ம்டாபர

10

11

இந்தியடாவும் அணல் ்டாடுகளும்

்ர்மத் அலேப்புகள்

226

271
்்ம்பர

12 சுற்றுசசூழல் அக்கலைகளும் 
உைகேயேடாக்கலும்

304 டி்ம்பர

பிற்ம்ரக்லககள்
இந்தியடாவின அர்லேப்புத் 
திருத்தச்ட்ஙகள்  
(1 முதல் 103்லர திருத்தச்ட்ம்)

332

பபடாருள்க்கம்

மின்நூல ைதிப்பீடு 
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VIII

இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான 
ஒருமனதானத் தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ 
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம, 
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம். 
ேமலும் இந்தியாவின் அைனத்து 
குடிமக்களுக்குமான வைகயில் சமூக, 
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும், 
சுதந்திரமான முைறயில், ெவளிப்பாடு, 
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு, 
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் 
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய 
சேகாதரத்துவம் மற்றும் தனிமனித 
மாண்ைபயும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் 
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு 
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன 
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.
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  இந்திய அரசமைப்பின் ப�ொருள், இயல்பு, முக்கியத்துவம் ஆகிய 
ப�ொருணமைகள் குறித்து இந்்த அலகு விவரிக்கின்்றது.

  இந்திய அரசமைப்பு ்தத்துவத்தின் உள்்ொரந்்த ந�ொக்கஙகம் இந்்த அலகு வழஙகுகி்றது.

  இந்்த அலகில் இந்திய அரசமைப்பு உருவொக்கத்தின் நைன்மைகம் மு்தன்மை�டுத்துகி்றது.

  அரசமைப்ம� உருவொக்கியவரகளுக்கு அரசமைப்பில் நசரப்�்தற்கும் உந்து்தலொகவும் இருந்்த 
மூல ஆ்தொரஙகம் அமையொ்ப்�டுத்துகி்றது.

  இந்திய அரசமைப்பின் சி்றப்புக்கூறுகம் இந்்த அலகு வி்க்குகி்றது.

  இந்்த அலகில் இந்தியொவில் பசயல்�டுகின்்ற மும்றயிலொன ைக்க்ொட்சியிமன 
ப்தளிவு�டுத்துகி்றது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

1
Leanpub

1.1  அரசமைப்பின் ப�ோருள், �ணிகள் 
ைறறும் முககியத்துவம்

கொலனி ஆட்சிக்கொலத்தில் உருவொன �ைது 
ந்தசியத்்தன்மை அரசியல் விடு்தமலக்கொக 
ைட்டுைல்லொைல் �ல்நவறு �குதிகளின் 
(பிற்கொலத்தில் ைொநிலஙகளின்) ஒருஙகிமைப்பு, 
அரசமைப்புமையைொ்தல் (சட்ைைொ்தல்) ைற்றும் 
ைக்க்ொட்சிையம் ஆகியவற்றுக்கொகவும் 
ந�ொரொடி வந்துள்்து.

இந்தியொ ஒரு �ண�ொட்டு நவற்றுமை 
பகொணை �ொடு என்்ற ந�ொதிலும் இந்தியரகள் 
அமனவரும் �ல வமககளில் ஒவபவொருவரும் 
ஒருவருக்பகொருவர சொரந்தும் ஒத்துமழப்புைனும் 
உள்்னர. இந்்த �ொட்டின் ைக்கள் அமனவரும் 
ஒருமைப்�ொட்டுைன் வொழ சில குறிப்பிட்ை 
அடிப்�மை விதிகள் ைற்றும் ஒழுஙகுமும்றகள் 
பகொணடிருப்�து அவசியைொகி்றது. இத்்தமகய 
விதிகள், ஒழுஙகுமும்றகள் இல்மலபயன்்றொல் 
ைக்க்ொட்சி நிமலத்திருக்கொது. அந்நிமலயில் 
ைக்களின் நிமல �ொதுகொப்�ற்்ற்தொக இருக்கும். 
கொலனிய ஆட்சிக்கொலத்தில் இந்தியொ ஆஙகிநலய 
அரசொல் பி்றப்பிக்கப்�ட்ை சொசனஙகள் (Charters), 
ஆட்சிக்குழு சட்ைஙகள் (council Acts), 
கொலனியொட்சிக்கொல இந்திய அரசொஙகச் சட்ைம் 
(Government of India act) ஆகியனவற்ம்ற 
அடிப்�மையொகக் பகொணநை ஆ்ப்�ட்ைது. 
புதி்தொக எழுச்சிப�ற்்ற இந்தியொவின் 

இந்திய அரசமைப்பு

அ
ல

கு
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இயக்கஙகளும் அ்தன் ்தமலவரகளும் ஒரு 
வமரயறுக்கப்�ட்ை எழு்தப்�ட்ை புதிய 
அரசமைப்பின் அடிப்�மையில் புதிய இந்தியொ 
உருவொக்கப்�ை நவணடும் என்�ம்த விரும்பினர. 
மைய (ைத்திய) சட்ைைன்்றம் அரசமைப்பு நிரைய 
சம�யொக ைொற்்றப்�ட்ைது. ைொநிலஙகளின் 
(அரசுகளின்) ஒன்றியைொக, �ல பிரிவுகளுக்கும் 
ஒருமைப்�ொட்டிமனயும் ஒருஙகிமைப்ம�யும் 
வழஙகும் கூட்ைொட்சிமய உருவொக்கும் வமகயில் 
புதிய அரசமைப்ம� முன்பைொழிய 
நவணடியிருந்்தது. 

ஒரு அரசமைப்பின் மிக முக்கியச் 
பசயல்�ொடு என்�து அந்்த அரசின் குடிைக்கள் 
அமனவமரயும் ஒருஙகிமைக்கக்கூடிய  
அடிப்�மை விதிகம் வழஙகுவது்தொன். ஒரு 
அரசு அமைக்கப்�ட்டு, அது ஆட்சி பசயவ்தற்குத் 
ந்தமவயொன விதிகம்க் பகொணைந்த 
அரசமைப்பு ஆகும். ஒரு அரசின் �ல 
�ொகஙகளுக்குத் ந்தமவயொன ஒதுக்கீடுகம் 
அரசமைப்பு வமரயறுக்கி்றது. இந்திய 
�ன்மைத்துவத்துக்கு ைொநிலஙகளின் 
ஒன்றியநை ந்தமவயொன்தொகும். இந்திய 
விடு்தமலப் ந�ொரொட்ை இயக்கஙகளும் ஒரு   
ைக்க்ொட்சி வடிவிலொன அரசிமனநய 
விரும்பின. இ்தன்�டி �ொைொளுைன்்றநை �ைது 
அரசின் பகொள்மககம்யும் சட்ைஙகம்யும் 
முடிவு பசயகி்றது.

பசயல�ோடு 

சிந்திககவும், இமைககவும், �கிரவும்

தமலப்பு :  அரசமைப்பு ‘�ொட்டின் அடிப்�மைச் 
சட்ைம்‘ என்று 
அமழக்கப்�டுகி்றது. 

இந்்த கருத்து குறித்து இரணடு அல்லது 
மூன்று ைொைவரகள் சிந்தித்து ்தஙக்து சக 
ைொைவர, இமை ைொைவர உைன் �கிரும் 
�டி ைொைவரகள் நகட்டுக் 
பகொள்்ப்�டுகி்றொரகள். வகுப்�ம்றயில் 
ஏந்தனும் இரணடு, மூன்று ைொைவரகளிைம் 
இது குறித்து ஆசிரியர நகள்விகள் 
எழுப்�லொம்.

ஒரு சமூகத்தின் விருப்�ஙகம் 
நிம்றநவற்்றவும் ஒரு சமு்தொயத்துக்கொன 
வமரயம்றகம  ் உருவொக்கவும் அரசொஙகத்திற்கு 
அரசமைப்பு அதிகொரம் வழஙகுகி்றது. இந்திய 
அரசமைப்பின் �ொன்கொவது �ொகம் இந்திய 
சமூகத்தில் �ரவலொக நிலவும் �ல சிக்கல்கம் 
எதிரபகொள்ளும் சட்ைஙகம  ் அரசு 
உருவொக்கும்வமகயில் விதிகம்க் 
பகொணடுள்்து. ஒரு �ொட்டின் ைக்களின் 
அடிப்�மை அமையொ்ஙகம  ் அரசமைப்பு 
பவளிப்�டுத்துகி்றது. ்தனது குடிைக்க்ொல் 
ஒருந�ொதும் மீ்றப்�ைொ்த சில குறிப்பிட்ை அடிப்�மைச் 
சட்ைஙகம  ் ஒரு அரசமைப்பு முன்பைொழிகி்றது. 
ஒரு �ொட்டின் அமனத்து குடிைக்கம்யும் ஒரு 
அரசமைப்பு �ொதுகொக்கி்றது. ஒரு �ொட்டின் ைத்திய 
அரசுக்கும் அந்�ொட்டின் ைொநில அரசுகளுக்கும் 
இமைநயயொன உ்றவிமனயும், �ல்நவறு 
ைொநிலஙகளுக்கிமைநயயொன உ்றவிமனயும் 
பகொணை ஒரு சட்ைகத்திமனயும் அது 
உருவொக்குகி்றது. உலகின் அரசமைப்புகளில் 
ப�ரும்�ொன்மையொனமவ எழு்தப்�ட்ை 
ஆவைஙக்ொகக் கொைப்�டுகின்்றன; அமவ �ல 
பிரிவுகள், �ட்டியல்கம்க் பகொணடுள்்ன. 
இஙகிலொந்து அரசில் கொைப்�டுவது ந�ொன்று 
அரசமைப்ம� ஒநர ஆவைைொகக் பகொணடிரொ்த 
சில அரசுகளும் உள்்ன. இஙகிலொந்து அரசொனது 
ஏரொ்ைொன வழக்கஙகள், உைன்�ொடுகள் ைற்றும் 
வரலொற்று முன்னு்தொரைஙகள் ஆகியனவற்றின் 
ப்தொகுப்�ொக �ல அஙகஙகம்க் பகொணை 
அரசமைப்பிமனக் பகொணடுள்்து.

ை்தச்சொரபின்மை 
ந க ொ ட் � ொ ட் டி ம ன 
பின்�ற்்றொ்த அரசு 
ை்தச்சொரபு அரசு 
எனப்�டும். ை்த சொரபு 

அரசு என்�து ஒரு ை்தத்திமன அரசு 
ை்தைொகக் பகொணடிருக்கும். அந்்த அரசின் 
உயர �்தவிகள் அமனத்தும் அரசு ை்தத்ம்த 
பின்�ற்றுநவொருக்கு ைட்டும் 
ஒதுக்கப்�ட்டிருக்கும். ை்தச்சொரபு அரசு 
உ்தொரைஙகள் - �ொகிஸ்தொன், வொடிகன் 
�கரம் ந�ொன்்றமவ ஆகும்.

ைதசசோர்பு அரசு
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உருவோககம்

ஓர அரசமைப்பு எவவொறு �மைமும்றக்கு 
வந்்தது, அம்த யொர உருவொக்கியது, அ்தன் 
அதிகொர அமைப்புகள் என்ன என்�ன ந�ொன்்ற 
்தகவல்கள் ’அரசமைப்பு உருவொக்கம்’ என்்ற 
ப�யரொல் குறிக்கப்�டுகி்றது. உ்தொரைைொக, 
அபைரிக்க அரசமைப்�ொனது அஙகு ந்தசிய 
இயக்கம் பவற்றியமைந்்தம்தத் ப்தொைரந்து 
உருவொக்கப்�ட்ைது. இந்திய அரசமைப்�ொனது 
ைக்கள் பிரதிநிதிகம்க் பகொணை அரசியல் 
நி ர ை ய ச ம � ய ொ ல்  உ ரு வ ொ க் க ப் � ட் ை 
ச ட் ை ப் பூ ர வ ை ொ ன  அ ர ச ம ை ப் � ொ கு ம் 
விடு்தமலயின் ந�ொது �ொட்டில் இருந்்த ைக்கள் 
பிரிவுகளில் ப�ரும்�ொன்மைநயொரின் ஒருமித்்த 
கருத்ம்த இந்திய அரசமைப்பு பிரதி�லிக்கி்றது. 
அரசமைப்ம� ப�ொதுவொக்பகடுப்புக்கு விட்டு 
அஙகீகொரம் ப�றும் நிகழ்வுகள் சில �ொடுகளில் 
உள்்து. 

ப�ோதுவோகபகடுப்பு

சட்ைைன்்றஙகளில் ைக்கள் பிரதிநிதிக்ொல் 
விவொதிக்கப்�ட்டு நிம்றநவற்்றப்�டுவ்தற்கு 
ைொ்றொக ஒன்று அல்லது �ல நகள்விகளின் 
ப்தொகுப்பின் மீது வொக்கொ்ரகளின் ஒப்பு்தல்ப�்ற 
ந�ரடி வொக்பகடுப்பு �ைத்துவது 
ப�ொதுவொக்பகடுப்பு ஆகும். ப�ொதுவொக்பகடுப்பு 
மும்ற ஒரு சட்ைப்பூரவ ஏற்�ொைகவும், 
்தனி��ருக்கும், ப�ொதுைக்களுக்கும் அளிக்கும் 
அஙகீகொரைொகவும், ஒப்பு்தலொகவும் 
�ொரக்கப்�டுகி்றது. 

இந்திய அரசமைப்பு திருத்்தஙகளில் 
ஒன்றிற்குக்கூை இதுவமர ப�ொதுவொக்பகடுப்பு 
விைப்�ட்ைதில்மல. இந்திய ைக்க்ொட்சி 
மும்றயில் இது ஒரு பின்னமைவொகும் இ்தன் 
ப�ொருத்்தப்�ொட்டிமன அறிய சுவிட்சரலொந்து 
�ொட்டின் ப�ொது வொக்பகடுப்புமும்றமய 
அறிந்துபகொள்வது �யனுள்்்தொக அமையும்.

ஓர் அரசமைப்பின்  அம்சஙகள்

ஒரு சி்றந்்த அரசமைப்பு என்�து 
சமூகத்தின் அமனத்து பிரிவுகளின் 
எதிர�ொரப்புகளுக்கும் இைைளிப்�்தொக இருக்க 
நவணடும். ை்தம், சொதி, பைொழி அடிப்�மையில் 

�ொகு�ொடு பகொணை அரசமைப்புகள் �ொட்டின் 
அமனவரொலும் ஏற்கப்�ைொைல் ந�ொகலொம். 
அரசமைப்பின் அடிப்�மைச் சட்ைவிதிகந் 
அ்தன் ்தன்மைமய பவளிப்�டுத்துகின்்றன. ்தன் 
குடிைக்கள் அமனவருக்கும் சு்தந்திரத்திமனயும், 
சைத்துவத்திமனயும் �ொதுகொக்கும் எந்்த 
அரசமைப்பும் பவற்றிகரைொன்தொகும். 

இந்தியோவில ைதசசோர்பின்மை

இந்திய அரசமைப்பின் 42வது 
திருத்்தச்சட்ைம், அரசமைப்பின் முகப்புமரயில் 
கூ்றப்�ட்டுள்் ‘இம்றயொணமை பகொணை 
குடியரசு’ என்�ம்த ‘இம்றயொணமை, 
சை்தரைம், ை்தச்சொர�ற்்ற ைக்க்ொட்சி குடியரசு’ 
என்றும் ‘�ொட்டின் ஒற்றுமை’ என்்ற 
பசொற்ப்றொைமர ‘�ொட்டின் ஒற்றுமை ைற்றும் 
ஒருமைப்�ொடு’ என்றும் முந்�ொள் பிர்தைர 
இந்திரொ கொந்தி 1976இல் ந்தசிய அவசரநிமலக் 
கொலத்தில் இந்்த 42-வது திருத்்தத்ம்தக் 
பகொணடு வந்்தொர. 

ஒரு ்தனி��ர அல்லது ஒற்ம்ற 
நிறுவனத்திைம் அமனத்து அதிகொரஙகளும் 
குவிக்கப்�ட்ைொல் ்தவ்றொகப் �யன்�டுத்்தப்�ை 
வழிநயற்�டும் என்�்தொல் ஒரு சி்றந்்த 
அரசமைப்பில் அதிகொரஙகள் ்தனி ��ரிைநைொ 
ஒற்ம்ற நிறுவனத்திைநைொ குவிக்கப்�டுவதில்மல. 
இ்தமனபயொட்டி �ல அமைப்புகளுைன் �கிரந்து 
பகொள்ளும் வமகயில் பிரித்து வழஙகப்�ட்டு 
சைநிமலப்�டுத்தும் மும்ற பின்�ற்்றப்�டுகி்றது. 

இந்திய அரசமைப்பு அதிகொரஙகம் 
சட்ைைன்்றம், நிரவொகம், நீதித்தும்ற ந�ொன்்ற 
நிறுவனஙகள் இமைநய கிமைைட்ைைொக 
�கிரந்து வழஙகுகி்றது. இந்திய அரசமைப்பு 
அதிக இறுக்கைொன ்தன்மைமயக் 
பகொணைதில்மல; அதிக ப�கிழ்வுத் 
்தன்மையும் பகொணைதில்மல; அ்தன் ைொ்றொ்த 
அடிப்�மை அமைப்பு ைற்றும் அதில் 
நைற்பகொள்்ப்�ட்ை திருத்்தஙகள் மூலம் 
இது பவளிப்�டுகி்றது. சி்றப்�ொக எழுதி 
வடிவமைக்கப்�ட்ை ஒரு அரசமைப்பு என்�து 
அ்தன் உட்கருமவத் ்தக்கமவத்துக்பகொணடு 
ைொறும் சூழல்களுக்கு ஏற்� 
ைொற்றிக்பகொள்்த்்தக்க்தொகும். �ைது 
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அரசமைப்பு ப�ருக்கடிமிக்க ்தருைஙகளிலும் 
பசயல்�டுவம்த அரசமைப்ம� உருவொக்கிய 
நைம்தகள் உறுதிபசயதுள்்னர. 

அரசமைப்பின்  தயோரிப்புப் �ணிகள்

அரசமைப்பு நிரையசம� 
உறுப்பினரகள் அரசமைப்பிமன எழுதினர. 
அரசமைப்பு நிரையச் சம�யின் மு்தல் கூட்ைம் 
9 டிசம்�ர 1946 அன்று கூடியது. �ொகிஸ்தொன் 
பிரிவிமனக்குப் பின்னர மீ்தமுள்் 
இந்தியொவுக்கொன அரசமைப்பு நிரையச் சம� 
14 ஆகஸட் 1947 அன்று மீணடும் கூடியது. 
அன்ம்றய ைொகொைச் சட்ைைன்்றஙகளின் 
உறுப்பினரகந் அரசமைப்பு நிரையச் சம� 
உறுப்பினரகம் ைம்றமுக வொக்பகடுப்பின் 
மூலம் ந்தரந்ப்தடுத்்தனர. 

நகபினட் மிஷன் என அமழக்கப்�ட்ை 
பிரிட்ைொனிய அமைச்சரமவக் குழு 
முன்பைொழிந்்த அடிப்�மையில் அரசமைப்பு 
நிரையசம� உறுப்பினரகள் வரிமச 
அமைந்்தது.   

(புமகப்�ை வி்க்கம்: இந்திய அரசமைப்பு 
நிரையசம�யின் வமரவு குழு உறுப்பினரகள், 
பிப்ரவரி, 1948: அைரந்திருப்ந�ொர – இைமிருந்து: 
என். ைொ்தவ ரொவ, மசயத் முஹைது சொதுல்லொ, 
ைொக்ைர. பி. ஆர. அம்ந�த்கர, சர அல்லொடி 
கிருஷைசொமி, சர பி. என். ரொவ, நிற்ந�ொர, 
இைமிருந்து: எஸ. என். முகரஜி, ஜூகல் 
கிநஷொர கணைொ, நகவல் கிருஷைொ.)

அன்ம்றய ைொகொைஙகள், சுந்தச 
அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில் 
இருந்து அ்தன் ைக்கள்ப்தொமகக்கு ஏற்்ற�டி 
�த்து லட்சத்துக்கு ஒருவர எனும் விகி்தத்தில் 
உறுப்பினரகள் ஒதுக்கீடு பசயயப்�ட்ைனர. 
இ்தன்�டி, ைொகொைஙகளில் இருந்து 292 

உறுப்பினரகளும் சுந்தச அரசுகளிைம் இருந்து 
93 உறுப்பினரகளும் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ைனர.

ஒவபவொரு ைொகொைத்திற்கும் இந்து, 
முஸலிம், சீக்கியர ஆகிய சமு்தொயஙகளின் 
ைக்கள்ப்தொமக விகி்தத்திற்நகற்� இைம் 
ஒதுக்கப்�ட்ைது. 

இந்்த உறுப்பினரகள் அந்்தந்்த 
ைொகொைத்துக்கு ைொற்்றத்்தக்க வொக்கு 
ஒதுக்கப்�ட்ை எணணிக்மகயின்�டி ஒற்ம்ற 
ைொற்று வொக்கு அடிப்�மையிலொன  
விகி்தொச்சொரப் பிரதிநிதித்துவ மும்றயில் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ைனர. சுந்தச அரசுகள் 
்தஙகள் �குதியிலிருந்து உறுப்பினரகம் 
ைக்கள் ப்தொமக விகி்தத்துக்நகற்� ்தொஙகந் 
ந்தரவுபசயதுபகொள்ளும் மும்றமய உருவொக்க 
அனுைதிக்கப்�ட்ைது. 

அரசமைப்பு  நிர்ையசம�  உருவோககம்

284 உறுப்பினரகள் 26.11.1949 அன்று 
அரசமைப்பிமன ஏற்று மகபயொப்�மிட்டு 
அரசமைப்ம� நிம்றநவற்றினர.

  அரசமைப்பு நிரையசம�யின் மு்தல் 
கூட்ைம் 1946 டிசம்�ர 9 அன்று 11 ைணி 
அ்வில் புதுதில்லி, அரசமைப்பு அரஙகில் 
கூடியது. அன்ம்றய கூட்ைத்தின்  
மு்தல் கூட்ைப்ப�ொருள்: ‘‘்தற்கொலிகத் 

ஆசசோர்யோ  
நே. பி. கிரு�ோளினி

ரோநேந்திர 
பிரசோத்
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்தமலவர ந்தரவு’‘ ஆகும். ஆச்சொரய  
நஜ. பி. கிரு�ொளினி (ஐக்கிய ைொகொைம் : 
ப�ொது) அவரகள் ைொக்ைர சச்சி்தொனந்்த 
சின்ஹொமவ ்தற்கொலிகத் ்தமலவரொகத் 
்தமலமைநயற்று �ைத்தும்�டி 
நகட்டுக்பகொணைொர. 

  அரசமைப்புற்கு ஒப்பு்தல் ்தருவ்தற்கொக  
சம� 24.01.1950 அன்று கூடிய  

கூட்ைத்திற்கு ைொக்ைர ரொநஜந்திர பிரசொத் 
்தமலமைநயற்்றொர. 

  9 டிசம்�ர 1946 மு்தல் 24 ஜனவரி, 1950  
வமர அரசமைப்பு நிரையச்சம�யின் 
விவொ்தஙகளின் ப்தொகுப்பு 12 ப்தொகுதிகம்க் 
பகொணை்தொகும்.  

 �ப்தொகுதி 1 – 9 டிசம்�ர மு்தல் 23 டிசம்�ர 
1946 வமர

 �ப்தொகுதி 2 – 20 ஜனவரி மு்தல் 25 ஜனவரி 
1947 வமர

 �ப்தொகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் மு்தல் 2 நை 1947 
வமர

 �ப்தொகுதி 4 – 14 ஜூமல மு்தல் 31 ஜூமல 
1947 வமர

 �ப்தொகுதி 5 – 14 ஆகஸட் மு்தல் 30 
ஆகஸட்1947 வமர

 �ப்தொகுதி 6 – 27 ஜனவரி 1948

 �ப்தொகுதி 7 – 4 �வம்�ர 1948 மு்தல் 8 ஜனவரி 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 8 – 16 நை மு்தல் 16 ஜூன் 1949 
வமர

 �ப்தொகுதி 9 – 30 ஜூமல மு்தல் 18 பசப்ைம்�ர 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 10 – 6 அக்நைொ�ர மு்தல் 17 
அக்நைொ�ர 1949 வமர

 �ப்தொகுதி 11 – 14 �வம்�ர மு்தல் 26 �வம்�ர 
1949 வமர

 �ப்தொகுதி 12 – 24 ஜனவரி 1950 

1.2  இந்திய அரசமைப்பின் மூல ஆதோரஙகள் 

இந்திய அரசோஙகச சட்டம், 1935

கூட்ைொட்சி விதிகள், ஆளு�ர �்தவி, நீதித்தும்ற, ப�ொதுத் ந்தரவொமையஙகள், ப�ருக்கடிகொல 
விதிகள், நிரவொக விவரஙகள் ஆகியன இந்திய அரசொஙகச் சட்ைம், 1935-லிருந்து 
எடுத்துக்பகொள்்ப்�ட்ைன. அமவ பின்வருைொறு:

�ோடு அரசமைப்பின் மூல ஆதோரஙகள்

பிரிட்டன்
�ொைொளுைன்்ற அரசு, ஒற்ம்றக் குடியுரிமை, சட்ைத்தின் ஆட்சி, 
�ொைொளுைன்்ற பசயல்மும்றகள். இமைக்கொல ்தமையொமைகள்

அபைரிகக 
அரசமைப்பு

அடிப்�மை உரிமைகள், நீதி சீரொயவு, குடியரசுத்்தமலவர மீ்தொன �்தவிநீக்க 
தீரைொனம், உச்ச நீதிைன்்ற, உயர நீதிைன்்ற நீதி�திகள், குடியரசுத் 
துமைத்்தமலவர  ந�ொன்ந்றொமர �்தவி நீக்கம் பசயயும்  மும்ற

அயர்லோந்து அரசின் வழிகொட்டு ப�றிமும்றகள் 

கன்டோ
ஒரு வலுவொன ைத்திய அரசுைன் கூடிய கூட்ைொட்சி, ைத்திய அரசிைம் 
ப�ொதுப் �ட்டியல், ைத்திய அரசொல் ைொநில ஆளு�ர நியைனம், 
உச்சநீதிைன்்றத்தின் அறிவுமர அதிகொர வரம்பு

ஆஸ்திநரலியோ
வணிகம், வரத்்தக சு்தந்திரம், �ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளின் 
கூட்டுக்கூட்ைம் 
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பேர்ைனி பவயைர் 
அரசமைப்பு ப�ருக்கடிநிமல கொலத்தில் அடிப்�மை உரிமைகள் �றிப்பு

நசோவியத் யூனியன்
அடிப்�மைக் கைமைகள், முகப்புமரயில் (சமூக, ப�ொரு்ொ்தொர, 
அரசியல்) நீதியின் ைொணபுகள், அடிப்�மைக் கைமைகள். (42வது 
திருத்்தத்தில் உறுதி�டுத்்தப்�ட்ைது.)

பிரோன்சு குடியரசு, முகப்புமரயில் சு்தந்திரம், சைத்துவம், சநகொ்தரத்துவம்

பதன் ஆப்பிரிககோ அரசமைப்புத் திருத்்தமும்ற, ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகள் ந்தரவு 

(இறுதி�டுத்தப்�ட்ட, திருத்தப்�ட்ட வமரவு 1950 ேனவரி 26 அன்று �ம்டமும்றககு வந்தது).

1.3  இந்திய அரசமைப்பின் 
சி்றப்பியலபுகள்

நீளைோன எழுதப்�ட்ட அரசமைப்பு: இந்திய 
அரசமைப்பு்தொன் உலகிநலநய நீ்ைொன 
எழு்தப்�ட்ை அரசமைப்�ொகக் கரு்தப்�டுகி்றது. 
ைொநிலஙகள், ைத்திய அரசு ைற்றும் அவற்றுக்கு 
இமையிலொன உ்றவுகள் குறித்்த �ல்நவறு 
விதிகம் பகொணடுள்்து. �ைது 
அரசமைப்ம� உருவொக்கிய நைம்தகள் 
உலகின் �ல அரசமைப்பு ைற்றும் �ல்நவறு 
அரசமைப்பின் மூலஙகளிலிருந்து �ம் 
அரசமைப்ம� உருவொக்கியுள்்னர. ்தனி��ர 
உரிமைகம் அடிப்�மை உரிமைக்ொகவும், 
அரசுக் பகொள்மகயின் வழிகொட்டு 
ப�றிமும்றக்ொகவும், நிரவொகச் பசயல்மும்ற 
வி வ ர ங க ள்  எ ன  வி ரி வ ொ க வு ம் 
�ட்டியலிைப்�ட்டுள்்ன. 

இறுககம், ப�கிழ்வுத் தன்மை இரண்டும் 
பகோண்்ட தனித்துவம்: அ்தன் அைலொக்கச் 
பசயல்மும்றகளின் அடிப்�மையில் 

இறுக்கமும் ப�கிழ்வும் பகொணை்தொக இந்திய 
அரசமைப்பு அமழக்கப்�ைலொம்.

இம்றயோண்மை, சைதர்ைம், ைதசசோர்பின்மை, 
ைககளோடசி, குடியரசு 

வயதுவந்்த அமனவருக்கும் வொக்குரிமை 
வழஙகப்�ட்டு, ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும் ைக்கள் 
பிரதிநிதிகள் மூலம் ைக்கந் இந்தியொமவ 
ஆள்கி்றொரகள். இந்தியொ ஒரு இம்றயொணமை 
பகொணை அரசு என்்றொல் ்தனது உள்�ொட்டு, 
பவளி�ொட்டு விவகொரஙகம் எந்்தவி்தைொன 
பவளி �ொட்டின் ்தமலயீடு இன்றி 
நிரவகிப்�்தொகும். இந்திய அரசமைப்பில் 
சை்தரைம் என்்ற பசொல் 42-வது திருத்்தச்சட்ைம் 
மூலம் இமைக்கப்�ட்டுள்்து. இந்தியொவில், 
சை்தரைம், மு்தலொளித்துவம் ஆகிய 
ப�ொரு்ொ்தொரஙகள் இமைந்்த கலப்புப் 
ப�ொரு்ொ்தொர மும்ற கமைப்பிடிக்கப்�டுகி்றது. 
இந்தியொமவ ப�ொறுத்்தவமர ை்தச்சொரபின்மை 
என்�து இந்தியொவில் அரசு ை்தம் என 
ஒன்றில்மல; அமனத்து ை்தஙகளும் சைைொக 
அஙகீகரிக்கப்�ட்டுள்்ன என்�்தொகும். 
இந்தியக் குடியரசு என்�து இந்தியொவில் 
முடியரசு மூலைொக அல்லொைல் ந்தர்தல் 
மூலைொக அரசின் ்தமலவர 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர என்�்தொகும். 

�ோ்டோளுைன்்ற ஆடசி மும்ற

அமைச்சரமவ குழு பசயல்�ொடுகம்  
�ொைொளுைன்்றம் கட்டுப்�டுத்துவ்தொல் 
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�ொைொளுைன்்ற ஆட்சிமும்ற என 
அமழக்கப்�டுகி்றது. �ொைொளுைன்்ற மும்ற 
அரசில் நிரவொகம் �ொைொளுைன்்றத்துக்குக் 
கட்டுப்�ட்ைது; �ொைொளுைன்்றத்தில் 
ப�ரும்�ொன்மை உறுப்பினரகள் ஆ்தரவு 
இருக்கும்வமர அந்்த அரசு நீடிக்கும்.

ஒறம்றக குடியுரிமை

இந்திய அரசமைப்பு ஒற்ம்றக் 
குடியுரிமை வழஙகுகி்றது. ஒன்றிய அரசு  
வழஙகும் குடியுரிமைநய அமனத்து 
ைொநிலஙகளுக்குைொனது. 

2015, பிப்ரவரி 27 அன்று ைக்க்மவயில் 
குடியுரிமை சட்ைம் 1955-ல் திருத்்தஙகள் 
பகொணடுவந்துள்்து.

�திவு அல்லது இயல்புரிமை மும்றயில் 
இந்திய குடியுரிமை நகொரி விணைப்பிக்கும் 
��ர குறிப்பிட்ை ்தகுதிகம் நிம்றவுபசய்தொல் 
அவருக்கு குடியுரிமை வழஙகப்�டும். 
இந்தியொவில் ப்தொைரந்து குடியிருந்்தொநலொ 
அல்லது அரசுப்�ணியில் 12 ைொ்தஙகள் 
இருந்்தொநலொ ஒரு ��ர இந்தியக் 
குடியுரிமைக்நகொரி விணைப்பிக்க முடியும். 
ஆனொல், அசொ்தொரை சூழல் நிலவுைொனொல் 
இந்்தத் ்தகுதிகம்த் ்த்ரத்திக்பகொள்்வும் 
இந்்த சட்ைம் வழி வகுக்கி்றது.

வயது வந்நதோர் வோககுரிமை

’ஒரு ��ர, ஒரு வொக்குரிமை’ எனும் 
நகொட்�ொட்டின் அடிப்�மையில் 18 வயது 
நிம்றவமைந்ந்தொர ந்தர்தலில் வொக்களிக்கும் 
்தகுதி ப�றுகி்றொரகள். ந்தர்தலில் 
வொக்களிப்�தில் இந்திய குடிைக்கள் இமைநய 
சொதி, ை்தம், �ொல், இனம் அல்லது ்தகுதி 
அடிப்�மையில் எந்்தவி்தைொன �ொகு�ொடும் 
கமைபிடிக்கப்�டுவதில்மல. 

சுதந்திரைோன, ஒருஙகிமைந்த நீதி அமைப்பு

இந்தியொவில் நீதி தும்றயின் 
பசயல்�ொடுகளில் நிரவொகத் ்தமலயீநைொ 
அல்லது �ொைொளுைன்்ற, சட்ைைன்்றஙகளின் 
்தமலயீநைொ இல்லொைல் இயஙகும் ஒரு 
்தன்னொட்சி அமைப்�ொகும். ஒருஙகிமைந்்த 
இந்திய நீதி அமைப்பில் உச்ச நீதிைன்்றத்தின்  

கீழ் உயர நீதிைன்்றஙகள், கீழமை 
நீதிைன்்றஙகள், துமை நீதிைன்்றஙகள் 
இயஙகுகின்்றன. 

அடிப்�ம்ட உரிமைகள்

ஒவபவொரு ்தனி��ரும் குறிப்பிட்ை 
அடிப்�மை உரிமைகம் அனு�விப்�ம்த 
அடிப்�மைக் பகொள்மகயொக அரசமைப்பு 
உறுதிப்�டுத்தியுள்்து. இந்திய அரசமைப்பு, 
�குதி III இல், அடிப்�மை உரிமைகளுக்கொன 
பிரிவுகள் குறிப்பிைப்�ட்டுள்்ன. அடிப்�மை 
உரிமைகள் ஆறு ்தமலப்புகளில் 
வமகப்�டுத்்தப்�ட்டுள்்ன; அமவயொவன: 
சைத்துவத்துக்கொன உரிமை, சு்தந்திரத்துக்கொன 
உரிமை, சுரணைப்�டுவ்தற்கு எதிரொன உரிமை, 
ை்த வழி�ொட்டுக்கொன உரிமை, ைற்றும் கல்வி, 
�ண�ொட்டு உரிமை, அரசமைப்புப்�டி 
நிவொரைம் நகொரும் உரிமை. ப்தொைக்கத்தில், 
பசொத்து உரிமை உறுப்பு 31(அ)வின் கீழ் 
வழஙகப்�ட்டிருந்்தது. இ்தன்�டி, பசொத்து 
உரிமையும் அடிப்�மை உரிமையொக இருந்்தது. 
44-வது திருத்்தச்சட்ைம், 1978 பசொத்து 
உரிமைமய அடிப்�மை உரிமையில் இருந்து 
நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 300(அ) ஆகச் நசரத்்தது. 
இ்தன் மூலம் பசொத்து உரிமை சட்ை 
உரிமையொகக் கரு்தப்�டுகி்றது.  

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
அடிப்�மை உரிமைகள் நீதிைன்்றத்்தொல் 
நிமல�ொட்ைப்�டு�மவ ஆகும். ஒரு ��ர ்தைது 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�ட்டுள்்்தொகக் 
கருதுவொரொனொல் நீதிைன்்றத்திமன �ொடி 
நிவொரைம் அமைய முடியும். இ்தமனபயொட்டி 
ந�ரடியொகநவ உச்ச நீதிைன்்றத்திமன  
�ொடும் உரிமை உறுப்பு 32-இல் 
உறுதிப்�டுத்்தப்�ட்டுள்்து. ைக்களுக்கொன 
அரசியல் நீதிமய அது உறுதிப்�டுத்துகி்றது.  
இந்தியொவில் அடிப்�மை உரிமைகள் 
முழுமையொனமவ அல்ல. �ொட்டின் �ொதுகொப்பு 
ந்தமவமயக் கருத்தில் பகொணடு உகந்்த 
்தமைகள் விதிக்கப்�ைலொம்.

‘கலவி உரிமை’
இந்திய அரசமைப்பின் (86-வது  

திருத்்தம் 2002) இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 21 
அ-வில், 6 மு்தல் 14 வயதுவமரயொன 
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அமனத்துச் சி்றொரகளுக்கும் இலவச,  
கட்ைொயக் கல்வி வழஙகுவம்த அடிப்�மை  
உரிமையொக இமைத்துள்்து. இம்த 
அைலொக்கும்வமகயில் ைொநிலஙகள் விதிகம் 
வகுத்துக்பகொள்்லொம். சி்றொர இலவச 
கட்ைொயக் கல்வி சட்ைம், 2009, அரசமைப்பு 
உறுப்பு 21-அ கீழ் வழஙகப்�டும் அடிப்�மை 
உரிமைகம் நிம்றநவற்றும் வணைம் 
இயற்்றப்�ட்ைது. 
அரசின் வழிகோடடு ப�றிகள்

அரசொட்சி ப்தொைர�ொக அரசு கமைபிடிக்க 
நவணடிய வழிகொட்டு ப�றிகள் இந்திய 
அரசமைப்பின் �ொன்கொவது �குதியில் இைம் 
ப�ற்றுள்்ன.

இந்திய அரசமைப்பின் ்தனித்்தன்மை 
வொயந்்த கூறுகளில் ஒன்று அரசு பகொள்மக 
வழிகொட்டு ப�றிகள் என்்ற �குதி ஆகும். 

இ்தமன இந்தியொவில் சமூக, 
ப�ொரு்ொ்தொர நீதிமய நிமல�ொட்டும் வணைம் 
அரசு அவற்ம்ற அைலொக்கம் பசயவ்தற்கொன 
வழிகொட்டு ப�றிகள் எனலொம். 

ஆணுக்கும் ப�ணணுக்கும் சை ஊதியம், 
இலவச கட்ைொய அடிப்�மைக் கல்வி, நவமல 
�ொரக்கும் உரிமை ஆகியவற்றுக்கொன 
குறிப்பிைத்்தக்க விதிகம் அது 
பகொணடுள்்து. இந்திய அரசமைப்பின் �ொகம் 
IV-ன் கீழ் முதுமை, நவமலயின்மை, 
ந�ொயவொய�டு்தல், வொழ்வொ்தொரத்திற்குத் 
ந்தமவயொன திட்ைஙகள், ப�ொரு்ொ்தொரரீதியொக 
பிற்�டுத்்தப்�ட்ை பிரிவு ைக்களுக்கு சி்றப்பு 
முன்னுரிமை, வ்ஙகள் �கிரவில் உள்் 
�ொகு�ொடுகள் ந�ொன்்றவற்றிற்கு அரசு உ்தவிகள் 
வழஙகுவ்தற்கொன பிரிவுகள் கூ்றப்�ட்டுள்்ன. 
அரசு பகொள்மக வழிகொட்டு ப�றிகளில் 
வழஙகப்�ட்டுள்் விதிகள் நீதிைன்்றஙகள் 
மூலைொக நிமல�ொட்ைப்�ை முடியொது 
என்்றொலும் �ொட்டின் அரசொட்சிக்கு மிக 
முக்கியத்துவம் வொயந்்த்தொக கரு்தப்�டுகின்்றன.

அடிப்�ம்டக க்டமைகள்

42-வது திருத்்தத்தின் வொயிலொக 
அடிப்�மைக் கைமைகள் நசரக்கப்�ட்டுள்்ன. 

அரசமைப்பு �குதி IVஅ உறுப்பு 51அ-வில் 
வழஙகப்�ட்டுள்் அடிப்�மைக் கைமைகள் 
ஒவபவொரு இந்தியனும் பின்�ற்்ற நவணடிய 
அ்றக் கைமைகள் ஆகும்.

இந்திய குடிைக்கள் ஒவபவொருவரின் 
கைமைகள் கீழ்க்கணைவொறு 
பகொடுக்கப்�ட்டுள்்ன. 

அ)  அரசமைப்பிற்கு கீழ்ப்�டிந்து அ்தன் 
ைொணபுகள், ந்தசியக் பகொடி, ந்தசிய கீ்தம் 
ஆகியனவற்றிற்கு ைரியொம்த அளிக்க 
நவணடும். 

ஆ)  �ைது �ொட்டு விடு்தமல ந�ொரொட்ைத்தின் 
ந�ொது பின்�ற்்றப்�ட்ை உன்ன்தைொன 
ைொணபுகம் ஏற்று பின்�ற்்ற நவணடும். 

இ)  இந்தியொவில் இம்றயொணமை, ஒற்றுமை, 
ஒருமைப்�ொடு ஆகியனவற்ம்றப் �ொதுகொத்து 
ந�ொற்்ற நவணடும்.

ஈ)  ந்தமவயொன கொலஙகளில் அமழப்பு 
விடுக்கப்�டும்ந�ொது �ொட்மைப் 
�ொதுகொக்கவும் �ொட்டுக்கு நசமவபுரியவும் 
முன்வர நவணடும்.

உ)  ை்தம், பைொழி, சொதி நவறு�ொடுகம் கைந்து 
ைக்களிமைநய ஒருமைப்�ொட்டிமனயும் 
உலக்ொவிய சநகொ்தரத்துவத்திமனயும் 
உருவொக்க நவணடும்; ப�ணகளின் 
ைொணபிற்குப் �ொதிப்பு ஏற்�டுத்தும் 
�ைவடிக்மககம்க் மகவிை நவணடும். 

ஊ)  �ைது �ன்மைத்துவப் �ண�ொட்டின் 
வ்ைொன ைரபிமன ைதித்துப் �ொதுகொக்க 
நவணடும். 

எ)  வனஙகள், ஏரிகள், ஆறுகள், வன 
உயிரினஙகள் உள்ளிட்ை �ைது இயற்மக 
வ்ஙகம்ப் �ொதுகொத்து நைம்�டுத்தி 
அமனத்து உயிரினஙகளும் வொழத் 
்தகுந்்த்தொக �ரொைரிக்க நவணடும்.

ஏ)  அறிவியல் ஆரவம், ைனி்தந�யம், ந்தைல் 
ப�றி, சீரத்திருத்்தம் ஆகியனவற்ம்ற 
உருவொக்கிக் பகொள்் நவணடும். 

ஐ)  ப�ொதுச் பசொத்துகம் நச்தப்�டுத்்தொைல் 
ைற்றும் �ொதுகொக்கவும் நவணடும்.  
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ஒ)  �ைது முயற்சிகள் ைற்றும் சொ்தமனகம் 
பைன்நைலும் உயரந்்த இலக்குகம் 
ந�ொக்கி எடுத்துச் பசன்று �ொட்டிமன 
பைன்நைலும் ப்தொைரந்து உயரத்தும் 
வணைம் ்தனி��ர ைற்றும் கூட்டு 
பசயல்�ொடுகளில் சி்றப்புத்தி்றன் ப�ற்றுத் 
முன்நன்ற நவணடும். 

ஓ)  ஆறு வயது மு்தல் �தினொன்கு 
வயதுக்குட்�ட்ை சி்றொரகள் கல்வி 
கற்�்தற்கொன வொயப்புகம் அச்சி்றொரகளின் 
ப�ற்ந்றொர அல்லது �ொதுகொப்�ொ்ர வழஙக 
நவணடும்.

கூட்டோடசி அலலது ஒறம்றயோடசி

இந்தியொ சிம்தக்க முடியொ்த ஒன்றியமும் 
(ைத்திய அரசும்) சிம்தக்கத்்தக்க ைொநிலஙகளும் 
பகொணை ஆட்சி மும்றயொகும். அ்தொவது 
ப�ருக்கடிநிமல கொலத்தில் ஒற்ம்ற ஆட்சி 
குைொம்சம் பகொணைது என்�து இ்தன் 
ப�ொரு்ொகும். ஒன்றியம் முழுமையொன 
கூட்ைொட்சி என்று கூ்றமுடியொது. ஆனொல், 
கிட்ைத்்தட்ை கூட்ைொட்சி மும்ற என்று கூ்றலொம். 
வடிவத்தில் கூட்ைொட்சி அமைப்ம�க் 
பகொணடிருந்்தொலும் இந்திய அரசமைப்பு 
ஒற்ம்றயொட்சி மும்ற, கூட்ைொட்சி மும்ற 
இரணமையும், ந�ரம், சூழல் ந�ொன்்ற 
ந்தமவக்நகற்� �யன்�டுத்திக் பகொள்்த்்தக்க 
ஆட்சிமும்றமயக் பகொணடுள்்து. 

நீதி சீரோயவு சைநிமல �ோ்டோளுைன்்ற 
நைலோதிககம் 

இந்திய அரசமைப்பு வழஙகியுள்் 
அடிப்�மை உரிமைகள் மீ்றப்�ைொைல் 
கணகொணிப்�திலும் �ொைொளுைன்்ற நிரவொகச் 
பசயல்�ொடுகளில் ந்தமவப்�ட்ைொல் 
்தமலயிடுவதிலும் நீதித்தும்றக்கு சு்தந்திரம் 
வழஙகப்�ட்டுள்்து இது இந்திய 
அரசமைப்பின் சி்றப்புக்கூறுகளில் ஒன்று 
ஆகும். நீதி அமைப்பும், �ொைொளுைன்்றமும் 
ஒன்றுக் பகொன்று சைைொன நைலொதிக்க  
்தன்மை பகொணைமவ. �ொைொளுைன்்றத்தில் 
இயற்்றப்�ட்ை சட்ைம் அரசமைப்பின் அடிப்�மை 
்தத்துவத்திற்கு முரைொக இருந்்தொல், அம்த 
பசல்லொ்த்தொக்கும் அதிகொரம், நீதி சீரொயவு 
எனப்�டும்.

இந்தியக குடியுரிமை

ஒரு �ொட்டின் சட்ைப்பூரவ உறுப்பினரகள் 
யொர என்�ம்த அமையொ்ம் கொண�து 
குடியுரிமை ஆகும். குடியுரிமைச் சட்ைம், 1955, 
குடியுரிமை ப�று்தல் ைற்றும் உறுதிப்�டுத்்தமல 
ஒழுஙகு�டுத்துகி்றது. பி்றப்பு, வொரிசு, �திவு, 
இயற்மகவயப்�டுத்்தல் ைற்றும் ஒரு �குதியில்  
ப்தொைரந்து வசித்்தல் ஆகிய வழிகளில் 
குடியுரிமை ப�்ற இந்திய அரசமைப்பு 
வழிவமக பசயதுள்்து. குறிப்பிட்ை 
சூழ்நிமலகளில் குடியுரிமைமய 
விலக்கிக்பகொள்்வும் ரத்துபசயயவும் 
விதிகள் வழஙகப்�ட்டுள்்ன. இந்தியொவின் 
அயல்�ொட்டு குடிைக்கள் �திவுமும்றகளும், 
அவரகளுக்குரிய உரிமைகளும் அரசமைப்பில் 
வழஙகப்�ட்டுள்்ன. 

சமத்துவ

உ ரி மம க ள்

அமனத்து ைனித உயிர்களும் சைத்துவத்து்டனும், 
சுதந்திரத்து்டனும் பி்றககின்்றன

- உலக ைனித உரிமை பிரக்டனம் (1948)

மத்திய மாநில

1.4  இந்தியோவில �ோ்டோளுைன்்ற 
ைககளோடசி

உறுப்பு 79இன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின் 
�ொைொளுைன்்றம் குடியரசுத்்தமலவர ைற்றும் 
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ஈரமவகம்க் பகொணைது ஆகும். ஈரமவகள் 
ைொநிலஙக்மவ, ைக்க்மவ என்று 
அறிநவொம். ஒரு கூட்ைொட்சியில் 
�ொைொளுைன்்றம் ஈரமவ பகொணை அமைப்�ொக 
இருக்க நவணடும் என்்ற ந்தமவயின் 
அடிப்�மையில் இ்தமன ஏற்கப்�டுகி்றது; 
நைலமவ என்று அமழக்கப்�டும் 
ைொநிலஙக்மவ ைொநிலஙகளின் 

பிரதிநிதித்துவமும் கீழமவ என்று 
அமழக்கப்�டும் ைக்க்மவ ைக்கள் 
பிரதிநிதித்துவமும் பகொணைமவயொகும். 
ஈரமவகளும் ்தன் இயல்பில் பசயல்�ட்டு 
ைொநிலஙகளின் ஒற்றுமை, ஒன்றிய 
ஒருமைப்�ொடு ஆகியவற்ம்றப் �ொதுகொத்துப் 
�ரொைரிக்கின்்றன. 

     �ோ்டோளுைன்்ற மும்ற அரசு, குடியரசுத்தமலவர் மும்ற அரசு ஆகியவறறிறகு 
நைலும் சில உதோரைஙகமள கூ்றவும்.

�ோ்டோளுைன்்ற மும்ற அரசு குடியரசுத்தமலவர் மும்ற அரசு

இந்தியொ அபைரிக்க ஐக்கிய ைொநிலஙகள்

பசயல�ோடு  

�ோ்டோளுைன்்றம்

குடியரசுத்தமலவர்

�ொைொளுைன்்றத்தின் ஈரமவகளின் 
உறுப்பினரகள் ைற்றும் ைொநில / 

ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதி 
சட்ைைன்்றஙகளின் உறுப்பினரகள் 
ஆகிநயொமர வொக்கொ்ரக்ொகக் 

பகொணடு குடியரசுத்்தமலவர 
ந்தர்தலுக்கொன வொக்கொ்ர 

�ட்டியல் ்தயொரிக்கப்�டுகி்றது. இந்்த 
வொக்கொ்ர �ட்டியல்�டி ந்தர்தல் 
�ைத்்தப்�ட்டு குடியரசுத்்தமலவர 

ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகி்றொர.

238 உறுப்பினரகள் ைொநிலஙகள் ைற்றும் 
ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்�ட்ை �குதி 

சட்ைைன்்றஙகள் மூலம்  
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர. 

இம்தத்்தவிர 12 உறுப்பினரகம் 
குடியரசுத்்தமலவர நியைனம் பசயவொர. 

கொலம்: நிரந்்தரைொன அமைப்பு 
கமலக்கப்�ை முடியொது. 

ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளின் 
கொலம் ஆறு ஆணடுகள். பைொத்்த 

ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளில் 
மூன்று ஒரு �ஙகு உறுப்பினரகம் 

இரணடு ஆணடுக்கு ஒருமும்ற 
ந்தரந்ப்தடுக்கும் வமகயில் 
ைொநிலஙக்மவ ந்தர்தல் 

�மைப�றுகி்றது.

பைொத்்த உறுப்பினரகள் 545.  
543 உறுப்பினரகள் 

ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை ைக்கள் 
பிரதிநிதிகள். இரணடு 

உறுப்பினரகள் 
குடியரசுத்்தமலவரொல் 

நியமிக்கப்�டும் ஆஙகிநலொ- 
இந்திய சமு்தொயத்தினர. கொலம் 

ஐந்து ஆணடுகள். 
குடியரசுத்்தமலவர 

ைக்க்மவமயக் கமலக்கும் 
அதிகொரம் ப�ற்றுள்்ொர. 

ைோநிலஙகளமவ ைககளமவ
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முககிய விவோதம் 

2014 ஆகஸ்ட 1: ்தமிழ்�ொட்டில் நீதிைன்்ற 
பைொழியொக ்தமிமழ �யன்�டுத்து்தல்.

தமிழ்�ோடு ைோநில  சட்டைன்்றத்தில 
�ம்டப�ற்ற ஆநரோககியைோன விவோதஙகள்

இந்திய அரசமைப்பு சட்ைத்தின் கீழ் 
உருவொன ை்தரொஸ ைொகொை மு்தல் 
சட்ைைன்்றத்தில் (1952-1957). இரொஜொஜி அரசு 
பகொணடுவந்்த அடிப்�மைக் கல்வி திட்ைம் 
விைரசிக்கப்�ட்ைது. எதிரக்கட்சிகளுைன் 
ஆளும் கொஙகிரசு கட்சிமயச் நசரந்்த ஒரு 
�குதியினர உட்�ை இத்திட்ைத்ம்த கடுமையொக 
எதிரத்்தனர. இத்திட்ைம் சொதி 
அடிப்�மையிலொன �டிநிமல நைலொதிக்கத்ம்த 
மீணடும் பகொணடு வரும் என்று விைரசித்்தனர. 
பின்னர மு்தல்அமைச்சரொகப் �்தவி ஏற்்ற 
கொைரொஜர அமைச்சரமவயில் 1954 அரசின் 
கல்வி அமைச்சர சி.சுப்பிரைணியம் இத்திட்ைம் 
ரத்து பசயயப்�டுவ்தொக அறிவித்்தொர. 
அந்தசையம், இரொஜொஜி ஆட்சியின் ந�ொது 
பகொணடு வரப்�ட்ை நிலைற்்ற விவசொயத் 
ப்தொழிலொ்ரகம் �ொதுகொக்கும் நிலச் 
சட்ைஙகள் ப்தொைரப்�ட்ைன. 

“பசன்மன ைொகொை ்தமலவர 
சி.இரொஜொஜி ்தனது மு்தல் நிதி நிமல 

சி. இரோேோஜி சி.சுப்பிரைணியம்

கோைரோஜ்

அறிக்மகமய 1937இல்  ை்தரொஸ சட்ைைன்்றம், 
பசனட் அமவ, ை்தரொஸ �ல்கமலக்கழக 
நசப்�ொக்கம் வ்ொகத்தில் ்தொக்கல் பசய்தொர”.

1967இல் திரொவிை முன்நனற்்ற கழகம் 
ஆட்சிக்கு வந்்தது. சி.என்.அணைொதுமர 
மு்தல்வரொக �்தவி ஏற்்றொர. அவரது ஆட்சியில் 
இந்து திருைைச் சட்ைம் திருத்்தப்�ட்டு  
‘சுயைரியொம்த திருைைஙகள்’ அ்தொவது ை்த 
சைஙகுகள் இல்லொைல் நைற்பகொள்்ப்�டும் 
திருைைஙகள் அஙகீகரிக்கப்�ட்ைன. அவருக்கு 
அடுத்து �்தவி ஏற்று, ஐந்து ்தைமவகள் மு்தல் 
அமைச்சரொக �்தவி வகித்்த மு.கருைொநிதி �ல 
சட்ைஙகம்யும் எணைற்்ற தீரைொனஙகம்யும் 
பகொணடு வந்துள்்ொர. அவர பகொணடு வந்்த 
கமைசி சட்ைமுன்வமரவு பிற்�ட்ை 
வகுப்பினருக்கொன இைஒதுக்கீட்டுக்குள்  
முஸலீம்களுக்கும் சி்றப்பு உள் ஒதுக்கீடு 
வழஙகுவதுைன் �ட்டியல் இனஙகளுக்கும் 
ைற்றும் �ழஙகுடியினருக்குைொன ஒதுக்கீட்டின் 
கீழ் அருந்தியரகளுக்கு உள்ஒதுக்கீடு 
வழஙகுகி்றது. 

அமனத்து இந்திய அணைொ திரொவிை 
முன்நனற்்ற கழகத்தின் எம்.ஜி. இரொைச்சந்திரன் 
்தமலமையிலொன �த்து ஆணடுக்கொல 
ஆட்சியில் (1977-1987) வருவொய நிரவொக 
தும்றயில் குறிப்பிைத்்தக்க �ல ைொற்்றஙகள் 
பகொணடு வரப்�ட்ைன. குறிப்�ொக, வொரிசு 
அடிப்�மையில் கிரொை நிரவொக அலுவலரொன 
"கரைம்" �்தவிக்கு முடிவு கட்டினொர. ைதிய 
உைவுத் திட்ைத்ம்த விரிவு�டுத்தி சத்துைவுத் 
திட்ைைொக நைம்�டுத்தினொர. 

1992 �வம்�ரில் உச்ச நீதிைன்்றம் 
ைணைல் ஆமையம் வழக்கில் தீரப்பு 
வழஙகியது. அதில் கல்வி ைற்றும் நவமல 
வொயப்பில் 50 விழுக்கொடு இைஒதுக்கீடு வழஙகி 
தீரப்�ளிக்கப்�ட்ைது. இ்தமனத் ப்தொைரந்து 
்தமிழகத்தில், பிற்�ட்நைொர மிகவும் 
பிற்�டுத்்தப்�ட்நைொர, �ட்டியல் சொதிகள், 
�ழஙகுடியினர ஆகிநயொருக்கு வழஙகப்�ட்டு 
வந்்த இைஒதுக்கீட்டிமன �ொதுகொக்கும் 
வமகயில் ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் 
கூட்ைப்�ட்டு 69 ச்தவீ்தம் ஒதுக்கீடு சட்ைம் 
பகொணடு வரப்�ட்ைது.
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ைக்க்மவ உறுப்பினரகளிலிருந்து 
ஒருவர ப�ொது கைக்குக்  
குழுத்்தமலவரொக ைக்க்மவத் ்தமலவரொல் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர. இதில் 1967-1968ஆம் 
ஆணடில் மு்தன்மும்றயொக எதிரக்கட்சி 
உறுப்பினர ஒருவநர ப�ொதுக்  
கைக்குக் குழுத்்தமலவரொக ைக்க்மவத் 
்தமலவரொல் நியமிக்கப்�ட்டுள்்ொர. இக்குழு 
ைக்க்மவத் ்தமலவர கட்டுப்�ொட்டின்  கீழ்  
இயஙகும் ஒரு �ொைொளுைன்்றக் குழுவொகநவ 
கரு்தப்�டுகி்றது. 1950 ஜனவரி மு்தல் 2018 
ஏப்ரல் வமர இக்குழு 1596 அறிக்மககம் 
்தொக்கல் பசயதுள்்து.

ப�ோதுக கைககு குழு

அரசமைப்பில் உள்் ஒரு விதியில் 
திருத்்தம் நகொரும் சட்ை முன்வமரவுகள் 
அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் முன்வமரவு 
என்று அமழக்கப்�டுகி்றது. உறுப்பு 368 (2) ன் 
கீழ் வரும் அமனத்து விதிகளும் இதில் 
அைஙகும். இந்்த சட்ை முன்வமரவிமன 
�ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் பகொணடு 
வரலொம்.

அரசமைப்புத் திருத்தசசட்ட 
முன்வமரவு

உறுப்பு 370

அரசமைப்பு உறுப்பு  370 என்�து ஜம்மு 
- கொஷமீர �குதிக்கு சி்றப்பு ்தன்னொட்சி ்தகுதி 
வழஙகுவது ஆகும். இந்திய அரசு 5 ஆகஸடு 
2019 அன்று ஜம்மு கொஷமீருக்கு வழஙகப்�ட்ை 
சி்றப்பு ்தகுதிமய ரத்துபசய்தது

சஙகரலிஙகனோர்

சஙகரலிஙகனொர கொந்திய வொதியும் 
இந்திய விடு்தமலக்கொக ந�ொரொடிய ்தமிழ் 
வீரரும் ஆவொர. 1895இல் விருது�கர ைொவட்ைம் 
ைணைமலநைடு கிரொைத்ம்தச் நசரந்்த 
கருப்�சொமி வள்ளியம்ைொளுக்கு ைகனொக 
பி்றந்்தொர. 1917இல் இந்திய ந்தசிய கொஙகிரசில் 
இமைந்்தொர. இரொஜொஜியின் மீது ஏற்�ட்ை 
ஈரப்�ொல் விடு்தமலப் ந�ொரொட்ைத்தில் �ஙநகற்்ற 

சஙகரலிஙகனோர்

  ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றம் 
234 உறுப்பினரகம்க் 
பகொணைது. 189 உறுப்பினரகள் 
ப�ொது ப்தொகுதிகளிலிருந்தும்  
4 5  உ று ப் பி ன ர க ள் 
்த னி த் ப ்த ொ கு தி க ளி லி ரு ந் து ம் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டுகின்்றனர.

  சட்ைைன்்றத்தில் மு்தல் கூட்ைத் 
ப்தொைர மு்தல் ப�ொதுத் ந்தர்தமலத் 
ப்தொைரந்து (1952). 3.5.1952 அன்று 
ப்தொைஙகியது.

  அரசமைப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ் 
ஆஙகிநலொ- இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர ஆளு�ரொல் நியமிக்கப்�டுகி்றொர. 

  06.04.2021 அன்று ்தமிழக சட்ைைன்்றத்திற்கு ப�ொதுத் ந்தர்தல் �ைந்்தம்தபயொட்டி 16-வது ்தமிழக 
சட்ைைன்்றம் 07.05.2021 அன்று அமைக்கப்�ட்ைது.  

தமிழ்�ோடு ைோநிலச சட்டைன்்றம்
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சஙகரலிஙகனொர 1930இல் கொந்தியுைன் ்தணடி 
உப்புச் சத்தியொகிரகப் ந�ொரொட்ைத்தில் �ஙகு 
ப�ற்்றொர. ை்தரொஸ ைொநிலத்திலிருந்து ப்தலுஙகு 
ந�சும் ைக்கம்ப் பிரித்து, பசன்மனமய 
்தமல�கரொக பகொணடு  ்தனி ைொநிலம் அமைக்க 
நவணடும் என்று  ப�ொட்டி ஸ்ரீரொைலு 1952இல் 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைம் �ைத்தினொர.

ஜீவோனந்தம்ை.ப�ோ.சிவஞோனம்

இம்தத் ப்தொைரந்து ப�யர ைொற்றும் பிரச்சமன 
எழுந்்தது. இம்தத் ப்தொைரந்து 1956இல் 
ை்தரொஸ ைொநிலத்ம்த ்தமிழ்�ொடு என ப�யர 
ைொற்்றம் பசயய நவணடும் எனக் நகொரி 
சஙகரலிஙகனொர உணைொவிர்தம் 
ப்தொைஙகினொர. ப�யர ைொற்்றம் உள்ளிட்ை 12 
நகொரிக்மககம் வலியுறுத்தி 1956 ஜுமல 27 
அன்று விருது�கரில் ்தனது உணைொவிர்தப் 
ந�ொரொட்ைத்ம்தத் ப்தொைஙகினொர. இந்்த 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைம் 75 �ொட்கம்க் 
கைந்்தது சஙகரலிஙகனொர உைல் �லிவுற்்ற்தொல் 
உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைத்ம்தக் மகவிடும் 
�டி சி.என். அணைொதுமர, ை.ப�ொ.சிவஞொனம், 
ஜீவொனந்்தம் ஆகிநயொர நவணடுநகொள் 
விடுத்தும் அவர ஏற்க வில்மல. 1956 அக்நைொ�ர 
13 அன்று உணைொவிர்தப் ந�ொரொட்ைத்தின் 
76ஆம் �ொள் சஙகரலிஙகனொர உயிர நீத்்தொர.  

 �வர்தட்சமை ஒழிப்புச் சட்ைம் 1959-6 
ைற்றும் 9 நை 1961 

 ��யஙகரவொ்த ்தடுப்புச் சட்ைம்-2002 ைொரச்

முககிய கூடடு கூட்டஙகள்

  ை்தரொஸ ைொகொைத்ம்த ்தமிழகம் என 
ப�யர ைொற்்றக் நகொரி தியொகி 
சஙகரலிஙகனொர 27.07.1956 மு்தல் 
13.10.1956 வமர 76 �ொட்கள் 
உணைொவிர்தம் இருந்து உயிர நீத்்தொர.

  ை்தரொஸ ைொநில ப�யரைொற்்றச் சட்ைம் 14 
ஜனவரி 1969 ஆணடு ்தமிழ்�ொடு என 
ப�யர ைொற்்றம் பசயயப்�ட்ைது.

  கொந்திய வழியில் உணைொ ந�ொன்பு 
இருந்து உயிர நீத்்தவர.

தமிழ்�ோடு

நதர்வுககுழு
ந்தரவுக்குழுவில் கும்றந்்த 

எணணிக்மகயில் உறுப்பினரகம் குறிப்பிட்ை 
கொரைத்திற்கொக நியமிக்கப்�ட்டிருப்�ர. இந்்த 
ந்தரவுக்குழு மும்ற பவஸட்மினிஸைர 
�ொைொளுைன்்ற ைக்க்ொட்சி மும்றயிலிருந்து 
பி்றந்்தது ஆகும். ைொநிலஙக்மவ விதிகள் 
ைற்றும் �மைமும்றயின் உறுப்பு 125இன் கீழ்  
எந்்தபவொரு குறிப்பிட்ை சட்ை முன்வமரமவயும் 
ந்தரவுக்குழுவுக்கு அனுப்பும்�டி எந்்த ஒரு 
உறுப்பினரும் தீரைொனம் பகொணடு வர 
முடியும். தீரைொனம் ஏற்றுக்பகொள்்ப்�ட்ைொல் 
அந்்த சட்ை முன்வமரவு ந்தரவு குழுவின் 
�ரிசீலிமனக்கு அனுப்�ப்�டும்.   

இவவொறு தீரைொனம் பகொணடு 
வருவ்தற்கு ந்தரவுக் குழுவின் பைொத்்த 
உறுப்பினரகளில் மூன்றில் ஒரு �ஙகினர 
கும்றந்்த�ட்ச உறுப்பினரக்ொக (Quorum-
நகொரம்)  அமவயில் இருப்�து அவசியம். 
இவவொறு முன்பைொழியப்�டும் தீரைொனத்தின் 
மீ்தொன வொக்பகடுப்பு பவற்றி – ந்தொல்வி இன்றி 
முடிந்்தொல் அமவக்குத் ்தமலமை ஏற்�வரின் 
முடிநவ இறுதி முடிவொகும். சட்ை 
முன்வமரவில் குறிப்பிட்ை ஏந்தனும் ஒரு 
அம்சம் குறித்து ஆயவு பசயயப்�ை நவணடும் 
எனில் அ்தற்பகன ஒரு துமைக் குழுமவ 
ந்தரவுக்குழு அமைத்துக்பகொள்்லொம். இந்்த 
பசயல்மும்றயில் ஏந்தனும் நகள்விகள் 
எழுந்்தொல் அ்தமன ைொநிலஙக்மவத் 
்தமலவர �ொரமவக்கு பகொணடு பசல்ல 
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நவணடும். அவரது முடிநவ இறுதியொனது. 

ஒரு சட்ை முன்வமரவு ஒரு அமவயில் 
நிம்றநவற்்றப்�ட்டு ைற்ப்றொரு அமவயொல் 
நிரொகரிக்கப்�டும் ந�ொதும் அல்லது ஏந்தனும் 
ஒரு ஆட்நச�மன எழுப்�ப்�டும் ந�ொது 
அல்லது ஆறு வொரத்திற்கும் அதிகைொக இழு�றி 
நிமல நீடிக்கும் ந�ொதும் குடியரசுத்்தமலவர 
ஈரமவகளின் கூட்டுக் கூட்ைத்ம்த கூட்டித் 
தீரவு கொைலொம். அந்்த முன்வமரவு 
அைரந்துள்் ஈரமவகளின் பைொத்்த 
உறுப்பினரகளில் ப�ரும்�ொன்மை வொக்குகம் 
ப�ற்்றொல் அந்்த முன்வமரவு 
நிம்றநவற்்றப்�டும். ஆனொல் �ை முன்வமரவு 
அல்லது அரசியல் அரசமைப்புத் 
திருத்்தச்சட்ைம் ஆகியவற்றின் ந�ொது 
இதுந�ொன்று கூட்டு கூட்ைத்திமன கூட்டி 
சட்ைைொக்க இந்திய அரசமைப்பு 
அனுைதிக்கவில்மல. 

அருஞபசோறப�ோருள்  

 �சட்டம்: ஒரு சட்ை முன்வமரவு 
�ொைொளுைன்்றத்தில் ஈரமவகளிலும் 
ஏற்கப்�ட்டு குடியரசுத்்தமலவர ஒப்பு்தல் 
ப�றும் ந�ொது சட்ைம் எனப்�டுகி்றது.

 �உடபிரிவு: ஒரு சட்ை முன்வமரவில் வரிமச  
எணணிைப்�ட்ை �த்தி.

 �தீரமானம்: �ொைொளுைன்்றத்தின் தீரவு, 
�ைவடிக்மக, கருத்து நகொரி 
�ொைொளுைன்்றத்தில் எந்்தபவொரு 
உறுப்பினரொலும் முன்மவக்கப்�டுவது  
தீரைொனம் எனப்�டும்

 �பதவி பிராமணம்: புதி்தொகத் 
ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை �ொைொளுைன்்ற 
உறுப்பினரகள் �ொைொளுைன்்றத்தில் 
அைரும்முன் இந்திய அரசமைப்பிற்கும் 
�ொட்டின் இம்றயொணமை ைற்றும் 
ஒருமைப்�ொட்டிற்கும் ்தைது 
உறுதிப்�ொட்டிமனத் ப்தரிவித்து கைவுள் 
ப�யரொநலொ, �குத்்தறிவின் ப�யரொநலொ 
உறுதி பைொழி ஏற்றுக் பகொள்வ்தொகும். 

 �நிமலக்குழு: ப�ொதுவொக ஒவபவொரு 
ஆணடும் அல்லது அவவப்ந�ொது 
அமவயொல் ந்தரந்ப்தடுக்கப்�டும்  அல்லது 
அமவத் ்தமலவரொல் நியமிக்கப்�டும் குழு 
நிமலக்குழு எனப்�டும். 

 �அரசு: ைத்திய அரசொஙகம், இந்திய 
�ொைொளுைன்்றம், ைொநில அரசொஙகஙகள், 
ைொநிலச் சட்ைைன்்றஙகள், இந்திய 
எல்மலக்குள் வரும் அமனத்து உள்ளூர 
அதிகொர அமைப்புகள், இந்திய 
அரசொஙகத்தின் கட்டு�ொட்டின் கீழ் 
இயஙகும் அமைப்புகள்  இமவ 
அமனத்ம்தயும் உள்்ைக்கியது அரசு 
ஆகும்.
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I. சரியோன �திமல நதர்வு பசயயவும்

1. இந்திய அரசமைப்புச் சட்ை வமரவுக் குழுத்்தமலவர யொர?

அ) இரொநஜந்திர பிரசொத் 
ஆ) சி.இரொஜொஜி 
இ) ந்தச் �கதூர சப்புரு 
ஈ) பி.ஆர. அம்ந�த்கர

2.  இந்தியொமவப் ப�ொறுத்்த வமர �ொைொளுைன்்ற அரசொட்சியில் கீழ்க்கொணும் நகொட்�ொடுகளில் 
எது பின்�ற்்றப்�டுகி்றது?

1) அமைச்சரமவ உறுப்பினரகள் அமனவரும் �ொைொளுைன்்ற உறுப்பினரகள் ஆவொர 
2) �ொைொளுைன்்றத்தின் �ம்பிக்மக நீடிக்கும் வமர அமைச்சரகள் �்தவி வகிப்�ர. 
3) அமைச்சரமவ அரசின் ்தமலவரொல் ்தமலமை ்தொஙகப்�டுகி்றது. 
கீழ்க்கணை குறிகம்ப் �யன்�டுத்தி சரியொன விமைமயத் ந்தரந்ப்தடு

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

3.  அரசமைப்ம� இறுதிப்�டுத்்த அரசமைப்பு நிரையசம� எவவ்வு கொலம் 
எடுத்துக்பகொணைது?

அ) 1949 சுைொர ஆறு ைொ்தஙகள் 
ஆ) 1947 ஆகஸட் 15 மு்தல் சுைொர இரணடு ஆணடுகள் 
இ) 1948 �வம்�ர 26 மு்தல் சரியொக ஒரு ஆணடு 
ஈ) 1946 டிசம்�ர 9 மு்தல் சுைொர மூன்று ஆணடுகள்.

4. ை்தரொஸ ைொநிலம் எப்ந�ொது ்தமிழ்�ொடு என ப�யர ைொற்்றம் ப�ற்்றது?
அ) 1968 
ஆ)1971 
இ) 1969 
ஈ) 1970

5.  இந்தியொ ஒரு இம்றயொணமை, சை்தரைம், ை்தசொரபின்மை, ைக்க்ொட்சி, குடியரசு �ொடு என்று 
கூறும் அரசமைப்பின் �ொகம் ஏது?

அ) அடிப்�மை உரிமை 
ஆ) ஆற்றுக்பகொள்மக வழிகொட்டு்தல் 
இ) முகப்புமர 
ஈ) அடிப்�மைக் கைமைகள்

6. முகப்புமரயில் இைம் ப�றும் ‘�ொம்‘என்னும் பசொல் எம்தக் குறிக்கி்றது?
அ) இந்திய அரசு 
ஆ) உச்ச நீதிைன்்றம் 
இ) �ொைொளுைன்்றம் 
ஈ) இந்திய ைக்கள்

ைதிப்பிடுதல
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7. கீழ்க்கொணும் பசொற்கள் முகப்புமரயில் எந்்த வரிமசயில் இைம்ப�ற்றுள்்ன?

1. ைக்க்ொட்சி 
2. சை்தரைம் 
3. இம்றயொணமை 
4. ை்தசொரபின்மை 
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. ைொநிலஙக்மவ உறுப்பினரகளின் எணணிக்மக _______ 

அ) 250  
ஆ) 235 
இ) 240 
ஈ) 245

9. அரசமைப்பில் ்தரப்�ைொ்த நிறுவனம் எது? 

அ) நிதிஆமையம் 
ஆ) நிதி ஆநயொக் 
இ) ஒன்றிய அரசுப் �ணியொ்ர ந்தரவொமையம் 
ஈ) ந்தர்தல் ஆமையம்

10. இந்திய அரசமைப்பு நிரையச்சம� �மைப�ற்்ற கொலம்

அ) 9 ஆகஸட் 1946 – 24 ஜனவரி 1950 
ஆ) 10 டிசம்�ர 1945-10 ைொரச் 1950 
இ) 9 டிசம்�ர 1946-24 ஜனவரி 1950 
ஈ) 15 ஆகஸட் 1945- 10 ைொரச் 1950

11. நைலமவ எவவொறு அமழக்கப்�டுகி்றது?

அ) இந்தியக் குழு 
ஆ) ைொநிலஙகள் குழு 
இ) ைொநிலஙகளின் ஒன்றியம்  
ஈ) ைொநிலஙக்மவ

12.  இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு -----------------ன் கீழ் ஆஙகிநலொ இந்திய சமு்தொயத்ம்தச் 
நசரந்்த …… நியைன உறுப்பினரொக ஆளு�ர நியமிக்கி்றொர.

அ) உறுப்பு 333 - ஒரு உறுப்பினரகள்  
ஆ) உறுப்பு 283 – இரு உறுப்பினரகள் 
இ) உறுப்பு 383 – ஒரு உறுப்பினரகள் 
ஈ) உறுப்பு 343 - இரு உறுப்பினரகள்

13. ்தமிழ்�ொடு ைொநிலச் சட்ைைன்்றத்தின்  ந்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்ை உறுப்பினரகளின் எணணிக்மக 

அ) 239 
ஆ) 234 
இ) 250 
ஈ) 350
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14.  கூற்று:  42 வது அரசமைப்புத் திருத்்தச்சட்ைம் ஒரு ‘குறு அரசமைப்பு’ என்று குறிப்பிைப்�டுகி்றது

கொரைம்:  அதிகைொன விதிகம் பகொணடு ஒருஙகிமைக்கப்�ட்ை திருத்்தச்சட்ைம். 

அ) கூற்றும், கொரைமும் சரியொனமவகள் ஆகும். கொரைம் கூற்றுக்கொன சரியொன 
      வி்க்கைொகும். 
ஆ) கூற்றும் கொரைமும் சரியொனமவக்ொகும். ஆனொல் கொரைம் கூற்ம்ற சரியொக 
      வி்க்கவில்மல. 
இ) கூற்று சரி ஆனொல் கொரைம் ்தவறு. 
ஈ) கூற்று ்தவறு ஆனொல் கொரைம் சரி.

15.  கூற்று:  இந்திய அரசமைப்பு மிக ப�கிழ்வுத் ்தன்மை பகொணைது. . 

கொரைம்:  இதுவமர அரசமைப்பு 100 மும்றக்கு நைல் திருத்்தப்�ட்டுள்்து. 

அ) கூற்றும், கொரைமும் சரியொனமவகள் ஆகும். கொரைம் கூற்றுக்கொன சரியொன 
      வி்க்கைொகும். 
ஆ) கூற்றும் கொரைமும் சரியொனமவ க்ொகும். ஆனொல் கொரைம் கூற்ம்ற சரியொக 
      வி்க்கவில்மல. 
இ) கூற்று சரி ஆனொல் கொரைம் ்தவறு. 
ஈ) கூற்று ்தவறு ஆனொல் கொரைம் சரி.

II. கீழ்ககண்்ட  வினோககளுககு சுருககைோக விம்டயளி

1. முகப்புமர என்்றொல் என்ன?

2. ந்தரவுக்குழு குறித்து சுருக்கைொன குறிப்புமர வழஙகுக.

3. சஙகரலிஙகனொர குறித்து குறிப்புமர வழஙகுக.

4. ்தமிழ் �ொடு சட்ைைன்்றத்தின் அமைப்பு குறித்து எழுதுக.

5. ப�ொது கைக்குக்குழு குறித்து வி்க்கு.

III. கீழ்ககண்்ட நகள்விகளுககு சுருககைோக விம்டயளி

1. அரசமைப்புச் நிரையச்சம� குறித்து விவொதி

2.  அரசமைப்பின் முக்கியத்துவம், ப�ொருள், பசயல்�ொடுகள் ஆகியனவற்ம்ற கூறுக?

3. இந்திய குடியுரிமை �ற்றி குறிப்பு வமரக?

4. இந்திய அரசமைப்பு உருவொன கம்த குறித்து கூறுக?

IV. கீழ்ககோணும் வினோககளுககு விம்டயளி

1. இந்திய ைக்க்ொட்சியில் �ொைொளுைன்்ற மும்ற குறித்து விரிவொன வி்க்கம் ்தருக ?

2. இந்திய அரசமைப்பில் மூல ஆ்தொரஙகள் குறித்து விரிவொக விமையளி

3.  இந்திய அரசமைப்பில் திருத்்தஙகள் நைற்பகொள்்ப்�டுவ்தன் முக்கியத்துவத்ம்த விவரி.

4. இந்திய அரசமைப்பின் சி்றப்பு அம்சஙகம் விரிவொக கூறு
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நைறநகோள் நூலகள்

இசபசயல�ோடடின் மூலம் 
இந்திய ைோநிலஙகளின் முதல 
அமைசசர்களின்  ப�யர்கமள 

அறிதல. 

ICT Corner ைோநிலத்தின் தமலமை

�டிகள்
�டி 1:  கீழ்க்கொணும் உரலி/விமரவுக் குறியீட்மைப் �யன்�டுத்தி இச்பசயல்�ொட்டிற்கொன 

இமையப் �க்கத்திற்குச் பசல்க. 

�டி 2:  ‘PLAY QUIZ‘ என்�ம்தச் பசொடுக்குக.

�டி 3:  ைொநிலத்தின் மு்தல் அமைச்சரின் ப�யமரச் சரியொகத் ந்தரவு பசயக.  
(எ.டு - TAMIL NADU)

உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boostdevice.coi

*�ைஙகள் அமையொ்த்திற்கு ைட்டும்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

சட்டமன்்றம்2
Leanpub

அறிமுகம்
சட்டமன்றமானது பிரதிநிதித்துவ 

மக்களாடசியில் ஒரு மி்க முககியமான 
நிறுவனமாகி்றது. சட்டமன்றத்தின அடிப்பட்ட 
ந�ாக்கமானது, அதன பிரதிநிதி்கடள 
்பதிலளிக்க ்க்டடமப்பட்டவர்களா்கவும், 
�ாடடிலுளள மக்களின �லன்களுககு 
ப்பாறுபபுட்டயவர்களா்கச் பசயவநத ஆகும். 
�ாடடின அடனத்து பதாகுதி்களிலிருந்தும் 
நதரந்பதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி்கடளக ப்காண்டு, 
அந்�ாடடின சட்டங்கடள இயற்றுதல் அல்லது 
மாற்றுதல் ஆகியவற்ட்ற பசயயும் ஓர உயரந்த 
அடமபந்ப, சட்டமன்றம் ஆகும். இந்தியா 
முழுடமககுமான சட்டங்கடள இயற்றும் 
சட்டமன்றம் �ா்டாளுமன்றம் அல்லது நதசிய 
சட்டமன்றம் எனறு குறிபபி்டப்படுகின்றது. 
மாநிலங்களிலும் ஒனறிய ஆளுட்கககுட்பட்ட 
்பகுதி்களிலுளள சட்டமன்றங்கள சட்டமன்ற 
ந்பரடவ எனறு அடைக்கப்படுகின்றன. 

�ா்டாளுமன்றம் ஈரடவ்கடள 
ப்காண்டுளளது. அடவ மக்களடவ மற்றும் 
மாநிலங்களடவ. இது �ா்டாளுமன்றத்தின 

ஈரடவ முட்ற எனப்படும். இது பிரிடடிஷ் 
�ா்டாளுமன்ற முட்ற மற்றும் அபமரிக்காவின 
ஈரடவ முட்றயின அடிப்பட்டயில் 
உருவாக்கப்பட்டது. இநதந்பால் சில 
மாநிலங்களில் சட்ட நமலடவ மற்றும் 
சட்டசட்ப என ஈரடவ முட்றநய உளளது. 
ஆனால் ்பல மாநிலங்களில் சட்டநமலடவ 
இனறி ஒற்ட்ற அடவயா்க சட்ட மன்றநம 
உளளது. இந்தியாவில் �ா்டாளுமன்றம்  
அதன சட்டம் இயற்றும் ்பணி மற்றும்  
அதடன பசயல்்படுத்துகின்ற ப்பாறுபபிடன  
28 மாநிலங்களு்டனும், 8 ஒனறிய 
ஆளுட்கககுட்பட்ட ்பகுதி்களு்டனும் ்பகிரந்து 
ப்காளகி்றது. ஒனறிய ஆளுட்கககுட்பட்ட 
்பகுதி்கள மத்திய அரசால் ந�ரடியா்க ஆடசி 
பசயயப்படுகின்றன. (தில்லி மற்றும் புதுச்நசரி 
தவிர)

2.1 ஒன்றியச் சட்டமன்்றம்: �ோ்டோளுமன்்றம்
�ா்டாளுமன்றம், ஒனறியச் சட்டமன்றம் 

அல்லது நதசிய சட்டமன்றம் எனறு 
அறியப்படுகி்றது. அதுநவ முடிவு்கடள 
எடுக்கககூடிய உச்ச அடமபபு மற்றும் 

  மக்களாடசியின முககிய அம்சங்களின பசயல்்பாடட்ட ்பற்றி மாணவர்கள 
பதரிந்துப்காளளல். 

  மாணவர்கள, சமூ்கம் மற்றும் அரசியலில் �்டககும் தினசரி நி்கழ்வு்களில் 
சட்டமன்றத்தின ்பஙகிடன அறிந்துப்காளளல்.

  அரசின அரசியல் ்கட்டடமபபு மற்றும் அரசடமபபு நிறுவனங்களின முககியத்துவத்டத 
்பகுப்பாயவு பசயய மாணவர்கள ்கற்றுகப்காளளல். 

  நதரதல் மற்றும் நதரதல் �ட்டமுட்ற்கடள கூரந்து ்கவனிக்க ்கற்றுகப்காளளல். அதன மூலம் 
ப்பாது நிறுவனங்கடள ்பற்றிய அறிடவ நமம்்படுத்திகப்காளளல்.

  இடளஞர �ா்டாளுமன்றத்டத தங்களுககுள �்டத்துவதன மூலம் மாணவர்கள, மத்திய மற்றும் 
மாநிலச் சட்டமன்றங்களுககு இட்டயில் உளள வித்தியாசங்கடள நவறு்படுத்தி அறியலாம்.

அ
ல

கு
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மக்களாடசியின அட்டயாளம். �ாடடு 
மக்களின �லன சாரந்த பிரச்சடன்கள  
மீதான விவாதத்திற்கும், அரசியல்  
அடமபபில் சட்டங்கடள இயற்றுவதற்கும், 
திருத்துவதற்கும், ்பதிலளிக்க ்க்டடம்பட்ட 
மி்கவும் சகதி வாயந்த தளமா்க 
�ா்டாளுமன்றநம உளளது. 

சட்ட முன வடரவு்களுக்கான ஒபபுதல் 
அளித்தல், ்பல்நவறு தீரமானங்கள மற்றும் 
நி்கழ்வு்கள குறித்து விவாதம் �்டத்துதல், 
ந்பான்றவற்றிக்கா்க திட்டமி்டப்பட்ட ஒரு 
்கால வடரயட்றயில் �ா்டாளுமன்றம் 
கூடுவடதத்தான ஒரு கூட்டத்பதா்டர எனறு 
அடைககிந்றாம். ஒரு வரு்டத்தில் 
�ா்டாளுமன்றம் மூனறு கூட்டத் 
பதா்டர்கடள �்டத்துகி்றது:

சசயல்ோடு - கருத்து சுதந்திரத்தின் ச்ோருள் விளககம்

மாநிலங்களடவயின ப்பண் உறுபபினர்கள, ப்பண்்களுக்கான இ்ட ஒதுககீடு சட்ட 
முனவடரடவ மக்களடவயில் நிட்றநவற்்ற வலியுறுத்தினர. ப்பண்்களுககு, �ா்டாளுமன்றம் 
மற்றும் சட்டமன்றங்களில் 33% இ்ட ஒதுககீடடுககு வட்க பசயயும் இந்த சட்ட முனவடரவு, 
2010-ம் ஆண்டு மாநிலங்களடவயில் நிட்றநவற்்றப்பட்டது. ஆனால் இனறு வடர அது 
மக்களடவயில் நிட்றநவற்்றப்ப்டாமநல உளளது.

இந்திய அரசடமபபுச் (108-வது திருத்தச்சட்டம்) சட்ட முனவடரவு, ப்பாதுவா்க ப்பண்்கள 
இ்ட ஒதுககீடடு முனவடரவு என்றடைக்கப்படும் இந்த சட்ட முனவடரவு, மக்களடவயில் 
நிட்றநவற்றினால் மடடுநம சட்டமாகும்.

�ன்றி : தி இந்து 13.3.2010

மோநிலஙகளவை

ச்ணகள் இ்ட 

ஒதுககீடு சட்ட 

முன்ைவரவு

மககளவை

1.  நிதிநிடல அறிகட்கக கூட்டத்பதா்டர 
(பிபரவரி-நம)

2.  மடைக்காலக கூட்டத்பதா்டர 
(ஜூடல-ஆ்கஸ்ட)

3.  குளிர்காலக கூட்டத்பதா்டர 
(�வம்்பர-டிசம்்பர)

�ா்டாளுமன்றத்திற்கு இரு முககியமான 
அதி்காரங்கள மற்றும் ்பணி்கள உளளன. 
அடவ சட்ட அதி்காரம் மற்றும் நிதி அதி்காரம் 
ஆகியடவ்களாகும். சட்ட அதி்காரங்கள சட்டம் 
இயற்றுவதற்்கானடவ. நிதி அதி்காரங்கள நிதி 
சம்்பந்தப்பட்ட நிதிநிடல அறிகட்க 
்கணககு்கடள தயார பசயவதற்்கானது. நமலும்  
இந்திய குடியரசுத்தடலவர மற்றும்  
குடியரசுத் துடணத்தடலவர ஆகிநயாடர 
நதரந்பதடுப்பதற்்கா்க நதரதல் 
�்டத்துவதற்்கான நதரவுச் பசயயும் ்பணி்களும் 
�ா்டாளுமன்றத்துககு இருககின்றன. 
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குடியரசுத்தடலவர, குடியரசுத் 
துடணத்தடலவர, உச்ச நீதிமன்ற நீதி்பதி்கள 
மற்றும் உயர நீதிமன்ற நீதி்பதி்கள ஆகிநயார 
மீதான ்பதவிநீக்க தீரமானத்டத விவாதிக்கவும், 
நிட்றநவற்றி நீக்கம் பசயயவும் 
�ா்டாளுமன்றத்துககு உளளது. அவவாறு 
்பதவி நீக்கம் பசயயப்படும் �ட்டமுட்ற 
“்பழிச்சாடடுதல்” �ட்டமுட்ற எனறு 
அடைக்கப்படும். �ா்டாளுமன்றத்டத 
கூடடுமாறு அடைப்பது குடியரசுத்தடலவரின 
்க்டடம, அது வரு்டத்திற்கு இரண்டு 
கூட்டத்பதா்டர்களுககு குட்றயாமல் கூ்ட 
நவண்டும். ஒவபவாரு வரு்டமும், 
�ா்டாளுமன்றத்தின முதல் கூட்டத்பதா்டரின 
பதா்டக்கத்தில் குடியரசுத்தடலவர அவரது 
சி்றபபுடரடய நி்கழ்த்துவார. அதில் 
எதிர்காலத்தில் அரசு எடுக்கபந்பாகி்ற புதிய 
ப்காளட்க்கள, திட்டங்கள மற்றும் புது 
முயற்சி்களுக்கான �ா்டாளுமன்ற 
�்டவடிகட்க்கள ஆகியடவ இருககும். இந்திய 
�ா்டாளுமன்றத்துககு சட்டங்கள இயற்றுவது, 
அதன நிரவா்கத்டத நமற்்பாரடவயிடுவது, 
நிதிநிடல அறிகட்கத் திட்டத்டத 
நிட்றநவற்றுவது, ப்பாதுமக்களின 
மனககுட்ற்கடள அவர்களின பிரதிநிதி்கள 
வழிநய பவளிப்படுத்துவது, நதசியக 
ப்காளட்க்கள மற்றும் �ாடடின பிரச்சடன்கள 
குறித்து விவாதிப்பது ந்பான்ற ்பணி்களும் 
உளளது. அடமச்சர்கள, தனித்தனியா்கவும் 
கூட்டா்கவும் மற்றும் மக்களடவயால் நீக்க 
கூடிய ப்பாறுபபுட்டயவர்கள.

மககளவையின் சசயல்ோடுகள் 

�ா்டாளுமன்றம் ஈரடவ்கடளக 
ப்காண்்டது. ஈரடவ்களும் ஒநர மாதிரியான 
மதிபபீடு்கடளயும் ப்பாறுபபு்கடளயும் 
தனன்கத்நத ப்காண்்டடவ. இருபபினும், நிதிச் 
பசலவு ஒபபுதல் ப்பறுவது ந்பான்ற சில 
விதிவிலககு்கள உளளன. இவற்றில் 
முதலாவது மக்களடவ, தங்கடள 
வாக்காளர்களா்க ்பதிவு பசயது ப்காண்்ட, 
�ாப்டஙகிலுமுளள 18 அல்லது அதற்கு 
நமற்்பட்ட வயதினர்களால், �ாடடின 543 
�ா்டாளுமன்றத் பதாகுதி்களிலிருந்து, 

ந�ரடியா்க நதரந்பதடுக்கப்பட்ட 543 
�ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கடளக ப்காண்்டது 
மக்களடவ ஆகும். மக்களடவயில்  
ஆஙகிநலா-இந்திய சமூ்கத்திலிருந்து 
நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு உறுபபினர்கள 
நியமன உறுபபினர்களா்க இருப்பார்கள.  

மக்களடவ பமாத்த உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்க 545 �ா்டாளுமன்றத்தில் அரசின 
ப்பரும்்பானடம ்பலத்டத நிரூபிககும் 
தீரமானத்தில் நியமன உறுபபினர்கள 
முடிபவடுக்க முடியாது. மக்களின ப்பாதுப 
பிரச்சிடன்கள பதா்டர்பான விவாதங்கள, 
மக்களின சமூ்க ப்பாருளாதார நதடவ்கள, 
மற்றும் ப்காளட்க முடிவு்கள ்பற்றி 
்கலந்துடரயா்ட, விவாதிக்க, அடமந்த ஒரு மி்க 
உயரிய மன்றம் தான மக்களடவ.

இரு அடவ்கடள சாரந்த 
உறுபபினர்கடளயும் �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர 
எனந்ற மக்கள ப்பாதுவா்க அடைப்பர.  
மாநிலத்தின ஆறு சட்டமன்ற பதாகுதி்கள 
அ்டஙகிய ஒவபவாரு �ா்டாளுமன்றத் 
பதாகுதியிலிருந்தும் மக்களால் நதரதல்்கள 
மூலம் ந�ரடியா்க நதரந்பதடுக்கப்பட்ட 
பிரதிநிதி்கள மக்களடவயில் இருப்பர. 
மக்களடவயின  ஆயுட்காலம் ஐந்து 
வரு்டங்களாகும்.

ச்ோ�ோயகரின் ்ஙகு மறறும் ச்ோறுப்புகள்

மக்களடவடய தடலடம தாஙகி 
�்டத்து்பவர ச்பா�ாய்கர ஆவார. அவர 
மக்களடவ உறுபபினர்களால் 
நதரந்பதடுக்கப்பட்டவராவார. சட்படய 
வழி�்டத்துவது, ்கலந்துடரயா்டல் மற்றும் 
விவாதங்கடள �்டத்த உதவுவது, சட்ப 
உறுபபினர்களின �்டத்டத  குறித்த 

உறுப்பினரகளின் குவ்றந்த்டச 
எணணிகவக:  மக்களடவ / மாநிலங்களடவ 
கூட்டத்பதா்டர்கடள �்டத்துவதற்கு பமாத்த 
உறுபபினர்களின எண்ணிகட்கயில் 
குட்றந்த்படசம் ்பத்தில் ஒரு ்பஙகு 
எண்ணிகட்க இருக்க நவண்டும்.
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ந்களவி்களுககு  ்பதில்்கடள ப்பறுவது  மற்றும் 
அவர்களின  சலுட்க்கள மற்றும் 
உரிடம்கடளப ்பாது்காப்பது ஆகியடவ 
ச்பா�ாய்கரின ்க்டடம ஆகும். �ா்டாளுமன்ற 
தடலடமச்பசயல்கத்தின நிரவா்கத் தடலவர 
மக்களடவ ச்பா�ாய்கர ஆவார. 

உறுபபினர்கள ப்பாருத்தமான 
�ட்டமுட்ற்கடளக ்கட்டபபிடிககி்றார்களா 
என்படத உறுதிபசயவது, உறுபபினர்கடள 
ந்களவி்கள எழுபபுவதற்கு அனுமதிப்பது, 
அவர்கள ந்பசுவதற்கு ந�ரம் ஒதுககுவது, 
மற்றும் ஆடநச்படனககுரிய குறிபபுக்கடள 
்பதிநவடடிலிருந்து நீககுவது மற்றும் 
குடியரசுத்தடலவர உடரககு �னறி 
பதரிவிககும்  தீரமானத்டத முனபமாழிவது 
ஆகியடவ ச்பா�ாய்கரின ்க்டடமயாகும். 
அடவயின விதிமுட்ற்கள மற்றும் விதி்கடள 
உதாசீனப்படுத்தும் அல்லது மீறும் 
உறுபபினர்கடள அடவயிலிருந்து 
பவளிநயற்றும் அதி்காரம் ச்பா�ாய்கருககு 
உண்டு. 

ஒரு திருத்தச்சட்டம் முனபமாழிவதற்கு 
ச்பா�ாய்கரின அனுமதி ப்ப்றப்ப்டநவண்டும். 
அந்த திருத்தச்சட்ட முனவடரடவ 

அனுமதிப்பதா இல்டலயா என்படத 
ச்பா�ாய்கரதான தீரமானிப்பார. மன்றத்தின 
உரிடம்கள, சி்றபபுரிடம்கள மற்றும் 
்கலந்தாயவுக குழு, சி்றபபுக குழு, ஆநலாசடனக 
குழு ந்பான்ற ்பல்நவறு குழுக்கள மற்றும் 
அவற்றின உறுபபினர்கள ஆகிநயாரின 
உரிடம்களின ்பாது்காவலரா்க ச்பா�ாய்கர 
பசயல்்படுவார. சி்றபபுரிடம குறித்த எந்த 
விளக்கமும் நவண்டி ஆயவு பசயயவும், 
விசாரடண �்டத்தவும்  மற்றும் அறிகட்க 
அளிக்கவும் உரிடமககுழுவுககு 
்பரிந்துடரப்பது ச்பா�ாய்கரின மற்ப்றாரு 
முககியமான அதி்காரமாகும். உறுபபினர்கள 
எழுபபும் ந்களவி்கள, அளிககும் ்பதில்்கள, 
விளக்கங்கள, மற்றும் அறிகட்க்கள 
அடனத்தும் ச்பா�ாய்கடர ந�ாககிநய இருக்க 
நவண்டும். 

அடவ ஒழுஙகுப பிரச்சிடன குறித்த 
ந்களவிககு ச்பா�ாய்கநர இறுதி 
முடிபவடுப்பார. அரசடமபபின்படி ச்பா�ாய்கர 
சி்றபபு அந்தஸ்டத ப்பற்றுளளார. அதன மூலம் 
நிதி  முனவடரவு எனறு சான்றளிககும் 
அதி்காரம் ப்பற்்றவர. சி்றபபு நி்கழ்வு்கள, 
அல்லது சில சட்ட �்டவடிகட்க்களில் 
ஈரடவ்களுககும் இட்டநய ்கருத்து நவற்றுடம 
ஏற்்படும் சமயங்களில் �ா்டாளுமன்றத்தின 

்பதவிக்காலம் 5 ஆண்டு்கள - 
மக்களடவயில்  

ஆளும் ்கடசிககு �ம்பிகட்க 
வாககு இருககும் வடர 

ஆளும் ்கடசி

ஆளும் ்கடசியின 
தடலவர பிரதமர

அடமச்சர்கடள பிரதமர 
நதரவு பசயகி்றார

பமாத்த இ்டங்கள = 545

மக்களால் 
நதரந்பதடுக்கப்படந்டாருக்கான 

இ்டங்கள = 543

ப்பரும்்பானடம = 272

ஆஙகிநலா-இந்திய 
சமூ்கத்தில் இருந்து 

இரண்டுஉறுபபினர்கள 
நியமனம் பசயயப்படுவர

மககளவை
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கூடடு கூடடுத்பதா்டருககு மக்களடவயின 
ச்பா�ாய்கர தடலடம தாஙகுவார. 
மக்களடவயின எதிரக்கடசித் தடலவருககு 
அஙகீ்காரம் அளிப்பது குறித்து ச்பா�ாய்கநர 
முடிவு பசயவார. அரசடமபபு 52-வது  
திருத்தச்சட்டத்தின ்படி ஒரு உறுபபினடர 
்கடசித்தாவலின அடிப்பட்டயில் தகுதியிைபபு 
பசயது ஒழுஙகு �்டவடிகட்க எடுககும் 
அதி்காரம் அவருககு உளளது. ச்பா�ாய்கர 
�ா்டாளுமன்றத்தின ஒரு உறுபபினரா்க 
இருந்தாலும் கூ்ட �டுநிடல வகித்து 
மன்றத்தில் வாககு பசலுத்தமாட்டார. 
இருபபினும், விதிவிலக்கா்க எந்த முடிடவயும் 
எட்டாது இருபு்றமும் சரிசமமா்க இருககும்  
சில அரிய சந்தரப்பங்களில் தனது வாகட்க 
பசலுத்துவார. இது முடிவு பசயயும் வாககு 
(casting vote) எனப்படும்

இந்தியாவின 
தடலடமச் சிற்பி்களில் 
ஒருவரும் அதன மக்களாடசி 
அரசடமபபுத் தத்துவத்தின 
உந்து சகதியா்க தி்கழ்ந்தவர 
ஜவஹரலால் ந�ரு, இந்திய 
ச்பா�ாய்கரின அலுவல்கத்டத குறித்து ஒரு 
ப்பாருத்தமான சூழ்நிடலயில் இவவாறு 
கூறுகி்றார,  “ச்பா�ாய்கர மன்றத்தின 
பிரதிநிதியா்க தி்கழ்கி்றார. அவர/அவள 
இந்த மன்றத்தின மாண்பு மற்றும் அதன 
சுதந்திரத்தின பிரதிநிதியா்க விளஙகுகி்றார. 
இந்த மன்றம், �ாடடின சினனமா்க 
விளஙகுவதால் ஒரு குறிபபிட்ட வட்கயில் 
ச்பா�ாய்கர இந்த �ாடடின சுதந்திரம் 
மற்றும் விடுதடலயின சினனமா்க 
தி்கழ்கி்றார. ஆ்கநவ, அது ஒரு 
நமனடமதாஙகிய சுதந்திரமான ்பதவியா்க 
இருக்க நவண்டும். அந்தப்பதவி  எபந்பாதும் 
மி்கத்தி்றடம வாயந்த மற்றும் ்பார்படசமற்்ற 
ஒருவரால் வகிக்கப்ப்டநவண்டும்.“

ஜவஹரலால் ந�ரு

மோநிலஙகளவை
மாநிலங்களடவ எனறு 

அடைக்கப்படுவது, அடனத்து மாநிலங்கள 
மற்றும் ஒனறிய ஆளுட்கககுட்பட்ட 

்பகுதி்களிலிருந்து வரும் 238 
உறுபபினர்கடளயும் மற்றும் 
குடியரசுத்தடலவரால் நியமிக்கப்பட்ட 12 
நியமன உறுபபினர்கடளயும் நசரத்து 
பமாத்தம் 250 உறுபபினர்கடளக ப்காண்்டது. 
மாநிலங்களடவ அல்லது நமலடவ இந்திய 
�ா்டாளுமன்றத்தின இரண்்டாவது ஆடசி 
மன்றம் எனறு அடைக்கப்படுகி்றது.

அபமரிக்காவிலுளள ஆடசிமன்றக 
குழுடவபந்பால மாநிலங்களின உரிடம்கள 
மற்றும் �லன்கடளப ்பாது்காககும் ஒரு 
அடமபபு மாநிலங்களடவ ஆகும். இது 1952 
ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 3 ஆம் நததி 
உருவாக்கப்பட்டது. மாநிலங்களடவ 
உறுபபினர்கள சம்்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின 
சட்டமன்ற உறுபபினர்களால் 
நதரந்பதடுக்கப்படுகி்றார்கள.  
 மாநிலங்களிலிருந்து நதரந்பதடுக்கப்படும் 
உறுபபினர்கள தவிர, இலககியம், அறிவியல், 
்கடல மற்றும் சமூ்க நசடவ ந்பான்ற 
துட்ற்களிலிருந்து பு்கழ் ப்பற்்ற 12 
உறுபபினர்கடள இந்தியக குடியரசுத்தடலவர 
நியமிககி்றார. மக்களடவடயப ந்பால் 
மாநிலங்களடவ ்கடலக்க இயலாது. ஆனால் 
ஒவபவாரு இரண்டு வரு்டத்திற்கும் அதன 
உறுபபினர்களில் மூனறில் ஒரு ்பஙகு 
உறுபபினர்கள தங்களது ்பதவிக்காலத்டத 
நிட்றவு பசயவார்கள. ஒரு உறுபபினரின  
்பதவி ்காலம் ஆறு ஆண்டு்கள  
ஆகும். மாநிலங்களடவ உறுபபினர்கள  
சம்்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின சட்டமன்ற 
உறுபபினர்களால், மாற்்றத்தக்க ஒற்ட்ற வாககு 
மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவப்படி 
நதரந்பதடுக்கப்படுவார்கள.

மோநிலஙகளவையின் சசயல்ோடுகள்

குடியரசுத் துடணத்தடலவர 
மாநிலங்களடவயின அலுவல் வழி 
அடவத்தடலவரா்க இருப்பார. அடவத்தடலவர 
மாநிலங்களடவயின �்டவடிகட்க்களுககு 
தடலடம தாஙகி முட்றப்படுத்துவார.  
்பணம் / நிதி சம்்பந்தமான முனவடரவு்கடளத் 
தவிரத்து, ஏடனய முனவடரவு்கள அடனத்தும் 
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மாநிலங்களடவயில் விவாதிக்கவும், ந்களவி்கள 
ந்கட்கவும், முனவடரவு்கள மற்றும் 
தீரமானங்கடள நிட்றநவற்்றவும் �ட்டமுட்ற்கள 
விதி்களின அடிப்பட்டயில் �ட்டப்பறும்.   
மக்களடவடயப ந்பாலநவ சட்டம் 
இயற்றுதல்தான மாநிலங்களடவயின மி்க 
முககியமான ்பணி்களில் ஒனறு. இதில் 
மக்களடவககு இடணயான அதி்காரத்டத 
மாநிலங்களடவ ப்காண்டுளளது. 

�ோ்டோளுமன்்றம்

250 உறுப்பினரகளுககு 
மிகோமல

மககளவை 552 
உறுப்பினரகளுககு 

மிகோமல

12 நியமனம் 
உறுப்பினரகள்

ஒன்றிய  
ஆளுவகககு 

உட்ட்ட 
்குதிகளிலிருந்து 20 
உறுப்பினரகளுககு 

மிகோமல

மோநில மறறும் ஒன்றிய 
ஆளுவகககுட்ட்ட 

்குதிகளின் 238 
பிரதிநிதிகளுககு  

மிகோமல

மோநிலஙகளின் 530 
பிரதிநிதிகளுககு நமல 

மிகோமல மறறும் இரணடு 
ஆஙகிநலோ-இந்திய  

நியமன உறுப்பினரகளுககு 
மிகோமல

மோநிலஙகளவை மககளவை

ஐககிய அபமரிக்க �ாடடில் மாநிலக 
குழுவின உறுபபினர்கள பசனட்டர்கள எனறு 
அடைக்கப்படுகி்றார்கள. அஙகு மாநிலத்தின 
்பரப்பளவு மற்றும் மக்களபதாட்க 
ஆகியவற்ட்ற ப்பாருட்படுத்தாது ஒவபவாரு 
மாநிலத்திற்கும் சமமான அளவில் 
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படுகி்றது. ஆனால் 
இந்தியாவில் மாநிலங்களடவயில் 
பிரதிநிதித்துவம் அந்தந்த மாநிலங்களின 
மக்களபதாட்க அடிப்பட்டயில் 
அடமந்துளளது.

யோர மோநிலஙகவளவை   உறுப்பினரோகலோம்?

  இந்திய �ாடடின குடிம்கனா்க 
இருக்கநவண்டும். 

  30 வ ய து க கு ட ்ப ட ்ட வ ர ா ்க 
இருக்கககூ்டாது.

  மக்கள பிரதிநிதித்துவ சட்டம்  
1951-இன கீழ் மாநிலங்களடவவுககு 
நதரந்பதடுக்கப்ப்ட விரும்பும் ஒரு �்பர 
அந்த மாநிலத்தின �ா்டாளுமன்ற 
பதாகுதியில் ஒரு வாக்காளரா்க 
இருக்கநவண்டும்.

  மக்கள பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின 
மூன்றாவது பிரிவிடன மக்கள 
பிரதிநிதித்துவ (திருத்த)சட்டம், 2003 
திருத்தியது.

இதன மூலம் மாநிலங்களடவககு ந்பாடடியிடும் 
ஒருவர எந்த மாநிலத்திலிருந்து 
நதரந்பதடுக்கப்படுகின்றாநரா, அந்த 
மாநிலத்தில் வசிப்பவரா்க இருக்கநவண்டும் 
என்ற நி்பந்தடன விலககிகப்காளளப்பட்டது.
�ன்றி :  https://rajyasabha.nic.in/ rsnew/

practiceprocedure/book1.asp
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உதாரணமா்க, மி்க அதி்க 
மக்களபதாட்கடயக ப்காண்்ட உத்திரபபிரநதச 
மாநிலம் மாநிலங்களடவககு 31 
உறுபபினர்கடள நதரவு பசயகி்றது. அநத 
சமயம், மி்கககுட்றந்த மக்களபதாட்கடயக 
ப்காண்்ட சிககிம் மாநிலம் மாநிலங்களடவககு 
ஒரு உறுபபினடரத்தான நதரந்பதடுககி்றது. 
மாநிலங்களடவககு தமிழ்�ாடு 18 
உறுபபினர்கடளத் நதரந்பதடுககி்றது. 
ஒ வ ப வ ா ரு  ம ா நி ல த் தி லி ரு ந் து ம் 
ந த ர ந் ப த டு க ்க ப ்ப ்ட  ந வ ண் டி ய 
உறுபபினர்களின எண்ணிகட்க அரசடமபபின 

�ான்காவது ்படடியலில் இ்டம்ப்பற்றிருககி்றது. 
மாநிலங்களடவ உறுபபினர்களின 
்பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டு்கள. அதன 
பினனர அவர்கள மீண்டும் 
நதரந்பதடுக்கப்ப்டலாம். �ா்டாளுமன்றத்தின 
நிரந்தரஅடவ எனறு மாநிலங்களடவ 
அடைக்கப்படுகி்றது. அது எபந்பாதும் 
முழுடமயா்க ்கடலக்கப்படுவதில்டல. 
மாநிலங்களடவ உறுபபினர்களுககு 
வைங்கப்படும் சில முககியமான 
சி்றபபுரிடம்கள மற்றும் சட்ட விலக்களிபபு்கள 
பினவருமாறு:

சசயல்ோடு  

சிந்திககவும் – இவைககவும் –்கிரவும்

தவலப்பு :  எந்த அடவ அதி்காரமிக்க அடவயா்க உளளது, மக்களடவயா அல்லது 
மாநிலங்களடவயா?

்ணி :  மாணவர்கள சற்று ந�ரம் தனியா்க சிந்திக்கவும்.  பினபு, தங்கள இடணயு்டன 
விவாதித்து, இருவரது ்கருத்டதயும் ஒபபி்டவும் அதன பின வகுபபில் விவாதிக்கவும்.

முழு வகுபபுநம சி்றப்பான முட்றயில் முழுடமயான விவாதத்தில் ்பஙந்கற்கும் வட்கயில் 
மாணவர்கடள தயார்படுத்தவும்.

�ோ்டோளுமன்்ற உறுப்பினரகளுககோன அதிகோரஙகளும் சி்றப்புரிவமகளும்
1.  �ா்டாளுமன்றத்தில் ந்பச்சுரிடம மற்றும் �ா்டாளுமன்றத்தில் அல்லது எந்த ஒரு குழுவிலும் 

அவர  பதரிவித்த ்கருத்துக்கள அல்லது அளித்த வாககு்கள குறித்து எந்த நீதிமன்றத்திலும் 
சட்ட �்டவடிகட்க்கள பதா்டருவதற்கு எதிரான ்பாது்காபபு.

2.  ஈரடவ்களிலுமிருந்து அதி்காரபூரவமா்க பவளியி்டப்படும் எந்த ஒரு அறிகட்க, ்கடடுடர, 
வாககு்கள அல்லது �்டவடிகட்க்கடள பிரசுரிப்பதற்கு எதிரா்க சட்ட �்டவடிகட்க்கள எந்த 
நீதிமன்றத்திலும் பதா்டருவதற்கு எதிரான ்பாது்காபபு.

3.  �ா்டாளுமன்ற �்டவடிகட்க்கள ்பற்றி விசாரடண �்டத்துவதற்கு நீதி மன்றத்திற்கு தட்ட 
விதிக்கப்படடுளளது.

4.  ஈரடவ்களில் எந்த ஒரு அடவ �்டவடிகட்க்களின உண்டமயான எந்த ஒரு  
அறிகட்கடயயும் பசயதித்தாள்களில் பிரசுரிககும் உரிடமககு எதிரான சட்ட விலக்களிபபு, 
பிரசுரம் தவ்றான ந�ாகந்காடு பிரசுரிக்கப்பட்டதா்க இருந்தாபலாழிய,  அதற்ப்கதிரான 
நீதிமன்ற சட்ட �்டவடிகட்க்களுககு எதிரான ்பாது்காபபு.

5.  �ா்டாளுமன்றக கூட்டத்பதா்டர �ட்டப்பற்றுகப்காண்டிருககும் ந்பாதும், கூட்டத்பதா்டர 
பதா்டஙகுவதற்கு �ாற்்பது �ாட்களுககு முனபும், மற்றும் கூட்டத்பதா்டர முடிந்து �ாற்்பது 
�ாட்கள வடரயிலும் உரிடமயியல் வைககு்களின கீழ் ஒரு உறுபபினடர ட்கது பசயயப்ப்டாமல் 
இருககும் சுதந்திரம்.

6.  �ா்டாளுமன்ற வளா்கத்தினுள ஒரு உறுபபினரமீது சட்ட �்டவடிகட்க அறிகட்க அளிப்பது 
அல்லது ட்கது ஆகியவற்றிலிருந்து விதிவிலககு.

ஆதோரம்: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf
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2.2  �ோ்டோளுமன்்றம்: மககளவை, 
மோநிலஙகளவை

மககளவையின் அதிகோரஙகள்   
1.  மக்களடவ மி்கவும் சகதி வாயந்ததாகும். 

இது �ாடடின அரசியல், சமூ்கம் மற்றும் 
ப்பாருளாதார நிடலடயப பிரதி்பலிககி்றது. 
மி்க உயரிய ப்பாறுபட்ப ப்காண்டுளள 
அடமபபு  நமலும் �ாடடின ஒடடுபமாத்த 
மக்களின பிரதிநிதியா்கவும் �ட்டமுட்றயில் 
தி்கழ்கி்றது.

2.  மக்களால் ந�ரடியா்கத் நதரந்பதடுக்கப்பட்ட 
உறுபபினர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இதன 
உறுபபினர்கள மக்களின ்பல்நவறு 
விருப்பங்களின பிரதிநிதியா்க 
தி்கழ்கி்றார்கள. ஆ்கநவ இது மக்களாடசி 
அடமபபின மி்க உயரிய இ்டத்தில் உளளது. 
இஙகிருந்துதான �ாடடின ப்காளட்க்கள, 
திட்டங்கள மற்றும் சட்டங்கள 
உருவாகின்றன

3.  ஒனறியப ்படடியல் மற்றும் ப்பாதுப 
்படடியலில் உளள விசயங்கள குறித்த 
சட்டங்கடள மக்களடவ நிட்றநவற்றுகி்றது. 
நமலும் மக்களடவ புதிய சட்டங்கடள 
இயற்்றவும் �ட்டமுட்றயிலுளள சட்டத்டத 
நீக்க அல்லது அடதத் திருத்தவும் முடியும். 
்பணம் சாரந்த முனவடரவு்களின  மீது 
மக்களடவககு மடடுநம முழுடமயான  
அதி்காரம் உளளது.

4.  மக்களடவவின சி்றபபு அதி்காரம் 
எனனபவன்றால், நிதிநிடல அறிகட்க 
அல்லது ்பணம் சம்்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு 
சட்டத்டதயும் அது நிட்றநவற்றினால், அடத 
மாநிலங்களடவ நிரா்கரிக்க முடியாது. 
ஆனால் மாநிலங்களடவ அந்த சட்டத்டத 14 
�ாட்களுககு மடடும் ்காலதாமதப்படுத்த 
முடியும். நமலும் அந்த சட்டத்தில்  
மாநிலங்களடவ ஏதாவது மாற்்றம் 
பசயவதற்கு ஆநலாசடன கூறினால் அடத 
ஏற்றுகப்காளளநவா நிரா்கரிக்கநவா  
மக்களடவயிககு உரிடம உண்டு.

5.  �ாடடின ப்பாருளாதாரம் மக்கள 
்கடடுப்பாடடில் இருப்படத பவளிப்பட்டயா்க 
பதரிவிககும் வட்கயில் அடமயும் நிதிநிடல 
அறிகட்க மற்றும் நிதி அறிகட்கடய தயார 
பசயவதும் சமரபபிப்பதும் மக்களடவயின 
சி்றபபுரிடம்களில் ஒனறு ஆகும்.

6.  ந்களவி்கள, மற்றும் துடணகந்களவி்கள 
எழுபபுதல், முனவடரவு நிட்றநவற்்றம், 
மற்றும் �ம்பிகட்கயில்லா தீரமானங்கள 
ஆகியவற்றின மூலம் ஆடசித்துட்றடய 
மக்களடவ ்கடடுப்படுத்துகி்றது.

7.  அரசடமபட்ப திருத்தி அடமக்கவும், 
அவசர்கால நிடல பிர்க்டனத்டத 
பவளியி்டவும் மக்களடவ அதி்காரம் 
ப்பற்றுளளது.

8.  இந்திய �ாடடின குடியரசுத்தடலவர மற்றும் 
குடியரசுத் துடணத்தடலவர ஆகிநயாடர 
நதரந்பதடுககும் ்பணியில் மக்களடவ 
முககிய ்பங்காற்றுகி்றது.

9.  மக்களடவ, புதிய குழுக்கள மற்றும் 
ஆடணயங்கடள அடமககும் அதி்காரத்டத 
ப்பற்்றது. நமலும் அவற்றின  
அறிகட்க்கடள விவாதிப்பதற்கு ஏதுவா்க  
�ா்டாளுமன்றத்தின முன சமரபிக்கவும், 
அவவறிகட்க்கடள அமல்்படுத்துவது 
பதா்டர்பா்க ்பரிசீலிக்கவும் மக்களடவககு 
அதி்காரம் உண்டு.

10.  மக்களடவ ப்பரும்்பானடம ஆதரடவ 
ப்காண்டிருககும் பிரதமர மற்றும் 
அடமச்சரடவ ஆகிநயாடர ்கடடுப்பாடடில் 
டவத்திருககும். ஒரு நவடள பிரதமர 
மக்களடவயின �ம்பிகட்கடய இைந்தால், 
பமாத்த அரசும் பவளிநய்ற ந�ரிடும் 
மற்றும் புதிய நதரதல்்கடள சந்திக்க 
நவண்டும்.

மோநிலஙகளவையின் அதிகோரஙகள்
மக்களடவயு்டன ஒபபிடும்ந்பாது, 

அரசடமபபின்படி மாநிலங்களடவயின 
அதி்காரத்டத மூனறு வட்கயா்கப பிரிக்கலாம்.

1.  மக்களடவயும் மாநிலங்களடவயும் சம 
அளவில் அதி்காரம் உளள இ்டங்கள
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2.  மாநிலங்களடவயும் மக்களடவயும் சமமற்்ற 
அதி்காரம் ப்காண்டுளள இ்டங்கள

3.  மாநிலங்களடவயின சி்றபபு அதி்காரங்கள 
இடவ மக்களடவயு்டன ்பகிரந்து 
ப்காளளப்ப்டாதடவ

மோநிலஙகளவையும் மககளவையும் சம 
நிவலயில உள்ள இ்டஙகள்

கீழ்க்கண்்ட அடிப்பட்டயில் 
மாநிலங்களடவயின அதி்காரமும், 
மக்களடவயின அதி்காரமும் சம அளவில் 
உளளன.

1.  முனவடரவு்கள மற்றும் திருத்தச்சட்டங்கடள 
நிட்றநவற்றுதல்.

2.  இந்திய அரசின பதாகுபபு நிதியில் இருந்து 
பசயயப்படும் பசலவினங்கள பதா்டர்பான 
முனவடரவு்கடள அறிமு்கப்படுத்துதல் 
மற்றும் நிட்றநவற்றுதல்.

3.  குடியரசுத்தடலவர மற்றும் 
து ட ண க கு டி ய ர சு த் த ட ல வ ட ர 
நதரந்பதடுத்தல் மற்றும் ்பதவி நீக்க 
�ட்டமுட்றயில் ்பஙந்கற்்றல்.

4.  துடணக குடியரசுத்தடலவரின ்பதவி நீக்க 
தீரமானத்டத மாநிலங்களடவநய துவக்க 
முடியும். ஒரு சி்றபபு ப்பரும்்பானடமயின 
மூலம்  துடணக குடியரசுத்தடலவடர 
மாநிலங்களடவ ்பதவி நீக்கம் பசயகி்றது. 
அடத சாதாரண ப்பரும்்பானடம மூலம் 
மக்களடவ ஏற்றுகப்காளகி்றது. 

5.  உச்ச நீதிமன்ற தடலடம நீதி்பதி, உச்ச 
நீதிமன்ற மற்றும் உயரநீதிமன்ற நீதி்பதி்கள, 
தடலடம நதரதல் ஆடணயர மற்றும் 
இந்தியாவின தடலடமத் தணிகட்கக 
்கணக்காயர ஆகிநயாடர ்பதவி  
நீக்கம் பசயயும் ்பரிந்துடரடய 
குடியரசுத்தடலவருககு அனுபபுதல்.

6.  குடியரசுத்தடலவரின அவசர சட்டங்களுககு 
ஒபபுதல் அளித்தல்.

7.  குடியரசுத்தடலவரின மூனறு விதமான 
அவசரநிடலப பிர்க்டனங்களுககு ஒபபுதல் 
வைஙகுதல்.

8.  பிரதமர உட்ப்ட அடமச்சர்கடள நதரவு 
பசயதல். இந்திய அரசடமபபின்படி பிரதமர 
மற்றும் அடமச்சர்கள இரண்டு அடவ்களில்  
ஏநதனும் ஒனறில் உறுபபினரா்க இருத்தல் 
நவண்டும். அவர்கள எந்த அடவயிலிருந்து 
நதரந்பதடுக்கப்படடிருந்தாலும் அவர்கள 
மக்களடவககு மடடுநம ப்பாறுப்பானவர்கள 
ஆவர.

9.  நிதிககுழு ஒனறிய அரசுப ்பணியாளர 
நதரவாடணயம் மற்றும் மத்திய தடலடமக 
்கணககுத் தணிகட்கயாளர ந்பான்ற 
அடமபபு்கள அளிககும் அறிகட்க்கடள 
்பரிசீலித்தல்.

10.  உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒனறிய அரசுப 
்பணியாளர  நதரவாடணயத்தின அதி்காரம் 
வரம்ட்ப அதி்கப்படுத்துதல்.

மககளவையு்டனோன சமமற்ற நிவல

1.  நிதி முனவடரவானது மக்களடவயில் 
மடடுநம அறிமு்கப்படுத்த இயலும், 
மாநிலங்களடவயில் அல்ல.

2.  மாநிலங்களடவ நிதி  முனவடரவில்  
திருத்தம் பசயயநவா அடத நிரா்கரிக்கநவா 
இயலாது. அம்முனவடரடவ 14 
�ாட்களுககுள மாநிலங்களடவ தன 
்பரிந்துடரயு்டநனா அல்லது ்பரிந்துடர 
ஏதுமினறிநயா மக்களடவககு திருபபி 
அனுப்ப நவண்டும்.

3.  மாநிலங்களடவயின ்பரிந்துடர்கடள 
மக்களடவ ஏற்்கலாம் அல்லது 
நிரா்கரிக்கலாம். எதுவா்க இருபபினும் 
முனவடரவு ஈரடவ்களிலும் 
நிட்றநவறியதா்கநவ ்கருதப்படும்.

4.   ஒரு நிதி முனவடரவு சட்ட உறுபபு 110-இல் 
கூ்றப்படடுளள விவரங்கள பதா்டர்பா்க 
இல்லாதிருபபினும் அது மக்களடவயில் 
மடடுநம அறிமு்கப்படுத்த முடியும். ஆனால் 
அடத நிட்றநவற்றுவதில் ஈரடவ்களுககுநம 
சமமான அதி்காரம் உளளது.

5.  ஒரு முனவடரவு, ்பண முனவடரவு எனறு 
தீரமானிககும் அதி்காரம் மக்களடவ 
ச்பா�ாய்கருகந்க உளளது.
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6.  ஈரடவ்களின கூடடு கூட்டத்திற்கு 
மக்களடவ ச்பா�ாய்கநர தடலடம 
தாஙகுகி்றார .

7.  ப்பாதுவா்க, கூடடுக கூட்டங்களின 
வாகப்கடுபபில் மக்களடவயின 
நிடலப்பாந்ட பவற்றி ப்பறும். ஏபனனில் 
அது மாநிலங்களடவடய வி்ட அதி்க 
உறுபபினர்கடள ப்காண்டுளளது. 
ஈரடவ்களிலும் ஆளும் ்கடசி 
உறுபபினர்களின எண்ணிகட்க 
ஒடடுபமாத்த எதிர ்கடசி உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கடய வி்ட குட்றவா்க இருககும் 
சமயத்தில் மடடுநம ஆளும் ்கடசியின 
தீரமானம் பவற்றி ப்ப்றாது. 

8.  மாநிலங்களடவ நிதிநிடல அறிகட்க 
திட்டத்தின மீது விவாதம் �்டத்தலாம். 
ஆனால் அதற்்கான வாகப்கடுபபில் ்பஙகு 
ப்ப்ற முடியாது. இது மக்களடவககு மடடுநம  
உளள சி்றபபு உரிடமயாகும்.

9.  அமலில் உளள நதசிய அவசர நிடலடய 
நீககும் தீரமானம் மக்களடவயில்  
மடடுநம அறிமு்கப்படுத்தப்படடு 
ஏற்றுகப்காளளப்படும்.

10.  எந்த ஒரு அடமச்சருககு எதிரா்கவும் 
�ம்பிகட்கயில்லா தீரமானத்டத 
மாநிலங்களடவ நமற்ப்காளள முடியாது. 
ஏபனனில் அடமச்சர்கள குழுவா்கவும், 
தனிப்பட்ட முட்றயிலும் மக்களடவகந்க 
ப்பாறுப்பானவர்கள. ஆனால் 
மாநிலங்களடவ அரசின, ப்காளட்க்கள 
மற்றும் பசயல்்பாடு்கடள விமரசிக்க 
முடியும்.

மோநிலஙகளவையின் சி்றப்பு 
அதிகோரஙகள்

கூட்டாடசி தத்துவ அடிப்பட்டயில் 
மாநிலங்களடவ இரணடு பிரத்நய்கமான 
தனித்துவமான அதி்காரங்கடள ப்பற்றுளளது. 

1.  உறுபபு 249-இன்படி மாநிலங்களடவ மாநில 
்படடியலில் குறிபபி்டப்படடிருககும் 
அதி்காரங்களில் �ா்டாளுமன்றம் சட்டம் 
இயற்்ற அதி்காரமளிக்க முடியும்.

2.  உறுபபு 312-இன்படி மாநில மற்றும் மத்திய 
அரசுககு ப்பாதுவான அடனத்து இந்தியத் 
நதரவாடணயத்டத உருவாக்க 
�ா்டாளுமன்றத்துககு அதி்காரமளிக்க 
முடியும்.

நமற்்கண்்ட ஆயவின மூலம் இந்திய 
நமலடவயானது (மாநிலங்களடவ) 
ஆஙகிநலய �ா்டாளுமன்ற அடமபபில் உளள 
நமலடவ (பிரபுக்கள சட்ப) ந்பால 
அதி்காரமற்று இல்லாமலும், அபமரிக்க 
நமலடவ (பசனட) ந்பால் மிகுந்த அதி்கார 
முட்டயதா்கவும் இல்லாமல் இருப்பதா்க 
புலனாகி்றது. மாநிலங்களடவயானது, நிதி 
விவ்காரங்கள மற்றும் அடமச்சர்கள மீதான 
்கடடுப்பாடு தவிர மற்்ற எல்லா தளங்களிலும் 
கிட்டத்தட்ட மக்களடவககு நி்கரான 
அதி்காரத்டதநய ப்பற்றுளளது.

மக்களடவயு்டன ஒபபிடும்ந்பாது, 
மாநிலங்களடவககு குட்றவான அதி்காரம் 
ப்காடுக்கப்படடிருந்தாலும் கீழ்க்கண்்ட 
விவ்காரங்களில் இதன ்பயன அவசியமாகி்றது.

1.  அவசரமா்கவும், குட்ற்பாடு்களு்டனும், 
்கவனமினறியும் மக்களடவயால் 
ஏற்றுகப்காளளப்படடு அனுப்பப்படும் சட்ட 
முனவடரவு்கடள திருபபி அனுப்பவும் 
அவற்றில் திருத்தங்கடள நமற்ப்காளளவும்  
மாநிலங்களடவ பசயகி்றது.

2.  ந�ரடியா்க நதரதடலச் சந்திக்கமுடியாத 
பு்கழ்ப்பற்்ற நிபுணர்கள, ்கடல, இலககிய 
வல்லுனர்கள மற்றும் விஞஞானி்களுககு 
இந்த அடவ பிரதிநிதித்துவம் அளிககி்றது. 
நமலும், குடியரசுத்தடலவர இது ந்பான்ற 12  
�்பர்கடள இந்த அடவயின உறுபபினரா்க 
நியமிககி்றார.

3.  கூட்டாடசித் தத்துவத்தின அடிப்பட்டயான 
மாநிலங்களின உரிடம்கடள ்பாது்காககும் 
்காவலனா்க மத்திய அரசின அதி்கார  
தடலயீடு்கடளத் தடுககி்றது.
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2.3 சட்டம் இயறறும் �வ்டமுவ்றகள் 
இந்திய �ா்டாளுமன்றத்தில் சட்டம் 

இயற்றும் �ட்டமுட்ற்கள அதன மக்களாடசித் 
தத்துவத்தின �ம்்ப்கத்தனடமடய 
பவளிப்படுத்துவதா்க அடமந்துளளது. சட்டம் 
இயற்றும் �்டவடிகட்க்களில் எதிரக்கடசி்களின 
்பஙகு மி்க இனறியடமயாததா்க அடமகி்றது. 
மக்களாடசி அடமபபிடன  
முட்றப்படுத்துவதில், ஒரு சட்ட முனவடரவு 
மற்றும் அதன மீது தங்கள ்கருத்து்கடள 
எதிபராலிப்பதன மூலம் எதிரக்கடசி்கள மி்க 
மி்க முககிய ்பங்களிககின்றன. மாநிலங்கள 
மற்றும் மக்களின �லடன ந்பணும் ப்பாருடடு 
சமூ்கம், அரசியல் மற்றும் ப்பாருளாதாரம் 
ஆகியவற்ட்ற முட்றப்படுத்தி வழி்காடடும் 
சகதியா்க சட்டங்கள விளஙகுகின்றன. 
்பரிசீலடனக்கா்க �ா்டாளுமன்றத்தில் "சட்ட 
முனவடரவா்க” (சட்ட முனவடரவு) சட்டங்கள 
முனபமாழியப்படுகின்றன.

சட்ட முனவடரடவ அரசடமபபிற்கு 
உட்படடு முழுடமயா்க அறிந்து ப்காளளும் 
ப்பாருடடு ஒரு முழுடமயான விவாதம் 
�ா்டாளுமன்றத்தில் �ட்டப்பறும். அந்த சட்ட 

�ா்டாளுமன்றத்தின அலுவல் பமாழியா்க 
இந்தியும் ஆஙகிலமும் இருககும் என 
அரசடமபபின உறுபபு 120 கூறுகி்றது. 
இவவாறிருந்தாலும், �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர எவநரனும் இந்தி மற்றும் 
ஆஙகிலம் பதரியாதவரா்க இருபபின, அவர 
தனது தாய பமாழியில் உடரயாற்்ற 
அடவத்தடலவர அனுமதிக்கலாம் எனறும் 
இவவுறுபபு நமலும் கூறுகி்றது.

உறுப்பு 120 முனவடரவு �ா்டாளுமன்றத்தால் 
ஏற்றுகப்காளளப்படடு குடியரசுத்தடலவரின 
ஒபபுதல் அளிக்கப்பட்ட பி்றகு சட்டமா்க 
இயற்்றப்படும். அரசடமபபு �ட்டமுட்ற்களின 
அடிப்பட்டயில் புதிய சட்டங்கடள 
இ ய ற் று வ து ம்  � ட ்ட மு ட ்ற யி லு ள ள 
ச ட ்ட ங ்க ளி ல்  தி ரு த் த ங ்க ட ள 
ப்காண்டுவருவதும் �ா்டாளுமன்றத்தின 
தடலயாய ்க்டடமயாகும். இந்திய 
�ா்டாளுமன்றம் இரு வட்கயான 
முனவடரவு்கடள நிட்றநவற்றுகி்றது அடவ:

1. நிதி முனவடரவு
2.  நிதிசாரா முனவடரவு அல்லது 

சாதாரண அல்லது ப்பாது முனவடரவு

ஒரு சாதாரண சட்ட முனவடரவு ஒரு 
சட்டமா்க இயற்்றப்படுவதற்கு முன ்பல்நவறு 
நிடல்கடள ்க்டந்து வர நவண்டும். சாதாரண 
முனவடரவு்கடள நிட்றநவற்றுவதற்்கான 
�ட்டமுட்ற்கடள இரு நவறு ்பகுபபு்களா்க 
அரசடமபபு வகுத்துளளது. 

இவைகள் பினைருமாறு: ஒரு சாதாரண சட்ட 
முனவடரவு பினவரும் நிடல்கடளக ்க்டந்து 
இரண்டு அடவ்களிலும் விவாதிக்கப்படடு, 
ஆநலாசடன்கள வைங்கப்படடு ஒபபுதடலப 
ப்பற்றிருக்கநவண்டும்.

1.  “முதல் நிடலயில் சட்ட முனவடரவானது 
ஏதாவது ஒரு அடவயில் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படுகி்றது. அஙகு சட்ட 
முனவடரவு வாசிக்கப்படுகி்றது. 
ப ்ப ரு ம் ்ப ா ல ா ன  மு ன வ ட ர வு ்க ள 
சம்்பந்தப்பட்ட அடமச்சர்களால் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும். அந்த முனவடரவு 
குறிபபிட்ட பதாழில் துட்ற சாரந்த பதாழில் 
நுட்ப வல்லுனர்களால் முனவடரவு 
பசயயப்படடு அடமச்சரடவ ஒபபுதல் 
ப்ப்றநவண்டும். எந்த ஒரு �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினரும் “தனி �்பர முனவடரடவ’” 
அறிமு்கப்படுத்தலாம். அவவாறு 
அறிமு்கப்படுத்த மக்களடவ 
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அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட சங்கங்களின ்கருத்துக்கடள 
அறிந்து ப்காளளும் வட்கயில் மாநில 
அரசிதழ்்களில் பவளியி்டச்பசால்லி மாநில 
அரசு்கடளக ந்கடடுகப்காளளுவார.  
அவவாறு ப்ப்றப்பட்ட ்கருத்துக்கள 
உறுபபினர்களிட்டநய சுற்றுககு வி்டப்படும்.

குழு நிவல

முனவடரவு நதரவுககுழுவுககு 
்பரிந்துடரக்கப்பட்டால், அடவயின ச்பா�ாய்கர 
அல்லது அடவத்தடலவர அந்தக குழுவின 
ஒரு உறுபபினடரயும் மற்றும் தடலவடரயும் 
நியமிப்பார. அககுழு அந்த முனவடரடவ 
்பரிசீலித்து அடவககு தனது அறிகட்கடய 
சமரபபிககும்.

அறிகவக நிவல

அறிகட்க நிடல என்பது மி்க 
முககியமான ஒரு நிடலயாகும். அதில்தான, 
அந்த முனவடரவின உடகூறு்கள 
ஒவபவானறும் விவாதத்துககு 
உட்படுத்தப்படும். இந்த நிடலயில் அந்த 

சசயல்ோடு – சசயலைழிப்்்டம்

ஒவசைோரு சட்ட முன்ைவரவும் 
கீழகண்ட நிவலகவள க்டகக 
நைணடும்.

முதல ைோசிப்பு

இரண்டோம் ைோசிப்பு

குழுநிவல

அறிகவக நிவல

மூன்்றோைது ைோசிப்பு

ச்பா�ாய்கருகந்கா அல்லது மாநிலங்களடவ 
தடலவருகந்கா ஒரு மாதம் முனந்ப பதரிவிக்க 
நவண்டும். அதன பி்றகு தனி�்பர 
முனவடரடவ சமரபபிககும் �ாள 
குறிக்கப்படடு �ா்டாளுமன்ற அடவயில் அது 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும். ப்பாதுவா்க வடரவு 
நிடலயிலுளள முனவடரவு்களின மீது 
விவாதம் எதுவும் நி்கழ்த்தப்படுவதில்டல 
ஏபனன்றால் அது ஒரு அலுவல் சாரந்த 
�்டவடிகட்கயாகும்.

2.  முனவடரவு சமரபபிக்கப்பட்ட பி்றகு இந்திய 
அரசிதழில் பிரசுரிக்கப்படும். ச்பா�ாய்கர 
அல்லது அடவத்தடலவர முதல் வாசிபபுககு 
முனனநர சில முனவடரவு்கடள அரசிதழில் 
பவளியி்ட அனுமதிக்கலாம். அபந்பாது அந்த 
முனவடரடவ சமரபபிப்பதற்கு எந்த  
தீரமானமும் நதடவயில்டல.

3.  முனவடரவின முதல் வாசிபபு �ட்டப்பற்்ற 
இரண்டு �ாள ்கால இட்டநவடளககு பி்றகு 
இரண்்டாவது வாசிபபு �ட்டப்பறும். அந்த 
நிடலயில் கீழ்்கண்்ட �ானகு 
�ட்டமுட்ற்களில் ஏதாவது ஒனறு 
பின்பற்்றப்படும்.

  அந்த முனவடரவு மன்றத்தின 
்பரிசீலடனக்கா்க உ்டனடியா்க 
எடுத்துகப்காளளப்ப்டலாம்.

  அது �ா்டாளுமன்ற நதரவுககுழுவிற்கு 
அனுபபி டவக்கப்ப்டலாம்.

  அது ஈரடவ்களும் இடணந்த 
நதரவுககுழுவிற்கு அனுபபி 
டவக்கப்ப்டலாம் அல்லது

  ப்பாதுமக்கள ்கருத்து்கடள அறிந்து 
ப்காளளுவதற்்கா்க சுற்றுககு வி்டப்ப்டலாம். 
முனவடரவு்கடள ்பரிசீலடனககு 
ந�ரடியா்க எடுத்துகப்காளளுவது மி்க 
அரிதா்கநவ நி்கழும்

முனவடரவு சுற்றுககு வி்டப்பட்டால் (4-
வது வழிமுட்றப்படி) அடவயின சம்்பந்தப்பட்ட 
பசயலர உளளாடசி அடமபபுக்கள மற்றும் 
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அறிகட்க அசல் முனவடரவு மற்றும் 
நதரவுக்கமிடடி அறிகட்கயு்டன இடணத்து 
சுற்றுககு வி்டப்படும். அறிகட்க நிடல என்பது 
அந்த முனவடரவுககு இறுதி வடிவம் 
ப்காடுப்பது. பி்றகு அந்த முனவடரவு 
மூன்றாவது வாசிபபுககு சமரபபிக்கப்படும். 
முனவடரவு ப்பரும்்பானடம வாககு்கள 
ப்பற்று நிட்றநவற்்றப்படும். மூன்றாவது 
வாசிபபு என்பது �ா்டாளுமன்றத்தின 
முட்றயான ஒபபுதல் ப்பறுவதற்்கானதாகும்.

 மூன்றாவது வாசிபபுககுப பி்றகு 
ஏதாவது ஒரு அடவயில் அந்த முனவடரவு 
ஏற்றுகப்காளளப்பட்ட பி்றகு, அடுத்த அடவககு 
அது மாற்்றப்படடு அஙகு நமற்்கண்்ட அடனத்து 
நிடல்கடளயும் ்க்டந்து பசல்லும். அடுத்த 
அடவ அந்த முனவடரடவ அப்படிநய 
மாற்்றமினறி ஏற்றுகப்காளளலாம். அடனத்து 
நிடல்கடளயும் ்க்டந்த நிடலயில் 
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுக்கா்க அது 
அனுபபி  டவக்கப்படும்.

அந்த முனவடரவு முதலில் 
சமரபபிக்கப்படடு அடவயில் நிட்றநவற்்றப்பட்ட 
பி்றகும் அடுத்த அடவயில் அது 
நிரா்கரிக்கப்ப்டலாம். மா்றா்க முதல் 
அடவயினால் ஏற்றுகப்காளளப்ப்டாத 
மாற்்றங்கடள அறிமு்கம் பசயயலாம் அல்லது 
ஆறு மாத ்காலத்திற்கு திருபபி  
அனுப்பாமல் நிறுத்தி டவத்துகப்காளளலாம். 
அம்மாதிரியான சந்தரப்பங்களில் 
ஈரடவ்களுககுமிட்டநய அரசியல் சாசனம் 
மு்டக்கப்ப்டலாம். அபந்பாது ச்பா�ாய்கர 
அல்லது அவர இல்லாத ்காலங்களில் துடண 
ச்பா�ாய்கர ஈரடவ்களின கூடடு கூட்டங்களுககு 
தடலடம ஏற்று �்டத்துவார. இந்த  
மு்டக்கம் ப்பரும்்பானடமயான வாககு்களால் 
நிட்றநவற்்றப்படடு, குடியரசுத்தடலவரின 
ஒபபுதலுக்கா்க அனுபபிடவக்கப்படும். 
முனவடரவுககு குடியரசுத்தடலவர ஒபபுதல் 
அளித்தால் அது சட்டமாக்கப்படடுவிடும். 
ஆனால் குடியரசுத்தடலவர அடத மறு  
்பரிசீலடனக்கா்க திருபபி அனுபபி டவக்கலாம். 

அந்த முனவடரவு மாற்்றம் பசயயப்ப்டாமல் 
அல்லது மாற்்றம் பசயயப்படடு  
திரும்்பவும் குடியரசுத்தடலவருககு அனுபபி 
டவக்கப்படுநமயானால் குடியரசுத்தடலவர 
அவரது ஒபபுதடல அளித்நத ஆ்க நவண்டும். 
இவவா்றான சிக்கல் நிட்றந்த ்காலம் அதி்கம் 
பிடிககும் வழிமுட்ற்கள, அவசர நிடலயிலும் 
குட்ற்பாடு்களு்டனும், சட்டம் இயற்்றப்படுவடத 
தடுககும் ந�ாக்கத்நதாடு பின்பற்்றப்படுகி்றது.

தனி�்ர சட்ட முன்ைவரவு

அடமச்சர அல்லாத உறுபபினர்கள 
தாக்கல் பசயயும் சட்ட முனவடரவு தனி�்பர 
முனவடரவு எனறு அடைக்கப்படுகி்றது. 
�ா்டாளுமன்றத்தில்  ஆளுங்கடசி மற்றும் எதிர 
்கடசி்கடளச் நசரந்த எவரும் தனி�்பர சட்ட 
முனவடரவு ப்காண்டு வரலாம். தனி�்பர சட்ட 
முனவடரவு என்பது அடமச்சரடவயிநலா 
நிரவா்கத்திநலா உறுபபினரா்க இல்லாத 
�ா்டாளுமன்ற உறுபபினர ஒருவரால் 
முனபமாழியப்படுவது ஆகும். தனி�்பர சட்ட 
முனவடரவு  மீதான விவாதம் ஒரு வாரம் 
விடடு ஒரு வாரம் பவளளிக கிைடம்களில் 
பிற்்ப்கல் 2 மணி முதல் 6 மணி வடர 
�ட்டப்பறும்.

இந்த சட்ட முனவடரவு ப்காண்டு வர 
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பா்கநவ முனஅறிவிபபு 
தர நவண்டும். தனி�்பர முனவடரவு்கள 
நிரா்கரிக்கப்பட்டாலும் அது ஆடசியில் எந்த 
்பாதிபட்பயும் ஏற்்படுத்தாது. இதுவடர 
�ா்டாளுமன்றத்தில் 14 தனி�்பர சட்ட 
முனவடரவு மடடுநம 
நிட்றநவற்்றப்படடுளளன. ்கட்டசியா்க,   
தனி�்பர சட்ட முனவடரவு நிட்றநவற்்றப்பட்ட 
ஆண்டு 1970. இவவாறு ப்காண்டு வரப்படும் 
தனி�்பர முனவடரவு்களில் ப்பரும்்பாலானடவ 
வாசிக்கப்படுவநதா, விவாதிக்கப்படுவநதா, 
நிரா்கரிக்கப்படுவநதா கூ்ட கிட்டயாது. 
அரசடமபபு சட்டத்தில் திருத்தம் ந்காரும் 
முனவடரவு்கள கூ்ட தனி�்பர 
முனவடரவு்களா்க ஏற்்க்ப்டலாம். ஆனால் நிதி 
முனவடரவு்கடள தனி�்பர சட்ட 
முனவடரவா்க ப்காண்டு வர முடியாது.
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2.4  சட்டமன்்றத்தின் அவமப்பு, 
அதிகோரம் மறறும் சசயல்ோடுகள்

இந்திய அரசடமபபின ஏைாவது 
அட்டவடணயில், மத்திய மற்றும் 
மாநிலங்களின சட்டரீதியான அதி்காரங்களும் 
பசயல்்பாடு்களும் பதளிவா்க 
வடரயறுக்கப்படடுளளன. இதில் மத்திய 
மற்றும் மாநில அரசு்கள சட்டம் 
இயற்றுவதற்்கான அதி்காரங்கள பதளிவா்க 
வடரயறுக்கப்படடுளளது. இந்த அதி்காரங்கள 
மூன்றா்க வகுக்கப்படடுளளன.

1. ஒனறியப ்படடியல்

2. மாநிலப ்படடியல்

3. ப்பாதுப ்படடியல்

ஒனறியப ்படடியலில் அ்டஙகியுளள 
துட்ற்கள மீது சட்டங்கடள இயற்றுவதற்கும், 
�ட்டமுட்றயில் உளள சட்டங்கடள 
மாற்றுவதற்கும் பிரத்நய்கமான அதி்காரம் 
�ா்டாளுமன்றத்தி்டநம உளளது. மாநிலப 
்படடியலில் குறிபபிடடுளள துட்ற்கள மீது 
பிரத்நய்கமான அதி்காரம் மாநிலச் 
சட்டமன்றத்தி்டம் உளளது. ப்பாதுப ்படடியலில் 
குறிபபிடடுளள துட்ற்கள  மீது மத்திய மற்றும் 
மாநில அரசு்கள சட்டம் இயற்்றலாம். மத்திய 
அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் இட்டநய 
முரண்்பாடு்களின ந்பாது மத்திய அரசின 
அதி்காரநம நமநலாஙகும்.  இந்த ்படடியலில் 
குறிபபி்டப்ப்டாத எஞசியுளள அதி்காரங்கள 
மத்திய அரசி்டநம உளளது.

க்டந்த மூன்று மககளவைகளில 
அறிமுகமோன, விைோதிககப்்ட்ட 

தனி�்ர முன்ைவரவுகள்:
மககளவை அறிமுகமோனவை விைோதிககப்்ட்டவை

13th LS 343 17

14th LS 328 14

15th LS 372 14

16ைது மககளவையில் 206 தனிநபர் 
முனைவைவுகள் அறிமுகம் 

செய்யபபட்டன. இைற்றில் 6 மடடுமம 
விைாதத்தில் எடுத்துகசகாள்ளபபட்டன.

�ோ்டோளுமன்்றம் நிவ்றநைறறிய தனி�்ர சட்டஙகள்

தவலப்பு உறுப்பினர ச்யர அவை
நிவ்றநைறிய 

�ோள்

1  இஸ்ாமி்ய ைகஃபூ ைாரி்ய ெட்ட முனைவைவு 1952 
வசயத் முச்சமத் அகமத் 

கோஷ்மீர
மககளவை 21.05.1954

2   இந்தி்ய பதிவு (திருத்த)ெட்ட முனைவைவு 1955 எஸ்.சி.சமந்தோ மககளவை 06.04.1956

3  நா்டாளுமன்ற செ்யல்முவ்றகள் (சைளியிடடு 
தடுபபு) ெட்ட முனைவைவு 1956 ச்நரோஸ் கோந்தி மககளவை 26.05.1956

4  குற்்றச் செ்யல்முவ்ற (திருத்த) ெட்ட முனைவைவு 
1956 ரகு�ோத் சிங மககளவை 01.09.1956

5  சபணகள் மற்றும் சி்றார் நிறுைனஙகள் (உரிமம்) 
ெட்ட முனைவைவு 1954 கோம்நலடு மத்தி ஷோ மககளவை 30.12.1956

6  குற்்றச் செ்யல்முவ்ற (திருத்த) ெட்ட முனைவைவு 
1964 சுமத்திர ந�ோசிக மககளவை 26.12.1964

7  நா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கள் ஊதி்யஙகள், 
ெலுவககள்(திருத்த) ெட்ட முனைவைவு ரகு�ோத் சிங மககளவை 29.09.1964

8  இந்து திருமணம் (திருத்த) ெட்ட முனைவைவு 
1968 திைோன் சந்த் சரமோ மககளவை 20.12.1964

9  உச்ெநீதிமன்றம் (உ்யர்மட்ட குற்்ற விொைவன 
விரிைாககம் )ெட்ட முனைவைவு 1968

ஆனந்த் �ோரோயண 
முலலோ 

மககளவை 09.08.1970

10  பணவ்ட்ய, ைை்ாற்று நிவனவுச் சினனஙகள் 
மற்றும் அகழைாயவுத் பகுதிகள் மற்றும் மிச்ெஙகள் 
(மதசி்ய முககி்யத்துை பிைக்டனம்) ெட்ட 
முனைவைவு 1954

்டோக்டர ரகுனீர சிங மோநிலஙகளவை 15.12.1956

11  இந்து திருமணம் (திருத்த) ெட்ட முனைவைவு 
1956 ்டோக்டர சீதோ ்ரமோைந்த் மோநிலஙகளவை 20.12.1956

12  அனாவத இல்்ஙகள் மற்றும் இதை 
அ்றககட்டவள இல்்ஙகள் (மமற்பார்வை 
மற்றும் கடடுபாடு) ெட்ட முனைவைவு 1960

வகலோஷ் பிகோரிலோல மோநிலஙகளவை 09.04.1960

13  க்டல் ொர் காபபீடு ெட்ட முனைவைவு 1960 என்.பி.்ரகைோ மோநிலஙகளவை 18.04.1963

14  இந்தி்யன தண்டவனச் ெட்டம் (திருத்தம்) ெட்ட 
முனைவைவு 1963 திைோன். சமன்லோல மோநிலஙகளவை 07.09.1969

மூன்றாம் ்பாலின �்பர்கள உரிடம்கள சட்ட முனவடரவு திருச்சி சிவா அவர்களால் 
ப்காண்டு வரப்பட்ட தனி�்பர  சட்ட முனவடரவு ஆகும். இந்தியாவில் மூன்றாம் ்பாலின மக்கள 
சந்தித்து வரும் பு்றக்கணிபபு்களுககு முடிவு்கட்ட இம்முனவடரவு ந்காருகி்றது. 

மூன்்றோம் ்ோலின �்ரகள் உரிவமகள் சட்ட முன்ைவரவு 2014
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சோதோரை சட்ட முன்ைவரவு மறறும் நிதி சட்ட முன்ைவரவுகளுககிவ்டநயயோன 
நைறு்ோடுகள் 

ை. 
எண சோதோரை சட்ட முன்ைவரவு நிதி சட்ட முன்ைவரவு

1 இது மக்களடவ அல்லது மாநிலங்களடவ 
எதில் நவண்டுமானாலும் ப்காண்டு 
வரப்ப்டலாம்.

இது மக்களடவயில் மடடுநம 
ப்காண்டுவரப்ப்ட முடியும்.

2 இது அடமச்சர அல்லது எந்த ஒரு 
உறுபபினராலும் அறிமு்கப்படுத்தப்ப்டலாம்.

அடமச்சர மடடுநம இம்முனவடரடவ 
அறிமு்கப்படுத்த முடியும்

3 குடியரசுத்தடலவரின 
்பரிந்துடரயில்லாமநல இது 
அறிமு்கப்படுத்தப்ப்டலாம்.

குடியரசுத்தடலவரின ்பரிந்துடரயின 
அடிப்பட்டயில் மடடுநம இது 
அறிமு்கப்படுத்தலாம்

4 இடத மாநிலங்களடவ திருத்தநவா 
நிரா்கரிக்கநவா முடியும்

இடத மாநிலங்களடவ திருத்தநவா 
நிரா்கரிக்கநவா முடியாது.  
மாநிலங்களடவ, அதன ்பரிந்துடரயு்டநனா 
அல்லது ்பரிந்துடரயில்லாமநலா 
மக்களடவககு இம்முனவடரடவ திருபபி 
அனுப்ப நவண்டும். அடத மக்களடவ 
ஏற்்கலாம் அல்லது நிரா்கரிக்கலாம்.

5 எந்த முடிவும் எடுக்காமல் ஆறுமாத 
்காலத்திற்கு மாநிலங்களடவ 
இம்முனவடரடவ நிறுத்தி டவக்க முடியும்.

இம்முனவடரடவ 14 �ாட்கள வடர 
மடடுநம மாநிலங்களடவயில் டவத்திருக்க 
முடியும்.

6 இம்முனவடரவு மக்களடவயிலிருந்து 
வந்திருந்தாலும், அதற்கு மக்களடவ 
ச்பா�ாய்கரின சான்றளிபபு நதடவயில்டல.

மாநிலங்களடவககு இம்முனவடரவு 
பசல்லும்ந்பாது மக்களடவ ச்பா�ாய்கரின 
சான்றளிபபு அவசியம்

7 ஈரடவ்களும் ஏற்றுக ப்காண்்ட பி்றந்க இது 
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுககு 
அனுப்பப்படும்.  இம்முனவடரடவ 
நிட்றநவற்றுவதில், ஈரடவ்களின ்கருத்து 
நவறு்பாட்டால் மு்டக்கம் ஏற்்பட்டால், 
ஈரடவ்களின கூடடுக கூட்டத்திற்கு 
குடியரசுத்தடலவர அடைபபு விடுப்பார.

மக்களடவயில் மடடுநம 
நிட்றநவற்றினாலும்கூ்ட இம்முனவடரவு 
குடியரசுத்தடலவரின ஒபபுதலுககு 
அனுப்பப்படும். ஈரடவ்களுககிட்டநய 
்கருத்து நவறு்பாடு என்ற ந்பச்சுகந்க 
இ்டமில்லாததால் மு்டக்கம் ஏற்்ப்டாது, 
கூடடுக கூட்டத்திற்கும் வழிவட்கயில்டல.

8 மக்களடவயில் இம்முனவடரவு நதால்வி 
அட்டந்தால், அரசாங்கம் ்பதவி வில்க 
ந�ரிடும்.  (முனவடரவு ஓர அடமச்சரால் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படடிருந்தால் மடடுநம)

மக்களடவயில் இம்முனவடரவு நதால்வி 
அட்டந்தால் அரசாங்கம் ்பதவி வில்க 
நவண்டும்.

9 குடியரசுத்தடலவர இம்முனவடரடவ 
நிரா்கரிக்க, மறு்பரிசீலடன பசயயுமாறு 
திருபபி அனுப்ப முடியும்.

இதற்கு குடியரசுத்தடலவர ஒபபுதல் 
அளிக்கலாம் அல்லது நிரா்கரிக்கலாம்.  
ஆனால் மறு்பரிசீலடன பசயயுமாறு 
திருபபி அனுப்ப முடியாது.
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அதிகோரத்தின் ைவககள்

மத்திய ்டடியல மோநில ்டடியல ச்ோதுப் ்டடியல

1. ்பாது்காபபு 1. விவசாயம் 1. ்கல்வி

2. அணு சகதி 2. ்காவல் துட்ற 2.
விவசாய நிலங்கடள 
தவிர பசாத்து ்பரிமாற்்றம்  

3.
பவளி�ாடடு 
(அயல்�ாடடு) 
விவ்காரங்கள

3. சிட்றச்சாடல 3. வனத்துட்ற

4.
ந்பார மற்றும் அடமதி 
உ்டன்படிகட்க

4. உளளாடசி அரசாங்கம் 4. பதாழிற்சங்கங்கள

5. வஙகி நசடவ 5. ப்பாதுச் சு்காதாரம் 5. ்கலப்ப்டம்

6. ரயில்நவ 6. நிலம் 6.
தத்பதடுபபு மற்றும் வாரிசு 
பதா்டரச்சி

7. அஞசல் மற்றும் தந்தி 7. மது

8. வான வழி்கள 8.
வரத்த்கம் மற்றும் 
வணி்கம்

9. துட்றமு்கங்கள 9. ்கால்�ட்ட மற்றும் 
்கால்�ட்ட வளரபபு

10. பவளி�ாடடு வரத்த்கம் 10. மாநிலப ப்பாதுப்பணி்கள

11. ்பணம் மற்றும் �ாணயம்

சசயல்ோடு – விைோதம் 

�ோ்டோளுமன்்ற உறுப்பினரகளுககு சி்றப்்ோன சலுவககளும் ஊதியமும் ைழஙகப்்டுகி்றது.  
ஆனோல அைரகளின் சசயலதி்றன் குவ்றைோகநை உள்ளது: குடிமககள் அறிகவக
  மக்களடவயில் 2010-12 ஆம் 

ஆண்டு்களில் 227 கூட்டத்பதா்டர்கள 
852 மணித்துளி்கள அலுவல் ்பணி்கள 
�்டந்துளளது.  அதாவது, ஒரு �ாளுககு 
�ானகு மணி ந�ரத்துககும் குட்றவா்க.

  2013 இல் ஆளுட்க மற்றும் வளரச்சி 
்பற்றிய அறிகட்கடய நதசிய சமூ்க ்கண்்காணிபபும் எனும் அடமபபு பவளியிட்டது.  அதில் 
உலகில் அதி்க ஊதியம் மற்றும் சலுட்க்கள ப்ப்றககூடிய �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கள 
்படடியல் இந்திய �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களும் உண்டு.  ஆனால் �ா்டாளுமன்றத்தில் 
அவர்களது ்பணி பினதஙகிநய உளளது எனகி்றது.

  சிங்கபபூர, ஜப்பான மற்றும் இத்தாலி ந்பான்ற �ாடு்களின �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களுககு 
வைங்கப்படும் ஊதியம் மற்றும் சலுட்க்கடளவி்ட அதி்கமா்க இந்திய �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர்களுககு வைங்கப்படுகி்றது.  இது ்பக்கத்து �ா்டான ்பாகிஸ்தான �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர்களுககு வைங்கப்படுவடதவி்ட �ான்கடர ம்டஙகு அதி்கமாகும்.  இது �ம் �ாடடின 
தனி�்பர வருமானத்டத ந்பால் 68 ம்டஙகு உளளது.
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2.5  திருத்தச்சட்டஙகளுககோன 
�வ்டமுவ்றகள் மறறும் 
ைழிமுவ்றகள்

இந்திய அரசடமபபு, மாறும் ்காலச்சூைல் 
மற்றும் நதடவ்களுககு ப்பாருத்தமான 
வட்கயில் இருககும்்படியும், அநதசமயம் 
அடிப்பட்ட ்கட்டடமபபு மா்றாவண்ணம் 
இருககுமாறும் ஒரு தனித்துவமான அடமபட்ப 
ப்காண்டுளளது. உறுபபு 368, அரசடமபபுச் 
திருத்தச்சட்டத்தில் மாற்்றம் 
ப்காண்டுவருவடதப ்பற்றி குறிபபிடுகி்றது. 
அந்த திருத்தச்சட்டத்தில் ப்காண்டு 
வருவதற்்கான �்டவடிகட்க்கடள நமற்ப்காளள 
�ா்டாளுமன்றத்திற்கு உச்ச்படச அதி்காரம் 
இருககி்றது. அரசடமபபு திருத்தச்சட்டத்டத 
நமற்ப்காளளும் �ட்டமுட்ற்கள பின 
வருமாறு:

1.  அரசடமபபிலுளள சில விதி்களில்  
திருத்தங்கடள பசயய, சிலவற்ட்ற நசரக்க, 
மாற்றியடமக்க அல்லது நீக்க, 
�ா்டாளுமன்றம் இந்த பிரிவில் 
குறிபபிடடுளள �ட்டமுட்ற்களின்படி 
பசயல்்ப்டலாம்.

2.  அரசடமபபில் ஏற்்படுத்தப்படும் திருத்தம், 
�ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களிலும் ஒரு 
முனவடரவா்க சமரபபிக்கப்படடு, 
தனித்தனியா்க ஒவபவாரு அடவயிலும், 
பமாத்த உறுபபினர்களின எண்ணிகட்கயில் 
50 சதவீதத்திற்கு நமல் ஆதரவும், வாககு 
பசலுத்தியவர்களின எண்ணிகட்க, மூனறில் 
இரண்டு ்பஙகுககு குட்றயாத ப்பரும்்பானடம 
ஆதரடவபப்பற்று நிட்றநவற்்றப்பட்டால், 
அது பினனர குடியரசுத்தடலவரின 
ஒபபுதலுக்கா்க அனுபபி டவக்கப்படும்.

3.  அந்த முனவடரவு ஒவபவாரு அடவயிலும் 
ஒரு சி்றபபு ப்பரும்்பானடம ப்பற்று 
நிட்றநவற்்றப்ப்ட நவண்டும். அதாவது அந்த 
அடவயின பமாத்த உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில் 50 சதவிகிதத்துககும் 
அதி்கமான ப்பரும்்பானடம எண்ணிகட்க 
ப்காண்டிருக்க நவண்டும். மற்றும் வருட்க 
தந்து வாக்களிககும் உறுபபினர்களின 

எண்ணிகட்கயில் மூனறில் இரண்டு ்பஙகு 
ப்பரும்்பானடம இருக்க நவண்டும். 
ஒவபவாரு அடவயும் தனித்தனியா்க அந்த 
முனவடரடவ நிட்றநவற்்ற நவண்டும்.  
ஒருநவடள திருத்த �்டவடிகட்க்கள 
்காரணமா்க ஈரடவ்களுககிட்டநய ்கருத்து 
நவறு்பாடு நதானறுபமன்றால் 
ஈரடவ்கடளயும் இடணந்து 
�்டத்துவதற்்கான வழிமுட்ற்கள 
எதுவுமில்டல. ஒருநவடள  முனவடரவில்  
அரசடமபபின கூட்டாடசி வட்கமுட்ற்கள 
குறித்து ஏநதனும் திருத்தங்கள 
ப்காண்டுவரப்படடிருந்தால், பமாத்த 
மாநிலங்களின எண்ணிகட்கயில், ்பாதி 
மாநிலங்களின தனிபப்பரும்்பானடம 
ஏற்்படுத்தி அதாவது அத்தட்கய 
சட்டமன்றங்களில் வருட்க தந்து 
வாக்களிககும் உறுபபினர்களின 
ப்பரும்்பானடம நதடவ.

4.  �ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களிலும் 
முட்றயா்க நிட்றநவற்்றப்படடு மற்றும் 
நதடவப்பட்ட இ்டங்களில் அந்தந்த மாநிலச் 
சட்டமன்றங்களால் உறுதிபசயயப்பட்ட 
பி்றகு அந்த முனவடரவு ஒபபுதலுக்கா்க 
குடியரசுத்தடலவருககு அனுபபி 
டவக்கப்படும். அந்த முனவடரவுககு 
ஒபபுதல் அளிக்காமல் இருப்பது அல்லது 
மறு ்பரிசீலடன பசயயுமாறு 
�ா்டாளுமன்றத்துககு திருபபி அனுபபுவது 
ந்பான்றவற்ட்ற குடியரசுத்தடலவரால் 
பசயய இயலாது. குடியரசுத்தடலவரின 
ஒபபுதல் ப்ப்றப்பட்ட பி்றகு அது சட்டமாகி்றது. 
(அதாவது ஒரு அரசடமபபு திருத்தச்சட்டம்) 
அரசடமபபு விதிமுட்ற்களின அடிப்பட்டயில் 
அந்த சட்டம் திருத்தமட்டகி்றது.

திருத்தச்சட்டஙகளின் ைவககள்
அரசடமபபு திருத்தச்சட்டங்கடள 

மூனறு வழி்களில் நமற்ப்காளளலாம்:

1.  �ா்டாளுமன்றத்தில் தனிபப்பரும்்பானடம

2.  �ா்டாளுமன்றத்தில் சி்றபபு ப்பரும்்பானடம, 
மற்றும்
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3.  �ா்டாளுமன்றத்தில் சி்றபபு ப்பரும்்பானடம 
மற்றும் சரி ்பாதி மாநிலச் சட்டமன்றங்களால் 
ஏற்புறுதி பசயயப்படுவது.

1.  �ோ்டோளுமன்்றத்தில தனிப் 
ச்ரும்்ோன்வம:

உறுபபு 368-இன்படி அரசடமபபின 
ப்பரும் எண்ணிகட்கயிலான சட்ட விதி்கள 
�ா்டாளுமன்றத்தின ஈரடவ்களில் 
தனிபப்பரும்்பானடம மூலம் திருத்தி 
அடமக்கப்ப்டலாம். விதிமுட்ற்கள, 
பினவருவனவற்றில் உளள்டக்கம்:

  புதிய மாநிலங்கடள அனுமதிப்பது மற்றும் 
உருவாககுவது.  நமலும் தற்ந்பாது 
இருககும் மாநிலங்களின எல்டல்கடள 
மாற்றி அடமப்பது, அவற்றின ப்பயர்களில் 
மாற்்றங்கள பசயவது.

  மாநிலங்களில் நமலடவடய 
உருவாககுவது அல்லது நீககுவது.

  குடியரசுத்தடலவர, மாநில ஆளு�ர, 
ச்பா�ாய்கர, நீதி்பதி்கள ந்பானந்றாருககு 
அரசடமபபு இரண்்டாம் அட்டவடணயில் 
குறிபபி்டப்படடிருககும் ஊதியம், ்படி்கள, 
சி்றபபுச் சலுட்க்கடள நிரணயிப்பது.

  �ா்டாளுமன்றத்தில் அமரவிற்கு குட்றந்த 
்படச உறுபபினர எண்ணிகட்கடய முடிவு 
பசயவது.

  �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்களுக்கான 
ஊதியம் மற்றும் ்படி்கள நிரணயிப்பது.

  �ா்டாளுமன்ற �ட்டமுட்ற விதி்கடள 
உருவாககுதல்.

  �ா்டாளுமன்றம், �ா்டாளுமன்றக குழுக்கள 
மற்றும் அதன உறுபபினர்கள ஆகிநயாரின 
சி்றபபு உரிடம்கள.

  �ா்டாளுமன்றத்தில் ஆஙகில பமாழி 
்பயன்பாடு.

  உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதி்பதி்களின 
எண்ணிகட்கடய முடிவு பசயதல்.

  உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நமலும் அதி்க 
அதி்காரம் வைஙகுதல்.

  அலுவல் ஆடசி பமாழிடய ்பயன்படுத்துதல்.

  குடியுரிடம அளித்தல் மற்றும் ரத்து 
பசயதல்.

  �ா்டாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற 
நதரதல்்கள.

  பதாகுதி்களின எல்டல்கடள 
வடரயறுத்தல்.

  ஒனறிய ஆளுட்கககுட்பட்ட ்பகுதி.

  ஐந்தாம் அட்டவடண-்படடியலின மற்றும் 
்பைஙகுடி இன ்பகுதி்கடள நிரவகித்தல்.

  ஆ்றாம் அட்டவடண-்பைஙகுடி இன 
்பகுதி்கடள நிரவகித்தல்.

�ோ்டோளுமன்்றத்தின் சி்றப்பு 
ச்ரும்்ோன்வம மூலமோக

அரசடமபபின ப்பரும்்பாலான சட்ட 
விதி்கள �ா்டாளுமன்றத்தின சி்றபபு 
ப்பரும்்பானடம மூலம் திருத்தி அடமக்கப்ப்ட 
நவண்டும். அதாவது ஒவபவாரு அடவயின 
பமாத்த உறுபபினர்களில் ப்பரும்்பானடம 
(அதாவது 50 சதவிகிதத்துககும் அதி்கமா்க) 
மற்றும் ஒவபவாரு அடவயிலும் வருட்க  
தந்து வாக்களிககும் உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில் குட்றந்த்படசமா்க மூனறில் 
இரண்டு ்பஙகு ப்பரும்்பானடம. அடவயின 
பமாத்த உறுபபினர்கள எனறு குறிபபிடுவது 
அடவயில் உளள பமாத்த இ்டங்களின 
எண்ணிகட்கயாகும்.

முனவடரவின மூன்றாவது வாசிபபின 
ந்பாது இந்த சி்றபபு ப்பரும்்பானடம 
நதடவப்படும்.

(i) அடிப்பட்ட உரிடம்கள

(ii)  அரசுகப்காளட்க்கடள வழி �்டத்தும் 
ப�றிமுட்ற்கள மற்றும்

(iii)  முதல் மற்றும் மூன்றாவது பிரிவு்களில் 
குறிபபி்டப்ப்டாத மற்்ற விதிமுட்ற்கள.  
இவற்றில் திருத்தங்கள 
நமற்ப்காளளும்ந்பாது நமற்்கண்்ட 
வழிமுட்ற பின்பற்்றப்ப்ட நவண்டும்.
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�ோ்டோளுமன்்றத்தின்  சி்றப்பு 
ச்ரும்்ோன்வம மூலம் திருத்தம் 
சசயதலும் மறறும் மோநிலஙகளின் 
ஒப்புதலும்.

குடியுரிடமயின கூட்டாடசி அடமபபு்டன 
பதா்டரபுட்டய அரசடமபபின அடிப்பட்டக 
்கட்டடமபபு �ா்டாளுமன்றத்தின சி்றபபு 
ப்பரும்்பானடம மற்றும் 50% மாநிலச் 
சட்டமன்றங்களின தனிபப்பரும்்பானடம 
ஒபபுதலு்டன திருத்தியடமக்கப்ப்டலாம். 
மாநிலங்கள முனவடரவுககு தனது ஒபபுதடல 
அளிக்க எந்த விதமான ்கால வடரயட்றயும் 
கிட்டயாது. இந்த வட்கயில் கீழ்்கண்்ட 
விதிமுட்ற்கள திருத்தி அடமக்கப்ப்டலாம்.

  குடியரசுத்தடலவடரத் நதரந்பதடுத்தல் 
மற்றும் அதன முட்ற்கள.

  மத்திய மற்றும் மாநிலங்களின நிரவா்க 
அதி்காரத்தின விரிவாக்கம்.

  உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர நீதி 
மன்றங்கள.

  மத்திய மற்றும் மாநிலங்களிககிட்டயில் 
சட்டம் இயற்றும் அதி்காரத்டத 
்பகிரந்தளித்தல்.

  ஏைாவது அட்டவடணயில் அ்டஙகியுளள 
எந்த ஒரு ்படடியலும்.

  �ா்டாளுமன்றத்தில் மாநிலங்களின 
பிரதிநிதித்துவம்.

  அரசடமபபு மற்றும் அதன  
�ட்டமுட்ற்கடள திருத்தியடமககும் 
�ா்டாளுமன்றத்தின அதி்காரம். 

     (உறுபபு-368)

2.6  மோநிலச் சட்டமன்்றம்: கட்டவமப்பு, 
அதிகோரம் மறறும் சசயல்ோடுகள்

மோநிலச் சட்டமன்்ற கட்டவமப்பு

அரசடமபபின கூட்டாடசி ்கட்டடமபபில் 
மாநிலங்கள இரண்்டாவது அடுககில் 
இருககி்றது. ஜம்மு மற்றும் ்காஷ்மீர 
மாநிலங்களுககு தனி அரசடமபபு இருப்பதால் 

அவற்ட்றத் தவிர மற்்ற மாநிலங்கடள ஆடசி 
பசயயும் விதிமுட்ற்கள அரசடமபபு  VI 
பிரிவில் குறிபபி்டப்படடிருககி்றது.  
152-லிருந்து 237 வடரயிலான மாநிலச் 
சட்டமன்றங்கள குறித்து முழுடமயா்க 
விளககுகி்றது. மாநிலச் சட்டமன்றத்தில் 
மக்கள மன்றமா்க சட்டசட்ப மடடுநம 
அடமயபப்பற்றிருந்தால் அது சட்டந்பரடவ 
எனறு அடைக்கப்படும்.

ப்பரும்்பாலான அதி்காரங்களும் மற்றும் 
பசயல்்பாடு்களும் கிட்டத்தட்ட ஒனறியச் 
சட்டமன்ற அடமபட்பப ந்பான்றநத. 
சட்டமன்றம் மாநிலச் சட்டசட்ப மற்றும் சட்ட 
நமலடவ இரண்ட்டயும் ப்காண்டிருககும்.

ஆளு�ர

மாநில நிரவா்கத்தின அரசடமபபுத் 
தடலவரா்க ஆளு�ர இருப்பார. மற்றும் 
மாநிலத்தின பசயல் அதி்காரம் ஆளு�ரி்டம் 
ஒப்பட்டக்கப்படடிருககும். மாநிலத்தில் 
அடனத்து பசயல்திட்ட �்டவடிகட்க்களும் 
ஆளு�ரின ப்பயராநலநய �ட்டப்ப்ற 
நவண்டும்.  மாநிலத்தின ஆளு�ர 
குடியரசுத்தடலவரால் நியமிக்கப்படுவார. 
ஆளு�ர ஐந்தாண்டு ்காலம் 
்பதவியிலமரத்தப்படுவார. அல்லது 
குடியரசுத்தடலவர விரும்பும் ்காலம் வடர 

ஆளு�ர 

முதலடமச்சர மற்்றம் 
அடமச்சர்கள குழு

மாநிலச் சட்டமன்றம்
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்பதவியிலிருப்பார; அல்லது நவப்றாருவர 
்பதவியில் அமரத்தப்படும்வடர ்பதவியில் 
இருப்பார. ஆளு�ரா்க ்பதவியில் 
அமரத்தப்படுவதற்்கான தகுதி அவர/அவள 
இந்தியக குடிம்கனா்க இருக்க நவண்டும். 
இலா்பம் ஈடடும் ்பதவி எதுவும் வகிக்கக 
கூ்டாது. நமலும் 35 வயது நிரம்பியவரா்க 
இருக்க நவண்டும். ஆளு�ர ஒரு முட்றககு 
நமல் ்பதவியிலமரத்தப்ப்டலாம்.  அவசர 
நதடவக்கா்க (உ்டனடி) அல்லது ஒரு மாற்று 
ஏற்்பா்டா்க ஒனறுககு நமற்்பட்ட 
மாநிலங்களுககு ஆளு�ரா்க ்பதவியில் 
இருக்கலாம். 

ஆளு�ரின் அதிகோரஙகளும் ்ணிகளும்

ஒரு மாநில ஆளு�ர 
குடியரசுத்தடலவடரப ந்பாலநவ 
ஆடசித்துட்ற, சட்டமன்றம், நீதித்துட்ற  
மற்றும் அவசர்கால அதி்காரங்கடளக 
ப்காண்டிருப்பார. ஆளு�ரின நிரவா்க 
அதி்காரத்தில் அடமச்சரடவ நியமனம், 
மாநில அரசுத் தடலடம வைககுடரஞர, 
மாநில அரசுப ்பணியாளர நதரவாடணய 
உறுபபினர்கள நியமனம், மாநிலத்தின 
சட்டமன்றத்துககு ஆஙகிநலா-இந்திய 
இனத்திலிருந்து உறுபபினர்கடள நியமிப்பது 
ந்பான்றடவ்களும் அ்டஙகும்.  இலககியம், 
அறிவியல், ்கடல கூடடு்றவு இயக்கம் 
ஆகியவற்றில் சி்றபபு அறிவு ்பட்டத்தவர்கடள 
நமலடவ உறுபபினர்களா்க ்காலியா்க 
இருககும் இ்டங்களில் நியமிககும் அதி்காரம் 
ப்பற்்றவர. 

நமலும் ஆளு�ர மக்களடவயின பமாத்த 
உறுபபினர எண்ணிகட்கயில் 1/6 ்பஙகு 
உறுபபினர்கடள நியமிக்கமுடியும். ஆளு�ர 
“தன விருபபுரிடமககு’’ ஏற்்ப சி்றபபு 
அரசடமபபுக ்க்டடம்கடள நிட்றநவற்றும் 
அதி்காரம் ப்காண்்டவர. அவவபந்பாது 
குடியரசுத்தடலவர வழி்காடடுதலின 
அடிப்பட்டயில் அவரது சி்றபபு ்க்டடம்கடள 
அதி்கார பூரவமா்க நிட்றநவற்்றலாம். சில 
எதிர்பாராத சந்தரப்பங்களில் ஆளு�ர 
அடமச்சரடவ ஆநலாசடன்கள இனறி 

பசயல்்ப்டலாம். நமலும் ஆளு�ர மத்திய அரசு 
மற்றும் மாநில அரசு்களிட்டநய ்பாலமா்க 
பசயல்்படுகி்றார. மாநிலத்தின நி்கழ்வு்கடள 
ஆளு�ர உ்டனுககு்டன குடியரசுத்தடலவருககு 
பதரிவிப்பார.

ஆளு�ர மாநிலச் சட்டமன்றத்தின ஒரு 
அங்கமாவார. ஆளு�ரின சட்ட அதி்காரம் 
சட்டமன்றத்தில் உடரயாற்றுதல், மற்றும் 
பசயதி்கள அனுபபுதல், சட்டமன்றத்டத 
கூடடுதல், கூட்டத்பதா்டடர ஒத்திடவத்தல் 
மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றத்டதக ்கடலத்தல் 
ஆகியடவயாகும். எந்த ஒரு முனவடரவும் 
சட்டமா்க இயற்்றப்படுவதற்கு ஆளு�ரின 
ஒபபுதல் நதடவ. ஆளு�ரின மறுபபுரிடம 
அதி்காரங்கள பினவருமாறு:
1.  அவர ஒபபுதல் அளிப்படத நிறுத்தி 

டவக்கலாம் அபந்பாது அது சட்டமாவது 
தவிரக்கப்படும்

2.  முனவடரடவத் தவிரத்து எந்த ஒரு 
முனவடரடவயும் மறு ்பரிசீலடனக்கா்க 
மாநிலச் சட்டமன்றத்துககு திருபபி 
அனுப்பலாம். இதில்  அவர/அவள 
மறுபபுரிடம அதி்காரத்டத 
இரண்்டாவதுமுட்ற ்பயன்படுத்த முடியாது. 
மாநிலச் சட்டமன்றம் திருத்திநயா அல்லது 
திருத்தாமநலா மீண்டும் அந்த முனவடரடவ 
நிட்றநவற்றி திரும்்ப அனுபபும் ்படசத்தில் 
அதற்கு ஒபபுதல் அளிப்படதத்தவிர 
அவருககு நவறு வழியில்டல.

3.  ஆளு�ர, நதடவ எனறு ்கருதினால் ஒரு 
முனவடரடவ குடியரசுத்தடலவரின 
்கருத்துக்கா்க நிறுத்திடவக்கலாம்

ஆளு�ரின நீதித்துட்ற அதி்காரம் 
என்பது, மாநிலத்தின பசயலதி்காரத்துககு 
உட்பட்ட எந்த ஒரு குற்்றத்துக்கா்கவும் எந்த 
ஒரு சட்டத்தின பதா்டர்பா்கவும் தண்டிக்கப்பட்ட 
ஒரு �்பருககு மனனிப்பளிப்பது, தண்்டடனடய 
நிறுத்தி டவப்பது, தாமதப்படுத்துவது, 
தண்்டடனடயக குட்றப்பது ந்பான்றடவயாகும்.  
இருபபினும், ஆளு�ருககு மாநில உயர 
நீதிமன்ற நீதி்பதி்கடள ்பணியமரத்தும் 
அதி்காரம் கிட்டயாது. ஆனால் இந்த 
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விவ்காரத்தில் குடியரசுத்தடலவர அவரி்டம் 
ஆநலாசிக்க நவண்டிய உரிடமடயக 
ப்காண்்டவர. உயர நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச 
நீதிமன்ற நீதி்பதி்கடள ்பணியில் அமரத்தும் 
அதி்காரம் இந்தியக குடியரசுத்தடலவர 
அதி்காரத்தின கீழ் வருகி்றது.

குடியரசுத்தடலவருககு இருப்படதப 
ந்பான்ற அவசர்கால அதி்காரங்கள 
ஆளு�ருககு கிட்டயாது. ஆனால் அரசியல் 
சாசன சீரகுடலவு அல்லது மாநிலத்தில் 
ஏதாவது ப�ருக்கடி ந�ரும்ந்பாது 
குடியரசுத்தடலவர ஆடசி அமல்்படுத்த 
ஆநலாசடன வைஙகி ஆளு�ர 
குடியரசுத்தடலவருககு அறிகட்க 
அனுப்பலாம். அவவா்றான சூழ்நிடல்களில் 
ஆளு�ர குடியரசுத்தடலவரின மு்கவரா்க 
பசயல்்படுகி்றார. அபந்பாது 356 - உறுபபின்படி 
மாநில அரசுப ்பணி்கடள அவர நமற்ப்காளள 
முடியும்.

2.7  முதலவமச்சர தவலவமயில 
அவமந்த அவமச்சரவைக குழு 

முதலவமச்சரின் நிவல

அடமச்சர்கள குழு மற்றும் 
அடமச்சரடவயின தடலவரா்க  முதலடமச்சர 
உளளார. �ட்டமுட்றயில், அவர மாநிலத்தின 
உண்டமயான நிரவா்கத் தடலவரா்க 
இருககி்றார. அவர சட்டசட்பயின 
தடலவரா்கவும் இருககி்றார. இந்திய 
அரசடமபபின 164 (1) உறுபபின ்படி 
மாநிலத்தின முதல்வர நியமிக்கப்ப்ட 
நவண்டும்.

முதலவமச்சரின் அதிகோரஙகளும் 
்ணிகளும்

மாநிலத்தின உண்டமயான நிரவா்கத் 
தடலவரா்க, முதலடமச்சர ப்பருமளவில் 
அதி்காரங்கடளப ப்பறுகி்றார மற்றும் ்பல 
ப்பாறுபபு்கடள நிட்றநவற்றுகி்றார. 
முதலடமச்சரின ்பணி்கள பினவருமாறு.

(i)  அடமச்சர்கள குழுவின தடலவர எனகி்ற 
முட்றயில், முதலடமச்சர. அதி்க அதி்காரம் 
ப்காண்்டவர. அடமச்சரடவயின பி்ற 

அடமச்சர்கடள நியமனம் பசயவதற்கு 
ஆளு�ருககு ்பரிந்துடர வைஙகுகி்றார. 
நமலும் அடமச்சர்கடள ்பதவி நீக்கம் 
பசயய அவருககு உரிடம உளளது. 

(ii)  அடமச்சரடவ கூட்டங்களுககு அவர 
தடலடம தாஙகுகி்றார, நமலும் 
அரசாங்கத்தின முககிய ப்காளட்க 
முடிவு்கடள எடுககி்றார

(iii)  அவர அடமச்சர்கள மற்றும் ஆளு�ருககு 
இட்டநயயான ஒநர ஒரு இடணப்பா்கச் 
பசயல்்படுகி்றார. நிரவா்கம் மற்றும் 
சட்டங்கள பதா்டர்பா்க எடுக்கப்ப்ட 
நவண்டிய �்டவடிகட்க்கள குறித்த 
அடமச்சரடவயின அடனத்து 
முடிவு்கடளயும் ஆளு�ரி்டம் 
பதரிவிககி்றார.

(iv)  சட்டமன்றத்தில் ப்காண்டு வரநவண்டிய 
அடனத்து ஆவணங்கள, முனவடரவு்கள, 
தீரமானங்கள ந்பான்றவற்ட்றயும் அவர  
்பரிசீலடன பசயகி்றார.

(v)  அடனத்து முககிய நியமனங்கடளயும் 
ஆளு�நர பசயவதா்க எழுத்தில் 
இருந்தாலும், �ட்டமுட்றயிலும் அத்தட்கய 
நியமனங்கள அடனத்துநம 
முதலடமச்சரின ஆநலாசடனயின்படிநய 
பசயயப்படுகின்றன. 

மோநிலஅவமச்சரகள் குழு

அறிமுகம்

ஆளு�ருககு  உதவியா்க ஆநலாசடன 
வைங்க முதலடமச்சர தடலடமயில் 
அடமச்சர்கள குழு நியமிக்கப்படுவடதப்பற்றி 
அரசடமபபின 163 (1)-வது உறுபபு 
குறிபபிடுகி்றது. ஆனால் அரசடமபபு 
விதி்களின்படி, ப�ருக்கடிச் சூைலில் ஆளு�ர 
ந�ரடியா்க ஆடசிடய நமற்ப்காளள இயலும்.

மத்திய அடமச்சர்கள குழுடவ 
ந்பானந்ற  மாநில அடமச்சரடவக குழுவும் 
அடமக்கப்படுகி்றது. சட்டமன்றத்தில் 
ப்பரும்்பானடம ்பலம் ப்காண்்ட ்கடசியின 
தடலவநரா அல்லது கூட்டணி ்கடசி்களின 
தடலவநரா முதலடமச்சரா்க ஆளு�ரால் 
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நியமிக்கப்படுகி்றார. அடமச்சரடவக குழுவில் 
உளள அடனத்து அடமச்சர்களும் 
முதலடமச்சரின அறிவுடரயின்படி ஆளு�ரால் 
நியமிக்கப்படுகின்றனர.

 

மோநில அவமச்சரவையின் ்தவிககோலம்

அரசடமபபின்படி ஆளு�ரின  விருப்பம் 
உளளவடர அடமச்சர்கள ்பதவியில் 
பதா்டரலாம். ஆனால் �ட்டமுட்றயில் 
முதலடமச்சரின விருப்பமுளளவடர 
அடமச்சர்கள ்பதவியில் பதா்டரவர.  
ஏபனனில் முதலடமச்சரின ்பரிந்துடரப்படிநய 
ஆளு�ர அடமச்சர்கடள நியமிக்கவும், ்பதவி 
நீக்கம் பசயயவும் பசயகி்றார. எனநவ 
அடமச்சர்கள தனித்தனியா்கவும் கூட்டா்கவும் 
முதலடமச்சருககுப ப்பாறுப்பானவர்கள 
ஆவர.

2.8  மோநிலச் சட்டமன்்றத்தின் குழுககள் 
மறறும் அதிகோரிகளும்

மோநிலச் சட்டமன்்றத்தின் ச்ோ�ோயகர

சட்டமன்ற உறுபபினர்களால் ச்பா�ாய்கர 
நதரந்பதடுக்கப்படுகி்றார. சட்டமன்றத்டத 
தடலடம தாஙகி �்டத்துகி்றார. சட்டமன்ற 
�்டவடிகட்க்கடள ஒழுங்கா்கவும், 
்கண்ணியத்டத ்கட்டபிடித்து �்டக்கவும் மற்றும் 
அதன �்டவடிகட்க்களின ந்பாது 
உறுபபினர்கடள ந்களவி ந்கட்கவும் 
அனுமதிககி்றார. முககியமான விஷயங்களில் 
மற்றும் நிதிநிடல அறிகட்க மற்றும் நிதி 
ஒதுககீடு சமயங்களில் ந்பச அனுமதிப்பது 

சசயல்ோடு 

தமிழ்�ாடடில் இதுவடர முதலடமச்சர்களின 
்படடியடல தயாரிக்கவும்.

  அவர்கள அறிமு்கப்படுத்திய 
�லத்திட்டங்கடளப ்பற்றிக கூ்றவும்.

  உங்களுககு பிடித்தமான 
முதலடமச்சடரப ்பற்றி சில வரி்கள 
எழுதவும்.

  உங்கள மாநிலத்தில் ப்காண்டு 
வரப்படடுளள ப்பண்்களுக்கான 
பிரத்திநய்க �லத்திட்டங்கடளக கூ்றவும்.

ந்பான்ற ்க்டடம்கடளயும் அதி்காரங்கடளயும் 
ப்பற்்றவராவார. அரசியல் சாசனத்திலுளள 
விதி்கள, சட்டமன்ற �ட்டமுட்ற விதி்கள, 
ந்பரடவககுள சட்டமன்ற �்டவடிகட்க்களின 
முனமாதிரி்கள ஆகியவற்றின ப்பாருள 
விளககுவது ச்பா�ாய்கரதான. சட்டமன்ற 
�்டவடிகட்க்களின ந்பாது விதி்கள 
�ட்டமுட்ற்கள மற்றும் ஒழுஙகு முட்ற்கள 
மீ்றப்படுநமயானால் சட்டமன்றச் 
கூட்டத்பதா்டடர ஒத்திடவக்கவும், 
தற்்காலி்கமா்க நிறுத்திடவக்கவும் மற்றும் 
மீண்டும் பதா்டரச் பசயயவும் மற்றும் 
கூடடுத்பதா்டரில் ்பஙகுப்ப்றாமல் 
உறுபபினர்கடள தற்்காலி்கமா்க நிறுத்தி 
டவக்கவும் ச்பா�ாய்கருககு அதி்காரம் உண்டு. 
சட்டமன்றம் �ட்டப்பறும்ப்பாழுது ச்பா�ாய்கர 
ப்பாதுவா்க �டுநிடல மற்றும் 
்பார்படசமினடமடய நமற்ப்காளளுவார. ஒரு 
முனவடரவு, மற்றும் தீரமானத்தின மீது 
முடிபவடுக்க முடியாமல் வாககு 
சமநிடலயிலிருந்தால் ச்பா�ாய்கரின வாககு 
மி்க முககியத்துவம் ப்பறுகி்றது. 
உறுபபினர்களின �்டத்டதடய 
ஒழுஙகு்படுத்துவதில் மற்றும் சட்டமன்ற 
�்டவடிகட்க்கள குறித்து அல்லது 
சட்டமன்றத்தில் ஒழுஙட்க ்பராமரிப்பது 
ஆகியவற்றில் ச்பா�ாய்கரின முடிநவ 
இறுதியானது. அம்மாதிரி விஷயங்களில் 
ச்பா�ாய்கரின �்டவடிகட்க்களில் நீதிமன்றம் 
குறுககி்டமுடியாது. அடனத்து குழுக்களின 
தடலவர்கடளயும் ச்பா�ாய்கரதான 
நியமிககி்றார மற்றும் அவர்களின 
பசயல்்பாடு்கடளயும்  நமற்்பாரடவயிடுகி்றார.
துவை ச்ோ�ோயகர

சட்டமன்ற உறுபபினர்கள, தங்களில் 
ஒருவடர துடண ச்பா�ாய்கரா்க 
நதரந்பதடுப்பார்கள. ச்பா�ாய்கர அடவயில் 
இல்லாத ப்பாழுது, துடண  
ச்பா�ாய்கர,  ச்பா�ாய்கரின ்க்டடம்கடளயும் 
ப்பாறுபபு்கடளயும் பசயல்்படுத்துவார, 
அடவககுத் தடலடம தாஙகுவார. துடண 
ச்பா�ாய்கருககு, ச்பா�ாய்கருககு சமமான 
அதி்காரங்கள அடவககுள உண்டு. ச்பா�ாய்கர 
மற்றும் துடண ச்பா�ாய்கர இருவரும் 
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அடவயில் இல்லாத ப்பாழுது, அடவயில் உளள 
மூத்த உறுபபினர யார நவண்டுமானாலும் 
அடவககுத் தடலடம தாங்கலாம்.

�ோ்டோளுமன்்றக குழுககள்

�ா்டாளுமன்றக குழுக்கடள இரண்டு 
வட்க்களா்கப பிரிக்கலாம். நிடலக  
குழுக்கள மற்றும் தற்்காலி்கக குழுக்கள. நிடலக 
குழுக்கள, நிரந்தரமானடவயாகும், பதா்டரந்து 
்பணியில் இருககும். ஒவபவாரு ஆண்டும் புதிதா்க 
உருவாக்கப்படும். ஆனால் தற்்காலி்க குழுக்கள 
நிரந்தரமானடவ அல்ல. ஒரு குறிபபிட்ட 
்பணிக்கா்க உருவாக்கப்படும். அப்பணி 
நிட்றவட்டந்தவு்டன அடவ ்கடலக்கப்படும்.

நிவலக குழுககள்

நிடலக குழுக்கள அவற்றின 
தனடமகந்கற்்ப ஆறு வட்க்களா்க 
பிரிக்கப்படடுளளன.

1. நிதிக குழுககள்

அ) ப்பாதுக ்கணககுக குழு
ஆ) மதிபபீடடுக குழு

இ) ப்பாதுத்துட்ற நிறுவனக குழு

2. துவ்றசோர நிவலக குழுககள்
3. விசோரவைக குழுககள்

அ) மனுக்கள குழு
ஆ) சி்றபபுரிடமக குழு
இ) �னபனறிக குழு

4.  கணகோணிப்பு மறறும் கடடுப்்ோடடுக 
குழுககள்

அ)  அரசாங்க உத்திரவாதங்களுக்கான 
குழு

ஆ)  துடணச் சட்டங்களுக்கான குழு

இ)  அட்டவடணயில் எழுத்தப்பட்ட 
ஆவணங்களின குழு

ஈ)  ்படடியல் இனத்தவர மற்றும் 
்பைஙகுடியினர �லனுக்கான குழு

உ)  ப்பண்்களுககு அதி்காரம் 
அளித்தலுக்கான குழு

ஊ)  ஆதாயம் தரும் ்பதவி்களுக்கான 
இடணக குழு

5.  அவையின் தினசரி 
அலுைலகளுககோன குழுககள்

அ)  அலுவல் ஆநலாசடனக குழு

ஆ)  தனி�்பர முனவடரவு மற்றும் 
தீரமானங்களுக்கான குழு

இ) விதி்கள குழு

ஈ)  சட்டமன்றக கூட்டத்பதா்டரில் வராத 
உறுபபினர்கள குழு

6.  நசவை குழு (உறுப்பினரகளுககு 
ைசதிகள் மறறும் நசவைகள் 
சதோ்டர்ோன குழு)

அ) ப்பாது நதடவ்கள குழு

ஆ) அடவ குழுக்கள

இ) நூல்கக குழு

ஈ)  உறுபபினர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் 
மற்்ற ்படி்களுக்கான இடணக குழு

தறகோலிகக குழுககள்

தற்்காலி்கக குழுக்கள இரண்டு 
வட்கப்படும். அடவ, விசாரடணக குழு மற்றும் 
ஆநலாசடனக குழு.

மதிப்பீடடுக குழு: ்பரிநசாத்கருககும் 
மதிபபீட்டாளருககும் அறிவுறுத்துவது மற்றும் 
ப்பாருளாதாரம் சாரந்த ப்காளட்க்கள, 
மாற்றுக ப்காளட்க்கள, நிரவா்க 
சீரதிருத்தங்கள, மதிபபீடு ஆயவிலுளள 
பவவநவறு திட்டத்திற்்கா்க மாநிலத்திற்கு 
உளளும் பவளியிலும் ்பயணம் 
நமற்ப்காளவது ந்பான்ற விசயங்களில் 
்பரிந்துடர அளிப்பது  ஆகியடவ இக குழுவின 
முககிய ப்பாறுப்ப்களாகும்
ச்ோதுக கைககுக குழு: மாநிலத்தின 
ஒதுககீடடுக ்கணககு்கடளயும் இந்திய அரசுக 
்கணககுத் தணிகட்கத் தடலவரின (குடிசார) 
அறிகட்கடயயும் ஆயவு பசயவநத குழுவின 
முககியப ்பணி. நமலும் வருவாய 
்பற்றுச்சீடடு்களும், ்பணப்படடுவா்டாவும் எந்த 
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நசடவக்கா்க அல்லது ்பயன்பாடடிற்்கா்க 
்கணககு ஏற்்படுத்தப்பட்டநதா  அந்த ்கணககு 
பதா்டரபுட்டயதா்க ்பற்றுரிடம உளளதா  
எனறும் சரி்பாரப்பநத இந்த குழுவின நவடல.
ச்ோதுத்துவ்ற நிறுைனஙகளின் குழு: 
தணிகட்க அறிகட்க ்கணககு்கடளயும் 
ப்பாதுத்துட்ற நிறுவனக ்கணககு்கடளயும் 
அவவபந்பாது ஆயவு பசயவதற்்கா்க இந்தக 
குழு உளளது. நமலும் ப்பாதுத்துட்ற 
நிறுவனங்களின தனனாடசிடயயும் 
்பயனதி்றடனயும் இந்தக குழு ஆயவு 
பசயகி்றது. நமலும் �ல்ல வியா்பாரக 
ப்காளட்க்கடளயும் மதிநுட்ப வணி்க 
�ட்டமுட்ற்கடளயும் பின்பற்றி ப்பாதுத்துட்ற 
நிறுவனங்களின அலுவல்்கள �ட்டப்பறுகி்றதா 
எனறு ்கருத்தில் ப்காளகி்றது. நமலும்  
ப்பாதுத்துட்ற நிறுவனங்கள குறித்த இந்திய 
அரசுக ்கணககுத் தணிகட்கத் தடலவரின 
அறிகட்க்கடள இந்தக குழு ஆயவு பசயகி்றது. 
நமலும் நிறுவனங்களின பசயல்்பாடட்ட 
ஆயவு பசயது அதி்காரி்களி்டம் விசாரித்து 
நிறுவனங்களின சம்்பந்தப்பட்ட ஆதாரத்டதப 
ப்பற்று இந்தக குழு அடவககு ்பரிந்துடர்கடள 
அளிககி்றது.

அருஞசசோறச்ோருள்

  ஓரடவ: ஒரு சட்டபந்பரடவடய மடடுநம 
மக்களடவயா்க ப்காண்டுளள நதசிய 
சட்டமன்றம் ஓரடவ எனறு 
அடைக்கப்படும்.

  ஈரடவ: சட்டமன்றப ந்பரடவ மற்றும் 
சட்டமன்ற நமலடவ ப்காண்டுளள 
சட்டமன்ற அடமபபு ஈரடவ முட்ற எனறு 
அடைக்கப்படும்.

  உறுபபினர்களின குட்றந்த்படச 
எண்ணிகட்க: மக்களடவ மாநிலங்களடவக 
கூட்டத்பதா்டர்கடள �்டத்துவதற்கு 
பமாத்த உறுபபினர்களின 
எண்ணிகட்கயில் குட்றந்த்படசம் ்பத்தில் 
ஒரு ்பஙகு எண்ணிகட்க இருக்க நவண்டும்.

  சட்டமுனவடரவு: ஒரு சட்டம், அது 
சட்டமாவதற்கு முந்டதய நிடலயில் இது 

்பரிசீலடனக்கா்க �ா்டாளுமன்றத்தில் “சட்ட 
மு ன வ ட ர வு வ ா ்க ” 
முனபமாழியப்படுகின்றது. அந்த சட்ட 
முனவடரவடவ அரசடமபபுக 
்கட்டடமபபுககுள முழுடமயா்க 
அறிந்துப்காளளும் ப்பாருடடு ஒரு 
முழுடமயான விவாத்திற்கு �ா்டாளுமன்றம் 
எடுத்துக ப்காளளப்படுகி்றது.

  திருத்தச்சட்டம்: இந்திய 
அரசடமபபுகந்காட்பாடடின அடிப்பட்ட 
ந்காட்பாடட்ட மாற்்றாமல் மாறும் 
நிடலடம்கள மற்றும் நதடவ்களுககு 
ஏற்்றவாறு சம்காலத்திற்கு ஏற்்ப 
தனித்துவத்டத இந்திய அரசியடமபபு 
ப்காண்டுளளது. �ட்டமுட்றயில் உளள 
சட்டங்கடள திருத்துவது அல்லது 
மாற்றுவது சட்டத் திருத்தம் ஆகும்.

  ்கண்்டன தீரமானம்: குடியரசுத்தடலவர, 
குடியரசுத் துடணத்தடலவர, உச்ச நீதி 
மன்ற நீதி்பதி்கள மற்றும் உயர நீதிமன்ற 
நீதி்பதி்கள ஆகிநயாடர ்பதவி நீக்கம் 
பசயவதற்்கான வழி முட்றநய ்கண்்டன 
தீரமானம் ஆகும்.

 �ந்களவி ந�ரம்: ஒவபவாரு �ாளும் அடவ 
பதா்டஙகியதும் முதல் ஒரு மணி ந�ரம் 
உறுபபினர்களின ந்களவி்களுககு 
ஒதுக்கப்படுகி்றது.

  உறுபபினர்களுக்கான விலக்களிபபு்கள: 
அடவயின எல்டலககுள ட்கதுககு 
எதிரான ்பாது்காபபு

  கூடடுக கூட்டத்பதா்டர: சி்றபபு நி்கழ்வு்கள 
அல்லது சில சட்ட �்டவடிகட்க்களில் 
ஈரடவ்களுககு இட்டநய ்கருத்து 
நவற்றுடம ஏற்்படும் சமயங்களில் 
�ா்டாளுமன்றத்டத ச்பா�ாய்கர 
கூடடுவடதநய கூடடுக கூட்டத்பதா்டர 
எனறு அடைககிந்றாம்.

  கூட்டத்பதா்டர: சட்டமுன 
வடரவு்களுக்கான ஒபபுதல் அளித்தல், 
தீரமானங்கள ஆகியடவ ந்பான்ற ்பல்நவறு 
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மதிப்பிடுதல

I. சரியோன ்திவல நதரவு சசயயவும்

1. சட்டமன்றம் என்பது ____________

அ) சட்டம் இயற்றுகின்ற உச்ச அடமபபு ஆ) உயர நீதிமன்றம்

இ) �ா்டாளுமன்றம் ஈ) சட்ட ஆடணயம்

2. நதசிய சட்டமன்றம்____________ எனறு அடைக்கப்படும்

அ) உச்ச நீதிமன்றம் ஆ) உயர நீதிமன்றம்
இ) �ா்டாளுமன்றம் ஈ) சட்டமன்ற ந்பரடவ

3. இந்தியாவில் �ா்டாளுமன்றம்______________ ப்காண்டுளளது

அ) குடியரசுத்தடலவர மற்்றம் பிரதமர
ஆ) குடியரசுத்தடலவர மற்றும் மாநிலங்களடவ
இ) குடியரசுத்தடலவர மற்றும் மக்களடவ

ஈ) குடியரசுத்தடலவர, மக்களடவ மற்றும் மாநிலங்களடவ

4. மக்களடவ உறுபபினர்கள___________ஆல் ந�ரடியா்க நதரந்பதடுக்கப ்படுகி்றார்கள.

அ) �ா்டாளுமன்றத் பதாகுதி்களிலுளள மக்கள
ஆ) மாநிலச் சட்டமன்ற உறுபபினர்கள
இ) குடியரசுத்தடலவரால் நியமனம்
ஈ) நமற்்கண்்ட எவரும் இல்டல

5.  உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர நீதிமன்றங்களின நீதி்பதி்கடள ்பதவி நீக்கம் பசயயும் முட்ற 
______________ எனறு அடைக்கப்படுகி்றது.

அ) ்கண்்டன தீரமானம் ஆ) ்பதவி நீக்கம்
இ) இட்ட நீக்கம் ஈ) ்பதவி வில்கல்

6. மாநிலங்களடவயின தடலவர யார?
அ) ச்பா�ாய்கர ஆ) பிரதமர
இ) குடியரசுத்தடலவர ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

பசயல்குறிபபுக்கள குறித்து விவாதம் 
�்டத்துவதற்்கா்க, திட்டமி்டப்பட்ட ஒரு ்கால 
வடரயட்றயில் �ா்டாளுமன்றம் 
கூடுவடதத்தான ஒரு கூட்டத்பதா்டர 
எனறு அடைககிந்றாம்.

  �ம்பிகட்கயில்லா தீரமானம்: பிரதமர / 
முதலடமச்சர அரசாங்கத்திற்கு தடலடமத் 
தாஙகுவதற்்கா்க மக்களடவ/ 

சட்டமன்றத்தில் உளள ப்பரும்்பாலான 
உறுபபினர்களின ஆதரவு மற்றும் 
�ம்பிகட்கடய ப்பருவதற்்கான 
வழிமுட்றயாகும். ஒருநவடள அந்த 
தீரமானம் பவற்றி ப்பற்்றால், பமாத்த 
அரசாங்கமும் பவளிநய்ற ந�ரிடும், புதிய 
நதரதடல சந்திக்க ந�ரிடும்.
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7. அரசாங்கத்தின தடலவர_____________

அ) குடியரசுத்தடலவர ஆ) பிரதமர

இ) ச்பா�ாய்கர ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

8. அரசின தடலவர________

அ) குடியரசுத்தடலவர ஆ) பிரதமர

இ) ச்பா�ாய்கர ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

9.  மாநிலங்களடவ ___________ உரிடம்கள மற்றும் �லன்கள ்பாது்காககும் 
நிறுவனமாகும்

அ) �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்கள ஆ) குடியரசுத்தடலவர

இ) மாநிலங்கள ஈ) குடியரசுத் துடணத்தடலவர

10. மாநிலங்களடவ உறுபபினர _________ நதரந்பதடுக்கப்படுகின்றனர.

அ) மக்கள ஆ)  அந்தந்த மாநிலத்தின சட்டமன்ற 
உறுபபினர்களால்

இ) ்கடசி்களின நியமனம் மூலம் ஈ) குடியரசுத்தடலவரின நியமனம்

11. மாநிலங்களடவயின அலுவல் வழி தடலவர யார?

அ)  இந்திய குடியரசுத்தடலவர ஆ) இந்திய குடியரசுத் துடணத்தடலவர

இ) இந்திய பிரதமர ஈ) ச்பா�ாய்கர

12.  �ா்டாளுமன்றத்தின எந்த அடவ, �ா்டாளுமன்றத்தின நிரந்தர அடவயா்க அறியப்படுகி்றது.

அ) மக்களடவ ஆ) மாநிலங்களடவ

இ) அடமச்சரடவ ஈ) அடமச்சர்கள குழு

13.  �ா்டாளுமன்றத்தின எந்த அடவ நிதி முனவடரடவ (சட்டமுன வடரவு) நிட்றநவற்்ற 
அதி்காரம் ப்காண்டுளளது.

அ) மக்களடவ ஆ) மாநிலங்களடவ

இ) அடமச்சரடவ ஈ) அடமச்சர்கள குழு

14. மக்களடவ உறுபபினரின குட்றந்த்படச வயது எனன?

அ) 25 வயது ஆ) 30 வயது

இ) 40 வயது ஈ) 50 வயது

15. இந்திய சட்டமன்ற அடமபபு __________ எனறு அடைக்கப்படுகி்றது.

அ) ஒற்ட்ற அடவ ஆ) ஈரடவ

இ) முடியாடசி ஈ) நமற்்கண்்ட எதுவும் இல்டல

16. மாநிலத்தின ஆளு�ர______________ ஆவர

அ) மாநிலத்தின அரசியல் அடமபபு தடலவர ஆ) அரசாங்கத்தின தடலவர 
இ) அடமச்சரடவ தடலவர  ஈ) ்கடசியின தடலவர
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17. மாநிலத்தின முதலடமச்சர_______ஆவர

அ) அரசின தடலவர ஆ) அரசாங்கத்தின தடலவர
இ) அடமச்சரடவ தடலவர ஈ) ்கடசியின தடலவர

18. மாநிலத்தின பசயல் அதி்காரம்_______ உளளது.

அ)  முதலடமச்சர ஆ) முதனடம பசயலாளர
இ) ஆளு�ர ஈ) உயர நீதிமன்ற தடலடம நீதி்பதி

19. மாநிலத்தின ஆளு�ர_________ நியமிக்கப்படுவார.

அ) முதலடமச்சரால் ஆ) குடியரசுத்தடலவரால்
இ) உயர நீதிமன்ற தடலடம நீதி்பதியால் ஈ) பிரதமரால்

II. பின்ைரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககமோக ்திலளிககவும்

1. ஈரடவ முட்ற என்றால் எனன?

2.  �ா்டாளுமன்றத்தில் நிட்றநவற்்றப்படும் முனவடரவு்களின (சட்டமுன வடரவு) வட்க்கள 
எனன?

3. உறுபபினர்களின குட்றந்த்படச எண்ணிகட்க- வடரயறுக்கவும்

4. நிதி முனவடரவு - வடரயறுக்கவும்

5. தனி�்பர முனவடரவு - வடரயறுக்கவும்

6. கூடடு கூட்டத்பதா்டர அடைபபிற்்கான நி்பந்தடன்கள எனன?

III. பின்ைரும் நகள்விகளுககு சுருககமோக ்திலளிககவும்

1. அரசடமபபில் குறிபபிடடுளள அதி்காரங்களின ்படடியல் எனன?

2. மக்களஅடவ உறுபபினர்களின தகுதி்கள யாடவ?

3. திருத்தச்சட்டத்தின வட்க்கள யாடவ?

4. சட்டமன்றத்தில் ச்பா�ாய்கர (அடவத் தடலவர) ்பஙகு எனன?

IV. பின்ைரும் நகள்விகளுககு விரிைோக ்திலளிககவும்

1. நதசிய சட்டமன்றத்தின ்பஙகு மற்றும் ்பணி்கடள (ப்பாறுபபு்கள) விளககு்க.

2. மக்களடவயின அதி்காரங்கள எனன?

3. �ா்டாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றும் �ட்டமுட்ற நிடல்கடள  ்பற்றி ்கடடுடர எழுது்க.

4. திருத்தச்சட்டத்தின பசயல்முட்ற மற்றும் வழிமுட்ற்கடள ்பற்றி விளககு்க.

5. முதலடமச்சர மற்றும் அடமச்சர்கள குழுவின அதி்காரங்கள ்பற்றி ்கடடுடர ஒனறு எழுது்க

6.  அரசு நிரவா்கத்டத நிட்றநவற்்ற நியமிக்கப்பட்ட ்பல்நவறு குழுக்கள மற்றும் அதன 
முககியத்துவம் ்பற்றி எழுது்க. 
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நமறநகோள் நூலகள்

இச்சசயலியின் மூலம் 
இந்திய அரசவமப்புச் 

திருத்தச்சட்டஙகள் ்றறி 
அறிதல. 

ICT Corner திருத்தச்சட்டஙகள்

்டிகள்

்படி 1:  ‘Play store’ இல் ‘Constitution of India with MCQ’ எனறு தட்டச்சு பசயது பசயலிடயப 
்பதிவி்றக்கம் பசய்க (அல்லது)  கீழ்க்காணும் உரலி/விடரவுக குறியீடட்டப 
்பயன்படுத்தி பசயலிககுச் பசல்்க.

்படி 2:  திடரயில் ்காணப்படும் தடலபபு்களில் ‘Amendments’ என்படதச் பசாடுககு்க.
்படி 3:  ஏநதனும் ஒரு திருத்தச்சட்டத்திடன பசாடுககி அது பதா்டர்பான த்கவல்்கடள 

அறி்க. (எ.டு – 101)

உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philoid.coi
*்ப்டங்கள அட்டயாளத்திற்கு மடடும்.
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  குடியரசு வடிவிலான அரசைப் பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  அரைசைப்பில் குடியரசுததசலவர் ைற்றும் குடியரசுத துசைததசலவரின்  
நிசல பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  குடியரசுததசலவர் ைற்றும் குடியரசுத துசைததசலவர் பதவி�ளுக�ான ததர்தல் 
நசைமுசை�சை பற்றி  புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  குடியரசுததசலவர் ைற்றும் குடியரசுத துசைததசலவரின் அதி�ாரங�சையும் 
கையல்முசை�சையும் பற்றி அறிதல்.

  நாைாளுைன்ை ஆட்சிமுசைசயப் பற்றி புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

  ைாநில ஆட்சிக குழுவின் பண்பு�சை அறிந்து க�ாள்ளுதல்.

  அரசு நிர்வா�ததில் ஆளுநர் பஙகு ைற்றும் முதலசைசைரின் பஙகு.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

3.1 அறிமுகம்
அரசின் கட்டமைப்பு 

இந்திய அரைசைப்பின் முன்னுசரயில் 
இந்தியாசவ ஒரு இசையாண்சை, ைைதர்ை, 
ைதைார்பற்ை, ைக�ைாட்சி ைற்றும் குடியரசு 
கபற்ை நாடு என்று அறிவிககிைது. இஙகு 
இஙகிலாந்சதப் தபால் முடியாட்சியா� அதாவது 
அரைதரா, அரசிதயா ைன்னர்�ைா� ஆட்சியில்  

ஒன்றிய ஆடசித்தும்ற

  இந்தியக குடியரசுததசலவர் 

  இந்தியக குடியரசுத துசைததசலவர் 

  பிரதைர் தசலசையிலான அசைசைர்�ள் 
ைற்றும் அசைசைரசவக குழு

இல்லாைல், ைக�ைால் ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை 
பிரதிநிதி�ைால்தான் ஒரு குறிப்பிட்ை 
�ாலததிற்கு இந்தியக குடியரசுததசலவர் 
ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார். ததசிய அரசின் 
அசனதது அரைசைப்புத துசை�ளின் 
தசலவரா� இந்தியக குடியரசுததசலவர் 
விைஙகுகிைார். (எ.�ா.) ைட்ைம், நிர்வா�ம், நீதி 
ைற்றும் ஆயுதப்பசை ஆகிய துசை�ளின்  
கையல்பாடு�சை குடியரசுததசலவர் 
தைற்பார்சவயிடுகிைார். தைலும்  அரைசைப்புச 
ைட்ைங�ளுககுட்பட்டு இததுசை�ள் 
கையல்படுவசத இவர் உறுதிப்படுததுகிைார். 
இந்திய நாட்டின் முழு அரைசைப்பு, 
பிரதிநிதிததுவம் ைற்றும் ைாநில 
கையல்பாடு�சை ஒவகவாரு ைண்ைலததிலும் 
குடியரசுததசலவர் நிசல நிறுததுகிைார். 
ஆனால் அகைரிக� குடியரசுததசலவசர 
தபால் உண்சையான கையல் அதி�ாரம் 
இல்லாைல் கபயரைவில் ைட்டும் அதி�ாரதசதக 

அ
ல

கு

ஆடசித்தும்ற3
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க�ாண்டுள்ைார். குடிரயரசுததசலவரது  
கபயராலும், அவரது தைற்பார்சவயிலும் 
நிர்வா�ம் நசைகபறுகின்ைதத தவிர,  
தநரடியான, கையலைவிலான நிர்வா�ம் 
பிரதைர் தசலசையிலான அசைசைர்�ள் 
குழுவிைம்தான் உள்ைது. அந்த 
அசைசைரசவயும் நாைாளுைன்ைததிற்கு 
கபாறுப்புசையது. இசதததான்  நாைாளுைன்ை 
ஆட்சிமுசை என்கிைார்�ள். தைலும் 
நசைமுசையில் உண்சையான அதி�ாரங�ள் 
அசனததும் பிரதைர் தசலசையிலான 
அசைசைர்�ள் ைற்றும் அசைசைரசவக 
குழுவிைம் உள்ைது. இவவாறு இந்தியக 
குடியரைானது அகைரிக� குடியரசிலிருந்து  
தவறுபடுகிைது.

3.2 குடியரசுத்்தமலவர் 

இந்தியத ததைததின்  தசலவரா� 
குடியரசுததசலவர் இருககிைார். அவர் 
இந்தியாவின் முதல் குடிை�ன் ஆவார். தைலும்,  
ததசிய ஒற்றுசை,  ஒருசைப்பாடு, ைற்றும் 
நிசலததன்சை சின்னைா� அவர் தி�ழ்கிைார்.

குடியரசுத்்தமலவர் ்தகுதி ைறறும் ந்தர்்தல்

உறுப்பு 58;

  இந்தியக குடிை�னா� இருக� தவண்டும். 

  35 வயசத பூர்ததி கையதவரா� இருக� 
தவண்டும். 

  ைக�ைசவ உறுப்பினராவதற்�ான 
அசனதது தகுதி�ளும் க�ாண்டிருததல் 
தவண்டும்.

ைததிய ைாநில அல்லது உள்ைாட்சி 
அசைப்பு�ளிதலா அவற்றின் �ட்டுப்பாட்டில் 
உள்ை எந்த ஒரு அசைப்பிதலா ஆதாயம் 
தரககூடிய எந்த பதவியில் இருந்தாலும், அவர் 
குடியரசுததசலவர் ததர்தலில் தபாட்டியிை 
தகுதியற்ைவராகிைார்.

தைலும் அரைசைப்பின் 52-வது உறுப்பு 
குடியரசுததசலவர் பதவிக�ான 
குசைந்தபட்ைம் 50 ததர்வுககுழு 
வாக�ாைர்�ைால் முன்கைாழிவு கையயப்பை 
தவண்டும் என்றும், தைலும் தவட்பாைர் 

ததர்வுக குழுவின் 50 உறுப்பினர்�ள் மூலம் 
வழிகைாழியப்பை தவண்டும் என்று 
வலியுறுததுகிைது. தைலும் ஒவகவாரு 
தவட்பாைரும் ₹.15,000/-ஐ இந்திய ரிைர்வ 
வஙகியில் சவப்பு கதாச�யா� �ட்ை 
தவண்டும். 

இந்திய அரைசைப்பின் 52-வது உறுப்பு 
இந்தியாவிற்கு ஒரு குடியரசுததசலவர் 

இருக� தவண்டுகைன்கிைது. உறுப்புரிசையின் 
53-வது உறுப்பு இந்திய ஒன்றியததின் ஆட்சி 

அதி�ாரதசத அவருககு அளிப்பதுைன் 
அவற்சை தநரடியா�தவா ைசைமு�ைா�தவா 

கையல்படுதத வச� கையகிைது.

பதிவான வாககு�ளில் ஆறில் ஒரு 
பஙச� ஒரு தவட்பாைர் கபைவில்சலகயனில்  
இந்த கதாச� அவருககு திருப்பிததரப்பைாது.

இந்தியக குடியரசுததசலவர் ைக�ைால் 
தநரடியா�த ததர்வு கையயப்படுவதில்சல. 
ைாைா�, கீழ்�ண்ைவர்�சை உறுப்பினர்�ைா� 
க�ாண்ை வாக�ாைர் குழுவினால்  
ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார்:

  நாைாளுைன்ைததின் ஈரசவ�ளிலும் 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ள்.

  ைாநில ைட்ைைசப�ளின் 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ள்.

  கைல்லி ைற்றும் பாண்டிசதைரி  
யூனியன் பிரததை ைட்ைைன்ைங�ளின். 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ள்

குடியரசுததசலவர் ததர்தல், ஒற்சை 
ைாற்று வாகக�டுப்பு ைற்றும் இர�சிய 
வாகக�டுப்பின் மூலம் விகிதாைார 
பிரதிநிதிததுவ முசையில் நசைகபறுகிைது. 
இந்த முசை கவற்றி�ரைான தவட்பாைர் 

செயல்்ோடு 
குடியரசுததசலவர் ததர்தலில் வாக�ளிதத 

கைாதத வாக�ாைர்�ள் 10,00,000 தபர் ஆ�வும் 
ைற்றும் ததர்ந்கதடுக�ப்பை தவண்டிய 
தவட்பாைர்�ளின் எண்ணிகச� ஒன்று 
என்பதா�வும் இருந்தால் ததர்தல்  வாககு�ளின் 
ஒதுககீடு எப்படி இருககும் என்று �ண்டுபிடி.
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முழுசையான கபரும்பான்சை வாககு�ைால் 
கவற்றி கபறுகிைார் என்பசத 
உறுதிப்படுததுகிைது.

ந்தர்்தல் 
சவறறி

=

ததர்தலில் வாக�ளிக�ப்பட்ை 
கைாதத வாககு�ளின் எண்ணிகச�

ததர்வு கையயப்பை தவண்டிய 
தவட்பாைர் எண்ணிகச� 

+1

ததர்தல்தபாது ஒவகவாரு 
உறுப்பினருககும் ஒரு வாககுசசீட்டு ைட்டுதை 
தரப்படுகிைது. வாக�ாைர், வாக�ளிககும் 
தவட்பாைர்�ளின் கபயர்�ளுககு எதிரா� 1,2,3,4 
தபான்ைவற்சைக குறிப்பிடுவதன் மூலம் தனது 
விருப்பங�சை சுட்டிக�ாட்ை தவண்டும். 
வாக�ாைர்�ள், தவட்பாைர்�சை தைது 
விருப்பததிற்குத�ற்ப 1,2,3,4 என வரிசைப்படி 
முன்னுரிசை�சைக குறிககிைார்�ள். முதல் 
�ட்ைததில், முதல் விருப்ப வாககு�ள் 
�ைககிைப்படுகின்ைன. ஒரு தவட்பாைர் இந்த 
�ட்ைததில் ததசவயான ஒதுககீட்சைப் கபற்ைால், 
அவர் ததர்ந்கதடுக�ப்படுவர். இல்சலகயனில், 
வாககு�சை ைாற்றுவதற்�ான கையல்முசை 
தைற்க�ாள்ைப்படுகிைது. வாகக�டுப்பில் முதல் 
விருப்பவாககில் குசைந்த வாககு�ள் கபற்ை 
தவட்பாைசர நீககிவிட்டு அவர்�ளின் 
இரண்ைாம் விருப்ப வாககு�ள் ைற்ைவர்�ளுககு 
ைாற்ைப்படுகிைது. ஒரு தவட்பாைருககு 
ததசவப்படும் வாககு�ள் கிசைககும் வசர 
இந்தச கையல்முசை கதாைர்கிைது.

குடியரசுத்்தமவரின் ்்தவிப் பிரைோணம்
குடியரசுததசலவர் ததர்தலில் கவற்றி 

கபற்ை ஒருவர் கீழ்க�ண்ை உறுதி  
கைாழி�சைப் பதவி பிரைாைததின்தபாது 
அவர் ஏற்கிைார்.

  பதவியில் உண்சையுைன் பணியாற்றுவது.
  அரைசைப்பு ைற்றும் ைட்ைதசதப் 

பாது�ாப்பது,
  இந்தியாவின் ைக�ள் தைசவ ைற்றும் 

நல்வாழ்விற்�ா� தன்சன அர்ப்பணிப்பது 
ஆகியவற்சை  உறுதிகைாழியா� ஏற்கிைார்.

இந்தியாவின் தசலசை நீதிபதி  
குடியரசுததசலவருககு பதவிப்பிரைாைம் 
கையது சவககிைார். தசலசை நீதிபதி 
இல்லாததபாது உசை நீதிைன்ைததின் மூதத 
நீதிபதி அப்பதவிப் பிரைாைதசத கையது 
சவககிைார்.

நகலிச்சித்திரத்ம்த உறறு ந�ோககி,  
இச்சூழமல அம்டயோளம் கோணக. 

�ன்றி: தி இந்து 26.7.2006

க�ாடுக�ப்பட்டுள்ை த�லிசசிததிரம் 
சிததரிப்பது என்ன? 

ந்தெத்திறகு நீஙகள் ஒவசவோருவரும் ஒரு 
சி்றப்்ோன மும்றயில் ்ஙகளிககநவணடும். 
இ்தறகோக நீஙகள் உறுதி ஏறக நவணடும்.

விவோ்தம் 

  நம்மிைம் எழுதப்பட்ை அரைசைப்பு உள்ைது.  அதில் ஒவகவாரு அரைசைப்பு பதவிககும் உரிய 
கபாறுப்பு�ளும் வசரயசை�ளும் கதளிவா� தரப்பட்டுள்ைன. ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை  
குடியரசுததசலவசர ததைததின் தசலவரா� க�ாண்ை ஒரு குடியரசில் நாம் உள்தைாம்.  
அதத ைையம் ைக�ைால் ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை பிரதிநிதி�சைகக�ாண்ை ைக�ைசவககு 
கபாறுப்புசைய அசைசைரசவசயக க�ாண்ை நாைாளுைன்ை ைக�ைாட்சியா�வும் உள்தைாம்.

  ஆசிரியர் வகுப்சப இரண்டு குழுவா� பிரிக�வும்.  குடியரசுததசலவர் ைற்றும் பிரதைர் ைற்றும் 
அவருசைய குழுவின் தனிததுவதசத விவாதததிற்கு ஏற்பாடு கையயவும்.
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குடியரத்்தமலவருககோன வெதிகள் 
அல்லது ெலுமககள்

  அவரது அதி�ாரப்பூர்வ இல்லைான  
குடியரசுததசலவர் ைாளிச�சய 
(ராஷ்டிரபதி பவன் - கைல்லி) 
வாைச�யின்றி பயன்படுதத அவருககு 
உரிசையுண்டு.

  நாைாளுைன்ைததால் நிர்ையிக�ப்பட்ை 
அசனதது ஊதியம், படி�ள், 
தனிஉரிசை�சையும் அனுபவிக� 
அவருககு உரிசையுண்டு.

  குடியரசுததசலவருககு தைலும் சில 
ைலுச��ளும் விதி விலககு�ளும்  
தரப்பட்டுள்ைன. அவர் தனது அதி�ாரப்பூர்வ 
நைவடிகச��ளுககு நீதிைன்ை 
நைவடிகச��ளினின்று தனிப்பட்ை விலககு 
கபறுகிைார். அவரது பதவி �ாலததின் தபாது, 
அவருககு அசனதது குற்ைவியல் 
நைவடிகச��ளிலிருந்தும் விலககு 
அளிக�ப்படுகிைது.

்்தவிககோலம், ்்தவி நீககம், ்்தவிமய 
நிரப்புவது ்றறிய விதிமும்றகள்

்்தவிககோலம்

குடியரசுததசலவர் தனது 
அலுவல�ததில் நுசைந்த தததி முதல் ஐந்து 
வருை �ாலததிற்கு குடியரசுததசலவரா� பதவி 
வகிப்பார் என்று இந்திய அரைசைப்பு உறுப்பு 
56 கூறுகிைது. எனினும் குடியரசுத 
துசைததசலவரிைம் பதவி வில�ல் �டிததசத 
க�ாடுப்பதன் மூலம் எந்த தநரததிலும் தனது 
கபாறுப்பிலிருந்து வில� முடியும். 
நாைாளுைன்ைததால் �ண்ைனத தீர்ைானம் 
நிசைதவற்றுவதன் மூலமும், இசதததவிர 
குற்ைம் ைாட்ைப்படுவதன் மூலமும் அவசர 
பதவி நீக�ம் கையய முடியும். 
குடியரசுததசலவரா� இருப்பவர்  மீண்டும் 
அப்பதவிககு ததர்ந்கதடுக�ப்பை 
தகுதியுசையவராவார்.

தைது பதவிசய குடியரசுததசலவர் 
ஐந்து வருை �ாலததிற்கு அல்லது புதிதா�  

ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை குடியரசுததசலவர் பதவி 
ஏற்கும் வசர கபாறுப்பில் கதாைரலாம்.

்்தவி நீககம்

அரைசைப்பின் 61-வது உறுப்பு, 
குடியரசுததசலவர் மீது குற்ைம் ைாட்டி 
�ண்ைனத தீர்ைானம் நிசைதவற்றுவதற்கு  ஒரு 
விரிவான நசைமுசை�சை தந்துள்ைது.

குடியரசுததசலவர் பதவி நீக�ம் 
கையயப்படுவதற்கு முதலாவதா�, 
நாைாளுைன்ைததின் எந்தகவாரு அசவயிலும், 
அதன் கைாதத உறுப்பினர்�ளில் நான்கில் ஒரு 
பகுதியினரால் ச�கயாப்பமிைப்பட்ை 
தீர்ைானததின் மூலம் ஒரு குற்ைசைாட்சை 
முன்சவக� தவண்டும். குசைந்தபட்ைம் 14 
நாட்�ள் முன்கூட்டிதய அறிவிப்பு வைங� 
தவண்டும். அததச�ய தீர்ைானம் ஒரு 
ைசபயால் விவாதிக�ப்படும் தபாது, அசவ 
உறுப்பினர்�ளின் கைாதத எண்ணிகச�யில் 
மூன்றில் இரண்டு பஙகிற்குக குசையாத 
கபரும்பான்சையால் நிசைதவற்ைப்பை 
தவண்டும். அது ைற்ை அசவயால் பின்னர்  
விைாரசை கையயப்பை தவண்டும்.

விைாரசையின் பின்னர், அதன் கைாதத 
உறுப்பினர்�ளில் மூன்றில் இரண்டு 
கபரும்பான்சையினரின் ஒப்புதலுைன் 
அததீர்ைானம் நிசைதவற்ைப்பட்ைால், அந்த 
நாள் முதல் குடியரசுததசலவர் பதவியில் 
இருந்து பதவி நீக�ம் கையயப்படுவார்.
்்தவிமய நிரப்புவது

குடியரசுததசலவரின்  பதவி கீழ்க�ண்ை 
வழி�ளில் �ாலியா�லாம்.

1.  ஐந்து ஆண்டு�ளில் பதவிக �ாலம் 
முடிவசைந்த நிசலயில்

2. அவரது  பதவி வில�ல் மூலம்

3.  நாைாளுைன்ைததால் பதவி நீக�ம் 
கையயப்படுவதன் மூலம்

4. அவரது ைரைததின் மூலம்
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5.  அவர் தகுதிசய இைந்தால் அல்லது அவரது 
ததர்தல் கைல்லாது என அறிவிக�ப்பட்ைால்

நாைாளுைன்ைததால் பதவி நீக�ம் அல்லது 
இைப்பு ஆகியவற்ைால் குடியரசுததசலவர் பதவி 
�ாலியாகும்தபாது, ஆறு ைாதங�ளுககுள்  
புதிய குடியரசுததசலவசரத ததர்ந்கதடுக� 
ததர்தல் நைததப்பைதவண்டும். இசைப்பட்ை 
�ாலததில் குடியரசுத துசைததசலவர் 
குடியரசுததசலவரா� கையல்படுவார். தைலும், 
பதவியில் இருககும் குடியரசுததசலவர், தநாய, 
இயலாசை அல்லது தவறு �ாரைங�ைால் 
தைது பதவிககுரிய கையல்�சை கையய முடியாத 
நிசலயில் குடியரசுததசலவர் திரும்பவும் தன் 
கபாறுப்பிசன கையல்படுததும் வசர குடியரசுத 
துசைததசலவர் அவரது பணி�சை 
தைற்க�ாள்வார்.

குடியரசுத் ்தமலவரின் ்ணிகளும் 
அதிகோரஙகளும்

குடியரசுததசலவரின் பணி�ளும் 
அதி�ாரங�ளும் பரந்துபட்ைசவ 
நாைாளுைன்ைதசதக கூட்டுவதும், 
உசரயாற்றுவதும், ஒததிசவப்பதும் அவதர. 
கவவதவறு துசை�ளில் முன்னணியிலுள்ை 
12 உறுப்பினர்�சை ைாநிலங�ைசவககும் 
இரண்டு ஆஙகிதலா - இந்தியப் பிரதிநிதி�சை 
ைக�ைசவககும் நியைனம் கையகிைார். 
நாைாளுைன்ைததிலிருந்து வரும் நிதி ைாராத 
முன்வசரவு�சை மீண்டும் ைறுபரிசீலசன 
கையவதற்�ா� திருப்பி அனுப்பவும் ரதது 
கையயவும் அவருககு அதி�ாரமுள்ைது. 
நாைாளுைன்ைததின் முன்வசரவுககு ஒப்புதல் 
கபறும்கபாருட்டு ஈரசவ�ளின் கூட்டுக 
கூட்ைதசத அசைக�வும் அவருககு உரிசை 
உண்டு. அவரால் ஆறு ைாத �ாலதது மி�ாதக 
அவைரச ைட்ைதசத அறிவிக�வும் முடியும். 
ைாநிலச ைட்ைங�சை ரதது கையயவும் 
அவருககு அதி�ாரமுள்ைது. பிரதைர் 
தசலசையிலான அசைசைரசவசய 
நியமிககிைார். அததுைன் அததச�ய 
அசைசைரசவ நாைாளுைன்ைததின் ஆதரசவப் 
கபற்ைதா� இருப்பசத உறுதி கையகிைார் 
குடியரசுததசலவர் ைட்டுதை 

அசைசைர்�ளுககு பதவி பிரைாைம் கையது 
சவககிைார். ைக�ைசவயின் ஆதரசவ  
இைந்து விடுகின்ைதபாது அசைசைரசவசய 
�சலககும் அதி�ாரம் கபற்றுள்ைார். 
அரைசைப்பின்படியான பல்தவறு 
உறுப்பு�ளுககு, குறிப்பா� நீதிததுசை, 
ஆயுதப்பசை�ள், தூதர�க குழுக�ளுககு 
உறுப்பினர்�சை நியமிக�வும் அதி�ாரம் 
கபற்றுள்ைார். கநருக�டி (அவைர நிசல) 
நிசலக �ாலததில் குடியரசுததசலவர் 
எல்சலயற்ை அதி�ாரம் கபற்றுள்ைார். எந்தச 
ைட்ைதசதயும் தற்�ாலி�ைா� முைககும் 
அதி�ாரம் கபற்றுள்ைார். குறிப்பிட்ை 
�ாலததிற்கு அசைசைரசவ�சையும், ைட்ை 
ைன்ைங�சையும் �சலததுவிைவும், ைரை 
தண்ைசனசய ஆயுள் தண்ைசனயா� 
குசைததிைவும் அதி�ாரம் கபற்றுள்ைார்.

குடியரசுததசலவர் இல்லாததபாது 
அவரது பதவிசய தற்�ாலி�ைா� குடியரசுத 
துசைததசலவர் அல்லது உசை நீதிைன்ை 
தசலசை நீதிபதி அல்லது உசை நீதிைன்ைததின் 
மூதத நீதிபதி வகிப்பர். அப்தபாது அவர்�ள் 
நாைாளுைன்ைததினால் தீர்ைானிக�ப்பட்ை 
குடியரசுததசலவருக�ான ைலுச��ள், 
ஊ தி ய ம்  த ப ா ன் ை  அ ச ன த து  
ைலுச��சையும் உரிசை�சையும் 
கு டி ய ர சு த த ச ல வ ச ர  த ப ா ல த வ 
அனுபவிப்பதற்கு அதி�ாரமும் உரிசையும் 
பசைததவரா� இருப்பர்.

உணமை

இந்திய அரைசைப்பின் XVIII பா�ததில் 
இந்தியக குடியரசுததசலவரின் 

கநருக�டி�ால அதி�ாரங�ள் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன.

விளககப்்்டம் ்தயோரித்்தல்

1947-முதல் 2019 வசரயிலான இந்திய 
பிரதைர்�சை பட்டியலிைவும். ஒரு 
விைக�ப்பைததில் அவர்�ளின் 
நிைற்பைங�சை ஒட்ைவும்.

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd   51 10-12-2021   12:43:26



( (52 (( 53

ஆ
ட

சி
த்

து
ம

்ற
ெ

ட
்ட

த்
து

ம
்ற

நி
தி

த்
து

ம
்ற

நீ
தி

த்
து

ம
்ற

ச
�

ரு
க

க
டி

க
க

ோல
 

அ
தி

க
ோர

ங
க

ள்
இ

்த
ர 

அ
தி

க
ோர

ங
க

ள்

1. 
 கு

டி
ய

ரசு
த 

தச
ல

வ
ரது

 க
பய

ரா
ல்

 
நி

ர்வ
ா�

தச
த 

நை
தது

வ
து

. அ
ரசு

ப் 
கப

ாறு
ப்பு

�ச
ை

 ந
ச

ைமு
ச

ைப்
 

படு
தது

வ
தற்

�ா
ன

 வி
தி

�ச
ை

 
உ

ரு
வ

ாக
கு

வ
து

 அ
ச

ை
சை

ர்�
ளு

ககு
 

கப
ாறு

ப்பு
�ச

ை
ப் 

பகி
ர்ந்

தளி
ப்ப

து

2. 
 அ

ச
ை

சை
ரச

வ
ககு

ழு
மு

ககி
ய

 
மு

டி
வு

�ச
ை

ப்ப
ற்றி

 
அ

றி
ந்தி

ரு
ப்ப

து
ம்

, அ
ச

ை
சை

ர்�
ள்

 
கு

ழு
வி

ன்
 �

வ
ன

ததி
ற்கு

ம்
 

பரி
சீல

ச
ன

ககு
ம்

 எ
ந்த

 ஒ
ரு

 
வி

ஷ
ய

தச
தயு

ம்
 க

�ா
ண்

டு
 

வ
ரு

வ
து

3. 
 மு

ககி
ய

ை
ான

 க
பா

று
ப்பு

�ளு
ககு

 
நி

ய
ை

ன
ங

�ள்
 க

ைய
வ

து
ம்

, 
நீக

கு
வ

து
ம்

4. 
 அ

ய
ல்

நா
டு

�ளு
ைன

ான
 

உ
ைவு

�ச
ை

க 
ச

�ய
ாள்

வ
து

5. 
 மு

ப்ப
ச

ை�
ளி

ன்
 த

ச
ல

வ
ரா

� 
இ

ரு
ப்ப

து

6. 
 உ

சை
 நீ

தி
ை

ன்
ைம்

 ை
ற்று

ம்
  

இ
தர

 சு
தய

ட்
ச

ைய
ான

 
அ

ச
ை

ப்பு
�ளு

க�
ான

 ந
ச

ைமு
ச

ை 
வி

தி
�ச

ை
யு

ம்
 

வ
ச

ரய
ச

ை�
ச

ை
யு

ம்
 

அ
ங

கீ�
ரி

ப்ப
து

7. 
 ை

ாநி
ல

 அ
ரசு

�ளு
க�

ான
 

வ
ழி

�ா
ட்

டு
தல்

�ச
ை

யு
ம்

, 
ஆ

ச
ை

�ச
ை

யு
ம்

 அ
னு

ப்பு
வ

து
 

ை
ற்று

ம்
 அ

ரை
ச

ை
ப்பு

 இ
ய

ந்தி
ரம்

 
கை

ய
ல

ற்று
ப்த

பா
கு

ம்
தப

ாது
 ை

ாநி
ல

 
அ

ரசி
ன்

 மீ
து

 அ
ரை

ச
ை

ப்பு
 3

56
-வ

து
 

உ
று

ப்ச
ப 

நி
ச

ைத
வ

ற்று
வ

து

8. 
 ஒ

ன்
றி

ய
 ஆ

ளு
ச

�க
கு

ட்
பட்

ைப்
 

பகு
தி

 ை
ற்று

ம்
 ப

ட்
டி

ய
லி

ன
 ை

ற்று
ம்

 
பை

ங
கு

டி
யி

ன
ப்ப

கு
தி

�ச
ை

 
நி

ர்வ
ா�

ம்
 க

ைய
வ

து

1. 
 நா

ைா
ளு

ை
ன்

ைத
தி

ன்
 அ

ச
வ

�ளி
ன்

 
கூ

ட்
ைங

�ச
ை

க 
கூ

ட்
டு

வ
து

, 
ை

க�
ை

ச
வ

ச
ய

 ஒ
ததி

ச
வ

ப்ப
து

 
ை

ற்று
ம்

 ை
க�

ை
ச

வ
ச

ய
 

�ச
ல

தத
ல்

2. 
 ை

ாநி
ல

ங
�ை

ச
வ

ககு
 1

2 
உ

று
ப்பி

ன
ர்�

ச
ை

யு
ம்

 
ை

க�
ை

ச
வ

ககு
 இ

ரு
 

உ
று

ப்பி
ன

ர்�
ச

ை
யு

ம்
 நி

ய
ை

ன
ம்

  
கை

ய
வ

து
.

3. 
 நா

ைா
ளு

ை
ன்

ைக
 கூ

ட்
ைங

�ளி
ன்

 
து

வ
க�

 உ
ச

ரச
ய

 நி
�ழ்

தது
வ

து
.  

நா
ைா

ளு
ை

ன்
ைத

தி
ற்கு

 த
�வ

ல்
�ள்

 
அ

னு
ப்பு

வ
து

4. 
 நி

தி
ைா

ரா
த 

மு
ன்

வ
ச

ரவு
�ள்

 மீ
து

 
மு

ழு
ச

ை
ய

ான
 அ

ல்
ல

து
 த

ற்�
ாலி

� 
ை

று
தலி

ப்பு
 அ

தி
�ா

ரத
ச

தப்
 

பய
ன்

படு
தது

வ
து

5. 
 சி

ல
 வ

ச
�ய

ான
 மு

ன்
வ

ச
ரவு

�ச
ை

 
நா

ைா
ளு

ை
ன்

ைத
தி

ல்
 க

�ா
ண்

டு
 

வ
ரு

வ
தற்

�ா
ன

 அ
னு

ை
தி

ச
ய

 
வ

ை
ங

கு
வ

து

6. 
 நா

ைா
ளு

ை
ன்

ைம்
 ந

ைப்
பி

ல்
 

இ
ல்

ல
ாத

தப
ாது

 அ
வ

ைர
ச 

ைட்
ைங

�ச
ை

ப் 
பி

ைப்
பி

ப்ப
து

7. 
 கவ

வ
தவ

று
 கு

ழு
க�

ளு
ச

ைய
 

அ
றி

கச
��

ச
ை

யு
ம்

, 
பரி

ந்து
ச

ர�
ச

ை
யு

ம்
 

நா
ைா

ளு
ை

ன்
ைத

தி
ல்

 ை
ை

ர்ப்
பி

க�
ச 

கை
ய

வ
து

8. 
 ை

க�
ை

ச
வ

யி
ன்

 இ
ச

ைக
�ா

ல
 

அ
ச

வ
த 

தச
ல

வ
ச

ர 
நி

ய
மி

ப்ப
து

9. 
 து

ச
ைமு

�ங
�ள்

 ை
ற்று

ம்
 வி

ை
ான

 
நி

ச
ல

ய
ங

�ள்
 க

தா
ைர்

பா
ன

 
ைட்

ைங
�ச

ை
 நீ

ட்
டி

ப்ப
து

, 
ை

ாற்
றி

ய
ச

ை
ப்ப

து
 அ

ல்
ல

து
 

நீக
கு

வ
து

10
.  சி

ல
 கு

றி
ப்பி

ட்
ை 

ை
ாநி

ல
ச 

ைட்
ைங

�ள்
 மீ

து
 மு

ழு
ச

ை
ய

ான
 

ை
று

தலி
ப்பு

 அ
தி

�ா
ரத

ச
தப்

 
பய

ன்
படு

தது
வ

து
.

1. 
 கு

டி
ய

ரசு
தத

ச
ல

வ
ரது

 மு
ன்

 
அ

னு
ை

தி
யு

ைன்
 ை

க�
ை

ச
வ

யி
ல்

 
நி

தி
 மு

ன்
வ

ச
ரச

வ
 

அ
றி

மு
�ப்

படு
தது

வ
து

2. 
 இ

ந்தி
ய

ாவி
ன்

 ஒ
து

ககீ
டு

 
கை

ய
ய

ப்ப
ைா

த 
நி

தி
ய

ததி
ன்

 மீ
து

 
�ட்

டு
ப்ப

ாட்
டி

ச
ன

 ச
வ

ததி
ரு

தத
ல்

3. 
 நா

ைா
ளு

ை
ன்

ைத
தி

ல்
 நி

தி
நி

ச
ல

 
அ

றி
கச

�ச
ய

 ை
ை

ர்ப்
பி

க�
ச 

கை
ய

தல்

4. 
 நி

தி
ககு

ழு
ச

வ
 நி

ய
ை

ன
ம்

 க
ைய

தல்

5. 
 வ

ரு
ை

ான
 வ

ரி
யி

லி
ரு

ந்து
 

ை
ாநி

ல
ங

�ளு
க�

ான
 ப

ங
கி

ச
ன

 
மு

டி
வு

 க
ைய

தல்
, அ

ைா
ம்

, பீ
�ா

ர்,
 

ஒ
டி

ைா
, த

ை
ற்கு

வ
ங

�ா
ை

ம்
 ஆ

கி
ய

 
ை

ாநி
ல

ங
�ளி

லி
ரு

ந்து
  

ஏ
ற்று

ை
தி

 க
ைய

ய
ப்ப

டு
ம்

 
ைை

ற்க
பா

ரு
ட்

�ளு
க�

ான
  

ஏ
ற்று

ை
தி

 வ
ரி

�ளு
ககு

 ை
ாற்

ைா
� 

தர
தவ

ண்
டி

ய
 ை

ானி
ய

ங
�ச

ை
 

மு
டி

வு
 க

ைய
தல்

1. 
 தை

து
 �

ரு
ச

ை
க�

ாட்
டு

ம்
 

உ
ரி

ச
ை

ச
ய

ப் 
பய

ன்
படு

ததி
 

தண்
ைச

ை
�ச

ை
 ை

ாற்
றி

 
அ

ச
ை

ப்ப
து

, வி
ல

ககு
 அ

ளி
ப்ப

து
, 

ை
ன்

னி
ப்பு

 வ
ை

ங
கு

வ
து

, 
தண்

ைச
ை

ச
ய

க 
கு

ச
ைப்

பது
, 

ஒ
ததி

 ச
வ

ப்ப
து

2. 
 உ

சை
 நீ

தி
ை

ன்
ைம்

 ை
ற்று

ம்
 உ

ய
ர் 

நீதி
ை

ன்
ைங

�ளி
ன்

 மு
தன்

ச
ை

 
நீதி

பதி
�ச

ை
யு

ம்
, ஏ

ச
ன

ய
 

நீதி
பதி

�ச
ை

யு
ம்

 நி
ய

மி
ப்ப

து

3. 
 எ

ந்த
 ஒ

ரு
 ை

ட்
ைம்

 அ
ல்

ல
து

 
கப

ாரு
ள்

 கு
றி

தது
 உ

சை
நீதி

 
ை

ன்
ைத

தி
ல்

 ஆ
தல

ாை
ச

ன
ச

ய
 

நா
டு

வ
து

1. 
 மூ

ன்
று

வி
தை

ான
 

கந
ரு

க�
டி

�ச
ை

ச 
ைை

ாளி
ப்ப

தற்
கு

 
கு

டி
ய

ரசு
தத

ச
ல

வ
ரு

ககு
 

தனி
சசி

ைப்
பா

ன
 அ

தி
�ா

ரங
�ச

ை
 

அ
ரை

ச
ை

ப்பு
 வ

ை
ங

கி
யு

ள்
ை

து


 
 தத

சி
ய

 க
நரு

க�
டி

  
(உ

று
ப்பு

- 
35

2)


 
 கு

டி
ய

ரசு
தத

ச
ல

வ
ரி

ன்
 ஆ

ட்
சி

 
(உ

று
ப்பு

- 
35

6 
அ

 3
65

)


 
 நி

தி
 க

நரு
க�

டி
 (உ

று
ப்பு

 3
60

)

2. 
 அ

ரை
ச

ை
ப்பு

 3
52

 –
 வ

து
 உ

று
ப்பு

 
கு

டி
ய

ரசு
தத

ச
ல

வ
ர் 

தப
ார்

, 
கவ

ளி
யி

லி
ரு

ந்து
 ஆ

கர
மி

ப்பு
 

ை
ற்று

ம்
 உ

ள்
நா

ட்
டு

க 
 �

ல
�ங

�ள்
 

மூ
ல

ம்
  ப

ாது
�ா

ப்பு
ககு

 
அ

சசு
று

தது
ல்

 ஏ
ற்ப

டு
ம்

 த
பா

து
 

தத
சி

ய
 அ

ை
வி

ல்
 க

நரு
க�

டி
 

நி
ச

ல
ச

ய
 அ

றி
வி

ககி
ைா

ர்.

3. 
 ஒ

ரு
 ை

ாநி
ல

ததி
ல்

 அ
ரை

ச
ை

ப்பு
  

நி
ர்வ

ா�
ம்

 க
ைய

லி
ை

ந்து
 

தப
ாகு

ம்
தப

ாது
 அ

ரை
ச

ை
ப்பு

 
உ

று
ப்பு

 3
56

- 
கீழ்

 கு
டி

ய
ரசு

த 
தச

ல
வ

ர் 
கந

ரு
க�

டி
 நி

ச
ல

ச
ய

ப் 
பி

ர�
ைன

ம்
 க

ைய
கி

ைா
ர்

4. 
 எ

ப்த
பா

து
 ஒ

ரு
 ை

ாநி
ல

ம்
 த

தசி
ய

 
அ

ரசி
ன்

 �
ட்

ைச
ை

�ச
ை

 அ
ல்

ல
ாத

 
அ

ரை
ச

ை
ப்பு

 வி
தி

�ளு
ககு

 இ
ை

ங
� 

ை
று

ககி
ைத

தா
 அ

ப்த
பா

து
 

கு
டி

ய
ரசு

தத
ச

ல
வ

ரி
ன்

 ஆ
ட்

சி
ச

ய
 

அ
ம்

ை
ாநி

ல
ததி

ல்
 பு

கு
தது

வ
ற்கு

 
உ

று
ப்பு

 3
65

 வ
ழி

வ
ச

� 
கை

ய
கி

ைது
.

5. 
 இ

ந்தி
ய

ாவி
ன்

 நி
தி

யி
ல்

 நி
ச

ல
ய

ற்ை
 

தன்
ச

ை
யு

ம்
 வ

ரு
வ

ாயு
ம்

 
அ

சசு
று

தத
லி

ல்
 உ

ள்
ை

தா
� 

கு
டி

ரய
சு

தத
ச

ல
வ

ரு
ககு

த 
தத

ான்
றி

ன
ால்

 நி
தி

 க
நரு

க�
டி

 
நி

ச
ல

ச
ை

ச
ய

ப் 
பி

ர�
ைன

ம்
 க

ைய
ய

 
உ

று
ப்பு

 3
60

  வ
ச

� 
கை

ய
கி

ைது
.

1. 
 கப

ாது
ை

க�
ளு

ககு
 மு

ககி
ய

தது
வ

ம்
 

வ
ாய

ந்த
 எ

ந்த
 ஒ

ரு
 வி

வ
�ா

ரத
ச

தப்
 

பற்
றி

யு
ம்

 ை
ட்

ைம்
 அ

ல்
ல

து
 

உ
ண்

ச
ை

�ச
ை

ப் 
பற்

றி
 உ

சை
 நீ

தி
 

ை
ன்

ைத
தி

ன்
 �

ரு
ததி

ச
ன

க 
த�

ாரு
தல்

2. 
 உ

ய
ர் 

நீதி
ை

ன்
ைங

�ளி
ன்

 
நீதி

பதி
�ள்

 எ
ண்

ணி
கச

�ச
ய

 
மு

டி
வு

 க
ைய

வ
து

3. 
 ஒ

ன்
றி

ய
 அ

ரசு
ப் 

பணி
ய

ாை
ர் 

தத
ர்வ

ாச
ை

ய
 அ

ச
ை

ப்பு
 ை

ற்று
ம்

 
வி

தி
�ச

ை
 உ

ரு
வ

ாக
கு

தல்

4. 
 ஆ

ட்
சி

 க
ை

ாழி
க 

கு
ழு

ச
வ

 
அ

ச
ை

ப்ப
து

 ை
ற்று

ம்
 ஆ

ட்
சி

 
நை

தது
வ

தி
ல்

 ப
டி

ப்ப
டி

ய
ா�

 ஹி
ந்தி

 
கை

ாழி
யி

ன்
 ப

ய
ன்

பா
ட்

ச
ை 

அ
தி

�ரி
க�

ச 
கை

ய
யு

ம்
 கு

ழு
வி

ன்
 

பரி
ந்து

ச
ர�

ச
ை

 
நச

ைமு
ச

ைப்
படு

தது
வ

து
.

5. 
 ஜ

ம்
மு

- 
�ா

ஷ்
மீ

ர் 
நி

ர்வ
ா�

ததி
ற்�

ான
 சி

ைப்
பு 

ஒ
ழு

ங
�ா

ற்று
 வி

தி
�ச

ை
 

உ
ரு

வ
ாக

கு
வ

து

6. 
 பட்

டி
ய

லி
ைப்

பட்
ை 

ை
ற்று

ம்
 

பை
ங

கு
டி

யி
ன

ர் 
பகு

தி
�ச

ை
 

நி
ர்வ

ா�
ம்

 க
ைய

வ
தற்

�ா
ன

 சி
ைப்

பு 
ைட்

ைங
�ச

ை
யு

ம்
 வி

தி
�ச

ை
யு

ம்
 

உ
ரு

வ
ாக

கு
தல்

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd   52 10-12-2021   12:43:27



( (52 (( 53

செயல்்ோடு 

1. குடியரசுததசலவரின் ைறுதலிப்பு அதி�ாரதசதப் பற்றி விவாதிக�வும்.

2.  முழுசையான ைறுதலிப்பு, தற்�ாலி� ைறுதலிப்பு, முைககும் (பாக�ட்) ைறுதலிப்பு, தகுதிசைார் 
ைறுதலிப்பு ஆகியவற்சை அறிந்து க�ாள்.

3.  இன்றுவசரயிலான குடியரசுததசலவர்�ைது கபயர்�ள், பதவி�ாலங�சை பட்டியலிடு.
அவர்�ைது பைங�சை அட்ைவசைப் படுதது.

கீநழ சகோடுககப்்டடுள்ள அட்டவமணயில், ்தரப்்டடுள்ள எண வரிமெப்்டி 
குடியரசுத்்தமலவரின் அதிகோரஙகமள அம்டயோளம் கோணக:  

(ஆடசித்தும்ற / ெட்டத்தும்ற / நீதித்தும்ற /நிதித்தும்ற/ ச�ருககடிககோல அதிகோரஙகள்)

வ. எண உ்தோரணஙகள் அதிகோரம்

1. தமிழ்நாடு, �ர்நாை�ா, பஞைாப், ஜார்�ண்ட்,  
ஜம்மு, �ாஷ்மீர் ைற்றும் பல ைாநிலங�ள் 
குடியரசுததசலவர் ஆட்சியின் கீழ் இருந்துள்ைன.

2. குடியரசுததசலவர் நைது ைாநில ஆளுநர்�ள், உசை 
நீதிைன்ை ைற்றும் உயர் நீதிைன்ை நீதிபதி�சை 
நியமிககிைார்.

3. குடியரசுததசலவர் நாைாளுைன்ைக 
கூட்ைதகதாைர்�சை கூட்ைவும், �சலக�வும் முடியும்.

4. நாைாளுைன்ைததில் நிசைதவற்ைப்பட்ை 'முன்வசரவு' 
குடியரசுததசலவரின் ஒப்புதல் இருந்தால்  ைட்டுதை 
'ைட்ைம்' ஆ� முடியும்.

5. தண்ைசன�சை ைாற்ைவும் குசைக�வும்  
குற்ைவாளி�ளுககு ைன்னிப்பு வைங�வும் 
குடியரசுததசலவருககு அதி�ாரம் உண்டு.

6.
நாட்டின் அசனதது விவ�ாரங�ள் பற்றியும் அறிந்து 
க�ாள்ளும் உரிசை.

7. நிதிநிசல அறிகச�க கூட்ைதகதாைரின்தபாது 
நாைாளுைன்ைததில் முதலில் உசரயாற்றுவதற்�ான 
உரிசைசயக குடியரசுததசலவர் கபற்றுள்ைார்.

8. நாட்டின் தபார் பிர�ைனம் குடியரசுததசலவரின் 
கபயரிதலதய கவளிைப்படும்.

9. கவளி நாடு�ளில் உள்ை இந்திய தூதர்�ள், 
குடியரசுததசலவரின் பிரதிநிதி�ைாவர்.

10. குடியரசுததசலவர் நாைாளுைன்ைததில் தணிகச� 
அறிகச�சய ைைர்ப்பிக� கையவார்.

செயல்்ோடு 

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd   53 10-12-2021   12:43:27



( (54 (( 55

3.3 குடியரசுத் துமணத்்தமலவர்

அகைரிக� அரைசைப்பிசனப் தபான்று 
இந்திய அரைசைப்பும் துசைக 
குடியரசுததசலவர் பதவிசய (இந்திய 
அரைசைப்பு உறுப்பு-63) வைஙகுகிைது. 
இந்தியாவின் துசைத குடியரசுததசலவர் 
பதவி நாட்டின் இரண்ைாவது மி� உயர்ந்த 
பதவியாகும்.

ந்தர்்தல்

இந்தியத குடியரசுத துசைததசலவர் 
நாைாளுைன்ைததின் ஈரசவ�ளின் 
ததர்ந்கதடுக�ப்பட்ை உறுப்பினர்�ைால் 
இர�சிய வாகக�டுப்பு மூலம் விகிதாசைார 
முசையில் ைாற்ைததக� ஒற்சை வாககு மூலம் 
ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார்.

்தகுதிகள்

இந்திய குடியரசுத துசைததசலவர் 
பதவிககு தபாட்டியிடுபவர் கீழ்க�ாணும் 
தகுதி�சைக க�ாண்ைவரா�  இருததல் 
தவண்டும். 

(அ)  இந்தியாவின் குடிை�னா� இருக� 
தவண்டும்.

(ஆ)  35 வயசத நிசைவு கையதிருக� தவண்டும்.
(இ)  ைாநிலங�ைசவ உறுப்பினராவதற்கு 

தகுதிவாயந்தவரா� இருக� தவண்டும்.
(ஈ)  ஊதியம் கபறும் எந்த பதவியிலும் 

இருக�ககூைாது.

்்தவிககோன வமரயம்றகள்

குடியரசுத துசைததசலவர் ஐந்து வருை 
�ாலததிற்கு ததர்ந்கதடுக�ப்படுவார். 
குடியரசுததசலவரிைம் தனது பதவி வில�ல் 
�டிததசத க�ாடுப்பதன் மூலம் தனது 
பதவிக�ாலம் முடிவதற்கு முன்னதா� அவர் 
தனது பதவியிலிருந்து தாைா�தவ பதவி 
வில�லாம்.  ைாநிலங�ைசவ உறுப்பினர்�ளின் 
அறுதிப் கபருபான்சை ஆதரதவாடு, 
ைக�ைசவயின் ஒப்புததலாடு அவருகக�திரா� 
தீர்ைானம் நிசைதவற்ைப்படுவதின் மூலம் 
அப்பதவியிலிருந்து அவசர நீக� முடியும். 
ஆனால் அததச�ய தீர்ைானததிற்கு 14 நாட்�ள் 
முன்னறிப்பு அவசியைாகும்.

ச்ோறுப்புகளும் ்ணிகளும்

குடியரசுத துசைததசலவர்  
அப்பதவியினால் ைாநிலங�ைசவயின் 
அலுவல்வழி தசலவராகிைார் (இந்திய 
அரைசைப்பின் 64-வது உறுப்பு). அவர் 
ைாநிலங�ைசவக கூட்ைங�சை நைததுகிைார். 
ைக�ைசவயில் ைபாநாய�ர் தபான்தை, இவருககு 
ைாநிலங�ைசவயில் அதி�ாரம் உள்ைது.  
ைாநிலங�ைசவயின்  தசலவர் என்ை நிசலயில் 
ைட்டுதை இவர் ஊதியம் கபறுகிைார், ஏகனனில் 
குடியரசுத துசைததசலவர்  பதவிககு என எந்த 
ஊதியமும் இல்சல.  குடியரசுததசலவரின் 
இைப்பு அல்லது பதவி நீக�ம் ஆகியவற்றின் 
�ாரைைா� �ாலியிைம் ஏற்பட்ைால் அல்லது 
தவறு ஒரு குடியரசுததசலவர் 
ததர்ந்கதடுக�ப்படும்வசர  குடியரசுத 
துசைததசலவதர அந்த பதவிசய கூடுதலா�  
வகிப்பார். இந்த �ாலம் ஆறு ைாதங�ளுககு 
ைட்டுைானது ஆகும். இந்தியக 
குடியரசுததசலவரா� கையல்படும் தபாது 
குடியரசுத துசைததசலவரின் ஊதியம், இதர 
படி�ள், நாைாளுைன்ை முடிவு�ள்படி கபறுகிைார். 
அதத தநரததில் அவர் ைாநிலங�ைசவயின் 
தசலவரா� கையல்பை முடியாது.

 

3.4 பிர்தைர் ைறறும் அமைச்ெர்கள் குழு

பிரதைர் என்பவர் ைைைானவர்�ளில்  
( அ ச ை ச ை ர் � ளி ல் ) மு த ன் ச ை ய ா ன வ ர் . 
அததுைன் �ாபினட் (அசைசைர்�ள் குழு) 
அசைப்பின் அடிப்பசைத தூைா�வும் 
உள்ைார். அப்பதவியும் கபாறுப்பும், அப்பதவி 
இருககும் வசரயிலும் ஒப்பிைமுடியாத 
ஒன்ைா�வும், தனிசசிைப்புமிக� அதி�ார 
சையைா�வும் விைஙகுகிைது.

- மார்லே பிரபு

்யிறசி 

இந்திய அரைசைப்பின் 63 முதல் 70 
வசரயான உறுப்பு�ள் குடியரசுத 
துசைததசலவர் பற்றியசவ, இது குறிதது 
ஒரு �ட்டுசரசய ைைர்ப்பிக�வும். 
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3.4.1 பிர்தைர் 

பிரிட்டீஷ் நாைாளுைன்ை ஆட்சிமுசைசய, 
அதாவது பிரதைசர அரைாங�ததின் 
தசலவரா�க க�ாண்டுள்ை முசைசய இந்திய 
அரைசைப்பு ஏற்றுகக�ாண்டுள்ைது. பிரதைர் 
அசைசைரசவயில் ைைைானவர்�ளில் 
முதன்சையானவரா� தி�ழ்கிைார்.

நியைனம்

பிரதைரின் ததர்வு ைற்றும் நியைனம் 
பற்றிய குறிப்பு�ள் எதுவும் அரைசைப்பில் 
இல்சல. பிரதைர் பதவிககு தநரடித ததர்தல் 
எதுவும் இல்சல. அரைசைப்பின் 75-வது 
உறுப்பு பிரதைசர குடியரசுததசலவர் 

அறிமுகம் 

ஆடசித்தும்ற:  அரைசைப்பு பிரதைரின் 
தசலசையிலான அசைசைரசவக குழுவிைம் 
நிர்வா� கபாறுப்சபத தந்துள்ைது.

ச்ோருள்: நாட்டில் க�ாள்ச��சை 
உருவாக�வும், முககிய முடிவு�சை 
எடுக�வும், அவற்சை அைல்படுததவும் 
அரைசைப்பு ைற்றும் ைட்ைங�ளின் மூலம் ஒரு 
குழுவிற்கு அதி�ாரம் அளிக�ப்பட்டுள்ைது.

ஒன்றிய ைத்திய அரசில்  இரு  முககியைோன 
உறுப்புகள் உள்ளன.

  ஒன்றிய ைட்ைைன்ைம் அல்லது ஒன்றிய 
நாைாளுைன்ைம்

  ஒன்றிய ஆட்சிததுசை

இதற்கு முந்சதய பாைப்பிரிவில் ஒன்றிய 
ைட்ைைன்ைம் (நாைாளுைன்ைம்) பற்றி அறிந்து 
க�ாண்டீர்�ள். இப்தபாது ஒன்றிய 
ஆட்சிததுசைசயப் பற்றி பரிசீலிப்தபாம். 
இந்திய அரைசைப்பின் IV பகுதியிலுள்ை 52 
முதல் 78 வசரயிலான உறுப்பு�ள் ஒன்றிய 
ஆட்சிததுசைசயப் பற்றிககூறுகின்ைன 
என்பசத நீங�ள் அறிந்து 
க�ாள்ைதவண்டும்.

நியைனம் கையவதா� கூறுகிைது. ஆனால் 
பிரதைசரத தன்னிசசையா� 
குடியரசுததசலவர்  ததர்வு கையய இயலாது.  
ைக�ைசவயில் கபரும்பான்சையுள்ை �ட்சி 
அல்லது �ட்சி�ளின் கூட்ைணியின் 
தசலவசரதய பிரதைரா�க குடியரசுததசலவர் 
நியைனம் கையகிைார். எந்த ஒரு �ட்சிககும் 
கபரும்பான்சை கிசைக�ாத நிசலயில், 
கபரும்பான்சை ஆதரசவத திரட்ைககூடியவர் 
எனக குடியரசுததசலவரால் �ருதப்படுகின்ை 
ஒருவசர பிரதைரா� நியைனம் கையவார். 
பிரதைருகக�ன குறிப்பிட்ை பதவிக�ாலம் 
எதுவும் இல்சல. கபரும்பான்சை க�ாண்ை 
�ட்சி அல்லது �ட்சி�ளின் தசலவரா� 
இருககும் வசரயில் அவதர பிரதைரா�த 
கதாைர்வார்.

்ணிகள்

பிரதைரின் முதன்சையானதும் 
முககியைானதுைான கபாறுப்பு அவரது 
அசைசைரசவயின் உறுப்பினர்�ள் 
பட்டியசலத தயாரிப்பதத. அவர் அந்த 
பட்டியலுைன் குடியரசுததசலவசர ைந்திதது, 
ஒப்புதல் கபற்ைவுைன் அசைசைரசவ 
அசைக�ப்படுகிைது. மி� முககியைான  
அசைசைர்�ள் �ாபினட் அந்தஸ்து க�ாண்ை 
அசைசைர்�ைா� அறிவிக�ப்படுகிைார்கள். 
ைற்ைவர்�ள் ைாநில அசைசைர்�ள் என்றும் 
மூன்ைாம் நிசலயிலுள்ைவர்�ள் துசை 
அசைசைர்�ள் என்றும் அறியப்படுவர். பிரதைர் 
விரும்பினால் ஓர் அசைசைசர துசைப்பிரதைர் 
என அறிவிக� முடியும். பிரதைரின் 
ஆதலாைசனயின்படி குடியரசுததசலவர் 
அசைசைர்�ளுககுரிய துசை�சை ஒதுககுவார். 
பிரதைர் எந்த துசை அல்லது துசை�சையும் 
தனது �ட்டுப்பாட்டில் சவததுகக�ாள்ை 
முடியும். அவவப்தபாது அசைசைர்�ளின் 
கபாறுப்பு�சை ைாற்றியசைக� 
குடியரசுததசலவருககு பிரதைர் ஆதலாைசன 
வைங�லாம். அதுதபான்று ஒரு துசைசய 
இரண்ைா�தவா மூன்ைா�தவா பிரிக�லாம் 
அல்லது இரண்டு, மூன்று துசை�சை ஒதர 
துசையா�வும் இசைக�லாம்.
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பிர்தைரின் மு்தன்மை நிமல கீநழ 
்தரப்்டடுள்ள கோரணிகளோல் ச்தளிவோகி்றது.

1.  ைக�ைசவயின் கபரும்பான்சை க�ாண்ை 
�ட்சியின் தசலவரா� அவர் உள்ைார்.

2.  ைற்ை அசைசைர்�சை ததர்வு கையயக 
குடியரசுததசலவருககு பரிந்துசர 
கையயவும், எந்த ஒரு அசைசைசரயும் பதவி 
நீக�ம் கையயப் பரிந்துசரக�வும், பதவி 
விலகுைாறு �ட்ைசை இைவும் பிரதைருகத� 
அதி�ாரமுள்ைது.

3.  அசைசைர்�ளுககுப் கபாறுப்பு�சை 
ஒதுககீடு கையவது பிரதைரின் கபாறுப்பாகும். 
அதுதபான்று எந்த அசைசைசரயும் ஒரு 
துசையிலிருந்து தவகைாரு துசைககு 
ைாற்ைவும் அவருககு உரிசை உள்ைது.

4.  அசைசைரசவயின் தசலவர் பிரதைதர. 
அதன் கூட்ைங�சைக கூட்ைவும், 
தசலசைதயற்று நைததுவதும், பல 
குழுக�ளின் தசலவரும் பிரதைதர ஆவார்.

5.  அரசின் க�ாள்ச� முடிவு�சை 
ஒருஙகிசைதது அசனதது துசை�ளின் 
நைவடிகச��சையும் தைற்பார்சவயிடுகிைார்.

6.  ஓர் அசைசைர் தாைா�தவ பதவி 
விலகிவிட்ைால், ஓர் அசைசைர் பதவி 
�ாலியிைைாகிைது. ஆனால் ஒரு பிரதைர் 
பதவி விலகினாதலா, அல்லது இைந்து 
விட்ைாதலா அவரது அசைசைரசவதய 
இல்லாைல் தபாயவிடுகிைது.

7.  அசைசைர்�ளுககும் குடியரசுத 
தசலவருககும் இசையில் கதாைர்புப் 
பாலைா� இருப்பவர் பிரதைதர. அதத 
தபான்று நாைாளுைன்ைததுககும் 
அசைசைர்�ளுககும் இசையில் பாலைா� 
இருப்பவரும் அவதர. அரசின் கவளிநாட்டு 
விவ�ாரங�சை கவளியிடும் முககிய 
நபரா�வும் அவர் உள்ைார்.

பிர்தைரின் அலுவலகம்

ச்ோருள்

 நசைமுசையில் அரசின் தசலவரா�வும், 
உண்சையான நிர்வா�த தசலவரா�வும் 
இருககின்ைபடியால், நாட்டின் அரசியல் –
நிர்வா� அரஙகில் பிரதைர் மி� முககியைான 
பஙகு வகிதது வருகிைார். அவரது கபாறுப்பு�சை 
நிசைதவற்றும்  கபாருட்டு பிரதைருககு 
உதவியா� பிரதைர்  அலுவல�ம் உள்ைது (PMO 
– Prime Minister Office) பிரதைர் அலுவல�ம், 
கையல� உதவி�சையும் ஆதலாைசன�சையும் 
பிரதைருககு வைஙகுகிைது. இந்திய அரசின் 
உசை�ட்ை முடிவு�சை வடிவசைககும் 
நிசலயிலுள்ை பிரதைர் அலுவல�ம் 
அரைசைப்பால் குறிப்பிைப்பைாத ஓர் அதி�ார 
சையைா�த தி�ழ்கிைது. பிரதைர் 
அலுவல�ததிற்கு இந்திய அரசின் துசை�ளில் 
ஒன்று என்ை தகுதி உள்ைது. இந்த அலுவல�ம் 
1947-இல் உருவாக�ப்பட்ைது. 1997-வசர இது 
பிரதைரின் கையல�ம் (PMS – Prime Minister’s 

1.  அரைாங�ததின் தசலவர் என்ை நிசலயில் உள்ை பிரதைருககுத ததசவயான உதவி�சைச 
கையவது, ைததிய அசைசை�ங�ளுைன் / துசை�ளுைன் ைற்றும் ைாநில அரசு�ளுைன் 
கதாைர்பு�சைப் பராைரிப்பது.

2.  நிதி ஆதயாக ைற்றும் ததசிய வைர்சசி  குழு தபான்ைவற்றிற்கு ததசவயான உதவி�சைச 
கையவது.

3.  ஊை�ங�ளுைனும், கபாதுைக�ளுைனுைான பிரதைரின் கதாைர்பு�சைப் பராைரிப்பது.

4.  பிரதைரின் அலுவல்�ளுககு விதி�ளின் படி நைவடிகச��சை தைற்க�ாள்வது.

5.  குறிப்பிட்ை விதி�ளின்படி பிரதைருககு அனுப்படும் விவ�ாரங�சைப் பற்றி ஆராயந்தறிவதற்கு 
பிரதைருககு உதவுவது.

பிர்தைர் அலுவலகத்தின் ்ல்நவறு ்ணிகள்

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd   56 10-12-2021   12:43:27



( (56 (( 57

Secretariat) என்தை அசைக�ப்பட்டு வந்தது. 
அரசியல் ரீதியா� பிரதைரும், நிர்வா� ரீதியா� 
முதன்சைச கையலரும் இதன் தசலசையா�ச 
கையல்படுவர்.

3.4.2 ைத்திய அமைச்ெர்கள் குழு

அரைசைப்பு 74-வது உறுப்பின்படி 
குடியரசுததசலவருககு உதவவும், 
ஆதலாைசன வைங�வும், பிரதை அசைசைசரத  
தசலவரா�க க�ாண்ை ஓர் அசைசைர்�ள் குழு 
இருககும்.  குடியரசுததசலவர் தைது 
கபாறுப்பு�சை நிசைதவற்றுவதில் இந்த 
அசைசைர்�ள் குழுவின் ஆதலாைசனப்படி 
நைந்துக�ாள்வார்.  அசைசைர்�ள் குழுவின் 
ஆதலாைசனசய குடியரசுததசலவர் ஏற்றுக 
க�ாள்கிைார். அசைசைர்�ள் குழுவில் மூன்று 
வச�யான அசைசைர்�ள் இருப்பர். அசவ 
(1) �ாபினட் அசைசைர்�ள் (2) அசைசைர்�ள் 
(3) துசை அசைசைர்�ள். �ாபினட் 
அசைசைர்�ள் க�ாள்ச� முடிவு�சை 
எடுப்பதில் ஈடுபடுபவர்�ள். ைற்ை இரு பிரிவு 
அசைசைர்�ளும் நிர்வா�ப் கபாறுப்பு�சை 
தைற்க�ாள்பவர்�ள். இந்த மூன்று பிரிவு 
அசைசைர்�ளுககும் கவவதவறு விதைான 
பதவி, ஊதியம் உள்ளிட்ை படி�ள் 
அரசியல் முககியததுவம் ஆகியசவ 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன. அசனவருககும் 
உசைைா�ப் பிரதைர் நாட்டின் மி� உயர்ந்த 
ஆட்சி அதி�ாரம்  க�ாண்ைவரா� இருககிைார்.

அமைச்ெர்கள் குழுவின் நியைனம்

அரைசைப்பு 75-வது உறுப்பின்படி 
குடியரசுததசலவரால் பிரதைர் 
நியமிக�ப்படுகிைார். பிரதைரின் ஆதலாைசனயின் 

தபரில் ைற்ை அசைசைர்�ள் குடியரசுததசலவரால் 
நியமிக�ப் படுகின்ைனர்.  குடியரசுததசலவரின் 
விருப்பம் உள்ைவசர அசைசைர்�ள் பதவியில் 
இருப்பர். குடியரசுததசலவரின் விருப்பததின் 
தபரிதலதய அசைசைர்�ை நியைனம் என்று 
கூைப்பட்ைாலும், நசைமுசையில் அவர்�ள் 
பிரதைராதலதய ததர்வு கையயப்படுகின்ைனர். 
பிரதைரால் பரிந்துசரக�ப்பைாத யாசரயும் 
குடியரசுததசலவர் அசைசைரா� நியைனம் 
கையய முடியாது.

நிழல் அமைச்ெரமவ

இஙகிலாந்து நாைாளுைன்ைததிலுள்ை 
எதிர்க�ட்சி�ள் ஒவகவாரு துசையிலும் 
உள்ை விவ�ாரங�சைப் பற்றி ஆராய தைது 
உறுப்பினர்�சைக க�ாண்ை ஒரு குழுசவ 
அசைககிைது.  இதன் மூலம் எதிர்க�ட்சி�ள் 
அரசு கதாைர்பான பிரசைசன�சை கதளிவா� 
அறிந்து க�ாள்ைவும் அரசிசன விழிப்பா� 
இருக�ச கையயவும்  முடிகிைது. இது நிைல் 
அசைசைரசவ என்று அசைக�ப்படுகிைது.

அமைச்ெர்களின் ்தனிப்்ட்ட ைறறும் 
கூடடுப்ச்ோறுப்பு

இந்திய அரைசைப்புபடி அசைசைர்�ள் 
தனியா�வும், கூட்ைா�வும் ைக�ைசவககு 
கபாறுப்பானவர்�ள். கூட்டுப்கபாறுப்பு 

செயல்்ோடு  

ைாைவர்�ள் இந்தியாவில் இந்த நிைல் 
அசைசைரசவ இருப்பதா� பாவிதது இரு 
குழுக�ைா�ப் பிரிந்து விவாதிக�வும்

6.  குடியரசுததசலவர், ஆளுநர்�ள், அயல்நாட்டுத தூதர்�ள் தபான்ைவர்�ளுைன் இைக�ைான 
உைவு�ளுக�ா� பிரதைருககு உதவுவது.

7.  பிரதைரின் சிந்தசன ஊற்ைா�ச கையல்படுவது பிைதுசை�ளுககும் அசைசை�ங�ளுககும் 
ஒதுக�ப்பைாத அசனதது விபரங�சையும் ச�யாள்வது.

8.  அசைசைரசவ கதாைர்பான விவ�ாரங�ளில் பிரதைர் அலுவல�ம் ஈடுபடுவதில்சல. 
அசைசைரசவ கதாைர்பான விபரங�சை அசைசைரசவ கையல�ம் தநரடியா�க  
ச�யாள்கிைது. ஆனால் அந்த அசைசைரசவ கையல�மும் பிரதைரின் வழி�ாட்டுதலின்படிதய 
கையல்படுகிைது.
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என்பது, அரசின் நைவடிகச��ளுககு 
அசைசைரசவயின் அசனதது 
அசைசைர்�ளும் கூட்ைா� ைக�ைசவககுப் 
கபாறுப்பானவர்�ள் ஆகின்ைனர் என்று 
கபாருள். அசனதது அசைசைர்�ளும் 
கபாதுகவளியில் தங�ளுககுள்ைான 
தவறுபாடு�சை கவளிக�ாட்ைக கூைாது 
என்பதும் இதன் கபாருள் எனலாம். எந்த ஒரு 
கபாதுப் பிரசைசனயிலும், கபாது நி�ழ்விலும் 
அசனதது அசைசைர்�ளும் அரசின் 
நிசலப்பாட்சை ஒருமிதது ஆதரிக� 
தவண்டும்.

3.4.3.  ஒன்றிய (ைத்திய) அமைச்ெர்கள் 
குழு

அசைசைரசவயின் ஓர் உட்குழுவா� 
இது இருககிைது. அசைசைரசவயிலிருந்து 
அசைக�ப்படும் இந்த உட்குழு அரைசைப்பில் 
குறிப்பிைப்பைாத ஒன்ைாகும். 
அசைசைரசவயில் உள்ை அசனதது 
அசைசைர்�ளும் ஒன்ைா� அைர்ந்து 
க�ாள்ச� முடிவு�சை எடுப்பதுதவா, 
அலுவல்�சை விவாதிப்பததா இல்சல. 
ைாைா� ஒன்றிய அசைசைரசவக குழு 
எனப்படும் அசைசைர்குழுவின் உட்குழுசவச 
தைர்ந்தவர்�ள்தான் பிரதைர் தசலசையில் 
ஒன்ைா�ககூடி அம்முடிவு�சை 
எடுககிைார்�ள் அவற்சை அசைசைர்�ள் 
குழுவின் ஆதலாைசன�ைா� 

குடும்் அமைச்ெரமவ  என்்றோல் என்ன?

குடும்ப அசைசைரசவ என்பது 
அசைசைரசவககுள்தைதய ஒரு சிறு 
குழுவா�ச கையல்படும் அசைசைர்�ளின் 
குழு. இது முசை ைாரா குழு எனினும் 
உண்சையான அதி�ார சையைாகும்.  
இந்தியாவின் ஒவகவாரு பிரதைருககும் 
இப்படி ஒரு அசைசைரசவக குழு 
இருந்துள்ைது. முககியைான அரசியல் 
பிரசைசன�ளில் முடிவு�ள் எடுப்பதில் 
ர�சியதசதப் பாது�ாக�ப் பிரதைருககு இந்த 
அசைசைரசவக குழு முசை உதவியாய 
உள்ைது.

குடியரசுததசலவருககு ஆதலாைசன  
வைஙகுகிைார்�ள். இந்திய அரசின் நிர்வா� 
விவ�ாரங�சைப் பார்ததுகக�ாள்ளும் 
உசைைான ஆட்சிக குழுவா� அசைசைரசவக 
குழு விைஙகுகிைது அசைசைர்�ள் குழுவின் 
�ருவா� அது   கையல்படுகிைது.

அமைச்ெர்கள் குழுவின் செயல்்ோடுகள்

1.  அசைசைரசவக குழுதான் உயர்ந்தபட்ை 
முடிவு�சை எடுப்பதற்�ான ைற்றும் 
க�ாள்ச��சை வகுப்பதற்�ான அதி�ாரம் 
கபற்ை அசைப்பாகும்.

2.  இது அசனதது முககியைான ைட்ை, நிதி 
ைற்றும் கவளியுைவு விவ�ாரங�சையும் 
ச�யாளுகிைது.

3.  அரைசைப்பு ரீதியான அசனதது 
நியைனங�சையும் மூதத கையல� 
நிர்வாகி�சையும் இது �ட்டுப்படுததுகிைது.

4.  நாைாளுைன்ைம் நசைகபைாததபாது  
அவைரச ைட்ைங�சைப் பிைப்பிக� 
குடியரசுததசலவருககு பரிந்துசர கையகிைது.

5.  இது விைாரசைக குழுக�சை நியமிககிைது 
ைற்றும் துசை�ளுககு இசையிலான 
சிக�ல்�சைத தீர்தது சவககிைது.

6.  கநருக�டி நிசலசய பிர�ைனம் 
கையவதற்கும், ைக�ைசவசயக �சலதது 
விைவும், நாைாளுைன்ைக கூட்ைங�சை 
முடிதது சவக� அல்லது ஒததி சவககுைாறு 
குடியரசுததசலவருககு பரிந்துசர 
கையயவும் அதி�ாரம் க�ாண்டுள்ைது.

அமைச்ெரமவக குழுச் செயலர்

அசைசைரசவக குழுவில் உள்ை 
ஒவகவாரு அசைசைருககும் உதவி கையய ஒரு 
கையலர் இருப்பர். அததச�ய அசைசைரசவக 
குழு கையலர்�ளின் முதன்சை இைம் 
முதன்சைச கையலருககுத தரப்பட்டுள்ைது. 
உயர்த ததர்வுக குழுவின் (Board) தசலவரா� 
அவர் இருப்பர். அககுழுதான் ைததிய தசலசைச 
கையல�ததின் இசைச கையலர்�சை 
நியமிககும். அந்த முதன்சைச கையலர்தான் 
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ஆண்டுததாறும் நசைகபறும் (ைாநில) 
தசலசைச கையலர்�ளின் ைாநாடு�ளுககு 
தசலசை வகிககிைார். நிர்வா�ததின் அசனதது 
அம்ைங�ளிலும், க�ாள்ச��ளிலும் பல்தவறு 
நிர்வா�ததுசை�ளுககும் நிர்வா�ப் 
பணியினருககும் அரசியல் அசைப்பு�ளுககு  
இசையில் கதாைர்பா�ச கையல்படுபவரும் 
முதன்சைச கையலதர ஆவார்.

3.5. ஆடசித்தும்ற: ைோநிலஙகள்

இந்திய அரைசைப்பின் VI-வது 
பகுதியிலுள்ை 153 முதல் 167 வசரயிலான 
உறுப்பு�ள் ைாநில நிர்வா�தசதக 
குறிப்பிடுகின்ைன. ைததிய அரசில் �ாைப்படும் 
நாைாளுைன்ை நிர்வா� முசைதய 
ைாநிலததிலும் உள்ைது. ைாநில நிர்வா�மும், 
ஆளுநர் ைற்றும் முதலசைசைசரத 
தசலவரா�க க�ாண்ை அசைசைர்�ள் குழு 
ஆகியவற்சைக க�ாண்ைது. ைததியில் 
குடியரசுததசலவசரப் தபான்று 
ைாநிலததிலும் ஆளுநதர நிர்வா�ததின் 
தசலவரா� உள்ைார். அசனதது 
ைாநிலங�ளிலும் இதத முசைதான் உள்ைது. 
ஆனால் சில ைாநிலங�ளில் ஒற்சை 
அசவ�சைக க�ாண்ை ைட்ைைன்ைமும், ைற்ை 
சில ைாநிலங�ளில் இரண்டு அசவசயக 
க�ாண்ை ைட்ைைன்ைமும் உள்ைன. 

ைோநில நிர்வோகம்

  ஆளுநர் 

  முதலசைசைர் தசலசையிலான 
அசைசைர்�ள் குழு

செயல்்ோடு 

கீழ்க கோணு்வறம்றப் ்டடியலி்டவும்

1.  இன்றுவசரயிலான இந்தியப் 
பிரதைர்�ளின் பட்டியல்

2.  ைததிய, ைாநில அரசு�ளில் இன்றுள்ை 
அசைசைரசவக குழு அசைசைர்�ளும், 
அவர்�ைது துசை�ளும் 
(ஒவகவான்றுககும் 5 அசைசைர்�சைக) 
க�ாண்ை பட்டியல்

3.5.1 ஆளு�ர்

ஆளு�ரின் ந்தர்வுமும்ற

அரைசைப்பின் 153-வது உறுப்பு 
ஒவகவாரு ைாநிலததிற்கும் ஓர் ஆளுநர் 
இருப்பார் என்கிைது. கபாதுவா�, ஒவகவாரு 
ைாநிலததிற்கும் ஒரு ஆளுநர் இருப்பார். 
ஆனால் 1956-ஆம் ஆண்டின் அரைசைப்பு 
திருததப்படி இரண்டு அல்லது அதற்கு 
தைற்பட்ை ைாநிலங�ளுககு ஆளுநரா� 
ஒருவதர இருக� முடியும். 

ஆளு�ரின் நியைனம்

ஒரு ைாநில ஆளுநர் இந்தியக 
குடியரசுததசலரால் நியமிக�ப்படுகிைார்.  
(உறுப்பு-155). அவர் ஆளுநரா� நியமிக�ப்பை 
கீழ் �ண்ை தகுதி�ள் தவண்டும்:

  இந்தியாவின் குடிை�ன்
  35 வயசத நிசைவு கையதவர்
  ஊதியம் கபறும் எந்த பதவியிலும் 

இருக�ககூைாது
  நாைாளுைன்ை அல்லது ைாநிலச ைட்ைைன்ை 

உறுப்பினரா� இருக�க கூைாது.

்்தவி ைறறும் கோலம்

ஆளுநரின் பதவிக�ாலம் ஐந்து 
ஆண்டு�ள் ஆகும். (உறுப்பு-156). அவர் எந்த 
தநரததிலும் குடியரசுததசலவரால் பதவி 
நீக�ப்பைலாம். குடியரசுததசலவரால் ஒரு 
ைாநிலததிலிருந்து ைற்கைாரு ைாநிலததிற்கு 
ைாற்ைப்பைலாம். நாைாளுைன்ைததால் 
நிர்ையிக�ப்பட்ை ஊதியதசத ஆளுநர் 
கபறுகிைார். அதன்படிதய சில ைலுச��சையும் 
படி�சையும் கபறுகின்ைார்.

விவோ்தம் 

பிரதைர் ைற்றும் குடியரசுததசலவர் 
இசைதய ஓர் க�ாள்ச�யில் �ருதது 
ஒற்றுசை ஏற்பைாவிடில் என்ன நி�ழும்? 
இதில் யாருசைய �ருதது 
ஏற்றுகக�ாள்ைப்படும்? ஏன்?

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd   59 10-12-2021   12:43:27



( (60 (( 61

இந்திய அரைசைப்பின்படி, ைாநில 
அரைசைப்பு ைற்றும் நிர்வா�ததின் 
தசலவரா� ஆளுநர் இருககிைார். ைாநில 
நிர்வா�ததின் ஆட்சிப்கபாறுப்பு ஆளுநரிைம் 
ஒப்பசைக�ப்பட்டுள்ைது. ைாநிலததின் 
அசனதது ஆட்சி நடிவடிகச��ளும் அவரது 
கபயரால் நசைகபறுகின்ைன. ஆனால் 
நசைமுசையில், ைாநிலததின் உண்சையான 
கையல் அதி�ாரங�ள் முதலசைசைரின் 
தசலசையிலான அசைசைர்�ள் குழுவுகத� 
உள்ைது. ைாநிலததின் ைட்ைைசபககு 
ஒட்டுகைாததைா� கூட்டுப் கபாறுப்புள்ை 
அசைசைர்�ளின் ஆதலாைசனப்படி, ஆளுநர் 
கையல்படுகிைார்.

செயல்்ோடு 

  துசைநிசல ஆளுநர் என்பவர் யார்?

  இந்தியாவில் எந்த இைங�ளில் ஒரு 
துசைநிசல ஆளுநர் பதவி உள்ைது 
என்பசதக �ண்டுபிடி.

  இந்தியாவில் உள்ை துசைநிசல 
ஆளுநர் பற்றி இரண்டு அல்லது மூன்று 
வாககியங�சை எழுதுங�ள்.

ஆளு�ரின் அதிகோரஙகளும் ்ணிகளும் பின்வருைோறு

1. நிர்வோக அதிகோரஙகள்

(i)  ஆளுநர் ைாநில அரசின் நிர்வா�த தசலவரா� உள்ைார். ஆளுநர் நிர்வா� அதி�ாரங�சை 
தநரடியா�தவா அல்லது அவருககு கீழுள்ைவர்�ைாதலா (154-வது உறுப்பின்படி 
அசைசைர்�ள்) கையல்படுததுகிைார். அசனதது நிர்வா�ச கையல்பாடு�ளும் அவருசைய 
கபயரில் நைததப்படுகின்ைன. ைாநில பட்டியலில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை அசனததிலும் 
ஆளுநருககு அதி�ாரம் உண்டு.

(ii)  ைட்ைைன்ைததில் கபரும்பான்சை �ட்சியின் தசலவசர முதலசைசைரா� ஆளுநர்  
நியமிககிைார். முதலசைசைரின் ஆதலாைசனயின்படி, பிை அசைசைர்�சை அவர்  
நியமிககிைார். முதலசைசைர் விரும்பும் வசரயில் ைட்டுதை அசைசைர்�ள் அப்பதவியில் 
இருப்பர்.  ஏகனனில் முதலசைசைரின் ஆதலாைசனப்படிதான் ஆளுநர் கையல்படுகிைார்.

(iii)  ைாநில அரசின் தசலசை வைககுசரஞர், ைாநிலப் கபாதுப் பணி ஆசையததின் தசலவர் 
ைற்றும் உறுப்பினர்�சை ஆளுநர் நியமிககிைார். துசை ைார்பு நீதிைன்ைங�ளின்  
நீதிபதி�ளின் நியைனங�ள், பதவி�ள், பதவி உயர்வு தபான்ைவற்சை ஆளுநர் தீர்ைானிககிைார்.

(iv)  ைாநில நிர்வா�தசத சீரா� இயககும் கபாறுப்பு ஆளுநருசையதாகும். ைாநில அரைசைப்பு 
இயந்திரம் நிசலகுசலந்து விட்ைாதலா அல்லது ைாநில நிர்வா�ம் அரைசைப்பின் 
விதிமுசை�ளுககு இைக�ைா� கையல்பைாவிட்ைாதலா, அரைசைப்பு விதி�ளின்படி 
அரைசைப்பு அவைர நிசலசய பிர�ைனப்படுததி குடியரசுததசலவர் ஆட்சிசய அரைசைப்பு 
356-வது உறுப்பின்படி பரிந்துசரக� ஆளுநருககு அதி�ாரம் உள்ைது. குடியரசுததசலவரது 
தநரடி ஆட்சி என்ைால் ைாநிலததில் ஆளுநர் ஆட்சி என்று கபாருள்படும். அசைசைரசவ 
இல்லாத ைாநில ஆட்சி என்றும் கபாருள்படும்
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2. ெட்டைன்்ற அதிகோரஙகள்

ஆளுநர் ைாநிலச ைட்ைைன்ைததின் ஒரு பகுதி (உறுப்பு-168) ஆவார். எனதவ, அவர் ைட்ை 
அதி�ாரங�சையும் க�ாண்டிருககிைார். அவரது ைட்ை அதி�ாரங�ள் பின்வருைாறு

(i)  ஆளுநர் ைட்ைைன்ைதசத கூட்ைவும், முடிதது சவக�வும், ஒததி சவக�வும், �சலதது விைவும் 
அதி�ாரம் பசைததவர்.

(ii)  ஆளுநர் ைாநிலச ைட்ைைன்ை உறுப்பினர்�ளிசைதய  உசரயாற்றுகிைார்.

(iii)  ஆளுநரின் அனுைதியின்றி, எந்த முன்வசரவும் ைட்ைைாக� முடியாது. அது ைாநிலச 
ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்பட்ைாலும் அவரது ஒப்புதலின்றிச ைட்ைைா�ாது. 
ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்படும் முன்வசரவு�ள் அவரது ஒப்புதலுக�ா� அனுப்பப்படும்.  
அவற்றிற்கு ஒப்புதசலத தரதவா அல்லது அந்த முன்வசரசவ நிறுததி சவக�தவா அல்லது 
குடியரசுததசலவரின் �ருததிற்�ா� முன்வசரசவ ஒதுககி சவக�தவா முடியும், 
ைறுபரிசீலசன கையயுைாறு ஆளுநரால் இந்த முன்வசரவு�ள் அசவ நடுவருககு திருப்பி 
அனுப்ப முடியும். முன்வசரவு மீண்டும் ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்பட்ைால் (திருததங�ள் 
இல்லாைலும்), ஆளுநர் தனது ஒப்புதசல அளிததத ஆ�தவண்டும்.

(iv)  ைட்ைம் 213-ன் கீழ், ைட்ைைன்ைம் அைர்வில் இல்லாத �ாலங�ளில் ஆளுநர் அவைர 
ைட்ைங�சையும் பிைப்பிக�லாம். (எனினும், இததச�ய அவைர ைட்ைங�ள் கதாைர்வதற்கு, 
அசவ ைாநிலச ைட்ைைன்ைம் மீண்டும் கூடியதிலிருந்து ஆறு வாரங�ளுககுள் அஙகீ�ரிக�ப்பை 
தவண்டும்.)

(v)  ைாநிலச ைட்ைைன்ைம் இரண்டு அசவ�சை க�ாண்டிருந்தால், அதன் தைலசவககு ஆறில் ஒரு 
பஙகு உறுப்பினர்�சை இலககியம், அறிவியல்,�சல,கூட்டுைவு இயக�ம்,ைமூ�ப்பணி 
தபான்ைவற்றில் சிைப்பு அறிவும் அனுபவமும் உள்ைவர்�சை நியமிக�லாம். அததுைன் 
கீைசவககு ஆஙகிதலா – இந்திய பிரதிநிதிசயயும் நியமிக�லாம்.

3.நிதி அதிகோரஙகள்

ஆளுநருககு பின்வரும் நிதி அதி�ாரங�ள் உள்ைன.

(i)  நிதி அசைசைர் ைாநிலச ைட்ைைன்ைததில் வரவு-கைலவு திட்ைதசத அல்லது நிதிநிசல 
அறிகச�சய ைைர்பிககிைார். ஆனால் எந்த நிதி முன்வசரவும் ஆளுநரின் முன் ஒப்புதலின்றி 
ைட்ைைன்ைததில் க�ாண்டுவரமுடியாது.

(ii) ஆளுநரின் பரிந்துசரயின்றி ைானியங�ளுக�ான த�ாரிகச� எதுவும் த�ாரப்பை முடியாது.

(iii)  ைாநிலததின் ஒதுககு நிதியின் பாது�ாவலர் ஆளுநர் ஆவார். நிதி கநருக�டியான �ட்ைங�ளில் 
ைட்ைைன்ைததின் முன் அனுைதியின்றியும் அவரால் இந்நிதிசய பயன்படுதத முடியும்.

4. நீதித்தும்ற அதிகோரஙகள்

ஆளுநரின் நீதிததுசை அதி�ாரங�ள் பின்வருைாறு

(i)  ைாவட்ை நீதிைன்ைங�ள் ைற்றும் ைாவட்ை கிசை நீதிைன்ைங�ள் உள்ளிட்ை ைார்பு 
நீதிைன்ைங�ளின் பதவி�ள், நியைனங�ள், பதவி உயர்வு�ள்  தபான்ைவற்சை தீர்ைானிததல்.

(ii)  உயர் நீதிைன்ைததின் நீதிபதி�ள் நியைனம் கையயும் தபாது அவர் இந்தியாவின் 
குடியரசுததசலவரால் �லந்தாதலாசிக�ப்பைலாம்.
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(iii)  ைாநில அரசின் அதி�ார வரம்பிற்குட்பட்ை வைககு�ளில் தண்டிக� தக�வர்�ளில் குற்ைம் 
ைாட்ைப்பட்ை எந்தகவாரு நபரின் தண்ைசனசயக குசைப்பதற்கும் ைன்னிப்பு வைஙகுவதற்கும், 
நிறுததுவதற்கும், விலககுவதற்கும் அல்லது ைாற்றுவதற்கும் ஆளுநருககு அதி�ாரம் உண்டு.

5. விருப்் அதிகோரஙகள்

(i)  எந்தகவாரு �ட்சி அல்லது தசலவர் ைட்ைைன்ைததில் கபரும்பான்சை ஆதரசவப் கபைாத 
சூழ்நிசலயில் ஒரு புதிய முதலசைசைசர நியமிததல்.

(ii)  அசவயின் கபரும்பான்சை ஆதரசவ இைந்ததபாதும் அல்லது நம்பிகச�  வாகக�டுப்பில் 
ததாற்�டிக�ப்பட்ை பின்னரும் பதவி வில� ைறுககும் நிசலயில் அசைசைரசவசய பதவி நீக�ம் 
கையவது.

(iii)  கபரும்பான்சை ஆதரசவ இைந்த ஒரு முதலசைசைரின் ஆதலாைசனயின் தபரில் 
ைட்ைைசபசயக �சலததுவிடுதல்.

(iv)  அரைசைப்பு இயந்திரச சீர்குசலவது பற்றி குடியரசுததசலவருககு அறிகச� அனுப்புதல் 
ைற்றும் குடியரசுததசலவர் ஆட்சிசய ைாநிலததில் க�ாண்டுவருதல்.

(v) ைட்ைைன்ைததால் நிசைதவற்ைப்பட்ை முன்வசரவு�ளுககு ஒப்புதல் அளிததல்.

குடியரசுத்்தமலவர் ஆடசி: கவளிநாட்டு 
ஆககிரமிப்பு அல்லது ஆயுததைந்திய 
கிைர்சசியிலிருந்து எழும் கநருக�டி  
நிசல�சை ைைாளிப்பதற்�ான அவைர 
நிசலசய பிர�ைனம்கையயும் அதி�ாரம் 
ஆளுநருககு இல்சல. ஆனால் அரைசைப்பின் 
விதிமுசை�ளுககு இைங� ைாநில அரசை 
நைதத இயலாத சூைல் ஏற்பட்ைால் அது பற்றி 
குடிரயசுததசலவருககு அறிவுறுததி 
அறிகச� தரும் அதி�ாரம் உள்ைது. 
(உறுப்பு-356). இதன் மூலம் 
குடியரசுததசலவர் தாதை ைாநில அரசின் 
ஆட்சிப்கபாறுப்பிசன ஏற்று நைததிச 
கைல்வதற்கு வச� கையகிைார்.

ஒவகவாரு ைாநிலததிற்கும் ைததிய அரசின் 
தசலசை வைககுசரஞருககு இசையா� 
ஒரு அரசின் தசலசை வைககுசரஞர் 
நியமிக�ப்படுகிைார். உயர் நீதிைன்ைததின் 
நீதிபதியாகும் தகுதியுசையவர்�சைதய 
ஆளுநர் தசலசை வைககுசரஞரா�  
நியைனம் கையகிைார்.

்தமலமை வழககுமரஞர்

அருஞசெோறச்ோருள் 

 �முன் மமாழிதல்: ஒரு விருது, க�ௌரவம் 
அல்லது ததர்தலில் தபாட்டியிடுவதற்�ா� 
கபயசர முசையா� அறிவிததல்.

 �உறுதி மமாழி: ஒருவரின் எதிர்�ால 
நைவடிகச� அல்லது நைதசதசய உறுதி 
கையயும் விதததில் கபரும்பாலும் �ைவுளின் 
கபயரால் கூைப்படும் வாககுறுதி

 �கண்டன தீரமானம்: அரைசைப்பு பதவியில் 
உள்ை ஒருவருககு எதிரா� 
நாைாளுைன்ைததில் க�ாண்டு வரப்படும் 
தீர்ைானம்

செயல்்ோடு  

குடியரசுததசலவரின் அதி�ாரங�ளுைன் 
ஆளுநரின் அதி�ாரங�சை ஒப்பிடு�. 
ஏதாவது தவறுபாடு�சை �ாண்கிைாயா?

விவோ்தம் 

தசலசைச கையலர் ைற்றும் அசைசைரசவச 
கையலருககு இசையிலான ஒற்றுசை�ள் 
ைற்றும் தவறுபாடு�ள்.
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 �கூடுவதறகான அழைப்பு: நாைாளுைன்ைம் 
அல்லது ைட்ைைன்ைம் கூடுவதற்�ா� 
குடியரசுததசலவர் அல்லது ஆளுநரால் 
விடுக�ப்படும் அசைப்பு

 �ஒத்தி ழவப்பு: நாைாளுைன்ைம் அல்லது 
ைட்ைைன்ைததின் கூட்ைத கதாைரினிசைதய 
சில அைர்வு�ள் தள்ளி சவக�ப்படுதல்

 �மறுதலித்தல்: குடியரசுததசலவர் ைற்றும் 
ஆளுநருககு உள்ை ரதது கையயும் 
அதி�ாரம்

 �அவசரசசட்டம்: நாைாளுைன்ைம் அல்லது 
ைட்ைைன்ை கூட்ைத கதாைர் 
நசைகபைாததபாது, குடியரசுததசலவர் 
அல்லது ஆளுநரால் பிைப்பிக�ப்படும் 
ைட்ைம்

 �நீக்குதல்: ஒரு ைட்ைம், உரிசை அல்லது 
ஒப்பந்ததசத ைட்ைப்படி நீககுதல்

 �அலுவல் வழி தழலேழம: ஒருவர் 
ைட்ைப்பூர்வைா� வகிககும் பதவியின் 
�ாரைைா�, தவறு ஒரு பதவிககும் 
கபாறுப்பா� இருததல்

 �அழமசசரின் துழை: ஒரு அசைசைர் 
தசலசை நிர்வா�  கபாறுப்தபற்றிருககும் 
துசை

 �அதிகார பூரவ ்ேசசாளர: ஒரு �ட்சி 
அல்லது அரைாங�ததின் ைார்பா� 
நியமிக�ப்பட்டிருககும் தபசைாைர்

 �ஒப்புரிழம உழ்டய: ஒதர ைாதிரி 
�ருததுசைய

 �ேழைசாறறு: கவளிப்பசையா� கதரிவிததல்

 �சட்டமன்ை கழலேப்பு: ஒரு ைட்ைைன்ைதசத 
முசைப்படி முடிதது சவததல்

 �சழே ஒத்திழவப்பு: நாைாளுைன்ைம் 
அல்லது ைட்ைைன்ை கூட்ைத கதாைசர ஒரு 
குறிப்பிட்ை �ாலததிற்கு ஒததி சவததல்

 �முன்வழரவிறகான ஒப்புதல்: ைட்ை 
ைன்ைததால் ஏற்றுகக�ாள்ைப்பட்ை ஒரு 
முன்வசரவிற்கு குடியரசுததசலவர் 
அல்லது ஆளுநர் அளிககும் ஒப்புதல்

 �மவஸ்டமினிஸ்்டர முழை: இஙகிலாந்தின் 
கவஸ்ட்மினிஸ்ட்ைர் பகுதியில் ஆஙகிதலய 
நாைாளுைன்ைம் அசைந்திருப்பதால், 
அந்நாட்டு நாைாளுைன்ைமுசை 
கவஸ்ட்மினிஸ்ைர் முசை எனப்படுகிைது.

 �ஒருழமப்ோடு: நாடு அல்லது ஒரு 
குழுவிற்குள் ஒவகவாருவருககும் 
இசைதயயான ஒததுசைப்பு ைற்றும் 
ஒற்றுசை 

 �வாக்கு சீடடு: ஒரு வாகக�டுப்சபப் பதிவு 
கையயப் பயன்படுததப்படும் ஒரு �ாகிதம்.

 �தீரமானம்: ஒரு ைட்ைைன்ைம் அல்லது ைற்ை 
முசையான கூட்ைததினால் ஒப்புக 
க�ாள்ைப்பட்ை �ருதது அல்லது 
விருப்பததின் ஒரு முசையான கவளிப்பாடு.

 �மவறறி்டம்: கைல்லுபடியா�ாத அல்லது 
ைட்ைபூர்வைா� பிசைப்பு இல்சல.

 �சட்ட உரிழம கட்டழள: ஒரு குறிப்பிட்ை 
முசையில் கையல்படுவதற்�ா� 
க�ாடுக�ப்பட்டிருககும் அதி�ாரம்.

 �கூட்டணி: கூட்டு நைவடிகச�க�ான ஒரு 
தற்�ாலி� கூட்டு, குறிப்பா� அரசியல் 
�ட்சி�ள் இதன் மூலம் ஒரு அரைாங�தசத 
உருவாககுகின்ைன.

 �சுயவிருப்புரிழம: ஒரு குறிப்பிட்ை 
சூழ்நிசலயில் என்ன கையய தவண்டும் 
என்பசத முடிவு கையய ைட்ைம் 
அளிததிருககும் சுதந்திரம்.

 �ஆடசி எல்ழலே: ஒரு அரசின் அதி�ாரபூர்வ 
எல்சல.

 �ஆக்கிரமிப்பு: தூண்டுதல் இல்லாைல் 
தாககும் நைவடிகச�.

 �கலேகம்: ஒரு நிறுவப்பட்ை அரைாங�ததிற்த�ா 
அல்லது தசலசைகக�திரா�தவா 
ஆயுததைந்திய எதிர்ப்பு.
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I. ெரியோன ்திமலத் ந்தர்வு செயயவும்

1. இந்தியாவின் குடியரசுததசலவர்

அ. இந்தியாவின் உண்சையான ஆட்சியாைர் 
ஆ. அரசின் அரைசைப்பு தசலவர் 
இ. ைாநில தசலவரா�வும், அரைாங�ததிற்கும் தசலசை வகிததார் 
ஈ. அரைாங�தசத உருவாககுகின்ை கபரும்பான்சை �ட்சியின் தசலவர்

2.  எவவாறு இந்தியாவின் குடியரசுததசலவர் தனது பதவிக�ாலம் முடிவசைவதற்கு முன்பு 
தனது அலுவல�ததிலிருந்து நீக�ப்பைலாம்?

அ. இந்தியாவின் தசலசை நீதிபதியின் உததரவின் தபரில் 
ஆ. நாைாளுைன்ைம் ைற்றும் ைாநிலச ைட்ைைன்ைங�ள் கூட்ைா� தீர்ைானம் 
     நிசைதவற்றுவதன் மூலம் 
இ. நாைாளுைன்ைததின் இரண்டு அசவ�ளில் �ண்ைன தீர்ைானம் நிசைதவற்றுவதன் 
     மூலம் 
ஈ. இந்திய உசை நீதிைன்ைததின் மூலம்

3.  குடியரசுததசலவரின் ைரைததின்தபாது குடியரசுத துசைததசலவர் எவவைவு �ாலம் 
குடியரசுததசலவர் பதவி வகிக�லாம்?

அ. குடியரசுததசலவர் வகிக�ாைல் மீதம் விட்டுச கைன்ை பதவிக �ாலம் வசர 
ஆ. அதி�பட்ைைா� 6 ைாதங�ள் 
இ. அதி�பட்ைைா� 1 வருைம் 
ஈ. அதி�பட்ைைா� 3 வருைங�ள்

4. குடியரசுத துசைததசலவரின் ததர்தல் கதாைர்பா� யார் முடிவு கையகிைார்�ள்?

அ. உசை நீதிைன்ை தசலசை நீதிபதி 
ஆ. நாைாளுைன்ைம் 
இ. உசை நீதிைன்ைம் 
ஈ. குடியரசுததசலவர்

5. �ாபினட் அசைசைரசவயில் எந்த அசைசைர்�ள் உறுப்பினர்�ைா� உள்ைனர்?

அ. �ாபினட் தகுதியுள்ை அசைசைர்�ள் 
ஆ. அசைசைர்�ள் 
இ. துசை அசைசைர்�ள் 
ஈ. தைற்�ண்ை அசனவரும்

6.  குடியரசுததசலவருககும் அசைசைர்�ள் குழுவிற்குமிசைதயயான த�வல் கதாைர்பு பாலைா� 
இருப்பவர்_________.

அ. ைக�ைசவ ைபாநாய�ர் 
ஆ. பிரதைர் 
இ. எதிர்க�ட்சி தசலவர் 
ஈ. குடியரசுத துசைததசலவர்

ைதிப்பிடு்தல்
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7. ைக�ைசவயில் எததசன உறுப்பினர்�ள் உள்ைனர்?

அ. 542 
ஆ. 545 
இ. 540 
ஈ. 543

8. பாது�ாப்பு பசை�ளின் தசலசை அதி�ாரி யார்?

அ. பாது�ாப்பு அசைசைர் 
ஆ. இந்திய குடியரசுததசலவர் 
இ. பிரதைர் 
ஈ. தைற்�ண்ை எதுவும் இல்சல

9. ைாநிலங�ைசவசய தசலசை வகிதது நைததுபவர்

அ. ைக�ைசவ ைபாநாய�ர் 
ஆ. குடியரசுத துசைத தசலவர் 
இ. குடியரசுததசலவர் 
ஈ. தசலசை அலுவலர்

10. ைாநிலங�ைசவயின் கைாதத உறுப்பினர்�ள்_________.

அ. 200 உறுப்பினர்�ள் 
ஆ. 250 உறுப்பினர்�ள் 
இ. 280 உறுப்பினர்�ள் 
ஈ. 300 உறுப்பினர்�ள்

11. இந்திய அரைசைப்பின் கீழ், ைக�ைசவயின் நிசல

அ. ஒரு தாழ்ந்த நிசல 
ஆ. உயர்ந்த நிசல 
இ. ைாநிலங�ைசவககு ைைைான நிசல 
ஈ. தைற்�ண்ை எதுவும் இல்சல

12. பின்வரும் அவைர நிசல�ளில் எது இதுவசர அறிவிக�ப்பைவில்சல?

அ. ததசிய அவைரநிசல 
ஆ. அரைசைப்பு இயந்திரம் கையல்பைாததபாது அறிவிக�ப்படும் அவைரநிசல 
இ. நிதி கநருக�டியினால் உண்ைாகும் அவைரநிசல 
ஈ. அசனததும் ைை எண்ணிகச�யில் அறிவிக�ப்பட்டுள்ைன

13. இந்திய குடியரசுததசலவர் யாசர ைாநிலங�ைசவ உறுப்பினரா� ததர்வு கையகிைார்?

அ. இந்தியாவின் சுதந்திர தபாராட்ைததில் பஙத�ற்ைவர்�சை 
ஆ. தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓயவு கபற்ைவர்�சை 
இ. நாட்டிற்கு தகுதிவாயந்த தைசவசய கையதவர்�சை 
ஈ. �சல, இலககியம், ைமூ� தைசவ தபான்ைவற்றில் சிைந்து விைஙகுபவர்�சை

14. பிரதைர் எதன் தசலவர்?

அ. அரசு 
ஆ. அரைாங�ம் 
இ. அரசு ைற்றும் அரைாங�ம் 
ஈ. அரசுககும் அல்ல அரைாங�ததிற்கும் அல்ல
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15. அசைசைரசவயின் உறுப்பினர்�ள் எஙகு கூட்ைா� கபாறுப்தபற்கிைார்�ள்?

அ. ைக�ைசவ 
ஆ. ைாநிலங�ைசவ 
இ. ைக�ைசவ ைற்றும் ைாநிலங�ைசவ 
ஈ. ைக�ைசவ, ைாநிலங�ைசவ ைற்றும் குடியரசுததசலவர்

II. பின்வரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககைோக ்திலளிககவும்

1.  ஆட்சிததுசை கபாருள் கூறு.  ைததிய அரசின் இரண்டு முககியைான உறுப்பு�சை கூறு.

2. ததர்தல் இை ஒதுககீடு எப்படி �ைககிைப்படுகிைது?

3. ைாநில அசைசைரசவ பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதவும்?

4. குடியரசுததசலவர் ஆட்சி பற்றி நீ �ருதுவது என்ன?

5. ைக�ைசவ ைற்றும் ைாநிலங�ைசவககு இசைதயயான தவறுபாட்சை கூறு?

6.  இந்தியாவின் குடியரசுத துசைததசலவரா� ததர்ந்கதடுக�ப்படுவதற்கு ததசவயான 
அடிப்பசை தகுதி�ள் யாசவ?

7. குடியரசுததசலவர் தனது பதவிப் பிரைாைததின்தபாது எடுககும் உறுதிகைாழி என்ன?

III.பின்வரும் நகள்விகளுககு சுருககைோக ்திலளிககவும்

1. குடியரசுததசலவரின் பதவிக�ான ஊதியம், படி�ள் ைற்றும் ைலுச��ள் யாசவ?

2. குடியரசுத துசைததசலவரின் கபாறுப்பு�ள் ைற்றும் பணி�ள் குறிதது கூறு?

3.  குடியரசுததசலவர் எவவாறு ததர்ந்கதடுக�ப்படுகிைார்? ததர்தல் இை ஒதுககீட்சைப் பற்றி 
சுருக�ைா� எழுது�?

4. அசைசைரசவயின் கூட்டு ைற்றும் தனிப்பட்ை கபாறுப்பு பற்றி குறிப்பு வசர�?

5. முதலசைசைரின் அதி�ாரங�ளும் கையல்பாடும் என்ன?‘

6.  ஆளுநரின் நியைனம், பதவி �ாலம் ைற்றும் ைாநில அரசில் அவரது நிசல குறிதது எழுது�?

IV. பின்வரும் நகள்விகளுககு விரிவோக ்திலளிககவும்

1. குடியரசுததசலவரின் பணி�ள் ைற்றும் அதி�ாரங�ள் யாசவ?

2.  பிரதைரின் பணி�ள் ைற்றும் ைததிய அரசில் அவரது நிசல குறிதது விரிவா� விைககுங�ள்.

3. பிரதைரின் அலுவல�ததின் பணி�ள் என்ன?

4. ஆளுநரின் அதி�ாரங�ளும் பணி�ளும் பற்றி விரிவா�த தரவும்.

5. ைததிய அசைசைரசவக குழு பற்றி விரிவான ஒரு �ட்டுசர எழுதவும்.

6. இந்திய அரசியல் அசைப்பு 356 குறிதது விரிவான விசையளி

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd   66 10-12-2021   12:43:28



( (66 (( 67

  Gyanender Singh(2008), Indian Constitution and government, Omega 
Publications, New Delhi.

  J.C. Johari (2013), The Constitution of India: A Politico-Legal Study, Sterling 
Publishers Pvt. Ltd.,New Delhi.

  M. Laxmikanth(2008), Indian Polity, Tata Mcgraw-Hill Publishing company Ltd, 
New Delhi.

  B.S. Raman (2011), Constitution of India, United Publishers, Mangalore.

  Durga Das Basu (1997), Introduction to the Constitution of India, Prentice –Hall 
of India Pvt, Ltd.,New Delhi.

  J.C. Johari (2004), Indian Polity, Lotus Press, New Delhi.

நைறநகோள் நூல்கள் 

இச்செயலியின் மூலம் 
இந்திய அரெமைப்புச் 

திருத்்தச்ெட்டஙகள் ்றறி 
அறி்தல். 

ICT Corner திருத்்தச்ெட்டஙகள்

்டிகள்

படி 1:  ‘Play store’ இல் ‘Constitution of India with MCQ’ என்று தட்ைசசு கையது கையலிசயப் 
பதிவிைக�ம் கைய� (அல்லது)  கீழ்க�ாணும் உரலி/விசரவுக குறியீட்சைப் 
பயன்படுததி கையலிககுச கைல்�.

படி 2:  திசரயில் �ாைப்படும் தசலப்பு�ளில் ‘Amendments’ என்பசதச கைாடுககு�.
படி 3:  ஏததனும் ஒரு திருததசைட்ைததிசன கைாடுககி அது கதாைர்பான த�வல்�சை 

அறி�. (எ.டு – 101)

உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philoid.coi
*பைங�ள் அசையாைததிற்கு ைட்டும்.
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இந்திய நீதித்துறை4
  இந்திய நீதித்துறையின் இயல்பு மற்றும் முக்கியத்துவம்  

குறித்து விவாதித்்தல்.

  இந்திய நீதித்துறை உருவாக்்கம் குறித்து அறி்தல்.

  இந்திய நீதித்துறை அம்்சங்கறை ஆய்வு ச்சய்்தல்.

  நீதித்துறை பஙற்க மதிப்பீடு ச்சய்்தல்.

  நீதித்துறையின் சு்தந்திரத்ற்த மமம்படுத்தும் ்காரணி்கறை விவாதித்்தல்.

  நீதிமன்ைச் சீராய்வு, சபாது நலன் வழக்கு மற்றும் நீதித்துறை ச்சயல்முறை 
ஆகியவற்றின் ்தன்றம மற்றும் முக்கியத்துவத்ற்த விைக்கு்தல்.

  அர்சறமப்பு, நிரவா்கச் ்சட்டம் மற்றும் இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் ஆகியவற்றின் 
்தன்றம குறித்து ச்தரிந்து ச்காளைல்.

  இந்தியாவின் உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் அறமப்பு, அதி்காரங்கள மற்றும் 
ச்சயல்பாடு்கறை விைக்கு்தல்.

  உயர நீதிமன்ைங்கள மற்றும் கீழறம நீதிமன்ைங்களின் அறமப்பு, 
அதி்காரங்கள,  ச்சயல்பாடு்கள குறித்து ச்தரிந்து ச்காளைல்.

கறைலின் ந�ோககஙகள் Leanpub

நீதித்துறை சரியோக இயஙகுகிைது என்ைோல் என்்ன?

மக்்கள, ்சட்டமன்ைங்கள, ஆடசித்துறைறயவி்ட நீதித்துறையின் மீம்த அதி்கம் நம்பிக்ற்க 
ச்காணடிருப்பற்த நாம் பாரக்கிமைாம். எப்சபாழுச்தல்லாம் அவர்களுற்டய உரிறம்கள 
மீைப்படுகிைம்தா, அப்சபாழுச்தல்லாம் அவர்களுற்டய உரிறம்களும், ்தனிச்்சலுற்க்களும் 
பாது்காக்்கப்படும் எை நீதித்துறை மீது  மக்்கள நம்பிக்ற்க ச்காணடிருக்கின்ைைர.

இந்திய உசச நீதிமன்ைம் குறிப்பிடத்்தகக 
நமறநகோள்

“உச்்ச நீதிமன்ைம், அறைத்து இந்திய 
நீதிமன்ைமாகும், ்கடசி அரசியலில் இருந்தும், 
அரசியல் ம்காடபாடு்களில் இருந்தும் 
உறுதியா்க ்தனித்து நிற்கும். அது அரசு்கள 
மாறுவற்தக் குறித்து அக்்கறை 
ச்காளவதில்றல. நீதிமன்ைமாைது, 
நற்டமுறையில் இருக்கும் ்சட்டத்தின்படி, 
நிற்கிைது.  அறைவரின் மீதும் பரிவு, 
நன்மதிப்பு ச்காணடுளைது. எனினும் அது 
யாரு்டனும் அணி ம்சரவது இல்றல” -  
மாண்புமிகு திரு ஹரிலால் ஜே. கனியா, இந்திய 

முதல் தலலலம நீதிபதி.

நீதித்துறையாைது அர்சாங்கத்தின் மூன்று 
உறுப்பு்களில் ஒன்ைாகும்,  மற்ை இரணடு  
்சட்டமன்ைமா்கவும், ஆடசித்துறையா்கவும் 
இருக்கின்ைை. நீதித்துறையாைது 
்சட்டங்களுக்கு விைக்்கம் அளிப்பற்தயும், 
அர்சறமப்றப பாது்காப்பற்தயும் பணியா்கக் 
ச்காணடிருக்கிைது. அது நீதித்துறை 
நிரவா்கத்ற்த உறுதிப்படுத்துகின்ைது.  ்தனி 
மனி்த உரிறம்கள, முன்னுரிறம்கள 
ஆகியவற்றின் மீது அரசு மற்றும் 
்தனிமனி்தர்கைால் மமற்ச்காளைப்படும் 
மீைல்்களில் இருந்து பாது்காப்பு அளிப்பற்த 
உறுதிப்படுத்துகிைது. சு்தந்திரமாை மற்றும் 
பாகுபா்டற்ை நீதித்துறைறய உருவாக்குவது ஒரு 
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1. பிறையோக திருககுைள் ஒப்புவித்்தல்.

ற்க்கலப்பில் ஈடுபட்ட மூன்று ்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிறணயா்க 100 திருக்குைள்கறை 
ச்தா்டரந்து 10 நாட்கள அப்பகுதியிலுளை குறிப்பிட்ட ்தமிழாசிரியர முன்பு ஒப்புவிக்்க 
மவணடுசமன்று நிபந்்தறை விதித்து மமடடுபாறையம் நீதிமன்ைம் பிப்ரவரி 2019 அன்று 
உத்்தரவிட்டது.

ஒரு நபர மீது ்தாக்கு்தல் ந்டத்திய்தா்க மூன்று ்கல்லூரி மாணவர்கள மமடடுபாறையம் 
நீதிமன்ைத்தில் ஆஜரபடுத்்தப்பட்டைர. அப்மபாது, அவர்கள ்சாரபில் பிறண ம்காரப்பட்டது.  
பிறணயின் நிபந்்தறையா்க அப்பகுதி அரசு ஆண்கள உயரநிறலப்பளளி ்தமிழாசிரியர முன்பு 
திைமும் 10 திருக்குைள்கள வீ்தம் 10 நாட்களில் 100 திருக்குைள்கள ஒப்புவிக்்க மவணடுசமன்று 
நீதிபதி கூறிைார.

இவவாறு ச்தா்டரந்து 10 நாட்கள திருக்குைள ஒப்புவித்்தப் பின்பு இறுதி நாளில் அந்்த 
மாணாக்்கர்களுக்கு ்சான்றி்தழ் வழஙகும்படியும் நீதிபதி அப்மபாது உத்்தரவிட்டார.

2. திருககுைறை ஆழமோகக கற்ப்தறகு வழிவகுத்்த மதுறை உயர் நீதிமன்ை கிறை

ச்சன்றை உயர நீதிமன்ைத்தில் மதுறரக் கிறை வழஙகிய தீரப்பு்களில் ்தமிழ்க பளளி்களில் 
திருக்குைறை ஆழமா்கக் ்கற்்க வழிவகுத்து அளித்்தத் தீரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த  
ஒன்ைாகும்.  மதுறரகிறை ்க்டந்்த 2017ஆம் ஆணடு ்தமிழ்நாடு அரசு பளளிக் ்கல்வித்துறைக்கு 
அளித்்த உத்்தரவில் பளளிப் பா்டத்திட்டத்தில் திருக்குைளின் 133 அதி்காரங்களில் 108 அதி்காரங்கள 
ம்சரக்்கப்ப்ட மவணடும் என்று உத்்தரவிட்டது. இ்தன்மூலம் 2017-18 ்கல்வியாணடிலிருந்து 
மாணவர்கள 1330 திருக்குைள்கறையும் ்கற்கும் வற்கயில் ்தமிழ்நாடு அரசு ஆறணப் 
பிைப்பிப்ப்தற்கு மதுறரகிறையின் உத்்தரவு வழிவகுத்்தது.  6 மு்தல் 12ஆம் வகுப்பு வறர ்கல்வி 
பயிலும் மாணவர்கள முன்கூறிய திருக்குைள பாக்்கள அறைத்ற்தயும் ்கற்பது்டன் அ்தன் 
சபாருளிறையும் ச்தளிவா்கப் புரிந்து ச்காளவற்த உத்்தரவா்தம் ச்சய்யும்படியும் அது  
கூறியது.  இ்தன்மூலம் ்தற்மபாது பளளிக் ்கல்வி மாணவர்கள திருக்குைள பாக்்கறை ்கற்று 
ஆழமா்கப் புரிந்து வருகிைார்கள.

்தமிழில் பணற்டய இலக்கியங்களில் உலகின் 60-க்கும் மமற்பட்ட சமாழி்களில் 
சமாழியாக்்கம் ச்சய்யப்பட்ட இலக்கியம் திருக்குைள ஒன்மையாகும்.

திருககுைள் நிகழ் 
ஆய்வு
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எனினும், கிராமப்புைங்களில் 
சபரும்பாலாை வழக்கு்கள ்சாதி அறமப்பு்கள 
அல்லது உளைாடசி நிரவா்க அறமப்பு்களின் 
்சட்டத்திட்டங்களின் மூலமா்கமவ தீரக்்கப்படடு 
வந்்தை. ம்த்சத் துமரா்கம் மபான்ை மி்கத் 
தீவிரமாை வழக்கு்கள மடடும் அர்சரின்  
பாரறவக்கு ச்காணடு ச்சல்லப்பட்டை. அஙகு 
முறையாை ்சட்ட அறமப்பு இருந்்ததில்றல.  
சபரும்பான்றமயாை மநரங்களில் குற்ைம் 
்சாட்டப்பட்டவர, ்தான் குற்ைமற்ைவர என்பற்த 
ஆ்தாரங்கள, ்சாடசியங்கள மூலமா்க நிரூபிக்்க 
மவணடும்.  அல்லது தீக்குளித்்தல், ்தணணீரில் 
மூழ்கு்தல், விஷம் அருந்து்தல் மபான்ை 
்கடும்ம்சா்தறை்களுக்கு ்தன்றை ஆடபடுத்திக் 
ச்காளளு்தல் மூலமா்க ்தாம் குற்ைமற்ைவர 
என்பற்த நிரூபிக்்க மவணடும்.  ்தண்டறை்கள 
மி்கவும் ்கடுறமயா்க இருந்்தது. மமலும், 
்காடடுமிராணடித்்தைம் ச்காண்ட்தா்க 
இருந்்தது. இ்தற்கு பரி்காரம் என்பது 
வழக்்கத்தில் இல்றல. ்கற்சயடி, பிரம்படி, 
முழங்கால்்கறைத் துணடித்்தல், ்கழுமரத்தில் 
ஏற்று்தல், அடிறமப்படுத்து்தல், ச்சாத்துக்்கறை 
பறிமு்தல் ச்சய்்தல், நாடு ்க்டத்து்தல், ்தறலறய 
துணடித்்தல், யாறை மூலம் ்தறலறய 
இ்டரச்ச்சய்்தல் மற்றும் மிதிக்்கச் ச்சய்்தல் 
மபான்ை ்தண்டறை்கள குற்ைவாளி்களுக்கு 
வழங்கப்பட்டை.  அரசு்கள பிராமணர்களின் 
்தாக்்கத்தின் கீழ் வந்்த பின்ைர, ஸ்மிருதி்கள 
அடிப்பற்டயில் வி்சாரறண ந்டத்்தப்படடு, 
்தண்டறை்கள வழங்கப்பட்டை.

அக்்காலத்தில் மனுஸ்மிருதி, நார்தர 
ஸ்மிருதி, யக்்ஞவாக்கியர ஸ்மிருதி மபான்ைறவ 
இருந்்தை, அவற்றுள “மனுஸ்மிருதி” 
அடிப்பற்டயா்க இருந்்தது. இந்்த ஸ்மிருதி்கள 
சபாதுவா்க வரணம்.  ்சாதிபடிநிறலச் ்சமூ்க 
அறமப்றப உயரத்திப் பிடிப்ப்தா்க இருந்்தை. 
“்சட்டத்தின் முன் அறைவரும் ்சமம்” என்ை 
்கருத்து இருந்்ததில்றல. பிராமணர்கள 
சபரும்பாலும் ்தண்டறை்களிலிருந்து 
பாது்காக்்கப்படடிருந்்தைர. எந்்தவி்தத்திலும் 
பிராமணர்கள, அவர்கள ச்காடிய குற்ைங்கறை  
ச்சய்துவிட்டாலும் உ்டல் ரீதியாை துன்புறுத்்தல், 
உறுப்பு நீக்்கம் ச்சய்்தல், ்கழுமரத்தில் ஏற்றுவது, 
மரண்தண்டறை ஆகியவற்றில் இருந்து 
விதிவிலக்கு ச்சய்யப்படடிருந்்தார்கள. 
மற்சைாருபுைம் ஒடுக்்கப்பட்ட ்சாதியிைறர 
்கடுறமயாை துன்பங்களுக்கும் மற்றும் 

நா்கரி்க அரசு ச்சயல்படுவ்தற்கு முன் 
நிபந்்தறையாகும். இந்தியா மபான்ை  
கூட்டாடசி அரசு முறை ச்காண்ட நாடு்களில் 
கூட்டாடசியின் பாது்காவலைா்கவும், மத்திய,  
மாநில  அர்சாங்கங்களுக்கிற்டமய எழும் 
அதி்கார வரம்பு ்கருத்துமவறுபாடு்களுக்குத் 
தீரவு ்காணப்தா்கவும் நீதித்துறை விைஙகுகிைது.

4.1  இந்திய நீதித்துறையின் ்பரிைோம 
வைர்சசி

 ்பணறடய இந்தியோவில் நீதிமுறையறமப்பு

இந்தியா பல்மவறு இைங்கள, 
பணபாடு்கள, சமாழி்கள மற்றும் அரசியல், 
்சமூ்க அறமப்பு்கறைக் ச்காண்ட ஒரு 
துறணக்்கண்டமா்க இருக்கிைது.  இந்தியாவின் 
பணற்டய ்காலத்திலும் மற்றும் 
இற்டக்்காலத்திலும் அரசு எந்்த ஒரு 
ஆடசித்துறையிலிருந்தும் நீதித்துறை 
பணி்கறைப் பிரித்து றவக்்கப்ப்டவில்றல.  
மவ்த்காலத்தின்மபாது (குலபா (அ) குலபாம்டா), 
குடும்பத் ்தறலவனின் அதி்காரமாைது மன்ைர 
வழி குறுக்கீடு்களிலிருந்து 
பாது்காக்்கப்படடிருந்்தது. அம்தமபால் கிராமா, 
ம்தாபா, றவசியா, ஜைம் மற்றும் ்கைம் மபான்ை 
குலவற்கப்பட்ட மற்றும் இைக்குழு 
அறமப்பு்களும் ்தன்ைாடசி சபற்றுத் தி்கழ்ந்்தை.   
பணற்டய இந்திய முடியாடசி்களில் நீதித்துறை 
அதி்காரத்தில் அர்சமர உயரநிறலயில் இருந்்தார. 
அர்சர நிறைத்்தம்த ்சட்டமா்க இருந்்தது, 
வழக்கு்களில் அவர வாரத்ற்தமய உயரந்்த 
நீதியா்கவும் இறுதித் தீரப்பா்கவும் இருந்்தது.

குழு சசயல்்போடு 

இந்்த பா்டப்பகுதியில் ச்காடுக்்கப்படடுளை 
மூன்று வழக்கு ஆய்வு்கறை ்கவைமா்கப் 
படித்்த பிைகு ஒரு நீதிபதியின் ்தகுதி குறித்து 
விவாதிக்்கவும். எப்படிபட்ட நபர ஒரு நல்ல 
நீதிபதியா்க உருவா்க முடியும்? ஒரு 
நீதிபதிறய நியமைம் ச்சய்வ்தற்கு முன் 
அவர எப்படிப்பட்டவரா்க இருக்்க மவணடும் 
என்பற்த ஐந்து உறுப்பிைர்கள ச்காண்ட 
ஒரு குழுறவ உருவாக்கி ்கலந்துறரயாடி 
அ்தறை 250 வாரத்ற்த்களுக்கு மி்காமல் 
எழுதி அ்தறை வகுப்பறை அறிவிப்பு 
பலற்கயில் ்காடசிப்படுத்்தவும்.
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தீரத்துக்ச்காளை ற்கவிறை்ஞர்கள 
்சங்கத்ற்தத் ்தமக்குள றவத்து ச்காண்டைர.  
பல்லவர,  பாணடிய, ம்சாழர்கால ம்கா்சறப்கள 
நீதி வி்சாரறண நற்டமுறை்களிலிருந்து 
பிராமணர்கறைப் பாது்காத்்தை.  
ம்கா்சறப்களின்  வாரியம் (்தரம வாரியங்கள, 
நியாய வாரியம்) ம்கா்சறப்களுக்குள 
எழும்பிரச்்சறை்கறை தீரத்து றவத்்தை.   
உளளூர அறமப்பு்கைாை ஊர, ஊரார, 
ந்கரத்்தார  மபான்ைறவ அவர்களுக்கு உரிய 
நீதித்துறை ஏற்பாடு்கறைக் ச்காணடிருந்்தைர.

அம்சா்கப் மபரரசு மபான்ை புத்்த 
மபரரசு்கள சபரும்பாலும் ஸ்மிருதி 
முறை்கறை புைம்்தளளிை. நீதி வழக்கு்கள 
்சமூ்கக் குழுக்்களுக்கிற்டமய ஓரைவுக்குச் 
்சமமா்க ந்டத்்தப்பட்டை. அம்சா்கர ச்காடிய 
்தண்டறை்கறை நீக்கிைார. மமலும், அவர 
்தைது அதி்காரி்களி்டம் ற்கதி்களி்டத்தில் 
மி்கவும் மனி்தாபிமாைம் உற்டயவர்கைா்கவும், 
்கருறண உளைவர்கைா்கவும் இருக்கும்படி 
அறிவுறுத்திைார. சிலப்பதி்காரத்தில் 
ம்காவலன் தூக்கிலி்டப்படும் ்சம்பவமாைது 

்தைோசு முறை: ஒரு ்தராசில் ஒரு பக்்கம் ஒரு 
பறை ஓறல ்கடடு றவத்துவிடடு 

இன்சைாரு பக்்கம் குற்ைம் ்சாட்டப்பட்டவர 
அமரும்படியா்க ச்சய்யப்படடு ்தராசு 

்சமமா்க இருக்கும்படி மவணடிக் 
ச்காளளுப்படுகிைார்கள. மவணடு்தலுக்கு 

பிைகும் அவர இருக்கும் ்தராசின் பகுதி  
கீமழ வந்து விட்டால் அவர குற்ைம் 
ச்சய்்தவர என்று அறிவிப்பார்கள. 

�ஞ்சு அருந்தும் நசோ்தற்ன: 
இம்முறையில் 

குற்ைம்்சாட்டப்பட்டவருக்கு நஞ்சு 
அருந்தும்படியா்க 

ச்சய்யப்படுவார,  அந்்த நபருக்கு 
எந்்த தீய விறைவும் 

ஏற்ப்டவில்றல என்ைால் அவர 
குற்ைமற்ைவர எை ்கரு்தப்படுவார.

குலுககல் நசோ்தற்ன: குற்ைம் 
்சாட்டப்பட்டவர ஒரு ச்தாகுப்பில் 

இருந்து ஒன்றை எடுத்து 
்தரும்படி ம்கடடுக் 

ச்காளைப்படுவார. அதில் 
அவருக்கு “்தரம ்கடடு” 
வந்திருந்்தால்  அவர 

குற்ைமற்ைவரா்க ்கரு்தப்படுவார.

ஊறறுநீர் நசோ்தற்ன முறை: இஙகு குற்ைம் ்சாட்டப்பட்டவர நஞ்சு மபான்ை நீறர குடிக்கும்படியா்க 
ச்சய்யப்படுவார, அவர உைறிைால் அவர குற்ைம் ச்சய்்தவராவார அல்லது குற்ைத்ற்த அந்்த நபர ஒத்துக் 
ச்காண்டவராவார. 

அரிசி ்தோனிய நசோ்தற்ன: 
இம்முறையில் குற்ைம் 

்சாட்டப்பட்டவர உமி நீக்்கப்ப்டா்த 
சநல் ்தானியத்ற்த சமன்று ்சாப்பிடும் 

படியா்க ச்சய்யப்படுவார,  
அவருற்டய வாயில் இரத்்தக்்கறை 

்காணப்பட்டால் அவர குற்ைம் 
ச்சய்்தவர என்று அறிவிக்்கப்படுவார.

ச�ருப்பு நசோ்தற்ன 
குற்ைம் ்சாட்டப்பட்டவர 

தீயின் நடுமவ ந்டந்து வர 
ச்சய்யப்படுவார. அந்்த 
நபர எந்்த தீ ்காயமும்  

அற்டயவில்றல என்ைால் 
மடடுமம அவர 
குற்ைமற்ைவரா்க 
்கரு்தப்படுவார.

்தணணீர் முறை : ச்தய்வ 
சிறலறய சுத்்தப்படுத்துவ்தற்கு 
உளை நீறர, குற்ைம் கூறிைால் 
குற்ைம் ்சாட்டப்பட்டவர அற்த 

குடிக்கும்படி ச்சய்யப்படுவார்கள,  
அ்தறை ச்தா்டரந்து வரும் 14 

நாட்களுக்குள அவருக்கு எந்்த 
ம்க்டாை பாதிப்பும் ஏற்ப்டவில்றல 
என்ைால் அவர குற்ைமற்ைவர எை 

்கரு்தப்படுவார.

கடும் நசோ்தற்னகள்

உச்்சபட்ச ்தண்டறை்களுக்கும் 
உளைாக்்கப்பட்டைர.  ்சாதி அடிப்பற்டயிலாை 
ச்தாழில்்கறை மாற்றிக் ச்காளவது என்பது 
மி்கக்  ச்காடிய குற்ைமா்க (Varna Sangraha) 
்கரு்தப்பட்டது.

அரத்்த்சாஸ்திரம் குற்ைங்கள நி்கழ்வற்த 
்கடடுப்படுத்துவது என்ை சபயரில் அைவுக்கு 
அதி்கமாை ்தண்டறை்கறைப் பரிந்துறரத்்தை.  
குற்ைவாளி்கள மீது அபரா்தங்கள விதிப்பது, 
ச்சாத்துக்்கறைப் பறிமு்தல் ச்சய்வது 
மு்தன்றமயாை அரசு வருமாைமா்க இருந்்தை.   
ஸ்மிருதி்கள சபண்கறை கீழ்நிறல 
மனி்தர்கைா்கமவ ந்டத்தியது. வாரிசுரிறம 
விவ்காரங்களில் சபண்களுக்கு எதிராை 
பாகுபாடடு்டன் தீரப்பளித்்தைர. சூத்திரர்களும்,  
பஞ்்சமர்களும் நியாயமாை வி்சாரறணக்கும்,  
நியாயமாை ்தண்டறை்களுக்கும் ்தகுதி 
இல்லா்தவர்கள ஆைார்கள. வரத்்த்கத் 
்த்கராறு்கள சபரும்பாலும் வணி்கக் குழு 
மூலம் தீரக்்கப்பட்டை. அற்தப்மபாலமவ 
ஒவசவாரு ற்கவிறைக் ்கறல்ஞர்கள குழுவும் 
்தங்களுற்டய ச்சாந்்த பிரச்்சறை்கறைத் 
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  திவான்-இ-ரியா்சத் (்தறலறம ்தைபதி).

இற்டக்்கால இந்தியாவில் நிரவா்க 
அறமப்புமுறை்கமை நீதித்துறை 
அறமப்பு்கைா்க வற்கப்படுத்்தப்படடிருந்்தை.  
நீதிமன்ைங்களின் அதி்கார வரம்பாைது 
்தறலந்கரம், மண்டலம், மாவட்டம், பர்காைா 
(வட்டம்) மற்றும் கிராமம் எை நிலப்பரப்பு 
அடிப்பற்டயில் ச்தளிவா்க பிரிக்்கப்படடிருந்்தது.   
சபாதுவா்க, சுல்்தாைத்தின் ்தறலந்கரில் 
கீழ்க்்கண்ட ஆறு வற்கயாை நீதிமன்ைங்கள 
நிறுவப்படடு இருந்்தை.  

  மன்ைர நீதிமன்ைம்

  மமல்முறையீடடு உச்்ச நீதிமன்ைம்  
(திவான் – அல் – ம்சாலிம்)

  குடிறமயியல் வழக்குக்கு உச்்ச நீதிமன்ைம் 
(திவான் – இ – ரி்சாலட)

  மாநிலத் ்தறலறம நீதிபதி நீதிமன்ைம்  
(்சத்மர ஜ்கான் நீதிமன்ைம்)

  ்தறலறம நீதிபதி நீதிமன்ைம்

  ம்த்சத்துமரா்க வழக்கு்கள நீதிமன்ைம் 
(திவான் – இ – ரியா்சட)

மன்ைர நீதிமன்ைம் சுல்்தாைால் 
்தறலறமமயற்று ந்டத்்தப்பட்டது. இந்்த 
நீதிமன்ைம் அ்சல் அதி்காரவரம்பு (Original 
Jurisdiction) மற்றும் மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைம் எை இரணடும் ச்காண்ட 
அறமப்பா்கச் ச்சயல்பட்டது. நீதி நிரவா்கத்ற்தப் 
சபாருத்்தவறர இதுமவ உச்்சபட்ச 
மமல்முறையீடடுத் தீரப்பாகும். முப்தி 
(்சட்டவல்லுைர) எைப்படும் ்சட்டவல்லுைர்கள 
சுல்்தானுக்கு உ்தவியளித்்தைர.

திவான்-அல்-ம்சாலிம் மற்றும் 
திவான்-இ-ரி்சாலட நீதிமன்ைங்கள முறைமய 
ம்த்ச துமரா்க வழக்கு்கள மற்றும் 
மமல்முறையீடடு வழக்கு்கறை வி்சாரிக்கும் 
உச்்ச நீதிமன்ைங்கைாகும்.

இந்்த நீதிமன்ைங்கள அலுவல்க ரீதியா்க 
சுல்்தாைால் ்தறலறம ்தாஙகி ந்டத்்தப்ப்ட 

நீதித்துறை ச்சயல் முறையிலுளை 
குறைபாடு்கறை சவளிப்படுத்துகிைது.   
நீதித்துறையில் உயர அதி்காரி்கள 
அைசநறியு்டன் ந்டந்து ச்காளை மவணடும் 
என்று இலக்கியங்கள வலியுறுத்திைாலும்,  
நீதி வழக்கு வி்சாரறண்களில் வரம்பு மீறி 
ந்டந்து ்தண்டறையில் இருந்து விதிவிலக்கு 
ச்காடுப்பம்தா அல்லது அநீதியாை 
்தண்டறை்கறை வழஙகியிருப்பற்தமயா  நாம் 
அடிக்்கடி ்கணடிருக்கிமைாம். பணற்டய 
இந்தியாவில் ்சட்டத்தின் ஆடசி இருந்்தது 
இல்றல,  ஆைால் அதி்காரம் ச்காணம்டாரின் 
ஆடசிறயமய நாம் ்காணகிமைாம். 

இற்டக்்கால இந்தியாவில்,  முஸ்லீம் 
ஆடசியாைர்கள ஒருவி்த ்தனித்்தன்றம ச்காண்ட 
சூழ்நிறலறய  எதிரச்காண்டைர.  அஙம்க 
அவர்கள ஆடசியின் கீழ் வாழ்ந்்த மக்்கள 
சபரும்பான்றமயாமைார முஸ்லீமல்லா்தவர்கள. 
முஸ்லீம் மற்றும் முஸ்லீம் நலன்்கள ்சாரந்்த 
வழக்கு்களில் இஸ்லாமிய ்சட்டங்கறை 
பயன்படுத்திைர. அம்தமநரம், முஸ்லீம் 
அல்லா்தவர்களின் ்சமூ்க-ம்த விவ்காரங்களில் 
்தறலயி்டாக் ச்காளற்கக்கு முன்னுரிறம 
அளித்்தைர.  அஙச்கல்லாம் கிராமப்புை பாரம்பரிய 
வி்சாரறண முறைறய ஏற்ைைர. முஸ்லீம் 
ஆடசியாைர்கள குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் வழக்கு்கறை மி்கவும்  
்சரியா்க மவறுபடுத்திக் ்காடடியிருந்்தைர.  
ஒவசவாருவருக்கும் மவறுபட்ட முறை்கறைக் 
ற்கயாண்டைர.  எனினும், இறைப்பழி மபான்ை 
வழக்கு்களில் மி்கவும் ச்காடிய ்தண்டறை்கறை 
குற்ைம் ்சாட்டப்பட்டவருக்கு அளித்்தைர.

4.2  இறட கோலத்தில் இந்தியோவில் 
நீதித்துறை அறமப்பு

இற்டக்்கால இந்தியாவில் மபரரற்ச 
நிரவகிக்கும் சுல்்தான்/சுல்்தாைா ஆகிமயாமர 
நீதி நிரவா்கத்ற்த நிரவகிக்கும் உச்்சபட்ச 
அதி்காரம் ச்காண்டவர்கள ஆவர. அவர்கள 
கீழ்க்்கண்ட ்தகுதி நிறல்களில் இருந்து நீதி 
நிரவா்கத்ற்த ந்டத்திைர. அவற்றின் சபயர்கள 
பின்வருமாறு;

  திவான்-இ- குவா்சா (நடுவர),

  திவான்-இ-ம்சலிம்  
(அதி்காரத்துவத்தின் ்தறலவர) மற்றும்
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மவணடும் எனினும், அவர அதி்கமா்க 
குற்ைவியல் நீதி வி்சாரறண்களின்மபாது 
மடடுமம ்கலந்து ச்காண்டார. சுல்்தான் 
இல்லா்தமபாது குவாசி-உல்-கு்சாட எனும்  
அரசின் நீதிமன்ை ்தறலறம அலுவலர 
்தறலறம ்தாஙகி ந்டத்துவார. ஆைால்,  
பின்ைர ்சத்மர ஜ்கான் எனும் அலுவலர  
ப்தவி உருவாக்்கப்படடு நீதித்துறையின் 
உணறமயாை ்தறலறம அலுவலரா்க 
ச்சயல்பட்டார. இந்்த ்சத்மர ஜ்கான்  
நீதிமன்ைமும் மற்றும் ்தறலறம நீதிபதி 
நீதிமன்ைமும் பின்ைர அலாவுதீன் கில்ஜி 
ஆடசியில் இறணக்்கப்படும்வறர 
நீண்ட்காலமா்கத் ்தனித்ம்த இயஙகிை.  
்தறலறம நீதிபதியின் நீதிமன்ைம் குடிறமயியல் 
மற்றும் குற்ை வழக்கு்கறைக் ற்கயாண்டது.  
்தறலறம நீதிபதியின் கீழ் திைறமயாை,  
மநரறமயாை, உ்தவி நீதிபதி்கள 
நியமிக்்கப்பட்டைர. முப்தி, பணடிட, 
சமாக்்டாசிப் (அரசு வழக்்கறி்ஞர ்தரப்பு) 
்தாத்பாக் (நிரவா்க அலுவலர)  மபான்ை 
அலுவலர்கள ்தறலறம நீதிபதியின் 
நீதிமன்ைத்து்டன் இறணக்்கப்படடிருந்்த 
அலுவலர்கள ஆவர. திவான்-இ-ரியா்சத் 
சபரும் ம்த்ச துமரா்க வழக்கு்கறை வி்சாரிக்கும் 
நீதிமன்ைம் ஆகும்.

4.3  �வீ்ன இந்தியோவில் நீதித்துறை 
அறமப்பு

கிழக்கிந்திய ்கம்சபனி 1600 ஆணடு 
மு்தலாம் ராணி எலி்சசபத்தின் ்சா்சை 
்சட்டத்தின் மூலம் பதிவு ச்சய்யப்பட்டது.   
கிழக்கிந்திய ்கம்சபனி வரத்்த்கம் 
மமற்ச்காளைத் ம்தறவயாை ஒழுஙகு 
முறை்கள மற்றும் அஙகீ்காரத்ற்த அரசு 
அளித்்தது.  ம்தராஸ் நிரவா்கத்ற்தப் 
சபாருத்்தவறர 1661-ஆம் ஆணடு  ்சா்சை 
்சட்டம் ஒரு ஆளுநர அவரு்டன் ்தலா ஒரு 
குடிமயற்ைப்பகுதிக்கு ஒரு உறுப்பிைர என்ை 
அடிப்பற்டயில் ஒரு குழுநியமிக்்க வழி 
வகுத்்தது. இக்குழுமவ வழக்கு்கறை 
வி்சாரித்்தது.  கிழக்கிந்திய ்கம்சபனி குறிப்பா்க 
ம்தராஸ் பகுதியில் ஒரு ஆளுற்க ்சக்தியா்க 
உருவாைது. இஙகு ஏற்ச்கைமவ இயஙகிய 
உளளூர நீதி நிரவா்க முறைறயப் பின்பற்றும் 
வற்கயில் உளநாடடு விவ்காரங்களில் 
்தறலயி்டாக் ச்காளற்கறயக் ்கற்டப்பிடித்்தது. 

இஙகிலாந்து ்சட்டத்தின்படி ஆளுநரும் 
அவருற்டய ஆடசிகுழுவும் குடிறமயியல், 
குற்ை வழக்கு்கறைத் தீரமானிப்ப்தற்கு 
அதி்காரமளிக்்கப்பட்டை.  எனினும் உளநாடடு 
வழக்கு்களில் உளளூர பாரம்பரிய முறை்கமை 
பின்பற்ைப்பட்டை. இஙகிலாந்து அர்சால் 
வி்சாரிக்்கப்பட்ட மு்தல் வழக்கு அச்சன்டிைா 
வழக்கு ஆகும். 

1665-ஆம் ஆணடு இந்்த வழக்கு ந்டந்்தது. 
அப்மபாது, பாக்ஸ் க்ராப்ட ஆளுநரா்க 
இருந்்தார. 1678-ஆம் ஆணடு ஸ்டிசரய்ன்ஷாம் 
மாஸ்்டர என்பவர ஆளுநரா்க நியமைம் 
ச்சய்யப்பட்டது, ம்தராஸ் நீதிமுறை அறமப்பு 
மறுசீரறமப்பு ச்சய்யப்படுவ்தற்குக் 
்காரணமாைது. ஆளுநரும் அவருற்டய 
குழுவும் ம்சரந்து நீதி வழஙகும் அதி்காரம் 
ச்காண்ட உயர நீதிமன்ை ஆடசி குழுவா்க 
மாறியது.  ஆஙகிலம் நீதிமன்ை சமாழியா்க 
அறிவிக்்கப்பட்டது. வணி்கர்கள ்க்டலில் 
மமற்ச்காளளும் குற்ைங்கறை வி்சாரிக்்க ஒரு 
்க்டற்பற்ட நீதிமன்ைம் நிறுவ 1683-ஆம் ஆணடு 
்சா்சை ்சட்டம் வழிவகுத்்தது. 1687-ஆம் ஆணடு 
்சா்சை ்சட்டம் ம்தராஸ் மாந்கராடசி 
அறமப்ப்தற்கு கிழக்கிந்திய ்கம்சபனிக்கு 
அதி்காரமளித்்தது.  அம்தாடு மமயர நீதிமன்ைம் 
இறணக்்கப்பட்டது. இதுமவ ம்தராஸ் ந்கரத்தின் 
நீதிமன்ைமா்க (வழக்கு மன்ைம்) இயஙகியது. 

பம்பாயின் நீதி நிரவா்கத்ற்தப் 
சபாருத்்தவறர, பாம்மப மீது கிழக்கிந்திய 
்கம்சபனி நீதிதுறை அதி்காரம் ச்சலுத்்த 1668 
ஆம் ஆணடு ்சா்சை ்சட்டம் அதி்காரம் 
அளித்்தது.  1672-ஆம் ஆணடு பிர்க்டைம், 
ஆஙகிமலயச் ்சட்டத்ற்த பம்பாயில் 
அறிமு்கப்படுத்தியது. மமலும், பம்பாய் 
நீதிவழஙகும் அதி்காரம் ச்காண்ட நீதித்துறை 
புதிய மத்திய நீதிமன்ைத்ற்த நிறுவியது.  
ஆஙகில ்சட்டத்தின் பயன்பாடு என்பது 
ஜமராப்பியர்கள மற்றும் ஜமராப்பியர்கள 
நலன்்கள ்சாரந்்த விவ்காரங்களுக்கு 
சபாருந்்தக் கூடிய்தாகும்.  இந்்த 
நீதிமன்ைமாைது குடிறமயியல், குற்ைவியல் 
மற்றும் நிரூபிப்பு வழக்கு்களில் 
அதி்காரவரம்றபச் ச்சயற்படுத்தியது.  மமலும் 
குற்ைச் ்சட்டங்கறை நிரவகிக்்க அறமதிக்்காை 
நீதிபதி்கள நியமைம் ச்சய்யப்பட்டைர.  
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அ்தன்பிைகு ்சாடசியங்கறை வி்சாரறண 
ச்சய்யவும், ச்தா்டக்்கநிறல வி்சாரறண்கள 
ச்சய்யவும், வழக்கு்கள நீதிமன்ைத்ற்த மநாக்கி 
ச்காணடு ச்சல்லப்பட்டை.  எனினும் சித்தி 
யாக்கூப் எனும் மு்கலாய ்க்டற்பற்ட 
்தைபதியின் பற்டசயடுப்பு 1690-ஆம் ஆணடு 
பம்பாயில் நீதிமன்ைம் ்கறலக்்கப்ப்டக் 
்காரணமாகியது.  12 ஆணடு்களுக்குப் பிைகு, 
1718 ஆம் ஆணடு மீணடும் நீதிவழஙகும் 
அதி்காரம் ச்காண்ட நீதிமன்ைம் 
புதுப்பிக்்கப்பட்டது.  இந்்த நீதிமன்ைம் 
குடிறமயியல் மற்றும் குற்ைவியல் வழக்கு 
விவ்காரங்கள மீ்தாை வி்சாரறை ந்டத்்த 
அதி்காரம் ச்காண்ட்தாகும்.  இந்்த 
நீதிமன்ைமாைது வாரத்திற்கு ஒரு முறை 
கூடிைாலும், துரி்தமாை வி்சாரறைக்கும் 
பாகுபா்டற்ை தீரப்பு்களுக்கும் பு்கழ் சபற்ை்தா்கக் 
்கரு்தப்படுகிைது.

்கல்்கத்்தா மா்காணத்ற்தப் சபாருத்்தவறர, 
ஆளுநருக்கும், அவருற்டய ஆடசிக் 
குழுவுக்கும் நீதித்துறை அதி்காரங்கள 
வழங்கப்படடிருந்்தை.  குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் விவ்காரங்கறைப் சபாருத்்தவறர, 
கிழக்கிந்திய ்கம்சபனியாைது ஏற்்கைமவ 
வழக்்கத்திலிருந்்த மு்கலாய நீதித்துறை 
நிரவா்க முறைறயமய பின்பற்றியது.  
ஆஙகிமலமய மாவட்ட ஆடசியரால் மூன்ைாம் 
நடுவர தீரப்பாயத்திற்குப் பரிந்துறரக்்கப்படும் 
குடிறமயியல் மற்றும் குற்ைவியல் வழக்கு்கறை 
பாஜ்தாரி நீதிமன்ைம் ்தறலறமமயற்று 
ந்டத்தியது.  ்கல்்கத்்தா நீதித்துறை நிரவா்கத்தில் 
மாவட்ட ஆடசியர மி்க முக்கியப் பஙகு 
வகித்்தார. மமலும், அவருற்டய அலுவல்கம் 
குடிறமயியல், குற்ைவியல் மற்றும் வருவாய் 
வழக்கு்கறை வி்சாரிக்கும் அலுவல்கமா்கவும் 
இருந்்தது.

கோர்ன் வோலிஸ்
வோைன் 

நேஸ்டிஙஸ்

இம்தமபால் ்சா்சை ்சட்டம் 1687 ம்தராஸ் 
மா்காணத்தில் பயன்படுத்்தப்பட்டது. அம்த 
மநரத்தில் 1726-ஆம் ஆணடு ்சா்சை ்சட்டம் 
மூன்று மா்காணங்களிலும் ஒவசவாரு மமயர 
நீதிமன்ைங்கறை அறமத்்தது. 1753-ஆம் 
ஆணடு ்சா்சை ்சட்டம், 1726-ஆம் ஆணடு 
்சா்சைத்தில் நீதி ச்தா்டரபாை பகுதி்கறை 
மமலும் சீரத்திருத்்தம் ச்சய்்தது. மமலும்  
இந்்த ்சா்சைம் ்சட்டம் ஐந்து  
நீதிமன்ைங்கறை நிறுவியது. அறவ்கள, 
முறைமய ம்காரிக்ற்க்கள நீதிமன்ைம், மமயர 
நீதிமன்ைம், குடியரசுத்்தறலவர நீதிமன்ைம், 
ஆடசிக்குழு ச்காண்ட நீதிமன்ைம் மற்றும் 
அர்சர ்தறலறமயிலாை நீதிமன்ைம் 
ஆகியைவாகும்.  இந்திய நீதித்துறையின் 
மற்சைாரு வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்்க  
பரிணாம வைரச்சி 1772-ஆம் ஆணடு வாரன் 
மேஸ்டிஙகின் திட்டமாகும். இது நீதித்துறை 
நிரவா்கத்ற்த ஒழுஙகுப்படுத்துவ்தா்க 
இருந்்தது. 1780-ஆம் ஆணடு்களில் அவர 
மா்காண நீதிமன்ைங்கறைச் சீரறமத்்தார.

்காலனி ஆடசிக் ்காலத்தில் நீதித்துறையில் 
ஏற்பட்ட மி்க மு்தன்றமயாை மமம்பாடு  
என்பது உளளூர ்சட்டங்கறை  ச்தாகுத்்தது 
ஆகும். மு்தலாவது ்கவரைர சஜைரல் ப்தவி 
வகித்்த வாரன் மேஸ்டிஙஸ் இந்து 
்சட்டங்கறைத்  ச்தாகுப்ப்தற்கு ்காரணமாைவர  
ஆவார. அடுத்து ்காரன் வாலிஸ் ச்தாகுத்்த 
்சட்டத் ச்தாகுப்பு மற்சைாரு மு்தன்றமயாை 
பங்களிப்பாகும். அற்தப்மபாலமவ இஸ்லாமிய 
்சட்டங்களும் ச்தாகுக்்கப்படடு நீதிமன்ைங்களில் 
ஏற்றுக் ச்காளைப்பட்டை.

்கல்்கத்்தாவில் ஒழுஙகுமுறைச் ்சட்டம் 
1773-ஆம் ஆணடு,  ஒரு உச்்ச நீதிமன்ை நீதி 
நிரவா்கம் அறமக்்க மன்ைருக்கு அதி்காரம் 
அளித்்தது; ்சா்சை ்சட்டம் 1774 உச்்ச  
நீதிமன்ைத்தின் அதி்கார வரம்பு்கறை 
விரிவாக்்கம் ச்சய்்தது. எனினும் ம்தராஸ், 
பம்பாய் உச்்ச நீதிமன்ைங்கள உ்டைடியா்க 
நிறுவப்ப்டவில்றல. 1801 மற்றும் 1824-ஆம் 
ஆணடு்களில் முறைமய ம்தராஸ், பம்பாய் 
உச்்ச நீதிமன்ைங்கள நிறுவப்பட்டை. 1793-
ஆம் ஆணடில் ்காரன்வாலிஸ் பிரபு ‘்சட்ட 
விதி்கள ச்தாகுப்பு’ ஒன்றிறைத் ்தயாரித்்தார.  
இதுமவ, ‘்காரன்வாலிஸ் ்சட்டத் ச்தாகுப்பு’ 
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எைப் பு்கழ்சபற்ைது.  அது குடிறம மற்றும் 
குற்ைவியல் எை இரு வி்சாரறண 
முறை்கறையும் ற்கயாளுவ்தா்க இருந்்தது.   
அவர குடிறமயியல் நீதிமன்ைங்கறை 
அஙகீ்கரித்்தார.  நீதிமன்ைக் ்கட்டணங்கறை 
ஒழித்்தார. மமலும், குற்ைவியல் 
நீதிமன்ைங்களில் சீரதிருத்்தம் ச்சய்்தார.   
வங்காைத்தின் ்கவரைர சஜைரலா்க 1807-
ஆம் ஆணடு  ப்தவிமயற்ை மின்ம்டா பிரபு 
பல்மவறு நீதிமன்ைங்களின் 
அதி்காரங்கறையும், அதி்கார வரம்பிறையும்  
அதி்கரித்்தார. 1813-ஆம் ஆணடு ோஸ்டிஙஸ் 
பிரபு ்கவரைர சஜைரலா்க நியமிக்்கப்பட்டார.  
அவர நாடடின் குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் நீதித்துறை நிரவா்கத்தில் மமலும் 
பல சீரத்திருத்்தங்கறை அறிமு்கப்படுத்திைார.   
நீதி நிரவா்கத்தில் நிலவும் சிவப்பு-நா்டா 
முறைறயத் ்தடுக்்க முயற்சி எடுக்்கப்பட்டது.   
இவறரத் ச்தா்டரந்து சபணடிங ப்தவிமயற்ைார.  
இவர இந்தியாவின் நீதித்துறை நிரவா்கத்ற்த 
மறுசீரறமப்பு மற்றும் ச்தாகுக்கும் பணிறய 
ச்சய்்தார.  அவர மா்காண மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைங்கறை மூடிைார.  அப்பணி்கறை 
மாவட்ட நடுவர நீதிமன்ைங்களுக்கு 
மாற்றிைார. 1834-1861 ்கால்கட்டத்தில் 
இஙகிலாந்து மன்ைர நீதிமன்ைமும், 
இந்தியாவில் ்கம்சபனி நீதிமன்ைமும் 
்தனித்்தனி அதி்கார வரம்பு்கறைக்ச்காண்ட 
இரடற்ட நீதி அறமப்றப உருவாக்கி இருந்்தது.  

இந்திய உயர நீதிமன்ை ்சட்டம் 1861, 
்கல்்கத்்தா, ம்தராஸ், பாம்பாய் ஆகிய 
ந்கரங்களில் நீதி வழஙகும் அதி்காரம் ச்காண்ட 
உயர நீதிமன்ைங்கறை அறமக்்க மன்ைருக்கு 
அதி்காரம் அளித்்தது; இது உச்்ச நீதிமன்ைமுறை 
ஒழிப்புக்கு இடடுச் ச்சன்ைது. இதுமவ 
இந்தியாவில் உயர நீதிமன்ைங்கள 
ம்தான்றுவ்தற்்காை வரலாற்று சிைப்பு மிக்்க 
நி்கழ்வா்கக் ்கரு்தப்படுகிைது. பின்ைர, இந்திய 
அர்சாங்கச் ்சட்டம் 1935,  இந்திய உயர 
நீதிமன்ைங்களின்  ்தன்றம,  அதி்கார வரம்பில் 
குறிப்பி்டத்்தக்்க மாறு்தல்்கறைச் ச்சய்்தது. 
இந்தியா விடு்தறல அற்டந்து அர்சறமப்பு 
ஏற்்கப்பட்ட ்கால்கட்டத்தில் பஞ்்சாப், அ்சாம், 
ஒடி்சா, ராஜஸ்்தான், திருவாஙகூர, றமசூர 
மற்றும் ஜம்மு ்காஷ்மீர எை ஏழு உயர 
நீதிமன்ைங்கள நிறுவப்படடிருந்்தை.  பிை உயர 

நீதிமன்ைங்கள பின்ைர உருவாயிை. இந்திய 
அர்சறமப்பு நற்டமுறைக்கு வந்்த பின்ைர, 
ஏற்ச்கைமவ இயஙகிய உயர நீதிமன்ைங்கள 
அஙகீ்கரிக்்கப்பட்டை. மமலும், அறைத்து 
மாநிலங்களும், ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபட்டப் 
பகுதி்களும் உயர நீதிமன்ைம் சபறும் வற்கயில் 
ஒவசவாரு மாநிலம் அல்லது இரணடு, மூன்று 
பகுதி்கள இறணத்து உயர நீதிமன்ைங்கறை 
நிறுவ நா்டாளுமன்ைத்திற்கு அதி்காரம் 
அளிக்்கப்பட்டது.  1976-ஆம் ஆணடு 42-வது 
அர்சறமப்பு திருத்்தச்்சட்டம் உயர 
நீதிமன்ைங்களின் அதி்கார வரம்பில் 
சபருமைவு மாற்ைத்திறை ச்காணடு வந்்தது.

இவவாைா்க, ச்தா்டக்்கக் ்காலத்தில், 
்கல்்கத்்தா, ச்சன்றை, பம்பாய் எை மூன்று உயர 
நீதிமன்ைங்கமை அன்று இருந்்தை.  
சு்தந்திரத்திற்கு முன் இருந்்த ்சட்டங்கள 
மற்றும் ஒழுஙகுமுறை விதி்களில் 
மடடுமல்லாமல், உயர நீதிமன்ைங்கள 
அறமப்பு மற்றும் அதி்காரவரம்பிலும் 
சபயரைவில் மாற்ைங்கறைக் ச்காணடுவந்்தை.  
இ்தன் மூலம் அவற்றின் சு்தந்திரத் ்தன்றம, 
பாகுபா்டற்ைத் ்தன்றம மபான்ைறவ உறுதி 
ச்சய்யப்பட்டை.  அர்சறமப்றப நற்டமுறைக்கு 
ச்காணடு வந்்த பின்மப உயர நீதிமன்ைங்களின் 
நிறலயாைது வலிறமயற்டந்்தது மமலும் 
குடிறமயியல் மற்றும் குற்ைவியல் 
வழக்கு்களின் அ்சல் மற்றும் மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைம் என்ை நிறலறயக் ்க்டந்து, 
அர்சறமப்பின் பாது்காவலைா்கவும், 
அர்சறமப்பு குறித்து விைக்்கமளிக்கும் 
அதி்காரம் ச்காண்ட்தா்கவும் வலுவற்டந்்தது.

இந்திய உச்்ச நீதிமன்ைத்ற்த 
சபாருத்்தவறர, இந்திய அர்சாங்கச் ்சட்டம் 
1935ல் ஒர றமல்்கல் ்சட்டமாகும்.  இந்திய 
அர்சாங்கத்தின் அறமப்றப மாற்றுவ்தற்கு 
மமற்ச்காளைப்பட்ட முயற்சி இச்்சட்டம், 
ஒற்றையாடசி முறையில் இருந்து கூட்டாடசி 
முறைக்கு மாறிக் ச்காணடிருந்்த 
அத்்தருணத்தில் ஒரு கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைத்தின் ம்தறவ அதி்கரித்்தது. எைமவ, 
இது ச்தா்டரபா்க, அச்்சட்டத்தில் ஒரு விதி 
ம்சரக்்கப்பட்டது. அ்தன்படி, 1937-ஆம் ஆணடு 
கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த  நீதிமன்ைம் ச்தா்டஙகி 
றவக்்கப்பட்டது. இந்்த நீதிமன்ைம் ஒரு 
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சசயல்்போடு 

ஒரு றமல்கல் தீர்ப்பு

்சடடீஸ்்கர மாநிலத்தில் மாமவாயிஸ்டு்கள 
ஊடுருவல்்கறை ்தடுக்்க ‘ம்காயா ்கமாணம்டாஸ்’ 
்சல்வாஜுடும் அல்லது வி்கரப் சபயர்களில் 
அஙகுளை பழஙகுடி இறை்ஞர்கறை சிைப்பு 
்காவல்பற்ட அலுவலர்கைா்க நியமித்து 
அர்சறமப்பிற்கு விமரா்தமாைது, ச்சல்லாது என்று 
உச்்சநீதிமன்ைம் அளித்்தத் தீரப்பு மத்திய 
அரசுக்கும் ்சடடீஸ்்கர மாநில அரசுக்கும் ஒரு 
சபரும் பின்ைற்டறவ ஏற்படுத்தியது. உச்்ச 
நீதிமன்ைம் அளித்்த இந்்த தீரப்பில் இப்பற்ட்கள 
உ்டைடியா்க ்கறலக்்கப்ப்ட மவணடும் என்று 
ஆறணயிட்டது. 

்சமூ்க மானு்டவியல் மபராசிரியர நந்தினி 
சுந்்தர மற்றும் இ்தர ்தாக்்கல் ச்சய்்த ரிட மனுறவ 
வி்சாரித்்த உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபதி்கள பி. சு்தர்சன் 
சரடடி, எஸ்.எஸ்.நிஜஜார ஆகிமயார 5ஆம் 
வகுப்புகூ்ட நிறைவு ச்சய்யா்த இறை்ஞர்கள 
்கரங்களில் ஆயு்தங்கறை அளித்து அவர்களுக்கு 
்காவல்துறை அதி்காரம் வழஙகியது அர்சறமப்பு 
ம்காடபாடு்களுக்கு எதிராை்தாகும் என்று மாநில 
அரசுக்கு ்கடும் ்கண்டைம் ச்தரிவித்்தைர.  இந்்த 
தீரப்பில் இந்்த ஆயு்தப்பற்டறய உ்டைடியா்க ்கறலக்கும்படி உத்்தரவிட்ட நீதிபதி சு்தர்சன் சரடடி 
்சடடீஸ்்கர மாநிலத்தில் மாமவாயிஸ்ட / நக்்சறலட ந்டவடிக்ற்க்கறை ்கடடுப்படுத்துவது, 
எதிரச்காளவது, குறைப்பது அல்லது ஒழிப்பது எை எப்சபயரிலும் மநரடியா்கமவா 
மறைமு்கமா்கமவா இந்்த வடிவிமலா அல்லது மவறு எந்்த வடிவிமலா சிைப்பு ்காவல் 
அலுவலர்கறை பயன்படுத்துவ்தற்கு ்தற்டவிதித்்தார.   ்சல்வாஜுடும், ம்காயா ்கமாணம்டாக்்கள 
உளளிட்ட எந்்தசவாருக் குழுவும் இது மபான்ை ந்டவடிக்ற்க்களில் ஈடுபடுவற்த ்தடுக்்க அறைத்து 
ந்டவடிக்ற்க்கறையும் மாநில அரசு மமற்ச்காளை மவணடும் என்றும் இது மபான்று 
அர்சறமப்பிற்கு எதிரா்கவும் அடிப்பற்ட உரிறம்கறை மீறும் வற்கயிலும் ்தனிநபர்கள ற்க்களில் 
்சட்டத்ற்தக் ச்காடுக்கும் ந்டவடிக்ற்க்கறை எந்்த வடிவிலும் எந்்த வற்கயிலும் அனுமதிக்்கக் 
கூ்டாது என்று அமரவு ச்தளிவா்கக் கூறியது. “அர்சறமப்பால் சபாறுப்பளிக்்கப்படடுளை நான்கு 
முறை்களின் கீழும் ச்சயல்ப்ட மவணடியது அரசின் ஒவசவாரு அங்கத்தின் சபாறுப்பு என்பது 
நமது பணற்டய மாணபாகும்.  இதுமவ, ்சட்டத்தின் உச்்சபட்ச ஆடசியாகும்.” என்று அமரவு 
கூறியது.

�ன்றி: தி இந்து நாளி்தழ், 3.8.2011

குழு விவோ்தம்

உச்்ச நீதிமன்ைம் அளித்்த இந்்த றமல்்கல் தீரப்பு குறித்து 20 நிமி்டங்கள குழுவிவா்தம் 
மமற்ச்காளை ஆசிரியர ஏற்பாடு ச்சய்யலாம். 

நன்றி: தி இந்து நாளிதழ், 10.3.2005

அலமதி ஜபச்சுவார்தலத
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்தறலறம நீதிபதிறயயும் மற்றும் ஆறு 
நீதிபதி்கறையும் ச்காணடிருந்்தது. 1950-ஆம் 
ஆணடு  இந்நீதிமன்ைம் இந்தியாவின் உச்்ச 
நீதிமன்ைமா்க ஆைது. 

இற்டப்பட்ட 12 ஆணடு்கள எனும் 
குறுகிய ்காலத்தில் கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைம் இந்திய ்சட்ட வரலாற்றில் அழியா்த 
விறைவு்கறை விடடுச் ச்சன்ைது.  ம்தசிய 
அதி்கார வரம்பு ச்காண்ட மு்தல் நீதிமன்ைமும் 
இதுமவ ஆகும். இந்்த கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைத்தில் இருந்து்தான் அ்தன் நீதிபதி்கள 
சு்தந்திரம், மநரறம, பாகுபா்டற்ை வி்சாரறண 
என்ை மரறபப் சபற்சைடுத்்தைர.  மமலும், 1726 
மற்றும் 1883-ஆம் ஆணடு்களுக்கிற்டமய 
பிரபுக்்களின் நீதிமன்ை மமலறவ (Privy Council) 
ஆற்றிய பஙகு குறித்தும் இஙகு சிைப்பா்க 
குறிப்பிட்ட மவணடியது ம்தறவயாகிைது.   இது 
இந்திய நீதித்துறை முறைக்கு இன்றியறமயா்த 
அைவிற்கு பங்களித்்தது,  இன்ைைவும் 
நீதிமன்ைங்களில் ஒளிவிைக்்கா்க உளை 
அடிப்பற்டயாை இந்திய ்சட்டக் 
ம்காடபாடு்கறை வகுத்துக் ச்காடுத்்தது இதுமவ 
ஆகும்.

சசயல்்போடு 

பிரபுக்்கள நீதிமன்ை மமலறவ (Privy Council) 
குறித்து நிறைய வாசிக்்கவும், இந்திய 
நீதித்துறை நிரவா்கத்தின் ம்தாற்ைத்திற்க்கு 
அ்தன் இன்றியறமயாறமப் பற்றி 
வகுப்பறையில் விவாதிக்்கவும்.

இ று தி க் ்க ட ்ட 
ம ம ல் மு ற ை யீ ட டு க் ்க ா ்க 
பிரிந்து ச்சல்லாமல் 
இ ந் தி ய ா வி ம ல ம ய 
மமல்முறையீடு ச்சய்யும் 
ஒரு அறைந்திந்திய 
்தறலறம நீதிமன்ைத்தின் 
ம்தறவறய 1921ல் உணரந்்தவர.

சர் ேரி சிங நகோர்

இந்திய சு்தந்திரச் ்சட்டம், 1947-ஆம் 
ஆணடு மூலம் அரசியல் அதி்காரம் 
மாற்ைப்பட்டது. இந்தியாவில் ்தனித்்த, 
சு்தந்திரமாை நீதித்துறை அறமப்பு நிறுவுவ்தன் 
ம்தறவறய ஏற்படுத்தியது. இந்்த 
மநாக்்கத்து்டன் கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த 
நீதிமன்ைத்தின் அதி்கார வரம்பு 
விரிவாக்்கப்பட்டது. இற்தசயாடடி, பிரபுக்்கள 
நீதிமன்ை மமலறவ ஒழிப்பு, கூட்டாடசிமுறை 
்சாரந்்த நீதிமன்ை அதி்கார விரிவாக்்கச் ்சட்டம் 
1949 இயற்ைப்பட்டது. இ்தன்படி, இந்தியக் 
கூட்டாடசிமுறை ்சாரந்்த நீதிமன்ைம் நாடடின் 
உயரந்்தபட்ச நீதி அதி்கார வரம்பு ச்காண்ட்தா்க 
வலுவற்டந்்தது. ஜைவரி 26, 1950-ஆம் ஆணடு  
அர்சறமப்பு அமலாக்்கத்து்டன்,  அர்சறமப்பு 
உறுப்பு 124 இந்திய உச்்ச நீதி மன்ைத்ற்த நிறுவ 
வழி ச்சய்்தது. இவவாறு, சமதுவா்கவும், 
சீரா்கவும் படிப்படியா்கவும் இந்திய நீதி 
அறமப்பு பரிணாமம் அற்டந்்தது.  இது 
்காலத்ம்தாடு சபாருந்தி சிைப்பா்க வைரந்து 
்தன்றை நிரூபித்துக் ச்காணடுளைது.

4.4 இந்திய உசச நீதிமன்ைம்

இந்திய அர்சறமப்பு மூன்று அடுக்கு  
நீதித்துறை அறமப்பிறை வழஙகுகிைது.  அறவ 
வருமாறு;

1) இந்திய உச்்ச நீதிமன்ைம்

2)  அர்சறமப்புப்படி உருவாக்்கப்பட்ட 
மாநிலங்களில் உளை உயர நீதிமன்ைங்கள.

3)  ஒவசவாரு மாநிலத்திலும் நீதி 
மாவட்டங்களில் மாவட்ட மற்றும் அமரவு 
நீதிமன்ைங்கள.
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இந்திய அர்சறமப்பு நீதித்துறைக்கு 
சு்தந்திரம் வழஙகியுளைது. அ்தாவது, 
ஆடசித்துறை ்சட்டமன்ைங்களின் 
்தறலயீடு்களில் இருந்து நீதித்துறைக்கு 
சு்தந்திரம் அளிக்்கப்படடுளைது. இந்தியா 
மபான்ை கூட்டாடசி மக்்கைாடசியில், உச்்ச 
நீதிமன்ைமம அர்சறமப்பின்  ்காவலன் ஆகும்.  
மத்திய, மாநில அரசு்களுக்கு இற்டயில் எழும் 
சிக்்கலுக்கு, தீரவு ்காணபது,  மாநிலங்களுக்கு 
இற்டமய எழும் சிக்்கல்்களுக்கு தீரவு ்காணபது, 
குற்ைவியல், குடிறமயியல் வழக்கு்களில் 
உயரந்்தபட்ச மமல்முறையீடடு நீதிமன்ைம் 
ஆகிய மி்கப் சபரிய சபாறுப்பு்கறை 
நிறைமவற்றுகிைது. அடிப்பற்ட உரிறம்கறைப் 
பாது்காத்்தல் அடிப்பற்ட உரிறம்கள 
அமலாக்்கம்  மற்றும் அறைத்து இந்தியக் 
குடிமக்்களின் சு்தந்திரம் ஆகிய சபரும் 
சபாறுப்பு்கறை உச்்ச நீதிமன்ைம் சுமக்கிைது.  
எனினும் அசமரிக்்க, ஐக்கிய நாடு்களின் 
கூட்டாடசி அறமப்பு மபான்று (ஒன்று  
கூட்டாடசிக்்கா்க மற்சைான்று 
மாநிலங்களுக்்கா்க) எை இரணடு ச்தாகுப்பு 
நீதித்துறை அறமப்பிறை இந்திய அர்சறமப்பு 
வழங்கவில்றல. இந்தியா ஒரு ஒருஙகிறணந்்த 
நீதித்துறை முறையிறை மடடுமம 
ச்காணடிருக்கிைது.  இ்தன்படி, உச்்ச நீதிமன்ைம் 
்தறலறம நீதிமன்ைமா்க (Apex) இந்தியாவில் 
உளை அறைத்து நீதிமன்ைங்கள மீதும் 
அதி்காரம் ச்சலுத்துகிைது.

சசயல்்போடு 

சசய்தித்்தோள் பின்ச்தோடர்

ச்சய்தித்்தாறை ஒரு மா்தம் ச்தா்டரந்து 
வாசித்து மாவட்ட மற்றும் அமரவு 
நீதிமன்ைம், உயர நீதிமன்ைம் மற்றும் உச்்ச 
நீதிமன்ைம் ஆகியைவற்றின் குடிறமயியல் 
வழக்கு்கள ச்தா்டரபாை ச்சய்தி்கறைச் 
ம்ச்கரிக்்கவும். அவற்றின் ்தறலப்புச் 
ச்சய்தி்கறை அட்டவறண விைக்்கப் 
ப்டமா்கத் ்தயாரித்து எழு்தவும். பளளி 
அல்லது வகுப்பறை அறிவிப்பு பலற்கயில் 
்காடசிப்படுத்்தவும் அல்லது வகுப்பறையில் 
உங்கள ச்தாகுப்பு்கறை முன்றவக்்கவும்.

சடட மூலவைஙகள்: இந்தியாவில் ்சட்ட 
ஆடசியின் மூல ஊற்ைா்க அர்சறமப்பு 
அறமந்திருக்கிைது. அர்சறமப்பின் 
அடிப்பற்ட்களுக்கு ஏற்ப நா்டாளுமன்ைம் 
மற்றும் மாநிலங்கள,  
ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபட்ட பகுதி்களின் 
்சட்டமன்ைங்கள ்சட்டங்கள இயற்றிக் ச்காளை 
அனுமதிக்்கப்படுகிைது. ்தவிர, உறுப்பு்கள, 
ஒழுஙகுமுறை்கள, நிரவா்க அறமப்புச் 
்சட்டங்கள எை துறணச் ்சட்டங்கள இயற்ைவும் 
அனுமதிக்்கப்படுகிைது. அம்த ்சமயம், இறவ 
மூன்ைாவது ்சட்ட மூலங்கள எைக் ்கரு்தப்படும். 

உசச நீதிமன்ைத்தின் அதிகோை வைம்பும் 
அதிகோைஙகளும்: உச்்ச நீதிமன்ைமம அ்சல், 
மமல்முறையீடடு மற்றும் ஆமலா்சறை 
வழஙகு்தல் எை மூன்று அதி்கார வரம்பு்கறைக் 
ச்காணடுளைது.  அ்சல் நீதி அதி்காரவரம்பு 
என்பது உச்்ச நீதிமன்ைங்களில் அறைத்து 
வழக்கு்களுக்கும் மூலா்தாரமாகிவிடுகிைது 
என்ப்தாகும்.  இறவ மத்திய 
அர்சாங்கங்களுக்கும் அல்லது இ்தர மாநில 
அரசு்களுக்கும் இற்டமய எழும் ்கருத்து 
மவறுபாடு்கள  அல்லது மாநிலங்களுக்கு 
இற்டமய எழுகின்ை சிக்்கல்்கறையும் 
உளை்டக்கியது ஆகும்.   அடிப்பற்ட உரிறம்கள 
ச்தா்டரபுற்டய வழக்கு்களில் உச்்ச 
நீதிமன்ைமாைது அ்சல் நீதித்துறை, 
மமல்முறையீடடு அதி்கார வரம்பு எை இரணடு 

இந்தியக் கூட்டாடசி, இரடற்ட ஆடசி 
அறமப்புமுறை ச்காணடிருந்்தாலும் 
இரடற்ட நீதித்துறை அறமப்றபக் 
ச்காணடிருக்்கவில்றல. 
உயர நீதிமன்ைங்களும் உச்்ச நீதிமன்ைமும், 
அர்சறமப்பின் கீழ் ஒரு ஒருஙகிறணந்்த 
நீதித்துறையா்கச் ச்சயல்படடு அறைத்து 
குடிறமயியல் அல்லது குற்ைவியல் 
வழக்கு்களுக்கு தீரவு ்காணகிைது. தீரவு 
வழஙகும் முறையில் மவறுபாடு்கறைக் 
்கறைவ்தற்்கா்க இவவாறு 
அறமக்்கப்படடுளைது. 

டோகடர் பி.ஆர். அம்ந்பத்கர்

ஒருஙகிறைந்்த நீதித்துறை
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அதி்காரங்கறையும் ச்காணடிருக்கிைது.   
மமலும் நீதிப்மபராறண்கள முறைமய,  
ஆடச்காணரவு, சநறியுறுத்தும் நீதிப்மபராறண, 
்தகுதிமுறை விைவு்தல்,  ்தற்ட, கீழறம 
நீதிமன்ைங்களுக்கு ஆறணயிடு்தல், விைக்்கம் 
ம்காரி ஆறணயிடு்தல் மபான்ை ஆறண்கறை 
உச்்ச நீதிமன்ைம் பிைப்பிக்கிைது.

உச்்ச நீதிமன்ைம்்தான் இந்தியாவில் 
உளை உச்்சபட்ச மமல் முறையீடடு 
நீதிமன்ைமாகும். உயர நீதிமன்ைங்களுக்கு 
எதிராை மமல்முறையீடு்கறை இஙகு ்தான் 
ச்சய்ய முடியும் (குடிறமயியல் மற்றும் 
குற்ைவியல் வழக்கு்கள இரணடிற்கும்).  
குறிப்பிட்ட விவ்காரங்களில் வழி்காடடு்தல் 
வழஙகும் அதி்காரம் உச்்ச நீதிமன்ைத்துக்கு 
உளைது.

  ம்தசிய நீதித்துறை ்த்கவல் 
அறமப்பின்படி, நாடு முழுவதும் 
மாவட்ட மற்றும் துறண நிறல 
நீதிமன்ைங்களில் 2.91 ம்காடி வழக்கு்கள 
ம்தக்்கமற்டந்துளைை.  இவற்றில் 21.9 
லட்சம் வழக்கு்கள 10 ஆணடு்களுக்கும் 
அதி்கமா்க நிலுறவயில் உளைை.

விவோ்தம் 

்தறலப்பு: ்தோம்தமோகும் நீதி, மறுககப்்படும் 
நீதிநய

  கீழறம நீதிமன்ைங்களில் 2.91 ம்காடி 
வழக்கு்கள நிலுறவயில் உளைது; நீதி 
பரிபாலைம் ்தாம்தம்.

  10 ஆணடு்களுக்கும் அதி்கமா்க 
வழக்கு்கள அதி்கம் ம்தக்்கம் 
அற்டந்துளை மாநிலங்களில் மாவட்ட 
மற்றும் துறண நீதிமன்ைங்களில் 
மடடும் 8 ம்காடி வழக்கு்கறை 
நிலுறவயா்கக் ச்காணடு 
உத்திரப்பிரம்த்ச மாநிலம் மு்தலி்டம் 
வகிக்கிைது.

  ம்தசிய நீதித்துறை ்த்கவல் 
அறமப்பின்படி, நாடு முழுவதும் 
மாவட்ட மற்றும் துறண நிறல 
நீதிமன்ைங்களில் 2.91 ம்காடி வழக்கு்கள 
ம்தக்்கமற்டந்துளைை.  இவற்றில் 21.9 
லட்சம் வழக்கு்கள 10 ஆணடு்களுக்கும் 
அதி்கமா்க நிலுறவயில் உளைை.

  வழக்கு்கள அதி்கமா்க ம்தக்்கமற்டந்்த 
மாநிலங்களில் உத்திரப்பிரம்த்ச 
மாநிலத்திற்கு அடுத்்தப்படியா்க பீ்கார 
மாநிலத்தில் மூன்று லட்சம் 
வழக்கு்களும் மோராடடிர மாநிலத்தில் 
இரணடு லட்சம் வழக்கு்களும் 
நிலுறவயில் உளைை.  சிக்கிம் 
மாநிலத்தில் இரணடு வழக்கு்கள 
மடடுமம நிலுறவயில் உளைது.  
அந்்தமான் நிக்ம்காபார மாநிலத்தில் 
ஒரு வழக்கும் நிலுறவயில் இல்றல.

்தாம்தமாகும் நீதி மறுக்்கப்படும் நீதி என்ை 
்தறலப்பில் மாணவர்கறை 
இருப்பிரிவு்கைா்கப் பிரித்து உறரயாடுவ்தற்கு 
ஆசிரியர ஏற்பாடு ச்சய்யலாம். ஒருக் 
குழுவிைர ்தறலப்பிற்கு ஆ்தரவா்கவும் மற்ைக் 
குழுவிைர ்தறலப்பிற்கு எதிரா்கவும் 
வாதிடும்படி கூைலாம்.

குடியரசுத்்தறலவர உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தி்டம் எந்்த ஒரு ்சட்ட விவ்காரம் 
குறித்தும் ஆமலா்சறை ம்கடடு அணு்க 
முடியும். ஆைால் உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் 
ஆமலா்சறை்கறை குடியரசுத்்தறலவர ஏற்்க 
மவணடிய ்கட்டாயம் இல்றல. 

உச்்ச நீதிமன்ைம் இந்திய அர்சறமப்பின் 
பாது்காவலைா்க இயஙகுகிைது அர்சறமப்புக்கு 
விைக்்கம் அளிப்பதில் உச்்ச நீதிமன்ைமம 
இறுதி அதி்காரம் ச்காணடுளைது. நிரவா்க 
ந்டவடிக்ற்கமயா, கீழறம நீதிமன்ைங்களின் 
தீரப்பு்கமைா அர்சறமப்பின் அடிப்பற்ட 
மநாக்்கங்களுக்கு எதிரா்க உளைது எை உச்்ச 
நீதிமன்ைம் ்கருதுமாைால் அ்தறை ரத்து 
ச்சய்யும் அதி்காரம் ச்காணடுளைது. 
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உசச நீதிமன்ைம் அறமப்பு

உச்்ச நீதிமன்ைமாைது இந்திய 
அர்சறமப்புப் பகுதி 5 அத்தியாயம் 4 மூலம் 
நிறுவப்படடுளைது. அர்சறமப்பு உறுப்பு்கள 124 
மு்தல் 147 வறர இந்திய உச்்ச நீதி மன்ைத்தின் 
வடிவம் மற்றும் அதி்கார வரம்பு்கள குறித்து 
கூறுகின்ைை. அர்சறமப்பு ஆரம்பத்தில் ஒரு 
நீதிபதி, ஏழு கீழ்நிறல நீதிபதி்கள ச்காண்ட உச்்ச 
நீதிமன்ைத்திறை அனுமதித்்தது. இந்்த 
எணணிக்ற்கறய அதி்கரிக்்கவும் 
நா்டாளுமன்ைத்திற்கு அர்சறமப்பு அதி்காரம் 
ச்காடுத்திருந்்தது. 2008-ஆம் ஆணடில் உச்்ச 
நீதிமன்ை நீதிபதி்களின் எணணிக்ற்க 30ஆ்க 
அதி்கரித்்தது (2019 ன் படி 34 நீதிபதி்கள, ்தறலறம 
நீதிபதி உளப்ட).

உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபதிறய நியமைம் 
ச்சய்வ்தற்கு, ்தறலறம நீதிபதி, உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தின் இ்தர நான்கு மூத்்தநீதிபதி்கள 
ச்காண்ட “குழு”-வு்டன் (Collegium) 
்கலந்்தாமலாசிக்்க மவணடும். புதிய உச்்ச 
நீதிமன்ை நீதிபதி்கள குறித்து குழு ஒருமித்்த  
்கருத்து அடிப்பற்டயில் பரிந்துறரக்கிைது. உச்்ச 
நீதிமன்ைத்தின் ஒவசவாரு நீதிபதியும் 
அறமச்்சரறவ மற்றும் உச்்ச நீதிமன்ை 
நீதிபதி்களு்டன் ்கலந்்தாமலா்சறை ச்சய்்த 
பின்ைர குடியரசுத்்தறலவரால் நியமைம் 
ச்சய்யப்படுகிைார. அவவாறு நியமைம் 
ச்சய்யும் உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபதி 65 வயது 
அற்டயும் வறர ப்தவியில் இருக்்கலாம். எந்்த 
ஒரு நீதிபதியாவது ப்தவி வில்க நிறைத்்தால், 
்தன்ைால் ற்கப்ப்ட எழுதிய ப்தவி  
வில்கல் ்கடி்தத்தில் ற்கசயாப்பமிடடு 
குடியரசுத்்தறலவருக்கு ்சமரப்பிக்்க மவணடும். 
ஒரு நீதிபதிறய நா்டாளுமன்ைத்தில் ்கண்டை 
தீரமாைம் நிறைமவற்றுவ்தன் மூலம் ப்தவி 
நீக்்கம் ச்சய்ய முடியும். 

ஒருவர உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபதியா்க 
நியமிக்்கப்ப்ட அவர இந்தியக் குடியுரிறம 
சபற்றிருத்்தல், உயர நீதிமன்ை நீதிபதியா்க 
ஐந்து ஆணடு்கள, பணியாற்றிய அனுபவம் 
அல்லது குறைந்்தது 10 ஆணடு்கள, ச்தா்டரந்து 
ஒன்று அல்லது இரணடுக்கு  மமற்பட்ட உயர 
நீதிமன்ைங்களில் வழக்குறர்ஞரா்கப் 
பணியாற்றிய அனுபவம் இவற்று்டன் 
நா்டாளுமன்ைம் விதித்துளை ்தகுதி்கறையும் 

ச்காணடிருக்்க மவணடும் அல்லது அத்்தற்கய 
ஒரு நபர ்கட்டாயம் குடியரசுத்்தறலவரின் 
்கருத்தில் ்தறலசிைந்்த ்சட்ட நிபுணரா்க இருக்்க 
மவணடும்.

நியம்னஙகள் அற்னத்தும் ச்போதுவோக 
்பணிமூப்பு அடிப்்பறடயில் சசய்யப்்படுகிைது. 

உயர் நீதிமன்ைஙகள்

உயர நீதிமன்ைங்கள மாநிலங்களின் 
்தறலறம நீதித்துறை நிரவா்க அறமப்பு ஆகும்.   
அர்சறமப்புப்படி ஒவசவாரு மாநிலமும்  ஒரு 
உயர நீதிமன்ைத்ற்த சபற்றிருக்்க மவணடும் 
எை எதிரபாரக்்கப்படுகிைது. இருந்்தமபாதும், 
்தற்மபாது நான்கு மாநிலங்கள ஒன்றுக்கு 
அதி்கமாை மாநிலங்களு்டன் இறணந்்த உயர 
நீதிமன்ைத்திறைக் ச்காணடுளைை.  ஆறு 

ப ட டி ய லி ை த் ்த வ ர 
்சமு்தாயத்தில் இருந்து ஒருவர 
மு்தல் முறையா்க 2000-இல் 
உச்்ச நீதிமன்ை நீதிபதியா்க 
நியமைம் ச்சய்யப்பட்டார. 
அவர நீதிபதி  

ம்க.ஜி. பாலகிருஷ்ணன் ஆவார. இவர  
2007-இல் படடியலிைத்ற்தச் ்சாரந்்த  
மு்தல் ்தறலறம நீதிபதியா்க உயரந்்தார. 

்தற்மபாதுளை அர்சறமப்பின் கீழ் இந்திய 
உச்்ச நீதிமன்ைம் ஜைவரி 28, 1950-ஆம் 

ஆணடு மு்தல் ச்சயல்ப்டத் ச்தா்டஙகியது.  
ச்தா்டக்்கத்தில் நா்டாளுமன்ைத்தின் 

இைவர்சர்கள மா்டத்தில் ச்சயல்பட்டது.  
1958-ஆம் ஆணடு ்தற்மபாது உளை 

வைா்கத்துக்கு மாற்ைப்பட்டது.

நீதிபதி ேரிலால் சஜ.்கனியா,  
உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் மு்தல் 
்தறலறம நீதிபதி ஆவார. 
அவரு்டன் நீதிபதி்கைா்க 
பதிவிமயற்ைவர்கள  முறைமய,  
நீதிபதி ற்சயத் பா்சல் அலி,  

ப்தஞ்்சலி ்சாஸ்திரி,  நீதிபதி சம்கர்சந் 
ம்காஜன், நீதிபதி பிஜன் குமார,  நீதிபதி 
மு்கரஜி மற்றும் நீதிபதி எஸ். ஆர. ்தாஸ் 
ஆகிமயார்கள ஆவர.
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ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபட்ட பகுதி்கள அரும்க 
அறமந்்த மாநிலத்தின் உயர நீதிமன்ைத்தின் 
நீதி அதி்கார வரம்பின் கீழ் வருகின்ைை.  
ஒன்றிய ஆளுற்கக்குடபட்ட பகுதி்களில் டில்லி 
மடடுமம ்தைக்்காை உயர நீதிமன்ைத்திறைக் 
ச்காணடுளைது. ஒவசவாரு உயர 
நீதிமன்ைமும் ஒரு ்தறலறம நீதிபதிறயயும் 
இ்தர நீதிபதி்கறையும் ச்காணடிருக்கிைது.   

ம்தைோஸ்  உயர்  நீதிமன்ைம்

்பம்்போய்  உயர்  நீதிமன்ைம்

கல்கத்்தோ  உயர்  நீதிமன்ைம்

குறிப்பிட்ட இற்டசவளி்களில் 
குடியரசுத்்தறலவர உயர நீதிமன்ை நீதிபதி்கறை 
நியமைம் ச்சய்கின்ைார.   உயர நீதிமன்ைத்தின் 
்தறலறம நீதிபதியிறை  உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் 
்தறலறம நீதிபதி,  மாநிலத்தின் ஆளுநர 
ஆகிமயாறர  ்கலந்்தாமலாசித்து 
குடியரசுத்்தறலவர நியமைம் ச்சய்கிைார, பிை 
நீதிபதி்கள நியமைத்தில் உயர நீதிமன்ை 
்தறலறம நீதிபதி்களின் பரிந்துறர்களும் 
ஆமலா்சறை ம்கட்கப்படும். உயர நீதிமன்ைத்தின் 

நீதிபதி்கள 62 வயது நிரம்பும் வறர ப்தவியில் 
இருப்பார.   ப்தவி நீக்்கத்ற்த சபாருத்்தவறர உச்்ச 
நீதிமன்ை நீதிபதியின் ப்தவி நீக்்க நற்டமுறை 
மபாலமவ இருக்கும். உயர நீதிமன்ை நீதிபதி  
நியமைத்திற்கு ஒருவர, இந்தியக் குடிம்கைா்க 
இருக்்க மவணடும் 10 ஆணடு்கள நீதித் 
துறையில் பணிபுரிந்திருக்்க மவணடும் அல்லது 
10 ஆணடு்கள உயர நீதிமன்ை வழக்்கறி்ஞரா்க 
பணியாற்றி இருக்்க மவணடும்.

உயர நீதிமன்ைத்தின் வழக்கு்கள மாநில 
ஆளுற்கக்குடபட்ட பகுதி்களில் அ்சல் 
நீதித்துறை மற்றும் மமல்முறையீடடு அதி்கார 
வரம்பு ஆகியைவற்றை உளை்டக்கியது.  
ஒவசவாரு உயர நீதிமன்ைமும் ்தைது கீழ் 
உளை கீழறம நீதிமன்ைங்களின் மீது 
மமலாதிக்்க அதி்காரம் ச்காணடிருக்கிைது. 
உயர நீதிமன்ைங்கள  ்தனித்்த, ஒருஙகிறணந்்த 
நீதித்துறை அதி்கார அறமப்பா்க இருந்்தாலும் 
அறவ இன்னும் முழுறமயாை சு்தந்திரமாை 
நீதித்துறை நிறுவைங்கள எைக் கூைமுடியாது.   

உச்்ச நீதிமன்ைம் அறவ்களின் மீது 
மநரடியாை நிரவா்க ்கடடுப்பாடு எதுவும் 
ச்காணடிருக்்கவில்றல, அறவ எந்்த 
வி்தத்திலும் ்சட்டமன்ைத்்தாமலா அல்லது 
மாநில ஆடசித்துறையாமலா 
்கடடுப்படுத்்தப்படுவதில்றல. ஆைால் 
அவற்றின் நீதிபதி்கள உச்்ச நீதிமன்ை ்தறலறம 
நீதிபதி உ்டைாை ஆமலா்சறைக்கு பிைகு 
குடியரசுத்்தறலவரால் ஒரு உயர 
நீதிமன்ைத்தில் இருந்து மற்சைாரு உயர 
நீதிமன்ைத்திற்கு மாற்ைம் ச்சய்யப்ப்ட முடியும். 
உயர நீதிமன்ைங்களும் கூ்ட அடிப்பற்ட 
உரிறம்கள ச்தா்டரபுற்டய வழக்கு்களில் நீதிப் 
மபராறண்கள வழஙகும் அதி்காரங்கள 
ச்காண்டறவ்கைாகும்.

அடிப்்பறட உரிறமகறை ்போதுகோப்்ப்தறகோ்ன 
சடட வழித்தீர்வுகள்

உரிறம்கள மீைப்பட்ட நபர்களுக்கு 
விறரந்து நீதி வழங்க மவணடும் என்பற்த 
உறுதிப்படுத்தும் பாரறவயில் உச்்ச நீதிமன்ைம் 
மற்றும் உயர நீதிமன்ைங்கள இரணடும் நீதிப் 
மபராறண்கள இற்டக்்கால உத்்தரவு வழஙகும் 
அதி்காரங்கள ச்காணடிருக்கின்ைை. அறவ்கள 
ஐந்து வற்கப்படும்.  
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1) ஆடசகோைர்வு நீதிப்ந்பைோறை

இ்தன் சபாருள ஒரு நபறர உயிரு்டன் 
ச்காணடு வந்து நிறுத்தும்படி கூறுவ்தாகும்.   
இந்்த நீதிப்மபராறண ஒரு நபர 
்சட்டவிமரா்தமா்க அற்டத்து 
றவக்்கப்படடிருக்கும் ஒரு வழக்கிற்கு 
சபாருந்்தக் கூடிய்தாகும். இந்்த 
நீதிப்மபராறணயாைது  ஒவசவாரு ்தனிநபரின்,  
்தனிநபர சு்தந்திரத்ற்தப் பாது்காக்கிைது.

2) ச�றியுறுத்தும் நீதிப்ந்பைோறை

இந்்த மபராறணயாைது, ்சட்டப்படி  
இயஙகும் படியும், ்சட்டத்திற்குப் புைம்பாை 
ந்டவடிக்ற்க்கறைத் ்தடுப்ப்தற்கும் இ்டப்படும் 
ஆறணயாகும். இ்தன் சபாருள எந்்த ஒரு 
அதி்காரம் ச்காணம்டாறரயும் அவரின் 
்சட்டபூரவமாை ்க்டறமறய ச்சய்ய 
உத்்தரவிடுவற்த குறிக்கும். இந்்த 
சநறிமுறையுறுத்தும் நீதிப்மபராறணயாைது,  
்சட்டபூரவ ்க்டறமறய வலியுறுத்துவது்டன்,    
சபாது மக்்கள நலன்்காக்கும் ்க்டறமறய 
ச்சய்ய மறுக்கும்  அதி்காரி,  அலுவலர்கள,  
அரசு எை நீதிமன்ை அறமப்பு்களுக்கு எதிரா்கக் 
கூ்ட ஆறணயி்டக் கூடிய்தாகும்.

3) ்தறட நீதிப்ந்பைோறை

இந்்த  நீதிப்  மபராறணயாைது   உயரமட்ட 
நீதிமன்ைம், கீழ்நிறல நீதிமன்ைம் அல்லது 
தீரப்பாயங்கள ்தங்களின் அதி்கார வரம்றப 
மீறி ந்டப்பற்தத் ்தடுக்கும் வி்தமா்க 
வழங்கப்படுவ்தாகும். இந்்த ்தற்ட ஆறண 
நீதித்துறை ்சாரந்்த அறமப்பு்கள அல்லது பகுதி 
அைவு மடடுமம நீதித்துறை அறமப்பு்களுக்கு 
எதிரா்க மடடும் வழங்கப்படும் ்தற்ட 
ஆறண்கள ஆகும்.

4) ்தகுதி முறை  வி்னவும் நீதிப் ந்பைோறை

இ்தன் சபாருள, எந்்த அதி்காரத்தின் 
அடிப்பற்டயில் அல்லது பணி ்சான்றி்தழ் 
ஆறண அடிப்பற்டயில் எை விைா  எழுப்புவற்த 
குறிப்பிடுவ்தாகும். இ்தன் சபாருள ஒரு நபர, 
ஒரு அரசு அலுவல்க ப்தவியில்,  எந்்தத் 
்தகுதியின் அடிப்பற்டயில் அமரந்திருக்கிைார 
எை விைா எழுப்பும் படியாை விவ்காரத்தில் 
வழங்கப்படும் நீதிப்மபராறணயாகும்.

5) விைககம் நகோரும் ஆறை 

ஒரு சபாது அலுவலில் ்சட்டபூரவ 
நிறலறய ஒருவர எ்தன் அடிப்பற்டயில் 
அல்லது எந்்த அதி்கார அறமப்பின் 
அடிப்பற்டயில் அதில் அமரத்்தப்பட்டார என்று 
ம்களவிக்ம்கடபது ஆகும். 

மமற்்கண்ட நீதிப் மபராறண்கமைாடு,   
உயர நீதிமன்ைமாைது ்சட்டஉறுப்பு 226-ன் கீழ் 
சபாது  மக்்கள நலன்்கருதி வழி்காடடு்தல்்கள, 
உத்்தரவு்கள பிைப்ப்தாகும்.

4.5  நீதித்துறைச சீைோய்வு ச்போது �ல 
வழககு மறறும் நீதித்துறை 
சசயல்்போடடு முறை

நீதித்துறைச சீைோய்வு

நா்டாளுமன்ைம் அல்லது 
்சட்டமன்ைங்கள இயற்றும் ்சட்டங்கள 
அர்சறமப்பிற்கு முரணா்க இருக்குமாைால் 
அச்்சட்டம் ச்சல்லாது என்று 
அறிவிக்்கப்ப்டலாம். இந்திய உச்்ச நீதிமன்ை 
மற்றும் உயர நீதிமன்ைங்களுக்கு  
இத்்தற்கய நீதித்துறைச் சீராய்வு அதி்காரம் 
வழங்கப்படடுளைது. ்சட்டம் இயற்றுவது 
மற்றும் அ்தறைச் ச்சயல்படுத்துவது எை 
இரணடின் மீதும் அர்சறமப்புப்படி மறு ஆய்வு 
ச்சய்து தீரப்பு வழஙகும் வற்கயில் இந்்த 
அதி்காரம் விரிவாை வரம்பு்கறைக் 
ச்காணடுளைது.

இம்த அடிப்பற்டயில் ஒரு அர்சறமப்புத் 
திருத்்தச்்சட்டம் மீம்த சீராய்வு மனு ்தாக்்கல் 
ச்சய்யும் அைவுக்கு நீதித்துறைச் சீராய்வு 
அதி்கார வரம்பு விரிவற்டந்்த்தா்கக் 
்காணப்படுகிைது. இந்்த வழக்கு்கள அர்சறமப்பு 
திருத்்தச்்சட்டம் ஒரு அர்சறமப்பின் அடிப்பற்ட 
ம்காடபாடடுக்கு பாதிப்பிற்குளைாகிை்தா 
என்று மறுஆய்வு ச்சய்வ்தாகும்.  உ்தாரணமா்க 
ம்தச்்சாரபற்ைத்்தன்றம, மக்்கைாடசி, 
கூட்டாச்சிமுறை மபான்ைறவ மீ்தாை 
திருத்்தச்்சட்டம், அர்சறமப்பிற்கு எதிராைது 
என்று உச்்ச நீதிமன்ைம் ்கருதிைால் 
அத்திருத்்தச்்சட்டம் அர்சறமப்புக்கு 
விமரா்தமாைது எைமவ ச்சல்லாது என்று 
அறிவிக்்கப்படும்.
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ச்போது �ல வழககு

சபாது மக்்கள நலன் ்கருதி எந்்த ஒரு 
்தனிநபரும் நீதிமன்ைத்ற்த நாடி மனு அளிக்்க 
முடியும்.  இது சபாது நல மனு எைப்படுகிைது.  
இ்தன்படி, அர்சறமப்பு உறுப்பு 32-ன் கீழ் உச்்ச 
நீதிமன்ைத்திலும், அர்சறமப்பு உறுப்பு 226-
இன் கீழ் உயர நீதிமன்ைங்களிலும், குற்ைவியல் 
நற்டமுறைச் ்சட்டம் 133-ன்படி நடுவர நீதி 
மன்ைங்களிலும் சபாது நல  வழக்கிற்்காை 
மனுறவத் ்தாக்்கல் ச்சய்ய முடியும். மமலும், 
இ்தற்்காை வழி்காடடு சநறிமுறை்களின்படி 
கீழ்க்்கண்ட வற்க்களில் சபாது நல வழக்கு்கள 
ச்தா்டர முடியும்;

1.  ச்காத்்தடிறம ச்தாழிலாைர்கள முறை 
ச்தா்டரபாை விவ்காரங்கள

2. ற்கவி்டப்பட்ட (ஆ்தவற்ை) குழந்ற்த்கள

3. குறைந்்தபட்ச கூலி வழங்காறம

4.  சிறைச்்சாறலயில் நி்கழும் மரணம், 
வன்ச்காடுறம்கள ச்தா்டரபாை பு்கார்கள; 
விறரவாை நீதி அடிப்பற்ட உரிறம 
என்ப்தால் துரி்த வி்சாரறண ம்காரு்தல்

5.  வழக்குப் பதிவு ச்சய்ய மறுக்கும் ்காவல் துறை 
அதி்காரிக்கு எதிரா்க வழக்கு மனு்தாக்்கல் 
ச்சய்்தல், வர்தட்சறை ம்காரி சபண 
வன்ச்காடுறம, மணப்சபண தீறவப்பு, பாலியல் 
வன்ச்காடுறம, ்க்டத்்தல், ச்காறல, வற்த 
மபான்ை குற்ைங்களுக்கு எதிராை பு்கார்கள.   

6.  படடியல் ்சாதியிைர மற்றும் பழஙகுடியிைர 
மீ்தாை வன்ச்காடுறம பு்கார.

 7.  சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு ச்தா்டரபுற்டய 
பு்கார்கள எை வற்கப்படுத்துகின்ைை.

அர்சறமப்பு உறுப்பு 32-ன் கீழ் உச்்ச 
நீதிமன்ைத்துக்கு வழங்கப்படடுளை 
அதி்காரங்களின் கீழ் சபாது நல மனுக்்கறை 
வி்சாரறணக்கு ஏற்றுக்ச்காளளும் 
அதி்காரத்ற்த உச்்ச நீதிமன்ைம் ்தமக்குள 
இறணத்துக் ச்காணடுளைது. சபாது நல 
வழக்கு என்பது ஒரு பற்கத் ்தன்றமயில் 
வழக்கு ச்தாடுக்கும் முறையல்ல.  மாைா்க, 
ஒடுக்்கப்பட்ட மற்றும் பாதிப்புக்குளைாகும் 
்சமூ்கப் பிரிவிைர்களுக்கு மனி்த உரிறம்கறை 

அரத்்தமுளை்தா்கவும், அவர்களுக்கு 
அர்சறமப்பு வழஙகியுளை ்சமூ்க – 
சபாருைா்தார நீதிறய உறுதிப்படுத்்தவும் அரசு 
மற்றும் அரசு அதி்காரி்களுக்கு வாய்ப்பு 
வழஙகுவது்டன் அவவாறு ச்சயல்ப்டா்த அரசு 
மற்றும் அரசு அதி்காரி்களுக்கு எதிரா்கவும் 
வி்சாரிக்கிைது. மாநில அரசு்கள, மத்திய அரசு, 
மாந்கராடசி ஆகியவற்றிக்கு எதிரா்க சபாது 
நல வழக்கு ச்தா்டர முடியும்.  ஆைால், 
்தனிநபருக்கு எதிரா்க சபாது நல வழக்கு பதிவு 
ச்சய்ய முடியாது.

அணறமயில் இந்தியாவில் ஏராைமாை 
சபாது நல மனுக்்கள நீதிமன்ைங்களில் பதிவு 
ச்சய்யப்படுவற்தக் ்காணமுடிகிைது. உச்்ச 
நீதிமன்ைம் 2005-ஆம் ஆணடு ஒரு வழக்ற்க 
சபாது நல வழக்்கா்கத் தீரமானித்்தது. சபாது 
நலனுக்்காை ்சமூ்கம் எதிர இந்திய அரசு (Common 
Cause Society Vs Union of India), எை அவவழக்கு பதிவு 
ச்சய்யப்பட்டது. சபருகி வரும் ்சாறல 
விபத்து்கறை ்கருத்திற்ச்காணடு ்சாறல 
பாது்காப்பு ்சட்டங்கறை இயற்றும்படி அரசுக்கு 
உத்்தரவி்ட வலியுறுத்தி உச்்ச நீதிமன்ைத்தில் 
்தாக்்கல் ச்சய்்த அந்்த மனுமவ சபாது நல 
வழக்்கா்க எடுத்துக் ச்காளைப்பட்டது. இம்தமபால 
அங்கம்மாள பாணம்ட எதிர உத்்தரபிரம்த்ச 
மாநில அரசு என்ை வழக்கில்,  உயர நீதிமன்ைத்தின் 
லக்மைா அமரவு,  ்கன்சிராம் நிறைவு அரங்கம் 
அரும்க நற்டசபறும் ்கடடுமாைப்  பணி்கறைக் 
குறிப்பிட்ட ்காலத்துக்கு ்தற்ட ச்சய்்தது.

இம்தமபால மக்்கைாடசி 
உரிறமக்்களுக்்காை மக்்கள ஒன்றியம் எதிர 
இந்திய அரசு (Peoples’ Union for Democratic Rights 
vs. Union of India) என்ை வழக்கிறையும் உச்்ச 
நீதிமன்ைம் சபாது நல வழக்்கா்க எடுத்துக் 
ச்காண்டது. ்சமூ்க, சபாருைா்தார ரீதியா்கப் 
பின்்தஙகியுளை மக்்கள ்தமக்்காை நிவாரணம் 
ம்காரி நீதிமன்ைங்கறை அணு்க இயலா்த 
நிறலயில் இருப்ப்தால் இத்்தற்கய ்தனிநபர 
அல்லது குழுவிைருக்கு அர்சறமப்பு ரீதியாை 
தீரவு ம்காரி ‘சபாது ஆரவம் ச்காண்ட 
குடிமக்்கள’ நீதிமன்ைத்ற்த நாடும்மபாது 
அ்தறை சபாது நல வழக்்கா்கக் ்கரு்தலாம் 
என்று கூறிய உச்்ச நீதிமன்ைம் இ்தறை சபாது 
நல வழக்்கா்க அனுமதித்்தது. சபாது நல 
வழக்கு்கள என்பறவ “பங்களிப்பு நீதி”  எனும் 
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ச்சயல்முறையின் ஒரு பகுதியாகும்; குடிறம 
வழக்கு்கைா்க இறவ நீதிமன்ைங்கைால் 
்தாராைமா்க வரமவற்்கப்படுகிைது.

  பரமாைந் ்கட்டாரா எதிர இந்திய அரசு 
என்ை வழக்கு (Parmanand Katara Vs. Union of 
India) சபாதுமக்்கள 
நலனுக்்கா்கப் பாடுபடும் 
மனி்த உரிறம 
ச ்ச ய ற் ப ா ட ்ட ா ை ர 
ச்தாடுத்்த சபாது நல 
வழக்கு ஆகும். இதில் 
மருத்துவ ச்தாழிலில் 
உளை ஒவசவாரு 
நபரும், ்காயமற்டந்்த 
எந்்த ஒரு குடிம்கனுக்கும் வழக்்கமாை 
நற்டமுறை்கறைக் ்காரணங்காடடி (Procedural 
Formalities) ்காத்திருக்்க றவக்்காமல் மருத்துவ 
உ்தவியிறை ச்சய்யமவணடும் எனும் மி்கவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த தீரப்பிறை உச்்ச 
நீதிமன்ைம் வழஙகியது.

 

்பைமோ்னந் கடோைோ

மாறிக் ச்காணடிருக்கும் ஒரு ்சமூ்கத்தில் 
நீதித்துறை மமற்ச்காளளும் வீரியமிக்்க 
ச்சயற்பாடு்கள நீதித்துறை ச்சயல்பாடடு 
முறை எைப்படுகிைது. அசமரிக்்காவில் 1947 
ஆம் ஆணடு ஆர்தர ்சன் சிங்கர ஜூனியர 
என்பவர “உச்்ச நீதிமன்ைம்” 1947 என்று 
்தறலப்பிட்ட ்கடடுறர ஒன்றில் “Judicial 
Activism” (நீதித்துறை ச்சயல்பாடடு முறை) 
என்ை ச்சால்லிறை அறிமு்கப்படுத்திைார. 
பிைாக்ஸின் ்சட்ட அ்கராதி (Black’s Law 
Dictionary) ,  “Judicial Activism” - என்பது ஒரு 
“நீதித்துறை ்தத்துவம்” என்று கூறுகிைது. அது 
நீதிபதி்கறை பழறமவா்தத்திலிருந்து பிரித்து 
புதிய முற்மபாக்்காை ்சமூ்க ச்காளற்க்களுக்கு 
ஆ்தரவா்க  ஊக்்கப்படுத்துவ்தாகும்.

நீதித்துறை சசயல்்போடடு முறை

்சட்டம் இயற்று்தல் என்பது நீதித்துறை 
ச்சயல்பாடடு முறை மூலம் (Judicial Activism) 
புதிய பரிணாமத்ற்த சபற்றிருக்கின்ைது.  
்சமூ்கக் ்கணமணாட்டத்தில் ்சட்டங்களுக்கு 
விைக்்கமளிக்கும் ஆமராக்கியமாை மபாக்கு 
நீதித்துறையில் ்காணப்படுகிைது. அமலில் 
உளை ்சட்டங்களின் அடிப்பற்டயில் 
அல்லாமல் ்தனிநபர அல்லது அரசியல் 
்சக்தி்களுக்கு ்சா்த்கமா்க மமற்ச்காளைப்படும் 
நீதிமன்ை உத்்தரவு்கறை நீதித்துறை 
ச்சயல்பாடடு முறை சவளிச்்சத்துக்குக் 
ச்காணடு வருகிைது.  நீதித்துறை ச்சயல்பாடடு 
முறை  என்பது அர்சறமப்பின் விைக்்கம், 
்சட்டப்பூரவ அடித்்தைங்கள மற்றும் அதி்காரப் 
பிரிவிறை ஆகியை ச்தா்டரபுற்டய்தாகும். 

இந்திய நீதித் துறையாைது, அரசின் ஒரு 
அங்கமா்க இருக்கின்ைபடியால், அ்தன் 
அசமரிக்்க நீதித்துறைப் பிரிறவக் ்காடடிலும் 
மிகுந்்த ச்சயலாக்்கம் மிக்்க பணியிறை 
ஆற்றுகிைது. அர்சறமப்பில் வழங்கப்படடுளை 
ச்காளற்க்கள, ம்காடபாடு்கறைக் 
்கற்டபிடிப்ப்தன்மூலம் இந்திய ்சமூ்கத்ற்த ஒரு 
நவீை ்சமூ்கமா்க மாற்றும் தீரப்பு்கறை 
வழஙகுகின்ைை.  இந்திய அர்சறமப்பு உறுப்பு 
21 அடிக்்கடி உச்்ச நீதிமன்ைத்தில் 
எடுத்்தாைப்படுகிைது. இந்்த அர்சறமப்பு 
உறுப்பின் மீ்தாை தீரப்பு்கள யாவும் நீதித்துறை 
ச்சயல்பாடடு முறைப் மபாக்கிறை 
பிரதிபலிக்கின்ைை. 

ஏ. ம்க. ம்காபாலன் எதிர ம்தராஸ் மாநில 
அரசு எனும் வழக்கில், ஒரு மனி்தனின் 

சசயல்்போடு  

ஒரு இந்தியக் குடிம்கன் என்ை 
முறையில் நீதிமன்ைக் ்கருத்தின் மீது மாற்றுக் 
்கருத்து ச்காளளும் உரிறம உங்களுக்கு 
உளை்தா? அவவாைாயின் எவவாறு 
சவளிப்படுத்துவீர்கள? வகுப்பில்  மூன்று 
மாணவர்கைா்கப் பிரிந்து கீழ்்கண்ட 
்தறலப்பு்களின் கீழ் விவாதிக்்கவும்.

அ) நீதிமன்ை தீரப்றப விமரசித்்தல்

ஆ) விமரசித்்தலின் பின்விறைவு்கள
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வாழ்க்ற்க அல்லது 
சு்தந்திரம் ஒடுக்்கப்ப்ட 
மவணடும் என்ை 
வா்தத்ற்த ்சட்டத்தில் 
வ ழ ங ்க ப் ப ட டு ள ை 
ச ்ச ய ல் மு ற ை ்க ள 
அ டி ப் ப ற ்ட யி ல் 
ம ட டு ம ல் ல ா ம ல் 
பகுத்்தறிவு மற்றும் 
நீதியின் அடிப்பற்டயிலும் 
உச்்ச நீதிமன்ைம் நிரா்கரித்்தது.  எனினும், 
அ்தறைத் ச்தா்டரந்து மமை்கா ்காந்தி எதிர 
இந்திய அரசு என்ை வழக்கில்,  மமற்்கண்ட 
நியாய வா்தத்திறை நீதிமன்ை விைக்்கம் மூலம் 
அர்சறமப்பு உறுப்பு 21-ல் துறணப்பிரிவா்கச் 
ம்சரக்்கப்பட்டது. 

இது, அர்சறமப்பு உருவாக்்கத்தின்மபாது 
்தவிரக்்கப்பட்ட பிரிவாகும்.  எனினும், 
அடுத்்தடுத்்த வழக்கு்களில் உச்்ச நீதிமன்ைம் 
மரண ்தண்டறைறய உறுதி ச்சய்தும் 
இருக்கிைது.  உ்தாரணமா்க, ்சாதிக்கு சவளிமய 
திருமணம் ச்சய்து ச்காண்ட ்காரணத்திற்்கா்க, 
ஆண-சபண இருவறர ச்கௌரவக் ச்காறல 
ச்சய்்த ப்கவான் ்தாஸ் வழக்கில், (ப்கவான்்தாஸ் 
எதிர தில்லி மாநில அரசு) அவருக்கு 
விதிக்்கப்பட்ட மரண ்தண்டறைறய உச்்ச 
நீதிமன்ைம் உறுதி ச்சய்துளைது.

  

4.6  அைசறமப்பு, நிர்வோகச சடடம் மறறும் 
இந்திய ்தணடற்னச சடடம்

அைசறமப்பு சடடம்:

அர்சறமப்பு என்பது மமலாை 
்சட்டமாகும். மற்ை எல்லா ்சட்டங்களும் 
அர்சறமப்பிற்கு சபாருந்தி வர மவணடும். 
அர்சறமப்பாைது அரசு ச்தா்டரபுற்டய 
்சட்டங்கறையும், மக்்கள ச்தா்டரபுற்டய 
்சட்டங்கறையும் உளை்டக்கிய்தாகும்.   

ஆஸ்திமரலியா நாடடின் உயரநிறல 
நீதியறமப்பு உயர நீதிமன்ைம் என்மை 
அறழக்்கப்படுகிைது. அஙகு மாநிலத் 
்தறலறம நீதிமன்ைங்கமை உச்்ச நீதிமன்ைம் 
என்மை அறழக்்கப்படுகிைது.

ஆஸ்திநைலியோ நீதிமன்ைம்

அர்சறமப்பு விதி்கள என்பது அரசின் பல்மவறு 
நிறுவைங்களின்  வறரயறை, பணி்கள, 
அதி்காரங்கள மற்றும் அவற்றின் அறமப்பு்கள 
குறித்்த ச்தாகுப்பு விதி்கள ஆகும்.  அ்தாவது 
்சட்டமன்ைம்,  ஆடசித்துறை, நீதித்துறை 
மபான்ைறவ்கள மற்றும் குடிமக்்களின் 
அடிப்பற்ட உரிறம்கள, மத்திய மாநில 
அர்சாங்கங்களுக்கிற்டயிலாை உைவு்கள 
ஆகியவற்றையும் உளை்டக்கிய்தாகும்.

அர்சறமப்பு என்பது வலியுறுத்துவதும் 
வழி்காடடுவதுமாை விதி்களின், ஒரு ச்தாகுப்பு 
ஆகும். இது நாடடு மக்்கள அறைவருக்கும் ஒரு 
விதிமுறை்களின் ச்தாகுப்றப முன்சமாழிவ்தன் 
மூலம் ம்த்சத்ற்த ஒழுஙகுப்படுத்துகிைது. அறவ 
நாடற்டச் ்சரியாை திற்ச வழியில் வழி 
ந்டத்துகிைது. அறவ பல்மவறு அடிப்பற்ட 
உரிறம்கள, அடிப்பற்டக் ்க்டறம்கள, அரசு 
வழி்காடடு சநறிமுறை்கள உளளிட்டறவ்கள 
ஆகும். நாடடில் நிலவும் அறமப்பு முறைறய  
ஒழுஙகுபடுத்துவ்தற்கு நமக்கு அர்சறமப்பு 
விதி்கள ம்தறவப்படுகின்ைை. நாடடு மக்்கள 
அடிப்பற்ட உரிறம்கறைக் ்க்டந்து மபா்காமல் 
இச்்சட்ட விதி்கமை நாடு முழுவதும் 
்கண்காணிக்கின்ைை.  

சசயல்்போடு 

சிந்திககவும் – நசர்ககவும் – ்பகிைவும்

மக்்களின் எணணங்கறையும் 
நம்பிக்ற்க்கறையும் அர்சறமப்பு 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைது. ஒரு 
ம்தரந்ச்தடுக்்கப்பட்ட அறமப்பு என்ை 
முறையில் நா்டாளுமன்ைம் / ்சட்டமன்ைம் 
மக்்கறை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைது.  
உங்கள இறணமயாடு கீழ்்கண்ட 
்தறலப்பு்களில் விவாதிக்்கவும்.

அ)  நிரவா்கம், நா்டாளுமன்ைம், நீதித்துறை – 
யாருக்கு அதி்க அதி்காரம் உளைது?

ஆ)  உங்கள விற்டக்்காை உ்தாரணங்கறைக் 
கூைவும்.

சடடத்தின் ஆடசி

இந்தியாவில் “்சட்டத்தின் ஆடசி” என்ை 
ஆஙகிலக் ்கருத்ற்த ்காலனி ஆடசி 
அறிமு்கப்படுத்தியது. ்சட்டத்தின் ஆடசியில் 
மூன்று மு்தன்றமயாை சிைப்பு்கள உளைை. 

ஏ.நக. நகோ்போலன்
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அறவ்கள,

  ்சட்டத்தின் முன் அறைவரும் ்சமம்

  ்சட்டத்திற்கு மமல் யாரும் இல்றல

  ்சட்டம் அறைவருக்கும் சபாருந்்தக்கூடியது

  ்சட்டத்தின் ஆடசியாைது நீதிவழஙகுவதில் 
குடிமக்்களின் ்சமத்துவத்ற்த 
உறுதிப்படுத்துகிைது. ச்சாந்்த 
உைவு்களுக்்கா்கச் ்சா்த்கமா்க ந்டப்பது, 
குறிப்பிட்ட நபருக்குச் ்சலுற்க அளிப்பது 
நீதித்துறை முறைம்கடு்கள ஆகியவற்றை 
குறைக்கின்ைை. இத்து்டன் அதி்கார, 
நி ர வ ா ்க  மு ற ை ம ்க டு ்க ற ை யு ம் 
்கடடுப்படுத்துகின்ைை. அரசு 
நிரவா்கத்திறை ஆளுற்க ச்சய்வது்டன் 
ச்சயல்முறை ்சட்டங்களும், அர்சறமப்பு 
வழஙகியுளை அடிப்பற்ட உரிறம்களும் 
்சட்டத்தின் ஆடசிறய உறுதிபடுத்துகிைது.

நிர்வோகச சடடம்

நிரவா்கச் ்சட்டம் என்பது 
சபாது்சட்டத்தில் ஒரு பிரிவு ஆகும்.  அது 
அர்சாங்கத்திற்கும் ்தனிமனி்தனுக்கும் உளை 
உைவு குறித்தும் மபசுகிைது.  அது ்சட்டத்ற்த 
அமலாக்்கம் ச்சய்யும் அறமப்றபத் 
தீரமானிக்கும் உயரமட்டத்திைர மற்றும் 
பகுதியைவு நீதித்துறை அதி்காரம் 
ச்காணம்டாறர வறரயறை ச்சய்கிைது.  
நிரவா்கச் ்சட்டமாைது மு்தலாவ்தா்க 
அதி்காரி்களின் ச்சயல்்கள மற்றும் 
ச்சயல்முறை ஆகியவற்றையும், நிரவா்க 
்தன்றமக் ச்காண்ட அறமப்பு்கறையும் 
அ்தற்குரிய ்கடடுப்பாடு எந்திரத்திற்குளைா்க 
றவக்்கப்படும்படியா்க ச்சய்வ்தாகும்.  
இந்தியாவில் நிரவா்கச் ்சட்டங்கள வைரச்சி 
சபறுவ்தற்குச் சில ்காரணங்கள இருக்கின்ைை. 

அர்சாங்கத்தின் ச்சயற்பாடு்கள மி்கவும் 
அதி்கரித்்த ்காரணத்்தால் அவற்றை 
ஒழுஙகுப்படுத்்த நிரவா்கச் ்சட்டப் பிரிவு 
ம்தான்றியது. இரண்டாவ்தா்க, ்சட்டங்கள 
இயற்றுவதில் ்தாம்தம் ஏற்படுகிைது. அன்ைா்டம் 
மாறிக் ச்காணடிருக்கின்ை ்சமூ்கத்திற்கு ஏற்ப 

்சட்டங்கறை இயற்ை ்சட்டமன்ைங்களுக்கு 
மபாதிய மநரம் இருப்பதில்றல. ்சட்டம் 
இயற்றுவ்தற்்காை நற்டமுறை நீண்ட்தா்கவும், 
அதி்க ்காலம் எடுத்துக் ச்காளளும்படியா்க 
இருப்ப்தால், அவவாறு உருவாக்்கப்பட்ட 
விதி்கள யாவும் ம்தறவக்கு பயன்படுத்தும் 
மபாது, மாறிவிடுகின்ைை.

மூன்ைாவ்தா்க, இந்தியாவில் நீதிமன்ை 
்கால்தாம்தம் நிலவுகிைது.  மந்்தமாை மவ்கம், 
அதி்க ச்சலவு மற்றும் சிக்்கலாை 
நற்டமுறை்கள மபான்ைறவ இ்தன் 
்காரணங்கைாகும்.  இ்தைால் நீதி 
சபறுவ்தற்்காை ச்சயல்முறை்கள 
்தாம்தமற்டகின்ைை.  ஏற்்கைமவ வழக்கு்கள 
ம்தஙகிக்கி்டப்ப்தால் விறரவாை வி்சாரறண 
்சாத்தியமற்ை்தா்க உளைது.  இ்தைால்்தான் 
நிரவா்கத் தீரபாயங்கள உருவாகின்ைை.  
நான்்காவ்தா்க, நிரவா்கச் ்சட்டங்கள என்பறவ 
ச்தாகுக்்கப்பட்டறவ்கள (Codified) அல்ல. 
எைமவ, அரசு இயந்திரத்தின் ம்தறவக்கு 
ஏற்ைாற்மபால் மாற்றியறமத்துக் ச்காளளும் 
ச்சயற்பரப்றபக் ச்காணடுளைை. எைமவ, இது 
மி்கவும் சநகிழ்வுத் ்தன்றமக்ச்காண்ட்தாகும்.  
சநகிழ்வற்ை தி்டமாை ்சட்ட நற்டமுறை்கறை 
மீணடும் மீணடும் பின்பற்ைத் ம்தறவ இல்றல.  

நிர்வோகச சடடத்திறகும், அைசறமப்பிறகும் 
இறடநய நவறு்போடு 

அர்சறமப்பு என்பது இந்்த மணணின் 
மமம்பட்ட உயரவாை ்சட்டமாகும்.  எந்்த ஒரு 
்சட்டமும் அர்சறமப்பிற்கு மமலாைது இல்றல.  
எைமவ இ்தர ்சட்டங்கள அ்தன் உறுப்புக்்கறை 
நிறைவு ச்சய்வ்தா்க இருக்்கமவணடும்.  
அ்தறை மீறும்படியா்க இருக்்கக்கூ்டாது.  
எைமவ நிரவா்கச் ்சட்டங்களும் 
அர்சறமப்பிற்குக் கீழாை ்சட்டமம ஆகும்.  
அர்சறமப்பாைது அரசின் அறமப்பு (Structure) 
மற்றும் அ்தன் பல்மவறு உறுப்பு்கறைப் பற்றிப் 
மபசுகிைது. நிரவா்கச் ்சட்டங்கள என்பறவ 
நிரவா்கத்ற்தப் பற்றி மடடுமம ச்சயலாற்றுகிைது 
(Deals). நிரவா்க அதி்காரி்கள மு்தலில் 
அர்சறமப்பு விதி்கறைப் பின்பற்ை மவணடும் 
என்பது்டன் ச்தா்டரந்து நிரவா்கச் 
்சட்டங்களின்படி பணியாற்ை மவணடும்.
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இந்திய ்தணடற்னச சடடம் 

இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் என்பது 
இந்தியாவின் குற்ைவியல் ்சட்டமாகும். அது 
குற்ைவியல் ்சட்டத்தின் உளைாரந்்த அறைத்து 
அம்்சங்கறையும் உளை்டக்கிய 
ஒருஙகிறணந்்த ்சட்டமாகும். 1834-ஆம் 
ஆணடு இந்தியாவில் அறமக்்கப்பட்ட மு்தல் 
்சட்ட ஆறணயத்தின் பரிந்துறரயின் கீழ் 1860-
ஆம் ஆணடு இச்்சட்டம் ்தயாரிக்்கப்பட்டது.   
இது ச்தா்டக்்கக்்கால பிரிடடிஷ் இந்திய 
ஆடசியின் கீழ் 1862-ல் அமலுக்கு வந்்தது. 
இ்தன் மநாக்்கம் இந்தியாவிற்கு ஒரு சபாதுத் 
்தண்டறைச் ்சட்டத் ச்தாகுப்றப அளிப்ப்தாகும். 

சசயல்்போடு 

நீதித்துறையின் சில கூறுகள்  
குறித்து எழுது.

3 அடுககுகள் 
நீதிமன்ைஙகள்

இந்திய நீதித்துறையின் 
கூறுகள்

்தோமஸ் ்போடடிஙடன் 
சமககோநல

இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம்  
ஒரு அடிப்பற்டயாை வடிவத்ற்தக் 
ச்காணடிருக்கிைது.  ஒரு நபர மமற்ச்காளளும் 
அறைத்து குற்ைங்களுக்்காை வழக்கு்கள, 
அவற்றுக்்காை ்தண்டறை்கள ஆகியைவற்றின் 
படடியல் ச்காண்ட ஆவணமாகும். இது 
அறைத்து குடிமக்்கறையும் உளை்டக்கியது.  
இராணுவத்திைர மற்றும் இ்தர பற்ட்களின் 
வீரர்கறை இந்தியக் குற்ைவியல் ்சட்டத்தின் 
அடிப்பற்டயில் ்தணடிக்்க முடியாது.   
அவர்களுக்கு பல்மவறு ்தனி விதி்கள உளைை.

இந்திய ்தண்டறை்ச ்சட்டம் மி்கவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த சிைப்பியல்பாைது,  
இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் உயரநிறலயில் 
இருக்்கக்கூடிய எந்்த ஒரு நபருக்கும் சிைப்பு 
்சலுற்க அளிக்்கவில்றல.  இந்திய ்தண்டறைச் 
்சட்டம் ஒவசவாரு அரசு ஊழியர, மற்றும் 
சபாதுமக்்கள ஏன் நீதிபதிறயக்கூ்ட 
உளை்டக்குவ்தா்க இருக்கிைது. அதி்காரத்தில் 
இருப்பவர்கள அதி்காரத்ற்த முறைம்க்டா்கப் 
பயன்படுத்துவற்தயும் ்தடுக்கிைது.

அருஞ்சசோறச்போருள் 

 �அரசமைப்பு: அர்சறமப்பு என்பது 
விதிமுறை்கள அ்டஙகிய ச்தாகுப்பாகும். 
இது ஒரு நாடடின் அடிப்பற்டச் ்சட்டமாகும்.

 �நீதித்துமை: நீதித்துறையாைது 
அர்சாங்கத்தின் மூன்று உறுப்பு்களில் 
ஒன்ைாகும், நீதித்துறையாைது 
்சட்டங்களுக்கு விைக்்கம் அளிப்பற்தயும், 
அர்சறமப்றப பாது்காப்பற்தயும் பணியா்கக் 
ச்காணடிருக்கிைது. அது நீதித்துறை 
நிரவா்கத்ற்த உறுதிப்படுத்துகின்ைது.

 �கூட்டமைப்பு: இது ஒரு மத்திய அரசின் கீழ் 
சுயநிதி மா்காணங்கள, மாநிலங்கள 
அல்லது பிை பிராந்தியங்களின் 
ஒன்றியத்்தால் வற்கப்படுத்்தப்படும் ஒரு 
அரசியல் நிறுவைம் ஆகும்.

 �அடிப்்பம்ட உரிமைகள்: அறவ 
அர்சாங்கத்தின் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து 
உயரந்்த பாது்காப்பு ம்தறவ எை உச்்ச 
நீதிமன்ைம் அஙகீ்கரித்்த உரிறம்கள குழு. 
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இந்்த உரிறம்கள குறிப்பா்க அர்சறமப்பில் 
அற்டயாைம் ்காணப்படடுளைை.

 �ஜூரி மூலம் விசாரமை: இது ஒரு 
நீதிபதியி்டம் ஒரு முடிறவ அல்லது 
உணறமறய ்கணடுபிடிக்கும் ஒரு 
்சட்டபூரவமாை ந்டவடிக்ற்க. நீதிபதி்கள 
அல்லது குழு அறைத்து முடிவு்கறையும் 
எடுக்கும் ஒரு சபஞ்ச் வி்சாரறணயில் 
இருந்து மவறுபடுத்்தப்படுகிைது.

 �நீதித் தடுப்பு: நீதிபதி்களின் ம்காடபாடு 
நீதிபதி்கள ்தங்கள ச்சாந்்த அதி்காரத்ற்த 
குறைப்ப்தற்்கா்க ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
்தத்துவமாகும்.

 �நீதித்துமை சசயல்முமை: நீதிபதி்கள 
்தங்கள சபாதுக் ச்காளற்க, மற்றும் 
்காரணி்கறைக் ்கருத்தில் ச்காணடு, 
அவர்களின் முடிவு்கறை 
வழி்காடடிக்ச்காளை அனுமதிக்கும் ஒரு 
்தத்துவம் ஆகும்.

 �ச்பாது நல வழக்கு: சபாது மக்்கள நலன் 
்கருதி எந்்த ஒரு ்தனிநபமரா அல்லது ஒரு 
சபாது அறமப்மபா நீதிமன்ைத்ற்த நாடி 
மனு அளிக்்க முடியும். இது சபாது நல 
வழக்கு எைப்படுகிைது.

 �அசல் அதிகார வரம்பு: இது மு்தல் 
முறையா்க ஒரு வழக்கு ம்கட்க ஒரு 
நீதிமன்ைத்தின் அதி்காரம்.

 �மைல்முமையீடடு நீதிைனைம்: வி்சாரறண 
நீதிமன்ைம் அல்லது மவறு கீழ் நீதிமன்ைம் 
ஆகியவற்றின் முடிவு்கறை திருத்்த, திருத்்த 
மற்றும் மீறுவ்தற்்காை ஒரு மமல்முறையீடடு 
நீதிமன்ைத்தின் அதி்காரமாகும்.

 �ஆமலாசமை அதிகாரசம்ப: உச்்ச நீதி 
மன்ைம் அல்லது ஒரு அர்சறமப்பு 
விஷயத்தில் உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் 
ஆமலா்சறைறய நாடுகிைது.

 �நிரவாக நீதிைனைஙகள்: இது நிரவா்கச் 
்சட்டத்தில் சிைப்பு வற்கயிலாை நீதிமன்ைம், 
குறிப்பா்க சபாது அதி்காரத்ற்த நற்டமுறைப் 
படுத்துவ்தற்்காை விவா்தங்கள.

 �ச்பாதுச் சட்டம்: ்தனிநபர்களுக்கும் 
அர்சாங்கத்திற்கும் இற்டமய உளை 
உைவு்கறை நிரவகிக்கும் ்சட்டத்தின் 
பகுதியாகும், மற்றும் ்சமூ்கத்திற்கு  
மநரடி அக்்கறை ச்காண்ட 
்தனிநபர்களுக்கிற்டயிலாை உைவு ஆகும்.

 �மலாக் அதாலத்: இது ஒரு மக்்கள நீதி 
மன்ைம் ஆகும். ' மலாக்' என்பது 
மக்்கறையும், அ்தாலத் என்பது நீதி 
மன்ைத்ற்தயும் குறிக்கும். இது 1987 -ஆம் 
ஆணடு ்சட்ட பணி்கள ஆறணயர 
்சட்டத்தின்படி ஏற்படுத்்தப்பட்டது. இது 
நிலுறவயில் உளை வழக்கு்கறை வழக்கு 
்சம்பந்்தப்பட்ட இரு ்தரப்புக்கும் இற்டமய 
்சமர்ச தீரவு ஏற்படுத்துவ்தாகும். இற்த 
விறரவு நீதிமன்ைம் என்றும் அறழக்்கலாம்

 �நீதி சீராய்வு: அர்சாங்கத்தின் 
முடிவு்கறையும் நா்டாளுமன்ைத்தின் 
்சட்டங்கறையும் அர்சறமப்பிற்கு உடபடடு 
உளைைவா எை ஆராயும் உச்்ச நீதிமன்ை 
அதி்காரத்திற்கு நீதி சீராய்வு அதி்காரம் 
என்று சபயராகும்.  நமது அர்சறமப்பு உச்்ச 
நீதிமன்ைத்திற்கு இவவதி்காரத்ற்த சில 
்கடடுபாடு்களு்டன் வழஙகுகிைது.
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மதிப்பிடு்தல்

I. சரியோ்ன ்பதிறலத் ந்தர்வு சசய்யவும்

1) கீழ்க்்கண்டவற்றில் எது அர்சாங்கத்தின் உறுப்பு அல்ல?

அ) ்சட்டமன்ைம் 
ஆ) அதி்காரவரக்்கம் 
இ) ஆடசித்துறை 
ஈ) நீதித்துறை

2) பின்வருவைவற்றில் எது கூட்டாச்சியின் பாது்காப்பாைரா்க விவரிக்்கப்படுகிைது?

அ) ்சட்டமன்ைம் 
ஆ) ஆடசித்துறை 
இ) நீதித்துறை 
ஈ) அறமச்்சரறவ

3) பின்வருவைவற்றில் யார பணற்டய இந்தியாவில் நீதியின் நீரூற்ைா்க ்கரு்தப்பட்டவர?

அ) மன்ைர 
ஆ) ம்சைாதிபதி 
இ) மு்தல்வர 
ஈ) ்தறலறம நீதிபதி

4)  பின்வருவைவற்றில் யார இற்டக்்கால இந்தியாவில் நீதி நிரவா்கத்ற்த நிரவகிக்கும் உச்்சபட்ச 
அதி்காரம் ச்காண்டவர?

அ) சுல்்தான் 
ஆ) கு்சாட-உல்-குவாசி 
இ) ்தறலறம நீதிபதி 
ஈ) முப்தி

5)  எந்்த ்சா்சைம் பம்பாயின் மீது நீதிதுறை அதி்காரம் ச்சலுத்்த கிழக்கிந்திய ்கம்சபனிக்கு 
அதி்காரமளித்்தது?

அ) 1661 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஆ) 1813 ்சா்சைச்்சட்டம் 
இ) 1668 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஈ) 1853 ்சா்சைச்்சட்டம்

6)  எந்்த ்சா்சைம் ம்தராஸ் மாந்கராடசில் மடடும் மமயர நீதிமன்ைம் உருவா்க ்காரணமா்க 
இருந்்தது?

அ) 1687 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஆ) 1726 ்சா்சைச்்சட்டம் 
இ) 1813 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஈ) 1661 ்சா்சைச்்சட்டம்
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7)  ்கல்்கத்்தாவில் உளை உச்்ச நீதிமன்ை நீதிமன்ைத்ற்த அறமக்்க கீழ்க்்கண்டவற்றில் எது 
மன்ைருக்கு அதி்காரம் அளித்்தது?

அ) 1774 ்சா்சைச்்சட்டம் 
ஆ) 1773 ஒழுஙகுமுறை ்சட்டம் 
இ) ்காரன்வாலிஸ் ்சட்ட ச்தாகுப்பு 
ஈ) 1726 ்சா்சைச்்சட்டம்

8) எந்்த ஆணடு கூட்டாடசி நீதிமன்ைம் ச்தா்டஙகி றவக்்கப்பட்டது?

அ) 1937 
ஆ) 1936 
இ) 1935 
ஈ) 1932

9)  கீழ்க்்கண்டவற்றில், எந்்த ம்காடபாடு மாறிவரும் ்காலங்கறையும், ்சட்டத்தின் 
மநாக்்கங்கறையும் ்கணக்கில் எடுத்துக்ச்காளகின்ைது?

அ) நீதிமன்ை சீராய்வு 
ஆ) நீதித்துறை ச்சயல்பாடடு முறை 
இ) நீதிமன்ை ்கடடுப்பாடு 
ஈ) எதுவுமில்றல

10) பின்வருவைவற்றில் இந்தியாவில் ஒரு மாற்று ்த்கராறு முறைறம எது?

அ) உச்்ச நீதிமன்ைம் 
ஆ) உயர நீதிமன்ைம் 
இ) மாவட்ட அமரவு நீதிமன்ைம் 
ஈ) மலாக் அ்தாலத்

11)  பின்வரும் உறுப்பு்களில் எது உயர நீதிமன்ைத்திற்கு மபராறண்கறை பிைப்பிக்்க அதி்காரம் 
அளிக்கிைது?

அ) உறுப்பு 226 
ஆ) உறுப்பு 227 
இ) உறுப்பு 228 
ஈ) உறுப்பு 229

II) பின்வரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககமோக ்பதில் அளிககவும்.

1) சுல்்தானின் ்தறலந்கரில் நிறுவப்பட்ட ஆறு வற்கயாை நீதிமன்ைங்கள எறவ?
2) பிரபுக்்கள நீதிமன்ை மமலறவ ்கவுன்சிலின் மு்தன்றம ச்சயல்பாடு என்ை?
3) நீதிமன்ை சீராய்றவ வறரயறுக்்க.
4) நீதித்துறை ச்சயல்பாடடு முறைறய வறரயறுக்்க.
5) நிரவா்கச் ்சட்டம் என்ைால் என்ை?
6) அர்சறமப்பு என்ைால் என்ை?
7) இந்திய ்தண்டறைச் ்சட்டம் என்ைால் என்ை?

III) பின்வரும் நகள்விகளுககுசுருககமோக ்பதில் அளிககவும்:

1) நீதித்துறை சு்தந்திரத்ற்த மமம்படுத்தும் ்காரணி்கறை சுருக்்கமா்க விவாதிக்்கவும்.
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2) சுருக்்கமா்க சபாது நல வழக்கின் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பிடு்க.
3) நிரவா்கச் ்சட்டத்தின் ்தன்றம மற்றும் முக்கியத்துவத்ற்த பற்றிய சுருக்்கமா்க விவரி.
4) மலாக் அ்தாலத் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வறர்க?

IV) பின்வரும் நகள்விகளுககு விரிவோக ்பதிலளிககவும்

1) இந்திய நீதித்துறை பரிணாம வைரச்சிறய பற்றி எழுது்க.
2) இந்திய நீதித்துறையின் சிைப்பாை அம்்சங்கறை ஆராய்ந்து எழுது்க.
3)  இந்திய உச்்ச நீதிமன்ைத்தின் அறமப்பு, அதி்காரம் மற்றும் பணி்கறை பற்றி விவாதிக்்கவும்.
4)  இந்திய உயர நீதிமன்ைத்தின் அறமப்பு, அதி்கார வரம்பு மற்றும் பணி்கறை பற்றி 

விவாதிக்்கவும்.

  Justice M. Rama Jois, Legal And Constitutional History Of India: Ancient Legal, 
Judicial And Constitutional System, Universal Law Publishing Co Ltd, 2010.

  M.V.Pylee, Constitutional History of India, S.Chand & Co, 2011.

  Sumeet Malik, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, 11th 
Edition, New Delhi, 2016. 

  Dr. Subhash C. Kashyap, Constitution of India: Review and Reassessment, 
Universal Law Publishing Co Pvt Ltd, New Delhi, 2010.

  Zia Mody, 10 Judgements That Changed India, Penguin India, New Delhi, 2013.

  Fali S. Nariman, India’s Legal System: Can it be saved, Penguin Random House, 
2017.

  Ashol Kumar Ganguly, Landmark Judgements that Changed India, Rupa 
Publications, 2015.

  George H, Gadbois Jr, Supreme Court of India: The Beginnings, Oxford University 
Press, 2017.

நமறநகோள் நூல்கள்
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இசசசயலியின் மூலம் இந்திய 
்தணடற்னச சடடம் ்பறறி 

நமலும் அறி்தல். 

இறையசசசயல்்போடு

இந்திய நீதித்துறை – இந்திய ்தணடற்னச சடடம்

்படிகள்

படி 1:  ‘Play Store’ இல் ‘Indian Penal Code (IPC) Quiz’ என்று ்தட்டச்சு ச்சய்து ச்சயலிறயப் 
பதிவிைக்்கம் ச்சய்்க (அல்லது) கீழ்க்்காணும் உரலி/விறரவுக் குறியீடற்டப் 
பயன்படுத்தி ச்சயலிக்குச் ச்சல்்க. 

படி 2:  ‘START’ சபாத்்தாறைச் ச்சாடுக்கி விைாடி விைாவிற்குள நுறழ்க.

படி 3:  ்சரியாை விற்டறயத் ம்தரவு ச்சய்்க. அ்தன் பின்ைர ‘Submit’ என்ை சபாத்்தாறைச் 
ச்சாடுக்கி மபாடடிறயத் ச்தா்டர்க. 

உைலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IPC.IPC

*ப்டங்கள அற்டயாைத்திற்கு மடடும்.

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3
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இந்தியாவில் கூட்ாடசி

  கூட்டாடசி முறையின் த�டாறைம், வளர்ச்சி மறறும் ப�டாருள் ஆகியவறறை 
அறிந்துப�டாள்ளு�ல்.

  நமது அரசறமப்பின் கூட்டாடசி மறறும் ஒறறையடாடசி �ன்றம�றள 
அறி�லும், எவவடாறு நமது அரசறமப்பு கூட்டாடசி முறைறய ஊக்குவிக்கின்ைது 
என்�ற� அறிந்துப�டாள்ளு�ல்.

  சட்மன்ைம், ஆடசித்துறை, நிதித் துறை�ளில் இந்திய அரசறமப்பில் �டாணப்�டும் மத்திய 
மடாநில உைவு�றள ஆய்வு பசய்�ல்.

  இந்திய அரசறமப்பின் கூடடுைவுக் கூட்டாடசி முறைறய அறி�ல் மறறும் மதிப்பீடு பசய்�ல்.

  மத்திய மடாநில உைவு�ளில் �டாணப்�டும் முக்கிய சிக்�ல்�றளயும் த�டாரிக்ற��றளயும் 
விவடாதித்�ல். 

  மத்திய மடாநில உைவு�ள் குறித்து �ல்தவறு குழுக்�ள் வழங்கியுள்ள �ரிந்துறர�றள 
அறிந்துப�டாள்ளு�ல்.

  மடாநிலங்�ளிற்யிலடான நதிநீர் சிக்�ல்�றள தீர்ப்��றகு நமது அரசறமப்பு வழங்கியுள்ள 
வழிமுறை�றள மதிப்பீடு பசய்�ல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள்

5.1 கூட்ாடசியின் ப�ாருள்

ஒரு மத்திய அரசடாங்�த்திறகும் �ல 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கும் இற்யில் 
அரசறமப்�டால் வழங்�ப்�டடுள்ள,  
�டாது�டாக்�ப்�டடுள்ள அதி�டாரப் �கிர்றவ 
உற்ய  அரசியல் முறைறய கூட்டாடசி என்று 
அறழக்கிதைடாம்.  மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அரசறமப்�டால் த�டாறறுவிக்�ப்�ட்டால் 
மடடுதம நடாம் ஒரு அறமப்ற� கூட்டாடசி 
முறை என்று கூைலடாம்.  ஒரு நடாடடின் �குதி�ள் 
இனம், பமடாழி, ம�ம் த�டான்ை �டாரணங்�ளடால் 
�ல வற� மக்�றள ப�றறிருந்�டால் கூட்டாடசி 
முறை அரசடாங்�ம் பின்�றைப்�் தவண்டும்.   
“தவறறுறமயில் ஒறறுறம” உருவடாக்குவ�றகு 
கூட்டாடசி முறை மக்�ளடாடசி நடாடு�ளில் 
பின்�றைப்�டுகிைது.

கூட்ாடசியின் �ரிணாமம்

உல� வரலடாறறில் மு�ல் கூட்டாடசி 
அரசறமப்�டா� அபமரிக்�டா  த�டான்றியது. 
பின்னர் ஆஸ்திதரலியடா, �ன்டா ஆகிய 
ஆங்கிதலய �டாலனி�ளும் கூட்டாடசி 
முறைறய அறமத்துக்ப�டாண்்ன. மூன்று 
பமடாழி�றள பின்�றறும் சுவிடசர்லடாந்து  
கூட்டாடசி முறைறய ப�டாண்டு வந்�து.   
�றத�டாது உள்ள ஐதரடாப்பிய யூனியன் 
விருப்�த்தின் அடிப்�ற்யில் அறமந்� 
கூட்டாடசி முறைக்கு எடுத்துக்�டாட்டாகும்.

கூட்ாடசி முற்றயின் ப�ாருள்

அரசறமப்பு (ப�றந்றார்)

மாநில அரசாஙகஙகள் 
(குழந்றதைகள்)

மத்திய அரசாஙகம் 
(குழந்றதை)

5
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3. அதிகாரப் �கிர்வு

மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக் 
கிற்தயயடான அதி�டாரப் �கிர்வு கூட்டாடசி 
முறையின் அடிப்�ற்த் �ன்றமயடாகும். 
இந்திய அரசறமப்பு மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்தய அதி�டாரப் �கிர்றவ  
விரிவடா� வழங்குகிைது. நமது நடாடடில் மூன்று 
�டடியல் மூலமடா� அதி�டாரப் �கிர்வு 
வழங்�ப்�டுகிைது. ஆனடால் அபமரிக்�டாவின் 
கூட்டாடசி முறையில் ஒரு �டடியல் 
மூலமடா�த்�டான் அதி�டாரப் �கிர்வு 
எடுத்துறரக்�ப்�டடுள்ளது.

4. ஈரறை �ா்ாளுமன்்றம்

கூட்டாடசி முறையில் ஈரறவ 
நடா்டாளுமன்ைம் �டாணப்�டுகிைது.   
நடா்டாளுமன்ைத்திறகு இரண்டு அறவ�ள்  
உள்ளன. இந்தியடாவில் நடா்டாளுமன்ைத்தில் 
தமலறவ மடாநிலங்�ளறவ என 
அறழக்�ப்�டுகிைது. நடா்டாளுமன்ைத்தின் கீழ் 
அறவ  மக்�ளறவ என அறழக்�ப்�டுகிைது. 
மடாநிலங்�ளறவ மடாநில பிரதிநிதி�றள 
ப�டாண்டுள்ளது. மடாநில உரிறம�ளின் 
�டாது�டாவலனடா� அது �ரு�ப்�டுகிைது. உல�ம் 
முழுவதும் நடா்டாளுமன்ைத்தின் தமலறவ 
மடாநில உரிறம�ளின், நலன்�ளின் 
�டாது�டாவலனடா�ச் பசயல்�டுகிைது.

5. ப�கிழா அரசறமப்பு

அரசறமப்பின் �ருத்து�றள 
மடாறறுவ�றகு அரசியல் சடாசன திருத்�ச்சட் 
முறைதயடா அல்லது �னி அறமப்த�டா உள்ள 
அரசறமப்பு�ளுக்கு பநகிழடா அரசறமப்பு 
முறை என்�து ப�யரடாகும். சடா�டாரண சட்ம் 
இயறறும் முறை மூலமடா� அரசறமப்பில் 
மடாறைங்�றள பசய்ய இயலடாது. இங்கு 
மடாறைங்�றள ப�டாண்டு வருவ�றகு அறுதி 
ப�ரும்�டான்றமயு்ன் அரசறமப்பு 
திருத்�ச்சட்த்ற� ப�டாண்டு வர தவண்டும். 
நமது அரசறமப்பின் இரு��டாவது �குதியின் 
368 உறுப்பில் அரசறமப்ற� மடாறறுவ�ற�டான 
சிைப்பு திருத்�ச்சட் முறை�ள் 
வழங்�ப்�டடுள்ள�டால்  அது பநகிழடா 
அரசறமப்பு என அறழக்�ப்�டுகிைது.

இந்திய கூட்ாடசி முற்றயும், ைளர்ச்சியும்

இந்தியடாவில் ஒழுங்குமுறைச் சட்ம் 
1773 கூட்டாடசி முறையின் த�டாறைத்ற� 
உருவடாக்கியது. இந்திய த�சிய இயக்�ம் 
இந்தியடாவின்  �ன்மு�த் �ன்றமறய 
உணர்ந்து கூட்டாடசி முறைறய ஆ�ரித்�து. 
இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம் 1919 இரடற் 
ஆடசிறய அறிமு�ம் பசய்�து. 1935 இந்திய 
அரசடாங்�ச் சட்ம் மடாநிலங்�ளுக்கு 
சுயடாடசிறய வழங்கியது. தநரு குழுவின் 
அறிக்ற�யும் (1928) ஜவஹர்லடால் தநருவின் 
�ருத்துக்�ளும் கூட்டாடசி அறமப்ற� 
இந்தியடாவிறகு வலியுறுத்தின.

அரசறமப்பின் ஏழடாவது அட்வறண 
மூன்று �டடியல்�றள உருவடாக்கி 
அதி�டாரப்�கிர்றவ மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு வழங்குகின்ைன.

இந்திய அரசறமப்பின் கூட்ாடசி 
தைன்றமகள்

இந்திய அரசறமப்பு கீழககண் கூட்ாடசி 
தைன்றமகறளப் ப�றறுள்ளது.

1. எழுதைப்�ட் அரசறமப்பு

கூட்டாடசி முறைக்கு எழு�ப்�ட் 
அரசறமப்பு இன்றியறமயடா��டாகும். �ல 
மடாநில மத்திய அரசடாங்�ங்�ள் கூட்டாடசி 
முறையில் பசயல்�டுவ�டால் அறவ�ளின் 
அதி�டாரங்�ள் ப�ளிவடா� வறரயறுக்�ப்�டடு 
இருக்� தவண்டும். �றத�டாது இந்தியடாவில் 
ஒரு மத்திய அரசும், 28 மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளும் உள்ளன. இறவ�ளின் 
அதி�டாரங்�றளயும் �ணி�றளயும் 
அரசறமப்பு ப�ளிவடா� வறரயறுக்கின்ைது.

2. அரசறமப்பின் உயர்ந்தை தைன்றம 

அரசறமப்பு நடாடடின் மி� உயர்ந்� சட் 
ஆவணமடாகும். எல்லடா அரசடாங்�ங்�ளும் 
அரசறமப்பின் நற்முறை விதி�ள் மறறும் 
வழிமுறை�ள் ஆகியவறறை பின்�றை 
தவண்டும். எந்� ஒரு அரசடாங்�மும், 
அரசறமப்ற� மீறிச் பசயல்�்க் கூ்டாது.
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6. உச்ச நீதிமன்்றம்

இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் கூட்டாடசி 
முறையின் நடுவணடா�வும், அரசறமப்பின் 
�டாது�டாவலனடா�வும் விளங்குகின்ைது.  
அரசறமப்ற� விளக்கும் உரிறமறய இது 
ப�றறுள்ளது. மத்திய மடாநில  
உரிறம�ளுக்கிற்தய முரண்�டாடு�ள் அல்லது 
சிக்�ல்�ள் இருந்�டால் உச்ச நீதிமன்ைம் தீர்த்து 
றவக்கின்ைது. உச்ச நீதிமன்ைத்தி்ம் �னி�ட் 
அதி�டாரம் உள்ளது. உச்ச நீதிமன்ைம் 
மடடும்�டான் கூட்டாடசி வழக்கு�றள 
விசடாரித்து தீர்ப்�ளிக்கும் அதி�டாரத்ற� 
ப�றறுள்ளது. மத்திய அரசடாங்�த்திறகும், 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்யிலும்  
அ ல் ல து  ப வ வ த வ று  ம டா நி ல 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்யிலும் சிக்�ல்�ள் 
இருந்�டால் உச்ச நீதிமன்ைம் மடடுதம தீர்த்து 
றவக்கும்.

அ�டாவது, �மிழ் நடாடடிறகும் மத்திய 
அரசடாங்�த்திறகும் அல்லது தவறு மடாநில 
அரசடாங்�த்திறகும் இற்தய பிரச்சறன 
த�டான்றினடால் அ�றன தீர்த்து றவக்கும் 
அதி�டாரம் உச்ச நீதிமன்ைத்தி்ம் மடடுதம 
உள்ளது. 

தமற�ண்் �டாரணி�ளின் அடிப்�ற்யில் 
இந்திய அரசறமப்ற� கூட்டாடசி அரசறமப்பு 
என கூறுகிதைடாம். 

கூட்ாடசியின் 
தைன்றமகள்

அரசறமப்பின்  
உயர்வு

சுதைந்திர 
நீதித்துற்ற

ப�கிழா அரசறமப்பு ஈரறை 
�ா்ாளுமன்்றம்

எழுதைப்�ட் 
அரசறமப்பு

அதிகார  
�கிர்வு

இந்திய அரசறமப்பின் ஒறற்றயாடசி 
தைன்றமகள்

அபமரிக்�டாவில் உள்ள �டாரம்�ரிய 
கூட்டாடசி முறையிலிருந்து இந்தியக் 
கூட்டாடசி முறை மி�வும் தவறு�டுகிைது.  
1. ஒறற்ற அரசறமப்பு

மத்திய மறறும் மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு 
ஒதர ஒரு அரசறமப்பு �டான் உள்ளது. த�சிய 
அரசறமப்த�  மடாநிலங்�ளின் த�றவ�றளப் 
பூர்த்தி பசய்கிைது. மடாநிலங்�ளுக்ப�ன்று �னி 
அரசறமப்பு கிற்யடாது. ஆனடால் �டாரம்�ரிய 
கூட்டாடசி நடா்டான  அபமரிக்�டாவில் 
மடாநிலங்�ள் �ங்�ளுக்�டான அரசறமப்ற� 
ப�றறுள்ளன.
2. ஒறற்றக குடியுரிறம

நமது நடாடடில் இந்தியக் குடியுரிறம 
மடடுதம உள்ளது. மடாநிலங்�ளுக்ப�ன்று 
�னி குடியுரிறம கிற்யடாது. ஆனடால் 

இந்திய ஒன்றியம் என்ை �ருத்து 
இந்திய நிலப்�ரப்பு என்�திலிருந்து 
தவறு�ட்�டாகும். இந்திய ஒன்றியம் 
என்�து கூட்டாடசி முறையில் உள்ள 28 
மடாநில அரசடாங்�ங்�றளயும், மத்திய 
அரசடாங்�த்ற�யும் குறிக்கும். இந்திய 
நிலப்�ரப்பு என்�து கீழ்க்�ண்்வறறை 
குறிக்கும்.

  28 மடாநிலங்�ள்

  8 மத்திய அரசின் ஆளுற�க்கு உட�ட் 
�குதி�ள்

  ப�ைப்�ட் �குதி�ள் 
(சு�ந்திரத்திறகுப்பின் இந்திய 
அரசடாங்�த்தினடால் முயன்று ப�ைப்�ட் 
�குதி�ள் �டாண்டிச்தசரி, ்டாமன் ற்யூ  
�குதி�ள் இந்திய அரசடால் முயன்று 
ப�ைப்�ட்ன. அறவ�ள் ஆளுற�க்கு 
உட�ட் �குதி�ள் ஆவ�றகு முன்னடால் 
ப�ைப்�ட் �குதி�ள் என 
அறழக்�ப்�ட்ன)

இந்திய நிலப்�ரப்பு
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அபமரிக்�டாவில் த�சியக் குடியுரிறம 
மடடுமல்லடாது மடாநில குடியுரிறமயும் 
�டாணப்�டுகிைது.
3. ப�கிழும் அரசறமப்பு

சடா�டாரண சட்ம் இயறறும் முறை 
மூலமடா� அரசறமப்பின் �குதி�றள மடாறை 
முடிந்�டால் அந்� அரசறமப்பிறகு பநகிழும் 
அரசறமப்பு என்�து ப�யரடாகும். இங்கு 
அரசறமப்பில் மடாறைங்�றள ப�டாண்டு 
வருவ�றகு சிைப்பு அரசறமப்பு 
திருத்�ச்சட்ங்�ள் த�றவயில்றல. 
4. மாநிலஙகளுககு ைாழவுரிறம இல்றல

நமது அரசறமப்பு மடாநிலங்�ளுக்கு 
ப�யர் உரிறம மறறும் வடாழ்வுரிறமறய  
வழங்�வில்றல. நடா்டாளுமன்ைம் சடா�டாரண 
சட்ங்�ள் மூலமடா� மடாநிலங்�ளின் 
ப�யர்�றளயும் நிலப்�ரப்பு�றளயும் மடாறறி 
அறமக்� முடியும். அரசறமப்பின் 3-வது 
மறறும் 4-வது உறுப்பு�ள் மடாநிலங்�றள 
மடாறைவும் புதிய மடாநிலங்�றள உருவடாக்�வும் 
வழி முறைறய வழங்குகின்ைன. 
குடியரசுத்�றலவர் சம்�ந்�ப்�ட் 
மடாநிலத்திறகு ��வறல அனுப்புவடார். அந்� 
மடாநிலத்தின் ப�யறரதயடா, நிலப்�ரப்ற�யும் 
மடாறறுகிதைடாம் என ��வல் அனுப்புவடார். அந்� 
மடாநில சட்மன்ைத்தின் �ருத்ற� அனுப்புமடாறு 
கூறுவடார். ஆனடால் மடாநில சட்மன்ைத்தின் 
�ருத்து அவறர �டடுப்�டுத்�டாது.

ஒரு சடா�டாரண சட் முன்வறரவு 
நடா்டாளுமன்ைத்தின் மக்�ளறவயிதலடா, 
மடாநிலங்�ளறவயிதலடா குடியரசுத்�றலவரின் 
�ரிந்துறரயின்�டி அறிமு�ப்�டுத்�ப்�டும்.   
நடா்டாளுமன்ைத்தில் விவடாதிக்�ப்�ட் பின் அந்� 
சட் முன்வறரவு சடா�டாரண சட்மடா� அறுதிப் 
ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு்ன் நிறைதவறைப்�டும். 
இவவடாறு மடாநிலங்�ளின் ப�யர், நிலப்�ரப்பு 
ஆகியறவ மடாறைப்�டுகின்ைன.

பசயல்�ாடு 

முன்பு சிக்கிம் இந்தியடாவு்ன் ஒரு  
“இறண மடாநிலம்” என்ைறழக்�ப்�ட்து 
என்�து உங்�ளுக்குத் ப�ரியுமடா?

5. கூட்ாடசிககு எதிரான மாநிலஙகளறை
ப�டாதுவடா� நடா்டாளுமன்ைத்தின் தமலறவ 

மடாநில உரிறம�ளின் �டாது�டாவலனடா� 
�ணியடாறறுகின்ைது. இந்தியில் ரடாஜய ச�டா 
என்ைடால் �மிழில் மடாநிலங்�ளறவ என்�து 
ப�டாருளடாகும். மடாநிலங்�ளறவ மடாநிலங்�ளின் 
பிரதிநிதி�ளடால் உருவடாக்�ப்�டுகிைது. மடாநில 
உரிறம�ளின் �டாது�டாவலனடா� �ணிபுரிகிைது. 
ஆனடால் மூன்று முக்கிய �ளங்�ளில் மடாநில 
உரிறம�ளுக்கு எதிரடா� மடாநிலங்�ளறவ 
பசயல்�டுகிைது. மடாநிலங்�ளறவயின் அறமப்பு 
முறையில் சமத்துவம் பின்�றைப்�்வில்றல. 
இ்ங்�ள் மடாநிலங்�ளின் மக்�ள் ப�டாற�க்கு 
ஏறைவடாறு வழங்�ப்�டடிருக்கின்ைன. 
மி�ப்ப�ரிய மடாநிலமடாகிய உத்�ர 
பிரத�சத்திறக்கு 31 இ்ங்�ள் 
மடாநிலங்�ளறவயில் உள்ளன. ஆனடால் 
நடா�டாலடாந்து த�டான்ை சிறிய மடாநிலங்�ளுக்கு 
ஓரி்ம் மடடுதம வழங்�ப்�டடுள்ளது. 
�டாரம்�ரிய கூட்டாடசி நடா்டாகிய அபமரிக்�டாவில் 
ஒவபவடாரு மடாநிலத்திறகும் இரு இ்ங்�ள் 
மடடுதம வழங்�ப்�டடுள்ளன. சிறிய 
மடாநிலங்�ள் ப�ரிய மடாநிலங்�ள் என்ை 
தவறு�டாடு கிற்யடாது.

தைமிழ�ாடடிறகு 18 இ்ஙகள் 
மாநிலஙகளறையில் உள்ளன.

அரசறமப்பின் 249-வது உறுப்பின் �டி 
ஒரு அதி�டாரத்ற� மடாநில �டடியலிலிருந்து 
மத்திய �டடியலுக்கு மடாநிலங்�ளறவயடால் 
மடாறை முடியும். த�சிய நலன் �ருதி 
மடாநிலங்�ளறவ இம்மடாறைத்ற� பசய்யலடாம். 
வருற� �ந்� உறுப்பினர்�ளில் மூன்றில் 
இரண்டு �ங்கு ப�ரும்�டான்றம மறறும் 
பமடாத்� உறுப்பினர்�ளின் ப�ரும்�டான்றம 
ஆ�ரவு முறையின்�டி மடாநிலங்�ளறவ ஒரு 
தீர்மடானத்ற� இயறறினடால் மடாநில 
அதி�டாரத்ற� மத்தியப் �டடியலுக்கு ஒரு வரு் 
�டாலத்திறகு மடாறைலடாம். த�றவப்�ட்டால் 
மீண்டும் மீண்டும் மடாறைத்ற� நீடடிக்�லடாம்.

அரசறமப்பின் 312-வது உறுப்பின் கீழ் 
மூன்றில் இரண்டு �ங்கு ப�ரும்�டான்றம மறறும் 
பமடாத்� உறுப்பினர்�ளின் அறுதிப் 
ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு்ன் புதிய அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�றள உருவடாக்கும் அதி�டாரத்ற� 
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மடாநிலங்�ளறவ ப�றறிருக்கின்ைது. அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�ள் மத்திய அரசடாங்�த்தின் 
ஆதிக்�த்ற� உருவடாக்குகின்ைன என்று 
மடாநிலங்�ள் குறைம்சடாடடுகின்ைன. இந்திய 
ஆடசிப் �ணி (IAS), இந்தியக் �டாவல் �ணி (IPS), 
இந்திய வனப் �ணி (IFS) ஆகியறவ முக்கிய 
அறனத்து இந்தியப் �ணி�ளடாகும். மடாநில 
உரிறம�றள �டாதிக்� கூடிய அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�றள உருவடாக்கும் அதி�டாரத்ற� 
மடாநிலங்�ளறவ ப�றறிருப்�ற� �ல 
மடாநிலங்�ள் எதிர்க்கின்ைன.

6. சமமற்ற அதிகாரப் �கிர்வு

நமது அரசறமப்பு சமமறை அதி�டாரப் 
�கிர்றவ உருவடாக்கியுள்ளது என மடாநிலங்�ள் 
குறைம் சுமத்துகின்ைன. மத்திய அரசிறகு 
சடா��மடா�வும், மடாநிலங்�ளுக்கு எதிரடா�வும் 
அதி�டாரப் �கிர்வு உள்ள�டா� �ல மடாநிலங்�ள் 
கூறுகின்ைன. மத்திய அரசடாங்�ம் மடாநிலங்�றள 
வி் எண்ணிக்ற�யில் அதி� அதி�டாரங்�றள 
ப�றறுள்ளது. முக்கியமடான அதி�டாரங்�ளும் 
மத்திய அரசி்தம உள்ளன. அதி� 
வருமடானத்ற� ஈடடித் �ரும் அதி�டாரங்�ளும் 
மத்திய அரசி்தம உள்ளன. எண்ணிக்ற�, 
முக்கியத்துவம், வருமடானம் ஆகிய �டாரணி�ளில் 
மடாநிலங்�ள் �லவீனமடான நிறலயில் உள்ளன. 
நிதி ஆ�டாரத்திறகு மத்திய அரறசதய 
மடாநிலங்�ள் சடார்ந்துள்ளன. ப�டாதுப் �டடியல் 
அதி�டாரங்�ளில் மத்திய அரசு பசடால்வற� 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் த�ட� தவண்டிய நிறல 

அரசறமப்பு

வலுவான 
மத்திய அரசு

வலுவில்ா 
மாநி் அரசு

உள்ளது. �டடியலில் இல்லடா� இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் நமது அரசறமப்பில் மத்திய 
அரசடாங்�த்தி்ம் வழங்�ப்�டடுள்ளன. ஆனடால் 
�டாரம்�ரிய கூட்டாடசி நடா்டான அபமரிக்�டாவில் 
இ�ர அதி�டாரங்�ள் மடாநிலங்�ளி்ம் 
வழங்�ப்�டடுள்ளன.  

7. அைசர காலஙகள்

நமது அரசறமப்பின் 18-ஆவது �குதியில் 
உறுப்பு�ள் 352 மு�ல் 360 வறர மூன்று 
வி�மடான அவசர �டாலங்�ள் 
விவரிக்�ப்�டடுள்ளன. உறுப்பு 352-ன் �டி 
த�டார், அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு, ஆயு�தமந்திய 
கிளர்ச்சி த�டான்ைறவ�ள் இந்தியடாவின் 
ஒறறுறமறய �டாதித்�டால் குடியரசுத்�றலவர் 
த�சிய அவசர �டாலத்ற� பிைப்பிக்�லடாம். 
உறுப்பு 356-ன் �டி எந்� ஒரு மடாநிலத்திலும் 
அரசியல் சடாசன அறமப்பு முறை 
�டாழ்�டுத்�ப்�ட்டால் குடியரசுத்�றலவர் 
மடாநில அரறச நீக்கிவிடடு அவசர �டாலத்ற� 
ப�டாண்டு வரலடாம். உறுப்பு 360-ன் �டி நடாடடின் 
நிதி நிறலறம தமடாசமற்ந்�டால் 
குடியரசுத்�றலவர் நிதி அவசர �டாலத்ற� 
பிைப்பிக்�லடாம். அவசர �டாலங்�ள் அமலில் 
இருந்�டால் கூட்டாடசி முறை ரத்து பசய்யப்�டடு 
ஒறறை ஆடசி முறை பின்�றைப்�டும். மடாநில 
உரிறம�ள் �டாதிக்�ப்�டும்.

8. ஒருஙகிறணந்தை நீதித்துற்ற

இந்திய நீதித்துறை ஒருங்கிறணந்� 
துறையடா� உள்ளது. உச்ச நீதிமன்ைத்தின் கீழ் 
உயர் நீதிமன்ைம் மறறும் கீழறம 
நீதிமன்ைங்�ள் இயங்குகின்ைன. 
ஒருங்கிறணந்�, �டிநிறல அறமப்பு 
அடிப்�ற்யில் நீதித்துறை உள்ளது. ஆனடால் 
அபமரிக்�டாவில் நீதித்துறையிலும் கூட்டாடசி 
முறை பின்�றைப்�டுகிைது.

9. நதைர்தைல் ஆறணயம்

த�சிய த�ர்�ல் ஆறணயம், 
நடா்டாளுமன்ை த�ர்�றலயும், மடாநிலச் 
சட்மன்ைத் த�ர்�றலயும் ந்த்துகின்ைது.  
மடாநில சட்மன்ைத்திற�டான த�ர்�ல்�றள 
ந்த்துவ�றகு �னி த�ர்�ல் ஆறணயம் 
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கிற்யடாது. த�ர்�ல் மு�ன்றம அதி�டாரி 
த�சிய த�ர்�ல் ஆறணயம் �றலறமயின் கீழ் 
பசயல்�டுவடார். �டாரம்�ரிய கூட்டாடசி 
நடாடு�ளில் மத்திய த�ர்�றல, த�சிய த�ர்�ல் 
ஆறணயம் ந்த்துகின்ைது. ஆனடால் நமது 
அரசறமப்பு ஒருங்கிறணந்� த�ர்�ல் 
ஆறணயத்ற� உருவடாக்கியுள்ளது.

 

10. ஒருஙகிறணந்தை தைணிகறக

இந்திய அரசறமப்பு மத்திய-மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு ஒருங்கிறணந்� �ணிக்ற� 
முறைறயயும், அறமப்ற�யும் உருவடாக்கி 
உள்ளது. சி.ஏ.ஜி எனப்�டும் �றலறமக் 
�ணக்குத் �ணிக்ற�யடாளர் அரசறமப்பின் 
148-வது உறுப்பின் �டி த�சிய மறறும் மடாநில 
அளவிலடான �ணிக்ற� அதி�டாரத்ற� 
ப�றறுள்ளடார். இந்தியக் கூட்டாடசி முறையில் 
மடாநிலங்�ளுக்ப�ன்று �னியடான �ணிக்ற� 
அறமப்பு இல்றல.

5.2 மத்திய – மாநில அதிகாரப் �கிர்வு

அதி�டாரப் �கிர்வு மத்திய மடாநில 
உைவு�ளின் அச்சடாணியடா� உள்ளது. மத்திய 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு இற்தய அதி�டாரப் 
�கிர்வு மூன்று �ளங்�ளில்  �டாணப்�டுகிைது.

அ) சட்மன்ை அதி�டாரப் �கிர்வு

ஆ) ஆடசித்துறை அதி�டாரப் �கிர்வு

இ) நிதி அதி�டாரப் �கிர்வு

5.2.1 சட்மன்்ற அதிகாரப் �கிர்வு
மத்திய மடாநில உைவு�ளில் சட்மன்ை  

அதி�டாரப் �கிர்வு இரண்டு �ளங்�ளில் 
வழங்�ப்�டடுள்ளது.

பசன்றனயில் உள்ள மடாநில த�ர்�ல் 
ஆறணயம் கூட்டாடசி முறையின் அங்�ம் 
இல்றல. அவவடாறணயம், 73-வது, 74-வது 
அரசியல் சடாசன திருத்�ச்சட்ங்�ள் 
அடிப்�ற்யில் சுயடாடசி அறமப்பு�ளுக்கு 
(�ஞசடாயத்து, ந�ரடாடசி அறமப்பு�ள்) 
த�ர்�றல ந்த்துகின்ைது.

மாநில நதைர்தைல் ஆறணயம்

அ) அதி�டாரப் �கிர்வின் எல்றல

ஆ) அதி�டாரங்�ள் �கிர்வு

அ) அதிகாரப் �கிர்வின் எல்றல

மத்திய அரசடாங்�த்தின் அதி�டாரம்  
த�சத்தின் எல்றல முழுவதும் 
�டாணப்�டுகின்ைது.  மடாநில அரசடாங்�ங்�ளின் 
அதி�டாரம் மடாநில எல்றல மீது  
�டாணப்�டுகின்ைது. தமலும் மத்திய அரசு 
எல்றல�றள �டாண்டிய அதி�டாரத்ற�யும்  
ப�றறிருக்கின்ைது. அ�டாவது மத்திய அரசு 
இந்தியடாவில் மடடுமல்ல, உலகின் எந்�ப் 
�குதியிலும் வசிக்கும் இந்தியக் குடிம�ன்�ள் 
மறறும் அவர்�ள் பசடாத்துக்�ள் மீதும் 
அதி�டாரம் பசலுத்துகின்ைது. ஆனடால் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள்  அந்�ந்� மடாநில எல்றலக்குள் 
மடடுதம அதி�டாரம் பசலுத்துகின்ைன.   
இருந்�த�டாதிலும் மத்திய அரசடாங்�த்தின் 
அதி�டாரத்ற� ஆளுற�க்கு உட�ட் �குதி�ள் 
மறறும் �டடியல் �குதி�ள் மீது �யன்�டுத்தும் 
த�டாது அரசறமப்த� சில �டடுப்�டாடு�றள 
விதிக்கின்ைது. 

ஆ) அதிகாரஙகள் �கிர்வு

மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு 
இற்தய அரசறமப்பு அதி�டாரத்ற� மூன்று 
�டடியல்�ள் மூலம் �கிர்ந்து அளிக்கின்ைது.

I �டடியல் ( ஒன்றியப் �டடியல்)

இங்கு ஒன்றிய அரசு முழு அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கும். �டாது�டாப்பு, வங்கித்துறை, 
நடாணயம், பவளியுைவுத் துறை உள்ளிட் நூறு 
அதி�டாரங்�ள் இப்�டடியலில் உள்ளன.

II �டடியல் (மாநிலப் �டடியல்)

இப்�டடியலில் உள்ள துறை�ளில் 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் முழு அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கும். இங்கு 59 அதி�டாரங்�ள் 
உள்ளன. சட்ம், ஒழுங்கு, ப�டாது சு�டா�டாரம்,  
சுயடாடசி அறமப்பு�ள், விவசடாயம், வனங்�ள்  
த�டான்ைறவ�ள் இப்�டடியலில் 
இ்ம்ப�றறுள்ளன.
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III �டடியல் (ப�ாதுப் �டடியல்)

இப்�டடியலில் 52 அதி�டாரங்�ள் 
உள்ளன. �ல்வி, திருமணம், குடிறமச் சட்ம் 
த�டான்ைறவ�ள் இங்கு இ்ம்ப�றறுள்ளன.   
மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இரண்டுதம 
இப்�டடியலில் அதி�டாரம் பசலுத்துவ�டால் 
இப்�டடியலுக்கு ப�டாதுப் �டடியல் என்று 
ப�யரி்ப்�டடுள்ளது. இப்�டடியலில் உள்ள 
அதி�டாரத்தில் மத்திய மடாநில அரசு�ளுக்கு 
இற்தய முரண்�டாடு�ள் ஏற�ட்டால் மத்திய 
அரசடாங்�த்தின் சட்தம பசல்லு�டியடாகும்.

இம்மூன்று �டடியல்�ள் �விர இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் என்ை வற�யும் உள்ளது. 
இம்மூன்று �டடியல்�ளில் இ்ம்ப�றை  
அதி�டாரங்�ள் எல்லடாம் மத்திய அரசடாங்�த்தின் 
ஆளுறமயின் கீழ் வருகின்ைன. தமற�ண்் 
அதி�டாரப்�கிர்றவ வழங்குவதில் நமது 
அரசறமப்பு இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம் 1935-
றய பின்�றறுகின்ைது.

விதிவிலககுகள்

தமற�ண்் அதி�டாரப் �கிர்வு சில சிைப்பு 
சமயங்�ளில் நிறுத்தி றவக்�ப்�டும். 
இச்சமயங்�ளில் மடாநில அரசடாங்�ங்�ளின் 
அதி�டாரங்�ள் நீக்�ப்�டடு மத்திய 
அரசடாங்�த்தின் அதி�டாரம் அதி�ரிக்�ப்�டும்.

அ) நதைசிய அைசர காலம்

குடியரசுத்�றலவர் த�சிய அவசர�டால 
சட்த்ற� த�டார், அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு, 
ஆயு�தமந்திய கிளர்ச்சி த�டான்ை �டாரணங்�ள் 
அடிப்�ற்யில் குடியரசுத்�றலவர் த�சிய 
அவசர சட்த்ற� பிர�்னம் பசய்வடார். 
நடாடடிறகு எதிரடான சவடால்�றள சமடாளிப்��றகு 
நடா்டாளுமன்ைத்தின் அதி�டாரங்�ள் மடாநில 
�டடியலிலும் பசலுத்�ப்�டும்.

ஆ) மாநிலஙகளுககிற்நயயான ஒப்�ந்தைம்

இரண்டு அல்லது இரண்டிறகு தமற�ட் 
மடாநிலங்�ள் �ங்�ளின் நன்றம �ருதி ஒரு 
குறிப்பிட் அதி�டாரத்தில் மத்திய அரசு 
�ங்�ளுக்�டான ப�டாதுச் சட்த்ற� நிறைதவறை 
த�டாரினடால் நடா்டாளுமன்ைம் அச்சட்த்ற� 
நிறைதவறறித் �ரும்.

இ) சர்ைநதைச ஒப்�ந்தைம்

சர்வத�ச ஒப்�ந்�ங்�றள அமல் 
�டுத்துவ�ற�டா� நடா்டாளுமன்ைம் மடாநில 
�டடியலில் உள்ள அதி�டாரத்தில் சட்ங்�றள 
இயறைலடாம்.

ஈ) உறுப்பு 356 அைசர காலம்

அரசறமப்பின் 356 உறுப்பின்�டி அவசர 
�டாலத்ற� ஒரு மடாநிலத்தில் பிைப்பித்�டால் 
குடியரசுத்�றலவர் அந்� மடாநிலத்திற�டான 
சட்ங்�றள நடா்டாளுமன்ைம் இயறைலடாம் என 
அதி�டாரம் வழங்குவடார்.

5.2.2 ஆடசித்துற்ற அதிகாரப் �கிர்வு

நமது அரசறமப்பு மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய நிர்வடா� 
அதி�டாரங்�றள �கிர்கின்ைது. ஏற�னதவ 
விவரிக்�ப்�ட் சட்மன்ை அதி�டாரப்�கிர்றவ 
பிரதி�லிக்கும் வற�யில் ஆடசித்துறை 
அதி�டார �கிர்வு அறமந்துள்ளது. மத்திய 
அரசடாங்�ம் மு�லடாவது �டடியலிலுள்ள 
விஷயங்�ள் மீது ஆடசித்துறை அதி�டாரத்ற� 
ப�றறிருக்கின்ைது.

இரண்்டாவது �டடியலில் உள்ள 
விஷயங்�ள் மீது மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அதி�டாரத்ற� ப�றறுள்ளன.

மூன்ைடாவது �டடியலடான ப�டாதுப் 
�டடியலின், நிர்வடா� அதி�டாரத்ற� 
மடாநிலங்�ள் ப�றறிருக்கும்.   ஆனடால் 
த�றவப்�ட்டால் மத்திய அரசடாங்�ம் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு �ட்றள�றளப் 
பிைப்பிக்கும். மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் மத்திய 
அரசடாங்�ம் வழங்கும் �ட்றள�றள 
�ண்டிப்�டா� இங்கு நிறைதவறை தவண்டும்.

நமது கூட்டாச்சி முறையில் மத்திய, 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய �ணி 
ஒப்�ற்ப்பு முறை �டாணப்�டுகின்ைது. மத்திய 
அரசடாங்�ம் மடாநில ஆளுநரின் இறசவு்ன் 
�னது நிர்வடா�ப் �ணி�றள நிறைதவறறுமடாறு 
மடாநில அரசடாங்�த்தி்ம் ஒப்�ற்க்�லடாம். 
மடாநில அரசடாங்�ம் குடியரசுத்�றலவரின் 
ஆ�ரவு்ன் �னது நிர்வடா�ப் �ணி�றள மத்திய 
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அரசி்ம் ஒப்�ற்க்�லடாம். மத்திய அரசு 
மடாநில ஆளுநரின் இறசவு இல்லடாமல், 
நடா்டாளுமன்ைத்தின் அனுமதியு்ன் �னது 
நிர்வடா�க் �்றம�றள நிறைதவறறுமடாறு 
மடாநில அரசடாங்�த்தி்ம் ஒப்�ற்க்�லடாம்.

5.2.3 நிதி அதிகாரப் �கிர்வு

கூட்டாடசி முறையின் பவறறிக்கு நிதி 
அதி�டார �கிர்வு மி�வும் முக்கியமடான�டாகும். 
இந்திய அரசறமப்பு மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய நிதி அதி�டாரப் 
�கிர்றவ விரிவடா� வழங்குகின்ைது.  
இப்�கிர்வடானது  இந்திய அரசடாங்�ச் சட்ம்  
1935-றய  ப�ரிய அளவில் பிரதி�லிக்கின்ைது.   
இரண்டு வற�யடான வருமடானங்�ள் நிதிப் 
�கிர்வில் �டாணப்�டுகின்ைன.

அ) வரி வருமடானப் �கிர்வு

ஆ) இ�ர வருமடானப் �கிர்வு

அ) ைரி ைருமானப் �கிர்வு

மத்திய மடாநில நிதிப் �கிர்வில் வரி 
வருமடானப் �கிர்வு ஐந்து வற��ளில் 
தீர்மடானிக்�ப்�டடுள்ளது.

1.  சுங்�வரி த�டான்ைறவ�ள் முறறிலும் மத்திய 
அரசடாங்�த்திறகு ஒதுக்�ப்�டடுள்ளன

2.  விற�றன வரி த�டான்ை வரி�ள் முறறிலும் 
மடாநில அரசடாங்�த்திறகு 
ஒதுக்�ப்�டடுள்ளன.

3.  சில வரி�றள மத்திய அரசடாங்�ம் 
விதிக்கின்ைது. மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அவவரி�றள வசூலித்து �யன்�டுத்திக் 
ப�டாள்கின்ைன (எ.�டா) முத்திறர வரி, �லடால் 
வரி கூைலடாம்.

4.  சில வரி�றள மத்திய அரசடாங்�ம் விதித்து 
வசூலிக்கிைது. ஆனடால் அந்� வருமடானம் 
மடாநிலங்�ளுக்கு வழங்�ப்�டுகின்ைன. 
எடுத்துக்�டாட்டா� பசய்தித்�டாள்�ளில் வரும் 
விளம்�ரங்�ள் மீ�டான வரி.

5.  சில வரி�ள் மத்திய அரசடால் விதிக்�ப்�டடு, 
வசூலிக்�ப்�டடு மடாநிலங்�ளிற்தய 
�கிர்ந்�ளிக்�ப்�டுகின்ைன. எடுத்துக்�டாட்டா� 
விவசடாய வருமடானம் �விர்த்� பிை 
வருமடானங்�ள் மீ�டான வரி.

ஆ) இதைர ைருமானப் �கிர்வு

வரி �விர இ�ர வருமடான வழி�ள் 
மத்திய மடாநிலங்�ளுக்கு அரசறமப்�டால் 
வழங்�ப்�டடுள்ளன. மத்திய அரசடாங்�ம் 
�னக்�டான வணி� மறறும் ப�டாழில் 
நிறுவனங்�றள ந்த்தி வருமடானத்ற� 
ஈட்லடாம். எடுத்துக்�டாட்டா�  ப�டாழில் நிதி 

ைரி ைருமான 
�கிர்வு

மத்திய அரசால் 
விதிககப்�டடு, 

ைசூலிககப்�டடு 
அந்தைந்தை 

மாநிலஙகளுககு 
ைழஙகப்�டும் 

ைரிகள்.

மாநில 
அரசாஙகத்திறகு 

ஒதுககப்�ட் 
ைரிகள்மத்திய 

அரசாஙகத்திறகு 
ஒதுககப்�ட் 

ைரிகள்

மத்திய அரசால் 
விதிககப்�டடு 
மாநில அரசால் 

ைசூலிககப்�டும் 
ைரிகள்.

மத்தி அரசால் 
விதிககப்�டடு, 

ைசூலிககப்�டடு 
மாநிலஙகளிற்நய 
�கிர்ந்தைளிககப்�டும் 

ைரிகள்.
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நிறுவனம்,  ரயில்தவ துறை,  ஒளி�ரப்பு,  
அஞசல் துறை த�டான்ைவறறை நடாம் கூைலடாம்.

மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் �ங்�ளுக்ப�ன 
ஒதுக்�ப்�ட் வணி�,  ப�டாழில் நிறுவனங்�ள் 
மூலமடா� வருமடானத்ற� ஈடடிக் ப�டாள்ளலடாம்.   
மின்சடாரம்,  நீர்ப்�டாசனம், வனங்�ள்,  �றரவழி 
த�டாக்குவரத்து த�டான்ை துறை�ளில் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் வருமடானத்ற� ஈட்லடாம்.

நிதிக குழு

ஒவபவடாரு ஐந்�டாண்டிறகும் 
குடியரசுத்�றலவர் ஒரு நிதிக் குழுறவ 
அறமப்�டார். அரசறமப்பின் 280-வது உறுப்பு 
குழுவின் அறமப்ற� விவரிக்கின்ைது. நிதிக் 
குழு ஒரு �றலவறரயும் நடான்கு 
உறுப்பினர்�றளயும் ப�றறிருக்கும். நிதிக் 
குழுவின் �றலவர் ப�டாது விவ�டாரங்�ளில் 
அனு�வம் ப�றைவரடா� இருப்�டார். நிதிக் 
குழுவின் மூன்று உறுப்பினர்�ள் நிதி 
நிர்வடா�ம், ப�டாருளடா�டாரம், ப�டாதுக் 
�ணக்கு�ள் மறறும் அரசு நிதி துறை 
ஆகியவறறில் நிபுணத்துவம் ப�றறிருப்�டார்�ள். 
நிதிக் குழுவின் நடான்�டாவது உறுப்பினர் உயர் 
நீதிமன்ை நீதி�தியடா� �குதிப் ப�றைவர்.

நிதிக குழு அரசிறகு �ரிந்துறரகறள 
கீழககண்ைாறு ைழஙகும்.

1.  வருமடானத்ற� மத்திய மடாநில 
அரசு�ளுக்கிற்தய  �கிர்�ல்.

2.  உ�வி மடானியம் வழங்�ப்�டும் 
வழிமுறை�ள்.

3.  �ஞசடாயத்து அறமப்பு�ளின் நிதி 
ஆ�டாரங்�றள வலுப்�டுத்தும் தநடாக்கு்ன் 
இந்தியடாவின் ப�டாகுப்பு நிதி 
அதி�ரிப்��ற�டான �ரிந்துறர�ள்.

4.  ந�ரடாடசி அறமப்பு�ளின் நிதி ஆ�டாரங்�றள 
வலுப்�டுத்தும் தநடாக்கு்ன் இந்தியடாவின் 
ப�டாகுப்பு நிதி அதி�ரிப்��ற�டான 
�ரிந்துறர�ள்.

5.  குடியரசுத்�றலவரடால் நிதி சம்�ந்�ப்�ட் 
விஷயத்தில் த�டாரப்�டும் �ரிந்துறர�ள்.

 இதுவறர 14 நிதிக் குழுக்�ள் 
இந்தியடாவில் குடியரசுத்�றலவரடால் 
அறமக்�ப்�டடுள்ளன.

5.3 கூடடு்றவுக கூட்ாடசி

அபமரிக்�டாவின் பு�ழ்ப�றை அரசறமப்பு  
நிபுணரடான கிரடான்வில் ஆஸ்டின் இந்திய 
கூட்டாடசிறய கூடடுைவுக் கூட்டாடசி என 
வர்ணித்�டார். மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
இற்தய �ரஸ்�ர ஒத்துறழப்ற� உருவடாக்கும்  
தநடாக்�த்தில் இந்திய கூட்டாடசி 
வடிவறமக்�ப்�டடுள்ளது. அபமரிக்�டா த�டான்ை 
கூட்டாடசி நடாடு�ளில் கூடடுைவு ப�டாள்ற� 
அமல்�டுத்�ப்�டுகிைது.  அறரயளவு கூட்டாடசி 
ப�டாள்ற� ப�டாண்் நமது அரசறமப்பில்  
மடாநிலங்�ள் மத்திய அரசிறகு ஒத்துறழப்ற� 
நல்� தவண்டும். குடியரசுத்�றலவர் 
ப�றறிருக்கும் அவசர �டால அதி�டாரங்�ளும் 
அரசறமப்பின் சில �குதி�ளும் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ள் மத்திய அரசு்ன் கூடடுைவு 
உணர்வு்ன் பசயல்�் றவக்கின்ைன.  

இந்திய அரசியலில் �ல்தவறு �குதி�ள் 
அறமப்பு�ள் மறறும் நிறுவனங்�ள் 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசியின் விழுது�ளடா� 
உள்ளன.   அறவ�றள மூன்று வற��ளடா� 
வற�ப்�டுத்�லடாம்.  

அ) அரசறமப்பு நிறுவனங்�ள்

ஆ) சட் அறமப்பு�ள்

இ) அரசறமப்பு�ள்

மத்திய 
அரசாஙகம்

மாநிலஙகள்

மாநிலஙகளுக- 
கிற்நயயான குழு

மண்லக குழுககள்

நிதி ஆநயாக

மாநிலஙகளுக-
கிற்நயயான  �தி 

நீர் பிரச்சறன 

கூடடு்றவுக கூட்ாடசி
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அ) அரசறமப்பு �குதிகள்

அரசறமப்த� �ல்தவறு அறமப்பு�றள 
உருவடாக்கி கூடடுைவுக் கூட்டாடசி முறைறய 
ஆ�ரிக்கின்ைது.

1. மாநிலஙகளுககிற்நயயான குழு

அரசறமப்பில் 263 உறுப்பு 
குடியரசுத்�றலவர் ப�டாது நலனுக்�டா� 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுறவ 
உருவடாக்�லடாம் என்று கூறுகின்ைது.

மூன்று �ணி�றள இக்குழு 
ப�றறிக்கின்ைது.

  மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான சிக்�ல்�றள 
ஆரடாய்ந்து ஆதலடாசறன வழங்குவது.

  மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்யிலடான 
ப�டாதுவடான விஷயங்�றள விவடாதிப்�து.

  ஒரு குறிப்பிட் விஷயத்தில் 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான ஒத்துறழப்ற� 
அதி�ரிப்��றகு �ரிந்துறர�றள வழங்கு�ல்.

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான ஒத்துறழப்ற� 
அதி�ரிப்��றகு �ல குழுக்�ள் இதுவறர 
உருவடாக்�ப்�டடுள்ளன. (எ.�டா) மத்திய சு�டா�டாரக் 
குழு, த�டாக்குவரத்து வளர்ச்சி மன்ைம், �ல 
சுயடாடசி மத்தியக் குழு த�டான்ைறவ�ள் 
எடுத்துக்�டாடடு�ளடாகும்.

சர்க்�டாரியடா குழுவின் �ரிந்துறரப்�டி 1990-
�ளில் கூட்டாடசி முறையில்  
உள்ள அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய  
எல்லடா துறை�ளிலும் �ரஸ்�ர  
ஒத்துறழப்ற� அதி�ரிப்��ற�டா� 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழு 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்து.  பிர�மர் இக்குழுவின் 
�றலவரடா� இருக்கின்ைடார். எல்லடா மடாநிலங்�ளின் 
மு�ல்வர்�ளும், ஒன்றிய ஆளுற�க்குட�ட் 
மு�ல்வர்�ளும், ஆறு ஒன்றிய அறமச்சரறவ 
குழுக்�ளும், ஒன்றிய ஆளுற�க்குட�ட் 
�குதி�ளின் நிர்வடா�த் �றலவர்�ளும், 
குடியரசுத்�றலவர் ஆடசியில் இருக்கும் 
மடாநிலங்�ளின் ஆளுநர்�ளும் இக்குழுவில் 
உறுப்பினர்�ளடா� இருக்கின்ைனர். மடாநிலங்�ள் 
இற்யில் �ரஸ்�ர ஒத்துறழப்ற� அதி�ரிக்� 
மத்திய உள்துறை அறமச்சர் �றலறமயில் ஒரு 

நிறலக் குழுவும் உருவடாக்�ப்�ட்து. இக்குழுவில் 
மத்திய உள்துறை அறமச்சர் �விர ஐந்து மத்திய 
அறமச்சர்�ள் குழு, ஒன்�து மடாநில 
மு�ல்வர்�ளும் உறுப்பினர்�ளடா� இருப்�டார்�ள்.

ஆ) சட் அறமப்புகள்

நடா்டாளுமன்ைத்தின் சட்ங்�ளடால் 
உருவடாக்�ப்�ட் �ல அறமப்பு�ளும் கூடடுைவுக் 
கூட்டாடசிறய  வலுப்�டுத்துகின்ைன.

1. மண்லக குழுககள்

மண்்லக் குழுக்�ள் மடாநிலங்�ள் 
மறுசீரறமப்புக் குழு 1956 சட்த்தின் மூலம் 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்ன. பமடாழிவடாரியடான 
மடாநிலங்�ள்  உருவடானத�டாது மண்்லக்  
குழுக்�ளும் உருவடாயின. சு�ந்திர 
இந்தியடாவின் மு�ல் பிர�மரடான ஜவஹர்லடால் 
தநரு மண்்லக் குழுக்�ளின் தநடாக்�ம் 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசி வழக்�த்ற� வளர்ப்�து 
என்ைடார்.

ஆரம்�த்தில் ஐந்து மண்்லக் குழுக்�ள் 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்ன. 1971 ஆம் ஆண்டு வ் 
கிழக்கு மடாநிலங்�ளுக்�டா� சிைப்பு மண்்லக் 
குழு உருவடாக்�ப்�ட்து.  �றப�டாழுது ஆறு 
மண்்லக் குழுக்�ள் இயங்குகின்ைன.

1. வ்க்கு மண்்லக் குழு
2. ப�றகு மண்்லக் குழு
3. கிழக்கு மண்்லக் குழு
4. தமறகு மண்்லக் குழு
5. மத்திய மண்்லக் குழு

6. வ் கிழக்கு மண்்லக் குழு

மத்திய உள்துறை அறமச்சர் எல்லடா 
மண்்லக் குழுக்�ளின் ப�டாதுத் �றலவரடா� 
உள்ளடார். தமலும் ஒவபவடாரு மண்்லக் 
குழுவிலும் ஒவபவடாரு மடாநிலத்தின் மு�ல்வர் 
மறறும் இரண்டு அறமச்சர்�ளும் ஒன்றிய 
ஆளுற�க்குட�ட் �குதியில் நிர்வடா�த் 
�றலவரும் உறுப்பினர்�ளடா� இருப்�டார்�ள்.

மண்்லங்�ளில் உள்ள 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தய எவவடாறு 
ஒத்துறழப்ற� உருவடாக்கி வளர்ப்�து என்று 
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மண்்லக் குழுக்�ள் �ரிந்துறர வழங்கும். 
ப�டாருளடா�டார, சமூ�த் திட்மி்ல், எல்றல 
பிரச்சறன�ள், த�டாக்குவரத்து த�டான்ை 
துறை�ளில் �ரஸ்�ர ஒத்துறழப்ற� வழங்� 
மண்்லக் குழுக்�ள் பசயல்�டும்.

2. �தி ஆறணயம்
நதி ஆறணயங்�ள் சட்ம் 1956  

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி�றள 
தமலடாண்றம பசய்வ�றகு மடாநிலங்�ளுக்கு 
�ரிந்துறர�ள் வழங்குவ�றகு நதி 
ஆறணயத்ற� உருவடாக்கியது.

3. �திநீர் தீர்ப்�ாயம்

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் 
சிக்�ல் சட்ம் 1956 அரசறமப்பின் உறுப்பு 
262 இன் �டி உருவடாக்�ப்�ட்து. சமபவளி 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர்  
குறை�றள ஒழுங்கு�டுத்துவது இச்சட்த்தின் 
தநடாக்�மடாகும்.  இவவற�யடான பிரச்சறன�றள 
தீர்ப்��றகு தீர்�டாயங்�றள இச்சட்ம் 
உருவடாக்குகின்ைது.

நிதி ஆநயாக (NITI AAYOG)

 மத்திய அரசடாங்�ம் ஜனவரி 1, 2015-ஆம் 
ஆண்டு நிதி ஆதயடாக் என்ை அறமப்ற� 
த�டாறறுவித்�து.  இந்தியடாவின் மடாறைத்திற�டான 
த�சிய குழு என்�து இ�ன் ப�டாருள் ஆகும். 
65 ஆண்டு�ள் �ழறமவடாய்ந்� திட்க் குழு 
நீக்�ப்�ட்ப் பிைகு இப்புதியக் குழு 
த�டாறறுவிக்�ப்�ட்து. பிர�மர் இக்குழுவின் 
�றலவரடா� இருப்�டார். மடாநிலங்�ளின் 
மு�ல்வர்�ள், ஒன்றிய ஆளுற�க்குட�ட் 
�குதி�ளின் மு�ல்வர்�ள் (புதுச்தசரி, 
புதுதில்லி), அந்�மடான் நிக்த�டா�ர் தீவு�ளின் 
துறண ஆளுநர் ஆகிதயடார் இக்குழுவின் 
நிரந்�ர உறுப்பினர்�ளடா� பசயல்�டுவடார்�ள்.  
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான அறமப்பு 
ரீதியின்  ப�டா்ர்ச்சியடா� கூடடுைவுக் 
கூட்டாடசிறய வளர்ப்�து இக்குழுவின் 
தநடாக்�மடாகும்.  உறுதியடான மடாநிலங்�ள் 
உறுதியடான த�சத்ற� உருவடாக்குவது 
இக்குழுவின் எண்ணமடாகும். வருமடான 
ஆ�டாரங்�ள் இல்லடா��டாலும் அரசறமப்பு 

சக்தி இல்லடா��டாலும் மடாநிலங்�ள் மத்திய 
அரறச சடார்ந்து இயங்குகின்ைன. இயறற� 
த�ரழிவு�றள சமடாளிப்��றகு கூ் மத்திய 
அரறச சடார்ந்து இருக்கின்ைன. இந்நிறலறய 
மடாறை தவண்டும் என்�து நிதி ஆதயடாக்கின் 
தநடாக்�மடாகும்.

5.4  மாநிலஙகளுககிற்நயயான �தி  
நீர் பிரச்சறன

இந்திய அரசறமப்பின் கூட்டாடசி 
முறைறய மடாநிலங்�ளுக்கிற்யிலடான நதிநீர் 
சிக்�ல்�ள் ப�ரிய அளவில் �டாதிக்கின்ைன.   
�ல்தவறு நதிநீர் சிக்�ல்�ள் நமது நடாடடில் 
�டாணப்�டுகின்ைன. �மிழ்நடாடு, �ர்நடா்�டா,  
த�ரளடா, புதுச்தசரி ஆகியறவ �டாவிரி 
பிரச்சறனயில் சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன.  
ஆண்்டாண்டு �டாலமடா� நதிநீர் பிரச்சறனயில் 
ஒடிசடா, ஆந்திரப் பிரத�சம் 
சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன. சடபலஜ ஆறு 
பிரச்சறனயில் �ஞசடாப், அரியடானடா 
சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன. த�டாவடா, மஹடாரடாஷ்டிரடா, 
�ர்நடா்�ம் ஆகியறவ ம�டா�யி ஆறறுப் 
பிரச்சறனயில் சம்�ந்�ப்�டடுள்ளன.

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�றள தீர்ப்��றகு இந்திய 
அரசியலில் கீழ்�ண்் அணுகுமுறை 
பின்�றைப்�டுகிைது.

1.  அரசறமப்பும்  மாநிலஙகளுககிற்நயயான 
�தி நீர் சிககல்களும்

அரசறமப்பின் 262 இன் உறுப்பு 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�ள் தீர்ப்��றகு வழிமுறைறய 
வழங்குகின்ைது. இவவற�யடான 
பிரச்சறன�ளில் உச்ச நீதிமன்ைத்தின் அதி�டார 
வரம்பில் இருந்து நடா்டாளுமன்ைம் விலக்கி 
றவக்�லடாம். நடா்டாளுமன்ைம் நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�ள் சம்�ந்�மடா� ஒரு சட்த்ற� 
இயறைலடாம். நதி நீர் பிரச்சறன �ல இலடசம் 
மக்�ளின் வடாழ்வடா�டாரத்ற� �டாதிக்கின்ைது. 
நீதிமன்ைங்�ள் தீர்ப்ற� வழங்கினடால் 
மக்�ளிற்தய �சப்புணர்வும் பிளவும் 
அதி�ரிக்�லடாம். ஆ�தவ சுமூ�மடான த�ச்சு 
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வடார்த்ற� மூலமடா� நதிநீர்ப் பிரச்சறன�றள 
நடாம் தீர்க்� தவண்டும் என்�து அரசறமப்பின் 
உறுப்பு 262 இன் தநடாக்�மடாகும்.

2.  மாநிலஙகளுககிற்நயயான �தி நீர் 
சிககல்கள் சட்ம் 1956

மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் 
சிக்�ல்�ள் சட்ம் 1956 நடா்டாளுமன்ைத்�டால் 
உருவடாக்�ப்�ட்து. நதி நீர்ப் பிரச்சறனறய 
தீர்ப்��றகு மத்திய அரசடாங்�ம் 
தீர்ப்�டாயங்�றள அறமக்�லடாம் என்று 
இச்சட்ம் வழிவகுக்கின்ைது. நதி நீர்ப் 
பிரச்சறன�ள் த�ச்சு வடார்த்ற��ள் மூலமடா� 
தீர்க்�ப்�் தவண்டும். த�ச்சு வடார்த்ற� 
முயறசி�ள் த�டால்வி அற்ந்�டால் 
சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ள் மத்திய 
அரசடாங்�த்ற� நடா்லடாம். மத்திய அரசடாங்�ம் 
குறிப்பிட் நதிநீர்ப் பிரச்சறனறய தீர்ப்��றகு 
ஒரு தீர்ப்�டாயத்ற� அறமக்கும்.  

உச்ச நீதிமன்ைத்தின் �றலறம நீதி�தி 
அந்� தீர்ப்�டாயத்திற�டான  �றலவறர 
நியமிப்�டார்.   ஆரம்�த்தில் தீர்ப்�டாயம் அல்லது 
நடுவர் மன்ைம் ஒதர ஒரு உறுப்பினறரத் �டான் 

ப�டாண்டிருந்�ன. பின்னர் நடுவர் மன்ைங்�ள் 
ஒன்றுக்கு தமற�ட் உறுப்பினர்�றள 
ப�றுவ�றகு சட்ம் மடாறைப்�ட்து. நடுவர் 
மன்ைத்தின் �றலவர் மறறும் உறுப்பினர்�றள 
உச்ச நீதிமன்ை �றலறம நீதி�தி, உச்ச 
நீதிமன்ை அல்லது உயர் நீதிமன்ைங்�ளின் 
நீதி�தி�ள் அல்லது ஓய்வு ப�றை நீதி�தி�றள 
நியமிப்�டார்.  நடுவர் மன்ைத்தின் தீர்ப்பு 
நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்புக்கு சமமடான�டாகும். 
நடுவர் மன்ைம் விசடாரிக்கும் நதிநீர் 
பிரச்சறனயில் தவறு எந்� நீதிமன்ைமும் 
�றலயி் முடியடாது. தமலும் நதிநீர் ஆறணயம் 
சட்ம் 1956 இன் கீழ் வரும் நதி�ளில் மீது 
நடுவர் நீதிமன்ைங்�றள அறமக்� முடியடாது.  

சுருக்�மடா� கூைதவண்டுபமன்ைடால் நமது 
நடாடடில் மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதிநீர் 
சிக்�ல்�ள் அணுகுமுறையில் இரண்டு 
�ன்றம�ள் �டாணப்�டுகின்ைன. 
த�ச்சுவடார்த்ற��ள் மூலமடா� 
இப்பிரச்சறன�றள தீர்க்� தவண்டும்.   
த�ச்சுவடார்த்ற��ள் த�டால்வியற்ந்�டால் நடுவர் 
நீதிமன்ைம் அறமத்து தீர்றவக் �டாண தவண்டும். 

பசயல்�ாடு: காவிரி �தி நீர் உறரயா்ல் 

மாணவர்:  ஐயடா, �டாவிரி நதி நீர்ப் பிரச்சறனறய விவரிக்� முடியுமடா?

ஆசிரியர்:  �டாவிரி நதி நீர் சிக்�ல் �மிழ்நடாடு, �ர்நடா்�டா, த�ரளடா, புதுச்தசரி ஆளுற�க்குட�ட் 
�குதி ஆகிய நடான்கு மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான பிரச்சறனயடாகும்.

மாணவர்:  இப்பிரச்சறனயின் வரலடாறறுப் பின்னணி என்ன?

ஆசிரியர்:  இப்பிரச்சறன நீண்் வரலடாறறுப் பின்னணி உற்ய�டாகும்.  பமடரடாஸ் மடா�டாணமும், 
றமசூர் அரசும் 1924 ஆம் ஆண்டு �டாவிரி நதி நீறர �யன்�டுத்� ஒரு ஒப்�ந்�ம் 
ற�பயழுத்திட்ன. ஐம்�து ஆண்டு�ள் �ழித்து 1974 ஆம் ஆண்டு இவபவடாப்�ந்�ம் 
�டாலடாவதியடானது.
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மாணவர்:  ஐயடா, சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ள் 1974 ஆம் ஆண்டிறகுப் பின் த�ச்சு வடார்த்ற�யில் 
ஈடு�ட்னவடா?

ஆசிரியர்:  ஆம், சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ள் �ல சுறறுப் த�ச்சு வடார்த்ற��றள ந்த்தின. ஆனடால், 
எந்ந ஒரு தீர்வும் எட்ப்�்வில்றல. நடாம் ஏற�னதவ �டித்�து த�டால நதி நீர் சிக்�ல்�ள் 
சட்ம் 1956 இன் �டி �டாவிரி நதி நீர் நடுவர் மன்ைம் 1991 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசடால் 
அறமக்�ப்�ட்து.

மாணவர்: நடுவர் மன்ைம் தீர்ப்ற� வழங்கிவிட்�டா? தீர்ப்பின் முக்கிய �ன்றம�ள் என்ன?

ஆசிரியர்:  நடுவர் மன்ைம் தீர்ப்ற� 2007-ஆம் ஆண்டு வழங்கிவிட்து. மடா�ந்த�டாரும் �ர்நடா்�ம் 
பிலிகுண்டுலு என்ை எல்றல �குதியில் �மிழ்நடாடடிறகு குறிப்பிட் அளவு நீறர வழங்� 
தவண்டும். �டாவிரி நதியில் இருந்து சம்�ந்�ப்�ட் மடாநிலங்�ளுக்கு �ண்ணீறர 
குறிப்பிட் அளவில் நடுவர் மன்ைம் �ங்கீடு பசய்�து. மறழ இல்லடா வரு்ங்�ளில், 
துன்�க் �டாலங்�ளில் எவவடாறு நீர் �ங்கீடு இருக்� தவண்டும் என்�ற�யும் நடுவர் 
மன்ைம் �னது தீர்ப்பில் விவரித்துள்ளது.

மாணவர்:  �டாவிரி தமலடாண்றம வடாரியம் என்ைடால் என்ன?

ஆசிரியர்:  �டாவிரி நடுவர் மன்ைம் �னது தீர்ப்ற� அமல்�டுத்துவ�றகு �டாவிரி தமலடாண்றம 
வடாரியத்ற� உருவடாக்� தவண்டும் என்று கூறியது.

மாணவர்:  �டாவிரி தமலடாண்றம வடாரியம் அறமக்�ப்�டடுள்ள�டா?

ஆசிரியர்:  �ல ஆண்டு�ள் வழக்கு ந்ந்� பிைகு உச்ச நீதிமன்ைம் �னது இறுதி தீர்ப்ற� 
பவளியிடடுள்ளது. �டாவிரி தமலடாண்றம ஆறணயமும் �டாவிரி நீர் ஒழுங்கு�டுத்தும் 
குழுவும் உருவடாக்�ப்�டடுள்ளது. உச்ச நீதிமன்ைத் தீர்ப்பின் �டி �மிழ்நடாடு  
177.25 டி.எம்.சி �ண்ணீறர �ர்நடா்�த்தி்மிருந்து எல்றலப் �குதியில் ப�றும். பமடாத்� 
�டாவிரி நீரில் �மிழ்நடாடு 404.25 டி.எம்.சி, �ர்நடா்�ம் 284.25 டி.எம்.சி, த�ரளடா 30 டி.எம்.சி, 
புதுச்தசரி 7 டி.எம்.சி என்று உச்ச நீதிமன்ைம் நீர்ப் �ங்கீடு பசய்துள்ளது.

5.5  இந்தியக கூட்ாடசியில் 
பிரச்சறனகளும் நதைறைகளும்

கூட்டாடசி முறையில் �டாணப்�டும் 
�ல்தவறு சிக்�ல்�ள் மத்திய-மடாநில 
உைவு�றள �டாதிக்கின்ைன.

ஆளு�ரின் நியமனம் மறறும் �ணி

மத்திய அரசடாங்�த்தின் மு�வரடா� 
ஆளுநர் மடாநிலத்தில் பசயல்�டுவற� மடாநில 

அறிஞர் அணணா, 
மாநில உரிறமகளின் 

�ாதுகாலர்

அரசடாங்�ங்�ள் எதிர்க்கின்ைன. ரடாஜமன்னடார் 
குழு மடாநில ஆளுநர்�ள் கூட்டாடசி முறைக்கு 
எதிரடா� இருப்��டா� விமர்சித்�து.   �மிழ�த்தின் 
முன்னடாள் மு�ல்வர் அண்ணடாதுறர அவர்�ள் 
�டாலத்தில் இருந்து ஆளுநர்�ளின் 
அதி�டாரங்�றள குறைக்� தவண்டும் என்ை 
�ருத்து வலியுறுத்�ப்�டடு வந்�து.

மடாநில �டசி அரசியலில் தீவிரமடா� 
இயங்கும் �றலவர்�றள மடாநில ஆளுநரடா� 
நியமிக்� கூ்டாது என கூறுகின்ைன.   
ஆளுநர்�ளின் நியமனத்தில் மடாநில  
அரசடாங்�ங்�றளயும் �லந்�டாதலடாசிக்�ப்�் 
தவண்டும் என்று மடாநில �டசி�ள் 
வலியுறுத்துகின்ைன. இந்தியடாவின்  
முன்தனறைத்திறகு �டாடு�ட ,் மி�ச்சிைந்� 
அறிஞர்�றள, தசறவயடாளர்�றள, ஆளுநர்�ளடா� 
நியமிக்� தவண்டுபமன த�டாரப்�டுகிைது.
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எதிர்க்�டசி�ள் ஆளும் மடாநிலங்�ளில் 
ஆளுநர்�ளின் பசயல்�டாடு�ள் அதிருப்திறய 
உருவடாக்கியுள்ளன. மடாநிலங்�ளில் ஆளும் 
�டசி உற்ந்து த�டானடாதலடா,  அல்லது ப�டாங்கு 
சட்மன்ைம் உருவடானடாதலடா ஆளுநர்�ளின் 
முடிவு�ள் சர்ச்றச�றள உருவடாக்குகின்ைன.

கல்வி
ஆரம்� �டாலத்தில் �ல்வி இரண்்டாவது 

�டடியலடான மடாநிலப் �டடியலில் �டான் 
இ்ம்ப�றறிருந்�து. 1976ஆம் ஆண்டு 
நடா்டாளுமன்ைம் 42 வது அரசியல் சடாசன 
திருத்�ச்சட்த்தின் மூலம் �ல்விறய மூன்ைடாவது 
�டடியலடான ப�டாதுப் �டடியலுக்கு மடாறறியது. 
மடாநில அரசு�ளின் �னிப்�ட் அதி�டாரம் மத்திய 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ளுக்கு ப�டாதுவடான�டா� 
மடாறைப்�ட்து. ப�டாதுப் �டடியலில் �றத�டாது 
�ல்வி இருப்��டால் மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு இற்தய முரண்�டாடு�ள் 
த�டான்றினடால் மத்திய அரசின் அதி�டாரதம 
பசல்லு�டி ஆகும். ஆ�தவ �மிழ்நடாடு உள்ளிட் 
�ல மடாநிலங்�ள் �ல்விறய மீண்டும் மடாநிலப் 
�டடியலுக்கு மடாறை தவண்டும் என கூறுகின்ைன.

மாநில சட் முன்ைறரவுகறள 
குடியரசுத்தைறலைரின் கைனத்திறகு நதைககி 
றைத்தைல்.

மடாநிலங்�ள் நிறைதவறறும் சட் 
முன்வறரவு�றள ஆளுநர்�ள் 

பசயல்�ாடு 

மடாநில அரசியலில் ஆளுநர்�ளின் 
�ங்ற� �றறி ஒரு திட் அறிக்ற�த் �யடார் 
பசய்யவும்.
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ஆளு�ர் நியமனம்

உறுப்பு 356

சட் முன்ைறரவுகள் நதைககிறைப்பு

அறனத்து இந்தியப் �ணிகள்

குடியரசுத்�றலவரின் �வனத்திறகு ப�டாண்டு 
பசல்லலடாம். மடாநிலத்தின் நிதி சட் 
முன்வறரவு�றள ஆளுநர்�ள் த�க்கி 
றவத்�டால் குடியரசுத்�றலவர் அறவ�றள 
நிரடா�ரிக்�லடாம் அல்லது அறவ�ளுக்கு �னது 
இறசறவத் ப�ரிவித்�து அறவ�றள 
சட்மடாக்�லடாம். மடாநிலத்தின் சடா�டாரண சட் 
முன்வறரவு�ள் ஆளுநர்�ளடால் த�க்கி 
றவக்�ப்�ட்டால் குடியரசுத்�றலவர் அந்� 
முன்வறரவு�றள திரும்�வும்  விவடாதிக்குமடாறு 
மடாநில சட்மன்ைத்திறத� அனுப்பி 
றவக்�லடாம்.

மறு�ரிசீலறன பசய்து மீண்டும் அந்� 
முன்வறரவு�றள மடாநில சட்மன்ைம்  
அனுப்பினடாலும் குடியரசுத்�றலவர் 
முன்வறரறவ நிரடா�ரிக்�லடாம். நமது நடாடடின் 
ஒறறுறமறய �டாப்��ற�டா� அரசறமப்பு இவ 
வழிமுறை�றள உருவடாக்கியுள்ளது.  

ஆனடால் �ல மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
இவவழிமுறை மீது அதிருப்தி 
ப�ரிவித்துள்ளன. அரசியல் �டாரணத்திற�டா� 
ஆளுநர்�ள் இப்பிரிறவ �வைடா� 
�யன்�டுத்துவ�டா� குறைம் சுமத்துகின்ைன.   
எதிர்க்�டசி�ள் ஆளும் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு எதிரடா� ஆளுநர்�ள் 
இவவிவ�டாரத்ற� �யன்�டுத்துவ�டா�க் 
கூறுகின்ைனர்.

உறுப்பு 356 தைை்றாக �யன்�டுத்தைப் �ட்ால்

அரசறமப்பின் 18-வது �குதியில் 356 
உறுப்பு ஒரு மடாநிலத்தில் அரசறமப்பு ஆடசி 
முறை சீர்குறலந்து விட்டால் 
குடியரசுத்�றலவர் அவசர �டாலத்ற� அமல் 
�டுத்�லடாம் என்று கூறுகின்ைது. ஆளுநரின் 
அறிக்ற�யின் அடிப்�ற்யிதலடா அல்லது 
ஆளுநரின் அறிக்ற� இல்லடாமதலடா 
குடியரசுத்�றலவர் உறுப்பு 356-ஐ 
அமல்�டுத்�லடாம்.  நமது நடாடடின் 
ஒறறுறமறய �டாது�டாப்��ற�டா� இப்பிரிறவ 
அரசறமப்பு உருவடாக்கியுள்ளது.
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எதிர்க்�டசி�ள் ஆளும் �ல்தவறு 
மடாநிலங்�ள் உறுப்பு 356  
மத்திய அரசடாங்�த்தினடால் �வைடா� 
� ய ன் � டு த் � ப் � டு கி ை து  என்று 
விமர்சித்துள்ளனர்.

மத்திய அரசடாங்�ம் மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு எதிரடா� இவவுறுப்ற� 
�வைடா� �யன்�டுத்தியுள்ள�டா� �ல 
மடாநிலங்�ள் ப�ரிவித்துள்ளன. �டசி அரசியல் 
�டாரணங்�ளுக்�டா� இவவுறுப்பு �வைடா� 
�யன்�டுத்�ப்�டடுள்ளது. ஆ�தவ �ல மடாநில 
�டசி�ள் அரசறமப்பின் உறுப்பு 356-ஐ அ�றை 
தவண்டும் என த�டாருகின்ைன. 

அறனத்து இந்தியப் �ணிகள்

அரசறமப்பின் உறுப்பு 312 வழியடா� 
அறனத்து இந்தியப் �ணி�ள் 
உருவடாக்�ப்�டுகின்ைன. இப்�ணி�ளின் 
அதி�டாரி�ள் மத்திய அரசடாங்�த்தினடால் த�ர்வு 
பசய்யப்�டுகின்ைனர். மடாநிலங்�ளுக்கு மத்திய 
அரசினடால் இவவதி�டாரி�ள் அனுப்பி 
றவக்�ப்�டுகின்ைனர். மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
அறனத்து இந்தியப் �ணி அதி�டாரி�றள 
இ்மடாறைம் பசய்யலடாம். ஆனடால் மத்திய 
அரசடாங்�ம் மடடுதம அறனத்து இந்தியப் 
�ணி அதி�டாரி�றள ��வியில் இருந்து நீக்� 
முடியும். ஆ�தவ இவவதி�டாரி�ள் மத்திய 
அரசின் �டடுப்�டாடடில் உள்ளனர். மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளின் மீது மத்திய அரசு 
இவவதி�டாரி�ள் மூலம்  ஆதிக்�ம் 
பசலுத்துவ�டா� குறைம் சடாட்ப்�டுகிைது. 
�மிழ்நடாடு அரசடாங்�ம் அறமத்� 
இரடாஜமன்னடார்  குழு அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�றள அ�றை தவண்டும் என 
�ரிந்துறரத்�து.

மத்திய மடாநில உைவு�றள �றறி இது 
வறரயில் �ல்தவறு குழுக்�ள் �ரிந்துறர�றள 
வழங்கியுள்ளன.

5.5.1 நிர்ைாகச் சீர்திருத்தைஙகள் குழு

நமது நடாடடின் நிர்வடா�ச் 
சீர்திருத்�ங்�ளுக்�டா� இரண்டு நிர்வடா�ச் 

சீர்திருத்�க் குழுக்�ள் அறமக்�ப்�டடுள்ளன. 
மு�ல் நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழு 1966-ஆம் 
ஆண்டு பமடாரடார்ஜி த�சடாய் �றலறமயிலும் 
பின்னர் த�.அனுமந்ற�யடா �றலறமயிலும் 
உருவடாக்�ப்�ட்து. இக்குழு 20 அறிக்ற��றள 
வழங்கியது. அறவ�ளில் ஒரு அறிக்ற� 
மத்திய மடாநில உைவு�றள �றறி 
�ரிந்துறர�றள வழங்கியது.

இரண்்டாவது நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�ங்�ள் 
குழு 2005ஆம் ஆண்டு அறமக்�ப்�ட்து. 
ஆரம்�த்தில் வீரப்� பமடாய்லி பின்னர் 
வி. இரடாமச்சந்திரனும் �றலவர்�ளடா� 
இருந்�னர்.

 

5.5.2 இராஜமன்னார் குழு

�மிழ்நடாடு அரசடாங்�ம் நமது  
அரசறமப்பின் மத்திய மடாநில உைவு�றள 
ஆய்வு பசய்து �ரிந்துறர�ள்  வழங்குவ�றகு 
இரடாஜமன்னடார் குழுறவ அறமத்�து.   
பசன்றன உயர் நீதிமன்ைத்தின் முன்னடாள் 
�றலறம நீதி�தி பி.வி இரடாஜமன்னடார், 
பசன்றன �ல்�றலக் �ழ�த்தின் 
துறணதவந்�ர் முறனவர் ஏ. இலடசுமண 
சுவடாமி, ஆந்திர உயர் நீதிமன்ைத்தின் 
முன்னடாள் �றலறம நீதி�தி முறனவர் 
பி சந்திர பரடடி ஆகிதயடார் இக்குழுவில் 
இருந்�னர். �ங்�ளது �ரிந்துறர�றள இக்குழு 
அரசடாங்�த்திறகு 1971 ஆம் ஆண்டு 

5. பைஙக் பசல்றலயா குழு

4. புன்ச்சி குழு

3. சர்ககாரிய குழு

2. இராஜாமன்னார் குழு

1. நிர்ைாகச் சீர்திருத்தைஙகள் குழு
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வழங்கியது. மடாநில சுயடாடசி வரலடாறறில் 
மி�வும் முக்கிய றமல்�ல்லடா� இக்குழுவின் 
அறிக்ற� உள்ளது.

இககுழுவின் முககிய �ரிந்துறரகள் 
கீழககண்றைகள் ஆகும்.

1.  அரசறமப்பின் 263 உறுப்பு  
உ்னடியடா� அமல் �டுத்�ப்�்  
தவண்டும். மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான 
குழு உருவடாக்�ப்�் தவண்டும்.   
இக்குழுவின் �றலவரடா� பிர�மர் �ணிபுரிய 
தவண்டும். மடாநில மு�ல்வர்�ள் அல்லது 
அவர்�ளடால் நியமிக்�ப்�ட்வர்�ள்  
உறுப்பினர்�ளடா� �ணியடாறை தவண்டும்.   
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுவி்ம் 
அதி� அதி�டாரங்�ள் இருக்�தவண்டும். 
மத்திய அரசடாங்�த்தின் முக்கிய 
முடிவு�றளயும்,  நடா்டாளுமன்ைத்தின் 
சட்ங்�றளயும் இக்குழுவில் ஆதலடாசிக்� 
தவண்டும்.   த�சத்தின் �டாது�டாப்பு, 
பவளியுைவு ஆகிய இரண்டு அதி�டாரங்�ள் 
�விர, இ�ர எல்லடா அதி�டாரங்�றளயும், 
�யன்�டுத்தும் முன் மத்திய அரசு 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுறவ 
ஆதலடாசிக்� தவண்டும்.

2.  அரசறமப்பின் உறுப்பு�ள் 256, 257, 339(2) 
ஆகியறவ�றள நீக்� தவண்டும். இந்� 
உறுப்பு�ள் மடாநில உரிறம�றள 
�டாதிப்��டால் அறவ�றள நீக்கி மடாநில 
உரிறம�றள வலுப்�டுத்� தவண்டும் என 
இரடாஜமன்னடார் குழு �ரிந்துறரத்�து.

3.  மூன்று �டடியல்�ளில் இல்லடா� இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் மத்திய அரசி்மிருந்து மடாநில 
அரசு�ளுக்கு மடாறைப்�் தவண்டும்.   வரி 
விதிக்கும் அதி�டாரமும் மடாநில அரசு�ளுக்கு 
மடாறைப்�் தவண்டும்.

4.  அரசறமப்பின் XVIII �குதியில் உள்ள 
உறுப்பு 356 மத்திய அரசடால் �வனமடா� 
�யன்�டுத்�ப்�் தவண்டும். மடாநிலத்தில் 
அரசியல் சடாசன அறமப்பு முறறிலும் 
சீர்குறலந்�டால் மடடுதம, �ற்சி ஆயு�மடா� 
மத்திய அரசு இவவுறுப்ற� �யன்�டுத்� 
தவண்டும். சடா�டாரண சட் ஒழுங்கு 

பிரச்சறன�ளுக்கு இவவுறுப்ற� 
மடாநிலங்�ளில் மத்திய அரசு 
�யன்�டுத்�க்கூ்டாது.

5.  இரடாஜமன்னடார் குழு அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�ளில் ப�ரிய அளவில் மடாறைங்�றள 
�ரிந்துறரத்�து. மத்திய அரசுக்கு சடா��மடான,  
மடாநில அரசு�ளுக்கு எதிரடான அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�ள் த�றவயில்றல. 
கூட்டாடசி முறைக்கு எதிரடா� இருப்��டால் 
இந்திய ஆடசிப் �ணி (ஐ.ஏ.எஸ்)  உள்ளிட் 
அறனத்து இந்தியப் �ணி�றள 
அரசறமப்பிலிருந்து நீக்குவ�றகு 
இரடாஜமன்னடார் குழு �ரிந்துறரத்�து.

6.  நிதி ஆ�டாரங்�றள மத்திய அரசடாங்�த்தி்ம் 
இருந்து மடாநில அரசடாங்�த்திறகு அதி� 
அளவில் மடாறறித்�ரதவண்டும் என இக்குழு 
கூறியது. மடாநிலங்�ளின் நிதி சக்திறய 
அதி�ரிப்��றகு ப�டாழில் நிறுவனங்�ள் வரி, 
ஏறறுமதி வரி, சுங்� வரி த�டான்ைவறறை 
மத்திய அரசடாங்�த்தி்ம் இருந்து 
மடாநிலங்�ளுக்கு மடாறை தவண்டும். நிதி 
ஆறைல் �டான் மடாநில உரிறம�ளின் 
அச்சடாணி என்று இக்குழு �ருதியது. ஆ�தவ 
அரசறமப்பின் ஏழடாவது அட்வறணயில் 
திருத்�ங்�ள் ப�ரிய அளவில் பசய்ய 
தவண்டும். மத்தியப் �டடியல், ப�டாதுப் 
�டடியல் ஆகியவறறிலிருந்து மடாநிலப் 
�டடியலுக்கு அதி� அதி�டாரங்�றள மடாறை 
தவண்டும். நிதிக் குழு ஒரு நிரந்�ர, �டாகு�டாடு 
இல்லடா� அறமப்�டா� மடாை தவண்டும் என 
இரடாஜமன்னடார் குழு �ரிந்துறரத்�து.

5.5.3 சர்ககாரியா குழு

மத்திய அரசடாங்�ம் 1983 
ஆம் ஆண்டு நீதியரசர் 
ஆர்.எஸ். சர்க்�டாரியடா 
�றலறமயில் ஒரு குழுறவ 
உ ரு வ டா க் கி ய து . 
இக்குழுவில் பி. சிவரடாமன்,  
முறனவர் ஆர்.எஸ்.எஸ்.

பசன் ஆகிய நிபுணர்�ளும் உறுப்பினர்�ளடா� 
இருந்�னர். இக்குழு 247 �ரிந்துறர�றள 

முறனைர் ஆர்.எஸ்.  
சர்ககாரியா
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உள்ள்க்கிய ஒரு விரிவடான அறிக்ற�றய 
ஐந்து வரு்ங்�ள் �ழித்து மத்திய அரசிறகு 
சமர்ப்பித்�து.

1.  மாநிலஙகளுககிற்நயயான குழு: 
அரசறமப்பின் உறுப்பு 263(பி) மறறும் (சி) 
�ணி�றள பசய்யும் அதி�டாரம் இக்குழுவி்ம் 
வழங்�ப்�் தவண்டும். மடாநிலங்�ளின் 
ப�டாதுவடான நலன் �ருதி 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழு 
�ரிந்துறர�றள வழங்� தவண்டும். ஆனடால் 
அரசறமப்பின் உறுப்பு 263 (அ)-யின் அதி�டாரம் 
இக்குழுவிறகு வழங்�ப்�்க்கூ்டாது. அ�டாவது 
மடாநிலங்�ள் இற்யில் எழும் சிக்�ல்�ளில் 
�றலயிடும் அதி�டாரம் 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுவிறகு 
வழங்�க் கூ்டாது. தமலும் ஒரு நிரந்�ர, 
சுயடாடசி ப�றை பசயல�த்ற� 
மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான குழுவிறகு 
உருவடாக்கித் �ர தவண்டும்.

2.  அரசறமப்பின் உறுப்பு 356  
இந்� உறுப்பு மி�வும் �வனமடா�, மி�வும் 
குறைவடா�தவ �யன்�டுத்�ப்�் தவண்டும். 
�ற்சி ஆயு�மடா� இவவுறுப்பு 
�யன்�டுத்�ப்�் தவண்டும். ஒரு மடாநிலத்தில் 
அரசறமப்பு ஆடசி முறை முறறிலும் 
சீர்குறலந்�டால் மடடுதம இவவுறுப்ற� 
�யன்�டுத்� தவண்டும். உறுப்பு 356 
அமல்�டுத்துவ�றகு முன் எல்லடா மடாறறு 
உத்தி�றளயும் �யன்�டுத்� தவண்டும்.

3.  ஆளு�ர்: ஆளுநர் ��விறய ரத்து பசய்ய 
தவண்டும். ஆளுநறர நியமிக்கும் முன் 
சம்�ந்�ப்�ட் மடாநில அரறச 
�லந்�டாதலடாசிக்� தவண்டும் என்ை சில 
அரசியல் �டசி�ளின் �ருத்துக்�றள 
சர்க்�டாரியடா குழு நிரடா�ரித்�து.  கூட்டாடசி 
முறை நன்கு பசயல்�டுவ�றகு அரசியல் 
�றலவர்�றள ஆளுநர்�ளடா� நியமிக்�க் 
கூ்டாது என்று இக்குழு �ரிந்துறரத்�து. 
இந்தியடாவின் முன்தனறைத்துக்கு �டாடு�ட் 
ப�ருறம மிக்� இந்தியக் குடிம�ன்�றள 
ஆளுநர்�ளடா� நியமிக்� தவண்டும். 
பவவதவறு �டசி�ள் மத்தியிலும் 

மடாநிலத்திலும் ஆடசியில் இருக்கும் 
ப�டாழுது, மத்தியில் ஆளும் �டசியின் 
�றலவர்�றள மடாநிலத்தின் ஆளுநரடா� 
நியமிக்�க்கூ்டாது. 

4.  பமாழி: மும்பமடாழிக்ப�டாள்ற�றய 
�ண்டிப்�டா� அமல்�டுத்� தவண்டும் என்று 
சர்க்�டாரிய குழு �ரிந்துறரத்�து.  
மும்பமடாழிக் ப�டாள்ற� த�சிய 
ஒறறுறமறய வளர்க்கும் என்று இக்குழு 
கூறியது.

5.5.4 புன்ச்சி குழு 

மத்திய அரசடாங்�ம் 2007ஆம் ஆண்டு 
உச்ச நீதிமன்ைத்தின் முன்னடால் �றலறம 
நீதி�தி ம�ன் தமடா�ன் புன்ச்சி �றலறமயில் 
ஒரு புதிய குழுறவ அறமத்�து. இக்குழுவில் 
மூன்று நிபுணர்�ளும் ஒரு பசயலரும் 
இருந்�டார். இக்குழு 2010 ஆம் ஆண்டு �னது 
�ரிந்துறர�றள மத்திய அரசுக்கு வழங்கியது.

மடாநில ஆளுநர்�ள் குறிப்பிட் 
��விக்�டாலத்திறகு நியமிக்�ப்�்தவண்டும். 
குடியரசுத்�றலவறர ��வி நீக்�ம் பசய்யும் 
முறை த�டால மடாநில ஆளுநர்�ளும் 
நடா்டாளுமன்ைத்தில் ��வி நீக்� தீர்மடானம் 
மூலம் மடடுதம ��வியில் இருந்து நீக்�ப்�் 
தவண்டும். ஒரு மடாநிலத்தில் கிளர்ச்சியில் 
�டாதிக்�ப்�ட் மடாவட்ங்�ள் அல்லது 
�குதி�ளில் மடடுதம குடியரசுத்�றலவர் 
ஆடசிறய அமல்�டுத்�லடாம். மடாநிலம் 
முழுவதும் குடியரசுத்�றலவர் ஆடசிறய 
அமல்�டுத்� தவண்டிய அவசியமில்றல. 

நீதியரசர் மதைன் நமாகன் 
புன்ச்சி
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இ�ற�டா� அரசறமப்பின் உறுப்பு�ள் 355, 356 
ஆகியவறறில் மடாறைம் பசய்ய தவண்டும். ம�க் 
�லவரங்�ளடால் �டாதிக்�ப்�ட் �குதி�ளில் 
மடாநில அரசடாங்�த்தின் ஒப்பு�ல் ப�ைடாமதல 
மத்திய அரசு �னது �டாவல் �ற்�றள அனுப்பி 
அறமதிறய நிறலநடாட்லடாம்.

  எஸ்.ஆர். ப�ாம்றம ைழககு உச்ச நீதிமன்்ற தீர்ப்பு

தசடாமப்� ரடாயப்� ப�டாம்றம (6 ஜூன் 1924 மு�ல்  
10 அக்த்டா�ர் 2007 வறர) �ர்நடா்� மடாநிலத்தின் 
�திதனடாரடாவது மு�ல்வரடா� �ணியடாறறினடார். ஐக்கிய 
முன்னணி அரசடாங்�த்தில் 1996 மு�ல் 1998 வறர 
மனி�வள முன்தனறை அறமச்சரடா�வும் இருந்�டார். 
எச்.டி.த�வ�வு்டா, ஐ.த�.குஜரடால் ஆகிய இரண்டு 
பிர�மர்�ளின் அறமச்சரறவயில் அவர் 
�ணியடாறறியுள்ளடார். 

எஸ் .ஆர் .ப�டாம்றம அவர்�ள் மு�ல்வரடா� இருந்� �ர்நடா்� அரசடாங்�ம் மத்திய அரசடால் 
��வி நீக்�ம் பசய்யப்�ட்து. இ�றன எதிர்த்து மு�ல்வர் எஸ்ஆர் ப�டாம்றம உச்ச நீதிமன்ைத்தில் 
வழக்குத் ப�டா்ர்ந்�டார். உச்ச நீதிமன்ைம் இவவழக்கில் 1994 ஆம் ஆண்டு பு�ழ்ப�றை ப�டாம்றம 
வழக்குத் தீர்ப்ற� வழங்கியது. மத்திய மடாநில உைவு�ளில்,  மடாநில உரிறம�றள �டாப்�தில் 
ப�டாம்றம வழக்குத் தீர்ப்பு மி� முக்கிய திருப்புமுறனயடா� �ரு�ப்�டுகிைது.

மத்திய அரசடாங்�ம் �ன்னிச்றசயடான முறையில், அரசறமப்பிறகு எதிரடா� மடாநில 
அரசடாங்�ங்�றள ��வி நீக்�ம் பசய்யக்கூ்டாது என்�து இத்தீர்ப்பின் றமயக் �ருத்�டாகும்.   
அரசியலறமப்பின் 356 -வது உறுப்ற� �வனத்து்ன், �ற்சி ஆயு�மடா� மத்திய அரசடாங்�ம் 
�யன்�டுத்� தவண்டும். அரசியல் சடாசன ஆடசி சீரழிந்�டால் மடடுதம இவவுறுப்ற� மத்திய அரசு 
�யன்�டுத்� தவண்டும். எடுத்துக்�டாட்டா� சட்ப்த�ரறவ த�ர்�லுக்கு பின் எந்� ஒரு �டசிக்கும் 
கூட்ணிக்கும் ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு கிற்க்�வில்றல. மத்திய அரசடாங்�த்தின் �ட்றள�றள 
மடாநில அரசடாங்�ம் மதிக்�வில்றல த�டான்ை �டாரணங்�ளுக்கு  மடாநில அரசடாங்�த்ற� மத்திய 
அரசு ��வி நீக்�ம் பசய்யலடாம்.

சடா�டாரண �டாரணங்�ளுக்�டா� மத்திய அரசு 356-வது உறுப்ற� �யன்�டுத்�க்கூ்டாது. 
எடுத்துக்�டாட்டா� மடாநிலத்தில் சட்ம் ஒழுங்கு சரியில்றல.   நடா்டாளுமன்ைத் த�ர்�லில் 
மடாநிலத்தில் ஆளும் �டசி த�டாறறுவிட்து.

மடாநிலத்தில் அரசியல் சடாசன ஆடசிமுறை சீரழிந்து விட்து  என்ை ஆளுநரின் அறிக்ற� 
நடா்டாளுமன்ைத்தில் சமர்ப்பிக்�ப்�் தவண்டும்.  மடாநிலத்தில் நிலவும் அசடா�டாரணமடான 
சூழ்நிறலறய ஆளுநரின் அறிக்ற� ப�ளிவடா� விவரிக்� தவண்டும்.  மடாநிலத்தின் சட்ப்த�ரறவ 
�றலக்�ப்�டுவ�றகு முன் குடியரசுத்�றலவர் ஆடசிக்கு நடா்டாளுமன்ைத்தின் இரு அறவ�ளிலும் 
ஒப்பு�ல் வழங்�ப்�டடு இருக்� தவண்டும்.

நிகழ 
ஆய்வு

பசயல்�ாடு 

“முன்தனறைத்திற�டா� ப�ரிய மடாநிலங்�றள 
உற்த்து சிறிய மடாநிலங்�றள உருவடாக்� 
தவண்டும்” என்ை �றலப்பில் வகுப்பில் குழு 
விவடா�த்ற� ந்த்� தவண்டும்.
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5.5.5 பைஙக்பசல்றலயா குழு

பிர�மர் அ்ல் பி�டாரி 
வடாஜ�டாய் �றலறமயிலடான 
த�சிய மக்�ளடாடசிக் 
கூட்ணி அரசடாங்�ம் 2000-
ஆம் ஆண்டு நீதியரசர் 
ந டா ர டா ய ண ர டா வ  
ப வ ங் � ் ப ச ல் ற ல ய டா  
�றலறமயில் ஒரு குழுறவ 

அறமத்�து. இந்� அரசறமப்பு மதிப்�டாய்வு த�சிய 
குழு (NCRWC) அரசறமப்பில் �ல சீர்திருத்�ங்�ள் 
ப�டாண்டுவரப்�் தவண்டும் எனக் கூறியது.

அருஞபசாறப�ாருள் 

 �கூட்ாடசி: அரசறமப்பு வழியடா� மத்திய 
மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய அதி�டாரப் 
�கிர்றவ வழங்கி இருக்கும் அரசியல் 
முறைக்கு கூட்டாடசி என்று ப�யரடாகும்.

 �நெகிழா அரசமமப்பு: அரசியல் சடாசனத்தில் 
திருத்�ங்�ள் ஏற�டுத்துவ�றகு சிைப்பு 
அரசியல் சடாசன திருத்� முறை அல்லது  
அறுதிப் ப�ரும்�டான்றம ஆ�ரவு 
முறையுள்ள அறமப்பிறகு பநகிழடா 
அரசறமப்பு என்�து ப�யரடாகும்.  
அரசறமப்ற� எளிதில், சடா�டாரண 
சட்ங்�ள் மூலம் மடாறை முடியடாது.

 �நெகிழும் அரசமமப்பு: சடா�டாரண 
சட்ங்�ள் மூலமடா� ஒரு அரசறமப்ற� 
திருத்� முடியும் என்ைடால் அ�றகு பநகிழும் 
அரசறமப்பு என்�து ப�யரடாகும்.

நீதிமன்ைம் உறுப்பு 356 கீழ் மடாநில அரறச மத்திய அரசடாங்�ம் ��வி நீக்�ம் பசய்�து சரியடா,  
�வைடா என ஆரடாயும் அதி�டாரத்ற� ப�றறு இருக்கின்ைது. உறுப்பு 356 �வைடா� மத்திய அரசடால் 
�யன்�டுத்�ப்�ட்டால் உச்ச நீதிமன்ைம் நீதி சீரடாய்வு அதி�டாரத்ற� �யன்�டுத்தும். ��வி நீக்�ம் 
அரசறமப்பிறகு எதிரடா� இருந்�டால் உச்ச நீதிமன்ைம் ��வி நீக்�ப்�ட் மடாநில அரசடாங்�த்ற� 
மீண்டும் ��வியில் அமர்த்தும்.

ப�டாம்றம வழக்கு உச்ச நீதிமன்ைத் தீர்ப்பு வந்� பிைகு மத்திய அரசின் �ன்னிச்றசயடான 
��வி நீக்� ந்வடிக்ற�யில் இருந்து மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் �டாது�டாக்�ப்�டடுள்ளன.

அண்ணல் அம்த�த்�ர் அரசறமப்பின் உறுப்பு 356-றய (த�றவயறை வடார்த்ற�) என்று 
வர்ணித்�டார். மக்�ளடால் த�ர்ந்ப�டுக்�ப்�ட் அரசடாங்�ங்�ளுக்கு எதிரடா� இவவுறுப்பு 
உள்ளற� அவர் �சப்பு்ன் ஏறறுக்ப�டாண்்டார்.

எம்.என். ராவ் 
பைஙக்பசல்றலயா

 �அதிகாரப் பகிர்வு: கூட்டாடசி முறையின் 
முக்கியமடான �ன்றம அதி�டாரப் �கிர்வு 
ஆகும்.  அதி�டாரங்�ள் மத்திய மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கிற்தய அரசறமப்பின் 
வழியடா� �கிர்ந்�ளிக்�ப்�டடுள்ளன.

 �கூடடுறவுக் கூட்ாடசி: கிரடான்வில் 
ஆஸ்டின் என்ை பு�ழ்ப�றை அரசறமப்பு 
அறிஞர் இந்தியக் கூட்டாடசிறய 
கூடடுைவுக் கூட்டாடசி என வர்ணித்�டார். 
மத்திய மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்தய 
கூடடுைவு �டாணப்�டுகின்ைது.

   ஒன்றியப் படடியல: அரசறமப்பின் 
ஏழடாவது அட்வறணயில் உள்ள 
மு�லடாவது �டடியல் ஒன்றிய (யூனியன்) 
�டடியல் என்று அறழக்�ப்�டுகிைது. 
மத்திய அரசடாங்� அதி�டாரங்�ள் 
இப்�டடியலில் உள்ளன. 

 �மாநி்ப் படடியல: இரண்்டாவது �டடியிலில் 
அரசறமப்பின் ஏழடாவது அட்வறனயில்  
மடாநில அரசுக்கு மடடும் ப�டாருந்�கூடிய 
துறை�றள ப�டாண்டுள்ளது.

 �நபாதுப் படடியல: அரசறமப்பின் ஏழடாவது 
அட்வறணயில் உள்ள மூன்ைடாவது �டடியல் 
ப�டாதுப் �டடியல் ஆகும்.  மத்திய, மடாநில 
அரசடாங்�ங்�ளுக்கு ப�டாதுவடா� உள்ள 
அதி�டாரங்�ள் இப்�டடியலில் இ்ம் 
ப�றறுள்ளன.  மத்திய, மடாநில அரசு�ள்  
இற்தய ப�டாதுப்�டடியலில் உள்ள 
அதி�டாரத்தில் முரண்�டாடு�ள் ஏற�ட்டால் 
மத்திய அரசடாங்�த்தின் அதி�டாரதம பசல்லும்.
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மதிப்பிடுதைல்

 �இதரப் படடியல: அரசறமப்பின் ஏழடாவது 
அட்வறணயில் உள்ள மூன்று 
�டடியல்�ளில் இ்ம் ப�ைடா� அதி�டாரம் 
இ�ர அதி�டாரமடா�க் �ரு�ப்�டும். இ�ர 
அதி�டாரங்�ள் மத்திய அரசடாங்�த்திறத� 
பசடாந்�மடாகும்.

 �அமனத்து இந்தியப் பணிகள்: அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�ள் அரசறமப்பின் உறுப்பு 
312 பிர�டாரம் த�டாறறுவிக்�ப்�டுகின்ைன.  
மடாநிலங்�ளறவ அறுதிப் ப�ரும்�டாண்றம 
ஆ�ரவு்ன் புதிய அறனத்து இந்தியப் 
�ணி�றள உருவடாக்�லடாம். 
மடாநிலங்�ளறவயின் �றத�டாற�ய 
உறுப்பினர்�ளில் மூன்றில் இரண்டு �ங்கு 
ப�ரும்�டான்றம அல்லது 
மடாநிலங்�ளறவயின் பமடாத்� 
உறுப்பினர்�ளில் அறுதிப்ப�ரும்�டான்றம 
ஆ�ரவு்ன் தீர்மடானம் இயறறி அறனத்து 
இந்தியப் �ணி�றள உருவடாக்�லடாம்.

 �இராஜமன்னார் குழு: �மிழ்நடாடு அரசு 
1968-ஆம் ஆண்டு மத்திய மடாநில 
உைவு�றள ஆய்வு பசய்து �ரிந்துறர 
வழங்கிய�ற�டா� இரடாஜடா மன்னடார் 
குழுறவ அறமத்�து. மடாநில உரிறம�ள் 

வரலடாறறில் இரடாஜ மன்னடார் அறிக்ற� மி� 
முக்கியமடான�டா� உள்ளது.

 �சர்க்காரிய குழு: மத்திய அரசடாங்�ம் 1983-
ஆம் ஆண்டு மத்திய மடாநில உைவு�றள 
ஆய்வ�ற�டா� சர்க்�டாரிய குழுறவ 
அறமத்�து.  

 �அரசமமப்பு மதிப்பாய்வு ததசிய குழு 
(National Commission to Review the 
Working of the Constitution[NCRWC]): 
மத்திய அரசடாங்�த்�டால் 2000-ஆம் ஆண்டு 
அரசறமப்பு மதிப்�டாய்வு த�சிய குழு 
அறமக்�ப்�ட்து. இது பவங்�்பசல்றலயடா 
குழு என்றும் அறழக்�ப்�டுகிைது.

 �ஒறமறயாடசி அரசமமப்புகள்: 
இவவற�யடான அரசறமப்பு�ளில் மத்திய 
அல்லது த�சிய அரசடாங்�ம் மடடுதம 
அரசறமப்�டால் உருவடாக்�ப்�டுகிைது.  
மடாநில அரசடாங்�ங்�றள அரசறமப்பு 
உருவடாக்�வில்றல அல்லது 
அங்கீ�ரிக்�வில்றல.

 �ெடுவர் மன்றம்: மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான 
நதி நீர்ப் பிரச்சறன�றள தீர்ப்��றகு 
உருவடாக்�ப்�டும் அறமப்பிறகு நடுவர் 
மன்ைம் அல்லது தீர்ப்�டாயம் என்�து 
ப�யரடாகும்.

I. சரியான �திறலத் நதைர்வு பசய்யவும்

1. உலகின் மு�ல் கூட்டாடசி அறமப்பு எந்� நடாடற் தசர்ந்�து?

அ) அபமரிக்� ஐக்கிய நடாடு�ள் 
ஆ) ஐக்கிய த�ரரசு (United Kingdom) 
இ) இந்தியடா 
ஈ) ஆஸ்திதரலியடா

2. இந்தியடாவில் கூட்டாடசி முறைறய மு�ன்மு�லடா� த�டாரியது எது?

அ) மவுண்டத�ட்ன் திட்ம் 
ஆ) தநரு அறிக்ற� 
இ) அறமச்சரறவக் குழு 
ஈ) இரடாஜடாஜி திட்ம்

3. ஈரறவ நடா்டாளுமன்ைம் என்�தில் எத்�றன அறவ�ள் உள்ளன?

அ) மூன்று அறவ�ள்  ஆ) ஒரு அறவ 
இ) நடான்கு அறவ�ள்  ஈ) இரண்டு அறவ�ள்
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4. கூட்டாடசி அரசறமப்பின் மி� முக்கிய �ன்றம எது?

அ) மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் 
ஆ) த�சிய அரசடாங்�ம் 
இ) அதி�டாரப் �கிர்வு 
ஈ) அரசியல் �டசி�ள்

5. மத்திய-மடாநில அரசடாங்�ங்�ள் இற்யிலடான சிக்�ல்�றள தீர்த்து றவக்கும் அறமப்பு எது?

அ) நடா்டாளுமன்ைம் 
ஆ) உச்ச நீதிமன்ைம் 
இ) உயர் நீதிமன்ைம் 
ஈ) குடியரசுத்�றலவர்

6. இந்திய கூட்டாடசி முறைறய கூடடுைவுக் கூட்டாடசி என விவரித்�வர் யடார்?

அ) கிரன்வில் ஆஸ்டின் 
ஆ) ்டாக்்ர் அம்த�த்�ர் 
இ) ஜவஹர்லடால் தநரு 
ஈ) தவர்

7. அரசறமப்பின் 262-ன் உறுப்பு எவவற�யடான சிக்�ல்�ள் சம்�ந்�ப்�ட்து?

அ) மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான நதி நீர் சிக்�ல்�ள் 
ஆ) மடாநிலங்�ளுக்கிற்தயயடான சிக்�ல்�ள் 
இ) மத்திய-மடாநில சிக்�ல்�ள் 
ஈ) சர்வத�ச சிக்�ல்�ள்

8. சரியடா� ப�டாருத்��ட் தஜடாடிறய �ண்டுபிடிக்�வும்

அ) ஒன்றியப் �டடியல் - இரண்்டாவது �டடியல் 
ஆ) மடாநிலப் �டடியல் - மு�லடாவது �டடியல் 
இ) இ�ர அதி�டாரங்�ள் �டடியல் - மு�லடாவது �டடியல் 
ஈ) ப�டாதுப் �டடியல் - மூன்ைடாவது �டடியல்

9. கீழ்�ண்்வறறைப் ப�டாருத்து�.

அ) சர்க்�டாரிய குழு - அ) �மிழ்நடாடு அரசடாங்�ம் 
ஆ) இரடாஜடாமன்னடார் குழு - ஆ) அ�டாளி�ளம் 
இ) ஆனந்த்புர் சடாஹிப் தீர்மடானம் - இ) உச்ச நீதிமன்ைம் 
ஈ) ப�டாம்றம தீர்ப்பு - ஈ) மத்திய அரசடாங்�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, ஈஆ  ஈ) அ-இ, ஆ-ஆ, இ-ஈ, ஈ-அ

10.  இந்திய ஆடசிப் �ணி (ஜ.ஏ.எஸ்) த�டான்ை அறனத்து இந்தியப் �ணி�றள நீக்குவ�றகு 
�ரிந்துறரத்� குழு எது?

அ) புன்ச்சி குழு 
ஆ) சர்க்�டாரிய குழு 
இ) பவங்�்பசல்றலயடா குழு 
ஈ) இரடாஜடாமன்னடார் குழு
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11. கீழ்க்�ண்்வறறைப் ப�டாருத்து�.

அ) மு�லடாவது நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழு - அ) வீரப்� பமௌலி 
ஆ) இரண்்டாவது நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழு - ஆ) பமடாரடார்ஜி த�சடாய் 
இ) உறுப்பு 312 - இ) | ப�டாதுப் �டடியலுக்�டான 

அதி�டாரத்ற� மடாறறும் உறுப்பு
ஈ) உறுப்பு 249 - ஈ) அறனத்து இந்தியப் �ணி�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

II. பின்ைரும் நகள்விகளுககு மிகச் சுருககமாக �திலளிககவும்

1. பநகிழடா  அரசறமப்பு என்��ன் ப�டாருள் என்ன?
2. நிலப்�ரப்பு அதி�டாரப் �கிர்வு என்ைடால் என்ன?
3. அறனத்து இந்தியப் �ணி�ள் எவவடாறு கூட்டாடசி முறைறய �டாதிக்கின்ைன?
4. நிர்வடா�ச் சீர்திருத்�க் குழுறவப் �றறி சிறு குறிப்பு எழுது�.
5. புன்ச்சி குழு குறித்து சிறு குறிப்பு எழுது�.
6. நமது அரசறமப்பில் உள்ள “மடாநிலங்�ளின் ஒன்றியம்” என்��ன் ப�டாருறள விளக்கு�.

III. கீழககண் நகள்விகளுககு சுருககமாக �தில் எழுதைவும்.

1.  இந்திய கூட்டாடசியில் நிதி அதி�டாரப் �கிர்வு எவவடாறு வழங்�ப்�டடுள்ளது என்�ற� 
�ண்்றி�.

2. அரசறமப்பின் 356 உறுப்பு கூட்டாடசிறய எவவடாறு �டாதிக்கின்ைது?
3. பவங்�்பசல்றலயடா குழுறவப் �றறி எழு�வும்.
4. உச்ச நீதிமன்ைத்தின் ப�டாம்றம வழக்கு தீர்ப்பின் முக்கியத் �ன்றம�றள விவரிக்�வும்.
5.  இந்திய அரசறமப்பு �டாதியளவு கூட்டாடசிறய வழங்குகிைது என்ை கூறறை ஆய்வு பசய்யவும்.
6.  மண்்லக் குழுக்�ள் என்ைடால் என்ன? கூட்டாடசி முறைறய அறவ�ள் எவவடாறு 

வளர்க்கின்ைன?
7. இரடாஜடாமன்னடார் குழுவின் முக்கியப் �ரிந்துறர�றள விவரிக்�வும்.

IV. கீழககண் வினாககளுககு விரிைான �தில்கறள எழுதைவும்.

1. இந்திய அரசறமப்பில் வழங்�ப்�டடுள்ள மத்திய மடாநில உைவு�றள �குப்�டாய்வு பசய்யவும்.
2.  மடாநிலங்�ளுக்கு இற்யிலடான நதி நீர் சிக்�ல்�றள தீர்ப்��ற�டான அரசறமப்பின் 

அணுகுமுறைறய ஆய்வு பசய்யவும்.
3. சர்க்�டாரிய குழுவின் முக்கிய �ரிந்துறர�றள விவரிக்�வும்.
4. இந்திய அரசறமப்பின் கூடடுைவுக் கூட்டாடசி முறைறய �றறி விரிவடான விளக்�ம் �ரு�.
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இச்பசயல்�ாடடின் மூலம் 
இந்திய அரசறமப்பு �றறி 

நமலும் அறிதைல். 

�டி 1 �டி 2 �டி 3

இறணயச் பசயல்�ாடு

இந்தியாவில் கூட்ாடசி – இந்திய அரசறமப்பு 
பதைா்ர்�ான இயஙகறல வினாடி வினா

�டிகள்

�டி 1:  கீழ்க்�டாணும் உரலி/விறரவுக் குறியீடற்ப் �யன்�டுத்தி இறணயப் �க்�த்திறகுச் 
பசல்�.

�டி 2:  இந்திய அரசறமப்பு ப�டா்ர்�டான வினடாக்�ளுக்குச் சரியடான விற்றயத் த�ர்வு 
பசய்�. விற்றயச் சரி�டார்த்துக் ப�டாள்ள “ANSWER” என்�ற�ச் பசடாடுக்கு�. 

�டி 3:  “Next Question” என்�ற�ச் பசடாடுக்கி அடுத்�டுத்� வினடாக்�ளுக்குச் பசல்�.      
“FinishTest” என்�ற�ச் பசடாடுக்கி மதிப்பீடு பசய்து ப�டாள்�. 

உரலி :
https://www.edudose.com/gk/indian-constitution-quiz/
*�்ங்�ள் அற்யடாளத்திறகு மடடும்.
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  அரசுத்துறையின் நிர்வாக அறைப்பு திைம்பட செயல்படத் தேற்யவான அறிவு, 
திைன் ைதிப்பீடு குறித்து அறிேல.

  அரசுத்துறையில நிர்வாக அறைப்பு ்ழங்கும த்றை ்வாய்ப்புகள் குறித்ேத்ேக்லகறை  
ைவாண்ரகளுக்கு ்ழங்குேல.

  இந்தியவாவின் நிர்வாக அறைப்ற்பப் புரிந்து சகவாள்ை உேவுேல.

  ைத்திய அைவில, இந்திய நிர்வாக அறைப்பின் செயல்பவாடுகறையும, ைக்கள் பிரசெறனகறைத் 
தீரப்்பதில அ்ற்றின் ச்பவாறுப்புகறையும அறிேல.

  ைவாறி ்ரும அரசு, ெந்றே, ச்பவாருைவாேவார சூழ்நிறையில இந்திய நிர்வாகத்தில எழும 
சிக்கலகறைப் புரிேல.

  இந்திய நிர்வாகத்தின் ்ரைவாற்று ்பரிணவாைம, ெமூக ச்பவாருைவாேவார, அரசியல, கைவாசெவார  ைற்றும 
உைக சூழல த்பவான்ை ச்பவாருத்ேப்்பவாடுகள் புரிேல.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

அ
ல

கு

இந்தியோவில்  நிர்ோக  அமைப்பு6
Leanpub

6.1 இந்தியோவில் நிர்ோகக கட்டமைப்பு 

இந்திய அரசோஙகம்

ைோநில அரசோஙகஙகள்

்ட்டஙகள் 
(தோசில்)

்ோரடுகள்

ைண்டலஙகள்

ைோ்ட்டஙகள் 
(ஜில்லோ-பரிஷத்)

ைோ�கரோடசிகள் 
(ைகோ�கர-போலிககோ)

�கரோடசிகள் 
(�கர-போலிககோ)

நபரூரோடசிகள் 
(ைகோ�கர-போலிககோ)

கிரோைஙகள்    
(கிரோைப் பஞசோயத்து)
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இந்திய நிர்ோகத்தின் தறநபோமதய நிமல:

இந்தியவாவின் அரெறைப்்பவானது 
றையப்்படுத்ேப்்படட நிர்வாக அறைப்ற்பதய 
்ழங்குகிைது. அரசு ்றகறைகளில 
்பணியவாைர இரண்டு உயரநிறை 
நிர்வாகங்களுக்குக் கடடுப்்படட்ரகள். ஒன்று 
ைத்திய அரசு நிர்வாகம, இரண்டு ைவாநிை 
நிர்வாகம நிர்வாகப் ்பணிகள் அறனத்தும  
ைத்திய அரசின் தைைவாண்றைக்குக் 
கடடுப்்படடற்கள். ேவாரவாைையைவாக்கல 
என்்பேன் ச்பவாருள், அதிகவார்ரக்கம அதிக 
த்றைப்்பளுவில இருந்து விடு்படும 
என்்பேலை. ைவாைவாக, ேனியவார துறை மீேவான 
அரசுக் கடடுப்்பவாடுகறைக் குறைப்்பேவாகும. 
அதேதேரத்தில சகவாள்றக உரு்வாக்கம ைற்றும 
சகவாள்றக அைைவாக்கம ஆகிய்ற்றில 
அண்றைக்கவாைத்தில அதிகம றையப்்படுத்தும 
த்பவாக்கிறன ேவாம கவாண்கிதைவாம. ைக்கைவாடசி 
ெைேரைம ைற்றும கைப்புப் ச்பவாருைவாேவார 
அறைப்புக்கவாக ்பணியவாற்றிய இந்திய நிர்வாக 
அறைப்பின் கரங்களில ேற்த்பவாது அதிக 
ேனியவாரையைவாக்கத்துக்கவாகவும தைலும அதிக 
றையப்்படுத்ேப்்படட ்ரி அறைப்புக்கவாகவும 
்பணியவாற்றும ச்பவாறுப்புகள் 
அளிக்கப்்படடுள்ைன. இப்புதிய ஏற்்பவாதட 
ேற்த்பவாது புதிய அரசு தைைவாண்றை 
(என்.பி.எம) என அறழக்கப்்படுகிைது. 

இந்தியவாவில நிர்வாக அறைப்பு 
ைவாறி்ரும ச்பவாருைவாேவார கடடறைப்பிற்கு 
ஏற்ை்வாறு ேன்றனத் ேக்றைத்துக் சகவாள்ை 
த்ண்டும.  இந்தியப் ச்பவாருைவாேவாரம ேனது 
உள்ேவாடடு ெந்றேறய உள்ளூர ேனியவார 
நிறு்னங்களுக்கும ைற்றும ்பன்னவாடடு 
நிறு்னங்களுக்கும திைந்துவிட த்ண்டும.  
்ணிக முேலீடடவாைரகறை ஈரக்கும ்றகயில, 
அரசு முேலீடுகறை திரும்பப் ச்பறுேல, 
்ரிவிதிப்ற்ப றையப்்படுத்துேல, 
ைவானியங்கறை நீக்க ேட்டிக்றக எடுக்க 
இந்திய நிறு்வாக அறைப்பு ஈடு்பட த்ண்டும. 
ேனியவாரையைவாக்கலின் எதிசரவாளியவாக 
சுரங்கம, துறைமுகம, ச்படதரவாலியம, விைவான 
த்பவாக்கு்ரத்து த்பவான்ைற் அறைப்பு ரீதியவாக  
ேனியவாரறையைவாக்கப்்படடுள்ைன. அன்னிய 
முேலீடடுக்கவாக ்பன்னவாடடு 

நிறு்னங்கறையும, உள்ேவாடடு ேனியவார 
முேலீடுகறையும எலைவாம தெரத்துள்ைது, 
தைலும இந்திய அதிகவார்ரக்கம ெர்தேெ 
அறைப்புகைவான உைக ்ங்கி, உைக ்ரத்ேக 
அறைப்பு ைற்றும ெர்தேெ நிதி ஆறணயம 
த்பவான்ை்ற்றின் ்ழிகவாடடுேறையும பின்்பற்ை 
த்ண்டியுள்ைது.

இந்த ்ழிகோடடுதலின்படிநய கீழககண்ட 
ஒழுஙகுமும்ற ஆமையஙகள் இந்தியோவில் 
உரு்ோககப்பட்டன. அம்

1.  இந்தியக் கவாப்பீடு ைற்றும ஒழுங்கவாற்று 
ைற்றும ்ைரசசி முகறை (IRDA)

2.  இந்தியத் சேவாறைத்சேவாடரபு ஒழுங்குமுறை 
ஆறணயம (TRAI)

3.  இந்தியப் த்பவாடடிகள் ஆறணயம (CCI)
4.  ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை ைற்றும 

்ைரசசி ஆறணயம (PFRDA)
5.  இந்தியப் ்பங்கு ைற்றும ்பரி்ரத்ேறன 

்வாரியம (SEBI)
தைலும புதிய ஒழுங்குமுறை 

ஆறணயங்கறை உள்கடடறைப்பு, சுரங்கம 
ஆகிய துறைகளில சேவாடங்கவும 
ஆதைவாெறனகள் ேடந்து ்ருகின்ைன. 
இவ்றகயவான சீரத்திருத்ேங்கள் ்ரி 
நிர்வாகத்திலும சேவாடரகின்ைன. உேவாரணைவாக, 
ைதிப்புக் கூடடு்ரி (VAT) ைற்றும ச்பவாருள்கள் 
ைற்றும தெற் ்ரிறய (GST) குறிப்பிடைவாம. 

6.2  அமைசசகம், தும்றகள், ்ோரியஙகள் 
ைறறும் ஆமையஙகள்

ஒன்றிய அரசு அமைசசகம் / தும்றகள்

ஒன்றிய ேறைறை செயைகம என்்பது 
இந்தியவாவிற்கவான சகவாள்றககள் உரு்வாக்கும  
முக்கிய அறைப்்பவாகும.  ைத்திய ேறைறை 
செயைகம என்்பது ்பை அறைசெகங்கறையும 
துறைகறையும உள்ைடக்கியது ஆகும.  
இற்யறனத்தும அ்ற்றின் செயல்பவாடுகள் 
அடிப்்பறடயில கடடறைக்கப்்படடுள்ைது.

அமைசசகத்தின் கட்டமைப்பு

ைத்திய அரெவாங்கத்தின் அறைசெகம 
மூன்று அடுக்குகறை சகவாண்டது.
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1. அரசியல் தமலமை

அறைசெகத்தின் அரசியல ேறைறை 
என்்ப்ர தகபினட அறைசெரவாகத்வா, துறண 
அறைசெரவாகத்வா இருக்கைவாம. சிை 
தேரங்களில ேனிப் ச்பவாறுப்பு சகவாண்ட துறண 
அறைசெரவாகவும இருப்்பர.

2. சசயலகம் (Secretariat)

இேன் ேறை்ர செயைவாைரவாக இருப்்பவார 
இ்ர குடிறைப் ்பணி ெவாரந்ே அதிகவாரியவா்வார.  
செயைவாைருக்கு உேவி புரிய இறணச செயைர,  
கீழ் நிறைச செயைர, துறணச செயைர 
த்பவான்தைவார இருப்்பர. 

3. நிர்ோக அமைப்பு (Directorate)

இேன் ேறை்ர இயக்குேர,  ேறைறை 
இயக்குேர, ேறைறை ஆய்்வாைர (ஐ.ஜி) 
ஆறணயர ைற்றும ேறைறை கடடுப்்பவாடடவாைர 
த்பவான்ை  ச்பயரகைவால அறழக்கப்்படு்ர.

ஒவச்வாரு அறைசெகமும ்பை 
துறைகைவாக பிரிக்கப்்படும.  ஒவச்வாரு 
துறையும ்பை சேவாகுதியவாக பிரிக்கப்்படும.  
சேவாகுதி ்பகுதிகைவாக பிரிக்கப்்படும ்பகுதிகள் 
கிறைகைவாக பிரிக்கப்்படும, கிறைகள் 
பிரிவுகைவாக பிரிக்கப்்படும.

 

இந்திய அரசு அலு்ல விதிகள்  
1961-இன்்படி, அறைசெகமும துறைகளும 
்பலத்று ்றககைவாகப் பிரிக்கப்்படடுள்ைது.

ைத்திய தமலமைச சசயலகம்

ைத்திய ஆடசியின் அறனத்து 
அறைசெகம ைற்றும துறைகளின் ஒடடுசைவாத்ே 
சேவாகுப்த்ப ைத்திய ேறைறைச செயைகம 
என்று அறழக்கப்்படுகிைது. அரெறைப்பின் 
உறுப்பு 77 இன்்படி குடியரசுத்ேறை்ர 
்பலத்று அறைசெகத்திற்கு ்பணிறய ஒதுக்கீடு 
செய்யும அதிகவாரம ச்பற்றுள்ைவார.

தும்ற (செயைவாைர)
சதோகுதி (இறணச செயைவாைர)

பகுதி (துறணச செயைவாைர)
கிமை (கீழ்நிறைச செயைவாைர)

பிரிவு (பிரிவு அலு்ைர)

ைத்திய தமலமைச சசயலகத்தின் பணிகள்

1.  அறைசெரகளின் சகவாள்றகயவாக்கம ைற்றும 
ேவாடவாளுைன்ைச செயல்பவாடுகளில உேவி 
புரிேல

2.  ெடடங்கள் ்றரேல, விதிகள் ைற்றும 
சகவாள்றககளின் செயல முறைகள்   

3. திடடமிடல, திடட உரு்வாக்கம
4.  அறைசெகத்தின் செைவினங்கள் ைற்றும 

நிதிநிறை அறிக்றக ெவாரந்ே ்பணிகள்
5.  சகவாள்றககள் ைற்றும திடடங்கள் 

ே ற ட மு ற ை ப் ்ப டு த் து ் ற ே 
தைற்்பவாரற்யிடுேல கடடுப்்படுத்துேல.

6.  அறைசெகம ைற்றும துறை ்பணியவாைரின் 
்பணிகறை தைம்படுத்து்ேற்கவான 
்ழிமுறைகறை உரு்வாக்குேல. 

7.  அறைசெகத்தின் அறனத்து துறைகறையும 
ஒருங்கிறணத்து தைற்்பவாரற்யிடல ைற்றும 
ைவாநிை நிர்வாகத்துடன் சேவாடரபில 
இருத்ேல.

அமைசசரம்ச சசயலகம் (Cabinet 
Secretariat))

பணிகள்

அறைசெரற்ச செயைகம பிரேைரின் 
தேரடி கடடுப்்பவாடடில இயங்குகிைது. இேன் 
நிர்வாகத் ேறை்ர அறைசெரற் செயைவாைர 
(Cabinet Secretary) ஆ்வார, அ்தர இந்தியக் 
குடிறைப் ்பணி அலு்ைரகளின் ேறை்ரவாக 
கருேப்்படுகிைவார. இந்திய அரசு (அலு்லகள் 
ஒதுக்கீடு) 1961 ெடடப் ்படி அறைசெரற்ச 
செயைகத்தின் ்பணிகள் ைற்றும செயல்பவாடுகள் 
நிரணயிக்கப்்படடுள்ைன.  அற் ்ருைவாறு: 

ேறைறைச செயைகம அரசு சகவாள்றக 
முடிவு எடுப்்பதில  அறைசெகத்திற்கிறடதயயவான 
ஒருங்கிறணப்பு ஏற்்படுத்துேல, 
அறைசெகங்கள்/துறைகள் இறடதய 
கவாணப்்படும த்று்பவாடுகறைக் கறைேல, 
செயைக நிறைக் குழுக்கள்/ேற்கவாலிகக் 
குழுக்கள் மூைம ஒருமித்ே கருத்து 
உரு்வாக்குேல ஆகிய ்ழிகளில 
அறைசெரற்ச செயைகம அரசுக்கு 
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அமைசசரம் சசயலகத்தின் அமைப்பு மும்ற

அமைசசரம் சசயலகத்தின் மூன்று முககிய பிரிவுகள்:
 குடிறைப் பிரிவு  இரவாணு்ப் பிரிவு  நுண்ணறிவுப் பிரிவு

குடிமைப் பிரிவு

 இப்பிரித் ைத்திய அறைசெரற்க்கு ஆதைவாெறனகள் ைற்றும உேவிகள் ் ழங்குகின்ைன. 

இரோணு்ப் பிரிவு

 இப்பிரிவு அறைசெரற்யின் இரவாணு்க் குழு செயைக உேவிகறை ்ழங்குகின்ைது. 
நுணைறிவுப் பிரிவு

  இப்பிரிவு அறைசெரற்யின் கூடடுப் புைனவாய்வுக் குழு ெவாரந்ே செயல்பவாடுகறை 
றகயவாளுகின்ைது. 

பி்ற அமைப்புகள்

  ஆரவாய்சசி ைற்றும ்பகுப்்பவாய்வுப் பிரிவு (RAW), ்பவாதுகவாப்பு இயக்குேர, சிைப்பு ்பவாதுகவாப்புக் 
குழு (SPG), கூடடு நுண்ணறிவுக் குழு இயக்குேர, ச்பவாதுைக்கள் குறைகள் டி.ஜி.பி (1998), 
தேசிய ஆறணயம, இரவாெயன ஆயுே ஒப்்பந்ேங்கள்.

உேவுகிைது. ேவாடு ச்பரும சேருக்கடிகறைச 
ெந்திக்கும கவாைங்களில தைைவாண்றை செய்ேல, 
அத்ேறகய கவாைங்களில ்பலத்று 
அறைசெரகங்கறை ஒருங்கிறணத்ேல.

அமைசசரம்க குழுககளுககு ஆதரவு 

அறைசெரற்ச செயைகம, 
அறைசெரற் ைற்றும அறைசெரற்க் 
குழுக்களுக்கு கீழ்கவாணும உேவிகறை 
ேலகுகிைது. 

 �பிரேைரின் ஆறணப்்படி, அறைசெரற் 
ைற்றும அறைசெரற்க் குழுக்களின் 
திடடங்கறை ஒருங்கிறணத்ேல.

 �கூடட நிரலகறை  முடிவு செய்து சுற்றுக்கு 
அனுப்புேல.

 �கூடடப்ச்பவாருள் சேவாடர்பவான தகவாப்புகறை 
ேயவார செய்து சுற்றுக்கு அனுப்புேல.

 �பிரேைரின் ஒப்புேலுக்குப்பின் கூடட 
வி்வாேங்கறைத் சேவாகுத்து அனுப்புேல.

 �அறைசெரற் ைற்றும அேன் குழுக்கள்  
எடுத்ே முடிவுகள் ேறடமுறைப் 
்படுத்து்றே தைற்்பவாரற்யிடுேல.

 �அறைசெரற்க் கூடட ஆ்ணங்கறை 
அறைசெரற்ச செயைகப் ்பவாதுகவாப்பில 
்பரவாைரித்ேல.

அமைசசரம்ச  சசயலோைர

இந்தியவாவில அறைசெரற்ச செயைவாைர 
அலு்ைகப் ்பேவியவானது 1950-ஆம ஆண்டு 
உரு்வாக்கப்்படடது. இந்தியவாவின் முேல 
அறைசெரற் செயைவாைர என்.ஆர. பிள்றை 
ஆ்வார. அறைசெரற் செயைதர அறைசெரற் 
செயைகத்தின் ேறை்ர ஆ்வார. இந்திய குடிறைப் 
்பணிகளில அறைசெரற் செயைர ்பேவிதய 
உயரியது.  இேனவால குடிறைப் ்பணி அலு்ைரகள் 
ைத்தியில இ்தர முேன்றையவான்ர.

பிரதைர அலு்லகம் (PMO)

பிரேைர அலு்ைகம என்்பது அ்ரின் 
கீழ் ்பணிபுரியும ்பலத்று அலு்ைரகறை 
உள்ைடக்கியது. 1977 ஆம ஆண்டு ்றர 
பிரேைர அலு்ைகம பிரேைரின் செயைகம 
என்று அறழக்கப்்படடது. பின்னர சைவாரவாரஜி 
தேெவாய் கவாைத்தில பிரேைர அலு்ைகம என்று 
ைவாற்ைப்்படடது.

பிரேைர அலு்ைகம பிரேைருக்கு செயைக 
ரீதியவான உேவிகறை ்ழங்குகின்ைது. இேன் 
ேறை்ர பிரேைரின் முேன்றைச செயைர ஆ்வார. 
பிரேைர அலு்ைகம ஊழல எதிரப்பு பிரிவு 
ைற்றும ச்பவாதுைக்கள் குறை தகடடல  பிரிவு 
ஆகிய்ற்றை உள்ைடக்கியது. இவ்லு்ைகம 
பிரேைர ைற்றும தேரந்சேடுக்கப்்படட சிை 
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குடிறைப் ்பணி அலு்ைரகள் துறணயுடன் 
அரறெ ஒருங்கிறணக்கின்ைது. தைலும, பிரேைர 
பிரேை அலு்ைக உேவியுடன் ேவான் அறனத்து 
அறைசெகங்கள், ஆளுேரகள் ைற்றும 
ைவாநிைங்களுடன் ஆலு்லபூர் சேவாடரபில 
இருக்கிைவார. 

ைத்திய அரசு – உயரைட்ட நிர்ோகம்

  குடியரசுத்ேறை்ர
  துறணக் குடியரசுத்ேறை்ர
  அறைசெரற்ச செயைகம
  இந்தியத் தேரேல ஆறணயம
  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர  

தேர்வாறணயம
  தேசிய ைனிே உரிறைகள் ஆறணயம
  இந்தியத் ேறைறைக் கணக்குத் 

ேணிக்றகயவாைர (சி.ஏ.ஜி)
  இந்தியக் கணக்கு ேணிக்றக துறை
  நிதி ஆதயவாக்
  தேசிய ைகளிர ஆறணயம
  தேசிய ்பழங்குடி ைக்கள் ஆறணயம
  ்பதிறனந்ேவா்து நிதி ஆறணயம
  சிறு்பவான்றைதயவார தேசிய ஆறணயம
  கவாப்பீடு ஒழுங்குமுறை ைற்றும 

தைம்பவாடடு ஆறணயம
  முேன்றை அறிவியல ஆதைவாெகர 

ஆறணயம

6.3 பணியோைர  நிர்ோகம்
பணியோைர நிர்ோகம் – கருத்துரு:

்பணியவாைர நிர்வாகத்தின் முக்கியப் 
்பணி என்்பது சேவாடரந்து ஒரு நிறு்னத்திற்குத் 
தேற்யவான ைற்றும ேகுதி ்வாய்ந்ே 
்பணியவாைரகறை ்ழங்கு்தே ஆகும.  
்பணியவாைர நிர்வாகத்றே புரிந்து சகவாள்்ேற்கு 
அேன் ச்பவாருள் ைற்றும ேன்றைறய அறிந்து 
சகவாள்்து மிக அ்சியம. 

பணியோைர நிர்ோகத்தின் ந�ோககஙகள்:
 �ைனிே ்ைத்றே திைம்பட 

்பயன்்படுத்துேல.

 � நிறு்னத்தின் அறனத்து ்பணியவாைரகள் 
இறடதய ஆக்கபூர்ைவான உைவுகறை 
உறுதி செய்ேல.

 �அதிக்படெ ்ைரசசிறய அறடேல. 

 �நிறு்னத்தின் ெமூக ைற்றும ெடட 
ரீதியவான கடறைகறை நி்ரத்தி செய்ேல.

பணியோைர நிர்ோகத்தின் பரப்பு ைறறும் 
எல்மல:

்பணியவாைர நிர்வாகம என்்பது ஓர 
அறைப்பில  உள்ை அறனத்து விேைவான  
்பணியவாைர தைைவாண்றைகறை 
உள்ைடக்கியது. இேன் அடிப்்பறட தேவாக்கம 
ைனிே ்ைத்திறன திைம்பட ்பயன்்படுத்தி 
நிறு்னத்தின் தேவாக்கங்கறைத் திடடமிடட்படி 
அறட்ேவாகும. ்பணியவாைர நிர்வாகத்துறை 
ஓர அறைப்பில உறுப்பினரகளுக்கிறடதய 
ெரியவான ்றகயில உைவுகள் தைம்பட 
கடடறைப்ற்ப ஏற்்படுத்துேல த்ண்டும.
தைலும ்பணியவாைரகளிறடதய த்றை 
செய்்ேற்கவான உந்துேல அரப்்பணிப்பு உணரவு 
ைற்றும விசு்வாெம த்பவான்ை ்பண்புகறை 
்ைரத்ேல த்ண்டும. ்பணியவாைரகளின் சுய 
ைவா்பம, த்பரவாறெ தேற்யற்ை ்பறக உணரவு 
ஆகிய்ற்றை அைத் நீக்குேல த்ண்டும. 
்பணியவாைர நிர்வாகம, ்பணியவாைரகள் 
ேங்களுக்கு த்ண்டிய்ரகளிடம ெவாேகைவாக 
ேடந்து சகவாள்ளுேல(Nepotism) அ்ரகளிடம 
்பரிகவாரம ச்பறுேல த்பவான்ை்ற்றை அைத் 
ஒழித்ேல த்ண்டும.

பணியோைர நிர்ோகத்தின் பணிகள்:

்பணியவாைர நிர்வாகத்தின் முக்கிய 
்பணிகள்

அ) ைனிே ்ைத்றே திடடமிடுேல.

ஆ) ்பணியைரத்ேல

இ) ்பயிற்சி அளித்ேல

ஈ) ்பேவி உயரவு 

உ) ஊதிய கடடறைப்பு 

ஊ) ்பணியவாைர ேைம
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6.3.1  குடிமைப் பணிகள் – சபோருள் 
ைறறும் சி்றப்பியல்புகள்
சுேந்திரைவான, நிறையவான ்பவாகு்பவாடற்ை 

குடிறைப் ்பணியின் ேல அமெங்கள் ்ருைவாறு

அ)  ேம்பகைவான ்பணியவாைர நியைனத்தில 
ஊழல த்பர்ழிகள் ைற்றும செவாந்ே 
்பந்ேங்கறை நியமிப்்பறே ேவிரக்கின்ைது.

ஆ)  நிரந்ேரைவான குடிறைப் ்பணி மூைம 
சகவாள்றக உரு்வாக்கத்தில சேவாடர 
நிறன்வாற்ைலும, திைன் கவாடடுேல.

இ)  நிரந்ேரைவான ்பவாகு்பவாடற்ை குடிறைப் 
்பணியவால ைடடுதை நீண்ட கவாை ெமூக 
ேைன் இைக்குகறை திடடமிடடு அறடய 
முடியும. அரசியல்வாதிகள் ச்பரும்பவாலும 
அரசியல ைவா்பம கருதி குறுகிய கவாை ெமூக 
ேைன் திடடத்திற்தக முன்னுரிறை 
அளிப்்பர.

ஈ)  நிறையவான குடிறைப் ்பணி ச்பரிய ேவாடுகள் 
ைற்றும ்பலத்று கைவாசெவாரங்கள் உறடய 
ேவாடுகளின் ஒருங்கிறணப்பில முக்கிய 
்பங்களிக்கின்ைது. தைலும ேவாடு முழு்தும 
சீரவான ச்பவாது நிர்வாகத்றே ் ழங்க இயலும.

உ)  நிறையவான குடிறைப் ்பணி இேர 
ேம்பகத்ேன்றை சகவாண்ட சேவாழிலகள்  
த்பவான்தை ேவாைறடவில ேனது 
செயல்பவாடுகளுக்கு அை ரீதியவான 
சேறிகறை உரு்வாக்கிக் சகவாள்ளும.

6.3.2  அமனத்து இந்தியப் பணிகள், 
ைத்தியப் பணிகள் ைறறும் ைோநிலப் 
பணிகள்

இந்திய நிர்வாக அறைப்பின் 
ேனிசசிைப்பு என்னச்னில. இப்்பணிகள் 
ைத்திய-ைவாநிை அரசுப் ்பணிகளுக்கும 
ச்பவாது்வான  இந்திய ஆடசிப் ்பணி 
உரு்வாக்கப்்படடேவாகும. ைத்திய, ைவாநிை 
அரசுகள் இரண்டிலும இலைவாே நிர்வாகப் 
்பணியவாைரகறைக் சகவாண்டது இது. இ்ரகள் 
எந்ே தேரத்திலும எந்ே அரசுப் ்பணிக்கும 
ைவாற்ைப்்படைவாம. இந்ே அலு்ைரகள் 

அறனத்து இந்திய அைவில 
நியமிக்கப்்படுகிைவாரகள். ஆனவால,  ச்பவாது 
ேகுதியும ஒதரஊதிய விகிேமும சகவாண்டற். 
இ்ரகள் ஊதியம ைவாநிைத்துக்கு ைவாநிைம 
ைவாறு்திலறை. ஒரு சீரவான உரிறைகள், 
ென்ைவானங்கள் என ஒரு சீரவான ேகுதியுடன் 
ஒரு சீரவான ்பணி ் டி்த்திறனப் ச்பற்றுள்ைது. 

இேர கூடடவாடசிகள் த்பவான்தை இந்திய 
அரெறைப்பில ைத்தியப் ்படடியல, ைவாநிைப் 
்படடியல ைற்றும ச்பவாதுப் ்படடியல எனும 
அடிப்்பறடயில பிரிக்கப்்படடு ேைக்கவான அரசுப் 
்பணிகறை நிர்கித்து ்ருகின்ைன. ்பவாதுகவாப்பு, 
்ருைவான ்ரி,அஞெல ைற்றும  இரயில 
த்பவாக்கு்ரத்து ஆகியத் துறைகள்  ைத்திய 
அரசு கடடுப்்பவாடடின் கீழ் ்ரும. இேற்கவான 
்பணியவாைரகள் ைத்திய அரசின் கடடு்பவாடடில 
்ரு்ர. இதே த்பவான்று, ைவாநிை அரசு 
ேனக்சகன ேனியவான துறைகறைக் 
சகவாண்டுள்ைது. 

அமனத்து இந்தியப் பணிகள்

அறனத்து இந்தியப் ்பணிகள் ைத்திய 
ைவாநிை அரசுகளுக்குப் ச்பவாது்வாக உரு்வாக்க 
த்ண்டும என அரெறைப்பு விதிகள் 
கூறுகிைது. அறனத்து இந்தியப் ்பணிகள் 
ெடடம 1951 மூைம அறனத்து இந்தியப் 
்பணிகளுக்கவான நியைன விதிமுறைகள் 
ைற்றும ்பணி நிறைறை குறித்து ைத்திய அரசு 
விதிமுறைகறை உரு்வாக்கைவாம. ேற்த்பவாது 
இந்தியவாவில மூன்று அறனத்து இந்திய 
்பணிகள் உள்ைன. அற்கள் முறைதய 
இந்திய ஆடசிப் ்பணி (IAS), இந்தியக் கவா்ல 
்பணி(IPS) ைற்றும இந்திய ்னப் ்பணி(IFS).   
இ.ஆ.்ப/இ.கவா.்ப/இ.்.்ப ்பேவி உயரவு 
விதிகளின் ்படிதய அறனத்து இந்தியப் 
்பணிகள் கிறை கறடப்பிடிக்கிைது.

அமனத்து இந்தியப் பணிகள் 
IAS, IPS ைறறும் IFS
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குடிமைப் பணி நதரவுககோன தறநபோமதய மும்ற

இப்பணிககோன நபோடடி நதரவு  மூன்று 
சதோ்டரசசியோன கட்டஙகமைக 
சகோணடுள்ைது.

அ) குடிறைப் ்பணி (முேல நிறை ) தேரவு 
ஆ) குடிறைப் ்பணி (முேன்றை) தேரவு,  ைற்றும 
இ) தேரமுகத் தேரவு 

அ)  குடிமைப் பணி (முதல் நிமல ) நதரவு

இத்தேரவு இரண்டு ேவாள்கறை 
சகவாண்டுள்ைது. அவவிரண்டிலும தேரசசி 
ச்பறு்து கடடவாயம. ஒவச்வாரு ேவாளுக்கும  
ேைவா 200 ைதிப்ச்பண்கள்.

i.  சகவாடுக்கப்்படடிருக்கும ்பை விறடகளுள் 
ஒன்றை தேரவு செய்யும விேத்தில இரண்டு 
தேரவுகளும அறைந்திருக்கும. இரண்டு 
ேவாள்களுக்கும ேைவா இரண்டு 
ைணித்துளிகள் ்ழங்கப்்படும.

ii.  குடிறைப் ்பணி தேரவில CSAT தேரவு ஒரு 
ேகுதித் தேர்வாகும. அதில குறைந்ே்படெம  
33% ைதிப்ச்பண் ச்பறு்து அ்சியைவாகும.

iii.  தகள்விேவாள்கள் ஆங்கிைம ைற்றும இந்தி 
சைவாழிகளில அறைக்கப்்படடிருக்கும.

ஆ) குடிமைப் பணி (முதன்மை) நதரவு.

முேன்றை எழுத்துத்தேர்வானது கீழ்கண்ட 
ேவாள்கறை சகவாண்டிருக்கும.

இரணடு நதரசசி தோள்கள்

தோள்-அ  

(அரெறைப்பின் எடடவா்து 
அடட்றணயில கூைப்்படடுள்ை ஏேவா்து 
ஒரு இந்திய சைவாழியிறன தேரவு எழுது்ப்ர 
தேரந்சேடுக்க த்ண்டும)

300 ைதிப்சபணகள்

தோள்-ஆ 
  ஆங்கிைம 

  ேகுதியடிப்்பறடயில கணக்கிடப்்படும 
ைதிப்ச்பண்கள்

தர்ரிமசககோன ஏழு தோள்கள்
தோள்-1

  கடடுறர 250 ைதிப்சபணகள்
தோள்-2

  ச்பவாதுத் ேவாள் -1 (இந்திய ைரபு ைற்றும 
கைவாசெவாரம, ெமூக ைற்றும உைக ்ரைவாறு 
ைற்றும புவியியல) 250 ைதிப்சபணகள்

தோள்-3

   ச்பவாதுத் ேவாள் -2 (ஆடசி, அரசியைறைப்பு, 
அரசியல, ெமூக நீதி ைற்றும ெர்தேெ 
உைவுகள்) 250 ைதிப்சபணகள்

தோள்-4

  ச்பவாதுத் ேவாள் -3 (சேவாழிலநுட்பம, 
ச்பவாருைவாேவார தைம்பவாடு, ்பலலுயிர, சூழல, 
்பவாதுகவாப்பு ைற்றும த்பரிடர தைைவாண்றை)

 250 ைதிப்சபணகள்
தோள்-5

  ச்பவாதுத் ேவாள் -4 (அைசேறி, ேவாணயம 
ைற்றும கூரைதி) 250  ைதிப்சபணகள்

தோள்-6

   விருப்்பப் ்பவாடம – ேவாள் 1
 250 ைதிப்சபணகள்
தோள்-7

  விருப்்பப் ்பவாடம  – ேவாள் 2
 250 ைதிப்சபணகள்

  கூடடுத்சேவாறக (எழுத்து தேரவு)
 1750 ைதிப்சபணகள்

  ஆளுறை தெவாேறன 275 ைதிப்சபணகள்
   சைவாத்ேம 2025 ைதிப்சபணகள்

அமனத்து இந்தியப் பணி விதிமும்றகள் 
அடிப்பம்டயில் இரு்ழிகளில் 
நியமிககப்படுகின்்றனர.

இரண்டு ்ழிமுறைகளில அகிை 
இந்தியப் ்பணிக்கு ்பணியைரத்ேப்்படுகின்ைன. 
 i.  நேரடி நியமனம்: ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 

தேர்வாறணயம (UPSC) ேடத்தும குடிறைப் 
்பணிகள் தேரவுகள் மூைம 
செய்யப்்படுகின்ைது. 

ii.  பணி உயர்வு: அரசுத் துறைகளில 
்பணியவாற்றும அதிகவாரிகறை  ்பேவி உயரவு 
அடிப்்பறடயில அறனத்து இந்தியப் ்பணிக்கு 
தேரவு செய்ேல.
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இந்திய ஆடசிப் பணி(IAS):

இந்திய ஆடசிப் ்பணி என்்பது இந்திய 
குடிறைப் ்பணியிலிருந்து தேவான்றியேவாகும. 
அறனத்து இந்தியப் ்பணி எனும அைவில 
இறுதியில ைத்திய அரசின் கடடுப்்பவாடடில 
்ந்ேவாலும உடனடியவாக அ்ரகளின் எஜைவான் 
ைவாநிை அரசுேவான். இந்ே அலு்ைரகளுக்கவான 
ஊதியம, ஓய்வூதியம ைவாநிை அரெவால 
்ழங்கப்்படும. ஆனவால ஒழுங்கு ேட்டிக்றககள் 
எடுக்கும அதிகவாரம, அ்பரவாேம விதிக்கும 
அதிகவாரம ைத்திய அரசிடதை உள்ைது. இது, 
ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணய 
ஆதைவாெறனயின்்படி ்ழிேடத்ேப்்படுகிைது. 
ைவாநிைப் பிரிவின் எண்ணிக்றக முடிவு 
செய்யப்்படடேன் அடிப்்பறடயில ்பணி 
நியைனத்தின் த்பவாதே ைவாநிைப் பிரிவுகைவாக 
நியமிக்கப்்படுகிைவாரகள். இருப்பினும, ஒன்று 
அலைது இரண்டு ்பணிக்கவாைங்கள் மூன்று 
முேல ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்ே ைவாநிைப் 
பிரிவு அலு்ைரகள் ைத்திய அரசுப் ்பணிக்கு 
ைவாற்ைப்்பட முடியும. ச்பரும்பவாைவான அறனத்து 
இந்தியப் ்பணியவாைரகள் ்பணிக்கவாைத்தில ஒரு 
முறையவா்து ைத்திய அரசுப் ்பணிக்கு 
ைவாற்ைப்்படும ்வாய்ப்பு உள்ைது. ்பைருக்கு 
ஒன்றுக்கு தைற்்படட முறைகளும இவ்வாய்ப்பு 
கிறடக்கின்ைன. மூத்ே அதிகவாரிகறை 
செயைகத்துக்கு உள்ளும ச்ளியிலும ைவாற்றும 
ேறடமுறை அதிகவாரபூர் நிறுத்ேம என்று 
அறழக்கப்்படுகிைது. 

இது ைத்திய ைற்றும ைவாநிை அரசின் 
கடடுப்்பவாடடில உள்ைது. இப்்பணிறயச ெவாரந்ே 

அதிகவாரியின் ெம்பைம ைற்றும ஓய்வூதியம 
ைவாநிை அரெவால ்ழங்கப்்படும. ஆனவால, 
அ்ரகள் மீேவான ஒழுங்கு ேட்டிக்றக ஒன்றிய 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் 
ஆதைவாெறணயின் ச்பயரில ைத்திய அரெவால 
ைடடுதை எடுக்க முடியும.

இந்திய ஆடசிப் ்பணி ்பன்முகத் ேன்றைக் 
சகவாண்டது.  இப்்பணியில அைரத்ேப்்படும 
அதிகவாரிகள் ்பலத்று்படட ்பணிகறை 
தைற்சகவாள்்வாரகள்.

IPS

இந்தியக கோ்ல் பணி (IPS)
இந்தியக் கவா்ல ்பணியவானது, சுேந்திர 

கவாைக்கடடத்திற்கு முன்த்ப தேவான்றியது.  
இப்்பணி இந்திய ஆடசிப்்பணியிலிருந்து 
இரண்டு ்ழிகளில த்று்படுகிைது.
 i)  ச்பரும்பவான்றையவான அதிகவாரிகள் 

ைவாநிைத்திதைதய ்பணிபுரிகின்ைனர.  
ஏசனனில, ைத்தியில கவா்ல துறை ெவாரந்ே 
மிகச சிை ்பணிகதை உள்ைன.  

ii)  இ்ரகளின் ஊதியம ைற்றும நிறை இந்திய 
ஆடசிப் ்பணிறயவிடக் குறை்வானது. 

இ்ரகள் ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம மூைம தேரந்சேடுக்கப் 
்படுகின்ைனர. இந்தியக் கவா்ல ்பணிக்கு 
தேரந்சேடுக்கப்்படட அதிகவாரிகள் ஐந்து ைவாே 
அடிப்்பறடப் ்பயிற்சி ச்பற்ை பின்னர, ெரேவார 
்படதடல தேசிய கவா்ல ்பயிற்சி நிறையத்தில 
(றைேரவா்பவாத்) சிைப்புப் ்பயிற்சி ச்பறுகின்ைனர.  
குற்ை உைவியல, குற்ைங்கறை கண்டுணரேல, 
ஊழல ேடுப்பு ைற்றும த்பரிடர கவாை 
செயல்பவாடுகள் ஆகிய்ற்றில ்பயிற்சி 
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ச்பறுகின்ைனர. அ்ரகளுக்கவான ்பவாடத்திடடம 
குற்ை உைவியல, குற்ைங்கறைத் ேடுப்்பேற்கவான 
அறிவியல உ்பகரணங்கறைக் றகயவாள்்து, 
ஊழறைத் ேடுப்்பேற்கவான முறைகள், 
சேருக்கடிகவாை நி்வாரணங்கறைக் கற்ைல 
ஆகியன உள்ைடக்கியேவாக இருக்கும. 
ஓரவாண்டு ்பயிற்சிறய நிறைவுசெய்ே பின்னர 
ேகுதிகவாண் நிறையினர தேர்வாறணயம 
ேடத்தும தேரவில தேரசசி ச்பைத்ண்டும. 
பின்னர அந்ே ே்பர கவா்லதுறை உேவி 
கண்கவாணிப்்பவாைரவாக நியமிக்கப்்படுகிைவார. 
ஆனவால, இேற்கு முன் அ்ர ஓரவாண்டு ்பயிற்சி 
நிரறை நிறைவு செய்ேவாக த்ண்டும. இக்கவாை 
கடடத்தில ஓர இைநிறை அதிகவாரி 
தைற்சகவாள்ை த்ண்டிய ்பணிகள் குறித்ே 
்பயிற்சிகள் ்ழங்கப்்படும. ்பயிற்சி நிறைவுற்ை 
பின் உேவிக் கவா்ல கண்கவாணிப்்பவாைரவாக (ASP) 
்பணியில அைரத்ேப்்படுகின்ைனர.  

இந்தியக் கவா்ல ்பணி ஓர அறனத்து 
இந்தியப் ்பணி என்்பேவால அ்ரகள் ைத்திய அரசு 
கடடுப்்பவாடடின் கீழ் செயல்படுகின்ைனர. அதே 
தேரம ைவாநிை ்பேவி நிறைகளில 
அைரத்ேப்்படுகின்ைனர. இந்தியக் கவா்ல 
்பணியவானது, ைத்திய அரசின் உள்துறை 
அறைசெகத்தின் கீழ் தைற்்பவாரற்யிடப்்படுகிைது.  

இந்திய ்னப் பணி (IFS)

விடுேறைக்குப் பின்னர உரு்வாக்கப்்படட 
ஒதர அறனத்து இந்தியப் ்பணி இந்திய ்னப் 
்பணி ஆகும. ேவாடவாளுைன்ை ெடடம 1963இன் 
கீழ் இது ேறடமுறைக்கு ்ந்ேது. இேன் 
ஊதியம ைற்றும ்பணி ேகுதி ைற்ை இரு 
்பணிகளுக்கும –(இ.ஆ.்ப., இ.கவா.்ப.,) கீழவானற் 
ஆகும. இேற்கவான தேரவுகள் ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்ேவால ேனியவாக 

ேடத்ேப்்படும; அற், எழுத்துத் தேரவு, 
தேரமுகத் தேரவு என இரு நிறைகறைக் 
சகவாண்டற். இது அறனத்து இந்தியப் ்பணி 
என்ைத்பவாதிலும அேன் ேன்றை ச்பவாது்வான 
குடிறைப் ்பணி த்பவான்ைதே. ஆனவாலும, 
ேனிசசிைப்பு ஆக்கப்்படடதும, அதிகவாரம 
சகவாண்டதுைவாக இருக்கிைது. இப்்பணிகள் 
்பணியவாைர ைற்றும சீரதிருத்ேத்துறை மூைம 
நிர்கிக்கப்்படுகின்ைன. அறனத்து இந்தியப் 
்பணிகளுக்கவான நியைனம, ஒழுங்குமுறைகள், 
்பணி நிறைகள் ஆகியன்ற்றை இத்துறைதய 
உரு்வாக்குகிைது என்்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

நியைனம ச்பற்ை ே்பரகள் இேர அறனத்து 
இந்திய ைத்தியப் ்பணிகளுக்குத் தேரவு 
செய்யப்்படட ே்பரகளுடன் மூன்று ைவாே 
அடிப்்பறடப் ்பயிற்சிகறை தைற்சகவாள்ை 
த்ண்டும. அடிப்்பறட ்பயிற்சிகறை நிறைவு 
செய்ே பின்னர ேகுதிகவாண் நிறை ்பயிற்சிகறை 
தடரவாடூனில உள்ை இந்திய ்னத் துறை 
்பயிற்சி றையத்தில இரண்டு ஆண்டுகள் 
தைற்சகவாள்ை த்ண்டும. அங்கு கடுறையவான 
்பயிற்சிகள் அளிக்கப்்படும. ்பயிற்சிறயத் 
சேவாடரந்து அேற்கவான தேரவிலும தேரசசி 
ச்பற்ை பின்னதர ்பணி ஒதுக்கப்்படும. அறனத்து 
இந்தியப் ்பணிகள் த்பவான்தை இந்திய ்னப் 
்பணிகளும பிரிவு அடிப்்பறடயிைவான ்பணி 
ஆகும. ைத்திய ்பணிகளில ஓரவாண்டு 
ைவாற்றுப்்பணியவாைரவாக ்பணி செய்ே பின்னர 
அ்ர்ர பிரிவு ைவாநிைங்களுக்கு 
அனுப்்பப்்படு்ர. 

இந்திய ச்ளியு்றவுப் பணிகள்

ைத்திய குடிறைப் ்பணிகள் ்குப்பு 1 – 
பிரிவின்கீழ் ்ரும இந்திய ச்ளியுைவுப் 
்பணிகள் ேவாடடு விடுேறைக்குப் பின்னர 
உரு்வாக்கப்்படடற் ஆகும. இப்்பணிகள் 
முழுறையும ைத்திய அரசின் கடடுப்்பவாடடின்கீழ் 
்ரு்பற். அறனத்து இந்தியக் குடிறைப் 
்பணிகள் தேரவுகளில தைல நிறைத் தேரவுகள் 
மூைம தேரந்சேடுக்கப்்படுகின்ைனர. ைத்தியக் 
குடிறைப் ்பணிகளிதைதய மிக உயரந்ே 
கவுர்மும, ேகுதிநிறையும, ஊதியமும, 
ஆேவாயமும சகவாண்டற் இந்திய ச்ளியுைவுப் 
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்பணிகள் ஆகும. இப்்பணிகளில 
நியமிக்கப்்படு்ப்ரகள் உள்ேவாடடிலும அயல 
ேவாடுகளின் தூேரகங்களிலும ்பணியவாற்ைக் 
கடறைப்்படட்ரகள். இத்துறை இந்திய 
ச்ளியுைவு அறைசெகத்ேவால 
நிர்கிக்கப்்படுகிைது. இந்திய ச்ளியுைவுப் 
்பணியவாைரகள் நிர்வாகத்தில ைத்தியப் 
்பணியவாைர துறையும ்பங்சகடுக்கிைது. ைத்திய 
நிதி அறைசெத்தின் ்பணியவாைரகறையும 
நிர்கிக்கும இத்துறை ச்ளியுைவுப் 
்பணியவாைரகளின் ்பணி ்றரகறையும ஊதிய 
அைகுகறையும இேர நிதி அமெங்கறையும 
்றரயறை செய்கிைது. ெலுறககள், ்படிகறைப் 
ச்பவாறுத்ே்றரயில இேர துறைப் 
்பணியவாைரகறைவிட ச்ளியுைவுப் 
்பணியவாைரகள் மிகவும அதிர்ஷடெவாலிகள் 
ஆ்ர.

அன்னிய ேவாடடுப் ்படிகள் ச்பை இ்ர 
ேகுதியவான்ரகள். இது கீழ்க்கவாணும 
நிறைகளில ்ழங்கப்்படுகின்ைன: அ) உள்ளூர 
்வாழ்க்றகச செைவு ஆ) இேர தேற்யவான 
செைவுகளுக்கவான ்படிகள் அ்ரகள் 
உள்ேவாடடில ்பணியவாற்றினவாலும அயல ேவாடடில 
்பணியவாற்றினவாலும உள்ேவாடடில அ்ருக்கு 
நிகரவான ்பணியிடங்களில ்பணியவாற்றும 
்பணியவாைரக்களுக்கு அனுைதிக்கப்்படட 
விேத்திதைதய அனுைதிக்கப்்படும; கூடுேல 
செைவினங்கறைப் ்பணியவாைரகதை ஏற்க 
த்ண்டும. இ) அயலேவாடுகளின் 
்பணியிடங்களில ்பணியவாற்றும 
்பணியவாைரகளின் பிரதிநிதித்து் 
செைவினங்கள் அயல ேவாடுகளில ஒரு  
ேனியவாக எதிரசகவாள்ளும வீேத்திதைதய  
அ்ரது அலு்ைக நிறைத் ேகுதியினவால 
்ழங்கப்்படும. 

இந்திய ச்ளியுைவுப் ்பணிகளுக்கு 
தேரந்சேடுக்கப்்படு்ப்ரகள் மூன்று ஆண்டுகள் 
்பயிற்சி தைற்சகவாள்ை த்ண்டும. குறிப்பிடட 
கவாைத்துக்கு அ்ர ஒரு ைவா்டடத்தேவாடு 
இறணக்கப்்படடு ேறடமுறைப்்பணிகளில 
்பயிற்சி தைற்சகவாள்்வார. தைலும, செயைகப் 
்பயிற்சியும ஒரு குறிப்பிடட கவாைத்துக்குப் ச்பை 
த்ண்டும.

6.3.3 ஒன்றிய அரசுப் பணியோைர 
நதர்ோமையம் – அமைப்பு, 
அதிகோரஙகள், பணிகள் ைறறும் விதிகள்

்ரலோறறுப் போரம்

இந்தியவாவில அரசு ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம உரு்வா்ேற்கவான வித்து 
எப்த்பவாது ேடப்்படடது என்ைவால  1919 ைவாரச 5 
அன்று இந்திய அரெறைப்பு சீரதிருத்ேப்்படட 
ேவாறை குறிப்பிடைவாம. அப்த்பவாது அரசு 
அறிவித்ே முேல சீரதிருத்ேங்களில சிை 
நிரந்ேரைவான அரசு ்பணிகளுக்கு 
ஒழுங்குமுறைகளுடன் கூடிய நியைன 
முறையின் தேற் உணரப்்படடு, இேற்கவான 
நிரந்ேர ்பணி ஆறணய அறைப்பிறன 
உரு்வாக்கப் ்பரிந்துறரக்கப்்படடது. இேன்்படி 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம அறைக்க 
இந்திய அரெவாங்கச ெடடம, 1919 உறுப்பு 96(சி) 
்ழி்குத்ேது. இேன்்படி ஆளுேரகள் குழு 
உறுப்பினரகள் ைற்றும அரசு செயைர 
உரு்வாக்கும விதிகளின்்படி இந்திய அரசு 
்பணியவாைரகள் நியைனங்களும 
கடடுப்்பவாடுகளும தைற்சகவாள்ைப்்பட 
த்ண்டும என அசெடடம சேளிவு்படுத்தியது. 

ெடடம நிறைத்ற்ைப்்படட பின்னர, 
தேர்வாறணயம அறைப்பு, செயல்பவாடுகள், 
குறித்து ்பை ைடடங்களில சேவாடர 
ஆதைவாெறனகள் தைற்சகவாள்ைப்்படட 
பின்னரும ஒருமித்ே கருத்து உரு்வாகவிலறை. 
சேவாடரந்து தீரவுகவாண லீ ஆறணயம என 
அறழக்கப்்படும ரவாயல ஆறணயம 
உரு்வாக்கப்்படடது. லீ ஆறணயம ேைது 
அறிக்றகறய 1924இல ்ழங்கியது. ஒரு 
ெடடப்பூர் அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
இந்திய அரெவாங்கச ெடடம, 1919-இன் ்படி 
ேவாைேமின்றி உரு்வாக்கப்்பட த்ண்டும என 
ஆறணயம ஆறணயிடடது.
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அரசமைப்பு  உறுப்புகள்

உறுப்பு 315 ஒன்றிய, ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயங்கள்

உறுப்பு 316 உறுப்பினர நியைனம, ்பேவிக் கவாை ்ரமபு

உறுப்பு 317 தேர்வாறணயம உறுப்பினர நீக்கம ைற்றும இறட நீக்கம

உறுப்பு 318
தேர்வாறணயம உறுப்பினரகள், ஊழியரகளுக்கவான ஒழுங்குமுறைகறை 
உரு்வாக்குேல

உறுப்பு 319 ேட்டிக்றகக்குள்ைவாகும உறுப்பினரகள் ்பணியில சேவாடர்றேத் ேடுத்ேல

உறுப்பு 320 தேர்வாறணயம ்பணிகள்

உறுப்பு 321 தேர்வாறணயம ்பணிகறை விரி்வாக்கம செய்யும அதிகவாரம

உறுப்பு 322 தேர்வாறணயம செைவினங்கள்

உறுப்பு 323 தேர்வாறணயம அறிக்றககள்

இந்திய அரெவாங்கச ெடடம 1919 உறுப்பு 
96(சி) ்படியும, உடனடியவாக தேர்வாறணயம 
அறைக்க லீ ஆறணயம ஆறணயிடடேன் 
்படியும இந்தியவாவில முேல முறையவாக அரசுப் 
்பணியவாைரகள் தேர்வாறணயம 01. 10. 1926ல 
அறைக்கப்்படடது. இந்ே ஆறணயம ஒரு 
ேறை்ரும ேவான்கு உறுப்பினரகளும 
சகவாண்டிருந்ேது. ஐக்கிய ரவாஜ்ஜியத்தின் 
உள்துறை குடிறைப் ்பணிகள் உறுப்பினர  
ெரரவாஸ் ்பவாரக்கர முேல ேறை்ரவாக 
நியமிக்கப்்படடவார. 

இந்திய அரெவாங்கச ெடடம, 1919, உறுப்பு 
96 (சி) துறணப்பிரிவு (2)ன் கீழ் ் ழங்கப்்படடுள்ை 
விதிகளின் ்படி அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம (்பணிகள்) விதிகள், 1926  
உரு்வாக்கப்்படடது. இந்திய அரெவாங்கச ெடடம, 
1935 தைலும விரிவு ்படுத்ேப்்படட கூடடவாடசி 
(ைத்திய) ைற்றும ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயங்கள் உரு்வாக ்ழி்குத்ேது. 
இேன்்படி அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
கூடடவாடசி (ைத்திய) ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயைவாக 01. 04. 1937ல ைவாறியது.

இந்திய அரெறைப்பு செயலமுறைக்கு 
்ந்ே ஜன்ரி 26, 1950 அன்று கூடடவாடசி 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம ஒன்றிய அரசுப் 

்பணியவாைர தேர்வாறணயம என ச்பயர 
ைவாற்ைப்்படடது. அரெறைப்பு உறுப்பு 378 (1)ன் 
கீழ் கூடடவாடசி ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் 
ேறை்ர, உறுப்பினரகள் ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர, 
உறுப்பினரகைவாக ஆனவாரகள்.   

ஒன்றிய அரசுப் பணியோைர 
நதர்ோமையத்தின் சட்டப்பூர் க்டமைகள்

ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம இந்திய அரெறைப்பு உறுப்பு 
315இன்்படி உரு்வாக்கப்்படட அரெறைப்பு 
நிறு்னம ஆகும. தேர்வாறணயம ஒரு 
ேறை்ர, 10 உறுப்பினரகறைக் சகவாண்ட 
அறைப்பு ஆகும. 

த்பவாடடித்தேரவுகள், தேரமுகத் தேரவுகள் 
மூைம ்பணியவாைரகள் நியைனம, ்பேவி உயரவு 
ைற்றும அயலேவாடடுப் ்பணி ைவாறுேலகளுக்கவான 
ச்பவாருத்ேைவான அறிவுறரகள் ்ழங்கு்து, 
்பலத்று அரசு ்பணிகள் நியைனங்கள் குறித்து 
அரசு தகவாரும ஆதைவாெறனகள் ்ழங்கு்து, 
நியைன விதிகள் உரு்வாக்கம, திருத்ேம 
தைற்சகவாள்்து, ்பலத்று குடிறைப் 
்பணிகளுக்கவான ேடத்றே விதிகள் 
உரு்வாக்கு்து, கூடுேல சிைப்பு நிறை 
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ஓய்வூதியம, ்ழக்குச செைவுகள் அளித்ேல 
த்பவான்ை வி்கவாரங்களில ஆதைவாெறன 
்ழங்கு்து, விைக்கம தகவாரி குடியரசு 
ேறை்ர ைற்றும ைவாநிை அரசுகளின் 
ஆளுேரகள் அனுப்பும வி்ரங்களுக்கு 
ஆதைவாெறனகள் ்ழங்கு்து, ்பணி நியைனம 
சேவாடர்பவாக அரசு தகவாரும அறனத்து 
வி்ரங்கறையும ் ழங்கு்து ஆகிய ்பணிகறை 
தேர்வாறணயங்களுக்கு அரெறைப்பு 
ச்பவாறுப்்பளித்துள்ைது. 

அரெறைப்பு ச்பவாறுப்்பளித்துள்ை 
அறனத்துக் கடறைகறையும ஆற்ை ஒரு 
செயைர ேறைறையில எண்ணற்ை 
அலு்ைரகள்/ ஊழியரகறைக் சகவாண்ட ஒரு 
செயைகம மூைம தேர்வாறணயங்கள் 
இயங்குகின்ைன. ஆறணய செயைகத்தின் 
நிர்வாகச செயல்பவாடுகளுடன் ஆறணயத் 
ேறை்ர, உறுப்பினரகள் ைற்றும ஆறணய 
அலு்ரகள்/ ஊழியரகள் சேவாடர்பவான 
அறனத்துப் ்பணியவாைர வி்கவாரங்கறையும 
ஆறணய நிர்வாகப் பிரிவு தைற்சகவாள்ை 
த்ண்டும. 

6.3.4  ைோநில அரசுப் பணியோைர 
நதர்ோமையம்

ைத்தியில ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம இருப்்பதுத்பவால ஒரு 
ைவாநிைத்தில அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயமும இயங்குகிைது. ஒன்றிய 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம அறைய 
்ழி்குத்ே அரெறைப்பு உறுப்புகள் (315 முேல 
323 ்றர - ்பகுதி 14-ல) ்ழி ்குக்கிைது. 
அறைப்பு, உறுப்பினரகள் நியைனம, நீக்கம, 
அதிகவாரம, ்பணிகள் ைற்றும சுேந்திரத்ேன்றை 
அறனத்தும அரெறைப்பு ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயங்களுக்கும 
்ழங்குகிைது. 

அமைப்பு:

ஒரு ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம ஆளுேரவால நியமிக்கப்்படட 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகறைக் 
சகவாண்டிருக்கும. ஆறணயத்தின் உறுப்பினர 
எண்ணிக்றகறய அந்ேந்ே அரசுகதை நிரணயம 
செய்துசகவாள்ை அரெறைப்பு அனுைதிக்கிைது. 
ஆனவால, அது ஆளுேரின் அதிகவாரத்துக்கு 
உட்படடது. தைலும, ஆறணய உறுப்பினரகளில 
்பவாதி த்பர ைத்திய ைவாநிை அரசுகளின் 
நிர்வாகத்தில 10 ஆண்டுகள் ்பணியவாற்றியிருக்க 
த்ண்டும என்ை நி்பந்ேறன ேவிர உறுப்பினரகள் 
ேகுதி குறித்து அரெறைப்பு எதுவும கூைவிலறை. 
தைலும ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகளின் 
்பணி நிறைகள் குறித்து ஆளுேதர ்றரயறை 
செய்துசகவாள்ை அனுைதி ்ழங்குகிைது.

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகள் ்பேவிக்கவாைம 
ஆறு ஆண்டுகள் அலைது 62 ்யது இதில எது 
முந்தியதேவா அது ஆகும. ஆனவால ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தில இந்ே ்யது 
்ரப்பு 65 ஆகும. அதேதேரம ஆளுேருக்கு 
முறைப்்படி ்பேவி விைகல கடிேம அளிப்்பேன் 
மூைம ்பேவி விைக முடியும. 

கீழ்க்கவாணும இரண்டு சூழ்நிறைகளில 
தேர்வாறணய உறுப்பினரகளில ஒரு்றர 
ேற்கவாலிக உறுப்பினரவாக ஆளுேர நியைனம 
செய்ய அனுைதிக்கப்்படுகிைவார:
அ.  ேறை்ர ்பேவி கவாலியவாக இருக்கும த்பவாது

ஆ.  ஏற்கனத் ேறை்ர ்பேவியில  
இருப்்ப்ரவால ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத் ேறை்ர அலு்லகறை 
நிறைவு செய்ய இயைவாே சூழ்நிறை 
உரு்வாகுமத்பவாது. புதிய ேறை்ர 
நியமிக்கப்்படும ்றர அலைது ஏற்கனத் 
்பேவியில இருக்கும ேறை்ர ேனது 
அலு்லகறை தைற்சகவாள்ளும சூழ்நிறை 
உரு்வாகும ்றர ேற்கவாலிக ேறை்ர 
ேறை்ர அலு்லகறை தைற்சகவாள்ை 
அனுைதிக்கப்்படு்வார.

நீககம்
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 

தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர, உறுப்பினரகள் 
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ஆளுேரவால நியமிக்கப்்படட த்பவாதும 
குடியரசுத்ேறை்ரவால ைடடுதை ஒரு்றர நீக்க 
முடியும (ஆளுேரவால அலை). ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத் ேறை்ர, 
உறுப்பினரகறை நீக்கும முறையிதைதய ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயதின் ேறை்ர, 
உறுப்பினரகறையும குடியரசுத்ேறை்ர 
நீக்கைவாம. அற் ்ருைவாறு: 
அ.  சேவாடித்துப்த்பவாேல அலைது கடனில 

தைவாெடி
ஆ.  ேனது அலு்ைகப் ்பணிகளுக்கு ச்ளிதய 

ஊதியம ச்பறும ஊழியரவாகப் ்பணியவாற்றும 
த்பவாது 

இ.  உடல ேைம குறைவு கவாரணைவாக ஒரு்ரவால 
அலு்ைகப் ்பணிகறை தைற்சகவாள்ை 
இயைவிலறை என குடியரசுத்ேறை்ர 
கருதுமத்பவாது. 

இற்ேவிர முறைதகடு குற்ைத்தின் கீழும 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர அலைது உறுப்பினரகறை 
குடியரசுத்ேறை்ர நீக்க முடியும. 
இருந்ேத்பவாதும இந்ே வி்கவாரத்தில உசெ 
நீதிைன்ைத்தின் கருத்துறர தகடடும 
குடியரசுத்ேறை்ர செயல்படைவாம. இேறன 
விெவாரித்ே உசெ நீதிைன்ைம நீக்கத்துக்கவான 
கவாரணத்றே உறுதி செய்ேவால 
அேனடிப்்பறடயிலும குடிரசுத்ேறை்ர நீக்கம 
செய்்வார. அரெறைப்பு ்ழங்கியுள்ை 
உறுப்புகளின் ்படி உசெ நீதிைன்ைம இந்ே 
வி்கவாரத்தில ்ழங்கும ஆதைவாெறன 
குடியரசுத்ேறை்ரின் முடிற்க் 
கடடுப்்படுத்தும. இருந்ேத்பவாதும, உசெ நீதிைன்ை 
விெவாரறண ேறடச்பறும கவாைத்தில ைவாநிை 
ஆளுேர குடிரசுத்ேறை்ரின் நீக்கத்றே நிறுத்தி 
ற்த்து ்பணி இறட நீக்கம ைடடும செய்யைவாம. 

தைலும, இப்ச்பவாறுத்ேப்்பவாடடில 
அரெறைப்பு ‘ே்ைவான ேடத்றே’ எனும 
செவாலைவாடறைப் ்பயன்்படுத்துகிைது. ஒரு 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் 
ேறை்ர அலைது ஏதேனும உறுப்பினரகள் 
ே்ைவான ேடத்றேயில ஈடு்படும குற்ைத்தில 
ஈடு்படு்வாரகைவானவால என கூறுகிைது. அ்ர 
அ) ைத்திய அலைது ைவாநிை அரசின் ஏதேனும 
குறிப்பிடட ஒப்்பந்ேம, உடன்்படிக்றகயில 

ஆர்ம கவாடடு்ப்ரவானவால, ஆ) இத்ேறகய 
ஒப்்பந்ேம அலைது உடன்்படிக்றகயில 
்பங்தகற்்பேன் மூைம உறுப்பினர ்ரு்வாய் 
அலைவாைல கூடுேல ்ரு்வாய் அலைது இேர 
உறுப்பினரகளுடன் இறணந்து ஆேவாயம 
கிறடக்கும என்று கூறுகிைது. 

சுதந்திரத் தன்மை

ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம த்பவான்தை ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயங்களும 
சுேந்திரைவாகச செயல்படு்றே உறுதி 
செய்யவும ்பவாகு்பவாடவான செயல்பவாடுகளில 
இருந்து ்பவாதுகவாக்கவும அரெறைப்பு 
உறுப்புகளில ் ழி்றககள் செய்யப்்படடுள்ைன. 
அற் பின்்ருைவாறு:
அ.)  அரெறைப்பில கூைப்்படடுள்ை முறைகளில 

அலைது ்ழிகளில ேடந்துசகவாண்டவால 
ைடடுதை ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத் ேறை்ர அலைது 
உறுப்பினரகறை குடியரசுத்ேறை்ர நீக்க 
முடியும. இேனவால அ்ரகள் ்பேவிக்கவாைம 
உறுதிப்்படுத்ேப்்படுகிைது. 

ஆ.)  ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகள் ்பணி 
நிறைகள் ஆளுேரவால முடிவு 
செய்யப்்படுகின்ைன எனினும ்பேவி 
நியைனத்துக்குப் பின்னர அ்ரது ெவாேகைற்ை 
நிறைறைக்கு ஏற்்ப ைவாறுேல செய்ய இயைவாது.

இ.)  ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் 
ேறை்ர ைற்றும உறுப்பினரகளின் 
ஊதியம, ெலுறககள், ஓய்வூதியம என 
அறனத்தும அரசின் சேவாகுப்பு நிதியில 
இருந்து ்ழங்கப்்பட த்ண்டும. இேனவால 
ெடடைன்ைங்களில நிறைத்ற்ைப்்பட 
த்ண்டியதிலறை.

ஈ.)  ஒரு ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத் ேறை்ர (நீக்கப்்படுமத்பவாது) 
ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் அலைது ஏதேனும  ஒரு 
ைவாநிைத்தின் தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர 
அலைது உறுப்பினரவாக நியைனம ச்பரும 
ேகுதியுறடய்ரவாகிைவார. ஆனவால, அரசின் 
த்று ்பேவிகளுக்கு நியமிக்கப்்பட முடியவாது. 
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உ.)  ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் ேறை்ர ைற்றும 
உறுப்பினரகள் தேர்வாறணயத்தில ஒரு 
முறை ்பேவி ்கித்ேபின்னர மீண்டும அதே 
்பேவியில ைறு நியைனமசெய்யப்்பட 
முடியவாது. அேவா்து இரண்டவா்து முறை 
அப்்பேவியில நியமிக்கப்்பட முடியவாது. 

பணிகள்

ைத்திய அரசுப் ்பணியிடங்கள் சேவாடரபில 
ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம 
தைற்சகவாள்ளும ்பணிகள் த்பவான்தை ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியிடங்கள் சேவாடரபில அறனத்து 
்பணிகறையும ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம ்ழங்குகிைது. அற் 
பின்்ருைவாறு:
அ.  ைவாநிை அரசுப் ்பணியிடங்களுக்கவான 

தேரவுகள் ேடத்து்து

ஆ.  ்பணியவாைர தைைவாண்றை சேவாடர்பவாக 
கீழ்க்கவாணும ஆதைவாெறனகள் 
்ழங்குகிைது

1.  குடிறைப் ்பேவிகள் ்பணிகள் சேவாடர்பவான 
அறனத்து ்பணிகளுக்கவான நியைன 
முறைகள்.

2.  குடிறைப் ்பணிகள் ைற்றும ்பேவிகளுக்கவான 
நியைனங்கள், ்பேவி உயரவுகள், இேர 
துறைகளுக்கு ்பணியிட ைவாறுேலகள் 
த்பவான்ை்ற்றில தகவாட்பவாடுகள் கடுறையவாகப் 
பின்்பற்ைப்்படுேல

3.  குடிறைப் ்பணிகள் / ்பேவிகளுக்குப் 
ச்பவாறுத்ேைவான ே்பரகள் நியைனம. 
ைவாறுேலிலும இதே நிறை.  
அயலேவாடடுப் ்பணிகள் ைவாறுேலகளிலும 
ச ்ப வா று த் ே ை வா ன  ே ்ப ர க ள் .  ்ப ே வி 
உ ய ர வு க் க வா ன  ்ப ரி ந் து ற ர க ற ை 
ச ே வா ட ர பு ற ட ய  து ற ை க ள் 
தேர்வாறணயத்துக்கு அனுப்பி ஒப்புேல 
ச்பை த்ண்டும.

இ.)  ஒரு ைவாநிை அரசில ்பணியவாற்றும 
்பணியவாைரகளின் ்பணியிறனப் ்பவாதிக்கும 
்றகயில தைற்சகவாள்ைப்்படும ஒழுங்கு 
ேட்டிக்றககள்

  எசெரிக்றக விடுத்ேல

  ஊதிய உயரவு பிடித்ேம 

  ்பேவி உயரவு நிறுத்ேம

  இழப்ற்ப ஈடு செய்ேல

  கீழ்நிறைப் ்பணிக்கு இைக்குேல

  கடடவாய ஓய்வு

  ்பணியில இருந்து விைக்குேல

  ்பணியில இருந்து நீக்குேல

ஈ.)  ஒரு குடிறை ஊழியர ேைது கடறைகளில 
இருந்து ே்றியேற்கு எதிரவாக எடுக்கப்்படட 
ெடட ேட்டிக்றககறை எதிரசகவாள்ை அந்ே 
ஊழியர தைற்சகவாள்ளும ெடட 
ேட்டிக்றககளுக்கவான செைவுகள்

உ.)  ்பணியின் த்பவாது ஏற்்படும கவாயங்கள் 
கவாரணைவாக ஓய்வூதியம ்ழங்கக் தகவாரும 
எவவிேைவான தகவாரிக்றககள்; அலைது 
சேவாடரபில தகவாரப்்படும ஏதேனும சேவாறக.

ஊ.)  ்பணியவாைர தைைவாண்றை சேவாடர்பவான 
இேர அறனத்து வி்கவாரங்கள்

இந்ே வி்கவாரங்களில ஒரு ைவாநிை அரசு 
ேைது ைவாநிை ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துடன் 
கைந்ேவாதைவாசிக்கவிலறை எனில ்பவாதிக்கப்்படட 
அரசு ்பணியவாைருக்கு நீதிைன்ைமும தீரவு 
்ழங்க இயைவாது என உசெ நீதிைன்ைம 
தீரப்்பளித்திருக்கிைது. அேவா்து, 
தேர்வாறணயத்துடன் கைந்ேவாதைவாசிப்்பது 
அலைது தேர்வாறணய ஆதைவாெறன இலைவாைல 
செயல்படு்து ஆகிய ேருணங்களில ைவாநிை 
அரசின் ேட்டிக்றககறை நீதிைன்ைங்கைவால 
ரத்து செய்ய இயைவாது என்்பது இேன் 
ச்பவாருைவாகும. இேனவால, தைற்கூறியற் 
்ழிகவாடடுேலகைவாகக் சகவாள்ைப்்பட 
த்ண்டுதைசயவாழிய ெடடப்பூர்க் கடறையவாகக் 
சகவாள்ைப்்படக் கூடவாது. 

அரசுப் ்பணிகள் சேவாடர்பவாக ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துக்கு 
ஒதுக்கப்்படும கூடுேல ச்பவாறுப்புகறை ைவாநிைச 
ெடடைன்ைங்கள் முடிவு செய்கின்ைன. ைவாநிைச 
ெடடைன்ைங்கள் மூைம உள்ைவாடசி ்பணியவாைர 
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நியைனம, ச்பருநிறு்ன அறைப்புகள் ைற்றும 
அரசு நிறு்னங்களுக்கு ்பணியவாைரகள் 
நியைனம செய்்து சேவாடர்பவான கூடுேல 
ச்பவாறுப்புகறையும ஒரு ைவாநிை அரசு ேைது 
தேர்வாறணயத்துக்கு அளிக்க முடியும. 
ைவாநிைச ெடடைன்ைத்தில ெடடம இயற்று்ேன் 
மூைம ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் அதிகவார ்ரமபுகள் 
விரி்வாக்கம செய்யப்்படுகிைது. 

ேைது செயல்பவாடுகள் குறித்ே 
ஆண்டறிக்றகறய ஆண்டுதேவாறும ைவாநிை 
அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம ைவாநிை 
ஆளுேரிடம அளிக்கிைது. இந்ே அறிக்றகறயப் 
்பரிசீலித்து தேர்வாறணயத்தின் 
ஆதைவாெறனகள் ஏன் ஏற்கப்்படவிலறை 
என்்பேற்கவான கவாரண – கவாரிய விைக்கங்களுடன் 
கூடிய ேைது விைக்கத்துடன் ைவாநிைச 
ெடடைன்ைத்தின் இரு அற்களிலும ஆளுேர 
முன் ற்ப்்பவார. 

்ரம்புகள்

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்தின் நிர்வாக ்ரமபுக்கு 
ச்ளியிலும சிை வி்கவாரங்கள் 
நிறுத்ேப்்படுகின்ைன. அேவா்து இவ 
வி்கவாரங்களில ைவாநிை அரசு ேைது 
தேர்வாறணயத்தின் ஆதைவாெறனகறைப் ச்பை 
த்ண்டியதிலறை. அற் ்ருைவாறு
அ.)  பிற்்படுத்ேப்்படட ்குப்பினருக்கு ்பேவிகள் 

நியைனங்கள் இட ஒதுக்கீடு 
செய்யப்்படுமத்பவாது

ஆ.)  ்பேவிகள், நியைனங்கள் ஒதுக்கீடடில 
்படடியல இனத்ே்ர, ்பழங்குடியினர 
தகவாரிக்றககள் ்பரிசீைறனக்கு 
எடுத்துக்சகவாள்ைப்்படும த்பவாது.

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணய 
்ரமபுக்குள் ்ரவாே ்பேவிகள், ்பணியிடங்கள், 
இேர வி்கவாரங்கறை ஆளுேர நீக்குகிைவார. 
ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயத்துடன் கைந்ேவாதைவாசிக்கத் 
தேற்யிலறை எனக் கருதும அரசு 
்பணியிடங்கள், ்பேவிகள் சேவாடர்பவாக ஆளுேதர 

ஒழுங்குமுறைகறை உரு்வாக்கிக்சகவாள்ை 
அரெறைப்பு அனுைதிக்கிைது. ஆனவால, 
குறைந்ேது 14 ேவாடகளுக்கு முன் ைவாநிைச 
ெடடைன்ைத்தில வி்வாதிக்கப்்படடு அற்யின் 
ஒப்புேல ச்பற்தை அறிவிக்கப்்பட த்ண்டும. 
இதில ெடடைன்ைம எந்ே திருத்ேமும 
தைற்சகவாள்ைைவாம; அலைது நிரவாகரிக்கைவாம. 
அேவா்து, இறுதி முடிற் ெடடைன்ைதை 
தைற்சகவாள்ளும. 

பஙகளிப்பு

ஒரு ைவாநிை அரசுப் ்பணியிடங்கள் ேகுதி 
அடிப்்பறடயில நிரப்்பப்்படு்றேக் 
கண்கவாணிக்கும அறைப்்பவாக ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம அறைய த்ண்டும 
என அரெறைப்பு கருதியது. அரசு 
்பணியிடங்களுக்கவான நியைனம, ைற்றும ்பேவி 
உயரவு, ஒழுங்குேட்டிக்றக வி்கவாரங்களில 
ஆதைவாெறன தகவாருமத்பவாது ஆதைவாெறன 
்ழங்கு்து ஆகியன தேர்வாறணயத்தின் 
்பணிகைவாகக் கருேப்்படடன. ்பணியிடங்கறை 
்றகறைப்்படுத்துேல, ஊதிய விகிேம, ்பணி 
நிறைகறை ் குத்ேல, ்பேவி நிறை தைைவாண்றை 
்பயிற்சி த்பவான்ைற் தேர்வாறணயத்தின் 
ச்பவாறுப்்பலை. இந்ே வி்கவாரங்கறை ைவாநிை 
அரசின் ச்பவாது நிர்வாகத் துறை அலைது 
்பணியவாைர (ேனி) துறை தைைவாண்றை 
செய்கிைது. எனத், ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம என்்பது றையப்்படுத்ேப்்படட 
நியைன முகறை ைடடுதை. ைவாநிைத்தின் 
்பணியவாைரகள் தைைவாண்றை என்்பது ைவாநிை 
அரசின் ்பணியவாைர (ேனி) துறை அலைது ச்பவாது 
நிர்வாகத் துறையின் ்பணிகள் ஆகும.

ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயப் 
்பணிகள் ் ரமபுக்கு உட்படடற் ைடடுைலைவாைல  
அற் அளிக்கும ஆதைவாெறனகளும அரறெக் 
கடடுப்்படுத்ேவாது. ஆறணய ஆதைவாெறனகறை 
ஏற்்பதும நிரவாகரிப்்பதும திருத்து்தும அரசின் 
முடிவு ஆகும. ஆனவால, இவ்வாறு நிரவாகரிப்்பது 
அலைது திருத்து்தும ஏன் என்்பேற்கு அரசு 
ெடடைன்ைத்தில விைக்கைளிக்க த்ண்டும 
என்்பது ஆறணய ஆதைவாெறனகளுக்கு உள்ை 
ஒர ்பவாதுகவாப்பு அமெம ஆகும. தைலும ஒரு ெடடம 
இயற்று்ேன் மூைமும ைவாநிை அரசுப் 
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்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ஆதைவாெறன 
செயல்பவாடுகளுக்கவான விதிகறை உரு்வாக்க 
முடியும.

1964இல ைவாநிை கண்கவாணிப்பு 
ஆறணயம அறைக்கப்்படட பின்னர ஒழுங்கு 
ேட்டிக்றககள் சேவாடர்பவாக ைவாநிை அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ்பங்களிப்பு 
்பவாதிப்புக்குள்ைவானது. ஏசனனில ஒரு குடிறைப் 
்பணியவாைருக்கு எதிரவாக ஒழுங்கு ேட்டிக்றக 
தைற்சகவாள்்தில இரண்டு அறைப்புகளும 
ஆதைவாசிக்கப்்படுகின்ைன. அப்த்பவாது இரண்டு 
அறைப்புகளும முரண்்பவாடவான முடிற் 

தைற்சகவாள்ளுமத்பவாது பிரசெறன எழுகிைது. 
இருந்ேத்பவாதும ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணம ஒரு சுயவாடசியவான அறைப்பு 
என்்பேவால அேன் முடிவுக்தக அதிக 
முக்கியத்து்ம அளிக்கப்்பட த்ண்டும.

இறுதியவாக, நீதித்துறையில, ைவா்டட 
நீதி்பதிகள் அலைவாே பிை நீதித்துறை 
்பணியிடங்களுக்கவான நியைன விதிமுறைகறை 
்குக்க ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம ஆதைவாசிக்கப்்படடது. இந்ே 
வி்கவாரத்தில ைவாநிை உயர நீதிைன்ைமும 
ஆதைவாசிக்கப்்படடது. 

6.3.5 பணியோைர நதரவு ஆமையம்   

பணியோைர நதர்ோமையத்தின் பணிகள்

1.  அ) ைத்திய அரசின் கீழுள்ை ்பலத்று அறைசெகங்கள், துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு 
இறணக்கப்்படடுள்ை அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான ்பேவிகளில அதிக்படெம 
`10,500 அலைது அேற்குக்கீழுள்ை குரூப் ’பி’ பிரிவு ்பணியிடங்களுக்கவான நியைனங்கள்,  
ஆ.) தைற்கூறிய ்பலத்று அறைசெகங்கள், துறைகள் ைற்றும அ்ற்தைவாடு இறணக்கப்்படடுள்ை 
அலு்ைகங்கள், கீழ்நிறை கிறைகளுக்கவான ்பேவிகளில ்பணியவாைர தேர்வாறணய (ஸ்டவாப் 
செைக்ென் கமிஷன்) ்ரமபிலிருந்து விைக்கப்்படட ்பேவிகள் நீங்கைவாக சேவாழிலநுட்பம ெவாரவாே 
குரூப் ’சி’ பிரிவு ்பணியிடங்களுக்கவான நியைனங்கள் தைற்சகவாள்ளுேல.

2.  ேனது ்ரமபுக்குட்படட ்பேவிகள்/ ்பணியிடங்கள் நியைனங்களுக்கவான தேரவுகள்,  
தேரகவாணலகள் தைற்சகவாள்ைல த்ண்டும. இத்தேரவுகள் கூடுைவான்றர ேவாடடில ்பை 
இடங்களில ேடத்ேப்்பட த்ண்டும. அதேத்பவாை, நியைனங்களும சேவாடரபுறடய தேரசசிச்பற்ை 
ே்பரகளின் செவாந்ே ைவாநிைம/ ்பகுதிகளுக்கு அருகறைந்ே ்பணியிடங்களில அைரத்ேப்்படுேல 
த்ண்டும.
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3.  கீழ்க்கவாணும ்பணியிடங்களுக்கவான நியைனம திைந்ே நிறை த்பவாடடித் தேரவுகள் மூைம 
நியமிக்கப்்படுகிைது.

i.  கீழ்நிறை பிரிவு எழுத்ேர (எல. டி. சி. தைவாயர டிவிென் கிைவாரக்) 
ii.  கிதரட சி ைற்றும டி சுருக்சகழுத்ேர ்பணியிடங்கள்
iii.  உேவியவாைரகள்
iv.  ஆய்்வாைரகள்
v.  துறண ஆய்்வாைரகள்
vi.  பிரிவு கணக்கவாைரகள், ேணிக்றகயவாைரகள், கணக்கவாைரகள்
vii.  துறண நிறை ச்பவாறியவாைர (சிவில, மின்னியல)
viii.  புள்ளியியல ஆய்்வாைர (ஸ்தடடடிஸ்டிக்கல இன்ச்ஸ்டிதகடடர)
ix.  ் ரி உேவியவாைர
x.  பிரிவு அலு்ைர (்ணிக ேணிக்றக) 
xi.  பிரிவு அலு்ைர (ேணிக்றக)

4. ்பேவி உயரவுக்கவான துறை ெவார தேரவுகறையும ஆறணயம தைற்சகவாள்கிைது

(i)  ைத்திய அறைசெரற் செயைக குரூப் டி பிரிவு ்பணிகள்

(ii)  குரூப் ’சி’ சுருக்சகழுத்ேரகள்

5.  ̀ 9,300 முேல 34,800 ்றர ஊதிய அைகு சகவாண்ட 4̀2,000்றர கிதரட ஊதியம ச்பறும அறனத்து 
குரூப் ’பி’ ்பணியிடங்களுக்கும ்பலத்று ைத்திய அறைசெகங்கள் / துறைகள் ைற்றும அ்ற்றுடன் 
இறணந்ே கிறை அலு்ைகங்களுக்கவான குரூப் ’சி’ பிரிவு சேவாழிலநுட்பம ெவாரவாே ்பணியிடங்கள் 
நியைனங்களுக்கவான திடடங்கறையும உரு்வாக்குகிைது.

6.  ̀ 10, 500 அதிக்படெ ஊதிய அைகு சகவாண்ட குரூப் ’பி’ ்பணியிடங்களுக்கும அறைசெகங்கள் / 
துறைகள் ்வாரியவான சேவாழிலநுட்பம ெவாரவாே குரூப் ’சி’ ்பணியிடங்களுக்கும அவ்ப்த்பவாது 
தேரவுகள் ேடத்ேப்்படுகின்ைன. 

7.  அவ்ப்த்பவாது ைத்திய அரெவால ்பணிக்கப்்படும இேர ்பணிகறையும ஆறணயம தைற்சகவாள்கிைது.

6.4 நதரதல் ஆமையம்

ேவாடடில நியவாயைவான, தேரறையவான 
தேரேல ேறடச்பறு்றே உறுதிப்்படுத்திட 
அரெறைப்்பவால தேரடியவாக உரு்வாக்கப்்படட 
நிரந்ேரைவான, சுயவாடசியவான அறைப்பு தேரேல 

ஆறணயம. அரெறைப்பு உறுப்பு 324, 
ேவாடவாளுைன்ை இரு அற்கள், ைவாநிைச 
ெடடைன்ைங்கள், குடியரசுத்ேறை்ர, துறணக் 
குடியரசுத்ேறை்ர தேரேலகறைக் 
கண்கவாணித்ேல, ்ழிகவாடடுேல, 
கடடுப்்படுத்துேல ஆகிய அதிகவாரங்கறை 
தேரேல ஆறணயத்துக்கு முழுறையவாக 
்ழங்குகிைது. இவ்வாறு, இந்திய தேரேல 
ஆறணயம ைத்திய – ைவாநிை அரசுகள் 
இரண்டுக்குைவான ச்பவாது அறைப்்பவாக 
இயங்குகிைது. 

ைவாநிைங்களில உள்ைவாடசி 
அறைப்புகைவான ்பஞெவாயத்துகள், 
ேகரவாடசிகளுக்கவான தேரேலகறை இந்திய 
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தேரேல ஆறணயம ேடத்து்திலறை என்்பது 
க்னத்தில சகவாள்ைத்ேக்கது. இறேசயவாடடி 
ைவாநிைத் தேரேல ஆறணயங்கள் 
அறைத்துக்சகவாள்ை அரெறைப்பு ்ழி 
்குத்துள்ைது. 

6.5  இந்திய தமலமைக கைககுத் 
தணிகமகயோைர அலு்லகம்

இந்திய அரெறைப்பு உறுப்பு 148, ஒரு 
சுயவாடசி அதிகவாரம சகவாண்ட இந்திய 
ேறைறைக் கணக்குத் ேணிக்றகயவாைர 
அலு்ைகம (சி.ஏ.ஜி) அறைக்க ்ழி்றக 
்ழங்கியுள்ைது. ேறைறைக் கணக்குத் 
ேணிக்றகயவாைதர இந்திய கணக்குக் ைற்றும 
ேணிக்றகத் துறையின் ேறை்ர ஆ்வார. 
அ்தர அரசுக் கருவூைத்தின் ்பவாதுகவா்ைர 
எனைவாம. ைத்திய, ைவாநிை அரசுகள் அறனத்தின் 
கீழ் இயங்கும சைவாத்ே நிதி அறைப்பிறனயும 
கடடுப்்படுத்துகிைவார. 

நிதி நிர்வாகம சேவாடரபில இந்திய 
அரெறைப்பு ்குத்ேளித்துள்ை விதிகள், 
இேறன அைைவாக்கம செய்ய ேவாடவாளுைன்ைம 
இயற்றியுள்ை ெடடங்கள் ஆகியன்ற்றின் ்படி 
கண்கவாணிப்்பது இ்ர கடறையவாகும. இேனவால 
ேவான் அரெறைப்புப்்படி ”முக முக்கியத்து்ம  
சகவாண்ட அலு்ைர ேறைறைக்  
கணக்குத் ேணிக்றகயவாைர” என 
டவாக்டர பி. ஆர. அமத்பத்கர கூறினவார. இந்திய 
அரசின் ைக்கைவாடசி அறைப்பின் அரண்களில 
ேறைறைக் கணக்குத் ேணிக்றகயவாைரும 
ஒரு்ர. இேர அரண்கள்: உசெ நீதிைன்ைம. 
தேரேல ஆறணயம, ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம ஆகும.

6.6 நிதி நிர்ோகம்

நிதி நிர்ோகத்தின் ந�ோககஙகள்:
்ைரந்ே ேவாடுகளின் கடடுப்்படுத்ே இயைவாே 

ெந்றே ்ைரசசி நிதி  
நிர்வாகத்துக்கவான ்வாய்ப்புகறை 
விரிவு்படுத்தியுள்ைது. இசெந்றேகள் நிதி 
்பற்ைவாக்குறைகள், ச்பரும கடன்சுறை,  
மூைேன நிதி ்பற்ைவாக்குறை இற்தய இேன் 
்பண்புகைவாகும. அதேதேரம, நிறைத்ே 
ச்பவாருைவாேவாரம, ்ைரசசி, சுய – ெவாரபு,  

்ரு்வாய் – செல்ப் ்பகிரவு வீேத்தில ெைநிறை  
அறனத்துப் ்பகுதிகளில ்ைரசசி த்பவான்ை்ற்றை 
இைக்கவாக சகவாண்டு நிதி சகவாள்றககள், நிர்வாகம 
ஆகிய துறைகளில ஊக்கங்கறை ஏற்்படுத்தும 
முறனப்பில ்ைரும ேவாடுகள் உள்ைன. அரசு 
வி்கவாரங்கள் தைைவாண்றையில அரசியல 
சகவாள்றககள், ச்பவாருைவாேவார ் லைறை முக்கியம 
என்ை த்பவாதிலும நிதி நிர்வாகமும முக்கியத்து்ம 
்வாய்ந்ே ்பங்கிறனக் சகவாண்டுள்ைது.
அற் பின்்ருைவாறு: 

1.  ச்பவாதுத்துறை நிறு்னங்கள் நிதி 
தைைவாண்றை 

2.  திடடங்கள், நிரலகள் அைைவாக்கம
3.  ச்பவாது ேைன் ைற்றும ெமூக  

்பணிகளுக்கவான ்ழிகள்
4.  ் ைரசசி, த்றை ்வாய்ப்பு, விறை்வாசி 

கடடுப்்பவாடு
5.  மூைேன உரு்வாக்கம
6.  தேசிய நிதிறய ்பறடப்்பவாக்கத்துடன் 

முேலீடு செய்ேல
7.  ேவாடவாளுைன்ை செயலமுறைகறை 

சீரவாக்குேல
8. ெைத்து்மும ெை ்பங்கும

நிதி நிர்ோகக நகோடபோடுகள்:

நிதி நிர்வாகத்தில முக்கியக் 
தகவாட்பவாடுகைவாகக் கீழ்க்கண்ட்ற்றைப் 
்படடியலிடைவாம.

1.  ச்பவாது ேைன், ைக்கள் தேரவு, ைக்கள் 
சகவாள்றக ஆகியன்ற்றை 
முேன்றையவாகக் சகவாண்ட சகவாள்றக 

2.  அரசியல ்ழிகவாடடுேல ைற்றும 
கடடு்பவாடடுக் தகவாட்பவாடு

3. சேவாடரபுக் தகவாட்பவாடு
4.  நிறு்னத்திறனயும தைைவாண்றைறயயும 

ஒருங்கிறணக்கும தகவாட்பவாடு
5.  நீடித்ே ேன்றை, ெைநிறை தகவாட்பவாடு
6.  எளிறை, சேகிழ்வுத்ேன்றை தகவாட்பவாடு
7.  ேடத்றே, ஒழுக்கம, சீரறை தகவாட்பவாடு
8.  ைக்கள் ேமபிக்றக, கடறைப்்பவாடு 

தகவாட்பவாடு 
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இந்திய நிதி நிர்ோக ்ரலோறறின் �ோன்கு 
முககியக கோல கட்டஙகள்:

கோலகட்டம் 1 (1765 – 1858) - அறைப்பு 
உரு்வாக்கம ைற்றும ஸ்திரப்்படுத்துேல
கோலகட்டம் 2 (1860- 1919) - முறைறைகள், 
செயல்பவாடுகள் தைம்பவாடு
கோலகட்டம் 3 (1919 – 1947) – ைக்கைவாடசிப் 
்படுத்துேல, அதிகவாரப்்பர்ைவாக்கல
கோலகட்டம் 4 (1950 முதல் இன்று்மர) 
– ைக்கள்ையப்்படுத்துேல

புதிய ்ைரும் நபோககுகள் - இந்திய நிதி 
நிர்ோகம்:

1.  நிதிப்்பற்ைவாக்குறைறய ஒழுங்கு்படுத்துேல, 
கடடுப்்படுத்துேல.

2.  ் ைரசசிெவாரவா செைவினங்கறைக் குறைத்ேல.
3.  ்பற்ைவாக்குறை இலைவா (ஜீதரவா த்பஸ்) நிதிநிறை 

கண்தணவாடடம உரு்வாேல.
4.  ச்பவாதுத் துறை மீேவான அழுத்ேம குறைத்ேல.
5.  ைக்கள் ேைன்கள், ்பணிகளில அதிகவார்ரக்க 

ைதனவாநிறை நீக்கம.
6.  நிதி தைைவாண்றை திடடங்களில றைய நீக்க 

ச்பவாறுப்புணரவில க்னப்்படுத்துேல.
7.  ேவாரவாைையம, கடடுப்்பவாடுகறை அகற்றுேல.

6.6.1  நிதிநிமல அறிகமக தோககலும் 
அைலோககமும்

நிதிநிமல அறிகமக சுறறு:

ஒரு நிதிநிறை அறிக்றகயின் செயைவாக்கம 
அேற்கவான ெடடம இயற்றும ேறடமுறைகறைக் 
கணக்கில சகவாள்கிைது. நிதிநிறை அறிக்றக 
ேவாடவாளுைன்ை ஒப்புேல ச்பறு்து மிகவும 
முக்கியத்து்ம ்வாய்ந்ேேவாகும.

கோலசசுறறு கீழககோணும் கட்டஙகமைக 
சகோணடுள்ைது:

  ேயவாரிப்பு ைற்றும ேவாக்கல

  ஒப்புேல

  நிர்வாகம, ேணிக்றக

ஒரு குறிப்பிடட கவாைத்தில ்பை  
சுற்றுகள் ேறடச்பைைவாம. மீைப்்படைவாம.  
்பை சுற்றுப்பிரிவுகள் ச்வத்று 
கவாைகடடங்கறைக் சகவாண்டுள்ைன.

நிதிநிமல அறிகமக தோககல்:

நிதிநிறை அறிக்றக ேயவாரிக்கும 
செயலமுறைகள், நிதிநிறை அறிக்றக ேவாக்கல 
கவாைத்திலிருந்து ஆறு ைவாேங்கள் முன்்பவாக, 
ச்பவாது்வாக செப்டம்பர/அக்தடவா்பர 
ைவாேங்களில, நிதி அறைசெகத்திடமிருந்து 
சுற்ைறிக்றக ச்பைப்்படடதும சேவாடங்குகிைது. 
அந்ே சுற்ைறிக்றக நிதிநிறை அறிக்றகயில 
இடமச்பறும திடடம ெவார அமெங்கள், திடடம 
ெவாரவா அமெங்கள், ்ழிகவாடடுேலகள் என 
ஒவச்வான்று குறித்தும இறுதி ைதிப்பீடுகள் 
ெைரபிக்க சேவாடரபுறடய துறைகளுக்கு ஒரு 
கவாை அைற் நிரணயம செய்து அறிவிக்கும. 
ச்பவாது்வான விதி என்னச்ன்ைவால யவார 
நிதிறய செை்ளிக்கப்த்பவாகிைவாரகதைவா 
அ்ரகதை நிதிநிறை ைதிப்பீடுகறையும 
உரு்வாக்க த்ண்டும என்்பது ஆகும. நிதி 
அறிக்றக முன்சைவாழிவுகள் கீழ்க்கவாணும 
ேக்லகறைக் சகவாண்டிருக்கும.

1. கணக்குகள் ்றகறைப்்படுத்துேல 
2. ேடப்பு ஆண்டின் நிதிநிறை ைதிப்பீடுகள்
3.  ேடப்பு ஆண்டின் திருத்ேப்்படட 

ைதிப்பீடுகள்
4.  கடந்ே ஆண்டின் அெல செைவினங்கள் 
5  அடுத்ே நிதி ஆண்டுக்கவான 

முன்சைவாழிவுகள் ைதிப்பீடுகள்
நிதி ஆணடு

1860 இல முேல ேவீன நிதிநிறை அறிக்றக 
ேவாக்கல செய்யப்்படடத்பவாது நிதி ஆண்டு என்்பது 
தை 1 முேல ஏப்ரல 30 ்றர என்்பேவாக இருந்ேது. 
இது 1866-இல இங்கிைவாந்து அரசின் 
ேறடமுறைறய ஒடடி ஏப்ரல 1 முேல ைவாரச 31 
்றர என ைவாற்றிக்சகவாள்ைப்்படடது. 

சசயல்மும்ற

ேமிழ்ேவாடடின் ெமூக ்ைரசசி ைற்றும 
குறியீடுகறை ைதிப்பீடு செய்யவும.
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6.6.2 இந்தியோவின் ்ரி்மககள்

ெறையல எரி்வாயு, ச்படதரவால, டீெல, ்வான் எரிச்பவாருள், இயற்றக எரி்வாயு, ைது ஆகியற் 
ேவிர ஏறனய ச்பவாருள்கள் அறனத்தும ைதிப்பு கூடடு ்ரியில அடங்கும.

சபோருள்கள் விநிநயோகம் அல்லது நசம்கள் ்ழஙகுதல்  
(சபோருள்கள் ைறறும் நசம் ்ரி – G.S.T)

சபோருள்கள் 
ைறறும் நசம் ்ரி

உள் ைோநில  
(ைோநிலத்திறகுள்)

ைோநில சபோருள்கள் 
ைறறும் நசம் ்ரி 
(ைோநில ஜி.எஸ்.டி)

ைவாநிை ஜி.எஸ்.டி ்ரி ைத்திய (ஜி.எஸ்.டி)

ைத்திய சுங்க ்ரி

கூடுேல சுங்க ்ரி

ஈடுசெய் ்ரிகள்

கூடுேல சுங்க ்ரி

கூடுேல, கலவி ைற்றும இறடநிறை 
/ தைலநிறைப் ்பள்ளி தீரற்

தெற் ்ரி

ைதிப்பு கூடடுப்்படட 
்ரி / விற்்பறன ்ரி

சகவாள்முேல ்ரி

ச்பவாழுதுத்பவாக்கு ்ரி

ஆடம்பர ்ரி

ைவாடடரி ்ரி

ைவாநிை கூடுேல ்ரி தீரற்

ைத்திய சபோருள்கள் 
ைறறும் நசம் ்ரி 
(ைத்திய ஜி.எஸ்.டி)

ஒருஙகிமைககப்பட்ட 
சபோருள்கள் ைறறும் 

நசம் 
(ஒருஙகிமைககப்பட்ட 

ஜி.எஸ்.டி)

ைோநிலஙகளுககிம்டநய 
(இரு ைோநிலத்திறகிம்டநய)

்ரி ்மககள்

ந�ரடி ்ரிகள்

அரசுககு 
ந�ரடியோக ்ரி 
சசலுத்துந்ோர

உறபத்தி ைறறும் 
சபோருள்கள் ைறறும் 

நசம்கள் மீது 
விதிககப்பட்ட 

்ரிகள்

ைம்றமுக ்ரிகள்

்ருைவான ்ரி

தெற் ்ரி

ச்பவாழுதுத்பவாக்கு ்ரி

சுங்க ்ரி

ச்பவாருள்கள் ைற்றும தெற்  
்ரி (ஜி.எஸ்.டி)

முத்திறர ்ரி

கைவால ்ரி

விற்்பறன ்ரி

ஆடம்பர ்ரி

செல் ்ரி

நிறு்ன ்ரி

மூைேன ஆேவாயங்கள் ்ரி

்பங்கு ்பரி்ரத்ேறன ்ரி குறிப்பு: சரககு ைறறும் 
நசம் ்ரி
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அருஞசசோறசபோருள்

  குடிமைப்பணி: ெடடைன்ைம, நீதித்துறை, 
இரவாணு்ம இமமூன்றும அலைவாே அரசு 
்பணிகள் குடிறைப் ்பணிகள் ஆகும. 
இப்்பணிகளுக்கவான நியைனங்கள் 
ச்பவாது்வாக த்பவாடடி தேரவின் மூைம 
தேரந்சேடுக்கப்்படுகின்ைன.  த்றைகளும 
ைற்றும ்பணி செய்த்வாறரயும 
அரெவாங்கத்தின் மூைம ்பணி அைரத்ேப்்பட 
அறனத்து ்பணியவாைரகள் அரசின் 
குடிறைக் கிறைகள் மூைம 
்பணியைரத்ேப்்படுகின்ைன.

  பணி நியைனம்: இது தேரந்சேடுக்க்படவாே 
அரசுப் ்பணி ஆகும.  ்பலத்று விேைவான 
நிர்வாகம ்பதிவுகளின் கீழ் ்பலத்று 
விேைவான நியைனங்கள் ேறடச்பறுகின்ைன.  
த்பவாடடியிலைவா நியைனங்கள் 
அரெவாங்கத்தின் மூைம ச்பைப்்படுகிைது.  இது 
குடிறைப் ்பணி ்பதித்டுகளில இடம 
ச்பைவாது.

  குடிமைப் பணி ைறுசீரமைப்பு: குடிறைப் 
்பணி திைறன தைம்படுத்ேவும, ஆள்தெரப்பு 
ைற்றும ்பேவி உயரவு, ெம்பைம, 
்பணியவாைரகளின் எண்ணிக்றக, 
்பணியவாைரின் செயலதிைன் ைதிப்பீடு 
த்பவான்ை்ற்றில உள்ை சிக்கலகறை 
கறைந்து சீர செய்்து.  இேன் உண்றையவாை 
்பயன்்பவாடு ச்பவாருைவாேவாரத்திலிருந்தும, 
அரசியல ச்பவாருைவாேவாரத்திலிருந்தும 
ச்பறுகின்ைது.

  ந�ரமைத் தன்மை: ச்பவாது நிர்வாகத்தில 
தேரறைத் ேன்றை என்்பது ஒரு்ர ேன் 
கடறைறய நிறைத்ற்று்தில இருக்கும 
ேம்பகத்ேன்றைறய குறிக்கும.  ஊழலுக்கும, 
அதிகவார ்பவாகு்பவாடுகளுக்கும எதிரவான 
கருத்தியல த்பவாக்றகக் சகவாண்டது. இது 
ச்பவாறுப்புணரவும, ச்ளிப்்பறட 
ேன்றைறயயும உள்ைடக்கியது ஆகும.  
தைலும தேரறைத் ேன்றை என்்பது 
ே்றிறழக்க இயைவாே, ஒரு சிறேவுைவா 
நிறையவாகும.  ேமபிக்றக, ேவாணயத்தின் ைறு 
ச்பயரேவான் தேரறைத் ேன்றை ஆகும.

  சபோது நிர்ோகம்: ச்பவாது நிர்வாகத்தின் 
உடகருத்ேவானது அரெவாங்க 
சகவாள்றககறையும திடடங்கறையும 
அறைப்்பது தைலும அரெவாங்க 
அதிகவாரிகளின் ேடத்றே மூைம ேங்கள் 
கடறைகளுக்குப் ச்பவாறுப்த்பற்கச செய்்து.

  ச்ளிப்பம்டத் தன்மை: ைக்களுக்கு 
தேற்யவான ேக்லகறை 
ேறடயிலைவாைலும, ெரியவான தேரத்தில 
உண்றையவான ேக்லகறையும, 
ச்பவாதுத்துறை நிறு்னங்களின் செயல 
ேக்லகறையும, ச்பவாதுத்துறை 
நிறு்னங்களின் செயலதிைறனயும, அதில 
எடுக்கப்்படட முக்கிய முடிவுகறையும 
ஒளிவு ைறைவு இலைவாைல சகவாடுப்்பதே 
ச்ளிப்்பறடத் ேன்றை ஆகும.

  ைககள் �ல அரசு: அரசியல அறைப்பு 
என்்பது ைக்கள் ேை்வாழ்வில அரசு கவாடடும 
அக்கறையிலிருந்து கடடறைக்கப்்படுகிைது.  
அ்ரகளுக்கு குறைந்ே்படெ ேரைவான 
்வாழ்க்றகறய ்வாழ ்ழி செய்ய த்ண்டும.  
அேவா்து ேரைவான  இை்ெ கலவி, சீரவான 
சுகவாேவார ்ெதிகள், ைருத்து் ்ெதிகள், 
ஊனம, தேவாய், ்ருைவானத்திற்கவான ஊக்கத் 
சேவாறக, த்றையின்றை ஆகியன்ற்றுக்கு 
எதிரவான கவாப்பீடு, ்ரு்வாறய ஈடுகடடும 
குடும்ப ெலுறககள், முதிதயவார ஓய்வூதியம 
ஆகியன்ற்றை இறடயூறு இலைவாைல 
்ழங்க த்ண்டும.

  அதிகோர பர்லோககம்: அதிகவாரம, 
செயல்பவாடுகள், ்ை ஆேவாரங்கள் 
இற்சயலைவாம ைத்திய அரெவாங்கத்தில 
இருந்து உள்ளூர ்பஞெவாயத்து ்றர 
இடைவாற்ைம  செய்ேதை ஆகும.  
ேறடமுறையில ்பர்ைவாக்கம என்்பது 
ஒருவிேைவான ெைநிறைறய ைத்திய 
அரெவாங்கம ைற்றும ்பஞெவாயத்துக்கு 
இறடதய ஏற்்படுத்து்தே ஆகும.

  மின்-ைககைோடசி: மின்-ைக்கைவாடசி 
என்்பது செயல முறைகறை ்பர்ைவாக்கம 
செய்யும ்றகயில இறணயம த்பவான்ை 
மின்னனு சேவாடரபு சேவாழிலநுட்பங்கறைப் 
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்பயன்்படுத்து்து ஆகும.  தேரேல ைற்றும 
்பங்தகற்பு அறைப்புகள் உள்ைடக்கியது.  
ஒப்பீடு அைவில, புதிய அரசியல ்ைரசசி 
ஆகும.  அரசு, குடிறைக் குழுக்கள், 
ெமுேவாயங்கள் இறடதய வி்வாேங்கறை 
உரு்வாக்க ்லைற்.

  மின் ஆளுமக: ேக்லகள், 
சேவாறைசேவாடரபு ைற்றும சேவாழிலநுட்பக் 
கருவிகறை ்பயன்்படுத்தி அரெவாங்கம, 
ைக்கள் ைற்றும அலு்லகள் 
இ்ற்றிற்கிறடதய எளிறையவான உரு்வாக்க 
சேவாடரபுகறை செய்்து ஆகும.  அரசு 

செயல்பவாடுகளுக்கு இறடதய 
ைக்கைவாடசிப்்படுத்ேப்்படட ஆளுறகறய 
எளிறைப்்படுத்தி, தைம்படுத்து்து ஆகும.

  �ல்லோடசி: ேலைவாடசிக்கு 
இன்றியறையவாேேவாக இருப்்பது சிைந்ே 
்லு்வான தைைவாண்றை (திைன், 
செயலதிைன், ச்பவாருைவாேவாரம) 
ச்பவாறுப்புணரவு, ேக்ல ைற்றும ்பரிைவாற்ைம, 
ச்ளிப்்பறடத்ேன்றை, ்ைரசசிக்கவான 
ெடடபூர்ைவான கடடறைப்பு (நீதித்துறை, 
ைனிே உரிறைகள், சுேந்திரம).

ைதிப்பிடுதல்

I. சரியோன பதிமல நதரந்சதடுககவும்

1.  அறனத்து இந்தியப் ்பணிகளின் உறுப்பினரகறை யவார நியைனம செய்்வார?

அ) குடியரசுத்ேறை்ர 
ஆ) ைத்திய உள்துறை அறைசெர 
இ) ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழுத் ேறை்ர  
ஈ) இந்தியவாவின் அடடவாரனி சஜனரல

2.  ைத்தியில குடிறைப் ்பணியிடங்கள் நியைனங்களுக்குப் ச்பவாறுப்்பவான ஒன்றிய அரசுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழு என்்பது

அ) குடியரசுத்ேறை்ரின் அ்ெர ெடடத்தின் மூைம 1950-இல உரு்வாக்கப்்படடது 
ஆ) ேவாடவாளுைன்ைத்ேவால நிறைத்ற்று தீரைவானத்தின் மூைம உரு்வாக்கப்்படடது 
இ) அரெறைப்்பவால அனுைதிக்கப்்படடது 
ஈ) இந்திய சுேந்திர ெடடம 1947-இன் மூைம உரு்வாக்கப்்படடது

3. ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழுவின் உரு்வாக்கம.

அ) அரெறைப்பில கூைப்்படடுள்ைது 
ஆ) ேவாடவாளுைன்ைத்ேவால முடிவு செய்யப்்படடது 
இ) குடியரசுத்ேறை்ரவால தீரைவானிக்கப்்படடது 
ஈ) உள்துறை அறைசெகத்ேவால முடிவு செய்யப்்படடது

4.  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழுவியின் முக்கிய செயல்பவாடு என்ன?

அ) அறனத்து இந்திய ைற்றும ைத்திய குடிறைப் ்பணிகளுக்கவான தேரவுகள் மூைம 
      நியைனம செய்ேல 
ஆ) கடறைறய நிறைத்ற்றும த்பவாது ஏற்்படும செைவுகறை ஏற்்பேற்கவான குடியரசுத் 
      ேறை்ரிடம அறிவுறுத்ேல 
இ) குடிறைப் ்பணியவாைரகளுக்கு எதிரவான குடியரசுத்ேறை்ர ஒழுங்கு ேட்டிக்றக எடுத்ேல 
ஈ) இற் அறனத்தும
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5.  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம உறுப்பினரகளின் ்பணிக்கவாைம முடியும 
முன்தன அ்ரகறை ்பணிநீக்கம செய்்து?

அ) பிரேைர 
ஆ) ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் ேறை்ர 
இ) உசெ நீதிைன்ை ்பரிந்துறரயின் ்படி குடியரசுத்ேறை்ர 
ஈ) ேவாடவாளுைன்ைத்தின் ்பரிந்துறரயின் ்படி குடியரசுத்ேறை்ர

6. கீழ் கண்டதில எது அறனத்து இந்தியப் ்பணி அலை?
அ) இந்தியக் கவா்ல ்பணி   ஆ) இந்திய ஆடசிப் ்பணி 
இ) இந்திய ச்ளியுைவுப் ்பணி  ஈ) இந்திய ச்பவாருைவாேவார ்பணி

7.  கீழ் கண்டதில எது ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ெடடபூர்ைவான ்பணி அலை?
அ) குடிறைப் ்பணியின் நியைனம, ்பேவிஉயரவு, கடடு்பவாடு ஆகியன சேவாடர்பவாக 
      அரெவாங்கத்திற்கு ஆதைவாெறன ்ழங்குேல 
ஆ) குடிறைப் ்பணியவாைரகளின் ேைன்கள், உரிறைகள் த்பணுேல. 
இ) குடிறைப் ்பணியவாைரகளின் குறைகறை தகடடு தீரத்து ற்த்ேல 
ஈ) ைவாநிைத் தேர்வாறணயச செயலகறைக் கண்கவாணித்ேல.

8. புதிய அறனத்து இந்தியப் ்பணிறய எவ்வாறு உரு்வாக்கைவாம?
அ) அரெறைப்புத் திருத்ேசெடடத்தின் மூைம  
ஆ) ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்துடன் ஆதைவாசித்து 
இ) ேவாடவாளுைன்ைத்தின் மூைம  
ஈ) ைத்திய அறைசெரற்யின் ்பரிந்துறர த்பரில குடியரசுத்ேறை்ர

9.  யவாருறடய விெவாரறணயின் அடிப்்பறடயில ைவாநிை அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயக் குழு 
உறுப்பினர ்பேவி நீக்கம செயல்படைவாம?

அ) குடியரசுத்ேறை்ரவால நியமிக்கப்்படும குழு மூைம ஆ) உசெ நீதிைன்ைம 
இ) உயர நீதிைன்ைம     ஈ) ைவாநிை ஆளுேர மூைம

10.  இந்திய ேற்கவாலிக நிதியிலிருந்து ஏற்கப்்படும செைவுகள்
அ) இேர நிதிநிறை அறிக்றகயிலிருந்து ்ரும தெமிப்புகறை ைவாற்று்ேன் மூைம 
ஆ) ேவாடவாளுைன்ைத்ேவால ்ழங்கப்்படும கூடுேல ைற்றும துறண நிதிகறை 
      ைவாற்று்ேன்மூைம 
இ) நிதி முழு்தும தீரும்றர ைவாற்றியறைக்கப்்படவாது 
ஈ) ்பை ைவாநிைங்களில இருந்து ்ரும ்பங்களிப்புகறை ஈடுசெய்்ேன் மூைம

11.  கீழ்கண்ட்ற்றில எந்ே ெடட முன்்றரவு ேவாடவாளுைன்ைத்தில நிதிநிறை அறிக்றகதயவாடு 
தெரந்து அளிக்கப்்படுகிைது?
அ) ேற்கவாலிக ெடட முன்்றரவு ைற்றும ஒதுக்கீடடு ெடட முன்்றரவு 
ஆ) நிதி ெடட முன்்றரவு  
இ) நிதி ெடட முன்்றரவு ைற்றும ஒதுக்கீடடு ெடட முன்்றரவு 
ஈ) தேரடி ெடட முன்்றரவு ்ரி ைற்றும ைறைமுக ்ரி ெடட முன்்றரவு

12.  அரெறைப்பில ைத்திய அரசு ்பை ்ரிகறை விதித்து, ்சூல செய்து அறே ைவாநிைங்கதைவாடு 
்பகிரந்ேளிக்கிைது. இதில எந்ே அரெறைப்பு அதிகவாரம ைவாநிைங்களுக்கு ்ரிகறை 
்பகிர்ேற்கு முடிச்டுக்கிைது?

அ) ைத்திய நிதி அறைசெர  ஆ) நிதி ஆறணயம 
இ) திடடக்குழு   ஈ)  ைத்திய அறைசெரற் குடியரசுத்ேறை்தரவாடு 

கைந்து ஆதைவாசித்ேல
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13.  ேவாடவாளுைன்ைம ்பலத்று ்ழிகளில நிதிறய கடடுப்்படுத்துகிைது அ்ற்றில கீழ் கவாணும 
்படடியலில எது ே்று?

அ) ைத்திய நிதிநிறை அறிக்றக ேயவாரித்து ேவாக்கல செய்ேல 
ஆ) தீரற்கள், ்ரி விதித்து ்சூலிக்கிைது 
இ) இந்திய ச்பவாது நிதியில இருந்து செைவு செய்ய அனுைதிக்கிைது

14.  இரண்டு அலைது அேற்கு அதிகைவான எண்ணிக்றகயிைவான ைவாநிைங்களின் கூடடுப் 
்பணியவாைர தேர்வாறணயம 

அ) எந்ே சூழ்நிறையிலும அறை்ேற்கு ்வாய்ப்பிலறை 
ஆ) ேவாடவாளுைன்ைதை அறைக்க முடியும 
இ) சேவாடரபுறடய ைவாநிைச ெடடைன்ைங்களின் ஒப்புேல ச்பற்று ேவாடவாளுைன்ைம மூைம 
      அறைத்திட முடியும 
ஈ) சேவாடரபுறடய ைவாநிைங்களின் அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத் ேறை்ர 
்பரிந்துறரயின் த்பரில 
     குடியரசுத்ேறை்ரவால அறைக்க முடியும

15.  ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் முந்றேய அறைப்்பவான அரசுப் ்பணியவாைர 
தேர்வாறணயம அறைக்கப்்படட ஆண்டு?

அ) 1926  ஆ) 1930  இ) 1947  ஈ) 1950

16.  ேவாடவாளுைன்ைம ச்பவாது்வாக மூன்று கூடடத்சேவாடரகறை சகவாண்டது, கீழ்்ரு்ப்ற்றுள் 
ே்ைவாக ்படடியலிடப்்படடுள்ைது எது?

அ) நிதிநிறை அறிக்றகக் கூடடத்சேவாடர  ஆ) ்பரு்க்கவாைக் கூடடத்சேவாடர 
இ) இைத்னிரக்கவாைம கூடடத்சேவாடர  ஈ) ைறழக்கவாைக் கூடடத்சேவாடர

17.  ைக்கைற் ைவாநிைங்கைற்றய விட உயரந்ேது ஏசனனில,

அ) ைக்கைற் தேரடியவாக தேரந்சேடுக்கப்்படட அறைப்பு 
ஆ) அறைசெரற் குழு ைக்கைற்க்கு கடடுப்்படடது 
இ) ைக்கைற் நிதிநிறை அறிக்றகறய கடடுப்்படுத்துகின்ைது. 
ஈ) இற் அறனத்தும.

18.  இரண்டு அலைது இரண்டுக்கு தைற்்படட ைவாநிைங்களுக்கு கூடடுத் தேர்வாறணயம என்்பது

அ) எந்ே நிறையிலும தேவாற்றுவிக்க முடியவாது 
ஆ) ேவாடவாளுைன்ைம ேன்னிசறெயவாக தேவாற்றுவிக்க முடியும 
இ) ெம்பந்ேப்்படட ெடடைன்ைங்கள் கூடடுத் தேர்வாறணயம உரு்வாக்க தீரைவானம 
      இயற்றிய பின் ேவாடவாளுைன்ைத்ேவால உரு்வாக்க முடியும 
ஈ)  ெம்பந்ேப்்படட ைவாநிைத் தேர்வாறணயங்களின்  ேறை்ரகளின் ்பரிந்துறரயின் ச்பயரில 

குடியரசுத்ேறை்ர உரு்வாக்கைவாம.

II.  பின்்ரும் நகள்விகளுககு குறுகிய விம்டயளிககவும்

1. ச்பவாது நிர்வாகம ்றரயறுக்கவும.
2. ச்ளியுைவு அறைசெகம ்றரயறுக்கவும.
3. ்பணியவாைர நிர்வாகம என்ைவால என்ன?
4. இந்திய ஆடசிப் ்பணி சிறு குறிப்பு ்றரக?
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5 ஒன்றிய அரசுப் ்பணியவாைர தேர்வாறணயம (UPSC) ்றரயறுக்கவும.
6. ்பணியவாைரத் தேர்வாறணயம என்ைவால என்ன?
7. நிதி நிர்வாகம சிறு குறிப்பு ்றரக?

III.  குறுகிய விம்டயளிககவும்

1.  சுயவாடசியவான ஒழுங்குமுறை ஆறணயம விைக்குக.
2.  ச்பவாருள்கள் ைற்றும தெற் ்ரி(GST) என்ைவால என்ன?
3.  முறை ெவாரவா ேக்ல சேவாடரபு என்ைவால என்ன?
4.  அகிை இந்திய ்பணிக்கு ்பணியைரத்தும இரண்டு முறைகள் குறித்து எழுதுக.

IV.  பின்்ரும் வினோககளுககு விரி்ோன விம்டயளிககவும்

1.  நிர்வாகத்தில ச்ளிப்்பறடத் ேன்றையின் முக்கியத்து்ம குறித்து வி்ரி?
2.  ்பணியவாைர தேர்வாறணயத்தின் ்பணிகள் குறித்து வி்ரி?
3.  நிதி நிர்வாகத்தின் குறிக்தகவாள்கறை வி்ரி?
4. ைவாநிை ்பணியவாைர தேர்வாறணயம குறித்து கடடுறர ்றரக?

  Ramesh K Arora, Rajini Goel,-  Indian Public Administration Wishwa Prakashan 
Publications, January 2010.

  Laxmikanth M, Public Administration, TATA McGRAWHILL’S Publications, 2011.
  Shriram Maheshwari ,Indian Administration: An Historical Account, Published 

by Jawahar (1994).

நைறநகோள் நூல்கள்

  https://upsc.gov.in/   https://cabsec.gov.in/
  https://www.pmindia.gov.in/en/prime-ministers-office/

்மலத்தை இமைப்புகள்

12th_Political Science_Tamil_Unit_6.indd   140 10-12-2021   13:47:12



((141

  விடுதலைக்கு முன்பிலிருந்து விடுதலைக்கு பின்்வலை இந்தியாவின் சுததச 
அைசுகளின்  ததாற்றம் மறறும் மல்றவு பறறி கூறுதல்.

  நிர்வாகம் மறறும் அைசியல் பகுதிகலை ஒன்றுபடுத்து்வதில் சுததச 
அைசுகள் இந்தியாத்வாடு இலை்வதன் முக்கியத்து்வம் குறித்து அறிதல்.

  மமாழி்வாரி அடிபபலையில் மாநிைஙகள் மறுசீைலமபபுக் குறித்த இந்திய அைசின் தயக்கம், 
குடிமக்களின் அழுத்தம் இ்வறறிறகான காைைஙகலை ஒபபிட்டு அறிதல்.

  மமாழி்வாரி அடிபபலையில் மாநிைஙகள் மறுசீைலமபபு மசயயபமபற்றதால் சுததச அைசுகள்  
இலைக்கபபட்டு இந்தியாவில் ஏறபட்ை சி்றந்த பயன்கலை வி்வாதித்தல்.

  மாநிைஙகலை மறுசீைலமபபு மசயயும் த�ாக்கில் அைசு நியமித்த ஆலையஙகள், 
இயற்றபபட்ை சட்ைஙகள் குறித்து பகுபபாயவு மசயதல்.

  ஒரு �ாட்லைக் கட்ைலமபபதில் எதிரமகாள்ளும் சமூக, மபாருைாதாை, அைசியல், மமாழி 
மறறும் நிர்வாக ச்வால்கலை புரிந்து மகாள்ளுதல்.

  மமாழி, இனம் மறறும் அைசியல் தன்னாட்சி மப்ற ்வலு்வான அடித்தைமிட்ைதறகுக் 
காைைமாக தமிழ�ாடு மாநிை அைசு உரு்வாக்கத்தில் மசல்்வாக்கு மசலுத்திய பல்த்வறு 
கூறுகள் குறித்து விரி்வாக அறிதல் மகாள்ளுதல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

அ
ல

கு

நேச கட்டமைப்பின் சவோலகள்7
Leanpub

7.1 சுநேச அரசுகள் ஒன்றிமைப்பு
இந்தியோவில சுநேச அரசுகளின் நேோற்றம்

மபரிய அைவிைான நிர்வாக 
மாகாைத்தில் ஒரு சிறிய அைசியல் அலமபதப 
சுததச அைசு என்பதாகும். அது மபரும் 
முடியாட்சியில் த�ைடியாகத்வா அல்ைது 
துலைக் கூட்ைலமபபாகத்வா ஆட்சி 
மசய்வதாகும். இந்த சிறிய நிர்வாகப 
பகுதியானது அைசியல், கைாசசாை, மமாழி 
மறறும் பூதகாை அலமபபு அடிபபலையில் 
அலமந்திருக்கும் கி.பி.(மபா.ஆ) 200-ல் மத்திய 
ஆசிய பகுதியிலிருந்து இந்தியக் துலைக் 
கணைத்திறகு புைம் மபயரந்து ்வந்த 
இைாஜபுத்திைரகைால் சுததச அைசுகள் 
மதாைஙகபபட்ைது.  இைாஜபுத்திைரகள் என்்றால் 

அைசரகளின் இை்வைசரகள் என்பது 
மபாருைாகும்.  எனத்வ இந்தியாவில் சுததச 
அைசுகள் முகைாயர மறறும் ஆஙகிதையர 
்வருலகக்கு முன்னதை ஏறபடுத்தபபட்டுவிட்ைது.  
இைாஜபுத்திைரகள் அல்ைாமல் �்வாப மறறும் 
நிஜாம்கைாலும் சுததச ஆட்சிகள் 
�லைமபற்றன. லமசூர, திருவிதாஙகூர மறறும் 
புதுக்தகாட்லை பகுதிகள் உள்ளூர அைச 
்வம்சஙகைால் ஆட்சி மசயயபபட்ைன.  இந்த 
அலனத்து ்வலக முடியாட்சி முல்றகளும் 
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் சுததச அைசுகள் 
என்்றலைக்கபபட்ைன.  இந்த ்வலக அைசுகள் 
பிரிட்ைன் ஆளுலகக்குகீழ கட்டுபபட்ைது 
என்பதலன குறிக்க இந்த சுததச அைசுகள் 
என்்ற மசால் த்வணடுமமன்த்ற 
லகயாைபபட்ைது. 

12th_Political Science_Tamil_Unit_7.indd   141 10-12-2021   15:01:29



( (142 ((143

சுநேச அரசுகமை ஒன்றிமைப்்பேறகோன 
முயறசிகள்  

முன்தப குறிபபிட்ைது தபான்று 
துணடுதுணைாகக் காைபபட்ை சுததச 
அைசுகலை ஒருஙகிலைக்கும் முயறசி 
சுதந்திைத்திறகு முன்பிருந்தத குறிபபாக 
காைனிய ஆதிக்கத்திறகு முன்தப நீணை 
்வைைாறல்ற மகாணடிருக்கி்றது. பை சிறிய 
அைசுகலை இலைத்து தபைைசுகைாக மாறறும் 
முயறசியானது ஆ்றாம் நூற்றாணடிதைதய 
மதாைஙகியது. மகத தபைைசு காைத்தில் 
பிம்பிசாைர மறறும் அஜதசத்ரு, மமௌரியரகள் 
காைத்தில் அதசாகர மறறும் 5 ஆம் 
நூற்றாணடுகளுக்கு பின்னர ்வந்த சந்திைகுபதர, 
அ்வைது மகன் சமுத்திைகுபதர தபான்்ற்வரகைால் 
சிற்றைசுகள், தஙகள் தபைைசின் கீழ மசயல்படும் 
சுதந்திை அைசுகைாக நிர்வகிக்கபபட்ைன. 
பின்னர தபைைசரகளுக்கும், சிற்றைசரகளுக்கும் 
இலைதய அதிகாைப தபாட்டி, மபா்றாலம மறறும் 
ம்வறுபபுைரசசி ஆகியன 
�ம்பிக்லகயின்லமயின், விலை்வாக அைபு 
மறறும் பாைசீக பலைமயடுபபுகளுக்கு 
்வாயபபளித்தன. ்வைஇந்தியா முழு்வதும் 
முகைாய தபைைசு தனது ஆதிக்கத்திலன 
நிலைமப்றச மசயதுக் மகாணைது.

பிரிடடிஷ் ஆடசியில சுநேச அரசுகள்

அ)  குண்டு முழஙகி  ைரியோமே சசய்யும் மும்ற

இம்முல்ற ஜதைாபபியரகளின் 
காைனியாதிக்கத்தின் தபாது ஆஙகிதையரகள், 
தபாரத்துகீசியரகள் மறறும் பிமைஞ்சுகாைரகைால் 
கலைபிடிக்கபபட்ைது. முதலில் தஙகள் வியாபாைத் 
மதாைரபுப பகுதிகளிலும் பின்பு பி்றபகுதிகளிலும் 
தஙகள் கட்டுபபாட்டின் கீழ மகாணடு 
்வைபபட்ைதறகான குறியீைாக இதலன 
பயன்படுத்தினர. குறிபபாக இம்மூன்று காைனிய 
அைசுகளில் பிரிட்டிஷ் அைசானது சிை சுதந்திை 
அைசுகளுக்கான இல்றலம உரிலமலய தஙகள் 
மன்னைாட்சி முல்றக்கு உட்பட்டு ்வைஙகின. 
சுதந்திைத்துக்கு முன்னர இந்தியாவில் சுததச 
அைசுகளின் எணணிக்லக 565 ஆக இருந்தது. 
இதன் அதிகாைமானது பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய 
கம்மபனியால் ்வைஙகபபட்ை குணடு முைஙகும் 

மரியாலத அடிபபலையில் அலமந்திருந்தன. 
இல்வ இைணடு விதமாக காைபபட்ைன. ஒன்று 
குணடு முைஙகி மரியாலத மசயயும் சுததச 
அைசுகள் என்றும், மறம்றான்று குணடு முைஙகும் 
உரிலம அற்ற சுததச அைசுகள் என்று 
பிரிந்திருந்தன.

ஆ)  குண்டு முழுஙகும்  ைரியோமே  ச்பற்ற 
அரசுகள் 

பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய நிறு்வனத்தால் 
குணடு முைஙகும் மரியாலத ்வைஙகபபட்ை 
சுததச அைசுகளின் எணணிக்லக சுமார  
117-லிருந்து 120-்வலை இருக்கைாம். இந்த 
அைசுகளின் தலை்வரகள், ஆட்சியாைரகள் 
அல்ைது இை்வைசரகள் அம்மரியாலதக்கு 
உட்பட்ை்வரகைாக இருந்தனர. இ்வரகளுக்கு 
்வைஙகபபடும் இவ்வுரிலமயானது 
முைஙகபபடும் குணடுகளின் எணணிக்லகயின் 
அடிபபலையில் அதன் சி்றபபு நிலை 
அறியபபட்ைது. மிக அதிக மரியாலதக்குரிய 
சுததச அைசுகளுக்கு 21 குணடுகள் எனவும் 
அதனிலும் குல்ற்வான சுததச அைசுகளுக்கு 9 
குணடுகள் எனவும் இது அலமந்திருந்தது. சிை 
சுததச அைசுகள் 21 குணடுகலை முைஙகும் 
உரிலம மபறறு இருந்தன. அல்வயா்வன

  மாட்சிலம தாஙகிய மகாைாஜா 
கு்வாலியர மன்னர சிந்தியா

  மாட்சிலம தாஙகிய பதைாைா மகாைாஜா 
தகக்்வார

  மாட்சிலம தாஙகிய ஜம்மு-காஷ்மீர 
மகாைாஜா

  மாட்சிலம தாஙகிய லமசூர மகாைாஜா

  மாட்சிலம தாஙகிய ஐதாைாபாத் 
மறறும் பிைார நிஜாம்கள்

சிை சுததச அைசுகள் 9 குணடுகள் 
முைஙகும் உரிலமலய மபறறிருந்தன.  
அல்வயா்வன

  சசசின் �்வாப

  பாட்னா மகாைாஜா

  ்வாத்்வான் மகாைாஜா

  ைாகரு �்வாப
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இ)  குண்டு முழஙகும் உரிமை ச்ப்றோே சுநேச 
அரசுகள் 

565 சுததச அைசுகளில் 117 முதல் 120 
்வலை மட்டுதம குணடு முைஙகபபடும் 
உரிலமலய மபறறிருந்தன.

பி்ற சுததச அைசுகள் பிரிட்டிஷ் 
அைசுகளுக்கு கீழ இருந்ததபாதும் குணடு 
முைஙகும் உரிலம ்வைஙகபபைவில்லை. சிை 
சுததச அைசுகள் எந்தவித குணடு 
மரியாலதலயயும் மப்றாமல் இருந்ததறகான 
த்வறு காைைஙகளும் இருந்தன.  அல்வயா்வன:

1)  சிை சுததச அைசுகள் இந்த முைஙகும் 
முல்றலய ஏறறுக்மகாள்ைவில்லை.

2)  சிை சுததச அைசுகள் இம்முல்றலய 
தஙகளுக்கான மரியாலதக் குல்ற்வாகக் 
கருதினர.

3)  சிை சுததச அைசுகளின் ஆட்சி மாறின. 
ஆனால் தஙகைது அைசப பட்ைஙகலையும் 
ஓயவூதியத்லதயும் பயன்படுத்தினர.

சீனா

சிக்கிம் 
(காப்பரசு)

ஆபகானிஸ்ான்

்பலுசிஸ்ான்

ஐக்கிய மாகாணஙகள்
குவாலியர்

டோஙக்
குவாேர் 
(ஓமான்)

்பஹவல்பூர்

ராஜ்பு்ானா
அஜ்மீர் 

மமர்வாரா
ககர்புர்

சிந்து
்பாலம்பூர்

டமற்கு இந்தியா 
  குஜராத்

ஜூனாகத்

நகர் ஹடவலி 
(ட்பார்த்துகீசியர்கள்)

கேயு 
(ட்பார்த்துகீசியர்கள்)

டகாவா 
(ட்பார்த்துகீசியர்கள்)

மேக்கான் 
மாநிலஙகள்

திருவாஙகூர்
புதுக்டகாடகே

காகரக்கால் 
(பிமரஞ்சு)

்பாண்டிசடசேரி 
(பிமரஞ்சு)

்பஙகண்பள்ளி

ஐ்ரா்பாத்
்பஸ்ர்

மத்திய 
மாகாணஙகள்

ஒரிசோ

யானம் 
(பிமரஞ்சு)

சிடலான் 
(பிரிடடிஷ் காலனி)

அந்்மான் 
& நிடகா்பார் 

தீவுகள்

்பர்மா 
(பிரிடடிஷ் 
காலனி)

இந்தியப ம்பருஙகேல்

வஙகாள விரிகுோ
பிரிடடிஷ் இந்தியா

இந்து

இந்து

முஸலிம்

முஸலிம்

சீக்கிய

சீக்கிய

்பழஙகுடியினர்

ம்பரும்்பான்கமயான மக்கள் 
வாழும் ்பகுதி

சுட்சே அரசுகள் காப்பரசு 
மக்களின் ்பகுதிகள்

லடசேத் தீவுகள் 
(முஸலீம் 

ம்பரும்்பான்கம)

மாடஹ 
(பிமரஞ்சு)

கூர்க்

கமசூர்

ம்
ரா

ஸ

அரபி கேல்

வேடமற்கு

மாகாணஙகள்

ஈர
ான்

்பஞ்சோப ்பஞ்சோப 
்பாடடியாலா

ராம்பூர்

தில்லி

எல்கலப புறம்
ஜம்மு 

காஷ்மீர்

சேம்்பா

ஃகில்கிட

பூோன் 
(காப்பரசு)

காஸி 
மாநிலஙகள்

மணிபபூர்
திரிபுரா

வஙகாளம்பிகார்

ட்பா்பால்
மத்திய

இந்தியா
ோமன் 

(ட்பார்த்துகீசியர்கள்)

கிழக்கு 
மாகாணஙகள்

அசோம்

வ
டம கி

ம்

சுநேச அரசுகள் ஒன்றிமைப்பு

அளகவயில் இல்கல
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இந்தியோவில சுநேச அரசுகள்

விடுதலைக்கு முன்பு பை சுததச அைசுகள் 
காைனிய பிரிட்ைன் அைசின் ஆதைவுைன் 
இயஙகின. பிரிட்டிஷ் அைசின் கீழ சுததச 
அைசுகைாக இயஙகியதால் இது்வலை 
மபறறிருந்த சலுலககலை விட்டுக் மகாடுக்க 
மனமில்ைாமல் சுததச அைசுகள் 
ஒருஙகிலைபபு என்்ற தயாசலனலய அ்வரகள் 
ஏறகவில்லை. பை அைசரகள் விடுதலைக்குப 
பின்னர தன்னாட்சியுைன் கூடிய சுதந்திை 
அைசுகலை அலமத்துக்மகாள்ளும் 
்வாயபபுக்காக காத்திருந்தனர. இந்த சுததச 
அைசுகள் ஒருஙகிலைபபு என்பது பிரிட்ைனின் 
ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ைவும் சுததச அைசுகள் 
மறறும் மாகாைஙகள் கலைக்கபபடு்வதுைன் 
பிரிட்டிஷ் காைனிய ஆட்சிக்கு முடிவு 
கட்டு்வலதயும் த�ாக்கமாக மகாணைதாகும். 

அைசியல், இைாஜதந்திை தபசசு ்வாரத்லதகள் 
மறறும் ்வன்முல்ற ஆகிய்வறறுக்கு இலைதய 
சுததச அைசுகள் ஒருஙகிலைபபு மசயல்கள் 
1947-இல் நிகழந்தன. பிரிட்ைனின் அன்ல்றய 
பிைதமர கிமைமமன்ட் அட்லி மபாதுசசலபயில் 
மாரச 15, 1946 அன்று உலையாறறும் தபாது 
இந்தியாவிறகான விடுதலைலய 
அஙகீகரித்தார. அபதபாது விடுதலைப 
தபாைாட்ைத்லதயும், அதில் உயிரத்தியாகம் 
மசயததாலையும் நிலனவு கூரந்தார. தமலும் 
புதிய இந்தியாவில் அதன் பன்முகப 
பணபாட்டுப பாைம்பரியத்லதக் கட்டிக்காபபதில் 
ஏறபை உள்ை ச்வால்கலை குறிபபிட்டு 
தபசினார. “இந்தியா பை இனஙகள், மதஙகள் 
மறறும் மமாழிகள் மகாணை �ாடு என்பலதயும் 
அதனால் உரு்வாகும் பல்த்வறு பிைசசலனகள் 
குறித்தும் �ன்கு அறித்வன். ஆனால், இத்தலகய 
தலைகலை இந்தியரகதை எதிரமகாணடு 

சசயல்போடு 

கீழககண்்ட ேமலவரகமை அம்டயோைம் கண்டு அவரகளின் ்பஙகளிப்பு குறித்து 
உனது �ண்்பரகளு்டன் விவோேம் சசய்க.

- வது ஆண்டு சுதந்திர இந்தியா 1947-201973
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ம்வறறி மப்றத்வணடும். சிறுபான்லமதயார 
உரிலமகள் எபதபாதும் �மது சிந்தலனயில் 
இருக்க த்வணடும். அ்வரகள் அசசம் 
இல்ைாமல் ்வாழும் சூழநிலை 
உரு்வாக்கபபைத்வணடும்” என்்றார.

இருந்ததபாதிலும் ததச கட்ைலமபபு 
மசயல்பாடுகளும் சுததச அைசுகள் 
ஒருஙகிலைபபுப தபசசு்வாரத்லதகளும் ஏபைல் 
1947-இல் மதாைஙகின.  ததச கட்ைலமபபின் 
தபாது மதக்கை்வைம், ததசப பிரிவிலன மறறும் 
அகதிகள் பிைசசலன ஆகிய பிைசசலனகலை 
எதிரமகாள்ை த�ரந்தது.  சரதார ்வல்ைபாய 
பட்தைல் துலை பிைதமைாகவும் உள்துல்ற 
அலமசசைாகவும் பதவிதயற்றவுைன் 565 சுததச 
அைசுகளின் ஒருஙகிலைபபு மதாைஙகியது.  
மூன்று பிரிட்டிஷ் ல்வசிைாயகளுைன் 
பணியாறறிய வி.பி.தமனன் பட்தைலின் 
மசயைாைைாக மபாறுபதபறறு அதறகான 
கைபபணிகலை தமறமகாணைார.  

பட்தைலும், வி.பி.தமனனும் சுததச 
அைசரகளிைம் அைசியல் நிரைய சலபயில் 
இலைய மசயதனர. அ்வரகளின் சுததச 
அைசுகளின் மசாத்துக்கள் உைலமகள் 
பறிமுதல் மசயயபபைாது என்று உறுதிமமாழி 
அளிக்கபபட்ைது. பை சுததச அைசுகள் 
இந்தியாவுைன் இலைய ஒபபுதல் அளித்தன. 
ஜூனாகத், காஷ்மீர மறறும் ஐதைாபாத் சுததச 
அைசுகள் தனித்திருக்க விரும்பின.

ஜூனோகத்

ஜூனாகத் �்வாப அல்ைது அ்வரின் 
தி்வான் ஷா �்வாஸ் (பாகிஸ்தான் முன்னாள் 
அதிபர ஜூல்பிகார அலி பூட்தைாவின் 
தந்லதயார) இலைபலப ஏறறுக் 
மகாள்ைவில்லை. ஜூனாகத்லத சுறறியுள்ை 
மற்ற மூன்று அைசுகள் இந்தியாவின் அஙகமாக 
இருந்தன.  �ான்கா்வது பகுதி அைபிக்கைல் 
அந்த பகுதி மக்கள் மபரும்பாதைார முஸ்லிம் 
அல்ைாததார. இருந்ததபாதிலும் தி்வான் 
பூட்தைா பாகிஸ்தாதனாடு ஆகஸ்ட், 15 1947 
அன்று இலைந்துவிட்ைார. இதலனக் 
கணடித்து மபாதுமக்கள் எதிரத்து 
தபாைாட்ைஙகள் �ைத்தினர. ஜூனாகத்  
இந்தியாவுைன் இலைய த்வணடும் என்று 
தகாரினார. தி்வான் தனது 

குடும்பத்தினருைனும்  அைசு கஜானாவுைனும் 
பாகிஸ்தானின் அன்ல்றய தலை�கர 
கைாசசிக்கு தபபி மசன்று விட்ைார. நீணை 
தபாைாட்ைத்திறகு பி்றகு ஜூனாகத் 
இந்தியாத்வாடு இலைந்தது.

ஐேரோ்போத் 

நிஜாம் தலைலமயிைான ஐதைாபாத் 
மறம்றாரு சுததச அைசாகும். முஸ்லிம்கள் 
அல்ைாததார மபரும்பான்லமயினைாக 
இருந்தனர. அ்வர தன்னாட்சி  உரிலமலய 
எதிரபாரத்தார. மவுணட்தபட்ைன் பிைபு 
“மைாமினியன்” நிலை அளிக்க மறுத்து விட்ைார. 
“மைாமினியன்” என்்றால் பிரிட்டிஷ் காமன்ம்வல்த் 
கூட்ைலமபபில் தன்னாட்சி அைசாக விைஙகும் 
நிலைலயக் குறிபபதாகும். உணலமயில் 
அபதபாது காசிம் ைஷ்வி எனும் மத்வாதத் 
தலை்வரின் மசல்்வாக்குக்கு நிஜாம் 
அடிலமபபட்டிருந்தார. ஆயுதம் தாஙகிய 
அலமபபான இந்ததகத் –உல்- முசுல் மான் 
எனும் அலமபபின் தலை்வைாக ைஷ்வி இருந்தார. 
இந்த அலமபபினர ‘ைசாக்கர’ என 
அலைக்கபபட்ைனர. தமலும் 1943-இல் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீதிருந்த தலைலயயும் 
நீக்கினார நிஜாம்.  ைசாக்காரகளும் 
கம்யூனிஸ்ட்களும் இலைந்தது ்வன்முல்றயில் 
முடிந்தது.  ையில் ்வணடிகள் தாக்கபபட்ைது.  
இதன் பின்பு, மசபைம்பர 1948-இல் இந்திய 
ைாணு்வம் ஐதைாபாத்திறகுள் நுலைந்து 
கை்வைத்லத அைக்கியது. இந்தியாவுைன் 
இலை்வதாக நிஜாம் அறிவித்தார. நிஜாமுக்கு 
ஏைாைமான மசல்்வமும் சலுலககளும் 
அளிக்கபபட்ைன. 

நிஜாமும் சர்ார வல்லப்ாய் 
்டேலும் சந்திபபு

மதலுஙகானாவில் நிை 
உலைலமயாைருக்கு எதிைாக கம்யூனிஸ்ட்கள் 
கிைரசசி மசயதனர. இதன் விலை்வாக 
விதனாபாபாத்வ ஆைம்பித்த பூமி தானம் 
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இயக்கம் மதாைஙகபபட்ைது. பூமி தானம் 
என்்றால் அதிகமான நிைம்  
ல்வத்திருபதபாரிைம் தகாரிக்லக ல்வத்து 
தானமாக நிைம் மபறு்வதாகும்.  மகாத்மா 
காந்தியின் சீைைான விதனாபாபாத்வ 
இவ்வியக்கத்திலன ஆைம்பித்து அதன் மூைம் 
பை நிைஙகள் மபறறு நிைமற்ற வி்வசாயிகளுக்கு 
அளித்தார.

நஜோத்பூர

தஜாத்பூர அைசு முதலில் இந்தியாவுைன் 
இலை்வதாக இருந்தது. ஹன்்வந்த் சிங அைசு 
மபாறுபதபற்றதும் பாகிஸ்தானுைன் இலைய 
முடிவு மசயதார. பாகிஸ்தான் சாரபில்  கைாசசி 
துல்றமுகத்லத சுதந்திைமாக பயன்படுத்திக் 
மகாள்ைவும், ஆயுதஙகலை உறபத்தி மசயது 
மகாள்ைவும் மறறும் ஆயுதஙகலை இ்றக்குமதி 
மசயதுக் மகாள்ைவும் ஹன்்வந்த் சிஙகுக்கு  
உரிலம ்வைஙகு்வதாக முகமது அலி ஜின்னா 
அறிவித்தார. இதலன அறிந்த பட்தைல், 
மகாைாஜா ஹன்்வந்த் சிஙகிறகு சி்றபபு 
சலுலககள் ்வைஙகு்வதாக கூறினார.  
அசசலுலககளின் படி ஆயுதஙகள் இ்றக்குமதி 
மசயது மகாள்ைவும், தஜாத்பூர – கத்திய்வார 
இலைதய இையில் தபாக்கு்வைத்து அலமத்துக் 
மகாள்ைவும், பஞ்சகாைஙகளில் தமது 
வி்வசாயிகளுக்கு உைவு தானியஙகலை 
விநிதயாகித்துக் மகாள்ைவும் உரிலமகள் 
்வைஙகு்வதாக அறிவித்தார,  தமலும் 
இந்துக்கலை மபரும்பான்லமயாகக் மகாணை 
தஜாத்பூர பாகிஸ்தானில் இலைந்தால் 
மதக்கை்வைம் ஏறபடும்  என்்ற அசசத்தின் 
காைைமாக இந்தியாவுைன் இலைய 
சம்மதித்தது.  

ஐேரோ்போத் நிஜோம் ்பம்ட

கோஷ்மீர

சுதந்திைத்திறகு பின்பு இந்து மகாைாஜா 
ஹரிசிங ஆட்சி மசயத காஷ்மீர மட்டுதம சுததச 
அைசாக இருந்தது. காஷ்மீரில் 
மபரும்பான்லமயாக முஸ்ஸிம் மக்கள் 
இருந்ததால் அபபகுதி, தஙகள் �ாட்தைாடு 
இலைந்துவிடும் என்று பாகிஸ்தான் 
நிலனத்தது. ஆகஸ்டு 15, 1947 அன்று மகாைாஜா 
ஹரிசிஙகினால் முன்மமாழியபபட்ை நிைந்தை 
ஒபபந்தமானது, பாகிஸ்தானில் மக்கள் 
குடிதய்றவும், மபாருள்கலை மகாணடு 
மசல்ைவும் அனுமதித்தது.  இதலன இந்தியா 
கணடித்த தபாதும், பாகிஸ்தான் அைட்சியம் 
மசயதது. காஷ்மீர வி்வகாைம் மதாைரபாக 
பாகிஸ்தான் மதாைரந்து அத்துமீறியது.  
இதனால் பதற்றமான சூைல் உரு்வாகியது.  

மகாைாஜா ஹரிசிங இந்தியாவிைம் இைாணு்வ 
உதவி �ாடினார. இதலன அறிந்த 
மவுணட்தபட்ைன் பிைபு பன்னாட்டு 
சட்ைஙகளின்படி இந்திய இைாணு்வத்லத 
அனுபபு்வதறகு இந்தியாவும், காஷ்மீர 
மகாைாஜாவும் பாதுகாபபு ஒபபந்தத்லத 
தமறமகாள்ை த்வணடுமமன குறிபபிட்ைார.  
இதன்படி 1947 அக்தைாபர 26-ம் �ாள் ஹரிசிங 
உைன்படிக்லக தமறமகாணைார. அதறகு 
மறு�ாள் 1947 அக்தைாபர 27-ம் �ாள், இந்திய 
இைாணு்வம் காஷ்மீருக்கு அனுபபபபட்டு 
அஙகு அலமதி ஏறபடுத்தபபட்ைது. 

7.2  சைோழிவோரி அடிப்்பம்டயில 
ைோநிலஙகள் ைறுசீரமைப்பு

விடுேமலககு முன்பு

விடுதலைப தபாைாட்ை இயக்கத்தின் 
தபாது மக்கலைத் திைட்டு்வதில் மமாழி 
உைரவு குறிபபிைத்தக்க பஙகளிபபு மசயதது. 

மவுண்ட்பே்ட்டன் பிரபு
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எனத்வ விடுதலைக்கு பின்னர ததசத்லதக் 
கட்டியலமபபதிலும் மமாழி்வாரி  மாநிைஙகள் 
அலமபபதன் இன்றியலமயாலமலய 
உைரந்து மசயல்படுத்தபபட்ைது.  
அன்னிமபசன்ட் அம்லமயார. தன்னாட்சி 
இயக்கம் (தஹாம் ரூல்) மதாைஙகிய தபாதத 
மதன்னிந்தியாவின் பஙதகறபு அதிகமாக 
இருந்தது.  மமாழி அடிபபலையில் மறுசீைலமபபு 
என்பது 1917-ல் காஙகிைஸ் கட்சியால் 
மதாைஙகபபட்ைது. 1920-களில் மாநிைஙகள் 
மமாழி அடிபபலையில் அலமய 
திட்ைமிைபபட்ைது. நிர்வாகத்திறகும் 
அடிபபலைக் கல்விக்கும் உள்ளூர 
மமாழிகளின் ததல்வ அபதபாதத 
உைைபபட்ைது. 

பை மாநிைத் தலை்வரகள் மமாழி்வாரி 
மாநிைஙகலை விரும்பினர. குறிபபாக, 
அன்ல்றய மசன்லன மாகாைத்தில்  மதலுஙகு 
ததச மக்கலைக் மகாணை பகுதிகலை 
இலைத்து தனி ஆந்திை பிைததச காஙகிைசு குழு 
அலமக்கத்வணடுமமன்று அபபகுதி காஙகிைசு  
தலை்வரகள் தகாரினர. மமாழி்வாரி 
மாநிைஙகளுக்கான தகாரிக்லககள் 
அதிகரித்தலத க்வனத்தில் மகாணடு மமாழி 
அடிபபலையில் மாநிைஙகலை மறுசீைலமக்கும் 
பணிகள் 1927-இல் மதாைஙகின. நீணை 
தபாைாட்ைத்திறகு பி்றகு 1895-இல் ஒடிசா 
மாநிைத்திலிருந்து பீகார தனியாகப 
பிரிக்கபபைத்வணடும் என்று தபாைாட்ைம் 
எழுந்தது. நீணை தபாைாட்ைத்திறகு பின்னர 
ஒரிசா மாகாைத்திலிருந்து பீகார 
பிரிக்கபபட்ைது. ஆகத்வ விடுதலைக்கு முன்பு  
1936-ஆம் ஆணடு மமாழி அடிபபலையில் 
ஒடிசா மாநிைம் அலமக்கபபட்ைது. இதுத்வ 
மமாழி அடிபபலையில் பிரிக்கபபட்ை முதல்  
மாநிைமாகும்.  தைாகமான்ய திைகர, அன்னி 
மபசன்ட் மறறும் மகாத்மா காந்தி ஆகிதயார  
மமாழி ்வாரி அடிபபலை மாநிைஙகளுக்கு 
ஆதைவு அளித்தனர.

ைகோத்ைோ கோந்தி
்போல கஙகோேர 

திலகரஅன்னி ச்பசன்ட

விடுேமலயின் ந்போது

இந்தியா விடுதலை அலைந்த தபாது, 
மமாழி அடிபபலையில் மாகாைஙகள் 
அலமந்தால் மதபபிைசசிலன தபான்று இதுவும் 
பதற்றத்லத உரு்வாக்கிவிடுதமா என்று 
அசசமுற்றனர.  இறுதியில் 1948-ஆம் ஆணடு 
அைசியல் நிரைய சலபயில், மமாழி்வாரி 
மாகாை ஆலையம் (LPC) அலமத்து நீதிபதி 
எஸ்.தக.தர தலைலமயில், மமாழி்வாரி 
மாகாை அலமபபுக்கான �லைமுல்ற குறித்து 
மதிபபீடு மசயயபபட்ைது.  இந்த ஆலையதம 
“தர” ஆலையம் என்்றலைக்கபபட்ைது.  
ஆனால்  ததச ஒருலமபாட்டுக்கு அசசுறுத்தல் 
ஏறபடும் என்பதாலும் நிர்வாக சிக்கல் 
ஏறபடும் என்பதாலும் மமாழி்வாரி 
மாநிைஙகள் பிரிக்கபபடு்வலத தர ஆலையம் 
ஆதரிக்கவில்லை. 

ஆனால் இந்த முடிவிலன இந்திய 
மக்கள் ஏறகவில்லை. குறிபபாக தனித்த 
மமாழி அலையாைம் உள்ை மாநிைஙகள் 
இதலன விரும்பவில்லை.  இதன் காைைமாக, 
1948-ஆம் ஆணடு ஜ்வகரைால் த�ரு, சரதார 
்வல்ைபாய பட்தைல் மறறும் காஙகிைஸ் 
கட்சியின் தலை்வைான பட்ைாபி சீத்தாைாலமயா 
ஆகிதயாலைக் மகாணை தஜ.வி.பி (JVP) 
குழுவிலன உரு்வாக்கி மமாழி்வழி மாநிை 
அலமபபு தகாரிக்லக குறித்து பரிசீலிக்க 
உத்தவிட்ைார.

நஜ.வி.பி குழு

மதாைக்கத்தில் இக்குழு மமாழி்வாரி 
அடிபபலையிைான மாநிைஙகள் உரு்வா்வலத 
பிடி்வாதமாக எதிரத்தது. ஒறறுலம மறறும் 
்வைரசசி ஆகிய்வறல்ற காைைம் காட்டியது. 
ஆனால் மக்கள் ஆரபபாட்ைஙகளும் எதிரபபு 
இயக்கஙகளும் எழுந்து 1960-கள் ்வலை 
நீடித்தது. ஆகத்வ இக்குழு மபாதுமக்களின் 
தகாரிக்லககளுக்கு இைஙக மமாழி்வாரி 
மாநிைஙகள் அலமக்க பரிந்துலைத்து  
அறிக்லக தயாரித்தது.

முேல சைோழிவோரி ைோநிலம்

சுதந்திை இந்தியாவில் முதல் மமாழி்வாரிய 
மாநிைமாக ஆந்திைபிைததசம், மதலுஙகு தபசும் 
மக்களின் விருபபத்திறதகறப 

12th_Political Science_Tamil_Unit_7.indd   147 10-12-2021   15:01:30



( (148 ((149

உரு்வாக்கபபட்ைது. ஆந்திை மாநிைம் 
அலமக்கச தகாரி மபாட்டி ஸ்ரீைாமலு 
சாகும்்வலை உணைாவிைதப தபாைாட்ைம் 
தமறமகாணைார. தபாைாட்ைத்தின் 58-்வது 
�ாள் (19-10-1952 முதல் 15-12-1952 ்வலை) 
உயிர நீத்தார. இதன் பி்றகு தபாைாட்ைம் தமலும் 
தீவிைமானது. மதலுஙகு தபசும் மக்களின் 
ம�ருக்கடிக்கு த�ரு பணிந்தார. மதலுஙகு 
தபசும் மக்கலைக் மகாணை ஐதைாபாத், ஆந்திை 
பகுதிகலை இலைத்து 1956-இல் ஆந்திை 
மாநிைமாக ஜ்வஹரைால் த�ரு அறிவித்தார.

ைோநில ைறுசீரமைப்பு ஆமையம்

மமாழி்வாரி மாநிை தகாரிக்லககளுக்காக 
�ாடு முழு்வதும் பல்த்வறு பகுதிகளில் மபரும் 
கை்வைஙகளும், எதிரபபு இயக்கஙகளும் 
�லைமபற்ற காைைத்தினால் பிைதமர 
ஜ்வகரைால் த�ரு, தனி மாநிை 
தகாரிக்லககலை பரிசீலிக்க பசல் அலி 
தலை்வைாகவும் மஹச.என். குன்ஸ்ரு மறறும் 
தக.எம். பணிக்கர உறுபபினரகைாகவும் 
மகாணை ஒரு குழுல்வ அலமத்தார.  இக்குழு 
தனது அறிக்லகலய 22.12.1953-அன்று  
சமரபபித்தது.  இக்குழு மமாழி்வாரி மாநிைம் 
அலமபபதறகு �ான்கு அம்சஙகலை 
்வலையறுத்தது. இதறகான பரிந்துலைகள்  
1955 மசபைம்பரில் சமரபபிக்கபபட்ைது.

1. சைோழி ைறறும் ்பண்்போடடு ஒத்ே ேன்மை

ஒதை மமாழி தபசும் மக்கலைக் மகாணை 
மாநிைமாக இருபபின் தனி மாநிைக் 
தகாரிக்லகலய நிைாகரிக்கைாம்.  ஏமனனில், 
ஒன்றுக்கு தமறபட்ை மமாழிகலைப தபசும் 
மாநிைஙகள் உள்ைன. தமலும், பை 
மாநிைஙகளில் ஒதை மமாழி தபசும் சமூகம் 
காைபபடுகி்றது.  உதாைைத்திறகு, பை 
்வைஇந்திய மாநிைஙகளில் இந்தி மமாழி 
தபசபபடுகின்்றது.

2.  நிதி, ச்போருைோேோர ைறறும் நிரவோக 
கருதுநகோள்கள்

அைசியல் மபாருைாதாை மறறும் நிர்வாக 
மசயல்பாடுகள் அலனத்து பகுதி மக்களும் 

சரிசமமாக �ைத்தபபடு்வலத உறுதிபபடுத்த 
த்வணடும்.  ஏமனன்்றால் இந்திய அைசலமபபு 
சட்ைம், சம உரிலமகள் மறறும் 
அலன்வருக்குமான ்வாயபபுகள் என்்ற 
நிலைபபாட்டிலன ்வலியுறுத்துகி்றது. மமாழி 
நிர்வாகப பயன்பாட்டில் உதவிகைமானது 
என்பது ஏறறுக்மகாள்ைபபை த்வணடும். 
இருந்ததபாதும் பி்ற நிர்வாக, நிதி மறறும் 
அைசியல் தபான்்ற அம்சஙகலைப பு்றக்கணித்து 
விட்டு மமாழிலய மட்டுதம ஒருஙகிலைபபு 
அம்சமாகக் மகாள்ைக்கூைாது.

3.  நேசத்தின் ஒறறுமை ைறறும் 
்போதுகோப்பிமன வலுப்்படுத்தி ்பரோைரித்ேல

மமாழி்வாரி மாநிைஙகள் அலமந்தால் 
குறிபபிட்ை பிரிவு மீது மட்டும் அனுதாபம் 
மகாள்ளும் நிலை உரு்வாகும் என்பலதயும், 
�மது ததசிய உைரவுக்கும், 
பன்லமத்து்வத்துக்கும் எதிைானது 
என்பலதயும் ஒறல்ற மமாழி தபசும் 
மாநிைஙகள் புரிந்து மகாணைால் தான் ததசப 
பறறிலன ஆைமாக ்வைரக்க முடியும்.

4.  ஒதை மமாழி தபசுப்வரகதைா அல்ைது பை 
மமாழி தபசும் சமுதாயத்தினதைா குறிபபிட்ை 
நிர்வாகத்தின் கீழ ்வசித்தாலும் பல்த்வறு 
மமாழிகள் தபசும் சமுதாயஙகளின் மக்கள் 
தக்வல் மதாைரபு கல்வி மறறும் கைாசசாை 
ததல்வகலை தமம்படுத்தும் ்வலகயில் 
மக்கள் �ைத் திட்ைஙகலை அலனத்து 
மாநிைஙகள் மறறும் ஒட்டு மமாத்த �ாட்டின் 
மக்கலையும் கருத்தில் மகாள்்வதாக இருக்க 
த்வணடும்.

ைோநில ைறுசீரமைப்பு ஆமையம்

இறுதியாக இந்த ஆலையம் 16 
மாநிைஙகள் மறறும் மூன்று ஒன்றிய 
ஆளுலகக்குட்பட்ை மாநிைஙகலை 
மறுசீைலமபபு மசயய பரிந்துலைத்தது.   மத்திய 
அைசாஙகம் சிறு மாற்றத்துைன் இதலன 
ஏறறுக்மகாணடு, 1956-இல் மாநிை 
மறுசீைலமபபுச சட்ைத்லத இயறறியது, 
இசசட்ைம் �ாைாளுமன்்றத்தில் நில்றத்வறறிய 
பி்றகு மத்திய அைசாஙகம்  14 மாநிைஙகள் 
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மறறும் 6 யூனியன் பிைததசஙகள் என்்ற 
அைவில் மாநிை மறுசீைலமபபிலன  �ம்பர 1,  
1956 அன்று �லைமுல்றபபடுத்தியது.   

அந்த மாநிைஙகள் ்வருமாறு, ஆந்திை 
பிைததசம்,  அஸ்்ாம்,  பீகார,  பம்பாய, ஜம்மு 
காஷ்மீர, தகைைா,  மத்திய பிைததசம்,  மசன்லன,  
லமசூர, ஒரிசா,  பஞ்சாப,  ைாஜஸ்தான்,  உத்தை 
பிைததசம் மறறும் தமறகு ்வஙகாைம். 6 
யூனியன் பிைததசஙகைான, அந்தமான் 
நிக்தகாபார தீவுகள், தில்லி, இமாசசை 
பிைததசம்,  ைட்சத்தீவு - மினிகாய தீவு - 
அமிந்திவி தீவுகள்,  மணிபபூர மறறும் திரிபுைா.

நைலும் உருவோன ைோநிலஙகள்

1956-க்கு பி்றகும் மமாழி்வாரி 
மாநிைஙகள் அலமபபது மதாைரந்தது.  
குறிபபாக மமாழி்வாரி அடிபபலையில் 
மட்டுமல்ைாமல் த்வறுபை அம்சஙகலைக் 
கருத்தில் மகாணடு �ாைாளுமன்்றம் பரிசீலித்து 
புதிய மாநிைஙகள் உரு்வாக்கியது. 1956-க்குப 
பின்னர உரு்வான மாநிைஙகளின் மபயரகள் 
பின்்வருமாறு

  பம்பாய மறுசீைலமபபுச சட்ைம் 1960.   
குஜைாத் மாநிை உரு்வாக்கம்.

  �ாகாைாந்து மாநிைச சட்ைம் 1962 
- �ாகாைாந்து மாநிைம் அசாம் மாநிைத்தில் 
இருந்து பிரிக்கபபட்ைது.

  பஞ்சாப மறுசீைலமபபுச சட்ைம் 1966  
-அரியானா மாநிை உரு்வாக்கம்.

  புதிய இமாசசை பிைததச மாநிைம் சட்ைம் 
1970.

  ்வைகிைக்கு மாநிை மறுசீைலமபபுச சட்ைம்  
1971 - மணிபபூர, திரிபுைா, தமகாையா, 
மிதசாைம் மாநிைஙகள் உரு்வாக்கம்.  
அருைாசசைப பிைததசம், மிதசாைம் ஆகிய 
யூனியன் பிைததசஙகள் உரு்வாக்கம்.

  சிக்கிம் மாநிைச சட்ைம் 1975.

  அருைாசசை பிைததசம் சட்ைம் மறறும் 
மிதசாைம் மாநிைச சட்ைம் 1986. மிதசாைம், 
அருைாசை பிைததசம் மாநிைஙகள் 
உரு்வாக்கம்.

  தகா்வா மாநிைச சட்ைம் 1987.

  மறுசீைலமபபுச சட்ைம், 2000 சத்தீஸ்கர 
மாநிை உரு்வாக்கம்.

  மறு சீைலமபபு சட்ைம் 2000, உத்தைகாணட் 
மாநிை உரு்வாக்கம்.

  பீகார மறுசீைலமபபுச சட்ைம் 2000, 
ஜாரகணட் மாநிை உரு்வாக்கம்.

  ஆந்திைப பிைததசம் மறுசீைலமபபுச சட்ைம்  
2014, மதைஙகானா மாநிை உரு்வாக்கம்.

 

7.3  ைோநிலஙகள் ைறுசீரமைப்பிறககு 
பி்றகு இந்தியோ

1947-ககும் பின்னர சுேந்திர இந்தியோ

பிரிட்ைனின் காைனி ஆட்சி �லைமபறறுக் 
மகாணடிருக்கும்தபாது இஙகு சுமார 600 
நிர்வாக அலமபபுகள் சுததச அைசுகள் என்்ற 
மபயரில் இருந்தன. நிைவியல் அலமபபு,  
கைாசசாை, மத முன்னுரிலமயில்  மக்கள் 
இந்தியாவிதைா அல்ைது  பாகிஸ்தானிதைா  
இருந்து மகாள்ைைாம் என்்ற நிலை ஏறபட்ைது.   
இதறகிலைதய பூட்ைான் தபான்்ற சிை �ாடுகள் 
உரு்வானது. தறதபாது உள்ை நிர்வாக 
அலமபபு 1947-க்கும் 1950-க்கும் இலைதய 
அலமக்கபபட்ைதாகும். ஒரு சிை பகுதிகள் 

புதிய மாநிைஙகள் அலமபபது  
இன்றும் சிக்கல்கள் நில்றந்ததாகத்வ 
இருக்கின்்றது. பணபாடு, சாதி,  மதம், மமாழி,  
இனம், குறிபபிட்ை நிை அலமபபு என்று பை 
்வடி்வஙகளில் சிக்கல்கள் எழுகின்்றன.  
ஆகத்வ தனி மாநிை தகாரிக்லககள் தனித்த 
அலையாை ம்வளிபபாைாகவும், ்வைஙகள் 
பயன்பாடு சாரந்ததாகவும் உள்ைது.

சசயல்போடு 

மமாழி அடிபபலையில்ைாமல் த்வறு 
காைைஙகள் அடிபபலையிைலமந்த ஒரு 
குழுல்வ அலமத்து பை ஆதைாசலனகலை 
ம்வளிபபடுத்துக. அது எவ்்வாறு ததச 
்வைரசசிக்கு பஙகளிக்கி்றது?
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அதா்வது லமசூர, லஹதைாபாத், தபாபால் 
ஆகியல்வ பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருந்தத 
தஙகைது எல்லைகலை மாற்றம் மசயயாமல் 
தக்கல்வத்துக் மகாணைன.  

மத தமாதல்களுக்கு மத்தியில் 
விடுதலைக்குப பின்னர இந்தியா இைணடு 
�ாடுகலை அதா்வது இந்தியா மறறும் 
பாகிஸ்தான் ஆகிய �ாடுகள் உரு்வா்வலதக் 
கணைன. இந்திய விடுதலை காைனி ஆட்சிக்கு 
முடிவுகட்டி, மாநிைஙகள் மறுசீைலமபபுக்கு 
்வழி்வகுத்தது. அது மபரும்பாலும் மமாழி 
அடிபபலையில் அலமந்தது. நிைவியல் 
அடிபபலையிலும், கைாசசாை அடிபபலையிலும் 
சிை மாநிைஙகள் அலமந்தன. இவ்்வாறு புதிய 
இந்தியா மறு கட்ைலமக்கபபட்டு மறு 
சீைலமபபும் தமறமகாள்ைபபட்ைது.  இதனால் 
ஆட்சியும், நிர்வாகமும் எளிலமப 
படுத்தபபட்ைது. புதிதாக  மறுசீைலமக்கபபட்ை 
இந்தியா, கைாசசாை பன்முகத்தன்லம,  
மமாழிகள், உன்னத பாைம்பரியம் ஆகிய்வறல்ற 
பைாமரித்து ்வருகி்றது.   இந்திய மக்களிலைதய,  
ஒறறுலம உைரல்வயும்,  இந்த �ாடு �மது 
என்்ற மனபபாஙகிலனயும் ஊட்டுகின்்ற 
மபாறுபபு இந்திய அைசாஙகத்திறகு உள்ைது.  
விடுதலை இயக்கத்தின் தபாது, மக்கலை அணி 
திைட்ை மாநிை / ்வட்ைாை மமாழிகள் ஆற்றல் 
மிக்க சக்தியாகத் திகழந்தன என்பதலன 
காஙகிைசு இயக்கம் க்வனத்தில் எடுத்துக் 
மகாணைது.

காைனிய ஆட்சியில் இந்திய 
்வலைபைமானது உள்ளூர மமாழிகள், ்வைைாறு 
மறறும் கைாசசாை பன்லமத்து்வ நிைபபகுதிலய 
கைக்கில் மகாள்ைாது அலமயப மபறறிருந்தது.  
தறதபாது மாநிைஙகள் உள்ைாட்சி 
அைசாஙகத்துைன் சீைலமக்கபபட்டுள்ைது.  
மாநிைஙகள் மறுசீைலமபபு என்பது 
மாநிைஙகளின் சுயாட்சிலய பாதுகாபபதுைன் 
மத்திய-மாநிை அைசுகளுக்கிலையில் அதிகாை 
சமநிலைலய நிை்வச மசயதது. இருந்த 
தபாதிலும் மமாழி்வழிப தபாைாட்ைஙகள் பை 
�ைந்ததன் விலை்வாக மாநிை அைசுகலைக் 
காட்டிலும் மத்திய அைசு ்வலிலமயானதாக 

இருக்க த்வணடியிருந்தது. இதனால், ததசக் 
கட்ைலமபபுப பணிகள் புதிய தசாதலனலய 
எதிர மகாணைது.  மாநிைஙகள் அதிக 
அதிகாைஙகளுைன் சுயாட்சி அந்தஸ்துைன் 
தஙகளின் மமாழி, இனம், நிை எல்லைகள், 
மமாழிலய அடிபபலையாகக் மகாணை 
அைசியல் ஆகிய்வன்வறல்றதய விரும்பின.  

ஜ்வஹரைால் த�ரு,  சரதார ்வல்ைபாய 
பட்தைல் உள்ளிட்ை தலை்வரகள் ததசக் 
கட்ைலமபபுக்கு ்வழி்வகுத்தனர. �ாடு 
பிரிவிலனலயத் மதாைரந்து எழுந்த 
த்வதலனமிக்க சூழநிலைகள் அ்வரகளுக்குக் 
கடும் ்வலிலய ஏறபடுத்தின. எனத்வ, �ாடு 
தமலும் துணைாைபபடு்வலத விரும்பவில்லை. 
ஏமனனில், தமலும் ஒறறுலம மகாணை 
�ாட்டிலன உரு்வாக்கும் கனவு 
மகாணடிருந்தனர. எனத்வ, மமாழி, இனம், 
மதம் அடிபபலையில் மக்கள் மத்தியில் தமலும் 
பிரிவிலனதயா, அலையாைப பிைசசலனதயா 
உரு்வாகு்வலத விரும்பவில்லை. கைந்த காை 
அனுப்வத்தின் அடிபபலைகலைக் கைக்கில் 
மகாணடு மறுசீைலமபபு �ை்வடிக்லககலை 
தமறமகாணைனர. முன்பு காைனி ஆட்சிக்கு 
உட்பட்ை மாகாைஙகள் இன்று தனிசசி்றபபு 
்வாயந்த கைாசசாை அலையாைம், தனித்தன்லம 
்வாயந்த மமாழி, மபாருைாதாை, நிைவியல் 
அலமபபு, அைசியல் தமம்பாடு, நிர்வாக ்வசதி 
மபற்ற மாநிைஙகைாக அலமந்துள்ைன.

சவோலகளும் ந்பச்சு வோரத்மேகளும்

பை மாநிைஙகள் உரு்வாக்கபபட்ை 
பின்பும், சிை தனி மாநிை தகாரிக்லககள் 
நிலுல்வயில் உள்ைன. இந்திய அைசியல் 
மறறும் நிர்வாக ்வைைா்றானது மாநிைஙகள், 

ஜவஹரலோல ந�ரு,  
சரேோர வலல்போய் ்படந்டல 
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மக்கைாட்சி பிைதிநிதித்து்வபபடுத்தலுக்கான 
இைத்திலன ்வைஙகுகி்றது.  அைசலமபபு 
சட்ைபபடி அைசியல் தன்னாட்சிக்கான சட்ை 
ரீதியான உரிலமலய மகாணடிருக்கி்றது.  
புதிதாக மாநிைஙகள் அலமக்கபபட்ை பி்றகு,  
்வைஙகள் பகிரந்தளிக்கபபடு்வதும்  
அவ்்வைஙகலை  மபறு்வதறகான உரிலமகலை 
அலை்வதும்  முன்னுரிலமப பணியாக 
இருந்தன. பை மாநிைஙகள் மபரிதாகவும், சிை 
மாநிைஙகள் சிறிய அைவிலும் இருந்தன.  
சிை மாநிைஙகள் மபரிததா, சிறிததா ஆனால் 
பி்ற மாநிைஙகதைாடு ஒபபிடும் தபாது  
அதிக ்வலுவுைன் திகழந்தன. ்வைரந்த 
மாநிைஙகளுக்கும், ்வைரசசி குல்றந்த 
மாநிைஙகளுக்கும் இலைதய சமநிலைப 
படுத்துதலை மத்திய அைசு உறுதிபபடுத்த 
த்வணடியிருந்தது. மாநிைஙகளுக்கான 
முதலீடு மசய்வது, ்வைரசசி திட்ைஙகள், 
த்வலை ்வாயபபுகள் ஆகிய்வறறில் 
முன்னுரிலமயுைன் பாைபட்சமாக 
பகிர்வதன்மூைம் இசசமநிலை உறுதி 
மசயயபபட்ைது.  இருந்ததபாதும் மாநிைஙகள் 
பை அைவுகளில் இருபபதால் மபரிய 
மாநிைஙகள் ்வைஙகலைத் தஙகள் 
கட்டுபபாட்டுக்குள் ல்வத்துக்மகாள்ை 
முயலும் என்பதால் சிறிய மாநிைஙகள் 
்வைஙகலை அணுகும் உரிலமகள் 
பறிக்கபபடும் என சிறிய மாநிைஙகள் குைல் 
எழுபபின.  இதனால் ஒருவித ம்வறுபபுைரசசி,  
மபாருைாதாை ஏற்றத்தாழவு, ்வைஙகலை 
பயன்படுத்திக் மகாள்்வதில் முல்றயற்ற 
தன்லம ஆகிய மனபபான்லம 
மாநிைஙகளுக்கிலைதய உரு்வாகியது.  

விடுதலைக்குப பி்றகு குறிபபிட்ை 
அைசியல் காைைஙகளுக்காக சமூக கைாசசாை, 
அைசியல், மபாருைாதாை மறறும் மமாழி 
அடிபபலையில் கட்ைலமபபு மசயல்பாடுகள் 
மசயல்படுத்தபபட்ைன. மறு கட்ைலமபபு 
ஏறபாடுகள் மமாழி அடிபபலையில் மட்டும் 
மசயயபபைவில்லை. ஏமனன்்றால் இது ததச 
ஒருலமபபாடு ்வழியில் நின்்றது. சிை 
மமாழிகள் மற்ற மமாழிகலைக் காட்டிலும் 
சி்றபபு நிலையில் இருந்தது. இது மற்ற 

மமாழிகள் தபசும் மக்களிலைதய ஆதிக்கம் 
மசயயும் நிலையும் இருந்தது. ஆகத்வ மாநிை 
கட்ைலமபபு �ை்வடிக்லககளுக்கு மமாழிலய 
அடிபபலையாகக் மகாள்்வது குறித்த 
வி்வாதஙகள் �லைமபற்றன. 

ததசிய அலையாை மறறும் மமாழி, 
கைாசசாை  அலையாைஙகளுக்கிலைதய உள்ை 
நிலை பறறி இவ்வி்வாதஙகள் �லைமபற்றன.   
அஸ்்ாமின் தபாதைா-வும் கர�ாைக கூரக்கும்  
இதறகு உதாைைமாக கூ்றைாம்.  ஒதை மமாழி 
தபசும் இைணடு மாநிைம் அருகருதக 
இருந்தாலும் அம்மாநிைஙகளில்  இருந்த சாதி, 
மத மறறும் இன த்வறுபாடுகள்  ததசிய 
அலையாைம் மபறு்வதறகு  பிைசசிலனகைாக 
இருந்தன. எனினும்  
1950ஆம் ஆணடு 12 மமாழிகள் 
அஙகீகரிக்கபபட்ைன. பி்றகு 22 மமாழிகள் 
ஏறறுக்மகாள்ைபபட்ைன. இது மமாழி-
கைாசசாை சமுதாயஙகளின் இலைதய 
அைசியல் அலையாை தகாரிக்லககள் 
அதிகரித்து ்வரு்வலதக் காட்டுகி்றது.

எலமலகள்

விடுதலைக்கு முன்பு இந்த �ாடு 
மாகாைஙகள், சுததச அைசுகள், ைாஜதானிகள் 
எனப பிரிக்கபபட்டிருந்தன. மாநிைஙகள் 
அலமபபு அறிவிக்கபபட்ைவுைன் அதன் 
எல்லைகள் குறித்து வி்வாதிக்கபபட்ைன.  
குறிபபாக கர�ாைகா மறறும் மகாைாஷ்டிைா, 
மறறும் குஜைாத், அரியானா மறறும் பஞ்சாப, 
ஒரிசா மறறும் தமறகு ்வஙகம், ஆந்திைா 
பிைததசம் மறறும் மசன்லன மாகாைம் 
ஆகிய்வறறிறகிலைதய எல்லைகள் குறித்து 
தபசசு ்வாரத்லதகள் �ைந்தன.

பல்த்வறு த்வறுபாடுகலைத் தாணடி 
மமாழியால் ஆதிக்கம் மசலுத்தக் கூடிய 
சமுதாயஙகள் தஙகளுக்கான தனித்த 
பிைாந்திய மறறும் கைாசசாை ்வடி்வஙகலை 
்வலியுறுத்தினர. இந்த கைாசசாை மறறும் 
மமாழி ரீதியிைான அலையாைஙகலை அந்த 
மாநிை மக்கள் ஆதரித்தனர. இஙதக  
கைாசசாை, மமாழி ரீதியிைான 
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சிறுபான்லமயினர தபசும் மமாழிகளும் 
அனுமதிக்கபபை த்வணடியிருந்தது.

எதிரபாரக்கபபட்ைலதப தபாை மமாழி 
அடிபபலையில் அலமந்த மபரும்பான்லம 
சமூகம், மமாழி சிறுபான்லம சமூகத்தின் மீது 
நிர்வாகம், கல்வி, த்வலை்வாயபபு, நீதி மறறும் 
மபாருைாதாை துல்றகளில் ஆதிக்கம் 
மசலுத்தியதன் மூைம் மபரும்பான்லம 
சமுதாய மக்கள் ஆதிக்கம் மசலுத்தினர.  
காைாசசாை ஆதிக்கத்தன்லம, தமம்பாடு 
குறித்த பிைசசலனகள், மறறும் ்வட்ைாை 
சமத்து்வமின்லம ஆகியன தீரக்கபபை 
த்வணடியிருந்தன. மாநிைஙகள் அலனத்து 
பகுதி மக்களின் ஒட்டுமமாத்த ்வைரசசிக்கு 
நிைந்தைமான யுக்திலய லகயாை 
த்வணடியிருந்தது.  அைசாஙகம் இதலன நீக்க 
சீைான ஒறல்றத்தன்லம ஏறபடுத்தும் 
முயறசிகளில் ஈடுபட்ைதில், தமல்தட்டு மக்கள் 
சாதாைை மபாதுமக்கள் என இரு பிரிவுகள் 
ததான்றிவிட்ைன.

ைண்்டலக கடசிகளின் நேோற்றம்

�ாடு முழு்வதும் மணைைக் கட்சிகள் 
ததான்்ற ஆைம்பித்தன.  ஏமனன்்றால் தஙகளின் 
மசாந்த மணணின் மீதான விசு்வாசமும் 
மணைை அடிபபலையிைான அலையாை 
இயக்கஙகளும் இத்தலகய மணைைக் கட்சிகள் 
உரு்வாகு்வதறகு காைைஙகைாக அலமந்தன.  
மபரும்பாைான கட்சிகள் உள்ளூர அைவில் 
பைம் மபற்றன. மணைைக் கட்சிகளின் 
மதாைக்கம் மத்திய அைசாஙகத்திறகு மபரும் 
ச்வாைாக அலமந்தது. ஏமனன்்றால் 
பிைசசலனகளின் ஆணித்வர �ாடு முழு்வதும் 
ஒதை விதமாக இல்லை.

ைோநிலஙகள் உருவோககம்

அணலமக்காை மபாருத்தபபாட்டில் ஒரு 
மாநிைத்தின் குறிபபிட்ை நிைபபகுதிலயப 
பிரிபபதன்மூைம் �ாைாளுமன்்றம் புதிய 
மாநிைஙகலை உரு்வாக்க முடியும். மபயர 
மாற்றம் மசய்வது, எல்லைகலை 
மாறறியலமபபது உள்ளிட்ை அதிகாைஙகள் 

�ாைாளுமன்்றத்திறகு ்வைஙகபபட்டுள்ைது.  
இருந்தாலும், இல்வ �ாைாளுமன்்றத்தில் 
முன்்வலைவு மூைம் நில்றத்வற்றபபட்டு 
குடியைசுத்தலை்வரின் ஒபபுதலை மப்ற 
த்வணடும். இது மதாைரபுலைய மாநிை 
அைசாஙகத்தின் கருத்துக்களும், அந்த மாநிை 
அைசாஙகத்தின் சட்ைமன்்றத் தீரமானமும் 
ஏறறுக் மகாள்ைபபடுகி்றது. மாநிை அைசாஙகம் 
இது மதாைரபாக முன்்வலைவு நில்றத்வறறி 
குடியைசுத்தலை்வரின் ஒபபுதலுக்கு அனுபபும் 
தபாது, குடியைசுத்தலை்வர இது மதாைரபான 
தனி முன்்வலைவு ஒன்றிலன 
�ாைாளுமன்்றத்தில் இயற்ற பரிந்துலை 
மசய்வார. பி்றகு �ாைாளுமன்்றத்தில் 
முன்்வலைவு இயறறி தனக்கு அனுபபபபடும் 
தபாது குடியைசுத்தலை்வர ஒபபுதல் அளிபபார.  
பின்பு தான் புதிய மாநிைஙகள் உரு்வாகும்.

சசயல்போடு 

அரசியல கடசி உருவோககுவது

இந்திய அைசலமபபுச சட்ை 
விதிகளின்படி ஓர அைசியல் கட்சியிலன 
மதாைஙகு்வது குறித்து மாைாக்கர குழு 
அலமத்து தகள்விகள் எழுபபவும்.

ஓர அைசியல் கட்சி உரு்வாக்கு்வது, 
ததரதல் ஆலையத்தில் பதிவு மசய்வது, 
ததரதல்களில் தபாட்டியிடு்வது 
ஆகிய்வறறிறகான மசயல்முல்றகள் குறித்து 
தகள்விகள் தகட்கவும்.

7.4  நேச கட்டமைப்பில சமூக, 
ச்போருைோேோர ைறறும் அரசியல 
சவோலகள்

ததச கட்ைலமபபிறகான ச்வால்களில் 
ததசத்திறகும் அைசுக்கும் உள்ை 
த்வறுபாடுகலை முதலில் ஆைாயத்வணடும்.
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சசயல்போடு: குழு விவோேம்  

ேமலப்பு: தக்வல் மபறும் உரிலம, கல்வி மபறும் உரிலம ஆகியன சட்ைமாக ்வந்த பி்றகு, மபாது 
சுகாதாை-உைல் �ை பாதுகாபபிறகான உள் கட்டுமானத்தில் உள்ை பின் தஙகிய நிலை உயை, 
உைல் �ை பாதுகாபபு உரிலம சட்ைம் இயற்றபபடு்வதறகான த�ைம் ்வந்துள்ைது என்று 
எணணுகின்றீரகைா? வி்வாதிக்கவும்.

 மதைஙகானா மாநிைம் பிரிக்கபபட்ைது குறித்து சாதக-பாதக அம்சஙகலை மதிபபிடுக.

�ன்மைகள் தீமைகள்

அரசு 

நிைபபைபபு, மக்கள், அைசாஙகம் மறறும் 
இல்றயாணலம ஆகிய �ான்கு அைகுகளும் 
இருக்கும் தபாது அைசு என்பது உரு்வாகும்.  
அதில் ததசிய உைரத்வா அல்ைது �ாம் 
அலன்வரும் ஒரு்வதை என்்ற உைரத்வா 

இல்ைாமல் இருக்கைாம். ஆயினும் அது அைசு 
என்்றலைக்கபபடுகி்றது. �ாட்டு மக்கள் 
அலன்வரும் ஒரு்வதை என்்ற உைரவு 
அ்வரகளுக்கிலைதய நிைவும் தபாது மற்ற 
த்வறுபாடுகள் அலனத்தும் ஒருலமபபாட்டிறகு 
கீைானது என்்றாகிவிடும். மபாது �ைதம 
தமைானது என்்ற நிலை உரு்வாகும்.

சசயல்போடு: டி-சோரட (்ப்ட விைககம்)

டி-சாரட் என்பது ஒருவித பை விைக்கம் தருகின்்ற அலமபபு.  கீழக்கணை பத்தியிலன படித்து அதில் 
உள்ை சாதக-பாதக அம்சஙகள், �ன்லம-தீலமகள், தைவுகள், கருத்துகள் தமலும் பை பறறி 
கூறுக.

 

தெலங்கானகா

�ன்றி தி இந்து �ோளிேழ 19.02.2014

ஆந்திைபிைததசம் இைணடு 
மாநிைஙகைாக, �ாைாளுமன்்ற 
சட்ைத்தின் மூைம் ஜீன் 2, 2014 
அன்று பிரிக்கபபட்ைது. இதன் 
மூைம் பை பத்தாணடு காை 
தகாரிக்லக நில்ற்வலைந்தது.
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நேசம்

ததசம் என்்ற மபாருள்படும் “Nation” 
என்்ற மசால் ைத்தீன் மமாழியிலிருந்து 
்வந்ததாகும்.  அலன்வரும் ஒரு ைத்த பந்தம் 
உலைய்வர என்்ற மபாருளில் இந்த கருத்துரு 
உரு்வாகியது.  ஆகத்வ “Nationem” என்்ற ைத்தீன் 
மசால் “இனம்” என்்ற மபாருளில் ததசத்லத 
குறிபபிட்ைது.  மக்களிலைதய நிைவும் ஒறறுலம 
என்பதலன குறிக்க இசமசால் 
பயன்படுத்தபபட்ைது.  பைலம கருத்துபபடி ஒரு 
ததசம் அைசாக இருக்க த்வணடிய ததல்வ 
இல்லை என்பதாகும்.

நேசியம்

ததசியம் என்்ற கருத்துருல்வ 
்வலையறுபபது சுைபம் அல்ை.  தனிபபட்ை ஒரு 
காைணிலய ல்வத்து ஆைாய முடியாது.  
முக்கியமாக ஒறறுலம உைரவு, பைதைபபட்ை 
மசயல்களின் முடிவு; இனம் மறறும் மமாழிக் 
குழுமம், மபாது அைசியல் விருபபம் 
எல்ைா்வறறிறகும் தமைாக ்வைைாறறு  
்வைரசசி ஆகியன ததசியம் அலம்வதறகு 
காைைமாகின்்றன. 

ததசமானது குறிபபாக மபாருளியல் 
்வாழவு, மமாழி மறறும் நிைபபைபபு என பை 
அைகுகள் ஒருஙதக அலமக்கபபட்டு ததசம் 
உரு்வாகியது என்று எரன்ஸ்ட் மைனான் 
்வாதிக்கி்றார.  இ்வரின் கருத்துபபடி “ததசம்” 
என்பது ஒரு ஆன்மா அது ஒரு ஆன்மீக 
தகாட்பாடு – அதில் இைணடு விதமான 
அம்சஙகள் அைஙகி உள்ைது. ஒன்று கைந்த 
காை அம்சம்; மறம்றான்று நிகழகாை அம்சம் 
என்று விைக்கம் கூறுகி்றார. ஒன்று கைந்த 
காை ்வைமிக்க மைபுகளின் நிலனவுகள் 
மறம்றான்று நிகழகாைத்திய �ைபபுகள். கூடி 
்வாை த்வணடும் என்்ற விருபபம், 

சசயல்போடு  

ேமலப்பு: இந்தியாவில் ததசம் என்்ற 
கருத்துரு உரு்வாகு்வதறகு கைாசசாைம் 
முக்கிய பஙகு ்வகிக்கின்்றது.

பாைம்பரியத்திறகு மதிபபளிக்க த்வணடுமமன்்ற 
எணைம் ஆகியன ததசிய உைரவு 
அலம்வதறகு உள்ை மபாது பஙகளிபபாகும்.

சவோலகள் 

வழிவமக

உறபத்திலய அதிகரிபபது மட்டும் 
பிைசசலன அல்ை மா்றாக த்வறுபாடுகலை 
கலை்வதும் ஆகும்.

�மது மக்கைாட்சி மறறும் கூட்ைாட்சி 
ஆகிய அடிபபலையில் எந்தவித சமைசமும் 
மகாள்ைாமல், திட்ைமிட்ை மறறும் கைபபு 
மபாருைாதாைம் மூைம் இந்தியால்வ ஒரு சுய-
சாரபு �வீன �ாைாக உரு்வாக்கு்வலத 
ஜ்வஹரைால் த�ரு ததரந்மதடுத்தார.  
ஐந்தாணடு திட்ைஙகள் மூைம் ஏைாைமான 
நீரபாசன திட்ைஙகள், அடிபபலை 
மதாழில்கலை நிறுவினார. விலை்வான 
மின்மயமாக்கல் மறறும் உள்கட்டுமான 
்வசதிகலை விரிவுபடுத்துதல். மதைரியா 
தபான்்ற த�ாயகலை ஒழித்தல், உைவு 
உறபத்தியில் சுய-ததல்வலய பூரத்தி மசயதல், 
அறிவியல் மறறும் மதாழில்நுட்பத்தில் 
தமம்பட்ை நிலைலய அலைதல் என்று பை்வலக 
திட்ைஙகலை நில்றத்வறறினார.

60-களின் இறுதியிலும் 70-களின்  
மதாைக்கத்திலும் ஒரு மந்தமான சூழநிலை 
உரு்வாகியது. பை அைசியல் பிைசசிலனகள் 
எழுந்தன. பாகிஸ்தான் மறறும் சீனா உைனான 
தபாரகள் இந்தியாவின் மபாருைாதாைத்லதப 
பாதித்தது. இந்திைா காந்தி தமறமகாணை 
்வஙகிகள் �ாட்டுலைலமயாக்கபபட்ை 
�ை்வடிக்லக, ைாஜீவ் காந்தி மசயத 
மின்னணுவியல் புைட்சி ஆகியன இந்தியாவில் 
�ல்விலைவுகலை ஏறபடுத்தின. 1990-ஆம் 
ஆணடுக்கு பி்றகு இந்தியா சந்லதப 
மபாருைாதாைத்லத த�ாக்கி பயணிக்கத் 
மதாைஙகியது. எனத்வ தா.த.உ (LPG) என்று 
சுருக்கமாக அலைக்கபபடுகின்்ற 
தாைாைமயமாக்கல், தனியாரமயமாக்கல் 
மறறும் உைகமயமாக்கல் மகாள்லககளுக்கு 
இந்தியாவின் கதவு தி்றக்கபபட்ைது.
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“எ்வமைஸ்ட் உசசிலய அலைந்தது மாமபரும் சாதலன ஆகும். அது 
குறித்து �ாம் அலன்வரும் மபருமிதம் மகாள்ைைாம். இஙதக சிை 
மனிதரகள் அறபமான, குறுகிய ததசிய்வாத கணதைாட்ைத்திலன 
ம்வளிபபடுத்துகின்்றனர.

எ்வமைஸ்லை முதலில் அலைந்த மைன்சிங இந்தியைா அல்ைது 
த�பாளியா என்று தகள்வி எழுபபபபடுகி்றது.  மற்ற்வர உதவி இன்றி 
எலதயும் மசயது முடிக்க முடியாது.

உணலமயில் இரு்வரும் இலைந்தத இத்தலகய சாதலனலய நிகழத்தியுள்ைனர.  ஏறகனத்வ 
மப்றபபட்ை அனுப்வஙகள், உலைபபு மறறும் பயை தியாகஙகள் ஆகியன இ்வரகளின் ம்வறறிக்கு 
அடிபபலையாக அலமந்தன.

மாமபரும் மனித சாதலனகள் யாவும் எணணிைைஙகா மக்களின் கடுலமயான மதாைர 
முயறசியின் விலைத்வ ஆகும்.  ஒரு மனிதனின் கலைசி படிக்கட்டு மறம்றாரு்வரின் மதாைக்கமாகும் 
என்பதலன யாரும் மறுக்க முடியாது. 

இவ்்வாறு வி்வாதிபபது இந்த விஷயஙகள் குறுகிய மறறும் கணைனத்திறகுரிய ததசிய்வாதம் 
ஆகும். இது �மது �ாட்டிறகு மபருலம தசரக்காது என்பதலன உைை த்வணடும். தமலும் அது 
மக்கலை குறுகிய மனபபான்லமதயாடு ஒரு விதமான தாழவு மனபபான்லமக்கு இட்டுச மசல்லும்.

1953-ஆம் ஆண்டு எவசரஸ்ட ்பயைம் சவறறி ச்பற்றவு்டன் நேசியவோேம் குறித்து 
முேலமைச்சரகளுககு ந�ரு எழுதிய கடிேம்.

நவைோண்மை

1990-களின் மத்தியில் த்வைாணலம 
துல்றயில் பின்தஙகிய நிலை உரு்வாகியது. 
ஏைாைமான வி்வசாயிகள் தறமகாலை மசயது 
மகாணைனர. ஏறறுமதி மதாைரபான வி்வசாயம் 
கடுலமயாக பாதித்தது. குறிபபாக மகாைாஷ்டிைா 
மாநிைத்தின் விதரபா பகுதிலயச தசரந்தப 
பருத்தி வி்வசாயிகள் பாதிபபுக்குள்ைாகினர.

இந்தியாவில் 60 விழுக்காடு மக்கள் 
வி்வசாய மதாழிலில் ஈடுபட்டுள்ைனர.  
த்வைாணலமத்துல்ற ்வைரசசிவீதம் 1996-97 
முதல் 2004-05 ்வலை 1.65 விழுக்காடு 
அதிகரித்தது. இந்தியாவில் இைணைா்வது 
வி்வசாய ம�ருக்கடி உரு்வாக இதுத்வ காைைம் 
ஆகும். (முதல் வி்வசாய ம�ருக்கடி 1960-களின் 
மதாைக்கத்தில் நிகழந்தது) பைக்காை மறறும் 
�டுத்தை வி்வசாயிகளுக்கான மானியம்,  
இை்வச மின்சாைம், ஆதாை விலை நிரையம்,  
இை்வச பாசனம் மறறும் இை்வச  
உைம் ஆகியன்வறறுக்கான மானியம் 
குல்றக்கபபைவில்லை, ஆனால் இத்துல்றயில் 
அைசு முதலீடு என்பது குல்றக்கபபட்ைது.

2008-09 ஆணடு நிதிநிலை அறிக்லகயில் 
அமமரிக்க மதிபபில் 15 பில்லியன் ைாைர 
மதிபபிைான வி்வசாயிகள் கைன் ைத்து 
மசயயபபட்ைது. அதத சமயம் 80 சதவிதம் சிறு 
வி்வசாயிகைால் வி்வசாயக் கைன்கலைப மப்ற 
முடியவில்லை. 60 மில்லியன் மஹக்தைர 
நிைஙகள் தரிசாகப தபாைபபட்ைதால் பஞ்சம் 
ஏறபட்ைது. அதத சமயத்தில் அது 
அைவுக்கதிகமான மபாருைாதாை இைபலப 
ஏறபடுத்தி, வி்வசாயிகலை தமம்படுத்தும் அைசு 
உதவி குல்றக்கபபட்ைது.

சேோழிறசோமல

மதாழில்துல்ற தகைாறு சட்ைம்  
இந்தியாவில் பணியாறறும் மமாத்தத் 
மதாழிைாைரகளில் 10 விழுக்காட்டுக்கும் 

மத்திய அைசாஙகத்தின் கல்வி நிலையஙகள் 
மறறும் மத்திய அைசு த்வலை்வாயபபுகளில் 
இதை பிறபட்ை ்வகுபபினருக்கு இை ஒதுக்கீடு 
்வைஙகுமாறு மணைல் ஆலையம் பரிந்துலை 
மசயதது.
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குல்ற்வான மதாழிைாைரகலைதய 
பாதுகாத்துள்ைது. 90 விழுக்காடு 
மதாழிைாைரகள் அலமபபு ரீதியாகத் 
திைட்ைபபைாத மதாழில்களில் உள்ைனர.  
மபாதுத்துல்ற நிறு்வனத்தில் பணியாறறும்  
ஊழியரகள் மதாழிறசஙகம் அலமத்து கூட்டு 
தபைம் மூைம் பைனலைகின்்றனர.     மபாதுத் 
துல்ற நிறு்வனஙகளில் பணியாறறுகின்்ற 
மதாழிைாைரகள் மதாழிறசஙகம் அலமத்துக் 
மகாள்ைவும் கூட்டுப தபைத்தில் ஈடுபைவும் 
உரிலமக் மகாணடுள்ைனர.  ஆனால் தனியார 
மதாழிற துல்றகளில் பணியாறறும் 
ஊழியரகள் தஙகளுக்மகன சஙகம் 
அலமக்கவும் தஙகள் பிைசசலனகளுக்காக 
கூட்டுபதபைத்தில் ஈடுபைவும் தனியார 
நிறு்வனஙகளின் தமைாணலம தடுத்து 
்வருகின்்றன.  இந்திய மதாழிறதுல்றயானது 
மதாைரந்து முதலீட்டு �ைன் சாரந்த 
மதாழிறதுல்றயாக இருபபதால் அதிக 
த்வலையில்ைா திணைாட்ைம் நிைவுகி்றது.  
இந்நிலையானது முல்றசாைா மறறும் 
தறகாலிக பணியாைரகளின் எணணிக்லகலய 
அதிகரிக்கச மசயகி்றது. 

நிைம்  லகயகபபடுத்துதல் என்பது 
முக்கியப மபரும்பிைசசலனயாக உள்ைது.   
பைஙகுடி மக்கலை இைம்மப்றச மசயய 
முடியவில்லை.   மதாழிறசாலை அலமபபதறகு 
ததல்வயான நிைஙகள் கிலைக்கவில்லை.   
உள்ளூர மக்களின் ஒபபுதலில் தான்  
நிைஙகள் மப்ற த்வணடிய நிலை உள்ைது. 
நிைம் லகயகபபடுத்துதல் �ை்வடிக்லககலைத் 
தகுந்த இைபபீடு ்வைஙகுதல் மறறும்  
�ைத் திட்ைஙகள் மூைம் நில்றத்வற்ற 
த்வணடியுள்ைது. தறதபாலதய சட்ைம், 
அைசாஙகம் நிைம் லகயகபபடுத்து்வதறகுப 
தபாதுமான அதிகாைஙகலை மகாடுத்துள்ைது. 
சிை இைஙகளில் ்வலுக்கட்ைாயமாக இதலன 
மசயயும்தபாது ்வன்முல்ற நிகழவு 
ம்வடிக்கின்்றன.

சசயல்போடு 

தக்வல் மபறும் உரிலம சட்ைம் பறறி 
வி்வாதிக்கவும்.

அரசியல ரீதியிலோன சவோலகள்

1990-ஆணடுக்கு பின்னர 
மாநிைஙகளுக்கிலைதய சமத்து்வமின்லம 
அதிகரித்தது. மத்திய அைசாஙகத்தின் நிதி 
மாநிைஙகளுக்கு அளிபபது குல்றக்கபபட்ைது.   
இதனால் மாநிை அைசாஙகஙகள் தனியார 
நிறு்வனஙகலை �ாைத்வணடியுள்ைது.   சிை 
மாநிைஙகள் அன்னிய முதலீட்லை ஈரக்க 
முயறசிக்கின்்றன. சிை மாநிைஙகைால் 
இதலனச மசயய முடியவில்லை. இதனால் 
மாநிைஙகளிலைதய ஏற்றத்தாழ்வான ்வைரசசி 
உரு்வானது. 

ைத்திய – ைோநில உ்றவுகள்

்வறுலம ஒழிபபதறகு ஒருஙகிலைந்த 
்வைரசசித் திட்ைஙகலை விலைந்து 
மசயல்படுத்து்வதன் மூைம் சாத்தியமாகும்.  
மத்திய மாநிை உ்றவுகள் இந்தியாவில் 
பல்த்வறு மாநிைஙகள், பிைாந்திய கட்சிகளின் 
ஆட்சிக்குட்பட்டுள்ைன. இதனால் மத்திய 
மாநிை உ்றவுகளில்  தைஙகல் ்வந்துள்ைது. 

முன்பு மாநிைஙகளுக்கிலைதயயான 
குழு அலமத்த அலமபபில் மாநிைஙகள் 
தஙகளுக்கு அதிக அதிகாைஙகள் தகாரின.   
மத்திய அைசாஙகத்திைமிருந்து அதிக நிதி  
பஙகீட்டிலன தகட்ைனர. மத்திய மாநிை 
உ்றவுகளில் நிதி உ்றவு மட்டுபபடுத்தபபடுகி்றது.

ச்போருைோேோர சவோலகள்

இந்தியாவில் ்வாழும் மக்களில் 
மபரும்பாதைார �ாள் ஒன்றுக்கு ஒரு 
ைாைருக்கும் கீழ ்வருமானம் உள்ை்வரகள் 
என்பலத டீட்ைன் மறறும் ட்மைசி 
சுட்டிக்காட்டியுள்ைனர.  இருந்தாலும், 
இந்தியாவில் ்வறுலம விகிதம் குல்றந்து 
்வரு்வதாக வி்வாதிக்கபபடுகி்றது.  1993-94 - 
1999-2000 காைகட்ைத்தில் �ாள் ஒன்றுக்கு ஒரு 
ைாைருக்கும் குல்ற்வான ்வருமானம் 
ஈட்டுத்வார விகிதம் 36 விழுக்காட்டிலிருந்து 26 
விழுக்காைாகக் குல்றந்துள்ைதாக ஒரு 
மதிபபீடு குறிபபிடுகி்றது. அதா்வது இன்னமும்  
270 மில்லியன் இந்தியரகள் ஏழலமயில் 
உள்ைலத இது குறிக்கி்றது.  சீனாவில் 110 
மில்லியன் ஏலைகள்தான் உள்ைனர. 
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அடிபபலைக் கல்வி, சுகாதாைம் தபான்்ற 
துல்றகளில் மனித தமம்பாடு இன்னமும் 
நில்றவு்றாததாக இருக்கி்றது. ்வறுலமக் 
தகாட்டிறகு கீதை  ்வாழும் மக்கள் எணணிக்லக 
குல்றந்ததபாதிலும், உள்இலைக்கும் ்வைரசசி 
எனும் மசயல்திட்ைத்திலன பயன்படுத்தி 
இன்னும் துரிதமாக ்வறுலம ஒழிபபு 
தமறமகாள்ைபபட்டிருக்க முடியும்.

உலகையைோேல

1990 முதல் தாைாைமயமாதல், 
தனியாரமயமாதல், உைகமயமாதல்(தா.த.உ / 
LPG)  மகாள்லககளுக்கு மாறியதால் 
ஏற்றத்தாழவுகள் தமலும்  அதிகரித்து  �ாட்டின் 
பை பகுதிகளில் சமூக- அைசியல் பதற்றநிலை 
எழு்வதறகு ்வழி்வகுத்தது. �ாட்டு ஒறறுலம, 
சமூக ஒருலமபபாடு ஆகியன்வறல்ற 
உறுதிபபடுத்த இதைபிறபடுத்தபபட்ை 
மக்களுைன் பட்டியல் இனத்த்வர, 
பைஙகுடியினர ஆகிய பிரிவினரகளுக்கு 
கூடுதல் க்வனம் மசலுத்தும் அ்வசியம் 
உரு்வானது.

சமூக சவோலகள்

இந்த சீரதிருத்த காைத்தின் தபாது 
இந்தியா தமறமகாணை மபாது உைல்�ை 
ஆதைாக்கியத்திட்ைம் குறித்த அறிக்லக க்வலை 
அளிக்கக்கூடிய சித்திைத்லத ்வைஙகுகி்றது. 
குைந்லத இ்றபபு விகிதம் 1980-களில் 30 
சதவீதம் இருந்தது  1990-களில் 12.5 சதவீதமாக 
குல்றந்துள்ைது.  இந்தியாவின் (80/1000) 
குைந்லத இ்றபபு விகிதம், பஙகைாததஷ் 
(91/1000) �ாட்லைக்காட்டிலும் குல்ற்வாக 
உள்ைது.  ஆனால் 1999-ஆம் ஆணடு 
பஙகைாததஷின் (61/1000) குைந்லத இ்றபபு 
விகிதத்லத விை இந்தியா (71/1000) 
பின்னலைந்துள்ைது.

வகுப்புவோேம்

பிரிவிலனக் காைத்தில் இருந்தத �ாடு 
்வகுபபு்வாதத்லதச சந்தித்து ்வருகி்றது. தீய 
த�ாக்கம் மகாணை அைசியல் கட்சிகள், 
அடிபபலை்வாத குழுக்கள், ம்வறுபலப 
உரு்வாக்கும் ்வதந்திகலை பல்த்வறு 

சமுதாயத்தினரிலைதய பைபபி ்வருகின்்றனர.  
இத்தலகய மத ம்வறுபபு கட்டுக்கலதகைால் 
சமூகஙகளுக்கு இலைதய தமாதல்கள் 
உரு்வாக்குகின்்றன. இதனால் சிறு 
பான்லமயினதை அதிகம் பாதிபபு  
அலை்வதுைன் தஙகளின்  ்வாழ்வாதாைத்லதயும் 
மசாத்துக்கலையும் இைக்கின்்றனர.

சோதி ைறறும் ்போல ்போகு்போடு

சாதிய தமாதல்கள் சாதிய பாகுபாடுகள் 
மதாைரசசியாக ததசக் கட்ைலமபபிறகு 
ச்வாைாக உள்ைன. தீணைாலமக்கு எதிைாக 
கடுலமயான சட்ைஙகள் இருந்தும் அது 
இன்றும் மதாைரகின்்றது. கைபபு திருமைம் 
மசயது மகாள்த்வார ஆை்வப 
படுமகாலைகளுக்கு உள்ைாகின்்றனர.

�லைமுல்றயில் மபணகள் ஆணகளுக்கு 
நிகைாக �ைத்தபபடு்வதில்லை. அைசியலில் 
அ்வரகளின் பிைதிநிதித்து்வம் மிகவும் தாழந்த 
நிலையில் உள்ைது. மபணகளுக்கு எதிைான 
்வன்மசயல்கள் அதிகரித்துள்ைது.  
சட்ைமன்்றஙகளிலும், �ாைாளுமன்்றத்திலும் 
மபணகளுக்கு 33 சதவீத இைஒதுக்கீடு இன்னும் 
�லைமுல்றபபடுத்தபபை வில்லை.

அலன்வலையும் உள்ைைக்கிய ்வைரசசிக் 
மகாள்லகலய �லைமுல்றபபடுத்து்வது மபரும் 
ச்வாைாக உள்ைன. ்வைரசசி என்பது 
அயயத்துக்கு இைமில்ைாமல் ்வறுலமலயக் 
குல்றத்து ்வாழக்லக நிலைலய 
தமம்படுத்தியுள்ைது என்பது உணலமதான்.   
இருபபினும், பைன்கள் ஏலை மக்களிைம் 
மசன்்றலை்வலதகாட்டிலும் �டுத்தை மறறும் 
பைக்காை பகுதி மக்களிைம் தான் அதிகமாகச 
மசன்்றலைகின்்றன. தக்வல் மதாைரபுத் துல்ற, 
்வஙகிகள், பஙகு சந்லத, விமான தபாக்கு்வைத்து, 
்வணிகம் மறறும் மதாழில் மகாள்லக ஆகிய 
துல்றகளில் மசயயபபடுகின்்ற சீரதிருத்தஙகள், 
அைவுக்கு த்வைாணலம மறறும் மனித 
தமம்பாட்டிறகுச மசல்ைவில்லை. 
மூை்வைஙகள் திைட்சியும், அறிவுபமபருக்கமும் 
மகாணடு இந்திய மதாழில்மயமாக்கல் 
மதாைரும் அதத நிலையில் 250 மில்லியன் 
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மக்கள் �ாமைான்றுக்கு ஒரு ைாைருக்கும் கீழ 
்வருமானம் உள்ை நிலையில் ்வாழகின்்றனர.  

இதத நிலையில்  மதாைருமானால் 
இந்தியாவில் ்வறுலம, கல்ைாலம, சரிவிகித 
உைவின்லம ஆகிய்வறல்ற ஒழிபபதறகு 
மிகநீணை காைமாகும். தமலும் மனித  
தமம்பாட்டுக் கூறுகைான கல்வி மறறும் 
மபாது சுகாதாைம் தபான்்ற துல்றகளின் 
்வைரசசி தமலும் காைதாமதமாகும்.

தமதை விைக்கபபட்டுள்ை சமூக, 
மபாருைாதாை மறறும் அைசியல் ச்வால்கதை 
ததச கட்ைலமபபின் மபரும் ச்வாைாக 
நீடிக்கின்்றன. 

7.5  ேமிழ�ோடு ைோநிலம் உருவோககப்்படுேல

1802-ஆம் ஆணடு ம்வல்மைஸ்ஸி பிைபு 
மசன்லன மாகாைத்லத உரு்வாக்கினார. 18-
ஆம் நூற்றாணடு இைணைா்வது பகுதி ்வலை 
மதன்னிந்தியால்வ பல்த்வறு சிற்றைசரகள் 
ஆட்சி மசயது ்வந்தனர.  பிரிட்டிஷாரின் 
மதன்னிந்தியப பலைமயடுபபின் விலை்வாக 
இல்வகள் ஒன்றிலைக்கபபட்ைன.  பிரிட்டிஷ் 
இந்தியாவின் கீழ ஒரு நிர்வாக அலமபபாக 
மசன்லன மாகாைம் இருந்தது. 

இந்த நிர்வாக அலமபபு இன்ல்றய 
தமிைகம், ஆந்திை பிைததசம், ஒரிசாவில் சிை 
பகுதிகள், தகைைா, கர�ாைகா மறறும் ைட்சத் 
தீவு ஆகிய   பகுதிகலைக் மகாணடிருந்தது.  
விடுதலைக்கு பி்றகு மசன்லன மாகாைம் 
மசன்லன மாநிைமாக மாறியது.  �்வம்பர 1, 
1956-ஆம் ஆணடு இயற்றபபட்ை மமாழி்வாரி 
மாநிை அலமபபு �ை்வடிக்லகக்கு பின்பு 
தமிைரகளுக்கான தனி மாநிைமாக மசன்லன 
மாநிைம் உரு்வாக்கபபட்ைது. நீணை 

சசயல்போடு 

வைரச்சித் திட்டஙகள்

அைசு தமறமகாள்ளும் ்வைரசசித் 
திட்ைஙகள் �ான்கிலனப பட்டியிலிடுக.  
அதில் இைணடு ஊைகப பகுதிகளுக்கும், 
இைணடு �கைபபகுதிகளுக்கும் மபாருந்த 
த்வணடும்.

தபாைாட்ைத்திறகு பி்றகு இதன் மபயர தமிழ�ாடு 
என்று மபயர மாற்றம் மசயயபபட்ைது.

சைோழி அடிப்்பம்ட நேசியவோேம் 
உருவோககம்

20-ம் நூற்றாணடின் முறபகுதியில் 
ததசிய உைரவு ்வைரந்து ்வரும் தபாதத 
�ாட்டின் பை பகுதிகளில், மாநிை மமாழிகள் 
பத்திரிலககள் மறறும் ்வட்ைாை 
அடிபபலையிைான அைசியல் இயக்கஙகள் 
மூைம் ்வட்ைாை விழிபபுைரவு ்வைைத் 
மதாைஙகியது. ததசிய இயக்கத்தில் 
முன்னணியில் இருந்த இந்திய ததசிய 
காஙகிைசு உரு்வாக்கிய ‘ததசியம்’ என்று 
கருதுதகாள் பை பிைசசலனகலை 
எதிரமகாணைது. இந்தி மமாழிக்கு 
முன்னுரிலம ்வைஙகியது முக்கியப 
பிைசசலனயானது 20-ஆம் நூற்றாணடின் 
இைணைா்வது பத்தாணடுகளில் தமிழமமாழி 
துலை ததசிய்வாதம் ்வைர்வதறகு இது 
காைைமானது. காஙகிைசின் சாதிய  
கணதைாட்ைம் காைைமாக சாதிபபிரிவிலன, 
மமாழி்வாரி ததசிய்வாதம், ்வரக்க தபாைாட்ைம் 
ஆகிய்வறல்ற உள்ைைக்கிய, பிைாமை 
அல்ைாததார இயக்கம் மதாைஙகியது.

ேந்மே ச்பரியோர

தியோகரோயர டி.ைோேவன்

்பகேவத்சலம்

12th_Political Science_Tamil_Unit_7.indd   158 10-12-2021   15:01:33



( (158 ((159

டி.மாத்வன், தியாகைாயர மறறும் பை 
பிைாமைைல்ைாததார தலை்வரகள் 
மதன்னிந்திய �ை உரிலம கூட்ைலமபபிலன 
உரு்வாக்கினர.  பிறகாைத்தில் இவ்வியக்கம் 
“நீதிக்கட்சி” என்்ற மபயரில் புகழ மபற்றது.  
1920-ஆம் ஆணடு �லைமபற்ற மசன்லன 
மாகாைத் ததரதலில் நீதிக் கட்சி தபாட்டியிட்டு 
ம்வறறிபமபறறு ஆட்சி அலமத்தது.  1920 முதல் 
1937 ்வலை �லைமபற்ற 5 ததரதல்களில் �ான்கு 
முல்ற ம்வன்று அலமசசைல்வ அலமத்தது. 
பின்பு 1937 ததரதலில் காஙகிைசு  

கட்சியிைம் ததால்வியுற்றது. பி்றகு மபரியார 
ஈ.த்வ.ைாமசாமி தலைலமயில் சுய மரியாலத 
இயக்கமாக மாறியது. இந்த இயக்கம் தமிழ 
மக்களின் பணபாடு மறறும் அைசியல்  
்வாழவில் மபரும் தாக்கத்திலன ஏறபடுத்தியது.  
மதன்னிந்தியாவில் தமிழ ததசிய்வாதம் 
்வைர்வதறகு இவ்வியக்கம் காைைமானது. 

திரோவி்ட �ோடு சிந்ேமன

ஒத்துலையாலம இயக்கத்தின் மூைம் 
காஙகிைசு கட்சி தமிைகத்தில் தன்லன 
பைபபடுத்தியது. 1937-ஆம் ஆணடு மசன்லன 
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சட்ை மன்்றத் ததரதலில் காஙகிைசு ம்வறறி 
மபற்றது. ைாஜாஜி முதைலமசசைாக 
பதவிதயற்றார. அ்வர இைணடு அைசு 
மகாள்லககலை உரு்வாக்கினார.  
முதைா்வதாக தீணைாலம ஒழிபபு, 
இைணைா்வது இந்தி மமாழிலய ததசிய 
மமாழியாக அறிவிபபது. பள்ளிகளில் இந்தி 
கட்ைாய மமாழிபபாைமாக்கபபட்ைது. இது 
பிைாமைைல்ைாத தமிைர/திைாவிைரகளின் 
சுயமரியாலதலய இழிவுபடுத்தியதாகக் 
கருதபபட்ைது. தந்லத மபரியார மறறும் பை 
சுயமரியாலத இயக்கத் தலை்வரகள்  
இந்தி எதிரபபு தபாைட்ைஙகலையும், 
மா�ாடுகலையும் �ைத்தினர.  

தமிைறிஞரகைான மல்றமலை அடிகள், 
திரு.வி.கல்யாை சுந்தைம் மறறும் பைர இந்தி 
மமாழிக்கு எதிைாக கணைனப 
மபாதுக்கூட்ைஙகலை �ைத்தி மக்களிலைதய 
விழிபபுைரவு ஏறபடுத்தினார. ஈ.த்வ.ைா 
மபரியார  இபதபாைாட்ைத்துக்கு தனது 
மனபபூர்வமான ஆதைவிலன �ல்கினார.  
“தமிழ�ாடு தமிைருக்தக” என்்ற முைக்கத்திலன 
எழுபபும் அைவுக்கு இபதபாைாட்ைத்லத 
ஆதரித்தார.  1939-ஆம் ஆணடு “திைாவிை 
�ாடு” மா�ாட்டிலன �ைத்தி “திைாவிை �ாடு“ 
தகாரிக்லகலய முன்ல்வத்தார.

கோைரோஜர ைறறும் இரோஜோஜி

தமிைர, மதலுஙகர, கன்னைர மறறும் 
மலையாைர ஆகிதயாலை உள்ைைக்கிய 
திைாவிை�ாடு என்கி்ற தனி �ாடு தகாரிக்லக 
இயக்கம் பிைாமைைல்ைாததார மத்தியில் 

ைம்றைமல 
அடிகள்

திரு.வி.கலயோை 
சுந்ேரம்

்வைைத் மதாைஙகியது.  1944-ஆம் ஆணடு 
ஈ.த்வ.ைாமசாமி, நீதிக் கட்சியிலன திைாவிைர 
கைகம் என மபயர மாற்றம் மசயயும் 
தீரமானத்திலன தசைத்தில் �லைமபற்ற 
மா�ாட்டில் நில்ற த்வறறினார.  தமிைர 
்வாழவிலன தமம்படுத்து்வதறகாக இலதச 
மசய்வதாகக் கூறினார.  மபாதுமக்கள் மபரும் 
அைவில் திைணைது மறறும் மதாணைரகளின் 
தபாரக்குைம் இைணடுக்குமாக தசைம் 
மா�ாடு புகைபபட்ைது.

திைாவிை �ாடு என்பது, சுய ஆட்சியும் 
அதிக அதிகாைஙகளும், சுதந்திை இல்றயாணலம 
உரிலமயும் மகாணை, மமாழி அடிபபலையில் 
�ான்கு அைகுகலை மாநிை உரிலமகளுைனும் 
சுயாட்சியுைனும் மகாணை கூட்ைாட்சி 
குடியைசாக திைாவிை �ாைாகத்  திகழும் என்று 
கூ்றபபட்ைது. இருந்ததபாதிலும் திைாவிை �ாடு 
தகாரிக்லக தமிழ மமாழி தபசுத்வார அல்ைாத 
மக்களின் ஆதைவிலனப மப்றவில்லை.

ேடசிை பிரநேசம் எனும் ைோநிலகசகோள்மக

திைாவிை கருத்தாக்கத்துக்கு 
எதிரநிலையில் இருந்த மதன்னந்தியால்வக் 
கைமாகக் மகாணடு ஒரு புதிய அைசியல் 
நிலைக்கருத்திலன இைாஜாஜி உரு்வாக்கினார.  
தட்சிை பிைததசம் என்பது அதன் மபயர. இது  
தமிழ�ாடு மறறும் தகைைால்வ 
உள்ைைக்கியதாகும். சி.சுபபிைமணியம், 
பக்த்வசசைம் தபான்்ற தனது சீைரகள் மூைம் 
இக்கருத்திலனப பைபபினார. ைாஜாஜியின் 
இந்த அைசியல் கருத்திலன மபரும்பாைான 
மதன்னிந்திய அைசியல் கட்சியினர எதிரத்தனர.

சச. அச்சுேநைனன்  N. ஸ்ரீகண்்டன்
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புைட்சிகை தசாசலிச கட்சிலய சாரந்த 
ஸ்ரீகணைன், மகாசசின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலய 
அசசுததமனன், திருவிதாஙகூர கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சிலய சாரந்த ஏ.தக.தகாபாைன் ஆகிதயார 
“தட்சிை பிைததச” தகாரிக்லகலய கடுலமயாக 
எதிரத்தனர. விடுதலை பத்திரிலகயில் 
மபரியார இது குறித்து தலையஙகம் 
எழுதினார.  அலனத்து தமிைரகளும் தட்சிை 
பிைததச அலமபலப எதிரத்து முதைலமசசருக்கு 
தந்தி அனுபபுஙகள் என்று அல்றகூ்வல் 
விடுத்தார. இதறகிலைதய கர�ாைகாவும் 
எதிரத்தது. குறிபபாக கர�ாைகா மக்கள் 
கட்சிலய சாரந்த சரதார சைனா கவுைா இதலன 
எதிரத்தார. இருந்ததபாதிலும் 1956-ல் 
அமிரதசைசில் �லைமபற்ற காஙகிைஸ் 
மா�ாட்டில் இைாஜாஜியும் அ்வைது 
ஆதை்வாைரகளும் “தட்சிை பிைததசம்” குறித்து 
தபசினர. ஆனால் அபதபாலதய தமிைக 
முதல்்வர காமைாஜர அந்த மா�ாட்டிதைதய  
இக்கருத்திலன கடுலமயாக எதிரத்தார. 
தமிழ�ாட்டிலும் தாம் கைந்து மகாணை 
அலனத்து மபாதுக் கூட்ைஙகளிலும் தட்சிை 
பிைததச கருத்திலன எதிரத்து முைஙகினார. 
இது தமிழ மக்களிலைதய மபரும் எழுசசிலய 
உரு்வாக்கியது. இக்கருத்திறகு எதிைாக 
தபாைாைவும் தயாைானார. மக்களும் தட்சின 
பிைததசம் உரு்வா்வதறகு எதிைாகப தபாைாைத் 
தயாைாகினர.

விடுேமலககு பின்பு சைோழிவோரி 
ைோநிலஙகள் ைறுசீரமைப்பு

விடுதலைக்கு முன்தப பிரிட்டிஷாரின் 
ஆட்சிக் காைத்திதைதய மமாழி்வாரி 
மாநிைஙகள் அலமக்கும் தகாரிக்லககள் 
எழுந்தன. விடுதலைக்கு பின்பு முதல் 
பத்தாணடுகளில் (1947-1956) ததச கட்ைலமபபு 
குறித்து இைணடு விதமான மகாள்லக 
்வழிகாட்டுதல்கள் உரு்வாக்கபபட்ைன.  ஒன்று 
அலு்வல் மமாழி பறறியது.  மறம்றான்று 
மாநிைஙகள் மறு சீைலமபபு பறறியது.  
அதா்வது கூட்ைாட்சி மறு கட்ைலமபபு.  ததச 
கட்டுமானம் மறறும் ஒருஙகிலைபபு 
முயறசியில் மமாழி அலைபபலையில் 
மாநிைஙகலை மறுசீைலமபபு மசய்வது 
விடுதலைக்கு பின் முதல் பணியாக ஆனது.  

இருநூறு ஆணடுகாை பிரிட்டிஷ் 
ஆட்சியில், 1947-க்கு முன்பு மாகாைஙகளில் 
எல்லைகள் சரி்வை நிரையிக்கவில்லை. 
மமாழி மறறும் பணபாட்டுக்குக் க்வனம் 
மசலுத்தபபைாததால் மாகாைஙகள் 
பைமமாழிகள் தபசக் கூடியதாகவும், பை 
பணபாடுகலை உள்ைைக்கியதாகவும் 
இருந்தன.

மமாழி என்பது மக்களின் பணபாடு 
மைபுகள் ஆகிய்வறத்றாடு ம�ருஙகிய 
மதாைரபுலையது. மட்டுமல்ைாமல் 
மபருமைவிைான கல்வி ்வைரசசி மறறும் 
அதிகைவிைான எழுத்தறிவித்தல் தாயமமாழி 
கல்வி மூைம் மட்டுதம நிகழந்தன. அதிக 
மக்கள் தபசும் மமாழி அடிபபலையில் மாநிைம் 
அலமக்கபபட்டு,  அைசியல் மறறும் 
ஆட்சித்துல்ற அல்ைது நீதித்துல்ற 
மசயல்பாடுகள் தமறமகாள்ைபபடும்தபாது 
மட்டுதம மக்கைாட்சி உணலமயிதைதய 
அடித்தட்டு மக்களுக்கானதாக இருக்கும்.

ேமிழ�ோடு ைோநிலம் உருவோககம்

தமிழ�ாடு மாநிைம் அலமக்கபபட்ைது 
முக்கியமாக அபதபாலதய அைசியல் நிகழசசி 
தபாக்கும் மமாழி்வழி அடிபபலையில் அலமந்த 
மறுசீைலமபபும் ஆகும். மாநிை மறுசீைலமபபு 
ஆலையம் தனது இறுதி அறிக்லகலய 1955-
ஆம் ஆணடு சமரபித்தது. அதில் மசன்லன, 
லமசூர மறறும் தகைைா மாநிைஙகள் அலமய 
பரிந்துலை மசயதது.  புதிய மசன்லன மாநிைம் 
�்வம்பர 1, 1956-ல் உரு்வாக்கபபட்ைது. 

ஆனால் மறு சீைலமபபு ஆலையம் இலத 
ஏறகவில்லை. மபாது்வாக, ஒரு பகுதி 
்வட்ைத்தில் எந்த மமாழி தபசுப்வரகள் அதிக 
விழுக்காட்டில் ்வாழகி்றாரகதைா அந்த  
மமாழி மாநிைத்துைன் அபபகுதி  
இலைக்கபபை த்வணடும் என்பலத 
ஆலையம் ஏறறுக்மகாணடுள்ைது. ஆனால், 
ததவிகுைம் உள்ளிட்ை �ான்கு ்வட்ைஙகலைப 
மபாறுத்து த்வறு அைவீட்டிலனப 
பயன்படுத்தியது. நிைபபைபபு காைைம் காட்டி 
அல்வ திருவிதாஙகூருைதன நீடித்தல் என  
அறிவித்தது.  ஆனால் திருவிதாஙகூர பகுதியில் 
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தமிழமமாழி தபசுத்வார சதவீத அடிபபலையில் 
�ான்கு ்வட்ைஙகைான அகஸ்தீஸ்்வைம், 
ததா்வாலை, கல்குைம் மறறும் விை்வஙதகாடு 
மசன்லன மாநிைத்ததாடு தசரக்க 
த்வணடுமமன தகாரினர.  அதத அைவீடு 
மசஙதகாட்லை ்வட்ைம் மசன்லன மாநிைத்தில் 

அலமய தகாைபபட்ைது. அதிக தமிழ மமாழி 
தபசும் மக்களிருந்தும் அந்தப பகுதி சட்ைமன்்ற 
பிைதிநிதிகள் தமிைரகைாக இருந்ததபாதிலும் 
புவியியல் காைைஙகளுக்காக திருவிதாஙகூர 
பகுதிகள் மகாசசின் மாநிைத்ததாடு 
இலைக்கபபட்டு விட்ைன.

ேமிழ�ோடு என ச்பயர ைோற்றப் ந்போரோட்டம்

தமிைரகளுக்மகன தனிமாநிைம் 
அலமந்த பி்றகும் அ்வரகள் முழு்வதுமாக 
திருபதி அலையவில்லை. அ்வரகள் தஙகள் 
மாநிைத்திறகு மசன்லன மாநிைம் 
என்றிருக்கும் மபயலை “தமிழ�ாடு” என்று 
மாற்ற விரும்பினர. இந்த மபயர 
மாற்றத்திறகான தபாைாட்ைம் பத்தாணடுகைாக 
�லைமபற்றது. மாநிை மறுசீைலமபபு 
ஆலையம் இந்த மபயர மாற்றத்திறகு 
பரிந்துலைக்கவில்லை. ஏைாைமான 

ஆரபபாட்ைஙகள் முறறுலக தபாைாட்ைஙகள் 
மசன்லன மாநிைத்தில் �ைத்தபபட்ைன.  
மகாத்மா காந்தியின் சீைரும், சுதந்திை 
தபாைாட்ை வீைருமான விருது�கர 
சஙகைலிஙகனார இந்த மபயர மாற்றக் 
தகாரிக்லகக்காக சாகும் ்வலை உணைா 
த�ான்பிலன ஜூலை 27, 1956 அன்று 
ஆைம்பித்தார அக்தைாபர 13, 1956 அன்று 76-
்வது �ாள் காைமானார.  சஙகைலிஙகனாரின் 
தியாகம் மசன்லன மாநிைத்தின் பை 
பகுதிகளில் மபரும் எழுசசிலய உரு்வாக்கியது. 
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கல்லூரி மாை்வரகள், மதாழிைாைரகள், 
மபணகள் மறறும் பல்த்வறு அலமபபினர 
ம்வளிபபலையாக இந்த எழுசசி இயக்கஙகளில் 
பஙகு மபற்றனர.  இது மசன்லன மாநிை 
அைசியலில் மிகப மபரிய தாக்கத்லத 
ஏறபடுத்தியது. இதனால் காஙகிைசு கட்சி 
மக்களிைம் மசல்்வாக்கிலன இைந்தது.  
இறுதியில் 1967-ஆம் ஆணடு மபாதுத் 
ததரதலில் ததால்விலய தழுவியது. திைாவிை 
முன்தனற்ற கைகம் (தி.மு.க) அைசியல் 
அதிகாைத்லத லகபபறறியது, மசன்லன 
மாநிைத்திறகு தமிழ�ாடு என்று மபயர 
சூட்டியது.

   

்பன்முக கலோச்சோரம், நவறறுமை ைறறும் 
நேசக கட்டமைப்பு சசயல்போடுகள்

புதிய இந்திய ததசம், முதல் சுதந்திைப 
தபாருக்கு பி்றகான காைனி ஆட்சியில் எழுந்த 
ததசிய எழுசசி இயக்கத்தின் மூைம் 
உரு்வாகியது. இந்த ததசிய இயக்கமானது  
கைந்து ்வந்த பாலதகளின்  ஊக்கத்தினாலும்,  
சுதந்திைம், மக்கைாட்சி மறறும் கூட்ைாட்சி 
கருத்துக்களின் அடிபபலையிலும்  அலமந்தது.   
மன்னைாட்சி காைமும், மத ஆட்சியும் 
மல்றந்துவிட்ைது. சுதந்திைம், மக்கைாட்சி. 
மக்களின் விருபபம், உரிலமகள், அ்வரகளின் 
மமாழி மறறும் கைாசசாை அலையாைஙகள் 
மறறும் அ்வரகளின் மபாருைாதாை தமம்பாடு  
ஆகியன ததச கட்ைலமபபுக்கு  அடிபபலைகைாகக் 
மகாள்ைபபட்ைன. மாமபரும் ததச 
கட்ைலமபபாைரகைான மகாத்மா காந்தியும், 
ஜ்வஹரைால் த�ருவும் மத்வாத கைாசசாை 
ததசிய்வாதம் (இந்து ததசிய்வாதம்  அல்ைது 
முஸ்லிம் ததசிய்வாதம் இரு �ாடுகள் 
மகாள்லக) இைணடுக்கும் எதிைாக இருந்தனர. 

சசயல்போடு 

தமிழ�ாடு உரு்வாக்கத்திறகாக 
தமிழ�ாட்டின் உள்பகுதியில் �ைந்த பல்த்வறு 
இயக்கஙகலை ஆைாயக.  பாைத்தில் 
குறிபபிட்ைலத தவிை, �ைந்ததறிய த்வறு பை 
எதிரபபு இயக்கஙகள், ஊர்வைஙகள் யால்வ?

பன்லமச சமூக அலமபலப ஏறறுக்மகாணைனர.   
ஆகத்வ அ்வரகள் மக்கைாட்சி, தாைாை்வாத 
கூட்ைாட்சி இந்தியாவிறகாக ்வாதிட்ைனர.  
ஆனால் பை அறிஞரகள், இந்தியாவில்  
மாநிைஙகளுக்கு தபாதிய நிதி மறறும்  அைசியல் 
அதிகாைஙகள் அளிக்கபபைவில்லை என்று 
சுட்டிக்காட்டுகின்்றனர. அதிகாை குவியல், ஒதை 
ததசிய அலு்வல் மமாழியாக இந்திலய ஏறறுக் 
மகாணடு ஆஙகிைத்லத நீக்கியது, 
மாநிைஙகளின் கைாசசாை மறறும் மமாழி 
அலையாைஙகலை சிலதபபதாக அலமந்தது. 
ஜ்வஹரைால் த�ரு இந்த ஆபத்லத உைரந்த 
காைைத்தினால் இந்தி தபசாத மாநிைஙகள் 
விரும்புகின்்ற ்வலை இந்தி திணிபபு இருக்காது. 
அது்வலை ஆஙகிைதம இலைபபு மமாழியாக 
இருக்கும் என்்ற உறுதிமமாழியிலன 
்வைஙகினார. 

அருஞசசோறச்போருள் 

 �பிரிட்டிஷ் ்காமனதவெல்த்: ஐக்கிய தபைைசு 
(பிரிட்ைன்) தலைலமயிைான கூட்ைலமபபு 
மபரும்பாலும் இக்கூட்ைலமபபின் உறுபபு 
�ாடுகள்  முன்னாள் பிரிட்டிஷ் காைனிய 
�ாடுகைாகும். விடுதலை மபற்ற பின்பு 
பிரிட்ைனின் தலைலமயில் ஒருஙகிலைந்து  
மசயல்படுகின்்றன.

 �பணபகாடு ஓரினம்: ஒருமுக தன்லம  
்வாயந்த சமுதாயம் தஙகளுலைய 
பைக்க்வைக்கஙகளில் ஒன்றுக்மகான்று 
மதாைரபில் அலமந்து அதலன அைசின் 
மூைம் நிலைபபுத்தன்லம ஏறபடுத்து்வது. 
கைாசசாைத் துல்றயில் த்வறுபாடுகள் 
நீஙகியதாக இருக்கும் நிலை.

 �அரசியல் நிர்ணயசபப: அைசலமபபு 
்வலையபபட்டு பின்பு மக்கள் பிைதிநிதிகைால் 
வி்வாதிக்கபபட்டு, மபரும்பான்லம 
கருத்துக்கைால் இறுதி மசயயபபட்ை 
மன்்றமாகும். புதிய அைசாஙகத்தின் 
அடிபபலை தகாட்பாடுகலை நிரையம் 
மசயயபபட்ை இைமாகும். 
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 �த�காமினியன: பிரிட்டிஷ் காமன்ம்வல்த்  
அலமபபின் கீழ சுய ஆட்சி உரிலம மபற்ற 
�ாடு. 

 �திரகாவி�ர ்ழ்ம்: இது ஒரு பகுத்தறிவு்வாத 
அலமபபாகும். தமிைர ்வாழவு நிலை 
உயரத்து்வதறகாக குைல் மகாடுத்து 
அ்வரகலை சுயமரியாலத உள்ை 
மனிதரகைாக திகை ல்வபபலத த�ாக்கமாக 
மகாணை இயக்கம்.

 �தபகாதுசசபப: பிரிட்ைன் �ாைாளுமன்்றத்தின் 
கீைல்வயாகும். இந்த அல்வ உறுபபினரகள் 
த�ைடியாக மக்கைால் 
ததரந்மதடுக்கபபடுகின்்றனர. இ்வரகள் 
�ாைாளுமன்்ற உறுபபினரகைா்வர.

 �மகாநிலங்ளுக்கு இப�யயயகான குழு:  
மாநிைஙகளுக்கிலைதய ஒத்துலைபலபயும், 
ஒருஙகிலைபலபயும் தமம்படுத்தி மத்திய 
அைசாஙகத்துைன் இைக்கமான 
தபாக்கிலன தபணும் குழு. 

 �மனனரகாட்சி: அைசாஙகம்  அைசு அல்ைது 
அைசு தபைைசிலன ஆள்்வதாகும். அைசியல் 
சட்ை ரீதியாக அலமந்த மன்னைாட்சி 
அதிகாைஙகள் மட்டுபபடுத்தபபட்டிருக்கும்.  
அதத சமயத்தில் முழுலமயான மன்னர 
ஆட்சி �லைமபறும் �ாட்டில் மன்னருக்கு 
அதிகாைஙகள் ்வைம்பற்றதாக இருக்கும்.

 �ரகாஜெகானி:  பிரிட்டிஷ் காைனி ஆட்சியின் 
தபாது இருந்த மபரும் நிர்வாகப பகுதி  
இபபகுதி  க்வரனர-மஜனைல் என்்ற 
மபாறுபபாைைால் ஆைபபட்ைது. பிரிட்டிஷ் 
ஆட்சியின் தபாது இந்தியாவில்  பம்பாய,  
கல்கத்தா மறறும் மசன்லன ஆகிய மூன்று 
ைாஜதானி இருந்தன.

 �சுயெச அரசு்ள்:  சுததச அைசுகள் உள்ளூர 
அைசு என்றும் அலைக்கபபடுகின்்றது.   சிறு 
சிறு பகுதிகைாக ஆட்சி மசயயபபட்ைது. 
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் தபாது  
இத்தலகய சிற்றைசரகைால் ஆைபபட்ை 
சுததச அைசுகள் காைனி 
ஆட்சியாைரகளுைன் இைக்கமான 
தபாக்கிலன கலைபிடித்தனர.

 �மகா்கா்ணங்ள்: பிைசிமைன்சிலய காட்டிலும் 
சிறிய நிர்வாக அலமபபுகள். 
இம்மாகாைஙகள் பிரிட்ைனின் காைனி 
ஆட்சியின் கீழ கட்டுபபட்டிருந்தன. 

 �வெட்�ம்:  சிை மதறகாசிய �ாடுகளில் உள்ை 
நிர்வாக அைவிைான ஒரு பகுதி. 
மா்வட்ைத்தின் கீழ உள்ை நிர்வாக ்வடி்வம் 
ஆகும்.

 �மத்திய நிதி நிபல அறிக்ப்:  இதலன 
்வருைாந்திை நிதி நிலை  அறிக்லக என்றும் 
கூறு்வர. மத்திய அைசாஙகத்தின் நிதி 
ஆணடின் கைக்கு அல்ைது மதிபபீடு 
குறித்த அறிக்லகயாகும். மத்திய 
அைசாஙகத்தின் ஒரு ்வருைத்திய 
(நிதி ஆணடு) நிதி நிலை பறறிய விரி்வான  
அறிக்லகயாகும். நிதி ஆணைானது 
ஒவ்ம்வாரு ஆணடு ஏபைல் முதல் �ாள் 
ஆைம்பித்து அடுத்தாணடு மாரச 31 அன்று 
முடி்வலையும்.   இது இைணடு ்வலகயிைான 
அறிக்லக என ்வலகபபடுத்தபபடுகின்்றது.   
ஒன்று ்வரு்வாய நிதிநிலை அறிக்லக 
மறறும் மூைதான  நிதிநிலைஅறிக்லக.   

 �ஒனறிய ஆளுப்க்குட்பட்� பகுதி்ள்:  
மத்திய அைசின் த�ைடி கட்டுபபாட்டில் 
உள்ை நிர்வாக அலமபபுகைாகும். 
மாநிைஙகள் மறுசீைலமபபு �ை்வடிக்லகயின் 
தபாது சிை நிர்வாக அலமபபுகள் பைம் 
குல்றந்து,  மபாருைாதாைரீதியாக நிலையற்ற 
தன்லமயிலும் இருந்தன. இல்வகள் 
பூதகாைரீதியாக  சிறிய அைவில் இருந்தன.   
இல்வகள் பிமைஞ்சு மறறும் தபாரசசுகீசிய 
காைனி ஆட்சிக்கு உட்பட்ை பகுதிகைாக 
இருந்து  பின்பு விடுதலை அலைந்த 
நிைபபகுதிகைாகும்.

 �பவெஸரகாய்: காைனிய ஆட்சியின்தபாது 
குறிபபாக 1858-ஆம் ஆணடியிலிருந்து 
பிரிட்ைன் தபைைசின் பிைதிநிதியாக 
இந்தியாவில் ஆட்சி மசயத்வர.   க்வரனர 
மஜனைல் என்்ற பதவி ல்வசிைாய என்று 
மபயர மாற்றம் மசயயபபட்ைது.
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I. சரியோன ்பதிமலத் நேரவு சசய்யவும்

1.  காைனிய ஆட்சிக் காைத்தில் 21 குணடுகள் முைஙகும்  மரியாலத 
எத்தலகய சுததச அைசுகளுக்கு ்வைஙகபபட்ைது?

அ. ்வலிலமயான பலை உள்ை சுததச அைசுகள் 
ஆ. மபரிய அைவிைான சுததச அைசுகளின் மன்னர ்வம்சம் சாரந்த்வர 
இ.  பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய கம்மபனிதயாடு ம�ருஙகிய உ்றவு ல்வத்திருந்த சுததச 

அைசுகள்

2. இந்திய விடுதலைக்கான தபாைாட்ைம் என்்ற நூலின் ஆசிரியர யார?

அ. ஹிைாதனாத் குன்ஸ்ைா 
ஆ. தபைாசிரியர பிபின் சந்திைா 
இ. பட்ைாபி சீதாைாலமயா

3.  மாநிை மறுசீைலமபபுச சட்ைம் 1956 இன் படி கீழகணை  மாநிைஙகளில் எல்வ 
மறுசீைலமக்கபபட்ைன?

அ. ஆந்திை பிைததசம், பஞ்சாப, மணிபபூர, திரிபுைா 
ஆ. ஆந்திை பிைததசம், தமறகு ்வஙகாைம், மத்தியப பிைததசம், தகா்வா 
இ. ஆந்திை பிைததசம், இைட்சத்தீவுகள், ஒடிசா, தமறகு ்வஙகாைம் 
ஈ. ஆந்திை பிைததசம், திரிபுைா, தமறகு ்வஙகாைம், மசன்லன

4.  நிைம் லகயகபபடுத்துதல் (நிை ஆரஜிதம்)  எவ்்வாறு மசயல்படுத்தபபடுகின்்றது?   எவ்்வாறு 
இைபபீடு அளிக்கபபடுகின்்றது?

அ. பிரிவு அ  1. உள்ளூர மக்களின் ஒபபுதல் மபறறு
   2. �ல்ைத் திட்ைஙகளுைன் இைபபீடு அளித்து

ஆ. பிரிவு ஆ  1. அைசாஙகத்திைம் அஙகீகாைம் மபறறு
   2. புைம்மபயரும் பைஙகுடி மக்களுக்கு இைபபீடு அளித்து

இ. பிரிவு இ  1. அைசாஙகத்திைம் மதாழிறசாலை அலமபபதறகான ஒபபுதல் மப்றபபட்டு
   2. மதாழிறசாலை அலமக்க நிைம் மகாடுத்த அைசுக்கு இைபபீடு அளித்து

5.  மபரியார ஈ.ம்வ.ைாமசாமியின் சுயமரியாலத இயக்கம் கீழகணைல்வகளில் எதலனத் 
தூணடியது?

அ. தமிழ�ாடு மாநிை அலமபபு 
ஆ. மசன்லன மாகாை ஒழிபபு 
இ. தமிழ ததசிய்வாத விழிபபுைரல்வ எழுபபியது

6.  மாநிை அைசாஙகஙகள் அன்னிய அல்ைது தனியார முதலீட்லை �ாை த்வணடிய காைைஙகள் 
யால்வ?  ஒன்றுக்கும் தமறபட்ை காைைஙகலை ஆைாயக.

அ. தனியார  மபருமைவிைான முதலீடு மசயப்வர 
ஆ. மாநிைஙகளுக்கு நிதி  ஒதுக்கீடு  மசய்வதில் மத்திய அைசு பாகுபாடுகாட்டுதல். 
இ. அதிகரிக்கும் த்வலை்வாயபபின்லம 
ஈ. தமறகணை அலனத்தும் 
உ. தமறகணை எதுவும் இல்லை

ைதிப்பிடுேல
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7.  மாமபரும் எதிரபபு இயக்கம் மறறும் ்வன்முல்ற சம்ப்வஙகளுக்கு பி்றகு 1956இல் ஜ்வகரைால் 
த�ரு மமாழி அடிபபலையில் ஆந்திைப பிைததசம் தனி மாநிைமாக அறிவிக்க 
நிரபபந்திக்கபபட்ைார அந்த நிகழவுஎது?

அ.  இந்தியாவின் தகாரிக்லகலய லஹதைாபாத் நிஜாம் ஏறறுக் மகாள்ை மறுத்தார. 
ஆ. மபாட்டி  ஸ்ரீைாமலு  சாகும் ்வலை உணைாவிைதம் இருந்து மல்றந்தார. 
இ.  விசாை ஆந்திைா தபாைாட்ைம்

8. 1950ஆம் ஆணடு எத்தலன மமாழிகள்  அஙகீகரிக்கபபட்ைது?

அ. 26 
ஆ. 22 
இ. 12

II. பின்வரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககைோக ்பதிலளிககவும்

1. குணடு முைஙகும் மரியாலத முல்ற  எலதக் குறிபபிடுகி்றது?

2. ைாஜதானி மறறும் மாகாைஙகள் என்்றால் என்ன?

3. பூமிதான இயக்கத்தின் த�ாக்கஙகலை குறிபபிடுக?

4. முன்னாள் மசன்லன மாகாைத்தில் இருந்து உரு்வான மாநிைஙகள் யால்வ?

5.  விடுதலைக்குப பி்றகு இந்தியாவுைன் இலைய மறுத்த சுததச ஆட்சியாைரகலையும் 
அ்வரகளின் சுததச அைசுகலையும் பட்டியலிடுக?

III. கீழககண்்ட வினோககளுககு சுருககைோக ்பதில எழுேவும்.

1. ததசம் மறறும் அைசு இ்வறறிறகிலைதய உள்ை த்வறுபாடுகலைக் கூறுக?

2. மதக் கை்வைஙகள் ஏறபடு்வதறகான காைைஙகலை ம்வளிபபடுத்துக?

3. மமாழி்வாரி மாநிைஙகள் தகாரிக்லகலய தர ஆலையம் எவ்்வாறு எதிரமகாணைது?

4.  முதல் மமாழி ்வாரி மாநிைம் அறிவித்ததறகு ஜ்வஹரைால் த�ருவுக்கு ஏறபட்ை அழுத்தம் 
யாது?

5. சுததச அைசுகள் இலை்வதறகு வி.பி.தமனனின் பஙகளிபபு யாது?

IV. கீழககண்்ட வினோககளுககு விரிவோன ்பதிலகமை எழுேவும்.

1.  மமாழி்வழி மாநிைஙகள் அலம்வதில் ்வட்ைாை  அைசியல் கட்சிகள் உரு்வாக்கம் குறித்து 
வி்வரி?

2.  மமாழி்வழி மாநிைஙகள் மறுசீைலமபபிறகு பசல் அலி  ஆலையத்தின் பஙகு பறறி 
வி்வரிக்கவும்.

3. ததச கட்ைலமபபு உரு்வாக்கு்வதில் எதிரமகாணை முக்கிய ஐந்து  ச்வால்கலை விைக்குக?

4.  தமிைர அலையாைஙகலை ்வடி்வலமபபதில் சுயமரியாலத இயக்கத்தின் பஙகளிபபு யாது?
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திட்டமி்டலும் வளர்ச்சி அரசியலும்8
  திட்டமி்டலில் ப�ொருள், �ரிணொமம் மற்றும் ந�ொக்கங்களைப் புரிதல்.

  இந்தியொவில் திட்ட ஆளணயம் உருவொன வரலொறு அறிதல் மற்றும் திட்ட 
ஆளணயம் அளமப்பு மற்றும் பெயல்�ொடு்களைக ்கற்்றல்.

   இந்திய அரெளமப்பில் வழங்கப்�டடுள்ை உனனதமொன ந்கொட�ொடு்களை 
எடடுவதில் திட்ட ஆளணயத்தின �ஙகு குறித்து ஆரொயதல்.

  நிதி ஆநயொக அளமப்பு உருவொக்கம் மற்றும் அதன பெயல்�ொடு்கள் குறித்து விவொதித்தல்.

  இந்தியொவில் பதொழில்மயமொக்கல் பெயல்�ொடு்கள் மற்றும் பதொழிற்துள்ற வைர்ச்சி, 
ஒழுஙகு�டுத்தலில் அரசின �ஙகு குறித்து ஆரொயதல். 

  இந்தியொவில் நிலச்சீர்திருத்தம் குறித்து ஆரொயதல். 

  இந்தியொவில் �சுளமப் புரடசி அறிமு்கம், இந்தியப் ப�ொருைொதொரத்தின தொக்கம் குறித்து ்கற்்றல்.

  இந்தியொவில் பவணளமப் புரடசி மற்றும் அதன ெொதளன்கள் குறித்து விவொதித்தல்.

கற்றலின் ந�ோககஙகள் Leanpub

8.1  திட்டமி்டல்: ப�ோருள், �ரிணோமம் 
மறறும் ந�ோககஙகள்

விடுதலலககு முன்பு திட்டமி்டல் முல்ற

அளனத்துப் ப�ொருைொதொரங்கள் மற்றும் 
அரசியல் அளமப்பு்கள் அளனத்திலும் ஏநதொ 
ஒரு வடிவத்தில் திட்டமிடும்முள்ற நிலவத்தொன 
பெயகி்றது. திட்டமி்டல் அளமப்பின ந�ொக்கம் 
என�து, ஓர் அரசின மூலவைங்களை 
நீண்டக்கொலத்திற்கு �யன�டுத்தும் வள்கயில் 
ஒரு முள்ற�டுத்தப்�ட்ட �யன�ொடடு முள்ற்களை 
உருவொககுவதொகும். உற்�த்தி அதி்கரிப்பு, 
நதசியப் �ஙகீடு, அதி்கரிப்பு மற்றும் 
நவளலவொயப்பு அதி்கரிப்பு, மடடுமல்லொமல் 
மக்கள் ெமூ்க �லன்கள் அதி்கரிப்பு ஆகியவற்ள்ற 
ந�ொக்கமொ்கக ப்கொணடு அரசு 
இச்பெயல்முள்ற்களைக ப்கொணடுள்ைது. ஒரு 
அரசின வழி்கொடடுதல் மற்றும் ்கண்கொணிப்பின 
கீழ் அளனத்துத் பதொழில் உற்�த்தி 
அளமப்பு்களும் தங்கள் மூலவைங்களைப் 

�யன�டுத்துகின்றன. அரசு மற்றும் தனியொர் 
நிறுவனங்களுககு அரெொல் நிர்ணயிக்கப்�டும் 
விலககு்களும் இதில் அ்டஙகும். ஒரு அரசின 
அளனத்து தனியொர் மற்றும் ப�ொது 
நிறுவனங்களின பெயல்�ொடு்களை அரநெ 
ஒழுஙகு�டுத்தி ்கண்கொணிககி்றது. ஒரு அரசின 
அளனத்து ப�ொருைொதொர �்டவடிகள்க்களும் 
�ொடடின முனநனற்்றம் மற்றும் மக்களின 
�லளனக ்கருத்தில் ப்கொணடு 
உருவொக்கப்�டுகின்றன. 

�வீன அரசு என�து மக்கள் �ல 
பெயல்�ொடு்களை ந�ொக்கமொ்கக ப்கொண்டது. 
முந்ளதயக ்கொலங்கள்ந�ொல தற்்கொல �வீன 
அரசு்கள் ‘்கொவல் அரசு்கைொ்க’ மடடுநம 
பெயல்�்ட முடியொது. முந்ளதயக ்கொலங்களில் 
மக்களின �ொது்கொப்பு மற்றும் ெட்ட ஒழுஙகு 
மடடுநம அரசின பெயல்�ொ்டொ்க ்கருதப்�டடு 
வந்தது. ஆனொல், தற்்கொல மக்கள் �ல 
அரசு்களில் �ங்களிப்பு மி்கவும் விரிவொனதொகும். 
அது �ல்ல ஆடசிளய தருவது மடடுமல்லொமல் 
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மக்களின ெமூ்க-ப�ொருைொதொர நீதிளயயும் 
உறுதிப்�டுத்துகி்றது. �வீன அரசின இலக்கொ்க 
மக்கள்�ல அரசு என்ற நிளலளய 
எடடுவதற்்கொன வொயப்பு்களை ஒரு மக்கைொடசி 
வடிவிலொன அரநெ வழஙகுகி்றது. ஒரு �ொடு 
தமது பினனள்டந்த நிளலயிலிருந்து விடு�டடு 
முனநனற்்றத்ளத ந�ொககி �்கர்வதற்்கொன ெமூ்க-
ப�ொருைொதொரச் சீர்திருத்தங்களை அரநெ 
முனபமொழிந்து �ள்ட முள்றப்�டுத்துகி்றது. 

இந்தியொவில், தற்்கொலம் மடடுமல்லொமல் 
எதிர்்கொல வைர்ச்சிககுமொன நதளவ்களை 
எடடும் வள்கயில் �ொடடின மூலவைங்களை 
உரிய வள்கயில் �யன�டுத்தி மக்களின 
ப�ொது�லன்களைக ்கொடடிலும் 
பெயல்திட்டங்களை உருவொககுவதற்்கொ்க திட்ட 
ஆளணயம் நிள்றநவற்்றப்�ட்டது.

பெயல்�ோடு

குழு விவோதம்
வகுப்பில் உள்ை மொணொக்கர்்கள் ஐந்து முதல் ஆறு ந�ர் ப்கொண்ட ஐந்து குழுக்களைக 

ப்கொணடு கீழ்க்கொணும் ப�ொருள்்கள் குறித்து விவொதிக்கவும். 

ஒருவருககு வளர்ச்சியோக பதரிவது மற்றவருககு வளர்ச்சியோக பதரியோது. ஏன்? 
விவோதி.

உதோரணம்: 1  அதி்க ஊதியம் பதொழிலொைரின வைர்ச்சிககு உதவும். ஆனொல் அது பதொழில் 
உரிளமயொைருககு எதிரொ்க அளமயும். 

உதோரணம்: 2  ஒரு �ணக்கொர விவெொயி அல்லது வர்த்த்கர், தமது உணவுப் ப�ொருட்களை அதி்க 
விளலயில் விற்்க விரும்புகி்றொர். ஆனொல், ஒரு ஏளழத் பதொழிலொளி அளத குள்றந்த 
விளலககு வொங்க விரும்புகி்றொர். 

உதோரணம்: 3  ஒரு புதிய அளணக்கடடுவதொல் அதி்க மினெொர உற்�த்தி, குள்றந்த பெலவில் 
�ள்டப�றுகி்றது. ஆனொல், புதிய அளணயொல் மக்கள் தங்கள் வொழ்வொதொரங்களை 
இழககின்றனர். 

உதோரணம்: 4  மினெொரம் அதி்கமொ்க நதளவப்�டுவதொல் பதொழிலதி�ர் அதி்க அளண்கள் 
நவணடும் எனறு கூறுகி்றொர்்கள். ஆனொல், புதிய அளண்கள் ்கடடுவதொல் 
ஏரொைமொன விவெொய நிலங்கள் மூழ்்கடிக்கப்�டடு மக்களின வொழ்கள்கப் 
�ொதிக்கப்�டுகி்றது. 
 இந்த விவொதத்தில் வைம் குன்றொ வைர்ச்சி என்ற ந்கொட�ொடு ்கருத்தில் 
ப்கொள்ைப்�டுகி்றது.

எம்.விஸநவசுவரயயோ ஜவஹர்லோல்  
ந�ரு

ந�தோஜி சு�ோஷ் 
ெந்திரந�ோஸ

இந்தியொ விடுதளல அள்டவதற்கு 
முன�ொ்கநவ ப�ொருைொதொரத் திட்டமி்டலில் 
நதளவக குறித்து அறிந்திருந்தது. 1936இல் எம்.
விஸநவசுவரயயொ ‘இந்தியொவுக்கொன திட்டமிட்ட 

ப�ொருைொதொரம்’ எனனும் தளலப்பில் ஒரு 
புத்த்கம் எழுதி பவளியிட்டொர். அதில் 
இந்தியொவுக்கொன ஒரு �த்தொணடு திட்டத்திளன 
முனபமொழிந்திருந்தொர். அவநர, இந்தியொவுக்கொன 
ப�ொருைொதொரத் திட்டமி்டலின முனநனொடி 
எனறு ்கருதப்�டுகி்றொர். 1938இல் �ள்டப�ற்்ற 
அளனத்து இந்திய ்கொஙகிரசு ்கமிடடி கூட்டத்தில் 
ந�தொஜி சு�ொஷ் ெந்திரந�ொஸ முயற்சியொல் 
நதசியத் திட்டககுழு உருவொக்கப்�ட்டது. இந்திய 
�ொடு எதிர்ப்கொள்ை உள்ை �ல்நவறு 
ப�ொருைொதொரப் பிரச்ெளன்களுககு விள்டக 

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd   169 10-12-2021   15:04:49



( (170 ((171

்கொணும் வள்கயில் ஒரு �ொடு தழுவிய 
ப�ொருைொதொரத் திட்டத்திளன தயொரிப்�நத இதன 
ந�ொக்கமொகும். உ்டனடியொ்க, இரண்டொம் 
உல்கப்ந�ொர் பவடித்ததொலும் அதளனத் 
பதொ்டர்ந்து நதசியத் தளலவர்்கள் சிள்றயில் 
அள்டக்கப்�ட்டதனொலும் இககுழுவொல் 
அத்திட்டத்திளன உருவொக்க முடியவில்ளல. 
1944இல் இந்திய பதொழிலதி�ர்்கைொல்  
ஒரு ப�ொருைொதொர வைர்ச்சித்திட்டம் 
உருவொக்கப்�ட்டது. இது �ம்�ொய திட்டம் எனறு 
அளழக்கப்�ட்டது.

மக்கள் திட்டம் எனறு அளழக்கத்தக்க 
இ த் தி ட ்ட த் தி ள ன  எ ம் . எ ன .  ர ொ ய 
முனபமொழிந்தொர். இத்திட்டத்தில் நவைொணளம 
வைர்ச்சிககும், சிறுபதொழில் வைர்ச்சிககும் 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�டடுள்ைது. 1944இல் 
ஸ்ரீமன �ொரொயண அ்கர்வொல், ்கொந்தியத் திட்டம் 
ஒனள்ற முனபமொழிந்தொர். பினனர், 1950இல் 
முனபமொழிந்த திட்டம் ெர்நவொதயத்திட்டம் 
எனறு அளழக்கப்�ட்டது. இந்த அளனத்து 
திட்டங்களுநம இந்தியப் ப�ொருைொதொர 
நிளலளய நமம்�டுத்துவளத ந�ொக்கமொ்க 
ப்கொணடிருந்தன.

விடுதலலககு பின்�ோன திட்டமி்டல்

விடுதளலககு பினனர் உருவொக்கப்�ட்ட 
இந்திய அரெளமப்புச் ெட்டத்தில் அளனத்து 
மக்களுககும் ெமூ்க-ப�ொருைொதொர நீதிளய 
உறுதிப்�டுத்தும் வணணம், அரெளமப்பு 
பிரிவு IV இல் அரசு ப்கொள்ள்கக்கொன வழி்கொடடு 
ப்கொள்ள்க ப�றிமுள்ற்கள் இளணக்கப்�ட்டது. 
ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியில் ெமூ்க நீதி  
உறுதி அளிக்கப்�டுவதும் இளணக்கப்�்ட 
நவணடியதன முககியத்துவத்ளத அரெளமப்ள� 
உருவொககியவர்்கள் �னகு புரிந்திருந்தனர். 
இதனொல், திட்டமி்டல் நீண்டக ்கொல வைர்ச்சிளய 

திரு �ோரோயண் 
அகர்வோல்

பஜயபிரகோஷ் 
�ோரோயண்எம்.என். ரோய 

அடிப்�ள்டயொ்கக ப்கொணடிருக்கநவணடும் 
எனறு ்கருதினர். இதன�டி, ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சிளயத் துரிதப்�டுத்துவதற்்கொன 
்கருவியொ்க திட்டமிடுதளல இந்திய அரசு 
ஏற்றுகப்கொண்டது. �ொடடின வருவொயும் 
தனி��ர் வருவொயும் உயரும் ப�ொருடடு 
அதி்கரிககும் வள்கயில் உற்�த்திளய 
ப�ருககுவளத ந�ொக்கமொ்கக ப்கொணந்ட  
இந்திய திட்ட ஆளணயம் உருவொக்கப்�ட்டது. 
நவளலவொயப்பு உத்திரவொதம், �ணக்கொரர் 
ஏளழ்களுககிள்டநய ப�ொருைொதொர 
இள்டபவளிளயக குள்றப்�து ஆகிய 
ந�ொக்கங்களைக ப்கொணடுள்ைது. �ொடடில் 
ெமத்துவத்ளத உருவொககுவதில் அரசுககு 
முககியப் �ஙகு இருக்க நவணடும்  
எனும் ந�ொக்கத்தில் திட்ட ஆளணயம் 
உருவொக்கப்�ட்டது. இதன மூலம் ெமூ்க-
ப�ொருைொதொர நீதிளய உறுதிப்�டுத்த முடியும் 
எனறும், ப�ொருைொதொர வைர்ச்சிளய எட்ட 
முடியும் எனறும் எதிர்�ொர்த்தது. 

8.2 இந்தியத் திட்ட ஆலணயம்

இந்தியத் திட்ட ஆளணயம் 1950ஆம் 
ஆணடு மொர்ச் மொதத்தில் உருவொக்கப்�ட்டது. 
இந்தியொவின முதல் பிரதமர் �ணடிட 
ஜவஹர்லொல் ந�ரு தளலளமயில் இது 
உருவொக்கப்�ட்டது. இந்திய அரசு 
தீர்மொனத்தின மூலம் ப்கொணடு வரப்�ட்ட 
இந்திய திட்ட ஆளணயம் ‘�ொடடின வைங்களை 
மிகுந்த தி்றனு்டனும் ெமநிளலயு்டனும்’ 
�யன�டுத்துவதற்்கொன ஒரு திட்டத்ளத 
உருவொககும் ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடிருந்தது. 
திட்டங்களை உருவொககுவது பதொ்டர்�ொன ஒரு 
ஆநலொெ்கர் என்ற �ங்களிப்பிளன திட்ட 
ஆளணயம் ஆற்றுகி்றது. அத்திட்டங்களை 
�ள்டமுள்ற�டுத்துவது மத்திய, மொநில 
அரசு்களின ்க்டளமயொகும்.

பெயல்�ோடு

்க்டந்த 12 ஐந்தொணடு திட்டங்கள் 
ஒவபவொனள்றயும் வரிளெப்�டுத்தி அதன 
குறிப்பிட்ட இலககு்கள், ெொதளன்களைப் 
�டடியலிடு்க. 
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திட்ட ஆலணய �ணிகள்

�ொடடின எதிர்்கொல வைர்ச்சிககு 
நதளவயொன மூலவைங்களை மதிப்பீடு 
பெயவது திட்ட ஆளணய �ணியொகும். மனித 
வைங்கள், மூலதனம், ்கச்ெொ ப�ொருள்்கள் 
ஆகியனவும் இதில் அ்டஙகும். மூலவைங்களை 
மிகுந்த தி்றனு்டனும் ெமநிளலத் தவ்றொமலும் 
�யன�டுத்துவதற்்கொன திட்டங்களை வகுப்�து 
ஆளணயத்தின முதனளம �ணியொகும். 
முனனுரிளம அடிப்�ள்டயில் துள்ற்கள் 
்கண்டறியப்�டடு மூலவைங்களை ஒதுககீடு 
பெயயப்�்ட நவணடும். நமலும், திட்டங்களை 
ஒவபவொரு ்கட்டமொ்க நிள்றநவற்றி 
முழுளமப்�டுத்துவதிலும் ஆளணயத்தின 
ப�ொறுப்�ொகும். எனநவ, வைர்ச்சிககு 
இள்டயூ்றொ்க இருககும் சூழ்நிளல்களை 
அள்டயொைம் ்கொண நவணடியது 
ஆளணயத்தின ப�ொறுப்பு ஆகும். 

�ொடடில் அவவப்ந�ொது நிலவும் 
சூழ்நிளல்களுககு தக்கவொறு திட்டங்களை 
தி்றம்�்ட �ள்டமுள்றப்�டுத்துவதற்்கொன 
வழி்களையும் திட்ட ஆளணயம் ஆரொயகி்றது. 
ஒரு திட்டத்தின �ல்நவறு ்கட்டங்களில் 
நிள்றநவற்்றப்�்ட நவணடிய இலககு்களை 
ஆளணயம் வளரயள்ற பெயகி்றது. எனநவ, 
திட்டச் பெயல்�ொடு்கள் உரிய ்கொல 
இள்டநவளை்களில் மதிப்பீடு பெயயப்�்ட 
நவணடும். இதனமூலம் உரிய 
பெயல்திட்டங்கள் வகுக்கப்�டடு திட்டங்கள் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�டுகின்றன. இந்த 
பெயல்முள்ற்களில் உரிய பெயல்திட்டங்களை 
மத்திய, மொநில அரசு்கள் வகுககும் வள்கயில் 

பெயல்�ோடு

சிந்திககவும் இலணககவும் �கிரவும்

தலலப்பு 1:  ெமூ்க வைர்ச்சியின அடிப்�ள்ட 
மொனு்ட வைர்ச்சி

தலலப்பு 2:  �ணத்தொல் அளனத்ளதயும் 
வொங்க முடியொது, நெளவ 
மனப்�ொனளம வைர 
நவணடும்.

ஆநலொெ்கரொ்க திட்ட ஆளணயம் இயஙகுகி்றது. 
ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்ெளன்கள் எழும்ந�ொது 
அதளன ஆயவு பெயது அரசுககு ஆநலொெளன 
வழஙகுவதும் திட்ட ஆளணயப் �ணியொகும். 
நமலும், ஒவபவொரு துள்றயிலும் குறிப்பிட்ட 
்கொலத்தில் எட்ட நவணடிய இலககு்களை 
வகுத்து, ப�ொருைொதொர வைர்ச்சி விகிதத்ளத 
வளரயள்ற பெயவதும் ஆளணயத்தின �ணி 
ஆகும். 

நிறுவனமும் அலமப்பும் 

பிரதமர், �ொனகு முழு ந�ர 
உறுப்பினர்்கள், ந்கபினட அளமச்ெர் 
நிளலயிலுள்ை �ொனகு �குதி ந�ர 
உறுப்பினர்்கள் ஆகிநயொளர திட்ட ஆளணயம் 
ப்கொணடுள்ைது. முழுந�ர ஊழியர்்களை 
ப�ொருத்தமடடில் பதொழில்நுட�த்துள்ற, 
ப�ொருைொதொரம்,  நிர்வொ்கம் ஆகியத் 
துள்ற்களில் வல்லளமமிக்கவர்்கள் 
நியமிக்கப்�டுகி்றொர்்கள். திட்ட ஆளணயத்தின 
தளலளமப் ப�ொறுப்ள� பிரதமர் ஏற்று, 
ஆளணயப் �ணி்கள் சுமூ்கமொ்க �ள்டப�்ற 
ஒத்துளழககி்றொர். 

நிர்வொ்க சீர்திருத்த ஆளணயம் வழஙகிய 
�ரிந்துளர்களை ஏற்று திட்ட ஆளணயம் 
மொற்றியளமக்கப்�ட்டது. இதன�டி, பிரதமர் 
தளலவரொ்க இருந்து கூட்டங்களை தளலளம 
ஏற்று �்டத்துவொர். ஆளணய துளணத் தளலவர் 
ப�ொறுப்பில் நியமிக்கப்�டும் ஒருவர் 
ஆளணயத்தின நிர்வொ்கத் தளலவரொ்க 
பெயல்�டுவொர். திட்ட வளரவு்களை தயொரித்து 
மத்திய அளமச்ெ்கம், பெயல்கம், �ொனகு  
முழு ந�ர உறுப்பினர்்கள், �குதி ந�ர 
உறுப்பினர்்கைொ்க உள்ை ெம்மந்தப்�ட்ட 
ந்கபினட அளமச்ெர்்கள் ஆளணயத்தின 
அலுவல்ெொரொ உறுப்பினர்்கைொன நிதி 
அளமச்ெர், திட்ட அளமச்ெர், உறுப்பினர் 
மற்றும் பெயலர் (இவர் ப�ொதுவொ்க இ.ஆ.� 
அலுவலர் ஆவர்) ஆகிநயொருககு அனுப்� 
நவணடியது திட்டககுழு உதவித் தளலவரின 
ப�ொறுப்�ொகும். ஆளணயத்தின நிர்வொ்கச் 
பெயல்�ொடு்கள் கூடுதல் பெயல்�ொடு்கள் 
மூலம் ஒருஙகிளணக்கப்�டுகி்றது. 
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திட்டங்களை ்கண்கொணிககும் ப�ொறுப்பில் 
துள்றச் பெயலொைர்்கள், கீழ்நிளலச் 
பெயலொைர்்கள், நிளலயிலொன உயர் 
அதி்கொரி்கள் நியமிக்கப்�டுகின்றனர். திட்ட 
ஆளணய நிர்வொ்கத்தில் மொநில அரசுககு 
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்�டுவதில்ளல. இது 
முழுவதும் மத்திய அரசு அளமப்�ொகும்.

கூடடுப் ப�ொறுப்பு எனும் ப�றியின கீழ் 
திட்ட ஆளணயம் இயஙகுகி்றது. ப�ொதுப் பிரிவு, 
ப�ொருள் பிரிவு, நிர்வொ்கப் பிரிவு என மூனறு 
பிரிவு்கைொ்க ஆளணயம் பிரிக்கப்�டடுள்ைது. 
ப�ொருைொதொரம் பதொ்டர்�ொன அளனத்து 
�ணி்களையும் இப்பிரிவு நமற்ப்கொள்கி்றது. 
குறிப்பிட்ட வைர்ச்சிப் �ணி்கள் குறித்த 
திட்டங்கள் உதொரணமொ்க, உணவு, 
நவைொணளம, மினெொரம், நீர்�ொெனம், 
ந�ொககுவரத்து ந�ொன்ற தனிப்�ட்ட 
துள்ற்களுக்கொன திட்டங்கள் ப�ொருள் பிரிவின 
கீழ் வருகின்றன. நிர்வொ்கப் �ணி்கள் நிர்வொ்கப் 
பிரிவின கீழ் வருகின்றன. 

இளதத் தவிர, நவறு சில பிரிவு்களும் 
திட்டங்கள் உருவொக்கம் மற்றும் அமலொக்கம் 
பதொ்டர்�ொ்க இயஙகுகின்றன. அளவ 
பினவருமொறு,

1. நதசிய திட்டககுழு

4-வது ஐந்தொணடு திட்டக்கொலத்தில் 
1965இல் நதசிய திட்டககுழு அளமக்கப்�ட்டது. 
அறிவியல், ப�ொறியியல், ப�ொருைொதொரம் ஆகிய 
துள்ற வல்லு�ளரக ப்கொணடு உருவொக்கப்�டும் 
இககுழு நவைொணளம, நிலச்சீர்திருத்தம், 
நீர்�ொெனம், ்கல்வி, நவளலவொயப்பு, 
பதொழிற்துள்ற, வர்த்த்கம், நமலொணளம, 
குடும்�க்கடடுப்�ொடு, ெமூ்க �லம், இயற்ள்க 
வைங்கள், ந�ொககுவரத்து, �னனொடடு வர்த்த்கம் 
உள்ளிட்ட துள்ற்களில் �ணியொற்றுகி்றது. இந்த 
ஒவபவொரு துள்றயிலும் நதளவ்கள் குறித்து 
விரிவொன ஆயவு பெயது திட்ட ஆளணயத்திற்கு 
அறிகள்க அளிக்க நவணடியது இககுழுவின 
்க்டளமயொகும். 

2. நதசிய வளர்ச்சிக குழு

பிரதமர் தளலளமயிலொன நதசிய 
வைர்ச்சிக குழுவில் அளனத்து 
முதலளமச்ெர்்களும் உறுப்பினர்்கள் ஆவர். 
இககுழுவில் மொநிலங்கள் இளணக்கப்�ட்டதன 
மூலம் ஒவபவொரு மொநிலங்களிலும் திட்டங்கள் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவது ெொத்தியமொகி்றது. 
நதசிய வைர்ச்சிக குழு கூட்டங்களில் மத்திய 

அரசின ந்கபினட அளமச்ெர்்கள் சில 
ந�ரங்களில் �ஙந்கற்�தில்ளல. திட்டங்கள் 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவளத அவவப்ந�ொது 
சீரொயவு பெயவதும் மொநில வைர்ச்சி குறித்த 

�ல்நவறு பிரச்ெளன்களை விவொதிப்�தும் 
இககுழுவின �ங்கொகும். திட்டங்களை  
தி்றனு்டன �ள்டமுள்றப்�டுத்துவதற்்கொன 
�ரிந்துளர்களை உருவொககுவதும் திட்டங்களை 
�ள்டமுள்றப்�டுத்துவதில் மக்களின �ங்களிப்ள� 

தேசிய திட்டங்களை உருவாக்குேல் மற்றும் 
திட்டங்களுக்்கான வைங்களை மதிப்பிடுேல் உள்ளிட்ட 

வழி்காடடுேல்்களை வழஙகுேல்.

திட்ட ஆளையதோல் உருவாக்்கப்்படும் தேசிய 
திட்டங்களை ்பரிசீலிதேல்.

தேசிய வைர்ச்சியில் ்பாதிக்கும் சமூ்க-ப்பாருைாோர 
ப்காள்ள்க்களை முக்கிய வினாக்்களை ்கருததில் 

ப்காள்ளுேல்

�ணிகள்

கூடுதல் அரெலமப்பு மறறும் ெட்ட பூர்வமற்ற நிறுவனம்

திட்ட ஆலணயத்திறகு ஆநலோெலன வழஙகுதல்

நதசிய வளர்ச்சிககுழு

அலமப்பு

திட்ட ஆளைய உறுப்பினர்்கள்

யூனியன் பிரதேச நிர்வா்கங்கள்

அளனதது மாநிலங்களின் முேல் அளமச்சர்்கள்

மததிய அளமச்சர்்கள்

ேளலவரா்க பிரேமர்

முதல் கூட்டம் 1952 �வம்�ர் 8-9

தேசிய வைர்ச்சிக் குழுவின் 57-வது கூட்டம் 
27.12.2012 அன்று நள்டப்பற்்றது.

திட்டங்கள் நள்டமுள்றப்்படுததுவளே அவவப்த்பாது 
சீராய்வு பசய்ேல்.

திட்டங்களை நிளைவேற்றுேதற்்ககான வதசிய மூலேைங்களை 
திரடடுதல், ேலுப்படுத்துதல். 

அளனதது முக்கிய மண்டலங்களிலும் மக்்கள் ப்பாருைாோர 
ப்காள்ள்க்களை ஊக்்கப்்படுததுேல்.

ந�ோககஙகள்

நாடடின் அளனதது ்பகுதி்களிலும் சமமான அைவில் துரிே 
வைர்ச்சிளய உறுதிப்்படுததுல்.

நதசிய வளர்ச்சிக குழு : ந�ோககஙகள், �ணிகள்.
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உறுதிப்�டுத்துவதும் இககுழுவின �ணி்கைொகும். 
எதிர்்கொல வைர்ச்சிககு அவசியமொன 
மூலவைங்களை ்கருத்தில் ப்கொணடு, நிர்வொ்கப் 
�ணி்களை தி்றம்�்ட பெயல்�டுத்தும் வள்கயில் 
இககுழு �ணியொற்றுகி்றது. 

வறுலம ஒழிப்ல� ந�ோககி

இந்தியொவின முககியப் பிரச்ெளன்களில் 
ஒனறு வறுளமயொகும். �ொடடில் தனி��ர் 
வருமொனத்ளத அதி்கரிப்�து்டன மக்களின 
வொழ்கள்கத் தரத்திளன நமம்�டுத்துவளதயும் 
திட்ட ஆளணயம் ந�ொக்கமொ்கக 
ப்கொணடுள்ைது. ப�ொருைொதொர வைர்ச்சி 
என�து அளனத்து பிரிவினர்்களையும் 
உள்ை்டககியதொ்க இருக்க நவணடும்.  
ப�ொது மக்களின வொழ்கள்கத்தரம்  
அவரது ப�ொருைொதொர நிளலயு்டன 
இளணக்கப்�டடுள்ைது என்ற ்கருத்து  
புரிந்து ப்கொள்ைத்தக்கது. அளனவருககும் 
உணவு, உள்ட, உள்றவி்டம் வழஙகுவது்டன 
அவர்்கள் ஒரு �ொ்கரி்கமொன வொழ்கள்களய 
�்டத்துவதற்்கொன நதளவளய ்கல்வி, சு்கொதொரம் 
ஆகியவற்ள்றயும் ப�ரும் வள்கயில் தரமொன 
வொழ்கள்களய உறுதிப்�டுத்துவது அரசின 
முககியமொன ்க்டளமயொ்க உணரப்�டடுள்ைது. 
ஆனொலும், ப�ொருைொதொர வைர்ச்சி, வறுளம 
ஒழிப்பு என�து இனனமும் ெவொலொ்கநவ 

நீடிககி்றது. எனநவ, 4-வது ஐந்தொணடுத் 
திட்டத்திலிருந்து அரசு இப்பிரச்ெளனயில் 
்கவனம் பெலுத்தி வருகி்றது. 1970-்களின 
பதொ்டக்கத்தில் 'வறுளமளய ஒழிப்ந�ொம்' என்ற 
முழக்கத்தின கீழ் தீவிரப்�டுத்தப்�ட்டது. 

வறுளம ஒழிப்புக்கொன வழி்களில் 
நவளலவொயப்பு்கள் உருவொக்கம் 
முககியத்துவம் வொயந்ததொ்க ்கருதப்�டுகி்றது. 
நவளலயினளம மற்றும் முழுளமயொன 
நவளலயினளம ்கொரணமொ்க ஏரொைமொன 
பிரச்ெளன்கள் ஏற்�டுகின்றன. அளனத்து 
ஐந்தொணடு திட்டங்களும் நவளலவொயப்புககு 
முககியத்துவம் அளித்தன.

ெமூக நீதியிலன உறுதிப்�டுத்துதல்

அரெளமப்பின 38(2)-வது உறுப்பு 
இவவொறு கூறியது: ‘‘அரசு குறிப்�ொ்க, 
வருமொனத்தில் நிலவும் ஏற்்றத் தொழ்வு்களை 
குள்றப்�ளதயும் �ொடடின �ல்நவறு �குதி்களில் 
வொழும் மக்கள் பிரிவினர் மற்றும் �ல்நவறு 
பதொழில்்களில் ஈடு�டும் மக்கள் குழுக்கள் 
மற்றும் தனி��ரிள்டயிலும் தகுதி, வெதி, 
வொயப்பு்கள் ஆகியவற்றில் நிலவும் ஏற்்றத் 
தொழ்வு்களை நீககுவளதயும் ந�ொக்கமொ்கக 
ப்கொள்ை நவணடும்.” திட்டங்களை வகுப்ந�ொர் 
இப்பிரிவிளன மனதில் ப்கொணடு திட்டங்களை 
வகுககின்றனர். 

மனிதக கழிவுகலள மனிதநர அகறறும் நிலல 

மனிதக்கழிவு்களை மனிதநர அ்கற்றும் நிளலத் பதொ்டர்வது அரெளமப்பில் வழஙகியுள்ை 
உரிளம்களுககு எதிரொனது எனறும் எனநவ இதுந�ொன்ற அ�ொய்கரமொன பதொழில்்களில் 
ஈடு�டுநவொருககு உரியப் �ொது்கொப்பு்களை உறுதிப்�டுத்துவது பதொ்டர்புள்டய அரசு்கள், 
நிறுவனங்களின ்க்டளம எனறு உச்ெ நீதிமன்றம் ்க்டந்த 2011ஆம் ஆணந்ட முககியத் தீர்ப்பு 
வழஙகியுள்ைது. ஆனொல் இனறும்கூ்ட இந்தியொவின �ல �்கரங்களில் இந்நிளல நீடிககி்றது. 
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ெமூ்க நீதிளய உறுதிப்�டுத்துதல் என�து 
ப�ொருைொதொரத்ளத திட்டமிடும் நிளலயிநலநய 
இளணந்து உள்ைது. வைர்ச்சிக்கொன 
வழிமுள்ற்களை வகுககும்ந�ொது ்கல்வி, 
நவளலவொயப்பு பதொ்டர்�ொ்க அளனவருககும் 
ெமவொயப்பு்களை உருவொககுவது 
முககியத்துவம் வொயந்ததொகும். ெமூ்க 
மயப்�டுத்தப்�ட்ட ெமுதொயங்களில் 
உருவொககுவதன மூலம் பெல்வங்கள் ஒரு 
சிலர் ள்க்களில் மடடுநம குவிவது 
தடுக்கப்�டுவது்டன சுரண்டல், ஒடுககுமுள்ற 
ஆகிய ப்கொடுளம்களுககு முடிவு ்கட்ட 
இயலும். 

வரலொற்று பூர்வமொ்கநவ இந்திய 
ெமுதொயம் என�து ெமூ்கத்தின ஒரு பிரிவொல் 
மற்்ற பிரிவு ஒடுக்கப்�டடும் சுரண்டப்�டடும் 
வந்திருககி்றது. எனநவ தொன, இத்தள்கய 
�ளழளம வொயந்த ெகதி்கள் மற்றும் 
ெமூ்கத் தீளம்களை தடுககும் வழி்களை 
்கொண�து அரெளமப்ள� உருவொககியவர்்களுககு 
ெவொலொ்கநவ அளமந்தது. அடிப்�ள்ட 
உரிளம்கள் குறித்து ந�சும் அரெளமப்பின 
பிரிவு III-ன கீழ் ஒருவர் முழுளமயொ்க 
வொழ்வதற்குத் நதளவயொன அளனத்து 

உரிளம்களும் அளனத்து குடிமக்களுககும் 
�ொது்கொக்கப்�ட்ட அடிப்�ள்ட உரிளம்கள் ஆகும். 
பிரிவு IV அரசு ப்கொள்ள்கக்கொன வழி்கொடடு 
ப�றிமுள்ற்களும் மக்களின வருமொனத்தில் 
நிலவும் ஏற்்றத் தொழ்வு்களை குள்றத்து ஒரு 
ெமத்துவ ெமுதொயம் உருவொக்கப்�டுவளத 
உறுதிப்�டுத்தும் வள்கயில் அரசின �ணி்கள் 
அளமய நவணடும் எனறு கூறுகி்றது.

திட்ட ஆளணயம் ்கவனம் பெலுத்த 
நவணடியுள்ை மற்ப்றொரு முககிய �குதி கிரொம 
�்கர்ப்பு்ற ஏற்்றத்தொழ்வொகும். ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சி, பதொழில்மயமொக்கல், 
�்கர்மயமொக்கல் ஆகியவற்றிற்்கொன 
பெயல்�ொடு்கள் அதி்கரிககும்ந�ொது, இந்திய 
ெமூ்கத்திலும் ப�ொருைொதொரத்திலும் அதன 
�ொதிப்பு ஏற்�டுகி்றது. கிரொமங்கள் மற்றும் 
�்கரங்களில் வொழும் மக்களின வைர்ச்சியில் 
்கொணப்�டும் ஏற்்றத்தொழ்வு அரெளமப்பில் 
கூ்றப்�டடுள்ை ப்கொள்ள்க ப�றிககு எதிரொ்க 
ெமத்துவமினளமளய ஊககுவிககி்றது. 
எனநவ, இந்த ஏற்்றத்தொழ்விளன அ்கற்றி 
ெமத்துவத்ளத உறுதிப்�டுத்தும் வள்கயில் 
கிரொம ப�ொருைொதொரத்திளன 
முனநனற்றுவதற்்கொன �ல திட்டங்களை திட்ட 
ஆளணயம் �ரிந்துளரத்துள்ைது.

உலகளோவிய �ல�ரிமோண வறுலம �டடியல் 2018 (MPI)

ப�ொருைொதொர ஏற்்றத் தொழ்வு்களையும் ்க்டந்து 
வறுளம்களை ஒழிப்�தற்்கொ்க �ல�ரிமொண 
அணுகுமுள்ற்களின முககியத்துவம் வைம் குன்றொ 
வைர்ச்சிக்கொனச் பெயல்திட்டம் 2030இல் மீணடும் 
உறுதிப்�டுத்தப்�ட்டது. வைம் குன்றொ வைர்ச்சி 
இலககு–1 வறுளமளய அளனத்து வடிவங்களிலும் 
முடிவுககு ப்கொணடுவருமொறு அள்றககூவல் 
விடுககி்றது. இதற்்கொன சி்றப்�ொன �்டவடிகள்க்களை 
நமற்ப்கொள்ளுவதற்்கொன முயற்சி்களில் 
உல்கைொவிய �ல�ரிமொண வறுளம �டடியல் 2011இல் இ்றஙகியது. இளதபயொடடி வறுளமளய 
அளனத்து வடிவங்களிலும் ஒழிப்�ற்்கொன புதிய ெொைரம் தி்றக்கப்�ட்டது. 2018இல் 
நமற்ப்கொள்ைப்�ட்ட மதிப்பீடு்களின�டி 105 �ொடு்களில் வறுளம �ல்நவறு �ரிமொணங்களில் 
இருப்�ளத உல்கைொவிய �ல�ரிமொண வறுளம �டடியளல மதிப்பீடு பெயதது. உல்க மக்கள் 
பதொள்கயில் 77 விழுக்கொடு மக்கள் இவவொந்ற வறுளமயின பிடியில் சிககியுள்ைனர்.

நிகழ் 
ஆயவு

2018 MPI மதிப்பீடுகள் (மில்லியனில்)

ஆப்பிரிக்கா சப்-சஹகாரகா 
நகாடு்ள் 560

ம�காத்தம்:  
1,334

ம்தற்கு ஆசியகா 545

ஐரரகாப்்கா �ற்றும்  
�ததிய ஆசியகா 4
இலததீன் அம�ரிக் �ற்றும் 
்ரீபீயன் நகாடு்ள் 40
அரபு நகாடு்ள் 66
கிழககு ஆசியகா �ற்றும் 
்சிபிக நகாடு்ள் 118
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மககளோடசி ெமதர்மம்

இந்தியொ விடுதளலப் ப�ற்்ற தருணத்தில் 
நதெத்ளத எவவொறு ஆள்வது எவவொறு 
திட்டமிடுவது என�தில் �ல்நவறு 

பிரச்ெளன்கள் இருந்தன. இவற்றில் ஒனறு 
நீண்டக்கொல வைர்ச்சிக்கொன சி்றந்த 
பெயல்திட்டம் எது என�ளத 
்கணடுபிடிப்�தொகும். இந்திய வைர்ச்கிக்கொன 
திட்டமிடுதலின சிற்பி ஜவஹர்லொல் ந�ரு 

2018 உலகளோவிய �ல�ரிமோண வறுலம �டடியல்: �ரிமோணஙகள், சுடடி, ஏற்றத் தோழ்வு 
குல்றப்பு, எல்ட

மக்கள் எவவொறு �ல்நவறு ்கொரணங்கைொல் �ல்நவறு சூழல்்களில் வறுளமககு ஆைொகின்றனர் 
என�ளத ப�ொருைொதொர ்கொரணங்கள் தொணடியும் உல்கைொவிய �ல�ரிமொண வறுளம �டடியளல 
ஆயவு பெயதது. அப்ந�ொது மூனறு முககிய �ரிமொணங்கைொன சு்கொதொரம், ்கல்வி, வொழ்கள்கத்தரம் 
ஆகியவற்றில் மக்கள் பினதஙகியிருப்�து அள்டயொைம் ்கொணப்�ட்டது. இவற்றின தரம் 10 
சுடடி்கைொ்க அைவி்டப்�ட்டது. வறுளமயில் வொடும் மக்களில் குள்றந்தது மூனறில் ஒரு �குதி 
மக்கைொவது கீழ்க்கொணும் அட்டவளணயில் மி்கவும் கீழ்நிளலயில் வொழ்வது ்கணடுபிடிக்கப்�ட்டது.

வறுலமயின் 
�ரிமோணம்

அட்டவலண ஒவபவோரு வீடடிலும் வறுலமககோன கோரணம் எல்ட

சுகோதோரம்

ஊட்டச்ெத்து
70வயது ்க்டந்த முதிநயொர் அல்லது குழந்ளத ஊட்டச்ெத்து 
குள்றவொல் �ொதிப்புககுள்ைொவது.

1/6

குழந்லத இ்றப்பு 
விகிதம்

பி்றந்த ஐந்து ஆணடு்களுககுள் ஒரு குழந்ளத இ்றப்�து. 1/6

கல்வி

�ள்ளி ஆண்டுகள் 
10வயது அல்லது அளத ்க்டந்த உறுப்பினரில் 6ஆணடு்கள் 
�ள்ளியில் ்கழித்தவர்்கள்.

1/6

�ள்ளி வருலக 
�ள்ளிக ்கல்வி வயதில் 8ஆம் வகுப்ள�ககூ்ட நிள்றவு பெயய 
இயலொத இள்டநிற்்றல் குழந்ளத்கள். 

1/6

வோழ்கலகத்தரம்

எரிப�ோருள் வி்றகு, ெொணம், ்கரி ந�ொன்றவற்ள்றப் �யன�டுத்தி ெளமயல். 1/18

ப�ோதுச் சுகோதோரம்

வைம் குன்றொ வைர்ச்சி இலககு்கள் வழி்கொடடுதலின�டியொன 
ப�ொதுச் சு்கொதொரம் வெதியினளம அல்லது ெற்று நமம்�டடு 
இருந்தொலும் சுற்றுப்�குதியில் இருககும் அைவிற்கு 
நமம்�்டொத நிளலளம.

1/18

குடிநீர்

வைம் குன்றொ வைர்ச்சி இலககு்கள் 
வழி்கொடடுதலின�டியொன நமம்�ட்ட குடிநீர் வெதியினளம 
அல்லது வீடடிலிருந்து குள்றந்தது 30 நிமி்டங்கள் �்டந்து 
பென்றொல் மடடுநம குடிநீர் ப�றும் நிளலளம.

1/18

மின்ெோரம் மினவெதி இல்லொத வீடு 1/18

வீடடு வெதி
முள்றயொன கூளர, சுவர், தைம் இல்லொத வீடு: இயற்ள்கயொ்க 
கிள்டககும் ப�ொருள்்களை ப்கொணடு கூளர, சுவர் மற்றும் 
தைங்களை அளமத்தல்

1/18

உ்டலமகள்

வொபனொலி, பதொளலக்கொடசி, பதொளலப்ந�சி, ்கணினி, 
மொடடுவணடி, இருெக்கர மிதிவணடி, இருெக்கர நமொட்டொர் 
வொ்கனம், பரப்ரிஜிநரட்டர் ந�ொன்ற ப�ொருள்்களில் ஒனறுககு 
நமற்�ட்ட ப�ொருள்்கள் வீடடில் இல்லொதது; பெொந்த ்கொர் 
இல்லொதது.

1/18
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ஆவொர். அவளர ப�ொறுத்தவளர நெொவியத் 
யூனியன பின�ற்றிய திட்டமி்டல் முள்றயில் 
மடடுமல்லொமல் முதலொளித்துவம் பின�ற்றிய 
தொரொைவொத ப்கொள்ள்க்கைொலும் 
்கவரப்�டடிருந்தொர். இந்த இரணடு 
ந்கொட�ொடு்களும் இளணந்து இந்தியொவில் 
பின�ற்்ற�்டநவணடும் எனறு அவர் 
விரும்பினொர். இதுநவ மக்கைொடசி ெமதர்மம் 
எனறு அளழக்கப்�டுகி்றது.
கலப்புப் ப�ோருளோதோரம்

தனியொர் நிறுவனங்களை ஊககுவிககும் 
தொரொைவொத ப்கொள்ள்க்களை, ெமூ்கத்ளதப் 
�ொது்கொககும் வள்கயில் ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்களை ஊக்கப்�டுத்துவது 
ஆகியவற்ள்ற உள்ை்டககியநத ்கலப்புப் 
ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்க. இதனமூலம் 
உற்�த்தி அளமப்பு்கள் ெமூ்க 
மயப்�டுத்தப்�டுவது்டன ப�ொருைொதொரத்ளத 
்கடடுப்�டுத்துவதற்்கொன அதி்கொரங்களும் 
அரசுககு வழங்கப்�டடுள்ைது. தற்ந�ொது 
இந்தியொ பின�ற்றி வரும் இந்த ்கலப்புப் 
ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்க உலகில் �ல 
�ொடு்களை ்கவர்ந்துள்ைது. 1956ஆம் ஆணடு 
ஏப்ரல் மொதத்தில் பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 
இந்திய �ொ்டொளுமன்றத்தில் ஏற்்கப்�ட்டது. 
�ொடடின ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்கயின 
வழிக்கொடடுதலொ்க இது பின�ற்்றப்�டுகி்றது. 
இத்தீர்மொனத்தின அடிப்�ள்டயிநலநய 
ஐந்தொணடுத் திட்டங்கள் ப்கொணடு வரப்�ட்டன. 
ெமதர்ம ெமுதொயத்ளத எடடும் வள்கயில் அரசு 
நிர்வொ்கத்திற்கு அதி்க அதி்கொரங்கள் 
வழங்கப்�டடுள்ைது குறிப்பி்டத்தக்கதொகும். 
பதொழிற்துள்ற மூனறு பிரிவு்கைொ்க 
பிரிக்கப்�டடுள்ைது. முதலொவதொ்க, முழுவதும் 
அரசுள்டளம ஆக்கப்�ட்ட பதொழில்்கைொகும். 
இரண்டொவது பிரிவு, அரசுள்டளம 
ஆக்கப்�ட்டந�ொதிலும் ப�ொதுத்துள்ற 
நிறுவனங்களையும் உள்ை்டககும் 
வொயப்பு்களை ப்கொண்ட பதொழில்்கைொகும். 
மூன்றொவது பிரிவு, தனியொர் பதொழில் 
நிறுவனங்கைொகும். அளனத்து பதொழில் 
பிரிவு்களையும் அரசு ்கடடுப்�டுத்துகி்றது. 
மூன்றொவது பிரிவொன தனியொர் பதொழில்்கள் 
இலொ�ம் அல்லது சுய�லளன மடடுநம 

ந�ொக்கமொ்க ப்கொள்ைொமல் ஒடடு பமொத்த 
ெமூ்கத்தின �லனும் �ொது்கொககும் வள்கயில் 
ஒழுஙகு�டுத்தப்�டுகி்றது. ெமுதொய �லநன 
உச்ெ முனனுரிளமயொகும்.

ஒரு ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரத்திற்்கொன 
முன நி�ந்தளனயொ்க திட்டமி்டல் 
்கருதப்�டுகி்றது. ப�ொதுத்துள்ற மற்றும் 
தனியொர்துள்ற்களின �யன்கள் ெமுதொய 
�லனு்டன இளணக்கப்�்ட நவணடும். 
இளதபயொடடி ஐந்தொணடு திட்டமி்டல் 
உருவொக்கப்�டடு ப�ொருைொதொர 
வைர்ச்சிளயயும் ெமூ்க நீதிளயயும் எடடும் 
வள்கயில் �ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�டுகி்றது. 
உரிய முள்றயில் வைர்ச்சிளய ப்கொணடு 
வருவதற்்கொன உரிய திட்டங்களை 
உருவொககுவது மற்றும் அதற்்கொன உரிய 
பெயல்திட்டங்களை த்கவளமப்�து ஆகிய 
ப�ொறுப்பு்களும் அரளெ ெொர்ந்ததொகும்.

P . V . � ர சி ம் ம ர ொ வ 
தளலளமயிலொன ்கொஙகிரசு 
அரசு அளமந்தளத பதொ்டர்ந்து 
1991இல் ஜுளலயில் 
ப�ொருைொதொர சீர்திருத்தம் 
அ றி மு ்க ப் � டு த் த ப் � ட ்ட து . 
இந்திய ப�ொருைொதொரத்தின 

மீது நிலவிய அதி்கொரவர்க்கத்தின 
்கடடுப்�ொடு்களை குள்றத்து இந்தியப் 
ப�ொருைொதொரத்ளத உல்கப் 
ப�ொருைொதொரத்து்டன இளணககும் வள்கயில் 
தொரொைமயப்�டுத்துவளத இது ந�ொக்கமொ்க 
ப்கொணடிருந்தது. இதன�டி, உருவொக்கப்�ட்ட 
சீர்திருத்தங்கள், பதொழிற்துள்ற உரிமம் 
வழஙகுதல், அந்நிய முதலீடு அனுமதி, அந்நிய 
பதொழில்நுட�ங்கள் மற்றும் ப�ொதுத்துள்ற 
ப்கொள்ள்க்களில் பெல்வொககு பெலுத்தியது. 
ஏழொவது ஐந்தொணடு திட்டம் 1990இல் 
நிள்றநவறியது. அனள்றய �ொடடின 
ப�ொருைொதொர நிளலளய ்கருதி அடுத்த 
எட்டொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் 
அறிமு்கப்�டுத்தவில்ளல. அடுத்து வந்த 1990–91,  
1991–92 ஆகிய இரு ஆணடு்களில் ஆணடுத் 
திட்டங்கள் உருவொக்கப்�ட்டன. எட்டொவது 
ஐந்தொணடு திட்டம் 1992இல் ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது.

P.V. �ரசிம்மரோவ
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நிதி ஆநயோக

திட்டமி்டல் அணுகுமுள்றயில் இந்திய 
அரசு 2015ஆம் ஆணடு ப�ரும் மொற்்றத்ளத 
ப்கொணடு வந்தது. திட்ட ஆளணயத்திற்கு 
�திலொ்க நிதிஆநயொக (மொறும் இந்தியொவிற்்கொன 
நதசிய நிறுவனம்) எனும் புதிய 
ஆளணயத்திளன அறிமு்கப்�டுத்தியது. 
ஒடடுபமொத்த திட்டமி்டல் 
பெயல்முள்ற்களையும் நமலும் அதி்கொர 
�ரவலொக்கம் பெயயும் ந�ொககு்டன இந்த 
ஆளணயம் உருவொக்கப்�ட்டது. இதன மூலம் 
நமம்�ொடடுத் திட்டங்களை உருவொககுதல் 
மற்றும் �ள்டமுள்றப்�டுத்துவதில் மொநில 
அரசு்கள் சி்றப்�ொன முள்றயில் �ஙந்கற்்க 
முடியும். மொநிலங்கள் விரிவொன அைவில் 
�ங்களிககும் வள்கயில் கூடடு்றவு கூட்டொடசி 
அளமப்பு உருவொககுவளத ந�ொக்கமொ்க 

மோறும் இந்தியோவிறகோன நதசிய 
நிறுவனம் (NITI Aayog)

ப்கொணடுள்ைது. அது, நதளவ 
அடிப்�ள்டயிலொன திட்டங்களுககு ்கவனம் 
பெலுத்துவது்டன ஒடடுபமொத்த பெயல்்களிலும் 
மக்கள் பதொள்கயில் அளனத்து பிரிவினளரயும் 
உள்ை்டககி வைர்ச்சி பெயல்முள்றயில் ஒரு 
�குதியொ்க �ஙந்கற்்க பெயகி்றது. ஆனொல் 
மொநிலங்களுககு உரிய அதி்கொரங்கள் 
வழங்கொமல் ந�ொதிய ஆதொரங்களை 
அளிக்கொமல் இந்த மொநில அரசு்கள் 
திட்டமி்டலில் அர்த்தமுள்ை �ங்களிப்ள� 
வழங்கமுடியும் எனறு கூறுவது �லனளிக்கொது. 
நமலும் திட்ட ஆளணயத்ளத ்களலத்ததன 
மூலம் ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியில் இதுவளர 
அரசுககு இருந்து வந்த ்கடடுப்�ொடு்கள் 
குள்றக்கப்�டடு தனியொர் நிறுவனங்களின 
ள்க்களில் வி்டப்�ட்டது. இருப்பினும், 
தற்ந�ொளதய உல்க நிலவரங்கள் மற்றும் 
ப�ொருைொதொர அம்ெங்களை உற்று 
ந�ொககும்ந�ொது ‘ெந்ளத அடிப்�ள்டயிலொன 
ப�ொருைொதொரம்’ தவிர்க்க முடியொத ஒன்றொகும்.

நிதி ஆநயோக இலககுகள் கூடடு்றவு கூட்டோடசிலய முன்னிலலப்�டுத்துதல் அரசுகளின் தீவிர ஈடு�ோடு.

கிரோம அளவிலோன நமம்�ோடடிறகோன திட்டஙகலள உயர்  
அளவில் ஒருஙகிலணத்தல்.

நதசிய �ோதுகோப்பு �லன்கலள ஒருஙகிலணககும் ப�ோருளோதோரக பகோள்லக.

பதோ்டர்�ல்டப்�ோகக நமம்�ோடுகளுககோன பின்னூட்டம்.

�ஙகுதோரர்களோக நதசிய மறறும் ெர்வநதெ சிந்தலனயோளர்கள்.

அறிவு, �ல்டப்�ோககம் மறறும் பதோழில் முலனநவோர் ஆதரவு அலமப்ல� 
உருவோககுதல்.

பிரிவுகள் மறறும் துல்றகளுககுள் எழும் பிரச்ெலனகளுககு  
தீர்வு கோணும் நமல்ட.

�ல்ல ஆளுலக வழஙகுவதறகோன ஆயவுககோன மிகச்சி்றந்த வளலமயம்.

பதோழில்நுட� நமம்�ோடு மறறும் தகுதிப்�டுத்துதல் ஆகியவறறில் கவனம் 

பெலுத்துதல்.

ப�ோருளோதோர வளர்ச்சியிலிருந்து உரிய �யன்கலள ப�்ற இயலோத 
பிரிவினருககு சி்றப்பு கவனம்.
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அரசின சிந்தளன பிரிவொ்க மடடுநம 
நிதிஆநயொக பெயல்�டுகி்றது. அது, அரசுக 
ப்கொள்ள்க உருவொக்கத்தில் ப�ொருத்தமொன 
பதொழில்நுட� அறிவுளர்களை மடடுநம 
மத்திய, மொநில அரசு்களுககு வழஙகுகி்றது. 
நதசிய மற்றும் ெர்வ நதசிய முககியத்துவம் 
ப்கொண்ட அளனத்து பிரச்ெளன்களுககும் அது 
அறிவுளர வழஙகி தமது �ொடடுககும் உலகில் 
பி்ற �ொடு்களுககும் எளவ சி்றந்த 
�ள்டமுள்ற்கைொ்க இருக்க முடியும் 
என�ளதயும் ஆரொயந்து கூறுகி்றது. 2015, 
ஜனவரி 1 அனறு மத்திய அளமச்ெரளவ ஒரு 
தீர்மொனத்ளத நிள்றநவற்றி மத்திய அரசு திட்ட 
ஆளணயம் ்களலக்கப்�டடு நிதிஆநயொக 
உருவொக்கப்�ட்டது.

அலமப்பு

நிதி ஆநயொக தளலவரொ்க பிரதமர் 
பெயல்�டுவொர். அவர் ஒரு துள்றத் தளலவளர 
நியமனம் பெயவொர். ஐந்து முழுந�ர மற்றும் 
இரணடு �குதி ந�ர உறுப்பினர்்கள் இருப்�ர். 

அளனத்து மொநிலங்களின முதலளமச்ெர்்கள் 
மற்றும் ஒனறிய �குதி்களின துளண நிளல 
ஆளு�ர்்களைக ப்கொண்ட ஆளு�ர் குழுளவ 
ப்கொணடிருககும். மொநிலங்கள் அல்லது 
மண்டலங்களின குறிப்பிட்ட பிரச்ெளன 
பதொ்டர்�ொ்க விவொதிக்க மண்டலக குழுக்கள் 
அளமக்கப்�டடுள்ைன. இது குறிப்பிட்ட  
்கொல வரம்பிற்குள் பெயல்�டும்.  
குறிப்பிட்ட துள்ற்களைச் நெர்ந்த  
நிபுணர்்கள், வல்லு�ர்்கள், துள்ற வல்லு�ர்்கள் 
ந�ொனந்றொளர சி்றப்பு அதி்கொரி்கைொ்க 
அளழககும் உரிளம பிரதமருககு உணடு. �குதி 
ந�ர உறுப்பினர்்கைொ்க முனனணி 
�ல்்களலக்கழ்கங்கள் மற்றும் ஆரொயச்சி 
நிறுவனங்களைச் நெர்ந்தவர்்கள் �குதி  
ந�ர உறுப்பினர்்கைொ்க நியமிக்கப்�டுவர். 
அலுவல் ெொரொ உறுப்பினர்்கைொ்க மத்திய 
அளமச்ெரளவயிலிருந்து �ொனகு மத்திய 
அளமச்ெர்்கள் நியமிக்கப்�டுவர். ஒரு 
தளலளம பெயல் அதி்கொரிளயயும் நிதி 
ஆநயொக ப்கொணடிருககும். 

திட்ட ஆலணயத்திருககு �திலோக நிதி ஆநயோக பகோண்டு வரப்�ட்டதன் கோரணஙகள்:

1.  ஐந்தொணடுத் திட்டங்களை உருவொககி அதன ப�ொருைொதொர இலககு்களை எடடும் வள்கயில் 
ஆதொரங்களை திட்ட ஒதுககீடு பெயததற்கு மொ்றொ்க, மொறும் இந்தியொவுக்கொன நதசிய நிறுவனம் 
என்ற புதிய அளமப்பு ஒரு சிந்தளனக குழுவொ்கச் பெயல்�டும்.

2.  நிதி ஆநயொக அளமப்பு இந்தியொவில் 28 மொநிலங்கள் மற்றும் 9 ஒனறிய �குதி்களில் 
தளலவர்்களை உள்ை்டககியது. அதன முழு ந�ர நிர்வொகி்கைொன துளணத் தளலவர், தளலளம 
நிர்வொ்க அதி்கொரி மற்றும் நிபுணர்்கள் நிதி ஆநயொக தளலவர் பிரதமருககு ந�ரடியொ்க �தில் 
பெொல்வர். இது திட்ட ஆளணய �ள்டமுள்றககு மொறு�ொ்டொனதொகும்.

3.  திட்டமி்டல் பதொ்டர்�ொன முககிய நவறு�ொடு எனனபவன்றொல் நிதி ஆநயொக திட்டமி்டலில் 
ப�ரும் ஆர்வம் ்கொடடுமொறு மொநில அரசு்களுககு வொயப்பு்கள் அளிககும். மொ்றொ்க, திட்ட 
ஆளணயத்தின அணுகுமுள்றநயொ அளனத்து மொநிலங்களுககும் ஒநர அைவிளனக 
ப்கொண்டதொ்க இருககும். 

4.  திட்ட ஆளணய �ங்களிப்பு என�து விரிந்த திட்டங்களை உருவொககுவது என்றொலும் அதன தகுதி 
ஆநலொெளன வழஙகுதல் என்ற அைவிநலநய இருந்தது. நிதி ஆநயொக மொநிலங்களின 
நதளவகந்கற்� ஆதொரங்களை ஒதுககீடு பெயயும் அதி்கொரங்களைக ப்கொணடு இருககி்றது.

5.  திட்டமி்டல் ப்கொள்ள்க வகிப்�தில் மொநில அரசு்களுககு அறிய வொயப்பு்கள் அளிப்�தில்ளல. 
இதுநவ திட்ட ஆளணயத்தின அணுகுமுள்றயொ்க இருந்தது. மொநிலங்கள் ந�ரடியொ்க இல்லொமல் 
தங்கள் நதசிய வைர்ச்சி குழுவின மூலம் மடடுநம தங்கள் ்கருத்துக்களை கூ்ற முடியும். 
நிதி ஆநயொககில் இது பதொ்டரொது. 
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இந்தியொ �னளமத்துவமும் 
மொறு�ொடு்களும் ப்கொண்ட �ொடு என�ளத 
இந்திய அரசு அஙகீ்கரித்துள்ைது. ஒவபவொரு 
மொநிலங்கள் அல்லது ஒனறியப் �குதியின 
இயல்பு நவறு�ொடு ப்கொண்டளவ. மக்களின 
நதளவ்களும் நவறு�ொடு ப்கொண்டளவ. 
ஒவபவொரு �குதியில் புவியியல் 
நிளலளம்களும் ப�ொருைொதொர 
நிளலளம்களும் நவறு�ொடு ப்கொண்டளவ. சில 
மொநிலங்கள் மற்்ற மொநிலங்களைவி்ட அதி்க 
வைர்ச்சி அள்டந்தளவ. எனநவ, 
ஒருஙகிளணந்த சீரொன திட்டத்தின மூலம் 
�ொடடின ஒடடுபமொத்த வைர்ச்சிளய எட்ட 

முடியொது என�ளதயும் �ல்ல �யன்களைக 
ப்கொடுக்கொது என�ளதயும் இந்திய அரசு 
உணர்ந்துள்ைது. இதன அடிப்�ள்டயில் 
ஒவபவொரு மொநிலம் அல்லது மண்டலத்தின 
நதளவ்களை எதிர்ப்கொள்ளும் வள்கயில் 
நிதிஆநயொக அளமக்கப்�ட்டது. ஒரு வைரும் 
�ொடு என்ற நிளலயிலிருந்து எழுச்சிப�ற்்ற 
உல்க �ொடு என்ற நிளலககு இந்தியொ 
மொறியுள்ைது எனறு அளமச்ெரளவ தீர்மொனம் 
பதரிவிககி்றது. ஆனொலும் வறுளம ஒழிப்பு 
என�து இனனமும் மி்கப் ப�ரிய ெவொலொ்க 
நீடிககி்றது. 

�ததிய அம�சசரமையிலிருந்து 
பிர்த�ரகால் நியமிக்ப்்டுகிறகார்.

தலலவர்  
(பிரதமர்)

துல்றத் தலலவர்
(பிரேமரால் நியமிக்்கப்்படுகி்றார்)

தலலலம நிர்வோக அதிகோரி 
(பிரேமரால் நியமிக்்கப்்படுகி்றார்)

உரிய நிறுைனங்ளிலிருந்து 
ர்தர்வு மசயயப்்டுகிறகார்்ள்.

முழு ந�ர 
உறுப்பினர்கள்

�குதி ந�ர உறுப்பினர்கள் 
(அதி்க்படசம் 2)

அலுவல்ெோரோ உறுப்பினர்கள் 
(அதி்க்படசம் 4)

முேலளமச்சர்்கள் மற்றும் ஒன்றிய துளை ஆளுநர்்கள்.

ஆளு�ர் குழு

அம்மண்டல முேலளமச்சர்்கள் மற்றும் துளை நிளல ஆளுநர்்கள்.

மண்்டலக குழு

நிபுைர்்கள், வல்லுநர்்கள், துள்ற வல்லுநர்்கள்

குறிப்பிட்ட துல்றகளின்

நிதிஆநயோக அலமப்பு
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பதொளலந�ொககு ப்கொள்ள்க்களும் 
திட்டங்களும் உருவொக்கப்�டடு அவற்றின 
வைர்ச்சிளய நிதி ஆநயொக ்கண்கொணிககும். 
�ள்டப்�ொற்்றல் ப்கொண்ட வைர்ச்சி்கள் 
உருவொக்கப்�டும். �யனொைர்்கள், 
சிந்தளனயொைர்்கள், ்கல்வி மற்றும் 
ப்கொள்ள்கயொடசி நிறுவனங்கள் ந�ொன்ற 
�ங்கொைர்்களின �ஙந்கற்பு 
ஊக்கப்�டுத்தப்�டும். நதசிய, ெர்வநதெ 
வல்லு�ர்்களைக ப்கொண்ட ெமுதொயத்தின 
மூலமொ்க அறிவும் ஊக்கமும், பதொழில் 
முளனப்பும் ப்கொண்ட ஆதரவு அளமப்பு 
உருவொக்கப்�டும். 

பெயல்�ோடு

திட்ட ஆளணயம் மற்றும் நிதி ஆநயொக 
ஆகியவற்றின பெயல்�ொடு்களை ஒப்பீடு 
பெயது அட்டவளணத் தயொரிக்கவும்.

நிதி ஆநயோககின் ந�ோககஙகள்

முனனுரிளம திட்டங்களை அள்டயொைம் 
்கொண�தில் மொநில அரசு்களையும் மத்திய 
அரசு இளணத்துக ப்கொள்வதன மூலம் 
திட்டமி்டல் பெயல்முள்றயின மொநிலங்களின 
இளணக்கப்�டுகின்றன. திட்டமி்டல் பெயல் 
முள்றயில் மொநிலங்களின �ங்களிக்க 
உள்ைதொல் இது கூடடு்றவு கூட்டொடசி 
அளமப்�ொ்க பெயல்�டும். கிரொமங்கள் 
அைவிலொன �ம்�்கமொனத் திட்டங்களை 
உருவொககி அளவ வைர்ச்சிநயொடு 
ஒருஙகிளணக்கப்�டும். ப�ொருைொதொர 
பெயல்திட்டத்து்டன நதெப்�ொது்கொப்பு 
இளணக்கப்�டுவது உறுதி பெயயப்�டும். 
சுற்றுச்சூழலுககு �ொதிப்பு ஏற்�டுத்தும் 
முள்றந்கடு்களை தடுப்�தற்கு நதளவயொன 
�ள்டமுள்ற்கள் நமற்ப்கொள்ைப்�டும். 
ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியின அளனத்து பிரிவு 
மக்களும் �யனள்டகி்றொர்்கைொ என�து 
்கண்கொணிக்கப்�டும். 

நிறுவன அலமப்பின் நவறு�ோடுகள்

நிதி ஆநயோக திட்ட ஆலணயம்

தலலவர் பிரதமர் பிரதமர்

துலணத் 
தலலவர்

பிரதமரொல் நியமிக்கப்�டுகி்றொர்
துளணத் தளலவர், ந்கபினட அளமச்ெர்  

தகுதி ப்கொண்ட ஒருவர் நியமிக்கப்�டுவொர்.

ஆளு�ர் குழு
முதலளமச்ெர்்களும் மற்றும் 

துளண நிளல ஆளு�ர்்கள்
நதசிய வைர்ச்சிக குழு 

உறுப்பினர் 
பெயலர்

பிரதமரொல் நியமிக்கப்�டும் 
இவர்தளலளம நிர்வொ்க அதி்கொரி 

எனறு அளழக்கப்�டுகி்றொர்.

பெயலர்்கள் அல்லது உறுப்பினர்  
பெயலர்்கள் வழக்கமொன பெயல்  

முள்ற்களின கீழ் நியமிக்கப்�டுகி்றொர்்கள்.

�குதிந�ர 
உறுப்பினர்கள்

நதளவளயப் ப�ொறுத்து 
அவவப்ந�ொது �குதி ந�ர 

உறுப்பினர்்கள் நியமிக்கப்�டுவர்

திட்ட ஆளணயத்தில் �குதிந�ர 
உறுப்பினர்்களை நியமனம் பெயவதற்்கொன 

�குதி வழங்கப்�்டவில்ளல. 

முழு ந�ர 
உறுப்பினர்கள்

திட்ட ஆளணயத்ளத வி்ட 
குள்றவொன எணணிகள்கயில் 

முழுந�ர உறுப்பினர்்கள் 
எணணிகள்கயில் இருககும்.

்கள்டசி திட்ட ஆளணயத்தில் எடடு முழு 
ந�ர உறுப்பினர்்கள் இருந்தனர்.
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வைர்ச்சித் திட்டங்களைத் துரிதப்�டுத்தும் 
வணணம் பிரிவு்கள் மற்றும் துள்ற்கள் 
இள்டயிலொன பிரச்ெளன்களுககு தீர்வு 
்கொண�தற்்கொன தைத்திளனயும் வழஙகுகி்றது. 
நீடித்த மற்றும் ெமத்துவமொன வைர்ச்சிளய 
அள்டவதற்்கொன சி்றந்த �ள்டமுள்ற்களை 
உருவொககுவதிலும் �ல்ல ஆடசி நிர்வொ்கத்ளத 
உருவொககுவதிலும் ஆரொயச்சி சி்றப்�ொ்க 
நமற்ப்கொள்வதற்்கொன தி்றன மிக்க வைளமயம் 
ஒனள்றயும் அது �ரொமரிககி்றது. நதளவயொன 
மூலவைங்களை அள்டயொைம் ்கொண உதவும் 
வள்கயில் திட்ட அமலொக்கம் 
வடிவளமக்கப்�டடு ்கண்கொணிக்கப்�டும்.

புதிய திட்டங்களை முனபனடுப்�து 
மற்றும் திட்டங்களை �ள்டமுள்றப் 
�டுத்துவதற்்கொன பதொழில்நுட�ங்களை 
�யன�டுத்திக ப்கொள்ளுதல் மற்றும் 
தகுதி�டுத்தலுககு நிதி ஆநயொக அதி்க அழுத்தம் 
தருகி்றது. நதசிய வைர்ச்சி பெயல்திட்டத்ளத 
விரிவு�டுத்துவதற்கு நதளவயொன இதர 
�்டவடிகள்க்களையும் நமற்ப்கொள்ளும். 

நிதி ஆநயொக பதொ்டங்கப்�ட்ட பினனர் 
முன முயற்சி நமற்ப்கொண்ட சில திட்டங்கள் 
வருமொறு: �திளனந்தொணடு பெயல்திட்டம், 
ஏழு ஆணடு ்கணநணொட்டம், �்கர்பு்ற மொற்்றம் 
மற்றும் மறு உருவொக்கத்திற்்கொன அ்டல் 
திட்டம், டிஜிட்டல் இந்தியொ, அ்டல் புத்தொக்க 
திட்டம் ந�ொன்றளவ. 2018-2022 
்கொலக்கட்டத்திற்்கொன வைம் குன்றொ வைர்ச்சி 
வடிவளமப்பு ஒனறில் நிதி ஆநயொக 
ள்கபயொப்�மிடடுள்ைது. வைம் குன்றொ 
வைர்ச்சி இலககு்களை எடடுவதில் அரசின 
உறுதி�ொடு இதில் பிரதி�லிககி்றது. வறுளம 
ஒழிப்பு மற்றும் �்கர்மயமொக்கம், உ்டல்�லம், 
குடிநீர் மற்றும் ப�ொது சு்கொதொரம், ்கல்வி, 
நவளல உருவொக்கம், �ொலினச் ெமத்துவம், 
இளைஞர் நமம்�ொடு ந�ொன்ற �குதி்கள் 
்கவனத்தில் எடுத்துக ப்கொள்ைப்�டடுள்ைன. 
�ல்நவறு நிளல்களில் நிலவும் ஏற்்றத் 
தொழ்வு்களைக குள்றப்�து மற்றும் ஒரு  
சிலர் ள்க்களில் பெல்வம் குவிவளத  
தடுப்�து ஆகியவற்ள்ற பெயல்�டுத்தககூடிய 

அம்ெங்கள் தற்ந�ொளதய ப�ொருைொதொர 
ப்கொள்ள்க்களிலும் மற்றும் 
பெயல்அளமப்பு்களிலும் ்கொணப்�டுவதில்ளல. 
நமலும், திட்டககுழு ்களலக்கப்�ட்டதொல் தமது 
வருவொய ஆதொரங்கள் �றிக்கப்�டடுள்ைதொ்க 
�ல மொநில அரசு்கள் தங்கள் ்கவளலளய 
பவளிப்�டுத்தியுள்ைனர். இந்த 
�்டவடிகள்கயின ்கொரணமொ்க தமது மக்களுககு 
நதளவயொன பெொந்த திட்டங்களை உருவொககும் 
ஆற்்றலும் பெயல்�டுத்தும் தி்றனும் 
்கடுளமயொ்க �ொதிக்கப்�டடுள்ைதொ்க 
அம்மொநில அரசு்கள் பதரிவித்துள்ைன. 
8.3 இந்தியோவில் நிலச் சீர்திருத்தஙகள் 

அறிமுகம்

நிலம் ஒரு முககிய 
பெல்வமொ்க எப்ந�ொதும் 
்கருதப்�டுகி்றது. அரிசி, 
ந்கொதுளம ந�ொன்ற 
நவைொண ப�ொருள்்களை 
உற்�த்தி பெயவதன மூலம் 
பெல்வம் ஈடடித் 

தருவநதொடு பதொழிலொைர்்கள் மற்றும் 
குத்தள்க விவெொயி்கள் ஆகிநயொளர அதி்கொரம் 
பெயவதற்்கொன ்கருவியொ்கவும் நிலம் 
�யன�டுத்தப்�டடு வந்தது. இதளன 
்கடடுப்�டுத்தும் விதமொ்க ்கொலனிய 
ஆடசியினந�ொநத நிரந்தர குடியிருப்புச் ெட்டம், 
நில ஒழுஙகுமுள்ற ெட்டம் ந�ொன்றளவ்கள் 
அனள்றய பிரிடடிஷ் ஆடசியொைரொல் 
ப்கொணடுவரப்�ட்ட ந�ொதிலும் நில 
உ்டளமயொைர்ககும், குத்தள்க 
விவெொயி்களுககும் இள்டநயயொன 
நமொதல்்கள் பதொ்டர்ந்தவொநர இருந்தன. 
விடுதளலககுப் பினனரும் கூ்ட இந்த 
நமொதல்்கள் பதொ்டர்ந்தன. விடுதளல 
இந்தியொவில் இது ஒரு சிக்கலொன 
பிரச்ெளனயொ்க எழுந்தளத பதொ்டர்ந்து நில 
உ்டளமயொைர்்கள், குத்தள்க விவெொயி்கள், 
விவெொயத் பதொழிலொைர்்கள், உழவர்்கள் 
ஆகிநயொர்்களுக்கொன நமொதல்்களைத் 
தவிர்த்து ஒரு உ்டன�ொடு ப்கொணடு 
வருவதற்்கொன தீவிரமொன முயற்சி்கள் 
விடுதளல இந்தியொவில் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டன. 

விநனோ�ோ �ோநவ
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பஜகன்�ோதன் மறறும் கிருஷ்ணம்மோள்

�ொடு விடுதளல அள்டந்த ந�ொது, நிலம் 
ஒரு சில ள்க்களில் மடடும் குவிந்து இருந்தது. 
இதுநவ, நிலமற்்ற விவெொயி்கள் மற்றும் 
பதொழிலொைர்்கள் சுரண்டப்�டுவதற்கு விடடுச் 
பென்றது. இதனொல் கிரொமப்பு்ற வொழ்கள்கயில் 
ெமூ்க-ப�ொருைொதொர ெமத்துவமினளம 
அதி்கரித்தது. இந்தியொ விடுதளல அள்டந்த 
தருணத்தில் �ொடடில் �ல இ்டங்களில் 
(பதலங்கொனொ, திருவிதொஙகூர், ஒருஙகிளணந்த 
தஞளெ மொவட்டங்கள்) விவெொயப் 
ந�ொரட்டங்கள் பவடித்தன. இத்தருணத்தில் 
நில உ்டளமயொைர்்கள் தங்களி்டம் அதி்கமொ்க 
உள்ை உ�ரி நிலங்களை தொனமொ்க வழஙகும் 
பூமிதொன இயக்கத்திளன விநனொ�ொ �ொநவ 
பதொ்டஙகினொர். அரசும் நதளவயொன 
ெட்டங்களை இயற்றியது. 

இவவொறு ப�்றப்�ட்ட உ�ரி நிலங்கள் 
நிலமற்்ற ஏளழக்களுககு வழங்கப்�ட்டன. 
ஏளழ விவெொயி்களுககு உதவும் வள்கயில் 
ெர்நவொதயொ இயக்கம் கூடடு்றவு ெங்கங்களை 
அளமத்து வலுப்�டுத்தின. தமிழ்�ொடடில் 
கிரொமப்பு்ற மக்கள் மத்தியில் பூமிதொன 
இயக்கமும் ெர்நவொதயொ இயக்கமும் 
வலுப்ப�்ற பஜ்கன�ொதன, கிருஷ்ணம்மொள் 
தம்�தியர் அரும்�ொடுப்�ட்டனர். நிலம் ெமமொ்க 
பிரித்து வழங்கப்�்ட நவணடும் என�துதொன 
சுதந்திர இந்தியொவில் ்கவனம் ப�ற்்ற முதல் 
பிரச்ெளனயொ்க அளமந்தது. 1950-60-்களில் 
நில உச்ெவரம்பிற்்கொன ெட்டங்கள் �ல்நவறு 
மொநிலங்களில் இயற்்றப்�ட்டன. மத்திய 
அரசும் தீவிர முயற்சி்களில் ஈடு�ட்டது. 

நிலச்சீர்திருத்தங்கள் ப�ொருத்தவளர 
�ொனகு பிரிவு்கைொ்க வள்கப்�டுத்தப்�்ட 
முடியும்.

முதல் பிரிவு குத்தள்க விவெொய முள்ற 
பதொ்டர்�ொன ெட்டங்களை இயற்றுவதொகும். 
இச்ெட்டங்கள் மூலமொ்க குத்தள்க விவெொய 
ஒப்�ந்தங்கள் முள்றப்�டுத்தப்�ட்டன. ஒப்�ந்த 
விதிமுள்ற்களை வளரயள்ற�டுத்துவது 
விளைச்ெலில் உரிய �ஙகிளன 
உறுதிப்�டுத்தலின குத்தள்க ரத்து மற்றும் 
மொற்்றம் ந�ொன்ற �்டவடிகள்க்களை 
தள்டவிதிப்�து ந�ொன்ற குத்தள்க ெட்ட 
சீர்திருத்தங்கள் ப்கொணடுவரப்�ட்டன.

இரண்டொவது, இள்டத்தர்கர்்களை 
தள்டபெயயும் நிலச்சீர்திருத்த ெட்டங்கள் 
ஆகும். ்கொலனி ஆடசியில் ஜமீனதொர்்களின கீழ் 
�ணியொற்றிய இந்த இள்டத்தர்கர்்கள் குத்தள்க 
வொரம் வசூலிககும்ந�ொது அரசுககு அளிக்க 
நவணடியளதவி்ட மி்க அதி்கமொன �ஙகிளன 
எடுத்துக ப்கொணடு உ�ரிளய தமக்கொ்க ளவத்து 
ப்கொண்டனர். இந்த இள்டத்தர்கர்முள்ற 
ப�ரும்�ொலும் அளனத்து மொநிலங்களிலும் 
1958-ககு முனனதொ்கநவ தள்ட 
பெயயப்�டடுவிட்டது. 

மூன்றொவது, நிலச்சீர்திருத்த ெட்டங்கள் 
ஒருவர் எவவைவு நிலத்ளத உரிளமயொ்க 
ளவத்துக ப்கொள்ைலொம் என�ளத வளரயள்ற 
பெயவதொகும். இதனமூலம் உ�ரி நிலங்கள் 
எடுத்துக ப்கொள்ைப்�டடு நிலமற்்ற 
ஏளழ்களுககு மறு�ஙகீடு பெயயப்�ட்டது.

�ொன்கொவது, பிரிவு நிலச்சீர்திருத்தச் 
ெட்டங்கள் �ொம் மொறு�ட்ட நிலங்களை 
ளவத்திருப்�து பதொ்டர்�ொனதொகும். 
இவவொ்றொன நிலச்சீர்திருத்தச் ெட்டங்கள் 
நவைொணளமயில் அதி்க விளைச்ெல் 
ப�றுவளதயும் வறுளம குள்றப்ள�யும் 
ந�ொக்கமொ்க ப்கொண்டளவயொகும். 

விடுதலலககு பி்றகோன நிலச் சீர்திருத்தஙகள்

இந்திய நவைொணளமத் துள்றயில் 
்கொணப்�ட்ட தனிப்�ட்ட அம்ெங்கள் 
எனனபவனில் ப�ொருைொதொர வைர்ச்சிளய 
ப்கொணடுவருவது்டன ெமூ்க நீதிளய 
வழங்கப்�்ட நவணடும் என�தொகும். 
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இளதபயொடடிநய விடுதளலககு பி்றகு 
ஒருஙகிளணந்த நிலச்சீர்திருத்தங்கள் 
ப்கொணடு வரப்�ட்டன. இதற்கு முனனர் 
நிலவிய நிலத்த்கரொறு்கள் நமொதல்்கள் 
ஆகியவற்ள்ற ்கணககில் ப்கொணடு இந்த 
சீர்திருத்தங்கள் ப்கொணடுவரப்�ட்டன.

நிலச் சீர்திருத்தஙகளின் ந�ோககஙகலள 
சுருககமோக கீழ்ககண்்டவோறு கூ்றலோம்.

  ஜமீனதொரி முள்ற ஒழிப்பு, இள்டத்தர்கர் 
முள்ற ஒழிப்பு

  நில உச்ெ வரம்பு ப்கொணடுவருதல்

  குத்தள்க விவெொயி்கள், உழவர்்கள், 
விவெொய பதொழிலொைர்்கள் �ொது்கொப்பு

  விவெொய ெமுதொயங்கள் இள்டநய 
கூடடு்றவு

அ) இல்டத்தரகர் முல்ற ஒழிப்பு

நிலச்சீர்திருத்தச் ெட்டங்களின 
முதனளம ந�ொக்கங்களில் ஒனறு நவைொண 
விளைச்ெளலப் �கிர்வதில் ்கொணப்�ட்ட 
முரண�ொடு்களுககு ்கொரணமொன 
இள்டத்தர்கர்்கள் எனப்�டும் ஜமீனதொரர்்கள், 
ஜொகிர்தொர்்கள் ந�ொனந்றொளர அ்கற்றுவதொகும். 
இதன மூலம் உழு�வனகந்க நிலம் பெொந்தம் 
எனனும் முள்ற ப்கொணடுவரப்�ட்டது. 

ஜமீனதொரர்முள்ற ஒழிப்பு மற்்ற 
மொநிலங்களைவி்ட உத்திரப்பிரநதெம், 
மத்தியப்பிரநதெம் ந�ொன்ற மொநிலங்களில் 
தற்்கொலி்கமொ்கவொவது அமல்�டுத்துவது 
எளிதொ்க அளமந்தது. அஙகு 
�த்திரப்�திவு்கள்முள்ற மற்றும் நிர்வொ்க 
இயந்திரம் ஏற்்கனநவ இருந்தது ்கொரணமொகும். 

ஆ) நில உச்ெ வரம்பு

நில உ்டளம மற்றும் �யன�ொடடில் 
ெமத்துவத்ளத எடடும் வள்கயில் நில 
உ்டளமககு உச்ெவரம்பு விதிககும் உச்ெவரம்பு 
ெட்டங்கள் அளனத்து மொநிலங்களிலும் 
ப்கொணடு வரப்�ட்டன. இதனமூலம் 
எதிர்்கொலத்தில் நிலம் பிரிக்கப்�டுவதும் 
தவிர்க்கப்�ட்டது. இருந்தந�ொதும், அைவு்கள் 
நிர்ணயிப்�து, உ்டளம மொற்்றங்கள், 
விதிவிலககு்கள் ஆகியன குறித்த ெட்டங்கள் 
மொநிலத்திற்கு மொநிலம் நவறு�ட்டன. அெொம், 
ஜம்மு ்கொஷ்மீர், நமற்கு வங்கொைம் ஆகிய 
மொநிலங்களில் நிலஉச்ெவரம்பு முள்றநய 
50ஏக்கர், 22.75 ஏக்கர், 25ஏக்கர் என ஒநர சீரொ்க 
அளமந்தது. ஆனொலும் மொநிலங்களுககுள் 
நிலவிய இந்த நவறு�ொடு்கள் ்கொரணமொ்க இது 
ஒரு அரசியல் பிரச்ெளனயொ்க மொறியது. 
இதனொல் இந்த நிலஉச்ெவரம்பு ெட்டங்கள் 
முள்றயொ்க அமல்�டுத்த இயலவில்ளல.

தஞலெ �ண்லணயோள் �ோதுகோப்புச் ெட்டம், 1952

�ொடு விடுதளலயள்டந்தந�ொது அனள்றய ஒருஙகிளணந்த தஞளெ �குதியில் நில 
உ்டளமத்துவ �ணளணயடிளம நிலவியதொல் �ொதிக்கப்�ட்ட சிறு குத்தள்க விவெொயி்கள் விவெொயத் 
பதொழிலொைர்்களைப் �ொது்கொக்க �ணளணயொள் �ொது்கொப்பு ெட்டம், 1952 நிள்றநவற்்றப்�டடு 
�ொது்கொப்பு வழங்கப்�ட்டது. இச்ெட்டம் ்கொலத்தின நதளவகந்கற்� தமிழ்கம் முழுவதும் 
விரிவு�டுத்தப்�ட்டது. இதன மூலம் சிறு குத்தள்க விவெொயி்கள் தங்கள் விளைச்ெலில் நியொயமொன 
�ஙகிளனப் ப�றுகி்றொர். இநதந�ொல நில உச்ெவரம்புச் ெட்டம், 1961 நிள்றநவற்்றப்�டடு 
அவவப்ந�ொது ்கொலத்தின நதளவகந்கற்� விரிவு�டுத்தப்�டடுள்ைது. இதன மூலம் 
அனுமதிக்கப்�ட்ட அைவுககு அதி்கமொ்க நிலம் ளவத்திருப்�வர்்களி்டம் இருந்து நிலம் ப�்றப்�டடு 
நிலமற்்ற விவெொயி்களுககு வழங்கப்�ட்டது.

இ) குத்தலக வோரம் ஒழுஙகு�டுத்துதல்

விவெொய குத்தள்க மற்றும் பதொழிலொைர் 
பதொ்டர்�ொன அம்ெங்களை சீர்�டுத்தவும், 
ப�றிமுள்றப்�டுத்தவும் மூன்றொவது முயற்சி 

நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டது. ்கடுளமயொன குத்தள்க 
நி�ந்தளன்கள் ்கொரணமொ்கவும் குள்றவொன 
கூலி ்கொரணமொ்கவும் நவைொணளம பதொழிலில் 
்கொணப்�ட்ட ஏற்்றத் தொழ்வு்கள் குறித்து 
நவைொணளம பதொழிலில் நிலவிய சுரண்டளல 
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தடுககும் ந�ொக்கத்து்டன ்கொஙகிரசு அரசு 
மத்திய-மொநில அரசு்களில் விவெொயக 
ப்கொள்ள்க ப்கொணடுவந்தது. விவெொய 
பிரிவினர் அளனவருககும் வொயப்பு்கள் 
வழஙகும் ந�ொககில் ப்கொணடுவரப்�ட்ட 
இச்ெட்டங்களுக்கொன வழி்கொடடு 
ப�றிமுள்ற்கள் திட்ட ஆளணயத்தொல் 
�ரிந்துளரக்கப்�டடு அமல்�டுத்தப்�ட்டன. 
அவற்றுள் குத்தள்க வொர விதிமுள்ற்கள், 
குத்தள்க வொர �ொது்கொப்பு, குத்தள்கத்தொரர்்களின 
நில உரிளம �ொது்கொப்பு ஆகியன முககிய 
அம்ெங்கைொகும். 

ஈ) கூடடு்றவு விவெோயம் 

�ொன்கொவது முயற்சியொ்க, விவெொய 
நிலங்களை குத்தள்கககு எடுத்து அளனவரும் 
இளணந்து �யிரிடடு குத்தள்க வொரம் மற்றும் 

பெலவீனங்கள் ந�ொ்க விளைச்ெலில் 
கிள்டப்�ளத ெமமொ்கப் �கிர்ந்து ப்கொள்ளும் 
கூடடு்றவு விவெொயமுள்ற ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது. 1960-்களின இறுதிவளர 1.88 
இலடெம் உறுப்பினர்்களு்டன 7,294 கூடடு்றவு 
விவெொய ெங்கங்கள் இயஙகின. இவற்றின கீழ் 
3.93 இலடெம் பஹக்டர் �யிரி்டப்�ட்டது. 
இருந்தந�ொதும், இவற்றின ப�ரும்�ொலொன 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் பெயலிழந்துவிட்டன. 
சில ெங்கங்கள் மடடும் அரசு மொனியத்ளத 
ப�றுவதற்்கொ்க ப�யரைவில் இயஙகுகின்றன. 
அதுவும் �ளழய முள்றயில் விவெொயம் 
பெயகின்றனர். இதில் நிலங்களில் கூடடு 
�்டவடிகள்கநயொ வைங்கள் திரடசிநயொ 
இருப்�தில்ளல. �ல மொநிலங்களில் 
நிலச்சீர்திருத்தங்கள் நீர்த்துப்ந�ொவதற்கு 
இளவ வழிவகுத்தன.

இந்திய கூடடு்றவுச் ெட்டம் 1904

இந்திய கூடடு்றவுச் ெட்டம் 1904 இல் இயற்்றப்�ட்டதன அடிப்�ள்டயில் அனள்றய பெனளன 
மொ்கொண கூடடு்றவுச் ெட்டம் 1932ஆம் ஆணடு இயற்்றப்�ட்டது. விடுதளல ப�ற்்றபின இச்ெட்டம் 
்கொலப்ந�ொககில் நமலும் �லப்�டுத்தப்�ட்டது. கூடடு்றவு வஙகி்கள், நிலவை வஙகி்கள், கூடடு்றவு 
ெங்கங்கள் என மூனறு வழி்களில் கூடடு்றவு அளமப்பு்கள் இயஙகுகின்றன. நவைொண பதொழில்்கள் 
மடடுமல்லொமல் ள்கத்தறி ப�ெவு, �டடு ப�ெவு, மண�ொண்டம் பெயதல் ந�ொன்ற �ல ள்கவிளனத் 
பதொழில்்களுககும் கூடடு்றவு அளமப்பு்கள் இயஙகுகின்றன. இவவொறு தமிழ்�ொடடில்  
10,000 -ககும் அதி்கமொன கூடடு்றவு அளமப்பு்கள் இயஙகுகின்றன. 

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அனு�வம்

“வருவொயில் பதொ்டர்ந்து உயர் வைர்ச்சி விகிதத்ளத எடடியதனமூலம் அணளம ்கொலமொ்க 
இந்தியொவின தனி��ர் வருமொனம் அதி்கரித்து வந்தந�ொதும் இந்தியொளவ ந�ொன்ற வருவொயுள்டய 
பி்ற �ொடு்களு்டன ஒப்பிடுள்கயில் அதன மனித நமம்�ொடடு தர நிர்ணயங்களில் இனனமும் 
பினதஙகிநய உள்ைது. இதற்கு சி்றந்த உதொரணம் அணள்ட �ொ்டொன வங்கநதெமொகும். அந்�ொடடில் 
தனி��ர் வருமொனம் இந்தியொளவவி்ட குள்றவொ்க உள்ைந�ொதும் மனித நமம்�ொடடு தரங்களில் 
�ல துள்ற்களில் வங்கநதெத்தில் சி்றப்�ொ்க ்கொணப்�டுகி்றது. இந்த வள்கயில் இந்தியொவிற்குள் 
தமிழ்�ொடு மொநிலம் ஒப்பீடடு அைவில் மி்க சி்றப்�ொ்க பெயல்�டடுள்ைது. 

“வருவொயில் பதொ்டர்ந்து உயர் வைர்ச்சி விகிதத்ளத எடடியதனமூலம் அணளம ்கொலமொ்க 
இந்தியொவின தனி��ர் வருமொனம் அதி்கரித்து வந்தந�ொதும் இந்தியொளவ ந�ொன்ற வருவொயுள்டய 
பி்ற �ொடு்களு்டன ஒப்பிடுள்கயில் அதன மனித நமம்�ொடடு தர நிர்ணயங்களில் இனனமும் 
பினதஙகிநய உள்ைது. இதற்கு சி்றந்த உதொரணம் அணள்ட �ொ்டொன வங்கநதெமொகும். அந்�ொடடில் 
தனி��ர் வருமொனம் இந்தியொளவவி்ட குள்றவொ்க உள்ைந�ொதும் மனித நமம்�ொடடு தரங்களில்
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�ல துள்ற்களில் வங்கநதெத்தில் சி்றப்�ொ்க ்கொணப்�டுகி்றது. இந்த வள்கயில் இந்தியொவிற்குள் 
தமிழ்�ொடு மொநிலம் ஒப்பீடடு அைவில் மி்க சி்றப்�ொ்க பெயல்�டடுள்ைது. 

மற்்ற மொநிலங்களைவி்ட வைர்ச்சி விகிதத்தில் உயர்ந்து ்கொணப்�டுவதுந�ொல மனித 
வைர்ச்சியிலும் உயர் எல்ளல்களைத் பதொடடுள்ைது. உணளமயில் பதற்கு ஆசியொ �ொடு்களிநலநய 
சு்கொதொரம் மற்றும் ்கல்வி வழஙகுவதில் தமிழ்�ொடு மொநிலமும் ந்கரைொ மொநிலமும் மி்க உயர்ந்த 
நிளலயில் ்கொணப்�டுகின்றன. 

1980 வளர �ொடடின பி்ற �குதி்களைக ்கொடடிலும் தமிழ்�ொடடில்தொன வறுளமயில் வொடுநவொர் 
விகிதம் பதொ்டர்ந்து அதி்கமொ்கநவ ்கொணப்�டடு வருகின்றது.  
1990-்களுககு பினனநர, வறுளம பதொ்டர்ந்து குள்றந்து வந்தளதயும் தனி��ர் வருமொனம் 
உயர்ந்ளதயும் �ொம் ்கணந்டொம். பென மற்றும் டிபரஸ (2013) சுடடிக ்கொடடுவளதப்ந�ொல ெமூ்க 
முரண்களுக்கொன மூலநவர்்களை நதடிய ப�ொதுமக்கள் எழுச்சி, ப�ொதுபவளி்களில் ெொதிய 
�டிநிளல்களில் நமலொதிக்கம் நிலவுவளத எதிர்ந்து ந்கள்வி்கள் எழுப்பி ப�ொதுபவளிளய 
மக்கைொடசிப்�டுத்தியது ஆகியவற்றின ்கொரணமொ்கநவ �ள்ளிக குழந்ளத்களுக்கொன மதிய உணவு 
திட்டம் ந�ொன்ற ெமூ்க உள்்கட்டளமப்பு்களில் அரசு முதலீடு்கள் பெயதது; இந்த முனநனற்்றத்திற்கு 
இதுநவ முககிய ்கொரணமொகும்.

நமலும், ெமூ்க �லத்திட்டங்களில் அரசு முதலீடு்கள் 
பெயவதொல் உற்�த்திளய அதி்கரிப்�தற்்கொன முதலீடு்கள் 
மள்டமொற்்றம் பெயயப்�டடு வைர்ச்சி தடுக்கப்�டுகி்றது 
எனறு ப�ொதுவொ்க கூ்றப்�டுகி்றது. ஆனொல், ெமூ்க 
�லத்திட்டங்களில் முதலீடு பெயவதொல் வைர்ச்சி 
தடுக்கப்�்டொது; மொ்றொ்க, வைர்ச்சி வீதம் அதி்கரிககும் 
என�தற்்கொன உதொரணமொ்க தமிழ்�ொடு அனு�வம் 
விைஙகுகி்றது. உணளமயில் கூடடுச் பெயல்�ொடு்கள் 
மக்கைொடசிப்�டுத்தககூடிய இத்தள்கய ெமூ்க 
�லத்திட்டங்கள் வைர்ச்சி விகிதம் அதி்கரிப்�தற்்கொன 
தூணடுதலொ்க அளமகி்றது. முககியமொ்க வைர்ச்சி 
நமம்�ொடடின ்கொரணமொ்க அரெொல் எதிர்்கொலத்திற்கு 
நதளவயொன மூலவைங்களை திரடடிக ப்கொள்வதும் 
அனுமதிக்கப்�டுகி்றது.”

ஆதோரம்: தமிழ்�ொடு மனித வைர்ச்சி அறிகள்க, மொநிலத் 
திட்ட ஆளணயம் 2017.

கூடடு்றவு விவெோயம் 

�ொன்கொவது முயற்சியொ்க, விவெொய 
நிலங்களை குத்தள்கககு எடுத்து அளனவரும் 

பெயல்�ோடு

தமிழ்�ொடடில் 1960 முதல் 
ப்கொணடுவரப்�ட்ட நில உச்ெவரம்பு 
ெட்டங்கள் குறித்து ஆசிரியர்்கள் 
வழி்கொடடுதலின கீழ் விவொதிக்கவும். 

இளணந்து �யிரிடடு குத்தள்க வொரம் மற்றும் 
பெலவீனங்கள் ந�ொ்க விளைச்ெலில் 
கிள்டப்�ளத ெமமொ்கப் �கிர்ந்து ப்கொள்ளும் 
கூடடு்றவு விவெொயமுள்ற ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது. 1960-்களின இறுதிவளர 1.88 
இலடெம் உறுப்பினர்்களு்டன 7,294 கூடடு்றவு 
விவெொய ெங்கங்கள் இயஙகின. இவற்றின கீழ் 
3.93 இலடெம் பஹக்டர் நிலங்களில் 
�யிரி்டப்�ட்டன. இருந்தந�ொதும், இவற்றின 
ப�ரும்�ொலொன கூடடு்றவு ெங்கங்கள் 
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பெயலிழந்துவிட்டன. சில ெங்கங்கள் மடடும் 
அரசு மொனியத்ளத ப�றுவதற்்கொ்க ப�யரைவில் 
இயஙகுகின்றன. அதுவும் �ளழய முள்றயில் 
விவெொயம் பெயகின்றனர். இதில் நிலங்களில் 
கூடடு �்டவடிகள்கநயொ வைங்கள் திரடசிநயொ 
இருப்�தில்ளல. �ல மொநிலங்களில் 
நிலச்சீர்திருத்தங்கள் நீர்த்துப்ந�ொவதற்கு 
இளவ வழிவகுத்தன.

நிலச்ெட்டம்: நீஙகள் அறிந்து பகோள்ள 
நவண்டிய ஆறு அம்ெஙகள் (2013)

உள்்கட்டளமப்பு உள்ளிட்ட அரசு மற்றும் 
தனியொர் திட்டங்களுககு நிலம் 
நதளவப்�டும்ந�ொது அந்நிலங்களை 
ளவத்திருப்ந�ொரி்டமிருந்து ள்கய்கப் 
�டுத்துவதற்கு்கொ்க மத்திய அரசு ெட்டங்களில் 
திருத்தம் (2013) ப்கொணடு வந்தது. இது 
நிலச்ெட்டம் என அளழக்கப்�டுகி்றது. 

1.  நிலம் ள்கய்கப்�டுத்தும்ந�ொது 
பவளிப்�ள்டதனளம, நியொயமொன இழப்பீடு 
ப�றும் உரிளம மற்றும் மறுககுடியிருப்பு 
(திருத்தம்) ெட்டம் 2015. இது 2013 ெட்டத்தில் 
நமற்ப்கொள்ைப்�ட்ட திருத்தமொகும் (LARR 
Act, 2013).

2.  இச்ெட்டம் நிலப்�யன�ொடடில் ஐந்து 
வள்களம்களை உருவொககியது. 1. �ொது்கொப்பு, 
2. ஊர்க உள்்கட்டளமப்பு, 3. எளிய மக்கள் 
வீடடு வெதித் திட்டங்கள் (affordable housing),  
4. பதொழிற்ெொளலத் பதொகுப்பு, 5. அரசு, 
தனியொர் �ஙந்கற்பு்டனொன உள்்கட்டளமப்புத் 
திட்டங்கள் (Public Private Partnership) மத்திய 
அரசு நிலங்களில்.

3.  இந்த ஐந்து வள்களம பிரிவு்களும் 2013 
ெட்டத்திலிருந்து விலககு (LARR Act, 2013) 
அளிக்கப்�ட்டன. அதொவது, 2013 
ெட்டத்தின�டி தனியொர் நிலங்களுககு நிலம் 
ள்கய்கப்�டுத்த அந்நிலத்தின 
உரிளமயொைர்்களில் 80 விழுக்கொடு 
உரிளமயொைர்்களின ஒப்புதல் ப�றுவது, 
அரசு தனியொர் �ங்களிப்புத் திட்டங்களில் 70 
விழுக்கொடு நில உரிளமயொர்்களின ஒப்புதல் 
(Public Private Partnership) ப�றுவது 

்கட்டொயமொக்கப்�டடிருந்தது. முனகூறிய 
ஐந்து பிரிவு்களுககும் இந்த நி�ந்தளன 
விலக்கப்�டுகி்றது.

4.  �ல்ந�ொ்க நிலங்களை ள்கய்கப்�டுத்துவதற்கு 
நிலச்ெட்டம் 2013 விதித்திருந்த 
நி�ந்தளன்களிலிருந்து முனகூறிய ஐந்து 
பிரிவு்களுககு இச்ெட்டம் விலககு 
அளிப்�து்டன இத்திட்டங்கைொல் ஏற்�டும் 
ெமூ்கப் �ொதிப்பு்களை மதிப்பிடுவதற்்கொன 
ெமூ்க �ொது்கொப்பு மதிப்பீட்டொயவு பெயயப்�்ட 
நவணடும் என்ற நி�ந்தளன்களிலிருந்தும் 
விலககு அளிக்கப்�டுகி்றது (LARR Act, 2013). 

5.  நதசிய ப�டுஞெொளல்கள் ெட்டம், இரயில்நவ 
ெட்டம் ந�ொன்ற இதர ெட்டங்களின கீழ் 
இழப்பீடு, புனர்வொழ்வு, மறுககுடியிருப்பு 
வழஙகுவது பதொ்டர்�ொன பிரிவு்களும் 
இச்ெட்டத்தின கீழ் ப்கொணடுவரப்�ட்டன 
(LARR Act).

6.  நிலச்ெட்டம் 2013இன கீழ் 
குறிப்பிடடுள்ைப்�டி தனியொர் 
நிறுவனங்களுக்கொன நில ள்கய்கப்�டுத்தல் 
பிரிவில் (LARR Act, 2013) மொற்்றங்கள் 
ஏற்�டுத்தியது. இதன�டி ‘தனியொர் பிரிவின 
கீழ் ்கம்ப�னி்கள், குழும நிறுவனங்கள் 
இலொ� ந�ொக்கற்்ற அளமப்பு்கள் 
ஆகியனவற்ள்றயும் நெர்க்க முடியும்.

8.4  �சுலமப் புரடசியும் பவண்லமப் 
புரடசியும்

�சுலமப் புரடசி

அறிமுகம்

இந்தியொவின ப�ொருைொதொரச் 
பெயல்�ொடு்களில் நவைொணளமத் பதொழில்தொன 
மி்கவும் அ்டர்த்தியொ்கச் பெயல்�டும் பதொழிலொ்க 
உள்ைது. �ொடடின பமொத்த உள்�ொடடு 

பெயல்�ோடு

தமிழ்�ொடு அரசு நிலச்சீர்திருத்தங்களில் 
நிலம் �கிர்ந்தளிக்கப்�ட்டது குறித்து 
அறியும்�டி மொணொக்கர்்களி்டம் கூ்றவும்.
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உற்�த்தியில் நவைொணளமயின �ஙகு 12-15% 
ஆகும். அதி்கரித்துவரும் மக்கள் பதொள்கப் 
ப�ருக்கத்தொல் அதி்கரித்துவரும் உணவு 
தொனியங்களின நதளவளயத் பதொ்டர்ந்து 
நிள்றவு பெயவதற்்கொ்க மடடுமல்லொமல் 
மி்கப்ப�ரும் எணணிகள்கயில் நவளல 
வொயப்பு்களை உருவொககும் பதொழிலொ்கவும், 
உணவுப் ப�ொருள்்கள் உற்�த்தியின மூலமொ்க 
நவைொண பதொழில்்கள் ப�ரு்கவும், ஏற்றுமதி 
மூலம் அனனிய பெலவொணி ஈட்டவும் ப�ரும் 
�ங்களிப்பு ஆற்றுகி்றது. நவைொணளம என�து 
பவறும் உணவு தொனிய விளைச்ெளல மடடும் 
குறிக்கவில்ளல; மொ்றொ்க, பதனளன வைர்ப்பு, 
நதொட்டங்கள், முந்திரி, ்கொபி, நதயிளல, மிைகு, 
்கொய்கனி்கள் என �ணப் �யிர்்கள் வைர்ப்ள�யும் 
உள்ை்டககியது ஆகும்.

இந்தியொ விடுதளல அள்டந்தளதத் 
பதொ்டர்ந்து அதி்கரித்துவரும் மக்கள் 
பதொள்கககு ஏற்� இந்திய நவைொண துள்றளய 
வைர்ப்�தன அவசியம் குறித்து உணரப்�ட்டது. 
இருந்தந�ொதும் இதுவளர 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�ட்ட 1 முதல் 12 
ஐந்தொணடுத் திட்டங்களிலும் நவைொண 
துள்றககு அளிக்கப்�ட்ட முககியத்துவம் 
நவறு�ொ்டொனளவ ஆகும். ஏபனனில், 
விடுதளலளயத் பதொ்டர்ந்த பதொ்டக்க 
ஆணடு்களில் புதிய பதொழில்்கள் பதொ்டங்கவும் 
பதொழிற்துள்றளயப் �லப்�டுத்தவும் 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�ட்டது. விடுதளலளய 
அடுத்த 10 ஆணடு்களில் மக்கள் பதொள்க 
ஆணடுககு 2.5% அதி்கரித்து வந்தது. இதனொல் 
�ொரம்�ரிய முள்ற விவெொயம் மூலம் உணவுப் 
ப�ொருள்்கள் நதளவளய ஈடு்கட்ட முடிந்தது. 
ஆனொல், 1960-்களில் மக்கள் பதொள்கப் 
ப�ருக்கத்துககு ஏற்� உணவுத் நதளவளய 

ஈடு்கடடுவதில் �ற்்றொககுள்ற ஏற்�ட்டளதத் 
பதொ்டர்து �சுளமப் புரடசி உருவொனது.

இந்தியோவில் �சுலமப் புரடசி

இந்தியொ அடிப்�ள்டயில் ஒரு 
நவைொணளம �ொடு என�தும் அதி்கரித்துவரும் 
மக்கள் பதொள்க நவைொணளமளயச் 
ெொர்ந்துள்ைது என�தும் �ொம் அறிந்தநத. 
�ொடடின முதல் இரணடு ஐந்தொணடுத் 
திட்டங்கள் அளித்த அனு�வங்கள் ்கொரணமொ்க 
நவைொணளமயில் நிலவும் தீவிரமொன 
�ற்்றொககுள்ற உணரப்�ட்டது. அளவ வருமொறு:

  மக்கள் பதொள்கப் ப�ருக்கத்துககு ஏற்� 
உணவு தொனிய உற்�த்திளய அதி்கரிக்க 
இயலவில்ளல.

  �ொரம்�ரிய விவெொய முள்ற்கநை 
பின�ற்்றப்�ட்டதொல் இந்த �ற்்றொககுள்ற 
ஏற்�ட்டது.

  �ொரம்�ரிய நவைொணளம முள்ற்களைப் 
பின�ற்றியநதொடு மடடுமல்லொமல் நீண்ட 
்கொல ெொகு�டி முள்றளயநய விவெொயி்கள் 
நதர்ந்பதடுத்தனர். இதனொல் விளைச்ெல் 
்கொண அதி்க �ொள்்கள் ்கொத்திருக்க 
நவணடியிருந்தது. 

  இந்தியொ ஒரு �ருவமளழ ெொர்ந்த �ொடு 
என�தொல் மளழப்ப�ொழிளவப் ப�ொருத்நத 
விளைச்ெல் இருந்தது. மளழப் �ற்்றொககுள்ற 
ஏற்�ட்டந�ொது வ்றடசி உருவொகி, உணவு 
தொனிய விளைச்ெளலப் �ொதித்தது. 
இதனொல் �ஞெம், �டடினி, இ்றப்பு 
ஏற்�ட்டன. 

1960-்களின ந�ொது ஃந�ொர்ட 
அ்றக்கட்டளை �ரிந்துளர்கள் அடிப்�ள்டயில் 

பெயல்�ோடு

  ஏநதனும் ஒரு கிரொமத்திளனத் நதர்வு பெயது அஙகுபெனறு நவைொண �்டவடிகள்க்களைப் 
�ொர்ளவயி்டவும். நில உரிளம, குத்தள்க முள்ற, �ொெனம், �யிரிடுதல் ந�ொன்ற �்டவடிக்களைக 
்கவனித்தும் ந்கட்டறிந்தும் புரிந்து ப்கொள்ைலொம்.

  மொடித் நதொட்டங்கள் அளமத்தல், பெஙகுத்து நதொட்டம் அளமத்தல், அங்க்க நவைொணளம 
ஆகியன குறித்து புரிந்து ப்கொணடு ஏநதனும் ஒனள்ற முயற்சிக்கலொம்.
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புதிய நவைொண ப்கொள்ள்க உருவொக்கப்�ட்டது. 
’இந்தியொவின உணவு ப�ருக்கடியும் அளத 
எதிர்ப்கொள்ளும் வழி்களும்’ எனும் தளலப்பில் 
அளிக்கப்�ட்ட �ரிந்துளர்களை இந்திய அரசு 
1959 – 60 ஆம் ஆணடு ஏற்று நவைொண 
சீர்திருத்தங்களை அறிமு்கம் பெயதது. 
இச்சீர்திருத்தங்கள் ஒரு ்கலப்புத்திட்டமொ்க 
அளமந்தன; ஏற்்கனநவ �ள்டமுள்றயில் உள்ை 
�ொென முள்ற்களு்டன புதிய �ொென வெதி்கள் 
ஏற்�டுத்துவது உரமி்டல் முள்ற, அதி்க ம்கசூல் 
தரும் வீரிய விளத்கள் அறிமு்கம், 
பூச்சுகப்கொல்லி்கள் ந�ொன்ற இடுப�ொருள்்கள் 
அறிமு்கம் ஆகியனவற்ள்ற உள்ை்டககியதொ்க 
சீர்திருத்தங்கள் அளமந்தன. �சுளமப்புரடசி 
என அளழக்கப்�டும் இத்திட்டம் நவைொண 
அறிவியலொைர் M.S. சுவொமி�ொதன 
அவர்்கைொல் உருவொக்கப்�ட்டது. இதனொல் 
இவர் இந்தியொவின ”�சுளமப் புரடசியின 
தந்ளத” என அளழக்கப்�டுகி்றொர். சுருக்கமொ்கக 
கூறினொல் �ொென வெதி்கள் அதி்கரிப்பு, புதிய 
உரங்களின �யன�ொடு ஆகியனநவ இந்திய 
�சுளமப் புரடசி என அறியப்�டுகி்றது. �சுளமப் 
புரடசியின மூலம் 1967-78இல் நவைொண 
உற்�த்தி 50% அதி்கரித்தது.

முதல் ்கட்டமொ்க, 1960இல் ஏழு 
மொநிலங்களில் ஏழு மொவட்டங்கள் முனமொதிரி 
மொவட்டங்கைொ்கத் நதர்ந்பதடுக்கப்�டடு 
அ்டர்த்தியொன �குதி நமம்�ொடடுத் திட்டம் 
(IADP) எனும் ப�யரில் பெயல்�டுத்தப்�ட்டது. 
இதன விளைவு்கள் திருப்தியொ்க இருந்ததொல் 
பி்ற மொநிலங்களுககும் மொநிலத்துககு ஒரு 
மொவட்டம் என விரிவு�டுத்தப்�ட்டது. இது 
1965இல் 144 மொவட்டங்கள் என நமலும் 
விரிவள்டந்தது. 

பதொ்டக்கத்தில் 2 மில்லியன பஹகந்டர் 
நிலங்களில் பெயல்�டுத்தப்�ட்டது. 
�டிப்�டியொ்க நமலும் விரிவு�டுத்தப்�டடு 70 
மில்லியன அதொவது 7ந்கொடி பஹகந்டர் 
நிலங்களில் பெயல்�டுத்தப்�ட்டது. இது, 
இந்தியொவின பமொத்த நிலங்களில் 40% ஆகும். 
இந்த மொப�ரும் பவற்றிநய �சுளமப்புரடசியொ்க 
எழுச்சி ்கண்டது. இதன விளைவொ்க ஆணடு 
முழுவதும் நவைொண �்டவடிகள்க்கள் 

நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டன. ஆணடுககு ஒரு 
ந�ொ்கம் என்ற நிளல மொறி இரணடு ந�ொ்கம், 
மூனறு ந�ொ்கம் ம்கசூல் ்கொணப்�ட்டன. நமலும் 
ஊடு �யிரிடும் முள்றயும் பின�ற்்றப்�ட்டன. 
இதனொல் ப�ல், ந்கொதுளம ந�ொன்ற �ொரம்�ரிய 
�யிர்்கள் மடடுமல்லொமல் மற்்ற �யிர்்களும் 
அறிமு்கம் பெயயப்�ட்டன. �ொடடின �ல 
�குதி்களில் மொறு�ட்ட தட� பவட� நிளல்கள் 
நிலவும் �ொடடில் மொறு�ட்ட �யிரிடும் 
முள்ற்கள் பின�ற்்றப்�டுகின்றன. ந்கொதுளம 
விளைவிககும் �ஞெொப், ஹரியொனொ, 
உத்திரப்பிரநதெம் ந�ொன்ற வ்ட மொநிலங்களில் 
�ல்விளைவு்கள் ்கொணப்�ட்டன; ப�ல் �யிரிடும் 
பதன மொநிலங்கைொன தமிழ்�ொடு, ்கர்�ொ்ட்கம், 
ந�ொன்ற மொநிலங்கள் குள்றவொன பவற்றி 
்கொணப்�ட்டன. இருப்பினும், ஒடடுபமொத்தமொ்க 
விளைச்ெல் அதி்கரித்து உணவுப் �ற்்றொககுள்ற 
சி்றப்�ொ்கக குள்றக்கப்�ட்டது. 

உணவுப் �ற்றோககுல்ற �ோடு என்்ற 
நிலலயில்  இருந்து, �மது இந்தியோ 
அலனவருககும்  உணவுப் �ோதுகோப்பு 
அளித்த �ோ்டோக வளர்ச்சி ப�ற்றது 

M.S. சுவோமி�ோதன்

 �சுலமப் புரடசியின் முககிய தோககஙகள் 

நவளோண் உற�த்தி பதோ்டர் அதிகரிப்பு

1950-்களில் ்கொலக்கட்டத்நதொடு 
ஒப்பிடுள்கயில் நவைொண உற்�த்தி 
இரணடிலிருந்து மூனறும்டஙகு்கள் 
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அதி்கரித்தது. 1950-்களில் நிலவிய உணவு 
�ற்்றொககுள்ற ்கொரணமொ்க உணவு 
தொனியங்களை PL480 திட்டத்தின கீழ் 
அபமரிக்கொவிலிருந்து உணவுத் தொனியங்களை 
இந்தியொ இ்றககுமதி பெயயநவணடியிருந்தது. 
அரிசி, ந்கொதுளம, �ருப்பு வள்க்கள் மற்றும் 
்கொய்கறி்கள் உற்�த்தி அதி்கரிப்பின ்கொரணமொ்க 
இனறு நிளலளம மொறியது. நமலும் 
பவளிெந்ளதயிலும் விவெொய உற்�த்திப் 
ப�ொருள்்கள் தொரொைமொ்க கிள்டககின்றன.

நவளோண் நவலலவோயப்புகள் அதிகரிப்பு

ஆணடு முழுவதும் விவெொய 
�்டவடிகள்க்கள் பதொ்டர்ந்தொல் விவெொய 
நவளலவொயப்புக்கொன நதளவ அதி்கரித்தது. 
இந்த நதளவ இரணடு குழுக்களில் 
உணரப்�ட்டது. முதலொவதொ்க, விவெொய 
நிலங்களில் �ொரம்�ரிய முள்ற்களில் 
�ணியொற்றும் தி்றனற்்ற விவெொய 
பதொழிலொைர்்களின நவளலவொயப்பு்கள் 
அதி்கரித்தன. இரண்டொதொ்க, அறிவியல் 
முள்றயில் நவைொண உற்�த்தியில் 
ஈடு�டுவதற்கு தகுதி ப�ற்்ற நவைொண 
ப�ொறியொைர்்களின நதளவயும் அதி்கரித்தது.

நவளோண்லம பதோழிறதுல்ற ெந்லத

இந்தியொவில் ப்கொணடுவரப்�ட்ட 
�சுளமப் புரடசியின விளைவொ்க நவைொண 
�்டவடிகள்க்களில் மொற்்றம் ஏற்�ட்டது 
மடடுமல்லொமல் ெந்ளதககும் 
பதொழிற்துள்றககும் இள்டயிலொன 
ஆநரொககியமொன உ்றவு்கள் ஏற்�ட்டது. 
அறிவியல் முள்ற, நவைொணளம, டிரொக்டர்்கள், 
ந�ொன்ற �ணளண உ�்கரணங்கள் நவைொண 
ப�ொறியியல் ெொர்ந்து இருந்ததொல் அதி்கரித்து 
வரும் நதளவளய உணர்ந்த பதொழிற்துள்றயும் 
இத்தள்கய நவைொண உ�்கரணங்களை 
குள்றந்த விளலககு உற்�த்தி பெயவதில் 
ஆர்வம் ்கொடடினர். அநதந�ொல், நவைொண 
உற்�த்திப் ப�ொருள்்களை நு்கர்நவொருககு 
ப்கொணடு நெர்ககும் வள்கயில், �தப்�டுத்துதல் 
மற்றும் விநிநயொ்கத்தில் ெந்ளதயும் தனது 
�ஙகிளன தி்றம்�்ட ஆற்்றத் பதொ்டஙகியது. 

மோநிலஙகளுககில்டயிலோன �ரிமோற்றம் 
மறறும் ெந்லதமுல்ற

�சுளமப் புரடசியினந�ொது இந்தியொவில் 
�ல மொநிலங்கள் எதிர்ப்கொள்ை ந�ர்ந்த 
முககிய பிரச்ெளன என�து மண வைமிக்க 
மொநிலங்களில் மடடுநம �சுளமப் புரடசி 
�யனளிக்கககூடியதொ்க இருந்தது என�தொகும். 
இதனொல் உ�ரி உற்�த்தி அள்டந்த மொநிலங்கள் 
வ்றடசியொல் �ொதிக்கப்�ட்ட விதர்�ொ �குதி 
மற்றும், பதலங்கொனொ மொநிலத்திற்கு தங்கள் 
உ�ரிளய விநிநயொகித்தனர். இதனமூலமொ்க 
நு்கர்வு நதளவளய நிள்றவு பெயயும் வணணம் 
மொநிலங்களுககிள்டநயயொன நவைொணளம 
ெந்ளத அதி்கரிக்கத் பதொ்டஙகியது. இதனொல் 
உணவுத் தொனியங்களை இ்றககுமதி பெயயும் 
நிளல குள்றந்தது. 
சிறு விவெோயிகள், ப�ரிய விவெோயிகள் 
இல்டநயயோன ஏற்றத்தோழ்வு

சிறு விவெொயி்கள் நிதி வெதியினளம, 
உள்்கட்டளமப்பு வெதியினளம, ெந்ளதளய 
அணுகும் ஆற்்றலினளம ்கொரணமொ்க சிறு 
விவெொயி்கைொல் ப�ரிய விவெொயி்களு்டன 
ந�ொடடியி்ட இயலவில்ளல. இதனொல் சிறு 
விவெொயி்கள் பு்றக்கணிக்கப்�ட்டனர். சிறு 
விவெொயி்களும், புதிய நவைொண 
பதொழில்நுட�ங்களைப் �யன�டுத்துவதில் 
ஆர்வம் ்கொட்ட இயலவில்ளல. இதனொல் 
நவைொண ப�ொருைொதொரத்ளதப் ப�ொருத்தவளர 
மொநிலங்களுககிள்டநய ஏற்்றத்தொழ்வு 
ஏற்�ட்டது ந�ொனந்ற விவெொயி்கள் மத்தியிலும் 
ஏற்்றத்தொழ்வு்கள் உருவொயின. 

பவகுமககள் இயககம்

�சுளமப் புரடசியொல் இந்தியொவின 
ப�ரும்�ொனளம நவைொண ெமுதொயம் 
தனிப்�ட்ட மற்றும் நதசிய ெமூ்கப்-
ப�ொருைொதொர �லன்களுக்கொ்க 
ஒனறுப்�டுத்தப்�ட்டனர். இதனொல் விவெொய 
உற்�த்தி அதி்கரித்தது்டன விவெொய 
ெமுதொயத்தின வருவொயும் அதி்கரித்தது. 
விவெொய ெந்ளத்களில் ஏற்�ட்ட ந�ொடடி்களின 
்கொரணமொ்க விவெொய விளைப்ப�ொருள்்களுககு 
�ல்ல விளல கிள்டத்தது. இதனொல் 
இந்தியொவின ஒடடு பமொத்த நவைொண 
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ெமுதொயமும் �சுளமப் புரடசியில் 
�ஙப்கடுத்தது. பதொழிற்துள்ற 
ந�ொல் அல்லொமல் நவைொணளமத்துள்ற 
குறுகிய ்கொல வைர்ச்சியும் இலொ�மும் 
ப�ற்்றது. இதனொல் விவெொய ெமுதொயத்தினர் 
மத்தியில் �சுளமப் புரடசியில் �ஙப்கடுப்�து 
புரடசி்கரமொ்கப் �ொர்க்கப்�ட்டது. 

�சுலமப் புரடசியின் முககிய பின்னல்டவுகள்

இந்தியொவில் நிலவிய புவி-்கொலநிளல 
அம்ெங்கள் ்கொரணமொ்க கீழ்க்கொணும் 
பினனள்டவு்கள் ஏற்�ட்டன.

  �குதி ெொர்ந்த, ம்கசூல் ெொர்ந்த, 
�ணளணமுள்ற ெொர்ந்த நவறு�ொடு்கள்.

  ஏளழ, �ணக்கொர விவெொயி்களி்டம் 
்கொணப்�ட்ட நீண்ட இள்டபவளி.

  நவைொண �்டவடிகள்க்களில் 
ஈடு�டுவதற்கு நதளவயொன பதொ்டக்க 
முதலீடு, சிறு விவெொயி்களி்டம் இல்லொதது.

  ம்கசூளல அதி்கரிப்�தற்்கொ்க ந்கடு 
விளைவிககும் உரங்கள், பூச்சிகப்கொல்லி 
மருந்து்களை அதி்கமொ்க �யன�டுத்தியது.

  புதிய பதொழில்நுட�ப் �யன�ொடள்ட ெமூ்க 
மயப்�டுத்துவதிலும் முன தயொரிப்பிலும் 
பினனள்டவு.

  மக்கள் பதொள்கப் ப�ருக்கத்ளத 
்கடடுப்�டுத்த இயலொததொல் இதில் ஒரு 
முடிவில்லொ பெயல்முள்றயொ்க நீண்டது.

�சுலமப் புரடசியின் ெோதலனகள்

  உணவுத் தொனிய �ற்்றொககுள்ற முடிவுககு 
வந்தது. 

  உயர் ம்கசூல் அளிககும் விளத்களும் 
�யிரிடும் முள்ற்களும் விவெொயி்களுககு 
ஊக்கமளித்தன.

  நீலம், மஞெள், பவணளமப் புரடசி்களின 
மூலமொ்க மீன வைம், ந்கொழி வைர்ப்பு 
மற்றும் �ொல்�ணளண பதொழில்்கள் 
மி்கப்ப�ரிய மொற்்றம் ப்கொணடு வரப்�ட்டன.

  �ணப்�யிர்்கள் மற்றும் �றுமணப் 
ப�ொருள்்கள் உற்�த்திககும் ெம 
முககியத்துவம் அளிக்கப்�ட்டதொல் 

�ணப்�யிர்்களை �ல்நவறு �ொடு்களுககு 
ஏற்றுமதிச் பெயயும் �ொ்டொ்க இந்தியொ 
உருவொனது. இதனொல் அந்நிய பெலவொணி 
வரவு அதி்கரித்தது. இருந்தந�ொதும், 
்கரும்பு, எணபணய வித்து்கள், �ருப்பு 
வள்க்கள் ந�ொன்ற �யிர்்கள் �யிரிடுவதில் 
விவெொயி்கள் ந�ொதிய ஆர்வம் 
்கொட்டவில்ளல. இதன முககியத்துவம் 
1970-்களிலும் 1980-்களின 
பதொ்டக்கத்திலும் உணரப்�ட்டது.

பவண்லமப் புரடசி

1950-ல் விவெொய உற்�த்தியில் 
மடடுமல்லொமல் �ொல், தயிர், ப�ய ந�ொன்ற 
குழந்ளத்களுககுத் நதளவயொன �ொல் 
ப�ொருள்்கள் உற்�த்தியிலும் இந்தியொ 
தனனிள்றவு ்கொண இயலவில்ளல. �ொல்�வு்டர், 
பவணபணய மற்றும் குழந்ளத்களுக்கொன 
�ொல் ப�ொருள்்களை அப்ந�ொது இந்தியொ 
இ்றககுமதி பெயது வந்தது. 

நவைொணளம துள்றயில் ஏற்�ட்டது 
ந�ொனந்ற ்கொல்�ள்ட வைர்ப்பு மற்றும் �ொல் 
உற்�த்தியிலும் ஒரு புரடசியின நதளவபயன 
உணரப்�ட்டது.
பவண்லமப் புரடசிககோன முககிய  
கோரணஙகள்

�சு, எருளம ந�ொன்ற ்கொல்�ள்ட வைர்ப்பு 
நவைொணளமககு அடுத்த நிளலயில் 
முககியத்துவம் வொயந்ததொ்க ்கருதப்�டுகி்றது. 
�ழளமயொன பதொழில்நுட�ம், நமொெமொன 
�ரொமரிப்பு ந�ொன்றளவ ்கொரணமொ்க ்கொல்�ள்ட 
வைர்ப்பு பதொழில் இலொ�மற்்ற சிறு 
பதொழிலொ்கநவ இருந்தது. �சு, எருளம ந�ொன்ற 
்க்றளவ மொடு்கள் இந்திய வள்க �ொடடு 
இனங்கைொ்க இருந்ததொல் மக்கள் பதொள்கககு 
ஏற்� உற்�த்தி பெயய இயலவில்ளல. 

இந்தியொவில் �ணளண பதொழில் 
இனனமும் கிரொமத் பதொழிலொ்கநவ இருந்து 
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வருகி்றது. ந�ொககுவரத்து, �ரொமரிப்பு, �ொல் 
மற்றும் �ொல்ப�ொருள்்கள் விநிநயொ்கம் 
ந�ொன்றவற்றில் ந�ொதுமொன ஆதரவு 
அளிக்கப்�்டவில்ளல. 

�ழளமயொன பதொழில்நுட�ம் மற்றும் 
்கொல்�ள்ட மருத்துவ வெதியினளம 
ஆகியளவயின ்கொரணமொ்க �ணளண பதொழில் 
�ொதிக்கப்�ட்டது. பதொற்று ந�ொய்கள் 
்கொரணமொ்க ்க்றளவ மொடு்கள் இ்றப்�து 
பதொ்டர்்களதயொ்க இருந்ததொல் இந்த பதொழிளல 
விரிவு�டுத்துவதில் ஆர்வம் ்கொணப்�்டவில்ளல. 
இளத உணர்ந்து 1970இல் நதசிய �ொல்வைம் 
நமம்�ொடடு வொரியம், ஊர்க வைர்ச்சித் 
திட்டத்தின மூலம் பதொ்டங்கப்�ட்டது. இந்த 
மத்திய அளமப்பு �ொல் உற்�த்திளய 
அதி்கப்�டுத்தி �ொடு முழுவதும் 
விநிநயொகிப்�தொல் �ொல்ப�ொருள் �ற்்றொககுள்ற 
தடுக்கப்�ட்டது.

1950இல் ஆனந்த் �ொல் ஒனறிய நிறுவனம் 
(அமுல்) வர்கீஸ குரியன அவர்்கைொல் குஜரொத் 
மொநிலத்தில் பதொ்டங்கப்�ட்டது. பதொ்டக்கத்தில் 
இதில் 200-ககும் குள்றவொனவர்்கநை 
உறுப்பினர்்கைொ்க இருந்தனர். இந்த 
விவெொயி்களி்டம் இருந்து �ொல்  
நெ்கரிக்கப்�டடு மும்ள� நு்கர்நவொர்்களுககு 
விநிநயொகிக்கப்�ட்டது. இதில் �ல்ல இலொ�ம் 
்கொணப்�ட்டதொல் விவெொய ெமுதொயத்தினர் 
மத்தியில் ஆர்வம் ஏற்�டடு ஏரொைமொநனொர் 
இதில் உறுப்பினர்்கள் இளணந்தனர். 

1960-ல் ஆனந்த் �ொல் ஒனறிய நிறுவனம் 
இந்தியொவிநலநய வைர்ச்சியள்டந்த �ொல் 
கூடடு்றவு ெங்கமொ்க வைர்ந்தது. இதளன 
பதொ்டர்ந்து இந்திய அரசு இந்த முள்றயிளன 

பின�ற்்ற முடிவு பெயது நதசிய �ொல் வை 
நமம்�ொடடு வொரியம் பதொ்டஙகியது. 1966இல் 
அனள்றய பிரதமர் லொல் �்கதூர் ெொஸதிரி �ொடு 
தழுவிய பவணளமப் புரடசிளய பதொ்டஙகி 
ளவத்தொர். இந்த நதசிய முயற்சிககு வர்கீஸ 
குரியன தளலவரொ்க நியமிக்கப்�ட்டொர். 
பவணளமப் புரடசியின தந்ளத வர்கீஸ குரியன 
ஆவொர். அவரின வழி்கொட்டல், திட்டமி்டல் 
மற்றும் பதொழில்முள்ற அணுகுதல் ்கொரணமொ்க 
இந்தியொவின பவணளமப்புரடசி பவற்றிக 
்கண்டது.

1955இல் �ொம் ஆணடுககு 500 ்டன 
பவணபணய இ்றககுமதி பெயது வந்நதொம். 
இனறு �மது கூடடு்றவு ெங்கங்கள் மடடுநம 
ஆணடுககு 12,000 ்டன்களுககு அதி்கமொ்க 
உற்�த்தி பெயகின்றன. இநதந�ொல் 1955இல் 
�ொம் 3,000 ்டன குழந்ளத்களுககு உணவு 
இ்றககுமதி பெயது வந்நதொம். இனறு �மது 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் 38,000 ்டன்களுககு 
அதி்கமொ்க உற்�த்தி பெயகின்றனர். 
அளனத்து வள்கயொன �ொல் மற்றும் �ொல் 
ப�ொருள்்களை இ்றககுமதி பெயயும் 
நிளலளம 1975இல் முடிவுககு ப்கொணடு 
வரப்�ட்டது.

- வர்கீஸ குரியன்

பெயல்�ோடு

தமிழ்கத்தின ஆவின நிறுவனம் 
குறித்த த்கவல்்களைச் நெ்கரித்து 
விவொதிக்கவும்.

தமிழ்�ோடு கூடடு்றவு �ோல் உற�த்தியோளர்கள் கூட்டலமப்பு (TCMPF)

தமிழ்�ொடடில் கூடடு்றவு முள்றயில் �ொல் வைத்ளதப் ப�ருககும் வள்கயில் 1972 
இல் தமிழ்�ொடு �ொல்வை நமம்�ொடடுக ்கழ்கம் பதொ்டங்கப்�ட்டது, இது ்டொக்டர் குரியன 
வழியில் 1981இல் தமிழ்�ொடு கூடடு்றவு �ொல் உற்�த்தியொைர்்கள் ெங்கங்களின கூட்டளமப்�ொ்க 
விரிவு�டுத்தப்�ட்டது. ஊர்க, ஒனறிய, மொவட்ட �ொல் உற்�த்தியொைர்்கள் ெங்கங்கள் மூலம் இது 
இயஙகியது. தற்ந�ொது ஆவின எனும் வணி்க முத்திளரயு்டன தமிழ்கம் முழுவதும் �ொல் நதளவளய 
தனனிள்றவு பெயகி்றது. நமலும் ஆவின பெயல்�ொடு்கைொல் தமிழ்�ொடடில் தனி��ர் �ொல் நு்கர்வு 
1993-94இல் �ொள் ஒனறுககு 169 கிரொம் எனறு இருந்ததும் 2018-19இல் 268 கிரொமொ்க அதி்கரித்துள்ைது.
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பவண்லமப்புரடசியின் முககிய இலககுகள்

1.  �ொல் உற்�த்திளய அதி்கரித்தல்  
(�ொல் பவள்ைம்)

2.  கிரொமப்பு்ற �ொல் �ணளண்களில் வருவொய 
அதி்கரித்தல்

3.  நு்கர்நவொருககு நியொயமொன விளலயில் 
வழஙகுதல்

4.  �ொடடில் அந்நிய பெலவொணி இருப்புககு 
சுளமயொ்க இ்றககுமதி பெயவளதக 
குள்றத்தல்

5.  நதசிய �ொல் பதொகுப்பு உருவொககுதல்
6.  நுணணூட்டத் நதளவ்களை ெமொளித்தல்

பவணளமப் புரடசி மூனறு ்கட்டங்கைொ்க 
�ள்டமுள்றப்�டுத்தப்�ட்டது. முதற்்கட்டமொ்க 
(1970–79), �ொடடின முககிய �ொல் 
�ணளண்களின 18 �ணளண்கள் நதர்வுச் 
பெயயப்�டடு மும்ள�, ப்டல்லி, ப்கொல்்கத்தொ, 
பெனளன ஆகிய �ொனகு முககிய �்கரங்களில் 
நு்கர்நவொநரொடு இளணக்கப்�ட்டன. இதன 
பமொத்த மதிப்பீடு `116 ந்கொடி ஆகும். 

இரண்டொம் ்கட்டத்தில் (1981-1985), �ொல் 
�ணளண்களின எணணிகள்க 18-லிருந்து 
136ஆ்க அதி்கரிக்கப்�டடு 290 �்கர்ப்பு்ற 
ெந்ளத்களில் நு்கர்நவொரு்டன இளணக்கப்�டடு 
�ொல் விநிநயொ்கம் வழங்கப்�ட்டது. 1985 
இறுதியில் 43 ஆயிரம் தனனிள்றவு கிரொமக 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் இதில் இளணந்தனர். 
இவவொறு �ொடு முழுவதும் 42.5 இலடெம் �ொல் 
உற்�த்தியொைர்்கள் கூடடு்றவு முள்றயில் 
இளணக்கப்�ட்டனர். உள்�ொடடு �ொல் �வு்டர் 
உற்�த்தியின அைவு திட்டத்திற்கு முந்ளதய 
ஆணடு 22 ஆயிரம் ்டன்கைொ்க இருந்தது 
1989இல் 1 இலடெத்து 40 ஆயிரம் ்டன்கைொ்க 
உயர்ந்தது.

மூன்றொவது, ்கட்டத்தில் (1985–1996), 
கூடடு்றவு �ொல் ெங்கங்கள் தமககு நதளவயொன 
இடுப�ொருள்்களை ப்கொள்முதல் பெயவதற்கும் 
ெந்ளதளய அதி்கரிப்�தற்கும் ஏற்்ற வள்கயில் 
வலுப்ப�ற்று விரிவள்டந்தன. ்கொல்�ள்ட 
மருத்துவ விழிப்புணர்வு, ்கொல்�ள்டக்களுக்கொன 

நுணணூட்டச்ெத்து்கள், பெயற்ள்க விந்தணு 
நெளவ ந�ொன்றளவ கூடடு்றவு ெங்க 
உறுப்பினர்்களுககு விரிவொன அைவில் 
பென்றள்டந்தது்டன �ொல் �ணளணய 
பதொழிற்்கல்வியும் விவெொயி்களுககு 
ஊட்டப்�ட்டது. இரண்டொம் ்கட்ட இறுதியில் 
இயஙகிய 42 ஆயிரம் கூடடு்றவு ெங்கங்களு்டன 
மூன்றொம் ்கட்டத்தில் நமலும் 30 ஆயிரம் புதிய 
கூடடு்றவு ெங்கங்கள் உருவொகின. கூடடு்றவு 
ெங்கங்களில் ஆண்களும், ப�ண்களும் 
உறுப்பினர்்கைொ்க நெர்வது மி்கப் ப�ருமைவில் 
அதி்கரித்தது. 1988–89இல் �ொல் �ணளண்களின 
எணணிகள்க 173ஆ்க அதி்கரித்தது. 

பவண்லமப் புரடசியின் முககிய 
ெோதலனகள்

இந்தியொவில் �ொல் உற்�த்தி 40 
ஆணடு்களில் 20 மில்லியன பமடரிக ்டன 
என்ற அைவிலிருந்து 100 மில்லியன பமடரிக 
்டன என்ற அைவிற்கு உயர்ந்தது. �ொல் 
கூடடு்றவு இயக்கத்தின ்கொரணமொ்கநவ இந்த 
ெொதளன ெொத்தியமொனது எனறு கூறுவது 
மிள்கயல்ல. இனறு இதன ்கொரணமொ்கநவ 
உலகின மி்கப் ப�ரிய �ொல் உற்�த்தி �ொ்டொ்க 
இந்தியொ வைர்ந்துள்ைது. �மது �ொடடுக்கொன 
நதளவளய தனனிள்றவு பெயதுள்ைது்டன, 
குழந்ளத்களுக்கொன �ொல் �வு்டர் உற்�த்தியிலும் 
குறிப்பி்டத்தக்க அைவு வைர்ச்சி 
ஏற்�டடுள்ைன. இந்திய ்கொல்�ள்ட 
வைர்ப்�ொைர்்களின மத்தியில், �சு, எருளம 
ந�ொன்ற �ொல் மொடு்களை வைர்ப்�தில் அரிய 
ஆர்வம் ஏற்�ட்டதொல் தற்ந�ொது �ொடடில் 500 
மில்லியன அதொவது 50 ந்கொடி �ொல் மொடு்கள் 
உள்ைன. இதன மூலம் உலகின மி்கப் ப�ரிய 
�ொல் மொடு்கள் வைர்ப்பு �ொ்டொ்க இந்தியொ 
தி்கழ்கி்றது. இந்தியொவின நீை-அ்கலங்களில் 
குறுககு-ப�டுககிலுமொ்க 22 மொநிலங்களில் 
180 மொவட்டங்களில் 1 இலடெத்து 25 ஆயிரம் 
கிரொமங்களில் �ொல் கூடடு்றவு இயக்கம் �ரந்து 
விரிந்துள்ைது. இந்த பவற்றி ப்கொள்முதல் 
மற்றும் விநிநயொ்க அளமப்பிளன �ொடு 
முழுவதும் �லப்�டுத்துவதற்கு மத்திய மொநில 
உள்ைொடசி அரசு்கள் ஆதரவு அளித்ததன 
்கொரணமொ்கநவ ெொத்தியமொய உள்ைது. 
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8.5 பதோழில்மயமோககல்

இந்திய விடுதளலககு பினனர், 
ப�ொருைொதொர வைர்ச்சியில் பதொழில்மயமொக்கல் 
ஒரு முககிய பெயல்�ொ்டொ்க தி்கழ்கி்றது. 
விடுதளலககு பினனர், �மது �ொடு பதொழில் 
மயமொ்க நவணடியதன நதளவளய �மது 
தளலவர்்கள் உணர்ந்தனர். இளதபயொடடி 
1956இல் பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 
ப ்க ொ ண டு வ ர ப் � ட டு  � ொ ட ள ்ட 
பதொழில்மயப்�டுத்தும் �்டவடிகள்க்கள் 
பதொ்டங்கப்�ட்டன. அளனத்து ஐந்தொணடு 
திட்டங்களிலும் பதொழில்மயமொக்கலுககு 
முககியத்துவம் அளித்து வந்துள்ைனர். 
பதொழில்மயமொக்கல் பதொ்டர்�ொ்க �மது 
அரசு்கள் நமற்ப்கொண்ட முன முயற்சி்கள் 
்கொரணமொ்க இனறு இந்தியொ உலகின ஆ்றொவது 
ப�ரிய பதொழிற்துள்ற �ொ்டொ்க வைர்ந்துள்ைது. 
இந்த வைர்ச்சிபயன�து சிறு பதொழில்்கள் 
முதல் ப�ரும் பதொழில்்கள் வளர அளனத்து 
விதமொன பதொழில்்கள் ஊ்டொ்க விரிந்து �ரந்து 
நு்கர்நவொருக்கொன ப�ொருள்்கள் 
மடடுமல்லொமல் இள்டநிளல மற்றும் மூலதன 
ப�ொருள்்களையும் உற்�த்தி பெயகி்றது. 

இந்த பதொழிற்துள்ற முனநனற்்றத்தின 
்கொரணமொ்க இந்திய அந்நிய வர்த்த்கத்திலும் 
ஒரு மொற்்றம் விரிவொ்க நி்கழ்ந்தது. இந்தியொவின 
ப�ொறியியல் ப�ொருள்்கள் ஏற்றுமதி 
அதி்கரித்தது. இதற்கு இளணயொ்க 
பதொழில்நுட� வைர்ச்சியும், நவைொணளம 
உற்�த்தியும் நமம்�ொடு அள்டந்தன. இதனொல் 
பதொழிற்ெொளல்கள் தி்றம்�்ட நமலொணளம 
பெயயும் வள்கயில் திட்டமி்டல், வடிவளமப்பு 
ஆகிய தி்றன்கள் நமம்�ொடு ்கண்டன. ்கனர்க 
பதொழில்்களும் வைர்ந்தன. உள்்கட்டளமப்பு 

வைர்ச்சி, �வீன பதொழில்நுட�ங்கள், உரிய 
உற்�த்தி ெொதனங்கள் ஆகியவற்ள்ற 
நமம்�டுத்துவதற்்கொன உயர் பதொழில்நுட� 
ஆற்்றலும் நமம்�டுத்தப்�்ட நவணடியிருந்தது. 
இந்தியொவின பதொழில்நுட� வைர்ச்சியில் 
ப�ொறியியல் பதொழிற்துள்ற முககிய 
�ங்கொற்றுகி்றது. இந்தியொவில் பதொழில் 
மயமொக்களல விளரவு�டுத்தும் வள்கயில் 
திட்டமிடுநவொர் தயொரித்த 
பெயற்திட்டங்களுககு ஏற்� வைர்ச்சி 
முடுககிவி்டப்�ட்டது.

இவவொறு, திட்டமிடடு பெயல்�ட்டதன 
்கொரணமொ்க அடிப்�ள்ட மற்றும் மூலதனப் 
ப�ொருள்்கள் உற்�த்தி பதொழில்்கள் வைர்ச்சி 
்கண்டன. இத்தள்கய பதொழிற்ெொளல்களின 
உற்�த்தி 1959இல் 50 விழுக்கொ்டொ்க இருந்தது. 
1990–1991இல் 79 விழுக்கொ்டொ்க அதி்கரித்தது. 
இதனொல் நவளலவொயப்பு்கள் அதி்கரித்தன. 
ஆளல்களிலும் சுரங்கங்களிலும் �ணியொற்றிய 
பதொழிலொைர்்களின எணணிகள்க்கள் 
அ�ரிதமொ்க உயர்ந்தது. பதொழில்மயமொக்கல் 
எஃகு, இரும்பு, உரம், இரெொயனம், சிபமணட 
மற்றும் ஃப�ரஸ அல்லொத உநலொ்கங்கள் 
பதொழில்்களை நமம்�டுத்தியது.புதிய மூலதன 
ப�ொருள்்களும் பதொ்டங்கப்�டடு 
வைர்ச்சியள்டந்தன. 

இக்கொலக்கட்டத்தில் �ொடடின 
உள்்கட்டளமப்பு வெதி்கள் ப�ருமைவிற்கு 
விரிவொக்கப்�ட்டன. தி்றனமிக்க சுத்தி்கரிப்பு 
ஆளல்கள், குழொய �தித்தல், நெமிப்பு மற்றும் 
விநிநயொ்க அளமப்பு்கள் உருவொக்கப்�டடு, 
ப�டநரொ ப்கமிக்கல் ஆளல்கள் வைர்ச்சி 
்கண்டன. இதனொல் ப�ொருைொதொரத்தில் ப�ரும் 
மொற்்றங்கள் ஏற்�ட்டது்டன �ொடடின �ொென 
அளமப்பு்கள், நெமிப்பு �ணி்கள், ்கொல்வொய்கள் 
அனல் – நீர் மின உற்�த்தி நிளலயங்கள், 
இரயில்நவ அளமப்பு மற்றும் நதசிய, மொநில 
ப�டுஞெொளல்கள் ஆகியன நமம்�ொ்டள்டந்தன. 
இந்தியொளவ உலகின பி்ற �ொலங்களு்டன 
இளணப்�தில் ந�ொககுவரத்து மற்றும் பதொளல 
பதொ்டர்பு வெதி்கள் முககிய �ங்கொற்றின. 

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd   193 10-12-2021   15:04:53



( (194 ((195

இந்தியொவில் ப�ொருைொதொர சீர்த்திருத்தம் 
அறிமு்க�டுத்தப்�ட்டளதத் பதொ்டர்ந்து. 
இந்தியொவின பதொழிற்துள்ற வடிவம் 
மொற்்றங்களை ்கண்டது. மூலதனப் ப�ொருள்்கள் 
மற்றும் நு்கர்ப�ொருள்்கள் பதொழில்்கள் ப�ரும் 
வைர்ச்சிக ்கண்டது்டன அடிப்�ள்ட 
பதொழில்்களின வைர்ச்சி பினனள்டவு ்கண்டது. 
வஙகி, ்கொப்பீடு மற்றும் வணி்க பதொழில்்கள் 
வைர்ச்சி அள்டந்தன. துள்றமு்கங்கள் ்கப்�ல் 
்கடடுதல் மற்றும் உள்�ொடடு �னனொடடு 
விமொன நெளவ்கள் �வீனப்�டுத்தப்�ட்டன. 
இளவயொவும் ப�ொருைொதொர மொற்்றத்தின 
்கொரணமொ்க நி்கழ்ந்து பதொழில்மயமொக்கலுககு 
இடடு பென்றது.

அறிவியல் பதொழில்நுட�த்துள்ற்களிலும் 
ப�ரும் மொற்்றமள்டந்தது. நவைொணளம, 
பதொழிற்துள்ற, பதொழில்நுட�ம், பதொளல 
பதொ்டர்பு ந�ொன்ற �ல்நவறு துள்ற்களை ெொர்ந்த 
இந்திய அறிவியலொைர்்களின �ங்களிப்பு 
வரநவற்்கத்தக்க பிரம்மொண்டமொ்க இருந்தது. 
சிபமணட, இரெொயனம், உர ஆளல்கள் 
எணபணய சுத்தி்கரிப்பு ஆளல்கள்,  
மின உற்�த்தி ஆளல்கள், இரும்�ொளல்கள் 
இரயில் ப�டடித் பதொழிற்ெொளல்கள், 
ப�ொறியியல் பதொழில்்கள் உள்ளிட்ட �ல 
துள்ற்களிலும் பதொழில்நுட�ப் �யிற்சி 
ப�ற்்றனர். 

ெர்.விஸநவஸவரயயொ இந்திய 
ப�ொருைொதொர திட்டமி்டலின முனநனொடி 
எனறு அளழக்கப்�டுகி்றொர் இவர் ஒரு 
முதனளம ப�ொறியொைர் இரொஜதந்திரி 
அரசியல்வொதி மற்றும் ளமசூர் மொநிலத்தின 
19வது திவொன ஆவொர் 1955ம் ஆணடும் 
�ொடடின உயரிய விருதொன �ொரத ரத்னொ 
விருது இவருககு வழங்கப்�ட்டது.

உல்க �ொல் தினம் ஒவபவொரு ஆணடும் 
ஜூன 1ம் நததியும் நதசிய �ொல் தினம் �வம்�ர் 
26ம் நததியும் திரு வர்கிஸ குரியனின பி்றந்த 
�ொளை நிளனவு கூறும் வள்கயில் 
ப்கொண்டொ்டப்�டுகி்றது. இவர் பவணளம 
புரடசியின தந்ளதயொவொர்.

பதோழிறபகோள்லக
ஒரு �ொடு பதொழிற்மயமொவதற்ககு 

தி்றளமயொன பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
அவசியமொகும். இதன மூலமொ்கநவ உரிய 
ப்கொள்ள்க்கள், ெட்டங்கள், விதிமுள்ற்கள் 
இயற்்றப்�டடு பதொழிற்ெொளல்கள் 
ஒழுஙகுப்�டுத்தப்�டுகி்றது.

பதோழிறபகோள்லக தீர்மோனம் 1948

இந்தியொ ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரக 
ந்கொட�ொடடிளன ஏற்றுக ப்கொண்டளத 
பதொ்டர்ந்து 1948இல் நிள்றநவற்்றப்�ட்ட 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் ப�ொதுத்துள்ற 
மற்றும் தனியொர் துள்ற்கள் தங்களுக்கொன 
�குதி்களில் பதொ்டர்ந்து இயஙகும் என�ளத 
வலியுறுத்தியது. அளனத்து முககிய 
பதொழில்்களும் மத்திய அரசின ்கடடுப்�ொடடின 
கீழ் வந்தன. ஆயுதங்கள், பவடிப்ப�ொருள்்கள் 
உற்�த்தி, மினனணு ஆற்்றல் உற்�த்தி, 
்கடடுப்�ொடு மற்றும் இரயில்நவ ந�ொன்றவற்ள்ற 
ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்கள் ்கடடுப்�டுத்தின. 
இத்துள்றயில் மத்திய அரசு ஏ்கந�ொ்கம் 
பெலுத்தியது. நிலக்கரி, இரும்பு, ஸடீல், 
விமொனம் உற்�த்தி, ்கப்�ல் ்கடடுதல் ந�ொன்ற 
துள்ற்களிலும் அரசு ்கடடுப்�ொடு பெலுத்தியது. 
மீதமுள்ை துள்ற்களில் தனியொர் 
நிறுவனங்களும் கூடடு்றவு நிறுவனங்களும் 
இயஙகின. 

பதோழிறபகோள்லக தீர்மோனம் 1956

புதிய பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 1956 
ஏப்ரலில் நிள்றநவற்்றப்�ட்டது. இதன�டி 
மூனறு வள்க பதொழில்்கள் 
வள்களமப்�டுத்தப்�ட்டன. அளவ, முழுவதும் 
அரசுக்கடடுப்�ொடடின கீழ் வரும் 
நிறுவனங்கள், அரசும் தனியொரும் இளணந்து 
நிர்வகிககும் நிறுவனங்கள், மூன்றொவதொ்க, 
முழுவதும் தனியொருககு ஒதுக்கப்�ட்ட 
பதொழில்்கள். நமலும், பதொழில்்கள் 
பதொ்டஙகுவது தனியொளர ஊக்கப்�டுத்தும் 
வள்கயில் ந�ொககுவரத்து, மினெொரம் 
உள்ளிட்ட இதர நெளவ்கள் அரெொல் 
நமம்�டுத்தப்�ட்டன. சிறு மற்றும் குறு 
பதொழில்்களும் அரெொல் ஊக்கப்�டுத்தப்�ட்டன.  
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பதோழிறபகோள்லக 1980

1980, ஜுளலயில் ஒரு புதிய 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க ்கொஙகிரசு அரெொல் 
அறிவிக்கப்�ட்டது. பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
தீர்மொனம், 1956இல் ஏற்�ட்ட வைர்ச்சியிளன 
அஙகீ்கரிககும் விதமொ்க இத்பதொழிற்ப்கொள்ள்க 
ப்கொணடுவரப்�ட்டது. பதொழில்ரீதியொ்க 
பினதஙகிய �குதி்களில் அணுமின 
நிளலயங்கள் அளமத்து பதொழில் வைர்ச்சிளய 
ஒருஙகிளணப்�தற்கு இது அழுத்தம் 
ப்கொடுத்தது. வைர்ந்த பதொழில்நுட�ங்களை 
�யன�டுத்தி சிறு பதொழில் நிறுவனங்களும் 
குறு பதொழில் நிறுவனங்களும் பதொ்டங்கப்�்ட 
நவணடுபமனறு ஊக்கப்�டுத்தியது. ஒரு 
ப�ொருைொதொர கூட்டொடசிளய ப்கொணடு 
வருவது ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடிருந்தது. 

பதொழிற்ப்கொள்ள்க 1980 ளலெனஸ 
ரொஜ்ஜியம் எனப்�டும் உரிமம் முள்றயிலிருந்து 
ப�ரிய பதொழில்்களை விடுவிப்�ளத 
ந�ொக்கமொ்க ப்கொணடிருந்தது. இந்த 
தொரொைவொதக ப்கொள்ள்கயொல் ஏ்கந�ொ்கக 
்கடடுப்�ொடடுச் ெட்டம் (MRTP), அந்நிய 
பெலவொணிச் ெட்டம் ந�ொன்றவற்றின 
பிடியிலிருந்து ப�ரும் நிறுவனங்கள் 
விடுவிக்கப்�ட்டது. நமலும், பினதஙகிய 
�குதிபயனறு அறிவிக்கப்�ட்ட �குதி்களில் 
புதிய பதொழில்்களை பதொ்டஙகுநவொருககு 
உரிமங்களிலிருந்து முழுவிலககு 
அளிக்கப்�ட்டது. அ்கல அளலவரிளெ எனும் 
ந்கொட�ொடு அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டது. 
இதனமூலம் ெந்ளதயின நதளவகந்கற்� 
உற்�த்திப் ப�ொருள்்களை தம் விருப்�ம்ந�ொல் 
வடிவளமத்துக ப்கொள்ை 
உற்�த்தியொைர்்களுககு ப�கிழ்வு தனளமயு்டன 
கூடிய ெலுள்க்கள் அளிக்கப்�ட்டன. 

பதோழிறபகோள்லக 1991

P.V. �ரசிம்மரொவ அரசு �தவிநயற்்றத்ளத 
பதொ்டர்ந்து 1991 ஜுளலயில் ஒரு புதிய 
பதொழிற்ப்கொள்ள்க அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டது. 
அதில் தொரொைமயமொக்கக ப்கொள்ள்க 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டதொல் �ொடடின 
ப�ொருைொதொர வரலொற்றில் ஒரு ளமல்்கல் 
எனறு அளழக்கப்�டுகி்றது.

புதிய ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்க ந�ரடி 
அந்நிய முதலீடடிற்கு தள்டயொ்க இருந்த 
்கடடுப்�ொடு்கள் நீக்கப்�ட்டது. 
தொரொைமயமொக்கல் ப்கொள்ள்கயின வொயிலொ்க, 
இந்திய ப�ொருைொதொரம் உல்கப் 
ப�ொருைொதொரத்து்டன ஒருஙகிளணக்கப்�ட்டது. 
இளதபயொடடி பதொழில் உரிமம் ப�றுதல், 
அந்நிய முதலீடு, அந்நிய பதொழில்நுட�ம், 
ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்களின 
ப்கொள்ள்க்களில், ப�ரும் சீர்திருத்தங்கள் 
ப்கொணடு வரப்�ட்டன. 

ப�ோருளோதோரக 
பகோள்லகயின் தந்லத

அனள்றய பிரதமர் P.V. �ரசிம்மரொவ 
24.07.1991 அனறு புதிய ப�ொருைொதொரக 
ப்கொள்ள்க அறிவித்தப்ந�ொது ்டொக்டர் 
மனநமொ்கன சிங நிதி அளமச்ெரொ்க 
இருந்தொர். இந்தியொவின புதிய 
ப�ொருைொதொரக ப்கொள்ள்கயின தந்ளத 
எனறு இவர் அளழக்கப்�டுகி்றொர்.

புதிய ெட்டத்தின�டி ்கட்டொயம் உரிமம் 
ப�்றநவணடிய பதொழில்்களின �டடியலில் 18 
பதொழில்்கள் மடடுநம இருந்தது. இவற்றில் 
நிலக்கரி, லிகளனட, ப�டநரொலியம், ெர்க்களர, 
பதொழில்துள்ற பவடிமருந்து்கள், ந்கடு 
விளைவிககும் இரெொயனப் ப�ொருள்்கள், 
விமொனப்�ள்ட மற்றும் இரொணுவத்திற்கு 
நதளவயொன மினனணுப் ப�ொருள்்கள், 
மருந்து்கள் முககியமொனளவயொகும். அதொவது 
�ொது்கொப்பு, உ்டல்�லம், சுற்றுச்சூழல் 
ந�ொன்றளவ பதொ்டர்�ொன பதொழில்்கள் மடடும் 
உரிமம் ப�றும் பதொழில்்களின கீழ் ப்கொணடு 
வரப்�ட்டன. இந்த �டடியலிலிருந்து 1993இல் 
நமலும் மூனறு பதொழில்்கள் விடுவிக்கப்�ட்டன. 
அளவ நமொட்டொர் வொ்கனங்கள், பவள்ளை 
ப�ொருள்்கள் எனறு அளழக்கப்�டும் 
குளிரூடடும் ெொதனங்கள், ெலளவ எந்திரம், 
குளிரூடடும் ப�டடி்கள் மற்றும் ்கொப்புரிளமப் 
ப�ற்்ற நதொல் ப�ொருள்்கள் ஆகும். 
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பெயல்�ோடு

இந்தியொவின ப�ரும் பதொழில்்கள் 
குறித்த ஒரு ்கருத்துளர தயொர் பெய்க.

ந�ோடடிச் ெட்டம், 2002
வர்த்த்க �்டவடிகள்க்கள் ஏ்கந�ொ்க 

தடுப்புச் ெட்டம் (MRTP Act), 1969இல் நீக்கப்�டடு 
அதற்கு �திலொ்க ந�ொடடிச்ெட்டம் 2002 மத்திய 
குழும நிறுவனங்கள் அளமச்ெ்கத்தொல் 
ப்கொணடுவரப்�ட்டது. இது, மீணடும் 2007 
மற்றும் 2009 ஆணடு்களில் திருத்தப்�ட்டது. 
மூலதன தடுப்புச் ெட்டம் (MRTP Act) என�து 
ஏ்கந�ொ்க �்டவடிகள்க்களை ்கடடுப்�டுத்தும் 
வள்கயில் நிதி ஒநர இ்டத்தில் குவிவளதயும் 
நியொயமற்்ற வர்த்த்க �்டவடிகள்க்களையும் 
தடுககும் ெட்டமொகும். ஆனொல் புதிய ந�ொடடிச் 
ெட்டம் இத்தள்கய வர்த்த்க ்கடடுப்�ொடு்களை 
விலககியது. இதனமூலம் ஆநரொககியமொனப் 
ந�ொடடி நிலவச் பெயது நு்கர்நவொருககு சி்றந்தப் 
ப�ொருள்்களை வழஙகுகி்றது. அநத  
ந�ரத்தில் நிறுவனங்களின �்டவடிகள்க்களை 
ஒழுஙகுமுள்ற�டுத்துவதற்கும் அழுத்தம் 
அளிக்கப்�ட்டது. நிறுவனங்கள் தமது 
அளமப்பில் மொற்்றங்கள் ப்கொணடு வரும்ந�ொது 
அரசி்டம் முன அனுமதிப் ப�்றநவணடிய 
நதளவ இல்ளல. 

தொரொைமயமொக்களல ந�ொககி �ல 
முயற்சி்கள் நமற்ப்கொள்ைப்�ட்டந�ொதும், 
பதொழில்மயமொக்கல் பெயல்முள்றயில் 
ந�ொதொளம்களும் ்கொணப்�ட்டன. நவளலயினளம 
மற்றும் அளரகுள்ற நவளலவொயப்பு ந�ொன்ற 
பிரச்ெளன்கைொல் இந்தியொ இனனமும் 
�ொதிக்கப்�டுகி்றது. இந்தியொவில் உள்ை 
அளனத்து �குதி்களும் சீரொன வைர்ச்சி ்கொண�து 
இனனமும் ெவொலொ்கநவ நீடிககி்றது. 
பதொழில்மயமொக்கல் முயற்சி்கள் ஒவபவொரு 
முள்றயும் ப�ரும் பதொழில்்கள் வைர்ச்சிக 
்கொண�திநலநய முடிவள்டகின்றன. ஆனொல் 
சிறிய, �டுத்தர பதொழில்்கள் இனனமும் 
பினதஙகிய நிளலயிநல உள்ைன. புதிய 
பதொழில்்கள் நமலும் �்கர்ப்பு்ற �குதி்களை 
ளமயப்�டுத்திநய பதொ்டங்கப்�டுகின்றன. 
இதனொல் வைர்ச்சி என�து 

�்கர்ப்பு்றம் – கிரொமப்பு்றங்களை ஒப்பிடும்ந�ொது 
ஏற்்றத்தொழ்வு்டநனநய ஏற்�டுகி்றது. 
�்கர்மயமொக்கல் மற்றும் இ்டப்ப�யர்வு என�து 
இனறு அரசு எதிர்ப்கொள்ளும் முககிய ெவொலொ்க 
வைர்ந்துள்ைது.

அருஞபெோறப�ோருள் 

 �ஐந்தாண்டு திட்டம்: விடுதளலககுப் 
பினனர் ஒருஙகிளணந்த 
ளமயப்�டுத்தப்�ட்ட ப�ொருைொதொரத் 
திட்டங்கள் உருவொக்கப்�ட்டன. இளவ 
ஐந்தொணடு்களுககு திட்டமி்டப்�ட்டதொல் 
ஐந்தொணடுத் திட்டம் எனறு 
அளழக்கப்�டுகி்றது. 

 �மக்கள் நல அரசு: ஒரு மக்கள் �ல அரசு 
என�து அளனத்து குடிமக்களின ெமூ்க-
ப�ொருைொதொர �லன்களையும் ்கவனம் 
ப்கொள்வதொ்க இருக்க நவணடும். 

 �ப�தாதுத்துறை: ஒரு �ொடடில் அரசின 
்கடடுப்�ொடடின கீழ் ப�ொருைொதொரத்தின 
ஒரு �குதிளய ப்கொணடு வரப்�டுவளத 
ப�ொதுத்துள்ற குறிககி்றது. ப�ொதுநெளவ்கள் 
மற்றும் ப�ொதுத்துள்ற நிறுவனங்கள் 
இவற்றில் அ்டஙகும்.

 �் னியதார்துறை: இளவ அரசின ந�ரடி 
்கடடுப்�ொடடின கீழ் வருவதில்ளல. 
தனிப்�ட்ட ��ர்்கள் அல்லது குழுவினரொல் 
இலொ� ந�ொககில் �்டத்தப்�டும் அல்லது 
முதலீடு பெயயப்�டும் நிறுவனங்கள் 
தனியொர்துள்ற நிறுவனங்கள் எனறு 
அளழக்கப்�டுகின்றன. 

 �நிர்்தா்க சீர்திருத்் ஆறையம்: இந்திய 
ப�ொது நிர்வொ்க அளமப்பில் நமற்ப்கொள்ை 
நவணடிய சீர்த்திருத்தங்களைப் �ரிந்துளர 
பெயவதற்்கொ்க இந்திய அரெொல் 
அளமக்கப்�ட்ட ஆளணயம்.

 �திட்டமிட்ட ப�தாருளதா்தாரம்: ஒரு �ொடடின 
ப�ொருைொதொர மற்றும் உற்�த்தி 
திட்டங்களுககு ஏற்� மூலதனம் மற்றும் 
மூலதன ப�ொருள்்கள் அைளவ இலககிடும் 
ப�ொருைொதொர அளமப்பு திட்டமிட்ட 
ப�ொருைொதொரம் எனப்�டுகி்றது.
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 �மூல்னப் ப�தாருள்்கள்: ந�ரடியொ்க 
நு்கர்நவொரொல் �யன�டுத்தப்�்டொமல் 
ப�ொருள் உற்�த்திககு நதளவப்�டும் 
உற்�த்தி ப�ொருள்்கள்.

 �் தாரதாளமயமதாக்கல்: அரசு மற்றும் தனியொர் 
�்டவடிகள்க்களின மீது விதிக்கப்�டடுள்ை 
தள்ட்கள் மற்றும் ்கடடுப்�ொடு்கள் 
விலக்கப்�டுவது தொரொைமயமொக்கல். 
ப�ொதுவொ்க ப�ொருைொதொர 
தொரொைமயமொக்களல இது குறிககி்றது. 

 �அநநிய பெல்தாணி ெட்டம் (FERA): 
அந்நிய பெலவொணி ஒழுஙகுமுள்றச் ெட்டம் 
என�து இந்தியொவில் அந்நிய 
பெலவொணி்கள் மற்றும் ்கட்ட்கங்களை 
ஒழுஙகுப்�டுத்தும் ெட்டமொகும்.

 �் னிந�ர் ்ருமதானம்: இந்தியொவில் 
தனி��ர் ெரொெரியொ்க ஈடடும் வருமொனம் 
தனி��ர் வருமொனம் எனறு 
அளழக்கப்�டுகி்றது. �ொடடின பமொத்த 
மக்கள் ஈடடும் வருவொளய பமொத்த மக்கள் 
எணணிகள்கயொல் வகுப்�தொல் கிள்டப்�நத 
தனி��ர் வருமொனம் ஆகும்.

 �ஜமீன்தாரர் முறை: ஜமீனதொரிமுள்ற 
பிரித்தொனிய ்கொலனி ஆடசியினந�ொது 
ப்கொணடுவரப்�ட்டதொகும். ஜமீனதொரர்்கள் 
குறிப்பிட்டப் �குதி நிலத்தில் 
உரிளமயொைர்்கைொ்க ஆக்கப்�டடு அந்த 
நிலத்திலிருந்து வரி / தீர்ளவ / வொ்டள்க 
வசூலித்து அரசுககு வழங்க நவணடும். 

 �நில உசெ்ரம்பு ெட்டம்: ஒரு தனி��ர் 
அதி்க�டெம் எவவைவு நிலம் உ்டளமயொ்கக 

ப்கொள்ைலொம் என�ளத வளரயறுககும் 
ெட்டம் நில உச்ெவரம்பு ெட்டம் எனறு 
கூ்றலொம். �்கர்ப்பு்ற மக்களுக்கொன நில 
உச்ெவரம்பு ெட்டம் 1976இல் 
ப்கொணடுவரப்�ட்டது. 

 �ந்கர்மயமதாக்கல்: கிரொமப்�குதி்களிலிருந்து 
�்கரங்களை ந�ொககி இ்டம் ப�யர்வது 
�்கர்மயமொக்கல் ஆகும். இதனொல் �்கர்ப்பு்றப் 
�குதி மக்கள் பதொள்க பதொ்டர்ந்து 
அதி்கரித்து வருகி்றது. இது தனி��ர் மற்றும் 
ெமூ்கத்தில் ப�ரும் �ொதிப்ள� 
ஏற்�டுத்துகி்றது.

 �்கதால்நற்ட ்ளர்ப்பு: மக்களின உணவு 
மற்றும் இதர நதளவ்களுக்கொ்க  
விலஙகு்கள் �ழக்கப்�டுத்தப்�டடு 
வைர்க்கப்�டுவதொகும். இள்றச்சி, 
இளழ்கள், �ொல், முடள்ட ந�ொன்ற 
ப�ொருள்்கள் ்கொல்�ள்ட வைர்ப்பின மூலம் 
ெமுதொயத்திற்கு கிள்டககி்றது. 

 �கிரதாம-ந்கர்ப்புை ஏறைத்்தாழ்வு: வருவொய, 
விநிநயொ்கம், நு்கர்வு, வொழ்கள்கத்தரம் 
அளனத்திலும் கிரொமம் மற்றும் 
�்கர்ப்பு்றங்களிள்டநய ்கொணப்�டும் ப�ரும் 
இள்டபவளி கிரொம �்கர்ப்பு்ற 
ஏற்்றத்தொழ்வு்கள் எனப்�டுகி்றது.

 �உள்நதாடடு பமதாத்் உற�த்தி (GDP): 
ப�ொதுவொ்க ஒரு ஆணடின ஒரு �ொடடில் 
தயொரிக்கப்�டும் பமொத்த உற்�த்தி 
ப�ொருள்்கள் மற்றும் நெளவ்களின 
கூடடுமதிப்பிளன அைவிடும் அலகு 
உள்�ொடடு பமொத்த உற்�த்தி ஆகும்.

மதிப்பிடுதல்

I. ெரியோன வில்டகலளத் நதர்வு பெயயவும்.

1. நிதி ஆநயொககின தளலவர்
அ) குடியரசுத்தளலவர் ஆ) பிரதமர் 
இ) உள்துள்ற அளமச்ெர் ஈ) நிதி அளமச்ெர்

2. நிதி ஆநயொக அளமப்பிளன ப்கொணடு வந்த பிரதமர்
அ) மனநமொ்கன சிங ஆ) �ரசிம்ம ரொவ 
இ) வொஜ்�ொய ஈ) �நரந்திர நமொடி
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3.  இந்தியொவில் விவெொய உற்�த்திளய அதி்கரிப்�தற்்கொ்க ப்கொணடு வரப்�ட்டத் திட்டத்திற்கு 
‘எனறும் நீங்கொ �சுளமப்புரடசி’ எனறு ப�யரிட்டவர்

அ) �ொர்மன ந�ொர்லொக ஆ) M.S. சுவொமி�ொதன 
இ) சுப்பிரமணியன ஈ) R.K.V. ரொவ

4. இந்தியொவின �சுளமப்புரடசியின தந்ளத என்றளழக்கப்�டு�வர் யொர்?
அ) �ொர்மன ந�ொர்லொக ஆ) M.S. சுவொமி�ொதன 
இ) ரொஜ் கிருஷ்ணொ ஈ) R.K.V. ரொவ

5. �சுளமப் புரடசி இவற்றில் எளதக குறிப்பிடுகி்றது?
அ) �சுளம வைங்கள் �யன�டுத்துவது ஆ) அதி்க �யிர் வைர்ப்பு 
இ) வீரிய விளத்கள் திட்டம் ஈ) �சுளமப் �யிரி்டல்

6.  இந்திய �சுளமப் புரடசி என�து கீழ்்கொணும் விளத்களின எவற்றில் அதி்க விளைச்ெலுக்கொன 
வீரிய விளத்களை அறிமு்கப்�டுத்தியது. 

அ) தொனியங்கள் ஆ) �ருப்பு 
இ) ந்கொதுளம ஈ) எணபணயவித்து

7. எந்த ஐந்தொணடுத் திட்டத்தில் �சுளமப் புரடசி ப்கொணடு வரப்�ட்டது?
அ) �ொன்கொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் ஆ) ஐந்தொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் 
இ) ஆ்றொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம் ஈ) ஏழொவது ஐந்தொணடுத் திட்டம்

8. இந்தியொவில் பவணளமப் புரடசிளன துவககியவர் யொர்?
அ) �ொர்மன ந�ொர்லொக ஆ) ரொஜ் கிருஷ்ணொ 
இ) R.K.V. ரொவ ஈ) வர்கீஸ குரியன

9. அமுல் �ொல் ப�ொருள் நிறுவனம் எஙகுள்ைது?
அ) அஜ்மீர் – இரொஜஸதொன ஆ) ஆனந்த் – குஜரொத் 
இ) �ல்ரொம்பூர் – உத்திரப்பிரநதெம் ஈ) உடுப்பி – ்கர்�ொ்ட்கம்

10. ப�ொருத்து்க.
1. திட்ட ஆளணயம் - அ) �நரந்திர நமொடி 
2. நிதி ஆநயொக - ஆ) எம்.எஸ. சுவொமி�ொதன 
3. �சுளமப் புரடசி - இ) வர்கீஸ குரியன 
4. பவணளமப் புரடசி -  ஈ) ஜவஹர்லொல் ந�ரு

1)  ஆ அ ஈ இ  2) ஈ அ ஆ இ
3)  இ ஆ அ ஈ  4) அ ஈ ஆ இ

11.  கீழ்க்கண்ட ந்கள்வி இரணடு வொககியங்களை ப்கொணடுள்ைது. அவற்றில் கூற்று ்கொரணம் 
ஆகும்.

கூற்று:  ஒரு �ொடடின வைர்ச்சிககு நவைொணளம, பதொழில் மயமொக்கம் இரணடும் 
ெமமுககியத்துவம் ப்கொண்டதொகும். 

்கொரணம்:  விவெொய �லன்களில் ெமரெம் பெயது ப்கொள்ைொமல் பதொழிற்துள்ற நமம்�டுத்தப்�்ட 
நவணடும்.
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அ) கூற்றும் ்கொரணமும் ெரி மற்றும் ்கொரணமொனது கூற்றுககு ெரியொன விைக்கம் 
ஆ) கூற்றும் ்கொரணமும் ெரி, ஆனொல் ்கொரணமொனது கூற்றுககு ெரியொன விைக்கமல்ல 
இ) கூற்று ெரி, ஆனொல் ்கொரணம் தவறு. 
ஈ) கூற்று தவறு, ஆனொல் ்கொரணம் ெரி.

II கீழ்ககோணும் வினோககளுககு மிகச் சுருககமோன வில்ட கோணவும்.

1. மக்கைொடசி ெமதர்மம் என்றொல் எனன?
2. ்கலப்புப் ப�ொருைொதொரத்ளத குறிப்பு எழுது்க?
3. கூடடு்றவு கூட்டொச்சி குறித்த வளரயறு?
4. பவணளமப்புரடசி �ற்றி குறிப்பு எழுது்க?

III கீழ்ககோணும் வினோககளுககு சுருககமோன வில்ட கோணவும்.

1. மக்கள் �ல அரசின சி்றப்�ம்ெங்கள் யொளவ?
2. நதசிய வைர்ச்சிககுழு �ஙகு குறித்து எழுது்க?
3. நிதி ஆநயொக அளமப்பு குறித்து எழுது்க?
4. பதொழிற்ப்கொள்ள்க தீர்மொனம் 1991 சி்றப்�ம்ெங்கள் குறித்து எழுது்க?

IV கீழ்ககோணும் வினோககளுககு விரிவோன வில்ட கோணவும்.

1. நிதி ஆநயொககின �ஙகு �ற்றி விவரி?
2. இந்திய பதொழில்மயமொக்கலின பெயல்முள்ற்களை �ற்றி விவரி?
3. �சுளமப் புரடசியின தொக்கங்கள் �ற்றி விவரி?
4. பவணளமப் புரடசியின முககிய ெொதளன்களை விைககு்க?

    Economic Development and Planning in India Hardcover – 30 Jan 2010 by V. Nath
    Dynamics of Development And Planning: Mizoram A Comprehensive Regional 

Analysis (English, Hardcover, G Kumar)
    An Uncertain Glory India and its Contradictions 2013 by Jean Dreze and Amartya Sen. 

In Tamil by Prof. Ponnuraj.

நமறநகோள் நூல்கள்

  https://www.epw.in/

  http://www.iipa.org.in/

  https://www.amazon.in/dp/8180696588/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_
g78mDbAY8RMKH

வலலத்தள இலணப்புகள்
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இந்தியாவும் உலகமும்9
  தற்கால உல்த்தில் இந்தியகாவின் பங்கு பறறி ததரிந்து த்காள்வது.
  ்வல்லரசு்ளுடனகான இந்தியகாவின் த்காள்்்்ைப் பறறி அறிந்து 

த்காளளுதல்.
  நவீன உல்த்தின் எதிர்கால லட்சியங்்ள பறறி சிந்திப்பது.
  அணு ஆயுதக் த்காள்் மறறும் அத்ன அ்மதி தத்்வக்கு பயன்படுத்து்வது 

பறறி புரிந்து த்காள்வது.
  உல்மயமகாதல் மறறும் அதனு்டய வி்ைவு்ள இந்தியகாவிலும் மறறும் மூன்்காம் உல் 

நகாடு்ளிலும் ஏறபடுத்திய வி்ைவு்்ை ஆரகாயதல்.
  சுறறுச்சூழல் மகாறுபகாடு, நீடித்த ்வைரச்சி மறறும் இந்தியகாவின் பங்கு ஆகிய்வற்் புரிந்துக் 

த்காளளுதல்.

கற்றலின் ந�ாககஙகள் Leanpub

9.1  இந்திய வெளியு்றவுக வகாள்்கயின் 
பரிணாம ெளர்ச்சி (1947-54)

சுதந்திரமும் பிரிவி்ையும்

சுதந்திரத்திறகு முன் இந்தியகாவின் 
த்வளியு்வுக் த்காள்் ஆங்கிதலய 
அரசகாங்்த்தின் தபகாறுப்பு மறறும் 
்ட்டுப்பகாட்டில் இருந்தது. இரணடகாம் 
உல்ப்தபகாரில் பிரிட்டனின் த்வறறிக்்கா் 
இந்தியகா தத்்வயகான அைவு மனித சக்தி 
மறறும் இதர ்ருவி்்ை பங்்ளித்தது. 
1945ஆம் ஆணடு இரணடகாம் உல்ப் தபகார 
முடிந்து, 1947ஆம் ஆணடு, ஆ்ஸ்ட் மகாதம் 
இந்தியகா ஆங்கிதலய அரசகாங்்த்திடம் இருந்து 
விடுத்லய்டந்தபின், இந்தியகா தனது 
த்வளியு்வுக் த்காள்்்ய ்வடி்வ்மத்துக் 
த்காணடது. தபகாருக்கு பின்னர ஏறபட்ட உல் 
அரசியல் நி்ழ்வு்ள மறறும் இந்தியகாவின் 
தசகாந்த அரசியல் சூழல் தபகான்்்்வ 
த்வளியு்வுக் த்காள்்யி்ன ்வடி்வ்மத்தன.

உல் நகாடு்ள ரகாணு்வ ரீதியகா் இரணடு 
துரு்வங்்ைகா் பிரிந்திருந்தன. அ்்வ 
தங்்்ைப் பகாது்காப்பதற்கா் ரகாணு்வ 
கூட்டணி்ய ஏறபடுத்திக் த்காணடன. இரு 
ரகாணு்வ கூட்டணி்ளிலும் பல நகாடு்ள 

இ்ைந்தன. இந்த இரு கூட்டணி்ளும் 
ஒன்்்தயகான்று த்வறறிக்த்காளை எடுத்த 
முயறசி்தை பனிப்தபகார 
என்்்ழக்்ப்படுகி்து. இரணடு மு்காம்்ளும் 
ரகாணு்வங்்்ை ்ட்டிதயழுப்ப தபருமைவு 
பைம் தசல்வழித்தகாலும், தபரியைவிைகான 
தபகார தவிரக்்ப்பட்டது. மி்வும் பதட்டமகான 
சூழ்நி்ல நிலவியது. புதிதகா் 
விடுத்லய்டந்த நகாடு்ள இந்த இரணடு 
இரகாணு்வ மு்காம்்ளின் 
சண்ட்ளுக்கி்டதய தங்்ளு்டய 
்வைங்்்ை வீைகாக்கிக் த்காளளும் நி்லயில் 
இல்்ல. அந்நகாடு்ள தங்்்ைக் 
்ட்ட்மப்பதறகு அ்னத்்தயும் பகாது்காக்் 
த்வணடியிருந்தது. அதததநரத்தில் இரணடு 
்வல்லரசு்ைகான அதமரிக்் ஐக்கிய 
நகாடு்ளுக்கும் தசகாவியத் ஒன்றியத்திறகும் 
இ்டதய ந்டப்தபற் ்ருத்து ரீதியகான 
சண்ட பனிப்தபகா்ர உச்சத்திறகு த்காணடு 
தசன்்து. ்காலனியகாதிக்்த்தின் பிடியில் 
இருந்து புதிய எல்்ல்ளுடன் ததகான்றிய 
நகாடு்ளுக்கு உல்ைகாவிய அைவில் 
இக்்ட்டகான சூழ்நி்ல்ய உரு்வகாக்கியது. 
தமற்த்திய சக்தி்ள புதிய உல் 
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ஒழுங்்்மப்்ப ஏறபடுத்த த்வ்ல  
தசயது த்காணடிருந்த தநரத்தில், 
்ணடங்்ளுக்கி்டதய தபருமைவிலகான 
மனித இடப்தபயரவு நி்ழ்ந்து த்காணடிருந்தது. 
1945ஆம் ஆணடு அக்தடகாபர மகாதம் 
அட்லகாணடிக் சகாசனம் மூலம் ஐக்கிய நகாடு்ள 
அ்மப்பு ததகான்று்வதறகு உல் நகாடு்ள 
மு்னப்பகா் இருந்தன. 

இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் த்காள்்்ய 
்வடி்வ்மக்கும் சிறபியகா் ஜ்வஹரலகால் தநரு 
இருந்தகார. அப்தபகாது உல்ம் இருந்த 
நி்ல்ம்ளில் உல் அ்மதிக்்கான 
தகாக்்த்்தப் பறறியும், ஒரு புதிய ததசத்தின் 
தத்்வ்்ைப் பறறியும் தநரு நன்கு 
உைரந்திருந்தகார. புதிய இந்திய ததசத்தின் சமூ்-
தபகாருைகாதகார தமம்பகாடு, நவீனமயமகாக்குதல், 
உல் அ்மதி, தபகார தவிரப்பு, பி் நகாடு்ளின் 
அ்மதியகான ஆக்்ப்பூர்வமகான உ்வு, 
்காலனியகாதிக்்த்திலிருந்து ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா 
நகாடு்ளின் விடுத்ல, ஐக்கிய நகாடு்ள ச்ப்ய 
்வலுப்படுத்து்வது, பி் நகாடு்ளின் தபகாருைகாதகார 
ஒத்து்ழப்பு ஆகிய இந்தியத் தத்்வ்ளின் 
அடிப்ப்டயில் தநருவின் அயல்நகாட்டுக் 
த்காள்் உரு்வகாக்்ப்பட்டது.

1947ஆம் ஆணடு இந்திய து்ைக் 
்ணடத்்த பிரித்து, பகாகிஸ்தகான் 
உரு்வகாக்்ப்பட்டது. இந்த நி்ழ்்வகானது மனித 
்வரலகாறறில் தபருமைவு அ்தி்ள 
புலம்தபயர்வதறகு ்காரைமகா் இருந்தது. 
இன்று்வ்ர இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 
த்காள்்யில் ்காஷ்மீர சிக்்லகானது 
ததகாடரந்து அடிப்ப்ட விஷயமகா் இருந்து 
்வருகி்து. இதுத்வ ததகாடரச்சியகா் மூன்று 
தபகார்ளுக்கு ்காரைமகாகியது. 
பஞ்சசீலமும் – அணிந்சரா இயககமும் 
(1954-1991)

அணிந்சரா இயககம்

தனது அண்ட நகாடு்ளுடன் தநருங்கிய 
நட்பு்்்வ ்வைரத்துக் த்காள்வது மறறும் 
பரகாமரிப்பது என்பதில் தநரு மி்வும் 
உறுதியகா் இருந்தகார. குறிப்பகா் சீனகாவுடனகான 
உ்வில், இரு நகாடு்ளும் ்லகாச்சகாரம் மறறும் 
பணபகாட்டு பி்ைப்பில் நீணட ்வரலகாறு 
த்காணடிருப்ப்்வயகாகும். இது இந்திய-சீனகா 
ஆகிய இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய 1954ஆம் 
ஆணடு தநரு மறறும் சீன பிரதமர சூ-தயன்-
லகாய-வுடன் பஞசசீல ஒப்பந்தம் ஏறபடக் 
்காரைமகாகியது. பஞசசீலக் த்காள்்யின் 
அடிப்ப்டயில் இரு நகாடு்ளும் உ்வு்்ைப் 
தபணு்வது என்று இரு நகாட்டு த்ல்வர்ளும் 
முடிவு தசயதனர.

பஞ்சசீலக வகாள்்ககள்

  இரு நகாடு்ளும் ஒன்றின் எல்்ல்ய, 
இ்்யகாண்ம்ய மறத்கான்று 
மதிப்பது

  ஆக்கிரமிப்பு தசயயகா்ம
  ஒவத்வகாரு்வரின் உளநகாட்டு 

வி்வ்காரங்்ளில் மற்்வர த்லயிடகாமல் 
இருத்தல்

  தூதர் அைவிலகான சமத்து்வம் மறறும் 
ஒத்து்ழப்பு 

  அ்மதியுடன் இ்ைந்து ்வகாழ்தல்

சீை பிரதமர்  
சூ-வயன்-லாய்

இந்திய பிரதமர்  
ஜெஹர்லால் ந�ரு

இந்த ஒப்பந்தங்்ள யகாவும் இருந்த 
தபகாதிலும், 1962ஆம் ஆணடு இந்தியகாவும்-
சீனகாவும் எல்்ல ததகாடரபகான வி்வ்காரத்தின் 
மீது இறுதியகா் தபகாரில் குதித்தன. இந்த இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான எல்்ல பிரச்ச்ன 
இந்த நகாள ்வ்ர இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் 
த்காள்்்யத் தீரமகானிப்பதில் மி்வும் 
முதன்்மயகா் உளைது. தபச்சு்வகாரத்்த 
மூலம் இந்தப் பிரச்ச்ன்யத் தீரக்் 
முயறசி்ள தமறத்காளைப்படுகி்து.
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பகாணடுங் மகாநகாடு (இந்ததகாதனசியகா) 
1955ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் மகாதம் 18ஆம் தததி 
முதல் 24ஆம் தததி ்வ்ர ந்டதபற்து. 
இதில் 29 நகாடு்ளின் த்ல்வர்ள ்லந்து 
த்காணடு அணிதசரகா இயக்்ம் 
உரு்வகாக்கு்வது பறறி வி்வகாதித்தனர.

பாண்டுங மா�ாடு

17 ஆணடு்ள த்வளியு்வு 
வி்வ்காரத்தி்ன தனது தபகாறுப்பில் 
்்வத்திருந்த பணடித ஜ்வஹரலகால் தநரு 
(1947-64) பனிப்தபகாரில் சிக்்காமல், 
இந்தியகாவுக்த்ன்று தசகாந்த த்வளியு்வுக் 
த்காள்்ப் பறறி ததளி்வகா் இருந்தகார. இந்த 
நி்லப்பகாடு 1961ஆம் ஆணடு அணிதசரகா 
இயக்்ம் ததகான்று்வதறகு ்காரைமகா் 
அ்மந்தது. அணிதசரகா இயக்்ம் 
ததகான்று்வதறகு எகிப்தின் ்மகால் அப்துல் 
நகாசர, ்கானகாவின் கு்வகாமி நிக்ருமகா, 
இந்ததகாதனசியகாவின் அ்மது சு்ரதனகா 
மறறும் யூத்காஸ்தலவியகாவின் தஜகாசிப்  
புதரகாஸ் டிட்தடகா ஆகிதயகாருடன் தநருவும்  
்காரைமகா்வகார. இதன் தபகாருள நீதிக்கும் 
அநீதிக்குமகான சண்டயில் யகார ஒரு்வரும் 
நடுநி்லதயகாடு இருக்் முடியகாது என்பதகாகும். 
கூட்டு தசரகா்ம என்பதன் தபகாருள ரகாணு்வ 
ரீதியகா் எந்த ஒரு ்வல்லரசு்ளுடதனகா அல்லது 
ரகாணு்வ மு்காம்்ளுடதனகா உடன்பகாடு தசயதுக் 
த்காளைக் கூடகாது என்பதகாகும். ஆனகால், 
நகாடு்ளுக்கி்டதய உளை சிக்்லின் 
தன்்மயின் அடிப்ப்டயில் அ்மதியகான 
ஒத்து்ழப்பு என்் தநகாக்்த்துடன் 
தீரமகானிக்கும் சுதந்திரத்்த தக்்்்வத்துக் 
த்காள்வது அணிதசரகா்ம ஆகும். இந்த 
சுதந்திரமகான ததரிவு மு்்தகான் சீனகாவுடனகான 
தபகாரின் தபகாது தமறகு உல் நகாடு்ளிடமிருந்து 
ஆயுதங்்ள த்காளமுதல் தசயய ்்வத்தது, 
தமலும் தசகாவியத் ஒன்றியத்துடன் தூதர் 
அைவிலகான உடன்படிக்்்்ய 1971இல் 
்வங்்ததச நகாட்டுடனகான தபகாருக்கு முன்னர 
தசயது த்காளைவும் முடிந்தது.

அணிதசரகா இயக்்ம் ததகான்று்வதறக்கு 
முன்பகா்த்வ இரணடு ்வல்லரசு 

கூட்டணி்ளுடனும் அணிதசரக்்் கூடகாது 
என்் சிந்த்ன இருந்தது. 1955 ஆம் ஆணடு 
ந்டதபற் பகாணடுங் ஆசிய-ஆப்ரிக்் மகாநகாடு 
அத்த்்ய அணிதசரகா த்காட்பகாட்டி்னக் 
த்காணடிருந்தது, பின்னர இதுதகான் 1961ஆம் 
ஆணடு அணிதசரகா இயக்்த்திறக்கு 
அடிப்ப்டயகா் அ்மந்தது. 

ஆசியகா மறறும் ஆப்பிரிக்்கா ்ணடத்தில் 
்காலனி ஆதிக்்த்்த முடிவுக்கு த்காணடு ்வர 
குரல் த்காடுத்த தநரு, அணிதசரகா இயக்்தம 
அதமரிக்் மறறும் தசகாவியத் யூனியனின் 
ரகாணு்வக் கூட்ட்மப்புக்கு மகாற்கா் புதிதகா் 
சுதந்திரம் அ்டயும் நகாடு்ளுக்கு இருக்கும் 
என்் ததகா்லதநகாக்குப் பகார்்வ்ய 
த்காணடிருந்தகார. இதுத்வ அணிதசரகா 
இயக்்த்தின் ்மயக் ்ருத்தகாகும், பல புதிய 
நகாடு்ள இதன் ஒரு பகுதியகா் மகா் முடிவு 
தசயதன, அ்்வ பனிப்தபகார அரங்்த்தின் ஒரு 
அங்்மகா் தங்்ைது நகாடு இருக்் 
விரும்பவில்்ல.
ந்சாவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியும்  
மறறும் வபாருளாதார தாராளமயமாககலும்  
(1991-முதல் தறவபாழுது ெ்ர)

தசகாவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியினகால் 
ஏறபட்ட தபகாருைகாதகார தநருக்்டி்யத் 
ததகாடரந்து தகாரகாைமயம், தனியகாரமயம் 
மறறும் உல்மயமகாதல் தபகான்்்்வ எழுச்சி 
தபற்ன. இந்தியகா்்வ தபருமைவு தசகாசலிச 
தபகாருைகாதகாரத்தில் இருந்து சந்்தப் 
தபகாருைகாதகாரத்திறகு ந்ரத்திச் தசன்்து. 
இந்தியகா இதன் பி்கு அந்நிய தநரடி 
முதலீட்டிறகு (FDI) தனது ்தவு்்ைத் தி்ந்து 
விட்டது. பின்னர இது அதமரிக்் 
ஐக்கியநகாடு்ளுடனகான உ்வு்ள தமம்பட 
உதவியகா் அ்மந்தது.

தற்காலத்தில் இந்தியகா புது ்வ்்யகான 
ச்வகால்்்ை சந்திக்கி்து, மகாறி்வரும் புவிசகார 

வ்சயல்பாடு

்வகுப்ப்்யில், உனது ஆசிரியரின் 
்வழி்காட்டுதல்படி “பகாணடுங்கின் பத்து 
த்காள்்்ள” பறறி வி்வகாதிக்்.
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அரசியல் தன்்ம்ளினகால் ்மயக்்ரு 
மகா்காமல், அதன் த்வளியு்வுக் த்காள்்்ள 
மகாறறிய்மக்்ப்பட்டிருக்கி்து. 

ததறகு ஆசியகாவின் சீனகா, உல் 
்வல்லரசு்ளில் ஒன்்கா் ஆகியிருக்கி்து. அது 
நமது அண்ட நகாட்டு த்வளியு்வுக் 
த்காள்்யின் ஒரு பகுதியகாகி்து. ்வைரந்து 
்வரும் தபகாருைகாதகாரத்துடன் இந்தியகாவும், ஒரு 
மணடல அைவிலகான சக்தியகாகி்து. எனத்வ 
முன்பு எப்தபகாழுதும் இல்லகாத ்வ்்யில் 
அதறகு இன்னும் அதி் உல்ைகாவிய தபகாறுப்பு 
ஏறபட்டுளைது. இந்த மகாற்ங்்ளுக்கு 
ஈடுத்காடுத்து இந்தியகா தன்னு்டய நல்னப் 
பகாது்காத்துக் த்காள்வதற்கா்வும், தன்னு்டய 
அண்ட நகாடு்ளுடன் நல்லு்வு்்ை 
்வைரத்துக் த்காள்வதற்கா்வும் தனது 
த்வளியு்வுக் த்காள்்யில் சில மகாறுதல்்்ை 
தசயய த்வணடியுளைது.

இந்தியகா மற் நகாடு்ளுடன் உ்்்வ 
தபணு்வதற்கான மற் ்காரணி்ைகா் 
பகாது்காப்பு மறறும் தபகாது பயன்பகாட்டிறகு 
அணு ஆற்்ல பயன்படுத்திக் த்காளளும் 
்வலி்ம்ய தன்ன்த்தத த்காணடிருத்தல், 
முக்கிய சர்வததச அ்மப்பு்ைகான பிரிக்ஸ் 
(BRICS), ஜி 20 (G20), ஷகாங்்காய அ்மப்பு(SCO) 
ஏவு்்ைத் ததகாழில்நுட்ப ்ட்டுப்பகாடு 
அ்மப்பு (MTCR) தபகான்் அ்மப்பு்ளில் 
உறுப்பினரகா் உளைது தபகான்்்வற்்க் 
கூ்லகாம். இந்தியகா தனது அ்டயகாைத்தில் 
ததகாடரந்து உயரந்து ்வரு்வதகால், உல்த்தில் 
உளை பல ்வலி்மயகான நகாடு்ள, ஐக்கிய 
நகாடு்ளின் பகாது்காப்பு ச்பயில் இந்தியகா்்வ 
நிரந்தர உறுப்பினரகா் இ்ைக்் த்வணடும் 
என்று குரல் த்காடுத்து ்வருகின்்ன. 
இந்தியகாவின் த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் 
சகாரகாம்சத்்த நகாம் சுருக்்மகா் குறிப்பிட 
த்வணடுமகானகால், இஸ்தரல், ஈரகான், 
பகாலஸ்தீனம் மறறும் சவுதி அதரபியகா தபகான்் 
மகாறுபட்ட பணபு்்ை த்காணட நகாடு்ளுடன் 
நட்பு்்்வ ்்வத்திருக்கும் மி்வும் அரிதகான 
தனித்தன்்ம்யக் த்காணடிருக்கின்் ஒதர 
நகாடு இந்தியகா எனலகாம்.

9.2 இந்திய-அவமரிககா உ்றவுகள்
ெரலாறு

அதமரிக்்கா உடனகான 
மு்்யகான அரசியல் உ்வு 
இரணடகாம் உல்ப் தபகார ்கால 
்ட்டத்தில் ததகாடங்கியது. 
முதன்முதலகா் 1940ஆம் 
ஆணடு தகாமஸ் வில்சன் 
மறறும் சர கிரிஜகா சங்்ர பகாஜபகாய ஆகிய 
தூதர்்ை பரிமகாறிக் த்காள்வது நி்ழ்ந்தது. 
இது டில்லியில் தூதர் அலு்வல்த்்த 
நிறுவு்வதறகு ்காரைமகாகியது. 

எனினும் 1946ஆம் ஆணடு ்வ்ர 
ததகாடரந்து ஹகாரி S. ட்ருமன் என்் 
குடியரசுத்த்ல்வரின் த்ல்மயின்கீழ்தகான் 
இந்திய-அதமரிக்்காவுக்கு இ்டதய 
முழு்மயகான முழுதநர தூதர் உ்வு்ள 
ததகான்றியது. 1947ஆம் ஆணடு இந்தியகா 
சுதந்திரம் அ்டந்தவுடன் தமலும் இது 
்வலுப்படுத்தப்பட்டது. 

பிரிவி்னயின் தபகாழுது, ்காஷ்மீர ஓர 
முடியரசகா் இந்தியகாவுடன் இ்ைந்தது. 

தாமஸ் வில்்சன்
்சர் கிரிஜா ்சஙகர் 

பாஜபாய்
ஹாரி S  

ட்ரூமன்

தென்கிழக்கு ஆசிய 
ஒப்பநெ அமைபபு (SEATO)

ைத்திய ஒப்பநெ அமைபபு 
(CENTO)
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இத்ன பகாகிஸ்தகான் எதிரத்தது. இது  
குறித்து பகாகிஸ்தகான், இந்தியகாவுடன் 
்காஷ்மீரின் இ்ைப்பு சட்டவிதரகாதமகானது, 
்ட்டகாயத்தினகால் தசயயப்பட்டது என்று 
கூறியது. 1948ஆம் ஆணடு இந்த சிக்்ல் 
ஐக்கிய நகாடு்ளின் வி்வகாதத்திறகு எடுத்துக் 
த்காளைப்பட்டது, இதன் வி்ை்வகா் இந்திய-
பகாகிஸ்தகானுக்்கான ஐக்கிய நகாடு்ளின் 
ஆ்ையம் (UNCIP) நிறு்வப்பட்டது. இதில் 
இந்தியகா ்டு்மயகா் ஏமகாற்ம் அ்டந்தது. 
“இது முழு்வதும் த்வ்கான நட்வடிக்்்” 
என்றும், அதமரிக்்கா மறறும் இங்கிலகாந்து 
நகாடு்ளின் தசயறபகாட்டி்னயும் இந்தியகா 
விமரசித்தது. ததகாடரந்து தநரு ஐக்கிய 
நகாடு்ளுக்கு தன்னு்டய முதறபயைத்்த 
தமறத்காணடகார. 

இரணடு அரசு்ளின் த்ல்ம்ளுக்கு 
இ்டதய தனித்த ஒத்துைரவு இல்லகாமல் 
தபகானதகாலும், பரஸ்பரம் இரு்வரும் 
கு்்க்கூறிக் த்காணடதகாலும், இந்திய-
அதமரிக்்கா இ்டயிலகான உ்வு தமலும் 
விரிசல்டந்தது. சீட்தடகா (SEATO) மறறும் 
தசன்தடகா (CENTO) எனப்படும் அதமரிக்்கா 
்வழங்கிய (ததன்கிழக்கு ஆசிய ஒப்பந்தம் 
அ்மப்பு மறறும் மத்திய ஒப்பந்தம் அ்மப்பு) 
தநச உடன்படிக்்் அ்மப்பு தமலும் உ்்்வ 
தமம்படுத்தவில்்ல. இந்த அ்மப்பில் 
பகாகிஸ்தகா்ன தசரத்தது மறறும் பகாகிஸ்தகான்-
அதமரிக்்கா ரகாணு்வ ஒப்பந்தம் தபகான்்்்வ 
இருதரப்பு உ்வு்ளி்டதய சிறிதைவு மட்டுதம 
முன்தனற்த்திற்கான நம்பிக்்்்ய 
ஏறபடுத்தியது. ஐசதனகா்வர மறறும் த்ன்னடி 
ஆகிதயகாரின் இரணடகாம் மு்் பதவி்காலத்தின் 

அவமரிகக அதிபர் ஜார்ஜ W. புஷ் மறறும் 
இந்திய பிரதமர் மன்நமாகன் சிங

இந்திய குடியரசுக்கும்–அதமரிக்் ஐக்கிய 
நகாடு்ளுக்கும் இ்டதய ்்தயழுத்திடப்பட்ட 
இந்திய-அதமரிக்்கா ரகாணு்வம் சகாரகா அணு 
ஒப்பந்தம் அல்லது இந்திய-அதமரிக்்கா அணு 
ஒப்பந்ததம, 123 உடன்படிக்்் 
என்்்ழக்்ப்படுகி்து. இதற்கான அடிப்ப்ட 
்ட்ட்மப்பு த்வ்லக்்கா் 2005ஆம் ஆணடு ஜீ்ல 
மகாதம் 18ஆம் தததி அன்று ்்தயழுத்திடப்பட்டது. 
இது ததகாடரபகா் இந்திய பிரதமர மன்தமகா்ன் சிங் 
மறறும் அதமரிக்் அதிபர ஜகாரஜ W. புஷ் ஆகிதயகார 

த்வளியிட்ட கூட்டு அறிக்்்யின்படி, அதில் இந்தியகா தனது ரகாணு்வம் மறறும் ரகாணு்வம் சகாரகாத 
அணு உ்ல்ள அ்மப்பு்்ை தனித்தனியகா் பிரித்துக் த்காள்வது என்ப்த ஏறறுக் த்காணடது 
மறறும் இந்தியகாவின் அ்னத்து தசயறபகாடு்்ையும் சர்வததச அணு ஆற்ல் மு்்மயின் 
பகாது்காப்பின் கீழ் இருக்கும்படியும், அதறகு ் ்மகா்கா், அதமரிக்்கா இந்தியகாவுடன் முழு்மயகான 
ரகாணு்வம் சகாரகா ஒத்து்ழப்்ப ்வழங்் ஏறறுக் த்காணடது.

இந்த ஒப்பந்தமகானது. இந்தியகா “ரகாணு்வம் சகாரகாத” என்று அ்டயகாைப்படுத்திய அணுக்்ரு 
உ்ல அ்மப்பு்்ை, நிரந்தரப் பகாது்காப்பு என்் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ்்வத்து விட்டு, 
பிரச்ச்னக்குரிய தை்வகாடங்்ள மறறும் ததகாழில்நுட்பங்்்ை, குறிப்பகா் ரகாணு்வம் சகாரகா 
அணுக்்ரு தசறிவூட்டல் பணி்ள உளளிட்ட, மறறும் மறுசுழறசி தசயயும் சகாதனங்்்ை, இந்த 
சர்வததச அணு ஆற்ல் மு்்ம்ளின் பகாது்காப்பு ்வரம்பின்கீழ் ்வரு்வ்தக் கூட தசயயகாமல் 
விதிவிலக்கு தபறும்படியகா் தசயது விட்டது.

2008ஆம் ஆணடு அக்தடகாபர மகாதம் 1ஆம் தததி அன்று, ரகாணு்வம் சகாரகா அணு உ்ல 
எரிதபகாருள மறறும் ததகாழில்நுட்பத்்த பரிமகாறிக் த்காள்வது ஆகிய்்வ உளைடங்கிய 
ஒப்பந்தத்திறகு அதமரிக்் தமல்்வ “தசனட்” ஒப்புதல் அளித்தது.

இந்திய-அவமரிககா ஐககிய �ாடுகளுககி்ைநயயாை ராணுெம் ்சாரா அணு ஒபபந்தம்
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தபகாது, அது மி்ச் சிறிய ்காலமகா் இருந்த 
தபகாதிலும் சி்ப்பகான சூழ்நி்ல 
நிலவியதபகாதும், இன்னும் அ்னத்து 
்காலங்்ளுக்்கான உ்வு நிலவு்வதறகு இன்னும் 
நீணட தூரம் இருந்தது.

ததகாழில்மயமகாக்்லுக்கு, தபகாருைகாதகார 
மறறும் ததகாழில்நுட்ப உதவி்ளுக்கு 
அதமரிக்்கா்்வ இந்தியகா நகாடியதபகாது, 
இந்திய-அதமரிக்்காவின் உளநகாட்டு 
(தபகாருைகாதகார) திட்டங்்ளில் த்லயிட 
மறறும் ஆதிக்்ம் தசலுத்த முயறசித்தது. 

பனிபநபாருககு பிந்்தய காலம்

நீணட ்கால ்காலனியகாதிக்் 
அழிவு்ளிலிருந்து மீணதடழுந்த இந்தியகா, 
சுதந்திரத்திறகு பி்கு 50 ஆணடு்ளில் 
மகாதபரும் மக்்ைகாட்சி அ்மப்்ப த்காணட 
இந்தியகா அ்மதி்ய நி்லநகாட்ட உறுதி 
பூணடுளைது. இந்த இ்ையதை ்காலத்தில், 
இந்தியகாவின் பன்்மத்து்வம், த்்வல் 
ததகாழில்நுட்பத்தி்ன் மறறும் ஆங்கிலதமகாழித் 
தி்்ம தபகான்்்்வ இந்தியகாவிறகு தபரிய 
தசகாத்தகா் உளைது. இந்த புத்தகாயிரமகாணடில், 
ஆசியகாவின் இருதபரும் நகாடு்ைகான 
இந்தியகாவும், சீனகாவும் அதி்காரமிக்் 
நகாடு்ைகா் மிளிரத் ததகாடங்கியுளைன. 

இது சர்வததச அதி்காரம் தமறகிலிருந்து 
கிழக்கு தநகாக்கி ந்ர்வ்த ் காட்டுகி்து. நரசிம்ம 
ரகாவ மறறும் கிளிணடன் ்காலத்தில் இந்திய-

தபகாதுச்சட்டம் 480 கீழ் 1954ஆம் 
ஆணடு த்வைகாண உறபத்திப் தபகாருள்்ை 
இந்தியகாவிறகு ்வழங்கு்வதறகு ஐந்து  
ஒப்பந்தங்்ள இந்திய-அதமரிக்்கா இ்டதய 
்்தயழுத்தகானது.

ொஜபாய் �ரசிம்ம ராவ் பில் கிளிண்ைன்

அதமரிக்்கா உ்வில் முன்தனற்ங்்ள 
ஏறபட்டன. இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய ரகாணு்வ 
ஒத்து்ழப்பும் ஏறபட்டது. 

பகாகிஸ்தகான் எல்்லக் ்ட்டுப்பகாட்டு 
த்காட்்ட மீறி ்காரகில் தபகாரில் ஈடுபட்டதபகாது 
அதமரிக்்கா அ்த ்ணடித்து இந்தியகாவின் 
நி்லக்கு ஆதர்வளித்தது. அ்த இந்தியகாவும் 
்வரத்வற்து. இந்தியகாவிறகு 2000ஆம் ஆணடில் 
அதமரிக்் அதிபர கிளிணடனின் ்வரு்் 
இந்திய-அதமரிக்் உ்வில் ஒரு புதிய 
அத்தியகாயத்்த மலரச் தசயதது. ்வகாஜபகாய 
இந்திய-அதமரிக்் உ்்்வப் பறறி 
குறிப்பிடும்தபகாது டிஜிட்டல் உலகில் 
இந்தியகாவும் அதமரிக்்காவும் பக்்த்து நகாடு்ள 
மறறும் பங்்காளி்ள என்்கார. அதன் பின்பு, 
அறிவியல் ததகாழில்நுட்பம், சூழலியல் 
பகாது்காப்பு, பரு்வநி்ல மகாற்ம், ் ல்வி, எச்.ஐ.வி, 
சுனகாமி மீட்பு தபகான்்்வறறில் இரு நகாடு்ளும் 
ஒத்து்ழப்புடன் தசயல்பட முடித்வடுத்தன. 
அதன் ததகாடரச்சியகா் புஷ் நிர்வகா்த்தின் 
தபகாதும், இதத இைக்்மகான பகா்தயில் இரு 
நகாட்டு உ்வு பயணித்தது. இரு நகாடு்ளும் 
இயற்்யகா்த்வ கூட்டகாளி்ள என்றும் 
கூ்ப்பட்டன. இந்த உ்வு, ஒபகாமகா அதமரிக்்கா 
அதிபரகான பி்கு நன்கு பக்கு்வம்டந்த ஒன்்கா் 
மகாறியது, பகாது்காப்பு, அணு ஆற்ல் 
தபகான்்்வறறில் புது ஒப்பந்தங்்ள 
தபகாடப்பட்டன.

அவமரிகக அதிபர் ஒபாமா மறறும்  
இந்திய பிரதமர் �நரந்திர நமாடி

எதிர்கால ஒத்து்ைபபு

டிரம்ப் நிர்வகா்த்தில் ் காைப்பட்ட தபகாக்கு 
உல் நகாடு்ளுக்கி்டதய பதட்டத்்தயும், 
எதிரவி்ன்யயும் ஏறபடுத்தின. புதிய 
நிர்வகா்த்தின் கீழ் ததகாடரந்து இந்திய-
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9.3 இந்திய-ரஷ்ய உ்றவுகள்

தசகாவியத் ஒன்றியமகானது 1947ஆம் 
ஆணடு முதல் இந்தியகாவின் மி் தநருங்கிய 
நணபனகா்வும், ரகாணு்வ ரீதியகா் ஒரு 
பங்குதகாரகா்வும் இருந்திருக்கி்து. இந்த இரு 
நகாடு்ளுக்கு இ்டதயயகான நட்பு்்வகானது பல 
ச்வகாலகான புவியரசியல் மகாற்ங்்ளின் தபகாதும் 
ததகாடரகி்து. அதமரிக்்கா்்வப் தபகால் 
அல்லகாமல், ரஷ்யகா்வகானது இந்தியகாவின் 
பகாது்காப்பு மறறும் ரகாணு்வம் ததகாடரபகான 
தன்னகாட்சி நி்ல்ய ்வரலகாறறு ரீதியகா் 
புரிந்து த்காணடது மறறும் மதிக்கி்து. அது 
(ரஷ்யகா) இந்தியகா்்வ மி்ப் பழ்மயகான 
நகா்ரி்ம் மறறும் மி் உயரந்தப் பணபகாடு, 
அறி்வகாற்ல், தபரறிவு த்காணட நகாடகா்ப் 
பகாரக்கி்து. இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய ததகாடரும் 
உ்வின் இந்த அடிப்ப்டப் பணபகானது, 
்டந்தக் ்காலங்்ளில் இரு தரப்பு உ்வு்ள 
மலர்வதறகு உத்த்வ்மகா் இருந்தது. 

ததகாடக்்த்தில், இந்தியகா சுதந்திரம் 
அ்டந்தவுடன், தசகாவியத் ஒன்றியம்(USSR) 

இந்தியப பிரதமர் ஜெஹர்லால் ந�ரு 
ந்சாவியத்ெரு்க

USSR  பிரதமர் நிகிதா குருந்சவின் இந்தியா ெரு்க

அதமரிக்்கா உ்வு்ள ததகாடரந்த தபகாதிலும், 
்வரத்த்ம் மறறும் ததகாழில்நுட்ப சிக்்ல்்ள, 
“அதமரிக்்கா முதன்்ம” எனும் த்காள்் 
தபகான்்்்வ எல்லகாம் மி்வும் முக்கியமகான 
த்டக்்ற்ள ஆகும். பகாரம்பரியமிக்் இந்திய 
ஈரகான் உ்வு்ளில் அதமரிக்்காவின் த்லயீடு 
இந்திய த்வளியு்வுக் த்காள்்க்கு 
ச்வகால்்்ை ஏறபடுத்தியுளைது. இந்தியகா 
த்வளியு்வில் எந்த வித த்லயீடும் இல்லகாத 
சுதந்திரமகான த்காள்்்ய ்்டபிடிக்கி்து.

இந்திய-அவமரிககா உ்றவுகளின்  
கால ெரி்்ச

ெ. 
எண் ஆண்டு முககியமாை நிகழ்வுகள்

1 1949 பிரதமர தநரு அதமரிக்் ஐக்கிய 
நகாடு்ள தசல்லுதல்

2 1978 அதமரிக்் அதிபர ்காரட்டர 
இந்தியகாவிறகு ்வரு்் தருதல்

3 1991 தபகாருைகாதகார சீரத்திருத்தம்

4 1998
இந்தியகா அணு ஆயுத தசகாத்ன 
தசயதல். அதமரிக்்கா இந்தியகா மீது 
தபகாருைகாதகார த்ட விதித்தல்

5 2000 கிளிணடன் ்வரு்், உ்வு்ள 
்வலுப்படுதல்

6 2001 அதமரிக்்கா, இந்தியகா மீதகான 
தபகாருைகாதகார த்ட்்ை நீக்குதல்

7 2005 ஆற்ல் பகாது்காப்பு தபச்சு்வகாரத்்த

8 2005 இந்தியகா, அதமரிக்்கா புதிய ரகாணு்வ 
்ட்ட்மப்பில் ்்தயழுத்திடுதல்

9 2005 அணு ஒப்பந்தம்

10 2010 தபகாருைகாதகார மறறும் நிதி ஒத்து்ழப்பு

11 2010 இந்தியகா, அதமரிக்்கா பகாது்காப்பு முதல் 
தபச்சு்வகாரத்்த து்வங்குதல்

12 2010
ஐ.நகா பகாது்காப்பு ச்பயில் இந்தியகா 
நிரந்தர உறுப்பினரகாகும் இந்தியகாவின் 
முயறசிக்கு ஒபகாமகா ஆதரவு

13 2011 அதமரிக்்கா, இந்தியகா ்வ்லதைப் 
பகாது்காப்பு ஒப்பந்தம் ்்தயழுத்திடல்

14 2015
ஒபகாமகா இந்தியகாவிறகு இரணடகா்வதகா் 
மு்்யகா் ்வருதல் மறறும் உ்்்வ 
தமம்படுத்துதல்

15 2016 இந்தியகா ஒரு முக்கியமகான ரகாணு்வ 
கூட்டகாளியகா் ஒபகாமகா அங்கீ்ரித்தல்

16 2019 இந்தியகாவின் சி்ப்பு ்வரத்த் தகுதி்ய 
டிரம்ப் முடிவுக்கு த்காணடு ்வந்தகார

நிகழ் 
ஆய்வு
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தஜகாசப் ஸ்டகாலின் 
த்ல்மயின் கீழ் இருக்கும் 
தபகாழுது, இந்தியகாவினு்டய 
சுதந்திரமகான த்வளியு்வுக் 
த்காள்் மறறும் அணிதசரகா 
த்காள்்யின் உண்மத் 
தன்்ம்ய சந்ததகித்தது. இருந்ததபகாதிலும், 
இந்திய-ரஷ்ய நல்லு்்வகானது, இந்தியப் 
பிரதமர ஜ்வஹரலகால் தநருவின் 1955ஆம் 
ஆணடு ஜுன் மகாதம் தசகாவியத் ஒன்றியத்தின் 
பயைம், அத்னத் ததகாடரந்து தசகாவியத்தின் 
பிரதமர நிகிதகா குருதஷவின் 1955ஆம் ஆணடு 
டிசம்பர மகாத ்வரு்் ஆகிய்வற்கால் சி்ப்பு் 
ததகாடங்கியது.

இதத ்காலக்்ட்டத்தில் தகான் இந்தியகா, 
தசகாவியத் மகாதிரியின் அடிப்ப்டயிலகான 
திட்டமிட்ட தபகாருைகாதகாரம் மறறும் தசகாசலிச 
மகாதிரியகான சமூ் அ்மப்்ப 
ஏறறுக்த்காணடது. இந்த ச்காப்தத்தில் தகான் 
தசகாவியத் ஒன்றியம் தமறகு உலகின் 
தகாக்்த்்த ் ட்டுப்படுத்த, நிதி உதவி, ்வரத்த்ம் 
மறறும் தூதர் உ்வு தபகான்்்வற்் மூன்்காம் 
உல் நகாடு்ளில் பயன்படுத்தியது. இதன் 
வி்ை்வகா், இந்திய-தசகாவியத் உ்வு்ள 
உதலகா்வியல், பகாது்காப்பு, ஆற்ல் மறறும் 
்வரத்த்த் து்்்ளில் தமம்படத் ததகாடங்கியது.

இருதரப்பும் 1971ஆம் ஆணடு  
இந்திய-தசகாவியத் அ்மதி, நட்பு்வு  
மறறும் ஒத்து்ழப்பு உடன்படிக்்்யில் 
்்தயழுத்திட்டன. இது இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான உ்வு்ளில் ஒரு 
்மல்்ல் ஆகும்.

1971ஆம் ஆணடு இந்திய-பகாகிஸ்தகான் 
தபகாரின் தபகாது, தசகாவியத் ஒன்றியம், 
இந்தியகாவிறகு ஆதர்வகா் உறுதியகான 
நட்வடிக்்் எடுக்், ஏறத்னத்வ அதமரிக்்கா 
தனது 7-்வது ்டறப்டப் பிரி்்வ ்வங்்காை 
விரிகுடகா ்டறபகுதிக்கு அனுப்பியிருந்த 
நி்லயில் அது இந்தியகாவிறகு எதிரகா் 
இருக்குமகானகால் அத்ன எதிரத்காளை தனது 
தபகார ்ப்பல்்்ை இந்திய தபருங்்டற 
பகுதிக்கு அனுப்பி ்்வத்தது. அதததபகால 
1971ஆம் ஆணடு இந்திய-பகாகிஸ்தகான் 

தபகாரின் வி்ைவு மறறும் பங்்ைகாததஷ் 
நகாட்டின் ததகாற்ம் தபகான்்்்வதயல்லகாம் 
இந்தியகா மறறும் தசகாவியத் 
ஒன்றியத்தினியி்டதய ஒரு நம்பிக்்்யகான 
நட்பு்்்வ நிறுவியது. 

இந்திய-ரஷ்ய உ்றவுகள் (1991 முதல் இன்று 
ெ்ர)

1991ஆம் ஆணடு தசகாவியத் 
ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியகால், இந்தியகாவிறகும் 
ரஷ்யகாவிறகும் இ்டதயயகான இருதரப்பு 
உ்வு்ள ஒரு நிச்சயமற் தன்்மக்கு 
தசன்்து. தசகாவியத் ஒன்றியம் என்் அரசு 
இல்லகாமல் தபகாயவிட்டதகால் 1971ஆம் ஆணடு 
தசயது த்காணட உடன்படிக்்் தசயலிழந்து 
தபகானது. ரஷ்யகாவும் தனது ்்வனத்்த அதன் 
உளவி்வ்காரங்்ளிலும், அதமரிக்்கா மறறும் 
ஐதரகாப்பகா உடனகான உ்வு்ளில் ்்வனம் 
தசலுத்தியது. இப்தபகாழுது இந்தியகா, பி் 
்வைரும் நகாடு்்ைப் தபகால் இருக்கும் 
ஆர்வமும் ்வைரச்சிக்்கான ்வகாயப்பும் இல்லகாத 
ரஷ்யகாவுடன் பரஸ்பர உ்்்வ தமறத்காணடு 
்வருகி்து.

ரஷ்ய அதிபர தபகாரிஸ் எல்ட்சின் 1993ஆம் 
ஆணடு இந்திய ்வரு்்யின் தபகாது 1971ஆம் 
ஆணடு தசயது த்காணட உடன்படிக்்்்ய 
மீணடும் தூணடிவிடும் விதமகா் புதிய நட்பு 
உடன்படிக்்்யில் ்்தயழுத்திட்டகார. 
எனினும் ப்ழய உடன்படிக்்்யின் 
அடிப்ப்டத்தன்்ம மகாறறிய்மக்்ப்பட்டு, 
புதிய உடன்படிக்்்யகானது அ்மதிக்கு 
அச்சுறுத்தல் ்வரும்தபகாழுது, ஆதலகாச்னயும் 
ஒருங்கி்ைப்பு மட்டும் இருப்பதகா் 
தசயயப்பட்டது.

நஜா்சப ஸ்ைாலின்
விளாடிமிர் புடின்

நபாரிஸ் -  
வயல்ட்சின்

தசகாவியத் ஆட்சிக்்காலத்தில் இருந்தது 
தபகால் அல்லகாமல், தபகாரிஸ் எல்ட்சின் 
இந்தியகா்்வ ஒரு “இயற்் கூட்டகாளி” என்று 
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கூறினகாதர தவிர, சி்ப்பகான உ்வு உளைது 
எனும் அைவிறகு ஒரு உைர்்வ ஏறபடுத்திக் 
த்காடுக்்வில்்ல. இந்த உ்்வகானது இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதய 1990ஆம் ஆணடு்ளின் 
து்வக்்ம் ்வ்ர இருந்ததபகாதிலும், 
இக்்காலக்்ட்டத்தில் ரஷ்யகா உ்வு மி்ச் 
சகாதகாரைமகா்த்வ இருந்தது. இந்தியகா்்வ, 
ரஷ்யகா ஒரைவுக்கு பு்க்்ணித்தகாலும், அது 
இந்தியகாவிறகு எவவித தீங்்்யும் 
ஏறபடுத்தவில்்ல.

விைகாடிமிர புடின் அதிபர 
த்ல்மயிலகான (2000 முதல் இன்று ்வ்ர) 
புதிய ரஷ்யகா, எல்ட்சின் ்காலத்து இந்திய-
ரஷ்யகா இருதரப்பு உ்வு்்ை மீணடும் 
ப்ழயபடி மகாறறி அ்மந்தது. ரஷ்யகா்வகானது 
2000ஆம் ஆணடு இந்தியகாவுடன் ”ரகாணு்வம் 
சகாரந்த நட்பு்வு பிர்டனத்தில்” 
்்தயழுத்திட்டது. தமலும் 2010ஆம் ஆணடு 
இந்த பிர்டனமகானது சி்ப்பகான ரகாணு்வம் 
சகாரந்த நட்பு்வு பிர்டனத்்த அடுத்த 
நி்லக்கு எடுத்துச் தசன்்து. மகாஸ்த்கா 
யூதரகா- ரஷ்யகா பகுதியின் ்வல்லரசு என்் 

முன்னதகா் இந்தியகாவும்-ரஷ்யகாவும், 
எஸ்-400 ்வகான்்வழி பகாது்காப்பு 
ஏறபகாட்டிற்கான (Air Defence System) 5.2 
பில்லியன் டகாலர மதிப்பிலகான 
்வரத்த்த்திறகு ்்தயழுத்திட்டன. இந்த 
்வகான்பகாது்காப்பு ஏறபகாடகானது 2020ஆம் 
ஆணடிறகுள ்வழங்்ப்பட்டுவிடும் என்று 
எதிரபகாரக்்ப்படுகி்து. எஸ்-400 டி்ரயம்ஃப் 
(triumph) என்பது தமம்பட்ட த்ரயில் இருந்து 
்வகானிறகு தசன்று தகாக்கும் ஏவு்்ை 
அ்மப்பு மு்் ஆகும். இத்ன 
உரு்வகாக்கியது “அல்மகாஸ் ஆன்தட” என்் 
ரஷ்ய அரசு நிறு்வனமகாகும். இது எதிரி 
நகாட்டு தபகார விமகானத்்த மறறும் ்ணடம் 
தகாவும் ஏவு்்ை்்ை தகாக்கி 
அழிக்்க்கூடியது. இதன் தகாக்கும் தி்ன் 250 
கிதலகா மீட்டர ததகா்லவு ஆகும். தமலும், 
இதன் சி்ப்பு தகாக்கும் தி்்ன 400 கிதலகா 
மீட்டர தூரம் ்வ்ர அதி்ப்படுத்தமுடியும் .

எஸ் (S)-400 ொன்ெழி பாதுகாபபு 
மு்்றககாை ெர்த்தக ஏறபாடு

்வ்்யில், இந்தியகா தபகான்் ப்ழய 
நணபருடன் திடமகான நட்பு்வு இல்லகாமல் 
ஆசியகாவில் ஒரு சக்தி என்ப்த அ்டய 
முடியகாது என்று ரஷ்யகா உைரந்துளைது.
ஒத்து்ைபபிறகாை பகுதிகள் 

தறசமயம், இந்தியகா ரஷ்யகாவின்  
ரகாணு்வ தை்வகாடங்்்ை த்காளமுதல்  
தசயயும் தபரியைவு இ்க்குமதியகாைர  
ஆகும். தசகாத்னயகான ்காலக்்ட்டங்்ளில் 
மட்டுமல்லகாமல் இந்திய-ரஷ்யகா உ்வு்ைகானது 
மி்வும் ்வலி்மயகான தூண என்பது இரு 
நகாடு்ளுக்கி்டதய இருந்த ரகாணு்வத் 
தை்வகாடங்்ள த்காளமுதல் என்பதற்கான 
ஒப்பந்ததம ஆகும். ரகாணு்வ ததகாழில்நுட்ப 
பரிமகாற்த்்த இந்தியகாவுடன் பகிரந்து 
த்காள்வ்த ்வலியுறுத்தும் நகாடகா் இன்று 
ரஷ்யகா உளைது. இது இரு்வருக்கும் இ்டதய 
சுமு்மகான உ்்்வ வி்தக்கி்து.

இந்தியகா, ரஷ்யகா மறறும் இதர  
அண்ட நகாடு்ள, சர்வததச ்வடக்கு–ததறகு 
தபகாக்கு்வரத்து தபரு்வழித் தடத்்த 
தசயறபகாட்டிறகு த்காணடு ்வர தங்்்ை 
ஈடுபடுத்திக் த்காணடன.

இந்தியகா மறறும் ரஷ்யகா பல்த்வறுபட்ட 
து்்்ளில் ஆழமகான ஒத்து்ழப்்பக் 
த்காணடிருக்கின்்ன, அ்்வ்ள மு்்தய 
அணு ஆற்ல், ்வரத்த்ம், எணதைய மறறும் 
எரி்வகாயு, விணத்வளித்திட்டம், அறிவியல் 
ததகாழில்நுட்பம் தபகான்்்்வ தமலும், ஐக்கிய 
நகாடு்ள ச்ப, பிரிக்ஸ் நகாடு்ள அ்மப்பு, 
ஷகாங்்காய ஒத்து்ழப்பு அ்மப்பு (SCO) மறறும் 
பி் சர்வததச மன்்ங்்ளுடனும் ஒத்து்ழப்பும் 
ஆகும். இந்த இரு நகாடு்ளும் மி்வும் சிக்்லகான 
உல்ைகாவிய ச்வகால்்ைகான தீவிர்வகாதம், விண-
பு்த்வளிப் பகுதி ஆயுதமகாக்்ப்படல் மறறும் 
தபரழிவு தரும் ஆயுதங்்்ைத் தடுத்தல், 
இ்ைய பகாது்காப்பு, பரு்வநி்ல மகாற்ம் ஆகிய 
வி்வ்காரங்்ளில் தபகாது்வகான தைத்தில் 
்ருத்துக்்்ைக் த்காணடிருக்கின்்ன. 
இந்தியகா்்வ ஐக்கிய நகாடு்ள பகாது்காப்பு 
ச்பயில் நிரந்தர உறுப்பினரகாக்் ரஷ்யகாவும் 
ஆதரவு ததரிவிக்கி்து. இந்தியகாவின் நலனிலும் 
்காஷ்மீர சிக்்லிலும் இன்றும் உறுதியகான 
ஆதர்வகாைரகா் ரஷ்யகா இருந்து ்வருகி்து.
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9.4  இந்திய-ஐநராபபிய ஒன்றிய 
உ்றவுகள்

்காலனியகாதிக்் ் காலத்தில் இந்தியகாவிறகும் 
ஐதரகாப்பகாவிறகும் இ்டதய தீவிர ததகாடர்ப 
ஏறபடுத்திக்த்காணடது. ்காலனியகாதிக்் நகாடு்ள 
அல்லகாத ஐதரகாப்பிய நகாடு்ள கூட இந்திய 
“மக்்ளி்டதய பணி தசயய ்வந்தன” அல்லது 
இந்திய பணபகாடு மறறும் ் ல்வி, சு்காதகார தச்்வ, 
சமூ் தமம்பகாடு ஆகிய்வறறில் இந்தியகாவின் 
தமம்பகாட்்ட ஆயவு தசயய ்வந்தன. ஒருபு்ம் 
்காலனியகாதிக்்்வகாதி்ைகால் (நகாடு்ைகால்) 
்காலனியகாக்்ப்பட்டு தபகாருைகாதகார சுரணடல் 
தசயயப்பட்ட ்கால்ட்டமகா் இருந்ததபகாதிலும், 
இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய ்ருத்து்ளும் 
ததகாழில்நுட்பங்்ள மட்டும் பரிமகாறிக் 

த ் கா ள ை ப் ப ட வி ல் ் ல , 
மகா்கா் பணபகாடு மறறும் 
சமூ்த்தின் அ்னத்து 
அடிப்ப்டப் பணபு்ளும் இரு 
த ர ப் பி லு ம் 
பரிமகாறிக்த்காளைப்பட்டது. 

இந்தியகாவின் அடிப்ப்டயகான சமூ் 
இயல்பு்ளுடன் ஊடுருவியது “ததசியம்” எனும் 
உைரவு, இது 20ஆம் நூற்காணடின் ஆரம்பத்தில் 
தபரிய அைவிலகான சுதந்திரத்திற்கான இயக்்ம் 
ததகான்று்வதறகு ்வழித்காலியது.

வ்சயல்பாடு

இந்திய-ஐநராபபிய ஒன்றியம்

இந்தியகாவிறகு ்வைங்்ளும், 
நிபுைத்து்வமும் ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்திடம் 
இருந்து தத்்வப்படு்வது ஏன்? என்று 
வி்வகாதிக்்.

்வகாஸ்த்காட்காமகா எனும் 
தபகாரச்சுகீசிய மகாலுமி 
1498ஆம் ஆணடு 
இ ந் தி ய கா வி ற கு ம் -
ஐ த ர கா ப் ப கா வி ற கு ம் 
இ்டதயயகான ்டல் 

்வழி்ய ்ணடறிந்தகார. அது இந்தியகாவில் 
ஐதரகாப்பகாவிறக்கி்டதய தநரடி 
்வரத்த்த்்த ததகாடங்கி ்்வத்தது.

ொஸ்நகா ைா 
காமா

சுதந்திரத்திறகு பின்பு உள்ள உ்றவுகள் 
(1947 முதல் இன்று ெ்ர)

இரணடகாம் உல்ப்தபகார முடி்வ்டந்த 
நி்லயில் ஆங்கிதலய அரசகால் இந்தியத் 
து்ைக் ்ணடத்தின் மீது தனது பிடி்ய 
தக்்்்வத்துக் த்காளை முடியவில்்ல. 
எனத்வ இந்தியகா்்வ மத அடிப்ப்டயிலகான 
இரு நகாடு்ைகா் பிரித்துவிட்டு இந்தியகா்்வ 
விட்டு த்வளிதயறியது. 

1947ஆம் ஆணடு சுதந்திரத்திறகு பி்கு 
இந்தியகா ஐதரகாப்பகாவுடன் தநருக்்மகா் 
இருந்தது குறிப்பகா் விடுத்லய்டந்த 
நகாடு்ளின் அங்்ம் என்் ்வ்்யில் (Commmon 
wealth) இங்கிலகாந்துடன் முதன்்மயகான 
உ்வு்்ைக் த்காணடிருந்தது. இதர ஐதரகாப்பிய 
நகாடு்ளுடனகான இந்தியகாவின் உ்்வகானது 
பனிப்தபகாரின் வி்ை்வகால் ஏறபட்ட்்வதய 
ஆகும். 1962ஆம் ஆணடு சீனகாவுடன் ஏறபட்ட 
தபகாருக்கு முன்தப, அணிதசரகா நி்ல்ய 
இந்தியகா தழுவிக் த்காணடதகால், தசகாவியத் 
ஒன்றியமகானது அதன் தநருக்்த்்த 
அ்வநம்பிக்்்யுடன் பகாரத்தது. 1991ஆம் 
ஆணடு இந்தியகா தகாரகாைமயத்்த து்வக்கி 
்்வக்கும் ்வ்ர ்வரத்த்ம், ததகாழில்நுட்பம், 
்ல்வி ஆகிய்வறறில் இந்தியகா கு்்ந்த 
அைவிதல ஐதரகாப்பிய நகாடு்ளுடன் 
தபகாருைகாதகார உ்வு்ளில் ஈடுபட்டிருந்தது.

1994ஆம் ஆணடு இந்திய-ஐதரகாப்பிய 
ஒன்றியம் ஆகிய்வறறின் ஒத்து்ழப்பு 
உடன்படிக்்் ்்தயழுத்தகானது. இது 
இந்தியகா்்வ ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்துடன் 
முதலில் உ்்்வ ஏறபடுத்திக் த்காணட நகாடு 
என்் அ்டயகாைத்்தப் தபற்து. இந்திய-
ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்தின் இறுக்்மற் 
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தபகாருைகாதகார உ்வு முடிவுக்கு ்வந்தது. 
எனினும், 2007ஆம் ஆணடு முதல் தகாரகாை 
்வரத்த் ஒப்பந்தத்திறகு இந்தியகா எடுத்து 
்வரும் முயறசி்ளுக்கு 2013இல் முட்டுக்்ட்்ட 
ஏறபட்டது. ஐதரகாப்பிய ஒன்றியமகானது 2018-
19 ஆம் ஆணடு 104.3 பில்லியன் ்வரத்த்த்துடன் 
இந்தியகாவின் மி்ப் தபரிய ்வரத்த் 
கூட்டணியகா் இருந்தது, ஆனகால் இப்தபகாது 
முன்தனற்ம் த்காணடுளை உ்வில் 
ஐதரகாப்பகாவிலிருந்து பிரிட்டனின் 
த்வளிதயற்மகானது நிச்சயம் தகாக்்த்்த 
ஏறபடுத்தும்.

பவரகசிட் (பிரிட்ைன் வெளிநயற்றம்)

ஒரு மகாதக்்கால அ்மதிப் தபச்சு 
்வகாரத்்தக்கு பி்கு, இங்கிலகாந்தும் 
ஐதரகாப்பிய ஒன்றியமும் பிரசல்ஸ் 
உச்சிமகாநகாட்டில் பிரிட்டனின் த்வளிதயறும் 
முடிவி்ன ஏறறுக் த்காணடன.

பவரகசிட் என்்றால் என்ை?

  ப்தரக்சிட் என்் பதமகானது “பிரிட்டன்” 
த்வளிதயறு்வ்தக் குறிப்பதற்கான 
்வகாரத்்தயகாகும்.

  ப்தரக்சிட் என்பது இங்கிலகாந்து (UK) 
ஆனது ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து 
(EU) த்வளிதயறு்வதகாகும். இது 2016ஆம் 
ஆணடு, ஜுன் மகாதம் 23ஆம் தததி 
ந்டதபற் தபகாது ்வகாக்த்டுப்பில் 51.9% 
்வகாக்குப்பதிவு, ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்தில் 
இருந்து பிரிட்டன் த்வளிதயறு்வதறகு 
சகாத்மகா் பதி்வகானது.

  லிஸ்பன் உடன்படிக்்்யின் 50-்வது 
சட்ட உறுப்பகானது, முன்்்வத்த இரணடு 
ஆணடு ்காலக்த்டு நி்ழ்வு மு்் மகாரச் 
29, 2019ஆம் ஆணடு இங்கிலகாந்து 
த்வளிதயறு்வதுடன் முடி்வ்டகி்து.

  மகாரச் 21, 2019ஆம் ஆணடு ஐதரகாப்பிய 
ஒன்றிய ச்ப, இங்கிலகாந்தின் 
த்காரிக்்்்ய ஏறறு, த்வளிதயறும் 
த்டு்்வ ஏப்ரல் 12, 2019 ்வ்ர நீட்டிக்் 
ஒத்துக்த்காணடது.

இந்திய-ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்துடனகான 
உ்வு்ளில் மறறுதமகாரு சிக்்லகானது, 
குடிதயற்ம் மறறும் இடம் தபயரதல் 
ஆகிய்வறறின் மீதகான தபகாதுத் திட்டமகாகும். 
சட்டத்திறகு பு்ம்பகான குடிதயற்ம்  
மறறும் குடிமக்்ள இடம் தபயர்வ்த 
ஒழுங்குப்படுத்து்வது பறறிக் த்காரு்வதகாகும்.

இந்தியகாவும் ஐதரகாப்பிய ஒன்றியமும் 
்வரத்த்த்்தக் ்டந்து சில தபகாது்வகான 
நலன்்்ைக் த்காணடிருக்கின்்ன, அ்்வ 
பரு்வநி்ல மகாற்த்்தத் தடுத்தல், ஈரகான் 
அணுக்்ரு ஒப்பந்தத்்தப் பரகாமரித்தல், அணு 
ஆற்ல், ்ல்வி மறறும் ததகாழில்நுட்பத்தில் 
ஒத்து்ழப்்ப உயரத்து்வது தபகான்்்்வ 
ஆகும். கூட்டகாட்சி அ்மப்பு மு்்்ய 
த்காணடிருக்கும் ஐதரகாப்பிய ஒன்றியத்தில் 
கூட்டகாட்சி மக்்ைகாட்சி அரசகாங்் மகாதிரி 
இந்தியகா தபகான்் பன்மு் ்காலச்சகாரம் உ்டய 
நகாடு்ளுக்கு ஒரு முன் மகாதிரி ஆகும்.

9.5 இந்திய-ஜபபான் உ்றவுகள்

ெரலாறு

இ ந் தி ய - ஜ ப் ப கா னு க் கி ் ட த ய ய கா ன 
உ்வு்ளில், ஆ்காம் நூற்காணடிதல தபௌத்த 

மதம் ஜப்பகா்ன தசன்று 
அ ் ட ந் த தி லி ரு ந் து 
இருந்தது. ஜப்பகான் 
நகாட்்ட தசரந்த 
அ றி ஞ ர ் ள 
இந்தியகாவில் உளை 
ந கா ை ந் த கா 

பல்்்லக்்ழ்த்திறகு ்வரு்் தந்துளைனர, 
அதில் மி்வும் பு்ழ்தபற்்வர “தடன்ஜிக்கு 
தடகாக்குபி” என்் பயணி ஆ்வகார. இந்த 

இந்தியாவில் �ாளந்தா 
பல்க்லககைகம்
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“தடன்ஜிக்கு” (Tenjiku) என்பது 
இந்தியகா்்வக் குறிக்கும் சீன 
்வகாரத்்தயகாகும், இதன் 
தபகாருள ”தசகாரக்்த்தின் 
உ்்விடம்” என்பதகாகும். 
மி்வும் ப்ழ்மயகான 
அரசியல் பரி்வரத்த்னயகானது, இந்தியகாவில் 
இருந்த தபகாரச்சுகீசிய ்காலனிக்கும் 
ஜப்பகானுக்கும் இ்டதய நிறு்வப்பட்டதகாகும். 

இந்திய-ஜப்பகான் ்ழ்மகானது 1903ஆம் 
ஆணடு ஏறபடுத்தப்பட்டது. இதறகு முன்பகான 
அரசியல் பரிமகாற் உ்வு தமயஜி (Meiji) 
ச்காப்தத்தின் தபகாது (1868-1912) நி்ழ்ந்தது. 
அது முதல் இரு நகாடு்ளும் சமூ், அரசியல், 
தபகாருைகாதகார, ்லகாச்சகார உ்வு்்ைப் 
பரிமகாறிக் த்காணடிருக்கின்்ன. 
சுதந்திரத்திறகு பி்றகாை உ்றவுகள்

இந்திய-ஜப்பகான் இரு நகாடு்ளுக்கு 
இ்டயிலகான தூதர் உ்வு்ைகானது இரணடகாம் 
உல்ப் தபகாருக்கு பி்கு, 1952ஆம் ஆணடு 
இந்தியகாவுடன் ஜப்பகான் தசயது த்காணட அ்மதி 
உடன்படிக்்்யுடன் ததகாடங்கியது. 1951ஆம் 
ஆணடு டில்லியில் ந்டதபற் ஆசிய 
வி்ையகாட்டுப் தபகாட்டிக்கு அ்ழப்பு விடுத்ததன் 
மூலம், தூதர் உ்்்வ ஏறபடுத்திக் த்காணட 
முதல் நகாடு்ளில் இந்தியகாவும் ஒன்்காகும். இந்த 
உ்வு்ள ஜப்பகான் பிரதமர தநகாபுக்த் கிஷி 
மறறும் இந்திய பிரதமர ஜ்வஹரலகால் தநருவும் 
பரஸ்பரம் பயைம் தமறத்காணடதன் மூலம் 
தமலும் ்வலு்வ்டந்தது. இந்தியகா ஜப்பகானின் 
“தயன்” ்டன் உதவிப்தபறும் முதல் நகாடகானது 
தமலும், இந்தியகாவிறகு ்டன் ்வழங்கும் மி்ப் 
தபரிய நகாடகா் ஜப்பகான் மகாறியது. பல இந்திய 
அரசியல் மறறும் தபகாருைகாதகார 
சிந்த்னயகாைர்ள தபகாருக்கு பின்னரகான 
ஜப்பகானின் தபகாருைகாதகார மறு்ட்டுமகானம் 
த்வறறி்ரமகா் நடந்திருப்ப்த பு்ழ்ந்துளைனர.

இந்திய பிரதமர் ஜெஹர்லால் ந�ரு மறறும் 
ஜபபானிய பிரதமர் ந�ாபுக கிஷி

இந்த இரு நகாடு்ளுக்கு இ்டதயயகான 
உ்வு்ள பனிப் தபகார ்காலத்தின் தபகாது 
பின்ன்ட்்வ சந்தித்தன. ஜப்பகான் 
அதமரிக்்காவுடன் அணி தசரந்துவிட்டதகால், 
இந்தியகா அணிதசரகாக் த்காள்்யி்ன ததரவு 
தசயது த்காணடது. தமலும், இந்த 
உ்வு்ைகானது, 1962ஆம் ஆணடு இந்திய-
சீனப் தபகாரின் தபகாது ஜப்பகான் நடுநி்ல 
்வகித்ததகால் த்டக்்ல்லகாகிப் தபகானது. 1970 
மறறும் 1980ஆம் ஆணடு்ளில் ஜப்பகானு்டய 
ததன்கிழக்கு நகாடு்ளுடனகான தபகாருைகாதகார 
தசயறபகாடு்ள ஆழம்டந்தன. ஆசியகா என்் 
்வ்ரய்்யின் ்வரம்பிறகுளதை இந்தியகா 
விடப்பட்டது. இந்தியகா தசயத அணுக்்ரு 
தசகாத்ன்ய அதன் அணு ஆயுதப் பர்வல் 
தநகாக்்த்திறகு அச்சுறுத்தல் என்பதகா்த்வ 
்ருதியது.

ஜப்பகானிய பிரதமர 
தயகாஷிதரகா தமகாரி 2000ஆம் 
ஆணடு இந்தியகாவிறகு 
்வரு்் தந்த பி்கு இரு தரப்பு 
உ்வு தமம்படத் ததகாடங்கியது. 
தபகாருைகாதகாரம், ்வரத்த்ம், 
நிதிச் தச்்வ, சு்காதகாரம், 
சகா்லப் தபகாக்கு்வரத்து, ்ப்பல், ்ல்வி என்் பல 
து்்்ளிலும் ஒத்து்ழக்் அதி்காரி்ள 
த்காணட குழுக்்ள ஏறபடுத்தப்பட்டன.

வபாருளாதார உ்றவுகள்

இந்தியகாவில் ஜப்பகான் தனது உறபத்தி 
நிறு்வனங்்்ை நிறுவியவுடன் தசகானி, 
யமஹகா, தஹகாணடகா, தடகாதயகாட்டகா 
தபகான்்்்வதயல்லகாம் வீடு ததகாறும் இருக்்க் 
கூடிய தபகாருள்ள ஆயின. இந்தியகாவின் ்கார 
உறபத்தி நிறு்வனத்துடன் ஜப்பகானின் சுசூகி 
நிறு்வனம் இ்ைந்து மகாருதி-சுசூகி எனும் 
இந்தியகாவின் மி்ப்தபரிய ்கார உறபத்தி 
நிறு்வனம் ததகான்றியது. இந்தியகாவின் 
தபகாருைகாதகார தமம்பகாட்டு முயறசிக்கு, 
ஜப்பகானின் ஆதர்வகானது ஆற்ல், 
தபகாக்கு்வரத்து, சுறறுச்சூழல் திட்டங்்ள 
மறறும் மனிதனின் அடிப்ப்டத் தத்்வயுடன் 
முக்கியமகான்்வ்ள ஆகும்.

நயாஷிநரா 
நமாரி
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ஆ்ஸ்ட் 2000இல் பிரதமர தயகாஷிதரகா 
தமகாரியின் இந்தியகா ்வரு்் இந்திய-ஜப்பகான் 
உ்்்வ ்வலுப்படுத்து்வதற்கான த்வ்த்்த 
அளித்தது. ஜப்பகான் பிரதமர தமகாரியும், இந்திய 
பிரதமர அடல் பிஹகாரி ்வகாஜபகாயும் 
"ஜப்பகானுக்கும்-இந்தியகாவுக்கும் இ்டயில் 
உல்ைகாவிய ஒத்து்ழப்பு" நிறு்வ முடிவு 
தசயதனர. ஏப்ரல் 2005இல் பிரதமர 
ஜூனிச்சிதரகா த்காயசுமியின் இந்தியகா 
்வரு்்க்குப் பின்னர, இந்திய-ஜப்பகானுக்கு 
இ்டதய ஆணடு உச்சி மகாநகாட்டுக் கூட்டங்்ள 
அந்தந்த த்லந்ரங்்ளில் நடத்தப்பட்டன. 
2006 டிசம்பரில் பிரதமர மன்தமகா்ன் சிங் 
ஜப்பகானுக்கு ்வரு்் புரிந்ததபகாது, இந்திய-
ஜப்பகான் உ்வு “உல்ைகாவிய இரகாணு்வம் 
சகாரந்த ஒத்து்ழப்பு” க்கு உயரத்தப்பட்டது.

பாதுகாபபு ஒத்து்ைபபு

இந்திய பிரதமர மன்தமகா்ன் சிங் 
அக்தடகாபர 2008ஆம் ஆணடு ஜப்பகானுக்கு அரசு 
மு்் பயைமகா் தசன்்கார. அங்த் இரு நகாட்டு 
த்ல்வர்ளும் இரு நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான 
பகாது்காப்பு ஒத்து்ழப்பிற்கான பிர்டனத்்த 
த்வளியிட்டனர.

2008ஆம் ஆணடு அக்தடகாபர மகாதம் 
பகாது்காப்புக் ஒத்து்ழப்பு மீதகான 
உறுதிதமகாழியில் இரு நகாடு்ளும் 
்்தயழுத்திட்டன. ஜப்பகானுடன் பகாது்காப்பு 
உ்வு த்காணட நகாடு்ளுள இந்தியகா 
மூன்்கா்வது நகாடகாகும், இதர நகாடு்ள 
அதமரிக்்காவும், ஆஸ்திதரலியகாவும் ஆகும். 
இந்தியகாவும் ஜப்பகானும் தங்்ைது இரு தரப்பு 
உ்வு்்ை ்வலி்மப்படுத்தியது உல் 
சமூ்த்திறகு தநரம்்யகான த்்வ்லத் 
தந்தது. சீனகாவின் ்வைரச்சியும் இப்பகுதியில் 
இந்தியகாவும் ஜப்பகானும் தங்்ைது உ்வு்்ை 
மறுசீர்மப்பு தசய்வதறகு ஒரு 
இன்றிய்மயகாத ்காரைமகாகும். பகாது்காப்புப் 
தபச்சு்வகாரத்்தயில் இந்தியகாவும் ஜப்பகானுடன் 
தசரத்துக்த்காணடது, பகாது்காப்புத்து்் 
உயரதி்காரி்ள, ரகாணு்வ அதி்காரி்ள ்வரு்், 
இரு நகாடு்ளும் ்டல்்வழி ்வரத்த் பகாது்காப்பு 
(Maritime), தீவிர்வகாதத்திறகு எதிரகான 

நட்வடிக்்், அணு ஆயுத பர்வல் எதிரப்பு 
நட்வடிக்்், தபரழிவு தமலகாண்ம மறறும் 
ஆற்ல் பகாது்காப்பு தபகான்் வி்வ்காரங்்ளில் 
ஈடுபடு்வதில் தசயறபகாடு்்ைத் து்வக்கின.

2014ஆம் ஆணடு பிரதமர நதரந்திர தமகாடி 
அரசுமு்்யிலகான சுறறுப்பயைம் 
தமறத்காணடு ஜப்பகான் பிரதமர ஷின்தஷகா 
அதபயுடன் ஒரு உச்சி மகாநகாட்்ட நடத்தினகார. 
அதததபகால 2015ஆம் ஆணடு ஜப்பகான் பிரதமர 
ஷின்தஷகா அதப இந்தியகாவிறகு அரசுமு்்ப் 
பயைம் தமறத்காணடு, பிரதமர நதரந்திர 
தமகாடியுடன் ஒரு உச்சி மகாநகாட்்ட நடத்தினகார. 
இந்திய-பசிபிக் மணடலம் மறறும் உல் 
அ்மதி மறறும் ்வைரச்சிக்்கான ஜப்பகான் 
மறறும் இந்தியகாவின் ஒத்து்ழப்பு 2025-ஐ 
ஜப்பகான் பிரதமரும், இந்திய பிரதமரும் கூட்டகா் 
அறிவித்தனர.

2016ஆம் ஆணடு ந்வம்பர மகாதத்தில் 
பிரதமர நதரந்திர தமகாடி ஜப்பகான் நகாட்டிறகு 
அரசு மு்் பயைம் தசயது, பிரதமர 
அதபயுடன் ஒரு உச்சி மகாநகாட்்ட நடத்தினகார. 
இதுகுறித்து பிரதமர அதப கூறும்தபகாது, 
த்டயில்லகா மறறும் த்வளிப்ப்டயகான 
இந்தியகா, பசுபிக் பகுதி யுத்த தந்திரம், கிழக்கு 
தநகாக்கிய தசயறபகாடு தபகான்் த்காள்்்ளின் 
ஒருங்கி்ைப்பின் வி்ை்வகா், இரு நகாடு்ளும் 
இந்திய-பசிபிக் பகுதியில் ்வைமும், 
உறுதித்தன்்மயும் ஏறபடும் என்று 
நம்பிக்்்த் ததரிவித்தகார.

2014ஆம் ஆணடு தசப்டம்பர மகாதம் 
பிரதமர தமகாடியின் ஜப்பகான் 
சுறறுப்பயைத்தின்தபகாது, 2019ஆம் 
ஆணடிறகுளைகா், இந்தியகாவில் ஜப்பகானின் 
தநரடி முதலீடு மறறும் ்ம்தபனி்ளின் 
எணணிக்்்்ய இரணடு மடங்்கா்வும் 
உயரத்த ஒரு இலக்்் நிரையித்துக் த்காணடு, 
தமலும் இருதரப்பு உ்விலும் முழு்மயகான 
த்வறறி என்் உ்்்வ ்ட்டிய்மக்், இரு 
நகாட்டு த்ல்வர்ளும் ஒத்துக்த்காணடனர. 
தமலும் பிரதமர ஷின்தஷகா அதப, அடுத்து 
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்வரும் ஐந்து ஆணடு்ளில் 3.5 டிரில்லியன் 
தயன் அைவிறகு தபகாதுத்து்் மறறும் 
தனியகார நிதியளிப்பு மறறும் பங்்ளிப்பு, 
இ்வறத்காடு அலு்வலர தமம்பகாட்டு நிதிஉதவி 
(Official Development Assistance) தபகான்்்வற்் 
ந்டமு்்க்கு த்காணடு ்வர முயறச்சி 
தமறத்காணடகார.

ஜப்பகான் இந்தியகாவிடம் விதிமு்்்்ை 
எளி்மயகாக்குதல் மறறும் அ்மப்பு 
உறுதித்தன்்ம உளளிட்ட வியகாபகாரச் சூழ்ல 
எதிரபகாரத்தது. 2014ஆம் ஆணடு இந்தியகா 
ஜப்பகான் நகாட்டு நிறு்வனங்்ள சந்தித்து ்வரும் 
சிக்்ல்்்ைத் தீரப்பதற்கா், ‘‘One Stop” 
எனப்படும் ஒதர இடத்தில் அ்னத்தும் 
கி்டக்கும் படியகான ஏறபகாட்்ட தசய்வதறகு 
‘Japan Plus’ என்் அலு்வல்த்்த மத்திய 
்வணி்த்து்் அ்மச்ச்த்தில் ஏறபடுத்தியது.  
2015ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் மகாதத்தில் 
டில்லி-மும்்ப தபரு்வழித்தடம் (DMIC) 
மறறும் தசன்்ன-தபங்்ளூரூ தபரு்வழித்தடம் 
(CBIC) ஆகிய்வற்்ச் சுறறி பதிதனகாரு 
ஜப்பகான் நிறு்வனங்்்ைக் த்காணட 
ந்ரங்்்ை நிறு்வ ஜப்பகானும் இந்தியகாவும் 
ஏறறுக்த்காணடன. தமலும் ஜப்பகான் பிரதமர 
ஷின்தஷகா அதப, டிசம்பர 2015 மறறும் ந்வம்பர 
2016இல் ஜப்பகான் ததகாழில் ந்ரத்திற்கான 
சி்ப்பு ஊக்்த் ததகாகுப்்ப அளிப்பதற்கான 
முடி்்வ இந்தியகா வி்ரந்து எடுக்் த்வணடும் 
எனக் த்ட்டுக் த்காணடகார. 

2015ஆம் ஆணடு டிசம்பர மகாதத்தில் 
ஜப்பகான் பிரதமர இந்தியகாவிறகு ்வரு்் 
தந்ததபகாழுது“ஷின்்கான்தசன்” என்் 
்ட்ட்மப்்ப அறிமு்ப்படுத்த இந்தியகா 
முடித்வடுத்தது. ஜப்பகானின் “ஷின்்கான் தசன்” 
அ்மப்பு என்பது உல்ைவில் இருக்கும் 
பகாது்காப்பு மறறும் துல்லியம், என்் ்வ்்யில் 
அதிவி்ரவுக் த்காணட ஜப்பகானின் ரயில்த்வ 
தபகாக்கு்வரத்து ஆகும். ஜப்பகானும்-
இந்தியகாவும் 2016ஆம் ஆணடு டிசம்பர 
மகாதத்திறகுள இதற்கானப் பணி்்ைத் 
ததகாடங்கி விட த்வணடும், ்ட்டுமகானப் 
பணி்ள 2018இல் து்வங்கும், ரயில்்ளின் 

இயக்்ம் 2023ஆம் ஆணடில் து்வங்கும் 
என்ப்த உறுதிப்படுத்தின. ஜப்பகானின் 
ஒத்து்ழப்பகால் த்வளிநகாட்டு அலு்வலர 
தமம்பகாட்டு உதவி பயன்பகாட்டின் மூலம் 
மி்வும் த்வறறி்ரமகா் பயன்டந்த ந்ரம் 
தடல்லி தமட்தரகா ரயில் தச்்வயகாகும்.

இந்தியகா ஜப்பகானுக்கு ஏறறுமதி தசயயும் 
தபகாருள்ளில் முதன்்மயகானது, 
தபட்தரகாலியப் தபகாருள்ள, 
த்வதிப்தபகாருள்ள, தசரமங்்ள, உதலகா்ம் 
அல்லகாத தகாதுக்்ள, மின் மறறும் தயகாரிப்பு 
தபகாருள்ள, உதலகா்த் தகாதுக்்ள மறறும் 
உதலகா்த் தகாதுக்்ளின் எச்சங்்ள, 
துணிஇ்ழ, தநயயப்பட்ட ஆ்ட மறறும் 
இயந்திரத் தை்வகாடங்்ள தபகான்்்்வ்ள 
ஆகும், இந்தியகா ஜப்பகானிடம் இருந்து 
இ்க்குமதி தசயது த்காளளும் தபகாருள்ளில் 
முதன்்மயகானது இயந்திரத் தை்வகாடங்்ள, 
தபகாக்கு்வரத்து சகாதனங்்ள, இரும்பு மறறும் 
எஃகு மின்னணு தபகாருள்ள, ்ரிம 
த்வதிப்தபகாருள்ள, இயந்திரக் ்ருவி்ள 
தபகான்்்்வ்ைகாகும். ஜப்பகானின் இந்தியகாவில் 
தநரடி அன்னிய முதலீடகானது தகானியங்கி 
்வகா்னங்்ள, மின்சகாரக் ்ருவி்ள, 
ததகா்லததகாடரபு, த்வதிப்தபகாருள்ள மறறும் 
மருந்து தயகாரிப்பு த்வதிப்தபகாருள்ள 
தபகான்்்்வ முதன்்மயகான து்்்ைகாகும்.

இந்தியகாவில், உறபத்தித் து்்யில், 
மனித ்வைதமம்பகாடு என்் ்வ்்யில், 
உறபத்திக்்கான இந்திய-ஜப்பகான் 
நிறு்வனத்தின்(JIM)மூலம் அடுத்தப் பத்து 
ஆணடு்ளுக்கு 30,000 இந்தியருக்கு, 
இந்தியகாவின் “தி்ன் இந்தியகா” மறறும் 
“இந்தியகாவில் தயகாரிப்பு” தபகான்் 
ததகாழிறது்்்ய அடிப்ப்டயகா் த்காணட 
உறபத்திக்கு இந்தியகா தமறத்காணடு ்வரும் 
து்வக்்த்திறகு, ஜப்பகான்-மகாதிரி உறபத்தித் 
தி்ன் மறறும் ந்டமு்்ப் பயிறசியி்ன 
அளிக்், ஜப்பகான் தன்னு்டய ஒத்து்ழப்்ப 
அறிவித்துளைது. அதத தபகால உறபத்திக்்கான 
இந்திய-ஜப்பகான் நிறு்வனம் மறறும் 
“ஜப்பகானியர்ைகால் ்வழங்்ப்பட்ட 
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பகாடப்பிரிவு்ள” (JEC – Japanese Endowed Courses) 
என்் தபகாறியியல் ்ல்லூரி்ளில் ்வழங்கும் 
பகாடத்திட்டத்்த, ஜப்பகானிய நிறு்வனங்்தை 
இந்தியகாவில் ்வடி்வ்மக்கும் 
என்ப்்வதயல்லகாம் அரசு து்்க்கும், 
தனியகார து்்க்கும் இ்டதய உளை நல்ல 
ஒத்து்ழப்பிற்கான உதகாரைங்்ள ஆகும். 
2017ஆம் ஆணடு த்கா்டக்்காலத்தில் 
உறபத்திக்்கான இந்திய-ஜப்பகான் 
நிறு்வனமகானது, குஜரகாத், ்ரநகாட்கா, 
ரகாஜஸ்தகான் மறறும் தமிழ்நகாடு ஆகிய முதல் 
நகான்கு மகாநிலங்்ளில் து்வங்்ப்பட்டது. அதத 
தபகால “ஜப்பகானியர்ைகால் ்வழங்்ப்பட்ட பகாடப் 
பிரிவு்ைகானது முதன் மு்்யகா் ஆந்திர 
மகாநிலத்தில் அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டது. அதன் 
பி்கு தமலும் நகான்கு ஜப்பகானியப்  
பகாடப்பிரிவு்ள ததகாடங்்ப்பட்டிருக்கின்்ன. 
இந்த நிறு்வனங்்ள யகாவும் ஜப்பகானிய 
தமகாழி்ய படிக்் ஆர்வமகா் உளை நி்்ய 
இந்திய மகாைகாக்்ர்ளுக்கு ் றறுக்த்காடுக்கும் 
என எதிரபகாரக்்ப்படுகி்து. 

கலாச்்சார உ்றவுகள்

2012ஆம் ஆணடு இந்திய-ஜப்பகான் 
இ்டதயயகான தூதர் உ்வு நிறு்வப்பட்டு 60 
ஆணடு்ள நி்்வு தசய்வ்த குறிக்கி்து. 
இந்திய-ஜப்பகான், இரு நகாடு்ளுக்கு இ்டதய 
பரஸ்பர உ்்்வ தமம்படுத்த “எழுச்சிப் தபறும் 
ஜப்பகான், துடிப்பகான இந்தியகா; புதிய 
்ணதைகாட்டமும், புதிய பரிமகாற்மும்,” என்் 
்ருத்தின் அடிப்ப்டயில் ் லகாச்சகார நி்ழ்வு்ள 
ந்டதபற்ன.

2016ஆம் ஆணடு ந்வம்பர மகாதம் பிரதமர 
தமகாடி, ஜப்பகானுக்கு சுறறுப்பயைம் தசயததபகாது, 
இரு நகாட்டுப் பிரதமர்ளும் 2017ஆம் ஆணடு, 
இந்திய-ஜப்பகான், மக்்ளுக்கி்டதயயகான 
நட்பு்்்வ தமலும் பரிமகாறிக் த்காணடனர. 
்லகாச்சகார உடன்படிக்்் 1957இல் 
அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டது. தமலும் 2017ஆம் 
ஆணடு ் லகாச்சகார உடன்படிக்்் ந்டமு்்க்கு 
்வந்து 60 ஆணடு்ள நி்்்வ்டந்த்தக் 
குறிக்கி்து.

9.6 இந்திய-ஆபபிரிககா உ்றவுகள்

அறிமுகம்

ஆசியகாவும் ஆப்பிரிக்்காவும் மி்வும் 
ததகான்்மயகான நகா்ரி்ங்்ளுக்குத் தகாய 
வீடகாகும். ்டந்த 1000 ஆணடு்ைகா் 
இன்றிய்மயகாத ்வரத்த்ம், தபகாருைகாதகாரம், 
்லகாச்சகாரம் மறறும் அரசியல் 
ப ரி ம கா ற ் ங் ் ் ை க் 
த ் கா ண டி ரு க் கி ன் ் ன . 
்வரத்த்த்தில் தசதுக்கிய 
மணி்ள, பருத்தி, சுட்ட 
மணபகாணடங்்ள, தங்்ம் 
தபகான்் தபகாருள்ள அடங்கும். கி.மு. (தபகா.ஆ.மு)  
2000 ஆணடு்ளுக்கு முன்பகா்த்வ 
ததகான்்மயகான பரி்வரத்த்ன்ைகான உைவுப் 
பயிர்ள மறறும் ் கால்ந்ட்ள ஆகிய்வற்்க் 
த்காணடிருந்தன. இத்த்்ய ததகான்்மயகான 
்வரத்த்ம் பறறிய எழுதப்பட்டக் குறிப்பு்ள, 
’’எரித்திரியக் ்டறபயைம்’’ என்று 
அ்ழக்்ப்படும் “்பஸகான்்டன் தினசரி 
குறிப்பு புத்த்ம்” த்காணடிருக்கி்து. அத்ன 
ததகாடரந்து ்வந்த நூற்காணடு்ளில் தமற்ணட 
இரணடு பகுதி்ளின் நலன்்ளும், பரந்தும், 
விரிந்தும் இருந்தன.
நபாருககு பிந்்தய ்சகாபதம்

இந்தியகாவின் சுதந்திரம் 1947ஆம் 
ஆணடு அறிவிக்்ப்பட்ட பின் தபரும்பகாலகான 
ஆப்ரிக்்கா நகாடு்ளும் ஐதரகாப்பகாவின் 
தசல்்வகாக்கில் இருந்து விடுபட த்வணடும் 
என்் எணைத்்தக் த்காணடிருந்தன.  
இந்தியகா சுதந்திரம் அ்டந்துவிட்டது என்று 
அறிவிக்்ப்பட்டதிலிருந்தது, பல்த்வறு பன்மு் 
சர்வததச அ்மப்பு்ளில், ஆப்பிரிக்்காவின் 
விடுத்லக்கு தன்னு்டய குர்ல ்வலு்வகா் 
எடுத்து ்்வத்தது. இனத்வறி தபகாரகாட்டம் 
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மறறும் ்காலனி நீக்்ம் தபகான்்்்வ, இந்திய-
ஆப்பிரிக்்கா உ்வு்ள தமம்படு்வதறகு 
்காரணியகா் இருந்தது.

அணிந்சரா இயககமும் ஆபபிரிககாவும்

அணிதசரகா இயக்்ம் பனிப்தபகார 
்கால்ட்டத்தில் உரு்வகானதன் ்காரைமகா் 
ததகான்றியதகாகும். மூன்்காம் உல்ப்தபகாரி்னத் 
தடுக்கும் தபகாருட்டு, புதியதகா் ்காலனி 
ஆதிக்்த்தில் இருந்து நீக்்ம் தபற் ஆசியகா, 
ஆப்பிரிக்்கா மறறும் இலத்தீன் அதமரிக்் 
நகாடு்ள தபகான்்்்வ, இருதுரு்வ ்வல்லரசு்ள 
தமறத்காளளும் ஆயுதக் குவிப்பில் 
பங்த்றப்த மறுத்து நடுநி்ல ்வகிப்பதகா் 
அறிவித்தன. இந்த நி்ழ்வி்ன 
உரு்வகாக்கியதில் இந்தியகாவுடன் அன்்்ய 
எகிப்து மறறும் ்கானகா நகாட்டு அரசு 
த்ல்வர்ள மறறும் யுத்காஸ்லகாவியகா  
மறறும் இந்ததகாதனஷியகா்்வச் தசரந்த அரசு 
த்ல்வர்ளும் ஈடுபட்டனர.

தமலும் அணிதசரகா இயக்்ம், ்காலனி 
எதிரப்புக் கூட்டணியகாகும், இது தபகார நடத்தும் 
்வைம் தபற் நகாடு்ளுடன் தசர்வ்த தடுத்து 
தங்்ள நகாடு்ள பின்ன்ட்்வ சந்திப்ப்த 
தடுப்பதற்கா்வும் து்வங்்ப்பட்டது. ஆப்பிரிக்்கா 
்காலனி்ளின் உ்்விடங்்ைகா் இருப்பதகால், 
்காலனிய சக்தி்்ை எதிரத்து தபரும் 
எழுச்சியுடன் நடத்தி அதில் தபரும் த்வறறியும் 
தபற்ன. அந்த ்ணடத்தில் அ்மப்புரீதியகான 
நி்த்வறி மறறும் அடி்மத்தனம் ஆகிய்வறறுக்கு  
எதிரகா், Dr. நிக்குருமகாவுடன் இதர அணிதசரகா 
இயக்்த்தி்ன உரு்வகாக்கிய பி்த்த்ல்வர்ளும், 
இனத்வறி பகாகுபகாட்்ட எதிரத்தும், அணிதசரகா 
இயக்்த்தின் த்காட்பகாடு்்ை பகாது்காத்தும் 
்வந்ததில் ஆப்பிரிக்்கா எப்தபகாழுதும் 
முதலகா்வதகாகும் என்று ப்் சகாறறினர. 1970 ஆம் 
ஆணடு்ளில் தநருவுக்கு பி்்கான 
இந்தியகா்வகானது ஏ்காதிபத்திய எதிரப்பு மறறும் 
இனத்வறிக்கு எதிரகான உல் ்ணதைகாட்டத்்த 
முன்னுக்கு எடுத்துச் தசன்்து. 
ஆபபிரிககாவில் வெளி�ாடுொழ் 
இந்தியர்கள்

டயகாஸ்தபகாரகா எனப்படும் புலம் தபயரந்த 
(அ) த்வளிநகாடு ்வகாழ்த்வகார என்பது, ஒரு 

குறிப்பிட்ட இனப் பின்னணி்ய த்காணதடகார, 
தங்்ளு்டய தசகாந்த 
மண்ைவிட்டு த்வகு 
ததகா்லவு தசன்று ஒரு 
சமூ்த்்த ஏறபடுத்திக் 
த்காள்வ்தக் குறிக்கும் 
்வ கா ர த் ் த ய கா கு ம் . 
ஆங்கிதலயர்ள பல இந்திய 
ததகாழிலகாைர்்ைச் சரக்்்ர இரப்பர 
மறறும் பைப் பயிர்்ை வி்ைவிப்பதற்கா், 
ஆப்பிரிக்்-்ரீபியன் தீவு்ளுக்கும், மதலசியகா 
மறறும் இலங்்்க்கும் ்ப்பலில் ஏறறி 
அனுப்பினர. ்காலனி ்காலத்தில் மட்டும் 
7,69,437 இந்தியர்ள தமகாரீசியஸ், ததன் 
ஆப்பிரிக்்கா, ரீயூனியன் தீவு்ள (Reunion Islands), 
தசசஷலஸ் மறறும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்்கா 
பகுதி்ளுக்கு குடிதயறினர. தறசமயம், ததன் 
ஆப்பிரிக்்காவில் இருக்கும் டரபன் ந்ரம் 13 
இலட்சம் இந்தியர்ளின் வீடகாகிப்தபகானது. 
இதுதகான் இந்தியகாவிறகு த்வளிதய  இருக்கும் 
மி்ப்தபரிய இந்திய ந்ரமகாகும், இத்ன 
ததகாடரந்து தமகாரீசியஸ் மறறும் ரீயூனியன் 
தீவு்ள இந்த ்வரி்சயில் ்வருகின்்ன.
ஆசிய-ஆபபிரிககா ெளர்ச்சி வபரு  
ெழித்தைம்

ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி தபரு 
்வழித்தடம் என்பது, ஆசிய-ஆப்பிரிக்்காவின் 
சமூ் தபகாருைகாதகார தமம்பகாட்்ட 
தநகாக்்மகா்க் த்காணடு, இந்திய-ஜப்பகான் 
இ்டதயயகான தபகாருைகாதகார ஒத்து்ழப்பு 
ஒப்பந்தமகாகும். இந்த ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா 
்வைரச்சி தபரு ்வழித்தடத்திற்கான பகார்்வ 
பறறிய ஆ்வைத்்த, 2017 ஆம் ஆணடு 
ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி ்வங்கி கூட்டத்தில் 
இந்தியகா த்வளியிட்டது. இந்த ஆசிய-
ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி தபரு ்வழித்தடத்தின் 
தநகாக்்மகானது, இந்திய-ஜப்பகான் இ்ைப்பின் 
மூலம் ஆப்பிரிக்்காவின் உள்ட்ட்மப்பு 
மறறும் எணமு்் அடிப்ப்டயிலகான 
ததகாடர்ப ்வைரத்ததடுத்தல் என்பன்வகாகும். 
இது சீனகாவின் நீணட தநடு ்வழி மறறும் பட்டு 
சகா்ல முன்தனடுப்புக்கு (Belt and Road 
Initiative) இந்தியகா ஜப்பகானின் எதிர 
நட்வடிக்்் என்று பகாரக்்ப்படுகி்து.
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9 .7  இந்திய-இலத்தீன் அவமரிககா 
மறறும் கரீபியன் �ாடுகளுைைாை 
உ்றவுகள்

பின்ைணி

இந்திய-இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் 
்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு இ்டதயயகான 
உ்வு்ைகானது, நீணட்காலமகா் தபருமைவு 

மு ன் னி ் ல ப் ப டு த கா ம ல் 
இருந்தன. இந்த இரணடு 
பகுதி்ளுக்கும் இ்டதய 
இருந்த புவியியல் சகாரந்த 
இ்டத்வளி மறறும் யுத்த 
தந்திர ரீதியகா்வும், 

தபகாருைகாதகார உ்வு ரீதியகா்வும் ்ட்டகாயம் 
என்று உயிரப்பகான த்வ்த்துடன் இருதரப்பு 
உ்வு்ளில் ஆர்வம் ்ட்டவில்்ல. 
இருந்ததபகாதிலும், இந்தியகா மறறும் இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ள 
சுமு்மகான ஒரு ்வரலகாறறு உ்்்வப் 
பரகாமரித்து ்வந்தன.

இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ள இந்தியகாவுடன் ்காலனிய எதிரப்பு 
என்் மனநி்ல்ய த்காணடிருந்தன, 
அ்வறறுள பல நகாடு்ள இந்தியகா சுதந்திரம் 
அ்ட்வதறகு முன்பகா்த்வ (பத்ததகான்பதகாம் 
நூற்காணடு) சுதந்திரம் அ்டந்து விட்டன. 
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளில் உளை சமூ்ங்்ள யகாவும், ஆசியகா 
மறறும் ஆப்பிரிக்்கா ஆகிய பகுதி்ளில் உளைது 
தபகான்று ததகான்்மயகான மறறும் ்வைமகான 
நகா்ரி்த்்தக் த்காணடிருக்கின்்ன. எனத்வ 
ஒரு்வர, இந்தியகா மறறும் இலத்தீன் அதமரிக்்கா 
மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு இ்டதய உளை 
பகுதி்ளில் ்லகாச்சகார ரீதியகா் ஒரு்மத் 
தன்்மத்காணட நட்வடிக்்்்ள இருப்ப்த 
்காைமுடியும். சூரினகாம் மறறும் ்யகானகா 

தபகான்் இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ் ரீபியன் 
நகாடு்ளும் ்ணிசமகான அைவிறகு இந்திய 
்வம்சகா்வழியின்ரக் த்காணடதகா் இருக்கி்து, 
இ்வர்ள யகா்வரும் ஒரு நூற்காணடுக்கு 
முன்னதகா், ்காலனி ஆதிக்் சக்தி்ைகால் 
கூலி்ைகா் அனுப்பப்பட்ட்வர்ள ஆ்வர. 
இதுத்வ, இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ் ரீபியன் 
நகாடு்ளுடன் இந்தியகா த்காணடிருக்கும் 
உ்வின் அடிப்ப்டயகாகும்.

சுதந்திரத்திறகு பிந்்தய உ்றவுகள்

1947 முதல் 1991 ெ்ர
இந்தியகாவின் சுதந்திரத்திறகு பி்கு 

இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 

  இலத்தீன் அதமரிக்்கா என்பது 
தபகாது்வகா் ததன்அதமரிக்் ்ணடத்தில் 
அ்மந்துளை அ்னத்து நகாடு்ள 
மறறும் இதன் கூட தமக்சித்கா, மத்திய 
அதமரிக்்கா, மறறும் ்ரீபியன் தீவு்ள 
ஆகிய்்வ த்காணட்்வ என்று புரிந்து 
த்காளைப்பட்டன.

  அரதஜன்டினகா, தபகாலிவியகா, பிதரசில், 
சிலி, த்காலம்பியகா, த்காஸ்தடகாரி்கா, 
கியூபகா, தடகாமினி்ன் குடியரசு, 
ஈகு்வடகார, எல் சல்்வதடகார, பிதரஞசு, 
்யகானகா, ்காடிதயகாப், த்ௌத்தமகாலகா, 
்ஹதி, தஹகான்டுரகாஸ், தமக்சித்கா, 
நிக்்காரகுத்வகா, பனகாமகா, பரகாகுத்வ, தபரு, 
பியூரதடகாரிக்த்கா, தசயிணட் 
பகாரததலகாமி, தசயிணட் மகாரடின், 
தசயிணட் பியரி, மிக்கியூலகான், உருகுத்வ 
மறறும் த்வனிசுலகா தபகான்்்்வ்ளும். 

  கரீபியன் நாடுகள்: ஆன்டிகு்வகா மறறும் 
தபரமுடகா, ப்காமகாஸ், பகாரபடகாஸ், கியூபகா, 
தடகாமினி்கா, தடகாமினிக்்ன் குடியரசு, 
கிதரனடகா, ்ஹதி, ஜ்மக்்கா, தசயின்ட் 
கீட்ஸ் மறறும் தநவீஸ், தசயின்ட் லூசியகா, 
தசயின்ட் வின்சன்ட் மறறும் 
கிதரனகாடின்ஸ், டிரினிடகாட் மறறும் 
தடகாபகாத்கா தபகான்்்்வ்ள ஆகும்.

இலத்தீன் அவமரிககா மறறும் 
கரீபியன் �ாடுகள் அ்மபபில் 
உள்ள �ாடுகளின் பட்டியல்-40
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நகாடு்ளுடனகான இந்தியகா த்காணட உ்வு 
என்பது, 1961ஆம் ஆணடு தநரு தமக்சித்கா 
பயைம் தமறத்காணடது, இந்திரகா ் காந்தி 1968ஆம் 
ஆணடு எட்டு இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் 
்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு பயைம் தமறத்காணட 
்காலங்்ள கூட மி்வும் தசகாறபமகானதகாகும்.

தறநபாதய உ்றவுகள்

2006 ஆம் ஆணடு இந்தியகா மறறும் 
பிதரசில் ஆகிய இரு நகாடு்்ையும் உறுப்பகா் 
த்காணடு (BRICS - பிதரசில், ரஷ்யகா, இந்தியகா, 
சீனகா, ததன் ஆப்பிரிக்்கா) பிரிக்ஸ் எனப்படும் 
அ்மப்பு உரு்வகாக்்ப்பட்டது. இது, இந்திய-
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்தைகாடு ஊக்்த்துடன் தசயல்பட பகாலமகா் 
அ்மந்தது. உல்த்தின் எழுச்சி தபறறு ்வரும் 
இந்த நகாடு்ளின் ஒத்து்ழப்பகானது, தபருமைவு 
இந்திய-இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் 
்ரீபியன் நகாடு்ளுக்கு இ்டதய தபகாருைகாதகார 
மறறும் ்லகாச்சகார மகாற்ங்்்ை ஏறபடுத்த 
்வசதியகா் அ்மந்தது. 2014 ஆம் ஆணடு 
பிதரசிலில் நடந்த உச்சி மகாநகாடு, இந்தியகா்்வ 
மற் இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்தைகாடு தபச்சு்வகாரத்்த நடத்த ்வ்் 
தசயதது.

ஏ்த்தகாழ 620 மில்லியன் மக்்ள ததகா்் 
மறறும் ்வைங்்ள அதி்ம் த்காணட நிலமகான 
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ள, இந்தியகாவிறகு உல்ைகாவிய 
அைவில் தனது தடத்்தப் பதிப்பதறகு தபரும் 
்வகாயப்பு்்ைத் தருகி்து. ததகாழில்நுட்பம் 
மறறும் தபகாக்கு்வரத்துநுட்பங்்ளில் 
ஏறபட்டுளை முன்தனற்ங்்ைகால் புவியியல் 
இ்டத்வளி்ள கு்்க்்ப்பட்டு இலத்தீன் 
அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் நகாடு்ளின் 
பகுதி்ளுடன் இந்தியகா தநருங்கிய உ்வு 
த்காளை ்வழி ஏறபட்டுளைது. இந்திய-
இலத்தீன் அதமரிக்்கா மறறும் ்ரீபியன் 
நகாடு்ளுடனகான ்வரலகாறறு ரீதியிலகான 
நட்பு்்வகானது, 21ஆம் நூற்காணடில் தமலும் 
தமம்படு்வதறகு அடித்தைமகா் உளைது. 

பாகிஸ்தான்
ந�பாளம்

9.8  இந்தியா மறறும் மண்ைல 
அ்மபபுகள்

்சார்க அ்மபபு (வதறகாசிய �ாடு மண்ைல  
ஒத்து்ைபபு அ்மபபு -SAARC)

சகாரக் அ்மப்பகானது 1985 ஆம் ஆணடு 
டிசம்பர மகாதம் எட்டகாம் தததி, டகாக்்கா ந்ரில் 

சகாரக் சகாசனச் சட்டத்தில் 
்்தயழுத்திட்டதின் மூலம் 
நிறு்வப்பட்டது. சகாரக் 
அ ் ம ப் ப கா ன து 
தபகாருைகாதகார ஒத்து்ழப்பு 
மறறும் தமம்பகாடு, மக்்ள 
நலன் மறறும் ததற்காசிய 

நகாடு்ளுக்கி்டதய தநருக்்மகா் ்வரலகாறறு 
மறறும் பணபகாட்டு ததகாடர்ப ்வைரத்ததடுக்் 
உரு்வகாக்்ப்பட்டது.

சகாரக் அ்மப்பு எட்டு நகாடு்்ை 
உறுப்பினர்ைகா் த்காணடது. அ்்வ 
ஆப்்கானிஸ்தகான், பங்்ைகாததஷ், பூடகான், 
தநபகாைம், இந்தியகா, மகாலத்தீவு, பகாகிஸ்தகான் 
மறறும் இலங்்் ஆகும். இந்த அ்மப்பின் 
தசயல்ம் 1987ஆம் ஆணடு ஜன்வரி மகாதம் 
17ஆம் நகாள ் காத்மகாணடு ந்ரில் நிறு்வப்பட்டது. 

இந்த அ்மபபின் ந�ாககஙகள்

  ததற்காசிய மக்்ளின் நலன்்்ை 
்வைரத்ததடுத்தல் மறறும் அ்வர்ளின் 
தரமகான ்வகாழ்்்வ உயரத்துதல்.

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd   217 10-12-2021   15:12:57



( (218 ((219

  இந்த மணடலத்தில் தபகாருைகாதகார 
்வைரச்சி, சமூ் முன்தனற்ம் மறறும் 
்லகாச்சகார தமம்பகாட்்ட முடுக்கி விடுதல் 
மறறும் ஒவத்வகாரு தனிநபரும் 
்ணணியத்துடன் ்வகாழவும் மறறும் 
அ்வர்ளின் முழு்மயகான ஆற்்ல 
உைரவும் ்வகாயப்பளிப்பது.

  ததற்காசிய நகாடு்ளுக்கு இ்டதய கூட்டு 
சுயநம்பிக்்் ்வைரத்ததடுப்பதும், 
்வலி்மப்படுத்து்வதும்.

  பரஸ்பர நம்பிக்்்க்கு பங்்ளிப்பது, 
பிரச்ச்ன்்ை ஒரு்வருக்த்காரு்வர 
புரிந்து த்காள்வது, மதிப்பளிப்பது.

  தசயலகாக்்மிக்் கூட்டு இ்ை்்வ 
்வைரத்தல் மறறும் தபகாருைகாதகார, சமூ், 
்லகாச்சகார, அறிவியல் மறறும் 
ததகாழில்நுட்பத் தைத்தில் பரஸ்பர 
உதவி்ள.

  சர்வததச அரங்கு்ளில் தங்்ளுக்குளைகா் 
ஒத்து்ழப்்ப ்வலுப்படுத்துதல்.

  அதத தநகாக்்ங்்ளுடன், சர்வததச மறறும் 
மணடல அைவிலகான அ்மப்பு்ளுடன் 
ஒத்து்ழப்்ப உரு்வகாக்குதல்.

வ்சயல்பாடு 

உ ல கி ல் , 
த த ற ் கா சி ய ப் 
ப கு தி ய கா ன து , 
மி ் வு ம் 

கு்்்வகான அைத்வ ஒன்றி்ைந்த 
பகுதி்ைகா் உளைது ஏன்? என்் த்ளவிக்கு 
்காரைம் இம்மணடலத்தில் உளை 
நகாடு்ளுக்கு தபகாருைகாதகார இ்ைப்பு 
மி்வும் பலவீனமகானதகாகும்.

இத்ை உன்னு்ைய �ண்பனுைன் 
விொதிகக.

அ��த� ஒ��ைழ�� 
�ைற�

ஆ��த 
அவந��
ைக

�ைற�த 
ஒ���ைண�த�சா�
சா�


அ்மப்பு ்வடி்வத்தில், சகாரக் 
அ்மப்பகானது நகான்கு அடுக்கு நிறு்வனத்்த 
த்காணடிருக்கி்து, அதில் உச்சி மகாநகாடு்ளும் 
அதில் அ்னத்து ததற்காசிய நகாடு்ளின் 

த்ல்வர்ளும் உறுப்பினர்ள ஆ்வர. இரணடு 
ஆணடு்ளுக்கு ஒருமு்் 
அ்வர்ள சந்திப்பர, 
அ்மச்சர்்வ குழுவில் 
த்வளியு்வு அ்மச்சர்ள 
இருப்பகார்ள. சகாரக் 
நகாடு்ளின் த்வளியு்வுச் 
த ச ய ல கா ை ர ் ள 

நி்லக்குழுவின் உறுப்பினர்ைகா் இருப்பர. 
ததகாழில்நுட்பக் குழு உறுப்பு நகாடு்ளின் 
பிரதிநிதி்ள இருப்பர. இந்த ஒருங்கி்ைப்பு 
குழு்வகானது, ஒவத்வகாரு்வரு்டய குறிப்பகான 
ஒத்து்ழப்பு வி்வ்காரங்்ளிலும், திட்டங்்்ை 
ஒருங்கி்ைப்பது, ந்டமு்்ப்படுத்து்வது 
மறறும் ்ண்காணிப்பது என்பது அதன் 
தபகாறுப்பகாகும். இப்தபகாழுது ்வ்ர 18 உச்சி 
மகாநகாடு்ள உறுப்பு நகாடு்ைகால் 
நடத்தப்பட்டுளைன.

�ான்கு தரபபு பாதுகாபபு நபச்சுொர்த்்த 
(QUAD)

  இந்ததகா-பசிபிக் பகுதியில் சீனகாவின் 
ஆதிக்்த்்த எதிரத்காள்வதற்கா், 
இந்தியகா, அதமரிக்்கா, மறறும் ஜப்பகான் 
ஆகிய நகாடு்ள அ்மப்புசகார ்வழிமு்் 
மூலம் இ்ைந்து கூட்டகா் 
தசயல்படு்வது என 
விைக்்மளிக்்ப்படு்வது.

  இந்த நகான்கு தரப்பு பகாது்காப்பு 
தபச்சு்வகாரத்்த “கு்வகாட்”(QUAD) எனும் 
்ருத்தகானது உண்மயில் ஜப்பகான் 
பிரதமர ஷின்தஷகா அதப்யச் சகாரும்.

  இது 2007 ஆம் ஆணடு ந்டமு்்க்கு 
்வந்தது மறறும் 2017 ஆம் ஆணடில் 
மறுஆயவு தசயயப்பட்டது.

ததற்காசியகா பகுதி்ளில் ்வைரந்து 
த்காணடிருக்கும் தபகாருைகாதகார 
நி்ல்ம்ளில், சகாரக் உறுப்பினர நகாடு்ள, 
ததற்காசிய த்டயில்லகா ்வரத்த் பகுதி்ைகா் 
உரு்வகாக்கிக் த்காணடது. இந்த ஒப்பந்தம் 2006 
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ஆம் ஆணடு ந்டமு்்க்கு ்வந்தது.இது 
1993ஆம் ஆணடு சகாரக் நகாடு்ளின் 
முன்னுரி்ம ்வரத்த் ஒப்பந்தத்திறகு அடுத்த 
ததகாடரச்சியகாகும். தமலும், ததற்காசிய 
த்டயில்லகா ்வரத்த் ஒப்பந்தத்தின் 
முதன்்மயகான தநகாக்்மகானது, ததற்காசிய 
பகுதியில் உளை ்வைரும் நகாடு்ளுக்கு 
சி்ப்பகான மறறும் சகாரபு தன்்மயுடன் நடத்த 
த்வணடியது அ்வசியம் என்ப்த அங்கீ்ரிக்் 
த்வணடும் மறறும் இப்பகுதி அ்னத்தும் 
்வைரச்சி தபறு்வதற்கான த்காள்்்்ை 
உரு்வகாக்் த்வணடும் என்பதகாகும்.

வதன்கிைககாசிய �ாடுகளின் கூட்ை்மபபு   
(ASEAN)

இந்த ஆசியகான் அ்மப்பு 1967 ஆம் 
ஆணடு ஆ்ஸ்ட் மகாதம் 8ஆம் தததி தகாயலகாந்து 
நகாட்டின் பகாங்்காக் ந்ரத்தில் நிறு்வப்பட்டது. 
ஆசியகான் அ்மப்பு ்்தயழுத்திடப்பட்டு 
பு்ழ்தபற் பகாங்்காக் பிர்டனம் என்று 
அ்ழக்்ப்பட்டது. இதன் நிறு்வன 
த்ல்வர்ைகா் இந்ததகாதனஷியகா, மதலசியகா, 
பிலிப்்பன்ஸ், சிங்்ப்பூர மறறும் தகாயலகாந்து 
தபகான்்்்வ உளைன. ஆசியகான் அ்மப்பில் 
தறதபகாது பத்து உறுப்பு நகாடு்ள உளைன. 
அ்்வ்ள மு்்தய புருதனதருசகாலம் 
1984ஆம் ஆணடு ஜன்வரி 7ஆம் நகாளும், 
வியட்நகாம் 1995ஆம் ஆணடு ஜூ்ல 28ஆம் 
நகாளும், லகாத்வகாஸ் மறறும் மியகான்மர 
ஆகிய்்வ 1997ஆம் ஆணடு ஜூ்ல 23ஆம் 
நகாளும், ்ம்தபகாடியகா 1999 ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் 
30ஆம் தததியும் இ்ைந்துத்காணடன. 
ஆசியகான் அ்மப்பகானது கிட்டத்தட்ட 
ஆரம்பத்தில் பத்து உறுப்பினர நகாடு்்ை 
த்காணடிருக்கும் அ்மப்பகாகும். கிழக்்காசிய 
பகுதியில் மணடல தபகாருைகாதகார 
ஒத்து்ழப்்ப ஒருங்கி்ைக்கும் 
அ்மப்பகாகும். இந்த அ்மப்பு 
கிழக்்காசியகாவில் பல்த்வறு தபகாருைகாதகார 
ஒத்து்ழப்பிற்கான து்வக்்த்்த 
ஏறபடுத்தியதறகும் தபகாறுப்பகாகும்.

அ்்வ;
  ஆசியகான் த்டயில்லகா ்வரத்த் 

ஒப்பந்தம் (AFTA) 
  ஆசியகான் தச்்வப் பணி்ளுக்்கான 

்ட்ட்மப்பு ஒப்பந்தம் (AFAS)
  ஆசியகான் முதலீட்டு பகுதி (AIA)

இதன் உறுப்பு்ைகான கிழக்கு ஆசிய 
நகாடு்ளுடன் இந்தியகாவின் நட்பு்்வகானது 
நூற்காணடு ்காலமகா் ததகாடரகி்து. இந்த புதிய 
து்வக்்த்்த இந்தியகா தமறத்காள்வதறகு 1990 
ஆம் ஆணடு்ளில், ததன்கிழக்கு ஆசிய 
நகாடு்ளுடனகான தபகாருைகாதகார உ்்்வ 
தன்னு்டய “கிழக்கு தநகாக்கி த்காள்்” 
அடிப்ப்டயிலிருந்து ததகாடங்கியதகாகும். 
இதறகி்டதய சீனகா மறறும் இதர தமறகு உல் 
நகாடு்ள மறறும் பி் ஆசிய நகாடு்ளும், இந்தியகா 
ஆசியகாவின் மூன்்கா்வது தபரிய தபகாருைகாதகார 
நகாடு எனவும், அது மணடல அைவில் ததகாற்ம் 
தபறறு்வரும் சக்தி எனவும், உைரத் ததகாடங்கின. 
இந்த புரிதலகானது 1992ஆம் ஆணடு 
இந்தியகா்்வ ஆசியகான் அ்மப்பின் ஒரு 
பகுதியைவு கூட்டகாளி என்் ்வ்்யிலும், 1996 
ஆம் ஆணடு்ளில் அதன் முழு்மயகான தபச்சு 
நடத்தும் அைவிறகு உரிய கூட்டகாளியகா்வும் 
ஆக்கியது. “கிழக்கு தநகாக்கி த்காள்்யகானது” 
்வைரச்சி அ்டந்து தசயல்திட்டம் சகாரந்த, 
“கிழக்கு தநகாக்கி தசயல்பகாடு” என்பதகா் தபயர 
மகாற்ம்டந்தது. பன்னிரணடகா்வது ஆசியகான்-
இந்தியகா உச்சி மகாநகாட்டின் தபகாதும், ந்வம்பர 
2014இல், மியகான்மரின் தந ்ப டகா- ந்ரில் 
ந்டதபற் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மகாநகாட்டிலும், 
இந்திய பிரதமர “கிழக்கு தநகாக்கி தசயல்பகாடு” 
என்் த்காள்்்ய மு்்யகா்த் ததளி்வகா் 
விைக்கினகார. இந்தியகாவுக்கும் ஆசியகானுக்கும் 
உடனகான உ்்வகானது, இந்தியகாவின் த்வளியு்வு 
த்காள்்யின் ஒரு முக்கிய தூைகா் இருக்கி்து 
மறறும் “கிழக்கு தநகாக்கி தசயல்பகாடு” (AEP) 
எனும் த்காள்்யின் ஒரு அடித்தைமகா் 
இருக்கி்து.

ஆசியகான் அ்மப்பு உடனகான 
இந்தியகாவின் முக்கியமகான உ்வு்ளில், 
அரசியல்-பகாது்காப்பு ஒத்து்ழப்பு, 
தபகாருைகாதகார ஒத்து்ழப்பு, சமூ்-்லகாச்சகார 
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ஒத்து்ழப்பு மறறும் இ்ைப்பு 
தபகான்்்்வ்ைகாகும். தமலும் கூடுதலகா், 
சமூ் தபகாருைகாதகார தமம்பகாட்டிறகு நிதி உதவி 
அளிக்கும் திட்டங்்ளும் நிறு்வப்பட்டுளைது.

ஆசிய மறு உறுதி துெககச் ்சட்ைம் (ARIA)

  இதன் தநகாக்்ம் இந்திய-பசிபிக் 
பகுதியில் அதமரிக்்காவின் ரகாணு்வ 
பகாது்காப்பு, இதன் தபகாருைகாதகார நலன் 
அதன் மதிப்பு்்ை ஏறபடுத்த த்வணடும் 
என்் பன்மு்த்தன்்ம. 

  இந்த புதிய சட்டமகானது, ததன் சீனகா 
்டல் பகுதியில் சீனகா தசயது்வரும் 
சட்டவிதரகாதக் ்ட்டுமகானம் மறறும் 
தசயற்்யகா் ரகாணு்வமயமகாக்்ல் 
மறறும் அச்சுறுத்தும் தபகாருைகாதகார 
நட்வடிக்்்்ளுக்கு எதிரகா் 
நட்வடிக்்் எடுக்் அதி்காரம் 
அளிக்கி்து.

  ஆசிய மறு உறுதி து்வக்்ச் சட்டம் (ARIA) 
என்பது இந்திய-அதமரிக்்கா 
இ்டதயயகான மி் அ்வசியமகான யுத்த 
தந்திர ரீதியிலகான நட்பு்்்வ 
அங்கீ்ரித்தல் மறறும் இந்திய பசிபிக் 
பகுதியில் அ்மதி மறறும் பகாது்காப்்ப 
ஊக்குவிப்பது மறறும் இரு நகாடு்ளுக்கு 
இ்டதய தூதர், தபகாருைகாதகார மறறும் 
பகாது்காப்பிறகு அ்ழப்பு விடுத்தல் 
ஆகும்.

  சிறிது ்காலத்திறகு முன்பு அதமரிக்்கா 
முக்கியத்து்வம் ்வகாயந்த பசிபிக் பகுதி 
த்ல்ம்ய (PACOM) இந்திய-பசிபிக் 
த்ல்ம (COMMAND) பகுதி என தபயர 
மகாற்ம் தசயதது. இது அதமரிக்் 
அரசகாங்்ம், கிழக்கு ஆசியகா மறறும் 
இந்திய தபருங்்டல் பகுதியில் தனித்து 
தபகாடும் பகுதியகாகி்து, மறறும் இந்திய 
தபகாரதி்ன் சகாரந்த திட்டமிடலில் ஒரு 
முக்கிய கூட்டகாளியகாகும்.

  அதமரிக்்கா தன்னு்டய இந்திய-பசிபிக் 
பகுதிக்கு தபகாருைகாதகாரத் தூைகா் 
இருப்பதற்கா் இந்திய-பசிபிக் 
அ்மப்்ப நிறுவியது.

பிரிகஸ் (BRICS)

“பிதரசில், ரஷ்யகா, இந்தியகா, சீனகா, 
ததன் ஆப்பிரிக்்கா என்பதின் சுருங்கிய 
்வகாரத்்தயகான பிரிக்ஸ் (BRICS) என்பது 
2001ஆம் ஆணடு “த்கால்டுதமன் சகாஸ்” என்் 
அ்மப்்ப சகாரந்த “ஜிம் ஓ நீல்” (Jim O Neil) 
என்ப்வரகால் உரு்வகாக்்ப்பட்டது. இது அடுத்த 
50 ஆணடு்ளுக்்கான தபகாருைகாதகார 
தபகாக்கு்ளின் உல்ைகாவிய தபகாருைகாதகார 
மகாதிரி ்வடி்வத்தின் ததகா்லதநகாக்கு 
பகார்்வயின் வி்ை்வகாகும். அடுத்த 2050ஆம் 
ஆணடுக்குள பிதரசில், ரஷ்யகா, இந்தியகா 
மறறும் சீனகா ஆகிய நகாடு்ள “டகாலர” என்் 
்வ்்யில் மி்வும் ததகாழில் ரீதியகா் ்வைரச்சி 
அ்டந்த ஆறு நகாடு்்ைக் ்காட்டிலும் தபரிய 
நகாடகா் இருக்கும் என்றும், இது ்டந்த 300 
ஆணடு்கால “ ்வல்லரசு” என்் அடிப்ப்ட 
இயக்்த்்ததய முழு்வதுமகா் மகாறறி அ்மக்் 
தபகாகி்து என்று ்ணித்தகார.

பிரிக்ஸ் அ்மப்பின் முதன்்மயகான ஒரு 
சகாத்ன என்பது புதிய ்வைரச்சி ்வங்கியி்ன 
நிறுவியது ஆகும். இது 2015ஆம் ஆணடு 
ஜூ்ல 7 அன்று பிரிக்ஸ் நகாடு்ளில் மறறும் 
இதர ்வைரும் நகாடு்ளின் உள்ட்ட்மப்பு 
மறறும் நீடித்த ்வைரச்சி ஆகிய்வறறுக்்கா் 
்வைங்்்ை திருடு்வ்த தனது ்ருத்தகா் 
த்காணடு இயங்கு்வதறகு ்வந்தது. இந்த புதிய 
்வைரச்சி ்வங்கியகானது தனது உறுப்பினர 
நகாடு்ளில் உள்ட்ட்மப்பு மறறும் நீடித்த 
்வைரச்சி ஆகிய்வறறுக்்கா் ்வைங்்்ை 
ஏறபடுத்திக் த்காள்வதில் உதவுகி்து. 
“அ்வசர்கால நிதியிருப்பு ஒப்பந்தம்” என்பது 
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பிரிக்ஸ் அ்மப்பு ஏறபடுத்திய மறத்காரு 
முயறசியகாகும், இது பிரிக்ஸ் நகாடு்ளுக்கு 
ஏறபடும் நிதி தநருக்்டி உளைகாகுமகானகால், 
அப்தபகாது நிதி பகாது்காப்புக் ்ருவியகா்ப் 
பயன்படுகி்து.
9.9 புலம்வபயர்ந்த இந்தியர்கள்

“டயஸ்தபகாரகா” என்் ்வகாரத்்த 
குறிப்பிடு்வது “ஒரு மக்்ள ததகா்்யகானது தனது 
தசகாந்த (தகாய) நகாட்டில் (Homeland) இருந்து புலம் 
தபயரந்து பி் இடங்்ளுக்த்கா அல்லது 
நகாடு்ளுக்த்கா தசன்று விடு்வ்த குறிக்கும். 
ஒதர ்லகாச்சகாரத்்த அல்லது ஒதர நகாட்்டச் 
தசரந்த மக்்ள கூட்டம் பல்த்வறு ் காரைங்்ைகால் 
குறிப்பகா் தபகாருைகாதகார, ்வகாழ்்வகாதகார, அரசியல் 
மறறும் இதர சமூ் நி்ல்ம்ைகால் 
தங்்ளு்டய தசகாந்த நகாட்்ட ்காலி தசயதுவிட்டு 
பி் நகாடு்ளில் தசன்று குடிதயறு்வ்த குறிக்கும். 
சில தநரங்்ளில் தங்்ளு்டய நகாட்்டவிட்டு 
த்வளிதயறி த்வறு எங்த்னும் தங்கிவிடு்வது: 
இத்த்்ய இடப்தபயர்வகானது அல்லது மகாறிச் 
தசல்்வதகானது தன்னிச்்சயகா்வும் அல்லது 
்ட்டகாயத்தின் மீதும் இருக்் முடியும். மி்வும் 
துன்ப்ரமகான நி்ழ்வு்ள, தபகார்ள, ்காலனி 
ஆதிக்்ம், அடி்மத்தனம், இயற்் தபரிடர்ள, 
ததகாடர துன்புறுத்தல்்ள, இழப்பு, தசகாந்த 
நகாட்டுக்குச் தசல்ல த்வணடும் என்் ஏக்்ம் 
தபகான்்்்வதயல்லகாம் ்ட்டகாயம் புலம்தபயரந்த 
மக்்ளின் ்காரைங்்ைகாகும். தகானகா்த்வ 
முன்்வந்து புலம்தபயரந்ததகார என்தபகார, 
இ்தவிட சி்ந்த தபகாருைகாதகார ்வகாயப்பிற்கா் 
தங்்ைது தசகாந்த நகாட்்ட விட்டு தசன்்கார்ள 
ஆ்வர. உதகாரைமகா், தபருமைவிலகான 
குடிதயற்மகானது 1800ஆம் ஆணடு்ளில் 
ஐதரகாப்பகாவின் பின்தங்கியப் பகுதி்ளில் இருந்து 
அதமரிக்்காவிறகு தசன்்்த குறிப்பிடலகாம். 
்ட்டகாயத்தின் ் காரைமகா் புலம் தபயரந்த மக்்ள 
கூட்டத்தினர தபகாலல்லகாமல், தகானகா் முன்்வந்து 
புலம்தபயரும் மக்்ள பிரிவினர தங்்ளு்டய 
அனுப்வங்்்ை பகிரந்து த்காள்வது மறறும் 
சமூ் மறறும் அரசியல் ரீதியகா்வும், 
எணணிக்்்யிலும் ஏறகும் படியகா் ஆகி்கார்ள.

புலம்தபயரந்ததகார தங்்ள தகாய்த்தின் 
தபகாருைகாதகார ்வைரச்சியில் முக்கிய 
பங்கு ்வகிக்கின்்னர. அ்வர்ள பைம் 

அனுப்பிய்வர்ைகா்வும் தசயல்படுகி்கார்ள, 
அ்வர்ள ்வரத்த்ம் மறறும் அந்நிய 
தநரடி முதலீட்்ட ஊக்குவிக்கி்கார்ள, 
ததகாழில்மு்னத்வகா்ர உரு்வகாக்கி 
்வைரக்கி்கார்ள மறறும் புதிய அறிவு மறறும் 
தி்ன்்்ைப் பரிமகாறிக் த்காளை உதவுகி்கார்ள.

த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர என்பதன் 
தபகாது்வகான பதம், இந்தியக் குடியரசின் கீழ் 
்வரும் ஒன்றியங்்ள மறறும் மகாநிலங்்ளிலுளை 
மக்்ள குடிதயறு்வ்த குறிக்கும் இந்த 
த்வளிநகாடு ்வகாழ்த்வகார தறசமயம் கிட்டத்தட்ட 
30 மில்லியன் தமல் இருக்கும் என 
மதிப்பிடப்படுகி்து. இதில் (NRI எனப்படும்) 
இந்தியகாவில் ்வசிக்்காத இந்தியர்ள மறறும் 
இந்தியகா்்வப் பூரவீ்மகா்க் த்காணடு 
உலத்ங்கும் பரவி இருப்தபகா்ரயும் 
உளைடக்கியதகாகும்.

வெளி�ாடு ொழ் இந்தியர் ெ்கபபடுத்தபபடுதல்:

  த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர (NRI)- இ்வர்ள 
ஏததகா ஒரு ்காரைத்திற்கா் இந்திய 
குடிமக்்ள ்கால்வ்ரய்்யின்றி 
த்வளிநகாடு்ளில் ்வசிக்கும் குடிமக்்்ை 
“த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர” என 
்வ்்ப்படுத்தப்படுகின்்னர.

  இந்திய ்வம்சகா்வழியினர (PIO)-இ்வர்ள 
த்வளிநகாட்டு இந்தியர்ள என்று 
்வ்்ப்படுத்தப்படுகின்்னர.அங்த்தய 
குடியுரி்ம தபறறு, அங்த்தய நிரந்தரமகா் 
தங்கி விடுத்வகா்ரக் குறிக்கும்.

  அரசற் இந்திய ்வம்சகா்வழியினர 
(SPIO)- இ்வர்ளிடம் தகாங்்ள 
இந்தியர்ள என்பதறகுப் தபகாதுமகான 
ஆதகாரங்்்ைக் த்காணட ஆ்வைங்்ள 
்்வத்து இருக்்காத்வர்ள ஆ்வர.

இந்திய அரசகாங்்ம் புலம்தபயர 
இந்தியர்ளின் தத்்வ்ய அங்கீ்ரித்துளைது. 
ஏதனனில் அது தபகாருைகாதகார, நிதி  
மறறும் உல்ைகாவிய அங்கீ்காரத்்த 
ஏறபடுத்தியுளைது. இந்த குடிமக்்ள 
இந்தியகாவில் இருந்து த்வகுததகா்லவில் 
இருந்தகாலும், உல் அரங்கில் இந்தியகா 
பிர்காசிக்்ச் தசயய முயறசிக்கி்கார்ள.
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கிட்டத்தட்ட 31 மில்லியன் இந்திய 
பி்ப்பு அல்லது அதன் ்வழித்ததகான்்ல்்ள, 
புலம்தபயரந்த இந்தியர்ைகா் உல்ம் 
முழு்வதும் உளைனர. அ்வர்ளுள, 3.1 
மில்லியனில், 10 சதவீதம் தபர அதமரிக்்காவில் 
்வகாழும் அதமரிக்் இந்தியர்ள ஆ்வர. 
அதமரிக்் ்வகாழ் புலம் தபயரந்த இந்தியர்ள, 
இந்தியகாவின் தபகாருைகாதகார அரசியல் மறறும் 
சமூ் தமம்பகாட்டிறகு பங்்ளிப்பதறகு மி் 
இன்றிய்மயகாத ஆதகாரமகா் 
விைங்குகி்கார்ள.

இந்தியகா விடுத்ல அ்டந்த 
்கால்ட்டத்தில், பிரதமர ஜ்வஹரலகால் தநரு 
புலம்தபயர இந்தியர்ளிடம் இருந்து “மி்வும் 
விலகியிருக்்க் கூடிய ்வ்்யில் தீவிரக் 
த்காள்்யி்ன பின்பறறினகார”. தசகாந்த 
நகாட்டின் இ்்யகாண்ம பறறிய வி்வ்காரத்தில் 
அ்வர தந்த முதன்்மயினகால் இந்த 
நி்லயி்ன எடுத்தகார. பின்னர ரகாஜீவ 
்காந்தியின் ஆட்சியின் தபகாது தகான் புலம்தபயர 
இந்தியர த்காள்்யில் ஊக்்ம் 
அளிக்்ப்பட்டது. 1986 ஆம் ஆணடு பிஜி 
பிரச்ச்னயில் இந்தியர்ளுக்கு ஆதரவு 
த்காடுத்தகார. இ்வறத்காடு புலம்தபயர 
இந்தியர்ள ஒரு ’’இந்தியகாவின் திட்டங்்ளில் 
தசகாத்து’’ என உைரந்தகார. தமலும் 1984ஆம் 
ஆணடு த்வளிநகாடு ்வகாழ்த்வகாருக்்கான 
து்்்ய நிறுவு்வதற்கான நட்வடிக்்்்்ை 
தமறத்காணடகார.

புலம்தபயரந்த இந்தியர்்ைப் பறறிய 
த்காள்், அ்வர்்ை ததடிச் 
தசன்்்ட்வதறகு, அடல் பி்காரி ்வகாஜபகாய 
த்ல்மயின் தபகாது மீணடும் ததகாடங்கியது. 
இ்வரு்டய பதவிக்்காலத்தின் தபகாழுது, முதன் 
முதலில் 2003ஆம் ஆணடு புலம்தபயரந்த 
இந்தியர்ளுக்்கான “பிர்வகாசி பகாரதிய தி்வகாஸ்” 
என்் அ்மப்பு ததகாறறுவிக்்ப்பட்டது. இந்த 
“பிர்வகாசி பகாரதிய தி்வகாஸ்” தினக் 
த்காணடகாட்டமகானது ஒவத்வகாரு ஆணடும், 

ஜன்வரி மகாதம் 9-ம் நகாள, ம்காத்மகா ்காந்தி 
ததன் ஆப்பிரிக்்காவில் இருந்து இந்தியகா 
திரும்பிய நகா்ை குறிக்கும் விதமகா் 
த்காணடகாடப்படுகி்து. இந்திய அரசகாங்்ம் 
இத்ன ஒவத்வகாரு ஆணடும் த்காணடகாடும் 
விதமகா் நி்ழ்ச்சி்்ை நடத்தி குறிப்பகா் 
புலம்தபயரந்த இந்தியர்ளில் 
முக்கியமகான்வர்ளுக்கு விருது்ள ்வழங்கும் 
நி்ழ்ச்சி்ளும் உளைடக்கியதகாகும். ்டந்த 20 
ஆணடு்ைகா், முன் எப்தபகாதும் இல்லகாத 
்வ்்யில் இந்திய அரசகாங்்ம் எடுத்து்வரும் 
முன் முயறசி்ள யகாவும் புலம் தபயரந்த 
இந்தியர்ளின் நகாட்டின் தமம்பகாட்டிறகு 
ஆறறி்வரும் பங்்ளிப்பகானது மி்வும் 
்வலு்வகானதும் மறறும் இன்றிய்மயகாதகி்து. 
உல்ைகாவிய த்வளிநகாடு்வகாழ் இந்தியர்ளின் 
முதலீடு உதவி, ததகாழில்நுட்பத்்த 
ஈரப்பததகாடு மட்டுமல்லகாமல், கூடுதலகா் 
புலம் தபயரந்த இந்தியர்ள 79 பில்லியன் 
டகாலர்ள தகாயநகாட்டிறகு அனுப்பு்வதன் மூலம் 
அந்நியப் பைத்்த தபரும் நகாடு்ளில், உல் 
அைவில் முதலிடத்்த இந்தியகா தக்் ் ்வத்துக் 
த்காணடது.

புலம் வபயர்ந்த தமிைர்கள்

புலம்தபயரந்த தமிழர்ள என்தபகார 
தங்்ைது மூதகா்தயர்ளின் தசகாந்த நகாடகான 
தமிழ்நகாடு, புதுச்தசரி மறறும் இலங்்்யில் 
இருந்து குடிதயற்ம் தபற்்வர்்ை குறிக்கும் 
தசகால்லகாகும். அ்வர்ள உல்ம் முழு்வதும் 50 
நகாடு்ளில் பரவி இருக்கின்்னர. ததன் கிழக்கு 
ஆசியகா, ஒசியகானகா, அதமரிக்்கா, ்ரீபியன், 
ஐதரகாப்பகா, மத்திய கிழக்கு மறறும் ஆப்பிரிக்்கா 
நகாடு்ள ஆகியன இதில் அடங்கும்.

இவ்வகாறு மி்வும் ஆரம்ப்கால குடிதயற் 
்வ்்யகானது, தமகாரிஷியஸ், ஜ்மக்்கா, 
டிரினிடகாட் மறறும் தடகாபகாத்கா, சூரினகாம், 
்யகானகா தபகான்் நகாடு்ளுக்கு ்ரும்பு 
ததகாட்டத்திறகு கூலித் ததகாழிலகாைர்ைகா்ச் 
தசன்்து மறறும் மதலசியகாவின் ரப்பர 
ததகாட்டம் மறறும் இருப்புப்பகா்த பணி மறறும் 
இலங்்்யில் ததயி்ல ததகாட்டம் 
ஆகிய்வறறிலும் கூலித் ததகாழிலகாைர்ைகா் 
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த்காணடு தசல்லப்பட்டனர. இதுதபகா் 
தகாமகா்த்வ தசன்று எழுத்தர, நிர்வகா்ப் பணி 
மறறும் ரகாணு்வ பணிக்கு தசன்றுளைனர. 
இந்த குடிதயற்ம் தபற்்வர்ளதகான் 
படிப்படியகா் ்வரத்த்ம் மறறும் நிதி 
வி்வ்காரங்்ளில் ததன்கிழக்கு ஆசியகாவில் 
தசல்்வகாக்கு தபற்்வரகா் ஆயினர. குறிப்பகா் 
இதில் மியகான்மகார, சிங்்ப்பூர, மதலசியகா 
மறறும் ததன்ஆப்பிரிக்்கா ்வகாழ் தமிழர்ளும் 
இதில் அடங்கு்வர.

1.  தமிழ் அலு்வல் தமகாழி்ைகா் உளை 
நகாடு்ள சிங்்ப்பூர, இலங்்் ஆகும்.

2.  தமிழ் சிறுபகான்்ம தமகாழியகா் உளை 
நகாடு்ள ்னடகா, மதலசியகா, தமகாரிஷியஸ், 
தசஷல்ஸ், ததன் ஆப்பிரிக்்கா, ரீயூனியன் 
மறறும் பிரகான்ஸ் ஆகிய்்வயகாகும்.

உலகம் முழுெதும் 
தமிைர்களின் நி்ல

நவீன புலம்தபயரந்த தமிழர்ள தி்ன் 
தபற் ததகாழில் நிபுைர்ைகா் உல்ம் 
முழு்வதும் பல நகாடு்ளில் குடிதயறியுளைனர. 
இ்வர்ளின் எணணிக்்் 3.5 மில்லியன் ஆகும். 
இதில் சிங்்ப்பூர, இங்கிலகாந்து, அதமரிக்்கா 
நகாடு்ள அடங்கும். சிங்்ப்பூர தமிழ் 
ததகா்லக்்காட்சி அ்ல்வரி்ச, ்வகாதனகாலி 
ஆகிய்வறறின் மூலம் தமிழ் தமகாழி்ய 
்வைரத்ததடுக்கி்து. உல்ம் முழு்வதும் உளை 
புலம் தபயரந்த தமிழர்ள ஆணடுததகாறும் 

நடத்தப்படும் புலம்தபயரந்ததகாரின் 
விழகாக்்ளில் ்லந்து த்காளகின்்னர. தங்்ள 
தசகாந்த தகாய மண்ை விட்டு விலகி 
தசன்்காலும் அ்வர்ள பணபகாட்டு ்வழியில் 
தங்்ைது தகாயமணைகான இந்தியகா அல்லது 
தமிழ்த்து பணபகாடு்்ை உலத்ங்கும் 
த்காணடு தசல்ப்வரகா்த்வ உளைனர.

அருஞவ்சாறவபாருள் 

 �பனிப்போர் : ரஷ்யகா மறறும் 
அதமரிக்்காவிறகு இ்டதய ந்டதபறும் 
்ருத்து ரீதியகான தபகார.

 �எல்லைக் கட்டுபபோட்டு ்கோடு : இந்திய- 
சீனகா இ்டதயயகான உண்மயகான எல்்ல 
்ட்டுப்பகாட்டு த்காடு.

 �அக்்ோய் சின் : சீனகா உரி்ம த்காரும் 
லடகாக் எல்்லயில் உளை இந்திய பகுதி.

 �கலைோச்ோர புரட்சி: சீனகாவில், மகாத்வகா (Mao) 
த்ல்மயில் 1966-
76 ஆணடு்ளுக்கி்டதய ்லகாச்சகார புரட்சி 
ந்டதபற்து.

 �பபோதுவுட்ை : ததகாழிலகாைர்ள 
சமத்து்வத்ததகாடு ததகாடரபு்டயது. 1917 
முதல் 1991 ்வ்ர தசகாஷலிச குடியரசகால் 
பின்பற்ப்பட்டது.

 �கியூபோ பெருக்கடி : அதமரிக்்கா மறறும் 
தசகாவியத் ஒன்றிய குடியரசு 
நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான மி் அரு்ருத் 
அ்மந்த அணு ஆயுத தமகாதல்.

மதிபபிடுதல்

I. ்சரியாை வி்ைக்ளத் நதர்வு வ்சய்யவும்.
1. இந்தியகா நிறு்வன உறுப்பினரகா் இருப்பது 

அ) ஐக்கிய நகாடு்ள அ்்வ ஆ) ஆசியகான் 
இ) OAC ஈ) ஒதபக் (OPEC)

2.  2010 இல் இந்திய-ரஷ்யகா இ்டதய ்்தயழுத்திடப்பட்ட உடன்படிக்்்

அ) அ்மதி, நட்பு்வு மறறும் ஒத்து்ழப்பிற்கான உடன்படிக்்் 
ஆ) நட்பு்வுக்்கான புதிய உடன்படிக்்் 
இ) தபகாரதி்ன் சகாரந்த ஒத்து்ழப்பு பிர்டனம் 
ஈ) தனி மறறும் முன்னுரி்ம ஒத்து்ழப்பு
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3. 1962 ஆம் ஆணடு ந்டதபற்தபகார எந்த இரு நகாடு்ளுக்கி்டதய ந்டதபற்து?

அ) இந்திய-சீனகா ஆ) இந்திய-ரஷ்யகா 
இ) இந்திய-இலங்்் ஈ) இந்திய-பகாகிஸ்தகான்

4. ஆப்பிரிக்்காவின் இந்திய-ஜப்பகான் கூட்டு ஒத்து்ழப்பிறகு தபயர என்ன? 

அ) இந்திய- ஆப்பிரிக்்கா அ்மப்பு உச்சி மகாநகாடு 
ஆ) அணிதசரகா இயக்்ம் 
இ) ஆசிய-ஆப்பிரிக்்கா ்வைரச்சி பகா்த 
ஈ) ஆசியகான்–ஆப்பிரிக்்கா ததசங்்ளின் மகாநகாடு 

5. சகாரக் சகாசனம் ்்தயழுத்திடப்பட்ட ந்ரம் எது?

அ) புது தில்லி ஆ) த்காழும்பு 
இ)இஸ்லகாமபகாத் ஈ)டக்்கா

6. பஞசசீலக் த்காள்்யி்ன ஏறறுக்த்காணட நகாடு்ள

அ) இந்தியகா-சீனகா ஆ) இந்தியகா-பகாகிஸ்தகான் 
இ) இந்தியகா-இலங்்் ஈ) இ்்வ அ்னத்தும்

7. அணிதசரகா இயக்்த்்த முன்தமகாழிந்த்வர யகார? 

அ) தநரு ஆ) டிட்தடகா 
இ) நகாசிர ஈ) இ்்வ அ்னத்தும்

 8. 123 உடன்படிக்்்யில் ்்தயழுத்திட்ட நகாடு்ள

அ) இந்திய-ரஷ்யகா ஆ) இந்திய-அதமரிக்்கா  
இ) இந்திய-பகாகிஸ்தகான் ஈ) இ்்வ அ்னத்தும்

9. கீழ்க்்ணட்வற்் தபகாருத்து்;

1) எஸ்.சி.ஒ (SCO)  அ)- 2015 
2) சகாரக்  ஆ)- 2001 
3) புதிய ்வைரச்சி ்வங்கி (NDB)  இ)- 1985 
4) பிர்வகாசிய பகாரதிய தி்வகாஸ்  ஈ) - 2003

1). ஆ,இ,அ,ஈ   2). ஆ,ஈ,அ,இ

3). இ,ஆ,அ,ஈ   4). அ,ஈ,ஆ,இ

10. பின்்வரு்வன்வற்் ்ருது்;

i) ததற்காசிய மக்்ள நலம் தபணுதல் மறறும் அ்வரதம் ்வகாழ்க்்்த் தரம் தமம்பகாடு.
ii)  ததற்காசிய நகாடு்ள மத்தியில் கூட்டுத் தறசகாரபி்ன ஊக்குவித்தல் மறறும் 

பலப்படுத்துதல்.
iii)  தபகாது நலன் ்காைப்படும் வி்வ்காரங்்ளில் பன்னகாட்டு அ்மப்பு்ளில் தமக்குள 

ஒத்து்ழப்புடன் தசயல்படு்வ்தப் பலப்படுத்துதல்.
தமறகூ்ப்பட்டுளை கூறறு்ளில் சகாரக் சகாசனத்தில் இடம்தபறறுளை முக்கிய பகுதி எது?

அ) 1 மட்டும் சரி ஆ) 2 மட்டும் சரி 
இ) 1 மறறும் 3 சரி ஈ) 1, 2 மறறும் 3 சரி
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II கீழ்ககாணும் விைாககளுககு மிகச் சுருககமாை வி்ை காணவும்.

1. அணிதசரகா இயக்்ம் பறறி கூறு்.
2. “புலம் தபயரந்த மக்்ள” (Diaspora) சிறு குறிப்பு ்வ்ர்.
3. தகாரைகாமயம், தனியகாரமயம் மறறும் உல்மயமகாதல் என்்கால் என்ன?
4. இந்திய த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் முக்கிய த்காட்பகாடு்ள யகா்்வ?
5. த்வளிநகாடு ்வகாழ் இந்தியர்்ை எவ்வகாறு ்வ்்ப்படுத்தலகாம்?
6. பிரிக்ஸ் அ்மப்பின் தநகாக்்ங்்்ை கூறு்?

III கீழ்ககாணும் விைாககளுககு சுருககமாை வி்ை காணவும்.

1.  இந்திய-அதமரிக்்கா நகாடு்ளுக்கி்டதயயகான அணுக்்ரு ஒப்பந்தத்்தப் பறறி சிறுகுறிப்பு 
எழுது்.

2. உல்ம் முழு்வதும் ்வகாழும் தமிழர்்ைப் பறறி குறிப்பு ்வ்ர்.
3. இந்திய – ஐதரகாப்பிய உ்வு்்ைப் பறறி குறிப்பு எழுது்.
4. இந்தியகா – ஜப்பகான் உ்வு்்ைப் பறறி குறிப்பு எழுது்.
5. அணிதசரகா இயக்்ம் உரு்வகாக்்த்தில் ஆப்பிரிக்்காவின் பங்கு என்ன?

IV. கீழ்ககாணும் விைாககளுககு விரிொை வி்ை காணவும்.

1. சகாரக் அ்மப்பு பறறி விரி்வகான ்ட்டு்ர ்வ்ர்.
2. 21ஆம் நூற்காணடில் இந்திய-அதமரிக்்கா உ்வு்்ைப் பறறி ்ட்டு்ர ்வ்ர்.
3. இந்தியகா ஆசியகான் அ்மப்புக்கு இ்டதயயுளை உ்வு்்ைப் பறறி விரி்வகா் எழுது்.
4. சுதந்திரத்திறகு பி்கு த்வளியு்வுக் த்காள்்யின் பரிைகாமத்்தப் பறறி விைக்கு்.

  https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_US_brief.pdf
  https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/52023/7/07_chapter%201.pdf
  https://mea.gov.in/indian-foreign-policy.htm.
  https://www.mea.gov.in/foreign-policy.htm.
  http://www.jstor.org/stable/20869612.
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இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும்10
  நவீன உலக அரங்கில் இந்திய நாட்டின் பங்கு பற்றி புரிந்து ககாள்ளுதல்.

  இந்தியாவின் அமைதி கதாடரபான நடவடிகமககமை அறிந்து ககாள்ளுதல். 

  இந்தியாவுடனான அணமட நாடுகளின் உறவுமுமற பற்றி அறிதல்.

  ஒரு அமைதிமய விரும்பும் நாடாக இந்தியாவின் ஆற்றல்மிகு பங்களிபமப கணடறிதல்.

  இந்தியாவின் அணு ஆயுத நிமலமயப பற்றி அறிதல்.

  கபாருைாதார ைற்றும் வர்ததக உறவுகமை அறிதல்.

  21ஆம் நூற்றாணடில் இந்தியா ஒரு வல்லரசாக திகழவது குறி்தது ஆராயதல்.

கற்றலின் நநாககஙகள் Leanpub

அறிமுகம்

இந்தியா நீைைான கடல் ைற்றும் நில 
எல்மலகமை ககாணடுள்ைது. ஆபகானிஸதான், 
பங்கைாததஷ், பாகிஸதான், பூடான், சீனா, 
மியான்ைர, ைால்ததீவு, தநபாைம், இலங்மக 

அரபிக்கடல்

வங்ககாள விரிகுடகா

இந்திய பெருங்கடல் 
அளவவயில் இல்வலை

தபான்றமவ இந்தியாவுடன் எல்மலகமைக 
ககாணடுள்ைன. அணிதசராக ககாள்மக  
அல்லது இராணுவ தைாதல்களில் ஈடுபடாமை 
ஆகியவற்மற தனது அயல்நாட்டு 
ககாள்மகயாகக ககாணடுள்ைது. 

புவியியல் ரீதியாக எல்மல கதாடரபான 
பல்தவறு பிரச்சிமனகமை இந்தியா சந்தி்தது 
வருகிறது. தைலும் அணமட நாடுகளின் 
ககாள்மககளின் தாககமும், இந்தியாவில் 
பாதிபமப ஏற்படு்ததுவதும் என்பது 
உணமையாகும். விடுதமல கபற்றதிலிருந்து 
இந்தியா அணமட நாடுகளுடன் நல்ல 
உறவுமுமறகமை ஏற்படு்தத முயற்சி கசயத 
வண்ணதை உள்ைது. ஆனாலும் சில அணமட 
நாடுகள் எதிரைமற நிமலமய பின்பற்றி 
வருவதால் சணமடகளும், பிரச்சமனகளும் 
கதாடரந்த வண்ணம் உள்ைன. 

அணமட நாடுகளுடனான உறவுகளில், 
ஐந்து அம்சம் ககாணட பஞசசீலக ககாள்மகமய 
இந்தியா பின்பற்றி வருகிறது.
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10.1  இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் 
உ்றவுகள்

ஆ ப க ா னி ஸ த ா னு ட ன் 
நட்புறமவ தைம்படு்தத 
1947இல் இருந்து இந்தியா 
தன்னுமடய ககாள்மக்த 
திட்ட்தமத தைம்படு்ததியும் 
கசயல்படு்ததியும் வருகிறது.  
1950 இல் இந்தியாவும் ஆபகானிஸதானும் 
“நட்புறவு ஒபபந்த்தமத” ஏற்படு்ததிக 
ககாணடது.

ஆபகானிஸதான் ைன்னர ஜாஹிர 
ஷாவின் ஆட்சி காலம் இந்தியாவிற்கான நட்பு 
உறவில் சிறந்த காலைாக கருதபபட்டது. 
1979இல் தசாவிய்த ஆககிரமிபபிற்கு 
முன்பாகதவ, பல்தவறு ஒபபந்தங்களின் 
வாயிலாகவும், கநறிமுமறகளின் மூலைாகவும், 
தசாவிய்த ஆதரவு அரசாங்கங்களுடன் 
இந்தியா நட்புறமவ வைர்தது வந்துள்ைது. 
இ ந் தி ய ா வு ட ன ா ன 
ஆபகானிஸதானின் உறவு 
1979இல் இருந்து 1989வமர 
த ம ட ப ப ட் டி ரு ந் த ா லு ம் , 
இந்தியா பல்தவறு வைரச்சி்த 
திட்டங்களில் பங்கு கபற்று 
ஆ ப க ா னி ஸ த ா னி ன் 
நன்ைதிபமபப கபற்றுள்ைது. 

ஆபகானிஸதானில் 1990-களின் 
ை்ததியில் தாலிபான்களின் ஆட்சி 
உறுதியானதால், தாலிபானுககு எதிரான 
அமைபபுகளுடன் இந்தியா மகதகார்தது 
நட்புறமவ வைர்ததது. ஆபகானிஸதானில் 
அமைதி திரும்ப இந்தியா அல்லும் பகலும் 

மன்்னர்  
ஜாஹிர் ஷா

பாடுபட்டு நன்ைதிபமப சம்பாதி்ததது. 
ஆனாலும் ஆபகானிஸதானில் நிலவிய 
நிமலயற்ற சூழநிமலயினால் இந்தியாவின் 
ககாள்மககள் எண்ணங்கள் ைற்றும் 
கசயல்பாடுகள் தமடபபட்டன. 
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ஆபகானிஸ்ான்  
உடை்னா்ன  
நட்பு்றவில்  

இந்தியாவின்  
நமம்்ாட்டிறகு  

உ்வும் 5 
தூணகள்

ஆபகானிஸ்ானிறகு  
1.1 மில்லியன் மமட்ரிக டைன்  
நகாது்ம்ய வழஙகு்ல்.

இந்தியாவில் 3500-ககும் நமம்்ட்டை ஆபகானிஸ்ானியர்கள் ்ல்நவறு 
்யிறசி திட்டைஙகளில் கீழ் உள்்ள்னர்.

ஈரான் எல்்லககு சரககுகள் மறறும் 
நச்வகள் மசல்வ்றகு உ்வுவ்றகாக 
218 கி.மீ சா்லயா்னது, சரான்ஜில் 
இருந்து மடைல்லாராம் வ்ர ந்ாடைப்ட்டைது.

இந்திய கலாசசார உ்றவு குழுவின் (ICCR) கீழ் ஆபகானிஸ்ானியர்களுககு 
ஆணடுககு ` 1000 கல்வி உ்வித் ம்ா்ககள்.

ஆபகானிஸ்ான் நிர்வாகம் மறறும் ஆளு்ம ஆகிய்வ உறுதிப்டை, 
இந்திய ம்ாழில்நுட்் மறறும் ம்ாரு்ளா்ார ஒத்து்ழபபு (ITEC) 
அ்மபபின் 500 திட்டை இடைஙகள் ஒதுககீடு மசய்து.

ஆபகானிஸ்ானில் 
்னியார் மு்லீடு 
குறிப்ாக இந்திய- 
ஆபகானிஸ்ான் 
வர்த்்க மறறும் மு்லீட்டு 
கணகாட்சி - 2017 
மூலமாக மசயயப்ட்டைது.

ஆபகானிஸ்ானின் 31 
மாகாணஙகளில் 116 புதிய 
அதிக ்ாககத்்் 
ஏற்டுத்தும் சமூக 
நமம்்ாட்டுத்திட்டைஙகள்

இந்திரா காந்தி குழந்்்கள் 
சுகா்ார நிறுவ்னம் (IGICH) 
இது ஒரு 400 ்டுக்க 
மகாணடை மருத்துவம்்ன 
ஆகும். நாட்டின் அ்்னத்துப 
்குதிகளிலும் உள்்ள 
குழந்்்கள்  
நலமுடைன் இருப்்றகு  
்ணியாறறுகி்றது.

மனி்ாபிமா்ன 
உ்விகள்

உள்கட்டை்மபபு 

ம்ாரு்ளா்ார நமம்்ாடு
இ்ணபபுகள்

தி்றன் கட்டை்மத்்ல்

 ஈராககில் ச்ாஹர் 
து்்றமுக 
நமம்்ாட்டு 
நடைவடிக்க 

 2017 ஆம் ஆணடு 
இந்தியா-
ஆபகானிஸ்ான் 
இ்டைநய நநரடி 
வான்மவளி சரககு 
மறறும் வர்த்்கம் 
ஏற்டுத்தியது.

புல்-இ-கும்ரி மு்ல் காபூல் வ்ர 220 கி.
நவால்ட் டி.சி டிரான்ஸமிஷன் ்லன் 
மறறும் சிம்்லாவில் உள்்ள 220/110/20 
கி.நவால்ட் து்ண நி்லயம்

தைலும், வடககு நாடுகளின் 
கூட்டணியுடனும், ைணடல நாடுகளுடனும் 
தசரந்து தாலிபான்களின் ஆட்சிமய நீர்ததுப 
தபாக இந்தியா பாடுபட்டது. ஈரான், ரஷ்யா, 

இந்தியா 290 மில்லியன் டைாலர் மதிபபுக மகாணடை, 
ஆபகானிஸ்ான்-இந்தியா கூட்டு்றவில் அ்ண்யக 
கட்டியது. இ்றகு முன்்ன்ாக சல்மா அ்ண என்று 
அறியப்ட்டைது. இது ஆபகானிஸ்ானின் ஹிராட் 
மாகாணத்தில் உள்்ளது. இது காபூல் மின்சாரத் 
ந்்வககு அண்டை நாடுக்்ள சார்ந்திருப்்் 
கு்்றத்்து மறறும் 75000 மஹகநடைர் ்ாச்ன 
வசதி்யயும் ம்ற்றது.

இந்தியாவின் வ்ளர்சசி நிதியில் இருந்து முழு்மயாக 
நிதியளிககப்ட்டு மடைல்லாராம்-சரான்ஜ் மநடுஞசா்லயா்னது 
135 மில்லியன் டைாலர் மசலவில் கட்டைப்ட்டைது.

ஆபகானிஸ்ான் 
ந ா டை ா ளு ம ன் ்ற  
க ட் டி டை ம்  
90 மில்லியன் 
டைாலர் மசலவில் 
இ ந் தி ய ா வ ா ல் 
கட்டைப்ட்டைது.

மடைல்லாராம்

சரான்ஜ்

12th_Political Science_Unit_10_Tamil.indd   227 10-12-2021   12:10:31



( (228 ((229

தஜிகிஸதான் தபான்ற நாடுகளுடன் 
மகதகார்தது, இந்தியா வடககு நாடுகளின் 
கூட்டணிககு தவணடிய கபாருள் வைங்கமை 
அளி்தது வலிமைபபடு்ததியது.  2001 முதல், 
பல்தவறு வைரச்சி திட்டங்களிலும், 
ைனிதாபிைான அடிபபமடயிலும் ஆபகான் 
நாட்டின் தைம்பாட்டில் இந்தியா ஈடுபட 
கதாடங்கியது. இமவ ைட்டுைல்லாது, ஆபகான் 
நாட்டின் குடிைககள் ைற்றும் ராணுவ்ததிற்கு 
ஆயுத பயிற்சிமயயும் அளி்ததும் 
உறவுமுமறமய பலபபடு்ததியது. 
ஆபகானிஸதானில், இந்தியாவிற்கும், 
பாகிஸதானுககுைான உறவுமுமற தபாட்டி 
“கபரும் சவாலாக” உலக அரங்கில் 
கருதபபடுகிறது. 

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ராணுவம் சார்ந்் 
ஒத்து்ழபபு

ஆபகானிஸதான், இந்தியாவின் 
இயற்மகயான நட்புறவு நாடாகும். ஏகனனில் 
பாகிஸதானின் விருபபங்கமை அறியவும், 
நடபபு நிகழவுகமை அறியவும் ஆபகானிஸதாமன 
வமரயமறயில்லாத நட்பு நாடாக இந்தியா 
தபாற்றியது. தைலும் ஆபகானிஸதான் 
ராணுவம் சாரந்த உறவுமுமறமய 
இந்தியாவுடன் கசயல்படு்ததியமத, பாகிஸதான் 
தடுபபதற்கு பல முயற்சிகமை தைற்ககாணடது. 

இது அல்லாது, ைனிதாபிைான 
உதவிகமை கசயததின் மூலைாக, 
பாரபட்சமில்லாத உறவு முமறமயயும் இந்தியா 
ததாற்றுவி்ததது. பாகிஸதான் ைற்றும் 
ஆபகானிஸதானின் இஸலாமிய அடிபபமட 
இந்திய சமூக கட்டமைபபில் பல்தவறு அழிவு 
ரீதியான நடவடிகமககள் அரங்தகற்றுவதற்கு 
வழிவகு்ததது.

2005ஆம் ஆணடு, இந்தியா சாரக 
ைணடல அமைபபில், ஆபகானிஸதான், 
உறுபபினராக தசரவதற்கு வழி கைாழிந்தது. 
2007ஆம் ஆணடு ஏபரல் 3 ஆம் தததி 
ஆபகானிஸதான் உறுபபினராக இம்ணந்தது.

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ம்ாரு்ளா்ார 
உ்றவுகள்

ஆபகானிஸதானில் இருககககூடிய 
கனிை வைங்கைான இரும்பு்ததாது, லி்ததியம், 
குதராமியம், இயற்மக வாயு ைற்றும் 
கபட்தராலிய்ததின் கைா்தத ைதிபபீடு சுைார 
ஒரு ட்ரில்லியன் முதல் மூன்று ட்ரில்லியன் 
டாலரகள் ஆகும். 

ஆபகானிஸதானில் ைட்டும் இந்திய 
முதலீடு சுைார மூன்று பில்லியன் டாலரகள் 
இருபபதால் இந்தியரகமையும் அவரகைது 
முதலீட்மடயும் காபபது தமலயாய கடமையாக 
உள்ைது. முககிய ஏற்றுைதி கபாருள்கைாக 
பருபபுகள், மின் சாதனங்கள், பால் கபாருள்கள், 
ததன், ரபபர கபாருள்கள், ைருந்துகள் ைற்றும் 
ஆமடகள், இதர இயந்திர கபாருள்கள் 
விைங்குகின்றன. தைலும் இறககுைதி 
கபாருள்கைாக பழங்கள், உலர பருபபு/
பழங்கள், காயகறிகள், என்க்ணய வி்ததுககள், 
விமலைதிபபுள்ை கற்கள் ஆகியன உள்ைன. 
2003இல் இந்திய-ஆபகான் வணிக்தமத 
முன்தனற்றும் கபாருட்டு முன்னுரிமை 
வாணிப ஒபபந்த்ததில் இவ்விரு நாடுகளும் 
மககயழு்ததிட்டன. இதன் மூலம் சுைார 38 
வமக இறககுைதி கபாருள்களுககு,  
50-லிருந்து 100 விழுககாடு வமர 
வரிச்சலுமககமை இந்தியா அளி்ததது 
குறிபபிட்ததககதாகும். தைலும் 2011இல் 
இந்தியா, ஆபகான் நாட்டிலிருந்து 
இறககுைதியாகக கூடிய அமன்ததும் 
கபாருள்களுககும் (ைது ைற்றும் புமகயிமல 

துர்கமமனிஸ்ான்

காபூல்

மும்்்

இந்தியா
குவாடைர்

வஙகா்ள 
விரிகுடைா

அரபிககடைல்

ஏமன்

ஓமன்

சவுதி 
அநரபியா

ச்ாஹர் 
து்்றமுகம்

ஈரான்

சாம்ஹர்  
மறறும் குவாடைர் 

து்்றமுகஙகளுககு 
இ்டைநயயுள்்ள 

ம்ா்லவு  
72 கி.மீ

நந்ா்ளம்

ஆ
பகானி

ஸ
்ான்

்ாகிஸ
்ான்

மி
ய

ான்
ம

ர்

வ

ம்

கிநம

அ்ள்வயில் இல்்ல
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கபாருள்கள் தவிர) அடிபபமட சுங்க வரிமய 
நீககியது. இதன் மூலம் தைற்கூறிய அமன்தது 
கபாருள்களுதை இந்திய சந்மதயில் சுலபைாக 
விற்பதற்கு வழி வகு்ததது. ஆபகானிஸதானின் 
மிக முககிய சந்மதயாக இந்தியா விைங்குவது, 
இதன் மூலம் அறியலாம்.

ஈரானில் அமைந்திருகக கூடிய “சபாஹர’’ 
துமறமுக்ததின் மூலம் ஆபகானிலிருந்து 
இந்தியாவிற்கும், ஏமனய ைற்ற நாடுகளுககும் 
வாணிபம் எளிதாக தைற்ககாள்ை வழி 
கசயயலாம். சமீப்ததில் சபாஹர துமறமுக்ததில் 
85 மில்லியன் அகைரிககா டாலர கசலவில் 
வர்ததக தபாககுவர்தது மையம் ஒன்மற இந்தியா, 
அமை்ததது ைற்கறாரு மைல் கல்லாகும்.

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ்ாதுகாபபு 
உ்றவுகள்

ஆபகான் தாலிபான்கமையும், 
அவரகளின் அச்சுறு்ததல்கமையும்  
1990-களில் இந்தியா மிகபகபரிய சவாலாகதவ 
பார்ததது. தைலும் பாகிஸதானும், பல்தவறு 
தீவிரவாத குழுககைான லஷ்கர-இ-கதாயபா, 
ஹரக்த-வுல்-முஜாஹிதீன்/ஹரஹ்த-வுல்-
அன்சார ைற்றும் ஹரஹ்த-வுல்-ஜிஹா்த-
அல்-இஸலாமி தபான்றமவகமை வைர்ததும், 
இந்தியாவில் கசயல்பட மவ்ததும் வந்தன. 
தைற்கூறிய அமன்தது தீவிரவாத  
குழுககளும், ஆபகானிஸதானில் பயிற்சிப 
கபற்று அல்-ககாயதாவின் நீட்சியாகதவ  
இந்தியாவில் கசயல்பட்டன. ஆபகானிஸதான், 
தீவிரவாத்ததின் கசாரகக பூமியாக 
கசயல்பட்டது. இந்தியாவிற்கு ைாகபரும் 
அச்சுறு்ததலாகதவ இருந்தது. தைலும் 
தீவிரவாத ககாள்மககளும் கசயல்பாடுகளும் 
ஆபகானில் பரவியதால், இந்தியாவின் 
பாதுகாபபிற்கு அது பங்கைாக விமைந்தது. 

பாகிஸதானுடனான ஆபகானிஸதானின் 
ராணுவம் சாரந்த உறவுமுமறகளில் 
பாகிஸதாமன பலபபடு்ததியும், இந்தியாமவ 
கசயலிழககவும் கசயதன. ஆபகானிஸதானில் 
பல்தவறு தீவிரவாத குழுககமை அதன் 
எல்மலப பகுதியில் எங்கு தவணடுைானாலும் 
கசயல்பட மவ்ததது. பாகிஸதான், முககிய 
நகரைாக ‘தலாயா பாகடியா’ ஆகும். தங்க பிமற 

எனபபடும் ஈரான், ஆபகான் ைற்றும் 
பாகிஸதானின் ’தங்க நிலா விமைவானது’ 
ைாகபரும் பிரச்சமனயாகதவ இருந்தது. 
முககியைாக தபாமதபகபாருள் விஷயங்களில் 
பஞசாப அதிகைாக பாதிககபபட்டது. ஈரான் 
ைற்றும் சிரியாவின் பாதிபபானது ஆபகான் 
நாட்டில் கணகூடாகதவ கதரிந்தது.

இந்திய-ஆபகானிஸ்ான் ராணுவம் சார்ந்் 
ஒப்ந்்ம் 

2011-இல் ஆபகானிஸதானுடன் ராணுவம் 
சாரந்த கதாடரமப ஒபபந்த்ததின் மூலைாக 
உறுதி கசயத முதல் நாடு 
இ ந் தி ய ா வ ா கு ம் .  அ க ை ரி க க ா ா வி ன் 
தவணடுதகாளுககு உடன்பட்டு, இந்தியா 

ஆபகானிஸ்ானில் இந்திய வ்ளர்சசி 
திட்டைஙகள்

  ஸதடார அரணைமனமய அதத 
நகர்ததில் மீட்கடடுபபது.

  ஹபீபியா உயரநிமல பள்ளிமய 
தமலநகர்ததில் கட்டுவது, அதற்குணடான 
நிதிஉதவி அளிபபது.

  ஆபகான் ததசிய விவசாய அறிவியல் 
ைற்றும் கதாழில்நுட்ப பல்கமலககழக்தமத 
காந்தஹாரில்  நிறுவுவதில் நிதியளிபபது.

  காபூலில் சிம்ட்டாலா தும்ண மின் 
நிமலயம் அமைபபது.

  காந்தஹாரில் கிரிகககட் மைதானம் 
அமைபபது. ஆபகானின் கிரிகககட் 
வீரரகள், இந்திய மைதான்தமத தங்களின் 
கசாந்த மைதானதைாக நிமனகக மவபபது.

  காந்தஹாரில் குளிரசாதன கிடங்மக 
உருவாககுவது.

  கதாமலதபசி தகவல் பரிைாற்ற 
அலுவலகங்கமை நியமிபபது. ததசிய 
கதாமலகாட்சி வமல்ததைங்கமை 
உருவாககுவது.

  சில ைணடலங்களில் குழாய கி்ணறுகமை 
ததாணடுவது.

  இந்தியா, தபருந்துகள், கஹலிகாபடரகள் 
ைற்றும் அவசர ஊரதிகமையும் 
இலவசைாக அளி்ததுள்ைது.
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குமறந்த அைவிதலதய நட்புறமவ 
ககாணடிருந்தது. தைலும் இந்திய- 
ஆபகானிஸதான் உடனான நட்புறமவ, 
பாகிஸதானின் பாதிபபில்லாத வமகயில் 
ைட்டுதை தநாககியது. இந்திய-பாகிஸதான்-
ஆபகானிஸதான் மு்ததரபபு நட்புறவானது, 
பரஸபரம் தனி்ததன்மையானது என்பமத 
இந்தியா உறுதியாககியது. 1965 ைற்றும் 1971 
இந்தியாவிற்கு எதிராக தபாரகளில் ஆபகான் 
தனி்தது நின்று ககாணடது. காஷ்மீர 
பிரச்சமனயிலும் கபாதுபபமடயாக 
ஆபகானிஸதான் இந்தியாமவ ஆதரிகக 
தயங்கியது. டியூரணட் எல்மல சரச்மசயில் 
இந்தியா தனி்தது நின்றது.

அமன்தது நாட்டு தமலவரகளுககும் அதன் 
நிமல்ததன்மை, வைரச்சி ைற்றும் கசழிபபு 
ஆகியவற்றில் பங்கு இருந்தால் ைட்டுதை 
ஆபகானிஸதானில் நிமல்ததன்மை ஏற்படு்தத 
முடியும் என்பமத இந்தியா உ்ணரகிறது. 
ஆபகானிஸதானில் ைணடல ைற்றும் அந்நிய 
முதலீடுகமை ஈரபபதற்கான முயற்சிகமை 
இந்தியா முன்கனடு்தது வருகிறது. இது 
தீவிரவாத்ததின் தைலாதிகக்ததற்கு ஒரு 
சா்ததியைான கூறாகும் ைற்றும் ஜூன் 2012 இல் 
ஆபகானிஸதானில் கடல்லி முதலீட்டு உச்சி 
ைாநாடு தபான்ற முன்தனாடி நிகழவுகளின் மூலம் 
அதன் ைககளுககு தவமல வாயபபுகமை 
வழங்குகிறது. ஆபகானிஸதானில் அமைதிககான 
திறவுதகாமலக ககாணடுள்ைது என்பமத 
உ்ணரந்து, ஆசியாவின் இதயைான இந்தியா 
எல்மலககுள் இந்த கசயல்பாட்டின் மூலம் வணிக 
நம்பிகமகமய வைரபபதற்கான நடவடிகமககமை 
இந்தியா முன்கனடு்தது வருகிறது. பலதரபபு 
ரீதியாக, ஆபகானிஸதான்-இந்தியா-அகைரிகக 
மு்ததரபபு ைற்றும் ஆபகானிஸதான்-இந்தியா-
ஈரான் மு்ததரபபு தபான்ற பல்தவறு தபச்சுவார்தமத 
மூலம் ஆபகானிஸதானில் ஒரு உமரயாடமல்த 
கதாடங்க இந்தியா உதவுகிறது. அமவ 
சைாதான்தமதயும், கசழிபமபயும், 
பாதுகாபபதற்கான கபாதுவான இலகமக்த 
கதாடரந்து தவறுபட்ட உலக நாடுகளின் சரவததச 
அமைபபுகளுடன் ஆபகானிஸதாமன 
ஒன்றிம்ணகக இந்தியா முயற்சிககிறது. ஐ.நாவில் 
ஆபகானிஸதான் மீதான சரவததச 

ஒ்ததுமழபபுககும், ஆபகானிஸதானின் 
எதிரகால்தமத மையைாகக ககாணட பல்தவறு 
சரவததச ைாநாடுகளுககும் இந்தியா தனது 
ஆதரமவ கவளிபபடு்ததுகிறது. இதில் ஜூமல 
2012 இல் நடந்த தடாககிதயா தைம்பாட்டு ைாநாடு 
ைற்றும் 2014 டிசம்பரில் லணடன் ைாநாடு 
தபான்றமவ குறிபபிட்ததககமவயாகும்.

தாலிபன் ஆட்சிக கால்ததில் 1999 இல் 
பாகிஸதான் தீவிரவாதிகள் இந்தியன் 
ஏரமலன்ஸ விைானம் IC 814-மய கட்ததி, 
ஆபகானிஸதான்ததில், கந்தஹாருககு ககாணடு 
கசன்றனர.

2015 இல் ஆபகானிஸதானின் 
இராணுவ்ததிற்கு, Mi-25 ரக கஹலிகாபடரகமை 
இந்தியா வழங்கியது. தாககுதல் கபரிய 
அைவில் நட்தத ஏதுவான இவ்வமக 
கஹலிகாபடரகமை பரிசாக அளி்தது, 
பாகிஸதானின் எதிரபமப சம்பாதி்ததது. 
தைலும் ஒபபந்த்ததின் அடிபபமடயில், 
ஆபகான் தபார வீரரகளுககு பயிற்சி 
அளிககவும் இந்தியா ஒ்ததுகககாணடது.

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு

இந்தியாவின் வைரச்சிககான வழிமுமறகள், 
ஆபகான் ைககளிமடதய மிகுந்த வரதவற்மபயும், 
ஒ்ததுமழபமபயும் உருவாககியுள்ைது. 
ஆனாலும் ஒரு சகதி கபாருந்திய அதத 
சைய்ததில் கைன்மையான நாடு என்ற 
தன்மைமய ககாணடிருபபதால் ஒரு சில 
எல்மல கூறுககளுககுள்தைதய கசயல்பட 
தவணடியுள்ைது. சில தநரங்களில் 
கைன்மையான நாடாகதவ கதாடரவதா, அல்லது 
அதிரடியாக ஆற்றமல கவளிபபடு்ததுவதா 
என்பதில் இந்தியாவிற்கு தயககங்கள் உணடு.

தாலிபான்களுடனான உறமவ 
ஒருதபாதும் தநரடியாக மவ்தது ககாள்ைாத 
நிமலயில் இருந்தாலும், ஆபகானிஸதான் 
அரசுடன் கசயது ககாணட அ்ததுமன 
ஒபபந்தங்கமையும் இந்தியா தயங்காைல் 
பின்பற்றியது. பல்தவறு ஆபகான் 
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குழுைங்களுடன் வலுவான உைவு்ததுமற 
நிறுவனங்களின் மூலைாக ஒரு வழிமுமறமய 
ஏற்படு்ததியதன் மூலம் இந்திய விருபபங்கள், 
வைரச்சி திட்டங்கள் ைற்றும் அங்குள்ை 
ைககளுககும் பாதுகாபபு அளிககபபட்டது.

ஆபகான் ைககளுடனான நல்ல்ணகக்தமத 
எபதபாதும் இந்தியா வைரகக பாடுபட 
தவணடும். தைலும் உலக வர்ததக ைற்றும் 
ைணடலக கழகங்களும் தபச்சு வார்தமதயின் 
மூலம் தாலிபான் ைற்றும் கடந்த ஆணடு 
ஆபகான் ைககளிமடதயயான பிரச்சமனகமை 
சரிகசயயும் வமகயில் வைரச்சி 
நடவடிகமககமை தைற்ககாள்ை தவணடும். 
தைலும் அரசமைபபு, ைககைாட்சி சட்ட்ததின் 
ஆட்சி, கபணகள் ைற்றும் 
சிறுபான்மையினருககான உரிமைகள் யாவும் 
நிமலபபடு்ததவும் இந்தியா முயற்சிகக 
தவணடும். தாலிபான்களின் குமறகளிலும் 
இந்தியா கவனம் கசலு்தத தவணடும். தைலும் 
ரஷ்யா, ஈரான் தபான்ற நாடுகளுடன் கலந்து 
ஆதலாசி்தது தாலிபான்களின் தகாரிகமககளில் 
கவனம் கசலு்ததுவது, அமவ அவரகளின் 
கசாந்த பாதுகாபபிற்தக அச்சுறு்ததல் விமைவிகக 
கூடியது என்பமத புரிய மவகக தவணடியது 
தபான்றமவ இந்தியாவின் கடமை எனலாம்.

10.2 இந்திய-்ாகிஸ்ான் உ்றவுகள்
இந்தியாவும், பாகிஸதானும் கடந்த 70 

ஆணடுகைாக அணமட நாடுகைாக, 
நிலபபரபபு, கலாச்சாரம், ைதம், கைாழி ைற்றும் 
த்ததுவம் தபான்றமவகமை பகிரந்து 
ககாள்ளும் பழமைககால நாகரிகங்கைாகும். 
இந்திய-பாகிஸதான் பிரிவிமனயின் தபாது 
கபருைைவில் இடபகபயரவும் அதமன 
கதாடரந்து ைத கலவரமும், நடந்ததபாது, 

லட்சகக்ணககில் முஸலீம்கள் 
பாகிஸதானிற்கும், அதத 
அைவில் இந்துககளும், 
சீககியரகளும், இந்தியாவிற்கு 
வ ந் த ம ட ந் த ன ர . 
இ ப பி ரி வி ம ன யி ன் 
கதாடரச்சியாக, இரு நாடுகள் பல தபாரகள் 
மூலைாகவும், அதன் விமைவாக தீவிரவாதமும் 
எதிரவிமைமவ உணடாககி பமகமை 
நாடுகைாக ைாறியது.

காஷ்மீர் பிரசச்்ன

இவ்விரு நாடுகளுககிமடதயயான 
பிரச்சமனகளில், முககியைானதாக காஷ்மீர 
விைங்குகிறது. 1947இல் விடுதமலககு பிறகு 
நமடகபற்ற மூன்று தபாரகளில் இரணடு 
தபாரகளுககு தைற்கூறிய 
கார்ணதை முன்னிமல 
வகிககிறது. இந்திய சுதந்திர 
சட்ட்ததின்படி, எடுககபபட்ட 
ககாள்மக முடிவான பிரிவிமன 
திட்ட்ததின்படி, காஷ்மீர 
இந்தியாவுடதனா அல்லது 
பாகிஸதானுடதனா இம்ணய 
முழு சுதந்திரம் கபற்றது. ஆரம்பகால கட்ட்ததில் 
தனி சுதந்திர நாடாக அமைய ஆமசபபட்ட 
காஷ்மீர ைஹாராஜா ஹரிசிங், அகதடாபர 
1947இல் பழங்குடியினரின் தாககுதலால் 
இந்தியாவுடன் இம்ணய சம்ைதி்ததார. அபதபாது 
ஆரம்பி்தத தபாரில், இந்தியா, ஐககிய நாட்டு 
சமபயின் தமலயீட்மட தகாரியது.

இபதபாரானது, ஜனவரி 1, 1949 இல் 
ஐககிய நாட்டு சமபயின் தமலயீட்டில் முடிவுககு 
வந்து,  ஐககிய நாட்டு அமைதி காககும் பமடயின் 
ஆதரவுடன் “தபார நிறு்ததம்” 
தைற்ககாள்ைபபட்டது. இதுதவ இந்திய- 
பாகிஸதானின் முதல்தபார ஆகும்.

காஷ்மீருககாக நமடகபற்ற நீணட 
தபாராகவும், கசலவு குமறவான தபாராகவும் 
இது விைங்கியது. ஏகனனில் இருதரபபு 
நாடுகளும் உபதயாகபபடு்ததிய துபபாககி 
உபகர்ணங்கள் மிகக குமறதவ. இதன் 
கதாடரச்சியாக காஷ்மீரில் எல்மல கட்டுபபாடு 
அைல்படு்ததபட்டு, இரு நாட்டின் இராணுவமும் 

மகாராஜா ஹரி சிங
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ைதிககும்படியான எல்மலகதகாடு அமைந்தது. 
தைலும் மூன்று பாகம் பாகிஸதானின் 
எல்மலயில் அமையப கபற்றது.

ஜவஹர்லால் நநருவுடைன் முகம்மது அலி ஜின்்னா

இந்தியாவிலிருந்து ்ாகிஸ்ானுககும், ்ாகிஸ்ானிலிருந்து 
இந்தியாவுககு அதிக அ்ளவில் இடைம்ம்யர்வு

ஐககிய நாடுகள் சமப, ‘கபாது 
வாகககடுபமப’ சிபாரிசு கசயதது. 
இவ்வாகககடுபபின் மூலம் காஷ்மீர 
இந்தியாவுடதனா, பாகிஸதானுடதனா 
இம்ணவதற்கு உரிமை அளிககப கபறுகிறது. 
ஆனால் அவ்வாறு நமடகபறுவதற்கு முன்னர, 
இரு நாடுகளும் “ராணுவைல்லாத பகுதியாக” 
காஷ்மீர இருபபதற்கு சம்ைதிககவில்மல. ஜூமல, 
1949இல் இந்தியாவும் பாகிஸதானும் தபார 
நிறு்தத ஒபபந்த்ததில் மககயழு்ததிட்டு ஐககிய 
நாட்டு சமபயின் பரிந்துமரமய நிமறதவற்றின. 
இ ந் தி ய - ப ா கி ஸ த ா னு க கி ம ட த ய ய ா ன 
இரணடாவது தபார 1965இல் நமடகபற்றது. 

இவ்வாறு நடந்த தபாரகளில் 1971இல் 
நடந்தது ைட்டுதை முன் பிரகடனம் கசயயபபட்டு 
நடந்தது. ஏமனய தபாரகள் யாவுதை எல்மலயில் 
நடந்த சிறு சரச்மசகைாக பாவிககபபடுகின்றன. 
சுதந்திரம் அமடந்ததிலிருந்தத இவ்விரு 
நாடுகளும், தபாரகமை நிறு்ததி அமைதிககாக 
பாடுபட தவணடும் என்ற ககாள்மகமய 
நிமலநிறு்ததி ககாணடன.

1971 இல் இந்திய-்ாகிஸ்ான் ந்ார்

(1971 இல் டிசம்்ர் 16 அன்று ்ாகிஸ்ான் ்்ள்தி A.A.K.  
நியாசி இந்திய ்்ள்தி மஜகத் சிங அநராராவிடைம் 

சரண்டை்லில் ்கமயாப்ம் இடுகி்றார்)

அதன் பிறகு 1999 இல் இந்தியா 
பாகிஸதானின் பமட பல்தததாடு காரகில் 
தபாரில் ஈடுபட்டது. அச்சைய்ததில் இவ்விரு 
நாடுகளுதை அணு ஆயுத நாடுகைாக தங்கமை 
பமறசாற்றி ககாணடன. 1989-லிருந்து 
பிரிவிமனவாதிகள் இந்தியாவிற்கு எதிரான 
கிைரச்சியில் ஈடுபட்டதனால், பல்லாயிரக 
க்ணககான ைககள் ககால்லபபட்டாரகள்.

மசயல்்ாடு

சீனா-இந்தியாவினுமடய மிகபகபரிய 
வர்ததக கூட்டாளியாக இருகக முடியும் 
என்றால், ஏன் இந்தியா-பாகிஸதாதனாடு 
அவ்வாறு இருகக முடியாது? ைககளும், 
மூலதனமும் எவ்வித தமடயுமில்லாைல் 
ப ரி ை ா ற் ற ம் 
க ச ய ய ப ப ட் ட ா ல் , 
காஷ்மீர சிககமல 
பு ம த ்த து வி ட 
முடியாதா? – விவாதிகக. - நன்றி: தி.இந்து நகலிசித்திரம்  

ஜம்மு &  
காஷ்மீர 

அமைதிககான 
நடவடிகமக

இன்மறய இந்திய- பாகிஸதான் 
உறவுகள் “மூன்று முககியைான 
பிரச்சிமனகமை மையைாக மவ்தது 
இயங்குகிறது. காஷ்மீர, தீவிரவாதம் ைற்றும் 
கபாருைாதார உறவுகள், இம்மூன்று 
பிரச்சமனகளுதை, ஒன்றுகககான்று 
சாரந்திரு்ததாலும், கதற்கு ஆசியாவின் 
அமைதியில் முககிய பங்கு வகிககின்றன. 
காஷ்மீமர ஆககிரமிபபு கசயய முடியாததாலும், 
பங்கைாததஷ்ஐ இழந்ததாலும், இந்தியாமவ 
தீவிரவாத்ததின் மூலம் சீரகுமலகக, 
பாகிஸதான் முமனகிறது.
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370-வது உறுப்் திரும்்பம்்றல்

2019 ஆகஸட் 5, அன்று இந்திய 
குடியரசு்ததமலவர உறுபபு 370(1)ககு 
(ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர கதாடரபாக) 
ஒபபுதல் அளி்ததார. இதன்படி, உறுபபு 
370-ன் கீழ உள்ை அமன்தது சலுமககளும் 
திரும்பப கபறபபட்டது. ஆனாலும், விதி  
370(1)ன் கீதழ சில திரு்ததங்கள் 
ஏற்படு்ததபபட்டிருககிறது. இந்த 
திரு்ததங்களின் கீழ, இந்திய அரசமைபபின் 
அமன்தது விதிகளும் ஜம்மு ைற்றும் 
காஷ்மீர ைாநில்ததிற்கு கபாருந்துைாறு 
ைாற்றபபட்டுள்ைது.

இந்திய-்ாகிஸ்ான் உ்றவுகளில் 
முககிய பிரசசி்்னகள் 
1.  சியாசசின் 

ஜம்மு & காஷ்மீர்

திம்த்

வ

ம்
கிநம

சியாசசின்

சீ்னா

்ாகிஸ்ான்

இஸலாமா்ாத்

இந்தியா

அ்ள்வயில் இல்்ல

1984 இல் இருந்து இந்திய-பாகிஸதான் 
தபார பமடகள், உலகிதல மிகவும் உயரைான 
தபாரககைைான சியாச்சின் பனிைமலயில் 
தங்கைது எல்மலகமை பாதுகா்தது 
அபபிரச்சமனககு முற்றுபுள்ளி மவகக 
தபாராடும் நிமலயில், மிஞசியது ஏைாற்றதை 
ஆகும்.

துல்லியத் ்ாககு்ல்

துல்லிய்த தாககுதல் – பாகிஸதான் 
அடுககடுககான தாககுதல்களுககு பதிலடி 
ககாடுககும் வமகயில் இந்தியாவின் குமறந்த 
பாதிபபுள்ை கசயல்முமற திட்டதை “துல்லிய்த 
தாககுதல்” என அமழககபபடுகிறது.
  இவ்வமக தாககுதல் குறிபபிட்ட 

இராணுவ தைவாடங்கமை குறிமவபபது.
  குடிமை பகுதிகளுககு குமறந்த 

தசதார்தமத அளிபபது.
  குமறந்த அல்லது ைனித தசதமில்லாத 

தாககுதல்கள்.

சிம்லா ஒப்ந்்ம் (1972)

இந்தியாவிற்கும் பாகிஸதானிற்குைான 
அமைதி உடன்படிகமக 1972, ஜூமல 2ஆம் 
நாைன்று ஹிைாச்சல பிரததச்ததின் 
தமலநகரைான சிம்லாவில் மககயழு்ததானது. 
1971இல் நமடகபற்ற பங்கைாததஷின் சுதந்திரப 
தபாரின் கதாடரச்சியாக இந்நிகழவு நடந்தது. 
பங்கைாததஷ் முன்பு கிழககு பாகிஸதானாக, 
பாகிஸதானின் ஒரு அங்கைாக இருந்தது. 
இந்தியா-பங்கைாததஷின் கூட்டணி நாடாக 
தசரந்து, அபதபாது இந்திய-பாகிஸதான் தபாராக 
1971 இல் அறிவிககப கபற்றது. இரு நாட்டு அரசாங்கங்களும் தங்களின் நாடாளுைன்றங்களின் 
தும்ணதயாடு ஒபபுதல் கபற்றன. இவ்கவாபபந்தம் பாகிஸதான் அதிபர சுல்பிகரஅலி பூட்தடா ைற்றும் 
இந்திய பிரதைர இந்திரா காந்தியாலும் மககயழு்ததிடபபட்டது.

இந்த ஒபபந்த்ததின் மூலம் பங்கைாததஷ் தூதரக உறவு தைற்ககாள்வதற்கு ஏதுவாக 
பாகிஸதான் மககயழு்ததிட்டது.

சுல்பிகர் அலி பூட்நடைாவும் இந்திரா காந்தியும்
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2. நீர் ்ஙகீட்டு பிரசச்்ன 

காஷ்மீரிலிருந்து உருவாகும் ஆறுகள் 
பாகிஸதானின் “சிந்து நதி” ஆற்று படுமகககு 
கசல்லும் பட்ச்ததில் நீர பகிரவதில் கரு்தது 
ஒற்றுமையின்மை எழுகிறது. 1960இல் 
ஒபபந்தம் கசயயபபட்ட சிந்து நதி 
உடன்படிகமகயின்படி, மூன்று கிழககு 
ஆறுகளிலிருந்து வரும் நீர இந்தியாவிற்கும், 
தைற்கு ஆறுகள் மூன்றிலிருந்து வரககூடிய நீர 
பாகிஸதானிற்கும் உபதயாகபபடு்ததலாம் 
என்று உறுதி கசயயபபட்டுள்ைது. ஆனால் 
இந்தியா நீரவர்தது வரும் வழியில் 
அம்ணகமை கட்டி நீமர தன் கட்டுபபாட்டுககுள் 
மவ்ததுகககாள்வதாக, பாகிஸதான் தரபபு 
குற்றம் கூறுகிறது. இமத இந்தியா ைறுககிறது. 

3. சர் கிரிக பிரசசி்்ன

சர் கிரிக என்்்் ஒரு குறுகிய 
நீர்்ா்் என்று கூ்றலாம், எனினும் 
அது இந்தியா –்ாகிஸ்ானி்டைநய 

இன்றிய்மயா் ம்ாரு்ளா்ார 
முககியத்துவம் மகாணடை்ாகும்.

்சு்ம வழி என்்து ் ாகிஸ்ான் உரி்ம மகாணடைாடும் 
்குதியாகும். ஆ்னால், இந்தியா இ்்்ன 

பிரசச்்னககுள்்ளாககியது. இந்  ்வழியா்னது, குஜராத் 
எல்்லயின் கிழககு கழிமுகப்குதியில் இ்ணயாக 

மநருஙகிச மசல்கி்றது.

சிவபபு(எல்்லக) 
நகாட்டுப ்குதி்ய 
இந்தியா உரி்மக 

மகாணடைாடும் 
்குதியாகும். ஆ்னால், 
்ாகிஸ்ான் இ்்்ன 

எதிர்ககி்றது. இந்் 
எல்்லகநகாடைா்னது, 

“்ால் மவக” 
நகாட்்ாட்டின்்டி  

“சர் கிரிக” ்குதிககு 
நடுநவச மசல்கி்றது.

சர் கிரிக

சர் கிரிக

்ாகிஸ்ான்

சிந்து

குஜராத்

குஜராத்

அ்ள்வயில் இல்்ல

வ

ம்

கிநம
1968 ஆம் ஆணடின் அட்ரிபியூ்னல் 

விருதி்னால் வ்ரயறுககப்ட்டை எல்்ல. 
இந்் எல்்ல சர்ச்சககுரியது அல்ல

1908

1914

1965 ஏபரல் – நம

கிரிக ்குதியில் இருந்து வி்றகு 
நசகரிப்்றகாக கட்ச ்குதியின் 
ராவ் ஆட்சியா்ளர்களுககும் 
சிந்து அரசாஙகத்திறகும் 
இ்டைநய பிரசச்்ன எழுந்்து.

மும்்் அரசாஙகத்தின் தீர்மா்ன 
வ்ர்டைமா்னது, கிரிக ்குதியின் 
கிழககு கடைறக்ரப ்குதி்ய 
எல்்லயாக ்வத்்து, ஆ்னால் 
அந்் தீர்மா்னத்தின் 10-வது 
்த்தியா்னது கால்வாயின் 
நடுப்குதி அ்ன் எல்்ல 
என்கி்றது. இந்்ப ்குதிகள் 
முழுவதும் மும்்் மாகாணத்தின் 
அதிகார வரம்ம்ல்்லககுள் 
வரு்்வக்ளாகும்.

ஒரு நூற்றாணடு காலசசிககல்

இந்திய – ்ாகிஸ்ான் 
இராணுவஙகள் ராணா கட்ச 
்குதியில் நமாதிக மகாணடை்ன.

1968 பிபரவரி
இந்தியா – ் ாகிஸ்ான் தீர்ப்ாயம் 
கட்ச எல்்ல ம்ாடைர்்ா்ன 
்ன்னு்டையஅ்ளவீட்டு மு்்ற 
மூலம் மசயயப்ட்டைது. இது 
இந்தியாவின் உரி்மநகாரலில் 
90 ச்வீ்த்்  ்ஆ்ரிககி்றது. 
ஆ்னால் அது சர் கிரிக்க 
நசராது.

1997
இந்தியா மறறும் ்ாகிஸ்ான் 
இணககமா்ன 
ந்சசுவார்த்்்்ய 
ம்ாடைஙகியது. இதில் கிரிக 
்குதி சிககல் குறித்் 
தீர்மா்னமும் அடைஙகும்.

2005-2007
சார்க ்குதியில் இரணடு சுறறு 
கூட்டு்றவு எல்்ல அ்ளவீடைா்னது 
இந்தியா- ்ாகிஸ்ான் கூட்டு 
நடைவடிக்கக குழுவால் 
நமறமகாள்்ளப்ட்டைது. 

2008
இஸலாமா்ாத்தில் 
ந்டைம்ற்ற நான்காவது 
இணககப ந்சசுவார்த்்்யில் 
இரணடு ்ரபபும் கூட்டைாக 
அ்ளவீடு (வ்ரப்டைம்) மசயய 
ஒத்துக மகாணடைது. இது ஒரு 
கூட்டு நடைவடிக்க ஆகும். 

ஜுன் 2012
சர் கிரிக ்குதியின் சிககல் 
மீ்ா்ன ந்சசு வார்த்்் புது 
டில்லியில் ம்ாடைஙகிய பி்றகு, 
இரணடு ்ரபபும், இந்் 
சிகக்ல, நீடித்்ப ந்சசு 
வார்த்்்யின் மூலம் 
இணககமா்னத் தீர்்வ காண 
நவணடும் என்்ற ்ஙகளின் 
விருப்த்்் வலியுறுத்தி்ன.

காஷ்மீர ைற்றும் சியாச்சின் 
ைட்டுைல்லாது சில பல முககிய பிரச்சமனகளும் 
இவ்விரு அணுஆயுத சகதி நாடுகமை சுற்றி 
வலம் வருகின்றன. 70 ஆணடுகைாக சர கிரிக 
பிரச்சமன தீரவின்றி கிடபபில் 
தபாடபபட்டுள்ைது. சர கிரிக என்பது 96கி.மீ நீர 
பிரச்சமனயாக ‘கட்சி வமைகுடா’ பகுதியில் 
அமைந்துள்ைது. இதன் உணமையான கபயர 
பான்கங்காவாகும். பிரிட்டிஷ் பிரதிநிதி  
சர கிரிககின் நிமனவாக கபயர 
ைாற்றைாகியுள்ைது. கிரிக என்பது அரபி 
கடலில் குஜரா்ததில் அமைந்துள்ை கட்ச் 
ைணடல்தமதயும், பாகிஸதானில் உள்ை சிந்து 
ைாகா்ண்தமதயும் பிரிககின்ற ஒரு பகுதியாகும். 
கட்ச்மசயும், சிந்து ைாகா்ண்தமதயும் 
பிரிககின்ற கடல் எல்மலதய இந்த 
பிரச்சமனககு காரணியாகும். சுதந்திர்ததிற்கு 

முன்பு, இம்ைாகா்ணங்கள் மும்மபயின் கட்டுபபாட்டின் கீழ இருந்தது. ஆனால் இந்திய சுதந்திர்ததிற்கு 
பிறகு, கட்ச் இந்தியாவின் பகுதியாகவும், சிந்து பாகிஸதானின் ைாகா்ணைாகவும் பிரிந்தது. இடம் 
ைற்றும் எல்மல கதாடரபான பிரச்சமன ைட்டுைல்லாது இவ்விடம் மீன் வைம் அதிகமுள்ை பகுதியாக 
திகழகிறது. இதுைட்டுைல்லாது சர கிரிக நீர நிமலயில், இயற்மக வாயு ைற்றும் எணக்ணய வைம் 
மிகுந்து இருபபதனால் இவ்விரு நாடுகளும் தீரவு கா்ணமுடியாைல் முடிவில்லாத பிரச்சமனயில் 
ஈடுபட்டுள்ைனர.

காலவரி்ச இந்திய-்ாகிஸ்ான் உ்றவுகள்

வ. 
எண ஆணடு முககிய நிகழ்வுகள்

1 1947
பிரிட்டன் பிரிவிமன ககாள்மகயின் வாயிலாக இந்தியாமவயும் 
பாகிஸதாமனயும் முமறதய ஆகஸட் 15, 14 தததிகளில் ைதசாரபற்ற நாடுகைாக 
விடுதமல அளி்தது காலனியாதிகக்ததிலிருந்து விலககியது.

நிகழ் 
ஆயவு
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2 1947-48
இந்தியாவும் பாகிஸதானும் பாகிஸதானின் பழங்குடியினர ஆரம்பி்தத 
தாககுதலால், முதல் தபாமர சந்திகக தநரிட்டது.

3 1954
ஜம்மு-காஷ்மீர ைாநிலம் இந்தியாவுடன் இம்ணவதற்கு உணடான ஒபபுதல், 
ைாநில சாசனச் சட்ட குழுவின் மூலைாக நிமறதவற்றபபட்டது.

4 1963
1962 இந்திய-சீனபதபாமர கதாடரந்து காஷ்மீர பிரச்சிமன கதாடரபாக 
இந்தியாவின் சுவரன்-சிங்கிற்கும், பாகிஸதானின் சுல்பிகர அலி பூட்தடாவும் 
தபச்சுவார்தமதயில் ஈடுபட்டனர.

5 1964
1963 தபச்சுவார்தமத ததால்வி அமடந்ததால் பாகிஸதான் காஷ்மீர 
பிரச்சிமனமய ஐ.நா-வில் முமறயிட்டது.

6 1965 இந்தியா, பாகிஸதான் இரணடாவது தபார

7 1966

1966, ஜனவரி 10 நாைன்று இந்திய பிரதைர லால்பகதூர 
சாஸதிரியும், பாகிஸதான் அதிபர அயூபகானும் தாஷ்கணட் ஒபபந்த்ததில் 
மககயழு்ததிட்டு கபாருைாதார ைற்றும் தூதரக உறவுகமை மீட்பதற்கு உறுதி 
ககாணடனர.

8 1971
மூன்றாவது முமறயாக இந்தியாவும் பாகிஸதானும் கிழககு பாகிஸதான் 
பிரச்சமனககாக தபாரில் ஈடுபட்டனர.

9 1972
பாகிஸதான் பிரதைர சுல்பிகர அலி பூட்தடாவும், இந்திய பிரதைர இந்திரா 
காந்தியும் சிம்லாவில் ஒபபந்த்ததில் மககயழு்ததிட்டனர.

10 1974
காஷ்மீர சட்டசமப, அம்ைாநில்தமத இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக 
உறுதியளி்ததது. பாகிஸதான் இமத எதிர்ததது.

11 1988
இரு நாடுகளும் தங்கைது அணு ஆயுத தைங்கமை தாககாைல் இருபபதற்கு 
உறுதியளி்தது ககாணடன.

12 1989 காஷ்மீரில் ஆயுத எதிரபபுககு நடவடிகமககள் கதாடங்கியது.

13 1992
ரசாயன ஆயுதங்கமை தமட கசயவதற்கு இரு நாடுகளும் கூட்டு பிரகடன்ததில் 
மககயழு்ததிட்டன.

14 1998
கபாகரானில் இந்தியா ஐந்து அணு ஆயுத தசாதமனகமை தைற்ககாணடது. 
இமத எதிர்தது பாகிஸதான் சாமக குன்றுகளில் ஆறு அணுஆயுத 
தசாதமனகமை நட்ததியது.

15 1999
இந்திய பிரதைர வாஜபாயும், பாகிஸதான் பிரதைர நவாஸ கஷரீபபும் லாகூரில் 
சந்தி்ததனர.

16 2001
38 நபரகள் காஷ்மீர சட்ட சமப அருதக ககால்லபபட்டமத கதாடரந்து 
எல்மலகதகாட்டில் பதட்டம் அதிகைாகியது.

17 2007
பிபரவரி 18-ல் இந்திய-பாகிஸதான் இமடதயயான ரயில் பானிபபட் அருதக 
(கடல்லிககு வடககு) குணடு மவ்தது தகரககபபட்டதில் 68 தபர உயிரிழந்தனர.

18 2012
நவம்பரில் பாகிஸதான் குடிைகனான கசாப தூககிலிடபபட்டார. மும்மப 
தாககுதலின் தீவிரவாதியான இவர சம்பவம் நடந்து நான்கு ஆணடுகளுககு 
பின்னால் தூககிலிடபபட்டார.
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19 2016
பாகிஸதான் நிரவாக காஷ்மீரில் கசபடம்பர ைாதம் இந்தியாவில் துல்லிய்த 
தாககுதமல தைற்ககாணடது.

20 2019
பிபரவரி 26இல் இந்தியா, பாகிஸதானின் கஜயஷ்-இ-முகைது குழுவின் 
தீவிரவாத முகாம்கமை வான்வழி தாககுதல் நட்ததி கபரும் தசத்தமத 
ஏற்படு்ததியது. 

கி்ளர்சசியா்ளர் ்ாககு்லின் ்ட்டியல்

  ஜம்மு-காஷ்மீரின் சட்டைச்்யில் ்ாககு்ல்
2001, அகதடாபர 1, அன்று சட்டசமபயின் அருதக கார குணடு கவடி்தததில் 27 நபரகள் 

உயிரிழந்தனர. இதற்ககு காஷ்மீர பிரிவிமனவாதிகள் குற்றம் சாட்டபபட்டனர. இந்திய 
நாடாளுைன்ற தாககுதல் டிசம்பர 2001-ககு நிகராக நமடகபற்ற தாககுதல் தபான்றதாகும்.
  அபதுல் ஹானி ்டுமகா்ல

அமன்தது கட்சி ஹீரிய்த தமலவர அபதுல் ஹானி அமடயாைம் கதரியாத நபரகைால் 
ஸ்ரீநகரில் படுககாமல கசயயபபட்டார. படுககாமலயின் கதாடரச்சியாக இந்திய ராணுவ்தமத 
எதிர்தது அம்ைாநிலம் முழுவதும் தபாராட்டம் ைற்றும் கணடனக கூட்டம் நட்ததினர. தபாதுைான 
பாதுகாபபு அவருககு தரபபடவில்மல என்பதத ைககளின் ஆதங்கைாக கார்ணம் கூறபபட்டது.
  2008 மும்்் ்ாககு்ல் (26/11)

நவம்பர 2008இல் லஷ்கர-இ-கதாயபாவின் ப்தது உறுபபினரகள் 12 இடங்களில் துபபாககி 
சூடு ைற்றும் குணடு மவ்ததல் நிகழவுகமை நான்கு நாட்கைாக அரங்தகற்றினர. உலக அரங்மகதய 
அதிரமவ்தத இகதகாரசம்பவம் 26 நவம்பரில் கதாடங்கி 29 நவம்பரில் முற்றுபகபற்றது. 
இச்சம்பவ்ததில் 174 நபரகள் உயிரிழந்தனர, 300 நபரகள் படுகாயமுற்றனர. தாககுதல் நட்ததிய 
9 தீவிரவாதிகளும் இறந்தவரகளில் உள்ைடககம்.
  2016 யூரி ்ாககு்ல்

ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர பகுதியில் உள்ை யூரியில் 18 கசபடம்பர 2016 அன்று நடந்த பயங்கர 
தாககுதலில் 18 நபரகள் படுககாமல கசயயபபட்டததாடு, 20 நபரகள் படுகாயைமடந்தனர. கடந்த 
20 ஆணடுகளில் நமடகபற்ற பல்தவறு தாககுதல்களில், யூரி தாககுதல் கடுமையான விமைமவ 
ஏற்படு்ததியதாகக கருதபபடுகிறது. 
  2019 புல்வாமா ்ாககு்ல்

2019 பிபரவரி 14 அன்று காஷ்மீரில் புல்வாைா ைாவட்ட்ததில் ராணுவப பமட வாகனங்கள், 
தற்ககாமல தீவிரவாதிய வாகனம் தைாதியதில் அவ்விட்ததிதலதய 38 ை்ததிய ரிசரவ் தபாலீஸ 
பமடயினர படுககாமல கசயயபபட்டனர. ததசிய கநடுஞசாமலயில் நடந்த இகதகாரச் சம்பவ்ததில் 
பயங்கரவாதியும் ககால்லபபட்டார. பாகிஸதானின் இஸலாமிய தீவிரவாத குழுவான கஜயஷ்-
இ-முகைது நிகழவுககு கபாறுபதபற்றது.

10.3 இந்திய-்ஙக்ளாந்ஷ் உ்றவுகள் பங்கைாததஷ் இந்தியாவின் அணமட 
நாடுகளில் முககியைான அங்கைாகவும், 
பங்குதாரரகளில் இன்றியமையாததாகவும், 
வடகிழககுப பகுதியில் நிமல்ததன்மையின் 
ஆதாரைாகவும், கதன்கிழககு ஆசியாவிற்குப 
பாலைாகவும் அமைந்துள்ைது. “கிழககு தநாககி 
ககாள்மக”ககு முககியைான காரணியாகவும் 
அமைந்துள்ைது.

1970இல் பாகிஸதானிய ததசிய ததரதலில் 
அவாமி லீக கட்சி கபரும்பான்மை கபற்றது. 
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ஆனால் தைற்கு பாகிஸதான் அந்த கவற்றிமய 
அங்கீகரிககாைல், அவாமி லீக 
கட்சியினமர மிகவும் 
தைாசைான அணுகுமுமறயில் 
அடககியது. இந்நிமலமை 
கிட்ட்ததட்ட தபாரககைம் 
தபான்ற சூழநிமலமய 
கிழககு பாகிஸதானில் உருவாககி “முகதி 
வாஹினி” என்ற சுதந்திர இயகக குழு உருவாக 
வழிவகு்ததது. 

கலவரம் கபருகும் பட்ச்ததில் அகதிகைாக 
கபருவாரியான ைககள் இந்தியாவில் 
தஞசைமடந்தனர. இதனால் பங்கைாததஷ் 
சுதந்திர இயகக்ததிற்கு இந்தியா தன்னால் 
இயன்றவமர பயிற்சி ைற்றும் ஆயுதங்கள் 
என்று உதவி கசயதது. பாகிஸதானின் திடீர 
தாககுதல், இந்தியாமவ கிழககுப பாகிஸதான் 
தநாககி தபாமர கதாடங்குவதற்கு 
வழிகாட்டியது. டிசம்பர 1971இல் பங்கைாததஷ் 
சுதந்திரம் கபற்று தனிநாடாக ைாறியது.

புதிய நாடாக 
அறிவிககபபட்ட பிறகு 
இந்தியாவிற்கு அணமட 
நாடுகளின் உறவுகமை 
வலுபபடு்ததுவதற்கு ஒரு 
வாயபபாக அமைந்தது. 
ஜனவரி 1972இல் தஷக 

பங்கைாததஷ் உடன் 
வரலாற்று ரீதியான உறவு 
முமறககு அடி்ததைைாக 
1947-ககு முன்பாக அமைந்த 
இந்தியாவின் நிலபபரபபில் 
பாரககலாம். இரு நாட்டு 
ைககளின் கலாச்சாரம், ைதம் 
ைற்றும் கைாழி 
ஆகியமவயிமடதய பல்தவறு 
ஒற்றுமைகமைக கா்ணலாம். இவ்விரு 
நாடுகளின் ததசிய கீதமும் கவிஞர 
“ரவீந்திரநா்த தாகூரால்” எழுதபபட்டதாகும். 
பங்கைாததஷின் உருவாககம் இந்தியாவின் 
மூலைாக என்பது கதற்காசிய நாடுகளின் 
மைல்கல் சாதமனயாகும். 

ரவீந்திரநாத் 
்ாகூர்

முஜிபபூர ரஹைான் பிரதைராக பதவி ஏற்ற 
பிறகு, இந்திய-பங்கைாததஷ் உறவுகளில் 
கபாற்காலைாக விைங்கியது. தைலும் இந்திய-
பங்கைாததஷ் நட்புறவு ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிடபபட்டது.

இந்திய-்ஙக்ளாந்ஷ் உ்றவுகளில் சவால்கள்

1. ்ராககா ்டுப்்ணகள்

பல்தவறுபட்ட இந்தியா-பங்கைாததஷ் 
உறவுகளின் பிரச்சமனகளில் தைற்கு 
வங்காை்ததில் உள்ை பராககா அம்ண 
முககியைானதாக கருதபபடுகிறது. இந்த அம்ண 
பங்கைாததஷிலிருந்து இரணடு மைல்கள் 
கதாமலவில் அமைந்துள்ைது. ஹீகளி ஆற்மற 
சு்ததபபடு்ததுவதற்கு, அதில் வணடல்ைண 
ததங்காைல் இருபபதற்கும், பராககா தடுபபம்ண 
உபதயாகைாக உள்ைது. தைலும் தைற்கு 
வங்காை்ததில் உள்ை ககால்க்ததா துமறமுகம் 
இயங்கவும், கதாழில் துமற ைற்றும் விவசாயம் 
தமழககவும் இந்த அம்ண பயன்பாட்டில் 
உள்ைதாக இந்திய்த தரபபு கூறுகிறது. 
ஆனாலும் 1970-களிலிருந்து இந்த அம்ண 
கதாடரபான பிரச்சமனகள் இவ்விரு நாடுகமை 
ைட்டுைல்லாது, உலக அரங்கின் கவன்தமதயும் 
ஈர்தது வருகிறது. 

2. டீஸடைா நதி நீர் ்ஙகீடு

டீஸடா காங்தச பனிபபாமறயிலிருந்து 
கிட்ட்ததட்ட 7,068 மீ (23,189 அடி) உயர்ததில் 
கிழகமக தநாககி, சிககிம், தைற்கு வங்காைம் 
ைற்றும் பங்கைாததஷிற்கு பாயககூடியதாக 
உள்ைது. இந்த நதியானது பங்கைாததஷுககு 
நுமழயும் கபாழுது, பிரம்ைபு்ததிரா நதிதயாடு 
கலந்து பின் வங்காைவிரிகுடாவில் முடிகிறது. 
1979இல் தைற்கு வங்காை அரசு தடுபபம்ணமய 

நஷக ஹசி்னா மறறும் ந்கம் கலீ்ா ஜியா

முஜிபபூர் 
ரஹமான்
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இதன் குறுகதக கட்டியதபாது இபபிரச்சமன 
கதாடங்கியது. இதற்கு எதிரபபாக பங்கைாததஷ் 
அரசு, “அந்நாட்டின் கநற்கைஞசியைான” 
ராகபூர ைாகா்ணம் பாதிபபதாக வாதிட்டது. 
1983-ல் நீர பங்கீடு கதாடரபாக ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிடபபட்டது. ஆனாலும் 
பங்கைாததஷுககு ததமவயான நீமர 
இந்தியாவால் வழங்கிட முடியவில்மல. 
அரசியல் ரீதியாக நீர பங்கீட்டு பிரச்சமன 
இன்றைவிலும் தீரககமுடியாததாக உள்ைது.

  இந்திய-பங்கைாததஷ் எல்மலக 
தகாடானது 2,979 கி.மீ நீை்தமதயும், 1,116 
கி.மீ ஆற்று வழிமயயும் உள்ைடககியது. 
இவ்கவல்மல 54 ஆறுகமையும் 
உள்ைடககியது, பிரம்ைபு்ததிரா உட்பட 
இந்தியாவின் தைற்கு வங்காைம், 
தைகாலயா, மிதசாரம், அசாம் ைற்றும் 
திரிபுரா தபான்ற ைாநிலங்கள் 
பங்கைாததஷிடன் 4,096 கி.மீ எல்மலமய 
பகிரந்து கா்ணபபடுகின்றன.

  திரிபுரா ைற்றும் வடகிழககு ைாநிலங்கள், 
பங்கைாததஷ், மியான்ைர, பூடான் ைற்றும் 
சீனா தபான்ற நாடுகைால் சூழபபட்டும், 
ஒதர நில ைாரககம் அசாம் ைற்றும் 
தைற்கு வங்காைம் மூலைாக ைட்டுதை 
அமைந்துள்ைது. இதன் பிரதான 
புள்ளியாக தைற்குவங்காை்ததின் சிலிகுரி 
அமைந்துள்ைது.

இந்திய-பங்களாதேஷ்  
எல்லைகத்காடு

3. நியூ மூர் தீவு

்ஙக்ளாந்ஷ்

நியூ மூர் தீவு

இந்தியா

வஙகா்ள  
விரிகுடைா

மகால்கத்்ா டைககாஹ
ரி்ஙகா நதி

ராயமஙகல் நதி

வ

ம்

கிநம

அ்ள்வயில் இல்்ல

நியூ மூர தீவு அல்லது கதன் தைபதி 
என்பது வங்காை விரிகுடாவில் இருககும் 
ைனிதரகள் நடைாட்டம் இல்லாத ஒரு தீவாகும். 
இ்ததீவு கங்மக-பிரம்ைபு்ததிரா கடல்டாவில் 
அமைந்துள்ைதாகும். 1970இல் ஏற்பட்ட 
காற்றழு்தத தாழவு ைணடல்ததால் உருவான 
புயலால் இ்ததீவு உணடானது. இந்திய-
பங்கைாததஷ்ற்கு கடந்த 20ஆணடுகைாக 
இருந்த இ்ததீவு பிரச்சமன, 2010இல் கடல் ைட்ட 
உயரவால் விமட கணடது. இந்த நியூ மூர தீவு 
சுந்தரவன பகுதிகைால் முழுமையாக 
மூழகியுள்ைது. கசயற்மககதகாள் படங்களும், 
கடல் தராந்து பமடகளின் தீரைானைான 
முடிவுகளின் வழியாக பிரச்சமன ஒரு முடிவுககு 
வந்தது. இ்ததீவில் எணக்ணய ைற்றும் இயற்மக 
வாயு இருபபதாக வந்த கசயதியினால் 
இந்தியாவும், பங்கைாததஷும் பரஸபரம் 
தபாட்டி தபாட்டுக ககாணடன. தைலும் கடல் 
ைட்டம் அதிகைாகும்தபாது மூர தீவு கா்ணாைல் 
தபாவதும், நீர ைட்டம் குமறயும் தபாது 
கதரிவதும், வழககைாக கா்ணபபடுகிறது. மூர 
தீவில் ைககள் வசிககாத தபாதிலும், அதில் 
நிரந்தர குடிதயற்றங்கள் அல்லது நிமலயங்கள் 
எதுவும் இல்மல என்றாலும், இந்தியாவில் 
எணக்ணய ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு 
இருபபமதப பற்றிய ஊகங்கைால், இந்தியாவும் 
பங்கைாததஷும் அதன் மீது உரிமைக தகாரின.

தீர்மா்னம்

நிரந்தர நடுவரைன்றம் நீதிைன்றம் 
வழங்கிய தீரபபானது, பங்கைாததஷிற்கு 
ஆதரவாக உள்ைது. ஜூமல 2014இல் 
வழங்கபபட்ட தீரபபின்படி வங்காை 
விரிகுடாவில் 19,467 ச.கி.மீ பங்கைாததஷிற்கு 
கசாந்தைானதாக அறிவிககபபட்டது. 25,000 ச.கி.மீ 
பிரச்சமனககுரிய வங்காை விரிகுடாவில், மூர 
தீவானது இந்தியாவிற்கு கசாந்தைான 
இட்ததில் அமைந்துள்ைது.

4. சகமா அகதிகள் பிரசச்்ன

சிட்டகாங்க ைமல குன்றுகளில் வாழும் 
சகைா ைற்றும் ஹஜாங்க குழுைங்கள் 1964-65 இல் 
கிழககு பாகிஸதானிலிருந்து இடம் 
கபயரந்தவரகள் ஆவர. கரனாபுவி ஆற்றின் 
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குறுகதக “கபதாய அம்ண” கட்டும்தபாது 
தைற்கூறியவரகள், தங்களின் பூரவககுடி 
பகுதிகமை இழந்து அகதிகைாக ைாறினாரகள். 
தைலும் அவரகள் தவறு ைத்ததினராய 
இருந்ததாலும், வங்காை கைாழிமய 
தபசாததாலும் பல்தவறு பிரச்சமனகளுககு 
உள்ைானாரகள். இதனால் இந்தியாவில் 
தஞசம்புக விரும்பினாரகள். இந்திய அரசாங்கம், 
அரு்ணாச்சலச்பிரததச்ததில் இம்ைககளுககு 
முகாம்கமை உருவாககி இடம் தந்தது. 
கிட்ட்ததட்ட 50 ஆணடுகளுககும் தைலாக சகைா 
அகதிகள் இம்முகாம்களிதலதய வாழந்து 
ககாணடிருககிறாரகள். 2011இல் ைககள் 
க்ணகககடுபபின்படி, அரு்ணாச்சல பிரததச்ததில் 
கைா்ததம் 47,471 சகைா  அகதிகள் வாழகிறாரகள்.

5. எல்்ல பிரசச்்ன

பங்கைாததஷும், இந்தியாவும் 4096 கி.மீ 
தங்கள் எல்மலமய பகிரந்து ககாணடுள்ைன. 
இவ்கவல்மலயானது கைா்ததம் ஐந்து 
ைாநிலங்கள், தைற்கு வங்காைம், அசாம், 
தைகாலயா, திரிபுரா, ைற்றும் மிதசாரமை கடந்து 
கசல்கிறது. பங்கைாததஷ்ற்கும், இந்தியாவிற்கும் 
இமடயில் கைா்ததம் 162 உமறவிடங்கள் 
கா்ணபபடுகின்றன, இந்த எல்மல 
உமறவிடங்கள் கபரும்பாலும் கட்ததல் 
காரரகளுககு ஏதுவான நிமலயில் உள்ைன. 
ததசிய எதிரபபு கபாருள்கள், ஆள் கட்ததல் 
ைற்றும் கிைரச்சிகாரரகளுககு, இந்த 
எல்மலயானது கசாரகக பூமியாக 
அமைந்துள்ைது. 

இதனால் எல்மல பாதுகாபபு என்பது இரு 
நாடுகளுககுதை கபரும் சவாலாக உள்ைது. 
பல்தவறு தபச்சுவார்தமதகளின் மூலம் 50 
உமறவிடங்கள் இந்தியாவிற்கும், 111 
பங்கைாததஷ்ற்கும் பிரிககபபட்டுள்ைது. 
எல்மலகள் பிரிககபபட்டாலும், ஆயுத கட்ததல், 
ஆள் கட்ததல், தபாமத கபாருள் ைற்றும் 
தீவிரவாதம் தபான்றமவகள் நடவடிகமககளுககு 
அபபாற்பட்டு பிரச்சமனகைாக கதாடரகின்றன.

வர்த்்கம் மறறும் இ்ணபபு

  இரு நாடுகளுககிமடதய வர்ததகம் 
நிதானைாக உயரநிமலமய தநாககி 

எட்டிகககாணடிருககிறது. கடந்த ஐந்து 
ஆணடுகைாக இது 17 சதவீதைாக 
உயரந்துள்ைது.

  தபருந்து ைற்றும் ரயில் தசமவகள் 
டாககாவிற்கும், ககால்க்ததாவிற்கும் 
இமடதய கதாடங்கபபட்டுள்ைது.

  இரு நாடுகளுககிமடதய புரிந்து்ணரவு 
உடன்படிகமககளும் ஏற்படு்ததப 
பட்டுள்ைன. அதாவது, அசுகன்ஜ-சகிகன்ஜ 
குஷியாரா ஆற்றிலும், ஜமுனா ஆற்றின் 
சிராஜகாங்-மடககாவா நீட்சியும் வைரச்சி 
அமடவதற்கு, இரு நாட்டினிமடதய 
இம்ணபபு ஏற்படு்ததுவதற்கும் ஒபபந்தம் 
தைற்ககாள்ைபபட்டுள்ைது. இந்த 
இம்ணபபானது கபருவாரியான சரககு 
கபாருள்கள் வடகிழககு பகுதிகளுககு 
கசல்ல ஏதுவாகவும், அதற்கு உணடான 
கசலவு குமறவாகவும் அமையுைாறு 
உள்ைது. தைலும் இபபாமதயானது சிலிகுரி 
“இரு நாடுகளின் எல்மலகளுககருதக 
அமைந்துள்ை குறுகிய இந்திய 
நிலபபரபபில்” கூட்ட கநருககடிமய 
குமறபபதாகவும் உள்ைது.

  இரு நாடுகளுககுைான இம்ணபபு பாமத 
பரஸபரம் முககியைானதாக கருதபபடுகிறது. 
பயணிகள் ைற்றும் சரககு இரயில் 
தபான்றமவகள் இரு நாடுகளின் 
வைரச்சிககு்த தும்ண புரிகிறது.

  தும்ண ைணடல ஒ்ததுமழபபிற்கு 
டாககாவுடனான கூட்டு முயற்சி 
முககியைானதாகக கருதபபடுகிறது. டாககா, 
பூடான், பரைா, இந்தியா, தநபாைம் தபான்ற 
நாடுகளின் நட்புறவு பலபபடு்ததலும் இதற்கு 
அவசியைாகிறது. கிழககு ஆசியாவிற்கும் 
வங்காை விரிகுடா நாடுகள் வைரச்சிககும் 
வி்ததிடும் வமகயில் டாககா நடவடிகமக 
எடு்ததலும் அவசியைாகிறது.

  ஆசிய புவி அரசியலில் தற்தபாமதய முககிய 
அம்சைாக தபாககுவர்ததும், இம்ணபபு 
பாமதயும் முககிய பங்கு வகிககின்றன. 
2016இல் சீன குடியரசு்ததமலவர ஜீ ஜின்பிங் 
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பங்கைாததஷ் வருமக புரிந்ததபாது, அந்நாடு 
“ஒதர பாமத ஒதர சாமல முன்கனடுபபு” 
திட்ட்ததிற்கு ஒபபுதல் அளிகக முன்வந்தது.

  சீனாவின் முதலீடு பன்ைடங்காக, பல 
ஆணடுகைாக பங்காைததஷில் இருந்து 
வருகிறது. சிட்டாகாங்கில் ஆழகடல் 
துமறமுகம் உட்பட “ஒதர பாமத ஒதர சாமல 
முன்கனடுபபு” திட்ட ககாள்மகயின் மூலம் 
ைற்ற அமன்தது வைரச்சி திட்டங்களும் 
சிறியதாகி, இந்தியாவின் நட்புறவிற்கு 
கபரும் சவாலாக அமைந்துள்ைது.

மின்்னாற்றல் ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளின் மின்னாற்றல் பகிரவு, 
தநரமையாகவும் வலிமையாகவும் இருந்து 
வரும் நிமலயில் திரிபுரா ைாநில்ததிலிருந்து 
பங்கைாததஷ்ற்கு 160 கைகா வாட், 
2013- லிருந்து தைற்கு வங்காை்ததிலிருந்து 
500 கைகா வாட் கதாடரந்து 
அனுபபபபடுகிறது.

  தைற்ககாணடு 100 கைகா வாட் ஆற்றல் 
தகட்கும் நிமலயில் அடு்தத வரககூடிய 
காலககட்டங்களில் இரு நாட்டு 
தமலவரகளும் தபச்சு வார்தமத நட்தத 
உள்ைனர. 

்றகாபபு ஒத்து்ழபபு

  இந்தியா-பங்கைாததஷ் இராணுவ 
உடன்படிகமக என்பது இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான நீணட நாமைய 
கனவாகதவ இருந்து வருகிறது. தகவல் 
பரிைாற்றம், கூட்டுப பயிற்சி, பாதுகாபபு 
வலிமைபபடு்ததல், இமவயாவும் 
உள்ைடககம் ஆகும். ஆனாலும் சீனாவிற்கு, 
பங்கைாததஷ் மிகபகபரிய கூட்டாளியாக 
இருபபதனால், இந்தியா சற்று கவனைாக 
முடிகவடு்ததல் அவசியைாகிறது.

  இந்தியா உடனான பாதுகாபபு உறவு, 
உறுதியாக பங்கைாததஷிற்கு உலக 
அரங்கில் நன்மைமய ஏற்படு்ததும். 
அதததபால் இந்தியாவிற்கு, பங்கைாததஷ் 
உடனான வலிமையான இராணுவ 
நட்புறதவ, கிழககு தும்ண கணட்ததில் 
அமைதிமயயும், வை்தமதயும் ஏற்படு்ததும்.

  இராணுவ நட்புறவின் அடி்ததைைாக சை 
இமறயாணமையும் புவிபபரபபு உணமை 
நிலவரமும் இருககும் பட்ச்ததில் கதாமல 
தூர வலிமையான நட்புறவு நாடாக 
ைாறுவதற்கு வாயபபு இரு 
நாடுகளுககிமடதய கா்ணபபடுகிறது.

இந்தியா-பங்கைாததஷ் உறவுகள் மூன்று 
“டி” (3T)-ககளில் அமைந்துள்ைதாக 
கா்ணபபடுகிறது. 1. தீவிரவாத்தமத சைாளி்ததல், 
2. வாணிபம் ைற்றும் தபாககுவர்தது 3. டீஸடா 
ஒபபந்தம். புது தில்லி ைற்றும் டாககா இமடதய 
வைரந்து வரும் பரஸபர நம்பிகமகயும், அரசியல் 
ஆறுதலும் நீணடகால விமைவுகமை ஏற்படு்ததும் 
வமகயில் பிரச்சிமனகமை்த தீர்தது உறமவ 
முன்கனடு்தது ககாணடு கசல்தவாம் என்று நம்ப 
தவணடும். இந்தியாவின் வடகிழககு பகுதிககு 
இது அவசியைானது. தைற்கூறிய அமன்தது 
பிரச்சமனகளும் தீரவாகின்றபட்ச்ததில் இந்திய 
தும்ணக கணட்ததிற்கும், வடகிழககு பகுதிககும், 
கிழககு ஆசிய ைணடல்ததிற்கும் இரு நாட்டு 
உறவுகள் நன்மை பயககும்.

10.4 இந்திய–சீ்ன உ்றவுகள்

நவீன வரலாற்று பின்னணி ககாணட 
இந்தியா சீனா உறவுகள் சீனா 1949 இல் 
கம்யூனிச நாடாக ைாறியதிலிரு்தது 
கதாடங்குகிறது. சீனா ைககள் குடியரமச 
அங்கீகரி்தத முதல் நாடும் இந்தியாதவ ஆகும். 
எனினும் 1950ஆம் ஆணடு திகப்தமத சீன 
ராணுவம் ஆககிரமி்தத தபாது இந்தியா அதமன 
சந்ததக்ததுடன் பார்தத தபாது, இந்த ஆரம்ப 
கால நல்லுறவு நீணட காலம் நீடிககவில்மல. 
இந்தியரும்–சீனரும் சதகாதரரகள் என்ற 
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அங்கீகாரம் இந்தியாவின் அச்ச்தமத சிறிதைவு 
தபாககியது, இந்த எல்லா முன்தனற்றங்களும் 
1962ஆம் ஆணடு சீனா தபாரின் மூலம் 
கதாமலந்து தபாயின. இந்திய-சீன உறவுகமை 
நாம் விரிவாக மூன்று அம்சங்கமைக 
ககாணடதாக வமகபபடு்ததலாம். அமவகள், 
எல்மலப பிரச்சமன, கபாருைாதார நலன் 
ைற்றும் சரவததச விவகாரங்களில் ஒ்ததுமழபபு 
என்பதாகும்.

இந்தியா ைற்றும் சீனா ஆகிய 
இரணடும் மிக நீணட வரலாற்று பின்னணிக 
ககாணட நாகரிகரீதியான (Civilization) 
சகதிகள் ஆகும். பு்தத ைாரககைானது நூல் 
வடிவ்ததிலும், பணபாட்டு வடிவிலும் 
இந்தியாவில் இருந்து சீனா கசன்றது. 
பாஹியான், யுவான் சுவாங் தபான்றவரகள் 
பணமடய இந்தியாமவ ஆயவு கசயய வந்த 
புகழகபற்ற சீனப பயணிகள் ஆவர.

எல்்லப பிரசச்்ன

ஆர்்ர் மஹன்றி 
மமகநமாகன்

இந்தியா

சீனா

மெக தொ்கன் எல்லை

இந்தியா ைற்றும் சீனா ஏற்ததாழ 4056 
கிதலா மீட்டர நீை எல்மலமயப பகிரந்துக 
ககாள்கின்றன. இந்த எல்மல மூன்று 
பிரிவுகைாக பிரிககபபட்டுள்ைது. அமவ, 
கிழககு பூடானுடனான எல்மல, 
உ்ததிரபபிரததசம், பஞசாப ைற்றும் 
ஹிைாச்சலப பிரததசங்களுடனான மைய 
எல்மல ைற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர பகுதிகைான 

சின்கியாங் ைற்றும் திகப்த 
எல்மலப பகுதிகள் 
தபான்றமவயாகும். இந்திய-
சீன எல்மலயானது 
கைகதைாகன் தகாடு 
(McMohon) என்ற 
எல்மலகதகாட்டினால் பிரிககபபட்டுள்ைது. 
இந்தப கபயர பிரிட்டிஷ் அமைச்சரமவயில் 
இந்தியாவிற்கான கவளியுறவு்த துமற 
அமைச்சராக இருந்த கஹன்ரி கைக தைாகன் 
என்பவர நிமனவாக மவககபபட்டது. இந்த 
எல்மல வமரயமறயானது 1914ஆம் ஆணடு 
சிம்லாவில் நமடகபற்ற ைாநாட்டில் பிரிட்டிஷ் 
இந்தியா, சீனா ைற்றும் திகப்த பிரதிநிதிகைால் 
தீரைானிககபபட்டது. இந்த எல்மலகதகாடானது 
வடகதக திகப்த பீடபூமி ைற்றும் கதற்தக இந்திய 
குன்றுகள் ஆகியவற்றிககிமடதய ஊடுருவிச் 
கசல்லும் இயற்மகயான எல்மலகதகாடு 
என்பமதக கரு்ததிற் ககாணடு 
வமரயபபட்டதாகும். இந்த எல்மலகதகாடானது 
அமன்ததுப பிரதிநிதிகைாலும் ஏற்றுக 
ககாள்ைபபட்டது. இருந்ததபாதிலும் சீனா, 
பிற்கால்ததில் இது ஒரு ஏகாதிப்ததிய 
எல்மலகதகாடு என்று கணடி்ததது. இந்தியா 
இதமன சீனாவுடனான எல்மலகதகாடு என்று 
கதாடரந்து ஏற்றுக ககாணடிருககிறது. 

இந்திய-சீன எல்மலப பிரச்சமன ஒரு 
நூற்றாணடு காலமுமடயதாக இருந்தது. அதன் 
உடனடிக கார்ணம் 1950ஆம் ஆணடு சீனா 
திகப்தமத இம்ண்தது ககாணடதாகும். சீனா 
திகப்தமத ஆககிரமிபபு கசயததற்கான கார்ணம், 
வரலாற்று அடிபபமடயிலான இம்ணபபு ைற்றும் 
முதன்மையானதாக, ராணுவம் சாரந்த 
க்ணககீட்டின் அடிபபமடயில் (Strategic Calculation) 
எடு்ததுக ககாள்ைபபட்டது என்றும் கதரிகிறது.

திம்த்திய பீடைபூமி

திகப்த எபகபாழுது ஆககிரமிபபு 
கசயயபபட்டததா, அன்று முதல் சீனா 
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இந்தியாவின் பல பகுதிகமை தங்களுமடயது 
என தகட்க ஆரம்பி்ததது. 1950ஆம் ஆணடுகளில் 
இருந்து இரணடு நாடுகள் தபசி வந்ததபாதிலும், 
எல்மலகமைப பற்றி்த கதளிவான 
அமடயாை்ததில் எந்த முன்தனற்றமும் இல்மல. 

அதுைட்டுைல்லாைல், அடிககடி எல்மல்த 
தாணடிய ஊடுருவல் இருபபதாக தகவல் 
இருககிறது. 1961ஆம் ஆணடுககுள்ைாக 
எல்மலகமை உறுதியாக நிறுவுவது ைற்றும் 
“முன்கனடுககும் ககாள்மகமய” ஆரம்பி்தது 
மவ்ததது, பிரச்சமனககுரிய பகுதிகளில் ராணுவ 
(காவல்) நிமலகமை நிறுவுவது என 
இந்தியாவால் தீரைானிககபபட்டது. இந்தியாவின் 
இந்த நடவடிகமகயால் சீனாவுடன் இ்ணககைாக 
இம்ணந்து கசல்ல முடியவில்மல. 1962ஆம் 
ஆணடு அகதடாபர ைாதம் 20ஆம் நாள் சீனா 
லடாக ைற்றும் அரு்ணாச்சலப பிரததச்ததின் மீது 
மிகப கபரிய தாககுதல் நட்ததியது. இந்தப 
தபாரானது 31 நாட்கள் ைட்டுதை நீடி்ததது. 
இருந்ததபாதிலும், இந்தியாவிற்கு நீணடகால 
அவைான்தமத ஏற்படு்ததியது.

நீணட உள்நாட்டுபதபார 1949ஆம் 
ஆணடில் முடிவமடந்தவுடன், சீனாவில் 
கம்யூனிஸட் ஆட்சியானது நிறுவபபட்டது. 
சீனா திகப்தமத என்றும் தனது ைாகா்ணைாக 
கருதியது ைற்றும் அதமன கசஞசீன்ததுடன் 
இம்ணகக முற்பட்டது. கம்யூனிஸட் 
ஆட்சியானது அதமன ஒரு தன்னாட்சி 
ைாகா்ணைாக நட்ததியது. இமறயாணமை 
அரசாகிய திகப்த தசாசலிச சீனாவுடன் 
இ்ணககைாகச் கசல்ல முடியவில்மல. 
திகப்ததிய பிரச்சிமன, குறிபபாக திகப்ததிய 
தமலவர தலாயலாைா ைற்றும் அவரது 
ைககளுககு புகலிடம் வழங்குவது இந்த இரு 
நாடுகளுககும் இமடயிலான பிைவுககு ஒரு 
கார்ணைாக இருந்தது.

இந்திய-சீ்னப ந்ார் 1962

  சீனா திகப்தமத ஆககிரமிககும் என்று 
அறிவி்ததவுடன் இந்தியா, நடகக இருககும் 
திகப்த சிககல் பற்றி தபச்சுவார்தமதக 
குறி்தத எதிரபபு கடிதம் ஒன்மற அனுபபியது. 

தைலும் சீனா இன்னும் அதிகப பமடகமை 
அக ஷாயசின் எல்மலயில் மிகவும் 
மூரககைாக குவி்ததது

  1954ஆம் ஆணடு இந்தியாவும் சீனாவும் 
பரஸபர அமைதியாக இம்ணந்திருபபது 
என்ற ஐந்து தகாட்பாடுகமை மககயழு்ததிட்டு 
ஏற்றுக ககாணடன. அந்த விதிகளின் 
அடிபபமடயில் திகப்ததில் சீனாவின் 
ஆட்சிமய இந்தியா ஒ்ததுகககாணடது.

  ஜுமல ைாதம் 1954ஆம் ஆணடில் தநரு 
இந்தியா வமரபட்ததில் திரு்ததம் கசயவது 
குறி்தது எல்லா எல்மல பகுதிகளின் 
தீரககைான எல்மலகமைக தகட்டு ஒரு 
நிமனவூட்டும் கடித்தமத எழுதியிருந்தார. 
எனினும் கிட்ட்ததட்ட 1,20,000 சதுர கிதலா 
மீட்டர இந்திய எல்மல வமரபபட்ததில் 
பிமழயிருபபதாக, சீன ைககள் குடியரசின் 
முதல் பிரதைரான சூ-கயன்-லாய 
பதிலளி்ததார.

  ைாரச், 1959ஆம் ஆணடு தலாயலாைா தபபி 
ஒடியதால் இந்தியா அவருககு அமடககலம் 
ககாடு்தது மவ்ததமத சீனா ைககள் 
குடியரசின் தமலவர, ைாதசதுங் அவைானப 
படு்ததபபட்டதாகக கருதினார. திகப்ததில் 
உள்ை லாசா கிைரச்சிககு இந்தியாதான் 
கார்ணம் என்று ைாதவா கூறியதபாது, இரு 
நாடுகளுககு இமடதய பதட்டம் அதிகரி்ததது.

இந்திய-சீ்னப ந்ார், 1962

  திகப்ததில் சீனாவின் கட்சிககு இந்தியா 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது என்று 
எண்ணைானது இந்திய-சீனப தபாருககு 
மிக முககியைான கார்ணைாகும்.

  ககாங்கா க்ணவாயில் அகதடாபர, 1959ஆம் 
ஆணடு இரணடு இராணுவ்ததினருககு 
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இமடதய நடந்த சணமடயில் பல இந்திய 
காவல் துமறயினர ககால்லபபட்டனர. இதன் 
மூலம் தபாரின் ஆற்றல் இந்தியாவிற்கு 
இன்னும் முழுமையாக வரவில்மல என்பமத 
தநரு உ்ணரந்தார. நைது நாடு பிரச்சிமனகமை 
பாதுகாககும் கபாருட்டு எல்மலயில் இருந்து 
பின்வாங்கியது.

  1962ஆம் ஆணடு அகதடாபர ைாதம் 20 ஆம் 
தததி, லடாக பகுதியில் சீனைககள் 
விடுதமலபபமட பமடகயடு்தது, அது வடககு 
கிழககு எல்மலப பகுதியில் அமைந்துள்ை 
கைகதைாகன் எல்மலகதகாட்மடக கடந்தது.

  தபார ஆரம்பிககும் தருவாய வமர, இந்திய்த 
தரபபு தபார துவங்காது என்று நம்பியிருந்தது, 
ைற்றும் அது சிறிய அைவு தயாரிபபுடதன 
இருந்தது. அபபகுதியில் இந்தியா இரணடு 
பமடப பிரிவுகமை ைட்டும் நிறு்ததியிருந்தது. 
சீனாதவா மூன்று பமடபபிரிவுகமை 
நிறு்ததியிருந்தது.

  1962ஆம் ஆணடில், உலகின் இரணடு அதிக 
ைககள் கதாமக ககாணட இரணடு நாடுகள் 
தபாரில் குதி்ததன. இந்திய-சீனபதபார 2000 
உயிரகமை பலிவாங்கியது. காரதகாரம் 
ைமலயின் பகுதியில் கடல் ைட்ட்ததிலிருந்து 
4270 மீட்டர (14,000 அடி) உயர்ததில் இந்த 
துன்பகரைான சம்பவம் நமடகபற்றது. 

  நூற்றுககும் தைற்பட்தடார இறந்துதபான 
பிறகு, இந்தியாவின் சாரபாக அகைரிககாா 
தமலயிடும் அச்சுறு்ததல் கார்ணைாக, 
இருதரபபும் 1962ஆம் ஆணடு நவம்பர 
19ஆம் தததி தபார நிறு்தத்தமத முமறயாக 
அறிவி்ததன. “சீனா தற்சையம் மவ்ததுள்ை 
கைகதைாகன் எல்மலயில் வடககு 
பகுதியிலிருந்து விலகி ககாள்வதாக 
அறிவி்ததது”.

இவ்வாறு 1962ஆம் ஆணடு இந்தியா–
சீனபதபார முடிவுககு வந்தது. இந்த 
பிரச்சிமனமய சுமூைாக்த தீரகக அணிதசரா 
நாடுகள் ககாழும்புவில் ைாநாடு நட்ததபபட்டது.

இன்மறய நாட்களில் கூட 1962ஆம் 
ஆணடு இந்திய-சீனப தபார விரிவான விவாத்த 
தமலபபாகதவ இருககிறது. இந்தப தபாரின் 
விமைவாக இந்திய-சீனாவிற்கு இமடதய ஒரு 

புதிய எல்மலகதகாடு ததான்றியது, இது 
உணமையான கட்டுபபாடு தகாடு (LAC) 
எனபபடுகிறது. 1993ஆம் ஆணடு, உணமையான 
எல்மலகதகாடு கநடுகிலும் அமைதிமயயும், 
சைாதான்தமதயும் பராைரிகக, இந்திய-சீன 
எல்மலப பகுதியின் மீது, பிரதைர நரசிம்ை ராவ் 
சீனப பய்ண்ததின் தபாது ஒரு 
உடன்படிகமகயானது மககயழு்ததானது.  

  இந்திய–சீனா இமடதய கதாடரும் தபார 
பற்றி தபசுவது கதாடரபாக சிறிைாதவா 
பணடாரா நாயககா கூட்டிய 
கூட்டம்தான் ககாழும்பு ைாநாடு 
என்பதாகும். இது பரைா, கம்தபாடியா, 
எகிபது, கானா, ைற்றும் இந்ததாதனஷியா 
நாட்டு்ததமலவரகள் அமனவமரயும் 
ஒன்றாகக ககாணடுவந்து, இரணடு 
நாடும் ஆசியநாடுகளுககிமடதய உள்ை 
சிககல்கமை தீரகக ஏற்பாடு கசயதது.

  இந்தியா தபச்சுவார்தமதகமை 
துவங்குவதின் ஆரம்ப்ததில் ககாழும்பு 
ைாநாட்டின் தகாட்பாடுகமை அதன் 
ஆரம்பம் முதல் தகாட்பாடு ரீதியாக 
ஏற்றுகககாணடது.

ஆறு நாடுகள் அடைஙகிய மகாழும்பு 
மாநாடு (டிசம்்ர் 10, 1962)

ம்ாரு்ளா்ார உ்றவுகள்

1980ஆம் ஆணடுகளின் ை்ததியிலிருந்து, 
கநருககைான இருதரபபு கபாருைாதார 
உறவுகள், இந்திய-சீனாவிற்கு இமடதய 
ஆரம்பைானது. இரணடு நாடுகளின் 
அரசாங்கங்களும் துவககி மவ்தத 
தபச்சுவார்தமத கசயல்முமற, கபாதுவான 
வர்ததக நலன்கமைப பற்றி கணடறிய உதவியாக 
இருந்தது. இந்தியாவும்-சீனாவும் 1984ஆம் 
ஆணடு ஒரு வர்ததக உடன்படிகமகயிமன 
எட்டின, இது அமவகளுககு இமடதய ”மிகவும் 
சாதகைான ததசம்” (MFN) என்ற தகுதியிமன 
அளி்ததது. 1992ஆம் ஆணடு முதல் இந்திய 
ைற்றும் சீனா முழு அைவிலான வர்ததக 
உறவில் ஈடுபட்டுவருகிறது.
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சீனப கபாருள்கள் ஏற்றுைதியாவதற்கு 
இந்தியா ஏழாவது மிகப கபரிய நாடாகவும், 
சீனாவிற்கு ஏற்றுைதி கசயவதில் இந்தியா 27-
வது கபரிய நாடாகவும் இருககிறது. சீனாவிற்கு 
ஏற்றுைதியாவதில் முதன்மையாக இருககும் 
கபாருள்கள் மவரம், பரு்ததி இமழ, இரும்பு்த 
தாது, தாமிரம் ைற்றும் கரிை தவதிப கபாருள்கள் 
தபான்றமவயாகும். இந்தியாவிற்கு 
ஏற்றுைதியாகும் சீனாவின் முககியைானமவகள் 
மின்னனு எந்திரங்கள், உபகர்ணங்கள், 
உரங்கள், சீன கரிைப கபாருள்கள் 
உள்ளிட்டனமவயாகும். 2017ஆம் ஆணடு 
ைாரச் வமரயிலான கைா்தத சீன முதலீடானது 
4.91 பில்லியன் அகைரிககா டாலராகும் ைற்றும் 
சீனாவில் இந்தியாவின் 2017ஆம் ஆணடு, ைாரச் 
வமரயிலான கைா்தத முதலீடு 705 மில்லியன் 
அகைரிககா டாலமர எட்டியது.

சர்வந்ச ஒத்து்ழபபு 

சரவததச அரங்க்ததில், இந்தியா-சீனா 
ஆகிய இரணடும் வைங்களுககான 
தபாட்டியாைரகள் ஆவர. புதிய சகதியாக ததான்றி 
வரும் இந்த இரணடு ஆசிய நாடுகள், வைரும் 
நாடுகளில் கசயயபபடும் முதலீடுகள் எல்லாம் 
இந்திய-சீனப கபாருைாதார்த ததமவகமை 
எதிரககாள்வதற்தக ஆகும். பரவலான தபாட்டி 
இருந்த தபாதிலும், இந்தியாவும் சீனாவும் 
தங்களின் உணமையான நலன்கமை 
ஒன்றுகககான்று தபணிகககாணடன. இரணடு 
நாடுகளும் பல்-முமன உலக ஒழுங்மக 
ஆதரிககின்றன ைற்றும் கவளியுறவுக 
ககாள்மகயில் தைற்க்ததிய நாடுகளின் 
தமலயீட்மட எதிரககின்றன. இததனாடு, 
சீனாவும்-இந்தியாவும் மிகப பரந்த 
அைவிலான குறிபபாகப பருவநிமல ைாற்றம், 
வர்ததகப தபச்சுவார்தமத, ஆற்றல் பாதுகாபபு, 
உலக நிதி கநருககடி தபான்றவற்றின் மீதான 
கரு்ததுககமைப பரிைாறிக ககாள்கின்றன. 
இந்தியாவும்-சீனாவும் உலக வர்ததக 
அமைபபில் வைரந்த நாடுகளிடம் இருந்து 
வைரும் நாடுகளுககு அனுகூலைான கூடுதல் 
ஆதாயம் கிமடககும் என்ற நம்பிகமகமய 
ஏற்படு்ததியுள்ைன.

சீ்னாஇந்தியா

மசயல்்ாடு 

ஆசிரியரின் து்ணயுடைன் விவா்ம்

ஆசிரியர வகுபமப இரணடு 
குழுககைாகப பிரிககவும், அவரகமை இந்து 
மின்-நாளிதமழ பாரககச் கசால்லவும் 
(27.01.2018–The Hindu Explained) அததாடு 
இந்தியன் எகஸபிரஸ (28.08.2018 – தடாகலாம் 
சணமட முடிந்து ஓராணடிற்கு பிறகு) இந்த 
இரணடு கட்டுமரகமையும் ைா்ணாககரகள் 
வாசி்தத பிறகு ஆசிரியர வகுபபமறயில் ஒரு 
விவாத்தமத கதாடங்கவும்.

1.  தடாகலாம் பிரச்சமன என்பது முழுவதும் 
எமதபபற்றியது?

2.  அபபடி என்றால் என்ன? (தடாகலாம் 
பிரச்சமன)

3. அது ஏன் ஒரு விவகாரைாயிருககிறது?
4.  பூடான் சீனாவுடன் தன்மன வைர்தது 

ககாள்ளுைா?
5.  எங்கு இந்த சணமட துவங்கியது? ஏன்?
6.  இந்தியாவின் கரு்தது என்னவாக இருந்தது?
7.  இந்த சணமடமய தீரபபதற்கு இந்திய-

சீனாவிற்கு இமடதய தபச்சுவார்தமத 
எபகபாழுது துவங்கியது?

8.  இந்தப தபச்சு வார்தமதயில் இந்தியா 
என்ன விவாத்தமத முன்கைாழிந்தது?

9. முன்தனற்ற்ததிற்கு வழிவகு்ததது எது?
10.  இதற்கு முன்னதாக சீனா 

தடாகலாமிற்குள் நுமழந்துள்ைதா?

110
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நடைாகலாம் 
பிரசச்்ன
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இந்த இன்றியமையாத பணிகளுடன், 
கூடுதலாக இந்தியாவும், சீனாவும் மிக 
முதன்மையான சரவததச அமைபபுகைான 
“பிரிகஸ” (பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா 
ைற்றும் கதன் ஆபபிரிககா) ஈ.ஏ.ஸ (E.A.S) 
(கதன் கிழககு ஆசிய உச்சிைாநாடு), எஸ.சி.ஒ 
(S.C.O) (ஷாங்காய ஒ்ததுமழபபு அமைபபு) 
ஆசியான் (கதன்கிழககாசிய நாடுகளின் 
கூட்டமைபபு) ஆகியவற்றில் ஒரு உறுபபினராக 
இருககின்றது.

10.5 இந்திய-இலங்க உ்றவுகள்

இந்திய-இலங்மக இரு நாடுகளும் 
முமறதய 1947, 1948இல் விடுதமல 
கபற்றதிலிருந்தத வலிமையான நட்புறமவ 
தபாற்றி வந்திருககிறன. ஆனாலும் இலங்மகயில் 

உள்நாட்டு பூசல் ைற்றும் 
அரசியல், தபான்றமவ 
இந்நட்புறவிமவ பாதிககும் 
வமகயில் பல பிரச்சமனகள் 
நடந்ததறியுள்ைன. 

பிரதான கார்ணைாக இன தவற்றுமை 
விைங்குகிறது. இலங்மகயில் தமிழர 
இன்ததிற்கும், சிங்கை இன்ததிற்கும் உள்ை 
பிரச்சமனகள் எபதபாதும் இவ்விரு 
நாடுகளுககிமடதய எதிரைமறயான தமடகமை 
மவ்ததன. பாதுகாபபுகதாடரபான 
நடவடிகமககளும் வட ைற்றும் கிழககில் 
வாழும் தமிழரகள் இன்ததாலும் இந்தியா 
இலங்மக உறவுகள் நிர்ணயிககபபட்டது.
இந்திய - இலங்க  உ்றவுகளுக 
கி்டைநயயா்ன  முககிய   பிரசசி்்னகள்

இந்தியா இலங்மக உறவுகளில் ஆழைாக 
பதிந்த ஆரம்பநிமல பிரச்சமனயாக இலங்மக 
குடியுரிமைச் சட்டம் 1948 விைங்குகிறது. 
இதன்படி விவசாய தமிழரகள் அல்லது 

ைமலவாழ தமிழரகளுககு குடியுரிமை 
ைறுககபபட்டது.

இபபிரச்சமன இரு நாடுகளின் 
உறவுகளிலும் கபரிய விரிசல் வரக 
காரணியாக ஆரம்ப்ததிலிருந்து இருந்து 
வந்தது. தைலும் இபபிரச்சமனமய இலங்மக, 
சீனாமவக ககாணடு சைாளிபபமத 
வாடிகமகயாக மவ்ததிருந்தது, தைலும் 
விரிசல் கபரிதாகக கார்ணைாக அமைந்தது. 
தைலும் இந்தியப கபருங்கடல் கூட்டணியில் 
இலங்மக இம்ணபிரியாத நாடாக விைங்கியது. 
இககூட்டணியில் அயல்நாடு என்பதுப 
பாதுகாபபிற்கு அச்சுறு்ததலாக கருதபபட்டது.

நான்காம் ஈழபதபார முடிந்ததிலிருந்து, 
இந்திய-இலங்மக உறவுகள் ஆககபபூரைாகவும் 
தநரைமறயாகவும், அமைய்த துவங்கியது. சமீப 
கால்ததில் வாணிபம் பன்ைடங்காக 
உயரந்துள்ைது. ஆனாலும் பல்தவறு 
பிரச்சமனகள் இரு நாடுகள் இமடதயயும் 
தீரககபபடாததாக உள்ைன. அகதிகள் 
பிரச்சமன்த தீரககபபடாைதலதய உள்ைது. 
இலங்மக அகதிகள் நாடு திரும்புதல், அரசியல் 
தீரைான்தமத நம்பிதய உள்ைது.

இ்னக கூறுகள்

1921ஆம் ஆணடின் ைககள் 
க்ணகககடுபபின்படி இலங்மகயில் ப்தது கபரிய 
இனங்கள் கா்ணபபட்டன. அவற்றுள் மூன்று 
இனம் தும்ணப பிரிவுகைாக அமைந்தன 
(இலங்மக முன்பு சிதலான்) தமலயாய 
இனங்கைாக, 1. கீழநாடு ைற்றும் கணடய 
சிங்கைரகள் 2. இலங்மக ைற்றும் இந்திய 
தமிழரகள் 3. இலங்மக ைற்றும் இந்திய மூரகள், 
ஏமனய நான்கு இனங்கைாக பரகரகள், 
யூதரசியன்ஸ, ைதலயரகள் ைற்றும் தவதாஸ 
வாழந்து வந்தாரகள்.

கபருவாரியான ைககள்கதாமகயில் 
சிங்கைரகள் மூன்றில் ஒரு பகுதியாகவும், பு்தத 
இன்தமத சாரந்தவராகவும் சிங்கை கைாழிமய 
தபசககூடியவராகவும் இருந்தனர. 
இலங்மகயின் தமிழரகள் இந்துககைாகவும், 
திராவிட கைாழியான தமிமழ 
தபசககூடியவராகவும் வாழந்தாரகள். 
இஸலாமியரகள், தமிழ ைற்றும் சிங்கை 
கைாழிமய தபசககூடியவரகைாக இருந்தாரகள்.
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இந்திய மீனவரகள் மீணடும் மீணடும் 
வங்காை விரிகுடாவில் தாககபபடுவதும், 
ககால்லபபடுவதும் வழககைாக உள்ைது. 
இபபிரச்சமனககு பல தீரவுகள் கா்ணபபட்டன. 
ஆழகடல் மீன் பிடி்ததல், கட்ச்ததீமவ 
கு்ததமகககு விடல், இந்திய ைற்றும் இலங்மக 
மீனவரகள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாைாக மீன் 
பிடி்ததல் தபான்றமவ தீரவுகைாக முடிவு 
கசயயபபட்டன. ஆனாலும் தைற்கூறிய 
தீரைானங்கமை இன்று வமர கசயல்படு்தத 
முடியவில்மல.
இலங்க ்மிழ் அகதிகள் பிரசச்்ன

1948-ககு பிறகு கசயல்படு்ததபபட்ட 
இலங்மக குடியுரிமைச் சட்டம் தமிழரகமை 
தவற்றுமைபபடு்தத ஆரம்பி்ததது. இலங்மக 
நாடாளுைன்ற்ததிதல இயற்றபபட்ட இந்த 
சட்டம் கதற்கு இந்தியாவின் 
பூரவககுடிைககைாக பல நூற்றாணடுகைாக 
இலங்மகயில் வாழந்து வந்த தமிழரகளுககு 
அவரகள் உரிமைமய ைறு்ததது. கிட்டதட்ட 11 
சதவீதம் அதாவது ஏழு இலட்சம் தமிழரகள் 
ததச அமடயாைமின்றி நாடடற்றவரகைாக 
விடபபட்டாரகள். 1964இல் பணடார 
நாயகதகவும், சாஸதிரியும் தசரந்து ஒரு 
உடன்படிகமகமய உருவாககி அதன் மூலம் 
தமிழரகமை இந்தியாவிற்கு குடிதயற்றம் 
கசயய ஏற்பாடு கசயதனர. அடு்தத 30 
ஆணடுகளுககுள் தமிழரகமை, கிட்டதட்ட 
மூன்று இலட்சம் நபரகமை குடிதயற்றம் கசயய 
ஏற்பாடு கசயதனர. 2003-வமர இந்நிகழவுகள் 
நடககும் தருவாயில் தமிழரகளுககு குடியுரிமை 
வழங்க இலங்மக அரசு முடிவு கசயதது. 
அதுவும் பல தபாராட்டங்களின் பிறகு, 
இச்சட்டம் நிமறதவற்றிய தரு்ண்ததில் 
தமிழரகளின் எணணிகமக இலங்மகயில் 
ஐந்து சதவீதம் குமறந்தது.

107 முகாம்களில் அகதிகைாக 62,000 
தமிழரகள் பல்தவறு நிவார்ண சலுமககமை 
ை்ததிய ைற்றும் ைாநில அரசங்க்ததிடம் கபற்று 
வருகிறாரகள். சமீபகால்ததில் இலங்மக 
ைா்ணாககரகளுககு தமிழநாட்டில் கபாறியியல் 
படிபபதற்கு ஏதுவாய பல சலுமககமை 
தமிழநாடு அரசு வழங்கியது. இச்சலுமக, 
முகாம்களிலில்லாத 36,800 அகதிகைால், 
தகுதியுள்ைவரகளுககு பயமன அளி்ததது.

நி்ல மாற்றஙகள்

தற்தபாது, இந்தியா-இலங்மக ஆகிய இரு 
நாடுகளுககும் அகதிகள், நாடு திரும்புதல் 
ஆகியமவ முதன்மையான பிரச்சமனயாக 
கா்ணபபடவில்மல. ஆனால் இருககின்ற 
நிமலமையும் ைாறாது மவ்ததிருகக 
இயலவில்மல. தமிழநாடு அகதிகளின் அதிக 
எணணிகமகமய சைாளி்தது வருகிறது. இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான நல்லுறமவ தபாற்ற 
தவணடுகைனில், அகதிகள் பிரச்சமனமய 
விமரவில் முடிவுககு ககாணடு வருவது 
சிறந்தது. இந்திய தரபபில் நீடி்தத பிரச்சமனமய 
முடிவுககு ககாணடு வருவதும் இலங்மகககு 
இனபபிரச்சமனககு தீரவு காணுவதும் 
முதன்மையானது ஆகும். இரு நாடுகளும் 
தாராை ைனபபான்மையுடன் தீரமவ ககாணடு 
வரும் பட்ச்ததில் தன்னாரவ்ததில் நாடு 
திரும்புதமல முடிவாக அறிவி்தது, அதற்ககன்று 
பிர்ததிதயாக பிரதிநிதிகமை நியமிபபது நன்று. 
இபபிரதிநிதி்ததுவம் தமிழநாடு அரசாங்க 
தரபபிலும், இலங்மகயின் வட ைாகா்ண குழு 
அமைபபிலும் அமைவது சிறந்தது.

இந்தியாவிதலதய வசிகக விரும்பும் 
ைககளுககு குடியுரிமை வழங்குதல் அவசியம். 
பாகிஸதான் ைற்றும் ஆபகான் அகதிகளுககு 
குடியுரிமை வழங்கியது தபால இலங்மக 
அகதிகளுககும் வழங்கலாம். பிரச்சமனமய 
உணடாககுபவரககு குடியுரிமை வழங்க 
ைறுபபது அவசியைாகிறது. இமவ அமன்ததும் 
சீராக நடககின்ற தவமையில் அமன்தது 
அகதிகள் முகாம்கமையும் மூடும்பட்ச்ததில் 
அமன்தது பிரச்சமனகளும் முடிவுககு 
ககாணடு வரபபடும். ஏகனனில் அகதிகள் 
பிரச்சமனயானது குடிமை தபாமர விட, கவகு 
காலம் கதாடருகின்ற கபரும்சவாலாக 
அமைந்துள்ைது.
கட்சத்தீவு

கட்ச்ததீவு பூரவீகைாக ராைநாதபுரம் 
ைன்னரகளுககு கசாந்தைானதாகும். எந்த ஒரு 
இலங்மகயின் வமரபடமும் அதனுமடய 
நிலபபரபபாக கட்ச்ததீமவ 
ககாணடிருககவில்மல. ஆனாலும் 
கட்ச்ததீவின் அமைவிட்தமத அடிபபமடயாக 
மவ்தது இலங்மக அதமன கசாந்தம் 
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ககாணடாட ஆரம்பி்ததது, முன்னதாக இரு 
நாடுகளின் தமலவரகளுககும் கட்ச்ததீமவ 
பற்றி தபச்சுவார்தமத நட்ததியிருந்தாரகள். 

ஆனாலும் 1974இல் இந்திராகாந்தி 
கட்ச்ததீமவ ஒபபந்தம் அடிபபமடயில் 
இலங்மகககு வழங்கினார. கட்ச்ததீவு என்பது 
285 ஏககர பரபபைவில் இந்தியாவிற்கும் 
இலங்மகககும் நடுதவ ைன்னார 
வமைகுடாவில் அமைந்துள்ை ஆளில்லா தீவு 
ஆகும். அங்தக க்தததாலிகக தகாவில் 
இருபபதால் இலங்மக அரசாங்கம் 
அவ்விட்தமத புனித்த தன்மை உமடயதாக 
அறிவி்ததது. இரு நாடுகளிலிருந்து பகதரகள் 
புனித பய்ணைாக கட்ச்ததீவுககு கசல்வது 
வழககம். 1974-ன் ஒபபந்த்ததின்படி இந்திய 
மீனவரகள் தங்களுமடய மீன் பிடிககும் 
வமலமய காய மவபபதற்கும், அங்தக 
இருககும் ததவாலய்தமத வழிபடுவதற்கும் 
உரிமை கபற்றிருந்தனர. இதன் பிறகு 1976இல் 
கடல் தபாககுவர்தது எல்மல கட்டுபபாட்டின் 
கார்ணைாக ஐககிய நாட்டின் உ்ததரவின் 
தபரில் வமலகமை காய மவபபதற்கும் ைற்றும் 
ததவாலய்தமத வழிபடும் உரிமையும் 
இழந்தனர. இதன் கதாடரச்சியாக இந்திய 
மீனவரகள் எண்ணற்ற துன்பங்கமையும் 
சந்தி்தது வருகின்றனர.

வ

ம்
கிநம

ேமிழ் நாடு

கா்ரககால் 
(புதுசநசரி)

்ஞசாவூர்
நவ்ாரணயம்புதுகநகாட்்டை

கட்சத்தீவு

ராநமஸவரம்

்ாக ஜலசந்தி

ம்ாணடி

ராமநா்புரம்

யாழ்ப்ாணம்

மன்்னார் 
வ்்ளகுடைா

இலங்க
அ்ள்வயில் இல்்ல

மீ்னவர்கள் பிரசச்்ன

  இரு நாடுகளின் கூட்டு பணிககுழு 
தகவலின்படி தமிழநாடு மீனவரகளின்-111 
படகுகள் ைற்றும் 51 இந்திய மீனவரகமை 
2019 இல் இலங்மக வடககு ைாகா்ண்ததில் 
மகது கசயயபபட்தடா அல்லது காவலில் 
மவககபபட்தடா இருககிறாரகள். 

நநரு-ஜான் மகாமடைலாவாலா 
உடைன்்டிக்க 1954

இந்த உடன்படிகமக இந்தியாவின் 
பிரதைர தநரு ைற்றும் இலங்மகயின் பிரதைர 
ககாகடலாவாலா ஆகிய இருவரும் தசரந்து 
மககயழு்ததிட்ட ஒபபந்தம் ஆகும். 
(18, ஜனவரி, 1954) இந்த ஒபபந்தைானது 
இலங்மகயில் வசிககக கூடிய இந்திய 
பூரவீகககுடி ைககளின் நிமல ைற்றும் 
எதிரகால்தமத பற்றியது ஆகும். இம்ைககள் 
யாவரும் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்க்ததால் 
ததயிமல, காபபி ைற்றும் ததங்காய 
ததட்டங்களில் கூலி தவமல கசயவதற்கு 
அமழ்தது வரபபட்டனர.

இந்த ஒபபந்த்ததின்படி, இந்திய ைககள் 
இலங்மகயிலிருந்து கசாந்த நாடு 
திரும்புவதற்கு வழிவகுபபதாகும். ஆனாலும் 
பிரதைர தநரு, இந்திய குடியுரிமைமய 
தாைாகதவ முன்வந்து தகாரும் ைககளுககு 
ைட்டுதை இச்சலுமகமய அனுைதி்ததார. 
இலங்மக குடியுரிமை கபற தகுதியில்லாத 
ைககள் அமனவருககும் இந்திய 
குடியுரிமைமய வழங்கபபட தவணடும் என்ற 
இலங்மகயின் தகாரிகமகமய இந்தியா 
முற்றிலுைாக நிராகரி்தது விட்டது.

ஜவகர்லால் நநருவுடைன்-ஜான் மகாமடைலாவாலா 

  இபபிரச்சமனககு கார்ணம் 
பிரச்சமனககுரிய கட்ச்ததீவு மீன் 
பிடி்ததலும், குழம்பிய குட்மடகளில் மீன் 
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பிடி்தது சுற்றுபுற சூழநிமலககும் 
கபாருைாதார்ததிற்கும் இமடஞசல் 
விமைவி்ததது ஆகும்.

  ஏமனய ைற்ற இடங்களில் மீன் வைங்கள் 
குமறவாக இருபபதால் பாக – வமைகுடாமவ 
தவிர்தது இந்திய மீனவரகைால் 
வாழவாதார்ததிமன மூட இயலாது.

2016இல் நவம்பரில் நடந்த இரு 
நாடுகளுககு இமடதயயான அமைச்சரகள் 
அைவிலான கூட்ட்ததில் கூட்டுப பணிககுழு 
கதாடரபான நடவடிகமகளில் இந்தியா 3 வருட 
கால அவகாசம் தகட்டது. மீனவரகள் 
கதாடரபான இந்தியாவின் தகாரிகமகமய 
இலங்மக அரசு நிராகரி்ததது.

சாஸதிரி- சிறிமாநவா ஒப்ந்்ம் 1964

திருைதி சிறிைாதவா பணடாரநாயககா 
இந்தியாவிற்கு 1964இல் வருமக கசயதார. 
நீணட தபச்சுவார்தமதககு பிறகு பணடார 
நாயககாவிற்கும் சாஸதிரிககும் இமடதய 
ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடபபட்டது.  இதன் 
மூலம் 9,75,000 குடியுரிமை அல்லாத நபரகள் 
பின்வரும் க்ணககீட்மட கபாரு்தது 
பிரிககபபடுவாரகள்.

  3 இலட்சம் ைககள் இலங்மக 
குடியுரிமைமய கபறுவதாகும்.

  5 இலட்சம் 25 ஆயிரம் ைககள் இந்திய 
குடியுரிமைமய கபறுவாரகள்.

   இவரகளுககு 15 வருடங்கள் கால 
அவகாசம் ககாடுககபபட்டு அதற்குள்ைாக 
இந்தியாவிற்கு வருைாறும் எஞசியுள்ை 
1.50 லட்சம் குடியுரிமை இல்லாத 
நபரகளின் நிமலமய பின்வரும் 
காலங்களில் தீரைானிககலாம் என்றும் 
முடிவு கசயயபபட்டது.

லால் ்கதூர் சாஸதிரிவுன்- சிறிமாநவா ்ணடைாரநாயகக

ராஜீவ்-மஜயவர்த்்ந்ன ஒப்ந்்ம் 
(இந்தியா- இலங்க 1987)

இலங்மக இனபபிரச்சிமனமய 
தீரபபதற்கான இந்திய பிரதைர ராஜீவ்  
காந்தி ைற்றும் இலங்மக பிரதைர  
கஜ. கஜயவர்தததன இமடதயயான தூதரக 
ஒபபந்தம்
  வடககு ைற்றும் கிழககுப பகுதிகமை 

உள்ைடககிய தன்னாட்சி அமைபபு 
(எங்கு தமிழரகள் கசறிவாக 
இருககிறாரகதைா) உருவாககபபடும். 

  இந்திய தைற்பாரமவயாைரகளின் 
முன்னிமலயில் ைாகா்ண சமபகளுககான 
ததரதல் டிசம்பர 31, 1987 ஆம் ஆணடிற்கு 
நட்ததி முடிககபபடும்.

  வடககு ைற்றும் கிழககு ைாகா்ணங்களில் 
அவசர நிமலயானது நீககபபட்டுள்ைது. 

  தமிழ, சிங்கைம், ஆங்கிலம் ஆகியமவ 
இலங்மகயின் அலுவல் கைாழியாக 
இருககும்.

  இலங்மக ராணுவம் ைற்றும் தமிழ 
தபாராளிகளிமடயதய பமகமைமய 
நிறு்ததுவதற்கு இந்திய அமைதி காககும் 
பமடமய ககாணடுவரபபட்டது.

இவ்ஒபபந்தம் இலங்மகயில் 
கடுமையாக எதிரககபபட்டது. ககாழும்பு 
விைான நிமலய்ததில் அணி வகுபபு 
ைரியாமதயின் தபாது ராஜீவ் காந்திமய 
தாககவும் முயற்சிநடந்தது.

 ராஜீவ் காந்திவுடைன்-மஜயவர்த்்ந்ன

இலங்க ்மிழர்களுககா்ன இந்திய 
மறுவாழ்வு திட்டைஙகள்

வடககு ைற்றும் கிழககு ைாகா்ணங்களில் 
வாழககூடிய தமிழ ைககளுககு 50,000 வீடுகள் 
கட்டி்த தருவதாக பிரதைர ைன்தைாகன் சிங், 
இலங்மக குடியரசு்ததமலவர ராஜபகதசவுககு 
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2010இல் உறுதி அளி்ததிருந்தார. 47,000 
வீடுகள் 2018-ல் கட்டி முடிககபபட்டு விட்டன. 
இதற்கான கசலவு கிட்டதட்ட 350 மில்லியன் 
அகைரிககா டாலரகள். இது இந்தியாவின் 
ைானியங்களிதலதய அதிகபட்சைாகும். இந்திய 
பிரதைர தைற்கு இலங்மகயில் தமலைன்னார 
நகர்ததிற்கு புதிய ரயில் பாமதயில் பயணிகள் 
ரயிமல ககாடியமச்தது கதாடககி மவ்ததார. 
தமலைன்னாரில் கதாடங்கிய இந்த புது ரயில் 
பணியானது, உள்நாட்டு தபார முடிவமடந்த 
பின் வடைாகா்ண்ததிள் வைரச்சிககான 
பணியாக கதாடங்கியது. இது இந்தியாவின் 
எல்மலககருதக அமைந்துள்ை ஒரு 
நகரைாகும். இந்திய பிரதைர தைாடியும், 
இலங்மக அதிபர மை்ததிரிபால சிறிதசனாவும் 
தமலைன்னாரில் ஒரு புதிய ரயில் நிமலய்தமத 
1650 மபயர (Pier) அமைகக அடிககல் 
நாட்டியுள்ைனர.

கமடசியாக கட்டபபட்ட 63 கிதலா மீட்டர 
ரயில் தடங்கள், ஏற்கனதவ கதாடங்கபபட்ட 265 
கிதலாமீட்டர தூரமுள்ை பிர்ததிதயகைான 
வடைாகா்ண ரயில்தவ திட்டைாகும். இது 
இந்திய அரசாங்க்ததின் கீழ வரும்  
கம்கபனியான IRCON-ன் உதவியால் 
உருவாககபபட்டது.

இந்திய பூரவீக தமிழரகளின் 
பிரச்சமனககு தீரவுகள் கா்ண லால்  
பகதூர சாஸதிரியின் கால்ததிதலதய இரு  
நாடுகளும் முயற்சி எடு்ததன.

இந்திய அரசாங்கம் இலங்மகயிலுள்ை 
இந்திய வம்சாவளியினருககு இரணடில் 
மூன்று பங்கு குடியுரிமை வழங்குவதாக 
ஒ்ததுகககாணடது. ஆனால் தமிழரகளுககும், 
சிங்கைரகளுககுைான இனப தபாரின் 
விமைவாக தமிழக்ததில் அகதிகளின் வரவு 
பிரச்சமனமய தீவிரபபடு்ததியது. 
எதிர்கால ஒத்து்ழபபு

  கச்ச்ததீமவ காலவரம்பற்ற கு்ததமகககு 
‘எடு்ததுகககாள்ளும் வமகயில் 
உடன்படிகமக ஏற்படு்தத இந்தியா 
முமனயலாம்.

  உரிைம் கபற்ற இந்த மீனவரகள் குறிபபிட்ட 
வமரயமறககுட்பட்ட இபபகுதியில் மீன் 

பிடிகக அனுைதிககலாம். அதுதபாலதவ 
இலங்மக மீனவரகளுககும் இச்சலுமகமய 
ஏற்படு்ததிக ககாடுககலாம்.

  இந்திய அரசாங்கம் மீன்பிடி்த கதாழிமல 
நிறுவனபபடு்தத முயற்சி கசயயலாம். 
இதன்மூலம் வாழவாதார்ததிற்கு 
ைாற்றுவழிகள் கபருகும்.

  இந்திய அரசாங்கம் விரிவான திட்ட்தமத 
தைற்ககாணடு இந்திய மீனவரகள் பாக 
வமைகுடாவில் மீன் பிடி்ததமல 
ஒழுங்குபடு்ததுவதற்கு முயற்சி 
கசயயலாம். 

தைற்கூறிய அமன்ததும் பிரச்சமனகளும் 
சரிவர தீரவுகள் காணும் பட்ச்ததில் 
இந்தியாவும் இலங்மகயும் கதற்காசியாவில் 
தமலயாய முடிகவடுககும் தன்மைமய 
கபறுவதற்கு வாயபபு அதிகம் உணடு.

10.6 இந்திய-நந்ா்ள உ்றவுகள்

இந்தியா, தநபாைம் 
ஒன்றுகககான்று புவியியல் 
ரீதியாக அருதக 
அமைந்துள்ைன. தநபாைம் 
தாழவான நிலபபகுதியில் 
கபரும்பாலும் கங்மக 
சைகவளியின் பாமதயில் அமைந்து, 
இைய்ததின் அடிவார்ததில் சீனாவிற்கும், 
ஆசியாவிற்கும் இமடதய உள்ைது. இவ்விரு 
நாடுகளும் கிழகதக 1,850 கிதலா மீட்டர 
எல்மலமய பகிரந்தும், கதற்கு ைற்றும் தைற்கு 
பகுதிகளில் உள்ை சிககிம், தைற்கு வங்காைம், 
பீகார, உ்ததிரபபிரததசம், உ்ததரகாணட் 
தபான்ற ஐந்து இந்திய ைாநிலங்கைால் 
சூழபபட்டுள்ைன. முன்னதாக தநபாைம் ஒரு 
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லால் ்கதூர் 
சாஸதிரி

இந்திரா 
காந்தி

ராஜீவ் 
காந்தி

சந்திரநசகர்வி.பி.சிங

தநரு இறந்த பிறகு, இந்தியாவின் 
உறவுகள் ஒதர ைாதிரியானநிமல தபாகமக 
கமடபபிடி்ததது. அடு்ததடு்தது பதவிதயற்ற, 
சாஸதிரி, இந்திராகாந்தி, ராஜீவ்காந்தி,  
வி.பி. சிங் ைற்றும் சந்திரதசகர  
முன்பு வழககைாயிருந்த ககாள்மகமயதய 
பின்பற்றினர. இரு நாட்டின் தமலவரகளும் 
பல்தவறு சந்திபபுகமை முமறதய நட்ததினர. 

தநபாள ெக்கள் புரட்சி 2008

1990-களில் இந்தியா “இரு தூண 
ககாள்மகமய” பின்பற்றியது. பலகட்சி 
முமறமை தநபாை்ததில் ததான்றியதால் 
இந்நிமலமய இந்தியா ததரந்கதடு்ததது. இரு 
தூண ககாள்மகயாக அரசியல் சாசனச் 
சட்ட்ததில் ைன்னராட்சியும், பலகட்சி 
ைககைாட்சிமுமறயும் அமைய இந்தியா 
விருபபம் கதரிவி்ததது. ஆனால் புதிய 
பு்ததாயிர்ததில் இகககாள்மக கதாடரபான 
நடவடிகமககளின் ைாற்றம் ஏற்பட்டது. 
ஏகனனில் ைன்னராட்சியில் ைாற்றமும், ைாதவா 
கிைரச்சியாைரகளின் கசயலும் தவகமும் 
தநபாை்தமதப புரட்டி தபாட்டது.

இந்தியா-நந்ா்ள உ்றவுகளுககி்டைநய 
்றந்ா்்ய பிரசசி்்னகள்

சூழல்

  வாணிபம் ைற்றும் தபாககுவர்தது 
கதாடரபான உடன்படிகமகமய 
தநபாைமும் சீனாவும் கசயது 
ககாணடுள்ைது.

இந்து கபரும்பான்மையான நாடாக 
விைங்கியது. ஆனாலும் எட்டில் ஒரு பங்கு 
ைககள் கபை்தத ககாள்மகயில் நம்பிகமக 
உமடயவரகள் குமறந்த எணணிகமகயில் 
இஸலாமியரகள் ைற்றும் கிறிஸதவரகள் 
வாழந்து வருகிறாரகள்.

தநபாை்ததிமன இமறயாணமை கபற்ற 
நாடாக தநரு ஏற்றுகககாணடாலும், அதத 
சைய்ததில் இந்தியாவின் பாதுகாபபிற்கு ஒரு 
தனிச்சிறபபுமடய பகுதியாகதவ அது 
விைங்குகிறது. சீனா திகப்தமத தன்பிடிககுள் 
1951இல் ககாணடுவந்ததபாது தநபாை்ததின் 
முககிய்ததுவ்தமத இந்தியா உ்ணரலாயிற்று. 
தநபாை்ததின் மூலம் அச்சுறு்ததல் 
என்பமதவிட, தநபாை்ததிற்கு அச்சுறு்ததல் 
என்பது இந்தியாவிற்கும் கபரும் இழபபு 
ஏற்படு்ததும் என்பதிமன உ்ணர்ததியது. இதன் 
கதாடரச்சியாக இந்தியா தநபாை்ததுடன் 
அமைதி ைற்றும் நட்புறவு உடன்படிகமகமய 
ஜூமல 31, 1950இல் தைற்ககாணடது.

தநபாை்ததுடன் உறவுகளுககு 
இந்தியாவின் பாதுகாபபு காரணி என்பதுடன் 
ஏமனய ைற்ற காரணிகளும் அடிபபமடயாக 
உள்ைன. தைற்கூறிய ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிட்ட அதத நாளில் வர்ததக வாணிப 
உடன்படிகமகயிலும் மககயழு்ததிட்டது.  
இந்த ஒபபந்தம் இரு நாடுகளுககிமடதய 
வலிமையான கபாருைாதார உறவுகமை 
தைம்படு்ததியது. 

அரசியல் உ்றவுகள் 

இந்தியாவுடனான தநபாை்ததின் 
உறவுகள், அரசருககும் வம்சாவழி  
பிரதைர குடும்ப்ததிற்கும் இமடதயயான 
தபாராட்ட்தமத அடிபபமடயாகக ககாணதட 
இருந்து வந்தது. 1950இல் தநபாை்தததாடு 
ஒபபுதல் தைற்ககாணட இந்தியா, 
ைககைாட்சிககு ைாறவும், உரிமைகமை 
ைககளுககு அளிககுைாறும் தவணடிக 
ககாணடது. ஆனால் அதற்கு சிறிதைவும் 
ரா்ணா குடும்ப்ததினர கசவிசாயககாைல் 
இருந்ததால் இந்திய அரசு தநரடியாக 
பிரச்சமனயில் கவனம் கசலு்ததியது.
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  பிம்ஸகடக பயிற்சிமய (MILEX 2018) 
இந்தியா நட்ததுகின்றதபாது தநபாைம் 
அதில் கலந்து ககாள்ைவில்மல.

நட்பு்றவின் பின்்னணி

  இரு நாடுகளும் பிர்ததிதயகைான  
நட்புறமவக ககாணடுள்ைது. இதன் பகிரவு  
கபாதுவான கலாச்சார்தமதயும், இைய்ததிற்கு 
கதற்தகயுள்ை பகுதியிலுள்ை இரு 
நாடுகளுககும் கநருககைான பணபாட்டு 
உறவுகள் உள்ைன. திருை்ணம், 
கதான்மையான சையம், கைாழி, இனம் 
ஆகியவற்றால் இரு நாடுகளுககும் 
கநருககைான பணபாட்டு உறவுகள் உள்ைன

  இரு நாடுகளின் ைககளுககிமடதயயான 
உறவுகளும், மிக கநருககைாகவும், 
பன்முக்ததன்மை ககாணடதாகவும் 
இருககிறது.

  இந்தியக குடியரசு, தநபாைம் அமைதி 
ைற்றும் நட்புககான 1950 இந்திய-தநபாை 
ஒபபந்த்ததுடன் முமறயான உறமவ்த 
கதாடங்கின. இந்த ஒபபந்தம் இந்திய-
தநபாை்ததுடனான தற்தபாமதய உறவின் 
மைல்கல்லாகும்.

நந்ா்ள உ்றவுகளின் முககியத்துவம்

  இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடதய 
“இமடச்சுவராக” தநபாைம் கசயல்படுகிறது.

  தைலும், நிலம் சூழந்த நாடாக தநபாைம் 
அமைந்திருபபதால் கவளிநாடுகளுடன் 
இம்ணபபு கபற இந்தியாமவ சாரந்து 
இருபபது அவசியைாகிறது.

இரு கபரும் கபாருைாதார 
வல்லரசுகைான இந்திய-சீனாவிற்கு கதற்தக 
இைய ைமலபபகுதியின் இமடயில் 
அமைந்துள்ை தநபாைம் இரணடு 
நாடுகளுடனான தனி முககிய்ததுவைான 
வரலாற்று நட்பு உறவுகமை ககாணடுள்ைது.

பிரதைர தைாடி அவரகள் “5டி” (5T) 
சூ்ததிர்தமதக ககாணடு வந்துள்ைார. 
இந்திய-தநபாை உறவுகள் “பாரம்பரியம், 
வாணிபம், சுற்றுலா, கதாழில்நுட்பம் 
ைற்றும் தபாககுவர்தது” தபான்றமவகைால் 
நிர்ணயிககபபடும் என்று தனது தை 2018 
பய்ண்ததின்தபாது கூறியுள்ைார.

அரசியல் உ்றவுகள்
  வரலாற்று ரீதியான உறவு முமறமய 

தநபாைமும், இந்தியாவும் ககாணடுள்ைது.
  1950-களிலிருந்து அமைதி ைற்றும் நட்புறவு 

கதாடரபான உறவுமுமற இரு 
நாடுகளுககும் உணடு.

  தைற்கூறிய ஒ்ததுமழபபு ஒபபந்தம் இரு 
நாடுகளுககிமடதய இன்றுவமர நட்புறவு 
வலுபகபற கருவியாக உள்ைது.

  இந்தியா எபதபாதும் கதற்காசியாமவ 
அதன் கசல்வாககு கசலு்ததும் ஒரு 
பகுதியாக கருதுகிறது.

1950இல் தைற்ககாள்ைபபட்ட அமைதி 
ைற்றும் நட்புறவு உடன்படிகமகயானது தநபாை 
அரசாங்க்ததிற்கும், இந்திய அரசாங்க்ததிற்கும் 
உலக்ததின் ஒற்றுமைமய அடிபபமடயாக 
மவ்தது அணமட நாடுகளுடன் உறவுமுமறமய 
வலிமைபபடு்ததும் தநாகக முமடயதாகும். 
இந்த உடன்படிகமக 1950ஆம் ஆணடு ஜூமல 
31இல் தநபாை பிரதைர ஷம்ஷர  
ஜாங் பகதூர ரா்ணா, இந்திய  
தூதுவர ச்ததரஷவர நாராயா்ணசிங் 
முன்னிமலயில் மககயழு்ததிடபபட்டது. இந்த 
உடன்படிகமகயின்படி இருநாட்டு ைககளும் 
தங்குதமடயின்றி சுதந்திரைாக இரு 
நாடுகளுககும் கசல்வதற்கும், கபாருள்கள் 
ஏற்றுைதி-இறககுைதி கசயவதற்கும், 
கவளியுறவு்ததுமற விஷயங்களிலும், பாதுகாபபு 
துமறயில் பரிைாற்றங்கள் ஏற்பட ஏதுவான 
சூழல் ஏற்படு்ததபபட்டது.

இந்திய-நந்ா்ள அ்மதி மறறும் 
நட்பு்றவுககா்ன உடைன்்டிக்க-1950
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கலாசசார உ்றவுகள்
  இரு நாடுகளும் ஒதர வமகயான 

கலாச்சார்தமதப பின்பற்றுகின்றன. 
தைலும் இரு நாட்டு ைககளுககும் 
ைககளுககிமடதயயான உள்ை 
உறவுமுமறகளுககு வரலாற்றில் 
தனிச்சிறபபு கபற்றதாக அமைந்துள்ைது.

  இருநாட்டு ைககளும் பரஸபரம், ைத 
ரீதியான யா்ததிமரகளுககு அடு்தத 
நாட்டுககு கசல்வது வழககைாகியுள்ைது. 
பசுபதி ைற்றும் ஜனகபூர ஆகிய பிரசி்ததி 
கபற்ற கலாச்சார இடங்கள் தநபாை்ததிலும், 
வார்ணாசி ைற்றும் நான்கு புனித 
ஸதலங்கள் இந்தியாவிலும் ைககள் 
கசன்று வர ஏதுவாய உள்ைது.

  பு்தத புனித ஸதலங்கைான லும்பினி 
தநபாை்ததிலும், குஷி நகர, கயா, சாரநா்த 
இந்தியாவிலும் ைககமை ஈரககிறது.

  குறிபபிட்டு கூறும் வமகயில், 
இந்தியாவிற்கும் தநபாை்ததிற்குைான 
உறவுகள் உ்ணவு ைற்றும் குடும்பம் 
ரீதியாக அமைந்து சிறபபி்தது 
கா்ணபபடுகிறது. 

நன்றி: தி இந்து த்கலிச்சித்திரம்

ைன்னர ஞாதனந்திரா, நிலபபிரபு்ததுவ 
ஏததச்சதிகாரம் ைற்றும் முடியாட்சி முமறயில் 
இருந்து ைககைாட்சி குடியரசாக 
ைாறிச்கசல்வமத ஏன் ஏற்க ைறு்ததார 
என்பதற்கு இரணடு கார்ணங்கமை்த தருக.

மசயல்்ாடு 

ஒத்து்ழபபுககா்ன ்குதிகள்

1. ம்ாரு்ளா்ார மறறும் வாணி்ம்
  தநபாை்ததின் மிகபகபரிய வாணிப 

பங்குதாராக இந்தியா கசயல்படுகிறது. 

அந்நிய முதலீட்டிலும், தநபாை்ததுடனான 
வாணிபம், தபாககுவர்தது வசதிகளிலும் 
இந்தியா முன்னிமல வகிககிறது.

2. நந்ா்ளத்தில் இந்திய மு்லீடு
  40 சதவீதம் கவளிநாட்டு முதலீடானது 

இந்தியாவிலிருந்து முதன்மையான 
முதலீட்டாைரகள் மூலம் தநபாை்ததிற்கு 
கசல்கிறது.

3.  நீர் வ்ளஙகள் மறறும் ஆற்றல் து்்றகளின் 
ஒத்து்ழபபு

  2008இல் இந்தியாவிற்கும் தநபாை்ததிற்கு 
இருதரபபு ஒபபந்தைானது நீரவைம் 
ைற்றும் நீரமின் நிமலயம் கதாடரபாக 
மூன்று அடுககு கசயல்வழி முமற 
உருவாககபபட்டது.

  அதிதவகைாக பாயகின்ற பல ஆறுகள் 
தநபாை்ததில் இருபபதால் நீர மின் 
நிமலயம் மூலைாக மின் ஆற்றல் தயாரிகக 
எளிதாகிறது. 80,000 கைகாவாட் உற்ப்ததி 
திறனிலிருந்து தநபாைம் 700 கைகாவாட் 
ைட்டுதை உற்ப்ததி கசயகிறது.

  சமீப்ததில் அருண III என்ற 900 கைகாவாட் 
மின் ஆற்றல் தயாரிககககூடிய நீர மின் 
நிமலயம் நிறுவபபட்டது.

  2014இல் இந்தியாவிற்கும், தநபாை்ததிற்கும் 
மின்னாற்றல், வாணிபம் எல்மல கடந்த 
இமடகவளி இம்ணபபு ைற்றும் கட்டடம் 
இம்ணபபு கதாடரபாக ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிடபபட்டது.

  நீணட கால ஒருங்கிம்ணந்த 
கதாழில்நுட்ப்ததிட்டம் 2035 இல் 
உருவாககுவதற்கு உணடான இம்ண 
கதாழில்நுட்பககுழு நிறுவபபட்டது.

4. ்றகாபபு ஒத்து்ழபபு

  இந்திய இராணுவ்ததில் கூரககா பமடயில் 
ஆள் எடுபபு கபருவாரியான தநபாை 
ைமலவாழ ைாவட்டங்களிலிருந்து 
நட்ததபபடுகிறது.

  1950-லிருந்து இந்தியாவும், தநபாைமுடன் 
தங்கைது தமரபபமட தைபதிகளுககு 
கஜனரல் பதவிமய ைரியாமத நிமி்ததைாக 
வழங்குகிறது. 
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  இருதரபபு பாதுகாபபு ஒ்ததுமழபபின் 
அடிபபமடயில், தநபாை ராணுவ்தமத 
நவீனைாககவும், பயிற்சிகள் தரவும், புதிய 
கருவிகள் அளிபபதுைான நடவடிகமககள் 
தைற்ககாள்ைபபடுகின்றன.

  இந்திய ராணுவ பயிற்சி மையங்களில் 
ஒவ்கவாரு வருடமும் 250 தநபாை 
ராணுவ்ததினர பயிற்சி கபறுவதற்கு 
ஏதுவாக இடங்கள் ஒதுககபபடுகின்றன.

  2019 இல் இந்தியாவும் தநபாைமும் சூரிய 
கிரண XIII என்றமழககபபடும் கூட்டு 
ராணுவ பயிற்சிமய, தை 30-லிருந்து ஜூன் 
12 வமரயில் உ்ததராகணடில் நட்ததியது.

5. உள்கட்டை்மபபு மறறும் இ்ணபபு

  சமீப்ததில் ரக்ால் கா்தைணடு ரயில் 
பாமத அமைபபதற்கு புரிதல் உடன்படிகமக 
மககயழு்ததிடபபட்டது. தகவல் பரிைாற்ற, 
ததசிய கநடுஞசாமல திட்டமும் 
தைற்ககாள்ைபபட்டது.

  இவ்விரு நாடுகளும் உள்நாட்டு நீரவழி 
தபாககுவர்தமத உருவாககுவதற்கும் 
நடவடிகமககமை தைற்ககாணடுள்ைன.

6.  இரு நாட்டு மககளுககி்டைநயயா்ன 
ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளின் அரசாங்கங்களும், மூன்று 
சதகாதர நகரங்கள் ஒபபந்த்ததில் 
மககயழு்ததிட்டன. கா்தைணடு- 
வார்ணாசி-லும்பினி-பு்ததகயா ைற்றும் 
ஜனகபூர, அதயா்ததியா ஆகிய நகரங்கமை 
மையபபடு்ததி உருவாககிய ஒபபந்தைாகும்.

  ஜனகபூருககும் அதயா்தயாவிற்கும் 
தநரடியாகப தபருந்துகள் 
இயககபபடுகின்றன. இமவ இராைாய்ண 
வட்டம் வழியாக இயககபபடும் சுததஷ் 
தரிசன திட்ட்தமத அறிவி்ததது.

  தநபாைமும் இந்தியாவும் இந்து ைற்றும் 
பு்தத பாரம்பரிய்தமத பகிரந்து 
ககாள்கின்றன. லும்பினி, பு்ததரின் பிறந்த 
இடம் தநபாை்ததிலும், அவர ஞானம்கபற்ற 
பு்ததகயா இந்தியாவில் உள்ைது. 
இதததபால் இரு நாடுகளிலும் இந்து புனித 
யா்ததிமர இடங்கள் பரவி உள்ைன.

சவால்கள்

1.  எல்்லப பிரசச்்னகள்

  இருபிரதான பிரச்சமனகள் சுஸதா ைற்றும் 
கலாபானி (இந்தியா-சீனா-தநபாைம்-
முச்சந்திபபு) ஆகும்.

  இரு நாடுகளுககிமடதயயான தபச்சு 
வார்தமதகள் கசயலாைரகளிமடதய 
முடிவு கசயயபபட்ட நிமலயில், ஒதர ஒரு 
தபச்சுவாரமத ைட்டும் 2015இல் 
நட்ததபகபற்றது.

 2. உள்நாட்டு ்ாதுகாபபு

  தநபாை்ததிற்கும், இந்தியாவிற்கும் 
இமடயில் திறந்தகவளி எல்மல 
அமைந்துள்ைதால் சட்டபூரவைற்ற 
இடம்கபயரதலும் ஆள்கட்ததலும் 
எளிதான வமகயில் அரங்தகற்கிறது.

  இந்த எல்மலயானது ைாதவாஸடுகள், 
தீவிரவாதம் ைற்றும் தபாமதபகபாருள் 
கட்ததல்காரரகளுககு மிகச் சுலபைாக 
உள்ைது.

3. வாணி்ம்

  தநபாை்ததில் வாணிபம் அதிகைாக 
இறககுைதி கசயவதாலும் குமறவான 
ஏற்றுைதியாலும் சமீபகால்ததில் 
பற்றாககுமறயாதவ நீடிககிறது.

  இந்தியா–தநபாைம் வாணிப்ததில் 
அதிகைவில் இந்தியாவிற்கு இலாபம் 
அளிககின்ற நிமல தற்தபாது உள்ைது.

4.  அ்மதி மறறும் நட்பு்றவுககா்ன ஒப்ந்்ம்

  1950இல் மககயழு்ததிடபபட்ட இந்திய-
தநபாை ஒபபந்தம் தநபாை  
அரசியல் வி்ததகரகைால் சைைற்றதாக 
விைரசிககபபட்டது .

  இந்த ஒபபந்த்ததின்படி, தநபாைம் எந்த 
ஒரு இராணுவம் கதாடரபான கபாருள்கள் 
வாங்கும்தபாது இந்தியாவில் ஒபபுதமலக 
தகட்க தவணடும் என்ற விதி அமைபபு 
உள்ைது. தநபாைம் இவ்விதிமய ைாற்ற 
விருபபம் கதரிவி்ததது.
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  தநபாை-இந்திய பிரபலைானவரகள் 
குழுைம் இரு நாடுகளுககிமடதயயான 
அமன்தது உடன்படிகமககமையும் 
ைறுஆயவு கசயது ஒரு விரிவான 
அறிகமகமய அளிகக உள்ைது. 
இவ்வறிகமக இரு நாடுகளுககிமடதயயான 
உறவுகமை சீரமைபபது பற்றியது ஆகும்.

5)  சீ்னா-நந்ா்ள மநருககம் அதிகரித்்ல் 

  தநபாைம் இந்தியாவுடன் நட்புறமவ 
ஈடுகட்டுவதற்கு சீனாவுடனான தநபாை 
உறவுகள், இந்தியாவின் பாதுகாபபிற்கு 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது.

  சீன்த தரபபில், திகப்ததின் பகக்ததிலிருந்து 
தநபாை்ததிற்கு அதிக எணணிகமககளில் 
கநடுஞசாமலகள் கட்டபபட்டு வருகிறது. 
தநபாை்ததின் அமன்தது கிழககு தைற்கு 
கநடுஞசாமல வழியின் கீழ 
கட்டபபட்டுள்ைது.

  கவகு விமரவில் சீன அரசாங்கம் 
திகப்ததிலிருந்த கா்தைாணடிற்கு ரயில் 
தபாககுவர்தமத கதாடரவதற்கு தயார 
கசயதுககாணடிருககிறது.

  தைலும் “ஒரு பாமத ஒரு சாமல 
முன்கனடுபபில்” தநபாைம் தன்மன 
இம்ண்ததுக ககாணடுள்ைது.

  தநபாை குழுைங்தைாடு சீனா, இந்திய 
விற்பமனயாைரகமை சீர ககடுககும் 
தபாட்டி ைனபபான்மைதயாடு பணி கசயது 
வருவது. இந்தியாவிற்கு கபரும் 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது.

இடைமாறறு மறறும் ந்ாககுவரத்து ஒப்ந்்ம்

  தநபாைமும், சீனாவும் இடைாற்று ைற்றும் 
தபாககுவர்தது ஒபபந்த்தமத இறுதி 
கசயதது. இந்த ஒபபந்த்ததின் மூலம் 
தநபாைம், சீனாவின் நான்கு 
துமறமுகங்கமையும் மூன்று உட்பகுதி 
துமறமுகங்கமையும் வாணிப்ததிற்காக 
பயன்படு்ததவும். இதன் மூலம் இந்தியாமவ 
சாரந்திருபபது குமறகிறது.

நிலத்்ால் சூழப்ட்டை (பூட்டைப்ட்டை) 
இமாலய ந்ரரசு, ஒரு மாறறு வர்த்்கப 
்ா்்்யப ம்ற்றது, ஆ்னால் அது 
உ்வுமா?

  சீனா-தநபாைம் கசயதுக ககாணட 
இடைாற்று ைற்றும் தபாககுவர்தது 
ஒபபந்த்ததின்படி தநபாை நாட்டு 
வர்ததகரகள் ரயில், சாமல, துமற 
ைற்றும் கடல் துமறமுகங்கமைப 
பயன்படு்ததிக ககாள்ைமுடியும்.

  தநபாை்ததின் லாரிகள், நீணட சரககு 
லாரிகள் ைற்றும் சிறியப தபாககுவர்ததுக 
கபபல்கள் ஆகியவற்றில் திகப்ததின் 
“சியாகட்தச” பகுதியிலிருந்து 
ககாணடுவர சீனா அனுைதியளிககிறது.

  தநபாைம் சீனாவின் ஆறு தசாதமனச் 
சாவடிகமைப பயன்படு்ததிக 
ககாள்ைமுடியும்.

சா்ல வழித்்்டை

  கதாமலவு ஒரு முககிய சிககலாகும் 
தநபாை்ததிலிருந்து சீன்ததுமறமுகம் 
2000 கி.மீககும் அபபால் உள்ைது.

  சரியான சாமல வசதி ைற்றும் சுங்கம் 
சாரந்த உள்கட்டமைபபு தபான்றமவ 
இல்லாமை தநபாை்ததின் பககம் 
இருககும் மிகப கபரிய சவால் என 
வர்ததகரகள் கூறுகிறாரகள்.

இந்தியா

மகால்கத்்ா 
774 கிமீ

விசாகப்ட்டிணம் 
1,194 கிமீ

ஜான்ஜியாங  
2,755 கிமீ

மஷன்மசன் 
3,064 கிமீ

லியானியுஙகங 
3,379 கிமீ

டியான்ஜின் 
3,379 கிமீசீ்னா

நந்ா்ளம்

அ்ள்வயில் இல்்ல

கி
வ

கத

தை

  இம்ைாதிரியான தமரவழி ைற்றும் 
ரயில்தவ சாமலகளும் தநபாை்ததிற்கும் 
சீனாவிற்குைான உறவுகமை வலிமையாககி 
ககாணடு இந்தியாவுடனான உறவில்  
சீன-இந்திய எல்மலமய சீரழிககின்றன.
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நந்ா்ளத்்் ம்ாறுத்்வ்ரயில் ஏன் 
இந்தியாவிறகு மாற்றாக சீ்னா 
இருககமுடியாது?

  புவி அமைபபில் இந்தியாவின் இடம் சிறபபு 
வாயந்ததாகவும் அருகருதக 
அமைந்துள்ைது. ஆனால் சீனாவின் 
துமறமுக பாமததயா (அல்லது) கரயில் 
பாமததயா தநரடியாக தநபாை்ததிற்கு வர 
இயலாத புவி அமைபபு உள்ைது.

  தநபாைம் உபதயாகபபடு்ததுகிற சீனாவின் 
துமறமுகம் 3000கி.மீ கதாமலவில் 
உள்ைது. ஆனால் இந்தியாவின் 
ககால்க்ததா ைற்றும் விசாகபபட்டினம் 
துமறமுகங்கள் கவகு அருகருதக 
அமைந்துள்ைது.

10.7 இந்திய–பூடைான் உ்றவுகள்

இந்தியாவுடன் பூடானின் நட்பு சிறபபு 
வாயந்ததாக கருதபபடுகிறது. முற்றிலுைாக 
நிலம் சூழந்த நாடாக இருபபதால் கபருைைவில் 
அமன்தது கபாருைாதார நடவடிகமககளுககும் 
இந்தியாமவதய சாரந்திருககும் சூழநிமல 
நிலவுகிறது. இந்தியாவும் 
தன்னாலான உதவிகமை 
பூடானுககு கசயவதால், இரு 
நாடுகளும் பரஸபரம் 
நல்லுறவு நட்பு நாடுகைாக 
நட்பு பாராட்டி வருகின்றன.

கிங ஜிகநம வாஙசக மறறும் அவர்  
்ந்்் உஜியன் வாஙசக உடைன்

1968-லிருந்து இந்தியாவுடனான 
பூடானின் நட்பு கவகு தநர்ததியாக வைரந்து 
வருகிறது. திம்புவில் இந்தியாவின் நிரந்த 
பிரதிநிதி பணியைர்ததபபட்ட பிறகு கூடுதலான 
நடவடிகமககள் தைற்ககாள்ைபபட்டு 
வருகின்றன. இதற்கு முன்பாக சிககிமிலிருந்த 
அரசியல் அதிகாரியின் மூலம் இந்திய 
உறவுகள் தைம்படு்ததபபட்டது .

இந்தியாவின் அணுகுமுமறயால், 
1965இல் பூடான் ககாழும்பு திட்ட்ததிலும் 
1969இல் உலக தபால் பணி  
குழுவிலும் தசரந்தது. இறுதியாக பூடான் 
உறுபபினராவதற்கு 1971இல் இந்தியா 
சிபாரிசு கசயதது. அணிதசரா 
இயகக்ததுடனான பூடானின் உறவுகளுககும் 
இந்தியா முயற்சிகள் தைற்ககாணடது.

கால வரி்ச நிகழ்வுகளும்

1.  பு்னக ஷா ஒப்ந்்ம் (1910): பிரிட்டிஷ் 
இந்தியாவின் ைற்கறாரு பாதுகாபபான 
அரசாக பூடான் விைங்கியது. இதன் மூலம் 
உள்சுதந்திர்தமத கபற்று இருந்ததத தவிர 
கவளி சுதந்திர்தமத கபறவில்மல.

2.  நட்பு்றவு மறறும் ஒத்து்ழபபின் 
ஒப்ந்்ம்: இந்தியாவும் பூடானும் அமைதி 
ைற்றும் நட்புறவு உடன்படிகமகமய  
1949,ஆகஸடு 8-இல் டாரஜிலிங்கில் 
மககயழு்ததிட்டன.

பூடைான்-1949ஆம் ஆணடு

உள்நாட்டு 
விவகாரங்களில் 
தமலயிடாைல் இரு்ததல்

உறுபபு 2 – கவளியுறவுக 
ககாள்மக இந்தியாவின் 
வழிகாட்டுதலில் 
தைற்ககாள்ைபபட தவணடும்.

பாதுகாபபு

உறுபபு 6 – இந்தியாவிற்கு 
எதிராகப தபாகாதவமர, 
ஆயுதங்கள் இறககுைதி கசயதுக 
ககாள்ை அல்லது இந்தியாவிற்கு 
ஏற்றுைதி கசயதுக ககாள்ை 
எந்த்த தமடயும் இல்மல.

கவளியுறவு உறவுகள் உறுபபு 2

  இந்த உடன்படிகமகயானது 1910 ஆம் 
ஆணடு ஆங்கிதலதய-பூடானிய 
உடன்படிகமகயின் கதாடரச்சியாக 
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கருதபபடுகிறது. இதன் மூலம் இைலாயப 
பகுதி இந்தியப பாதுகாபபின் 
அடிபபமடயாகக கருதபபடுகிறது. 

  பூடான் அயல்நாட்டு ககாள்மகயில் 
இந்திய-பூடான் உடன்படிகமக ஒரு மைல் 
கல்லாகதவ கசயல்படுகிறது.

மறுசீர்மககப்ட்டை உடைன்்டிக்க (2007)

  பூடான் தவணடிககாணடதன் மூலம் 
இந்தியா தைது நட்புறவு ைற்றும் ஒ்ததுமழபபு 
உடன்படிகமகமய ைறுசீரமை்ததது.

  இம்ைறுசீரமைபபின்படி இந்தியா 
வழிநட்ததும், பங்குதாரரின் நிமலயிலிருபபது 
ைற்றும் கநருங்கிய நட்புறவாகவும், 
சைபங்குதாரராகவும் கசயல்பட வழிவகுபபது.

  தைலும் புதியதாக இராணுவம்  
கதாடரபான கபாருள்கள் இறககுைதி 
கசயவதற்கு இந்தியாவின் அனுைதி 
கபற்தததமவயில்மல.

  கவளிநாடுகளுடனான உறவுகளில் 
சுதந்திரமும் ஆனால் அதத  
சையம் இந்தியாவின் பாதுகாபபுமும் 
அச்சுறு்ததும் வமகயில் கசயல்படாத 
வமகயில் உறவுகமை தைற்ககாள்ளுைாறு 
சீரமைககபபட்டது.

3.  இந்திய-பூடைான் வாணி்ம் மறறும் ் ரிமாற்ற 
ஒப்ந்்ம் (1972)

  பூடான் ஏற்றுைதி கபாருள்கள் எவ்வித 
வரியுமின்றி கவளிநாடுகளுககு கசல்லும் 
வமகயில் ஒபபந்தம் நிமறதவற்றபபட்டது.

  நீர் மின்திட்்ட கூட்டுறவு ஒபபந்ேம் (2006): 
இந்த ஒபபந்த்ததின்படி 2020 ஆம் ஆணடு 
வமர பூடான் 10,000 கைகாவாட் அைவு 
மின்சாரம் உற்ப்ததி கசயவதற்கு இந்தியா 
உதவி புரிவதாகவும், ததமவககும் 
அதிகைான மின்சாரம் இந்தியாவிற்கு 
ஏற்றுைதி கசயயபபடும் என்றும் 
மககயழு்ததிடபபட்டது.

ஒத்து்ழபபிறகா்ன ்குதிகள்

 நீர்மின்திட்டைம் ஒத்து்ழபபு

  இந்தியா பூடானில் மூன்று நீரமின் 
திட்டங்கமை நிறுவியுள்ைது. இமவ 

அமன்ததும் கைா்ததைாக 1416 கைகாவாட் 
மின்சார்தமத உருவாககுகின்றன.

  நீர மின்சாரம் ஏற்றுைதியின் மூலம் 
பூடானிற்கு 40% உள்நாட்டு வருவாயும் 
அதன் மூலம் 25% கைா்தத உள்நாட்டு 
உற்ப்ததி கபருககமும் அமடகிறது. 

  தற்தபாது மூன்று நீர மின்நிமலயங்கள் 
இரு அரசாங்கங்களுககிமடதய 
திட்டமிடபபட்டு கட்டுைான பணியில் 
உள்ைது.

்ாதுகாபபு ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளும் கிைரச்சிககாரரகளுககு 
எதிராக கூட்டு பயிற்சி இராணுவ 
நடவடிகமகமய நட்ததி உள்ைது.

  2004 இல் நமடகபற்ற இராணுவ பயிற்சி 
குறிபபிட்ததககதாகும். பூடான் இராணுவம் 
உல்ஃபா தீவிரவாத குழுவிற்கு எதிராக 
நட்ததியது.

தூ்ரக ஒத்து்ழபபு

  இரு நாடுகளுககிமடதயயான உயரைட்ட 
அரசாங்க பிரதிநிதிகளின் சந்திபபு 
ஆரம்பககால்ததிலிருந்தத வழககைாக 
இருந்து வந்துள்ைது. 2014ஆம் ஆணடு 
நதரந்திர தைாடி பிரதைரானவுடன் முதல் 
பய்ணைாக பூடான் பய்ணம் அமைந்தது.

  இந்தியா தன்னுமடய தூதரக 
அதிகாரிகமை பூடானுககு அனுபபி தூதரக 
உறவு தைம்படு்தத நடவடிகமககமை 
தைற்ககாணடு வருகிறது.

  கதற்கு ஆசியா ைணடல ஒ்ததுமழபபு 
அமைபபின் உருவாகக்ததில் உறுபபினராக 
பூடான் விைங்குகிறது. தைலும் பிம்ஸகடக, 
உலக வங்கி, ஐ.எம் எஃப, ஜி- 77 தபான்ற 
பன்னாட்டு கழங்களிலும் உறுபபினராக 
பூடான் விைங்குகிறது.

ம்ாரு்ளா்ார ஒத்து்ழபபு

  பூடானின் நா்ணயம் குல்ட்ரம் 
(Ngultrum) இந்திய ரூபாயுடன் 
இம்ணககபபட்டுள்ைது.

  பூடானின் மிகபகபரிய வர்ததக நாடாக 
இந்தியா விைங்குகிறது.
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  2016இல் புதிய வாணிப ஒபபந்தம் 
மககயழு்ததிடபபட்டுள்ைது. இந்த 
ஒபபந்த்ததின் படி இரு நாடுகளுக 
கிமடதயயான கபாருைாதார உறவுகளில் 
குமறந்த அைவு ஆவ்ணங்களுககும் 
மிகுதியான வாணிப நிமலயங்களும் 
அமைபபதற்கு ஏதுவாக நடவடிகமககள் 
தைற்ககாள்ைபபட்டன.

  தைலும் இந்தியா பூடானிற்கு சுங்கவரி 
நீககபபட்ட வர்ததக சலுமக அளி்ததுள்ைது. 
இது இரு நாடுகளும் வர்ததக்தமத 
தைம்படு்தத வசதியளி்ததுள்ைது.

1972இல் பூடானின் நான்காம் 
ைன்னரான ஜிகதை சிங்தக வாங்சுக 
“ஒட்டுகைா்தத ததசிய ைகிழச்சி” என்ற 
கரு்தமத பிரகடனம் கசயதார. 

ஒட்டுமமாத்் ந்சிய மகிழ்சசி

கல்வி மறறும் கலாசசார ஒத்து்ழபபு

  எணணிலடங்கா பூடான் ைா்ணாககரகள் 
இந்தியாவின் பல்கமலககழகங்களில் 
இைநிமலக கல்விமய சுயநிதிமய 
அடிபபமடயாகக ககாணடு பயின்று 
வருகிறாரகள்.

  2003-ல் இந்திய-பூடான் கழகம் 
உருவாககபபட்டு இரு நாடு 
ைககளுககிமடதயயான ஒ்ததுமழபபு 
கலாச்சாரம், கல்வி, ைற்றும் சுற்றுபபுற 
சூழநிமல தபான்றமவகளின் வைரச்சிககாக 
நடவடிகமககள் தைற்ககாள்ைபபடுகிறது.

பிரசச்்னப ்குதிகள்

  2015இல் பங்கைாததஷ், பூடான், இந்தியா 
ைற்றும் தநபாைம் ஆகிய 
நாடுகளுககிமடதயயான தைாட்டார 
வாகன ஒபபந்த்தமத பூடானின் தைலமவ 
சுற்றுபுற காரணிமய மையைாக மவ்தது 
தமட கசயதது.

  சரிசைைற்ற வர்ததக வைரச்சியானது 
இந்தியாவிற்தக ஆதரைாக உள்ைது. 
இந்திய தசமவ ைற்றும் கபாருள்கள்  
வரி, ஏற்றுைதிககுக குமறவாகவும், 

இறககுைதிககு அதிகைாகவும் உள்ைதால், 
பூடானின் வர்ததகக குமறபாடு தைலும் 
சங்கட்தமத சந்திகக தநருகிறது.

  பூடான் தன்னுமடய ஏற்றுைதி வரிமய 
அதிகரிககும் நிமலயில் உள்ைது. உற்ப்ததி 
விமலமய விட வரி குமறவாக இருபபதால் 
பூடான் பாதிபபமடகிறது.

  ததசிய குடியரசு கிைரச்சி கழகங்கைான 
தபாதடாலான்ட் (NDFB), உல்பா (ULFA), 
ைற்றும் சம்ப்தபர விடுதமல அமைபபு 
(KLO) தபான்றமவ எளிதாக நுமழயும்படி 
பூடான் இருபபதால், வடகிழககு பகுதியின் 
பாதுகாபபுககும் அமைதிககும் 
அச்சுறு்ததலாக உள்ைது.

நடைாகலாம் பிரசச்்ன

தடாகலாம் என்பது இந்தியா பூடான் 
ைற்றும் சீனா நாடுகளுககு இமடதயயான  
100 கி.மீ-ககும் குமறவாக உள்ை ஒரு பீடபூமி 
ைற்றும் பள்ை்ததாகமக உள்ைடககியதாகும். 
இபபகுதியாவது திகப்ததின் அம்பி பள்ை்ததாககு 
ைற்றும் பூடானின் உஹா பள்ை்ததாககாலும் 
சிககிைாலும் சூழபபட்டுள்ைது.

மன்பூர் 

பூடைான்

சீ்னா

அம்பி  
பள்ளத்தாக்குஇந்தியா

(சிக்கிம்)
ட�தார்்ச்தா ஸ்ட்ரிக்ட்  

இயற்கை வ்ளம்

ட�தார்்ச்தா ஸ்ட்ரிக்ட்  
இயற்கை வ்ளம்

டகைங�தாக்
ரதாணிப்புல் 

படபதாங 

கைல்ம்மபதாங நிடயதாரதா பள்ளத்தாக்கு
ட்சிய பூஙகைதா நடைாகலாம் 

சிலுகுரி ந்�பதா்்
நதாகைரகைட்�

மகைதாருமரதா  
ட்சிய பூஙகைதா

சிலுகுரி கிரதாந்தி 

அம்பதாரி 
அ்ள்வயில் இல்்ல

வ

ம்
கிநம

கதாடரச்சியான தபச்சுவார்தமதகள் 
சீனா ைற்றும் பூடானிமடதய 
நமடகபற்றிருந்தாலும், தடாகலாம் பிரச்சிமன 
முடிவற்றதாக அமைந்துள்ைது. 2017இல் 
இபபிரச்சிமன வலுபகபற்று சீனாவிற்கும், 
இந்தியாவிற்கும் இமடதய பிரச்சமனகள் 
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ஏற்பட கார்ணைாயிருந்தது. இபபகுதியில் சீனா 
சாமலமய நிறுவ தயார ஆகும்தபாது இந்திய 
இராணுவ்ததினர, பூடானிற்கு ஆதரவாக தமட 
ஏற்படு்ததினர.

தடாகலாம் இந்தியாவின் சிலிகுரி 
பகுதிககு கநருககைாக இருபபதால், 
இந்தியாவிற்கும் வடகிழககு பகுதிககும் 
இமடதய முககியைான அங்கம் வகிககிறது. 
இபபகுதி இரு நாடுகளுககிமடதயயான 
குறுகிய நிலபபரபபாக அமைந்துள்ைது. சமீப 
கால்ததில் அம்பி பள்ைதாககில் சீனா 
கபருைைவில் பமடகமை குவி்தது வருகிறது. 
ஆனால் இராணுவப பமட ரீதியாக 
அனுகூலைற்ற நிமலதய கா்ணபபடுகிறது. 
இந்த பள்ைதாகமகச் சுற்றிலும் இந்தியா 
ைற்றும் பூடான் துருபபுகள் அதிகம் உள்ைன.

நீர் மின்திட்டைப பிரசசி்்னகள்

  பூடான் இந்தியாவிற்கு குமறந்த விமலயில் 
மின்சாரம் அனுபபுகிறது.

  கூட்டு நீர மின் நிமலய திட்டங்களின் 
தைலாணமையில் இந்தியா அதிக பங்கு 
கபற விரும்புவதாக பூடான் நம்புகிறது.

  எல்மல கடந்த வாணிப்ததில் மின்னாற்றல் 
அமைச்சக்ததின்மூலம் நிரவகிககபபட்டு 
இந்தியாமவ ஒதர பங்குதாரராக 
நிர்ணயிககபபட்டுள்ைது. இது நீரமின் 
நிமலய முதலீட்டில் பூடானின் 
சுதந்திர்தமத பாதிககிறது.

  நீர மின் நிமலயங்கள் சுற்றுபுறச் சூழலும் 
இம்ணந்து பாரககபபடுகிறது.

ஒத்து்ழபபிறகா்ன நடைவடிக்ககள்

  இரு நாடுகளுககிமடதயயும் நட்பு ரீதியான 
சந்திபபுகள் அடுககு நிகழவுகைாக 
நமடகபறுகிறது.

  பூடானின் 20 ைாவட்டங்களுககான 
மின்னணு்ததிட்டம் இந்தியாவால் 
தைம்பாடு அமடகிறது.

  தற்தபாமதய பிரதைரால் “B-to-B  
என்று (பார்த–டு–பூடான்) ககாள்மக 
உருவாககபபட்டு இரு 
நாடுகளுககிமடயான உறவுகள் 
வலுபபடு்ததபபடுகிறது.

  இந்திய கவளிநாட்டுக ககாள்மகயில் 
அதிகம் உதவிகமை கபரும் நாடாக பூடான் 
விைங்குகிறது.

  நிரந்தரைாகதவ 1000 வீரரகள் ககாணட 
இந்திய இராணுவ பயிற்சி குழு (IMTRAT) 
தைற்கு பூடானில் கசயல்படுகின்றது. 
இககுழு பூடான் பமடககு பயிற்சி 
அளிககிறது. ஏமனய ைற்ற இந்திய 
பமடககும் ராயல் பூடான் பமடககும் உதவி 
புரிகின்றன.

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு 

  இந்திய-பூடான் உறவுகள் நீருககும் 
பாலுககுைான உறவாகும். இரணமடயும் 
பிரிகக முடியாததாக உறவு 
அமைந்துள்ைது.

  இந்தியா, கிடபபில் தபாடபபட்டிருககும் 
சில நீர மின் நிமலய திட்டங்கமை 
விமரந்து முடி்ததல் தவணடும். தபாதுைான 
நிதியில்லாதது கார்ணைாக கூறபபடுகிறது.

  இந்தியாவிற்கும், பூடானிற்கும் ஒ்ததுமழபபு 
சிறபபாக இருககிறது. ஆனால் இது சீனா 
பல்தவறு எல்மல பிரச்சமனகமை 
ககாடுககின்றது. இந்தியாவுடான 
ஒ்ததுமழபமப பூடான் நன்றாக பயன்படு்ததி 
சீனாவின் தவறான க்ணககீட்டிற்கு தகுந்த 
பதிலடி அளி்ததல் தவணடும்.

  பூடானுடனான வடகிழககு கதாடரமப 
இந்தியா ைணடல கபாருைாதார 
வைரச்சிககு பயன்படு்தத தவணடும்.

  பூடானின் கைா்தத ததசிய ைகிழச்சிமய 
இந்தியா தன்னுமடய கபாருைாதார 
வைரச்சிதயாடு இம்ண்தது ைகிழச்சி 
ைற்றும் நட்பு பகிரதமல 
தைற்ககாள்ைதவணடும்.

10. 8 இந்திய-மியான்மர் உ்றவுகள்
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இந்தியாவிற்கும் மியான்ைருககுைான 
(முன்பு பரைா) உறவுகளின் வரலாறு 2500 
ஆணடுகள் ககாணடதாகும். பரமியரகள் 
பு்ததைத்ததின் கதாடரபுகள் இந்தியாமவயும் 
மியான்ைமரயும் இம்ண்ததுள்ைது என்று 
நம்புகிறாரகள் ஸதவதகான் பதகாடா 
என்கிற புகழகபற்றவர கூற்றின்படி, 
தகாவிலின் இதயப பகுதி பு்ததரின் முடி 
புமதந்த இட்ததில் உள்ைதாகவும். அமவ 
இரணடு பரைா வியாபாரிகளுககு 
அன்பளிபபகாக அளிககபபட்டதாகவும் ஒரு 
நம்பிகமக உள்ைது. இந்த நம்பிகமகயில் 
அதசாகமர பரைாவில் பதகாடா வமக 
கட்டுைான்தமத நிறுவுவதற்கு 
தூணடியதாகவும் பு்தத ைதம் பரவுவதற்கு 
கார்ணைாக இருந்ததாகவும் கூறபபடுகிறது.

அமன்தது பு்தத பரமியரகளும் வாழவில் 
ஒருமுமற இந்தியாவில் அமைந்துள்ை 
பு்ததகயாவில் பிரார்ததமன 
கசயவதற்கு விரும்புகிறாரகள். 
இரு நாடுகளும் சுதந்திரம் 
கபறுவதற்கு கவகு நாள்கள் 
முன்னதாகதவ, அங்கு 
இருககககூடிய மீதசா, நாகா 
குககி, தங்குள், மபட்தட தபான்ற குழுககள் 
குடும்ப ரீதியாகவும், கைாழி, ைத ைற்றும் 
கலாச்சார ரீதியாகவும் உறவு பாராட்டினாரகள். 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்த பிறதக  
இரு நாடுகளுககிமடதய எல்மலகள் 
உருவாககபபட்டு தனி நாடுகைாக உருபகபற்றன.

இ்னககூறுகள்

பரைாவின் பாதுகாபபு 
என்பது இந்தியாவின் 
பாதுகாபபு ஆகும். இதனால் 
இந்தியாவின் முழு 
கவனமும் எல்மலயின் மீது 
இருந்தாக தவணடும். 
பரைாமவ பாதுகாபபமதவிட 
தவறு எந்த ஒரு கசயலும் இந்தியாவிற்கு 
முககியமில்மல என்று கூறுகிறார.

-K. M. பணிக்கர்

அறிமுகம்

இந்தியா, பரைாவுடன் 1600 கி.மீ நில 
எல்மலயும் வங்காை விரிகுடாவில் கடல் 
எல்மலயும் பகிரந்து கா்ணபபடுகிறது. 
இந்தியாவின் நான்கு வடகிழககு 
ைாநிலங்கைான அரு்ணாச்சலப பிரததசம், 
நாகலாந்து, ைணிபபூர ைற்றும் மிதசாரம், 
மியான்ைருடன் எல்மல பகிரவு 
கா்ணபபடுகிறது.

இந்த புவிபபரபபு அமைபபின் 
இம்ணபபானது இந்தியப கபருங்கடலில் 
கபருைைவு இந்தியாவின் முககிய்ததுவ்தமத 
உ்ணர்ததுகிறது. தைலும் இரு நாடுகளும் 
பாரம்பரியம், ைதம், கைாழி ைற்றும் இன 
ரீதியான இம்ணபபுகமையும் கபற்றுள்ைது.

தைலும் ‘ஆசியான்’ அமைபபின் 
உறுபபினராக மியான்ைர இந்தியாவின் 
அருகருதக இருபபதால், கதன் கிழககு 
ஆசியாவில் கபருைைவில் கபாருைாதார 
ஒருமைபபாடு ஏற்படுவதற்கு மியான்ைர உதவி 
கசயயும் என்று இந்தியா நம்புகிறது. 
இதற்காகதவ உருவாககபபட்ட ”கிழககு 
தநாககி ககாள்மக” ைற்றும் ”கிழககு தநாககி 
கசயல்பாடு” தபான்ற திட்டங்கள் 
பயன்படு்ததபபடுகின்றன. மியான்ைரின் 
கபாருைாதார தைம்பாட்டில் இந்தியாவிற்கு 
வர்ததக வாயபபுகள் ஏராைைாகவும் அமை்தது 
கா்ணபபடுகிறது. 

1. இந்தியாவின் கிழககு நநாககிய மகாள்்க

இகககாள்மகயின் மூலம் இந்தியா கதன் 
கிழககு ஆசியாவில் கலாச்சார, கபாருைாதார 
ைற்றும் பாதுகாபபு உறவுகமை 
தைம்படு்ததிகககாள்ைவும் ைணடல சகதியாக 
உருவாகவும், சீனாவிற்கு சிறந்த 
தபாட்டியாைராக முன்தனறவும் இந்தியா 
இராணுவம் சாரந்த நடவடிகமககமை 
தைற்ககாணடுள்ைது.

இரு ததசிய கநடுஞசாமலயும் 
மியான்ைருடன் ஏமனய ைற்ற கதன் கிழககு 
ைணடலங்களுடன் இம்ணவதற்கு ஏதுவாக 
அமைந்துள்ைது.
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2.  இந்தியா-மியான்மர்-்ாயலாந்து  
மநடுஞசா்ல நட்பு்றவு

இந்தியா

மியான்மர்

்ாயலாந்து

சீ்னா

ம்

வ
மம கி

நமாநர-டைாமு

மணடைநல வியட்நதாம்

லதாடவதாஸ் 
்நய்பி்தா 

்ாநகா

யதாஙடகைதான்

மயவாடி-மம சாட் 

அ்ள்வயில் இல்்ல

இந்தியாவும் மியான்ைரும், 3200 கி.மீ 
கதாமலவில் உள்ை நான்கு வழிச்சாமல 
அமைபபதற்கும், இந்தியா-மியான்ைர ைற்றும் 
தாயலாந்மத இம்ணககவும் நடவடிகமககள் 
தைற்ககாணடுள்ைன. இபபாமத திட்டம் மூலம் 
வட கிழககு பகுதிகளின் வழியாக 1600 கி.மீ 
நீை்ததுககு சாமலகள் அமைககபபடும். ஏபரல் 
2021இல் இ்ததிட்டம் முடிவமடயும் என 
எதிரபாரககபபடுகிறது.
3. வடை கிழககு அணுகுமு்்ற

மிநசாரம்

சிட்வி

158 கிமீ
கால்ான் ஆறு

மியான்மர்

மியான்மரின்  
மநடுஞசா்ல  

129 கிமீ

்ஙக்ளாந்ஷ்

வ

ம்
கிநம

வஙகா்ள விரிகுடைா

நமறகு 
வஙகா்ளம்

கடைல்வழி539 கிமீ

இந்ந்ா-மியான்மர் எல்்ல
மஹ்ளரா 

அ்ள்வயில் இல்்ல

மகால்கத்்ா

்ாமலட்வா

காமலட்வா

காலதான் பல்-அடுககு இடைாற்று 
தபாககுவர்தது்த திட்ட்ததின்படி, ககால்க்ததாவின் 
கிழககு துமறமுக்தமதயும், மியான்ைரின் சிட்வி 
துமறமுக்தமதயும் இம்ணககும்படி நடவடிகமக 
தைற்ககாள்ைபபட்டுள்ைது. மியான்ைரின் சிட்வி 
துமறமுக்ததிலிருந்து தலஸதயாவிற்கு ஆறு 
வழியாகவும் பின் தலஸதயாவிலிருந்து 
மிதசார்ததிற்கு தமர வழி தபாககுவர்ததும் 
தைற்ககாள்ைபபட்டது.

இந்தியா-மியான்மர் உ்றவுகளின் ்ல்நவறு 
அம்சஙகள்

்றகாபபு மறறும் ்ாதுகாபபு ஒத்து்ழபபு

1.  பல ஆணடுகைாக இவ்வமக நட்புறவு 
வலிமைபகபற்று வருகிறது. உயர ைட்ட 
அரசாங்க நிரவாக சந்திபபுகள் எல்மல 
ஒ்ததுமழபபு உடன்படிகமககள், பயிற்சி, 
தமரபபமட, விைானம் ைற்றும் கபபற்பமட 
உயரதிகாரிகளுடன் தபச்சுவார்தமதகள் 
தபான்ற நிகழவுகள் குறிபபிட்டு 
விைங்குகின்றன.

2.  தைலும் மியான்ைர தன்னுமடய ைணம்ண 
எககார்ணம் ககாணடும் இந்திய எதிரபபு 
நடவடிகமககளுககு இடம் அளிககாைல் 
இருபபதற்கு உ்ததிரவாதம் அளி்ததுள்ைது.

வர்த்்க ஒத்து்ழபபு

1.  1970-களில் இரு நாடுகளுககிமடதய வர்ததக 
ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடப பட்டுள்ைது. 

2.  மியான்ைரின் ஐந்தாவது கபரிய வர்ததக 
பங்குதாரராக இந்தியா விைங்குகிறது. 

3.  இந்தியாவில் ஏற்றுைதியானது சரககமர 
(424 மில்லியன் டாலர) ைருந்து  
கபாருள்கள் (184 மில்லியன் டாலர) 
தபான்றமவ உள்ைடககியது. தைாதர ைற்றும் 
சாவ்காதர வழியாக எல்மல வர்ததகம் (87.89 
மில்லியன் டாலர)கமை எட்டியது.

4.  மியான்ைரின் முதலீட்டாைரகளில் இந்தியா 
ப்ததாவது இட்ததில் நின்று 740.64  
மில்லியன் அகைரிககா டாலரகமை முதலீடு 
கசயதுள்ைது.

5.  கபருைைவில் முதலீட்டாைரகள் எணக்ணய 
ைற்றும் எரிவாயு துமறகளிதலதய  
தங்கள் முதலீடுகமை அமை்ததுள்ைனர. 
மியான்ைரில் முதலீடு கசயவதற்கு  
இந்திய நிறுவனங்கள் தபாட்டி தபாட்டு 
ககாணடு பல்தவறு ஒபபந்தங்கமை 
மககயழு்ததிட்டுள்ைன.

6.  கவகு சாதார்ண வர்ததக்ததிலிருந்து,  
இரு நாடுகளும் நில எல்மலயில்  
தங்கள் கபாருள்கமை விற்பதற்கும் 
வாங்குவதற்குைான நடவடிகமககளிலும் 
இறங்கியுள்ைன. வங்கி துமறயில்  
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கூட்டுறவு, முதலீட்டிற்கும், வர்ததக்ததிற்கும் 
முககியைானதாக அமைகிறது. யுமனட்கடட் 
இந்திய வங்கி (United Bank of India) 
மியான்ைரின் வங்கிகைான எம்.எப.டி.ஆர 
(MFTR), எம்.ஐ.சி.பி (MICB), எம்.இ.பி (MEB) 
ைற்றும் ஒன்பது தனியார வங்கிகளுடன் இரு 
நாடுகளின் வர்ததக வைரச்சிககாக 
ஒபபந்தம் கசயதுள்ைது.

7.  ஏமனய நாடுகளுடனான ஆற்றல் கதாடரபான 
உறவுகளுககு மியான்ைருடனான கூட்டணி 
முககியைானதாகும். எடு்ததுககாட்டாக 
கபட்தரால் ைற்றும் இயற்மக வாயு 
கதாடரபான துமறகைாகும்.

கலாசசார உ்றவுகள்

இந்தியாவும் மியான்ைரும் கநருங்கிய 
கலாச்சார உறவுகமையும், பு்தத சைய 
பாரம்பரிய்தமதயும் தழுவிய பணபாட்மடயும் 
ககாணடுள்ைன. 
1.  பாகனில் உள்ை ஆனந்தா தகாவிமல 

ைறுசீரமைபபது.
2.  இந்திய அரசாங்க்ததின் அன்பளிபபாக 

அளிககபபட்ட 16அடி நீைமுள்ை பு்தத சிமல 
(சாரநா்த ைாதிரி) யாங்கூனில் உள்ை 
ஷீகவடகதகான் பதகாடவில் நிமல 
நிறு்ததபபட்டது.

4.  “சம்வட்-II” என்ற பல்தவறு நம்பிகமககள், 
பணபாடுகள் பற்றிய தபச்சு வார்தமதமய 
யாங்கூனில் ஆகஸட் 6-7 2017 இல் 
நட்ததியது. 

மியான்ைரின் ைன்னரகள் மிணடான் 
ைற்றும் பாகியதா கட்டிய இரு தகாவில்கமை 
பு்தத கயாவில் சீரமைபபது பற்றிய பரைாவின் 
விருபப்ததிற்கு இமசந்து ககாடு்ததது. இந்த 
தகாவில்களும் அதன் கல்கவட்டுகளும் 
இந்தியாவின் கதால்லியல் ஆராயச்சி 
துமறயின் உதவிதயாடு மீட்கடடுபபது இரு 
நாடுகளின் ககாள்மக்த திட்டைாக 
அறிவிககபபட்டுள்ைது. 
இந்திய புலம்ம்யர்ந்்வர்கள் 

1.  மியான்ைரில், இந்தியரகளின் வருமகயின் 
ஆரம்பம் 19ஆம் நூற்றாணடின் ை்ததியிதல 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பரைாமவ 1852இல் 
ஆணட தபாது கதாடங்கியது.

2.  இரு நகரங்கைான யாங்கூன் ைற்றும் 
ைணடதலயில் இந்திய ைககள் 
குடிமைபபணிகள், வர்ததகம், வாணிபம் 
தபான்ற துமறகளில் வைரச்சியமடந்து 
இருந்தனர.

இரு நாடுகளிககி்டைநயயா்ன மணடைல 
மறறும் து்ண மணடைல ஒத்து்ழபபு
ஆசியான் (ASEAN):

இந்தியாவுடன் எல்மலமய பகிரந்து 
ககாள்ளும் ஒதர ஏசியான் நாடு மியான்ைர 
ஆகும். இந்தியாவிற்கும் ஆசியன் 
அமைபபிற்கும் ஒரு பாலைாகதவ 
கசயல்படுகிறது. 
பிம்ஸமடைக (BIMSTEC):

பிம்ஸகடக அமைபபின் சுதந்திர வர்ததக 
ஒபபந்த்ததில் மியான்ைர 
மககயழு்ததிட்டுள்ைது. ஆற்றல் துமறயில், 
மியான்ைர முன்தனாடியாக திகழகிறது. 
பிம்ஸகடக அமைபபில், மியான்ைர 
கபரும்பாலும் தாயலாந்து ைற்றும் 
இந்தியாவுடன் வர்ததக நடவடிகமககளில் 
ஈடுபடுகிறது. மியான்ைரின் இந்திய ஏற்றுைதி 
கபாருள்கைாக பருபபு வமககள், தசாைம், 
பீன்ஸ ைற்றும் வன உற்ப்ததிகைான ததககு, 
கடின ைர வமககள் தபான்றமவ உள்ைடககம். 
இந்தியாவிலிருந்து மியான்ைர ரசாயன 
கபாருள்கள், ைருந்துகள், மின்சார 
உபகர்ணங்கள் ைற்றும் தபாககுவர்தது 
சாதனங்கள் ஆகியமவ இறககுைதி கசயகிறது. 
மீகாங – கஙகா ஒத்து்ழபபு

மீகாங்-கங்கா ஒ்ததுமழபபு திட்ட்ததில் 
உறுபபினராக, இவ்வமைபபு ஆரம்பி்தத 
2000ஆம் ஆணடு முதல் மியான்ைர 
கசயல்படுகிறது. இவ்வமைபபு, இந்தியாமவ 
ைட்டுைல்லாைல் ஐந்து ஆசியன் நாடுகைான 
கம்தபாடியா, லாதவாஸ, மியான்ைர, 
தாயலாந்து ைற்றும் வியட்நாம் ஆகிய 
நாடுகமை உள்ைடககி சுற்றுலா, கல்வி, 
கலாச்சாரம், தபாககுவர்தது ைற்றும் தகவல் 
பரிைாற்றம் தபான்ற துமறகளில் நல்லுறவு 
ஏற்படு்ததும் கபாருட்டு உணடாககபபட்ட 
அமைபபாகும். இவ்வமைபபின் தமலவர 
பதவியானது ஆங்கில அகர வரிமசயின்படி 
தைற்ககாள்ைபபடுகிறது. 
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சார்க (SAARC)

ஆகஸட் 2008இல் மியான்ைருககு சாரக 
அமைபபு பாரமவயாைர அந்தஸமத அளி்ததது. 
1.  இந்தியாவில் மியான்ைமர “கிழககின் 

நுமழவாயில்” என்று அமழககிதறாம். 
ஆனாலும் இரு நாடுகளின் உறவுகமை 
பாரககிறதபாது கடககககூடிய தூரங்கள் 
நிமறயதவ இருபபதாக கதரிகிறது. நீணட 
நிலம் ைற்றும் கடல்நீர எல்மலகமை 
ககாணடிருபபதால் புவியியல் அமைபமப 
இரு நாடுகளும் பயன்படு்ததிக ககாள்ை 
தவணடும். 

2.  வரலாற்று ரீதியாக, மியான்ைர நாட்டின் 
சமூக-கபாருைாதார கார்ணங்கமை 
நிர்ணயிககூடிய நாடாக இந்தியா 1960 வமர 
இருந்தது. இராணுவ சரவதிகார்ததுவ 
ஆட்சியும், அதன் கபாருைாதார திட்டங்களும் 
இந்தியாவுடனான மியான்ைரின் நட்மப 
சீரககுமலகக துவங்கியது.

3.  அரசியல் ைாற்ற நிகழவுகைால் தற்தபாமதய 
காலககட்டம் இந்தியாவிற்கு மிகச் சிறந்த 
வாயபமப அளி்ததுள்ைதால் 
மியான்ைருடனான உறவுகமை 
புதுபபிபபதற்கு தகுந்த தநரைாகும்.

10.9 இந்திய-மாலத்தீவு உ்றவுகள்

ைால்ததீவு, கிட்ட்ததட்ட 
1192 தீவுகமை 
உள்ைடககியது. இவற்றுள் 
200 தீவுகளில் 4,30,000 ைககள் 
வாழகிறாரகள். 80 தீவுகளில் 
சுற்றுலா பயணிகள் 
தங்குவதற்கு உணடான ஓயவு விடுதிகள் 
கட்டபபட்டுள்ைன. தமலநகரைான ைாதல 
அதிக ைககள் வசிககின்ற நகரைாக உள்ைது. 

கபருவாரியாக சன்னி இஸலாமியரகள் 
வாழும் இந்நாட்டில், ஏமனய ைற்ற ைதங்கள் 
கதாடரபான வழிபாடுகள் வீடுகளிதலதய 
நமடகபறுவது வழககைாக உள்ைது.

ைால்ததீவுகளின் பிரதைர அகைது ஜகி 
1974 இந்தியா வந்ததுதான், அந்நாட்டின் 
முதல் அரசுமுமற பய்ணைாகும்.

நவம்பர 1968இல் ைால்ததீவு விடுதமல 
கபற்றதிலிருந்து இந்தியாவிற்கும், 
அந்நாட்டிற்கும் முமறயான உறவுகள் 
ஆரம்பி்ததன. இந்தியா, ைால்ததீமவ 
அங்கீகரி்தத முதல் நாடாகும். இதன் பிறகு இரு 

நாட்டின் பிரதிநிதிகளும் 
உறவுகள் தைம்பட 
ச ந் தி ப பு க ளு ம் , 
த ப ச் சு வ ா ர ்த ம த க ளு ம் 
நட்ததபபட்டன. அவற்றில் 
ை ா ல ்த தீ வு க ளி ல் 
கபாருைாதார வைரச்சி 

உச்சநிமலமய தநாககி கசன்றது.
இம்ைாதிரியான சுமூக உறவுகள், 

குடியரசு்ததமலவர நஷீ்த பதவி வகி்தத 
கால்ததிலும் வழகக்ததில் இருந்தது. நஷீ்த 
குடியரசு்ததமலவர ஆனவுடன் முதல் 
அரசுமுமற கவளிநாட்டுப பயனைாக 2008இல் 
இந்தியா வந்தார. 2008இல் நமடகபற்ற 
இச்சந்திபபின்தபாது இந்தியா, ைால்ததீவிற்கு 
100 மில்லியன் டாலமர அதனுமடய 
சுற்றுலா்ததுமற வைரச்சிககு கடன் 
அளிபபதாக உ்ததிரவாதம் அளி்ததது. 
இதன்பிறகு இரு நாட்டினரின் அரசு கதாடரபான 
சந்திபபுகள் கதாடரந்த வண்ணம் இருந்தன. 
2012 இல் நஷீ்த அவரகள் பதவியிலிருந்து 
தூககி எறியபபட்டார.

இந்தியா-மாலத்தீவின் ்ாதுகாபபு 
முககியத்துவம்
புவிய்மபபு

ைால்ததீவு லச்ச்ததீவிலிருந்து 700 கி.மீ 
கதாமலவிலும், இந்திய பிரதான 
இட்ததிலிருந்து 1200 கி.மீ கதாமலவிலும் 
அமைந்துள்ைது. தைலும் சீனாவின் இருபபு, 
இந்தியாவிற்கு ைாகபரும் அச்சுறு்ததமல 
விமைவிககிறது.

முகமது நஷீத்
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இந்தியா ம்ருஙகடைல் நமலாதிககம்

ைால்ததீவில் சீனாவின் இருபபால் 
தநரடியாகதவா (அல்லது) ைமறமுகைாகதவா 
இந்திய கபருங்கடலில் தன் கட்டுபபாட்மட 
நிறுவுவதற்கும், கட்டுபபடு்ததவதற்கும் வாயபபு 
அதிகம். தைலும் அரபு நாடுகளிலிருந்து 
வரககூடிய ஆற்றல் பகிரவு, ைால்ததீவு 
வழியாகதவ வருவது வழககைாக உள்ைது.

மணடைல ஏற்றத்்ாழ்வு

இந்திய கபருங்கடல் ைணடல்ததில் 
இந்தியா, ைால்ததீவு, கசஷல்ஸ, ைற்றும் 
கைாரிஷியஸ தபான்ற நாடுகளுடன் இம்ணந்து 
நட்பு பாராட்டுவது சீனாவிற்கு பிரச்சிமனயாக 
உள்ைது. சீன-ைால்ததீவு நல்லுறவானது 
இந்தியாவின் நிமலமய குமறககும் வண்ணம் 
உள்ைது.

ம்ாரு்ளா்ார உ்றவுகள்

மாலத்தீவில் இந்தியர்கள்

கிட்ட்ததட்ட 25,000 இந்திய ைககள் 
ைால்ததீவில் பல்தவறுபட்ட துமறகளில் 
பணிபுரிந்து, கபாருைாதார வைரச்சிககு 
பங்களிககின்றனர. 
நீல ம்ாரு்ளா்ாரம்

கடல் வை்தமத மையைாக ககாணடதாக 
ைால்ததீவின் கபாருைாதாரம் இயங்குகிறது. நீல 
கபாருைாதாரம் என்று அமழககபபடும் 
இவ்வமக நடவடிகமககளின் பாதுகாபபிற்கும், 
நிமலயான அபிவிரு்ததிககும் அடி்ததைைாக 
உள்ைது.

சுறறுலாத்து்்ற

இரு நாடுகளுககிமடதய சுற்றுலா்ததுமற 
சாரந்த உறவுகளும், சந்திபபுகளும் 
நடந்தவண்ணம் உள்ைது. தைலும் 6% இந்திய 
சுற்றுலாப பயணிகளும் ஒவ்கவாரு ஆணடும் 
ைால்ததீவிற்கு பயணிககின்றனர.

1  3  இந்தியப ம்ருஙகடைல் ்குதியில் 
ஒரு இன்றிய்மயா் ம்றகு ஆசியா 
சகதியின் ஒரு வ்லபபின்்னலாக 
இருககும் மாலத்தீவுடைன் இந்தியா 
இராணுவம் மறறும் ்ாதுகாபபு து்்றயில் 
அ்ன் ஒத்து்ழபபு ந்்வயாகி்றது.

5  

8  

9  

2  

4  6  10  

7  மாலத்தீவு ஏன் இந்தியாவிறகும் முககியமா்னது 
என்்்றகா்ன 10 காரணஙகள்

 மாலத் தீவா்னது இந்தியப 
ம்ருஙகடைலில் ராணுவ முககியத்துவம் 
வாயந்் ்குதியில் அ்மந்தும் 1200 
நகாரல் தீவுக்்ளக மகாணடைதும், சீ்னா, 
ஜப்ான், இந்தியா ஆகிய நாடுகளுககு 
்்டையில்லாமல் ஆற்றல் ந்்வ்ய 
அளித்துவரும் கடைல்வழி ்ா்்ககு 
அடுத்தும் அ்மந்துள்்ளது.

 ்த்து ஆணடுகளுககு முன்்ன்ாக 
சீ்னா, ்்னது கடைற்்டை கப்்ல இந்திய 
ம்ருஙகடைலுககு ஏடைன் வ்்ளகுடைாப 
்குதியில் கடைறமகால்்லககு எதிரா்ன 
நடைவடிக்கககு அனுபபி ்வத்்து. 
இந்் நி்லயில்்ான் மாலத்தீவா்னது 
நி்லயா்ன வ்ளர்சசி ம்றறு 
இபம்ாழுது சர்வந்ச புவியரசியலில் 
இ்யமாக வி்ளஙகுகி்றது.

 மாலத்தீவில் சீ்னாவின் 

ம்ரும்ளவிலா்ன ம்ாரு்ளா்ார 

இருப்ா்னது, இந்தியாவிறகு 

ம்ருஙகு்்றயாகும். அந்நாடு, 70% 

்்னது கடைனுககு சீ்னாவிறகு 

கடைன்்ட்டுள்்ளது. இந்தியா்வ 

பின்னுககு ்ள்ளிவிட்டைது. 

்றம்ாழுதுள்்ள அரசியல் 

மநருககடியா்னது இந்தியாவிறகு 

சரியா்ன வாயப்ளித்துள்்ளது.

 ம்ருவாரியா்ன மககள் ம்ா்க 

நஷீத்தின் எம்.டி.பி. (MDP) கட்சி்ய 

ஆ்ரிககி்றார்கள். இககட்சியா்னது 

இந்தியா முன்்னாள் அதி்ர் யாமினுககு 

எதிராக மசயல்்டை விரும்புகி்றது.

 சார்க அ்மபபில், மாலத் தீவும் ஒரு 

உறுபபி்னர் நாடைாகும். இது இப்குதியில் 

இந்தியா ்்ல்ம ்ாஙகுவ்றகு 

மாலத்தீவு அ்றகு மிகவும் 

முககியமாகும். யூரி ்ாககு்லுககு பி்றகு, 

்ாகிஸ்ானின் நடைககும் சார்க உசசி 

மாநாட்்டைப பு்றககணிகக நவணடும் 

என்று இந்தியாவின் அ்ழப்் 

பு்றககணித்து வரும் ஒநர சார்க நாடு 

மாலத் தீநவ ஆகும்.

 யாமின் ஆட்சியின் கீழ், தீவிரவா்ப 
ந்ாககு மிக நவகமாக அதிகரித்்து. 
சிரியாவில் மவளிநாட்டு ்்டைய்னரின் 
ம்ரும் ்குதியி்னர் ஒருவர் மாலத்தீ்வ 
சார்ந்்வர்க்ளாக உள்்ள்னர். இந்தியாவுககு 
நகடு உணடைாககும், ஒரு இஸலாமிய 
தீவிரத்்் ்டுத்து நிறுத்துவதில் 
்வறிபந்ா்ன அண்டை நாடைாக 
இருககி்றது.

 இந்தியாவும்- மாலத்தீவும் இ்ன, 
மமாழி, கலாசசாரம், ம்ம் மறறும் வணிக 
ம்ாடைர்்்க ்கிர்ந்து மகாள்கின்்ற்ன. 
1965 ஆம் ஆணடு மாலத்தீவு சு்ந்திரம் 
அ்டைந்்வுடைன் மு்லில் அஙகீகரித்் 
நாடு இந்தியாவாகும், பி்றகு 1972 ஆம் 
ஆணடு “மாநல”யில் அ்ன் 
தூ்ரகத்்் அ்மத்துக மகாணடைது.

 மாலத்தீவில் 25,000 இந்திய 

நாட்டி்னர் வசிககி்றார்கள் (இது 
இரணடைாவது புலம் ம்யர்ந்் சமுகம் 
ஆகும்) ஒவ்மவாரு ஆணடும் 
மாலத்தீவுகள் ம்றும் சுறறுலாப 
்யணிகளின் எணணிக்கயில் இந்திய 
சுறறுலாப ்யணிகளின் எணணிக்க 
6% ்ஙகி்்னக மகாணடை்ாகும்.

 மாலத்தீவு நட்புணர்வுககு கல்வி, 
மருத்துவ சிகிச்ச ம்ாழுது ந்ாககு 
மறறும் வர்த்்கம் ஆகியவறறிறகு 
விரும்பி வருவ்றகு இந்தியா உகந்் 
நாடைாக இருககி்றது. மவளியு்றவு 
அ்மசசகமா்னது அதிக 
எணணிக்கயிலா்ன மாலத்தீவி்னர் 
இந்தியாவில் கல்வி மறறும் மருத்துவ 
சிகிச்ச நமறமகாள்வ்றகு நீணடை 
காலத்திறகு விசா நீடிப்் நமலும் 
நமலும் நீட்டிகக நவணடியுள்்ளது.

இந்தியப ம்ருஙகடைல்

மாலத் தீவு

இந்தியா

சீ்னா
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சுகா்ாரம்

கபருவாரியான ைால்ததீவு ைககளுககு 
ைரு்ததுவ ரீதியான முதல் அணமட நாடாக 
இந்தியா விைங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்திய 
சுகாதார்த துமற வைரச்சி காணகிறது.

அரசியல் உ்றவுகள்

அரசியல் குழப்ம்

அரசியல் குழபபம் அரசியலில் 
நிமல்ததன்மை இல்லாததால் ைால்ததீவில் 
தீவிரவாதம், ைத அடிபபமடவாதம், கட்ததல் 

காகடைஸ நடைவடிக்ககள் மாலத்தீ்வ இந்தியா காப்ாறறியுள்்ளது

1988இல் 80-200 இலங்மக தமிழ 
தபாராளிகள் (PLOTE) அபதுல்லா லு்ததுபி என்கிற 
கதாழிலதிபரின் சூழச்சியில் ைால்ததீமவ தநாககி 
தாககுதல் நட்ததினர. ைால்ததீவில் ஊடுருவிய 
பிறகு, அவரகள் தமலநகரைான ‘ைாதல’வில் 
ஊடுருவி முககியைான பகுதிகமை ஆககிரமி்ததனர. 

குடியரசு்ததமலவர அபதுல் கயமின் 
ஆட்சிமய கமலபபதற்கு முமனந்தனர. ஆனால் கயும், ைால்ததீவின் ததசியப பாதுகாபபு பணி 
தமலமையிட்ததில் தஞசம் புகுந்தார. கயும் பல நாடுகளுககு அதாவது இந்தியா, பாகிஸதான் 
அகைரிககா, பிரிட்டன், ைதலசியா, இலங்மக பிரச்சிமனமய விைககினார. அகைரிககாாவும், 
பிரிட்டனும், தங்கைால் தநரடியாக நடவடிகமகயில் இறங்க இயலாது என்றும், இந்தியா மூலம் 
தீரவு கிமடகக கபறும் என்றும் நம்பிகமக அளி்ததனர. பிரதைர ராஜிவ் காந்தி மூலைாக இந்தியா 
கவகுதவகைாக தீரவு நடவடிகமகயில் இறங்கியது.

குடியரசு்ததமலவர கயுமின் தவணடுதகாள் கிமட்தத சில ைணி தநரங்களில் இந்திய 
பமடவீரரகள் ைால்ததீவில் இருந்தனர. நவம்பர 3 1988 இல் 15.30 ைணி அைவில் இந்திய பமட 
வீரரகமை ைால்ததீவில் இறககியது. கயூமின் கசயதி கிமட்தத 16 ைணி தநரங்களில் ஆகரா 
தபார விைான நிமலய்ததிலிருந்து இல்யுசன் II 76 தபார விைானம் கிைம்பியது. 2,500கிதலா 
மீட்டர கடந்து இந்தியா விைானபபமடயின் 44-வது ஸதகாட்ரன், முற்றுமகயிடபபட்ட 
ைாதலதமலநகருககு ஒரு கிதலாமீட்டர கதாமலவிலுள்ை ஹல்ஹிதல விைான நிமலய்ததில் 
இறங்கியது. தைலும் தமரயிறககபபட்ட இந்திய விைானப பமடவீரரகள், குடியரசு்ததமலவர 
கயுமை மீட்கடடு்ததனர. தபாராட்டககாரரகள் விரட்டியடிககபபட்டனர.

இலங்மக தமிழ தபாராளிகள் நகரம் முழுவதும் பல முககிய பகுதிகமைக 
மகபபற்றியதபாது, அவரகள் கணகாணிகக ைறந்த ஒரு பகுதி ஹல்ஹிதல விைான நிமலயம். 
இந்த நுமழவாயிமல யாரும் கவனிககாைல், இந்திய விைானப பமடவீரரகள் தமரயிறங்கின. 
விமரவாக விைான நிமலய்ததின் கட்டுபபாட்மட எடு்ததுக ககாணடனர. பின்னர  
கைாணதடாகள் படகுகமைப பயன்படு்ததி தமலநகருககுள் நுமழந்து குடியரசு்ததமலவர 
கயூமை மீட்டு, தபாராளிகமை விரட்டியடி்ததனர.

இந்திய தரபபில் இந்நடவடிகமகயில் எந்தவித இழபபும் இல்லாதது என்பது சிறபபு 
வாயந்ததாக கருதபபடுகிறது. ஆசியாவின் பாதுகாபபில் இந்தியா மிகச்சிறபபாக பங்காற்ற 
முடியும் என்பமத நிரூபி்ததது காகடஸ நடவடிகமக. அகைரிககா அதிபர கரானால்டு ரீகன் 
முதல் பிரிட்டனின் பிரதைர ைாரககரட் தாட்சர வமர உலக சமூகம் அமன்ததும் இந்தியாவின் 
இந்த உறுதியான நடவடிகமகமய பாராட்டினாரகள்.

இந்திய ந்ார் விமா்னம் இல்யுசன் II-76
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ைற்றும் தபாமத கபாருள் பழககம் அதிகைாகதவ 
அச்சுறு்ததுகிறது. ஐ.எஸ.ஐகள் ைற்றும்  
லஷ்கர-இ-கதாயபா தபான்ற தீவிரவாத 
இயககங்களும் ைால்ததீவில் நிமலயூன்றி 
நிற்கின்றன.

சார்க அ்மபபு

சாரக அமைபபானது இந்தியாவிற்கும், 
அணமட நாடுகளுககும் உள்ை உறவுகமை 
வலுமைபபடு்ததுவதாக உள்ைது. ஆனால் சாரக 
நாடுகளில் சீனா ஊடுருவி இருபபதால் 
இந்தியாவின் நிமல சற்று பின்தனாககி உள்ைது 
எனலாம். பாகிஸதானின் தபாககுவர்ததிலும் 
இலங்மகயில் ஹம்பன்ததாட்டா துமறமுகம் 
தபான்றவற்றிலும் சீனாவினால் கட்டுைானம் 
கசயயபபட்டுள்ைது. சீனாவிற்கு அடு்தத 
கவனம் ைால்ததீவில் உள்ைது.

இந்திய-மாலத்தீவு உ்றவுகளில் ்றந்ா்்ய 
வ்ளர்சசி

இரு நாடுகளின் அரசியல் 
நிமலமைமயபகபாறு்தது உறவுகள் பாதிபமப 
சந்திககின்றது. 2013இல் யாமீன் 
குடியரசு்ததமலவர நஷீமத ததாற்கடி்ததார. 
யாமீனின் ஆட்சியில் இந்தியாவுடனான 
உறவுகள் தைாசைமடந்த நிமலயில் சீனாவுடன் 
வலிமையான உறவிமனக ைால்ததீவு 
உணடாககி வருகிறது. இமத பின்வரும் 
நடவடிகமககள் நிரூபிககின்றன.

  இந்தியாவுடனான ‘ஜி.எம்.ஆர’ திட்டம் 
2012இல் ைால்ததீவு ர்தது கசயதது. 
500மில்லியன் டாலர ைதிபபுள்ை இ்ததிட்டம் 
ைால்ததீவு தமலநகரைான “ைாதலககு” 
அருதக பன்னாட்டு விைான நிமலயம் 
அமைபபதற்காக திட்டமிட்டதாகும். 
இ்ததிட்டம் தற்தபாது சீனாவிடம் 
தரபபட்டுள்ைது.

  2015இல் இந்திய பிரதைர ைால்ததீவு 
பய்ண்தமத ர்தது கசயதார. ைால்ததீவில் 
நிலவிய எதிரைமறயான அரசியல் 
சூழச்சிதய கார்ணைாக காட்டபபட்டது.

  2017இல் சீனாவிற்கும், ைால்ததீவிற்கும் 
சுதந்திர வர்ததக ஒபபந்தம் 

மககயழு்ததிடபபட்டது. பாகிஸதானிற்கு 
அடு்தததாக சீனாவுடன் ைால்ததீவு 
இந்நடவடிகமககளில் ஈடுபட்டுள்ைது. 
ஆனால் இந்தியாவுடன் இம்ைாதிரியான 
ஒபபந்தம் மககயழு்ததிடபபடவில்மல 
என்பது உணமை.

  கூட்டு பாதுகாபபு ஒபபந்த நடவடிகமக 
2018இல் ைால்ததீவிற்கும், பாகிஸதானிற்கும் 
இமடதய மககயழு்ததிடபபட்டுள்ைது. இந்த 
ஒபபுதல் பாகிஸதானின் இராணுவ பமட 
தைபதியின் பய்ண்ததின் தபாது ைால்ததீவில் 
முடிவு கசயயபபட்டது. கவளிபபமடயாகதவ 
இந்தியாவிற்கும் எதிராக நகர்ததபபடும் 
காயாக இந்நடவடிகமக விைககுகிறது.

தைற்கூறிய அமன்தது நடவடிகமககளும் 
இந்தியாவிற்கு எதிராக இருபபினும், இந்தியா 
தைது கபாறுமைமயயும், சகிபபுதன்மைமயயும் 
இழககாைல் ைால்ததீவுடனான உறவுகமை 
புதுபபிககும் முயற்சி கசயது வருகிறது. ஆனால் 
2018இல் ததரதல் கவற்றி கபற்ற தசாலி 
குடியரசு்ததமலவராக பதவிதயற்கும் 
நிமலயில் பல்தவறு பிரச்சிமனகமை சந்திகக 
தவணடியிருககிறது.

  இந்திய கபருங்கடல் நாடுகள் 
அமைபபிலிருந்து எதிரபபு கிைம்பியதபாது 
இந்தியா ைால்ததீமவ இவ்வமைபபில் 
இம்ணபபதற்கு மூ்தத உயரதிகாரிகமை 
சைாதானபபடு்ததியது. இதன்மூலம், 
ைால்ததீவு புதிய உறுபபினராக இந்திய 
கபருங்கடல் நாடுகள் அமைபபில் 
தசரககபபட்டது.

  ைால்ததீவுகள் தவணடுதலுககு இ்ணங்க 
தடாரனியர தபார விைான்தமத உடனடியாக 
கவளியுறவு்ததுமற அமைச்சகம் உறுதி 
கசயதது.

  ைால்ததீவின் புதிய அரசாங்கம், 
சீனாவுடனான சுதந்திர வர்ததக 
ஒபபந்த்ததிலிருந்து கவளிதயறுவதற்கு 
முடிவு கசயதுள்ைது. சீனாவின் ஒரு 
தமலபபட்சைான ஒபபந்தைாக இருபபதால் 
ைால்ததீவு கவளிதயற முடிவு கசயதது.
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இந்திய-மாலத்தீவு ம்ாடைர்்ா்ன இ்டைமவளிகள் 

சீ்னாவின் இருபபு 

ைால்ததீவுகளில் சீனாவின் 
உள்கட்டுைான திட்டங்கள் இந்திய 
நிறுவனங்களுககு ைாகபரும் தபாட்டியாக 
உள்ைது.

சீ்னா-மாலத்தீவு சு்ந்திர வாணி் ஒப்ந்்ம் 

சீனாவுடனான சுதந்திர வர்ததக 
ஒபபந்தம் கதாடரபான சரியான தீரமவ 
இன்றைவில் ைால்ததீவு மூலம் கவளியிட 
தயாராகிறது. தைலும் எதிரகால முதலீடு 
கதாடரபாகவும் சரியான நிமலமை ைால்ததீவு 
கதரிவிகக ைறுககிறது.

இந்திய-மாலத்தீவு வர்த்்கம் கு்்றபபு

இந்தியாவிற்கும் ைால்ததீவிற்கும் 
இமடதய வர்ததகம் இன்றைவில் 200 
அகைரிககா டாலர வமர, குமறவாகதவ 
கா்ணபபடுகிறது.

2018 இல் இபராஹிம் தசாலி ைால்ததீவின் 
குடியரசு்த தமலவராக பதவிதயற்ற பிறகு 
ைாற்றங்கமை எதிரதநாககி கா்ததிருககிறது. 
தசாலியின் பதவிதயற்பு விழாவில் இந்திய 
பிரதைர பங்தகற்று அமைதிமயயும், 
நட்புறமவயும் கதரிவி்ததார. இபராஹிம்  
முகைது தசாலியின் இந்தியப பய்ணம் 2018, 
டிசம்பர 16-18“ அன்று நடந்தது அபபய்ண்ததில் 
”இந்தியாதவ முதன்மை்ததும் என்ற 
ககாள்மகமய வலியுறு்ததினார.” தைலும் 
இந்தியா ைால்ததீவின் சமூக கபாருைாதார 
வைரச்சிககாக 1.4 மில்லியன் டாலரகள் 
அளிபபதாக உறுதி கசயதது.

எதிர்கால ஒத்து்ழபபு

சமீப்ததிய அரசியல் ைாற்றங்கள், 
இந்தியா ைற்றும் ைால்ததீவு 
நாடுகளுககிமடதயயான உறவுகமை 
புதுபபிகக, ஒரு சிறந்த வாயபபாக 
கருதபபடுகிறது. நம்பிகமக கட்டுைான்ததின் 
பின்வருவன கவன்ததிற்கு உட்பட்டது. 

  ைால்ததீவுடனான முதலீட்டு ஒ்ததுமழபமப 
தைம்படு்தத ஆதலாசமன குழு 

ஒன்மறமை்தது பிரச்சிமனககுரிய 
பகுதிகமை ஆயவு கசயவதற்கு முமனய 
தவணடும். தைலும் இககுழுவானது 
முதலீட்டில் குமறபாடுகள் உள்ை 
பகுதிகமை கணடறியலாம்.

  இலவச (அ) அன்பளிபபு ககாள்மக 
ைால்ததீவிற்கு அவசியைாக உள்ைது. 
சீனாவின் கபயரைவிலான முதலீடுகள் 
தடுபபதற்கு இந்தியா தைற்கூறிய வழிமய 
பின்பற்ற தவணடியது அவசியைாகிறது.

  இந்தியா தீவிரவாத எதிரபபு ஒ்ததுமழபமப 
ைால்ததீவுடன் தசரந்து உருவாககுதல் 
தவணடும். ைால்ததீவில் காவல்துமற 
ைற்றும் ததசிய பாதுகாபபு பமடயுடன் 
தசரந்து பயிற்சி ைற்றும் திறன் 
தைம்படு்ததுதல் தபான்ற வழிகமை 
பின்பற்ற தீவிரவாத்தமத ஒடுககுவதற்கு 
முயற்சிககவும் தவணடும்.

  நிரந்தைான அடிககடி நிகழககூடிய 
பாதுகாபபு கதாடரபான 
தபச்சுவார்தமதயில் இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான பாதுகாபமபயும், 
நட்புறமவயும் வைரககும் சிறிய நாடுகைான 
ைால்ததீமவ தபால உள்ை ைற்ற 
நாடுகமையும் இந்தியா தன் 
கபருந்தன்மையான அணுகுமுமறயின் 
மூலம் உறமவ வைரகக தவணடும். இதற்கு 
குஜரால் ககாள்மக தபான்றமவகமை 
பயன்படு்ததி உணமைமயயும் 
நம்பிகமகமயயும் தைம்படு்ததலாம்.

  சாரக ைற்றும் இந்திய கபருங்கடல் 
நாடுகள் அமைபபு தபான்ற அமைபபுகள் 
நல்லுறவு நாடுகைாக பயன்படு்ததி 
பல்தவறு பிரச்சிமனகளுககு முடிவு 
கா்ணலாம். 

  தைலும் பல்தவறு உறவுமுமற கதாடரபான 
பிரச்சிமனகளுககு இந்தியா இலங்மக 
ைற்றும் ைால்ததீவு ஆகிய நாடுகள் ஒன்று 
தசரந்து மு்ததரபபு கசயல் வழிமுமறமய 
உருவாககி தீரவு கா்ணலாம்.
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குஜ்ரால் மகாள்்க 
குஜரால் ககாள்மக என்பது, இந்தியாவின் அணமட நாடுகளுடன் நட்பு 

பாராட்டுவதற்கு உணடான ஐந்து அம்சங்கமை உள்ைடககியது ஆகும். 
இகககாள்மக முன்னால் கவளியுறவு துமற அமைச்சராகவும், பிரதைராகவும் 
பதவி வகி்தத I. K. குஜரால் அவரகைால் உருவாககபபட்டது. இகககாள்மகயின்படி, 
இந்தியாவின் நிமலயும், வலிமையும் ஏமனய நாடுகளுடன் உள்ை உறவுகமை 
நிர்ணயிககிறது. அணமட நாடுகளுடன் நட்பு பாராட்டுவது மிகவும் அவசியைாக 
கருதபபடுகிறது. இகககாள்மககள் பின்வருவன:

  முதலாவதாக, அணமட நாடுகைான பங்கைாததஷ், பூடான், ைால்ததீவு, தநபாைம், இலங்மக 
தபான்ற நாடுகள் இந்தியாவின்மீது மவ்ததுள்ை நம்பிகமக, உணமையின் அடிபபமடயில் 
தன்னாலான அதிகைான உதவிகமையும் எதிரபாரபபில்லாைல் கசயகிறது.

  இரணடாவதாக, எந்த ஒரு கதன்கிழககு ஆசியா நாட்டிற்கும், தன் அணமட நாடுகளுககு 
எதிரான காரியங்கமை நிகழ்ததுவதற்கு தன் நாட்டில் இடைளிககககூடாது.

  மூன்றாவதாக, எந்த ஒரு நாடும், கதன்கிழககு ஆசியாவின் ைற்ற நாடுகளின் உள்ை 
பிரச்சிமனகளில் தமலயிடககூடாது.

  நான்காவதாக, அமன்தது கதன்கிழககு ஆசிய நாடுகளும் ஏமனய நாடுகளின் நிலபபரபமபயும், 
இமறயான்மைமயயும் ைதி்ததல் தவணடும்.

  ஐந்தாவதாக, அவரகள் தங்கள் தைாதல்கமை அமைதியான இருதரபபு 
தபச்சுவார்தமதகளின் மூலம் தீரககபபட தவணடும்
தைற்கூறிய ககாள்மகமய, அமன்தது நாடுகளும், பின்பற்றுகின்ற 

பட்ச்ததில் நட்புறவும், நம்பிகமகயும் நீடிககும். கதன் கிழககு ஆசிய நாடுகளின் 
ஒற்றுமைமய தைம்படு்ததலாம். இந்திய-பாகிஸதானின் தைாசைமடந்த 
உறவுகமையும் சீரபடு்ததலாம் என்பது குஜராலின் தநரைமற ககாள்மக அம்சைாகும்.

குஜ்ரால்

10.10  இந்திய அயல்நாட்டு மகாள்்கயில் ்றந்ா்்ய புதிய மாற்றஙகள்

“கிழககு தநாககி ககாள்மக” ைற்றும் “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு” இமடதயயான 
தவறுபாடுகள் இந்தியாவுடனான கபாருைாதார ஒருங்கிம்ணபமப உணடாககுவதற்காகதவ 
“கிழககு தநாககி ககாள்மக” உணடாககபபட்டது. அததசையம் “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு” 
என்பது கபாருைாதார ைற்றும் பாதுகாபபு கிழககு ஆசியாமவயும் உள்ைடககியது ஆகும்.
“கிழககு நநாககி மகாள்்க”யின் இலககுகள்
1.  ஆசிய- பசிபிக ைணடல்ததில் உள்ை நாடுகளுககிமடதய கபாருைாதார ஒ்ததுமழபபு, கலாச்சார, 

ைரபு ைற்றும் ராணுவம் சாரந்த உறவுகமை இரட்டிபபு ைற்றும் பலதரபபு கட்டங்களில் 
தைம்படு்ததுதல்.

2.  வடகிழககு ைாநிலங்களுடன் அணமட நாடுகமை இம்ணககும் பரஸபர நடவடிகமககள் 
கசயல்முமறபடு்ததுதல்.

3.  பாரம்பரிய நட்பு நாடுகள் ைட்டுைல்லாது, ைற்ற நாடுகமை வர்ததக்ததிற்காக அமை்ததல், இதில் 
இந்திய பசிபிக நாடுகளுககு முககிய்ததுவம் அளி்ததல்.

“கிழககு நநாககி மகாள்்க” மறறும் “கிழககு நநாககி மசயல்்ாடு” 
இ்டைநயயா்ன நவறு்ாடுகள்
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அருஞமசாறம்ாருள் 

  கூட்டு நடவடிகவ்க குழு: இரு (அ) பல 
நாடுகளுககிமடதயயான கூட்டு 
நடவடிகமக தைற்ககாள்ளுதல். 
இந்நடவடிகமக மூலம் கபாருைாதார, 
கலாச்சார உறவுகமை வலிமைபபடு்ததுதல்.

  வடமேற்கு ேகா்ககாண எல்வலை: பிரிட்டிஷ் 
அரசின்தபாது, கூட்டாட்சியால் நிரவாகம் 
கசயயபபட்ட ைாகா்ணம்.

  தூதர்கம்: நாடுகளுககிமடதயயான 
உறவுகமை முன்தனற்றலுககு உதவும் 
கருவி (அ) நிறுவனம்.

  உலை்க வர்தத்க அவேப்பு: 
நாடுகளுககிமடதயயான கபாருைாதார 
ைற்றும் வர்ததகம் கதாடரபான 
திட்டங்கமை உருவாககும் உலக வர்ததக 
அமைபபாகும்.

  சகாரக: கதற்காசிய ைணடல கூட்டமைபபு, 
கதற்காசியாவில் அமைந்துள்ை 
நாடுகளுககிமடதயயான ஒ்ததுமழபமப 
பலபபடு்ததி உருவாககிய அமைபபு.

  நம்பிகவ்க குவைெகாடு: இரு 
நாடுகளுககிமடதயயான கூட்டுறவுகளின் 
எதிரைமற இராஜதந்திர்ததின் யுகதியாகும்.

  அணிமசரகா இயக்கம்: அணிதசரா இயககம் 
என்பது மூன்றாம் உலக நாடுகமை ஒன்று 
தசரந்த உருவாககிய இவ்வமைபபு 
முதலாளி்ததுவ ைற்றும் கம்யூனிஸட் 
கூட்டமைபபிலிருந்து நடுநிமல 
வகிககிறது.

  ேகாநிலை அவேதி ேற்றும் மேம்ெகாட்டுக 
குழு: பரைாவின் இராணுவ அரசாங்க்தமத 
அலுவலக கபயராக அமைதி ைற்றும் 
வைரச்சி குழு என அமழககபகபற்றது.

  பிபரட்டன் வுட்ஸ் முவை: முதலாக 
தரபபில் உள்ை தைற்க்ததிய 
நாடுகளிமடதயயான வர்ததகம் ைாறாைல் 
நிதி உறவுகமை உருவாககும் விதிகமை 
நிறுவியது.

  அதீத சகதி நகாடு்கள்: கபாருைாதார 
ைற்றும் இராணுவ்த துமறகளில் 
முன்தனறிய நாடுகள் ஆகும்.

இந்தியாவின் “கிழககு நநாககி மகாள்்க”

இகககாள்மக திட்டம் 1991இல் பிரதைர நரசிம்ைராவ் அவரகைால் கதாடங்கபபட்டது. 
இ்ததிட்ட்ததின் மூலதை இந்தியாவின் இலககு தைற்கிலிருந்து கதன் கிழககு ஆசியா  
நாடுகளுடனான கபாருைாதார ஒருங்கிம்ணபபு கதாடரபான நடவடிகமககள் எடுபபதற்கு 
திட்டமிடபபட்டது. 2014 நவம்பர ைாதம் நமடகபற்ற கிழககு ஆசியா கூட்ட்ததில் ஜனதா 
ஆட்சியானது, இ்ததிட்ட்தமத “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு ” ஆக ைாற்றியது.

அண்டை நாடுகந்ள மு்ன்்ம முககியத்துவம் ம்று்்வ என்்றால் என்்ன?

  இந்தியாவின் கவளிநாட்டு ககாள்மகயானது நட்புறவில் அணமட நாடுகளுககு முககிய்ததுவம் 
அமைந்து நட்புறமவ வைரககும் விதைாக வடிவமைககபபடல்.

  பிரதைர நதரந்திர தைாடி முதன் முமறயாக பிரதைர பதவி ஏற்றதபாது, அபபதவி ஏற்பு 
விழாவிற்கு கதற்காசியாவின் அமன்தது நாடுகளின் தமலவரகளுககும் அமழபபு 
விடுககபபட்டது பின்பு அவரகளுடன் இரு தரபபு உறவுகள் குறி்ததும் விவாதிககபபட்டது. இது 
ஒரு சிறிய சாரக ைாநாடு என்று கூறபபட்டது.

  முதன் முதலில் பதவி ஏற்ற பிறகு பிரதைர பூடானிற்கு பய்ணம் கசயதார.
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I. சரியா்ன வி்டைக்்ளத் ந்ர்வு மசயயவும்

1. ’கிழககு தநாககி’ ககாள்மகமய உருவாககியவர யார?
அ) நதரந்திர தைாடி ஆ) இந்திரா காந்தி 
இ) நரசிம்ை ராவ் ஈ) ராஜிவ் காந்தி

2. இந்தியா அமைதி காககும் பமடமய எங்கு அனுபபியது?
அ) பங்கைாததஷ் ஆ) ைால்ததீவு 
இ) இலங்மக ஈ) மியான்ைர

3. நவீன இந்தியாவின் சிற்பி?
அ) எம்.என்.ராய ஆ) பி. ஆர. அம்தப்தகர 
இ) ஜவஹரலால் தநரு ஈ) ராஜாராம் தைாகன் ராய

4. கச்ச்ததீவு எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ைது?
அ) இலங்மக ஆ) பரைா 
இ) பூடான் ஈ) ைால்ததீவு

5. இந்திய சுதந்திர்ததின்தபாது காஷ்மீரின் ைன்னர யார?
அ) குருமீ்த சிங் ஆ) அைரிந்தர சிங் 
இ) கரன் சிங் ஈ) ஹரி சிங்

6. இந்தியா ைறுசீரமைககபபட்ட நாடு எது ?
அ) ஆபகானிஸதான் ஆ) கவனிசுலா 
இ) கியூபா ஈ) சீனா

7. சிம்லா ஒபபந்தம் எந்கதந்த நாடுகளுககிமடதய நமடகபற்றது?
அ) இந்தியா-பாகிஸதான் ஆ) இந்தியா- அகைரிககா 
இ) இந்தியா-ரஷ்யா ஈ) எதுவும் இல்மல

8. சிம்லா ஒபபந்த்ததில் மககயழு்ததிட்டவர யார?
அ) இந்திரா காந்தி ஆ) ஜவஹரலால் தநரு 
இ) லால்பகதூர சாஸதிரி ஈ) வி.பி.சிங்

9. 9/11 தாககுதல் எங்கு நடந்தது?
அ) அகைரிககாா ஆ) பாகிஸதான் 
இ) ஸகபயின் ஈ) இந்தியா

10. ஐ.நா சமப உருவாககபபட்ட ஆணடு
அ) 1945 ஆ) 1946 
இ) 1919 ஈ) 1944

11. பின்வருவற்மற கருதுக.
1.  “கிழககு தநாககி ககாள்மக” என்பதற்கு கிழககு நாடுககிமடதயயான கபாருைாதார 

ஒருங்கிம்ணபமப அதிகரி்ததல் தைலும் கதன் கிழககாசிய பகுதிகளில் ைட்டுதை 
கவன்ததிற்குரியது.

2.  ஆனால் “கிழககு தநாககி கசயல்பாடு” என்பது கதற்கு கிழககு பங்குைல்லாைல் கிழககு 
ஆசியா நாடுகளின் கபாருைாதார ைற்றும் பதுகாபபு ஒருங்கிம்ணபமப அதிகபபடு்ததுவதாகும்.

அ) 1 ைட்டும் சரி ஆ) 2 ைட்டும் சரி 
இ) 1 ைற்றும் 2 இரணடும் சரி ஈ) 1, 2 இரணடும் தவறு

மதிபபிடு்ல்
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12. கபாரு்ததுக.
1. தநபாை்ததின் புதிய அரசமைபபு – அ) 2014 
2. கிழககு தநாககி கசயல்பாடு – ஆ) 1988 
3. காகடஸ நடவடிகமக – இ) 2007 
4. சைஹிந்தா எகஸபிரஸ குணடுகவடிபபு – ஈ) 2015
1) ஈ அ ஆ இ 2) ஆ ஈ அ இ
3) இ ஆ அ ஈ 4) அ ஈ ஆ இ

II கீழ்ககாணும் வி்னாககளுககு மிகச சுருககமா்ன வி்டை காணவும்

1. சியாச்சின் பிரச்சமனப பற்றி எழுதுக.
2. பராககா அம்ண பிரச்சமன பற்றி குறிபபு வமரக?
3. இந்தியா-ஆபகானிஸதானின் உறவுகளின் முககிய்ததுவ்ததிமன எழுதுக.
4. ராஜீவ் காந்தி – கஜயவரததன ஒபபந்தம் பற்றி எழுதுக.

III. பின்வரும் வி்னாககளுககு சுருககமாக வி்டையளிகக.

1. இந்திய-பூடான் உறவுகமைப பற்றி எழுதுக.
2. காகடஸ இராணுவ நடவடிகமகமயப பற்றி எழுதுக.
3. கிழககு தநாககிய கசயல்பாட்டின் தநாககங்கமைபபற்றி கூறுக.
4. இந்தியாவின் அணமடநாட்டு முதன்மை ககாள்மகபபற்றி எழுதுக.

IV கீழ்ககாணும் வி்னாககளுககு சுருககமா்ன வி்டை காணவும்

1. இந்தியா – பாகிஸதான் நாடுகளுககிமடதயயான காஷ்மீர பிரச்சமன குறி்தது விவரி.
2. இந்தியா – சீனா எல்மல பிரச்சமனகமை குறி்தது விவரி?
3. இந்திய – தநபாைம் நாடுகளுககிமடதயயான ஒ்ததுமழபபு பகுதிகள் என்ன?
4. “ஒரு பாமத ைற்றும் ஒரு சாமல முன்கனடுபபு” சீன்ததிட்டம் பற்றி விைககுக.
5.  21ம் நூற்றாணடின் இந்திய-பங்கைாததஷ் நாடுகளுககிமடதய உள்ை உறவுகமை பற்றி 

குறிபபு எழுதுக.
6.  இந்தியா – மியான்ைார நாடுகளுககிமடதய பாதுகாபபு, கலாச்சாரம் ைற்றும் ஒ்ததுமழபபு 

பற்றி எழுதுக.

  https://blog.forumias.com/article/india-pakistan-relations
  https://blog.forumias.com/article/india-bhutan-relations-2
  https://www.civilsdaily.com/indo-myanmar-relations/
  https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/meaning-and-objectives-of-the-act-

east-policy-of-india-1527251668-1

வ்லத்்்ள இ்ணபபுகள்

  David M. Malone, eds, The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, Oxford University 
Press, United Kingdom, 2015.

  Harsh V. Pant, Indian foreign policy: An Overview, Manchester University Press, 
Manchester, 2016

நமறநகாள் நூல்கள்
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சர்வதேச அமைப்புகள்11
  சர்வதேச அமைப்புகள் குறித்து அறிேல்.

  சர்வதேச அமைப்புகளின் தேோற்றத்திமை கண்டறிேல்.

  ைோணோககரகள் ஐககிய நோடுகளின் சமையின் தேோற்றத்திறகோை 
பின்ைணிமய அறிந்து ககோள்்வது.

  ைோணோககரகள் சர்வதேச அமைப்புகளின் ைணிகமை குறிப்ைோக ஐ.நோ 
ைறறும் அேன் ைல்த்வறு பிரிவுகளின் ைணியிமை அறிந்து ககோள்்வது.

  சர்வதேச நிதி நிறு்வைஙகளின் ைணியிமை  ைோணோககரகள் அறி்வது.

  ைனிே உரிமைகமை ைோதுகோப்ைது ைறறும் அேமை தைம்ைடுத்துேல் சர்வதேச ைனிே 
உரிமைகள் அமைப்பின் ைஙகு குறித்து அறிேல்.

கற்றலின் த�ோககஙகள் Leanpub

11.1 அறிமுகம் 
நோம் சர்வதேச அமைப்புகமை ைறறி 

சிந்திககும் தைோகேல்்ோம், அம்வ இருைேோம் 
நூற்றோணம்டச் சோரந்ே ்வர்ோறறு 
நிகழ்வோகவும், குறிப்ைோக சர்வதேச சஙகம் 
1919ஆம் ஆணடு ஏறைடுத்ேப்ைட்ட பி்றகு 
தேோன்றியம்வயோகவும் கருதுகித்றோம். 
உணமையில் ைத்கேோன்ைேோம் நூற்றோணடின் 
பிறைகுதியித்தய குறிப்பிட்ட பிரச்சமைகமை 
தீரப்ைேறகோை அமைப்ைோக உ்க நோடுகைோல் 
ஏறகைத்வ சர்வதேச அமைப்புகமை 
ஏறைடுத்தியுள்ைை. அம்வ 1865இல் 
உரு்வோககப்ைட்ட சர்வதேச ேந்தி கழகம் எை 
அமழககப்ைடும் சர்வதேச கேோம்கேோ்டரபு 
கழகம் (ITU) ைறறும் 1874இல் 
தேோறறுவிககப்ைட்ட சர்வதேச அஞசல் கழகம் 
தைோன்்றம்வயோகும். இம்வ இரணடும் 
ேறகைோழுது ஐ.நோ-வின் அஙகஙகைோக 
உள்ைை. 1899இல் தி தேக நகரில் நம்டகைற்ற 
சர்வதேச அமைதிககோை ைோநோ்டோைது 
அமைதியோை ்வழியில் தைோரிமை 
ேடுப்ைேறகோை மும்றகமையும் ைறறும் தைோர 
குறித்ே சட்டஙகமையும் ்வமரயம்ற கசயேை. 
சர்வதேசப் பிரச்சமைகமை அமைதியோை 

்வழியில் தீரத்துக ககோள்ை த்வணடும் என்்ற 
தீரைோைத்மே நிம்றத்வறறிய இம்ைோநோடு 
நோடுகளுககிம்டதயயோை பிரச்சமைகளில் 
சைரசம் கசய்வேறகு ஒரு நிரந்ேர தீரப்ைோயத்மே 
1902ஆம் ஆணடு ஏறைடுத்தியது. இந்ே 
அமைப்தை பின்ைோளில் சர்வதேச நீதிைன்்றம் 
தேோன்று்வேறகு கோரணைோக இருந்ேது. 
ஆைோல், 1914ஆம் ஆணடு கேோ்டஙகிய முேல் 
உ்கதைோரும், அேைோல் ஏறைட்ட அழிவுகளும் 
இந்ே அமைப்புகளின் கும்ற்வோை அதிகோர 
்வரம்மை க்வளிச்சமிடடு கோடடிை. தைலும், 
இத்து்டன் ஐதரோப்பிய நோடுகளுககிம்டதயயோை 
ஒத்துமழப்பு என்்ற சர்வதேச அமைப்பும் 
முடிவுககு ்வந்ேது. கநப்தைோலியனின் 
ைம்டகயடுப்புகளுககு பின்பு கைரிய அைவில் 
எந்ந தைோரகளும் நம்டகை்றோைல் கோத்து 
்வந்ேதே இந்ே அமைப்பின் சோேமையோகும். 
முேல் உ்கப்தைோர நம்டகைற்ற 1914ஆம் 
ஆணடு முேல் 1919ஆம் ஆணடு ்வமர உ்கம் 
ைோகைரும் ைனிேப் தைரழிம்வக கண்டது. 
இரணடு தகோடிககும் அதிகைோை ைககள் 
ைோண்டைர. தைரரசுகளின் வீழச்சி (ஓட்டோைன், 
ஆஸ்டிதரோ – ேஙதகரியன், ேறகோலிைோக ரஷய 
தைரரசு) ைறறும் புதிய தேசஙகைோை 
கசகதகோஸ்்ோவியோ, எஸ்தேோனியோ ைறறும் 
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பின்்ோந்தின் தேோற்றம், முறதைோககு 
புரடசியோைரகள் ரஷயோம்வ க்வறறி 
ககோண்டது ைறறும் கெரைனியின் வீழச்சி எை 
ஒரு புதிய உ்க ஒழுஙகமைவு தேோன்றியது.

11. 2 சர்வதேச சஙகம்

முேல் உ்கப்தைோரின் இறுதியில் 
அகைரிகக அதிைர உடதரோவில்சன் 1918ஆம் 
ஆணடு ெை்வரியில் சர்வதேச சஙகத்திறகோை 
ேைது கருத்திமை க்வளிப்ைடுத்திைோர. இேறகு 
கைரும் அைவி்ோை ஆேரவு கிம்டத்ேது. 
தைலும், முேல் உ்கப்தைோர ஏறைடுத்திய 
கைரும் அழிவு இககருத்துககு ்வலுதசரத்ேது. 
இரோணு்வ தைோேல்கள் நம்டகைறு்வேறகு 
முன்ைோகத்வ பிரச்சமைகமைத் தீரப்ைேறகு 
சர்வதேச அமைப்புகள் தேம்வகயை முடிவுககு 
்வந்ேைர. இருந்ேதைோதும், அகைரிககோ்வோைது 
சர்வதேச அமைப்பில் இமணயோேதைோதும், 

உடதரோவிலசனின் 
பதினோன்கு 

கருத்துகள்(1918)

1.  க ்வ ளி ப் ை ம ்ட ய ோ ை 
தூேோணமை

2. க்டல்கள் மீேோை சுேந்திரம்
3. கைோருைோேோரத் ேம்டகமை நீககுேல்
4. ஆயுேையைோேம் கும்றத்ேல்
5.  கோ்னிய உரிமைகள் மீேோை கநகிழவு
6.  ரஷய கடடுப்ைோடு ைகுதிகமை 

விடுவிப்ைது
7.  கைல்ஜிய இம்றயோணமைமய 

ைோதுகோப்ைது
8.  பிகரஞசு பிரதேசஙகமை விடுவிப்ைது
9.  இத்ேோலியின் எல்ம்கமை 

ைறுசீரமைத்ேல்
10.  ஆஸ்திரியோ–ேஙதகரியிமை பிரிப்ைது
11.  ைோல்கன் எல்ம்கமை ைறுசீரமைத்ேல்
12.  துருககியின் அதிகோரத்மே கும்றப்ைது
13. தைோ்ந்மே சுேந்திர நோ்டககு்வது.
14.  நோடுகளின் கூட்டமைப்ைோை சர்வதேச 

சஙகத்மே ஏறைடுத்துேல்.

குடியரசுத்ேம்்வர உடதரோ வில்சன் 
க்வரகசல்ஸ் அமைதி ைோநோடடிறகு ேம்மை 
ஏறறு சர்வதேச அமைப்பு உரு்வோகச் கசயேோர. 
வில்சன் அகைரிகக கோஙகிரசின் இரு 
அம்வயின் கூடடுக கூட்டத்தில் 
கீழககண்ட்வோறு அறிவித்ேோர.

”இது அமைதிககோை நிச்சயைோை ஓர 
உத்திர்வோேைோகும். ஆககிரமிப்புகளுககு 
எதிரோை ்வோரத்மேகமை ககோண்டது, நோகரீக 
உ்மக கிட்டேட்ட அழிவின் விளிம்பிறதக 
ககோணடு கசன்்ற ஒன்றுககு எதிரோைது இது. 
இேன் தநோககஙகள் அமை்வருககும் 
பிரக்டைப்ைடுத்ேப்ைடடுள்ைது ைறறும் குற்றம் 
கோணமுடியோே அதிகோரத்மே ககோண்டது. இந்ே 
சஙகைோைது எந்ே ஒரு சர்வதேச 
பிரச்சமைககும் தீரவு ேர ்வல்்து.”

சஙகைோைது ேறகோலிகைோக ்ண்டனில் 
இருந்து கசயல்ைட்டது. பின்பு 1920 முேல் 
சுவிடசர்ோந்தின் கெனி்வோ நகரத்தில் இருந்து 
இயஙகி ்வந்ேது. ஆரம்ைத்தில் சி் 
பிரச்சமைகமை தீரவு கோணைதில் க்வறறி 
கைற்றது குறிப்ைோக பின்்ோந்து ைறறும் சுவீ்டன் 
இம்டயி்ோை ஆ்ன்ட தீவு பிரச்சமை, 
கெரைனி ைறறும் தைோ்ந்து இம்டயி்ோை 
தைல் மசத்சியோ ைறறும் ஈரோக ைறறும் 
துருககி இம்டயி்ோை கைோசூல் நகரம் மீேோை 
பிரச்சமைகள் ஆகும். தைலும் சி் 
க்வறறிகமை, குறிப்ைோக ரஷயோவின் அகதிகள் 
பிரச்சமைமயத் தீரப்ைதிலும் ைறறும் சர்வதேச 
அபினி ்வரத்ேகத்மே ஒழிப்ைதிலும் 
க்வறறிகண்டது. சர்வதேச சஙகத்தின் 
ேம்மையின் கீழ சர்வதேச அமைப்புகைோை 
கேோழி்ோைரகளுககோை சர்வதேச கழகம் 
ைறறும் சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ே நீதிைன்்றம் 
தைோன்்றம்வ கசயல்ைட்டை. பிறகோ்த்தில் 
ஐககிய நோடுகள் சமைககோை சி்றந்ே முன் 
உேோரணைோக சர்வதேச சஙகம் அமைந்து 
இருந்ேது.

சர்வதேச சஙகைோைது முேல் உ்கப் 
தைோரில் க்வறறி கைற்ற நோடுகளின் 
தை்ோதிககத்தின் கீழ இருந்ேது. இதில் 
குறிப்ைோக பிரோன்சு, இஙகி்ோந்து, ெப்ைோன் 
ைறறும் இத்ேோலி நோடுகளின் தை்ோதிககத்தில் 
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சஙகம் இருந்ேது. து்வககத்தில் இருைத்திஎடடு 
உறுப்பிைரகமைப் பிரதிநிதிகைோகக ககோண்ட 
கைோதுச்சமையோைது கைரும்ைோலும் ஐதரோப்பிய 
ைறறும் ்த்தின் அகைரிகக நோடுகமைக 
ககோண்டம்வயோகக கோணப்ைட்டை. இேன் 
கோரணைோக சர்வதேச சஙகைோைது ஐதரோப்பிய 
நோடுகமை மையப்ைடுத்திதய கசயல்ைட்டது. 
அப்தைோது ஆப்பிரிககோ, ஆசியோ ைறறும் ைத்திய 
கிழககு நோடுகள் அமைத்தும் ஐதரோப்பிய 
ஏகோதிைத்திய ஆதிககத்தின் கீழ இருந்ேை. 
இப்ைகுதிகளில் ேஙகளுககோை சுயோடசி 
அரசுகமை ஏறைடுத்திககோள்ைவும் ைறறும் 
விடுேம்யும் கைறு்வேறகோை 
்வழிமும்றகமையும் சஙகம் ஏறைடுத்தி ேந்ேது.

சர்வதேச சங்கத்தின் தேோல்விக்கு ்கோரணங்கள்:
1.  அகைரிககோ இதில் ைஙதகறகோேது சஙகம் 

்வலிமை கை்றோைல் தைோைேறகு முககியக 
கோரணைோக அமைந்ேது.

2.  தைலும் இேன் முககியத்து்வத்மே 
கும்றககும் ்வமகயில் கெரைனி ைறறும் 
தசோவியத் யூனியன் எந்ே முககிய 
கைோறுப்மையும் ஏறகோைல் க்வறுைதை 
உறுப்பிைரோக ைடடுதை இருந்ேை. 1926இல் 
கெரைனியோைது சஙகத்தில் இமணந்ேது 
பின்பு நோஜிககள் ஆடசி அதிகோரத்மே 
மகப்ைறறியமே அடுத்து 1933இல் 
அமைப்பில் இருந்து க்வளிதயறியது.

3.  1933ஆம் ஆணடு தசோவியத் யூனியைோைது 
சஙகத்தில் இமணந்ேது; இருந்ேதைோதும் 
1939இல் பின்்ோந்து மீது ேோககுேல் 
கேோடுத்ேமே அடுத்து தசோவியத் யூனியன் 
சஙகத்தில் இருந்து க்வளிதயற்றப்ைட்டது. 
சஙகத்தில் இருந்து க்வளிதயற்றப்ைட்ட ஒதர 
நோடு தசோவியத் யூனியன் ஆகும். 

4.  ெப்ைோன் 1933இல் ைஞசூரியோம்வ 
ஆககிரமித்ேமே சஙகம் விைரசித்ேமே 
அடுத்து ெப்ைோனும் அமைப்பில் இருந்து 
க்வளிதயறியது. தைலும் இதே 
கோரணத்திறகோக எத்திதயோப்பியோவின் மீது 
ேோககுேல் ந்டத்தி அேமை ஆககிரமித்துக 
ககோண்ட இத்ேோலியின் உறுப்பிைர 
ஆ்வேறகோை விருப்ைைோைது சஙகத்ேோல் 

நிரோகரிககப்ைட்டது. இத்ேமகய ஆககிரமிப்பு 
ந்ட்வடிகமககமை சஙகத்திைோல் 
கடடுைடுத்ே முடியவில்ம்.

5.  தைலும் 1930இல் ஏறைட்ட உ்க கைோருைோேோர 
ைந்ேநிம் இப்பிரச்சமைகமை தைலும் 
தீவிரைோககியது. குறிப்ைோக, பிரோன்சு ைறறும் 
பிரிட்டன் இந்ே ஆககிரமிப்புப் தைோரகமைக 
கணடிககவில்ம், ஏகைனில் இம்வ 
அந்நோடுகளின் தேசிய ைோதுகோப்பிமை 
உ்டைடியோக ைோதிககவில்ம். தைலும்  
சஙகம் திருப்திைடுத்தும் ககோள்மகமய 
மகயிக்டுகக, அதுவும் தேோல்விமய 
ேழுவியது.

1938இல் நம்டகைற்ற மூனிச் ைோநோடடில், 
ஹிட்ரின் அரசு கசகதகோஸ்்ோவியோம்வ 
ஆககிரமித்து, சூேன்்ோந்து ேன்னு்டன் 
இமணத்துக ககோண்டமேயும் பிரிட்டனும், 
பிரோன்சும் ஏறறுக ககோண்டை. இறுதியோக, 
1939இல் தசோவியத் யூனியன் ஒப்ைந்ேத்மே 
ஏறைடுத்திக ககோணடு கெரைனி தைோ்ந்து 
மீது ேோககுேல் ந்டத்தியது. சர்வதேச 
சஙகத்திறகோை எல்்ோ ்வோயப்புகமையும் 
ேகரத்கேறிந்ேது. சர்வதேச சஙகைோைது 
ஆககிரமிப்பு நோடுகளின் மீது ேைது ்வலு்வோை 
அதிகோரத்மேச் கசலுத்ே முடியவில்ம். 
தைலும் ஆககிரமிப்புககு எதிரோக இரோணு்வ 
குறுககீடு கசயயோைல் க்வறும் கையரைவி்ோை 
கைோருைோேோர ேம்டமய ைடடுதை 
அந்நோடுகளின் மீது விதிகக முடிந்ேது.

சசயலபோடு

சர்வதேச சஙகத்தின் தேோல்விககோை 
கோரணஙகமை ்வகுப்பில் வி்வோதிககவும்.

உறுப்பிைரல்்ோே ைற்ற நோடுகளின் மீது 
சர்வதேச சஙகத்ேோல் அதிகோரம் கசலுத்ேத்வோ 
கடடுப்ைடுத்ேத்வோ முடியவில்ம். உறுப்பு 
நோடுகள் உறுப்பிைரல்்ோே நோடுகளு்டன் 
்வரத்ேகம் கசயயவும் இய்வில்ம். தைலும் 
சஙகத்திறககன்று ைம்டகள் என்று எதுவும் 
இல்்ோேேோல், ரோணு்வ நடி்வடிகமககளின் 
தைோது, உறுப்பு நோடுகள், குறிப்ைோக பிரோன்சு 
ைறறும் பிரிட்டன், ேஙகைது ைம்டகமை 
அனுப்ை த்வணடியிருந்ேது.
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வி்வோேம்

ேமலப்பு – சர்வதேச சஙகம் ஏன் 
உலகில அமைதிமய ஏறபடுத்ே 
முடியவிலமல?
கீழககண்ட கருத்துகள் அடிப்பம்டயில 
வி்வோதிககவும்.
அ) ெதரோப்பியரகளின் ஆதிககம்
ஆ நி்ற க்வறிமய எதிரககத் ே்வறியது
இ)  சஙகத்தில் பிரிட்டன், பிரோன்ஸ், இத்ேோலி 

ைறறும் ெப்ைோனின் ஆதிககம்

இருந்ேதைோதும், எந்ே நோடும் மிகவும் 
கச்வு பிடிககும் ஆப்பிரிகக ைறறும்  
ஆசிய பிரச்சமைகளில் ேம்யிடு்வமே 
விரும்ைவில்ம். இந்ே தநரத்தில் சர்வதேச 
சஙகத்திலிருந்து 1939இல் தசோவியத் யூனியன் 
க்வளிதயற்றப்ைட்டது. இதுத்வ சர்வதேச 
சஙகத்தின் தேோல்விககோை முககிய கோரணைோக 
கருேப்ைடுகி்றது. தைலும் பின்நோடகளில் 
அகைரிகக அதிைர வில்சன் குறிப்பிட்ட 
“அமைதிககோை நிரந்ே ைோதுகோப்பு” என்ைறகோை 
்வோயப்பு கைோருைற்றேோக ஆகிவிட்டது. 
இந்நிம்யில் மீணடும் ஓர உ்கப்தைோர 
நிகழ்வேறகோை அறிகுறிகள் கேன்ை்ட 
ஆரம்பித்ேேை. அப்ைடி ஓர தைோர 
நிகழோ்வணணம் ேடுத்து உ்மக கோககும் 
தி்றன்ைம்டத்ே சர்வதேச அமைப்பு தேம்வயோக 
இருந்ேது. ஆைோல் அேறகோை தி்றைற்ற 
அமைப்ைோக அந்நிம்யில் சஙகம் இருந்ேது.

சசயலபோடு

உனது கருத்மே ைற்ற்வரகளு்டன் 
பகிரந்து சகோள்.

சஙகத்தில் இமணந்து ககோள்ைோே 
அகைரிககோவின் முடித்வ அமைப்பின் 
தேோல்விககோை முககிய கோரணைோக நீ 
நிமைககி்றோயோ?

11.3 ஐககிய �ோடுகள் சமப
சர்வதேச சஙகைோைது ேைது 

தநோககத்தில் க்வறறி கை்றோேமே அடுத்து, 
உ்க அமைதிமய ைோதுகோககும் சர்வதேச 
அமைப்பின் ைணியோைது ஒரு கை்வோக 
நிம்றத்வ்றோைத்தய இருந்ேது. 

இரண்டோம் உ்கப்தைோர ஏழு தகோடி 
தைருககு தைறைடத்டோமர ைலிககோணடிருந்ேது, 
ஐககிய நோடுகள் சமைமய தேோறறுவிப்ைேறகோை 
கருத்ேோைது உ்கத் ேம்்வரகமை 
ஒருஙகிமணத்துப் தைோமர முடிவுககுக 
ககோணடு ்வந்ேது்டன் அமைதிமயப் ைோதுகோத்து 
எதிரகோ்த்தில் தைோர ஏறை்டோைல் 
இருப்ைேறகோை ்வலு்வோை ஓர கட்டமைப்மை 
ஏறைடுத்ேவும் கசயேது. தைலும் பிரிந்திருந்ே 
நோடுகமை ஒருஙகிமணத்து ஓர உ்கம் 
ேழுவிய அமைப்மை ஏறைடுத்து்வேறகோை 
ைணியிமை தைறகககோள்ைக கசயேது.

அகைரிககக குடியரசுத்ேம்்வர 
பிரோஙகளின் டி ரூஸ்க்வல்ட ஆல் 
உரு்வோககப்ைட்ட “ஐககிய நோடுகள் சமை” 
என்்ற கையரோைது முேன் முே்ோக 1942இல் 
இருைத்திஆறு நோடுகளின் பிரதிநிதிகள் 
மககயழுத்திடடு ஏறறுக ககோண்ட ஐககிய 
நோடுகள் சமைககோை ஒப்ைந்ேத்தில் 
ையன்ைடுத்ேப்ைட்டது. தைலும், இந்ே அணி 
அச்சு நோடுகளின் அதிகோரத்திறகு எதிரோக 
அமைதிமய நிம்நோட்ட கேோ்டரந்து தைோரோடி 
்வந்ேது. சர்வதேச சஙகத்மே தைோல் அல்்ோைல் 
இது அமைத்து நோடுகளின் கூட்டணியு்டன் 
கேோ்டஙகியது. ெப்ைோனின் தைரல் தும்றமுக 
ேோககுேலுககுப் பி்றகு தைோரில் இ்றஙகிய 
அகைரிககோ, முேல் உ்கப்தைோருககு பின் 
அகைரிககோவு்டன் தைோர பிரக்டைம் கசயே 
கெரைனியும் இமணந்ேது. 1944இல் ஆகஸ்டில் 
சீைோ, தசோவியத் யூனியன், இஙகி்ோந்து 
ைறறும் அகைரிகக நோடுகளின் பிரதிநிதிகள் 
்டம்ைோர்டன் ஓகஸில் சந்தித்து புதிய சர்வதேச 
அமைப்பிறகோை அடிப்ைம்ட ்வமரம்வ 
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உரு்வோககிைர. இது அகத்டோைர ைோேத்தில் 
ஐககிய நோடுகள் சமையின் சோசைைோக 
ைோறியது.

ஐ.�ோ-வின் �ோன்கு முககிய 
த�ோககஙகள்

1. இரோணு்வ ைோதுகோப்பு
2. கைோருைோேோர ைறறும் சமூக தைம்ைோடு
2. ைனிே உரிமைகமை ைோதுகோப்ைது
4. சர்வதேச நீதி

1945ஆம் ஆணடு கெரைனி சரண 
அம்டந்ேமே அடுத்து, 50 நோடுகளின் 
பிரதிநிதிகள் சோன் பிரோன்ஸிஸ்தகோ நகரில் 
ெுன் 26, 1945-ல் கூடி சோசைத்தில் 
மககயழுத்திட்டைர. 1945இல் அகத்டோைர 
24இல் ைசிபிக தைோர முடிவுககு ்வந்ேமே 
அடுத்து அகைரிககோ்வோைது அதிகோர பூர்வைோக 
இதில் இமணந்து ககோண்டது. இேறகிம்டதய 
சோசைத்மே ்வமர்வதில் எந்ே பிரச்சமைமய 

சர்வதேச சஙகம் எதிர ககோண்டதேோ அதே 
பிரச்சமை எந்ே ைோற்றமும் இல்்ோைல் ஐ.நோ 
அமைப்பும் எதிர ககோண்டது. 

இந்ே அடிப்ைம்ட குழப்ைம் எந்ே 
ைோற்றமும் இல்்ோைல் அப்ைடிதய கேோ்டரந்ேது. 
ஒரு நோடடின் இம்றயோணமைககும், சர்வதேச 
கருத்துகளுககுமிம்டதய எவ்வோறு சைநிம் 
கோணைது, நோடுகள் ஒன்றுகககோன்று 
சைமில்்ோே நிம்யில், எவ்வோறு 
அமை்வருககும் சைைோை, கைோருந்துகி்ற 
சோசைத்மே ்வமர்வது, ஐ.நோ-வின் முடிவுகளில் 
விருப்ைமில்்ோேதைோது, ஒரு நோடு ஐ.நோ 

அமைப்மை விடடு எளிேோக க்வளிதய்றோைல் 
ேடுப்ைது (1930-களின் முறைகுதியில் ெப்ைோன் 
அவ்வோறு கசயேது). இ்வறறிகககல்்ோம் ஒரு 
தீர்வோக ரத்து அதிகோரத்மே சோசை 
்வமர்வோைரகள் ககோணடு ்வந்ேைர. ரத்து 
அதிகோரைோைது ஐ.நோ-வின் ஐந்து ஆரம்ைகோ் 
உறுப்பிைரகைோை சீைோ, பிரோன்சு, 
இஙகி்ோந்து, அகைரிககோ ைறறும் தசோவியத் 
யூனியனுககு ்வழஙகப்ைடடுள்ைது. இ்வரகள் 
நிரந்ேர ஐந்து (P-5) உறுப்பிைரகைோகக 
கருேப்ைடுகின்்றைர. அது ைடடுைல்்ோைல்  
ஐ.நோ-ம்வ து்வககிய்வரகள் மிகவும் நன்்றோக 

சசயலபோடு - குழு வி்வோேம் 

ஐககிய �ோடுகள் சமபககோன புதிய திமச்வழிகள்

இது அமை்வருககுதை  தசோேமையோை கோ்ம் உ்ககஙகும் உள்ை  
அமைத்து ைககளும் அதிக ைேட்டம் ைறறும் அச்சத்தில் ்வோழகின்்றைர. 
அமைப்புகள் ைறறும் ேம்்வரகள் மீது உ்க ைககள் நம்பிகமகமய 
இழந்துள்ைைர.  

இந்ே நிச்சயைற்ற சூழநிம்யில், நம்மும்டய எதிரகோ்ம் 
ஐ.நோ-ம்வ சோரந்துள்ைது. ஏகைனில் ஐ.நோ சமை ைடடுதை ைல்த்வறு 
நோடுகமையும் ஒன்றிமணககி்றது. அஙதக க்வறுைதை உமரயோ்டவும், 
வி்வோதிககவும் ைடடுைல்்ோைல் கசயல்ை்டவும் ஏது்வோகி்றது. குடிமை 
சமூகஙகமை, ்வரத்ேகரகமை, ககோம்டயோைரகமை, சோேோரண ைககமை 
உ்க அரசுகளுககு உேவு்வேறகோகவும், ேறகோ் பிரச்சிமைகமை தீரப்ைேறகோகவும் ஒன்று 
திரடடுகி்றது. தைலும், அமைதிமய நிம்நோடடுகி்றது. ்வைரச்சி, ைனிே உரிமைகள் ைறறும் 
அமை்வருககுைோை  நன்மை தைோன்்ற்வறறில் ஒவக்வோரு நோடும் உ்க ைககள் அமை்வருககும் 
ஒதர நம்பிமகயோக ஐ.நோ திகழகி்றது.

�ன்றி:  ஐ.நோ-விறகோை புதிய திமச்வழிகள் – கடடுமரமய எழுதிய ஐ.நோ-வின் முன்ைோள் 
கைோது கசய்ோைர அ்வரகளுககு.

குழு வி்வோேத்திறகோன ேமலப்பு: ஐககிய நோடுகள் சமை எவ்வைவு க்வறறிகரைோக உள்ைது?

போன் கீ மூன் 
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சர்வதேச சஙகத்தின் தேோல்விககோை 
கோரணஙகமை அறிந்து இருந்ேேோல் அந்ே 
அனுை்வஙகமைக ககோணடு ஐ.நோ-விறகோை 
சோசைத்தின் முககிய கூறுகமை 
்வடி்வமைத்ேைர. முககிய எடுத்துககோட்டோக, 
ஐ.நோ-வின் சோசைைோைது சர்வதேச சஙகத்தின் 
தீரைோைத்மேதைோ்த்வ சர்வதேச ைோதுகோப்மை 
தைம்ைடுத்து்வது ைறறும் அமைதியோை 
்வழியில் பிரச்சமைகளுககுத் தீரவு கோணைமே 
முககிய தநோககைோகக ககோணடிருககி்றது. 
சோசைைோைது தைலும் இரணடு முககிய 
கூறுகமை முேன்மையோக ககோணடிருககி்றது. 

ஏறகைத்வ இேமை பிரதிைலிககும் 
்வமகயில் ஐ.நோ சோசைத்தின் உறுப்பு 23-்வது 
சர்வதேச சஙகத்தின் தீரைோைத்மேப் தைோ்த்வ 

சமூக ைறறும் கைோருைோேோர தைம்ைோடம்ட 
அடிப்ைம்ட தநோககைோகக ககோணடுள்ைது. 
சமூக ைறறும் கைோருைோேோர தைம்ைோடம்ட 
க்வறும் ்வோரத்மே அைவில் இல்்ோைல் 
தைோரகளுககு இம்டப்ைட்ட ஆணடுகளின் 
அனுை்வத்மே த்வரோக ககோணடிருககி்றது. 
ை்ரும் குறிப்பிடு்வதுதைோ் 1920 ைறறும் 1930-
களில் ஏறைட்ட உ்கப் கைோருைோேோர 
வீழச்சியின் கோரணைோக அரசியல் எழுச்சிகள் 
கைரும் தேசிய்வோேத்மே ஏறைடுத்தியது 
அ்வறறின் விமை்வோை ஆககிரமிப்புகளுதை 
இரண்டோம் உ்கப்தைோருககோை கோரணைோக 
அமைந்ேை. இதுத்வ, ஐ.நோ-்வோைது 
தேோறறுவிககப்ைடடு உ்க பிரச்சமைகளில் 
முமைப்பு்டன் ஈடுை்ட கசயேது. 

1945 இல் ஐ.நோ ஆறு முககிய 
அமைப்புகமை ககோண்டேோக இருந்ேது. அம்வ: 
(1) கைோதுச்சமை (2) ைோதுகோப்பு குழு 
(3) கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழு 
(4) அ்றஙகோ்வ்ர குழு (5) சர்வதேச நீதிைன்்றம் 
ைறறும் (6) கசய்கம் ஆகும். இதில் 
அ்றஙகோ்வ்ர குழு்வோைது கோ்னிய 
ஒழிப்பிறகோை நம்டமும்றத் தேம்வகமை 

ககோணடிருந்ேது. கோ்னிய ஒழிப்பிறகு பி்றகு 
இேன் ைணி தேம்வயற்றேோக ஆகிவிட்டது. 
இருந்ேதைோதும் இது ஐ.நோ-வின் முககிய 
அடிப்ைம்ட அமைப்புகளில் ஒன்்றோக 
திகழகி்றது. ஐ.நோ-வின் அமைத்து 
அமைப்புகளும் மும்றதய கூடி முககிய 
பிரச்சமைகள் குறித்து வி்வோதிககின்்றைர, 
உறுப்பிைரகளின் ஓடக்டடுப்பின் 

ேமலமைச் 
சசயலகம்

ஐ.�ோ-வின் 
உறுப்புகள்

UNDP 
UNHCR 
UNICEF 

UNEP

சி்றப்பு 
முக்வோணமைகள்

FAO 
UNESCO 

WHO 
WTO

அமைதி பம்ட

சபோருளோேோர 
ைறறும் சமூக குழு

அ்றஙகோ்வலர குழுசர்வதேச நீதிைன்்றம்

சபோதுச்சமப

193 உறுப்பினரகள் 
1 �ோடு = 1 ஓடடு

போதுகோப்புச் சமப

ரத்து அதிகோரம் சகோண்ட ஐந்து நிரந்திர உறுப்பினரகள்

இரணடு ஆணடு கோலத்திறகு தேரவு சசயயப்படும் 10 நிரந்திரைற்ற 
உறுப்பினரகள்

11.3.1 ஐ.�ோ-வின் அமைப்பு
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அடிப்ைம்டயில் முடிவுகளும், அறிகமககளும் 
க்வளியி்டப்ைடுகின்்றை. இருந்ேதைோதும் இேன் 
ஒவக்வோரு அமைப்பின் நம்டமும்றகளும் 
ஒன்றுககு ஒன்று த்வறுைடுகின்்றை.  
குறிப்ைோக கைோதுச்சமையோைது ஐ.நோ-விறகோை 
நோ்டோளுைன்்றைோகவும், ைோதுகோப்புக குழு 
நிர்வோகக குழு்வோகவும், கசய்கம் 
நம்டமும்றைடுத்து்வேறகோை அமைப்ைோக 
(அல்்து) ஐ.நோ-வின் நிர்வோக பிரி்வோக 
கசயல்ைடுகின்்றது.

11.3.2 சபோதுச்சமப
ஐ.நோ-வின் கைோதுச்சமையோைது கூடி 

வி்வோதிகககூடிய ஓர முககிய அமைப்ைோக 
உள்ைது. உறுப்பு நோடுகள் ைரப்ைைவில் 
எவ்வைவு கைரியேோக இருந்ேோலும், 
கசல்்வோககு மிககேோக இருந்ேோலும் அம்வ 
அமைத்திறகும் சைைோக ஒரு ஓடடு ைடடுதை 
்வழஙகப்ைடடுள்ைது. இஙகு ஐ.நோ-வின் 
சோசைத்தின் கீழ எழும் பிரச்சமைகள் குறித்ே 
வி்வோேைோைது நம்டகைறுகி்றது. குறிப்ைோக 
சர்வதேச அமைதி ைறறும் ைோதுகோப்பு, புதிய 
உறுப்பிைரகமை இமணத்து ககோள்்வது,  
ஐ.நோ-விறகோை நிதிநிம் அறிகமக 
தைோன்்றம்வ மூன்றில் இரணடு ைஙகு 
கைரும்ைோன்மையு்டன் ஒரு நோடடிறகு ஒரு 
ஓடடு என்்ற விதியின் அடிப்ைம்டயில் 
நிம்றத்வற்றப்ைடுகின்்றை.  உறுப்பு நோடுகைோல் 
முன்கைோழியப்ைடும் பிரச்சமைகள் மீது 
கைோதுச்சமையில் தீரைோைஙகள் 
ககோணடு்வரப்ைடுகின்்றை. கைோதுச்சமையில் 
நிம்றத்வற்றப்ைடும் தீரைோைஙகள் உ்க 
ைககளில் கைரும்ைோன்மைதயோரின் கருத்மேப்  
பிரநிதித்து்வப்ைடுத்தும் விேத்தில் இருப்ைேோல், 
அந்ே ைரிந்துமரகள், ைதிப்பு மிகுந்ேேோக 

உள்ைது. இேன் அடிப்ைம்டயில் சர்வதேச 
உ்டன்ைடிகமககள், ஒப்ைந்ேஙகள் ைறறும்  
சோசைஙகளில் ைல்த்வறு நோடுகள்  
இமணந்து அ்வறறின் அம்சஙகமை  
நம்டமும்றப்ைடுத்துகின்்றை. கைோதுச்சமையின் 
கூட்டைோைது ஒவக்வோரு கசப்்டம்ைர ைோேமும் 
நம்டகைறுகி்றது.  கைரும்ைோன்மையோை 
தீரைோைஙகள் கசப்்டம்ைர ைறறும் டிசம்ைர 
ைோேஙகளிம்டதய நிம்றத்வற்றப்ைடுகின்்றை.  
சி்றப்பு கூட்டத்திறகோை தகோரிகமகயோைது 
ைோதுகோப்புக குழுவிைோத்ோ அல்்து 
கைரும்ைோன்மை உறுப்பிைரகைோத்ோ 
முன்கைோழியப்ை்ட த்வணடும்.  
கைோதுச்சமையின் ்வழககைோை கூட்டத் 
கேோ்டரின் முேல் இரணடு ்வோரஙகள் உறுப்பு 
நோடுகளின் கருத்மே அறியும் ்வணணம் கைோது 
வி்வோேைோக ந்டத்ேப்ைடுகி்றது. இது மிகவும் 
ைரந்ே அைவி்ோை பிரச்சமைகள் தீவிர்வோேம், 
தைோர, ்வறுமை, ைசி ைறறும் தநோயகள் 
குறித்ேேோக அமைகி்றது. கைோதுச்சமையின் 
ைணிகள் ஆறு குழுககளின் ்வழிதய 
தைறககோள்ைப்ைடுகி்றது.]

சபோதுச்சமபயின் ஆறு முககிய 
குழுககள்

  ஆயுே கும்றப்பு ைறறும் சர்வதேச 
ைோதுகோப்பு

  கைோருைோேோரம் ைறறும் நிதி

  சமூகம், ைனிேதநயம் ைறறும் ைணைோடு

  சி்றப்பு அரசியல் ைறறும் கோ்னிய ஒழிப்பு

  நிர்வோகம் ைறறும் நிதிநிம் அறிகமக

  சட்டம்

ஐககிய �ோடுகளின் அமைதி கோககும் �்ட்வடிகமகயின் படடியல

்வ.எண கண்டஙகள் பணியின் சபயர இ்டம் பிரச்சமன
�்ட்வடிகமக 

தைறசகோள்ளப்பட்ட 

ஆணடு

1 ஆப்பிரிககோ
கோஙதகோவில் ஐககிய 

நோடுகளின் கசயல்ைோடு 
(ONUC)

கோஙதகோ 
ெைநோயக 
குடியரசு

கோஙதகோ 
கநருககடி 1960-1964

2 ஆசியோ

ஐககிய நோடுகள் சமை 
இந்தியோ-ைோகிஸ்ேோன் 

கணகோணிப்பு ைணி 
(UNIPOM) 

இந்தியோ, 
ைோகிஸ்ேோன்

1965 இந்தியோ–  
ைோகிஸ்ேோன் 

தைோர
1965-1966
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3 ஆசியோ

ஐ.நோ-வின் திரும்ை 
கைறு்வேறகோை 

கணகோணிப்பு ைம்ட 
(UNDOF)

இஸ்தரல், சிரியோ, 
க்ைைோன்

தயோம் கீப்பூர 
தைோரில் இருந்து 

இஸ்தரல் ைறறும் 
சிரியோ ைம்டகமை 
திரும்ை கைறு்வது.

1974

4 ஆப்பிரிககோ
தசோைோலியோவில் ஐககிய 
நோடுகளின் கசயல்ைோடு 

  – ஒன்று (UNOSOM-1)
தசோைோலியோ தசோைோலியோ 

உள்நோடடு தைோர 1992-1993

5 ஆப்பிரிககோ
ரு்வோண்டோவிறகோை 

ஐ.நோ-வின் உேவித் திட்டம் 
(UNAMIR)

ரு்வோண்டோ ரு்வோண்டோ 
உள்நோடடு தைோர 1993-1996

6 ்வ்ட 
அகைரிககோ

ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 
மேடடி (UNMIH) மேடடி

1991இல் 
மேடடியில் 

ஆடசி கவிழப்பு 
ைறறும் 

இரோணு்வ ஆடசி

1993-1996

7 ெதரோப்ைோ

ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 
தைோஸ்னியோ ைறறும் 

கேரசதகோவிைோ 
(UNMIBH)

தைோஸ்னியோ 
ைறறும் 

கேரசதகோவிைோ

தைோஸ்னியோ 
தைோர 1995-2002

8 ெதரோப்ைோ
ஐ.நோ-வின் இம்டகோ் 

நிர்வோக தூதுககுழு 
தகோசோ்வோ (UNMIK)

தகோசோ்வோ தகோசோ்வோ தைோர 1999

9 ஆப்பிரிககோ
ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 

சீயரோ லிதயோன் 
(UUNAMSIL)

சியரோ லிதயோன் சியரோ லிதயோன் 
உள்நோடடு தைோர 1999-2006

10 ஆப்பிரிககோ
ஐ.நோவின் தூதுககுழு 
எரித்திரியோ ைறறும் 

எத்திதயோப்பியோ (UNMEF)

எரித்திரீயோ 
எத்திதயோப்பியோ

எரித்திரீயோ 
– எத்திதயோப்பியோ 

தைோர
2000-2008

11 ஆப்பிரிககோ ஐ.நோ-வின் தூதுககுழு 
சூ்டோன் (UNMIS) சூ்டோன்

இரண்டோ்வது 
சூ்டோன் 

உள்நோடடு தைோர
2005-2011

12 ஆசியோ 
ஐ.நோ-வின் ஒருஙகிமணந்ே 

தூதுககுழு மேமூர  – 
லிஸ்டி (UNMIT)

கிழககு மேமூர
2006 கிழககு 

மேமூர  
கநருககடி

2006-2012

13 ஆசியோ ஐ.நோ-வின் கணகோணிப்பு 
தூதுககுழு சிரியோ (UNSMIS) சிரியோ சிரியோ உள்நோடடு 

தைோர 2012

14 ்வ்ட 
அகைரிககோ

ஐ.நோ-வின் நீதிககு 
ஆேர்வோை தூதுககுழு 
மேடடி (MINUJUSTH)

மேடடி 2004 மேடடி 
கிைரச்சி 2017

நிகழ 
ஆயவு

11.3.3 போதுகோப்புச் சமப

ஐ.நோ-வின் சோசைப்ைடி ைோதுகோப்புச் 
சமையோைது சர்வதேச அமைதி ைறறும் 

ைோதுகோப்பிறகோை கைோறுப்பு மிகக 
அமைப்ைோகும். இது கைோதுச்சமைமயப் தைோல் 
்வழககைோக கூடு்வதில்ம் ைோ்றோக சர்வதேச 
அமைதிககு அச்சுறுத்ேல் ஏறைடும்தைோது எந்ே 
தநரத்திலும் இேன் கூட்டைோைது நம்டகைறும்.  
உறுப்பு நோடுகள்  ைோதுகோப்புச் சமையின் 
முடிவுகமை ஏறறு ந்டப்ைது என்ைது சட்ட 
ரீதியோக கட்டமைககப்ைடடிருககி்றது.  
அமைதிககோை அச்சுறுத்ேல் ஏறைடும்கைோழுது 
சமையோைது பிரச்சமைககுரிய நோடுகமை  
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ஐ.�ோ-வின் போதுகோப்புச் சமபயில நிரந்திர உறுப்பினரோகும் இந்தியோவின் விருப்பம்

ைோதுகோப்புச் சமையில் நிரந்ேர உறுப்பிைரோக இ்டம் கைறும் இந்தியோவின் விருப்ைைோைது 
அது ைோதுகோப்புச் சமையு்டன் ்வர்ோறறு பூர்வைோக ககோணடிருககும் உ்றம்வ க்வளிப்ைடுத்து்வேோக 
உள்ைது. விடுேம் அம்டந்ே ஆரம்ை ஆணடுகளில் கோஷமீர கேோ்டரைோை ைோகிஸ்ேோனின் ஆயுே 
தைோேல்கமை இந்தியோ ேைது கருத்தியல் ககோள்மகயின் அடிப்ைம்டயில், ஐ.நோ-வின் ைோரம்வககு 
எடுத்துச்கசன்்றது. ைனிப்தைோர உச்சத்தில் இருந்ே அதிகோர சைநிம்யில்்ோே அந்ே கோ்கட்டத்தில் 
இந்தியோ ேைது கருத்தியல் ககோள்மகயின்  அடிப்ைம்டயி்ோை  ந்ட்வடிகமககளுககு கைரும் விம் 
ககோடுககத்வணடியிருந்ேது. கோஷமீர வி்வகோரத்தில்  ஐ.நோ ேம்யி்ட அதுத்வ ்வழி ்வகுத்ேது. இது 
மீணடும் க்வளி்வர முடியோே எதிர விமைம்வதய ஏறைடுத்தியது. இந்தியோ  ைோதுகோப்புச் சமையில் 
க்ந்து ககோணடு ேைது விருப்ைத்மே நிம்றத்வற்ற வி்டோைல் கைரும் அதிகோர  அரசிய்ோக 
ைோறறியது. மிகவும் குறிப்ைோக நிரந்ேர  உறுப்பிைரோை சீைோ, ைோகிஸ்ேோன் ைககம் நின்று ககோணடு 
எந்ேவிே சோத்தியைோை விமைவுகளும் இந்தியோவிறகு ஏறை்டோே ்வணணம் குறுககீடு கசயேது.

இந்தியோவின் விருப்ைைோைது  ைோதுகோப்புச் சமையில் நீண்ட ை் இந்திய க்வளியு்றவுக 
ககோள்மக குறித்ே வி்வோேஙகமை ஏறைடுத்தியது. ேோரோை்வோே ேன்மையு்டன் சர்வதேச 
அமைப்பிறகோை கைோறுப்புமிகக ஒரு நோ்டோக இருககுைோ அல்்து சர்வதேச நிகழவுகளின்  
ைரபுகமை ைோறறியமைப்ைேறகோை ்வோயப்மை ஏறைடுத்தும் அரசோக இருககுைோ என்்ற வி்வோேஙகள்   
நம்டகைற்றை. ேறகைோழுது நம்டமும்றயில் இருககும் சர்வதேச மும்றயிமை தூககி எறியோைல் 
இந்தியோ ஒரு மிேைோை சீரதிருத்ே்வோதியோக உ்கைோவிய ைோரம்வயு்டன் சர்வதேச ைரபுகளில் 
கநகிழம்வயும் ைறறும் ்வடி்வமைப்மையும் ஏறைடுத்து்வேோக ை் அரசியல் அறிஞரகள்  
கூறுகின்்றைர.

இந்தியோ எப்தைோதுதை மூன்்றோம் உ்க நோடுகமை ்வழிந்டத்தும் ஒரு அரசோக இருந்து 
்வருகி்றது. ஐ.நோ-வின் கைோதுச்கசய்ரோக இருந்ே தகோபி அன்ைோன் புதுதில்லியில் ஒரு கூட்டத்தில் 
உமரயோறறும்தைோது ைற்ற எந்நோடடிைமரக கோடடிலும் இந்தியரகளின் சுேந்திரம் ைறறிய புரிேல் 
அதிகம் எைவும், ்வைரச்சி, ைோதுகோப்பு ைறறும் ைனிே உரிமைகள் யோவும் சுேந்திரத்திைோல் 
விமைந்ேம்வ எைவும் அம்வ ஒன்றுகககோன்று ைோறறு அல்் என்ைமேயும் இந்தியரகள் 
அறிந்துள்ைைர என்று குறிப்பிடுகி்றோர. இந்தியரகள் ேஙகைது ைன்மைத்து்வ ைககைோடசி மூ்ம் 
ைரந்ே சுேந்திரம் தநோககி கசல்்வேோக தைலும் குறிப்பிடுகி்றோர.

போதுகோப்புச் சமபயில ரத்து அதிகோரம் குறித்ே விைரசனஙகள்

ரத்து அதிகோரைோைது அேன் ைககைோடசி ைணபுகைற்ற ேன்மைககோக விைரசிககப்ைடுகி்றது. 
இது ைோதுகோப்புச் சமையின் கைரும்ைோன்மையிைரின் முடிம்வ ஒரு ேனிப்ைட்ட நோடு ேடுப்ைேோகும். 
உேரணைோக அகைரிககோ்வோைது கேோ்டரச்சியோக இஸ்தரலுககு எதிரோை தீரைோைஙகள் மீது  ேைது 
ரத்து அதிகோரத்மே ையன்ைடுத்தி ்வருகி்றது. தைலும் நிரந்ேர உறுப்பிைரகள் ேஙகளுககு எதிரோை 
விைரசை தீரைோைஙகளின் மீது ரத்து அதிகோரத்மே ையன்ைடுத்து்வதும் ்வழககைோைது ஆகும். 2014 
ஆம் ஆணடு ரஷயோ்வோைது,  கிரிமியோம்வ இமணத்துக ககோண்டேறகு கண்டைம் கேரிவிககும் 
தீரைோைத்தின் மீது ேைது ரத்து அதிகோரத்மே ையன்ைடுத்தியது.  சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை 
ஐந்து நிரந்ேர உறுப்பிைரகளும் ேஙகள் ரத்து அதிகோரத்மே ைககளின் விருப்ைஙகமை 
ைோதுகோப்ைேறகு ைோ்றோக ேஙகளின் சுய அரசியல் விருப்ைஙகளுககும்  அல்்து புவிசோர அரசியல் 
விருப்ைஙகளுககும் ையன்ைடுத்து்வேோக சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை குற்றம் சோடடுகி்றது.
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சி் விைரசகரகள் ைோதுகோப்புச் சமையின் ஐந்து நிரந்ேர உறுப்பிைரகளுதக உரித்ேோை ரத்து  
அதிகோரைோைது நியோயைற்றது என்று விைரச்சிககின்்றைர. 21ஆம் நூற்றோணடில் ரத்து 
அதிகோரைோைது சர்வதேச அைவில் ைோரககப்ைடும் கைோழுது சைச்சீரற்ற அதிகோரைோக தைலும் 
சர்வதேச பிரச்சிமைகள் மீேோை ந்ட்வடிகமககளுககு ேம்டயோக அமைந்துள்ைது. ரத்து  
அதிகோரத்தின் அை்வற்ற ஆற்ற்ோைது ஐ.நோ-ம்வ இை அழிப்பு, க்்வரஙகள் ைறறும்  ைனிே 
உரிமை மீ்றல்களின்தைோது அமேத் ேடுப்ைது ைறறும் கைோறுப்தைறைதில் ஆற்ற்ற்றேோக ஆககுகி்றது. 
இந்ே ஐந்து நிரந்ேர உறுப்பிைர  ேவிர  ைற்ற ை் நோடுகள் குறிப்ைோக அணிதசரோ இயககத்திைர 
ைறறும் ஆப்பிரிகக ஒன்றியம் ரத்து அதிகோரத்மே கும்றகக தகோருகின்்றை. 

“அமைதிககோை ஒறறுமை” என்்ற தீரைோைத்மே நிம்றத்வறறும்தைோதும் நம்டகைற்ற 
வி்வோேத்தில் ்வழககைோை ஐ.நோ சட்டஙகளின்ைடி கைோதுச்சமையின் அதிகோரைோைது ைோதுகோப்புச் 
சமையின் “ரத்து அதிகோர” பிரச்சமையு்டன் கேோ்டரபும்டயேோகும். 1950 ஆம் ஆணடு  ந்வம்ைர 3 
ஆம் தேதி  ஐ.நோ-வின் மூன்றில் இரணடு ைஙகு உறுப்பு நோடுகைோல் ஏறறுகககோள்ைப்ைட்ட A/
RES/377 தீரைோைைோைது குறிப்பிடு்வது யோகேனில் ஐ.நோ-வின் சோசைப்ைடி ஒருத்வமை  ைோதுகோப்புச் 
சமையோைது ேைது முேன்மை தநோககைோை அமைதிமய ைோதுகோப்ைதில் இருந்து  ே்வறிைோல் 
அப்தைோது சர்வதேச அமைதிககோக கைோதுச்சமை எடுககும் ைறறும் ைோதுகோப்மை நிம்நிறுத்தும் 
ந்ட்வடிகமககமை ைோதுகோப்புச் சமை ேடுககமுடியோது ேடுககக கூ்டோது. இந்ே விைககைோைது 
சர்வதேச அமைதி ைறறும் ைோதுகோப்பு பிரச்சமைகளில் கைோதுச்சமையோைது இரண்டோ்வேோக 
கைோறுப்பும்டயது என்ைமே வி்ட இறுதி கைோறுப்பும்டயேோக அஙகீகரிககப்ைடுகி்றது.   ஐ.நோ-வின் 
ைல்த்வறு அதிகோரப்பூர்வ ைறறும் அதிகோரப்பூர்வைற்ற அறிகமககளில் குறிப்பிடு்வது 
“அமைதிககோை ஒறறுமை” தீரைோைைோைது ஐ.நோ-வின் கைோதுச்சமையின் ந்ட்வடிகமககமை மீறி 
ைோதுகோப்புச் சமையின் ரத்து அதிகோரைோைது  கசயல்ை்ட முடியோது என்ைேோகும்.

அமழத்துதைசி அமைதியோை ்வழியில் 
ஒப்ைந்ேஙகமை தைறககோள்ைவும், 
தைோேல்கமை ேவிரககவும் கசயகி்றது.  தைலும் 
ைோதுகோப்புச் சமையோைது தைச்சு ்வோரத்மேயின் 
மூ்ம் தைோர நிறுத்ேத்மே அறிவிககவும், 
கைோருைோேோர ேம்ட விதிககவும் அல்்து  
ஐ.நோ-வின் உறுப்பிைரகளின் ஒப்புேலின் 
கையரில் அதிகோரபூர்வ அமைப்ைோக 
ைம்டை்த்திமை ையன்ைடுத்ேவும் கசயகி்றது.  

ைோதுகோப்புச் சமை அமைதிமய 
நிம்நிறுத்து்வேறகோை ைோதுகோப்பு 
ந்ட்வடிகமகமயயும் தைறககோள்கி்றது. இது 
ஐந்து நிரந்ேர உறுப்பிைரகள் உடை்ட 
ைதிமைந்து உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது.  
பி்ற ைத்து உறுப்பிைரகள் கைோதுச்சமையிைோல் 
இரணடு ஆணடுகள் கோ்த்திறகு சுழறசி 
மும்றயில் தேரவு கசயயப்ைடுகின்்றைர.  
ைோதுகோப்புச் சமையில் ஓர தீரைோைைோைது 
நிம்றத்வற்றப்ை்ட ைதிமைந்தில் ஒன்ைது 
உறுப்பிைரகளின் ஓடடு தேம்வப்ைடுகி்றது.  

இருந்ேதைோதும் ஐந்து நிரந்ேர  
உறுப்பிைரகளில் யோர ஒரு்வரும் 
தீரைோைத்திறகு எதிரோக ஓடடு அளிப்ைமே 
ரத்து அதிகோரைோக குறிப்பி்டப்ைடுகி்றது.  
தைலும் அத்தீரைோைைோைது 
நிம்றத்வற்றப்ைடு்வதில்ம். குழுவில் தைலும் 
அதிக நிரந்ேர உறுப்பிைரகமை 
இமணப்ைேறகோை தகோரிகமககள் எழுந்ேோல் 
அந்ே தகோரிகமகயோைது ஐ.நோ-வின் உறுப்பு 
நோடுகைோல் தீரைோனிககப்ைடும்.
11.3.4 சபோருளோேோர ைறறும் சமூக குழு
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ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர ைறறும் சமூக 
குழுவிறகோை ஐம்ைத்து நோன்கு உறுப்பிைரகள் 
அமைத்து கண்டஙகமையும் 
பிரதிநிதித்து்வப்ைடுத்தும் ்வமகயில் மூன்று 
ஆணடு கோ்த்திறகு தேரவு 
கசயயப்ைடுகின்்றைர.  இது ஐ.நோ-விறகோை 
மைய அமைப்ைோக ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர 
ைறறும் சமூக ைணிகமை ஒருஙகிமணத்து 
தைறககோள்கி்றது.  ஐ.நோ-வின் எழுைது 
சேவிகிே திட்டஙகள் ்வோழகமக ேரத்மே 
உயரத்து்வது, ்வறுமைமய ஒழிககும் ்வமகயில் 
முழு த்வம் ்வோயப்பு, கைோருைோேோர ைறறும் 
சமூக தைம்ைோடு ைறறும் ்வைரச்சிமய 
அடிப்ைம்டயோகக ககோண்டது. இது ்வைரும் 
நோடுகளின் கைோருைோேோர ்வைரச்சிமய 
ஊககப்ைடுத்து்வது, ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோப்ைது, ்வறுமைமய ஒழிப்ைேறகோை 
உ்கம் ேழுவிய ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வது தைோன்்ற ைணிகமை 
தைறககோள்கி்றது. இப்ைணிகமை 
தைறககோள்்வேறகோை சி்றப்பு 
அமைப்புகமையும் ேைககு கீழ இககுழு்வோைது 
ககோணடிருககி்றது. அம்வ, உணவு ைறறும் 
வி்வசோய கழகம் (FAO), உ்க சுகோேோர கழகம் 
(WHO), ஐ.நோ-வின் கல்வி, அறிவியல் ைறறும் 
ைணைோடு கழகம் (UNESCO), ஐ.நோ-வின் 
்வைரச்சி திட்டஙகள் (UNDP),  
ஐ.நோ-வின் குழந்மேகளுககோை நிதி (UNICEF) 
ைறறும் ஐ.நோ-வின் அகதிகளுககோை உயர 
ஆமணயர (UNHCR).

11.3.5 அ்றஙகோ்வலர குழு

ஐ.நோ-வின் சோசைப்ைடி அ்றஙகோ்வ்ர 
குழு்வோைது ைதிகைோரு முன்ைோல் கோ்னிய  
நி் ைகுதிகளின் நிர்வோகத்மே கணகோணித்து 
்வருகி்றது.  இரண்டோம் உ்கப்தைோரின் 

முடிவில், ேறசோரைற்ற இந்நி்ைகுதிமய சோரந்ே 
ைககளின் ்வைரச்சிககோக சுயோடசி அரசுகள் 
ஏறை்டவும் அல்்து விடுேம்மய 
அம்ட்வேறகோை ஓர நவீை மும்றயோகவும் இது 
உரு்வோககப்ைட்டது.  

இந்ே ைதிகைோரு ைகுதிகளும் ைறறும் 
ஏழுைதுககும் தைறைட்ட  கோ்னிகளும் 
விடுேம் அம்ட்வேறகு ஐககிய நோடுகள் சமை 
உேவியோக இருந்ேது.  1994இல் கம்டசி  
ைகுதியோை ை்ோவ விடுேம் அம்டந்ேமே 
அடுத்து அ்றஙகோ்வ்ர குழு்வோைது ேைது 
ைணியிமை நிறுத்தி ககோள்ைவும், 
தேம்வப்ைடும்தைோது ைடடும் இககுழு 
கூடு்வேோகவும் முடிவு கசயேது.  சீைோ, 
பிரோன்ஸ், இஙகி்ோந்து, ரஷயோ கூட்டமைப்பு 
ைறறும் அகைரிககோம்வ இேன் நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகைோக ககோணடு ஐ.நோ 
அ்றஙகோ்வ்ர குழும்வ அமைத்திருந்ேது. 
அமைத்து உறுப்பிைரகளுககும், ஒரு்வருககு 
ஒரு ஓடடு விகிேம் கும்றந்ேைடச 
கைரும்ைோன்மையு்டன் இேன் முடிவுகள் 
இயற்றப்ைடுகின்்றை.  கோ்னிய ஒழிப்புப் 
ைணிகள் முடி்வற்ற இககோ் சூழலில் 
அ்றஙகோ்வ்ர குழு முககியத்து்வைற்றேோக 
கோணப்ைடுகி்றது.

11.3.6 சர்வதேச நீதிைன்்றம்

ஐ.நோ-வின் முககிய அமைப்ைோக 
சர்வதேச நீதிைன்்றம் கசயல்ைடுகி்றது.  இது 
கநேர்ோந்தில் உள்ை தி தேக நகரத்தில் 
அமைந்துள்ைது.  சர்வதேச நீதிைை்றம் 
அல்்து உ்க நீதிைன்்றைோைது 1945இல் 
ஏறைடுத்ேப்ைடடு 1946 முேல் கசயல்ைடடு 
்வருகி்றது. இது ஒரு நிரந்ேர நடு்வர 

12th_Political Science_Unit_11_Tamil.indd   281 10-12-2021   12:12:23



( (282 ((283

நீதிைன்்றைோகச் கசயல்ைடுகி்றது.  
இந்நீதிைன்்றைோைது சர்வதேச சட்டஙகளின்ைடி 
நோடுகளுககு இம்டயில் ஏறைடும் 
பிரச்சமைகமைத் தீரத்து ம்வககி்றது.  ைோ்றோக, 
இது ேனிநைரகளின் ்வழககுகமை விசோரிப்ைது 
இல்ம். எந்ே நோடும் இேன் விசோரமண 
தேம்வ இல்ம் எை கருதிைோல் ேோைோகத்வ 
வி்கி ககோள்ை்ோம். இேறககன்று எந்ே சி்றப்பு 
ஒப்ைந்ே விதிமும்றகளும் இல்ம்.  எந்ே நோடு 
இந்நீதிைன்்றத்தின் விசோரமணமய 
ஏறறுகககோள்கி்றதேோ அது கணடிப்ைோக இேன் 
தீரப்புகமை நம்டமும்றப்ைடுத்ே த்வணடும்.  

1946இல் இருந்து சர்வதேச நீதிைன்்றைோைது 
150ககும் தைறைட்ட ்வழககுகமை விசோரித்து 
தீரப்பு ்வழஙகியுள்ைது.  குறிப்ைோக, கைோருைோேோர 
உரிமைகள், சுறறுச்சூழல் ைோதுகோப்பு, 
தைோககு்வரத்து்வழிககோை உரிமைகள், ைம்டமய 
ையன்ைடுத்ேோைல் இருககவும், நோடுகளின் 
உள்வி்வகோரஙகளில் ேம்யி்டோைல் இருககவும், 
தூேரக உ்றவுகள், ைணயகமகதிகமை 
விடுவிப்ைது, அம்டகக் உரிமை ைறறும்  
தேசிய இை பிரச்சமைகள் தைோன்்ற்வறறிககும் 
தீரவுகணடிருககி்றது. இந்நீதிைன்்றத்தின் 
ைதிமைந்து நீதிைதிகளும் க்வவத்வறு நோடுகமைச் 
தசரந்ே்வரகைோக ஒன்ைது ஆணடு கோ்த்திறகு 
தேரவு கசயயப்ைடுகின்்றைர. நீதிைதிகமை 
கைோதுச்சமையும், ைோதுகோப்புச் சமையும் தசரந்து 
தேரவு கசயகின்்றைர.  இந்நீதிைன்்றமும் அேன் 
அலு்வ்கமும் “அமைதிககோை அரணைமையோக” 
திகழகின்்றை. இேன் கட்ட்டைோைது கோரதைஜ் 
அ்றககட்டமை என்்ற ்ோைதநோககம் இல்்ோே 
அமைப்ைோல் சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ேர 
நீதிைன்்றத்தின் ேம்மையி்டைோக சர்வதேச 
சஙகத்திறகு ்வழஙகப்ைட்டது. ஐ.நோ-்வோைது 
இககட்ட்டத்மே ையன்ைடுத்து்வேறகோை ஆணடு 
நிதிமய இந்ே அ்றககட்டமைககு ்வழஙகுகி்றது.  
ைோதுகோப்புச் சமை இந்நீதிைன்்றத்திறகு 
்வழககுகமை ைரிந்துமரகசயகி்றது.

சசயலபோடு

சர்வதேச நீதிைன்்றத்தின் மிக முககிய 
்வழககுகள் குறித்து ைோணககரகள் தகடடு 
அறியவும்.

11.3.7 சசயலகம்
 ஐ.நோ-வின் கசய்க அதிகோரிகள் 

ஐ.நோ-வின் பி்ற முககிய அமைப்புகளுககோை 
திட்டஙகமையும் ைறறும் ககோள்மககமையும் 
்வடி்வமைககின்்றைர. இச்கசய்கத்திறகோை 
ேம்மை கசய்ோைமர கைோதுச்சமையோைது 
ைோதுகோப்புச் சமையின் ைரிந்துமரயின் 
கையரித்தய நியமிககி்றது. ேம்மை 
கசய்ோைர ஐந்து ஆணடு கோ்த்திறகு 
நியமிககப்ைடுகின்்றோர. அ்வர மீணடும் 
நியமிககப்ை்ட்ோம். ேம்மைச் கசய்ோைர  
ஐ.நோ-விறகோை ேம்மை நிர்வோக அதிகோரியோக 
பி்ற அமைப்புகமையும் அேன் அலு்வ்ரகமையும் 
இயகக்ோம். இ்வரகள் சர்வதேச குடிமைப் 
ைணியோைரகைோக அறியப்ைடுகின்்றைர.

ஒரு குறிப்பிட்ட  நோடடின் பிரதிநிதியோக 
கசயல்ைடும் தூேர தைோல் இல்்ோைல்  193 
உறுப்பு நோடுகளிலும் சர்வதேச குடிமைப் 
ைணியோைரகைோக இ்வரகள்  
ைணியோறறுகின்்றைர.  இேறகோை ஆமணமய 
ேம்மைச் கசய்ோைரி்டம் இருந்து 
கைறுகின்்றைர.  ைோ்றோக அ்வரகள் ைணியோறறும் 
நோடடின் அரசி்டமிருந்து கைறு்வதில்ம்.  
கசய்கத்திறகோை ேம்மை அலு்வ்கம் 
நியூயோரக நகரில் அமைந்துள்ைது. பி்ற 

சபோது சசயலோளரகள் ்வரிமச

1. டிமரகிவு லீ (நோரத்வ) 1946 – 1952
2.  த்டக ேைரஸ்கீஜிஓல்டு (சுவி்டன்)  

1953 – 1961
3.  யூ ேோணட (ைரைோ ேறகைோழுது 

மியோன்ைர) 1961 – 1971
4.  குரட ்வல்தீம் (ஆஸ்திரியோ) 1972 – 1981
5.  தசவியர கைரஸ் டி குல்்ர (கைரு)  

1982- 1991
6.  பூடதரோஸ் பூடதரோஸ் கோலி (எகிப்து)  

1992 – 1996
7.  தகோபி அன்ைோன் (கோைோ) 1997 – 2006
8.  ைோன்-கீ-மூன் (ககோரிய குடியரசு)  

2007 – 2016
9.  ஆண்டனிதயோ குடரஸ் (தைோரசுகல்)  

2017 முேல்
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அலு்வ்கஙகள் கெனி்வோ, வியன்ைோ, 
மநதரோபி, அடிஸ்அைோைோ, கையரூட, 
சோணடியோதகோ ைறறும் ைோஙகோக நகரஙகளில் 
அமைந்துள்ைை.  உறுப்பு நோடுகளில் இருந்து 
கைற்ற 16,000 ஊழியரகமை ககோணடு கசய்க 
அதிகோரிகள் அமைப்பின் திைசரி ைணிகமை 
தைறககோள்கின்்றைர.  

இேன் ைணிகள் மிகவும் ைரந்ே அைவில் 
கோணப்ைடுகி்றது. அமைதிமய 
நிம்நோடடு்வேறகோை ைணிமுேல், சர்வதேச 
பிரச்சமைகளுககோை நடுநிம்யோைரோக, 
சமூக ைறறும் கைோருைோேோர நிம் குறித்ே 
ேக்வல்கமைத் திரடடுேல், சர்வதேச 
ஒப்ைந்ேஙகளுககோை அடிப்ைம்டப் ைணிகமை 
தைறககோள்ளுேல் ைறறும் சர்வதேச 
ைோநோடுகமை ந்டத்து்வது ஆகும்.  கசய்கத்தின் 
ைணியோைது ைன்முகத் ேன்மையு்டன் ேன் 
கீழுள்ை தேசிய அரசுககளின் 
அழுத்ேஙகமையும் மீறி ேைது சர்வதேச 
குறிகதகோள்கமை அம்ட்வேோகும்.  

ேம்மைச் கசய்ோைர ைோதுகோப்புச் 
சமையின் வி்வகோரஙகளில் க்வைம் கசலுத்தி 
சர்வதேச அமைதி ைறறும் ைோதுகோப்பிறகு 
இம்டயூ்றோை சிககல்களில் ேைது கருத்திமை 
கேரிவிகக்ோம். குறிப்ைோக பிரச்சமைகமைத் 
ேடுப்ைேறகும் அல்்து பிரச்சமைககுரிய 
நோடுகள் அமைதியோை ்வழியில் தீரவு 
கோணைேறகும் இ்வர ேைது அலு்வ்கத்மே 
ையன்ைடுத்திக ககோள்ை்ோம். தைலும் ேம்மை 
கசய்ோைர ைனிேதநய பிரச்சமைகள் அல்்து 
சி்றப்பு முககியத்து்வம் ்வோயந்ே 
பிரச்சமைகளுககோை ந்ட்வடிகமகயிமை 
தைறககோள்ை முடியும்.  

ஐ.நோ-வின் குடும்ைம் மிக கைரியது 
ைதிமைந்து முக்வோணமைகள், ை் திட்டஙகள் 
ைறறும் நிறு்வைஙகமைக ககோண்டது. இதில் 
சி் நிறு்வைஙகள் சர்வதேச சஙகத்தின் 
கோ்த்தித்தய து்வககப்ைடடுவிட்டை.  
குறிப்ைோக சர்வதேச கேோழி்ோைர கழகம் 
தைலும் சி் அமைப்புகள் 1945இல் 
தேோறறுவிககப்ைடடு குறிப்பி்டத்ேகக 
பிரச்சமைகள் ைறறும் நிகழவுகமைத் 
தீரப்ைேறகோை அமைப்ைோக ஐ.நோ  

து்வககப்ைட்டதிலிருந்து கசயல்ைடுகின்்றை.  
இேன் கோரணைோக ஐ.நோ-்வோைது 
ைன்முகத்ேன்மை ்வோயந்ேேோக கோடசி 
அளிககி்றது. இந்நிறு்வைஙகள் 
து்வககப்ைட்டதிலிருந்து பின்பு ்வந்ே ை் 
ைத்ேோணடுகளில் இ்வறறின் ைணியோைது மிகப் 
ைரந்ே அைவில் ககோணடுகசல்்ப்ைடடு ஐ.நோ-
வும் இேமை ஏறறு ்வழிந்டத்ே கசயகி்றது.  
இேன் விமைவு, ை் புதிய அமைப்புகள் 
கூடுே்ோக தேோறறுவிககப்ைடடு  
நிரந்ேரைோகவும், சி் ேறகோலிக அமைப்ைோகவும் 
கசயல்ைடுகின்்றை. குறிப்ைோக, ஐ.நோ-வின் 
அகதிகளுககோை உயர ஆமணயர (UNHCR) 
தைோன்்றம்வ. இம்வ நிரந்ேர அமைப்ைோக 
கசயல்ை்டதைோ்வது இல்ம். ஐ.நோ-வின் 
்வர்ோறம்றப் ைோரத்ேோல், ைல்த்வறு 
கோ்கட்டஙகளில் ை் துமண அமைப்புகளு்டன் 
இமணந்து ைணியோறறி இருப்ைமே கோண்ோம். 
ஐ.நோ ேறதைோது மூ்வோயிரத்திறகும் தைறைட்ட 
அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகளு்டன் இமணந்து 
ைணியோறறுகி்றது. 

கேோம்தநோககு ைோரம்வயு்டன் 1945இல் 
ககோணடு்வரப்ைட்ட ஐ.நோ சோசை உறுப்பு 77–்வது 
அரசு-சோரோ அமைப்புகளு்டன் இமணந்து 
கசயல்ைடு்வேறகு ஏது்வோக தேம்வயோை 
ஏறைோடுகமை ஐ.நோ கசயது ககோள்ை்ோம் 
என்று கேளி்வோக கூறுகி்றது. இேன் கோரணைோக 
ஐ.நோ நூறறுககும் தைறைட்ட அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகமைக ககோணடு பிரச்சமைககுரிய 
ைகுதிகளில் ைனிேதநயப் ைணிகமை 
தைறககோள்ை முடிகி்றது. உேோரணைோக ஐ.நோ-
வின் தூதுககுழு்வோைது தைோஸ்னியோ ைறறும் 
கேரசதகோவிதைோவிறகிம்டதய 1995–2002 ஆம் 
ஆணடுகளில் கசயல்ைட்டமேக கூ்ற்ோம். 
32 அரசு-சோரோ அமைப்புகள், ஐ.நோ 
கைோதுச்கசய்ருககு ஒரு தி்றந்ே ை்டல் ஒன்ம்ற 
2007 ஆம் ஆணடு எழுதிைர. அதில் ஐ.நோ-வின் 
அமைதிககோககும் ைம்டமய தைோரைேற்றம் 
சூழந்ே ேோரைர ைகுதிககுள் அனுப்ை அனுைதி 
ைறுககும் சூ்டோமைப் ைணிய ம்வகக 
தகோரியிருந்ேைர.

கைோருைோேோர ைறறும் சமூகக குழு்வோைது 
(ECOSOC) ஐ.நோ-வின் குடும்ை அமைப்ைோக  

12th_Political Science_Unit_11_Tamil.indd   283 10-12-2021   12:12:24



( (284 ((285

ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர ைறறும் சமூகப் 
ைணிகமை ஒருஙகிமணககி்றது. இேன் முககியப் 
ைணி, ்வைரச்சிககோை சர்வதேச 
ஒருஙகிமணப்மை ஏறைடுத்து்வேோகும்.  எவ்வோறு 
ைோதுகோப்புச் சமையோைது ரோணு்வ ைோதுகோப்மை 
்வழஙகுகி்றதேோ அதேதைோ் கைோருைோேோர 
ைறறும் சமூக குழு்வோைது (ECOSOC) 
கைோருைோேோரப் ைோதுகோப்மை ்வழஙகுகி்றது.  
இருந்ேதைோதும் 1930-ல் உ்கப் கைோருைோேோர  
ைந்ேநிம்யின் கோரணைோக இரண்டோம் 
உ்கப்தைோர ஏறைட்டமே எளிேோக எடுத்துக 
ககோள்ை ஐ.நோ-வின் சோசைத்மே ்வமரந்ே்வரகள் 
கருேவில்ம்.  கைோருைோேோரம் ைறறும் சமூக 
குழு்வோைது ஐ.நோ-வின் அமைப்பு, ஐ.நோ-வின் 
எணணி்ட்ஙகோ க்வளியு்றவுப் ைணிகள் ைறறும் 
ைண்ட்க குழுககளு்டன் ஒப்பிடும்தைோது 
மிகவும் கும்றந்ே அதிகோரஙகமைக ககோண்ட 
அமைப்ைோகும்.  ைனிே உரிமைககோை 
குழு்வோைது உ்க அைவில் ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோப்ைது ைறறும் கணகோணிப்ைது தைோன்்ற 
ைணிகமை கசயகி்றது.  பி்ற அமைப்புகள் சமூக 
்வைரச்சிமய மையப்ைடுத்தும் விேைோக 
கைணகள், சுறறுச்சூழல் ைோதுகோப்பு, 
குற்றத்ேடுப்பு ைறறும் தைோமே ைருந்து ஒழிப்பு 
தைோன்்ற ைணிகமை தைறககோள்கின்்றை. 
இருந்ேதைோதும் கைோருைோேோர ைறறும் சமூக 
குழுவின் தநோககம் கோைல் நீரோகத்வ இருககி்றது. 
உணமையில் உ்கப் கைோருைோேோர 
அதிகோரைோைது மூன்று சதகோேரிகள் 
அமைப்புகள் என்்ற அமைப்புகைோல் 
கடடுப்ைடுத்ேப்ைடடுள்ைது. அம்வ;

அ) உ்க ்வஙகி
ஆ) சர்வதேச நிதி நிறு்வைம்
இ) உ்க ்வரத்ேக கழகம்

11.4 உலக ்வஙகி

்வோஷிங்டன் நகரில் அமைந்துள்ை உ்க 
்வஙகியோைது உணமையில் ைறுகட்டமைப்பு 
ைறறும் ்வைரச்சிககோை சர்வதேச ்வஙகியோகும்.  
உ்க ்வஙகி அல்்து உ்க ்வஙகி குழுைம் 
1945-ல் உரு்வோககப்ைடடு உ்கில் ்வைரந்து 
்வரும் நோடுகளின் தேம்வககோை மிகப்கைரும் 
நிதிமயயும் ைறறும் ஆத்ோசமைகமையும் 
்வழஙகி்வருகி்றது.  “உ்க ்வஙகி” என்்ற 
கையரோைது ைறுகட்டமைப்பு ைறறும் 
்வைரச்சிககோை சர்வதேச ்வஙகியின் 
கைோருைோேோர சட்டப்பிரிவிைோல் 1944ஆம் 
ஆணடு ெூம் 22இல் பிகரட்டன் உடஸ் 
ைோநோடடில் அளித்ே அறிகமகயில் முேன் 
முேலில் ையன்ைடுத்ேப்ைட்டது. இவ்வஙகியின் 
முேன்மை தநோககைோக ஏமழ ைககள் ைறறும் 
ஏமழ நோடுகளில் ேைது ஐந்து நிறு்வைஙகள் 
மூ்ம் ்வறுமை ஒழிப்பு, கைோருைோேோர 
்வைரச்சிமய தைம்ைடுத்து்வது, ்வோழகமக 
ேரத்மே தைம்ைடுத்து்வது தைோன்்ற ைணிகளில் 
ேைது நிதி ஆேோரஙகமையும் ைறறும் ேைது 
எல்ம்யற்ற அனுை்வஙகமையும் ககோணடு 
கசயல்ைடுகி்றது. உ்க ்வஙகியின் 
நிர்வோகைோைது அேன் உறுப்பு நோடுகைோல் 
தைறககோள்ைப்ைடுகி்றது. அ்வரகதை க்டன் 
அளிப்ை்வர, கைறுை்வர ைறறும் 
நன்ககோம்டயோைரோகவும் இருககின்்றைர.  

உ்கின் கைரும்ைோன்மையோை ்வைரும் 
நோடுகள் உ்க ்வஙகியின் உேவிகமை க்டன் 
ைறறும் ைோனியஙகள், கேோழில்நுடை உேவி 
ைறறும் ககோள்மக உரு்வோககத்திறகோை 
அறிவுமரகமை கைறுகின்்றை. ்வஙகியோைது 
மிகப் ைரந்ே அைவி்ோை 
கசயல்ைோட்டோைரகமைக ககோணடிருககி்றது.  
குறிப்ைோக அரசுத்தும்ற நிறு்வைஙகள், 
குடிமைச் சமூக அமைப்புகள், பி்ற உேவி 
நிறு்வைஙகள் ைறறும் ேனியோர தும்றயிைர 
தைோன்த்றோரின் மூ்ைோக கசயல்ைடுகி்றது.  
உ்க ்வஙகியின் அடிப்ைம்ட தநோககைோை 

வி்வோேம் 

உ்க ்வஙகியில் அரசியல் க்ப்பு 
உள்ைேோக நீ நிமைககி்றோயோ? அது ஒரு 
சோரைோைேோ? அல்்து சோரைற்றேோ?
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்வறுமை ஒழிப்பு ைறறும் ்வோழகமகத் ேர 
தைம்ைோடு தைோன்்றம்வ எந்ே ைோற்றமும் 
இல்்ோைல் கேோ்டரந்து இருககின்்றை.  ஆைோல் 
ேறகைோழுது புதிய கைோருைோேோர சூழலின் 
அடிப்ைம்டயில் ்வைரும் நோடுகளுககோை 
தேம்வமயக கருதி ேைது அணுகுமும்றயில் 
ைோற்றம்,  ககோள்மகயில் கநகிழம்வக 
கம்டபிடிககி்றது.  ்வைரச்சிககோை ேறதைோமேய 
ச்வோல்கமை எதிரகககோள்ை நிறு்வைஙகள் 
ைககளுககு கநருககைோக இருந்ேோல் ைடடும் 
தைோேோது, தைலும் அம்வ சர்வதேச 
கநருககடிகமை சைோளிககும் விேத்தில் அரசு, 
ேனியோர ைறறும்  குடிமைச் சமூகத்தில் உள்ை 
ஆற்றல் மிகதகோமர ஒன்றிமணககவும் 
த்வணடும். இச்ச்வோல்கமை எதிரககோள்ளும் 
விேைோக எேறகு முன்னுரிமை 
ககோடுககத்வணடும் என்ைதில் ்வஙகி 
க்வைைோக உள்ைது. அேறதகற்றோர தைோல் 
ேன்னும்டய நிர்வோக உத்தியில் ைோற்றம் 
ைறறும் ஆளுமகயில் முன்தைற்றம் 
தைோன்்ற்வறம்றக ககோணடு ்வந்துள்ைது. இந்ே 
ைோற்றஙகள் சுயசோரைோைேோக, 
புதுமையோைேோக, தி்றமையோைேோக, 
கசய்ோககம் மிககேோக ைறறும் 
க்வளிப்ைம்டயோைேோக எை ஐந்து ைகுதிகமைக 
ககோண்டேோக உள்ைது.  தைலும் அம்வ;

க்டன் மும்றகளில சீரதிருத்ேம்: மிகவும் 
நவீைப்ைடுத்ேப்ைட்ட நிதி தசம்வ ைறறும் க்டன் 
மும்றகமைக ககோணடு, ்வஙகியோைது க்டன் 
கைறுை்வரின் தேம்வமய அறிந்து மிகவும் 
கைோறுப்புணரவு்டன் ந்டந்து ககோள்கி்றது.  
கநருஙகிய கணகோணிப்பு ந்ட்வடிகமகயின் 
மூ்ம் நிம்யோை ையமை அம்ட்வேறகோை 
அமழப்மை விடுககி்றது.  தைலும் அதிக 
ைோதுகோப்ைற்ற முேலீடுகளின் மீது தநரடியோை 
ந்ட்வடிகமகமய ்வலுப்ைடுத்து்வது ைறறும் 
கணகோணிப்மை தைம்ைடுத்து்வது 
தைோன்்ற்வறம்ற தைறககோள்கி்றது.

பஙதகறமப அதிகப்படுத்தி குரலகமள 
ஒலிகக சசயகி்றது : இயககுநரகள் குழுவில் 
கூடுேல் இ்டஙகமை பின்ேஙகிய ஆப்பிரிகக 
நோடுகளுககு அளிப்ைேன்மூ்ம் ்வைரந்து 

்வரும் நோடுகளின் ஓடடு அதிகோரத்மே 
அதிகரிககச் கசயகி்றது.  தைலும் ்வஙகியோைது, 
்வைரச்சி ைறறும் ைோற்றம் அம்டந்து ்வரும் 
நோடுகளின் பிரதிநிதித்து்வம் ைறறும் அேன் 
ேோககத்மே ஆரோயந்து அந்நோடுகளுககு ்வஙகி 
குழுைஙகளில் இ்டம் அளிககி்றது.

சபோறுப்பு மிகக �லல அரமச ஏறபடுத்து்வது: 
இேன் முககிய ைகுதியோக, ்வஙகியோைது 
அமைத்து தும்றகள் ைறறும் நோடுகளிலும் 
ஊழலுககு எதிரோை ந்ட்வடிகமககமை 
தைறககோள்கி்றது.  இேன் முககிய 
அடிப்ைம்டயோக ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை தி்றமை 
மிகக ைறறும் கைோறுப்புமிகக அரசோக 
்வைரச்சிககோை அமைத்து ்வோயப்புகமையும் 
உரு்வோகக கசயகி்றது.

மிகவும் ச்வளிப்பம்டயோன, சபோறுப்பு மிகக 
ேக்வலகமள அளித்ேல: ்வஙகியின் ேக்வல் 
ககோள்மகயோைது இேறகோை ்வோயப்மை 
்வழஙகுகி்றது. ்வஙகியோைது ேைது அறி்வோற்றல் 
ைறறும் அனுை்வஙகமை மிக ைரந்ே அைவில் 
அமை்வரும் அறியும் ்வணணம் முன் 
எப்தைோதும் இல்்ோே அைவிறகு அேன் 
திட்டஙகள் ைறறும் நிகழச்சி நிரல்கள் ைறறிய 
ேக்வல்கமை அளிககி்றது.
புதுப்பிககப்பட்ட அமைப்பு: ்வைரச்சிககோை 
மிகச் சி்றந்ே ைஙகோைரோக ்வஙகியோைது ை் 
சீரதிருத்ேஙகமை தைறககோணடு ்வருகி்றது.  
இச்சீரதிருத்ேஙகள் மூன்று முககிய ைகுதிகமை 
ககோண்டது.  அம்வ;

உலக ்வஙகியின் ஐந்து 
நிறு்வனஙகள்

  ைறுகட்டமைப்பு ைறறும் ்வைரச்சிககோை 
சர்வதேச ்வஙகி

  சர்வதேச ்வைரச்சி கூட்டமைப்பு

  சர்வதேச நிதி கழகம்

  ைல்தேசிய முேலீடடு உத்ேர்வோேத்திறகோை 
ைோதுகோப்புக குழுைம்

  முேலீடு கேோ்டரைோை பிரச்சமைகளுககு 
தீரவு கோணைேறகோை சர்வதேச மையம்
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நவீை க்டன் அளிப்பு, அறி்வோற்றல் உேவி 
ைறறும் தசம்வகமை ேைது 
்வோடிகமகயோைரகளுககு ்வழஙகி ்வருகி்றது.  
குறிப்ைோக, ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை ைணிகளில் 
உேவுகி்றது.

தைம்ைட்ட ்வமகயில் ேைது சி்றந்ே 
அறிவிமை ைறறும் அனுை்வஙகமை 
அமைப்பிறகுள்ளும் ைறறும் க்வளியிலும் 
ைகிரந்து ககோள்்வமே தைறககோள்கி்றது.

்வஙகியின் அமைப்பு ைறறும் 
நம்டமும்றகளில் நவீைத்து்வத்மே 
கம்டபிடிப்ைேோகும்.  

இேன் து்வககைோைது 1946இல் 33 
உறுப்பிைரகமை ககோணடு து்வககப்ைட்டது 
மிக கைரும்அைவி்ோை ைோற்றஙகமை இேன் 
உறுப்பிைரகளிம்டதயயும் ைறறும் உ்க 
அைவிலும் ஏறைடுத்தி உள்ைது. கோ்னி 
ஆதிககத்தில் இருந்து விடுேம் அம்டந்ே ை் 
நோடுகள் ்வஙகியில் உறுப்பிைர ஆகிை.  
கூ்டத்வ உறுப்பு நோடுகளின் ்வைரச்சிககோை 
தேம்வயும் அதிகரித்ேது.  

ைறுகட்டமைப்பு ைறறும் ்வளரச்சிககோன 
சர்வதேச ்வஙகி (IBRD)

இேன் முககிய தநோககைோைது நடுத்ேர 
்வரு்வோய நோடுகள் ைறறும் கும்ற்வோை 
்வரு்வோயககோை க்டன்கமை கைறும் நோடுகளில் 
்வறுமை ஒழிப்பு ைறறும் சுயசோரைோை 
்வைரச்சிமய ஏறைடுத்து்வது, உத்திர்வோேம் 
அளிப்ைது, ைகுப்ைோயவு ைறறும் 
ஆத்ோசமைகமை ்வழஙகு்வேோகும். 1945இல் 
ஏறைடுத்ேப்ைட்ட இவ்வஙகியில் 184 உறுப்பு 
நோடுகள் உள்ைை.  இேன் கைோத்ே ்வரு்வோய 
ைறறும் நிதியோணடுகளில் கிம்டககும் 
்வரு்வோய எை 2018ஆம் ஆணடு ெுனில் 698 
பில்லியன் அகைரிகக ்டோ்மர ககோணடு 
இருந்ேது.

சர்வதேச ்வளரச்சி கூட்டமைப்பு (IDA)

உறுப்பு நோடுகளின் துமணயு்டன் ஏமழ 
நோடுகளில் ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை 
்வடடியில்்ோ க்டன்கள், ைோனியஙகமை 

உறுப்பிைரகளி்டமிருந்து நிதி உேவியோகப் 
கைறறு ்வழஙகுகி்றது.1960 இல் உரு்வோககப்ைட்ட 
இவ்வமைப்பு ேைது கைோறுப்பில் 24 பில்லியன் 
அகைரிகக ்டோ்மர ெுன் 2018ஆம் 
நிதியோணடில் தை்ோணமை கசயேது.

சர்வதேச நிதி கழகம் (IFC)

்வைரும் நோடுகளின் கைோருைோேோர 
்வைரச்சிககுத் தேம்வயோை க்டன்கமை 
ேனியோர தும்றயிைருககு ்வழஙகுகி்றது. 
1956இல் உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வமைப்பில் 176 
உறுப்பிைரகமைக ககோணடுள்ைது. 2018ஆம் 
நிதியோணடில் 23.3 பில்லியன் அகைரிகக 
்டோ்மர முேலீ்டோக கசயது உள்ைது.

பலதேசிய முேலீடடு உத்ேர்வோேத்திறகோன 
போதுகோப்புக குழுைம் (MIGA)

இககுழுைைோைது ்வைரும் நோடுகளில் 
ேனியோர தும்றயிைரின் முேலீடடிமை 
அதிகரிகக கசயகி்றது. தைலும் ஒப்ைந்ேஙகள், 
பிரச்சமைகள், தைோர ைறறும் ைணப்ைரிைோறறு 
விகிேஙகளிைோல் ஏறைடும் ைோதிப்புகளிலிருந்து 
முேலீடடிறகோை ைோதுகோப்மை ்வழஙகுகி்றது.  
1988இல் உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வமைப்பில் 164 
உறுப்பிைரகமைக ககோணடு அதிகைடசைோக 
5.3 பில்லியன் கேோமகமய ்வரத்ேகம் 
கசயதுள்ைது.

முேலீடு சேோ்டரபோன பிரச்சமனகளுககு 
தீரவு கோணபேறகோன சர்வதேச மையம் 
(ICSID)

்வைரும் நோடுகளில் க்வளிநோடடு 
முேலீடம்ட ஆேரிககி்றது.  தைலும் முேலீடு 
கேோ்டரைோை பிரச்சமைகமைத் தீரத்து 
ம்வககி்றது. 1966இல் ஏறைடுத்ேப்ைட்ட 
இவ்வமைப்பில் 140 உறுப்பிைரகள் உள்ைைர.

11.5 சர்வதேச நிதி நிறு்வனம்
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சர்வதேச நிதியைோைது உ்கின் மிகப் 
கைரிய முேன்மையோை சர்வதேச நிதி 
நிறு்வைைோகும்.  1930இல் ஏறைட்ட உ்க 
நோடுகளின் கைரும் கைோருைோேோர ைந்ே 
நிம்ககுப் ைதி்ோக 1944இல் பிகரட்டன் உடஸ் 
ைோநோடடில் இது உரு்வோககப்ைட்டது. ஒவக்வோரு 
நோடும் ைககத்து நோடுகளி்டம் க்டன் ்வோஙகு்வது 
இேைோல் கும்றந்ேது.

உறுப்பு நோடுகளின் கசழித்ே நிம் 
தேம்வககோை குறுகிய ைறறும் இம்டககோ் 
நிதிமய ்வழஙகு்வது்டன் அந்நோடுகளின் 
கைோருைோேோர ககோள்மகயில் கநகிழம்வ 
ஏறைடுத்தி ைண ைதிப்பு இழப்பு தைோடடிமய 
ேடுத்து ்வரத்ேகத்மேப் ைோதுகோககி்றது. 
சர்வதேச நிதி நிறு்வனத்தின் தேம்வ

சர்வதேச நிதி நிறு்வைம் ஓர 
சுேந்திரைோை சர்வதேச அமைப்ைோகும்.  இது 
185 உறுப்பு நோடுகமை ககோணடுள்ைது.  இேன் 
தநோககைோைது கைோருைோேோர நிம்ேன்மைமய 
ஏறைடுத்தி ்வைரச்சிககு வித்திடு்வேோகும்.  
உறுப்பு நோடுகள் இேன் ைஙகுேோரரோக கூடடு்றவு 
மும்றயில் சர்வதேச நிதி நிறு்வைத்திறகோக 
மூ்ேைத்மே  ேஙகள் நோடடிறகோை  ஒதுககீடு 
அடிப்ைம்டயில் ்வழஙகுகின்்றை. இேறகோக 
நிதியைோைது அேன் உறுப்பிைரகளுககு 
நுணகைோருைோேோர ககோள்மகககோை 
ஆத்ோசமைகமை, கசலுத்து நிம் 
தேம்வககோை நிதியுேவி, கேோழிறநுடை உேவி 
ைறறும் தேசிய கைோருைோேோர தைம்ைோடடிறகோை 
தை்ோணமை ையிறசிகமை ்வழஙகுகி்றது.  
நிதியைோைது ஐ.நோ-வின் ைல்த்வறு ேன்ைோடசி 
நிறு்வைஙகளில் ஒன்்றோக சி்றப்பு 
முக்வோணமையோக குறிப்பி்டப்ைடுகி்றது.  
தைலும் இது ஐ.நோ-வின் நிரந்ேர 
ைோரம்வயோைரோகவும் உள்ைது. நிதியத்தின் 
விதி எண ஒன்்றோைது கீழககண்ட முககிய 
தநோககஙகமை குறிப்பிடுகி்றது.
  ஒரு நிரந்ேர அமைப்ைோக சர்வதேச அைவில் 

நிதி ஒத்துமழப்மை ஏறைடுத்துகி்றது.  
தைலும் சர்வதேச ைணவியல் 
பிரச்சமைகமைத் தீரப்ைேறகோை 
ஆத்ோசமைகள் ைறறும் ஒருஙகிமணந்ே 
கசயல்ைோடடிறகோை ்வழிமும்றகமை 
உரு்வோககுகி்றது.

  ைரந்ே அைவி்ோை, சைச்சீரோை, சர்வதேச 
வியோைோர ்வைரச்சிககோை ்வோயப்மை 
்வழஙகுகி்றது. தைலும் அதிக த்வம் 
்வோயப்பு ைறறும் ்வரு்வோமயப் ைோதுகோத்து 
உறைத்தி சகதிகளின் ்வைரச்சிமய 
தநோககைோகக ககோண்ட கைோருைோேோரக 
ககோள்மகமயக கம்டபிடிகக உறுப்பு 
நோடுகமை அறிவுறுத்துகி்றது.

  ைரி்வரத்ேமை விகிேஙகளில் நிம்த்ே 
ேன்மை, உறுப்பு நோடுகளிம்டதய 
ஒழுஙகமைந்ே ைரிைோற்றத்திறகோை 
்வழிமும்றகமை ஏறைடுத்துேல் ைறறும் 
தைோடடியின் கோரணைோக ைதிப்பு 
கும்றத்ேம்த் ேடுககி்றது.

  உறுப்பிைரகளுககு இம்டதய நம்டகைறும் 
ந்டப்பு ைரி்வரத்ேமையில் ைல்தேசிய ைண 
்வழஙகல்மும்ற ஏறைடு்வேறகோை உேவிமய 
கசயகி்றது ைறறும் உ்க ்வரத்ேக 
்வைரச்சிககு இம்டயூ்றோக இருககும் அந்நிய 
கச்ோ்வணி ைரிைோறறு விகிேஙகளின் 
மீேோை கடடுைோடுகமை நீககுகி்றது.

  நிதியைோைது ேைது கைோது நிதி ்வைஙகமை 
உறுப்பிைரகளுககு ேறகோலிகைோக 
ையன்ைடுத்தி ேஙகமைப் ைோதுகோத்து 
ககோள்்வேறகோை நம்பிகமகமய 
அளிககி்றது. இேன் மூ்ம் கசலுத்து 
நிம்யில் ஏறைடும் ஏற்றத்ேோழவுகள் 
தேசிய ைறறும் சர்வதேச அைவில் 
ைோதிப்புகமை ஏறைடுத்ேோே ்வமகயில் மீடசி 
அம்ட்வேறகோை ்வோயப்பிமை ்வழஙகுகி்றது.

  உறுப்பிைரகளிம்டதய கசலுத்து நிம்யில் 
ஏறைடும் நிம்யற்ற ேன்மையின் ேோககம் 
ைறறும் அேன் கோ் அைவிமை கும்றகக 
கசயகி்றது.

  முககியைோக நிதியைோைது ேைது ஒறம்ற 
ைணைோக ஓர சர்வதேச நிதி நிறு்வைைோக 
கேோம்தநோககுப் ைோரம்வயு்டன் ேைது 
கைோறுப்பு மிகக நம்டமும்றயின் மூ்ம் 
சர்வதேச ்வைரச்சி ைறறும் நிதி ைரிைோற்ற 
மும்றகமைக மகயோள்கி்றது.
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சர்வதேச நிதி நிறு்வனத்தின் சசயலபோடுகள்

நிதியைோைது மிக ைரந்ே அைவி்ோை 
ைணிகமை அேன் முககியத்து்வம் கருதி 
தைறககோள்கி்றது.  

உறுப்பினரகளின் சபோருளோேோர 
சகோள்மகயிமனக கணகோணிப்பது

எந்ே நோடு நிதியத்தில் உறுப்பிைரோக 
இமணந்து அேன் ககோள்மகயிமை ஏறறு 
ககோண்டதேோ அது ேைது கைோருைோேோர 
ககோள்மகயிமை நிதியத்தின் தநோககத்திறகு 
இமணயோைேோகக ககோணடு 
கசயல்ை்டத்வணடும். தைலும் உ்கின் எல்்ோ 
நோடுகளின் கைோருைோேோர நிம்யிமை 
கேோ்டரந்து கணகோணிப்ைேறகோை முககிய 
ஒதர அமைப்ைோக கசயல்ைடுகி்றது.

சசலுத்துநிமல தேம்வககோன ேறகோலிக 
நிதி்வழஙகல

கசலுத்துநிம்த் தேம்வககோை 
க்டன்கமை நிதியைோைது உறுப்பு நோடுகளுககு 
ேறகோலிகைோக ்வழஙகுகி்றது. கூடுே்ோக 
தநரடியோை நிதியிமை உறுப்பு நோடுகளுககு 
்வழஙகுகி்றது. தைலும் நோடுகளின் கசலுத்து 
நிம் தேம்வககோை நிதியிமை 
க்வளியிலிருந்து திரடடும் ைணிமயயும் 
தைறககோள்கி்றது.

கும்றந்ே ்வரு்வோய சகோண்ட �ோடுகளில 
்வறுமை ேடுப்பு

நிதியைோைது ்வரு்வோய கும்றந்ே 
நோடுகளுககு நிைந்ேமையற்ற க்டன்கமை 
அளித்து அந்நோடுகளில் ்வறுமை ஒழிப்பிறகோை 
முயறசிகமை தைறககோள்கி்றது. இந்ே 
முயறசியில் நிதியைோைது உ்க ்வஙகி ைறறும் 
பி்ற ்வைரச்சிககோை ைஙகுேோரரகமையும் 
ககோணடு ைணியோறறுகி்றது. கூடுே்ோக 
நிதியைோைது க்டன்களில் இருந்து 
மீள்்வேறகோை இரணடு சர்வதேச 
ைணிகமையும் தைறககோள்கி்றது. அம்வ:-

1.  மிக அதிக க்டனில் உள்ை ஏமழ நோடுகள் 
(HIPC)  

2.  ைல்தேசிய க்டனில் இருந்து மீள்்வேறகோை 
முன்கைடுப்பு (MDRI)

ச்வளியிலிருந்து நிதியிமன திரடடு்வது

நிதியைோைது நோடுகளின் ககோள்மக 
நம்டமும்றககோை நிதியிமை ைல்தேசிய க்டன் 
அளிப்தைோர ைறறும் நன்ககோம்டயோைரகளி்டம் 
இருந்து திரடடு்வமே முககிய ைணியோக 
ககோணடிருககி்றது. நோடுகளின் கைோருைோேோர 
எதிரகோ்த்மே அறிந்து ககோள்்வேறகோை 
முககிய ேக்வல்கமை நிதியத்தின் ககோள்மக 
ஆயவுகள் ைறறும் ைரிந்துமரகள் மூ்ம் 
முேலீட்டோைரகள் ைறறும் நிதிச் சந்மேகளுககு 
அளிககின்்றது. இேன்மு்ம்  கைோருைோேோரத்தின் 
மீேோை முேலீட்டோைரகள் ைறறும் 
சந்மேயோைரகளுககு நம்பிகமகமய அதிகரிகக 
கசயகி்றது.

சர்வதேச பணவியல மும்றமய பலப்படுத்து்வது

நிதியைோைது சர்வதேச ைணவியல் 
மும்றககோை மைய அமைப்ைோக 
கசயல்ைடுகி்றது.  ேைது உறுப்பிைரகளுககு 
சர்வதேச ைணவியல் கேோ்டரைோை 
ஆத்ோசமைகமையும் ைறறும் உேவிகமையும் 
்வழஙகுகி்றது.  இது ேைது ைணியோக பி்ற 
ைல்தேசிய நிறு்வைஙகளு்டன் இமணந்து 
சர்வதேச கைோருைோேோர பிரச்சமைகளுககு 
தீரவு கோணும் ்வமகயில் சர்வதேச விதிகளின் 
துமணயு்டன் அ்வறம்ற கடடுப்ைடுத்து்வது 
ைறறும் தைம்ைடுத்து்வது தைோன்்ற ைணிகமை 
தைறககோள்கி்றது. 

சர்வதேச இருப்மப உலகளவில 
்வழஙகுேமல அதிகரித்ேல

உ்க தேம்வகளுககோக நிதியைோைது 
அதிகோரபூர்வ அமைப்ைோக ேைது சர்வதேச 
மகயிருப்மை ்வழஙகுகி்றது.  இது சி்றப்பு எடுப்பு 
உரிமை (SDR) எை கூ்றப்ைடுகின்்றது.  இந்ே 
சி்றப்பு எடுப்பு உரிமையோைது சர்வதேச 
மகயிருப்மை உறுப்பிைரகளின் எந்ே 
ைோற்றேகக ைணஙகளு்டனும் ைரிைோற்றம் 
கசயது ககோள்ை்ோம்.

சேோழிலநுடப உேவி ைறறும் பயிறசியின் 
மூலம் ஆற்றமல ்வளரத்ேல

நிதியைோைது சி்றந்ே ையிறசி ைறறும் 
கேோழில்நுடை உேவிகமை உறுப்பு நோடுகளுககு 
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ேஙகள் கைோருைோேோர ககோள்மகககோை 
்வடி்வஙகமையும் ைறறும் கைோருைோேோர 
தை்ோணமைககோை தி்றமையிமை 
தைம்ைடுத்தும் ்வமகயில் ்வழஙகுகி்றது.  இந்ே 
உேவியோைது ககோள்மககள் 
தேோல்வியம்ட்வமே ைறறும் அதிரவுகமை 
ஏறைடுத்து்வமே ேடுககும் ்வமகயில் 
திட்டஙகளுககோை ்வடி்வஙகள் ைறறும் 
நம்டமும்றகமை ்வழஙகுகி்றது.  இந்ே 
ந்ட்வடிகமககள் குறிப்ைோக ்வைரும் 
நோடுகளுககு ேஙகள் ்வைஙகமை ைோதுகோககவும் 
ைறறும் நிறு்வைஙகள் வீழச்சியம்டயோைல் 
ேடுப்ைேறகும் ையன்ைடுகி்றது.
ேக்வல பரிைோற்றம் ைறறும் ஆரோயச்சிகள்

நிதியைோைது உறுப்பு நோடுகளின் 
கைோருைோேோர ககோள்மககள் ைறறிய 
கைோருளியல் ைகுப்ைோயவுகள் ைறறும் புள்ளி 
வி்வரஙகமைப் கைறு்வேறகோை முேன்மை 
அமைப்ைோகும். நிதியைோைது ேைது 
ேக்வல்கமை அளிககும் ்வமகயில் 
எணணி்்டஙகோ அறிகமககள், 
ஆய்வறிகமககள் ைறறும் சி்றப்பு ்வோயந்ே புள்ளி 
வி்வரஙகமை க்வளியிடுகின்்றது.  தைலும் 
குறிப்ைோக, ேைது கைோருைோேோர ைகுப்ைோயவு 
ைறறும் உறுப்பு நோடுகளுககு அளிககும் 
ஆத்ோசமைகமை தைம்ைடுத்தும் ்வமகயில் 
ை் ஆயவுகமை அேன் முககியத்து்வம் ைறறும் 
நம்டமும்றகமை அடிப்ைம்டயோக ககோணடு 
தைறககோள்கி்றது.  இேன் க்வளியீடுகமை 
புத்ேகைோகவும், இேழகளில் கடடுமரயோகவும், 
ஆயவு அறிகமககைோகவும் ைறறும் 
இமணயத்திலும் கோண்ோம்.

இருந்ேதைோதும் நிதியத்தின் மீேோை 
கைோது விைரசைைோைது தசம்வத்தும்றகமை 
்வணிகையைோககு்வேன் மூ்ம் கைரு 
நிறு்வைஙகளின் விருப்ைத்திறகு ஆேர்வோக 
கசயல்ைடுகி்றது என்ைேோகும். குறிப்ைோக கல்வி, 
ைருத்து்வம், ைககள்ந் திட்டஙகள் 
தைோன்்ற்வறம்ற ்ோைகரைோை கேோழில் 
விருப்ைைோக ைோறறு்வது்டன் தைலும் 
இம்றயோணமை உம்டய அரசுகமை சர்வதேச 
கைருநிறு்வை ்வணிகத்திறகு ஆேர்வோக 
தசம்வயோற்ற கட்டோயப்ைடுத்துகி்றது 
என்ைேோகும்.

11.6 ஆசிய ்வளரச்சி ்வஙகி
சர்வதேச நிதி நிறு்வைைோைது 

கைரும்ைோலும் சுயநிதியிமை சோரந்ேது.  
ஆைோல் ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் ேஙகள் 
தசம்வகளுககு கைரும்ைோலும் ைஙகுேோரரகளின் 
ைஙகளிப்மைச் சோரந்தே கசயல்ைடுகின்்றை.  
குறிப்ைோக, ேஙகள் நிதி ந்ட்வடிகமகயோை ்வடடி 
கும்ற்வோை க்டன்கமை ்வழஙகுேல், ைோனியம் 
அளித்ேல் ைறறும் மிகவும் ஏமழ 
நோடுகளுககோை ்வடடியில்்ோ க்டன்கள் 
தைோன்்றம்வயோகும்.

ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகமை மூன்று 
்வமககைோக பிரிகக்ோம். (i) உ்க அைவில் 
(ii) ைண்ட் அைவில் ைறறும் (iii) துமண-
ைண்ட்ஙகள் எை  மூன்்றோக பிரிகக்ோம் 
இேன்  மூ்ம் அ்வறறின் ஒறறுமை ைறறும் 
த்வறறுமைகமை எளிதில் கண்டறிய்ோம்.

ை் ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் தைத் 
குறிப்பிட்ட மூன்று விே பிரிவுகமையும் 
உள்ை்டககியேோகக குறிப்பிட்ட ஓர 
கண்டத்திமை ைடடுதை தநரடியோகக ககோணடு 
கசயல்ைடுகின்்றை.  அம்வ, ஆசிய ்வைரச்சி 
்வஙகி, ஆப்பிரிகக ்வைரச்சி ்வஙகி, ஆசிய 
உள்கடடுைோை ைறறும் முேலீடடு ்வஙகி, புதிய 
்வைரச்சி ்வஙகி, அகைரிகக ்வைரச்சி ்வஙகி, 
இஸ்்ோமிய ்வைரச்சி ்வஙகி, ெதரோப்பிய 
முேலீடடு ்வஙகி தைோன்்றம்வயோகும். 1930-
களின் பிறைகுதியில் ைறறும் 1940-களின் 
முறைகுதிககு இம்டப்ைட்ட கோ்த்தில் ேறகோ் 
கைோருைோேோர ்வைரச்சிககோை ைல் தேசிய 
்வஙகிகள் தேோன்றிை. இது முககியைோக 
ஆஙகித்ய கைோருைோேோர அறிஞர 
ெோன்தையோரடு கியின்ஸ் குறிப்பிட்டதுதைோ் 
தைோருககு பிந்மேய கோ் கைோருைோேோர ைறறும் 
சமூக தேம்வயோக உரு்வோகியது. இேமை 
கையப்பிககும் ்வமகயில் அகைரிகக 
கைோருைோேோர அறிஞரோை ேரிக்டகஸ்்டர 
ஒயிட கேோம்தநோககு ைோரம்வயில் சி் 
நிறு்வைஙகமை ஏறைடுத்திைோர. 

ஒயிட 1942 ஆம் ஆணடு இேறகோை 
ைோமேமய அமைககும் ்வமகயில் ்வைரச்சிமய 
அடிப்ைம்டக ககோள்மகயோக ககோணடு ஓர 
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தகோரிகமகமய ஐ.நோ-விறகு அளித்ேோர.  
ஐககிய ைறறும் துமண நோடுகளுககோை 
சர்வதேச நிதியத்மேயும், ைறுகட்டமைப்பு 
ைறறும் ்வைரச்சிககோை ்வஙகிமயயும் 
உரு்வோகக தகோரிைோர. இது தைோருககுப் 
பிந்மேய சர்வதேச ைணவியல் 
சீரதிருத்ேஙகளுககோை அடிப்ைம்டகமை 
்வழஙகியது. இந்ே தகோரிகமகயோைது 
தைோருககுப் பிந்மேய பிரச்சமைகமை 
எதிரககோள்ளும் ்வமகயில் இரணடு 
நிறு்வைஙகமையும் அதிகோரம், ்வைஙகள் 
ைறறும் கட்டமைப்மை ககோண்டேோக உரு்வோகக 
தகோரியது.

ைல்தேசிய ்வஙகிகள் உ்க ்வஙகி ைறறும் 
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகிகள் தைோ்த்வ 
கைோது்வோை நிதி நிறு்வை உறுப்பு நோடுகளின் 
்வைரச்சிககோை கைோறுப்புமிகக அமைப்ைோகும்.  
கியூைோ ைறறும் ்வ்ட ககோரியோம்வ ேவிர உ்கில் 
கைரும்ைோன்மையோை நோடுகள் ைல்தேசிய 
்வைரச்சி ்வஙகியின் உறுப்பிைர ஆகிை.  
ைல்தேசிய ்வைரச்சி ்வஙகியின் உறுப்பிைரோை 
எல்்ோ நோடுகளும் ேஙகள் ைஙகளிப்மை 
அளித்து ்வஙகியோைது 
அஙகீகரிககப்ைட்டதிலிருந்து க்டன்கமை 
அ்வரகளுககு அளித்து ்வருகி்றது.  ைல்தேசிய 
்வைரச்சி ்வஙகிகள் கைரும் அைவி்ோை 
்வைரச்சி திட்டஙகள் குறிப்ைோக நீரமின் 
நிம்யஙகளுககோை அமணகள், ைோசைத் 
திட்டஙகள், தைோககு்வரத்து ்வைரச்சிகள், 
எணகணய ைறறும் எரி்வோயு திட்டஙகள், 
்வறுமைமய கும்றத்து, கைோருைோேோர 
ந்ட்வடிகமககமை அதிகரிகக கசயது 
்வைரச்சிககு வித்திடு்வேோக இருந்ேை.  

இருந்ேதைோதும் இ்வறறிறகு எதிரோக 
பிரச்சமைகள் எழுந்ேை.  ்வஙகி கூறு்வது  
தைோ் இல்்ோைல் இந்ே திட்டஙகள் 
சுறறுச்சூழம் ைறறும் அஙகு ்வோழும் 
ைககளின் ்வோழகமகமய அழிப்ைேோக 
எதிரப்புகள் எழுந்ேை.  ை்ரும் இேன் 
திட்டஙகள் அம்ைககளின் ந்ன்கமை 
ைடடுைல்் சமூக, கைோருைோேோர ைறறும் 
சுறறுச்சூழல்கமை ைோதித்து எதிரைம்றயோை 
ை்ன்கமைத் ேந்ேேோக ்வோதிட்டைர.

ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகி ஓர ைண்ட்ப் 
ைல்தேசிய நிதி நிறு்வைைோகும்.  இது கைோறுப்பு 
உணரவு்டன் ஆசிய ைறறும் ைசிபிக நோடுகளில் 
்வறுமைமய கும்றப்ைேறகோை ைணியிமை 
தைறககோள்கி்றது.  1966இல் உரு்வோககப்ைட்ட 
இவ்வஙகியில் 66 நோடுகள் உறுப்பிைரோக 
உள்ைை.  இ்வறறில் கைரும்ைோன்மை ஆசிய 
ைகுதிமய சோரந்ேம்வ.  ்வஙகியின் ைஙகு 
முேலீ்டோக 44 பில்லியன் அகைரிகக 
்டோ்மரயும் ைறறும் இருப்ைோக 7.9 பில்லியன் 
அகைரிகக ்டோ்மரயும் ககோணடு உள்ைது.  
இது தேோறறுவிககப்ைட்ட 1966 ஆம் 
ஆணடிலிருந்து 2002 ஆம் ஆணடு ்வமர 
்வஙகியோைது கைோது ைறறும் ேனியோர 
தும்றயிைருககு 98.831 பில்லியன் கேோமகமய 
க்டைோக ்வழஙகி உள்ைது. தைலும் ஐந்து 
பில்லியன் க்டன்கமை ைல்த்வறு திட்டஙகளுககு 
ைண்ட்த்திறகு க்வளியிலும் ்வழஙகி உள்ைது.  
இேன் ஆணடு ்வரு்வோய 500 பில்லியன் ஆகும்.  

ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகியின் “்வறுமை 
கும்றப்பு கசயல்திட்டம் (PRS)” ஆைது மைய 
கைோருைோக ககோணடு நீண்டகோ் கசயல்திட்ட 
கட்டமைப்பு  (LIST 2001 – 2015) அமைந்துள்ைது.  
இந்ே ைதிமைந்து ஆணடு கோ் திட்டைோைது 
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகி  ஐ.நோ-வின் நூற்றோணடு 
்வைரச்சியின் க்வறறியோக ககோணடு உ்க 
அைவில் ்வறுமையில் ்வோழும் ைககளின் 
எணணிகமகமய தநோககைோக ககோணடு 
தைறககோள்கி்றது. ்வஙகி குறிப்பிடு்வமேதைோ் 
இேன் ்வைரச்சி திட்டஙகள் ஆசிய ைறறும் 
ைசிபிக ைககளின் ்வோழகமகத் ேரத்மே 
தைம்ைடுத்தி உள்ைது.  தைலும் குறிப்ைோக 900 
மில்லியன் ஆசிய ைககள் ஒரு நோமைககு ஒரு 
்டோ்ருககும் கீழோை ்வரு்வோயில் ்வறுமையில் 
்வோழகின்்றைர.  ்வஙகியின் முேன்மை 
தநோககைோக கைோருைோேோர ்வைரச்சி, ைனிே 
்வைரச்சி, கைணகள், நல்் அரசோஙகம், 
சுறறுச்சூழல் ைோதுகோப்பு, ேனியோரதும்ற 
்வைரச்சி ைறறும் ைண்ட் ஒருஙகிமணப்ைோகும்.  
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகியோைது ேறகைோழுது 
ஐந்து புவியில் ைகுதியோக நோடுகமை பிரித்து 
அேறகு ஏறை தும்ற ரீதியோக ைணிகமை 
ககோணடு கசயல்ைடுகி்றது.  அம்வ,

12th_Political Science_Unit_11_Tamil.indd   290 10-12-2021   12:12:25



( (290 ((291

1. கிழககு ைறறும் ைத்திய ஆசியோ 
2. தி கைககோங
3. ைசிபிக
4. கேறகு ஆசியோ
5. கேன்கிழககு ஆசியோ

ஒவக்வோரு ைண்ட் தும்றகளும் அேன் 
நோடுகளுககோை திட்டஙகள் ைறறும் 
நிகழச்சிகமையும் தைறககோள்கின்்றை.  
துமண ைண்ட்ஙகள் குறிப்பிட்ட நோடடிறகோை 
உேவிகள் என்ைேோக ைணிகமை 
தைறககோள்கின்்றை.  பி்ற ்வஙகிகமை தைோ்த்வ 
ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகியும் ேைககோை 
நிதியிமை ைஙகுேோரரகளி்டமிருந்து கைறுகி்றது.  
ெப்ைோன் ைறறும்  அகைரிககோவின் ைஙகளிப்பு 
இேன் 62 உறுப்பு நோடுகமைவி்ட மிக அதிகைோக 
15.9 சேவிகிேைோகும்.

ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு (SCO)
குயிண்டோஓ தீரைோனம்

  சீைோவின் விருப்ைைோை ”ைடடு சோம் 
முன்கைடுப்பில்” இந்தியோ இமண்வேறகு 
ைறுத்துவிட்டது.

  ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு ைகுதியின் 
முழுமையோை ைோதுகோப்பிறகோை கசயல் 
யுத்திகமை இந்தியோ ்வகுத்துள்ைது.

ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு

  இது ஓர ஐதரோப்பிய ஆசிய அரசியல், 
கைோருைோேோர ைறறும் ைோதுகோப்பு 
அமைப்ைோக 2001 து்வககப்ைட்டது.  இேன் 
ேம்மையகம் பீஜிஙகில் உள்ைது.

  இேன் து்வககத்திறகு கோரணைோக ஷோஙகோய 
ஐந்து எைப்ைடும் ஐந்து நோடுகள் 
அமைந்திருந்ேது (1996 இல் சீைோ, ரஷயோ, 
கெகிஸ்ேோன், கிரகிஸ்ேோன் ைறறும் 
ேெகிஸ்ேோன் ககோண்ட ைல்தேசிய 
அமைப்ைோக இது ஷோஙகோய நகரத்தில் 
து்வககப்ைட்டது).

  இேன் ேத்து்வைோைது “ஷோஙகோய உறசோகம்” 
எை அறியப்ைடுகி்றது.  இது நல்லிணககம், 
நறசிந்ேமையோை ைணி, பி்ற க்ோசோரஙகமை 

ைதித்ேல், பி்ற நோடடு உள்வி்வோகரஙகளில் 
ேம்யி்டோைல் இருத்ேல் ைறறும் அணி 
தசரோமை ஆகும்.

  ஷோஙகோய ஒத்துமழப்பு அமைப்பு எடடு 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது, அம்வ 
இந்தியோ, கெகிஸ்ேோன், சீைோ, கிரகிஸ்ேோன், 
ைோகிஸ்ேோன், ரஷயோ, ேஜ்கிஸ்ேோன் ைறறும் 
உஸ்கைககிஸ்ேோன் ஆகும்.

  2018 ஆம் ஆணடில் ந்டந்ே இேன் கூட்டத்தில் 
இந்தியோ அேன் முழுதநர உறுப்பிைரோக 
முேல் மும்றயோக க்ந்து ககோண்டது. 
இந்தியோவு்டன், ைோகிஸ்ேோனும் 2017இல் 
கெகிஸ்ேோனில் ந்டந்ே அஸ்்டோைோ  உச்சி 
ைோநோடடில் முழுதநர உறுப்பிைரோக 
இமணந்ேை.

  இவ்வமைப்பின் கீழ நோன்கு அரசுகள் இேன் 
ைோரம்வயோைரோகவும் ைறறும் ஆறு 
அரசுகள் வி்வோே ைஙதகறபு 
உறுப்பிைரகைோகவுை உள்ைைர.

சபடதரோலிய ஏறறுைதி �ோடுகளின் 
கூட்டமைப்பு (OPEC) 

ஆசிய பிரிமீயம்

  இது ஆசிய நோடுகளுககோை எணகணய 
விறைமையில் கைடதரோலிய ஏறறுைதி 
நோடுகள் தைல் அதிக கட்டணத்மே 
்வசூலிப்ைேோகும்.

  இது 1986இல் இருந்து சந்மே நிம்ககு 
ஏறை கச்சோ எணகணய விம்மய 
தீரைோனிககும் மும்றயிலிருந்து 
து்வஙகுகி்றது.

  உ்க சந்மேயில் ஆசிய ைகுதிககோை 
எணகணய விம்மய தீரைோனிப்ைதில் 
மூன்று முககிய சந்மேகள் திகழகின்்றை. 
அம்வ; 

  ஐதரோப்பிய சந்மேயின் ்யிட சுவிட 
எணகணய நிறு்வைைோை ப்கரன்ட.

  அகைரிகக சந்மேயின் பிரதிநிதியோக 
ஃக்வஸ்ட ்டோகஸ் இம்டநிம்யோைரகள் 
(WTI).
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  ைத்திய கிழககு ைறறும் ஆசிய சந்மேககோை 
துைோய/ஓைன் நோடுகள் ஆகும்.

  கச்சோ எணகணயயின் எந்ே ஓர 
நிம்மயயும் அேன் ்வருஙகோ் ்வரத்ேக 
நிம்மய அடிப்ைம்டயோகக ககோணடு 
அேறகோை சந்மே ைறறும் விம்மய 
தீரைோனிப்ைதில் அகைரிககோ ைறறும் 
ஐதரோப்ைோ்வோைது முன்நிம் ்வகிககின்்றை.  
ஆசிய பிரதிநிதிகைோை துைோய/ஓைன் 
நோடுகளின் ்வரத்ேக ைஙகு நிம்யோைது 
இேன் முடிம்வ தீரைோனிப்ைேோக இல்ம்.

  இேைோல் ஐதரோப்பிய ைறறும் 
அகைரிககோம்வ கோடடிலும் ஆசிய நோடுகள் 
ஒன்றில் இருந்து இரணடு ்டோ்ர ்வமர 
அதிக விம் ககோடுகக தநரிடுகி்றது.  இந்ே 
விம் த்வறுைோத்ட “ஆசிய பிரிமீயம்” எை 
அமழககப்ைடுகி்றது. 

ஒசபக (OPEC) கூட்டமைப்பு

  இது ஓர அரசுகளுககு இம்டயி்ோை 
அமைப்பு இேன் தநோககம் உறுப்பு 
நோடுகளுககு இம்டதய ஒதர விேைோை 
கைடதரோலிய ககோள்மகமய 
உரு்வோககு்வேறகோை ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வேோகும், இேன் அடிப்ைம்டயில் 
கைடதரோலிய நுகரவு நோடுகளுககு 
கைடதரோலிய கைோருடகளின் விம்மய 
நிம்யோைேோக ைறறும் ைோதுகோப்ைோைேோக 
கைோருைோேோர தி்றன்ைட்டேோக கேோ்டரந்து 
்வழஙகு்வேோகும்.  தைலும் இந்ே கேோழிலில் 
முேலீடு கசயதுள்ை மூ்ேைத்திறகு சி்றந்ே 
ை்மைத் திரும்ை கை்றச் கசய்வேோகும்.

  இேன் ேம்மையகம் ஆஸ்டிரியோவின் – 
வியன்ைோ நகரில் அமைந்துள்ைது.

  இது 1960-ஆம் ஆணடு ந்டந்ே ைோகேோத் 
ைோநோடடில் ஈரோன், ஈரோக, கும்வத், சவுதி 
அதரபியோ ைறறுை க்வனிசூ்ோ நோடுகமை 
உறுப்பிைரோகக ககோணடு து்வககப்ைட்டது.

  இந்நோடுகள் உ்க எணகணய உறைத்தியில் 
44 சேவீேத்மேயும், ைறறும் உ்கின் 81.5 
சேவீே எணகணய ்வைத்மேயும் 
ககோணடுள்ைை.

சர்வதேச அணுசகதி கழகம் (IAEA)

  இது அணு சகதிககோை அறிவியல் ைறறும் 
கேோழில்நுடைத்திறகோை ஒருஙகிமணப்ைோக 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை உ்கம் 
ேழுவிய அமைப்ைோகும்.

  இது 1957இல் ஐ.நோ-்வோல் சர்வதேச 
ேன்ைோடசி நிறு்வைைோக உரு்வோககப்ைட்டது. 
அணுசகதி கழகைோைது ேைது நிம்மய 
நிம்நிறுத்து்வேறகோை ேனி சர்வதேச 
ஒப்ைந்ேத்மேக ககோணடுள்ைது.

  அணுசகதி கழகைோைது ஐ.நோ-வின் 
கைோதுச்சமை ைறறும் ைோதுகோப்புச் சமை 
ஆகிய இரணடிறகும் ேைது அறிகமகமய 
அளிககி்றது.

  இது அணு அறிவியல் ைறறும் 
கேோழில்நுடைத்மேப் ைோதுகோப்ைோைேோக 
ைறறும் அமைதியோை ்வழியில் 
ையன்ைடுத்து்வேறகோை ைணிமய 
தைறககோள்கி்றது.

  இது தைலும் ஐ.நோ-வின் சர்வதேச அமைதி 
ைறறும் ைோதுகோப்பிறகோை நிம்யோை 
-்வைரச்சிககோை இ்ககுகமை அம்டய 
ேைது ைஙகளிப்மைச் கசயகி்றது.

  இேன் ேம்மையகம் ஆஸ்டிரியோவின், 
வியன்ைோவில் அமைந்துள்ைது. இதில் 
இந்தியோ உறுப்பிைரோக உள்ைது.

  சர்வதேச அணுசகதி கழகைோைது அணு 
ஆயுே ைர்வம் ேடுத்து ைோதுகோககி்றது. 
தைலும், அணுசகதி சோரந்ே கைோருடகள் 
ைறறும் கேோழில்நுடைத்திமை  ே்வ்றோக 
ையன்ைடுத்து்வமே முன்ைறிந்து ேடுககி்றது.

  2009 ஆம் ஆணடு இந்திய அரசு ைறறும் 
அணுசகதி கழகத்தின் இம்டதய 
“ைோதுகோப்ைோை சிவில் அணுசகதி 
்வோயப்பிறகோை” ஒப்ைந்ேைோைது 
மககயழுத்ேோைது. பி்றகு 2014இல் இந்தியோ 
இேமை ைோறறி கூடுேல் கநறிமும்றயோக 
(அகைரிகக இந்திய அணு ஒப்ைந்ேத்தில் ஓர 
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ைகுதியோக)  ஒரு ைோதுகோப்பு ஒப்ைந்ேத்மே 
அணுசகதி கழகத்து்டன் 
ஏறைடுத்திகககோண்டது.

  கூடுேல் கநறிமும்ற என்ைது சர்வதேச 
அணுசகதி கழகத்தின் மிக முககிய 
கருவியோகும். ைோதுகோப்பு ஒப்ைந்ே 
விதிமும்றகளின்ைடி, அந்ே நோடடின் 
அணுசகதி திட்டஙகள் ைறறும் அமைத்து 
அணுசகதி கைோருடகளின் ையன்ைோடம்ட  
தசோதித்ேறி்வேறகோை அதிகோரத்மே 
அணுசகதி கழகத்திறகு ்வழஙகுகி்றது.

்வஙகோள விரிகு்டோ பலதும்ற சேோழிலநுடப 
சபோருளோேோர கூட்டமைப்பு (BIMSTEC)

  பிம்ஸ்க்டக (BIMSTEC) ஓர ைண்ட்க 
கூட்டமைப்ைோகும்.   இேன் உறுப்பு 
நோடுகைோை ஏழு நோடுகள் நி்வியல் 
ரீதியோக கநருஙகிய ைறறும் ்வஙகோை 
விரிகு்டோ ைகுதியில் அமைந்துள்ை 
ைஙகைோதேஷ, பூட்டோன், இந்தியோ, தநைோைம், 
ஸ்ரீ்ஙகோ, மியோன்ைர ைறறும் ேோய்ோந்து 
ஆகும்.

  இது ஓர துமண ைண்ட்க கூட்டமைப்ைோக 
1997 ஆம் ஆணடு  ெூன் 6 இல் ைோஙகோக 
தீரைோைத்தின்ைடி தேோறறுவிககப்ைட்டது.

  இேன் கசய்கம் ்டோககோவில் உள்ைது.

சேறகு - சேறகு ஒத்துமழப்பு (SSC)

  கேறகு-கேறகு ஒத்துமழப்ைோைது உ்கின் 
கேன் ைகுதியில் உள்ை நோடுகள் ேஙகளிம்டதய 
்வைரச்சிககோை கேோழில்நுடைஙகமை 
ைரிைோறிக ககோள்்வேோகும்.

  1955இல் ந்டந்ே ைோணடுங  ைோநோ்டோைது 
கேறகு-கேறகு ஒத்துமழப்பு ஏறைடு்வேறகோை 
கோரணைோக அமைந்ேது.

இந்தியோ, பிதரசில, சேன் ஆப்பிரிககோ 
கூட்டமைப்பு (IBSA)

  இது ஓர சர்வதேச முத்ேரப்பு அமைப்ைோக 
இந்தியோ, பிதரசில், கேன் ஆப்பிரிககோ 
நோடுகள் இம்டதய சர்வதேச ஒருஙகிமணப்பு 
ஏறைடுத்து்வேறகோக உரு்வோைேோகும்.

  இது மும்றதய இந்தியோ, பிதரசில் ைறறும் 
கேன் ஆப்பிரிககோ க்வளியு்றவுத்தும்ற 
அமைச்சரகைோல் 2003 ெூன் 6-இல்  
பிதரசிலியோ தீரைோைத்தின்ைடி 
உரு்வோககப்ைட்டது

  இந்தியோ, பிதரசில், கேன் ஆப்பிரிககோ 
கூட்டமைப்பு (IBSA) ஆைது  ்வைரச்சிககோை 
ஒருஙகிமணந்ே கசயறகைோறியோக  ்வறுமை 
ைறறும் ைடடினிமய ஒழிப்ைேறகோை 
நிதிமயக ககோணடு கசயல்ைடுகி்றது.

  இது ேைது தநோககைோக நவீை மும்றயி்ோை 
ைனிே ்வைரச்சிககோை திட்டஙகமை 
்வைரும் நோடுகளில் நம்டமும்றப்ைடுத்தி 
்வறுமை ைறறும் ைடடினிககு எதிரோக 
தைோரிடடு ்வருகி்றது.

  இேறகோை நிதியோக இேன் உறுப்பு நோடுகள் 
ஒவக்வோன்றும் ்வரு்டத்திறகு ஒரு 
மில்லியன் ்டோ்மர ்வழஙகி்வருகின்்றை.

  இந்ே நிதிமய ஐ.நோ-வில் அமைந்துள்ை 
கேறகு - கேறகு கூட்டமைப்பின் அலு்வ்கம் 
(UNOSSC) ஆைது  நிர்வகித்து ்வருகி்றது.

்வ்ட அடலோணடிக ஒப்பந்ே �ோடுகளின் 
கூட்டமைப்பு (NATO - 1949)

்வ்ட அட்ோணடிக ஒப்ைந்ே நோடுகளின் 
கூட்டமைப்ைோைது 1949இல் அகைரிககோ, 
கை்டோ ைறறும் ை் ஐதரோப்பிய நோடுகள் 
தசோவியத் யூனியனுககு எதிரோை கூடடு 
ைோதுகோப்பு அமைப்ைோக ஏறைடுத்ேப்ைட்டது.

த�டத்டோ ஒப்பந்ேம் மகசயழுத்ேோகுேல
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இது தைறகு உ்க நோடுகளு்டன் 
தைோரில்்ோே அமைதி கோ்த்தில் அகைரிககோ 
ஏறைடுத்திக ககோண்ட முேல் ரோணு்வ 
ஒப்ைந்ேைோகும். ஒப்ைந்ேத்திறகு பி்றகு தைறகு 
ேம்பிரிஸின் பு்றம்ைகுதி ்வழியோக அகைரிககோ 
நுமழந்ேது. ேோககுேல் ஏதேனும் ஏறைட்டோல் 
அகைரிககோ ேோைோகத்வ அதில் ேம்யிடும் 
என்்ற உறுதிமய அகைரிககோவி்டம் இருந்து 
தைறகு ஐதரோப்பிய நோடுகள் விரும்பிை.இேன் 
விமை்வோக 1949இல்  ்வ்ட அட்ோணடிக 
ஒப்ைந்ேம் மககயழுத்ேோைது. இந்ே 
ஒப்ைந்ேத்தின்ைடி அகைரிககோ, கைல்ஜியம், 
க்டன்ைோரக, பிரோன்ஸ், ஐஸ்்ோந்து,  இத்ேோலி,  
்கசம்ைரக,  கநேர்ோந்து, நோரத்வ ைறறும் 
இஙகி்ோந்து ஆகிய நோடுகள் குறிப்ைோக  
அச்சுறுத்ேல் ைறறும் ைோதுகோப்பு 
பிரச்சமைகளில் யோர ஒரு்வர ேோககப்ைட்டோலும்  
அமை்வரும் க்ந்ேோத்ோசித்து கூட்டோக 
ேோககு்வது என்ைமே ஏறறுகககோண்டை.   இந்ே 
ரோணு்வக கூடடுப் ைோதுகோப்பு ஏறைோடடின்ைடி 
தநடத்டோ்வோைது தைறகு ஐதரோப்பிய ைகுதி 
முழு்வமேயும் அகைரிககோவின் ஒதர 
கும்டயின் கீழ ககோணடு ்வந்ேது. 
இருந்ேதைோதும்  இது ைனிப் தைோமர 
தேோறறுவித்ேது. இந்ே பிரச்சமை முடிந்ேதைோது 
ை் முன்ைோள் தசோவியத் நோடுகமையும் 
ேன்னு்டன் இமணத்துகககோணடு தநடத்டோ  
விரிவுைடுத்ேப்ைட்டது. ேறதைோது இதுத்வ 
உ்கின் அமைதிககோை மிகப்கைரிய ரோணு்வ  
கூட்டமைப்ைோக திகழகி்றது.

ஐ.�ோ-வின் உலக தீவிர்வோே ேடுப்பு 
ஒருஙகிமணப்பு �்ட்வடிகமக

  இது ஒரு முப்ைத்திஆறு அமைப்புகள், 
இன்்டரதைோல் எைப்ைடும் சர்வதேச கோ்வல் 
அமைப்பு ைறறும் உ்க சுஙக அமைப்பு 
ஆகியம்வ ஐ.நோ-வின் ேம்மையின் கீழ 
சர்வதேச தீவிர்வோேத்மே எதிரககோள்ளும் 
நோடுகளுககு உேவு்வேறகோக ஏறைடுத்திக 
ககோண்ட கூட்டணி ஆகும்.

த�ோககம்
  ஐ.நோ-வின் உறுப்பு நோடுகளின் 

த்வணடுதகோளுககு இணஙக ஐ.நோ-வின் 
உ்க தீவிர்வோே எதிரப்பு கசயல் உத்திகள் 

ைறறும் இம்வ சோரந்ே பி்ற 
தீரைோைஙகளின்ைடி உறுப்பு நோடுகள் 
இம்டதய ஒருஙகிமணயும் தி்றமை 
்வைரத்துக ககோள்்வேறகோை ்வழி 
மும்றகமையும் நம்டமும்றப்ைடுத்துகி்றது.

  ைோதுகோப்புச் சமையின் முககிய அமைப்புகள் 
ைறறும் பி்ற  ஐ.நோ-வின் அமைப்புகள் 
இம்டதய விரி்வோை கநருஙகிய  
கூடடிமைம்வ ஏறைடுத்துகி்றது.

  ஐ.நோ-வின் உ்க தீவிர்வோே ேடுப்பு 
ந்ட்வடிகமகயின் ஒருஙகிமணப்பு 
குழு்வோைது ேைது தைறைோரம்வ ைறறும் 
கணகோணிப்பு ந்ட்வடிகமககமை ஐ.நோ-
வின் தீவிர்வோே ேடுப்பு துமண கைோதுச் 
கசய்ோைரின் கீழ தைறககோணடு ்வருகி்றது.

  இது 2005இல் உரு்வோககப்ைட்ட தீவிர்வோே 
எதிரப்பு ைம்டககு ைோற்றோக எறைடுத்ேப்ைட்டது.

சர்வதேச ஒப்பந்ேஙகள்

முழுமையோன அணு தசோேமன ேம்ட 
உ்டன்படிகமக (CTBT)

அணு தசோேமை ேம்ட உ்டன்ைடிகமக என்்றோல் 
என்ை?

  இது எல்்ோவிேைோை ரோணு்வ ைறறும் 
சிவில் சோரந்ே அணு க்வடிப்பு 
ைரிதசோேமைகமையும் ேம்டகசயயும் ஓர 
ைல்தேசிய உ்டன்ைடிகமகயோகும்.

  இது கெனி்வோவில் ந்டந்ே ஆயுே கும்றப்பு 
ைோநோடடில் ஏறறுகககோள்ைப்ைடடு 
1996இல்  கசப்்டம்ைர 24 ஆம் தேதி  ஐ.நோ-
வின் கைோதுச்சமையில் 
மககயழுத்தி்டப்ைட்டது.

  இவஉ்டன்ைடிகமகயோைது  183 நோடுகளின் 
மககயழுத்து ைறறும் 163 ஒப்புேல்கமை 
மிகப் கைரும் ஆேரவு்டன் கைற்ற ஆயுேக 
கும்றப்பிறகோை உ்டன்ைடிகமகயோகும்.

  இது அணு கேோழில்நுடை ஆற்றம்க 
ககோண்ட எடடு நோடுகைோை சீைோ, எகிப்து, 
இந்தியோ, ஈரோன், இஸ்தரல், ்வ்ட ககோரியோ, 
ைோகிஸ்ேோன் ைறறும் அகைரிககோவின் 
ஒப்புேல் கைற்ற பின்தை நம்டமும்றககு 
்வந்ேது. 
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  இந்ே உ்டன்ைடிகமகயோைது முழுமையோை 
அணு ஆயுே தசோேமை ேம்ட (CTBTO) 
அமைப்மை ஏறைடுத்தியது. ஆஸ்திரியோவின் 
வியன்ைோம்வத் ேம்மையகைோகக 
ககோணடு கசயல்ைடும் இவ்வமைப்பு இந்ே 
உ்டன்ைடிகமகயின் நிைந்ேமைகமை 
உறுப்பு நோடுகள் பின்ைறறு்வமே உறுதி 
கசயகி்றது.

CTBTஇல இந்தியோவின் நிமல

  இவஉ்டன்ைடிகமகககு 1996இல் இந்தியோ 
ஆேர்வளிககவில்ம். பின்்வரும் 
கோரணஙகைோல், இந்தியோ கேோ்டரந்து  
ஆேர்வளிககோைத் உள்ைது. இந்ே 
உ்டன்ைடிகமக ஆயுேககும்றப்மை 
முழுமையோக ேடுககும் தநோககில் இல்ம் 
ைறறும் ைோதுகோப்புச் சமையின் நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகளுககு ஆேர்வோக அ்வரகளின் 
ஆயுேககுவிப்மை ைறறி கணடு ககோள்ைோைல் 
இருப்ைேோகும்.

  ைறத்றோர பிரச்சமையோை கட்டோயைோக 
உள்நுமழேல் (EIF) என்ைமே இந்தியோ 
உரிமை மீ்ற்ோக கருது்வேோல் இந்ே 
சர்வதேச உ்டன்ைடிகமகயில் இருந்து ேைது 
ைஙதகறமை ேோைோகத்வ வி்கிகககோண்டது.   
நோடுகளின் ஒப்புேம்ப் கைறறு இந்ே 
உ்டன்ைடிகமக உரு்வோககப்ைட்ட தைோதே 
அேன் ஒரு ைகுதியோக சர்வதேச 
கணகோணிப்பு மும்றயின் (IMS) முககிய 
விதியோக கட்டோயைோக உள்நுமழேல் (EIF)  
ஏறறுகககோள்ைப்ைட்டது. இேன் 
கோரணைோகத்வ இந்தியோ சர்வதேச 
கணகோணிப்பு மும்றயில் (IMS) இருந்து 
ேைது ைஙதகறமை திரும்ைப் கைறறுக 
ககோண்டது. 

அணு ஆயுே பர்வல ேம்ட ஒப்பந்ேம்  (NPT) 
1968

  இேன் தநோககைோைது அணு ஆயுேம் 
ைறறும் ஆயுே கேோழில்நுடைம் ைர்வோைல் 
ேடுப்ைேோகும். தைலும் அணுசகதிமய 
அமைதியோை ்வழியில் 
ையன்ைடுத்து்வேறகோை ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வது என்ைது்டன் ேைது எதிரகோ்  

இ்ககோக அணு ஆயுே கும்றப்பு  ைறறும் 
முழுமையோை கைோது ஆயுே கும்றப்மை 
ககோணடுள்ைது.

  இந்ே ஒப்ைந்ேத்தில் இந்தியோ, இஸ்தரல், 
்வ்டககோரியோ, ைோகிஸ்ேோன் ைறறும் கேறகு 
சூ்டோன் ைஙதகறகவில்ம். 

11.7 சர்வதேச அரசு-சோரோ நிறு்வனஙகள்
சர்வதேச அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகளின் 

எணணிகமகயோைது அதிகரித்து ்வரு்வது 
உ்கில் கைரும் ேோககத்மே ஏறைடுத்தியுள்ைை.  
இ்வறறின் கசயல்ைோடடு எல்ம், அைவு, 
உறுப்பிைர எணணிகமக ைறறும் 
அமைந்துள்ை இ்டத்மே கைோருத்து கைரும் 
அைவில் த்வறுைடுகின்்றை.  எடுத்துககோட்டோக 
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை,  ைனிே 
உரிமை கணகோணிப்ைகம், ைருத்து்வ சோன்ஸ் 
பிரோணடியரஸ் (MSF:ஆைது எல்ம் அற்ற 
ைருத்து்வரகைோக அறியப்ைடுகி்றது) 
தைோன்்ற்வறம்ற கூ்ற்ோம். சர்வதேச அரசு-
சோரோ அமைப்புகள் முககியைோகக ககோள்மக 
உரு்வோககம் ைறறும் அேன் ்வழிமும்றகமைத் 
தீரைோனிப்ைதில் கைரும் அைவில் 
ைணியோறறுகின்்றை.  சர்வதேச அரசு-சோரோ 
அமைப்புகள் உள்நோடடுக ககோள்மக 
்வடி்வமைப்ைோைரகளிம்டதய கைரும் 
ேோககத்மே ஏறைடுத்தும் ்வமகயில் ஆேரம்வ 
திரடடு்வது ைறறும் ேக்வல் பிரச்சோரத்தில் 
ஈடுைடு்வது தைோன்்ற ைணியில் ஈடுைடுகின்்றை.  
தைலும் சர்வதேச நிகழவுகளில் சர்வதேச 
அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகள் அரசுகளுககு 
இம்டயி்ோை அமைப்புகள் ைறறும் 
நன்ககோம்டயோைரகளிம்டதய ேஙகள் 
ைணியின் மூ்ம் குறிப்பிட்ட ககோள்மகககோை 
கைரும் அைவிைோை ேோககத்மே 
ஏறைடுத்துகின்்றை. சமீை கோ்ைோக சர்வதேச 
அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகளின் ேோககைோைது 
்வரத்ேக ைறறும் முேலீடடு நம்டமும்றகளில் 
ைோற்றத்மே ஏறைடுத்தும் ்வமகயில் ககோள்மக 
முடிவுகள் மீேோை ைனிேதநய குறுககீடு, 
கைோருைோேோர ேம்ட ைறறும் நிதி ஒதுககீடுகமை 
தைறககோள்கி்றது.

1945இல் ஐ.நோ-வின் சோசைம் 
ஏறறுகககோள்ைப்ைடும் ்வமர அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகள் என்்ற ைேதை ்வழககத்தில் 
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இல்ம். 1910ஆம் ஆணடு, 132 அமைப்புகள்  
ஓர குழு்வோக இமணந்து சர்வதேச 
அமைப்புகளுககோை சஙகத்மே து்வககிைர.  
1929இல் சி் அமைப்புகள் கேோ்டரச்சியோக 
சர்வதேச சஙகக கூட்டஙகளில் க்ந்து 
ககோண்டை. தைலும் ேனியோர ைறறும் அரசோல் 
அஙகீகரிககப்ைட்ட சர்வதேச அமைப்புகள் 
இமணந்து கெனி்வோவில் ஓர கூட்டமைப்மை 
ஏறைடுத்திைர.  ஐ.நோ-வின் சோசைைோைது சோன் 
பிரோன்ஸ்தகோ ைோநோடடில் இறுதி 
கசயயப்ைட்டபி்றகு சர்வதேச அமைப்புகள் 
ைறறும் ேனியோர நிறு்வைஙகள் ஆகிய 
இரணடும் மும்றதய அஙகீகரிககப்ைடடு 
கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழுவு்டன் 
(ECOSOC) உ்றவுகமை தைறககோள்்வேறகோை 
விதிமும்றகமை இயறறிை.  இருந்ேதைோதும் 
இரணடு அமைப்புகமையும் தசரந்ே 
உறுப்பிைரகள் இரணடு சர்வதேச 
அமைப்புகளும் ஒதர ேகுதியு்டன் 
குறிப்பி்டப்ைடு்வமே விரும்ைவில்ம். உறுப்பு 
57 ஆைது, ஓர புதிய ்வமரயம்றயோக சி்றப்பு 
முக்வோணமைகள் என்்ற ்வோரத்மேமய 
அரசுககளுககு இம்டயி்ோை அமைப்புகமை 
குறிப்பி்டப் ையன்ைடுத்தியது.  உறுப்பு 71 ஆைது, 
இரண்டோ்வது புதிய ்வமரயம்றயோக அரசு-
சோரோ நிறு்வைஙகள் என்்ற ்வோரத்மே 
அறிமுகப்ைடுத்தியது.

ஐ.நோ-்வோைது, உ்க அரசுககோை 
அமைப்ைோக கருேப்ைடும் த்வமையில் அரசு-
சோரோ நிறு்வைஙகள் உ்கில் உள்ை அமைத்து 
நோடடு ைககளின் பிரதிநிதியோக 
கருேப்ைடுகின்்றை.

71-்வது உறுப்பு

கைோருைோேோரம் ைறறும் சமூக 
குழு்வோைது அரசு-சோரோ நிறு்வைஙகள் 
ேோஙகள் கேோ்டரபும்டய ைணிகளில் 
ஆற்றல்கமை ்வைரத்து ககோள்்வேறகோை 
ேகுந்ே ஏறைோடுகமை உரு்வோககி ேருகி்றது.  
இந்ே ஏறைோடுகள் சர்வதேச அமைப்புகள் 
ைறறும் அேன் தேம்வககோைம்வ, தேசிய 
அமைப்புகளு்டன் க்ந்ேோத்ோசித்ே பி்றதக 
இ்வறம்ற ஐ.நோ உறுப்பிைரோககுகி்றது.

11.8 சர்வதேச சபோது ைன்னிப்புச் சமப
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை ஆைது 

மிகப் கைரிய சர்வதேச அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகளில் ஒன்று.  இேன் ைணியோைது 
உ்கம் ேழுவிய அைவில் ைனிே உரிமைகமைப் 
ைோதுகோப்ைேோகும்.  இது ேைது ைணிககோக 
சர்வதேச ைனிே உரிமைககோை பிரக்டைம் 
(UDHR) ைறறும் பி்ற சர்வதேச ைனிே 
உரிமைகளுககோைக கருவிகமைக ககோணடு 
எல்்ோ விேைோை ைனிே உரிமைகமையும் 
தைம்ைடுத்து்வேறகோை உ்க அைவி்ோை 
பிரச்சோர இயககத்திமை தைறககோள்கி்றது.  
இது உ்கின் 150-ககும் தைறைட்ட  
நோடுகளில் 2.2 மில்லியன் ைககமை  
ேைது உறுப்பிைரோகவும், மககயழுத் 
திட்ட்வரகைோகவும் ைறறும் ஆேர்வோைரோகவும் 
ககோணடிருககி்றது.  சர்வதேச கைோது 
ைன்னிப்புச் சமை ஆைது 1961இல் ்ண்டனில் 
அேன் ஸ்ேோைைரோை பீட்டர கைன்சன் ஆல் 
தேோறறுவிககப்ைட்டது. 1977ஆம் ஆணடு 
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை 
சித்திர்வமேகளுககு எதிரோை ேைது 
பிரச்சோரத்திறகோக தநோைல் ைரிமச கைற்றது.  

சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமையின் 
முககிய குறிகதகோள்கள் சி்்வறம்ற கீதழ 
கோணதைோம்.

  கைணகமைப் ைோதுகோத்ேல்.

  குழந்மேகமைப் ைோதுகோத்ேல்.

  சட்டத்திறகு பு்றம்ைோக சித்திர்வமேகள் 
ைறறும் ைடுககோம்கமை முடிவுககு 
ககோணடு ்வருேல்

  மகதிகளின் கருத்துரிமைமய ைோதுகோத்ேல் 
(உணரவுகள், கருத்துகளுககோை சுேந்திரம் 
ைறறும் கருத்துரிமைககோக மகது 
கசயயப்ைட்ட்வரகமை விடுவித்ேல்).

  அகதிகமை ைோதுகோத்ேல்.

சசயலபோடு

இந்தியோவில் உ்க ்வஙகியின் 
உேவியு்டன் தைறககோள்ைப்ைடடு ்வரும் 
திட்டஙகள் குறித்து ைோணககரகள் தகடடு 
அறியவும்.
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  உ்டல் ைறறும் உைவியல் ரீதியோை ைனிே 
உரிமை மீ்றல்களிலிருந்து விடுவித்து 
ைோதுகோத்ேல்.

  மகதிகளுககோை, ைரண ேண்டமை, 
சித்திர்வமேகள் ைறறும் ககோடூர ேண்டமை 
மும்றகமை ஒழித்ேல்.

  அரசியல் மகதிகளுககோை 
க்வளிப்ைம்டயோை விமர்வோை விசோரமண.

  எல்்ோவிேைோை ைோகுைோடுகமையும் 
முடிவுககு ககோணடு ்வரு்வது குறிப்ைோக 
ைோல், இைம், ைேம், கைோழி, அரசியல் 
கருத்துகள், தேசியம் (அல்்து) சமூக 
தேோற்றம் ைறறும் பி்ற.

  உ்க ஆயுே வியோைோரத்மே 
ஒழுஙகுைடுத்து்வது.

ைனிே உரிமை கணகோணிப்பகம்

1978இல் தேோறறுவிககப்ைட்ட ைனிே 
உரிமை கணகோணிப்ைகைோைது து்வககத்தில் 
ஐதரோப்ைோ ைறறும் ஆசிய ைகுதிகளின் 
“கேல்சிஙகி ்வோடச்” ஆக அறியப்ைட்டது.  இது 
ஓர சர்வதேச ்ோைதநோககம் இல்்ோே அரசு-
சோரோ நிறு்வைைோகும். இேன் ஊழியரகைோக 
ைனிே உரிமையில் மிகவும் தி்றமை 
கைற்ற்வரகள் ைல்த்வறு நோடுகளில் புகழ கைற்ற 
அறிஞரகள், ்வழககறிஞரகள், 
ைத்திரிகமகயோைரகள் ைறறும் 
கல்வியோைரகள் ைல்த்வறுைட்ட பின்பு்ன்களில் 
தேசஙக்டந்ே கசயல்ைோட்டோைரகமைக 
ககோணடுள்ைது. ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகத்தின் மிக துல்லியைோை 
ஆயவுகள், ைோரைடசைற்ற அறிகமககள், 
ஊ்டகஙகளுககும் தைலும் உள்ளுர ைனிே 
உரிமை குழுககளுககும் மிகவும் ையன் 
உள்ைேோக அறிப்ைடுகி்றது. உ்கின் 90-ககும் 
தைறைட்ட நோடுகளின் ைனிே உரிமை 
ந்ட்வடிகமககமைக குறித்ே 100-ககும் 
தைறைட்ட அறிகமககமை க்வளியிடடுள்ைது.  
ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் உ்கைவில் 
ைககளின் உரிமைகமை ைோதுகோககும். 

நோஙகள் ைனிே உரிமை மீ்றல்கள் குறித்ே 
மிகவும் கைோறுப்புமிகக ஆயவிமை 
தைறககோணடு அேறகோை கோரணஙகமை 
ைரந்ே அைவில் க்வளிப்ைடுத்துகித்றோம். இேன் 

தநோககம் உரிமைகமை ைதித்து நீதிமய 
ைோதுகோப்ைேறகோை அதிகோரப்பூர்வ 
அழுத்ேத்மேக ககோடுப்ைதே ஆகும்.”

ைனிே உரிமை கணகோணிப்பகத்தின் 
சோேமனகள்

ைனிே உரிமை இயககஙகளுககு 
ைஙகளித்ேல் ைறறும் ககோடுமைகமை 
முடிவுககு ககோணடு ்வருேல் தைோன்்ற்வறறில் 
சி்றப்ைோை கசயல்ைோடடிறகோக ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகத்ேறகு ஐ.நோ விருது 
்வழஙகப்ைடடுள்ைது. ஐந்து ஆணடுகளுககு 
ஒரு மும்ற ்வழஙகப்ைடும் இந்ே விருது, 
சர்வதேச ைனிே உரிமைகள் பிரக்டைத்தின் 
60ஆம் ஆணடு ககோண்டோட்டத்தின்தைோது 
2008ஆம் ஆணடு டிசம்ைர ைோேம் 10 ஆம் 
தேதி அகைரிககோவின் நியூயோரககில் 
ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகத்திறகு 
்வழஙகப்ைட்டது

ஐககிய �ோடுகள் ைனிே உரிமைகள் 
அம்வ (UNHRC)

  இது உ்க அைவில் ைனிே உரிமைமய 
ைோதுகோப்ைேறகும், தைம்ைடுத்து்வேறகும் 
2006ஆம் ஆணடு நிறு்வப்ைட்ட ஐககிய 
நோடுகள் சமையின் ஒரு சி்றப்பு 
நிபுணத்து்வம் ககோண்ட நிறு்வைைோகும்.

  இந்ே அம்வ 47 உறுப்பிைரகமை 
ககோண்டேோக இருககி்றது,  உறுப்பிைரகள் 
கைோது அம்வயோல் ஆணடுககு ஒருமும்ற 
தநரடியோக, ரகசிய ்வோகககடுப்பு 
மும்றமூ்ம் தேரந்கேடுககப்ைடுகின்்றைர,  
ைேவிககோ்ம் ஓர ஆண்டோகும்.

  ஐககிய நோடுகள் சமையின் ைனிே 
உரிமைகள் அம்வககு இந்தியோம்வ, 
அதிக ்வோககு எணணிகமக அடிப்ைம்டயில் 
கைோது அம்வ தேரந்கேடுத்து 
உறுப்பிைரோககியது.

  இேன் உறுப்பிைரகள் அமை்வரும்,  
புவியியல் ரீதியோை சைத்து்வ-சுழறசி 
அடிப்ைம்டயில் ஐககிய நோடுகளின் 
“ைண்ட்க குழுககள் மும்றயில்” தேரவு 
கசயயப்ைடு்வர.

  உறுப்பிைர நோடுகள், இரணடு மும்றககு  
தைல்  கேோ்டரச்சியோக   மூன்று ஆணடுகள் 
ைேவியில் இருகக முடியோது.
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ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் 
சுேந்திரைோை ஒரு சர்வதேச அமைப்ைோகும். 
இேன் ைணியோைது ஒரு கசய்ோககமிகக 
இயககைோக ேனிைனிே சுயைரியோமேமயப் 
ைோதுகோத்து அமை்வருககுைோை ைனிே 
உரிமைகமை தைம்ைடுத்து்வேோகும். இேன் 
ைதிப்புமிகக ைணி ைனிே உரிமைககோை 
சர்வதேச கநறிமும்றகள் ைறறும் ைனிேதநய 
சட்டஙகமை ்வழிகோடடியோகக ககோணடு 
ேனிைனிே சுயைரியோமேமய ைதிககச் 
கசய்வேோகும்.  ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் 
ேைது சுேந்திரத்மே ைோதுகோககும் ்வமகயில் 
அரசின் தநரடியோை (அ) ைம்றமுகைோை 
உேவிகமையும் (அ) எந்ே ேனிப்ைட்ட 
நிதிநிறு்வைஙகளின் ஆேரம்வயும் 
கைறு்வேறகோக ேைது தநோககம் ைறறும் 
சுேந்திரைோை கசயல்ைோடுகமை ைோதிககும் 
்வமகயில் சைரசம் கசயது ககோள்்வது இல்ம்.  
தைலும், இது எந்ே அரசியல் சோரபும் 
இல்்ோைல் ைறறும் எந்ே ைோகுைோடுமின்றி 
ஆயுே தைோேல்கள் நம்டகைறும் இ்டஙகளில் 
நடுநிம்தயோடு ைணியோறறுகி்றது. 

ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் மிகவும் 
உயரந்ே நுடைைோை ைறறும் க்வளிப்ைம்டயோை 
ேன்மைமய கம்டப்பிடிககி்றது. குறிப்ைோக, 
ைல்தநோககு ைோரம்வமய ்வைரககும் விேைோக 
பிரச்சமைகமை மிகவும் ஆழைோகப் ைகுத்து 
ஆரோயகி்றது. இேைோல் 
ைோதிககப்ைட்ட்வரகளுககோை கைோறுப்புமிகக 
சோடசியோைரோக கணகோணிப்ைகம் ேைது 
அனுை்வஙகமை ைகிரந்து ககோள்்வது ஏறறுக 
ககோள்ைப்ைடுகி்றது.  தைலும், ைனிே உரிமை 
கணகோணிப்ைகம் கசயல் தநோககத்து்டன் அேன் 
ேோககத்மே க்வளிப்ைடுத்துகி்றது.  ைனிே 
உரிமை கணகோணிப்ைகம் ேறதைோது குறிப்ைோக 
ஆயுே வியோைோரம் ைறறும் ைனிே உரிமைகள், 
குழந்மேகள் உரிமைகள், ைோறறுதி்றைோளி 
உரிமைகள், சுறறுசூழல் ைறறும் ைனிே 
உரிமைகள், சுகோேோரம் ைறறும் ைனிே 
உரிமைகள், சர்வதேச நீதி, ஓரிை 
தசரகமகயோைரகள், ேன்ைோல் இைத்ே்வர, 
ைோறறுப்ைோல் இைத்ே்வர உரிமைகள், 
அகதிகள், தீவிர்வோேம் ைறறும் தீவிர்வோே 

ேடுப்பு ந்ட்வடிகமககள், கைணகள் உரிமைகள் 
ைறறும் அ்வசர கோ் பிரச்சமைகள் எை 
ைல்த்வறு கருத்துகள் சோரந்ே தும்றகள் 
அல்்து திட்டஙகமை ககோணடு 
கசயல்ைடுகி்றது.

கிரீன்பீஸ் அமைப்பு

இது ஓர அரசு-சோரோ சுறறுச்சூழல் 
நிறு்வைைோகும். இேன் ேம்மையகம் 
கநேர்ோந்தின் ஆம்ஸ்்டர்டோம் நகரில் உள்ைது.  
தைலும் 39 நோடுகளில் ேைது அலு்வ்கஙகமை 
ககோணடுள்ைது.  சூழலியல் 
கசயல்ைோட்டோைரகள் கை்டோம்வ சோரந்ே 
இரவிங ஸ்த்டோத்வ ைறறும் அகைரிககோவின் 
த்டோரதி ஸ்த்டோத்வ என்்ற இரு்வரோல் 1971ஆம் 
ஆணடு இந்ே அமைப்பு ஏறப்ைடுத்ேப்ைட்டது. 
ைல்்வமக உயிரகளும், ேோ்வரஙகளும் கசழித்து 
்வைருைோறு அமைந்துள்ை பூமியின் தி்றமை 
கோப்ைதே இேன் தநோககைோக இந்ே அமைப்பு 
அறிவித்துள்ைது. உ்கம் முழு்வதும், ்வை 
அழிப்பு, ைரு்வ நிம் ைோற்றம், அைவுககதிகைோக 
க்டல் ்வைஙகமை ையன்ைடுத்துேல் ைறறும் 
அணு ஆயுேம் தைோன்்ற்வறறிறகு எதிரோக இந்ே 
அமைப்பு பிரச்சோரம் தைறககோணடுள்ைது.  

இேன் குறிகதகோமை அம்ட்வேறகு, 
கைத்தில் தநரடி கசயல்ைோடு, ஆரோயச்சி 
ைறறும் ைரப்புமர எை ை் ்வழிமும்றகமை 
ககோணடுள்ைது.  இந்ே அமைப்பு எந்ே 
அரசோஙகத்தி்டமிருந்தும், ்வரத்ேக 
நிறு்வைஙகளி்டமிருந்தும் அரசியல் 
கடசிகளி்டமிருந்தும் நிதிமய கைறு்வதில்ம்.  
ைோ்றோக முப்ைது ் டசத்துககும் தை்ோக உ்கம் 
முழு்வதும் உள்ை ஆேர்வோைரகளி்டமிருந்தும் 
அ்றககட்டமைகளி்டமிருந்தும் இேறகோை 
நிதிமய கைறுகி்றது.  ஐ.நோ-வின் கைோருைோேோர 
ைறறும் சமூக அமைப்பிறகு ஆத்ோசமை 
அளிககும் குழுவிலும், சர்வதேச அரசு-சோரோ 
நிறு்வைஙகளின் அமைப்பின் 

சசயலபோடு

ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகத்தின் 
ைணிகள் உ்க அைவில் ைனிே உரிமைகமை 
ைோதுகோககி்றது என்ைமே வி்வோதிககவும்.
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உறுப்பிைரோகவும், இந்ே கிரீன்பீஸ் அமைப்பு 
உள்ைது.  கிரீன்பீஸ் அமைப்ைோைது அேன் 
தநரடி கை கசயல்ைோடடிறகோக 
ைோரோட்டப்ைடடுள்ைது. உ்கில் அமை்வரும் 
அறிந்ே ஒரு சுறறுச்சூழல் அமைப்ைோக இது 
விைஙகுகி்றது.

முடிவுமர

சர்வதேச அமைப்புகள் சர்வதேச 
்வோழகமகககோை கைோது கருத்திய்ோக 
்வைரச்சியம்டந்துள்ைை. சர்வதேச 
அமைப்புகளின் கைருககம் ைறறும் நோடுகளின் 
பிரதிநிதிகளிம்டதய ஒப்ைந்ேஙகள் ஏறைடு்வது 
என்ைது ்வழககைோை ஒன்்றோக சர்வதேச 
அரசியலில் கோணப்ைடுகி்றது. இது தைலும் 
தைலும் அமைப்பியல் ஆககப்ைடடு ்வருகி்றது.  
கூடுே்ோக சர்வதேச அமைப்புகளின் 
ககோம்டயோக க்டந்ே ைத்ேோணடுகைோக 
தகோடைோடடு ரீதியோக ஏன் சர்வதேச 
அமைப்புகள் நீடிககின்்றை என்்ற புரிேம்யும், 
அேன் கசயல்ைோடுகமையும், உ்க 
அரசியம்த் கேோ்டரந்து சுத்திகரித்ே்வணணம் 
என்ை ேோககத்மே ஏறைடுத்தி இருககின்்றை 
என்ைமே அனுை்வமும்றயிமை ககோணடு 
தைலும் ்வசதியோக ைகுத்ேோயவு கசயகி்றது.  
இதுைடடுமின்றி பி்ற புதிய ்வடிவி்ோை 
ைகுத்ேோயவின் துமணக ககோணடு சர்வதேச 
அமைப்புகள் குறித்து ைடிப்ைேறகோை புதிய 
ஆரோயச்சிககோை ்வடி்வஙகமை 
உரு்வோககுகின்்றது.  ்வரககூடிய ஆணடுகளில் 
ைோணோககரகளுககு ைோறி்வரும் சர்வதேச 
அமைப்புகளின் ைரபுகள் ைறறும் 
நம்டமும்றகள் குறித்ே விழிப்புணரவு 
தேம்வப்ைடுகி்றது.  தைலும் சர்வதேச 
அமைப்புகளின் நம்டமும்றகள் ைறறும் அேன் 
ஆற்றல்கள் மிகவும் ைரந்ே அைவில் ைோறி்வரும் 
உ்கின் ச்வோல்கமை எதிரககோணடு 
்வருகின்்றை.

அருஞசசோறசபோருள் 

 �சர்வதேச தேொலைததேொடரபு கழகம் 
(ITU): முன்பு சர்வதேச ேந்தி கழகம் எை 
அமழககப்ைட்டது. 1865 ஆம் ஆணடு தை 17 

இல்  ைோரிசில் நம்டகைற்ற சர்வதேச ேந்தி 
கழகத்தின் கூட்டத்தில் உரு்வோககப்ைட்டது.   

 �சர்வதேச அஞசல் கழகம் (UPU): 1874 
இல் தைரன்  ஒப்ைந்ேத்தின்ைடி 
உரு்வோககப்ைட்ட இவ்வமைப்பு ேறகைோழுது 
ஐ.நோ-வின் சி்றப்பு முக்வோணமையோக  
உறுப்பு நோடுகளிம்டதய அஞசல் 
ககோள்மகமயயும், கூடுே்ோக உ்க 
அஞசல் தசம்வயிமைமயயும்  
ஒருஙகிமணத்து ்வருகி்றது.

 �சர்வதேச அலைதி ைொநொடு: இது 1919 ஆம் 
ஆணடு ெை்வரி 18 இல்  முேல் 
உ்கப்தைோரின் முடிவில் தநச நோடுகளின் 
சோரபில் அமைதிமய மைய அதிகோரைோக 
ககோண்டேோக நம்டகைற்ற ைோரிஸ் அமைதி 
ைோநோ்டோகும். இது க்வரசல்ஸ்  அமைதி 
ைோநோடு எைவும் அறியப்ைடுகி்றது.   
இம்ைோநோடடில் 32 நோடுகள் ைறறும் 
தேசஙகளின் பிரதிநிதிகள் க்ந்துககோணடு 
முககிய முடி்வோக “சர்வதேச சஙகத்மே” 
உரு்வோககிைர.

 �சர்வதேச நீதிைன்றம் (ICJ): இது உ்க 
நீதிைன்்றம் எைவும் குறிப்பி்டப்ைடுகி்றது.  
இந்நீதிைன்்றம் ஐ.நோ-வின் நீதித்தும்ற 
அமைப்ைோகும்.   

 �நிரநேர நீதிைன்ற தீர்ப்ொயம் (PCA): 
கநேர்ோந்தின் தி தேக நகரில் 
அமைந்துள்ை இத்தீரப்ைோயைோைது 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை ஓர 
அமைப்ைோகும்.

 �சர்வதேச சஙகம்: இது ஓர அரசுகளுககு 
இம்டயி்ோை அமைப்ைோகும். முேல் 
உ்கப்தைோரின் முடிவில் ந்டந்ே ைோரிஸ் 
அமைதி ைோநோடடின் விமை்வோக 1920 இல் 
ெை்வரி10இல்  இவ்வமைப்ைோைது 
உரு்வோககப்ைட்டது. இது உ்க அமைதிமய 
ைோதுகோப்ைமே தநோககைோக ககோண்ட 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை முேல் 
உ்கைோவிய அமைப்ைோகும்.

 �ஐக்கிய நொடுகள் சல் (UN): இது ஓர 
அரசுகளுககு இம்டயி்ோை அமைப்ைோகும்.  
ேைது தநோககைோக சர்வதேச அமைதி 
ைறறும் ைோதுகோப்மைப் தைணு்வது, 
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நோடுகளுககு இம்டதய நடபு்றம்வ 
்வைரப்ைது, சர்வதேச ஒருஙகிமணப்மை 
ஏறைடுத்து்வது, நோடுகளின் ஒருஙகிமணந்ே 
ந்ட்வடிகமகககோை மையைோக 
கசயல்ைடு்வேோகும்.   

 �ஐதரொ்பபிய ஒததிலசவு: இது 1815-களிலும் 
1848 இம்டயில் ந்டந்ே ஐதரோப்பிய அதிகோர 
சைநிம்யிமண குறிப்பிடுகி்றது.

 �சர்வதேச தேொழிைொளர கழகம் (ILO): 
முேல் உ்கப்தைோரிமை கேோ்டரந்து 
உரு்வோககப்ைட்ட சர்வதேச சஙகத்தின் 
முக்வோணமையோக இது 
தேோறறுவிககப்ைட்டது. 

 �சர்வதேச நிதியம் (IMF): நிதியம் எைவும் 
அறியப்ைடும் இது ஒரு சர்வதேச 
அமைப்ைோகும். இேன் ேம்மையகம் 
்வோஷிங்டனில் அமைந்துள்ைது. 189 
நோடுகமை உறுப்பிைரோக ககோணடுள்ை 
இேன் ைணியோைது விமர்வோை உ்க 
ைணவியல் ஒருஙகிமணப்மை 
உரு்வோககு்வது, நிம்யோை நிதி 
கசயல்ைோடம்ட ைோதுகோப்ைது, உ்கம் 
முழு்வதும் ்வறுமைமயக கும்றப்ைது 
ஆகும்.  

 �உைக ்வஙகி (WB); ைறுகட்டமைப்பு 
ைறறும் ்வைரச்சிககோை சர்வதேச 
்வஙகியோகவும் அறியப்ைடும். இது ஒரு 
சர்வதேச நிதி நிறு்வைம் ஆகும். ேைது 
தசம்வயோக  ்வடடியில்்ோக க்டன்கள் 
ைறறும் ைோனியஙகமை ஏமழ நோடுகளின் 
அரசிறகு தேம்வயோை குறிப்ைோக மூ்ேை 
்வைரச்சி திட்டஙகளுககு அளிககி்றது.

 �ஆசிய உள்கட்டுைொன முேலீட்டு ்வஙகி 
(AIIB): இது ஓர ைல்தேசிய ்வைரச்சி 
்வஙகியோகும். இேன் தநோககம் ஆசிய ைசிபிக 
ைகுதியின்  உள்கடடுைோைத்மே 
்வைரப்ைேோகும். இவ்வஙகி ேறதைோது 70 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது. தைலும் 
ேைது தநோககத்திறகு ஆேர்வோக உ்கம் 
முழு்வதும் 27 உறுப்பிைரகமை 
ககோணடிருககி்றது.

 �ஆசிய ்வளரச்சி ்வஙகி (ADB): ைண்ட்  
்வைரச்சி ்வஙகியோக 1966ஆம் ஆணடு  
டிசம்ைர 19இல் உரு்வோககப்ைட்ட 
இவ்வஙகியோைது பிலிப்மைன்ஸ் கைடதரோ 
ைணி்ோவின் ைண்டல்யங நகரில் ேைது 
ேம்மையகத்மே ககோணடுள்ைது. ஆசிய 
்வைரச்சி ்வஙகியோைது ேன்மை ஓர சமூக 
்வைரச்சிககோை அமைப்ைோக ்வமரயறுத்து 
ககோணடு ஆசிய ைறறும் ைசிபிக ைகுதியின் 
்வறுமை கும்றப்பிறகோை ைணியிமை 
ஆர்வமு்டன் தைறககோணடு ்வருகி்றது.

 �சர்வதேச த்ொது ைனனி்பபுச் சல் : இது 
ஓர  ைனிே உரிமைகளுககோை அரசு-சோரோ 
அமைப்ைோகும். இது உ்கம் முழு்வதுைோக 
ஏழு மில்லியன் உறுப்பிைரகள் ைறறும் 
ஆேர்வோைரகமை ககோணடுள்ைது.  
சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை 1961இல்  
்ண்டனில் தேோறறுவிககப்ைட்டது.

 �ைனிே உரிலை கணகொணி்ப்கம் (HRW): 
இது ஓர சர்வதேச அரசு-சோரோ 
அமைப்ைோகும். 1978இல் தேோறறுவிககப்ைட்ட 
இேன் ேம்மையகம் நியூயோரக நகரில் 
அமைந்துள்ைது. இது ைனிே உரிமைகள் 
குறித்ே ஆரோயச்சிமயயும் ைறறும் 
ஆத்ோசமைகமையும் ்வழஙகி ்வருகி்றது.

 �சர்வதேச சஙகததின குழு : இது சஙக 
நோடுகளின்  முககிய உறுப்புகைோை 
சட்டைன்்றம், ைறறும் நிரந்ேர கசய்கம் 
தைோன்்ற்வறறில் சட்டைன்்றத்தின் 
முடிவுகமை நம்டமும்றப்ைடுத்து்வேறகோை 
நிர்வோக அமைப்ைோகும். இது நோன்கு நிரந்ேர 
உறுப்பிைரகமை ககோணடுள்ைது. தைலும் 
சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ேர நீதிைன்்றம் 
ைறறும் சர்வதேச கேோழி்ோைர கழகம் 
ஆகிய இரணடு அமைப்புகமையும் ேைககு 
கீழ ககோணடுள்ைது.

 �த்ொதுச்சல்: கைோதுச் சமையோைது 
ஐ.நோவின் ஆறு முககிய அமைப்புகளுள் 
ஒன்று. இது ைடடுதை அமைத்து உறுப்பு 
நோடுகளுககும் சை பிரதிநிதித்து்வத்மே 
்வழஙகுகி்றது. தைலும் ஐ.நோவின் 
பிரதிநிதியோக முககிய பிரச்சமைகமை 
அ்சி ஆரோயந்து முடிக்வடுப்ைது ைறறும் 
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ககோள்மகயிமை ்வடி்வமைப்ைது 
தைோன்்ற்வறம்ற  தைறககோள்கி்றது.

 �மூனிச் ைொநொடு: இம்ைோநோடு 1938 ஆம் 
ஆணடு கசப்்டம்ைர 28 ைறறும் 29-ஆம்  
தேதிகளில் மூனிச் நகரில் நம்டகைற்றது. 
இதில் க்ந்து ககோண்ட பிரிட்டன், பிரோன்ஸ் 
ைறறும் இத்ேோலி நோடுகமைச் தசரந்ே 
ேம்்வரகள் கெரைனியோைது  
கசகதகோஸ்த்ோவியோ ைகுதிகமை 
ேன்னு்டன் இமணத்துக ககோண்டமே 
ஏறறுக ககோண்டைர.

 �அ்றஙகொ்வைர குழு: ஐ.நோவின் ஆறு முககிய  
அமைப்புகளுள் ஒன்்றோக சர்வதேச அமைதி 
ைறறும் ைோதுகோப்மை உறுதி கசயயும் 

்வமகயில் மகவி்டப்ைட்ட முந்மேய கோ்ணி  
ைகுதிகளில் சி்றந்ே நிர்வோகைோைது 
கசயல்ைடு்வேறகு உேவுகி்றது. இேன் 
ைகுதியோக இரண்டோம் உ்கப்தைோரிைோல் 
ைோதுகோககப்ைட்ட ைதிதைோரு ைகுதிகமை 
அ்றஙகோ்வ்ர குழு்வோைது ககோணடிருந்ேது. 

 �சர்வதேச அரசு சொரொ அலை்பபுகள் 
(INGO): அரசு சோரோ அமைப்புகமைப் 
தைோன்த்ற சர்வதேச அமைப்ைோக உ்க 
அைவில் ைல்த்வறு நோடுகளில் கோணப்ைடும் 
குறிப்பிட்ட பிரச்சிமைகளுககோை ைணிமய 
தைறககோள்கின்்றைர. எடுத்துககோட்டோக 
அரசு சோரோ அமைப்புகள் தைோன்த்ற சுறறுச் 
சூழல் தைோன்்ற்வறம்ற முேன்மையோக 
ககோணடு கசயல்ைடுகின்்றை.

I. சரியோன விம்டகமளத் தேரவு சசயயவும்

1. முேல் அஞசல் அமைப்பு எவ்வோறு அமழககப்ைடுகி்றது?

அ) சர்வதேச ேந்தி நிறு்வைம் 
ஆ) சர்வதேச ேக்வல் கேோ்டரபு கழகம் 
இ) சர்வதேச அஞசல்  கழகம் 
ஈ) சர்வதேச ேக்வல் கேோ்டரபுத் தும்ற

2.  சர்வதேச பிரச்சமைகளுககோை ைசிபிக ஒப்ைந்ேம் 1902-ன் ைடி ஏறைடுத்ேப்ைட்ட  
அமைப்பு எது?

அ) சர்வதேச நீதிைன்்றம் 
ஆ) நிரந்ேர தீரப்ைோய நீதிைன்்றம் 
இ) சர்வதேச குற்றவியல் நீதிைன்்றம் 
ஈ) சர்வதேச நீதிககோை நிரந்ேர நீதிைன்்றம்

3. சர்வதேச சஙகம் உரு்வோ்வேறககு கோரணைோக இருந்ே்வர யோர ?
அ) எல்தநோர ரூஸ்க்வல்ட ஆ) உடதரோ வில்சன் 
இ) பிரோஙகளின் டி ரூஸ்க்வல்ட ஈ) திதயோ்டர ரூஸ்க்வல்ட

4. 1938இல் நம்டகைற்ற மூனிச் ைோநோடு எ ேமை பிரித்ேது ?
அ) யூகதகோஸ்்ோவியோ ஆ) கசகதகோஸ்்ோவியோ 
இ) ஆஸ்டிரியோ ஈ) தைோ்ந்து

5. ஐககிய நோடுகள் என்்ற கையமர உரு்வோககிய்வர யோர?
அ) எல்தநோர ரூஸ்க்வல்ட ஆ) உடதரோ வில்சன் 
இ) பிரோஙகளின் டி ரூஸ்க்வல்ட ஈ) திதயோ்டர ரூஸ்க்வல்ட

ைதிப்பிடுேல
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6.  ஐககிய நோடுகள் சமையின் ைறுேலிககும் அதிகோரத்மே கீழகண்ட எந்ே ஐந்து நோடுகள் 
ககோணடிருககின்்றை.

அ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, ெப்ைோன் 
ஆ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, ரஷயோ 
இ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, கெரைனி 
ஈ) சீைோ, பிரிட்டன், பிரோன்சு, அகைரிககோ, தசோவியத் யூனியன்

7. கீழககண்ட்வறம்ற கைோருத்துக;

அ) கைோதுச்சமை i) கோைோ
ஆ) கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழு ii) ஐ.நோ-வின் முககிய வி்வோே அரஙகம்
இ) தகோபி அன்ைன் iii)  சீைோ, பிரோன்சு, பிரிட்டன், அகைரிககோ, 

தசோவியத் யூனியன்
ஈ) ைோதுகோப்புச் சமை iv) யூகைஸ்தகோ (UNESCO)

1) ஈ இ அ ஆ 2) ஆ ஈ அ இ
3) இ ஆ அ ஈ 4) அ ஈ ஆ இ

8. கீழககண்ட்வறம்ற கைோருத்துக

அ) ஆசிய பிரீமியம் i கைடதரோலிய ஏறறுைதி நோடுகளின்  
   கூட்டமைப்பு (OPEC) 
ஆ) கூடுேல் ஒப்ைந்ேம் ii சர்வதேச அணுசகதி கழகம் (IAEA) 
இ) பிதரசிலியோ தீரைோைம் iii இந்தியோ, பிதரசில், கேன் ஆப்பிரிககோ  
     கூட்டமைப்பு (IBSA) 
ஈ) குயிண்டோஓ தீரைோைம் iv ஷோஙகோய கூட்டமைப்பு (SCO)

1) அ ஈ ஆ இ 2) ஆ ஈ அ இ
3) இ ஆ அ ஈ 4) அ ஆ இ ஈ

9.  ைனிே உரிமைகமை தைம்ைடுத்தும் ைறறும் ைோதுகோககும் ைணியிமை தைறககோள்ளும் 
இரணடு சர்வதேச அரசு-சோரோ அமைப்புகளின் கையரகமை குறிப்பிடுக.

அ) ைனிே உரிமை கணகோணிப்ைகம் ஆ) சர்வதேச கைோது ைன்னிப்புச் சமை 
இ) உ்க ்வஙகி ஈ) ஆசிய ்வைரச்சி ்வஙகி

II கீழககோணும் வினோககளுககு மிகச் சுருககைோன விம்ட கோணவும்

1. சர்வதேச அமைப்புகமை ்வமரயம்ற கசயக.

2. சர்வதேச அரசு -சோரோ அமைப்புகமை ்வமரயறுககவும்.

3. அ்றஙகோ்வ்ர குழு குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.

4.  சர்வதேச அமைப்புகள் அமைதிமய ைோதுகோககின்்றை என்்ற கருத்மே சுருககைோக 
வி்வோதிககவும்.

5. ஐ.நோ-வின் ஆறு உறுப்புகள் எம்வ?

6. அணு தசோேமை ேம்ட உ்டன்ைடிகமக (CTBT) என்்றோல் என்ை?
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III கீழககோணும் வினோககளுககு சுருககைோன விம்ட கோணவும்

1. 1946இல் இருந்து ஐ.நோ-வின் கைோதுச் கசய்ோைரகமை ்வரிமசப்ைடுத்துக.

2. கைோதுச்சமையின் ஆறு முககிய குழுககள் எம்வ?

3. கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழுவின் சி்றப்பு முக்வோணமைகள் சி்்வறம்ற ்வரிமச ைடுத்துக.

4. உ்க ்வஙகியின் ஐந்து அமைப்புகள் யோம்வ?

IV. கீழககோணும் வினோககளுககு விரி்வோன விம்ட கோணவும்

1.  சர்வதேச அமைப்புகள் என்்றோல் என்ை? அேன் ்வைரச்சி ைறறும் உ்க பிரச்சமைகளில் 
அேன் ைணிகமை ்வமரயறுகக.

2.  சர்வதேச சஙகத்தின் தேோற்றம் குறித்து ஓர கடடுமர ்வமரக ைறறும் அது ேன் தநோககத்தின் 
ஏன் தேோல்வி அம்டந்ேது எை வி்வோதிககவும்.

3. ஐ.நோ-வின் தேோற்றம் ைறறும் அேன் ைணியிமை ஆரோயக.

4. கைோருைோேோர ைறறும் சமூக குழுவின் ைணிகமை விரி்வோக வி்வோதிககவும்.

  Hanhimaki, Jussi (2008) ‘The United Nations: A Very Short Introduction’, Oxford: Oxford 
University Press.

  Fleming, D. (1935) ‘The League of Nations and Sanctions’ Proceedings of the Annual Session 
(southern Political Science Association), 8(1): 20-23.

  Baer, George W. (1973) ‘Sanctions and Security: the League of Nations and the Italian Ethiopian 
War, 1935-1936, International Organization, 27(2): 165-179.

  Doxey, Margaret P. (1980) ‘Economic Sanctions and International Enforcement’, London: 
Palgrave Macmillan.

  Ristuccia, Cristiano Andrea (2000) ‘The 1935 Sanctions Against Italy: Would Coal and Oil Have 
Made the Difference?’, European Review of Economic History, 4(1):85-110.

தைறதகோள் நூலகள்

  https://www.pubdocs.worldbank.org/en/19721534167878770/financial-statements-ida-
mda-2018-06.pdf. Accessed: 20/12/2018.

  https://www.miga.org/sites/default/files/2018/MIGA_Managements_Discussions_and_
Financial_Statements_ 06302018.pdf. Accessed 21/12/2018.

  https://visit.un.org/sites/visit.un.org/files/FS_This_is_the__UN_2013.pdf.Accessed:20/12/2018.
  https://www.pubdocs.worldbank.org/en/474791538065340369/211296v2.pdf. Accessed: 

20/12/2018.

்வமலத்ேள இமணப்புகள்
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கு சுற்றுச்சூழல் அக்கறை்களும்  
உல்கமயமாக்கலும்12

  புவியின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதன் ததலைலைப் புரிந்து ககாள்ளல்.

  பன்லமைத்துைம் ககாண்ட சுற்றுச்சூழல் கெைல் அலமைப்புகளின் ததாற்்றம், 
ை்ளர்ச்சி, முக்கிைத்துைம் மைற்றும் பஙகளிப்பு ஆகிைைன குறித்து அறிதல்.

  பன்னாட்டுச் சுற்றுச்சூழல் அலமைப்பின் மீதான இந்திைாவின் நிலைலை 
மைதிப்பி்டல்.

  பூர்ைக்குடி மைக்கள, பூர்ைக்குடி தன்லமை மைற்றும் பூர்ைக்குடிகளின் உரிலமைகள ஆகிை 
கருத்துகல்ள மைாணைர்களுக்கு அறிமுகம் கெயதல்.

  குறிப்பாக இந்திை கபாருத்தப்பாட்டில் ை்ளர்ந்து ைரும் உைகமைைமைாக்கலின் தாக்கம் குறித்து 
வி்ளக்குதல்.

்கற்ைலின் ந�ாக்கங்கள் Leanpub

குறிப்பிடத்தக்க மேறம்கோள்

இைற்லக மூை ை்ளஙகல்ள பராமைரிப்பதில் 
தைறினால் எதுவும் ெரிைான ைழியில் 

கெல்ைாது.  

12.1 உல்க சுற்றுச்சூழல் பாது்காப்பு
ஒரு உைக்ளாவிை ததலைைான 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது கதாழில் 
மைைமைாக்குதலுக்குப் பிந்லதை அம்ெமைாகும்.  
காடுகள அழிப்பு, கதாழிற்ொலை மைாசு, 
பசுலமைக்குடில் ைாயு கசிவுகள, ஓதொன் 
ப்டைத்தின் துல்ள, புவி கைப்பமைாதல் மைற்றும் 
க்டல் மைட்்டம் கதா்டர்ந்து உைருதல் தபான்்றலை 
முக்கிை சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனக்ளாகவும் 
இலை உ்டனடிைான தலையீடுகல்ளக் 
தகாருைனைாகவும் இல்ைாவிடில் மிக 
தமைாெமைான எதிர் வில்ளவுகல்ள உண்டாக்க 
கூடிைதாகவும் உள்ளன.  ஐக்கிை நாடுகள 
கபாது அலை 1982இல் “இைற்லகக்கான உைக 
ொெனம்“ என்்ற பிரக்டனத்லத கைளியிட்்டது.  
அதில் ஒட்டுகமைாத்த மைனித குைமும் 
இைற்லகயின் அஙகம் எனவும், இைற்லகலைச் 
ொர்ந்தத ைாழக்லக அலமைகி்றது எனவும் 

ைலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சி என்்ற கருத்துருவின் 
அடிப்பல்டயிதைதை சுற்றுச்சூழல் அலமைப்பு 
குறித்த தற்காை விைாதஙகள முன் 
லைக்கப்படுகின்்றன. இலை சுற்றுச்சூழல் 
மைாசுலைத் தடுக்க உயிர் பன்லமைைத்லத 
பராமைரித்தல், ெதுப்பு நிைப்பகுதிகல்ள 
பாதுகாத்தல், சுற்றுச்சூழல் ெமைநிலைலைப் 
தபணுதல் ஆகிைைற்றிக்குப் கபரும் 
முக்கிைத்துைம் அளிக்கின்்றன.  உைக அ்ளவில் 
உைக சுற்றுச்சூழல் ஆளுலகயின் அரண 
காப்பா்ளராக ஐக்கிை நாடுகள அலை 
கெைல்படுகி்றது. அதன் அஙகஙகள மைற்றும் 
பல்தைறு சி்றப்பு முகலமைகள மூைமைாக 
கெைல்படுத்துகி்றது.  

்காரபன் வாயுறவ வவளியிடும் 
முதல் பத்து �ாடு்கள்

  சீனா
  அகமைரிக்க ஐக்கிை மைாநிைஙகள
  ஐதராப்பிை ஒன்றிைம்
  இந்திைா
  ரஷைா
  ஜப்பான்
  கஜர்மைனி

  ஈரான்
  ெவுதி அதரபிைா
  கதன் ககாரிைா

குறிப்பிடத்தக்க 
நமற்ந்காள்
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நிறுவனப்படுத்தப்படட சுற்றுச்சூழல் 
பாது்காப்பு அறமப்பிறன உருவாககுதல் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மைற்றும் 
பராமைரித்தலுக்கான விைாதத் தலைப்புகள 
என்பது மைனித ைாழக்லகக்கும், சுற்றுச்சூழல் 
அலமைப்பிற்கும் நிைவும் குழப்பமைான உ்றவு 
நிலைகளிலிருந்து எழுகி்றது. இைற்லக 
தன்ன்ளவில் ஒரு ைாழக்லக ஆதார அலமைப்பு 
என்்ற அ்ளவில் சுற்றுச்சூழல், அலமைதி, 
தமைாதல், மைனித உரிலமைகள மைற்றும் பாதுகாப்பு 
உளளிட்்ட பல்தைறு த்ளஙகளில் தாக்கஙகல்ள 
நிகழத்துகி்றது. உயிர் ைாழலை நிலைத்திருக்க 
கெயைதில் இைற்லக நிகழத்தும் பஙகளிப்பிற்கு 
மைாற்று கில்டைாது.  இதனால் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பில் நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட 
அணுகுமுல்ற என்பது மிகவும் அைசிைமைான 
ஒன்்றாகக் கருதப்படுகி்றது.  இதற்கான ஒதர 
ைாயப்பாக சுற்றுச்சூழல் ெட்்டம் உருைானது.  

சுற்றுச்சூழல் ெமைநிலைக்காக 
தமைற்ககாள்ள தைணடிை ந்டைடிக்லககல்ள 
இச்ெட்்டம் கெைல்படுத்தும். சுற்றுச்சூழலைப் 
பாதுகாப்பதில் உைக்ளாவிை ஆர்ைம் 
உருைாகிைதால் ெட்்ட ைலரைல்றகளும் 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட கெைல்பாடுகளும் 
இருபதாம் நூற்்றாணடின் உருைாக்கமைாக 
இருந்தது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட அணுகுமுல்ற எனும் 
சிந்தலன விலத 1872ஆம் ஆணடு முததை 
விலதக்கப்பட்்டது.ஆர்ைம் ககாண்ட சிை தனி 
நபர்க்ளால் அரசு-ொரா தபரலை ஒன்று இதன் 
தநாக்கில் அப்தபாது அலமைக்கப்பட்்டது.  
இதுதான் பின்னர் கபர்ன் நகரில் ஆதைாெலன 
ஆலணைமைாக விரிைல்டந்து, உைக்ளாவிை 
இைற்லகப் பாதுகாப்புப் பிரச்ெலனகல்ள 
அணுகிைது. இருந்ததபாதும் முதல் உைகப் 
தபாரால் இந்த அலமைப்பு மு்டக்கப்பட்்டது. 
ஆனால், இரண்டாம் உைகப்தபாருக்கு பின்னர் 
நாடுகளுக்கில்டதைைான முதல் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு அலமைப்பாக புத்துருைாக்கம் கபற்று 
தமைக்கான ெட்்ட அஙகீகாரஙகளு்டன் 
கெைல்பட்்டது. 

சுவிஸ் லீக் என்்ற அலமைப்பால் ஏற்பாடு 
கெயைப்பட்்ட இைற்லக பாதுகாப்பிற்கான 

ஃபுரூனன் மைாநாடு 1947ஆம் நல்டகபற்்றது.  
அதில் இைற்லக பாதுகாப்பிற்கான பன்னாட்டு 
ஒன்றிைம் என்்ற புதிை அலமைப்பிற்கான 
அலமைப்புச் ெட்்டம் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்்டது. 
அதில் சுற்றுச்சூழல் கெைல்பாடுகளுக்கான 
விைகாரஙகளுக்கான கூடுதைான 
நிறுைனப்படுத்தப்பட்்ட பரிமைாணஙகள 
உருைாக்கப்பட்்டன. ஐக்கிை நாடுகல்ளப் 
கபாறுத்தைலர கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் 
ெமுதாைத்திற்கான குழு (ECOSOC) என்்ற ஒரு 
அலமைப்பு மைட்டுதமை சுற்றுச்சூழல் 
அலமைப்புகளு்டன் தநரடி கதா்டர்பு 
ககாணடுள்ளது.  அத்து்டன் ஐக்கிை நாடுகள 
ைரம்புக்குள உருைாக்கப்பட்டுள்ள 
தனித்தன்லமை ககாண்ட எட்டு அலமைப்புகள 
சுற்றுச்சூழல் அக்கல்றகளில் தநரடிைாக 
ஈடுபடுகின்்றன.  ஐக்கிை நாடுகள கல்வி, 
அறிவிைல் மைற்றும் பணபாட்டு அலமைப்பு 
(UNESCO) 1945ஆம் ஆணடு 
உருைாக்கப்பட்்டது்டன் தபாருக்குப் பிந்லதை 
காைகட்்டம் சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகளில் 
உைகநாடுகள மைத்தியில் ஒருமித்த கருத்து 
உருைாக்குைதில் நல்ை முன்தனற்்றம் 
ஏற்பட்்டது.  இந்த ை்ளர்ச்சிப் தபாக்லக 
கதா்டர்ந்து 1948ஆம் ஆணடு உருைாக்கப்பட்்ட 
இைற்லகப் பராமைரிப்பிற்கான பன்னாட்டு 
ஒன்றிைம் (IUCL) என்்ற அலமைப்பு ஒரு முக்கிைத் 
திருப்பமைாகும்.  இந்த அலமைப்பு உைக்ளாவிை 
சுற்றுச்சூழல்  விழிப்புணர்லை ஒரு தமைைான 
நிலைக்கு எடுத்துச் கென்்றது.  

அதன் பின்னர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
கதா்டர்பான பன்னாட்டு ெட்்டஙகல்ள 
உருைாக்கும் முைற்சிகள முடுக்கி வி்டப்பட்்டன.  
சுற்றுச்சூழல் ெட்்டம் என்பது  அதன் 
ககாளலகப் பரிணாமைஙகல்ள கபாறுத்தைலர 
உ்டன்படிக்லககள, ஒப்பந்தஙகள சி்றப்பு 
மைாநாடுகள, பிரக்டனஙகள, ககாளலககள, 
தீர்ப்பாைர்களின் கருத்துகள, சுற்றுச்சூழல் 
உரிலமைகள, ந்டைடிக்லககள மீதான 
நாடுகளுக்கில்டதைைான பரஸ்பர 
அஙகீகாரஙகள ஆகிைைற்றின் கதாகுப்பாகும்.   
சுற்றுச்சூழல் ெட்்டத்தின் கைற்றி என்பது ஒரு 
குறிப்பிட்்ட ககாளலக ைரம்பிற்குள 

12th_Political Science_Unit_12_Tamil.indd   305 10-12-2021   15:30:41



( (306 ((307

சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகள குறித்த 
பன்னாட்டு அரசுகளுக்கில்டதை ஒத்துலழப்பு 
மைற்றும் ஒருஙகிலணவிற்கான ஒரு கெைல் 
திட்்டம் உருைாைலதச் ொர்ந்துள்ளது.  

12.2  பன்நனாககு சுற்றுச்சூழல் 
மா�ாடு்கள்
சுற்றுச்சூழல் கெைல் தந்திரம் என்்ற 

அம்ெம் 1970-களிலிருந்து பன்னாட்டு 
ைாதத்தின் முக்கிை துலண அஙகமைாக மைாறி 
ைருகி்றது.  உைக நாடுகள இல்டயிைான 
மைட்்டத்தில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கான 
எணணற்்ற முைற்சிகள முல்றொர்ந்தும், 
முல்றொராமைலும் தமைற்ககாள்ளப்பட்டு 
ைருகின்்றது.  இத்திலெ ைழியில் சுற்றுச்சூழல் 
அக்கல்றகல்ள முன்கனடுத்துச் கென்று 
ஒருஙகிலணக்கும் முக்கிை கருவிைாக ஐக்கிை 
நாடுகள கெைல்பட்டு ைருகி்றது. சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிற்காக கதா்டர்ச்சிைான மைாநாடுகள 
அலை:  

ராம்்சர சிைப்பு மா�ாடு-1971

ராம்ெர் சி்றப்பு மைாநாடு என்பது ெதுப்பு 
நிைஙகளுக்கான மைாநாடு ஆகும். “உளளுர் 
மைற்றும் ததசிை கெைல்கள மூைம் அலனத்து 
ெதுப்பு நிைஙகல்ளயும் ெமைதைாசிதமைாக/ 
அறிவுபூர்ைமைாக பைன்படுத்துதல், மைற்றும் 
பாதுகாத்தல், உைகம் முழுைதும் ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிலை எட்டுைதற்காக 
நாடுகளில்டதைைான ஒத்துலழப்பு ஆகிை 
தநாக்கஙகல்ள எட்டுைதற்கான ஒரு 
பன்னாட்டு உ்டன்படிக்லக தமைற்ககாள்ள 
அலழப்பு விடுத்தது”. 1971ஆம் ஆணடு 
ஈரானில் நல்டகபற்்ற இந்த மைாநாட்டில் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்்ட ைலரவு 1975ஆம் 
ஆணடு நல்டமுல்றக்கு ைந்தது.  இந்த சி்றப்பு 
மைாநாட்டிற்கான நிதிலை யுனஸ்தகா 
ைழஙகிைது. சுவிட்ொர்ைாந்தில் உள்ள 
கிைாணட் நகரில் இைற்லக பராமைரிப்பிற்கான 
பன்னாட்டு ஒன்றிை தலைலமைைக 
ை்ளாகத்திற்குள ராம்ெர் சி்றப்பு மைாநாட்டு 
கெைல் அலுைைகம் இைஙகுகி்றது.  

2015ஆம் ஆணடு ஆகஸ்ட் 21ஆம் 
நா்ளன்று நல்டகபற்்ற ராம்ெர் சி்றப்பு 

மைாநாட்டில் கைந்து ககாண்டைர்கள ராம்ெர் 
கெைல் திட்்டத்தின் நான்கு அம்ெஙகல்ள 2016-
2024 காைகட்்டத்திற்குள கெைல்படுத்த 
ஒப்புக்ககாண்டனர். ஒவகைாரு ஆணடும் 
பிப்ரைரி 2ஆம் நா்ளன்று உைக ெதுப்பு நிைநாள 
கல்டபிடிக்கப்பட்டு ைருகி்றது.  மைான்டிராக்ஸ் 
(Montreux) ஆைணம் என்பது "பன்னாட்டு 
முக்கிைத்துைம் ககாண்ட ெதுப்பு நிைஙகளில் 
கதாழில்நுட்ப தமைம்பாடுகள, மைாசுபடுதல், 
இதர மைனித தலையீடுகள காரணமைாக பாதிப்பு 
ஏற்படும் ெதுப்பு நிைஙகல்ள அல்டைா்ளம் 
கணடு பதிவு கெயைப்படும் பட்டிைலின் 
பதிதைடு ஆகும்".  இது ராம்ெர் 
உ்டன்படிக்லகயின் ஒரு அஙகமைாகப் 
பராமைரிக்கப்படுகி்றது.  சி்றப்பு மைாநாட்டின் 
மூன்று முக்கிை அம்ெஙகளின் கீழ எதிர்நிலை 
தரப்புகள கீழகண்டைற்றுள ஒத்துலழப்பு நல்க 
உறுதி ஏற்றுள்ளன.  

1)  தமைது அலனத்து ெதுப்பு நிைஙகல்ளயும் 
அறிவுபூர்ைமைாக பைன்படுத்துதல்.

2)  ராம்ெர் பட்டிைலின் கீழ தெர்க்க தகுதி 
ககாண்ட பன்னாட்டு முக்கிைத்துைம் 
ககாண்ட ெதுப்பு நிைஙகல்ள அல்டைா்ளம் 
கணடு பிரக்டனப்படுத்தி அைற்றின் தி்றன் 
தமைைாணலமைலை உறுதிப்படுத்துதல். 

3)  நாடுகளுக்கு இல்டதைைான ெதுப்பு 
நிைஙகள, பகிரப்படும் ெதுப்பு நிை 
அலமைப்புகள மைற்றும் ஜீைராசிகளின் 
பகிர்தல் ஆகிைைற்றில் பன்னாட்டு 
ஒத்துலழப்பு நல்குதல். 

உல்க வதான்றமச் சின்னங்கள்  
(நவரல்டு வெரிநடஜ்) சிைப்பு மா�ாடு-1972

உைகின் இைற்லகைாக அலமைந்த 
கதான்லமைச் சின்னஙகல்ள அல்டைா்ளம் கணடு 
பாதுகாக்கும் தநாக்கில் உைக கதான்லமைச் 
சின்னஙகள மைாநாடு 1972இல் நல்டகபற்்றது. 

வ்சயல்பாடு

கெைற்லக அறிவுதி்றன் பைன்பாடு 
சுற்றுச்சூழல் பராமைரிப்பில் எவைாறு உதவி 
கெயகி்றது என்பலத ஆயவு கெயக.
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இைற்லக மைற்றும் பணபாட்டுத் 
கதான்லமைச் சின்னஙகல்ள அல்டைா்ளம் 
கணடு யுனஸ்தகா கதான்லமைச் சின்னஙகளின் 
பட்டிைலில் இலணப்பதற்கான ைரம்புகள 
மைற்றும் கெைல்முல்ற ைழிகாட்டுதல் 
ைலரைல்றகல்ள இச்சி்றப்பு மைாநாடு 
ைலரைறுத்தது. உைகத் கதான்லமைச் 
சின்னஙகள நிதியின் கீழ பன்னாட்டு உதவி 
கபறுைதற்கான கதான்லமைச் சின்னஙகல்ள 
ைலரைல்ற கெயதல். அழிந்து ைரும் 
கதான்லமைச் சின்னஙகளின் பட்டிைல் 
தைாரித்தல்.  கதால்லிைல் இ்டஙகளுக்கான 
பாதுகாப்பு மைற்றும் புதிை கல்கைட்டுகல்ள 
பராமைரித்தல் ஆகிை ைழிகாட்டுதல்கல்ள இது 
ைழஙகுகி்றது.  யுனஸ்தகா கதான்லமைச் சின்ன 
லமைைத்தின் ஆதரவின் கீழ உைக கதான்லமைச் 
சின்னஙகள இக்குழுைால் 
நிர்ைகிக்கப்படுகி்றது.  இதற்கான கெைல் 
அலுைைகம் பாரிஸ் நகரத்தில் அலமைந்துள்ளது.  
இக்குழுவிற்கு உதவி்ட மூன்று கதாழில்நுட்ப 
ஆதைாெலனக் குழுக்கள – ஐ.யு.சி.என் (IUCN), 
ஐ.சி.ஒ.எம்.ஒ. எஸ் (ICOMOS)  மைற்றும் ஐ.சி.சி.
ஆர்.ஒ.எம் (ICCROM) அலமைக்கப்பட்டுள்ளன.  

மானுட சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.�ா மா�ாடு 

ஸ்்டாக்தஹால்ம் மைாநாடு என்று 
அலழக்கப்படும் மைானு்ட சுற்றுச்சூழலுக்கான 
ஐ.நா மைாநாடு சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்ெலனகளுக்காக நல்டகபற்்ற முதல் 
முக்கிை பல்தநாக்கு மைாநாடு ஆகும்.  1972ஆம் 
ஆணடு ஜுன் 5 முதல் 16 ைலர ஸ்வீ்டனில் 
உள்ள ஸ்்டாக்தஹால்ம் நகரில் நல்டகபற்்றது.  
114 அரசுகளின் பிரதிநிதிகள மைாநாட்டில் 
கைந்து ககாண்டனர்.  உைக நாடுகளின் 
ஒத்துலழப்புகளின் அடிப்பல்டயில் ஒரு 
உைக்ளாவிை சுற்றுச்சூழல் ஆளுலக 
மைண்டைம் அலமைப்பதற்கான அடித்த்ளத்லத 
உருைாக்குைதற்கான உலரைா்டல் இதில் 
தமைற்ககாள்ளப்பட்்டது. இதன் மூைம் 

வ்சயல்பாடு

‘நீை கபாரு்ளாதாரக் தகாட்பாடு’  
மைற்றும் அதன் கபாருத்தப்பாடு விைரி.

சுற்றுச்சூழல் அரசிைலுக்கான ஒரு புதிை 
கதா்டக்கம் உருைானது. இவைா்றாக, 
இம்மைாநாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ஒரு 
லமைல் கல்ைாகக் கருதப்படுகி்றது.  ஐக்கிை 
நாடுகள சுற்றுச்சூழல் நிகழச்சி நிரல் (UNUP) 
என்்ற கெைல்திட்்ட முன் முைற்சியும் 
இம்மைாநாட்டில் தமைற்ககாள்ளப்பட்்டது.  

அழிந்துவரும் அரிய வனங்கள் நீரவாழ் 
மற்றும் நில உயிரினங்கள் பன்னாடடு 
வரத்த்க சிைப்பு மா�ாடு-1973

இைற்லக பராமைரிப்பிற்கான பன்னாட்டு 
ஒன்றிைம் (IUCN) 1973 அன்று நில்றதைற்றிை 
தீர்மைானத்தின் வில்ளைாக அழிந்துைரும் 
அரிை உயிரினஙக்ளான ைனஙகள, நீர்ைாழ 
மைற்றும் நிை உயிரினஙகள, பன்னாட்டு 
ைர்த்தகம் குறித்த சி்றப்பு மைாநாடு ைாஷிங்டனில் 
நல்டகபற்்றது.  அதில் அழிந்து ைரும் அரிை 
உயிரினஙகள மைற்றும் அைற்றில் இருந்து 
எடுக்கப்படும் தைாரிப்புகள ஆகிைைற்றின் 
மீதான பன்னாட்டு ைர்த்தகத்லத தடுக்குமைாறும் 
மைற்றும் கட்டுபடுத்துமைாறும் உைக நாடுகளி்டம் 
ைலியுறுத்தப்பட்்டன. இது அழிந்து ைரும் 
உயிரினஙகல்ளப் பாதுகாக்க தநரடிைான 
ந்டைடிக்லக இல்லை எனினும் ைணிக 
நைன்களுக்கான அழிந்து ைரும் அரிை 
உயிரினஙகள தைட்ல்டைா்டப்படுைது மைற்றும் 
அலைகளின் ைாழவி்டஙகள 
சூல்றைா்டப்படுைது ஆகிைைனைற்ல்றக் 
குல்றக்கும் தநாக்கம் ககாணடுள்ளது.  
பைனர்கள ததலைலைக் குல்றப்பதன் மூைம் 
ெட்்ட விதராத ெந்லதகல்ள அகற்றும்படி 
இம்மைாநாடு தைணடுதகாள விடுத்தது.  
ைாஷிங்டன் சி்றப்பு மைாநாட்டு தீர்மைானம் 
1975இல் நல்டமுல்றக்கு ைந்தது.
வலற்ச வ்சல்லும் உயிரினங்கள் சிைப்பு 
மா�ாடு-1979

்கோலநிலல ேோற்றம் 
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ைைலெ கெல்லும் உயிரினஙகள சி்றப்பு 
மைாநாடு அல்ைது பான் சி்றப்பு மைாநாடு என்று 
அலழக்கப்படும் ைைலெ கெல்லும் 
ைனவிைஙகுகள பாதுகாப்பு சி்றப்பு மைாநாடு 
(1979) நில்றதைற்றிை தீர்மைானம் 1983 முதல் 
கெைல்பாட்டிற்கு ைந்தது.  இ்டம் விட்டு இ்டம் 
கெல்லும் நிை, நீர், ஆகாை உயிரினஙகள 
பாதுகாக்கப்ப்ட தைணடுகமைன்று ைலியுறுத்தும் 
இம்மைாநாடு ைைலெ கெல்லும் உயிரினஙகல்ள 
பாதுகாக்க கடுலமைைான நிபந்தலனகல்ள 
முன்கமைாழிந்தது.  ைைலெ கெல்லும் 
உயிரினஙகள பராமைரிப்பு மைற்றும் பாதுகாப்பு 
குறித்த கூட்டு ஆராயச்சிகளு்டன் கூடிை 
பன்தநாக்கு உ்டன்படிக்லககள இதன் 
ஒருஙகிலணந்த ெட்்டபூர்ை அம்ெமைாகும்.  இந்த 
தீர்மைானத்தின் இலணப்பு பட்டிைல் 1இல் 
ைைலெ கெல்லும் ப்றலைகளில் உ்டனடிைான 
பன்னாட்டு ஒத்துலழப்பு ததலைப்படும் 
அழிந்துைரும் அரிை உயிரினஙகள 
ைலகப்படுத்தப்பட்டு பட்டிைலி்டப்பட்டுள்ளது.  
இலணப்பு பட்டிைல் 2இல் சி்றப்பு அக்கல்ற 
தகாரும் உயிரினஙகளின் பட்டிைல் 
ைலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
ஓந்சான் படலம் பாது்காப்பு வியன்னா சிைப்பு 
மா�ாடு-1985

ஓதொன் ப்டைம் பாதுகாப்பிற்கான 
விைன்னா சி்றப்பு மைாநாடு என்பது ஒரு 
பன்தநாக்கு சுற்றுச்சுழல் உ்டன்படிக்லகைாகும். 
புவியின் ஓதொன் ப்டைம் பாதுகாப்பு குறித்த 
உைக்ளாவிை ஒத்துலழப்லப இம்மைாநாடு 
கதா்டஙகி லைத்தது.   இத்தீர்மைானம் 1985 
மைார்ச் 22ஆம் நா்ளன்று ஏற்கப்பட்்டது.  இலதத் 
கதா்டர்ந்து ஓதொன் ப்டைத்லத அரிக்கும் 
கபாருட்கள குறித்த மைாணட்ரிைல் ஒப்பந்தம் 
1987 கெப்்டம்பர் 16ஆம் நா்ளன்று 
நில்றதைற்்றப்பட்டு 1989இல் அமுலுக்கு 
ைந்தது.  இந்த பன்னாட்டு ஒப்பந்தம் ஓதொன் 
ப்டைத்லத அரிக்கும் கபாருட்கல்ள அகற்றும் 
ந்டைடிக்லககல்ள கணகாணிக்கி்றது.  
ககன்ைாவில் உள்ள லநதராபியில் 
அலமைந்துள்ளது இதன் தலைலமைச்கெைைகம் 
விைன்னா சி்றப்பு மைாநாடு மைற்றும் மைாணட்ரிைல் 
ஒப்பந்தம் இவவிரணடுக்குமைான கெைைகமைாக 
இைஙகுகி்றது. 

சுற்றுச்சூழல் வளரச்சிக்கான உல்க 
ஆறையம்-1987

சுற்றுச்சூழல் ை்ளர்ச்சிக்கான உைக 
ஆலணைத்தின் முதல் தலைைராக பணிைாற்றிை 
குதர ஹார்கைம் புருணடிட் தைணட். அைர் 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மைற்றும் ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சி ஆகிைைனைற்றிக்கான கெைல் 
திட்்டஙகல்ள ைகுத்து தந்தலமைைால் புருணடிட் 
தைணட் ஆலணைம் என்று அலழக்கப்படுகி்றது.  
“நமைது கபாதுைான எதிர்காைம்” என்னும் 
தலைப்பிைான அதன் இறுதி அறிக்லக 1987இல் 
பதிப்பிக்கப்பட்்டது. அது சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு என்பது  கபாரு்ளாதார ை்ளர்ச்சி 
மைற்றும் ஆற்்றல் உற்பத்தி தபான்்ற இதர 
அம்ெஙகத்ளாடும் பிலணக்கப்பட்டுள்ளலத 
அழுத்திக் கூறிைது.  இதன் மூைம் இந்த 
ஆைணதமை பன்னாட்டுச் சுற்றுச்சூழல் ெட்்டமைாக 
இன்று ைலர பின்பற்்றப்படுகி்றது.  இந்த 
முன்கனடுப்பின் மூைமைாகதை ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சி எனும் கருத்திைல் முதல் முல்றைாக 
அலுைல் பூர்ைமைாக ைலரைல்ற கெயைப்பட்்டது.  
ந்கடு விறளவிககும் ்கழிவு்களின் எல்றல 
்கடந்த �டமாடடம் குறித்த பாவெல் சிைப்பு 
மா�ாடு-1989

1992இல் அமுலுக்கு ைந்த பாகெல் சி்றப்பு 
மைாநாட்டுத் தீர்மைானம்  ை்ளர்ந்த நாடுகள 
கல்டபிடித்த ‘எனது ககால்லைபு்றத்தில் இல்லை’ 
(Not in my backyard – NIMBY) அறிகுறிக்கான 
எதிர்விலனைாகும். 1980-களில் உற்பத்தி 
கபருக்கத்தின் காரணமைாக ஆபத்து 
வில்ளவிக்கும் ரொைனக் கழிவுகல்ளத் தமைது 
நாடுகளில் தெமிப்பலத லகவிட்டு அலத ஒரு 
ெந்லதைாக்கி சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு 
குல்றந்த ஏலழ நாடுகளில் (LDC) ககாட்டும் 
தபாக்கு அதிகரித்தது.  இதலன எதிர்க்கும் 
மைக்களின் தபாராட்்டம் அதிகரித்ததின் 
காரணமைாக இப்பிரச்ெலன கைனத்தில் 
ககாள்ளப்பட்்டது.  குறிப்பாக இது ஒரு ைாபம் 
தரும் கதாழிைாக மைாறிைதால் ை்ளர்ந்த 
நாடுகளில் உற்பத்திைாகும் தகடு வில்ளவிக்கும் 
கழிவுப்கபாருட்கல்ளக் ககாளமுதல் கெயைதில் 
ஏலழ நாடுகளில்டதை தபாட்டி ஏற்பட்்டது.  
இதனால் ை்ளர்ந்த நாடுகளில் இதற்கான 
கெைவுகள குல்றந்தன.  இதுதை ‘எனது 
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ககால்லைபு்றத்தில் இல்லை’ அறிகுறிைாகும். 
இத்தலகை கழிவுகள உருைாக்கத்லதக் 
குல்றப்பதற்கான ந்டைடிக்லககல்ள 
தமைற்ககாளளுதல் மைற்றும்  ை்ளர்ந்த நாடுகளில் 
இருந்து ஏலழ நாடுகளுக்கு இத்தலகை 
கழிவுகல்ளக் ககாணடு கெல்ைலதச் ெட்்ட 
பூர்ைமைாகத் தடுப்பது ஆகிை ந்டைடிக்லககல்ள 
பாகெல் சி்றப்பு மைாநாடு ைலியுறுத்துகி்றது. 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளரச்சிக்கான ஐ.�ா 
மா�ாடு-1992

புவி உச்சி மைாநாடு என்று சி்றப்பாக 
அலழக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் மைற்றும் 
ை்ளர்ச்சிக்கான ஐ.நா மைாநாடு 
ரிதைா-டி-கஜனிதரா நகரில் 1992-ஆம் ஆணடு 
ஜூன் 3 முதல் 14 ைலர நல்டகபற்்றது.  பன்னாட்டு 
மைாநாடுகள ைராைற்றில் இந்த உச்சிமைாநாடுதான் 
மிகப்கபரிை பன்னாட்டு மைாநாடு என்று 
புகழப்படுகி்றது.  சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு 
அதிகரித்தலுக்கான ததலை, மைாற்று ஆற்்றல் 
ை்ளஙகள மைற்றும் தபாக்குைரத்து அலமைப்புகள 
முதல் உற்பத்தி ைலரைல்றகள ைலரயிைான 
பை முக்கிை பிரச்ெலனகளில் இம்மைாநாடு 
கைனம் கெலுத்திைது.  இந்த இரு ைார உச்சி 
மைாநாட்டின் வில்ளவுக்ளாக நிரல் 21, 

சுற்றுச்சூழல் மைற்றும் ை்ளர்ச்சி குறித்த ரிதைா 
பிரக்டனம், ைனக்ககாளலக ைழிகாட்டு 
ஆைணம், காைநிலை மைாற்்றத்திற்கான ஐ.நா 
ைலரைல்ற அலமைப்பு சி்றப்பு மைாநாடு,  உயிரிைல் 
பன்லமைத்துைத்திற்கான ஐ.நா சி்றப்பு மைாநாடு 
ஆகிை முக்கிை மைாநாடுகளும் ஆைணஙகளும் 
உருைாக்கப்பட்்டன. ரிதைா உச்சி மைாநாட்டின் 
வில்ளைாக ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி ஆலணைம், 
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சிக்கான ஊ்டாட்்ட – 
முகலமை குழு, ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சிக்கான 
உைர்நிலை ஆதைாெலன ைாரிைம் தபான்்ற 
அலமைப்புகள உருைாக்கப்பட்்டன.  இந்த மைாநாடு 
‘உைகின் நா்டாளுமைன்்றம்’ என்று 
சி்றப்பிக்கப்படுகின்்றது.  

சுற்றுச்சுழல் 
வ�ருக்கடி

ஆற்ைல் வ�ருக்கடி

உைவு வ�ருக்கடி

நீர வ�ருக்கடி

இப்நபாது மத மற்றும்  அரசியல் ்காைங்களுக்கா்க இறவ எவற்றுககும் மக்கள் வதாற்க வபருக்கம் ்காரைமல்ல என்பதுநபால  
பா்சாஙகு வ்சயநவாம்.

பாரம்பரிய 
அறிவுககு 

வரநவற்நபாம்

கைத்  
தட்டல் கைத்  

தட்டல்

கைத்  
தட்டல்

வ்சயல்பாடு

அவசியம் ்காை நவண்டிய ஆவைப் படம் 

புவி கைப்பமைாதல் குறித்து An inconvenient truth என்்ற விரிைான ஆைணப் 
ப்டத்லத இைக்குநர் த்டவிஸ் கன்னிஙகம் இைக்கியுள்ளார்.  அகமைரிக்க 
முன்னாள துலண குடிைரசுத்தலைைர் அல்தகார் அைர்கள புவி 
கைப்பமைாதல் தாக்கத்திலிருந்து மீள உருைாக்கம் கெயைதாற்காக 
தமைற்ககாண்ட ைாழநாள பணிகளின் ைரைாத்ற இந்த ஆைணப் ப்டம்.  இந்த 
ஆைணப்ப்டம் கைளிைந்த ஆணத்ட சி்றந்த ப்டமைாக பாராட்்டப்பட்்டது.  
பார்லைைா்ளரும், விமைர்ெகருமைான ஒருைர் கீழ கண்டைாறு கூறுகி்றார்.  

‘புவி கைப்பமைாதல் குறித்த அலனத்து தகைல்கல்ளயும் இப்ப்டம் 
கதாகுத்துக் கூறுகி்றது. உணலமையில் மைனித கெைல்பாடுக்ளால் வில்ளயும் 

புவி கைப்பமைைமைாதைால் உருைாக உள்ள வில்ளவுகல்ள இப்தபாது தடுக்காவிட்்டால் இனி 
எப்தபாதும் தடுக்க முடிைாது எனும் கநரு்டைான உணலமைலை இப்ப்டம் கூறுகி்றது.’.  

நலகச்சுலை உணர்வு, உணர்ச்சிப் கபருக்கு ககாண்ட குரலில் தனது அனுபைஙகல்ள புவி 
கைப்பமைாதல் குறித்த எணணற்்ற தகைல்கல்ள கதாகுத்து ைழஙகுைது்டன் அைற்ல்ற தடுப்பதற்கான 
எணணற்்ற எணணச் சித்றல்கல்ள கைளிப்படுத்துகி்றார்.  அலனத்து சி்றந்த ப்டஙகல்ள தபான்த்ற 
பார்லைைார்கல்ள அலெக்கி்றது, கெல்ைாக்கு கெலுத்துகி்றது, ஈடுபடுத்துகி்றது.
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பாறலவனமாதறல தடுப்பதற்்கான ஐ.�ா 
சிைப்பு மா�ாடு-1994

நீடித்த நிைை்ள தமைைாணலமைலை 
கருத்தில் ககாணடு சுற்றுச்சூழல், ை்ளர்ச்சி 
ஆகிை இரணல்டயும் இலணக்கும் 
ைலகயிைான ஒதர ெட்்டப்பூர்ை பன்னாட்டு 
ந்டைடிக்லகைாக பாலைைனமைாதலைத் 
தடுப்பதற்கான ஐ.நா சி்றப்பு மைாநாடு 1994இல் 
நல்டகபற்்றது.  இது ை்றண்ட நிைஙகள என்று 
அறிைப்படும் நீர் பிடிப்பற்்ற உைர் நிைஙகள, 
தெற்று நிைஙகள, அலரகுல்ற தெற்று நிைஙகள 
தபான்்ற எளிதில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் உயிர் 
மைண்டைஙகள எதிர்ககாளளும் ெைால்கல்ளப் 
பற்றி இந்த மைாநாடு கைனம் கெலுத்திைது.  
இதற்காக 2018-2030 கெைல் திட்்ட ெட்்டகம் 
உருைாக்கப்பட்டு இம்மைாநாட்டில் 
ஏற்கப்பட்்டது. இதில் ‘நிைம் மைாசுபடுதல் 
ெமைநிலை’ பற்றிை (LDN) ைழிகாட்டுதல்கள 
உருைாக்கப்பட்்டன. மைண ை்ளத்லத 
மீட்டுருைாக்கம் கெயது அப்பகுதி மைக்களின் 
ைாழைாதாரத்லத உைர்த்துைதற்கான 
முைற்சிக்ளாக இந்த ைழிகாட்டுதல்கள 
அலமைந்துள்ளன. கஜர்மைனி பான் நகரில் 
1999இல் இதன் கெைைகம் அலமைக்கப்பட்டு 
இைஙகி ைருகி்றது. 2001முதல் இந்த அலமைப்பின் 
உச்ெ ககாளலக முடிவு எடுப்பா்ளர்க்ளான 
தரப்புகளின் மைாநாடு இரணடு ஆணடிற்கு ஒரு 
முல்ற நல்டகபறுகி்றது, இதுைலர 13 
மைாநாடுகள நல்டகபற்றுள்ளது. அஙகாரா 
மைற்றும் ொஙைாங முன்கனடுப்புகள 
அணலமைகாை ந்டைடிக்லகக்ளாகும். 

சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.�ா வபாது அறவ 
சிைப்பு அமரவு-1997

புவி உச்ெ மைாநாடு பிரக்டனம் நிரல் 21 
கெைல் திட்்டம் எவைாறு அமைைாக்கப்படுகி்றது 
என்பலதயும் அதன் முன்தனற்்றத்லதயும்  

வ்சயல்பாடு

ததசிை மைற்றும் மைாநிை அ்ளவிைான 
முக்கிை சுற்றுச்சூழல் இைக்கஙகள குறித்து 
ைாசித்து அறிந்து ககாள்ளவும்.  

சீராயவு கெயதைற்கான சி்றப்பு அமைர்வு 
ஒன்றிலன 1997 ஜூன் 23 - 27 ஆகிை தததிகளில் 
ஐ.நா கபாது அலை ஏற்பாடு கெயதது. இந்த 
சி்றப்பு அமைர்வில் நிரல் 21 கெைல் திட்்டத்தலத 
உைக நாடுகள எவைாறு பின்பற்றி ைந்துள்ளது 
என்பலத மைதிப்பீடு கெயதது்டன் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிலன தமைலும் தீவிரப்படுத்துைற்கான 
முன்கனடுப்புகல்ள தீவிரப்படுத்துகி்றது. இந்த 
சி்றப்பு அமைர்வு ‘புவி உச்சி மைாநாடு + 5’ என்று 
அலழக்கப்படுகி்றது. "நிரல் 21 அமைைாக்க 
முன்கனடுப்புகளுக்கான உறுதிகமைாழியு்டன் 
கூடிை கெைல் திட்்டம்" ஒன்றிலன இந்த உச்சி 
மைாநாடு நில்றதைற்றிைது.   

கிநயாடநடா ஒப்பந்தம்-1997

கிதைாட்த்டா பரஸ்பர ஒப்பந்தம் 1997 
டிெம்பர் 11அன்று ஏற்கப்பட்்டது இது UNFCCC 
(1992) ைரம்புகல்ள விரிவுபடுத்தும் பன்னாட்டு 
சுற்றுச்சூழல் உ்டன்படிக்லகைாகும். இதன் 
மூைம் லககைழுத்திட்்ட உறுப்பு நாடுகள 
பசுலமைக் குடில் ைாயு கைளிதைற்்றத்லத 
குறிப்பிட்்ட அ்ளவிற்கு குல்றப்பதாக ெட்்டப்பூர்ை 
க்டலமைப்பாட்டிலன உறுப்பு நாடுகள ஏற்கச் 
கெயைப்பட்்டது.  இது 2005 பிப்ரைரி 16 முதல் 
அமைைாக்கப்பட்்டது.  பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள 
கட்டுப்படுத்துதல் குறித்த ை்ளர்ந்த நாடுகள 
கபாறுப்புணர்வு குறித்து இந்த 
உ்டன்படிக்லகயில் திட்்டைட்்டமைாக 
ைலியுறுத்திக் கூ்றப்பட்்டது. அதிக 
பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள ை்ளர்ந்த நாடுகத்ள 
கைளியிடுகின்்றன என்்ற அடிப்பல்டயில் 
“கபாதுைான ஆனால் தைறுபாட்டு்டன் 
கபாறுப்புணர்வுகள“ என்்ற ககாளலகயின் கீழ 
ை்ளர்ந்த நாடுகள 
கபாறுப்பாளிக்ளாக்கப்பட்்டன. இது முதல் 
உறுதிகமைாழி எனப்படுகி்றது. 2007இல் 
கமைாராக்தகா, மைர்தகஷ எனும் நகரில் 
நல்டகபற்்ற COP 7 ஒரு விரிைான கெைல் 
திட்்டத்திலன உருைாக்கிைது. இது மைர்ரதகஷ 

வ்சயல்பாடு

பசுலமைக் குடில் ைாயுகல்ள 
குல்றப்பதற்கு பன்னாட்டு உ்டன்படிக்லககள 
ஏன் ததலை என்று விைாதியுஙகள. 
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ஆைணஙகள என்று அலழக்கப்படுகி்றது. 
2012இல் கத்தார் தலைநகர் ததாகாவில் 
டிெம்பர் 8இல் நல்டகபற்்ற உச்சி மைாநாட்டில் 
ஒப்பந்தம் விரிவுபடுத்தப்பட்்டது.  

ததாகா திருத்தம் 2ஆம் உறுதிகமைாழி 
எனப்படுகி்றது.  இதன்படி இலணப்பட்டிைல் 
1இல் இ்டம்கபற்்ற நாடுகள 2013 ஜனைரி 1 
முதல் 2020 டிெம்பர் 31 ைலர 2-ைது 
உறுதிகமைாழிலை நல்டமுல்றப்படுத்த 
தைணடும். தமைலும் ஒப்பந்தத்தின் பல்தைறு 
விதிகளிலும் திருத்தஙகள 
ககாணடுைரப்பட்்டன.  இதன்படி, பட்டிைல் 
இ்டப்பட்்ட நாடுகள பசுலமைக்குடில் ைாயுக்கள 
கைளிதைற்்றம் கட்டுபடுத்துதல் குறித்த 
அறிக்லகலை ெமைர்ப்பிக்க தைணடும்.  முதல் 
உறுதிகமைாழியின்படி பசுலமைக் குடில் 
ைாயுக்கள கைளிதைற்்றம் 1990-களில் இருந்த 
அ்ளலை வி்ட ஐந்து விழுக்காடு குல்றக்கப்ப்ட 
தைணடும்.  ஆனால் இரண்டாம் உறுதிகமைாழி 
படி குல்றக்கப்பட்்ட அ்ளலை வி்ட தமைலும் எட்டு 
விழுக்காடு குல்றக்கப்ப்ட தைணடும்.  
இலதகைட்டி இந்த இைக்குகல்ள எட்டும் 
ைலகயில் மூன்று ெந்லத அடிப்பல்டயிைான 
கெைல் அலமைப்புகள அல்டைா்ளம் 
காணப்பட்்டன.  அலை பன்னாட்டு மைாசு 
கைளிதைறுதல் ைணிகம், தூை ை்ளர்ச்சி 
கெைல் அலமைப்பு, கூட்டு அமைைாக்கம் ஆகிை 
இம்மூன்று அலமைப்புகளும் பசுலமை 
மூதலீட்டிற்கு ஆதரவு ைழஙகி மைாசு 
கைளிதைறுதல் இைக்குகல்ள அல்டைதற்கான 
சிக்கனமைான ைழிைலககல்ள ைழஙகுகின்்றன. 

வளம் குன்ைா வளரச்சி குறித்த உல்க உச்சி 
மா�ாடு-2002

ஐ.நா ஆதரவு்டன் நல்டகபற்்ற ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி குறித்த உைக உச்சி  
மைாநாடு கதன்ஆப்பிரிக்கா தலைநகர் 
தஜாகன்னஸ்கபர்க் நகரில் 2002 ஆகஸ்ட் 26 
முதல் கெப்்டம்பர் 6 ைலர நல்டகபற்்றது.  
சுற்றுச்சூழல் மைண்டைத்லதப் பாதிக்கும் புதிை 
ெைால்கள மைற்றும் அக்கல்றகல்ள 
பட்டிைலிடுைதில் இம்மைாநாடு கதா்டர் கைனம் 
கெலுத்திைதால் இம்மைாநாடு புவி உச்சிமைாநாடு 

என்்றலழக்கப்படுகி்றது.  புதிை ைடிைத்தில் 
புதுபிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சுற்றுச்சூழிைல் 
ைாரம் புத்தாயிரம் ஆணடுக்கான சுற்றுச்சூழல் 
ெைால்கல்ள எதிர்ககாளைதற்கான நீடித்த 
ை்ளர்ச்சியு்டன் கூடிை ஒரு ைழித்  
திட்்டத்லத ைழஙகிைது. இந்த உச்சிமைாநாட்டில் 
நில்றதைற்்றப்பட்்ட ஆைணமைான ை்ளம்  
குன்்றா ை்ளர்ச்சி குறித்த தஜாகன்னஸ்கபர்க் 
பிரக்டனம் க்டந்த காைஙகளில் உருைாக்கப்பட்்ட 
பன்தனாக்கு முன் முைற்சிகளின் 
அடிப்பல்டகளுக்கு மைறு அழுத்தம் ைழஙகிைது.  
நிரல் 21 உளளிட்்ட ஏரா்ளமைான 
உ்டன்படிக்லககளின் மீது உறுப்பு நாடுகள 
காை ைலரைல்றப்படுத்தப்பட்்ட 
கெைல்பாடுகல்ள முன்கனடுக்க தைணடிைதன் 
அைசிைத்லத இப்பிரக்டனம் சுட்டிக்காட்டிைது.  
இருப்பினும், ஒரு புதிை தன்-ஏற்பாட்டிலன 
உருைாக்குைதில் பை தரப்புகளிலிருந்து எழுந்த 
கடுலமைைான கருத்து முரணபாடுகளின் 
வில்ளைாக இம்மைாநாடு ஒருமித்த கருத்லத 
எட்்ட முடிைவில்லை.

வளம் குன்ைா வளரச்சி குறித்த ஐ.�ா மா�ாடு-
2012

ரிதைா+20  என்று அலழக்கப்படும் ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி குறித்த ஐ.நா மைாநாடு பிதரசில் 
நாட்டில் ரிதைா-டி-கஜனிதரா நகரில் 2012 
ஜீன் 20-22 தததிகளில் நல்டப்கபற்்றது. ஒரு 
தன்தனாக்கம் ககாண்ட ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சித் திட்்டத்திலன உருைாக்குைதில் 
ெமைரெமைற்்ற உறுதியு்டன் நின்்றதால் ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி இைக்குகல்ள (SDG) 
புத்தாயிரம் தமைம்பாட்டு இைக்குகளு்டன் (MDG) 
இலணப்பதற்கான ஒரு கெைல்முல்றலை 
உருைாக்குைதில் கைனம் கெலுத்திைது.  
தமைலும் பசுலமைப் கபாரு்ளாதார 
ககாளலககளுக்கான ைழிகாட்டுதல்கள 
ஏற்கப்பட்்டது ரிதைா+20 மைாநாட்டின் 
திருப்புமுலனைாகும். தமைலும் ஐ.நா கபாது 
அலையின் கீழ அரசுகளுக்கில்டதைைான 
கெைல்முல்ற குழு ஒன்றிலன உருைாக்கிைது 
இம்மைாநாட்டின் கைற்றிைாகும். இக்குழு நிதி, 
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி ஆகிைன குறித்த ஒரு 
கெைல் திட்்டத்லத உருைாக்குைலத 
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தநாக்கமைாக ககாணடிருந்தது.  ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான ஒரு உைர்மைட்்ட அரசிைல் 
அலமைப்லப உருைாக்குைதற்கான ஒரு 
உ்டன்படிக்லகலை எட்டிைது ஒரு 
ொதலனைாகும்.  “எதிர்காைம் நம் விருப்பம்” 
எனும் கருப்கபாருளில் மைாநாட்டு அறிக்லக 
தைாரிக்கப்பட்்டது.  
ஐ.�ா வளம் குன்ைா வளரச்சி உச்சி மா�ாடு-
2015

ஐ.நா கபாது அலையில் உைர்மைட்்ட 
பிளீனக் கூட்்டமைாக கூட்்டப்பட்்ட ஐ.நா ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி மைாநாடு 2015, கெப்்டம்பர் 25 –  
27 தததிகளில் ஐ.நா நியூைார்க்கில் உள்ள  

ஐ.நா தைலமைைகத்தில் நல்டப்கபற்்றது.  
இம்மைாநாட்டில் 2015-க்கு பி்றகான கெைல்நிரல் 
ஏற்கப்பட்டு “மைாறும் நம் உைகம்: ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான கெைல்நிரல் 2030” எனும் 
தலைப்பில் பிரக்டனமைாக கைளியி்டப்பட்்டது.  
17 ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி இைக்குகள (SDG) 
மைற்றும் 169 துலண இைக்குகள ஆகிைனைற்ல்ற 
உள்ள்டக்கிைதாக இப்பிரக்டனம் அலமைந்தது.  
இந்த இைக்குகள 2016இல் அமைலுக்கு ைந்தது.  
2030 ைலர ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி 
கெைல்பாடுகல்ள இந்த இைக்குகள ைழி 
ந்டத்தும்.  

வளம் குன்ைா வளரச்சி இலககு்கள்

இலககு 01 அலனத்து இ்டஙகளிலும், அலனத்து ைடிைஙகளிலும் ைறுலமைலை ஒழிப்பது.

இலககு 02
பசிக்கு முடிவு கட்டுதல், உணவு பாதுகாப்பு எட்டுதல், நுணணூட்்டச்ெத்து மைற்றும் 
ை்ளம் குன்்றா தை்ளாணலமைலை ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலககு 03
சுகாதார ைாழலை உறுதிப்படுத்துதல் மைற்றும் அலனத்து ைைலதச் தெர்ந்த 
அலனைருக்கும் நல்ைாழலை ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலககு 04
அலனைலரயும் உள்ள்டக்கிை ெமைத்துைமைான தரமைான கல்விலை உறுதிப்படுத்துதல் 
மைற்றும் அலனைரும் ைாழநாள முழுைதும் கற்்றலுக்கான ைாயப்பிலன 
ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலககு 05
பாலின ெமைத்துைத்லத எட்டுதல் மைற்றும் அலனத்து கபணகள, சிறுமிகல்ள 
அதிகாரப்படுத்துதல்.

இலககு 06
அலனைருக்கும் குடிநீர் மைற்றும் சுகாதார ைெதிகல்ள கில்டக்கச் கெயதல்; 
அலனைருக்குமைான ை்ளம் குன்்றா நீர் தமைைாணலமைலை உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 07
எளிதில் கப்றதக்க, நம்பகமைான, ை்ளம் குன்்றா, நவீன ஆற்்றல்கள அலனைருக்கும் 
கில்டப்பலத உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 08
நீடித்த, உள்ள்டக்கிை, ை்ளம் குன்்றா கபாரு்ளாதார ை்ளர்ச்சி, முழுலமைைான 
மைற்றும் உற்பத்திொர்ந்த தைலைைாயப்பு, அலனைருக்குமைான நாகரிகமைான 
தைலை ஆகிைைனைற்ல்ற முன்நிலைப்படுத்துதல்.

இலககு 09
கபாருத்தமைான உளகட்்டலமைப்லப உருைாக்குதல், உளளிலணக்கப்பட்்ட ை்ளம் 
குன்்றா கதாழில் மைைமைாக்குதலை முன்நிலைப்படுத்துதல், பல்டப்பூக்கத்லத 
ஆதரித்தல்.

இலககு 10 நாடுகளுக்கில்டயிலும், நாடுகளுக்குளளும் ஏற்்றத்தாழவுகல்ள குல்றத்தல்.  

இலககு 11
உளளிலணக்கப்பட்்ட பாதுகாப்பான உறுதிமிக்க ை்ளம் குன்்றா முல்றயில் 
நகரஙகல்ளயும், மைக்கள குடியிருப்புகல்ளயும் அலமைத்தல்.
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இலககு 12 ை்ளம் குன்்றா நுகர்வு முல்றலையும், உற்பத்தி முல்றகல்ளயும் உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 13
காைநிலை மைாற்்றம் மைற்றும் பாதிப்புகல்ள எதிர்ககாள்ள உ்டனடி ந்டைடிக்லககல்ள 
தமைற்ககாளளுதல்.

இலககு 14
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி உறுதிபடுத்தும் ைணணம் கபருஙக்டல்கள, க்டல்கள 
மைற்றும் க்டல்நீர் மூைை்ளஙகள ஆகிைைனைற்ல்ற நீடித்த அ்ளவில் பைன்படுத்துதல் 
மைற்றும் பராமைரித்தல்.

இலககு 15

நிைப்பரப்பு ொர்ந்த உயிர்மைண்டைஙகல்ள பாதுகாத்தல், புத்தாக்கம் கெயதல் மைற்றும் 
நீடித்த பைன்பட்டிலன முன்னிலைப்படுத்துதல், ைனஙகளில் ை்ளம் குன்்றா 
அ்ளவில் பராமைரித்தல், ைன அழிப்லப தடுத்தல், நிை மைாசிலன தடுத்தல், புத்தாக்கம் 
கெயதல், பல்லுயிர் கபருக்க இழப்புகல்ள தடுத்தல்.

இலககு 16

ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சியிலன முன்னிலைப்படுத்தும் ைலகயில் அலமைதிைான 
உளளிலணக்கப்பட்்ட ெமுதாைஙகல்ள ஊக்கப்படுத்துதல், அலனைருக்குமைான நீதி 
பரிபாைனம் ைழஙகுதல், அலனத்து மைட்்டஙகளிலும் கபாறுப்புமிக்க 
உளளிலணக்கப்பட்்ட நிறுைனஙகல்ள உருைாக்குதல். 

இலககு 17
ை்ளம் குன்்றா ை்ளர்ச்சி அமைைாக்க உறுப்புகல்ள ைலுப்படுத்துதல், ை்ளம் குன்்றா 
ை்ளர்ச்சிக்கான உைக்ளாவிை பஙகுதாரர் முல்றலை புத்தாக்கம் கெயதல்.

வ்சயல்பாடு

எடடு வற்கயான வளம் குன்ைா வளரச்சி 
இலககு்கறள வபயரிடடு வறரபட �்கல் 

உருவாககு்க.

விவாதிக்கவும் – நீடித்த அளவில் 
வளரச்சிறயத் திடடமிடுவது எதிர்கால 
தறலமுறையினருககு மி்க அவசியம். 

ஏன்?

வளம் குன்ைா  
வளரச்சி

பாரிஸ் உடன்படிகற்க 2016
பாரிஸ் உ்டன்படிக்லக (பிகரன்சு 

கமைாழியில் LACCARD) என்பது காைநிலை 
மைாற்்றத்திற்கான ஐ.நா ைடிைலமைப்பு (UNFCC) 
ைரம்பிற்குள உருைாக்கப்பட்்ட பன்தனாக்கு 
உ்டன்படிக்லகைாகும்.  பசுலமைக் குடில் ைாயு 
கைளிதைற்்றத்திலன குல்றப்பதற்கான 
விரிைான கெைல் திட்்டத்திலன அது 
ைழஙகுகி்றது.  2016, ஏப்ரல் 22ஆம் நா்ளன்று 
லககைழுத்தாகி 2016, நைம்பர் 4ஆம் நா்ளன்று 
அமைலுக்கு ைந்தது.  இதன்படி, நிதிநல்லக 
2020ஆம் ஆணடு கதா்டஙகுகி்றது. கதாழில் 
மைைமைாதலுக்கு முந்லதை காைகட்்டம் 
உைக்ளாவிை கைப்பநிலையிலிருந்து 2டிகிரி 
கெல்சிைஸ் (3.6 ஃபாரன்ஹீட்) அதிகம் என்்ற 
அ்ளவிற்குள 2050ஆம் ஆணடு முதல் 2100ஆம் 
ஆணடிற்குள கட்டுப்படுத்த புவி கைப்பத்லத 
பராமைரிப்பலதயும் முடிந்தால் 1.5 டிகிரி 
கெல்சிைஸ் அ்ளவிற்குள 
கட்டுப்படுத்துைலதயும் பாரிஸ் உ்டன்படிக்லக 
இைக்காகக் ககாணடுள்ளது.  தமைலும் மைனித 
கெைல்பாடுக்ளால் கைளிதைற்்றப்படும் 
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பசுலமைக் குடில் ைாயுக்கள அ்ளலை 
மைரஙகளும், மைணணும், க்டல்களும் 
இைற்லகைாகத் திலரயிட்டுக் ககாளளும் 
அ்ளவுக்கு கட்டுப்படுத்துைதிலும் இம்மைாநாடு 
ஒருமித்த கருத்லத எட்டிைது. இதலன உறுப்பு 
நாடுகள கெைல்படுத்துைதின் மீதான 
ெட்்டப்பூர்ை சீராயவுகளு்டன் ஒவகைாரு 
ஐந்தாணடுகளுக்கு ஒருமுல்ற மைதிப்பீடு 
கெயைது என்று இந்த மைாநாடு உறுதி கெயதது. 
அத்து்டன் காைநிலை மைாற்்றத்திற்கு ஏற்ப 
தம்லமைத் தகைலமைத்து ககாளளும் ைலகயில் 
ை்ளர்ச்சி குல்றந்த நாடுகள புதுபிக்கத்தக்க 
ஆற்்றல் உற்பத்திக்கு காைம் முழுைதும் 
ை்ளர்ச்சி அல்டந்த நாடுகள “காைநிலை நிதி” 
உதவிகல்ள கதா்டர்ந்து ைழஙகுைலதயும் 

இம்மைாநாடு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 197 
உறுப்பு நாடுகளில் இதுைலர 184 உறுப்பு 
நாடுகள இந்த உ்டன்படிக்லகயில் 
லககைழுத்திட்டுள்ளன. 

வ்சயல்பாடு

பாரிஸ் உ்டன்படிக்லகயிலிருந்து 
விைகிககாளைதாக அகமைரிக்க 
குடிைரசுத்தலைைர் க்டானால்டு டிரம்ப் 
அறிவித்துள்ளார். இக்கூற்ல்ற கருத்தில் 
ககாணடு புவி கைப்பமைாதலைத் தடுப்பது 
குறித்த கிதைாட்த்டா உ்டன்படிக்லகக்கு 
பிந்லதை நிலைலமையில் உைகின் 
கபாறுப்புணர்வு குறித்து விைாதிக்கவும். 

  இந்த புதிை உைக்ளாவிை உ்டன்படிக்லகலை கெைல்படுத்தும் ைணணம் 2020ஆம் 
ஆணடிற்கு பின்னர் தமைற்ககாள்ளத் திட்்டமிட்டுள்ள கெைல்பாடுகல்ள ஒவகைாரு நாடும் 
தாமைாக முன்ைந்து உறுதிகமைாழிைாக ைழஙகியுள்ளன.  இது ததசிை அ்ளவில் 
ைலரைறுக்கப்பட்டுள்ள பஙகளிப்புகள திட்்டமி்டல் (INDC) என்று அறிைப்படுகி்றது. 

பாரிஸ் உடன்படிகற்க மீது இந்தியா அளித்துள்ள உறுதிவமாழி்கள்

  இதன் அடிப்பல்டயில் இந்திைா தாம் தமைற்ககாள்ளவுள்ள பஙகளிப்புகல்ள உறுதிகமைாழிைாக 
ைழஙகியுள்ளது.  அதன்படி, 2030ஆம் ஆணடிற்குள ஜி.டி.பி.யில் மைாசு அ்டர்த்தி அ்ளவு 33-35 
விழுக்காடுக்குள அதாைது 2005 அ்ளவிற்குள கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று இந்திைா 
உறுதிைளித்துள்ளது.  அதததபாை புலதப்படிைம் ொராத மின் உற்பத்தி அ்ளவு 2030ஆம் 
ஆணடிற்குள 40 விழுக்கா்டாக உைர்த்தப்படும் எனவும் உறுதிகமைாழி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
தனது ைனப்பகுதிகளின் அ்ளவு 2.5 முதல் 3.0 பில்லிைன் ்டன் கார்பன் ல்டஆக்லெடு ைாயுலை 
கிரகிக்கும் அ்ளவுக்கு விரிவுப்படுத்தப்படும் (புவி கைப்பமைாைதற்கு முக்கிை காரணி கார்பன்-
ல்ட-ஆக்லெடு ஆகும்).

  அதத தநரத்தில், காைநிலை இைக்குகல்ள எட்டுைதற்கு பன்னாட்டு நிதி உதவியும் 
கதாழில்நுட்ப உதவியும் ததலை என்பலதயும் இந்திைா ைலியுறுத்தியுள்ளது.  இந்த ைலகயில், 
இப்கபாழுதிலிருந்து 2030ஆம் ஆணடு ைலர காைநிலை மைாற்்ற ந்டைடிக்லககள தமைற்ககாள்ள 
குல்றந்தபட்ெம் 2.5 ட்ரில்லிைன் ்டாைர் (2014-15 ஜுலை நிைைரப்படி) நிதி உதவி 
ததலைப்படுைதாகவும் இந்திைா கூறியுள்ளது.

12.3  சுற்றுச்சூழல் பிரச்்சறன்களில் 
இந்திய நிறலபாடு
உைக்ளாவிை சுற்றுச்சூழல் ஆளுலகயில் 

இந்திைாவின் பஙகளிப்பு குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். 
1972 ஸ்்டாக்தஹால்ம் மைாநாடு முதல் 2015 
தில்லி COP 21 ைலர இந்திைா ராஜதந்திர 

அ்ளவிலும் நிர்ைாக மூைதன முதலீடு 
அ்ளவிலும் கைரத்தக்க அ்ளவிைான 
பஙகளிப்பிலன ைழஙகியுள்ளது.  
ஸ்்டாக்தஹாம் மைாநாட்டில் அன்ல்றை பிரதமைர் 
இந்திராகாந்தி நிகழத்திை உலர 
இப்பிரச்ெலனயில் புதிை அரசிைல், 
சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்லை உருைாக்கிைது. 
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அதாைது, சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தைாக 
இருக்கும் அம்ெஙகல்ளக் கட்டுப்படுத்துைதில் 
ை்ளர்ச்சிைல்டந்த நாடுகளுக்கு இருக்கும் 
கபாறுப்பிலன இந்திைா திட்்டைட்்டமைாகக் 
சுட்டிகாட்டிைது. குறிப்பாக, காைநிலை மைாற்்றம் 
கதா்டர்பாக இந்திைா தமைற்ககாணடு ைரும் 
சுற்றுச்சூழல் ககாளலககளின் அடிநாத 
தகாட்பாடுகல்ள 1992 ரிதைா உச்சிமைாநாடு 
நல்டகபற்்ற காைத்திலிருந்தத காண முடியும்.  
அந்த மைாநாட்டின் பிரக்டனமைாக “ெமைத்துைமைற்்ற 
ஓர் உைகில் புவி கைப்பமைாதல்” என்்ற 
அம்மைாநாட்டு பிரக்டனத்தில் புவி 
கைப்பமைாைதில் முக்கிை காரணிைான கார்பன் 
கைளிதைற்்றத்தில் கபரும் பஙகு தமைற்கத்திை 
நாடுகளுக்தக உள்ளது என்றும், இதலன 
“கார்பன் காைனிைாக்கம்” என்றும் தமைற்கத்திை 
நாடுகள மீது தநரிடிைாகக் குற்்றம் சுமைத்திைது. 
இதற்கு இந்திை ககாளலககளின் கெல்ைாக்கு 
ஒரு முக்கிை காரணமைாகும். பசுலமைக் குடில் 
ைாயுக்கள கைளிதைற்்றத்லத கட்டுப்படுத்தும் 
சுலமை ை்ளரும் நாடுகள மீது சுமைத்தப்படுைலத 
இந்திைா திட்்டைட்்டமைாக எதிர்த்து ைந்துள்ளது.  
ஏகனனில், கார்பன் ைாயு கைளிதைற்்றத்தில் 
கதற்கு நாடுகளில் பஙகளிப்பு மிக மிகக் 
குல்றைாகும்.  புவி கைப்பமைாதல் உச்ெ நிலை 
அல்டைதில் தமைற்கத்திை நாடுகளின் 
பஙகளிப்தப அதிகம்.

அதத தநரத்தில் உளநாட்டு மைட்்டத்திலும் 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகல்ள எதிர்ககாளளும் 
ைலகயில் அரெலமைப்புச் ெட்்டம் அ்ளவிலும், 
ெட்்டப்கபாறுப்புகள அ்ளவிலும் 
ந்டைடிக்லககள தமைற்ககாள்ளப்பட்டு 
ைருகின்்றன. இது கதா்டர்பாக இந்திைாவில் 
அமைைாக்கப்படும் முக்கிை ெட்்ட ஆைணஙகள 
பின்ைருமைாறு: 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்்டம் (1986), 
ைன உயிரினஙகள பாதுகாப்புச் ெட்்டம் (1972), 
காற்று மைாசு கட்டுப்படுத்துதல் மைற்றும் தடுத்தல் 
ெட்்டம் (1981), நீர் மைாசுபடுதல், கட்டுப்படுத்துதல் 
ெட்்டம் (1974), இந்திை ைனச் ெட்்டம் (1927).  
நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் ககாளலககல்ள 
உருைாக்கி நல்டமுல்றப்படுத்தும் முதன்லமை 
அலமைப்பாக மைத்திை சுற்றுச்சூழல், ைனம் 
மைற்றும் காைநிலை மைாற்்ற அலமைச்ெகம் 
கெைல்படுகி்றது. நீதித்துல்ற 
கெைல்பாட்டுைாதம் அடிப்பல்டயில் 
அவைகபாழுது சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெலனகளில் 
தலையிடுைதன்மூைம் இந்திை நீதித்துல்றயும் 
ஈடு இலணைற்்ற பஙகளிப்பிலன ஆற்றி 
ைருகி்றது.  

ததசிைப் பசுலமை தீர்ப்பாைம் 
2010-ல் உருைாக்கப்பட்டு சுற்றுச்சூழல் 
முக்கிைத்துைம் ைாயந்த அதீத மைாசு 
கைளிதைற்்ற ைழக்குகல்ள விொரித்து 
ைருகி்றது.

நதசியப் பசுறம தீரப்பாயம்

சுற்றுச்சூழல் பிரச்்சறனயில் இந்தியா - 
உல்க�ாடு்கள் ஒத்துறழப்பு

 சுற்றுச்சூழல் குறித்த பல்தநாக்கு 
சி்றப்புப் தபரலைகள, உ்டன்படிக்லககள, 
நிறுைனஙகள ஆகிைனைற்றில் இந்திைா 
உறுப்பினராக உள்ளது.  சுற்றுச்சூழல் 
சீர்தகட்டில் தமைற்கத்திை நாடுகளுக்கு 
இருக்கும் ைரைாற்றுப்பூர்ை கபாறுப்பிலன 
இந்திை அரசு கதா்டர்ந்து சுட்டிகாட்டி 
ைருைது்டன் தனிநபர் மைாசு கைளிதைற்்றத்லத 
கபாறுத்தைலர இந்திைா மிகக் குல்றந்த 
அ்ளதை கைளிதைற்றுைலதயும் 
முன்னிலைப்படுத்தத் தைஙகுைதில்லை.  
ததசிை சுற்றுச்சூழல் ககாளலகயில் 
வி்ளக்கபட்டுள்ளைாறு காைநிலை மைாற்்றம் 
என்பது ஒரு தமைம்பாட்டிற்கான நிலைப்பாடு 
என்்ற நிலைலை ைகிக்கி்றது. 
“தலைமுல்றகளுக்கில்டயில் ெமைத்துைம்” 
(சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் இது முக்கிை 
நிலைபா்டாகும்) எனும் அடிப்பல்டயில் 
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தற்தபாலதை ைாழும் தலைமுல்றைானது 
ை்ளர்ச்சி என்பலத உ்டனடித் ததலைக்கு 
மைட்டும் என பைன்படுத்தி எதிர்ைரும் 
தலைமுல்றகளுக்கு இந்த பூமிலை காைநிலை 
மைாற்்றப் பாதிப்பு ஏதுமைற்்ற நிலையில் 
அளிப்பதாகும்.

 பாரிஸ் உ்டன்படிக்லகலை 
ஏற்றுக்ககாண்ட நாடு எனும் அடிப்பல்டயில் 
உ்டன்படிக்லகயின் ொராம்ெத்லத 
அஙகரிக்கி்றது தமைலும் “ெமைத்துைம்” மைற்றும் 
கபாது என்பலத இந்திைா மீணடும் 
ைலியுறுத்துைது்டன் கபாறுப்புணர்வுகள 
மைற்றும் தகுதிநிலை ொர்புகள இல்டதை 

தைறுபாடுகள காணப்ப்ட தைணடிைதன் 
அைசிைத்லதயும் (CBDR-RC) ைலியுறுத்துகி்றது.  
கார்பன் மைைமைாக்கல் குறித்து இந்திைா 
தமைற்ககாணடுள்ள உறுதிப்பாட்டின் 
காரணமைாக,  மின் உற்பத்தியில் தனது நிைக்கரி 
ொர்பிலனக் குல்றத்து, புதுப்பிக்கத்தக்க மின் 
உற்பத்திப் கபாரு்ளாதாரத்லத உருைாக்கும் 
கெைல்திட்்டத்லதத் தழுவியுள்ளது.  2016ஆம் 
ஆணடு இந்திை அரொல் முன்கமைாழிைப்பட்்ட 
கருத்துருைான உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி 
கூட்்டணி ஏற்கப்பட்்டதன் மூைம் சுற்றுச்சூழல் 
கெைல்நிரலில் இந்திைாவின் பஙகளிப்பு புதிை 
உச்ெத்லத அல்டந்துள்ளது.

  உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி கூட்்டணி (ISN) என்பது இந்திைாைால் முன்கனடுக்கப்பட்்ட 
கூட்்டணிைாகும். இதில் 122 நாடுகள உள்ளன. இைற்றில் கபரும்பாைானலை சூரிைஒளி 
கைப்ப நாடுக்ளாகும். இலை அலனத்தும் க்டக, அட்ெ தரலககளுக்கு இல்டயில் அலமைந்துள்ள 
நாடுக்ளாகும்.  தற்தபாது ஐ.நா உறுப்பு நாடுக்ளாகவும் உள்ளன. 

உல்களாவிய சூரிய ஒளி கூடடணி

  கூட்்டணி நாடுகள சூரிை கைப்ப ஆற்்றலைப் பைன்படுத்துைலத பாரிஸ் பிரக்டனம் 
ஊக்கப்படுத்துகி்றது. 

  சூரிை ஆற்்றல் மூைம் ஆயிரம் GW மின்ெக்தி உற்பத்தி கெயைது உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி 
கூட்்டணி (ISN) அலமைப்பின் முக்கிை இைக்குகளின் ஒன்்றாகும்.  2030ஆம் ஆணடிற்குள 
இதற்கான மூைதனமைாக 1000 மில்லிைன் ்டாைர் முதலீடுகல்ள திரட்டுைதும் இதன் 
தநாக்கமைாகும்.  

  இதலனச் கெைல்படுத்துைதற்காக, சூரிை ஆற்்றல் அபரிமிதமைான உள்ள நாடுகல்ள 
ஒருஙகிலணத்து உைகின் மின்ததலைலை நில்றவு கெயைவும் இதன் மூைம் மின்ொர 
விலைலைக் குல்றக்கவும் திட்்டமிட்டுள்ளது.  ஏற்ககனதை, பைன்பாட்டில் இருக்கும் சூரிை 
ஆற்்றல் கதாழில்நுட்பஙகல்ளப் பைன்படுத்துைது கூட்டு சூரிை மின் உற்பத்தி ஆயவுத் 
திட்்டஙகள மைற்றும் தகுதிப்படுத்துதல் திட்்டஙகல்ளயும் ஊக்குவிக்கி்றது. 

  உைக்ளாவிை சூரிை ஒளி கூட்்டணி (ISN) ைலரைல்ற உ்டன்படிக்லக 2017 டிெம்பர் 6 முதல் 
கெைல்பாட்டிற்கு ைந்தது. இதன் ெட்்டபூர்ை தலைலமைைகம் இந்திைாவில் குருகிராம் நகரில் 
பன்னாட்டு அரசுகளுக்கு இல்டயிைான அலமைப்பாக இைஙகி ைருகி்றது. 

தகர்ளாவில் அலமைந்துள்ள 
ககாச்சி பன்னாட்டு விமைான நிலைைதமை 
முழுலமைைாக சூரிை ஒளி மின்ொரத்தால் 
இைஙகும் உைகின் முதல் சூரிை ஒளி 
மின்ொர விமைான நிலைைமைாகும். 

வ்காச்சி பன்னாடடு விமான 
நிறலயம்

இவைாறு கொல் அைஙகாரமைாக 
புகழப்படும் தபாதிலும் இந்திைா உைகின் 

தமைாெமைான சுற்றுச்சூழல் ககாண்ட நா்டாகதை 
இருக்கி்றது.  உைக நாடுகள கைளியிடும் 
சுற்றுச்சூழல் மைாசு குறித்த உைக கார்பன் திட்்ட 
அறிக்லக 2018இல் கைளியி்டப்பட்்டது.  இதில் 
உைகில் அதிக சுற்றுச்சூழல் மைாசு கைளியிடும் 
நாடுகள ைரிலெயில் இந்திைா நான்காைது 
இ்டம் ைகிக்கி்றது. 2017ஆம் ஆணடில் உைகம் 
முழுைதிலும் கைளியி்டப்பட்்ட சுற்றுச்சூழல் 
மைாசு அ்ளவில் இந்திைாவின் பஙகு 7 
ெதவீதமைாகும். இதததபாை சுற்றுச்சூழல் 
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பாதுகாப்பில் சி்றப்பாகச் கெைல்படும் 
நாடுகளின் ைரிலெயில் சுற்றுச்சூழல் 
கெைல்பாட்டு ைரிலெ அறிக்லக 2018இல் 
கைளியி்டப்பட்்டது. 180 நாடுகள 
இ்டம்கபற்றுள்ள இவைரிலெயில் இந்திைா 

176-ைது இ்டம் ைகிக்கி்றது.  காற்று மைாசுவினால் 
ஏற்படும் மைரணம் அதிகரித்ததாலும் 
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரக் ககாளலக தமைாெமைாக 
அமைைாக்கப்பட்்டதாலும் இந்திைா இந்த கீழ 
நிலைலை அல்டந்துள்ளது. 

இந்தியா ற்கவயழுத்திடடுள்ள பன்னாடடு சிைப்பு நபரறவ பிர்கடனங்கள், உடன்படிகற்க்கள் 
மற்றும் அறமப்பு்கள்

  அழிந்துைரும் அரிை ைனஙகள ைாழ நீர்மைற்றும் நிை உயிரினஙகள பன்னாட்டு ைர்த்தக 
சி்றப்பு மைாநாடு

  இைற்லக மைற்றும் இைற்லக ை்ளஙகள பராமைரிப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றிைம் ஐக்கிை 
நாடுகள கல்வி, அறிவிைல் மைற்றும் பணபாட்டு அலமைப்பு

  ைைலெ கெல்லும் ைன உயிரினஙகள பாதுகாப்பு சி்றப்புப் தபரலை
  பன்னாட்டு திமிஙகை ஆலணைம்
  ைனப்படுத்துதலுக்கான ஐக்கிை நாடுகள அலமைப்பு
  பன்னாட்டு கைப்ப மைண்டை மைரஙகள அலமைப்பு
  ராம்ெர் சி்றப்பு மைாநாடு
  உயிரி பல்லுயிர் கபருக்க சி்றப்புப் தபரலை
  மூஙகில் மைற்றும் ராத்தல் பன்னாட்டு ைலைப்பின்னல்
  ஆசிைப்பசிபிக் ைனமைாக்கல் ஆலணைம்
  காடுகள அழிப்பு தடுப்பு ஐக்கிை நாடுகள சி்றப்புப் தபரலை
  காைநிலை மைாற்்றம் ஐக்கிை நாடுகள ைலரைலமைப்பு சி்றப்புப் தபரலை
  கிதைாட்த்டா ஒப்பந்தம்

�ந்காயா விதிமுறை்கள்

நதகாைா விதிமுல்றகள 
என்பது 1992 உயிரிைல் பன்லமைை மைாநாட்டு 
முடிவுகளின் கீழ 2010ஆம் ஆணடு 
நில்றதைற்்றப்பட்்ட துலண உ்டன்படிக்லகைாகும். 
இது உயிரிைல் பன்லமைைத்லத பைன்படுத்துைது 
குறித்து எழுந்த தகளவிகளின் அடிப்பல்டயில் 
உருைாக்கப்பட்்ட உ்டன்படிக்லகைாகும்.  
அதாைது, அணுகுதல் மைற்றும் பைனல்டதலில் 
பகிர்தல் (ABS) உ்டன்படிக்லகைான இது நதகாைா 
விதிமுல்றகள என்று அலழக்கப்படுகி்றது. 
மைரபிைல் மூை ை்ளஙகல்ள நிைாைமைாகவும், 
ெமைமைாகவும் அணுகி, பைன்கல்ள நிைாைமைாகவும், 
ெமைமைாகவும் பகிர்தல் குறித்த விதிமுல்றகல்ள 
இது ககாணடுள்ளது.  

�ந்காயா விதிமுறை்கள்

12.4  பூரவககுடி மக்களும் அவர்களின் 
உரிறம்களும்

வறரயறை

ஒரு பரந்த த்ளத்தில் பணபாட்டு 
பன்லமைத்துைம் ககாண்ட ெமூகப் பிரிவுகத்ள 
பூர்ைக்குடி மைக்கள என 
அல்டைா்ளப்படுத்தப்படுகின்்றனர்.  இவைாறு, 
சுமைார் 5000 பணபாட்டு குழுக்கல்ள தெர்ந்த 35 
தகாடி பூர்ைக்குடி மைக்கள 20 விழுக்காடு 
நிைப்பரப்பில் ைாழகின்்றார்கள.  பூர்ைக்குடி 
மைக்கள எதிர்க்ககாளளும் ெைால்களிதைதை 
முதன்லமைைான ெைால் என்பது பூர்ைக்குடி 
மைக்களுக்கான ைலரைல்றகல்ள 
உருைாக்குைதில் ஒருமித்த கருத்து 
உருைாகாதது ஆகும்.  பூர்ைக்குடிகள என்்ற 
கொல்ைாக்கத்லதப் புரிந்து ககாளைதிலிருந்து 
அடிப்பல்ட தைறுபாடுகள ததான்றுகின்்றன.  
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பூர்ைக்குடி மைக்கள உரிலமைகளுக்காக 
பணிைாற்றும் ஐ.நா பணிக்குழுக்க்ளால்கூ்ட 
பூர்ைக்குடிகளின் உணலமை அல்டைா்ளஙகல்ள 
ைலரைல்ற கெயைதில் ஒருமித்த கருத்து எட்்ட 
முடிைவில்லை.  ஒரு குழுவின் 
பூர்ைக்குடித்தன்லமை இலை என்பலத 
ைலரைறுப்பதற்கான முழுலமைைான 
அ்ளவீடுகல்ள உருைாக்குைதில் எழும் கருத்து 
தைறுபாடுகத்ள முதன்லமைக் காரணிைாக 
வி்ளஙகுகி்றது.  

பூர்ைக்குடி மைக்கல்ள 
ைலரைல்ற கெயயும் பன்னாட்டு உ்டன்படிக்லக 
எதுவும் இதுைலர எட்்டப்ப்டவில்லை.  
பூர்ைக்குடி ெமுதாைஙகத்ள தஙகள 
பூர்ைக்குடித் தன்லமைலை முடிவு கெயது 
ககாள்ள தைணடும்.  இதுதை தன் 
அல்டைா்ளமைாக்கல் எனப்படும். 

தன் - அறடயாளமாக்கல்

குல்றந்த மைக்கள கதாலகலை 
பூர்ைக்குடிகளுக்கான ஒரு ைலரைல்றைாகக் 
கருத முடியுமைா? அல்ைது அைர்க்ளது கொந்த 
ைாழ இ்டத்திற்கும் அைர்களுக்குமைான 
கதா்டர்பு அைர்கள, எவை்ளவு காைம் 
ைாழகி்றார்கள,  கதாழில் மைைமைாக்க ைாழமுல்ற 
அல்ைாத பாரம்பரிை ைாழக்லக முல்ற, 
இைற்ல்ற பூர்ைக்குடிகளுக்கான ஒரு 
ைலரைல்றைாக கருத முடியுமைா?  இதில் ை்ட 
அகமைரிக்க ெமுதாைஙகள மைத்தியில் ை்ட 
அகமைரிக்க பூர்ைக்குடிகள / முதல் ததெம், 
அதமைொன் காடுகளில் ைாழும் குடிமைக்கள, 
தூர ை்டக்கு இனியுட் பூர்ைக்குடிகள, பப்புைா 
நியூகினிைா பூர்ைக்குடிகள தபான்்ற சிை 
குழுக்கல்ள ைலரைல்ற கெயைதில் ஒருமித்த 
கருத்து எட்்டப்பட்்டது.    பூர்ைக்குடித் தன்லமைலை 
ைலரைல்ற கெயைதில் ஒரு உைக்ளாவிை 
அஙகீகாரம் கபறுைதற்காகப் பல்தைறு 
முைற்சிகள தமைற்ககாள்ளப்பட்்டன.  அைற்றில் 
ஐக்கிை நாடுகள அலை உைர் அதிகாரி 
ஜீலிைன் கபர்கர் முன்கமைாழிந்த ைலரைல்ற 
குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். அைரின் கூற்றுப்படி, 
“ஒரு தனித்த பணபாடு பல்தைறுபட்்ட 
கூறுகல்ள கமைாழி, மைதம், ெமூகம், அரசிைல் 

அலமைப்புகள, ஒழுக்க கநறிகள, அறிவிைல் 
மைற்றும் தத்துை அறிவு, நம்பிக்லககள, வீர 
கலதகள, ெட்்டஙகள, கபாரு்ளாதார 
அலமைப்புகள, கதாழில்நுட்பம், கலை, உல்ட, 
இலெ, ந்டனம், கட்்ட்டக்கலை தபான்்ற 
எணணற்்ற தைறுபாடுகள இருந்தாலும் 
பூர்ைக்குடி மைக்கத்ள தமைது பூர்ைக்குடித் 
தன்லமைலை ைலரைறுக்க இைலும்”.   பூர்ைக்குடி 
மைக்கள ைலரைல்றக்ளாக அைர்கள தமைலும் 
கூறுைதாைது: 
1.  பூர்ைக்குடி மைக்கள தஙகள பூர்ை நிைஙகளில் 

இருந்த ஆக்கிரமிப்பா்ளர்க்ளால் 
விரட்்டப்பட்டு இ்டம் கபைர்ந்தைர்க்ளாக 
இருக்கைாம்.

2.  நாத்டாடி மைற்றும் அலரக்குல்ற நாத்டாடி 
மைக்க்ளாக இருக்கைாம். இ்டம் விட்டு இ்டம் 
கபைர்ந்து பயிரிடுபைர்கள, தமையச்ெல் 
குடிகள, தைட்ல்டைாடி உணவு 
தெமிப்பைர்கள அல்ைது உபரி 
அதிகமில்ைாத உ்டல் உலழப்பு தகாரும் 
தை்ளாண குடிக்ளாக இருக்கைாம். 

3.  லமைைப்படுத்தப்பட்்ட அரசிைல் 
நிறுைனஙக்ளாக அல்ைாத, ெமுதாைமைாக 
அணி திரட்்டப்ப்டாதைர்க்ளாக, ஒருமித்த 
கருத்து அடிப்பல்டயில் இைஙகாத 
குழுக்க்ளாக இருக்கைாம்.  

4.  ததசிை சிறுபான்லமை இனத்திற்குரிை 
அலனத்து குணஙகல்ளயும் உல்டைைர்க்ளாக 
இருக்கைாம். கபாதுைான கமைாழி, மைதம், 
பணபாடு மைற்றும் இதர அல்டைா்ளஙகல்ளப் 
பகிர்ந்துக்ககாண்ட தபாதிலும் ஒரு குறிப்பிட்்ட 
நிைப்பகுதியில் ஒரு ஆதிக்க ெமூகம் மைற்றும் 
பணபாட்டினால் அ்டக்கி ஆ்ளப்படுகி்றது.  

ஒரு சமரசம் சசய்து சைொள்ளலொமொ? நிலம், ைனிம வ்ள உரிகமைள 
இயறகை மூல வ்ளஙைள மீன் வ்ளம், மரகைொடுைள, இவறகறை  
நொஙைள கவத்துகசைொண்டு உஙைக்ள அவறறின் பொரொம்பரிய 
உரிகமயொ்ளரைள என்று அஙகீைொரம் வழஙகுவவொம்.
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5.  ஒரு மைாறுப்பட்்ட உைக கணதணாட்்டம் 
ககாண்டைர்களும் பூர்ைக்குடி மைக்க்ளாக 
ைலரைறுக்கப்ப்டைாம். இைர்கள நிைம் 
மைற்றும் இைற்லக மூை ை்ளஙகள மீது 
கபாருளிைல் அடிப்பல்ட அல்ைாத  
ஒரு பாரம்பரிை அணுகுமுல்றலைக் 
ககாணடிருக்கைாம்.  ஆதிக்க ெமுதாைத்தின் 
ஆதாைத்திற்காக ை்ளர்ச்சி என்்ற கபைரில் 
தனிலமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கைாம்.  

6.  சிை தனிநபர்கள அகைைக் காரணஙகளுக்காக 
தஙகல்ளத்தாதமை பூர்ைக்குடி மைக்க்ளாக 
அல்டைா்ளம் கணடுககாணடு பூர்ைக்குடிக்ளாக 
அறிவித்துக் ககாணடிருக்கைாம்.    

கபாதுைாக தற்காை புரிதலில் பூர்ைக்குடி 
மைக்கள என்தபார் மிக குல்றந்த ஆதிக்க உணர்வு, 
அரசிைல் அதிகாரமின்லமை, ெமுதாைத்தில் 
உளளிலணக்கப்ப்டாத தன்லமை ஆகிை 
பணபுக்ளால் ைலரைறுக்கப்படுகின்்றனர். கைளி 
ெமுதாைத்தினரின் ஆதிக்கம் அல்ைது 
இனரீதிைான ஆதிக்கத்தின் கீழ இரண்டாம் தர 
குடிமைக்க்ளாக ைாழதைாரும் பூர்ைக்குடிக்ளாக 
ைலரைறுக்கப்ப்டைாம்.  இஙகு கைனத்தில் 
ககாள்ள தைணடிை முக்கிை அம்ெம் 
அதிகாரமின்லமைைால் மைட்டும் பூர்ைக்குடி மைக்கள 
அல்டைா்ளப்படுத்தப்படுைதில்லை.   மைா்றாக, 
தஙக்ளது பூர்ைக்குடித் தன்லமையின் காரணமைாக 
அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டிருக்க தைணடும்.  
இனக்குழு மைதிப்பீடுகள, மைரபுகள காரணமைாகத் 
தமைது பாரம்பரிை ைாழக்லக முல்றலை விட்டு 
விைகாமைல் ைாழும் இத்தலகை குழுக்கள ெமூகம், 
அரசிைல், கபாரு்ளாதார நிறுைனஙகள 
உதவிைால் முன்தனற்்றம் அல்டந்துள்ள 
ெமுதாைஙகளி்டமிருந்து விைகி ைாழகி்றார்கள.  
இந்த “முன்தனற்்றத்திலன தஙகளுக்கு எதிரான 
அச்சுறுத்தைாகவும் தமைது ைாழவு முல்றலை 
மைாற்றிவி்டக் கூடிைதாகவும் காணகி்றார்கள”.  
பூர்ைக்குடி மைக்கள என்தபார் “ெமுதாை ரீதிைாக 
நிலைத்த” அல்ைது மைா்றாநிலை ககாண்ட 
குழுக்க்ளாக இருக்க தைணடுகமைன்பது 
அைசிைமில்லை.  ஆதிக்க – ெமூக அலமைப்புகள 
அல்டந்து ைரும் முன்தனற்்றத்லத ஏற்பதிலும் 
தகைலமைத்துக் ககாளைதிலும் மிகவும் பின் 
தஙகியிருப்பதன் காரணமைாகதை பூர்ைக்குடி 
மைக்கல்ள பழலமைைாதிகள என்று குற்்றம் 
ொட்டுைது உைக ைழக்கமைாக உள்ளது. 

ஒவகைாரு ஆணடும் 
ஆகஸ்ட் 9ஆம் நா்ளன்று உைக பூர்ைக்குடி 
மைக்கள நா்ளாகக் கல்டபிடிக்கப்படுகி்றது.

பூரவககுடி மக்கள் �ாள்

உலகில் வாழும் முககிய பூரவககுடி 
்சமுதாயங்கள் குறித்து பாரக்கலாம்:

்சமுதாயத்தின் 
வபயர

அவர்களின் பூரவி்க 
நிலம்

கஹய்டா கன்டா தமைற்குக் 
க்டற்கலர

இனுயிட் / 
எக்ஸ்சிதமைா

கன்டா/ஆர்ட்டிக்/
அைாஸ்கா / 
கிரீன்ைாந்து

ைாதனாமைணி அதமைாொன் படுலக
பி்ளாக்புட் கன்டா / ஐக்கிை 

மைாநிைஙகள
மைஹாக் கன்டா / ஐக்கிை 

மைாநிைஙகள
இன்னு ைாப்ர்டார் / கியூகபக், 

கன்டா
மைாதைாரி நியூசிைாந்து
சிட்்டகாங மைலை 
மைக்கள

ைஙகததெம்

ெமி ஸ்காணடிதநவிைா
புஷமைன் கதன் ஆப்பிரிக்கா
அகா மைத்திை ஆப்பிரிக்கா
ஓகிைக் ககன்ைா
கைட்்டா இைஙலக
ஜாரைா அந்தமைான் தீவுகள
அக்்டா பிலிப்லபன்ஸ்
கபனம் தபார்னிதைா
ஜஹாய ை்ட மைதைசிைா
அபாரிஜின் ஆஸ்திதரலிைா
அச்தெ பராகுதை
ைனமைா டிைரா க்டல் பியூதகா
ஐனு ஜப்பான்
சுக்சி, யுபிக் கிழக்கு லெபீரிைா
நிைா / ஞானென் ை்ட மைத்திை லெபீரிைா
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இந்திைாவில் பூர்விகக் குடித்தன்லமைலை 
ைலரைல்றப்படுத்துைதில் தகாட்பாடு 
அடிப்பல்டயிலும் தநரடி அனுபைஙகளிலும் 
பின்னல்டதை நிைவுகி்றது. இந்திைாவில் 
இதுைலர எந்த ஒரு பூர்ைக்குடி மைக்களும் 
அதிகாரப்பூர்ைமைாக அஙகீகரிக்கப்ப்ட வில்லை. 
இருந்ததபாதும், இந்திை பூர்ைக்குடிகள 
அல்டைா்ளச் சிக்கல்களுக்கு வில்டகாண 
ைல்லுநர்கள மூன்று கணிப்புகல்ள 
ைகுத்தளித்துள்ளனர். 

அ)  ஒரு பகுதி அல்ைது நாட்டில் காைனிைாக்கம் 
அல்ைது அக்கிரமிப்பு நல்டகபறும் முன்தப 
அஙகு ைாழும் மைக்கள குழுக்கள 

ஆ)  ஒரு நாடு அல்ைது பகுதியில் 
தமைற்ககாள்ளப்பட்்ட ஆக்கிரமிப்பு அல்ைது 
காைனிைாக்கம் காரணமைாக 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மைக்கள குழுக்கள. 

இ)  ஒட்டுகமைாத்த ெமூகம் ைகுத்தளித்துள்ள 
கபாது ெட்்டஙகல்ளப் பின்பற்்றாமைல் 
தமைக்கான கொந்த ெமூக, கபாரு்ளாதார, 
பணபாட்டு நிறுைனஙகல்ளக் ககாணடு 
அைற்றின்படி ைாழும் குழுக்கள ஆகிதைாலர 
பூர்ைக்குடிகள என ைலரைறுக்கைாம். 

இந்திைாவில் ைாழும் பூர்ைக்குடி 
ெமுதாைஙகள எணணற்்ற கபைர்க்ளால் 
அலழக்கப்படுகின்்றனர். ஆதிைாசிகள, 
அபாரிஜின்கள, ஆதிம் ொதி (பணல்டை 
கதால்குடிகள) அல்ைது ைனைாசி 
(ைனைாசிகள).  அரெலமைப்புச் ெட்்டப்படி 
அைர்கள பட்டிைலி்டப்பட்்ட பழஙகுடிகள என 
அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அைர்க்ளது 
ைாழி்டஙகள பட்டிைலி்டப்பட்்ட பகுதிகள என 
அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.  இந்திை அரசு 
முல்றைான ைலரைல்ற கெயைாவிட்்டாலும், 
‘புராதன குடிகள, தனித்த பணபாடு, நிைவிைல் 
தனிலமைப்படுத்தல், கபரும் ெமுதாைஙகளு்டன் 
பழகுைதில் கூச்ெம், பின்தஙகிை நிலை’ 
தபான்்ற கூறுகல்ள உருைாக்கிக்ககாளைதன் 
மூைம் பழஙகுடித்தன்லமைலை  ஓர்ளவுக்குத் 
த்ளர்ைாக ைலரைறுப்பதில் ெட்்டப்பூர்ை 
ஒருமித்த கருத்து உருைாக்கப்பட்டிருக்கி்றது. 
தகாண்டா தபான்்ற ைட்ெக்கணக்கில் ைாழும் 
நிைவிைல் குழுக்கள முதல் அந்தமைான் தீவில் 

ைாழும் நூற்றுக்கும் குல்றைான 
எணணிக்லகயில் ைாழும்  பீல் பழஙகுடி 
மைக்கள ைலர  இந்த ைலரைல்றக்குள 
ககாணடுைரப்பட்டுள்ளனர். தமைலும் 
‘’இந்திைா” துலணக்கண்டத்தில் பூர்ைக்குடி 
ெமுதாைஙகள’ (1988) எனும் பத்தகத்தில் ெரத் 
குல்கர்னி இவைாறு கூறுகி்றார்: 

“இந்திைாவில் ைாழும் பூர்ைக்குடி மைக்கள 
கபரும்பாலும் தமைது அலமைதித்தன்லமைலை 
இழந்துவிட்்டனர். அைர்கள தமைது 
தன்னம்பிக்லக மைற்றும் அல்டைா்ளஙகளிலும்  
சிறிது இழந்துவிட்்டனர். அ்டக்குமுல்றச் 
ெக்திகள மைற்றும் சுரண்டல்காரர்க்ளால், 
கதால்குடி ைாழக்லக கபரும் 
ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு ஆ்ளாகி பூர்ைக்குடி 
மைக்களில் பைர் கீழான ைாழக்லகநிலைக்குத் 
தள்ளப்பட்டு உள்ளனர். பூர்ைக்குடி 
மைக்களுக்காக இைற்்றப்பட்்ட ெட்்டஙகள 
கெைைற்்ற நிலையிதைதை இருக்கின்்றன. 
இருந்ததபாதும் அைர்கள ைாழக்லகத் தரத்லத 
தமைம்படுத்த தமைற்ககாண்ட முைற்சிகள சிறிது 
பைனளித்துள்ளன. தமைது உரிலமைகளுக்காகப் 
தபாரா்ட அைர்கல்ள அணி திரட்டுைதில் சிை 
கெைல்பாட்்டா்ளர்கள கைற்றிகணடுள்ளனர். 
இதன் சித்திரம் கதளிைாக இல்ைாவிட்்டாலும் 
நம்பிக்லகக் கீற்றுகள கதன்ப்டத் 
கதா்டஙகியுள்ளன.”

வ்சயல்பாடு

தமிழநாட்டில் ைாழும் பூர்ைக்குடி  
மைக்கல்ள அல்டைா்ளம் காணக.

பூர்ைக்குடித்தன்லமை ைலரைல்ற குறித்த 
இந்திை நிலைபாடு கபரும்பாலும் உைக 
ைலரைல்றலை ஒட்டிதை அலமைந்திருப்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது. எதிர்-காைனிைாக்கக் 
தகாட்பாடுகளின் அடிப்பல்டயில் உைக 
விளிம்புநிலை மைக்கள ைலரைல்ற 
கெயைப்படுகி்றார்கள. தமைலும், இந்திைாவின் 
பூர்ைக்குடி கருத்தாக்கம் ’கதால்குடித் தன்லமை’ 
என அலழக்கத்தக்கலததை கபரும்பாலும் 
ஒத்துள்ளது. உைக அ்ளவில், பூர்ைக்குடி 
குழுக்கள கபரும் மைாற்்றஙகளுக்கு ஆ்ளாகி 
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  குடிலமைச் ெமுதாை மைக்களின் நிராகரிப்பு
  ஒரு சிை நாடுகள மைட்டுதமை பூர்ை 

குடிகல்ளச் ெட்்டப்பூர்ைக் குழுக்க்ளாக 
அஙகீகரித்துள்ளலமை

  குல்றைான அரசிைல் பஙககடுப்பு
  ைறுலமை
  சுகாதாரப் பிரச்ெலனகள
  தைலையின்லமை

பூரவககுடி மக்கள் உரிறம்கள்
ஐக்கிை நாடுகள பூர்ைக்குடி உரிலமைகள 

பிரக்டனம் (UNDRIP) 2007ஆம் ஆணடு கெப்்டம்பர் 
13 அன்று ஐக்கிைநாடுகள கபாது அலைைால் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்்டது. இது பூர்ைக்குடி மைக்கள 
உரிலமைகளுக்கான ஒருஙகிலணந்த பன்னாட்டு 
அலமைப்பு ஆகும். அந்த ைலகயில் ‘உைகில் ைாழும் 
பழஙகுடி ெமுதாைஙகளின் நல்ைாழக்லக, 
சுைமைரிைாலத, குல்றந்தபட்ெ ைாழைாதாரஙகல்ள’ 
இப்பிரக்டனம் உறுதிப்படுத்துகி்றது. பூர்ைக்குடி 
மைக்களுக்கான பணிக்குழு 1985 முதல் முைற்சிகள 
தமைற்ககாணடு நில்றதைற்்றப்பட்்ட 
இப்பிரக்டனத்தில் 46 பிரிவுகள உள்ளன. 
பழஙகுடி ெமுதாைஙகள உரிலமைகள கதா்டர்பாக 
உைக நாடுகள பின்பற்றுைதற்கான ைழிகாட்டு 
ஆைணமைாகவும் இது திகழகி்றது.  சி்றார் 
உரிலமைகள பிரக்டனம், ஐ.எல்.ஓ ொெனம், 
கபணகளுக்கு எதிரான அலனத்து இழிவுகல்ள 
அகற்்றக்தகாரும் பிரக்டனம் ஆகிைனைற்ல்றயும் 
இது உள்ள்டக்கிைதாகும். 

ைருகின்்றன. அைர்கள பூர்ைக்குடி மைக்களின் 
’நீரூற்று’ என்று அலழக்கப் படுகி்றார்கள. 
பூர்ைக்குடி மைக்கள ெந்தித்து ைரும் கபரும் 
ெைால்கள பின்ைருமைாறு:

  பாகுபா்டாக ந்டத்தப்படுதல் மைற்றும் 
அலமைப்புரீதிைான ைன்முல்ற.

  தஙகள பூர்விக நிைப்பகுதியில் இருந்து 
விரட்்டப்படுைதால் நிை உரிலமை 
பறிக்கப்படுதல்.

  கதாழில்நுட்ப அறிவுப் பின்னல்டவு 
காரணமைாக மைறு குடிைமைர்த்தப்படுதல்.

  பாரம்பரிை கலைகள மைற்றும் புலனவுகள 
தபான்்ற அறிவுச்கெல்ைஙகள 
சுரண்டப்படுதல்.

  பூர்விக நிைப்பகுதிகளில் இருந்து 
பைைந்தமைாக அகற்்றப்படுதல்.

  பாரம்பரிை மூைை்ளஙகல்ள அணுகும் 
உரிலமை மைறுப்பு.

  அழிலை தநாக்கிை ை்ளர்ச்சியும் கட்்டாை 
இ்ட மைாற்்றமும்.

  சுைாட்சி மைற்றும் சுை நிர்ணைம் 
தகளவிக்குறிைாக உள்ளது.

பூரவககுடிமக்கள் எதிரவ்காள்ளும் 
பிரச்்சறன்களும் ்சவால்்களும்

மனித உரிறம்கள், சுய- நிரையம், நதசிய இனம்

உறுப்பு்கள் 1 -6

  அலனத்து மைனித உரிலமைகளுக்கான உரிலமைகள
  சுதந்தரம், ெமைத்துைம் உரிலமைகள மைற்றும் சுரண்டலுக்கு எதிரான 

உரிலமைகள
  சுை – நிர்ணை உரிலமைகள
  சுைாட்சிக்கான உரிலமைகள
  தமைக்தகைான தனித்த அரசிைல், ெட்்ட, ெமூக, பணபாட்டு அல்டைா்ளஙகல்ளப் 

பராமைரிக்கும் உரிலமைகள
  ததசிை இன உரிலமைகள

வாழ்கற்க, விடுதறல, பண்பாடு, பாது்காப்பு

உறுப்பு்கள்7–10

  ைாழக்லக, விடுதலை, பணபாடு, பாதுகாப்பு
  ைாழைதற்கும் விடுதலைக்கும் பாதுகாப்புக்குமைான உரிலமைகள
  கட்்டாை அல்டைா்ள நீக்கத்துக்கு எதிரான உரிலமைகள
  பூர்ைக்குடி ெமுதாைம் அல்ைது நாட்ல்டச் தெர்ந்தைராக இருப்பதற்கான 

உரிலமைகள
  விரட்்டப்படுைது மைற்றும் மைறுகுடிதைற்்றத்துக்கு எதிரான உரிலமைகள
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பண்பாடு, மதம், வமாழி

உறுப்பு்கள் 
11-13

  பணபாட்டுக்கான உரிலமைகள
  ஆன்மிக, மைத நம்பிக்லககள, பழக்க ைழக்கஙகளுக்கான உரிலமைகள
  கமைாழி, ைரைாறுகள, ைாயகமைாழி மைரபுகல்ளப் பைன்படுத்தும் உரிலமைகள

்கல்வி, ஊட்கம்,  நவறலவாயப்பு

உறுப்பு்கள் 
14- 17

  கல்வி அலமைப்புகல்ள உருைாக்குதல் மைற்றும் பணபாட்டு நுணணுணர்வுக் 
கல்விலை அணுகும் உரிலமைகள 

  கல்வியில் பூர்ைக்குடிப் பணபாடுகல்ளப் பிரதிபலிக்கும் உரிலமைகள
  தமைது கொந்த கமைாழியில் ஊ்டகஙகல்ள உருைாக்கி பூர்ைக்குடி மைக்கள 

அல்ைாத மைக்களுக்கு பரப்பும் உரிலமை
  தைலைைாயப்பு உரிலமை

பஙந்கற்பு மற்றும் வளரச்சி

உறுப்பு்கள் 
18-24

  ககாளலக உருைாக்கத்தில் பஙதகற்கும் உரிலமை

  ெட்்டஙகள ககாளலககள உருைாக்கத்தில் சுதந்திரமைான கருத்து அளித்து 
முன் ஒப்புதல் அளிக்கும் உரிலமை

  தமைது கொந்த அரசிைல், கபாரு்ளாதாரம் ெமூக அலமைப்புகல்ள 
அலமைத்துக்ககாளளும் உரிலமைகளும் தமைம்பாட்டு உரிலமைகளும் 

  கபாரு்ளாதார, ெமூக நல் ைாழவுக்கான உரிலமை

  பூர்ைக்குடி மூத்ததார், கபணகள, குழந்லதகள, இல்ளஞர்கள, 
மைற்றுத்தி்றனாளிகள  பு்றக்கணித்தல் மைற்றும் ைன்முல்றக்கு எதிரான 
உரிலமைகள

  தமைம்பாட்டுக்கான முன் தகுதி மைற்றும் கெைல்திட்்ட ஒதுக்கல் உரிலமை

  சுகாதாரத்துக்கான உரிலமை

நிலம் மற்றும் மூல வளங்கள்

உறுப்பு்கள் 
25-32

  நிைம் மைற்றும் கதான்லமைைான ை்ளஙகள மீது ஆன்மீக கதா்டர்புககாளளும் 
உரிலமை

  பாரம்பரிை நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகல்ள உ்டலமைைாக்குதல், 
பைன்படுத்துதல், தமைம்படுத்துதல் உரிலமைகள

  நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகள மீது பாரம்பரிை ெட்்டஙகள ககாணடிருக்கும் 
உரிலமை

  முன் ஒப்புதல் இல்ைாமைல் நிைம் அபகரிக்கப்படுைதற்கு எதிரான உரிலமை 
மைற்றும் இழப்பீடு அல்ைது திரும்பப் கபறும் உரிலமை

  முன் அனுமைதி இல்ைாமைல் பாரம்பரிை நிைம் ராணுைமைைமைாக்கலுக்கு 
எதிரான உரிலமை

  பணபாட்டு அறிவுொர் கொத்துரிலமை உரிலமைகள
  நிைம் மைற்றும் மூை ை்ளஙகளின் தமைம்பாட்டிலன முடிவு கெயயும் உரிலமை
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தன் ஆடசி மற்றும் பூரவககுடி ்சடடங்கள்

உறுப்பு்கள் 
33-37

  அல்டைா்ளப்படுத்துதல், உறுப்பினராகுதல் மைற்றும் குடிமைகனாகும் உரிலமை

  தனி நிறுைனப்படுத்துதல், பழக்க ைழக்கஙகள உரிலமை

  தனிநபர் கபாறுப்பளிப்பு உரிலமை

  கதா்டர்புகள, உ்றவுகள மைற்றும் ஒத்துலழப்பு உரிலமை

  உ்டன்படிக்லககள மைற்றும் ஒப்பந்தஙகல்ள அஙகீரித்தல், கணகாணித்தல், 
அமைைாக்கம் கெயதல் உரிலமை

அமலாக்கம்

உறுப்பு்கள் 
38-42

  பிரக்டனஙகளின் இைக்குகல்ள எட்டுைதற்காக அரசுகள தமைற்ககாளளும் 
ந்டைடிக்லககளுக்கு முன் கைந்தாதைாசிக்கும் உரிலமை

  பிரக்டனஙகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிலமைகல்ள அனுபவிக்க 
அரசுக்ளால் நிதி மைற்றும் கதாழில்நுட்ப உதவிகள ைழஙகும் உரிலமை

  அரசு மைற்றும் இதர தரப்புகளு்டன் பிரச்ெலனகள மைற்றும் தகராறுகள 
ஏற்படும் தபாது நிைாைமைான தநர்லமைைான விொரலண கபறும் உரிலமை

  பிரக்டனஙகல்ள கெைைாக்க அளிக்க தைணடிை பஙகளிப்புகளுக்கு ஐ.நா 
அலமைப்பு மைற்றும் அரசுகளுக்கு இல்டயிைான அலமைப்புகள 
கபாறுப்தபற்்றல்

  பிரக்டன விதிகள அலனத்லதயும் கெைைாக்கம் கெயை ஐ.நா மைற்றும் 
பூர்ைக்குடி பிரச்ெலனகளுக்கான நிரந்தர அலமைப்பு உளளிட்்ட 
நிறுைனஙகள கபாறுப்தபற்்றல்

உறுதிவமாழியின் இயல்பு

உறுப்பு்கள் 
43-44

  உறுதிைளிக்கப்பட்டுள்ள உரிலமைகள பூர்ைக்குடி மைக்கள சுை – 
மைரிைாலதயு்டனும் நைத்து்டனும் ெக ைாழவு ைாழைதற்கான குல்றந்தபட்ெ 
ததலைக்ளாக கருதப்படுகின்்றன

  பூர்ைக்குடிகல்ளச் தெர்ந்த ஆணகள, கபணகள இருபாைர்களுக்கும் 
அலனத்து உரிலமைகளும் ெமைமைாக உறுதிைளிக்கப்படுகின்்றன.

12.5  ்சம்கால வளரச்சித் திடடங்களும் 
வளரச்சிக்கான உரிறமயின் 
அவசியமும்
தற்தபாது நிைவும் உைக்ளாவிை ெைால்கள 

குறித்து முன்னர் விரிைாகக் கூ்றப்பட்டுள்ளன. 
இைற்றின் ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமைகல்ளப் 
கபறுைதில் ைர்த்தகம், முதலீடு, நிதி, உதவி 
(நல்லக),க்டன், கதாழில்நுட்பம், பல்டப்பாக்க 
உணர்வு, உைக்ளாவிை ஆளுலக என 
அலனத்திலும் கதா்டர் வில்ளவுகல்ளக் 
ககாணடுள்ளன. இத்தலகை சிக்கைான, 
பன்முகப்பட்்ட பிரச்ெலனகள அச்ெத்திலிருந்தும் 
தனிநபர் விருப்பு கைறுப்புகளிலிருந்தும் 
சுதந்தரத்லதயும் பாதுகாப்பிலனயும் அளிக்கும் 

உச்ெக் ககாளலக இைக்குகல்ளக்ககாண்ட 
ஒ ரு ங கி ல ண ந் த ,  ஒ த் தி ல ெ ை ா ன 
அணுகுமுல்றகளு்டன் லகைா்ளப்ப்ட தைணடும். 
இந்த உச்ெ தநாக்கப் பார்லைகள அலனத்து 
ககாளலக உருைாக்கஙகளிலும் எதிகராலிக்க 
தைணடும்.

உதாரணமைாக, மைர்ரதகஷ உ்டன்படிக்லக 
உருைாக்கிை உைக ைர்த்தக ஒப்பந்தம் 
இவைாறு கூறுகி்றது. “ைர்த்தகம் மைற்றும் 
கபாரு்ளாதார ஒத்துலழப்பு முைற்சிகள ை்ளம் 
குன்்றா ை்ளர்ச்சி எனும் இைக்குக்கு ஏற்ப 
உைகின் மூை ை்ளஙகல்ள மிகச் சிக்கனமைாகப் 
பைன்படுத்துைலத அனுமைதிப்பது்டன் 
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மைக்களின் ைாழைாதாரஙகல்ள உைர்த்தும் 
தநாக்கிலும், முழு தைலைைாயப்புகல்ள 
உறுதிப்படுத்தும் ைலகயிலும் 
தமைற்ககாள்ளப்ப்ட தைணடும்.” இதததபான்று, 
ஐக்கிை நாடுகள கபாது அலையும் தமைது 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமை ஆணடுத் 
தீர்மைானத்தில், மைனித உரிலமைகல்ள 
உறுதிப்படுத்துைது்டன் பன்தனாக்கு ைர்த்தக 
தபச்சுைார்த்லதகளின் ைழிகாட்டுதல்களின் 
படி மைானு்ட தமைம்பாட்டிலனயும் 
உறுதிப்படுத்தும்படியும், பன்னாட்டு ைர்த்தக 
நிறுைனஙகளின் ை்ளர்ச்சிலை தநாக்கமைாகக் 
ககாண்ட உைக்ளாவிை பஙகுதாரர்கல்ள 
ைலுப்படுத்தும்படியும் ைலியுறுத்துகி்றது. 

உல்க வரத்த்க அலேப்பு

தமைலும் தமைது உறுப்பு நாடுகள 
ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமைலை உறுதிப்படுத்தும் 
ைலகயில் தஙகள கூட்டுத்தகுதிகல்ள 
தமைம்படுத்தும் ைணணம் உைக ைர்த்தக 
அலமைப்பு,  பன்தனாக்கு பன்னாட்டு ைஙகிகள, 
உைக்ளாவிை ைர்த்தகம், முதலீட்டு, நிதி 
அலமைப்புகள  தபான்்ற அலமைப்புகளுக்கான 
ஒரு கெைல்திட்்ட ைலரைல்றகல்ள இத் 
தீர்மைானம் ைழஙகுகி்றது. 

ைர்த்தகப் தபச்சுைார்த்லதகள பரைைாக 
நல்டகபற்றுைரும் இச்சூழலிலும் ைர்த்தக –
முதலீட்டு உ்டன்படிக்லகக்ளால் மைனித 
உரிலமைகள பாதிப்புக்குள்ளாகும். புரிதல் 
அதிகரித்துள்ள நிலையில் அரசுகள புதிை 
ைர்த்தக, முதலீட்டு உ்டன்படிக்லககளில் 
லககைழுத்திடும் தபாது தமைது மைனித உரிலமைகள 
ைாக்குறுதிகல்ள நில்றதைற்றும் ைலகயிலும் 
அைற்றின் ை்ளர்ச்சிக்கான உரிலமைகல்ள 
உள்ள்டக்கும் முைற்சிகல்ள எடுக்க  
தைணடும். இதததபால், இப்பிரக்டனத்தில் 
ைலரைறுக்கப்பட்டுள்ள க்டலமைகள உளநாட்டு 
ை்ளஙகல்ளத் திரட்டுைதில் கூ்ட பைவீனமைாக 

உள்ள நாடுகளுக்குள மிகவும் ததலைப்படும் 
குழுக்கள, மைக்கள மைற்றும் நாடுகல்ள 
இைக்காகக் ககாணடு, ததலைைான 
அதிகாரப்பூர்ை உதவிகள மைற்றும் நிதி 
நல்லககளு்டன் பன்னாட்டு உதவிகளும் 
ததலைைான அ்ளவுக்கும் கைளிப்பல்டைாகவும், 
பதில் கொல்லும் கபாறுப்புகளு்டனும் 
ைழஙகுைலதயும் தகாருகி்றது. 

12.6  உல்கமயமாக்கல்: ்கருத்தியல், 
்காரைங்கள், பின் விறளவு்கள்

வபாருள்

நாடுகளுக்கு இல்டயிைான ஒரு ஊ்டாட்்ட 
அலமைப்லப ைலியுறுத்தும் உைகமைைமைாக்கல் 
ஒரு ஒருஙகிலணந்த உைகப் கபாரு்ளாதாரத்லத 
தநாக்கி இட்டுச் கெல்கி்றது. இந்த ஊ்டாட்்டம் 
பை ைலக கைளிப்பாடுகளில் கெைல்படுகி்றது; 
ெமூகம் முதல் அரசிைல் ைலர; பணபாடு முதல் 
கபாரு்ளாதாரம் ைலர; கதா்டர்பு அலமைப்புகல்ள 
தமைம்படுத்தும் கதாழில்நுட்பஙகள, 
உளகட்்டலமைப்பு, தபாக்குைரத்து என பை 
ைடிைஙகளில் கைளிப்படுகின்்றன. ஒரு 
ஒருஙகிலணந்த உைக கபாரு்ளாதாரத்திலன 
உருைாக்குைதில் பன்னாட்டு ைர்த்தகமும்  
எல்லை க்டந்த முதலீடுகளும் முக்கிை 
விழுமிைஙக்ளாக ஏற்கப்பட்டுள்ளன. அதன் 
உள்ளார்ந்த கூட்டுத்தன்லமைலை 
எடுத்துக்ககாண்டால் ஒருஙகிலணந்த 
ஊ்டாட்்டஙகள குறித்து கூடுதல் ஆயவுகள 
ததலைப்படுகின்்றன. தகாட்பாட்்ட்ளவில், அது 
எதிர்மைல்ற ஊ்டாட்்டம், தநர்மைல்ற ஊ்டாட்்டம் 
என இரு துலண உறுப்புகல்ளக் 
ககாணடுள்ளது. முன் ைர்த்தகத் தல்டகள 
மைற்றும் இ்றக்குமைதிக் கட்டுப்பாடுகல்ள 
அகற்்றக்தகாரும் சுதந்திரம் ைர்த்தகக் 
ககாளலகைாகும். பின்னது, உைக்ளாவிை 
கபாரு்ளாதாரச் ெட்்டஙகள, ககாளலககல்ளத் 
தரப்படுைதில் கைனம் கெலுத்துகி்றது.

எந்தகைாரு ககாடுக்கப்பட்்ட 
ைலரைல்றயிலும் உைகமைைமைாக்கல் என்பது 
அதன் உணலமை அர்த்தத்தில் கபாரு்ளாதார, 
ெமூக அடிப்பல்டயிைான ஒரு பன்னாட்டு 
ைலைப்பின்னலை உருைாக்குைது ஆகும்.  
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உைகமைைமைாக்கல் என்்ற கொல்ைா்டல் 
முதன்முதலில் எப்தபாது பைன்படுத்தப்பட்்டது 
என்று பார்த்தால் 1930இல் கல்வியில் மைனித 
அனுபைம் குறித்து சீராயவு கெயயும் நூைான 
‘புதிை கல்விலை தநாக்கி’ எனும் புத்தகத்தில் 
லகைா்ளப்பட்டுள்ளது. 1897இல் ‘பன்னாட்டு 
கபருநிறுைனஙகள’ எனும் கொல்ைா்டல் 
ொர்ைஸ் ரஸ்ெல் ்டாகஜல் என்பைரால் 
எழுதப்பட்்ட கபாரு்ளாதார இைக்கிைத்தில் 
லகைா்ளப்பட்டுள்ளது. கபரிை நிறுைனஙகள, 
கபரும் அ்றக்கட்்டல்ளகல்ள அலழக்க 
இச்கொல் உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு 
கொல்ைா்டல்களும் 1960 முதல் 1980 ைலர 
கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் பி்ற ெமூக அறிவிைல் 
துல்றகளின் ைல்லுனர்க்ளால் மைாற்றி, மைாற்றி 
பைன்படுத்தப்பட்டு ைந்தன. 

உைக ைஙகி, ‘உைகில் கபாரு்ளாதாரஙகள 
மைற்றும் ெமுதாைஙகள இல்டதை அதிகரிக்கும் 
ஒருஙகிலணப்பு’ என்று உைகமைைமைாக்கலை 
ைலரைல்ற கெயகி்றது. உைகமைைமைாக்கல் என்்ற 
கொல் கருத்திைல் ெட்்டகத்துக்குள மைாற்்றம் 
கபற்று புதிை சிந்தலனகல்ள முடுக்கி 
விட்டுள்ளது. இது உைக கபாரு்ளாதார 
உலரைா்டல்களில் புதிை 
விைாக்கிைானஙகல்ளயும் விைாதஙகல்ளயும் 
தூணடியுள்ளது. பனிப்தபார் முடியும் 
தருைாயில், கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் தகைல் 
பரிமைானத்தில் தமைலும் தமைலும் உள 
இலணக்கப்படும் ஒரு உைலக 
பிரதிநிதித்துைப்படுத்த இக்கருத்தாக்கச் 
கொல்ைா்டல் பைன்படுத்தப்பட்்டது. ஒரு தனி – 
உைக்ளாவிை கெைல்முல்ற மைாற்்றஙகளின் ஒரு 
மைாதிரிைாகச் கெைல்பட்டு, உைகமைைமைாக்கல், 
இதுைலரைான பன்னாட்டு கபாரு்ளாதார 
ைடிைஙகல்ள மைாற்றி எழுதும் ஒரு அடிப்பல்ட 
ை்ளர்சிலதமைாற்்றத்லத அவிழக்கி்றது. 

உைக ைர்த்தக அலமைப்பின் (WTO) படி,  
”உைகமைைமைாக்கல் அல்ைது மைக்கள மைற்றும் 
நாடுகளின் உள இலணப்புகள,பரஸ்பர ொர்பு 
நிலைகள அதிகரிப்பு, கபாதுைாக ஒரு 
ஒன்றுக்ககான்று ொர்ந்த அஙகஙக்ளால் 
புரிந்துககாள்ளப்படுகி்றது: கபாருட்கள, 

தெலைகள, நிதி, மைக்கள மைற்றும் 
கருத்தாக்கஙகள எல்லைக்டந்து சுதந்தரமைாகச் 
கெல்ைலத அதிகரிக்க அனுமைதித்தல்; 
இவைாறு சுதந்தரமைாகச் கெல்ைலத ஆதரிக்கும் 
ககாளலககள மைற்றும்  நிறுைனமைாற்்றஙகல்ள 
ததசிை, பன்னாட்டு அ்ளவில் ஊக்குவிப்பது. 
உைகமைைமைாக்கைால் தநர்மைல்ற வில்ளவுகள 
மைட்டுமைல்ைாமைல் எதிர்மைல்ற வில்ளவுகளும் 
ஏற்படுகின்்றன என்பது 
அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.” ெமூக– 
கபாரு்ளாதார மைற்றும் அரசிைல் – கதாழில்நுட்ப 
அடிப்பல்டகளில் உைகமைைமைாக்கல் 
கருத்திைலுக்கு வி்ளக்கம் அளிப்பதில் உைக 
சுகாதார நிறுைனம் (WHO) ஒரு சி்றந்த 
பார்லைலை ைழஙகுகி்றது. 

தகாட்பாடு மைற்றும் நல்டமுல்றக்கான 
முக்கிை அஙகம் என்்ற அ்ளவில் 
உைகமைைமைாக்கல் பல்தைறு க்ளஙகளுக்கு 
இல்டயிைான ஒரு இலணப்பு 
கட்்டலமைக்கப்படுைலத முன்னிறுத்துகி்றது. 
பன்னாட்டு நிதிைம் அலமைப்பு 2002இல் 
உைகமைைமைாக்கலின் அடிப்பல்டைான நான்கு 
தகாட்பாடுகல்ள அல்டைா்ளப்படுத்தி யுள்ளது. 
இதன் மூைம் உைகமைைமைாக்கல் கொல்ைா்டல் 
குறித்த ஐைஙகள கபருமை்ளவு 
கதளிவுக்குள்ளாகின்்றன. அலை பின்ைருமைாறு: 
ைர்த்தகமும், பரிைர்த்தலனகளும், மூைதன 
நுகர்வுகளும், முதலீடுகளும், இ்டம்கபைர்தலும் 
மைக்கள நகர்வுகளும், அறிவுப் பரைைாக்கம் 
ஆகிைன ஆகும். 

உல்கமயமாக்கலின் திற்ச வழி்கள்

உைகமைைமைாக்கல் கெைல்முல்ற பல்தைறு 
மைட்்டஙகளிைான அலமைப்புகளின் கதாகுப்பாகக் 
காணப்படுகி்றது.

வபாருளாதார பரிமாைம்

சுதந்தரமைான ைர்த்தகம் என்பதத 
உைகமைைமைாக்கலின் அச்ொணி ஆகும். இதில் 
மைாற்றுக்கருத்துக்தக  இ்டம் இல்லை. 
உைகமைைமைாக்கலின் உைர்மைட்்டச் கெைைாக்கம் 
இதுதான். க்டந்த அணலமைக்காைஙகளில் 
கபாருளிைல் உைகமைைமைாக்கல் 
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கெைல்முல்றகளில் ஐக்கிை மைாநிைஙகள, 
ஜப்பான், சீனா தபான்்ற ை்ளர்ந்த நாடுகளின் 
குழுதை ஆதிக்கம் கெலுத்துகி்றது என்பது 
கணகூடு. பன்னாட்டு நிறுைனஙக்ளான கூகுள, 
லமைக்தராொஃப்ட், ஆப்பிள, கமைக்க்டானால்ட் 
தபான்்றலையும் பன்னாட்டு அலமைப்புக்ளான 
பன்னாட்டு நிதிைம், உைக ைஙகி 
தபான்்றலையுதமை உைகச் ெந்லதலை நிர்ணைம் 
கெயபைதில் முன்னணி அலமைப்புக்ளாக  
உள்ளன. பாட்்டரி கூற்றுப்படி, கபாருளிைல் 
உைகமைைமைாக்கல் என்பலத மூன்று மைாறுபட்்ட 
அம்ெஙகளின் கூட்டிலணப்பாகக் 
ககாள்ளமுடியும். அலை பின்ைருமைாறு: 

1) தகைல் மைற்றும் கதாழில்நுட்பம் மூைம் 
உைகம் முழுைதும் மூைதன நகர்வு 
அதிகரிப்பு. 

2) உைக ைர்த்தக அலமைப்பு, பன்னாட்டு 
நிதிைம், உைக ைஙகி தபான்்ற மீ-ததசிை 
அலமைப்புகள பரைைாக்கம்.  

3) நாடுகளுக்கில்டயிைான நிறுைனஙகளின் 
கெல்ைாக்கு அதிகரிப்பு. 

பண்பாடடுப் பரிமாைம்

பணபாடுகள, கருத்திைல்களின் உைகப் 
பரிமைாற்்றஙகளுக்கான முகைராக 
உைகமைைமைாக்கல் கெைல்படுகி்றது. 
உைகமைைமைாக்கல் எனும் கொல் கபரும்பாலும் 
நவீனத் தன்லமை எனும் கொல்ைா்டலு்டன் 
இலணத்துப் பைன்படுத்தப்படுகி்றது. 
கபரும்பாலும் இம்மைாதிரிைான கெைல்முல்றகள 
ஒரு “ஒற்ல்றத் தரப்படுத்தப்பட்்ட “ந்டைடிக்லககள, 
கருத்திைல்கள, மைதிப்பீடுகல்ளத் திணித்தல், ஒரு 
ஒற்ல்றப் பணபாட்டு உைலக உருைாக்குதல் 
ஆகிைைற்ல்ற தநாக்கி முடுக்கிவி்டப் 
படுைனைாகதை இருக்கும். உைக ைர்த்தகம் 
உருைான காைத்தில் இருந்தத இதன் 
த்டைஙகல்ளக் காணைாம். ஒவகைாரு 
நுகர்கபாருளும் ஒரு பணபாட்ல்ட 
கைளிப்படுத்துகி்றது. உதாரணமைாக, உளநாட்டு 
ெந்லதயில் தமைற்கத்திை ஜவுளி துல்ற பன்னாட்டு 
நிறுைனஙகள ைருலகலைத் கதா்டர்ந்துதான்  
இந்திை ஆல்ட ைடிைலமைப்புத் துல்ற ‘க்டனிம்’ ரக 
துணிலை ஏற்றுக்ககாண்டது. தமைலும், கதா்டர்பு 
கதாழில்நுட்பஙகளின் ை்ளர்ச்சிக்கும் நன்றி 

கொல்ை தைணடும். குறிப்பாக முகநூல், 
டிவிட்்டர் தபான்்ற ெமூக ைலைத்த்ளஙகள பை 
பகுதிகள மைற்றும் மைாறுபட்்ட பணபாடுகல்ளச் 
தெர்ந்த தனிநபர்கல்ள ஒருஙகிலணப்பதால் 
இந்த பரிமைாற்்றம் எளிதாக நிகழகி்றது. இவைாறு 
ரத்தமும் ெலதயுமைாக நிகழந்த ஊ்டாட்்டஙகள 
தற்தபாது புதிை கெைற்லக மைற்றும் மீ கைளி 
ஊ்டாட்்டஙகளில் நிகழகின்்றன. 

இது உைக துலணப் பணபாடுகளின் 
புதிை ஒழுஙலக மைாற்றி அலமைப்பதில் கபரிதும் 
உதவுகி்றது. இதன் கபாருளில், சிைர் 
விமைர்சிப்பலதப் தபான்று உைகமைைமைாக்கல் 
என்பது அகமைரிக்கமைைமைாக்கல் அல்ைது 
தமைற்கத்திைமைைமைாக்கல் என்பதாகக் ககாள்ள 
முடிைாது. பணபாட்டுச் கொல்ைா்டலில் அது 
பரஸ்பர ககாடுத்து ைாஙகலுக்கான ஒரு 
ெட்்டகத்லத பிரிதிநிதித்துைப்படுத்துகி்றது. 
எனதை, தமைற்கத்திைம் அல்ைாத ெமுதாைஙகள 
எவைாறு தமைற்கத்திை பணபாட்டு அம்ெஙகல்ள 
எவைாறு தகைலமைக்கி்றது  என்பததா்டல்ைாமைல் 
தமைற்கத்திை அலமைப்புகள அன்னிை 
மைதிப்பீடுகல்ள அனுபைப்பூரமைாகதைா 
இல்ைாமைதைா எவைாறு உளளீர்த்துக் 
ககாளகி்றது என்பலதயும் கபாருத்து 
அலமைகி்றது.
அரசியல் பரிமாைம்

1945இல் இரண்டாம் உைகப் தபார் 
முடிவுக்கு ைந்ததில் இருந்து குடிமைக்கள 
நைன்கள மீதான அரசுக் கட்டுப்பாடுகள 
படிப்படிைாகக் குல்றைத் கதா்டஙகிைது. இக் 
காைகட்்டம், மைனித உ்றவுகள புைத்தில் அரசு 
ொரா அலமைப்புகள, மீ-ததசிை அலமைப்புகள 
தபான்்ற அரசு-ொரா நிறுைனஙகள முக்கிைப் 
பஙகாற்றுைது அதிகரித்து ைந்துள்ளலதக் 
குறிக்கி்றது. ஐக்கிை நாடுகள அலமைப்பு, 
ஐதராப்பிை ஒன்றிைம் தபான்்ற பன்தனாக்கு 
அலமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள அதிகரிக்கத் 
கதா்டஙகிைது, தொவிைத் யூனிைன் தபான்்ற 
நாடுகளில் கம்யூனிெத்தின் வீழச்சி, மைண்டை 
நிறுைனஙகளின் அதிகரிப்பு தபான்்றலை 
இக்காைகட்்டத்தில்தான் உருைானது என்பலத 
ஒருைர் கைனிக்கைாம். கருத்திைல்ரீதிைாக, 
ததசிை உணர்வுகளுக்குப் பதில்  ஒரு 
பன்னாட்டுப் பணபாடு அல்ைது கபரு நகரப் 
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பணபாட்ல்ட உைகமைைமைாக்கல் 
முன்லைக்கி்றது. ஒரு ஒற்ல்ற உைக அரசு 
ொத்திைமில்லை எனினும் , ைதார்த்தத்தில், 
நாடுகள மைத்தியிைான ஒத்துலழப்பு 
கணிெமைான அ்ளவு அதிகரிப்பது ொத்திைதமை 
ஆகும். அரசு – ொரா பிரிவினரின் பஙகு 
கதா்டர்ந்து அதிகரிப்பதன் மூைம் கபாரு்ளாதார 
ந்டைடிக்லககளின் மீதான தனது 
கட்டுப்பாடுகள த்ளர்ைதால் அரசு அலமைப்புகள 
தமைது இல்றைாணலமைலை இழக்க தநரிடும் 
என்று விமைர்ெகர்கள கருத்து கதரிவிக்கின்்றனர். 
உல்கமயமாக்கலின் நிறை்கள் 

அ)  கபாரு்ளாதாரம், ெமூகம், அரசிைல், 
பணபாடு அடிப்பல்டயில் உைக நாடுகள 
ஒன்ல்றகைான்று ொர்ந்து ஒத்துலழக்க 
தைணடிை நிலை உருைாகும். 

ஆ)  சுதந்திர ைர்த்தகத்தால் தைலைைாயப்புகள 
அதிகரிக்கும்; தபாட்டி உைரும்; உலழப்பு 
இ்டம்கபைரும்; கபாரு்ளாதார ை்ளம்; 
கபாரு்ளாதார ந்டைடிக்லககளில் அரசின் 
தலையீடு குல்றயும்.

இ)  கதாழில்நுட்பம் மைற்றும் அன்னிை 
மூைதனம் ஊடுருைைால் ஏலழ நாடுகளில் 
கபாரு்ளாதார ெமைநிலை உருைாகும்.

ஈ)  ைறுலமைலை ஒழிக்கவும் கபாரு்ளாதார 
ை்ளம் கபருகவும் உதவும்.

உ)  பணபாடுகளுக்கு இல்டயில் பரிமைாற்்றமும், 
பல் பணபாட்டுச் சூழலும் ஊக்கம் கபறும்.

உல்கமயமாக்கலின் இறடயூறு்கள்

அ)  உைகமைைமைாக்கல் ககாளலகக்கு எதிராக 
முன்லைக்கப்படும் மிக முக்கிை விமைர்ெனம் 
“உைகமைைமைாக்கைால் பணக்காரர்கள 
தமைலும் பணக்காரர் ஆைர்; ஏலழகள 
தமைலும் ஏழலமை நிலைக்குத் தள்ளப்படுைர்.” 
என்பதாகும்.

ஆ)  அறிவுொர் கொத்துரிலமைத் திருட்டு 
அதிகரிக்கும் அபாைம்.

இ)  மூை ை்ளஙகளின் ெமைத்துைமைற்்ற பகிர்வு. 
ஈ)  பன்னாட்டு குழுமை நிறுைனஙகளின் 

விருப்பஙகல்ள நில்றதைற்றும் நிலைக்கு 
அரசுகள தள்ளப்படும்.

“முதல் இ்டத்துக்கான தபாட்டி: 
உைகமைைமைாக்கலின் உணலமைக் கலத” எனும் 

புத்தகத்தில், உைகமைைமைாக்கல் என்பது 
“உைலகச் சுருக்கி, கதாலைவுகல்ளக் குல்றத்து 
மூடிை ஒரு நிலைலை உருைாக்குகி்றது. 
பைன்கள அடிப்பல்டயில்  மைட்டும் உைகின் 
எந்த ஒரு மூலையில் உள்ள ஒருைரும் மைறு 
மூலையில் உள்ள ஒருைரு்டன் 
கதா்டர்புககாளைலத அனுமைதிக்கி்றது” என்று 
தாமைஸ் ைார்ென் கூறியுள்ளார். 

“மிக அணலமைக்காைமைான 1960 முதல் 
1998 ைலரைான காைக்கட்்டத்தில் ஏற்பட்்ட 
உைக ைர்த்தக, முதலீடுகளின் துரித ை்ளர்ச்சி 
நாடுகளுக்கு உளளும் நாடுகளுக்கு 
இல்டயிலும் என இரு பக்கஙகளிலும் 
ெமைத்துைமின்லமைலை அதிகரிக்கச் 
கெயதுள்ளது. உைக மைக்கள கதாலகயில் 
கைறும் 20 விழுக்கா்டாக உள்ள 
பணக்காரர்கள உைகின் கமைாத்த கெல்ைத்தில் 
86 விழுக்காட்டிலன அனுபவிக்கின்்றனர். 
ஆனால் 80 விழுக்காடு ஏலழகள உைக 
கெல்ைத்தில் கைறும் 16 விழுக்காட்டிலன 
மைட்டுதமை அல்டகி்றார்கள” என்று யு.என்.டி.பி 
அறிக்லக கூறுகி்றது. 

12.7 இந்தியாவும் உல்கமயமாக்கலும்
இந்திைாலைப் கபாறுத்தைலர 

உைகமைைமைாக்கல் என்பது இந்திைப் 
கபாரு்ளாதாரத்திலன உைகப் 
கபாரு்ளாதாரத்து்டன் ஒருஙகிலணப்பது என்்ற 
அ்ளவில் புரிந்து ககாள்ளப்படுகி்றது. எனதை, 
இந்திைாவின் பல்தைறு கபாரு்ளாதார 
ந்டைடிக்லககளில் அன்னிை தநரடி 
மூைதனத்திலன (எப்.டி.ஐ) அனுமைதிப்பலத 
அடிநாதமைாகக் ககாண்ட ஒரு சூழலை 
உருைாக்கக்கூடிை ைலகயில் இந்திை 
கபாரு்ளாதாரம் தி்றந்து வி்டப்ப்ட தைணடும் 
என்பலத இக்கருத்து ைலியுறுத்துகி்றது. 
இதனால் உள நாட்டுச் ெந்லதயில் பன்னாட்டு 
குழுமை நிறுைனஙகள நுலழைதற்குத் தல்டைாக 
இருக்கும் கட்டுப்பாடுகல்ளயும் தல்டகல்ளயும் 
அகற்றுமைாறு அலழப்பு விடுக்கப்பட்்டது. 

வ்சயல்பாடு

இந்திைாவின் முன்னணி 10 பன்னாட்டு 
குழுமை நிறுைனஙகல்ளப் பட்டிைலி்டவும்.

12th_Political Science_Unit_12_Tamil.indd   327 10-12-2021   15:30:46



( (328 ((329

கபாரு்ளாதார திலெைழியில் இந்திைா 
அணலமைக்காைமைாக காணும் ஏற்்றம், 1991இல் 
கபாரு்ளாதார மைந்தத்லதத் கதா்டர்ந்து, 
மிகப்கபரிை அ்ளவில் நிதிநிலை 
சீர்திருத்தஙகள தமைற்ககாளளும் ைலகயில் 
ககாணடுைரப்ப்ட புதிை கபாரு்ளாதாரக் 
ககாளலகயினால் (நியு எக்கனாமிக் பாலிசி) 
வில்ளந்த ஏற்்றம் ஆகும். அது, கபாதுவு்டலமை 
மைாதிரித் தல்டகளில் இருந்து இந்திைப் 
கபாரு்ளாதாரத்லத விடுவித்து, இந்திை 
கபாரு்ளாதாத்தின் அடித்த்ளக்கட்்டலமைப்லப 
மைாற்றி அலமைத்தது. இதனால் ஏலழகள 
ைாழக்லகத்  தரம் உைர்ந்தது. அன்னிை 
மூைதனத்துக்கு இ்டமைளித்து ஒரு ஏற்றுமைதிொர் 
சூழலை ஆதரிக்கும் ககாளலககள ககாண்ட 
ஒரு நாட்டில் ைரவு கெைவு ெமைநிலை (தபைன்ஸ் 
ஆஃப் தபகமைணட்ஸ்) புதிை கபாரு்ளாதார 
ந்டைடிக்லககளுக்கு ஊக்கமைளிப்பதாக 
அலமையும். பணவீக்கம் ஆணடுக்கு 17 
விழுக்காடு அ்ளவுக்கு உைரும்தபாதும் 
கெைாைணி லகயிருப்பு சுமைார் பில்லிைன் 
அ்ளலை எட்டும்தபாதும் கநருக்கடி 
உருைாகி்றது. தமைலும், நிதிப் பற்்றாக்குல்ற 
உருைாகி, கபாரு்ளாதாரம் நிலை குலையும். 

இந்திைா 1991 முதல் பின்பற்றும் புதிை 
கபாரு்ளாதாரக் ககாளலக தாரா்ளைாதம், 
தனிைார்மைைம், உைகமைைமைாக்கல் (எல்.பி.ஜி) 
என்றும் அலழக்கப்படுகி்றது. ததசிைப் 
கபாரு்ளாதாரத்லத தைகமைாக ை்ளர்ந்து ைரும் 
கபாரு்ளாதாரம் மைற்றும் உைக்ளாவிை 
தபாட்டிக்கு ஏற்்றைாறு மைாற்றுைதால் இவைாறு 
அலழக்கப்படுகி்றது. இதனால் ஏற்படும் 
அபரிமிதமைான மைாற்்றத்துக்குத் கதாழிற்துல்ற, 
ைர்த்தகம், நிதி மூன்றும் உள்ளாகி்றது. 
உளநாட்டிலும் கைளி உைகிலும் ஏற்படும் 
கபாரு்ளாதார நிர்ப்பந்தஙகள காரணமைாக 
உைகச் ெந்லதயின் தைகத்துக்கு ஈடுககாடுக்கும் 
ைலகயில் தைகமைான மைாற்்றஙகல்ளக் 
ககாணடுைருைது அைசிைமைாகி்றது. எல்.பி.ஜி-
யின் வில்ளைாக 1990-களில் தமைற்ககாள்ளப்பட்்ட 
மைாற்்றஙக்ளால் ஏற்பட்்ட வில்ளவுகல்ளக் 
கீழக்கண்டைாறு கதாகுக்கைாம்: 

வபாதுத்துறையின் கீழ் ஒதுக்கப்படடுள்ள 
மூன்று வதாழிற்பிரிவு்கள்

1.  ஆயுதஙகள, கைடிமைருந்துகள, ராணுைத் 
த்ளைா்டஙகள, ராணுை விமைானத் 
த்ளைா்டஙகள, தபார்க்கப்பல்கள

2.  அணுஆற்்றல்

3.  ரயில் தபாக்குைரத்து

அ)  மதிப்பிழப்பு (டிநவல்யுநவ்சன்): 18 – 19 
என்்ற அ்ளவில் முக்கிை அன்னிை 
கெைைாணிகளுக்கு எதிராக ததசிை 
கெைைாணியின் மைதிப்பு குல்றக்கப்பட்்டது 
உைகமைைமைாக்கலை தநாக்கி 
தமைற்ககாள்ளப்பட்்ட முக்கிை ந்டைடிக்லக 
ஆகும். ைரவு கெைவு ெமைநிலை 
கநருக்கடிலைத் தீர்க்க இது உதவுகி்றது.

ஆ)  முதலீடு்கறளத் திரும்பப் வபறுதல்  
(டி இன்வவஸ்டவமண்ட): தனிைார்மைைத்லத 
ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் கபாதுத்துல்ற 
நிறுைனஙகளின் பஙகுகல்ள அரசு 
தனிைாருக்கு விற்கத் கதா்டஙகிைது. 

இ)  உரிமக ்கடடுப்பாடு்கள் (றல்சன்ஸ் ராஜ்) 
அ்கற்ைம்:  தாரா்ளச் ெந்லதலை 
ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் கதாழில்கள 
கதா்டஙக விதிக்கப்பட்டிருந்த ஏரா்ளமைான 
உரிமை முல்றகள அகற்்றப்பட்்டன. இதனால் 
ஏரா்ளமைான கதாழில்கள அரசின் உரிமைக் 
கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து 
விடுவிக்கப்பட்்டன. 

ஈ)  அன்னிய ந�ரடி முதலீடு (எஃப்.டி.ஐ): 
அன்னிை நிறுைனஙகள இந்திை 
ெந்லதகளில் தநரடிைாக முதலீடுகள 
கெயைலத ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் 
அன்னிை முதலீடுகள தாரா்ளமைாகத் தி்றந்து 
வி்டப்பட்்டன. 2018இல் ஒற்ல்ற ைணிக 
முத்திலர சில்ைல்ற ைணிகம், கட்டுமைானம் 
உளளிட்்ட பை கதாழில்களில் 100% அன்னிை 
தநரடி முதலீடு அனுமைதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உ)  ஏ்கநபா்க வரத்த்கத் தறடச் ்சடடம்  
(எம்.ஆர.டி.பி) நீக்கம்: இந்திைாவில் 
நிைாைமைற்்ற ைர்த்தக ந்டைடிக்லககல்ளத் 
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தடுக்கவும் கதாழில்களில் ஏகதபாக 
ஆதிக்கத்லதக் கட்டுப்படுத்தவும் ஏகதபாக 
ைர்த்தகத் தல்டச் ெட்்டம், 1969 (எம். ஆர். 
டி.பி) ககாணடுைரப்பட்்டது. இச்ெட்்டம் 
தாரா்ளமைைத்லத ஊக்குவிக்கும் ைலகயில் 
இந்திை அரொல் நீக்கப்பட்்டது. இதற்குப் 
பதிைாக, அதாைது ஏகதபாகஙகளுக்கு 
எதிரான ந்டைடிக்லககளுக்குப் பதிைாக 
தபாட்டிலை ஊக்குவிக்கும் ைலகயிைான 
தபாட்டிகள ெட்்டம், 2002இல் 
ககாணடுைரப்பட்்டது. 

உரிமம் வபறுவது 
்சடடப்பூரவமாக்கப்படடுள்ள வதாழில்்கள் 

பின்வருமாறு

  மைது பானஙகள ைடிப்பு ஆலை
  புலகயிலைப் கபாருளகள மைற்றும் 

அதன் துலண கபாருளகள உற்பத்தி
  மின்னணு விணகைளி மைற்றும் ராணுை 

த்ளைா்டஙகள : அலனத்து ைலககளும்
  கைடி கபாருளகள, பாதுகாப்பு 

பியூஸ்கள, துப்பாக்கி பவு்டர், லநட்தரா 
கெல்லுதைாஸ், தீப்கபட்டிகள

  அபாை தைதிப்கபாருளகள
  மைருந்துகள, மைருந்து கபாருளகள

வ்சயல்பாடு

1.  உைகமைைமைாக்கலின் தற்தபாலதை நிலை, 
உைகின் கைலைகள, இந்திை 
கபாறுத்தப்பாட்டில் உைகமைைமைாக்கல் 
ஆகிை தலைப்புகளில் விைாதிக்குமைாறு 
மைாணாக்கலரக் தகட்டுக்ககாள்ளைாம்.

2.  உைகமைைமைாக்கலுக்கு உைக ைர்த்தக 
அலமைப்பின் முக்கிைத்துைம் குறித்த 
புரிதலை பகிரச்கெயைைாம்.

3.  உைக ைர்த்தகப் தபார் நல்டகபறும் 
இச்சூழலில் உைக ைர்த்தகக் காட்சிகள 
குறித்து விைாதிக்கைாம். 

அருஞவ்சாற்வபாருள் 

 �தணிப்பு : மைாசு அ்ளவு அல்ைது அ்டர்த்திலைக் 
குல்றத்தல் அல்ைது அகற்றுதல்.

 �காற்று தரம் : காற்றில் கைந்துள்ள மைாசுவின் 
அ்ளலை அ்ளவிடும் அைகு.

 �பல்லுயிர் பபருககம் : இப்புவியில் ைாழும் 
எணணற்்ற உயிர்கள எவைாறு தஙகள 
ைாழி்டஙகளுக்குளளும் உயிர் 
மைண்டைஙகளிலும் ஊ்டாட்்டல் 
ககாளகின்்றன என்பலத இது குறிக்கி்றது.  
பல்லுயிர்ப்கபருக்கம் என்பது நிைம் மைற்றும் 
நீரில் ைாழும் தாைரஙகள, விைஙகுகள, 
நுணணுயிர்கள அலனத்லதயும் குறிக்கும்.  

 �உயிரி : ஒரு குறித்த பகுதியில் உள்ள 
அலனத்து உயிர்ப்கபாருட்களும் உயிரி 
என்று அலழக்கப்படுகி்றது. தாைரஙகல்ளக் 
குறிக்கவும் அவைப்தபாது பைன் 
படுத்தப்படுகி்றது.

 �கார்பன் பற்று : பசுலமைக் குடில் 
ைாயுக்கல்ளக் குல்றக்கும் ைலகயில் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் கார்பன்-ல்ட 
ஆக்லெடின் ஒருஅைகு.

 �சூல் அமைப்பு : உயிரிைல் ெமுதாைஙகள 
மைற்றும், அதலனச் சுற்றியுள்ள 
சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிரற்்ற கபாருட்கள 
இல்டதை நிகழும் ஊ்டாட்்டஙகல்ளக் 
குறிக்கி்றது. 

 �சுற்றுச்சூழல் : ஒரு அஙகக உயிர், ை்ளர்ச்சி, 
ைாழதலைப் பாதிக்கும் கைளி சூழல்களின் 
கதாகுப்பு. 

 �சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு அறிகமக : புதிை 
ொலைத் திட்்டஙகள அல்ைது நீர் சுத்திகரிப்பு 
அலமைப்புகள அல்ைது சுற்றுச்சூழலில் 
பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிை எந்த ஒரு திட்்டம் 
குறித்தும் எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் 
தகடுகல்ள மைதிப்பிட்டு அளிக்கும் அறிக்லக 
ஆகும்.

 �பசுமைககுடில் விமைவு : கார்பன்- ல்ட 
ஆக்லெடு அல்ைது பி்ற ைாயுக்க்ளால் 
புவியின் காற்று மைண்டைத்தில் 
உருைாக்கப்படும் கைப்பம் பசுலமைக்குடில் 
வில்ளவு என அலழக்கப்படுகிரது. இதனால் 
சூரிைனில் இருந்து கைளிப்படும் ஒளி 
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I. ்சரியான விறட்கறளத் நதரவு வ்சயயவும்

1. உைக பாரம்பரிைச் சின்ன தபரலையின் தலைலமைைகம் எஙகுள்ளது? 
அ) புது தில்லி ஆ) பாரிஸ் 
இ) கபர்லின் ஈ) ைாஷிங்டன்

2. மைனித சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.நா தபரலை, 1972 எஙகு நல்டகபற்்றது? 
அ) பாரிஸ் ஆ) ஏதன்ஸ் 
இ) ஸ்்டாக்தஹால்ம் ஈ) மைாஸ்தகா

3. உைகின் சுற்றுச்சூழல் ை்ளர்ச்சிக்கான ஆலணைத்தின் தலைைர் ைார்?
அ) குதரா கஹர்ைம் புருணட்தைணட் ஆ) பான் கி மூன் 
இ) ெஷி தரூர் ஈ) ைந்தனா சிைா

4. உைக பூர்ைக்குடிகள நாள எப்தபாது அனுெரிக்கப்படுகி்றது?
அ) ஆகஸ்டு 15 ஆ) ஆகஸ்டு 9 
இ) ஆகஸ்டு 26 ஈ) ஆகஸ்டு 6

5. ________உைகின் முதல் சூரிை ஒளி மின்ொர விமைான நிலைைமைாகும்
அ) ககாச்சின் ெர்ைததெ விமைான நிலைைம்  ஆ) கென்லன ெர்ைததெ விமைான நிலைைம்
இ) இந்திராகாந்தி ெர்ைததெ விமைான நிலைைம்  ஈ) ெத்ரபதி சிைாஜி ெர்ைததெ விமைான நிலைைம் 

6. “எதிர்காைம் நம் விருப்பம்” ஆைணம் எலதக் குறிக்கி்றது? 
அ) ரிதைா + 18 ஆ) ரிதைா + 19 
இ) ரிதைா + 20 ஈ) ரிதைா + 21

7. மைாணட்ரிைல் ஒப்பந்த விதிமுல்றகள எது குறித்து உருைானது?
அ) ஓதொன் ப்டைம் ஆ) க்டல் சுகாதாரம் 
இ) ைனஙகள ஈ) பாலைைனம்

8.  ததசிை பசுலமை தீர்ப்பாைம் எப்தபாது உருைாக்கப்பட்்டது ?
அ) 2009 ஆ) 2010 
இ) 2016 ஈ) 2015

அலைகள பூமிலை அதிகமைாகத் தாக்கி, 
கைப்ப இழப்பு ெமைநிலைலைக் குலைக்கி்றது 
என அறிவிைைா்ளர்கள கூறுகி்றார்கள. 

 �கதிரியகக பபாருள் : கதிரிைக்கம் 
கைளியிடும் கபாருள. 

 �வன ைறு உருவாககம் : கைட்்டப்பட்்ட 
மைரஙகளுக்குப் பதிைாக ைனப்பகுதிகளில் 
புதிை மைரஙகள ை்ளர்த்தல்.

 �வைம் குன்்ா வைர்ச்சி : இன்ல்றை 
மைக்களின் ததலைகளுக்காக நிைம் மைற்றும் 
ஆற்்றல் ை்ளஙகல்ளப் பைன்படுத்தும் தபாது 
எதிர்காை தலைமுல்றகளுக்கும் 
பைன்படும்ைலகயில் கட்டுப்பாட்டு்டன் 
அவை்ளஙகல்ளப் பைன்படுத்துதல் ஆகும்.

 �அனல் ைாசு : கதாழிற்ொலைச் 
கெைல்பாடுக்ளால் உருைாகும் கைப்பநீலர 
கைளியிடுைதால் நீர் ைாழ 
உயிரினஙகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்்டால் அது 
அனல் மைாசு ஆகும். 

 �கழிவுஅற்் நிமை (ஜீரரா எமிசன்) : ஒரு 
கபாறி அல்ைது தமைாட்்டார் அல்ைது இதர 
ஆற்்றல் ை்ளஙகல்ளப் பைன்படுத்தும் தபாது 
கைளிதைறும் ைாயுக்கள அல்ைது 
தைதிப்கபாருளக்ளால் அச்சுற்றுச்சூழலில் 
ைாழும் எந்த உயிரினத்துக்கும் பாதிப்பு 
உருைாகவில்லைைான அந்நிலை இவைாறு 
அலழக்கப்படுகி்றது. 

மதிப்பிடுதல்
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9. ஜரைா பழஙகுடிகள எஙகு ைாழகி்றார்கள?
அ) அொம் ஆ) ைட்ெத்தீவுகள 
இ) இைஙலக ஈ) அந்தமைான் தீவுகள

10. உைக ெதுப்பு நிைா நாள எப்கபாழுது கல்டபிடிக்கப்படுகி்றது ?
அ) பிப்ரைரி - 2 ஆ) மைார்ச் - 3 
இ) ஏப்ரல் - 2 ஈ) ஜனைரி - 2

II கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு மி்கச் சுருக்கமான விறட ்காைவும்

1. பூர்ைக்குடி என்்றால் என்ன?
2. உைகமைைமைாக்கல் என்்றால் என்ன?
3. கிதைாட்்டா ஒப்பந்த விதிமுல்றகள என்்றால் என்ன?
4. பல்லுயிர்ப் கபருக்கம் என்்றால் என்ன ?
5. பசுலமைக்குடில் வில்ளவு என்்றால் என்ன?
6. கழிவுஅற்்ற நிலை என்்றால் என்ன?

III கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு சுருக்கமான விறட ்காைவும்

1. புதிை கபாரு்ளாதாரக்ககாளலக 1991 சுருக்கமைான குறிப்புலர தருக.
2. இந்திைாவில் ைாழும் பட்டிைலி்டப்பட்்ட பழஙகுடிகள குறித்து விைரமைளிக்கவும். 
3. இந்திைாவில் அன்னிை தநரடி முதலீடு – சுருக்கமைாக கூறு?
4. ரம்ொர் தபரலை குறிப்பு ைலரக?
5. பாரிஸ் உ்டன்படிக்லக 2016 பற்றி கூறுக?

IV. கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விரிவான விறட ்காைவும்

1. இந்திைாவில் சுற்றுச்சூழல் இைக்கம் உருைான ைரைாற்ல்ற ஆராயக.
2. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ெட்்டம், 1986 மீது விமைர்ெனப்பூர்ைமைாக அணுகி எழுதவும்.
3. பூர்ைக்குடி ெமுதாைஙகள எதிர்ககாளளும் ெைால்கள குறித்து ஆராைவும்.
4.  ததசிை பசுலமைத் தீர்ப்பாைம் அலமைப்பு, அதன் கெைல்பாடுகள, அதிகாரஙகள குறித்து 

விைாதிக்கவும்?

  Michael Faure. Multilateral Environment Treaties, Elgar Encyclopedia of 
Environmental Laws, Edward Elgar Publishing, 2017.

  R. N. Pati and Jagannath Dash. Tribal and Indigenous People of India: Problems and 
Prospects, APH Publishing Corporation, 2002.

  Harihar Bhattacharyya and Lion König. Globalisation and Governance in India: 
New Challenges to Society and Institutions, Routledge Publications, 2015.

நமற்ந்காள் நூல்்கள்

  Department of Economic and Social Affairs, UN. https://www.un.org/development/
desa/indigenouspeoples/about-us.html

  Department of Environment, Government of Tamil Nadu. http://www.environment.
tn.gov.in/

  Environment, UN Digital Library. https://research.un.org/en/docs/environment/
treaties

வறலத்தள இறைப்பு்கள்
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1. இந்தியாவின் அரசமைப்புத் திருத்்தசசட்டங்கள் (1 மு்தல் 103வமர திருத்்தசசட்டம்)

திருத்்தசசட்டம் ஆண்டு ந�ாக்கங்கள்

1-வது திருத்தச்சட்டம் 1951

நில சீர்திருத்தத்்த பாதுகாபப்தறகாக ஒனப்தாவது 
அட்டவ்ை ச்சர்்ககபபட்டது, சபசசு மறறும் வவளிபபாடு 

சு்தந்திரம், வபாது ஒழுங்கு, வவளிநாடடு அரசுகளு்டன 
நடபுறவுகள் மறறும் ஒரு குறறததிறகான தூண்டு்தல் 
ஆகியவறறின மீது மூனறு ்த்்டகள் விதி்ககபபட்டன.  

்சமூக மறறும் வபாருளா்தார ரீதியில் பின்தங்கிய 
வகுபபுகளின முனசனறறததிறகான சிறபபு ஏறபாடுகள் 

வ்சயய மாநிலததிறகு அதிகாரம் வழங்குவ்தாகும்.

2-வது திருத்தச்சட்டம் 1952
ஒரு உறுபபின்ர 7,50,000 ்ககும் அதிகமான நபர்க்ள 

பிரதிநிதிததுவபபடுத்தலாம் எனறு ம்ககள்வயில் 
பிரதிநிதிததுவபபடுததும் அள்வ ்சரி வ்சயயபபட்டது.

3-வது திருத்தச்சட்டம் 1954

வபாதும்ககளின நலன கருதி உைவு வபாருள்கள், 
கால்ந்்ட தீவனம், கச்சா பருததி, பருததி வி்்த மறறும் 

மூல ்சைல் உறபததி மறறும் விநிசயாகத்்த 
கடடுபபடுத்த நா்டாளுமனறததிறகு ்தரபபடும் அதிகாரம்.

4-வது திருத்தச்சட்டம் 1955
நீதிமனறங்களு்ககு அபபால் கட்டாயமாக 

்கயகபபடுத்தபபடும் ்தனியார் வ்சாததுகளு்ககு 
வகாடு்ககபபடும் பதில் இழபபீடடு அளவு.

5-வது திருத்தச்சட்டம் 1955

மாநிலச ்சட்டமனறங்களு்ககு காலவ்ரய்ற்ய 
்சரிவ்சயய குடியரசுத்த்லவரு்ககு அதிகாரம் அளித்தது. 

படடியல் இனததிறகான மறறும் பழங்குடி இனததிறகான 
இ்ட ஒது்ககீடுக்ள விரிவுபடுத்தவும் மறறும் ஆங்கிசலா-

இந்தியர்களு்ககு ம்ககள்வயில் பிரதசயக 
பிரதிநிதிததுவம் மாநில ்சட்ட மனற்க கூட்டங்க்ள பதது 

ஆண்டுகள் வ்ர (அ்தாவது 1970 வ்ர)  
விரிவா்ககபபடுதது்தல்.

6-வது திருத்தச்சட்டம் 1956

பததிரி்கக்ளத ்தவிர்தது விறப்ன அல்லது 
வகாள்மு்தல் வ்சயயும் மாநிலங்களு்ககி்்டசய 
ந்்டவபறும் வர்த்தம் மறறும் வாணிபததிறகு 

விதி்ககபபடும் வரி.

இமைப்பு
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7-வது திருத்தச்சட்டம் 1956 மாநில மறுசீர்மபபு

8-வது திருத்தச்சட்டம் 1959
படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினர்களின இ்ட 

ஒது்ககீட்்ட விரிவுபடுததுவது

9-வது திருத்தச்சட்டம் 1960

இந்திய-பாகிஸ்தான உ்டனபடி்க்க (1958) படி,  சமறகு 
வங்கததில் அ்மந்திரு்ககும் இந்திய ஒனறிய 

எல்்ல்ககுடபட்ட வபருபரி பகுதி பாகிஸ்தானு்ககு 
விடடு்கவகாடு்கக ஏறபடுத்தபபட்டது.

10-வது திருத்தச்சட்டம் 1961
இந்திய ஒனறியததில் ்ததரா மறறும் நகர் ஹசவலி 

இ்ை்ககபபட்டது

11-வது திருத்தச்சட்டம் 1961

நா்டாளுமனறததின இரு அ்வகளின கூடடு 
கூட்டததிறகுப பதிலாக ஒரு ச்தர்வாளர் குழு உ்தவுவ்தன 

மூலம் து்ை்க குடியரசுத்த்லவரின ச்தர்்தல் 
ந்்டமு்றக்ள மாறறினர். குடியரசுத்த்லவரின 
அல்லது து்ை்க குடியரசுத்த்லவரின ச்தர்்தலில் 

ச்தர்வாளர் குழு காலியி்டததில் அடிபப்்டயில் எதிர்்கக 
முடியாது எனறு வழங்கபபட்டது.

12-வது திருத்தச்சட்டம் 1962
இந்திய ஒனறியததில் சகாவா, ்டாமன மறறும் ்்டயு 

இ்ை்ககபபட்டது.

13-வது திருத்தச்சட்டம் 1962
நாகாலாந்திறகு ஒரு மாநில அந்்தஸது வழங்கியச்தாடு 

அ்தறகான சிறபபு ஏறபாடுகள் வ்சய்தன.

14-வது திருத்தச்சட்டம் 1962 இந்திய ஒனறியததில் புதுசச்சரி இ்ைந்்தது.

15-வது திருத்தச்சட்டம் 1963
உயர் நீதிமனற நீதிபதிகளின ஓயவு வபறும் வய்்த 60 

மு்தல் 62 ஆண்டுகள் வ்ர அதிகரித்தது.

16-வது திருத்தச்சட்டம் 1963

்சட்டமனற உறுபபினர்கள், அ்மச்சர்கள், நீதிபதிகள் 
மறறும் இந்தியாவின ்த்ல்ம்க கை்ககுத 

்தணி்க்கயாளர் (சி.ஏ.ஜி) ஆகிசயாரின உறுதிவமாழியில் 
இ்றயாண்்ம மறறும் ஒரு்மபபாடு சபானற வடிவில் 

இரு்ககும்.

17-வது திருத்தச்சட்டம் 1964
நிலததின ்சந்்்த மதிப்ப இழபபீ்டாக 
வழங்கபப்டவில்்ல எனறால், நிலத்்த 
்கயகபபடுத்தபபடுவ்்த ்த்்டவ்சய்தது.

18-வது திருத்தச்சட்டம் 1966

ஒரு புதிய மாநிலத்்த உருவா்கக இது வழிவகு்ககிறது. 
சமலும் ஒரு யூனியன பிரச்த்சத்்தசயா அல்லது ஒரு 

மாநிலததினு்்டய யூனியன பிரச்த்சத்்தசயா ஒனறாக 
இ்ைதது ஒரு புதிய மாநிலத்்தசயா அல்லது ஒரு 

புதிய யூனியன பிரச்த்சத்்தசயா உருவா்ககவும் 
அதிகாரமளி்ககிறது.
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19-வது திருத்தச்சட்டம் 1966
தீர்பபாயங்களின ச்தர்்தல் மு்ற்ய ஒழிதது, ச்தர்்த்ல 

ந்டத்த அதிகாரத்்த வழங்கியது.

20-வது திருத்தச்சட்டம் 1966
உச்சநீதிமனறத்தால் வ்சல்லாவ்தனறு தீர்பபளி்ககபபட்ட 

உததிரபிரச்த்ச மாவட்ட நீதிபதிகளின நியமனங்கள் 
உறுதிபபடுத்தபபட்டது.

21-வது திருத்தச்சட்டம் 1967
எட்டாவது அட்டவ்ையில் சிந்தி-்ய 15-வது 

வமாழியாக ச்சர்்ககபபடடுள்ளது.

22-வது திருத்தச்சட்டம் 1969
அ்சாம் மாநிலததின உள்சளசய, சமகாலயா-்வ ஒரு 

புதிய சுயாடசி மாநிலமாக உருவா்கக உ்தவியது.

23-வது திருத்தச்சட்டம் 1969

படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினர்களின இ்ட 
ஒது்ககீட்்ட விரிவுபடுததுவது மறறும் ம்ககள்வயில் 

ஆங்கிசலா-இந்தியர்களு்ககான பிரததிசயக 
பிரதிநிதிததுவம் மறறும் மாநில ்சட்டமனற 

கூட்டங்களு்ககு பதது ஆண்டுகள் வ்ர (அ்தாவது 1980 
வ்ர) விரிவுபடுதது்தல்.

24-வது திருத்தச்சட்டம் 1971

அடிபப்்ட உரி்மகள் உடப்ட அர்ச்மபபின எந்்த ஒரு 
பகுதி்யயும் திருததி நா்டாளுமனறததின அதிகாரத்்த 

உறுதிபபடுததியது. அர்ச்மபபு திருத்தச்சட்டம் 
முனவ்ரவு்ககு ஒபபு்தல் வகாடுபப்்த  

குடியரசுத்த்லவரி்டம் கட்டாயமா்ககியது.

25-வது திருத்தச்சட்டம் 1971

இது அரசு வழிகாடடு வநறிமு்றகளில் ஒனறாகிய 
உறுபபு 39(பி)  அல்லது (சி) ்யச வ்சயல்படுத்த  

வகாண்டுவரபபடும் ்சட்டம் உறுபபுகள் 14,  19 மறறும் 31 
ஆகிய்வகளு்ககு  முரைாக இருந்்தாலும்  வ்சல்லும் 

எனப்்த கூறுகிறது.

26-வது திருத்தச்சட்டம் 1971
சுச்த்ச அரசுகளின முனனாள் ஆடசியாளர்களின 
்தனிசசிறபபு மறறும் ்சலு்ககள் அகறறபபட்டன.

27-வது திருத்தச்சட்டம் 1971
சில ஒனறிய ஆளு்க்ககுடபட்ட பகுதிகளின 

நிர்வாகிகளு்ககு அவ்சர ்சட்டம் பிரசுரிபப்தறகாக 
அதிகாரமளித்தனர்.
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28-வது திருத்தச்சட்டம் 1972
இந்திய குடி்மப பணி அதிகாரிகளின சிறபபு ்சலு்ககள் 

அகறறபபடடு, அவர்களின பணி நி்ல்மக்ள 
நிர்ையி்கக நா்டாளுமனறததிறகு அதிகாரம் அளித்தது.

29-வது திருத்தச்சட்டம் 1972
ஒனப்தாவது அட்டவ்ையில் நில சீர்திருத்தங்கள் 

பறறிய இரண்டு சகரளா ்சட்டங்க்ள ச்சர்த்தது.

30-வது திருத்தச்சட்டம் 1972

20,000 வ்தா்க்ய உள்ள்ட்ககிய சிவில் வழ்ககுகளில் 
உச்ச நீதிமனறம் சமல் மு்றயீடு வ்சயய அனுமதிததிருந்்த 
விதிமு்ற்ய நீ்ககி அ்தறகு பதிலாக ்சட்டம் வ்தா்டர்பான 
சகள்வி எழும்சபாது சமல்மு்றயீடு உச்ச நீதிமனறததில் 

்தா்ககல் வ்சயயபப்டலாம்.

31-வது திருத்தச்சட்டம் 1973
ம்ககள்வயின எண்ணி்க்க்ய 525-ல் இருந்து 545 ஆக 

அதிகரித்தது.

32-வது திருத்தச்சட்டம் 1973
ஆந்திரப பிரச்த்சததில் வ்தலுங்கானா பகுதி ம்ககளு்்டய 

விருபபங்க்ள பூர்ததி வ்சயய சிறபபு ஏறபாடுகள் 
வ்சயயபபட்டன.

33-வது திருத்தச்சட்டம் 1974

நா்டாளுமனற உறுபபினர்கள் மறறும் மாநிலச ்சட்டமனற 
உறுபபினர்களின ப்தவி விலக்ல ்சபாநாயகர் / ்த்லவர் 

மடடுசம ஏறக முடியும் அதுவும் அவர்கள் திருபதி 
அ்்டந்்தால் மடடுசம.

34-வது திருத்தச்சட்டம் 1974
ஒனப்தாவது அட்டவ்ையில் பல்சவறு மாநிலங்களின 

20்ககு சமறபட்ட நிலபபகுதி மறறும் நில சீர்திருத்த 
ந்டவடி்க்க ்சட்டங்கள் ச்சர்்ககபபட்டது.

35-வது திருத்தச்சட்டம் 1974

சி்ககிமின பாதுகாபபறற நி்ல்ய நிறுததி, அது இந்திய 
ஒனறியததின ஒரு இ்ை மாநிலததின நி்ல்ய 

வழங்கியது.  இந்திய ஒனறியதது்டன சி்ககிம் ்சங்கததின 
விதிமு்றகள் மறறும் நிபந்்த்னகளு்ககுள் பத்தாவது 

அட்டவ்ை ச்சர்்ககபபட்டது.

36-வது திருத்தச்சட்டம் 1975
சி்ககி்ம, இந்திய ஒனறியததில் முழு மாநிலமாக மாறறி, 

பத்தாவது அட்டவ்ை்ய ்தவிர்த்தது.

37-வது திருத்தச்சட்டம் 1975
அருைாச்சல பிரச்த்சம் ஒனறிய ஆளு்கயிலிருந்்த 

்சட்ட்ச்ப மறறும் அ்மச்சர்கள் குழு்வ வழங்கியது.

38-வது திருத்தச்சட்டம் 1975
ஒசர சநரததில் வவவசவறு அடிபப்்டயில் ச்தசிய 

அவ்சரகால பிரக்டனத்்த பிரக்டனபபடுத்த 
குடியரசுத்த்லவரு்ககு அதிகாரம் ்தரபபட்டது.
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39-வது திருத்தச்சட்டம் 1975

குடியரசுத்த்லவர், து்ை்க குடியரசுத்த்லவர், பிர்தமர் 
மறறும் ்சபாநாயகர் ஆகிசயாரு்டன நீதிதது்றயின 
எல்்ல்ககு அபபால் உள்ள கருததுசவறுபாடுகள் 

இ்டம்வபறறிருந்்தன.  அத்த்கய அதிகாரத்்த அவர்கள் 
முடிவு வ்சயய நா்டாளுமனறத்தால் நிர்ையி்ககபபடும் .

40-வது திருத்தச்சட்டம் 1976
அவவபசபாது நீர்பபகுதி, கண்்டத திடடு, சிறபபு 

வபாருளா்தார மண்்டலம் (EEZ) ஆகியவற்ற வ்ரயறு்கக 
நா்டாளுமனறததிறகு அதிகாரம் அளித்தது.

41-வது திருத்தச்சட்டம் 1976
மாநிலப வபாது ஆ்ை்ககுழு மறறும்  

இ்ைப வபாதுப பணி ஆ்ை்ககுழுவின ஓயவு வய்்த 
60 மு்தல் 62-ஆக உயர்ததியது.

42-வது திருத்தச்சட்டம் 1976

இ்்த ஒரு சிறு அர்ச்மபபு எனற்ழ்ககபபட்டது.  
ஸவரன சிங் குழுவின பரிந்து்ரசபரில் சில மாறறங்கள் 

வ்சயயபபட்டன. இ்தன முனனு்ரயில் மூனறு புதிய 
வ்சாறக்ள ச்சர்ததுள்ளது (ம்த்சார்பறற, ஒரு்மபபாடு, 
்சம்தர்மம்). குடிம்ககளு்ககான அடிபப்்ட க்ட்மக்ள 

ச்சர்த்தது (புதிய பகுதி  IV-A). அ்மச்சர்வயின 
ஆசலா்ச்ன முடிவுகள் மூலம் குடியரசுத்த்லவ்ர 
கடடுபபடுத்தவும் வழிவ்க வ்சய்தது.  மூனறு புதிய 

உறுபபுகள் 32அ (்சம நீதி மறறும் இலவ்சச ்சட்ட நீதி), 
43அ (வ்தாழிற்சா்லகளின நிர்வாகததில் 
வ்தாழிலாளர்களின பங்சகறபு) ஆகிய்வ 

ச்சர்்ககபபட்டன.  மறறும் சுறறுசசூழல் பாதுகாபபு 
மறறும் சமம்பாடு மறறும் காடுகள், வன விலங்குகளின 
பாதுகாபபு, நீதிமனறங்களின நீதி, அர்ச்மபபு மறறும் 

அ்மபபின ந்டவடி்க்ககள் மறறும் நிர்வாகம் ஆகிய்வ 
குறித்த உறுபபுகள் ச்சர்்ககபபட்டன. நாடடின ஏ்தாவது 

ஒரு பகுதியில் ்சட்ட ஒழுங்கு பிரச்ச்ன நிலவினால், 
அபபகுதி்ககு ஆயு்தபப்்ட்ய அனுபபி ்சட்டம் மறறும் 

ஒழுங்கி்ன நி்லநாட்டவும் அதிகாரமளி்ககிறது.  

43-வது திருத்தச்சட்டம் 1977
உச்ச நீதிமனறம் மறறும் உயர் நீதிமனறங்கள் 

நீதிதது்றயின மறுஆயவு மறறும் நீதிபசபரா்ை 
ஆகியவறறின மூலம் அதிகாரத்்த மீடவ்டடு்ககினறன
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44-வது திருத்தச்சட்டம் 1978

இது குடியரசுத்த்லவரு்ககு, மறுசீராயவிறகு 
அ்மச்சர்வயின ஆசலா்ச்ன்ய திருபபி அனுபபி 

்வ்கக அதிகாரமளி்ககிறது. எனினும், மறுசீராயவு 
ஆசலா்ச்ன குடியரசுத்த்லவர் கடடுபபட்டவர் ஆவார். 
ச்தசிய அவ்சரத்்த வபாறுத்தவ்ர 'ஆயு்த கிளர்சசி' எனற 

வ்சாறகளு்ககு பதிலாக 'உள்நாடடு அ்மதி்க கு்லவு' 
எனற வ்சாறகள் வகாண்டு வரபபட்டன. எழுதது 

வடிவிலான அ்மச்சர்வயின முடிவு அனறி வநரு்ககடி 
நி்ல்ய்க குடியரசுத்த்லவர் பிறபபி்கக்க கூ்டாது.  

அடிபப்்ட உரி்மகள் படடியலிலிருந்து வ்சாததுரி்ம 
நீ்ககபபடடு, அ்த்ன ்சட்டபபூர்வ உரி்மயாக மாறறியது.

45-வது திருத்தச்சட்டம் 1980

இது ம்ககள்வ மறறும் மாநிலச ்சட்டப சபர்வகளில் 
படடியல் வகுபபினர் மறறும் பழங்குடியினர், ஆங்கிசலா 
இந்தியர் ஆகிசயாரு்ககான இ்ட ஒது்ககீட்்ட சமலும் 10 

ஆண்டுகளு்ககு நீடடித்தது. பஞ்சாபில் குடியரசுத்த்லவர் 
ஆடசி்ய ஓராண்டிறகு சமல் நீடடி்கக வழிவ்க வ்சய்தது. 

இது சபானற நீடடிபபிறகு, எந்்தவவாரு சிறபபு 
நிபந்்த்னகள் இல்லாமல் இரு்ககலாம்.

46-வது திருத்தச்சட்டம் 1983 மாநிலங்களு்ககி்்டசயயான விறப்ன வரி

47-வது திருத்தச்சட்டம் 1984
அ்சாம், பீகார், ஹரியானா, ்தமிழநாடு, உததிரப பிரச்த்சம், 

சமறகு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களு்ககு நிலம் 
சீர்திருத்தங்கள் இயறறபபட்டன.

48-வது திருத்தச்சட்டம் 1984
பஞ்சாபில் வநரு்ககடிநி்ல இரண்டுகளு்ககு 

நீடடி்ககபபட்டது.

49-வது திருத்தச்சட்டம் 1984
திரிபுரா மாநிலததிலுள்ள ்தனனாடசி மாவட்ட ்ச்ப்ககு 

ஒரு அர்ச்மப்ப வழங்கியது.

50-வது திருத்தச்சட்டம் 1984

ஆயு்தபப்்ட அல்லது உளவுதது்ற அ்மபபுகளு்ககாக 
அ்ம்ககபபட்ட புலனாயவு அ்மபபுகள் மறறும் 
வ்தா்லத வ்தா்டர்பு அ்மபபுகள் ஆகியவறறில் 

பணியாறறும் நபர்களின அடிபப்்ட உரி்ம்ய்க 
கடடுபபடுத்த நா்டாளுமனறததிறகு அதிகாரமளித்தல்.

51-வது திருத்தச்சட்டம் 1984

சமகாலயா, அருைாச்சல பிரச்த்சம், நாகலாந்து மறறும் 
மிச்சாரம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 

பழங்குடியினவர்களு்ககான இ்டஒது்ககீட்்ட 
ம்ககள்வயிலும் அச்தசபால சமகாலயா மறறும் 

நாகாலாந்்்த ச்சர்ந்்தவர்களு்ககு ்சட்டமனற கூட்டததிலும் 
இ்டஒது்ககீடு ்தரபபட்டது.
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52-வது திருத்தச்சட்டம் 1985

இந்்த திருத்தச்சட்டமானது நனகு அறியபபட்ட “கடசி 
்தாவல் ்த்்ட ்சட்டம்” ஆகும். நா்டாளுமனற 
உறுபபினர்கள் மறறும் மாநிலச ்சட்டமனற 

உறுபபினர்கள் கடசி ்தாவல் காரைமாக ப்தவி 
இழபபார்கள். இது வ்தா்டர்பான புதிய விவரங்க்ளப 

பத்தாவது அட்டவ்ையில் ச்சர்்ககபபடடுள்ளது.

53-வது திருத்தச்சட்டம் 1986
மிச்சாரம் ்சம்பந்்தமாக சிறபபு ஏறபாடுகள் வ்சயது, 
கு்றந்்தபட்சம் 40 உறுபபினர்கள் வகாண்்ட ்சட்ட 

்ச்ப்ய உறுதிபபடுத்தபபட்டது.

54-வது திருத்தச்சட்டம் 1986

உச்ச நீதிமனறம் மறறும் உயர் நீதிமனற நீதிபதிகளின 
்சம்பளத்்த உயர்ததி, அ்த்ன ்சா்தாரை ்சட்டததின 

மூலம் நா்டாளுமனறசம எதிர்காலததில் மாறறி்கவகாள்ள 
உ்தவியது.

55-வது திருத்தச்சட்டம் 1986

அருைாச்சல பிரச்த்சத்்த வபாறுத்தவ்ரயில் சிறபபு 
ஏறபாடுகள் வ்சயயபபடடு கு்றந்்தபட்சம் 30 

உறுபபினர்கள் வகாண்்ட அ்தன ்சட்ட்ச்ப 
உறுதிபபடுத்தபபட்டது.

56-வது திருத்தச்சட்டம் 1987
கு்றந்்தது 30 உறுபபினர்க்ள வகாண்டு சகாவா 

்சட்டமனறததின வலி்ம்ய நிர்ையம் வ்சயயபபட்டது.

57-வது திருத்தச்சட்டம் 1987

அருைாச்சல பிரச்த்சம், சமகாலயா, மிச்சாரம் மறறும் 
நாகலாந்து ஆகிய மாநிலங்களின ்சட்டமனற 

கூட்டங்களில் பழங்குடியினவர்களு்ககான இ்ட ஒது்ககீடு 
வ்சயயபபட்டது.

58-வது திருத்தச்சட்டம் 1987

அர்ச்மபபின அதிகாரபபூர்வ உ்ர்ககு இந்தி 
வமாழியில் வழங்கபபட்டச்தாடு அர்ச்மபபின இந்திப 

பதிபபிறகு அச்த ்சட்டபூர்வமான புனி்தத்தன்ம்ய 
வழங்கியது.

59-வது திருத்தச்சட்டம் 1988
பஞ்சாபபில் ஏறபடும் உள்நாடடு பிரச்ச்னயின 
அடிபப்்டயில் ச்தசிய அவ்சரநி்ல பிரக்டனம் 

வ்சயயபபட்டது.

60-வது திருத்தச்சட்டம் 1988
வ்தாழில், வர்த்தகம், அ்ழபபுகள் மறறும் சவ்லகள் 

மீ்தான வரு்டாந்திர வரிகளின உச்சவரம்்ப ரூபாய 
250-ல் இருந்து ரூபாய 2500 ஆக உயர்த்தபபட்டது.

61-வது திருத்தச்சட்டம் 1989
ம்ககள்வ மறறும் மாநில ்சட்ட்ச்ப ச்தர்்தல்களு்ககு 

வா்ககளி்ககும் வயது வரம்்ப 21 வயதிலிருந்து 18 
ஆண்டுகளாக கு்ற்ககபபட்டது.
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62-வது திருத்தச்சட்டம் 1989

படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினர் இ்ட ஒது்ககீடு 
மறறும் ஆங்கிசலா-இந்தியர்களு்ககு பிரததிசயக 

பிரதிநிதிததுவம் சமலும் பதது ஆண்டுகள் கூடு்தலாக 
(அ்தாவது, 2000 வ்ர) ம்ககள்வ மறறும் மாநில ்சட்ட 

மனற்க கூட்டங்க்ள விரிவுபடுததியது.

63-வது திருத்தச்சட்டம் 1989

1988-ஆம் ஆண்டின 59-வது திருத்தச்சட்டததின மூலம் 
அறிமுகபபடுத்தபபட்ட மாறறங்க்ள பஞ்சாப 

வ்தா்டர்பான்்த நீ்ககியது.  சவறு வார்த்்தகளில் 
கூறுவ்தானால், பஞ்சா்ப அவ்சரகால விதிகளு்ககு 

உடபட்ட பிற மாநிலங்களு்டன ஒபபிட்டது.

64-வது திருத்தச்சட்டம் 1990
பஞ்சாபில் குடியரசுத்த்லவர் ஆடசி்ய வமாத்தம் 

மூனறாண்டு ஆறு மா்தம் வ்ர நீடடிபபு வ்சயய 
வழிவகுத்தது.

65-வது திருத்தச்சட்டம் 1990

படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினரு்ககான 
சிறபபு அலுவலரு்ககு பதிலாக பல உறுபபினர்கள் 

வகாண்்ட ச்தசிய ஆ்ையத்்த விரிவா்ககததிறகாக 
வழங்கபபட்டது.

66-வது திருத்தச்சட்டம் 1990
சமலும் பல்சவறு மாநிலங்களு்ககான 55 நில சீர்திருத்த 

்சட்டங்க்ள ஒனப்தாவது அட்டவ்ையில் 
ச்சர்்ககபபட்டது.

67-வது திருத்தச்சட்டம் 1990
பஞ்சாபில் குடியரசுத்த்லவர் ஆடசி்ய வமாத்தம் 

நானகாண்டு காலம் வ்ர நீடடிபபு வ்சயய வழிவகுத்தது.

68-வது திருத்தச்சட்டம் 1991
பஞ்சாபில் குடியரசுத்த்லவர் ஆடசி்ய வமாத்தம் 

ஐந்்தாண்டு காலம் வ்ர நீடடிபபு வ்சயய வழிவகுத்தது.

69-வது திருத்தச்சட்டம் 1991
தில்லி்ய ச்தசிய ்த்லநகரப பகுதியாக வடிவ்மத்த்தன 

மூலம் தில்லி ஒனறிய ஆளு்க்ககுடபட்ட பகுதி்ககு 
சிறபபி்டம் வழங்கபபட்டது.

70-வது திருத்தச்சட்டம் 1992

தில்லி ச்தசிய ்த்லநகரப பகுதியின ்சட்டமனற 
உறுபபினர்கள் மறறும் புதுசச்சரி ஒனறிய 

ஆளு்க்ககுடபட்ட பகுதி ஆகியவறறின உறுபபினர்க்ள 
குடியரசுத்த்லவர் ச்தர்்தலில் ச்தர்வாளர் குழுவில் 

ச்சர்்கக சவண்டும்.

71-வது திருத்தச்சட்டம் 1992

எட்டாவது அட்டவ்ையில் வகாங்கனி, மணிபபுரி 
மறறும் சநபாளி வமாழிகள் ச்சர்்ககபபட்டன.  இதில், 
திட்டமி்டபபட்ட வமாழிகளின வமாத்த எண்ணி்க்க 

18-ஆக அதிகரிததுள்ளது.

72-வது திருத்தச்சட்டம் 1992
திரிபுராவின ்சட்டமனறததில் பழங்குடியினரு்ககு இ்ட 

ஒது்ககீடு வழங்கபபட்டது
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73-வது திருத்தச்சட்டம் 1992

பஞ்சாயதது-ராஜ் நிறுவனங்களு்ககு அர்ச்மபபு 
்தகுதியும் மறறும் பாதுகாபபும் அங்கீகரி்ககபபட்டது.  

இ்தறகாக, 'பஞ்சாயததுகள்' எனற ்த்லபபில் ஒரு புதிய 
பகுதி-IX ஐ ச்சர்ததுள்ளது மறறும் 29 வபாருண்்மக்ள 

உள்ள்ட்ககிய ஒரு புதிய பதிசனாராம் அட்டவ்ை 
ச்சர்்ககபபடடுள்ளது.

74-வது திருத்தச்சட்டம் 1992

நகர்பபுற உள்ளாடசி அ்மபபுகளு்ககு அர்ச்மபபு 
்தகுதி மறறும் பாதுகாபபு வழங்கபபட்டது. இந்்த 

சநா்ககததிறகாக 'நகராடசிகள்' எனற ்த்லபபில் ஒரு 
புதிய திருத்தம் பாகம்-IX இ்ைதது, நகராடசியின 18 

வபாருண்்மக்ள பனனிரண்்டாவது அட்டவ்ையில் 
ச்சர்்ககபபடடுள்ளது.

75-வது திருத்தச்சட்டம் 1994

குத்த்க்ககாரர், உரி்மயாளர், உரி்மகள் 
சபானறவறறின மீ்தான கடடுபபாடு மறறும் 

ஒழுங்குபடுதது்தல் உள்ளிட்ட்வகளு்ககு தீர்வுகான 
வா்ட்க தீர்பபாயங்கள் ஏறபபடுத்தபபட்டன.

76-வது திருத்தச்சட்டம் 1994

1994-ஆம் ஆண்டின ்தமிழநாடு ஒது்ககீடடுச ்சட்டத்்த 
(கல்வி நிறுவனங்களில் 69 ்ச்தவீ்த இ்ட ஒது்ககீடு 

வழங்கபபட்டது மறறும் மாநில பணிகளில் ப்தவிகள் 
வழங்கபபட்டது) நீதிபதி மறுபரிசீல்னயிலிருந்து 
பாதுகா்ககும் ஒனப்தாவது அட்டவ்ையில் இது 

ச்சர்்ககபபட்டது. 1992இல் உச்ச நீதிமனறம், வமாத்த 
ஒது்ககீடு 50 ்ச்தவிகி்தததிறகு சமல் இரு்கக்ககூ்டாது எனறு 

தீர்பபளித்தது.

77-வது திருத்தச்சட்டம் 1995
படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினரு்ககு 

அர்சாங்க சவ்லகளில் ப்தவி உயர்வில் இ்ட ஒது்ககீடு 
வழங்கபபட்டது.

78-வது திருத்தச்சட்டம் 1995

ஒனப்தாவது அட்டவ்ையில் பல்சவறு மாநிலங்களின 
27 ்சட்டசசீர்திருத்தங்கள் அ்டங்கிய ்சட்டங்கள் உள்ளன.  

இதது்டன, இந்்த அட்டவ்ையின வமாத்த 
எண்ணி்க்கயானது 282 ஆக அதிகரித்தது, ஆனால் 

க்்டசி நு்ழவு 284 என்க கை்ககி்டபபட்டது.

79-வது திருத்தச்சட்டம் 1999

படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினரு்ககான இ்ட 
ஒது்ககீடு மறறும் ம்ககள்வயில் ஆங்கிசலா-

இந்தியர்களு்ககான பிரதசயக பிரதிநிதிததுவம் பதது 
ஆண்டுகளு்ககு சமலும் (அ்தாவது, 2010 வ்ர) 

விரிவா்ககு்தல்.

80-வது திருத்தச்சட்டம் 2000
மததிய அரசு்ககும் மாநிலததிறகும் இ்்டயில் 

வருவாய்ககு 'அதிகாரப பகிர்வு்ககான மாறறு திட்டம்' 
வழங்கபபடடுள்ளது
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81-வது திருத்தச்சட்டம் 2000

்தனித்தனி வகுபபுகளு்ககு ஒரு வரு்டததின நிரபபபப்டா்த 
ஒது்ககபபட்ட காலியி்டங்க்ள அடுத்த ஆண்டு அல்லது 

ஆண்டுகளில் நிரபபபப்ட பரிசீலி்கக மாநிலததிறகு 
அதிகாரமளித்தல்.

82-வது திருத்தச்சட்டம் 2000

எந்்தவவாரு ச்தர்விலும் ்தகுதி மதிபவபண்களில் 
்தளர்த்தல் அல்லது மதிபபீடடுத ்தரங்க்ள்க கு்றத்தல், 
ஒனறியம் மறறும் மாநிலங்களின வபாதுச பணிகளு்ககு 

ஊ்ககமளி்ககும் விஷயங்களில் இ்ட ஒது்ககீடடிறகான 
படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினர்களு்ககு 
ஆ்தரவாக எந்்தவவாரு ஏறபாட்்டயும் வ்சயவ்தறகு 

வழங்கபபட்டது.

83-வது திருத்தச்சட்டம் 2000
அருைாச்சல பிரச்த்சததில் உள்ள படடியல் 

இனத்தவரு்ககு பஞ்சாயததுகளில் இ்ட ஒது்ககீடு இல்்ல.

84-வது திருத்தச்சட்டம் 2001

ம்ககள் வ்தா்க கு்றபபு ந்டவடி்க்கக்ள 
ஊ்ககுவி்ககும் அச்த குறி்கசகாள்கசளாடு மறவறாரு 25 

ஆண்டுகளு்ககு (அ்தாவது, 2026 வ்ர) ம்ககள்வ மறறும் 
மாநில ்சட்டமனறங்களில் இ்டங்க்ள 

சீர்படுததுவ்தறகான ்த்்ட நீடடி்ககபபட்டது.

85-வது திருத்தச்சட்டம் 2001
1995-ஆம் ஆண்டு மு்தல் அரசு ஊழியர்களாக இரு்ககும் 

பிறபடுத்தபபட்ட வகுபபி்ன ்சார்ந்்தவர்களு்ககு இ்ட 
ஒது்ககீடடின கீழ அளி்ககபபடும் ப்தவி உயர்வு. 

86-வது திருத்தச்சட்டம் 2002

ஆரம்ப்க கல்வி்ய ஒரு அடிபப்்ட உரி்மயா்ககியது.  
இதில் புதி்தாக ச்சர்்ககபபடடுள்ள உறுபபு 21-அ படி, 

மாநிலமானது 6 மு்தல் 14 வயது வ்ரயிலான அ்னதது 
குழந்்்தகளு்ககு இலவ்ச மறறும் கட்டாய்க கல்வி 

அளிபப்்த உறுதிபபடுததுகிறது.  உறுபபு 51-அ கீழ 
அடிபப்்ட க்்ட்மக்ள ச்சர்ததுள்ளது 

அ்வயாவ்தனில், இந்திய குடிமகனகளாகிய ஒவவவாரு 
வபறசறார்கள் மறறும் பாதுகாவலர்கள் ்தங்களது 

(6 மு்தல் 14 வயது வ்ரயிலுள்ள) குழந்்்தகளு்ககு கல்வி 
கறகும் வாயபபி்ன கட்டாயம் ஏறபடுததி்க வகாடு்கக 

சவண்டும்.

87-வது திருத்தச்சட்டம் 2003

மாநிலங்களில் உள்ள வ்தாகுதிக்ள 2001-ஆம் ஆண்டின 
ம்ககள்வ்தா்க கை்கவகடுபபினபடி ்சரிபார்ப்தறகும், 

பகுபபாயவு வ்சயவ்தறகும் ஏறபடுத்தபபட்ட்தாகும். 
முனனர் 84-வது திருத்தச்சட்டததின மூலம் 1991-ஆம் 
ஆண்டில் வபறபபட்ட ம்ககள்வ்தா்க கை்கவகடுபபு 

அல்ல.

88-வது திருத்தச்சட்டம் 2003

(உறுபபு 268-அ) - ச்ச்வகளு்ககு ச்ச்வ வரி விதி்ககிறது.  
இருபபினும், இ்தன வருமானம் ச்சகரி்ககபபடடு, மததிய 

மறறும் மாநிலங்கள் ஆகியவறறால் 
பகிர்ந்துவகாள்ளபபடுகிறது.
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89-வது திருத்தச்சட்டம் 2003

்தாழத்தபபட்ட மறறும் பழங்குடியினரு்ககான ச்தசிய 
ஆ்ையம் இரண்்டாக பிரி்ககபபட்டது அ்வகள் 

்தாழத்தபபட்டவரு்ககான ச்தசிய ஆ்ையம் (உறுபபு 338) 
மறறும் பழங்குடியினரு்ககான ச்தசிய ஆ்ையம் 

(உறுபபு 338-அ).  இந்்த ஆ்ையததிறகான ஒரு ்த்லவர், 
து்ைத ்த்லவர் மறறும் மூனறு உறுபபினர்க்ள 

குடியரசுத்த்லவர் நியமிபபார்.

90-வது திருத்தச்சட்டம் 2003

சபாச்டாலாந்து ஆளு்க்ககுடபட்ட மாவட்டததிலிருந்து 
(உறுபபு 332 (6)) அ்சாம் ்சட்டமனறததில் உள்ள 
பழங்குடியினர் மறறும் பழங்குடியினர் அல்லா்த 

பிரதிநிதிததுவத்்த பராமரிபப்தறகு வழங்கபபட்டது.

91-வது திருத்தச்சட்டம் 2003

அ்மச்சர்கள் அ்மச்சர்வயில் வமாத்த 
அ்மச்சர்களின எண்ணி்க்க (பிர்தமர் உடப்ட), 
ம்ககள்வயின வமாத்த வலி்மயின 15% ஐ வி்ட 

அதிகமாக இரு்கக்ககூ்டாது (உறுபபு 75 (1அ)). ஒரு 
மாநிலததின அ்மச்சர்வயின அ்மச்சர்களின வமாத்த 

எண்ணி்க்க (மு்தல்மச்சர் உடப்ட), மாநிலததின 
்சட்டமனறததின வமாத்த வலி்மயின 15% ்ககும் 

அதிகமாக இரு்கக்ககூ்டாது.  எனினும், ஒரு மாநிலததின 
அ்மச்சர்களின எண்ணி்க்க (மு்தல்மச்சர் உடப்ட),  

12 ்ககும் கு்றவாக இரு்கக்க கூ்டாது (உறுபபு 164 (1அ)).

92-வது திருத்தச்சட்டம் 2003

எட்டாவது அட்டவ்ையில் நானகு வமாழிகள் 
ச்சர்்ககபபடடுள்ளன. அவர்கள் சபாச்டா, ச்டா்கரி 

(ச்டாங்்கரி), ்மதிலி (்மததிலி) மறறும் ்சந்்தாலி. இ்தன 
மூலம் அர்ச்மபபில் அங்கீகரி்ககபபட்ட வமாழிகளின 

எண்ணி்க்க 22 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

93-வது திருத்தச்சட்டம் 2005

்தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி 
நிறுவனங்களில் ்சமூக மறறும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய 

வகுபபினர்  அல்லது படடியல் இனத்தவர் அல்லது 
பழங்குடியினர்களு்ககு சிறபபு ஏறபாடுகள் வ்சயய 

அதிகாரம் அளிததுள்ளது.  இனாம்்தார் வழ்ககில் உச்ச 
நீதிமனற தீர்ப்ப (2005) ரதது வ்சயவ்தறகு இந்்த திருத்தச 

்சட்டம் இயறறபபட்டது.  அதில் சிறுபான்மயினர் 
மறறும் சிறுபான்மயினர் அல்லா்த, உ்தவிவபறா்த 

்தனியார் கல்லூரிகள், வ்தாழில்்சார் கல்லூரிகள் 
சபானறவறறிறகு இது வபாருந்்தாது எனறு உச்ச 

நீதிமனறம் தீர்பபளித்தது.
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94-வது திருத்தச்சட்டம் 2006

பழங்குடி நலதது்ற அ்மச்சர் சவண்டுசகாளு்ககிைங்க 
பீகா்ர விடுவிதது அ்த்ன ஜார்கண்ட மறறும் 

்சடடீஸகராக  விரிவுபடுததியது.  இது இபவபாழுது, 
புதி்தாக உருவா்ககபபடடுள்ள மாநிலங்களான மததியப 

பிரச்த்சம் மறறும் ஒரி்சா ஆகியவறறிறகு வபாருந்தும்.

95-வது திருத்தச்சட்டம் 2009

படடியல் இனத்தவர் மறறும் பழங்குடியினரு்ககு இ்ட 
ஒது்ககீடு விரிவா்ககபபட்டது மறறும் ஆங்கிசலா-

இந்தியர்களு்ககு ம்ககள்வயில் பிரதசயக 
பிரதிநிதிததுவம் அளிபபது மறறும் மாநில ்சட்டமனற 

கூட்டங்க்ள சமலும் பதது ஆண்டுகள் வ்ர 
விரிவுபடுததுவது அ்தாவது 2020ஆம் ஆண்டு வ்ர 

(உறுபபு 334)

96-வது திருத்தச்சட்டம் 2011

'ஒடியா' -்வ ஒரியா என மாறறி ஒரியா வமாழி்ய 
எட்டாவது அட்டவ்ையில் ஒடியா எனறு 

உச்சரி்ககபபட்டது.

97-வது திருத்தச்சட்டம் 2011

ஒரு அர்ச்மபபு அந்்தஸது மறறும் கூடடுறவு 
்சங்கங்களு்ககு பாதுகாபபும் அளி்ககினறது.  உறுபபு 

19-ன கீழ கூடடுறவு ்சங்கங்க்ள உருவா்ககுவ்தறகான 
ஒரு அடிபப்்ட உரி்ம்ய அளி்ககிறது.  இது உறுபபு 

43-பி-ன வாயிலாக கூடடுறவு ்சங்கங்களின 
சமம்பாடடிறகாக புதிய மாநில்க வகாள்்கயின 
வழிகாடடு சகாடபாடுக்ள ச்சர்ததுள்ளது. இது 

'கூடடுறவு ்சங்கம்' (உறுபபு 243-ZH to 243-ZT) எனற 
்த்லபபின அர்ச்மபபில் புதிய பகுதி IX-பி ஐ 

ச்சர்ததுள்ளது.

98-வது திருத்தச்சட்டம் 2013

்ஹ்தராபாத-கர்நா்டகா மண்்டலத்்த 
சமம்படுததுவ்தறகு கர்நா்டக ஆளுநரு்ககு ்தரபபடும் 

அதிகாரம்.

99-வது திருத்தச்சட்டம் 2014
இது ச்தசிய நீதி ஆ்ையத்்த நிறுவுவ்தறகாக 

வழங்கபபட்டது.

100-வது திருத்தச்சட்டம் 2014
இந்்த திருத்தச்சட்டமானது இந்தியாவிறகும் 

வங்காளச்த்சததிறகும் இ்்டயில் நில எல்்ல ஒபபந்்தம் 
(LBA) ஆகும்.

101-வது திருத்தச்சட்டம் 2016 வபாருள்கள் மறறும் ச்ச்வ வரி

102-வது திருத்தச்சட்டம் 2018
பின்தங்கிய வகுபபுகளின ச்தசிய ஆ்ையததிறகு 

அர்ச்மபபு ்தகுதி.

103-வது திருத்தச்சட்டம் 2019
வபாது வகுபபினரு்ககு வபாருளா்தார ரீதியில் 
பலவீனமான பிரிவினரு்ககு 10% இ்ட ஒது்ககீடு.
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ச�ொற்களஞ்சியம்

Acquired Territories – வொங்கிய பிரதே�ங்்கள்
Administrative Reforms Commission – நிரவொ்க சீரதிருதே ஆணையம்
Administrative Reforms – நிரவொ்க சீரதிருதேங்்கள்
All India Services – அகில இந்தியப் பணி்கள்
Amnesty International – �ரவதே� சபொது மன்னிப்பு �ணப
Arthasastra – அரதே�ொஸ்திரம்
Aryans – ஆரியர்கள்
Asian Development Bank – ஆசிய வளரச்சி வங்கி
Asian Investment Infrastructure Bank – ஆசிய முேலீடு மறறும் ்கட்டணமப்பு வங்கி
Ballot – வொக்குச் சீடடு
Barbarism – நொ்கரீ்கமற்ற நிணல
Bicameralism – ஈரணவ �ட்டமன்்றமுண்ற
Bicameral Legislature – ஈரணவச் �ட்டமன்்றம்
Boycott – பு்றக்்கணிப்பு
Budget – வரவு ச�லவுத திட்டம்
Bureaucracy - அதி்கொரததுவம்/ஆடசிபணியர
Business Advisory Committee – சேொழில் ஆதலொ�ணை குழு
Cabinet – அணமச்�ரணவ
Capitalism - முேலொளிததுவம்
Citizen – குடிம்கன்
Co-operative Federalism – கூடடு்றவுக் கூட்டொடசி
Collective responsibility – கூடடுப் சபொறுப்பு
Collegiate executive – கூடடு ச�யலொடசி
Colonial Regime – ்கொலனிததுவ ஆடசி
Committee of Privileges – உரிணம்கள் குழு
Committee on Delegated Legislation – ஒப்பண்டப்புச் �ட்டமியற்றலுக்்கொை குழு
Committee on Estimates – மதிப்பீடடுக் குழு
Committee on Public Accounts – சபொதுக் ்கைக்குக் குழு
Committee on Public Undertakings – சபொதுத துண்ற நிறுவைங்்களுக்்கொை குழு
Committee on Rules – விதிமு்றண்களுக்்கொை குழு
Committee stage – குழு நிலண
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Communalism – வகுப்புவொேம்
Communal Violence – வகுப்புவொே வன்முண்ற
Communism – சபொதுவுண்டணம
Commutation – ேண்டணைணயக் குண்றதேல்
Concert of Europe – ஐதரொப்பிய ஒப்பந்ேக் கூட்டணமப்பு
Concurrent List – சபொதுப்படடியல்
Consolidated Fund of India – இந்தியொவின் நிரந்ேர சேொகுப்பு நிதி
Constitutional court – அர�ணமப்பு நீதிமன்்றம்
Constitutional Democracy – அர�ணமப்பிலொை மக்்களொடசி
Constitution – அர�ணமப்பு
Conventions – மரபு்கள்
Council of States – மொநிலங்்களவண
Criminal Law – குற்றவியல் �ட்டம்
Cultural diversity – பணபொடடு பன்மு்கதேன்ணம
Decentralization – அதி்கொரப்பரவல்
Defacto – நண்டமுண்ற அதி்கொரம் சபற்ற
Deforestation – ்கொடு அழிதேல்
Democratic Federalism – மக்்களொடசி கூட்டொடசி
Democratic Socialism – மக்்களொடசி �மேரமம்
Democratic socialism – மக்்களொடசியிலொை �மேரமம்
Democratic state – மக்்களொடசி அரசு
Democratic – மக்்களொடசியிலொை
Dharma – ேரமம்
Digital India – மின்ைனு இந்தியொ
Diplomacy – தூேொணணம
Distinctive Feature – ேனிததுவமமொை அம்�ம்
Distribution of Powers – அதி்கொரப் பங்கீடு
Division of powers – அதி்கொரப் பகிரவு
Double ballot electoral system – இரு வொக்குச்சீடடு வொக்்கொளர முண்றணம
Dual citizenship – இரடண்டக் குடியுரிணம
Dual Citizenship – இரடண்டக் குடியுரிணம
Dyarchy – இரடண்டயொடசி
Economic Disparity – சபொருளொேொர ஏற்றதேொழ்வு
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Economic Reforms – பசொருளொேொர சீரதிருதேங்்கள்
Election Commission – தேரேல் ஆணையம்
Electoral College – வொக்்கொளர சேொகுதி முண்றணம
Electorat – வொக்்கொளர முண்றணம
Electors – வொக்்கொளர்கள்
Embassies Abroad – சவளிநொடு்களில் தூேர்கங்்கள்
Embodiment – வடிவமொகும்
Emergency – சநருக்்கடிநிணல
Environmental degradation – சுறறுச்சூழல் சீரத்கடு
Environmentalism – சுறறுச்சூழலியம்
Equality – �மததுவம்
European Colonization – ஜதரொப்பிய ்கொலனியொக்்கம்
Evolved Constitution – பரிைொம வளரச்சியிலொை அர�ணமப்பு
Executive – ஆடசிததுண்ற/ச�யலொடசி
External Aggression – சவளிப்பு்ற ஆக்கிரமிப்பு
Extremism – தீவிரவொேம்
Fascist – பொசி�வொதி
Federalism – கூட்டொடசி
Feudal rule – நிலப்பிரபுததுவ ஆடசி
Finance Commission – நிதி ஆணையம்
Flexible Constitution – சநகிழும்அர�ணமப்பு
Foreign exchange – அந்நிய ச�லொவணி
Fraternity – �த்கொேரததுவம்
Gazette of India – இந்திய அரசுப் பதிவிேழ்
General Assembly – பசொதுச் �ணப
Globalization - உல்கமயமொக்்கல்
Glorious Revolution – ம்கதேொை புரடசி
Good and Services Tax (GST) – �ரக்கு மறறும் த�ணவ வரி
Grants-in-Aid – நிதி நல்ண்க்கள்/நிதியுேவி
Gun Salute – குணடு முழங்கி மரியொணே
Homogeneity – ஓரிைதேன்ணம
House of the people – மக்்களணவ
Human Rights Watch – மனிே உரிணம்கள் ்கண்கொணிப்ப்கம்
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Impartial Civil Services – பொரபட�மற்ற சபொது த�ணவ
Impeachment – ்கண்டை தீரமொைம்
Imperialism – ஏ்கொதிபததியம்
Indian Administrative Service (IAS) – இந்திய குடிணமப் பணி
Indigenous People and their Rights – பூரவ குடிமக்்களின் உரிணம்கள்
Industrialization – சேொழில்மயமொேல்
Industrial pollution – சேொழிற�ொணல மொசுபொடு
Integrity – தநரணம
Intellectual property – அறிவு�ொர ச�ொதது
Intensive Area Development 
Programme (IADP)

– தீவிர வட்டொர வளரச்சித திட்டம்

Inter-State Council – மொநிலங்்களுக்கு இண்டதயயொை குழு
Interim Constitution – இண்டக்்கொல அர�ணமப்பு
International Court of Justice – பன்ைொடடு நீதிமன்்றம்
International Labour Organization – பன்ைொடடுத சேொழிலொளர அணமப்பு
International Monetary Fund – �ரவதே� நொைய நிதியம்
International Monetary Fund – பன்ைொடடு நிதி முணையம்
International Non-Governmental 
Organizations 

– பன்ைொடடு அரசு �ொரொ அணமப்புக்்கள்

International organizations – பன்ைொடடு அணமப்புக்்கள்
International Peace Conference – பன்ைொடடு அணமதி மொநொடு
International solar Alliance – பன்ைொடடு சூரிய மின் உறபததி கூட்டணி
International Telecommunication Union – பன்ைொடடு சேொணலதசேொ்டரபு அணமப்பு
Judiciary – நீதிததுண்ற
Jurisdiction – அதி்கொரவரம்பு
Justifiable Concerns – நியொயமொை ்கவணல்கள்
Large scale industries – சபரிய அளவிலொை நிறுவைங்்கள்
Lawful Intervention – �ட்டரீதியொை ேணலயீடு
League of Nations – பன்ைொடடு �ங்்கம்
Legislature – �ட்டமன்்றம்
Legitimacy – �ட்டபூரவமொை ேன்ணம
Liberalism – ேொரொளவொேம்
Liberty – சுேந்திரம்
Manusmriti – மனுநீதி
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Materialism – சபொருள் முேல்வொேம்
Medieval State – இண்டக்்கொல அரசு
Mixed Economy – ்கலப்புப் சபொருளொேொரம்
Mixed economy – ்கலப்புப் சபொருளொேொரம்
Monarchic Lineage – முடியொடசி மரபு
Money Bill – நிதி முன்வணரவு
Monopolistic - முறறுரிணம/ ஏ்கதபொ்கம்
Morality – நீதிசநறிமுண்றணம
Munich Conference – மூனிச் மொநொடு
National Dairy Development Board 
(NDDB)

– தேசிய பொல் சபொருட்கள் தமம்பொடடு வொரியம்

National Development Council – தேசிய வளரசிக்குழு
National Emergency – தேசிய சநருக்்கடிநிணல
National Milk Grid – தேசிய பொல் ்கடடுப்பொடடு வணலயணமப்பு
Nation – தே�ம்
Natural Rights – இயறண்க உரிணம்கள்
Nepotism – ேகுதியொலன்றி (தவணடியவருக்கு ஆேரவு)
NITI Aayog – நிதி ஆதயொக்
Non-Monetary Incentives – பைம் அல்லொே ஊக்்கங்்கள்
Non-Money Bill – நிதி �ொரொ �ட்ட முன்வணரவு
Non- profit non- Government 
organization

– ஆேொயமில்லொ அரசு �ொரொ அணமப்புக்்கள்

Non-tax Revenue – வரி �ொரொ வருவொய்
Non-Violence – வன்முண்றயின்மண
Oath – உறுதிசமொழி
Official Parlance – அதி்கொரப்பூரவ தபச்சு
Operation flood – சவள்ள ந்டவடிக்ண்க
Ordinances – அவ�ரச்�ட்டம்
orthodox – பழணமப்பறறு
Ozone layer – ஓத�ொன் ப்டலம்
Parliamentary Constituencies – நொ்டொளுமன்்றத சேொகுதி்கள்
Passive Resistance – �ொதவீ்க எதிரப்பு/ச�யலற்ற எதிரப்பு
Patriotism – தே�ப்பறறு
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Patronage - ஆேரவு
Permanent Court of Arbitration – நிரந்ேர நடுவர தீரப்பொயம்
Permanent House – நிரந்ேர அணவ
Pluralistic Nation – பன்மு்க நொடு
Police State – ்கொவல் அரசு
Political Autonomy – அரசியல் சுயொடசி
Political Extremism – அரசியல் தீவிரவொேம்
Political Fragments – அரசியல் துணடு்கள்
Polygamy – பலேொரமைம்
Polytheism – பல சேய்வக்ச்கொள்ண்க
Portfolios – துண்ற்கள்
Poverty Alleviation – வறுமண ஒழிப்பு
Prerogative – ேனிச்சி்றப்புரிணம
Presidential executive – குடியரசுதேணலவரின் ச�யலொடசி
President – குடியரசுதேலணவர
Primary sector – முேல்நிணல துண்ற
Princely State – சுதே� அரசு
Private Member Bill – ேனி நபர மத�ொேொ
Proclamation of Emergency – சநருக்்கடிநிணலப் பிர்க்டைம்
Proletariat – பொட்டொளி்கள்
Propaganda – பரப்புணர
Proportional representation system – விகிேொச்�ொர பிரதிநிதிததுவ முண்ற
Proportional representation – விகிேொச்�ொர பிரதிநிதிததுவம்
Provincial autonomy – மொ்கொை சுயொடசி
Quasi sovereignty – ஓரளவிலொை இண்றயொணணம
Quota – இ்ட ஒதுக்கீடு
Radical Humanism – தீவிர மனிேதநயம்
Rationalism – பகுதேறிவு வொேம்
Renaissance – மறுமலரச்சி
Renewable energy – புதுபிக்்கதேக்்க ஆற்றல்
Republic – குடியரசு
Revenue Affairs – வருவொய் விவ்கொரங்்கள்
Rigid constitution – சநகிழொ அர�ணமப்பு
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Rule of law – �ட்டததின் ஆடசி
Salute States – குணடு முழங்கும் மரியொணே
Scheduled and Tribal Areas – படடியல் இைம் மறறும் பழங்குடியிைப் 

பகுதி்கள்
Scientific Humanism – அறிவியல் �ொர மனிேதநயம்
Secondary sector – இரண்டொம் நிணலத துண்ற
Secularism – மேச்�ொரபின்மண
Secular – மேச்�ொரபற்ற
Select Committee – தேரவுக் குழு
Self determination – சுய நிரையம்
Small scale industries – சிறிய அளவிலொை நிறுவைங்்கள்
Socialist – �மேரமவொதி
Socialization – �மூ்கமொக்்கல்
Social Justice – �மூ்க நீதி
Social Revolution – �மூ்கப் புரடசி
Social Transformation – �மூ்க மொற்றம்
Sovereignty – இண்றயொணணம
Sovereign – இண்றயொணணமயுள்ள
Speaker – அணவதேணலவர/ �பொநொய்கர
Standing Committee – நிணலக்குழு
Statesman – ரொஜேந்திரி
State – அரசு
Statutes – விதி்கள்/�ட்ட விதி்கள்
Statutory Bodies – �ட்டப்படியொை அணமப்பு்கள்
Sustainable Development Goals – நீடிதே தமம்பொடடு இலக்கு்கள்
Sustainable development – நீடிதே தமம்பொடு
Swaraj – சுயரொஜயம்
Swatch Bharat Abhiyan – தூய்ணம இந்தியொ திட்டம்
Tax Revenue – வரி வருவொய்
Tertiary sector – ்கண்ட நிணலத துண்ற
The Chief Electoral Officer – ேணலணம தேரேல் அதி்கொரி
Trusteeship Council – சபொறுப்பொணணம குழு
Trusteeship – சபொறுப்பொணணம
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Tyranny – ச்கொடுங்த்கொலொடசி
Unethical - சநறிமுண்றயற்ற
Unified State – ஒன்றுபட்ட அரசு
Union Public Service Commission – ஒன்றிய அரசுப் பணியொளர 

தேரவொணையம்
Union territories – ஒன்றியப் ஆளுண்கக்குப்பட்ட பகுதி்கள்
Union Territories – ஒன்றியப் பிரதே�ங்்கள்
Unitary – ஒறண்றயொடசி
United Nations – ஐக்கிய நொடு்கள்
Universal adult franchise – வயது வந்தேொர வொக்குரிணம
Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR)

– அணைததுல்க மனிே உரிணம்கள் பிர்க்டைம்

Universalism – �ரவதே�ததுவம்
Universal Postal Union – �ரவதே� ேபொல் அணமப்பு
Unlawful - �ட்டவிதரொே
Untouchability – தீண்டொணம
Varna – வரைம்
Vernacular Languages – வட்டொர சமொழி
Veto – ரதது அதி்கொரம்
Voluntary Associations – ேன்ைொரவ அணமப்புக்்கள்
Water disputes Tribunal – நதி நீர பிரச்�ணை தீரப்பொயம்
Welfare State – மக்்கள் நல அரசு
World Bank – உல்க வங்கி
Zonal Councils – மண்டலக் குழுக்்கள்
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அரசியல் அறிவியல் - 12ஆம் வகுப்பு
நூலாசிரியர்களின் பட்டியல்

பாட நூல் வல்லுநர

பபராசிரியர ராமு மணிவண்ணன், (HOD), 
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகம் துறை, 
பெனறனை �ல்கறைககழகம், பெனறனை.
பமலாயவாளர
பபராசிரியர. A. ்கரு்ணானந்தம், (HOD) (ஓய்வு), 
்ரைொறு துறை, விவ்கொனைந்ொ கல்லூரி, பெனறனை.
நூலாசிரியர்கள்

Dr. P. ்கன்கராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர
Dr. ஹரிஹரன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. S. ஜமீலா, இறைப வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர கல்லூரி, பெனறனை.

Dr. S. சு்தா, இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. R. ஸ்ரீ்தர, இறைப வ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, ்ொம்�ரம், பெனறனை.
Dr. பபரனாரட் “டி” சாமி, Senior Fellow (LISSTAR),
ைவயொைொ கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. S. பாரத்திபன், உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகம் துறை, பெனறனை �ல்கறைககழகம், பெனறனை.
R.சிவகுமார, உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை,
மொநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
R.வித்யா, உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
P. ராமபஜயம், உ்விபவ�ரொசிரியர,
ெமூக விைககல் மற்றும் வெரகறகக பகொளறக ஆய்வுறமயம்,
�ொரதி்ொென �ல்கறைககழகம், திருச்சி..
J. திவியன், உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Dr. S. பாலமுரு்கன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.

Dr. K. ப்காட்்டராஜன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.

Dr. ஹான்ஸ் ப்பரளடி, உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Dr. மீரா ராஜிவ்குமார, உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகத்துறை MCC, பெனறனை.

Dr.R.ஆஸிக்J. பபாபனாபர, உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.

Mr. ஆ்தரஷ் விஜய, உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
்க்ல மற்றும் வடிவ்மப்பு குழு
வ்ரபடம்
பவல்முரு்கன்
பிரபமாத், அரசு கறை கல்லூரி, பெனறனை
வடிவ்மப்பு
V2 இபனாபவஷன்ஸ், பசன்்ன

In House QC
ராபஜஷ் ்தங்கப்பன், பஜரால்டு வில்சன், அடிசன் ராஜ் 
பயாப்கஷ். B. ,ப்காபிநாத் ரகுபதி
இபயசு ரத்தினம் மரிய லாசர, பிரசாநத். C, படனியல்.A

அட்்டபடம்
்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருஙகி்்ணப்பாளர
ரபமஷ் முனிசாமி

்கருத்து்ரஞர

V. தீபனாவிஸ்வபனஷ்வரி, இநதிய ஆட்சி �ணி,
�ல்ைொ்ரம், பெனறனை
M. அப்ப்ணசாமி, எழுத்்ொளர
பவ. பவங்கட்ராமன், Ph.D.
்தமிழ் பமாழிபபயரப்பாளர்கள்
Dr. P. ்கன்கராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர
K. திராவிடமணி, உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர
Dr. S. பாலமுரு்கன், உ்விபவ�ரொசிரியர,
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர .
M. அப்ப்ணசாமி, எழுத்்ொளர
M. மலரவன், ஆரொய்ச்சியொளர,
MCC, பெனறனை.
Dr. S. பாலமுரு்கன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.
Dr. K. ப்காட்்டராஜன், இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, ப�ரியொர அரசு கறைககல்லூரி, கடலூர.
Dr. K. பசநதில்குமார, இறைபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்ொகத்துறை, 
அணைொமறைப �ல்கறைககழகம், சி்ம்�ரம்.
Dr. K. முரு்கனாந்தம், உ்விபவ�ரொசிரியர, 
அரசியல் அறிவியல் துறை, அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர
Dr. J. ஆரியப்டக்்கடந்தபநடுஞபசழியன், உ்விபவ�ரொசிரியர, 
ப�ொது நிர்ொகத்துறை, அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர
பசயல்பாடு வடிவ்மப்பு

Dr. P. அரு்ணாசலம், இயககுநர, 
�ழனியப�ொ பமட்ரிககுவைஷன வமல்நிறைப �ளளி, அவினைொசி, திருபபூர.
ICT ஒருஙகி்்ணப்பாளர
K. சங்கர, �ட்ட்ொரி ஆசிரியர, 
அரசு வமல்நிறைப �ளளி, கறனையொம்�டி, வ்லூர
R. பவங்கபடசன், இறடநிறை ஆசிரியர, 
ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநிறைப �ளளி, வ்ல்லியனைல், ்நவ்னி பிளொக, கரூர.
A. அஜய, இறடநிறைஆசிரியர, 
ஊரொட்சி ஒனறிய து்ககப�ளளி, நநதிமஙகளம், குமரொட்சி ஒனறியம், கடலூர.
பவ்லவாயப்பு வழிக்்காட்டி
Dr. P. ்கன்கராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை, அரசு கறைககல்லூரி, வகொயம்புத்தூர
ஒருஙகி்்ணப்பாளர
R. மலரப்காடி, உ்விப வ�ரொசிரியர,
SCERT, பெனறனை.
பாட நூல் ப்தாகுத்்தல்
இரா.திருநாவுக்்கரசு, முதுகறை ஆசிரியர,
அ.ஆ.வம. நி. �ளளி,கொவ்ரிப�ட்டிைம், கிருஷைகிரி 
பஜ.சக்திபவல், முதுகறை ஆசிரியர,
அ.ஆ.வம. நி. �ளளி, �ொபபிபரட்டிப�ட்டி, ்ருமபுரி.
வி்ரவுக் குறியீடு பமலாண்ம குழு
இரா. பஜ்கன் நா்தன், இ.நி.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.�ளளி, கவைெபுரம்,
வ�ொளூர, திரு்ணைொமறை.
ம. முருப்கசன், �ட்ட்ொரி ஆசிரியர,
ஊ.ஒ.ந.நி.�ளளி, ப�த்்வ்ைொனவகொட்டகம், 
முத்துபவ�ட்றட, திரு்ொரூர.
வ. பத்மாவதி, �ட்ட்ொரி ஆசிரியர,
அரசு உயரநிறை �ளளி, ப்ற்றியூர, அரியலூர. 
சூ.ஆல்பரட் வளவன் பாபு, �ட்ட்ொரிஆசிரியர
அரசினைர உயரநிறைப �ளளி, ப�ருமொள வகொவில்,
�ரமககுடி,  இரொமநொ்புரம்.
இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகணட் வமபலித்வ்ொ ்ொளில் அச்சிடப�ட்டுளளது. 
ஆபபெட் முறையில் அச்சிட்வடொர:
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