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மடாநில ்கல்லூரி, ரென்ளை
அெசு ்களல ்கல்லூரி, ்்கடாயம்புத்தூர
திருவள்ளுவர அெசு ்களல ்கல்லூரி, இெடாசிபுெம்,
்லடா்கநடா்த நடாெடாயணெடாமி அெசு ்களல ்கல்லூரி, ரபடான்்ைரி,
திருவள்ளுவர மடாவட்ம்.
அெசு ்களல ்கல்லூரி, திருரவறும்பூர, திருச்சி
அெசு ்களல ்கல்லூரி, ்ெலம்-07
இெடா்ேஸவரி ்வ்தடாெலம் அெசு ்களல ்கல்லூரி, ரெங்கல்படடு
ரென்ளை கிறிஸதுவ ்கல்லூரி, ்தடாம்பெம், ரென்ளை.
பசும்ரபடான் முத்துெடாமலிங்க ்்தவர ்கல்லூரி, உசிலம்படடி, மதுளெ
ரபரியடார அெசு ்களல ்கல்லூரி, ்க்லூர-1
பசும்ரபடான் முத்துெடாமலிங்க ்்தவர நிளைவு ்கல்லூரி, ்கமுதி, இெடாமநடா்தபுெம்
மடாவட்ம்.
SIET ம்களிர ்கல்லூரி, ்்தைடாம்்படள், ரென்ளை.
அணணடா ஆ்தரஸ ம்களிர ்கல்லூரி, ரென்ளை.

A. 1) அரசு மற்றும் அரசு உதவி பபறும் கல்லூரிகள்






இைங்களல (B.A)
முது்களல (M.A)
இைமுளைவர(M.Phil)
முளைவர (Ph.D)
நமது மடாநிலத்தில் பல்்வறு அெசு ்கல்லூரி்கள், அெசு உ்தவி ரபறும் ்கல்லூரி்கள் மற்றும்
பல்்களலக ்கழ்கங்களில் அெசியல் அறிவியல் படா்ம் ்கற்பிக்கப்படுகிறது.

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிந்தவு்ன் கீழ்கண் படிப்பு்களை மடாணவர்கள்
படிக்கலடாம்.

A. அரசியல் அறிவியல் பாடத்தில் உயரகல்வி மற்றும் வேறை ோய்ப்புகள்

1. ர்ல்லி பல்்களலக ்கழ்கம்
2. படாணடிச்்ெரி பல்்களலக ்கழ்கம்
3. ளை்தெடாபடாத் பல்்களலக ்கழ்கம்
4. இநதிெடா ்கடாநதி திறந்தநிளல பல்்களலக ்கழ்கம், புதுர்ல்லி
5. ்கடாநதி கிெடாம கிெடாமிய நி்கரநிளல பல்்களலக ்கழ்கம்,
திணடுக்கல்
6. ேவைரலடால் ்நரு பல்்களலக ்கழ்கம், புதுர்ல்லி

அெசியல் அறிவியல் படா்ம் பல மத்திய பல்்களலக ்கழ்கங்களில்
்கற்பிக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்கடாடடு.

ரென்ளை பல்்களலக ்கழ்கம், ரென்ளை
அணணடாமளல பல்்களலக ்கழ்கம், சி்தம்பெம்
மதுளெ ்கடாமெடாேர பல்்களலக ்கழ்கம், மதுளெ
படாெதியடார பல்்களலக ்கழ்கம், ்்கடாயம்புத்தூர
(அஞெல் வழி ்கல்வி மடடும்)
அழ்கப்படா பல்்களலக ்கழ்கம், ்கடாளெககுடி
(அஞெல் வழி ்கல்வி மடடும்)
்தமிழநடாடு திறந்தநிளல பல்்களலக ்கழ்கம், ரென்ளை
ம்ைடான்மணியம் சுந்தெைடார பல்்களலக ்கழ்கம்,
திருரநல்்வலி (அஞெல் வழி ்கல்வி மடடும்)

A. 3) மத்திய பல்கறைக் கழகஙகள்
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நமது மடாநிலத்தில் பல்்வறு பல்்களலக ்கழ்கங்களில் அெசியல்
அறிவியல் படா்ம் ்கற்பிக்கப்படுகிறது அளவயடாவை:

A. 2) மாநிை பல்கறைக் கழகஙகள்

அரசியல் அறிவியல் மாணேரகளுக்கு ஏராளமான ோய்ப்புகள் உள்ளன. இவோய்ப்புகறள உயரகல்வி மற்றும்
வேறை ோய்ப்பு என என்று இரண்டு ேறககளாக நாம் காணைாம்.

அரசியல் அறிவியலில் வேறை ோய்ப்புகள்
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 இக்கல்வி நிறுவைம் மும்ளப. ளை்தெடாபடாத், ்கவு்கடாத்தி, துர்கடாபூர ஆகிய இ்ங்களில்
வைடா்கங்களை ர்கடாணடுள்ைது.

A. 7) டாடா ெமூக அறிவியல் கல்வி நிறுேனம் (TISS)

பு்கழரபற்ற ரபடாருைடா்தடாெ வல்லுைெடாை முளைவர. மடால்்கம் எஸ.ஆதி்ெெய்யடா இக்கல்வி
நிறுவைத்ள்த ரென்ளை அள்யடாறில் ர்தடா்ஙகிைடார.
இஙகு ெமூ்க அறிவியல் படா்ங்களில் ஆய்வு படிப்பு்களை மடாணவர்கள் ்மற்ர்கடாள்ைலடாம். அெசியல்
அறிவியல் படா்த்தில் அெசியல் அளமப்பு்கள், ஆடசி மற்றும் அதி்கடாெ பகிரவு, வறுளம, படாகுபடாடு,
ெமத்துவமின்ளம,படாலிைம்,ெடாதி மற்றும் படாெபடெ முளற்களைப் பற்றிய படிப்பு்கள் ்படான்றவற்றில்
மடாணவர்கள் ஆய்வு்களை ்மற்ர்கடாள்ைலடாம்.

A. 6) பென்றன வமம்பாடடுப் படிப்புகளுக்கான நிறுேனம்.
(MADRAS INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES).

இது ஒரு மத்தியப் பல்்களல ்கழ்கம் மடடுமல்ல, உணளமயி்ல்ய ்்தசிய
பல்்களலக ்கழ்கமடாகும். எல்லடா மடாநிலங்களிலிருநதும் மடாணவர்கள் வநது இஙகு
படிககின்றைர.

 ்்தசிய அைவிலடாை நுளழவுத்்்தரவில் ரவற்றிரபற்றடால் மடடு்ம இப்பல்்களலக ்கழ்கத்தில்
்ெெ முடியும். முது்களலப் படிப்பிற்கு ்கல்வி உ்தவித் ர்தடாள்களய இப்பல்்களலக ்கழ்கம்
வழஙகுகிறது. பல்்களலக ்கழ்க மடானியககுழுவிைடால் ந்த்்தப்படும் ்்தசிய ்தகுதித் ்்தரவில்
ரவற்றி ரபறும் மடாணவர்களுககு ஆய்வுப்படிப்பில் ஈடுபடும்்படாது ்கல்வி உ்தவித்ர்தடாள்க
வழங்கப்படுகிறது.
இது ஒரு உளறவி்ப் பல்்களலக ்கழ்கமடாகும். விருப்பப்படும் மடாணவருககு விடுதி
வெதி உள்ைது. மத்திய அெெடாங்கம் அதி்க நிதி வழஙகுவ்தடால் உல்கத்்தெமடாை ்கல்வி
கிள்க்கப்ரபறுகிறது.
இப்பல்்களலக ்கழ்கத்தில் அருளமயடாை ஒன்பது மடாடி நூல்கம் உள்ைது.

 இப்பல்்களலக்கழ்கத்தின் முதுநிளல, இைமுளைவர பட்ப்படிப்பு்கள் அெசியல் அறிவியல்
படா்த்திலும் பன்ைடாடடு அெசியல் படா்த்திலும் வழங்கப்படுகின்றை.

 மத்திய மனி்தவை ்மம்படாடடு அளமச்ெ்கத்தின் ்்தசிய ்கல்வி நிறுவை ்தெவரிளெயில்
இநதியடாவில் இெண்டாவது இ்த்தில் இப்பல்்களலக ்கழ்கம் உள்ைது.

A. 5) ஜேஹரைால் வநரு பல்கறைக் கழகம், புதுபடல்லி

இநதிய ர்தடாழில்நுடப நிறுவைம், ரென்ளை (IIT) ஐநது வரு் ஒருஙகிளணந்த முது்களல பட்
வகுப்பு்களை ்மம்படாடடுப் படிப்பு்கள் மற்றும் ஆஙகில படிப்பு்கள் ஆகிய படா்ங்களில் ந்த்துகின்றது.

A. 4) ஒருஙகிறணநத படட படிப்புகள்

 இநதிய ்கடாவல் பணி (IPS) அதி்கடாரி்கள் ்கடாவல் உ்தவி ்கண்கடாணிப்படாைடார, மடாவட்
்கடாவல் ்கண்கடாணிப்படாைர, ்கடாவல் மண்ல ்தளலவர, ்கடாவல்துளற ்தளலளம.

 இநதிய ஆடசி பணி (IAS) அதி்கடாரி்கள் உ்தவி ஆடசியர, ஆடசியர, இளணச் ரெயலர,
துளறச் ரெயலர, மு்தன்ளமச் ரெயலர ்தளலளமச் ரெயலர ்படான்ற ப்தவி்களில் பணி
ரெய்வடார்கள்.

 மத்திய அெசுப்பணியடாைர ்்தரவடாளணயம் (Union Public Service Commission )
மத்திய அெசு பணி்களுக்கடா்க பல்்வறு ்்தரவு்களை ந்த்துகின்றது. இளவ்களில்
குடிளமப் பணி ்்தரவு என்பது மி்க முககியமடாை ்்தரவடாகும். ஏறககுளறய 24
வள்கயடாை மத்திய அெசு பணி்களுக்கடா்க குடிளமப் பணி ்்தரவு ந்த்்தப்படுகின்றது.
இநதிய ஆடசி பணி (IAS), இநதிய ்கடாவல் பணி (IPS), இநதிய ரவளியுறவு பணி(I FS)
்படான்ற உயரிய பணி்களுககு இத்்்தரவு ந்த்்தப்படுகின்றது.

B. 1) மத்திய அரசுப் பணியாளர வதரோறணயம் (UPSC)

 அெசு ெடாெடா நிறுவை ்மலடாணளம.

 அெசியல்
 ஊ்்கத்துளற
 ்கல்வித்துளற (பள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள், பல்்களலக
்கழ்கங்கள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவைங்களில் ்கற்பித்்தல் பணி)
 ெமூ்கப்பணி
 ்கடாவல் நிரவடா்கம்
 நீதித்துளற
 மற்ற ்படாடடி ்்தரவு்கள்

அெசியல் அறிவியல் மடாணவர்களுககு ஏெடாைமடாை ்வளல வடாய்ப்பு்கள்
உள்ைை. அவர்கள் கீழ்கண் துளற்களில் ெடாதிக்கலடாம்.
 நிரவடா்கம்

B. வேறை ோய்ப்புகள்.

 அெசியல் அறிவியல் மடாணவர்கள் இக்கல்வி கூ்த்தில் பல்்வறு ்தளலப்பு்களில்
ஆய்வுப்படிப்ளப ்மற்ர்கடாள்ைலடாம். ்மம்படாடடு படிப்பு்கள் ெட்ம், உரிளம்கள் மற்றும்
அெெளமப்பிலடாை ஆளுள்க, ெமூ்கப்பணி, ரபடாதுக ர்கடாள்ள்க மற்றும் ஆளுள்க
மனி்தவை ்மம்படாடு, படாலிை படிப்பு்கள் ்படான்றளவ்களில் ஆய்வுப்படிப்பு்களை
மடாணவர்கள் ்மற்ர்கடாள்ைலடாம்.

 ெமூ்க மற்றும் மனி்த்ெளவயில் திறளமெடாலி்களை உருவடாககுவது இக்கல்வி
நிறுவைத்தின் ்நடாக்கமடாகும்.
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இயககுநர ்படான்ற ப்தவி்களில் பணி ரெய்வடார்கள்.
இநதிய ரவளியுறவு பணி (IFS) அதி்கடாரி்கள் மூன்றடாம் ரெயலர, இெண்டாம் ரெயலர,
மு்தன்ளம ரெயலர, ரவளியுறவு ரெயலர ்படான்ற ப்தவி்களில் பணி ரெய்வடார்கள்.
குடிளம பணி ்்தரவு மூன்று ்கட்ங்களில் ந்த்்தப்படுகிறது. அளவ மு்தல் நிளல ்்தரவு,
மு்தன்ளம ்்தரவு மற்றும் ்நர்கடாணல் ஆகியளவயடாகும்.இம்மூன்று நிளல்களிலும் அெசியல்
அறிவியல் படா்ம் முககியத்துவம் ரபற்றுள்ைது.

இநநிளலயில் ஏழு ்தடாள்்கள் ்கணககில் எடுத்துகர்கடாள்ைப்படும். மதிப்ரபண்கள்
ரபடாதுஅறிவுத்்தடாள் 250 மதிப்ரபணளண ரபற்றிருககிறது. இது முற்றிலும் இநதிய அெசியல்,
ெரவ்்தெ உறவு்கள் ெம்மந்தப்பட் ்தடாைடாகும். ்மலும், ்கடடுளெத்்தடாளுககு 250 மதிப்ரபண்கள்
உள்ைை. ரபரும்படாலும் அெசியல் அறிவியல் படா்ங்களில் இருந்்த ்்கள்வி்கள் உள்ைை.
்மலும் அெசியல் அறிவியளல விருப்பப்படா்மடா்க எடுத்்தடால் இெணடு விருப்பப்படா்
்தடாள்்களுககு ரமடாத்்தமடா்க 500 மதிப்ரபண்கள் உள்ைை. மு்தன்ளமத் ்்தரவுககு ்கணககில்
எடுத்துகர்கடாள்ைப்படும் 1750 மதிப்ரபண்களில் குளறந்தது 500 மதிப்ரபண்கள் (இெண்டாவது
ரபடாது அறிவுத்்தடாள் மற்றும் ்கடடுளெத்்தடாள்) அெசியல் அறிவியல் படா்த்தில் இருநது
வருகின்றை. அெசியல் அறிவியளல விருப்பப்படா்மடா்க எடுத்்தடால் 1000 மதிப்ரபண்களுக்கடாை
விைடாக்களுககு விள்யளிப்பது எளிது.

நமது மடாநில அெசுககு பணியடாைடார்களை ்்தரவு ரெய்வ்தற்்கடா்க TNPSC எழுபது வள்கயடாை
்்தரவு்களை ந்த்துகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, கிெடாம நிரவடா்க அலுவலர ்படான்ற ப்தவி்கள்
இவற்றில் முககியமடாைளவ ஆகும். இத்்்தரவு்களில் ரபடாது அறிவு அதி்க முககியத்துவம் ரபறுகிறது.
ஏறககுளறய 20 ெ்தவீ்த ்்கள்வி்கள்இநதிய அெசியல் மற்றும் ெரவ்்தெ உறவு்களில் இருநது
்்கட்கப்ரபறுகின்றை.

B. 2) தமிழநாடு அரசுப்பணியாளர வதரோறணயம் (TNPSC)

குடிளமப்பணித் ்்தரவில் ்கள்சிநிளல ்நர்கடாணலடாகும். இ்தற்கு 275 மதிப்ரபண்கள் உள்ைை.
அெசியல் அறிவியல் படா்த்திலிருநது அதி்க அைவில் ்்கள்வி்கள் ்்கட்கப்படுகின்றை.

வநரகாணல் (Personal Interview)



முதன்றம வதரவு(Main Exam)

இது ்தகுதி ்கடாண ்்தரவடாகும். இதில் இெணடு ்தடாள்்கள் உள்ைை. அளவ ரபடாது அறிவு மற்றும்
திறைறிவு ்தடாள்்கள் ஆகும். ஒவரவடாரு ்்கள்விககும் நடான்கு பதில்்கள் இருககும் ெரியடாை பதிளல
மடாணவர்கள் ்்தரநர்தடுத்து OMR விள்த்்தடாளில் நிெப்ப்வணடும். ஏறககுளறய இருபது ெ்தவீ்த
்்கள்வி்கள் அெசியல் அறிவியல் படா்த்தில் இருநது ்்கட்கப்படுகின்றை.

முதல் நிறை வதரவு (Preliminary Test)






TNPSC ந்த்தும் ்்தரவு்களில் மி்கமி்க முககியமடாைது குரூப் 1 ்்தரவு ஆகும். உ்தவி
ஆடசியர, மடாவட் ்கண்கடாணிப்படாைர, உ்தவி ்கடாவல் ்கண்கடாணிப்படாைர, மடாவட்
்வளல வடாய்ப்பு அதி்கடாரி, மடாவட் தீயளணப்பு அதி்கடாரி, வணி்கவரி உ்தவி ஆளணயர
்படான்ற பணி்களுக்கடா்க இத்்்தரவு ந்த்்தப்படுகிறது. இத்்்தரவு மூன்று நிளல்களில்
ந்த்்தப்படுகிறது. அளவ மு்தல் நிளலத் ்்தரவு, மு்தன்ளமத் ்்தரவு மற்றும் ்நர்கடாணல்
ஆகியளவயடாகும். இநதிய அெெளமப்பு, ்தமிழ்க அெசியல், ெரவ்்தெ உறவு்கள்
ஆகியவற்றிலிருநது ரபரும்படாலும் ்்கள்வி்கள் அதி்க அைவில் ்்கட்கப்ரபறுகின்றை.
இக்்கள்வி்களை அெசியல் அறிவியல் மடாணவர்கள் நம்பிகள்கயு்ன் எதிரர்கடாள்ைலடாம்.
்தமிழநடாடு அெசுப் பணியடாைர ்்தரவளணயத்தின் பிற பணி ஆட்ெரப்பு ்்தரவு்களிலும்
குறிப்பிட் ெ்தவீ்தத்திலடாை அெசியல் அறிவியல் ்்கள்வி்கள் ்்கடபது உறுதியடாகும்.

்தமிழ்கப் பள்ளி்களில் ஆசிரியெடா்கப் பணிபுரிவ்தற்கு ஆசிரியர ்்தரவுவடாரியம் (Teachers
Recruitment Board) ந்த்தும் ்்தரவு்களில் ரவற்றி ரபற்வணடும்.







அெசியல் அறிவியல் மடாணவர்களுககு ஊ்்கத்துளறயில் வடாய்ப்பு்கள் பிெ்கடாெமடா்க
உள்ைை. அச்சு ஊ்்கம், ரெய்தி, ர்தடாளலக்கடாடசி ஊ்்கங்கள், வளல்தை ஊ்்கங்கள்
என்று பல்்வறு ்தைங்களில் வடாய்ப்பு்கள் உள்ைை.
ரபடாதுவடா்க ஊ்்கங்கள் அெசியல், ெமூ்கம், சுற்றுச்சூழல், பணபடாடு, ெரவ்்தெ நி்கழவு்கள்
ஆகியவற்றில் ்கவைம் ரெலுத்துகின்றை. அெசியல் அறிவியல் பயின்றவர்கள்
ரபரும்படாலும் இத்்தைங்களில்்தடான் பயணிககின்றைர.
ஊ்்கத்துளறயில் சிறப்புறுவ்தற்கு அெசியல் அறிவியல் படா்ம் உறுதுளணயடா்க நிற்கும்.
அெசியல் அறிவியலில் இைங்களல முடித்்தபின் ஊ்்கவியளல மடாணவர்கள் பயிலலடாம்.

B. 5) ஊடகஙகளில் ோய்ப்புகள்



B. 4) பள்ளி கல்வி பணி

்தமிழ்க ்கல்லூரி்களில் உ்தவிப் ்பெடாசிரியர மற்றும் இளணப் ்பெடாசியர என்று இெணடு
வள்க ஆசிரியர ப்தவி நிளல்கள் உள்ைை. பல்்களலக்கழ்கங்களில் உ்தவிப் ்பெடாசிரியர,
இளணப் ்பெடாசிரியர மற்றும் ்பெடாசிரியர ஆகிய மூன்று ப்தவி நிளல்கள் உள்ைை.
்கல்லூரி மற்றும் பல்்களலக்கழ்கங்களில் ்பெடாசிரியெடா்க பணியடாற்ற ்வணடுரமன்றடால்
்தமிழநடாடு அெசின் மடாநிலத் ்தகுதி ்்தரளவ்யடா அல்லது பல்்களலக்கழ்க மடானியக குழுவின்
்்தசிய ்தகுதித் ்்தரளவ்யடா எழு்த ்வணடும். அெசியல் அறிவியல் படா்த்தில் முது்களல
முடித்்தவர்கள் இத்்்தரவு்களை எழு்தலடாம்.

B. 3) கல்லூரி மற்றும் பல்கறைக்கழகப் வபராசிரியர பணி
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இநதிய ரபடாதுத்்த்கவல் ர்தடா்ரபு நிறுவைம், புதுதில்லி (Indian Institute of Mass
Communication)
ஆசிய இ்தழியல் ்கல்லூரி, ரென்ளை (Asian College of Journalism)

அெசியல் அறிவியல் மடாணவர்கள் ்தமிழநடாடு சீருள்ப் பணியடாைர ்்தரவுககுழுமம் ந்த்தும்
்்தரவு்களை எழுதி ெடாரபு ஆய்வடாைர, இெண்டாம் நிளல ்கடாவலர, இெண்டாம் நிளல
சிளறக்கடாவலர மற்றும் தீயளணப்்படார ்படான்ற பணி்களில் ்ெெலடாம்.











அெசியல் அறிவியலும், ெட்மும் மி்கவும் ரநருஙகிய படா்ங்கைடாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில்
அெசியல் அறிவியல் படிககும் மடாணவர்கள் ெட்க ்கல்லூரி்களில் ஐநது வரு் ஒருஙகிளணந்த
ெட்ப்படிப்பில் (Bachelor of Arts & Bachelor of Law (B.A. B.L) படிக்கலடாம் அல்லது ்கல்லூரி
படிப்ளப முடித்்த பிறகு மூன்று வரு் (Bachelor of Law (B.L) ெட்ப்படிப்பில் ்ெெலடாம்.
ெட்ப்படிப்ளப படிககும் மடாணவர்கள் Common Law Admission Test (CLAT) மற்றும் All India
Law Entrance Test (AILET) எழு்த ்வணடும்.
்தமிழ்கத்தில் அெசு ெட்க ்கல்லூரி்கள் ்்கடாயம்புத்தூர, மதுளெ, திருச்சிெடாப்பள்ளி, ரெங்கல்படடு,
திருரநல்்வலி, ரென்ளை ஆகிய ஊர்களில் உள்ைை. இக்கல்லூரி்கள் ்டாக்ர. அம்்பத்்கடார
ெட்ப்பல்்களலக்கழ்கத்து்ன் இளணக்கப்படடுள்ைை.
்்தசிய அைவில் முககிய ெட்க ்கல்லூரி்கள் பல உள்ைை.
1. இநதிய ெட் பல்்களலக்கழ்கத்தின் ்்தசிய ெட் பள்ளி, ரபங்களூர
2. ்்தசிய ெட்ப்பள்ளி, ்ேடாத்பூர.
3. ்்தசிய ெட்ப்பல்்களலக்கழ்கம், ்படாபடால்.
4. ்்தசிய ெட்க்கல்லூரி, மும்ளப.
5. தில்லி பல்்களலக்கழ்கத்தின் ெட்ப்புலம்.
6. NALSAR ெட்ப் பல்்களலக்கழ்கம், ளை்தெடாபடாத்.
7. ்்தசிய ெட்ப்பள்ளி, திருச்சிெடாப்பள்ளி
ெட்க ்கல்வி முடித்்தபிறகு மடாணவர்கள் வழககுளெஞெடா்க பணியடாற்றலடாம்.
உயடாநீதி மன்ற, உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி்கைடா்கவும் பணியடாற்றலடாம்.

B. 7) ெடடத்துறையில் ோய்ப்புகள்



B. 6) காேல் வெறேப் பணி

2.

1.







ெரவ்்தெ அைவில்
1. http://www.columbia.edu
2. http://www.yale.edu
3. http://anu.edu.au
4. http://www.cam.ac.uk

்்தசிய அைவில்
1. http://www.jnu.ac.in
2. http://www.mids.ac.in
3. http://www.tiss.edu
4. http://www.unom.ac.in

அரசியல் அறிவியல் நிறுேனஙகளின் இறணயதளஙகள்:

உல்க அைவில் பு்கழமிக்க பல்்களலக ்கழ்கங்களில் அெசியல் அறிவியல் மற்றும்
பன்ைடாடடு உறவு்கள் பற்றிய படா்ங்கள் ்கற்பிக்கப்படுகின்றை..
1. ைடாரவரடு பல்்களலக ்கழ்கம், அரமரிக்கடா
2. பிரின்ஸ்ன் பல்்களலக ்கழ்கம், அரமரிக்கடா
3. ்கலி்படாரனியடா பல்்களலக ்கழ்கம், அரமரிக்கடா
4. ரபரக்ல பல்்களலக ்கழ்கம், அரமரிக்கடா
5. ்யல் பல்்களலக ்கழ்கம், அரமரிக்கடா
6. ஆகஸ்படாரடு பல்்களலக ்கழ்கம், இஙகிலடாநது
7. ஆஸதி்ெலியடா ்்தசிய பல்்களலக ்கழ்கம், ஆஸதி்ெலியடா
அெசியல் அறிவியல் மடாணவர்களுககு ெரவ்்தெ ்வளலவடாய்ப்பு்கள் ரபருமைவில்
உள்ைை. ஐககிய நடாடு்கள் ெளப, உல்க வஙகி, உல்க வரத்்த்க நிறுவைம், ெரவ்்தெ
நீதி மன்றம் ்படான்றவற்றில மடாணவர்கள் பணியடாற்றலடாம்.
அெசியல் அறிவியல் படா்ம் என்பது ஒரு நீச்ெல் வீெனின் திறளம ்படான்றது. நீச்ெல்
அடிககும் திறன் இருந்தடால் ஆற்றிலும் நீந்தலடாம், ்க்லிலும் நீந்தலடாம். அெசியல்
அறிவியல் மடாணவர்கள் அறிவு, எணண ஓட்ம் மற்றும் திறளம்களிலிருந்தடால் நமது
மடாநிலத்திலும், நடாடடிலும், உல்கத்திலும் எை எஙகும் ெடாதிக்கலடாம்.

D. 9) பன்னாடடு அளவிைான கல்வி மற்றும் வேறைோய்ப்புகள்
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இணைய வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீட்டைப் (QR Code) பயன்படுத்துவ�ோம்! எப்படி?
•

உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க�ொண்டு DIKSHA செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிக்கொள்க.

•

செயலியை திறந்தவுடன், ஸ்கேன் செய்யும் ப�ொத்தானை அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விரைவு குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்யவும்.

•

திரையில் த�ோன்றும் கேமராவை பாடநூலின் QR Code அருகில் க�ொண்டு செல்லவும்.

•
ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகளை பயன்படுத்தலாம்.
குறிப்பு: இணையச்செயல்பாடுகள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கான QR code களை Scan செய்ய DIKSHA அல்லாத ஏதேனும் ஓர்
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.   
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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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1

இந்திய அரசமைப்பு

்கறைலின் ஜநாக்கங்கள்



 இநதிய அரசமைப்பின் ப்பவாருள், இயலபு, முக்கியத்து்ம் ஆகிய
ப்பவாருணமைகள் குறித்து இந்த அைகு வி்ரிக்கின்ைது.

 இநதிய அரசமைப்பு ்தத்து்த்தின் உள்ைவார்ந்த பநவாக்கங்கமை இந்த அைகு ்ழங்குகிைது.
 இந்த அைகில இநதிய அரசமைப்பு உரு்வாக்கத்தின் பைன்மைகமை மு்தன்மை்படுத்துகிைது.
 அரசமைப்ம்ப உரு்வாக்கிய்ர்களுக்கு அரசமைப்பில பசர்ப்்ப்தற்கும் உநது்தைவாகவும் இருந்த
மூை ஆ்தவாரங்கமை அமையவாைப்்படுத்துகிைது.

 இநதிய அரசமைப்பின் சிைப்புக்கூறுகமை இந்த அைகு விைக்குகிைது.
 இந்த

அைகில
இநதியவாவில
ப்தளிவு்படுத்துகிைது.

பசயல்படுகின்ை

1.1 அரசமைப்பின் ப�ாருள், �ணி்கள்
ைறறும் முககியத்துவம்

கவாைனி ஆடசிக்கவாைத்தில உரு்வா்ன நைது
ப்தசியத்்தன்மை
அரசியல
விடு்தமைக்கவாக
ைடடுைலைவாைல
்பலப்று
்பகுதிகளின்
(பிற்கவாைத்தில ைவாநிைங்களின்) ஒருங்கிமணப்பு,
அரசமைப்புமையைவா்தல (சடைைவா்தல) ைற்றும்
ைக்கைவாடசிையம்
ஆகிய்ற்றுக்கவாகவும்
ப்பவாரவாடி ்நதுள்ைது.

முமையிைவா்ன

ைக்கைவாடசியிம்ன

இநதியவா ஒரு ்பண்பவாடடு ப்ற்றுமை
பகவாணை நவாடு என்ை ப்பவாதிலும் இநதியர்கள்
அம்ன்ரும் ்பை ்மககளில ஒவப்வாரு்ரும்
ஒரு்ருக்பகவாரு்ர் சவார்நதும் ஒத்துமழப்புைனும்
உள்ை்னர். இந்த நவாடடின் ைக்கள் அம்ன்ரும்
ஒருமைப்்பவாடடுைன் ்வாழ சிை குறிப்பிடை
அடிப்்பமை விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுமைகள்
பகவாணடிருப்்பது அ்சியைவாகிைது. இத்்தமகய
விதிகள், ஒழுங்குமுமைகள் இலமைபயன்ைவால
ைக்கைவாடசி நிமைத்திருக்கவாது. அநநிமையில
ைக்களின் நிமை ்பவாதுகவாப்்பற்ை்தவாக இருக்கும்.
கவாைனிய ஆடசிக்கவாைத்தில இநதியவா ஆங்கிபைய
அரசவால பிைப்பிக்கப்்படை சவாச்னங்கள் (Charters),
ஆடசிக்குழு
சடைங்கள்
(council
Acts),
கவாைனியவாடசிக்கவாை இநதிய அரசவாங்கச் சடைம்
(Government of India act) ஆகிய்ன்ற்மை
அடிப்்பமையவாகக்
பகவாணபை
ஆைப்்படைது.
புதி்தவாக
எழுச்சிப்பற்ை
இநதியவாவின்
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இயக்கங்களும் அ்தன் ்தமை்ர்களும் ஒரு
்மரயறுக்கப்்படை
எழு்தப்்படை
புதிய
அரசமைப்பின் அடிப்்பமையில புதிய இநதியவா
உரு்வாக்கப்்பை ப்ணடும் என்்பம்த விரும்பி்னர்.
மைய (ைத்திய) சடைைன்ைம் அரசமைப்பு நிர்ணய
சம்பயவாக
ைவாற்ைப்்படைது.
ைவாநிைங்களின்
(அரசுகளின்) ஒன்றியைவாக, ்பை பிரிவுகளுக்கும்
ஒருமைப்்பவாடடிம்னயும் ஒருங்கிமணப்ம்பயும்
்ழங்கும் கூடைவாடசிமய உரு்வாக்கும் ்மகயில
புதிய
அரசமைப்ம்ப
முன்பைவாழிய
ப்ணடியிருந்தது.
பசயல்�ாடு
சிந்திக்கவும், இம்ணக்கவும், �கிரவும்
தமலப்பு : அரசமைப்பு ‘நவாடடின் அடிப்்பமைச்
சடைம்‘
என்று
அமழக்கப்்படுகிைது.
இந்த கருத்து குறித்து இரணடு அலைது
மூன்று ைவாண்ர்கள் சிநதித்து ்தங்கைது சக
ைவாண்ர், இமண ைவாண்ர் உைன் ்பகிரும்
்படி
ைவாண்ர்கள்
பகடடுக்
பகவாள்ைப்்படுகிைவார்கள்.
்குப்்பமையில
ஏப்தனும் இரணடு, மூன்று ைவாண்ர்களிைம்
இது
குறித்து
ஆசிரியர்
பகள்விகள்
எழுப்்பைவாம்.
ஒரு அரசமைப்பின் மிக முக்கியச்
பசயல்பவாடு என்்பது அந்த அரசின் குடிைக்கள்
அம்ன்மரயும்
ஒருங்கிமணக்கக்கூடிய
அடிப்்பமை விதிகமை ்ழங்கு்து்தவான். ஒரு
அரசு அமைக்கப்்படடு, அது ஆடசி பசய்்்தற்குத்
ப்தம்யவா்ன
விதிகமைக்
பகவாணைப்த
அரசமைப்பு ஆகும். ஒரு அரசின் ்பை
்பவாகங்களுக்குத் ப்தம்யவா்ன ஒதுக்கீடுகமை
அரசமைப்பு
்மரயறுக்கிைது.
இநதிய
்பன்மைத்து்த்துக்கு
ைவாநிைங்களின்
ஒன்றியபை
ப்தம்யவா்ன்தவாகும்.
இநதிய
விடு்தமைப் ப்பவாரவாடை இயக்கங்களும் ஒரு
ைக்கைவாடசி
்டிவிைவா்ன
அரசிம்னபய
விரும்பி்ன. இ்தன்்படி நவாைவாளுைன்ைபை நைது
அரசின் பகவாள்மககமையும் சடைங்கமையும்
முடிவு பசய்கிைது.

ஒரு
சமூகத்தின்
விருப்்பங்கமை
நிமைப்ற்ைவும்
ஒரு
சமு்தவாயத்துக்கவா்ன
்மரயமைகமை உரு்வாக்கவும் அரசவாங்கத்திற்கு
அரசமைப்பு அதிகவாரம் ்ழங்குகிைது. இநதிய
அரசமைப்பின் நவான்கவா்து ்பவாகம் இநதிய
சமூகத்தில ்பர்ைவாக நிைவும் ்பை சிக்கலகமை
எதிர்பகவாள்ளும்
சடைங்கமை
அரசு
உ ரு ் வா க் கு ம் ் ம க யி ல
வி தி க ம ை க்
பகவாணடுள்ைது. ஒரு நவாடடின் ைக்களின்
அடிப்்பமை
அமையவாைங்கமை
அரசமைப்பு
ப்ளிப்்படுத்துகிைது.
்த்னது
குடிைக்கைவால
ஒருப்பவாதும் மீைப்்பைவா்த சிை குறிப்பிடை அடிப்்பமைச்
சடைங்கமை ஒரு அரசமைப்பு முன்பைவாழிகிைது.
ஒரு நவாடடின் அம்னத்து குடிைக்கமையும் ஒரு
அரசமைப்பு ்பவாதுகவாக்கிைது. ஒரு நவாடடின் ைத்திய
அரசுக்கும் அநநவாடடின் ைவாநிை அரசுகளுக்கும்
இமைபயயவா்ன
உைவிம்னயும்,
்பலப்று
ைவாநிைங்களுக்கிமைபயயவா்ன
உைவிம்னயும்
பகவாணை
ஒரு
சடைகத்திம்னயும்
அது
உரு்வாக்குகிைது. உைகின் அரசமைப்புகளில
ப்பரும்்பவான்மையவா்னம்
எழு்தப்்படை
ஆ்ணங்கைவாகக் கவாணப்்படுகின்ை்ன; அம் ்பை
பிரிவுகள், ்படடியலகமைக் பகவாணடுள்ை்ன.
இங்கிைவாநது அரசில கவாணப்்படு்து ப்பவான்று
அரசமைப்ம்ப ஒபர ஆ்ணைவாகக் பகவாணடிரவா்த
சிை அரசுகளும் உள்ை்ன. இங்கிைவாநது அரசவா்னது
ஏரவாைைவா்ன ்ழக்கங்கள், உைன்்பவாடுகள் ைற்றும்
்ரைவாற்று முன்னு்தவாரணங்கள் ஆகிய்ன்ற்றின்
ப்தவாகுப்்பவாக ்பை அங்கங்கமைக் பகவாணை
அரசமைப்பிம்னக் பகவாணடுள்ைது.

ைதசசார்பு அரசு
ை்தச்சவார்பின்மை
ப க வா ட ்ப வா ட டி ம ்ன
பின்்பற்ைவா்த
அரசு
ை்தச்சவார்பு
அரசு
எ்னப்்படும். ை்த சவார்பு
அரசு என்்பது ஒரு ை்தத்திம்ன அரசு
ை்தைவாகக் பகவாணடிருக்கும். அந்த அரசின்
உயர் ்ப்தவிகள் அம்னத்தும் அரசு ை்தத்ம்த
பின்்பற்றுப்வாருக்கு
ைடடும்
ஒதுக்கப்்படடிருக்கும். ை்தச்சவார்பு அரசு
உ்தவாரணங்கள் - ்பவாகிஸ்தவான், ்வாடிகன்
நகரம் ப்பவான்ைம் ஆகும்.
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உருவாக்கம்
ஓர் அரசமைப்பு எவ்வாறு நடைமுறைக்கு
வந்தது, அதை யார் உருவாக்கியது, அதன்
அதிகார அமைப்புகள் என்ன என்பன ப�ோன்ற
தகவல்கள் ’அரசமைப்பு உருவாக்கம்’ என்ற
பெயரால் குறிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக,
அமெரிக்க அரசமைப்பானது அங்கு தேசிய
இயக்கம் வெற்றியடைந்ததைத் த�ொடர்ந்து
உருவாக்கப்பட்டது. இந்திய அரசமைப்பானது
மக்கள் பிரதிநிதிகளைக் க�ொண்ட அரசியல்
நி ர்ண ய ச பை ய ால்
உ ரு வாக்கப ்ப ட ்ட
ச ட ்ட ப் பூ ர்வமான
அ ர ச ம ை ப்பா கு ம்
விடுதலையின் ப�ோது நாட்டில் இருந்த மக்கள்
பிரிவுகளில் பெரும்பான்மைய�ோரின் ஒருமித்த
கருத்தை இந்திய அரசமைப்பு பிரதிபலிக்கிறது.
அரசமைப்பை ப�ொதுவாக்கெடுப்புக்கு விட்டு
அங்கீகாரம் பெறும் நிகழ்வுகள் சில நாடுகளில்
உள்ளது.
ப�ொதுவாக்கெடுப்பு
சட்டமன்றங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகளால்
விவாதிக்கப்பட்டு
நிறைவேற்றப்படுவதற்கு
மாறாக ஒன்று அல்லது பல கேள்விகளின்
த�ொகுப்பின் மீது வாக்காளர்களின் ஒப்புதல்பெற
நேரடி
வாக்கெடுப்பு
நடத்துவது
ப�ொதுவாக்கெடுப்பு ஆகும். ப�ொதுவாக்கெடுப்பு
முறை
ஒரு
சட்டப்பூர்வ
ஏற்பாடகவும்,
தனிநபருக்கும், ப�ொதுமக்களுக்கும் அளிக்கும்
அங்கீகாரமாகவும்,
ஒப்புதலாகவும்
பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அரசமைப்பு திருத்தங்களில்
ஒன்றிற்குக்கூட இதுவரை ப�ொதுவாக்கெடுப்பு
விடப்பட்டதில்லை.
இந்திய
மக்களாட்சி
முறையில் இது ஒரு பின்னடைவாகும் இதன்
ப�ொருத்தப்பாட்டினை அறிய சுவிட்சர்லாந்து
நாட்டின்
ப�ொது
வாக்கெடுப்புமுறையை
அறிந்துக�ொள்வது பயனுள்ளதாக அமையும்.
ஓர் அரசமைப்பின் அம்சங்கள்
ஒரு
சிறந்த
அரசமைப்பு
என்பது
சமூகத்தின்
அனைத்து
பிரிவுகளின்
எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் இடமளிப்பதாக இருக்க
வேண்டும். மதம், சாதி, ம�ொழி அடிப்படையில்

பாகுபாடு க�ொண்ட அரசமைப்புகள் நாட்டின்
அனைவராலும் ஏற்கப்படாமல் ப�ோகலாம்.
அரசமைப்பின் அடிப்படைச் சட்டவிதிகளே
அதன் தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன. தன்
குடிமக்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திரத்தினையும்,
சமத்துவத்தினையும்
பாதுகாக்கும்
எந்த
அரசமைப்பும் வெற்றிகரமானதாகும்.
இந்தியாவில் மதச்சார்பின்மை
இந்திய
அரசமைப்பின்
42வது
திருத்தச்சட்டம், அரசமைப்பின் முகப்புரையில்
கூறப்பட்டுள்ள ‘இறையாண்மை க�ொண்ட
குடியரசு’
என்பதை
‘இறையாண்மை,
சமதர்மம், மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு’
என்றும்
‘நாட்டின்
ஒற்றுமை’
என்ற
ச�ொற்றொடரை ‘நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும்
ஒருமைப்பாடு’ என்றும் முந்நாள் பிரதமர்
இந்திரா காந்தி 1976இல் தேசிய அவசரநிலைக்
காலத்தில் இந்த 42-வது திருத்தத்தைக்
க�ொண்டு வந்தார்.
ஒரு
தனிநபர்
அல்லது
ஒற்றை
நிறுவனத்திடம் அனைத்து அதிகாரங்களும்
குவிக்கப்பட்டால் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட
வழியேற்படும்
என்பதால்
ஒரு
சிறந்த
அரசமைப்பில் அதிகாரங்கள் தனி நபரிடம�ோ
ஒற்றை நிறுவனத்திடம�ோ குவிக்கப்படுவதில்லை.
இதனைய�ொட்டி பல அமைப்புகளுடன் பகிர்ந்து
க�ொள்ளும் வகையில் பிரித்து வழங்கப்பட்டு
சமநிலைப்படுத்தும் முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
இந்திய அரசமைப்பு அதிகாரங்களை
சட்டமன்றம், நிர்வாகம், நீதித்துறை ப�ோன்ற
நிறுவனங்கள் இடையே கிடைமட்டமாக
பகிர்ந்து வழங்குகிறது. இந்திய அரசமைப்பு
அதிக
இறுக்கமான
தன்மையைக்
க�ொண்டதில்லை;
அதிக
நெகிழ்வுத்
தன்மையும் க�ொண்டதில்லை; அதன் மாறாத
அடிப்படை
அமைப்பு
மற்றும்
அதில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் மூலம்
இது வெளிப்படுகிறது. சிறப்பாக எழுதி
வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசமைப்பு என்பது
அதன் உட்கருவைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு
மாறும்
சூழல்களுக்கு
ஏற்ப
மாற்றிக்கொள்ளத்தக்கதாகும்.
நமது
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அரசமைப்பு நெருக்கடிமிக்க தருணங்களிலும்
செயல்படுவதை அரசமைப்பை உருவாக்கிய
மேதைகள் உறுதிசெய்துள்ளனர்.
அரசமைப்பின் தயாரிப்புப் பணிகள்
அரசமைப்பு
நிர்ணயசபை
உறுப்பினர்கள் அரசமைப்பினை எழுதினர்.
அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையின் முதல் கூட்டம்
9 டிசம்பர் 1946 அன்று கூடியது. பாகிஸ்தான்
பிரிவினைக்குப்
பின்னர்
மீதமுள்ள
இந்தியாவுக்கான அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபை
14 ஆகஸ்ட் 1947 அன்று மீண்டும் கூடியது.
அன்றைய
மாகாணச்
சட்டமன்றங்களின்
உறுப்பினர்களே அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபை
உறுப்பினர்களை மறைமுக வாக்கெடுப்பின்
மூலம் தேர்ந்தெடுத்தனர்.
கேபினட் மிஷன் என அழைக்கப்பட்ட
பிரிட்டானிய
அமைச்சரவைக்
குழு
முன்மொழிந்த அடிப்படையில் அரசமைப்பு
நிர்ணயசபை
உறுப்பினர்கள்
வரிசை
அமைந்தது.

உறுப்பினர்களும் சுதேச அரசுகளிடம் இருந்து
93 உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
ஒவ்வொரு மாகாணத்திற்கும் இந்து,
முஸ்லிம், சீக்கியர் ஆகிய சமுதாயங்களின்
மக்கள்தொகை
விகுதத்திற்கேற்ப
இடம்
ஒதுக்கப்பட்டது.

இந்த
உறுப்பினர்கள்
அந்தந்த
மாகாணத்துக்கு
மாற்றத்தக்க
வாக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையின்படி ஒற்றை
மாற்று
வாக்கு
அடிப்படையிலான
விகிதாச்சாரப்
பிரதிநிதித்துவ
முறையில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். சுதேச அரசுகள்
தங்கள்
பகுதியிலிருந்து
உறுப்பினர்களை
மக்கள் த�ொகை விகிதத்துக்கேற்ப தாங்களே
தேர்வுசெய்துக�ொள்ளும் முறையை உருவாக்க
அனுமதிக்கப்பட்டது.
அரசமைப்பு நிர்ணயசபை உருவாக்கம்
284 உறுப்பினர்கள் 26.11.1949 அன்று
அரசமைப்பினை
ஏற்று
கைய�ொப்பமிட்டு
அரசமைப்பை நிறைவேற்றினர்.

(புகைப்பட விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு
நிர்ணயசபையின் வரைவு குழு உறுப்பினர்கள்,
பிப்ரவரி, 1948: அமர்ந்திருப்போர் – இடமிருந்து:
என். மாதவ ராவ், சையத் முஹமது சாதுல்லா,
டாக்டர். பி. ஆர். அம்பேத்கர், சர் அல்லாடி
கிருஷ்ணசாமி, சர் பி. என். ராவ், நிற்போர்,
இடமிருந்து: எஸ். என். முகர்ஜி, ஜூகல்
கிஷ�ோர் கண்ணா, கேவல் கிருஷ்ணா.)
அன்றைய
மாகாணங்கள்,
சுதேச
அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில்
இருந்து அதன் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்றபடி
பத்து லட்சத்துக்கு ஒருவர் எனும் விகிதத்தில்
உறுப்பினர்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டனர்.
இதன்படி, மாகாணங்களில் இருந்து 292

ஆச்சார்யா
ஜே. பி. கிருபளானி

ராஜேந்திர
பிரசாத்

 அரசமைப்பு

நிர்ணயசபையின்
முதல்
கூட்டம் 1946 டிசம்பர் 9 அன்று 11 மணி
அளவில் புதுதில்லி, அரசமைப்பு அரங்கில்
கூடியது.
அன்றைய
கூட்டத்தின்
முதல்
கூட்டப்பொருள்:
‘‘தற்காலிகத்

( 4 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd 4

29-01-2020 10:05:13

www.tntextbooks.in

தலைவர் தேர்வு’‘ ஆகும். ஆச்சார்ய
ஜே. பி. கிருபாளினி (ஐக்கிய மாகாணம் :
ப�ொது) அவர்கள் டாக்டர் சச்சிதானந்த
சின்ஹாவை தற்காலிகத் தலைவராகத்
தலைமையேற்று
நடத்தும்படி
கேட்டுக்கொண்டார்.

கூட்டத்திற்கு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்
தலைமையேற்றார்.

 9 டிசம்பர் 1946 முதல் 24 ஜனவரி, 1950
வரை
அரசமைப்பு
நிர்ணயச்சபையின்
விவாதங்களின் த�ொகுப்பு 12 த�ொகுதிகளைக்
க�ொண்டதாகும்.

 அரசமைப்புற்கு
சபை

ஒப்புதல்
தருவதற்காக
24.01.1950
அன்று
கூடிய

 த�ொகுதி 1 – 9 டிசம்பர் முதல் 23 டிசம்பர்
1946 வரை

 த�ொகுதி 7 – 4 நவம்பர் 1948 முதல் 8 ஜனவரி
1949 வரை

 த�ொகுதி 2 – 20 ஜனவரி முதல் 25 ஜனவரி
1947 வரை

 த�ொகுதி 8 – 16 மே முதல் 16 ஜூன் 1949
வரை

 த�ொகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் முதல் 2 மே 1947
வரை

 த�ொகுதி 9 – 30 ஜூலை முதல் 18 செப்டம்பர்
1949 வரை

 த�ொகுதி 4 – 14 ஜூலை முதல் 31 ஜூலை
1947 வரை

 த�ொகுதி 10 – 6 அக்டோபர் முதல் 17
அக்டோபர் 1949 வரை

 த�ொகுதி 5 – 14
ஆகஸ்ட்1947 வரை

 த�ொகுதி 11 – 14 நவம்பர் முதல் 26 நவம்பர்
1949 வரை

ஆகஸ்ட்

முதல்

30

 த�ொகுதி 6 – 27 ஜனவரி 1948

 த�ொகுதி 12 – 24 ஜனவரி 1950

1.2 இந்திய அரசமைப்பின் மூல ஆதாரங்கள்
இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1935
கூட்டாட்சி விதிகள், ஆளுநர் பதவி, நீதித்துறை, ப�ொதுத் தேர்வாணையங்கள், நெருக்கடிகால
விதிகள், நிர்வாக விவரங்கள் ஆகியன இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1935-லிருந்து
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. அவை பின்வருமாறு:

நாடு

அரசமைப்பின் மூல ஆதாரங்கள்

பிரிட்டன்

நாடாளுமன்ற அரசு, ஒற்றைக் குடியுரிமை, சட்டத்தின் ஆட்சி,
நாடாளுமன்ற செயல்முறைகள். இடைக்கால தடையாணைகள்

அமெரிக்க
அரசமைப்பு

அடிப்படை உரிமைகள், நீதி சீராய்வு, குடியரசுத்தலைவர் மீதான பதவிநீக்க
தீர்மானம், உச்ச நீதிமன்ற, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், குடியரசுத்
துணைத்தலைவர் ப�ோன்றோரை பதவி நீக்கம் செய்யும் முறை

அயர்லாந்து

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

கனடா

ஆஸ்திரேலியா

ஒரு வலுவான மத்திய அரசுடன் கூடிய கூட்டாட்சி, மத்திய அரசிடம்
ப�ொதுப் பட்டியல், மத்திய அரசால் மாநில ஆளுநர் நியமனம்,
உச்சநீதிமன்றத்தின் அறிவுரை அதிகார வரம்பு
வணிகம், வர்த்தக
கூட்டுக்கூட்டம்

சுதந்திரம்,

நாடாளுமன்றத்தின்

ஈரவைகளின்
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ஜெர்மனி வெய்மர்
அரசமைப்பு
ச�ோவியத் யூனியன்
பிரான்சு
தென் ஆப்பிரிக்கா

நெருக்கடிநிலை காலத்தில் அடிப்படை உரிமைகள் பறிப்பு
அடிப்படைக் கடமைகள், முகப்புரையில் (சமூக, ப�ொருளாதார,
அரசியல்) நீதியின் மாண்புகள், அடிப்படைக் கடமைகள். (42வது
திருத்தத்தில் உறுதிபடுத்தப்பட்டது.)
குடியரசு, முகப்புரையில் சுதந்திரம், சமத்துவம், சக�ோதரத்துவம்
அரசமைப்புத் திருத்தமுறை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தேர்வு

(இறுதிபடுத்தப்பட்ட, திருத்தப்பட்ட வரைவு 1950 ஜனவரி 26 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது).

1.3 இந்திய அரசமைப்பின்
சிறப்பியல்புகள்
நீளமான எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு: இந்திய
அரசமைப்புதான்
உலகிலேயே
நீளமான
எழுதப்பட்ட அரசமைப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
மாநிலங்கள், மத்திய அரசு மற்றும் அவற்றுக்கு
இடையிலான உறவுகள் குறித்த பல்வேறு
விதிகளை
க�ொண்டுள்ளது.
நமது
அரசமைப்பை
உருவாக்கிய
மேதைகள்
உலகின் பல அரசமைப்பு மற்றும் பல்வேறு
அரசமைப்பின்
மூலங்களிலிருந்து
நம்
அரசமைப்பை உருவாக்கியுள்ளனர். தனிநபர்
உரிமைகளை அடிப்படை உரிமைகளாகவும்,
அரசுக்
க�ொள்கையின்
வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளாகவும், நிர்வாகச் செயல்முறை
வி வ ர ங்க ள்
என
வி ரி வா க வு ம்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

இறுக்கம், நெகிழ்வுத் தன்மை இரண்டும்
க�ொண்ட தனித்துவம்: அதன் அமலாக்கச்
செயல்முறைகளின்
அடிப்படையில்

இறுக்கமும் நெகிழ்வும் க�ொண்டதாக இந்திய
அரசமைப்பு அழைக்கப்படலாம்.
இறையாண்மை, சமதர்மம், மதச்சார்பின்மை,
மக்களாட்சி, குடியரசு
வயதுவந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை
வழங்கப்பட்டு, தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மக்கள்
பிரதிநிதிகள் மூலம் மக்களே இந்தியாவை
ஆள்கிறார்கள். இந்தியா ஒரு இறையாண்மை
க�ொண்ட அரசு என்றால் தனது உள்நாட்டு,
வெளிநாட்டு விவகாரங்களை எந்தவிதமான
வெளி
நாட்டின்
தலையீடு
இன்றி
நிர்வகிப்பதாகும்.
இந்திய
அரசமைப்பில்
சமதர்மம் என்ற ச�ொல் 42-வது திருத்தச்சட்டம்
மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில்,
சமதர்மம்,
முதலாளித்துவம்
ஆகிய
ப�ொருளாதாரங்கள்
இணைந்த
கலப்புப்
ப�ொருளாதார முறை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவை ப�ொறுத்தவரை மதச்சார்பின்மை
என்பது இந்தியாவில் அரசு மதம் என
ஒன்றில்லை; அனைத்து மதங்களும் சமமாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன
என்பதாகும்.
இந்தியக் குடியரசு என்பது இந்தியாவில்
முடியரசு மூலமாக அல்லாமல் தேர்தல்
மூலமாக
அரசின்
தலைவர்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்பதாகும்.
நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை
அமைச்சரவை குழு செயல்பாடுகளை
நாடாளுமன்றம்
கட்டுப்படுத்துவதால்
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நாடாளுமன்ற
ஆட்சிமுறை
என
அழைக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற முறை
அரசில் நிர்வாகம் நாடாளுமன்றத்துக்குக்
கட்டுப்பட்டது;
நாடாளுமன்றத்தில்
பெரும்பான்மை
உறுப்பினர்கள்
ஆதரவு
இருக்கும்வரை அந்த அரசு நீடிக்கும்.
ஒற்றைக் குடியுரிமை
இந்திய
அரசமைப்பு
ஒற்றைக்
குடியுரிமை வழங்குகிறது. ஒன்றிய அரசு
வழங்கும்
குடியுரிமையே
அனைத்து
மாநிலங்களுக்குமானது.
2015, பிப்ரவரி 27 அன்று மக்களவையில்
குடியுரிமை சட்டம் 1955-ல் திருத்தங்கள்
க�ொண்டுவந்துள்ளது.
பதிவு அல்லது இயல்புரிமை முறையில்
இந்திய குடியுரிமை க�ோரி விண்ணப்பிக்கும்
நபர் குறிப்பிட்ட தகுதிகளை நிறைவுசெய்தால்
அவருக்கு
குடியுரிமை
வழங்கப்படும்.
இந்தியாவில் த�ொடர்ந்து குடியிருந்தால�ோ
அல்லது அரசுப்பணியில் 12 மாதங்கள்
இருந்தால�ோ
ஒரு
நபர்
இந்தியக்
குடியுரிமைக்கோரி விண்ணப்பிக்க முடியும்.
ஆனால், அசாதாரண சூழல் நிலவுமானால்
இந்தத் தகுதிகளைத் தளர்த்திக்கொள்ளவும்
இந்த சட்டம் வழி வகுக்கிறது.
வயது வந்தோர் வாக்குரிமை
’ஒரு நபர், ஒரு வாக்குரிமை’ எனும்
க�ோட்பாட்டின் அடிப்படையில் 18 வயது
நிறைவடைந்தோர் தேர்தலில் வாக்களிக்கும்
தகுதி
பெறுகிறார்கள்.
தேர்தலில்
வாக்களிப்பதில் இந்திய குடிமக்கள் இடையே
சாதி, மதம், பால், இனம் அல்லது தகுதி
அடிப்படையில் எந்தவிதமான பாகுபாடும்
கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை.
சுதந்திரமான, ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு
இந்தியாவில்
நீதி
துறையின்
செயல்பாடுகளில்
நிர்வாகத்
தலையீட�ோ
அல்லது நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றங்களின்
தலையீட�ோ இல்லாமல் இயங்கும் ஒரு
தன்னாட்சி அமைப்பாகும். ஒருங்கிணைந்த
இந்திய நீதி அமைப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தின்

கீழ்
உயர்
நீதிமன்றங்கள்,
இயங்குகின்றன.

நீதிமன்றங்கள்,
கீழமை
துணை
நீதிமன்றங்கள்

அடிப்படை உரிமைகள்
ஒவ்வொரு
தனிநபரும்
குறிப்பிட்ட
அடிப்படை உரிமைகளை அனுபவிப்பதை
அடிப்படைக்
க�ொள்கையாக
அரசமைப்பு
உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்திய அரசமைப்பு,
பகுதி III இல், அடிப்படை உரிமைகளுக்கான
பிரிவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அடிப்படை
உரிமைகள்
ஆறு
தலைப்புகளில்
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன;
அவையாவன:
சமத்துவத்துக்கான உரிமை, சுதந்திரத்துக்கான
உரிமை, சுரண்டப்படுவதற்கு எதிரான உரிமை,
மத வழிபாட்டுக்கான உரிமை, மற்றும் கல்வி,
பண்பாட்டு
உரிமை,
அரசமைப்புப்படி
நிவாரணம் க�ோரும் உரிமை. த�ொடக்கத்தில்,
ச�ொத்து உரிமை உறுப்பு 31(அ)வின் கீழ்
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
இதன்படி,
ச�ொத்து
உரிமையும் அடிப்படை உரிமையாக இருந்தது.
44-வது
திருத்தச்சட்டம்,
1978
ச�ொத்து
உரிமையை அடிப்படை உரிமையில் இருந்து
நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 300(அ) ஆகச் சேர்த்தது.
இதன்
மூலம்
ச�ொத்து
உரிமை
சட்ட
உரிமையாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்திய
அரசமைப்பு
வழங்கியுள்ள
அடிப்படை
உரிமைகள்
நீதிமன்றத்தால்
நிலைநாட்டப்படுபவை ஆகும். ஒரு நபர் தமது
அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாகக்
கருதுவாரானால்
நீதிமன்றத்தினை
நாடி
நிவாரணம் அடைய முடியும். இதனைய�ொட்டி
நேரடியாகவே
உச்ச
நீதிமன்றத்தினை
நாடும்
உரிமை
உறுப்பு
32-இல்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மக்களுக்கான
அரசியல் நீதியை அது உறுதிப்படுத்துகிறது.
இந்தியாவில்
அடிப்படை
உரிமைகள்
முழுமையானவை அல்ல. நாட்டின் பாதுகாப்பு
தேவையைக் கருத்தில் க�ொண்டு உகந்த
தடைகள் விதிக்கப்படலாம்.
‘கல்வி உரிமை’
இந்திய
அரசமைப்பின்
(82-வது
திருத்தம் 2002) இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 21
அ-வில், 6 முதல் 14 வயதுவரையான
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அனைத்துச்
சிறார்களுக்கும்
இலவச,
கட்டாயக் கல்வி வழங்குவதை அடிப்படை
உரிமையாக
இணைத்துள்ளது.
இதை
அமலாக்கும்வகையில் மாநிலங்கள் விதிகளை
வகுத்துக்கொள்ளலாம்.
சிறார்
இலவச
கட்டாயக் கல்வி சட்டம், 2009, அரசமைப்பு
உறுப்பு 21-அ கீழ் வழங்கப்படும் அடிப்படை
உரிமைகளை
நிறைவேற்றும்
வண்ணம்
இயற்றப்பட்டது.
அரசின் வழிகாட்டு நெறிகள்
அரசாட்சி த�ொடர்பாக அரசு கடைபிடிக்க
வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிகள் இந்திய
அரசமைப்பின் நான்காவது பகுதியில் இடம்
பெற்றுள்ளன.
இந்திய அரசமைப்பின் தனித்தன்மை
வாய்ந்த கூறுகளில் ஒன்று அரசு க�ொள்கை
வழிகாட்டு நெறிகள் என்ற பகுதி ஆகும்.
இதனை
இந்தியாவில்
சமூக,
ப�ொருளாதார நீதியை நிலைநாட்டும் வண்ணம்
அரசு அவற்றை அமலாக்கம் செய்வதற்கான
வழிகாட்டு நெறிகள் எனலாம்.
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம ஊதியம்,
இலவச கட்டாய அடிப்படைக் கல்வி, வேலை
பார்க்கும்
உரிமை
ஆகியவற்றுக்கான
குறிப்பிடத்தக்க
விதிகளை
அது
க�ொண்டுள்ளது. இந்திய அரசமைப்பின் பாகம்
IV-ன்
கீழ்
முதுமை,
வேலையின்மை,
ந�ோய்வாய்படுதல்,
வாழ்வாதாரத்திற்குத்
தேவையான திட்டங்கள், ப�ொருளாதாரரீதியாக
பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு மக்களுக்கு சிறப்பு
முன்னுரிமை, வளங்கள் பகிர்வில் உள்ள
பாகுபாடுகள் ப�ோன்றவற்றிற்கு அரசு உதவிகள்
வழங்குவதற்கான பிரிவுகள் கூறப்பட்டுள்ளன.
அரசு க�ொள்கை வழிகாட்டு நெறிகளில்
வழங்கப்பட்டுள்ள விதிகள் நீதிமன்றங்கள்
மூலமாக
நிலைநாட்டப்பட
முடியாது
என்றாலும் நாட்டின் அரசாட்சிக்கு மிக
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றன.
அடிப்படைக் கடமைகள்
42-வது
திருத்தத்தின்
வாயிலாக
அடிப்படைக் கடமைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

அரசமைப்பு பகுதி IVஅ உறுப்பு 51அ-வில்
வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படைக் கடமைகள்
ஒவ்வொரு இந்தியனும் பின்பற்ற வேண்டிய
அறக் கடமைகள் ஆகும்.
இந்திய குடிமக்கள்
கடமைகள்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொருவரின்
கீழ்க்கண்டவாறு

அ) அ
 ரசமைப்பிற்கு
கீழ்ப்படிந்து
அதன்
மாண்புகள், தேசியக் க�ொடி, தேசிய கீதம்
ஆகியனவற்றிற்கு
மரியாதை
அளிக்க
வேண்டும்.
ஆ) ந
 மது நாட்டு விடுதலை ப�ோராட்டத்தின்
ப�ோது
பின்பற்றப்பட்ட
உன்னதமான
மாண்புகளை ஏற்று பின்பற்ற வேண்டும்.
இ) இந்தியாவில் இறையாண்மை, ஒற்றுமை,
ஒருமைப்பாடு ஆகியனவற்றைப் பாதுகாத்து
ப�ோற்ற வேண்டும்.
ஈ) தேவையான
காலங்களில்
அழைப்பு
விடுக்கப்படும்போது
நாட்டைப்
பாதுகாக்கவும் நாட்டுக்கு சேவைபுரியவும்
முன்வர வேண்டும்.
உ) மத, ம�ொழி, சாதி வேறுபாடுகளை கடந்து
மக்களிடையே
ஒருமைப்பாட்டினையும்
உலகளாவிய
சக�ோதரத்துவத்தினையும்
உருவாக்க
வேண்டும்;
பெண்களின்
மாண்பிற்குப்
பாதிப்பு
ஏற்படுத்தும்
நடவடிக்கைகளைக் கைவிட வேண்டும்.
ஊ) ந
 மது
பன்மைத்துவப்
பண்பாட்டின்
வளமான மரபினை மதித்துப் பாதுகாக்க
வேண்டும்.
எ) வனங்கள்,
ஏரிகள்,
ஆறுகள்,
வன
உயிரினங்கள் உள்ளிட்ட நமது இயற்கை
வளங்களைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்தி
அனைத்து
உயிரினங்களும்
வாழத்
தகுந்ததாக பராமரிக்க வேண்டும்.
ஏ) அறிவியல் ஆர்வம், மனிதநேயம், தேடல்
நெறி,
சீர்த்திருத்தம்
ஆகியனவற்றை
உருவாக்கிக் க�ொள்ள வேண்டும்.
ஐ) ப
 �ொதுச் ச�ொத்துகளை சேதப்படுத்தாமல்
மற்றும் பாதுகாக்கவும் வேண்டும்.
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ஒ) நைது முயற்சிகள் ைற்றும் சவா்தம்னகமை
பைன்பைலும்
உயர்ந்த
இைக்குகமை
பநவாக்கி எடுத்துச் பசன்று நவாடடிம்ன
பைன்பைலும்
ப்தவாைர்நது
உயர்த்தும்
்ணணம்
்தனிந்பர்
ைற்றும்
கூடடு
பசயல்பவாடுகளில சிைப்புத்திைன் ப்பற்றுத்
முன்ப்னை ப்ணடும்.
ஓ) ஆறு
்யது
மு்தல
்பதி்னவான்கு
்யதுக்குட்படை
சிைவார்கள்
கலவி
கற்்ப்தற்கவா்ன ்வாய்ப்புகமை அச்சிைவார்களின்
ப்பற்பைவார் அலைது ்பவாதுகவாப்்பவாைர் ்ழங்க
ப்ணடும்.
கூட்டாடசி அல்லது ஒறமையாடசி
இநதியவா சிம்தக்க முடியவா்த ஒன்றியமும்
(ைத்திய அரசும்) சிம்தக்கத்்தக்க ைவாநிைங்களும்
பகவாணை
ஆடசி
முமையவாகும்.
அ்தவா்து
பநருக்கடிநிமை கவாைத்தில ஒற்மை ஆடசி
குணவாம்சம்
பகவாணைது
என்்பது
இ்தன்
ப்பவாருைவாகும்.
ஒன்றியம்
முழுமையவா்ன
கூடைவாடசி என்று கூைமுடியவாது. ஆ்னவால,
கிடைத்்தடை கூடைவாடசி முமை என்று கூைைவாம்.
்டி்த்தில
கூடைவாடசி
அமைப்ம்பக்
பகவாணடிருந்தவாலும்
இநதிய
அரசமைப்பு
ஒற்மையவாடசி
முமை,
கூடைவாடசி
முமை
இரணமையும்,
பநரம்,
சூழல
ப்பவான்ை
ப்தம்க்பகற்்ப ்பயன்்படுத்திக் பகவாள்ைத்்தக்க
ஆடசிமுமைமயக் பகவாணடுள்ைது.

இந்தியக குடியுரிமை
ஒரு நவாடடின் சடைப்பூர்் உறுப்பி்னர்கள்
யவார்
என்்பம்த
அமையவாைம்
கவாண்பது
குடியுரிமை ஆகும். குடியுரிமைச் சடைம், 1955,
குடியுரிமை ப்பறு்தல ைற்றும் உறுதிப்்படுத்்தமை
ஒழுங்கு்படுத்துகிைது. பிைப்பு, ்வாரிசு, ்பதிவு,
இயற்மக்யப்்படுத்்தல ைற்றும் ஒரு ்பகுதியில
ப்தவாைர்நது
்சித்்தல
ஆகிய
்ழிகளில
குடியுரிமை
ப்பை
இநதிய
அரசமைப்பு
்ழி்மக
பசய்துள்ைது.
குறிப்பிடை
சூழ்நிமைகளில
குடியுரிமைமய
விைக்கிக்பகவாள்ைவும்
ரத்துபசய்யவும்
விதிகள் ்ழங்கப்்படடுள்ை்ன. இநதியவாவின்
அயலநவாடடு குடிைக்கள் ்பதிவுமுமைகளும்,
அ்ர்களுக்குரிய உரிமைகளும் அரசமைப்பில
்ழங்கப்்படடுள்ை்ன.

்மாநிை

்த்திய

ச்த்துவ

நீதி சீராயவு சைநிமல நா்டாளுைன்ை
ஜைலாதிக்கம்
இநதிய
அரசமைப்பு
்ழங்கியுள்ை
அடிப்்பமை
உரிமைகள்
மீைப்்பைவாைல
கணகவாணிப்்பதிலும் நவாைவாளுைன்ை நிர்்வாகச்
ப ச ய ல ்ப வா டு க ளி ல
ப ்த ம ் ப் ்ப ட ை வா ல
்தமையிடு்திலும் நீதித்துமைக்கு சு்தநதிரம்
்ழங்கப்்படடுள்ைது
இது
இநதிய
அரசமைப்பின்
சிைப்புக்கூறுகளில
ஒன்று
ஆகும். நீதி அமைப்பும், நவாைவாளுைன்ைமும்
ஒன்றுக் பகவான்று சைைவா்ன பைைவாதிக்க
்தன்மை பகவாணைம். நவாைவாளுைன்ைத்தில
இயற்ைப்்படை சடைம் அரசமைப்பின் அடிப்்பமை
்தத்து்த்திற்கு முரணவாக இருந்தவால, அம்த
பசலைவா்த்தவாக்கும் அதிகவாரம், நீதி சீரவாய்வு
எ்னப்்படும்.

உ

ரி

ல்

க

ள்

அமனத்து ைனித உயிர்்களும் சைத்துவத்து்டனும்,
சுதந்திரத்து்டனும் பிைககின்ைன
- உல்க ைனித உரிமை பிர்க்டனம் (1948)

1.4 இந்தியாவில் நா்டாளுைன்ை
ைக்களாடசி
உறுப்பு 79இன் கீழ் இநதிய ஒன்றியத்தின்
நவாைவாளுைன்ைம் குடியரசுத்்தமை்ர் ைற்றும்
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ஈரம்கமைக் பகவாணைது ஆகும். ஈரம்கள்
ைவாநிைங்கைம்,
ைக்கைம்
என்று
அறிப்வாம்.
ஒரு
கூடைவாடசியில
நவாைவாளுைன்ைம் ஈரம் பகவாணை அமைப்்பவாக
இருக்க
ப்ணடும்
என்ை
ப்தம்யின்
அடிப்்பமையில
இ்தம்ன
ஏற்கப்்படுகிைது;
பைைம்
என்று
அமழக்கப்்படும்
ைவாநிைங்கைம்
ைவாநிைங்களின்

பிரதிநிதித்து்மும்
கீழம்
என்று
அமழக்கப்்படும்
ைக்கைம்
ைக்கள்
பிரதிநிதித்து்மும்
பகவாணைம்யவாகும்.
ஈரம்களும் ்தன் இயலபில பசயல்படடு
ைவாநிைங்களின்
ஒற்றுமை,
ஒன்றிய
ஒருமைப்்பவாடு ஆகிய்ற்மைப் ்பவாதுகவாத்துப்
்பரவாைரிக்கின்ை்ன.

பசயல்�ாடு
நா்டாளுைன்ை முமை அரசு, குடியரசுத்தமலவர் முமை அரசு ஆகியவறறிறகு
ஜைலும் சில உதார்ணங்கமள கூைவும்.
நா்டாளுைன்ை முமை அரசு

குடியரசுத்தமலவர் முமை அரசு

இநதியவா

அபைரிக்க ஐக்கிய ைவாநிைங்கள்

நா்டாளுைன்ைம்
குடியரசுத்தமலவர்

ைாநிலங்களமவ

ைக்களமவ

238 உறுப்பி்னர்கள் ைவாநிைங்கள் ைற்றும்
ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்படை ்பகுதி
நவாைவாளுைன்ைத்தின் ஈரம்களின்
பைவாத்்த உறுப்பி்னர்கள் 545.
சடைைன்ைங்கள் மூைம்
உறுப்பி்னர்கள் ைற்றும் ைவாநிை /
543 உறுப்பி்னர்கள்
ப்தர்நப்தடுக்கப்்படுகின்ை்னர்.
ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்படை ்பகுதி
ப்தர்நப்தடுக்கப்்படை ைக்கள்
இம்தத்்தவிர 12 உறுப்பி்னர்கமை
சடைைன்ைங்களின் உறுப்பி்னர்கள்
பிரதிநிதிகள். இரணடு
குடியரசுத்்தமை்ர் நியை்னம் பசய்்வார்.
ஆகிபயவாமர ்வாக்கவாைர்கைவாகக்
உறுப்பி்னர்கள்
கவாைம்: நிரந்தரைவா்ன அமைப்பு
பகவாணடு குடியரசுத்்தமை்ர்
குடியரசுத்்தமை்ரவால
கமைக்கப்்பை முடியவாது.
ப்தர்்தலுக்கவா்ன ்வாக்கவாைர்
நியமிக்கப்்படும் ஆங்கிபைவாைவாநிைங்கைம் உறுப்பி்னர்களின்
்படடியல ்தயவாரிக்கப்்படுகிைது. இந்த
இநதிய சமு்தவாயத்தி்னர். கவாைம்
கவாைம் ஆறு ஆணடுகள். பைவாத்்த
்வாக்கவாைர் ்படடியல்படி ப்தர்்தல
ஐநது ஆணடுகள்.
ைவாநிைங்கைம் உறுப்பி்னர்களில
நைத்்தப்்படடு குடியரசுத்்தமை்ர்
குடியரசுத்்தமை்ர்
மூன்று ஒரு ்பங்கு உறுப்பி்னர்கமை
ப்தர்நப்தடுக்கப்்படுகிைவார்.
ைக்கைம்மயக் கமைக்கும்
இரணடு ஆணடுக்கு ஒருமுமை
அதிகவாரம் ப்பற்றுள்ைவார்.
ப்தர்நப்தடுக்கும் ்மகயில
ைவாநிைங்கைம் ப்தர்்தல
நமைப்பறுகிைது.
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முககிய விவாதம்
2014 ஆ்கஸ்ட 1: ்தமிழ்நவாடடில நீதிைன்ை
பைவாழியவாக ்தமிமழ ்பயன்்படுத்து்தல.
தமிழ்நாடு ைாநில சட்டைன்ைத்தில்
நம்டப�றை ஆஜராககியைான விவாதங்கள்

சி. இராோஜி

சி.சுப்பிரைணியம்

்காைராஜ்
இநதிய அரசமைப்பு சடைத்தின் கீழ்
உரு்வா்ன
ை்தரவாஸ
ைவாகவாண
மு்தல
சடைைன்ைத்தில (1952-1957). இரவாஜவாஜி அரசு
பகவாணடு்ந்த அடிப்்பமைக் கலவி திடைம்
விைர்சிக்கப்்படைது.
எதிர்க்கடசிகளுைன்
ஆளும் கவாங்கிரசு கடசிமயச் பசர்ந்த ஒரு
்பகுதியி்னர் உட்பை இத்திடைத்ம்த கடுமையவாக
எதிர்த்்த்னர்.
இத்திடைம்
சவாதி
அடிப்்பமையிைவா்ன ்படிநிமை பைைவாதிக்கத்ம்த
மீணடும் பகவாணடு ்ரும் என்று விைர்சித்்த்னர்.
பின்்னர் மு்தலஅமைச்சரவாகப் ்ப்தவி ஏற்ை
கவாைரவாஜர் அமைச்சரம்யில 1954 அரசின்
கலவி அமைச்சர் சி.சுப்பிரைணியம் இத்திடைம்
ரத்து
பசய்யப்்படு்்தவாக
அறிவித்்தவார்.
அப்தசையம், இரவாஜவாஜி ஆடசியின் ப்பவாது
பகவாணடு ்ரப்்படை நிைைற்ை வி்சவாயத்
ப்தவாழிைவாைர்கமை
்பவாதுகவாக்கும்
நிைச்
சடைங்கள் ப்தவாைரப்்படை்ன.
“பசன்ம்ன
ைவாகவாண
்தமை்ர்
சி.இரவாஜவாஜி ்த்னது மு்தல நிதி நிமை

அறிக்மகமய 1937இல ை்தரவாஸ சடைைன்ைம்,
பச்னட அம், ை்தரவாஸ ்பலகமைக்கழக
பசப்்பவாக்கம் ்ைவாகத்தில ்தவாக்கல பசய்்தவார்”.
1967இல திரவாவிை முன்ப்னற்ை கழகம்
ஆடசிக்கு
்ந்தது.
சி.என்.அணணவாதுமர
மு்தல்ரவாக ்ப்தவி ஏற்ைவார். அ்ரது ஆடசியில
இநது
திருைணச்
சடைம்
திருத்்தப்்படடு
‘சுயைரியவாம்த திருைணங்கள்’ அ்தவா்து ை்த
சைங்குகள் இலைவாைல பைற்பகவாள்ைப்்படும்
திருைணங்கள் அங்கீகரிக்கப்்படை்ன. அ்ருக்கு
அடுத்து ்ப்தவி ஏற்று, ஐநது ்தைம்கள் மு்தல
அமைச்சரவாக ்ப்தவி ்கித்்த மு.கருணவாநிதி ்பை
சடைங்கமையும் எணணற்ை தீர்ைவா்னங்கமையும்
பகவாணடு ்நதுள்ைவார். அ்ர் பகவாணடு ்ந்த
கமைசி
சடைமுன்்மரவு
பிற்்படை
்குப்பி்னருக்கவா்ன
இைஒதுக்கீடடுக்குள்
முஸலீம்களுக்கும் சிைப்பு உள் ஒதுக்கீடு
்ழங்கு்துைன் ்படடியல இ்னங்களுக்கும்
ைற்றும் ்பழங்குடியி்னருக்குைவா்ன ஒதுக்கீடடின்
கீழ்
அருநதியர்களுக்கு
உள்ஒதுக்கீடு
்ழங்குகிைது.
அம்னத்து இநதிய அணணவா திரவாவிை
முன்ப்னற்ை கழகத்தின் எம்.ஜி. இரவாைச்சநதிரன்
்தமைமையிைவா்ன
்பத்து
ஆணடுக்கவாை
ஆடசியில (1977-1987) ்ரு்வாய் நிர்்வாக
துமையில குறிப்பிைத்்தக்க ்பை ைவாற்ைங்கள்
பகவாணடு ்ரப்்படை்ன. குறிப்்பவாக, ்வாரிசு
அடிப்்பமையில கிரவாை நிர்்வாக அலு்ைரவா்ன
"கர்ணம்" ்ப்தவிக்கு முடிவு கடடி்னவார். ைதிய
உணவுத் திடைத்ம்த விரிவு்படுத்தி சத்துணவுத்
திடைைவாக பைம்்படுத்தி்னவார்.
1992 ந்ம்்பரில உச்ச நீதிைன்ைம்
ைணைல
ஆமணயம்
்ழக்கில
தீர்ப்பு
்ழங்கியது. அதில கலவி ைற்றும் ப்மை
்வாய்ப்பில 50 விழுக்கவாடு இைஒதுக்கீடு ்ழங்கி
தீர்ப்்பளிக்கப்்படைது. இ்தம்னத் ப்தவாைர்நது
்தமிழகத்தில,
பிற்்படபைவார்
மிகவும்
பிற்்படுத்்தப்்படபைவார்,
்படடியல
சவாதிகள்,
்பழங்குடியி்னர் ஆகிபயவாருக்கு ்ழங்கப்்படடு
்ந்த
இைஒதுக்கீடடிம்ன
்பவாதுகவாக்கும்
்மகயில ்தமிழ்நவாடு ைவாநிைச் சடைைன்ைம்
கூடைப்்படடு 69 ச்தவீ்தம் ஒதுக்கீடு சடைம்
பகவாணடு ்ரப்்படைது.

( 11 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_1.indd 11

29-01-2020 10:05:16

www.tntextbooks.in

தமிழ்நாடு மாநிலச் சட்டமன்றம்

 
தமிழ்நாடு மாநிலச் சட்டமன்றம்
234
உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்டது. 189 உறுப்பினர்கள்
ப�ொது
த�ொகுதிகளிலிருந்தும்
45
உ று ப் பி னர்க ள்
த னி த்தொ கு தி க ளி லி ரு ந் து ம்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.

 
சட்டமன்றத்தில் முதல் கூட்டத்
த�ொடர் முதல் ப�ொதுத் தேர்தலைத்
த�ொடர்ந்து (1952). 3.5.1952 அன்று
த�ொடங்கியது.

 
அரசமைப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ்
ஆங்கில�ோ- இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார்.

 
16.05.2016 அன்று தமிழக சட்டமன்றத்திற்கு ப�ொதுத் தேர்தல் நடந்ததைய�ொட்டி 15-வது தமிழக
சட்டமன்றம் 21.05. 2016 அன்று அமைக்கப்பட்டது.

ப�ொதுக் கணக்கு குழு
மக்களவை
உறுப்பினர்களிலிருந்து
ஒருவர்
ப�ொது
கணக்குக்
குழுத்தலைவராக மக்களவைத் தலைவரால்
நியமிக்கப்படுகிறார். இதில் 1967-1968ஆம்
ஆண்டில்
முதன்முறையாக
எதிர்க்கட்சி
உறுப்பினர்
ஒருவரே
ப�ொதுக்
கணக்குக் குழுத்தலைவராக மக்களவைத்
தலைவரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இக்குழு
மக்களவைத் தலைவர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
இயங்கும் ஒரு நாடாளுமன்றக் குழுவாகவே
கருதப்படுகிறது. 1950 ஜனவரி முதல் 2018
ஏப்ரல் வரை இக்குழு 1596 அறிக்கைகளை
தாக்கல் செய்துள்ளது.

அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்ட
முன்வரைவு
அரசமைப்பில் உள்ள ஒரு விதியில்
திருத்தம் க�ோரும் சட்ட முன்வரைவுகள்
அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்டம் முன்வரைவு
என்று அழைக்கப்படுகிறது. உறுப்பு 368 (2) ன்
கீழ் வரும் அனைத்து விதிகளும் இதில்
அடங்கும். இந்த சட்ட முன்வரைவினை
நாடாளுமன்றத்தில் ஈரவைகளிலும் க�ொண்டு
வரலாம்.

உறுப்பு 370
அரசமைப்பு உறுப்பு 370 என்பது ஜம்மு
- காஷ்மீர் பகுதிக்கு சிறப்பு தன்னாட்சி தகுதி
வழங்குவது ஆகும். இந்திய அரசு 5 ஆகஸ்டு
2019 அன்று ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட
சிறப்பு தகுதியை ரத்துசெய்தது
சங்கரலிங்கனார்

சங்கரலிங்கனார்
சங்கரலிங்கனார்
காந்திய
வாதியும்
இந்திய விடுதலைக்காக ப�ோராடிய தமிழ்
வீரரும் ஆவார். 1895இல் விருதுநகர் மாவட்டம்
மண்மலைமேடு
கிராமத்தைச்
சேர்ந்த
கருப்பசாமி வள்ளியம்மாளுக்கு மகனாக
பிறந்தார். 1917இல் இந்திய தேசிய காங்கிரசில்
இணைந்தார். இராஜாஜியின் மீது ஏற்பட்ட
ஈர்ப்பால் விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில் பங்கேற்ற
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சங்கரலிங்கனார் 1930இல் காந்தியுடன் தண்டி
உப்புச் சத்தியாகிரகப் ப�ோராட்டத்தில் பங்கு
பெற்றார். மதராஸ் மாநிலத்திலிருந்து தெலுங்கு
பேசும் மக்களைப் பிரித்து, சென்னையை
தலைநகராக க�ொண்டு தனி மாநிலம் அமைக்க
வேண்டும் என்று ப�ொட்டி ஸ்ரீராமலு 1952இல்
உண்ணாவிரதப் ப�ோராட்டம் நடத்தினார்.

தமிழ்நாடு

 
மதராஸ் மாகாணத்தை தமிழகம் என
பெயர்
மாற்றக்
க�ோரி
தியாகி
சங்கரலிங்கனார்
20.07.1956
முதல்
10.10.1956
வரை
76
நாட்கள்
உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தார்.

 
மதராஸ் மாநில பெயர்மாற்றச் சட்டம் 14
ஜனவரி 1969 ஆண்டு தமிழ்நாடு என
பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

 
காந்திய வழியில் உண்ணா ந�ோன்பு
இருந்து உயிர் நீத்தவர்.

ம.ப�ொ.சிவஞானம்

ஜீவானந்தம்

இதைத் த�ொடர்ந்து பெயர் மாற்றும் பிரச்சனை
எழுந்தது. இதைத் த�ொடர்ந்து 1956இல்
மதராஸ் மாநிலத்தை தமிழ்நாடு என பெயர்
மாற்றம் செய்ய வேண்டும் எனக் க�ோரி
சங்கரலிங்கனார்
உண்ணாவிரதம்
த�ொடங்கினார். பெயர் மாற்றம் உள்ளிட்ட 12
க�ோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 1956 ஜுலை 27
அன்று விருதுநகரில் தனது உண்ணாவிரதப்
ப�ோராட்டத்தைத்
த�ொடங்கினார்.
இந்த
உண்ணாவிரதப் ப�ோராட்டம் 75 நாட்களைக்
கடந்தது சங்கரலிங்கனார் உடல் நலிவுற்றதால்
உண்ணாவிரதப் ப�ோராட்டத்தைக் கைவிடும்
படி சி.என். அண்ணாதுரை, ம.ப�ொ.சிவஞானம்,
ஜீவானந்தம்
ஆகிய�ோர்
வேண்டுக�ோள்
விடுத்தும் அவர் ஏற்க வில்லை. 1956 அக்டோபர்
13 அன்று உண்ணாவிரதப் ப�ோராட்டத்தின்
76ஆம் நாள் சங்கரலிங்கனார் உயிர் நீத்தார்.

முக்கிய கூட்டு கூட்டங்கள்
 வ
 ரதட்சணை ஒழிப்புச் சட்டம் 1959-6
மற்றும் 9 மே 1961
 பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம்-2002 மார்ச்

தேர்வுக்குழு
தேர்வுக்குழுவில்
குறைந்த
எண்ணிக்கையில் உறுப்பினர்களை குறிப்பிட்ட
காரணத்திற்காக நியமிக்கப்பட்டிருப்பர். இந்த
தேர்வுக்குழு
முறை
வெஸ்ட்மினிஸ்டர்
நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறையிலிருந்து
பிறந்தது ஆகும். மாநிலங்களவை விதிகள்
மற்றும் நடைமுறையின் உறுப்பு 125இன் கீழ்
எந்தவ�ொரு குறிப்பிட்ட சட்ட முன்வரைவையும்
தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பும்படி எந்த ஒரு
உறுப்பினரும் தீர்மானம் க�ொண்டு வர
முடியும். தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால்
அந்த சட்ட முன்வரைவு தேர்வு குழுவின்
பரிசீலினைக்கு அனுப்பப்படும்.
இவ்வாறு
தீர்மானம்
க�ொண்டு
வருவதற்கு
தேர்வுக்
குழுவின்
ம�ொத்த
உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர்
குறைந்தபட்ச
உறுப்பினர்களாக
(Quorumக�ோரம்)
அவையில் இருப்பது அவசியம்.
இவ்வாறு முன்மொழியப்படும் தீர்மானத்தின்
மீதான வாக்கெடுப்பு வெற்றி – த�ோல்வி இன்றி
முடிந்தால் அவைக்குத் தலைமை ஏற்பவரின்
முடிவே
இறுதி
முடிவாகும்.
சட்ட
முன்வரைவில் குறிப்பிட்ட ஏதேனும் ஒரு
அம்சம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்
எனில் அதற்கென ஒரு துணைக் குழுவை
தேர்வுக்குழு அமைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த
செயல்முறையில்
ஏதேனும்
கேள்விகள்
எழுந்தால்
அதனை
மாநிலங்களவைத்
தலைவர் பார்வைக்கு க�ொண்டு செல்ல
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வேண்டும். அவரது முடிவே இறுதியானது.
ஒரு சட்ட முன்வரைவு ஒரு அவையில்
நிறைவேற்றப்பட்டு மற்றொரு அவையால்
நிராகரிக்கப்படும் ப�ோதும் அல்லது ஏதேனும்
ஒரு ஆட்சேபனை எழுப்பப்படும் ப�ோது
அல்லது ஆறு வாரத்திற்கும் அதிகமாக இழுபறி
நிலை நீடிக்கும் ப�ோதும் குடியரசுத்தலைவர்
ஈரவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தை கூட்டித்
தீர்வு
காணலாம்.
அந்த
முன்வரைவு
அமர்ந்துள்ள
ஈரவைகளின்
ம�ொத்த
உறுப்பினர்களில் பெரும்பான்மை வாக்குகளை
பெற்றால்
அந்த
முன்வரைவு
நிறைவேற்றப்படும். ஆனால் பண முன்வரைவு
அல்லது
அரசியல்
அரசமைப்புத்
திருத்தச்சட்டம்
ஆகியவற்றின்
ப�ோது
இதுப�ோன்று கூட்டு கூட்டத்தினை கூட்டி
சட்டமாக்க
இந்திய
அரசமைப்பு
அனுமதிக்கவில்லை.

அருஞ்சொற்பொருள்
ஒரு
சட்ட
முன்வரைவு
 ச
 ட்டம்:
நாடாளுமன்றத்தில்
ஈரவைகளிலும்
ஏற்கப்பட்டு குடியரசுத்தலைவர் ஒப்புதல்
பெறும் ப�ோது சட்டம் எனப்படுகிறது.
 உட்பிரிவு: ஒரு சட்ட முன்வரைவில் வரிசை
எண்ணிடப்பட்ட பத்தி.

 தீ
 ர்மானம்:
நாடாளுமன்றத்தின்
தீர்வு,
நடவடிக்கை,
கருத்து
க�ோரி
நாடாளுமன்றத்தில்
எந்தவ�ொரு
உறுப்பினராலும்
முன்வைக்கப்படுவது
தீர்மானம் எனப்படும்
 பதவி
பிராமணம்:
புதிதாகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
நாடாளுமன்றத்தில்
அமரும்முன் இந்திய அரசமைப்பிற்கும்
நாட்டின்
இறையாண்மை
மற்றும்
ஒருமைப்பாட்டிற்கும்
தமது
உறுதிப்பாட்டினைத் தெரிவித்து கடவுள்
பெயரால�ோ, பகுத்தறிவின் பெயரால�ோ
உறுதி ம�ொழி ஏற்றுக் க�ொள்வதாகும்.
 நி
 லைக்குழு:
ப�ொதுவாக
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
அல்லது
அவ்வப்போது
அவையால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அல்லது
அவைத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் குழு
நிலைக்குழு எனப்படும்.
 அ
 ரசு:
மத்திய
அரசாங்கம்,
இந்திய
நாடாளுமன்றம், மாநில அரசாங்கங்கள்,
மாநிலச்
சட்டமன்றங்கள்,
இந்திய
எல்லைக்குள் வரும் அனைத்து உள்ளூர்
அதிகார
அமைப்புகள்,
இந்திய
அரசாங்கத்தின்
கட்டுபாட்டின்
கீழ்
இயங்கும்
அமைப்புகள்
இவை
அனைத்தையும்
உள்ளடக்கியது
அரசு
ஆகும்.
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மதிப்பிடுதல்
I. சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும்
1. இந்திய அரசமைப்புச் சட்ட வரைவுக் குழுத்தலைவர் யார்?
அ) இராஜேந்திர பிரசாத்
ஆ) சி.இராஜாஜி
இ) தேச் பகதூர் சப்புரு
ஈ) பி.ஆர். அம்பேத்கர்
2. இந்தியாவைப் ப�ொறுத்த வரை நாடாளுமன்ற அரசாட்சியில் கீழ்க்காணும் க�ோட்பாடுகளில்
எது பின்பற்றப்படுகிறது?
1) அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆவார்
2) நாடாளுமன்றத்தின் நம்பிக்கை நீடிக்கும் வரை அமைச்சர்கள் பதவி வகிப்பர்.
3) அமைச்சரவை அரசின் தலைவரால் தலைமை தாங்கப்படுகிறது.
கீழ்க்கண்ட குறிகளைப் பயன்படுத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு
அ) 1,2 மட்டும்
ஆ) 3 மட்டும்
இ) 2, 3 மட்டும்
ஈ) 1,2,3
3. அ ரசமைப்பை
இறுதிப்படுத்த
எடுத்துக்கொண்டது?

அரசமைப்பு

நிர்ணயசபை

எவ்வளவு

காலம்

அ) 1949 சுமார் ஆறு மாதங்கள்
ஆ) 1947 ஆகஸ்ட் 15 முதல் சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள்
இ) 1948 நவம்பர் 26 முதல் சரியாக ஒரு ஆண்டு
ஈ) 1946 டிசம்பர் 9 முதல் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள்.
4. மதராஸ் மாநிலம் எப்போது தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் பெற்றது?
அ) 1968
ஆ)1971
இ) 1969
ஈ) 1970
5. இந்தியா ஒரு இறையாண்மை, சமதர்மம், மதசார்பின்மை, மக்களாட்சி, குடியரசு நாடு என்று
கூறும் அரசமைப்பின் பாகம் ஏது?
அ) அடிப்படை உரிமை
ஆ) ஆற்றுக்கொள்கை வழிகாட்டுதல்
இ) முகப்புரை
ஈ) அடிப்படைக் கடமைகள்
6. முகப்புரையில் இடம் பெறும் ‘நாம்‘என்னும் ச�ொல் எதைக் குறிக்கிறது?
அ) இந்திய அரசு
ஆ) உச்ச நீதிமன்றம்
இ) நாடாளுமன்றம்
ஈ) இந்திய மக்கள்
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7. கீழ்க்காணும் ச�ொற்கள் முகப்புரையில் எந்த வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளன?
1. மக்களாட்சி
2. சமதர்மம்
3. இறையாண்மை
4. மதசார்பின்மை
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. மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை _______
அ) 250
ஆ) 235
இ) 240
ஈ) 245
9. அரசமைப்பில் தரப்படாத நிறுவனம் எது?
அ) நிதிஆணையம்
ஆ) நிதி ஆய�ோக்
இ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
ஈ) தேர்தல் ஆணையம்
10. இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணயச்சபை நடைபெற்ற காலம்
அ) 9 ஆகஸ்ட் 1946 – 24 ஜனவரி 1950
ஆ) 10 டிசம்பர் 1945-10 மார்ச் 1950
இ) 9 டிசம்பர் 1946-24 ஜனவரி 1950
ஈ) 15 ஆகஸ்ட் 1945- 10 மார்ச் 1950
11. மேலவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
அ) இந்தியக் குழு
ஆ) மாநிலங்கள் குழு
இ) மாநிலங்களின் ஒன்றியம்
ஈ) மாநிலங்களவை
12. இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு -----------------ன் கீழ் ஆங்கில�ோ இந்திய சமுதாயத்தைச்
சேர்ந்த …… நியமன உறுப்பினராக ஆளுநர் நியமிக்கிறார்.
அ) உறுப்பு 333 - ஒரு உறுப்பினர்கள்
ஆ) உறுப்பு 283 – இரு உறுப்பினர்கள்
இ) உறுப்பு 383 – ஒரு உறுப்பினர்கள்
ஈ) உறுப்பு 343 - இரு உறுப்பினர்கள்
13. தமிழ்நாடு மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை
அ) 239
ஆ) 234
இ) 250
ஈ) 350
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14. கூற்று: 42 வது அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்டம் ஒரு ‘குறு அரசமைப்பு’ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது
காரணம்: அதிகமான விதிகளை க�ொண்டு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திருத்தச்சட்டம்.
அ) கூற்றும், காரணமும் சரியானவைகள் ஆகும். காரணம் கூற்றுக்கான சரியான
விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரியானவைகளாகும். ஆனால் காரணம் கூற்றை சரியாக
விளக்கவில்லை.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.
15. கூற்று: இந்திய அரசமைப்பு மிக நெகிழ்வுத் தன்மை க�ொண்டது. .
காரணம்: இதுவரை அரசமைப்பு 100 முறைக்கு மேல் திருத்தப்பட்டுள்ளது.
அ) கூற்றும், காரணமும் சரியானவைகள் ஆகும். காரணம் கூற்றுக்கான சரியான
விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரியானவை களாகும். ஆனால் காரணம் கூற்றை சரியாக
விளக்கவில்லை.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.
II. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி
1. முகப்புரை என்றால் என்ன?
2. தேர்வுக்குழு குறித்து சுருக்கமான குறிப்புரை வழங்குக.
3. சங்கரலிங்கனார் குறித்து குறிப்புரை வழங்குக.
4. தமிழ் நாடு சட்டமன்றத்தின் அமைப்பு குறித்து எழுதுக.
5. ப�ொது கணக்குக்குழு குறித்து விளக்கு.
III. கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக விடையளி
1. அரசமைப்புச் நிர்ணயச்சபை குறித்து விவாதி
2. அரசமைப்பின் முக்கியத்துவம், ப�ொருள், செயல்பாடுகள் ஆகியனவற்றை கூறுக?
3. இந்திய குடியுரிமை பற்றி குறிப்பு வரைக?
4. இந்திய அரசமைப்பு உருவான கதை குறித்து கூறுக?
IV. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளி
1. இந்திய மக்களாட்சியில் நாடாளுமன்ற முறை குறித்து விரிவான விளக்கம் தருக ?
2. இந்திய அரசமைப்பில் மூல ஆதாரங்கள் குறித்து விரிவாக விடையளி
3. இந்திய அரசமைப்பில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.
4. இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பு அம்சங்களை விரிவாக கூறு
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ஜைறஜ்காள் நூல்்கள்
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ைாநிலத்தின் தமலமை

இசபசயல்�ாடடின் மூலம்
இந்திய ைாநிலங்களின் முதல்
அமைசசர்்களின் ப�யர்்கமள
அறிதல்.

�டி்கள்
்படி 1: கீழ்க்கவாணும் உரலி/விமரவுக் குறியீடமைப் ்பயன்்படுத்தி இச்பசயல்பவாடடிற்கவா்ன
இமணயப் ்பக்கத்திற்குச் பசலக.
்படி 2: ‘PLAY QUIZ‘ என்்பம்தச் பசவாடுக்குக.
்படி 3: ைவாநிைத்தின் மு்தல அமைச்சரின் ப்பயமரச் சரியவாகத் ப்தர்வு பசய்க.
(எ.டு - TAMIL NADU)

உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boostdevice.coi
*்பைங்கள் அமையவாைத்திற்கு ைடடும்.
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2
கற்ைலின் வநபாககஙகள்

ெடடமன்ைம்



 மக்களாட்சியின் முககிய அம்சங்களின் ்சயல்பாட்டை பற்றி மாணவர்கள்
்்தரி்நது்்காள்ளல்.

 மாணவர்கள், சமூ்கம் மற்றும் அரசியலில் நைககும் திைசரி நி்கழ்வு்களில்
சட்ைமன்்றத்தின் பஙகிடை அறி்நது்்காள்ளல்.

 அரசின் அரசியல் ்கட்ைடமப்பு மற்றும் அரசடமப்பு நிறுவைங்களின் முககியத்துவத்ட்த
பகுப்பாயவு ்சயய மாணவர்கள் ்கற்றுக்்காள்ளல்.

 ம்தர்தல் மற்றும் ம்தர்தல் நடைமுட்ற்கடள கூர்நது ்கவனிக்க ்கற்றுக்்காள்ளல். அ்தன் மூலம்
்பாது நிறுவைங்கடள பற்றிய அறிடவ மமம்படுத்திக்்காள்ளல்.

 இடள்ர நாைாளுமன்்றத்ட்த ்தங்களுககுள் நைத்துவ்தன் மூலம் மாணவர்கள், மத்திய மற்றும்
மாநிலச சட்ைமன்்றங்களுககு இடையில் உள்ள வித்தியாசங்கடள மவறுபடுத்தி அறியலாம்.

அறிமுகம்
சட்ைமன்்றமாைது
பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சியில்
ஒரு
மி்க
முககியமாை
நிறுவைமாகி்றது. சட்ைமன்்றத்தின் அடிப்படை
மநாக்கமாைது,
அ்தன்
பிரதிநிதி்கடள
பதிலளிக்க
்கைடமப்பட்ைவர்களா்கவும்,
நாட்டிலுள்ள
மக்களின்
நலன்்களுககு
்பாறுப்புடையவர்களா்கச ்சயவம்த ஆகும்.
நாட்டின் அடைத்து ்்தாகுதி்களிலிரு்நதும்
ம்தர்ந்்தடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதி்கடளக ்்காண்டு,
அ்நநாட்டின் சட்ைங்கடள இயற்று்தல் அல்லது
மாற்று்தல் ஆகியவற்ட்ற ்சயயும் ஓர உயர்ந்த
அடமப்மப, சட்ைமன்்றம் ஆகும். இ்நதியா
முழுடமககுமாை
சட்ைங்கடள
இயற்றும்
சட்ைமன்்றம் நாைாளுமன்்றம் அல்லது ம்தசிய
சட்ைமன்்றம் என்று குறிப்பிைப்படுகின்்றது.
மாநிலங்களிலும் ஒன்றிய ஆளுட்கககுட்பட்ை
பகுதி்களிலுள்ள சட்ைமன்்றங்கள் சட்ைமன்்ற
மபரடவ என்று அடைக்கப்படுகின்்றை.
நாைாளுமன்்றம்
ஈரடவ்கடள
்்காண்டுள்ளது. அடவ மக்களடவ மற்றும்
மாநிலங்களடவ. இது நாைாளுமன்்றத்தின்

ஈரடவ முட்ற எைப்படும். இது பிரிட்டிஷ்
நாைாளுமன்்ற முட்ற மற்றும் அ்மரிக்காவின்
ஈரடவ
முட்றயின்
அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்ைது.
இம்தமபால்
சில
மாநிலங்களில் சட்ை மமலடவ மற்றும்
சட்ைசடப எை ஈரடவ முட்றமய உள்ளது.
ஆைால் பல மாநிலங்களில் சட்ைமமலடவ
இன்றி ஒற்ட்ற அடவயா்க சட்ை மன்்றமம
உள்ளது.
இ்நதியாவில்
நாைாளுமன்்றம்
அ்தன் சட்ைம் இயற்றும் பணி மற்றும்
அ்தடை ்சயல்படுத்துகின்்ற ்பாறுப்பிடை
28
மாநிலங்களுைனும்,
9
ஒன்றிய
ஆளுட்கககுட்பட்ை பகுதி்களுைனும் பகிர்நது
்்காள்கி்றது.
ஒன்றிய
ஆளுட்கககுட்பட்ை
பகுதி்கள் மத்திய அரசால் மநரடியா்க ஆட்சி
்சயயப்படுகின்்றை. (தில்லி மற்றும் புதுசமசரி
்தவிர)

2.1 ஒன்றியச ெடடமன்ைம்: நபாடபாளுமன்ைம்
நாைாளுமன்்றம், ஒன்றியச சட்ைமன்்றம்
அல்லது
ம்தசிய
சட்ைமன்்றம்
என்று
அறியப்படுகி்றது.
அதுமவ
முடிவு்கடள
எடுக்கககூடிய உசச அடமப்பு மற்றும்
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மக்களாட்சியின்
அடையாளம்.
நாட்டு
மக்களின் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகள்
மீதான
விவாதத்திற்கும்,
அரசியல்
அமைப்பில் சட்டங்களை இயற்றுவதற்கும்,
திருத்துவதற்கும்,
பதிலளிக்க
கடமைபட்ட
மிகவும்
சக்தி
வாய்ந்த
தளமாக
நாடாளுமன்றமே உள்ளது.
சட்ட முன் வரைவுகளுக்கான ஒப்புதல்
அளித்தல், பல்வேறு தீர்மானங்கள் மற்றும்
நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதம் நடத்துதல்,
ப�ோன்றவற்றிக்காக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு
கால
வரையறையில்
நாடாளுமன்றம்
கூடுவதைத்தான் ஒரு கூட்டத்தொடர் என்று
அழைக்கிற�ோம்.
ஒரு
வருடத்தில்
நாடாளுமன்றம்
மூன்று
கூட்டத்
த�ொடர்களை நடத்துகிறது:

1. நி
 திநிலை அறிக்கைக் கூட்டத்தொடர்
(பிப்ரவரி-மே)
2. ம
 ழைக்காலக் கூட்டத்தொடர்
(ஜூலை-ஆகஸ்ட்)
3. கு
 ளிர்காலக் கூட்டத்தொடர்
(நவம்பர்-டிசம்பர்)
நாடாளுமன்றத்திற்கு இரு முக்கியமான
அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் உள்ளன.
அவை சட்ட அதிகாரம் மற்றும் நிதி அதிகாரம்
ஆகியவைகளாகும். சட்ட அதிகாரங்கள் சட்டம்
இயற்றுவதற்கானவை. நிதி அதிகாரங்கள் நிதி
சம்பந்தப்பட்ட
நிதிநிலை
அறிக்கை
கணக்குகளை தயார் செய்வதற்கானது. மேலும்
இந்திய
குடியரசுத்தலைவர்
மற்றும்
குடியரசுத் துணைத்தலைவர் ஆகிய�ோரை
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக
தேர்தல்
நடத்துவதற்கான தேர்வுச் செய்யும் பணிகளும்
நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்கின்றன.

செயல்பாடு - கருத்து சுதந்திரத்தின் ப�ொருள் விளக்கம்
மாநிலங்களவையின் பெண் உறுப்பினர்கள், பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு சட்ட
முன்வரைவை மக்களவையில் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினர். பெண்களுக்கு, நாடாளுமன்றம்
மற்றும் சட்டமன்றங்களில் 33% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு வகை செய்யும் இந்த சட்ட முன்வரைவு,
2010-ம் ஆண்டு மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் இன்று வரை அது
மக்களவையில் நிறைவேற்றப்படாமலே உள்ளது.
இந்திய அரசமைப்புச் (108-வது திருத்தச்சட்டம்) சட்ட முன்வரைவு, ப�ொதுவாக பெண்கள்
இட ஒதுக்கீட்டு முன்வரைவு என்றழைக்கப்படும் இந்த சட்ட முன்வரைவு, மக்களவையில்
நிறைவேற்றினால் மட்டுமே சட்டமாகும்.

மாநிலங

்களவை

மக்கள

வை

இட
்கள் ட்ட
ச
ண
பெ க்கீடு வு
ஒது ன்வரை
மு

நன்றி : தி இந்து 13.3.2010
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குடியரசுத்தலைவர்,
குடியரசுத்
துணைத்தலைவர், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள்
மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆகிய�ோர்
மீதான பதவிநீக்க தீர்மானத்தை விவாதிக்கவும்,
நிறைவேற்றி
நீக்கம்
செய்யவும்
நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளது. அவ்வாறு
பதவி நீக்கம் செய்யப்படும் நடைமுறை
“பழிச்சாட்டுதல்”
நடைமுறை
என்று
அழைக்கப்படும்.
நாடாளுமன்றத்தை
கூட்டுமாறு அழைப்பது குடியரசுத்தலைவரின்
கடமை,
அது
வருடத்திற்கு
இரண்டு
கூட்டத்தொடர்களுக்கு
குறையாமல்
கூட
வேண்டும்.
ஒவ்வொரு
வருடமும்,
நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தொடரின்
த�ொடக்கத்தில் குடியரசுத்தலைவர் அவரது
சிறப்புரையை
நிகழ்த்துவார்.
அதில்
எதிர்காலத்தில் அரசு எடுக்கப்போகிற புதிய
க�ொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் புது
முயற் சி களு க ்கான
ந ாட ாளு மன ்ற
நடவடிக்கைகள் ஆகியவை இருக்கும். இந்திய
நாடாளுமன்றத்துக்கு சட்டங்கள் இயற்றுவது,
அதன் நிர்வாகத்தை மேற்பார்வையிடுவது,
நிதிநிலை
அறிக்கைத்
திட்டத்தை
நிறைவேற்றுவது,
ப�ொதுமக்களின்
மனக்குறைகளை அவர்களின் பிரதிநிதிகள்
வழியே
வெளிப்படுத்துவது,
தேசியக்
க�ொள்கைகள் மற்றும் நாட்டின் பிரச்சனைகள்
குறித்து விவாதிப்பது ப�ோன்ற பணிகளும்
உள்ளது. அமைச்சர்கள், தனித்தனியாகவும்
கூட்டாகவும் மற்றும் மக்களவையால் நீக்க
கூடிய ப�ொறுப்புடையவர்கள்.
மக்களவையின் செயல்பாடுகள்
நாடாளுமன்றம்
ஈரவைகளைக்
க�ொண்டது. ஈரவைகளும் ஒரே மாதிரியான
மதிப்பீடுகளையும்
ப�ொறுப்புகளையும்
தன்னகத்தே க�ொண்டவை. இருப்பினும், நிதிச்
செலவு ஒப்புதல் பெறுவது ப�ோன்ற சில
விதிவிலக்குகள்
உள்ளன.
இவற்றில்
முதலாவது
மக்களவை,
தங்களை
வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து க�ொண்ட,
நாடெங்கிலுமுள்ள 18 அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட வயதினர்களால், நாட்டின் 543
நாடாளுமன்றத்
த�ொகுதிகளிலிருந்து,

நேரடியாக
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
543
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களைக் க�ொண்டது
மக்களவை
ஆகும்.
மக்களவையில்
ஆங்கில�ோ-இந்திய
சமூகத்திலிருந்து
நியமிக்கப்பட்ட
இரண்டு
உறுப்பினர்கள்
நியமன உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
உறுப்பினர்களின்
குறைந்தபட்ச
எண்ணிக்கை: மக்களவை / மாநிலங்களவை
கூட்டத்தொடர்களை நடத்துவதற்கு ம�ொத்த
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கையில்
குறைந்தபட்சம்
பத்தில்
ஒரு
பங்கு
எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டும்.
மக்களவை ம�ொத்த உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கை 545 நாடாளுமன்றத்தில் அரசின்
பெரும்பான்மை
பலத்தை
நிரூபிக்கும்
தீர்மானத்தில்
நியமன
உறுப்பினர்கள்
முடிவெடுக்க முடியாது. மக்களின் ப�ொதுப்
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பான விவாதங்கள்,
மக்களின் சமூக ப�ொருளாதார தேவைகள்,
மற்றும்
க�ொள்கை
முடிவுகள்
பற்றி
கலந்துரையாட, விவாதிக்க, அமைந்த ஒரு மிக
உயரிய மன்றம் தான் மக்களவை.
இரு
அவைகளை
சார்ந்த
உறுப்பினர்களையும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
என்றே மக்கள் ப�ொதுவாக அழைப்பர்.
மாநிலத்தின் ஆறு சட்டமன்ற த�ொகுதிகள்
அடங்கிய
ஒவ்வொரு
நாடாளுமன்றத்
த�ொகுதியிலிருந்தும் மக்களால் தேர்தல்கள்
மூலம்
நேரடியாக
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
மக்களவையில்
இருப்பர்.
மக்களவையின்
ஆயுட்காலம்
ஐந்து
வருடங்களாகும்.
சபாநாயகரின் பங்கு மற்றும் ப�ொறுப்புகள்
மக்களவையை
தலைமை
தாங்கி
நடத்துபவர்
சபாநாயகர்
ஆவார்.
அவர்
மக்களவை
உறுப்பினர்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராவார்.
சபையை
வழிநடத்துவது, கலந்துரையாடல் மற்றும்
விவாதங்களை
நடத்த
உதவுவது,
சபை
உறுப்பினர்களின்
நடத்தை
குறித்த
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்மாத்்த இைங்கள் = 545

ப்தவிக்காலம் 5 ஆண்டு்கள் மக்களடவயில்
ஆளும் ்கட்சிககு நம்பிகட்க
வாககு இருககும் வடர

மக்களால்
ம்தர்ந்்தடுக்கப்பட்மைாருக்காை
இைங்கள் = 543

ஆளும் ்கட்சி
்பரும்பான்டம = 272

மககளவை
ஆளும் ்கட்சியின்
்தடலவர பிர்தமர

ஆஙகிமலா-இ்நதிய
சமூ்கத்தில் இரு்நது
இரண்டுஉறுப்பிைர்கள்
நியமைம் ்சயயப்படுவர
ம்கள்வி்களுககு பதில்்கடள ்பறுவது மற்றும்
அவர்களின்
சலுட்க்கள்
மற்றும்
உரிடம்கடளப்
பாது்காப்பது
ஆகியடவ
சபாநாய்கரின் ்கைடம ஆகும். நாைாளுமன்்ற
்தடலடமச்சயல்கத்தின் நிரவா்கத் ்தடலவர
மக்களடவ சபாநாய்கர ஆவார.
உறுப்பிைர்கள்
்பாருத்்தமாை
நடைமுட்ற்கடளக
்கடைப்பிடிககி்றார்களா
என்பட்த உறுதி்சயவது, உறுப்பிைர்கடள
ம்கள்வி்கள் எழுப்புவ்தற்கு அனுமதிப்பது,
அவர்கள் மபசுவ்தற்கு மநரம் ஒதுககுவது,
மற்றும் ஆட்மசபடைககுரிய குறிப்புக்கடள
பதிமவட்டிலிரு்நது
நீககுவது
மற்றும்
குடியரசுத்்தடலவர
உடரககு
நன்றி
்்தரிவிககும் தீரமாைத்ட்த முன்்மாழிவது
ஆகியடவ
சபாநாய்கரின்
்கைடமயாகும்.
அடவயின் விதிமுட்ற்கள் மற்றும் விதி்கடள
உ்தாசீைப்படுத்தும்
அல்லது
மீறும்
உறுப்பிைர்கடள
அடவயிலிரு்நது
்வளிமயற்றும் அதி்காரம் சபாநாய்கருககு
உண்டு.
ஒரு திருத்்தசசட்ைம் முன்்மாழிவ்தற்கு
சபாநாய்கரின் அனுமதி ்ப்றப்பைமவண்டும்.
அ்ந்த
திருத்்தசசட்ை
முன்வடரடவ

அடமசசர்கடள பிர்தமர
ம்தரவு ்சயகி்றார
அனுமதிப்ப்தா
இல்டலயா
என்பட்த
சபாநாய்கர்தான் தீரமானிப்பார. மன்்றத்தின்
உரிடம்கள்,
சி்றப்புரிடம்கள்
மற்றும்
்கல்ந்தாயவுக குழு, சி்றப்புக குழு, ஆமலாசடைக
குழு மபான்்ற பல்மவறு குழுக்கள் மற்றும்
அவற்றின்
உறுப்பிைர்கள்
ஆகிமயாரின்
உரிடம்களின் பாது்காவலரா்க சபாநாய்கர
்சயல்படுவார. சி்றப்புரிடம குறித்்த எ்ந்த
விளக்கமும் மவண்டி ஆயவு ்சயயவும்,
விசாரடண நைத்்தவும்
மற்றும் அறிகட்க
அளிக்கவும்
உரிடமககுழுவுககு
பரி்நதுடரப்பது
சபாநாய்கரின்
மற்்்றாரு
முககியமாை அதி்காரமாகும். உறுப்பிைர்கள்
எழுப்பும் ம்கள்வி்கள், அளிககும் பதில்்கள்,
விளக்கங்கள்,
மற்றும்
அறிகட்க்கள்
அடைத்தும் சபாநாய்கடர மநாககிமய இருக்க
மவண்டும்.
அடவ ஒழுஙகுப் பிரசசிடை குறித்்த
ம்கள்விககு
சபாநாய்கமர
இறுதி
முடி்வடுப்பார. அரசடமப்பின்படி சபாநாய்கர
சி்றப்பு அ்ந்தஸ்ட்த ்பற்றுள்ளார. அ்தன் மூலம்
நிதி
முன்வடரவு என்று சான்்றளிககும்
அதி்காரம் ்பற்்றவர. சி்றப்பு நி்கழ்வு்கள்,
அல்லது
சில
சட்ை
நைவடிகட்க்களில்
ஈரடவ்களுககும் இடைமய ்கருத்து மவற்றுடம
ஏற்படும் சமயங்களில் நாைாளுமன்்றத்தின்
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கூட்டு கூட்டுத்்்தாைருககு மக்களடவயின்
சபாநாய்கர
்தடலடம
்தாஙகுவார.
மக்களடவயின் எதிரக்கட்சித் ்தடலவருககு
அஙகீ்காரம் அளிப்பது குறித்து சபாநாய்கமர
முடிவு
்சயவார.
அரசடமப்பு
52-வது
திருத்்தசசட்ைத்தின் படி ஒரு உறுப்பிைடர
்கட்சித்்தாவலின் அடிப்படையில் ்தகுதியிைப்பு
்சயது ஒழுஙகு நைவடிகட்க எடுககும்
அதி்காரம் அவருககு உள்ளது. சபாநாய்கர
நாைாளுமன்்றத்தின்
ஒரு
உறுப்பிைரா்க
இரு்ந்தாலும்
கூை
நடுநிடல
வகித்து
மன்்றத்தில்
வாககு
்சலுத்்தமாட்ைார.
இருப்பினும், விதிவிலக்கா்க எ்ந்த முடிடவயும்
எட்ைாது இருபு்றமும் சரிசமமா்க இருககும்
சில அரிய ச்ந்தரப்பங்களில் ்தைது வாகட்க
்சலுத்துவார. இது முடிவு ்சயயும் வாககு
(casting vote) எைப்படும்
இ ்ந தி ய ா வி ன்
்தடலடமச
சிற்பி்களில்
ஒருவரும் அ்தன் மக்களாட்சி
அரசடமப்புத் ்தத்துவத்தின்
உ்நது சகதியா்க தி்கழ்்ந்தவர ஜவஹரலால் மநரு
ஜவஹரலால் மநரு, இ்நதிய
சபாநாய்கரின் அலுவல்கத்ட்த குறித்து ஒரு
்பாருத்்தமாை சூழ்நிடலயில் இவவாறு
கூறுகி்றார,
“சபாநாய்கர மன்்றத்தின்
பிரதிநிதியா்க தி்கழ்கி்றார. அவர/அவள்
இ்ந்த மன்்றத்தின் மாண்பு மற்றும் அ்தன்
சு்த்நதிரத்தின் பிரதிநிதியா்க விளஙகுகி்றார.
இ்ந்த
மன்்றம்,
நாட்டின்
சின்ைமா்க
விளஙகுவ்தால் ஒரு குறிப்பிட்ை வட்கயில்
சபாநாய்கர இ்ந்த நாட்டின் சு்த்நதிரம்
மற்றும்
விடு்தடலயின்
சின்ைமா்க
தி்கழ்கி்றார.
ஆ்கமவ,
அது
ஒரு
மமன்டம்தாஙகிய சு்த்நதிரமாை ப்தவியா்க
இருக்க மவண்டும். அ்ந்தப்ப்தவி எப்மபாதும்
மி்கத்தி்றடம வாய்ந்த மற்றும் பாரபட்சமற்்ற
ஒருவரால் வகிக்கப்பைமவண்டும்.“
மபாநிலஙகளவை
மாநிலங்களடவ
என்று
அடைக்கப்படுவது, அடைத்து மாநிலங்கள்
மற்றும்
ஒன்றிய
ஆளுட்கககுட்பட்ை

பகுதி்களிலிரு்நது
வரும்
238
உறுப்பிைர்கடளயும்
மற்றும்
குடியரசுத்்தடலவரால் நியமிக்கப்பட்ை 12
நியமை
உறுப்பிைர்கடளயும்
மசரத்து
்மாத்்தம் 250 உறுப்பிைர்கடளக ்்காண்ைது.
மாநிலங்களடவ அல்லது மமலடவ இ்நதிய
நாைாளுமன்்றத்தின்
இரண்ைாவது
ஆட்சி
மன்்றம் என்று அடைக்கப்படுகி்றது.
அ்மரிக்காவிலுள்ள
ஆட்சிமன்்றக
குழுடவப்மபால மாநிலங்களின் உரிடம்கள்
மற்றும் நலன்்கடளப் பாது்காககும் ஒரு
அடமப்பு மாநிலங்களடவ ஆகும். இது 1952
ஆம்
ஆண்டு
ஏப்ரல்
3
ஆம்
ம்ததி
உருவாக்கப்பட்ைது.
மாநிலங்களடவ
உறுப்பிைர்கள் சம்ப்ந்தப்பட்ை மாநிலங்களின்
சட்ைமன்்ற
உறுப்பிைர்களால்
ம்தர்ந்்தடுக்கப்படுகி்றார்கள்.
மாநிலங்களிலிரு்நது ம்தர்ந்்தடுக்கப்படும்
உறுப்பிைர்கள் ்தவிர, இலககியம், அறிவியல்,
்கடல மற்றும் சமூ்க மசடவ மபான்்ற
துட்ற்களிலிரு்நது
பு்கழ்
்பற்்ற
12
உறுப்பிைர்கடள இ்நதியக குடியரசுத்்தடலவர
நியமிககி்றார.
மக்களடவடயப்
மபால்
மாநிலங்களடவ ்கடலக்க இயலாது. ஆைால்
ஒவ்வாரு இரண்டு வருைத்திற்கும் அ்தன்
உறுப்பிைர்களில்
மூன்றில்
ஒரு
பஙகு
உறுப்பிைர்கள் ்தங்களது ப்தவிக்காலத்ட்த
நிட்றவு ்சயவார்கள். ஒரு உறுப்பிைரின்
ப்தவி
்காலம்
ஆறு
ஆண்டு்கள்
ஆகும்.
மாநிலங்களடவ
உறுப்பிைர்கள்
சம்ப்ந்தப்பட்ை
மாநிலங்களின்
சட்ைமன்்ற
உறுப்பிைர்களால், மாற்்றத்்தக்க ஒற்ட்ற வாககு
மூலம்
விகி்தாசசார
பிரதிநிதித்துவப்படி
ம்தர்ந்்தடுக்கப்படுவார்கள்.
மபாநிலஙகளவையின் செயல்பாடுகள்
குடியரசுத்
துடணத்்தடலவர
மாநிலங்களடவயின்
அலுவல்
வழி
அடவத்்தடலவரா்க இருப்பார. அடவத்்தடலவர
மாநிலங்களடவயின்
நைவடிகட்க்களுககு
்தடலடம
்தாஙகி
முட்றப்படுத்துவார.
பணம் / நிதி சம்ப்ந்தமாை முன்வடரவு்கடளத்
்தவிரத்து, ஏடைய முன்வடரவு்கள் அடைத்தும்

( 23 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_2.indd 23

29-01-2020 10:06:34

www.tntextbooks.in

நபாடபாளுமன்ைம்
மபாநிலஙகளவை

மககளவை

250 உறுப்பினரகளுககு
மிகபாமல

மககளவை 552
உறுப்பினரகளுககு
மிகபாமல

12 நியமனம்
உறுப்பினரகள்

மபாநில மற்றும் ஒன்றிய
ஆளுவகககுட்டட
்குதிகளின் 238
பிரதிநிதிகளுககு
மிகபாமல

மாநிலங்களடவயில் விவாதிக்கவும், ம்கள்வி்கள்
ம்கட்்கவும்,
முன்வடரவு்கள்
மற்றும்
தீரமாைங்கடள நிட்றமவற்்றவும் நடைமுட்ற்கள்
விதி்களின்
அடிப்படையில்
நடை்பறும்.
மக்களடவடயப்
மபாலமவ
சட்ைம்
இயற்று்தல்்தான்
மாநிலங்களடவயின்
மி்க
முககியமாை
பணி்களில்
ஒன்று.
இதில்
மக்களடவககு
இடணயாை
அதி்காரத்ட்த
மாநிலங்களடவ ்்காண்டுள்ளது.

யபார மபாநிலஙகவளவை உறுப்பினரபாகலபாம்?

 இ்நதிய

நாட்டின்
இருக்கமவண்டும்.

குடிம்கைா்க

 30

வ ய து க கு ட் ப ட் ை வ ர ா ்க
இருக்கககூைாது.

 மக்கள்

பிரதிநிதித்துவ
சட்ைம்
1951-இன் கீழ் மாநிலங்களடவவுககு
ம்தர்ந்்தடுக்கப்பை விரும்பும் ஒரு நபர
அ்ந்த
மாநிலத்தின்
நாைாளுமன்்ற
்்தாகுதியில்
ஒரு
வாக்காளரா்க
இருக்கமவண்டும்.

மபாநிலஙகளின் 530
பிரதிநிதிகளுககு வமல
மிகபாமல மற்றும் இரணடு
ஆஙகிவலபா-இந்திய
நியமன உறுப்பினரகளுககு
மிகபாமல

ஒன்றிய
ஆளுவகககு
உட்டட
்குதிகளிலிருந்து 20
உறுப்பினரகளுககு
மிகபாமல

ஐககிய அ்மரிக்க நாட்டில் மாநிலக
குழுவின் உறுப்பிைர்கள் ்சைட்ைர்கள் என்று
அடைக்கப்படுகி்றார்கள். அஙகு மாநிலத்தின்
பரப்பளவு
மற்றும்
மக்கள்்்தாட்க
ஆகியவற்ட்ற ்பாருட்படுத்்தாது ஒவ்வாரு
மாநிலத்திற்கும்
சமமாை
அளவில்
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படுகி்றது. ஆைால்
இ்நதியாவில்
மாநிலங்களடவயில்
பிரதிநிதித்துவம் அ்ந்த்ந்த மாநிலங்களின்
மக்கள்்்தாட்க
அடிப்படையில்
அடம்நதுள்ளது.

 மக்கள்

பிரதிநிதித்துவ
சட்ைத்தின்
மூன்்றாவது
பிரிவிடை
மக்கள்
பிரதிநிதித்துவ
(திருத்்த)சட்ைம்,
2003
திருத்தியது.

இ்தன் மூலம் மாநிலங்களடவககு மபாட்டியிடும்
ஒருவர
எ்ந்த
மாநிலத்திலிரு்நது
ம்தர்ந்்தடுக்கப்படுகின்்றாமரா,
அ்ந்த
மாநிலத்தில் வசிப்பவரா்க இருக்கமவண்டும்
என்்ற நிப்ந்தடை விலககிக்்காள்ளப்பட்ைது.
நன்றி : https://rajyasabha.nic.in/ rsnew/
practiceprocedure/book1.asp
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உ்தாரணமா்க,
மி்க
அதி்க
மக்கள்்்தாட்கடயக ்்காண்ை உத்திரப்பிரம்தச
மாநிலம்
மாநிலங்களடவககு
31
உறுப்பிைர்கடள ம்தரவு ்சயகி்றது. அம்த
சமயம், மி்கககுட்ற்ந்த மக்கள்்்தாட்கடயக
்்காண்ை சிககிம் மாநிலம் மாநிலங்களடவககு
ஒரு உறுப்பிைடரத்்தான் ம்தர்ந்்தடுககி்றது.
மாநிலங்களடவககு
்தமிழ்நாடு
18
உறுப்பிைர்கடளத்
ம்தர்ந்்தடுககி்றது.
ஒ வ ் வ ா ரு
ம ா நி ல த் தி லி ரு ்ந து ம்
ம ்த ர ்ந ் ்த டு க ்க ப் ப ை
ம வ ண் டி ய
உறுப்பிைர்களின் எண்ணிகட்க அரசடமப்பின்

நான்்காவது பட்டியலில் இைம்்பற்றிருககி்றது.
மாநிலங்களடவ
உறுப்பிைர்களின்
ப்தவிக்காலம் ஆறு ஆண்டு்கள். அ்தன்
பின்ைர
அவர்கள்
மீண்டும்
ம்தர்ந்்தடுக்கப்பைலாம். நாைாளுமன்்றத்தின்
நிர்ந்தரஅடவ
என்று
மாநிலங்களடவ
அடைக்கப்படுகி்றது.
அது
எப்மபாதும்
முழுடமயா்க
்கடலக்கப்படுவதில்டல.
மாநிலங்களடவ
உறுப்பிைர்களுககு
வைங்கப்படும்
சில
முககியமாை
சி்றப்புரிடம்கள் மற்றும் சட்ை விலக்களிப்பு்கள்
பின்வருமாறு:

நபாடபாளுமன்ை உறுப்பினரகளுககபான அதிகபாரஙகளும் சிைப்புரிவமகளும்
1. நாைாளுமன்்றத்தில் மபசசுரிடம மற்றும் நாைாளுமன்்றத்தில் அல்லது எ்ந்த ஒரு குழுவிலும்
அவர ்்தரிவித்்த ்கருத்துக்கள் அல்லது அளித்்த வாககு்கள் குறித்து எ்ந்த நீதிமன்்றத்திலும்
சட்ை நைவடிகட்க்கள் ்்தாைருவ்தற்கு எதிராை பாது்காப்பு.
2. ஈரடவ்களிலுமிரு்நது அதி்காரபூரவமா்க ்வளியிைப்படும் எ்ந்த ஒரு அறிகட்க, ்கட்டுடர,
வாககு்கள் அல்லது நைவடிகட்க்கடள பிரசுரிப்ப்தற்கு எதிரா்க சட்ை நைவடிகட்க்கள் எ்ந்த
நீதிமன்்றத்திலும் ்்தாைருவ்தற்கு எதிராை பாது்காப்பு.
3. நாைாளுமன்்ற நைவடிகட்க்கள் பற்றி விசாரடண நைத்துவ்தற்கு நீதி மன்்றத்திற்கு ்தடை
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. ஈரடவ்களில்
எ்ந்த
ஒரு
அடவ
நைவடிகட்க்களின்
உண்டமயாை
எ்ந்த
ஒரு
அறிகட்கடயயும் ்சயதித்்தாள்்களில் பிரசுரிககும் உரிடமககு எதிராை சட்ை விலக்களிப்பு,
பிரசுரம் ்தவ்றாை மநாகம்காடு பிரசுரிக்கப்பட்ை்தா்க இரு்ந்தா்லாழிய,
அ்தற்்்கதிராை
நீதிமன்்ற சட்ை நைவடிகட்க்களுககு எதிராை பாது்காப்பு.
5. நாைாளுமன்்றக கூட்ைத்்்தாைர நடை்பற்றுக்்காண்டிருககும் மபாதும், கூட்ைத்்்தாைர
்்தாைஙகுவ்தற்கு நாற்பது நாட்்களுககு முன்பும், மற்றும் கூட்ைத்்்தாைர முடி்நது நாற்பது
நாட்்கள் வடரயிலும் உரிடமயியல் வைககு்களின் கீழ் ஒரு உறுப்பிைடர ட்கது ்சயயப்பைாமல்
இருககும் சு்த்நதிரம்.
6. நாைாளுமன்்ற வளா்கத்தினுள் ஒரு உறுப்பிைரமீது சட்ை நைவடிகட்க அறிகட்க அளிப்பது
அல்லது ட்கது ஆகியவற்றிலிரு்நது விதிவிலககு.
ஆதபாரம்: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf

செயல்பாடு
சிந்திககவும் – இவணககவும் –்கிரவும்
தவலப்பு : எ்ந்த அடவ அதி்காரமிக்க அடவயா்க உள்ளது, மக்களடவயா அல்லது
மாநிலங்களடவயா?
்ணி :

மாணவர்கள் சற்று மநரம் ்தனியா்க சி்நதிக்கவும். பின்பு, ்தங்கள் இடணயுைன்
விவாதித்து, இருவரது ்கருத்ட்தயும் ஒப்பிைவும் அ்தன் பின் வகுப்பில் விவாதிக்கவும்.

முழு வகுப்புமம சி்றப்பாை முட்றயில் முழுடமயாை விவா்தத்தில் பஙம்கற்கும் வட்கயில்
மாணவர்கடள ்தயாரபடுத்்தவும்.
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2.2 நாடாளுமன்றம்: மக்களவை,
மாநிலங்களவை
மக்களவையின் அதிகாரங்கள்
1. ம
 க்களவை மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும்.
இது நாட்டின் அரசியல், சமூகம் மற்றும்
ப�ொருளாதார நிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
மிக உயரிய ப�ொறுப்பை க�ொண்டுள்ள
அமைப்பு மேலும் நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த
மக்களின் பிரதிநிதியாகவும் நடைமுறையில்
திகழ்கிறது.
2. ம
 க்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இதன்
உறுப்பினர்கள்
மக்களின்
பல்வேறு
விருப்பங்களின்
பிரதிநிதியாக
திகழ்கிறார்கள். ஆகவே இது மக்களாட்சி
அமைப்பின் மிக உயரிய இடத்தில் உள்ளது.
இங்கிருந்துதான் நாட்டின் க�ொள்கைகள்,
திட்டங்கள்
மற்றும்
சட்டங்கள்
உருவாகின்றன
3. ஒ
 ன்றியப்
பட்டியல்
மற்றும்
ப�ொதுப்
பட்டியலில் உள்ள விசயங்கள் குறித்த
சட்டங்களை மக்களவை நிறைவேற்றுகிறது.
மேலும் மக்களவை புதிய சட்டங்களை
இயற்றவும் நடைமுறையிலுள்ள சட்டத்தை
நீக்க அல்லது அதைத் திருத்தவும் முடியும்.
பணம் சார்ந்த முன்வரைவுகளின்
மீது
மக்களவைக்கு மட்டுமே முழுமையான
அதிகாரம் உள்ளது.
4. ம
 க்களவைவின்
சிறப்பு
அதிகாரம்
என்னவென்றால்,
நிதிநிலை
அறிக்கை
அல்லது பணம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு
சட்டத்தையும் அது நிறைவேற்றினால், அதை
மாநிலங்களவை நிராகரிக்க முடியாது.
ஆனால் மாநிலங்களவை அந்த சட்டத்தை 14
நாட்களுக்கு மட்டும் காலதாமதப்படுத்த
முடியும்.
மேலும்
அந்த
சட்டத்தில்
மாநிலங்களவை
ஏதாவது
மாற்றம்
செய்வதற்கு ஆல�ோசனை கூறினால் அதை
ஏற் றுக் கொள்ளவ�ோ
நிராகரிக்கவ�ோ
மக்களவையிக்கு உரிமை உண்டு.

5. ந
 ாட்டின்
ப�ொருளாதாரம்
மக்கள்
கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை வெளிப்படையாக
தெரிவிக்கும் வகையில் அமையும் நிதிநிலை
அறிக்கை மற்றும் நிதி அறிக்கையை தயார்
செய்வதும் சமர்ப்பிப்பதும் மக்களவையின்
சிறப்புரிமைகளில் ஒன்று ஆகும்.
6. கேள்விகள், மற்றும் துணைக்கேள்விகள்
எழுப்புதல், முன்வரைவு நிறைவேற்றம்,
மற்றும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானங்கள்
ஆகியவற்றின் மூலம் ஆட்சித்துறையை
மக்களவை கட்டுப்படுத்துகிறது.
7. அ
 ரசமைப்பை
அவசரகால
வெளியிடவும்
பெற்றுள்ளது.

திருத்தி
அமைக்கவும்,
நிலை
பிரகடனத்தை
மக்களவை
அதிகாரம்

8. இ
 ந்திய நாட்டின் குடியரசுத்தலைவர் மற்றும்
குடியரசுத் துணைத்தலைவர் ஆகிய�ோரை
தேர்ந்தெடுக்கும்
பணியில்
மக்களவை
முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
9. ம
 க்களவை, புதிய குழுக்கள் மற்றும்
ஆணையங்களை அமைக்கும் அதிகாரத்தை
பெற்றது.
மேலும்
அவற்றின்
அறிக்கைகளை விவாதிப்பதற்கு ஏதுவாக
நாடாளுமன்றத்தின் முன் சமர்பிக்கவும்,
அ வ ்வ றிக ்கைகளை
அமல்படுத்துவது
த�ொடர்பாக பரிசீலிக்கவும் மக்களவைக்கு
அதிகாரம் உண்டு.
10. ம
 க்களவை பெரும்பான்மை ஆதரவை
க�ொண்டிருக்கும்
பிரதமர்
மற்றும்
அமைச்சரவை ஆகிய�ோரை கட்டுப்பாட்டில்
வைத்திருக்கும். ஒரு வேளை பிரதமர்
மக்களவையின் நம்பிக்கையை இழந்தால்,
ம�ொத்த அரசும் வெளியேற நேரிடும்
மற்றும் புதிய தேர்தல்களை சந்திக்க
வேண்டும்.

மாநிலங்களவையின் அதிகாரங்கள்
மக்களவையுடன்
ஒப்பிடும்போது,
அரசமைப்பின்படி
மாநிலங்களவையின்
அதிகாரத்தை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்.
1. ம
 க்களவையும் மாநிலங்களவையும்
அளவில் அதிகாரம் உள்ள இடங்கள்

சம
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2. மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சமமற்ற
அதிகாரம் க�ொண்டுள்ள இடங்கள்
3. ம
 ாநிலங்களவையின் சிறப்பு அதிகாரங்கள்
இவை
மக்களவையுடன்
பகிர்ந்து
க�ொள்ளப்படாதவை

மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சம
நிலையில் உள்ள இடங்கள்
கீழ்க்கண்ட
அடிப்படையில்
மாநிலங்களவையின்
அதிகாரமும்,
மக்களவையின் அதிகாரமும் சம அளவில்
உள்ளன.
1. மு
 ன்வரைவுகள் மற்றும் திருத்தச்சட்டங்களை
நிறைவேற்றுதல்.
2. இ
 ந்திய அரசின் த�ொகுப்பு நிதியில் இருந்து
செய்யப்படும் செலவினங்கள் த�ொடர்பான
முன்வரைவுகளை
அறிமுகப்படுத்துதல்
மற்றும் நிறைவேற்றுதல்.
3. கு
 டியரசுத்தலைவர்
மற்றும்
து ணைக் கு டி ய ர சு த ்த லை வ ரை
தேர்ந்தெடுத்தல்
மற்றும்
பதவி
நீக்க
நடைமுறையில் பங்கேற்றல்.
4. து
 ணைக் குடியரசுத்தலைவரின் பதவி நீக்க
தீர்மானத்தை மாநிலங்களவையே துவக்க
முடியும். ஒரு சிறப்பு பெரும்பான்மையின்
மூலம்
துணைக் குடியரசுத்தலைவரை
மாநிலங்களவை பதவி நீக்கம் செய்கிறது.
அதை சாதாரண பெரும்பான்மை மூலம்
மக்களவை ஏற்றுக்கொள்கிறது.
5. உ
 ச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, உச்ச
நீதிமன்ற மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள்,
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும்
இந்தியாவின்
தலைமைத்
தணிக்கைக்
கணக்காயர்
ஆகிய�ோரை
பதவி
நீக்கம்
செய்யும்
பரிந்துரையை
குடியரசுத்தலைவருக்கு அனுப்புதல்.
6. கு
 டியரசுத்தலைவரின் அவசர சட்டங்களுக்கு
ஒப்புதல் அளித்தல்.
7. கு
 டியரசுத்தலைவரின் மூன்று விதமான
அவசரநிலைப் பிரகடனங்களுக்கு ஒப்புதல்
வழங்குதல்.

8. பி
 ரதமர் உட்பட அமைச்சர்களை தேர்வு
செய்தல். இந்திய அரசமைப்பின்படி பிரதமர்
மற்றும் அமைச்சர்கள் இரண்டு அவைகளில்
ஏதேனும் ஒன்றில் உறுப்பினராக இருத்தல்
வேண்டும். அவர்கள் எந்த அவையிலிருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும்
அவர்கள்
மக்களவைக்கு மட்டுமே ப�ொறுப்பானவர்கள்
ஆவர்.
9. நி
 திக்குழு ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளர்
ப�ோன்ற
அமைப்புகள் அளிக்கும் அறிக்கைகளை
பரிசீலித்தல்.
10. உ
 ச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரம்
வரம்பை அதிகப்படுத்துதல்.

மக்களவையுடனான சமமற்ற நிலை
1. நி
 தி
முன்வரைவானது
மக்களவையில்
மட்டுமே
அறிமுகப்படுத்த
இயலும்,
மாநிலங்களவையில் அல்ல.
2. ம
 ாநிலங்களவை நிதி
முன்வரைவில்
திருத்தம் செய்யவ�ோ அதை நிராகரிக்கவ�ோ
இயலாது.
அம்முன்வரைவை
14
நாட்களுக்குள்
மாநிலங்களவை
தன்
பரிந்துரையுடன�ோ
அல்லது
பரிந்துரை
ஏதுமின்றிய�ோ
மக்களவைக்கு
திருப்பி
அனுப்ப வேண்டும்.
3. ம
 ாநிலங்களவையின்
பரிந்துரைகளை
மக்களவை
ஏற்கலாம்
அல்லது
நிராகரிக்கலாம்.
எதுவாக
இருப்பினும்
முன்வரைவு
ஈரவைகளிலும்
நிறைவேறியதாகவே கருதப்படும்.
4. ஒரு நிதி முன்வரைவு சட்ட உறுப்பு 110-இல்
கூறப்பட்டுள்ள விவரங்கள் த�ொடர்பாக
இல்லாதிருப்பினும் அது மக்களவையில்
மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும். ஆனால்
அதை நிறைவேற்றுவதில் ஈரவைகளுக்குமே
சமமான அதிகாரம் உள்ளது.
5. ஒ
 ரு முன்வரைவு, பண முன்வரைவு என்று
தீர்மானிக்கும்
அதிகாரம்
மக்களவை
சபாநாயகருக்கே உள்ளது.
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6. ஈ
 ரவைகளின்
மக்களவை
தாங்குகிறார் .

கூட்டு
கூட்டத்திற்கு
சபாநாயகரே
தலைமை

7. ப�ொதுவாக,
கூட்டுக்
கூட்டங்களின்
வாக்கெடுப்பில்
மக்களவையின்
நிலைப்பாடே வெற்றி பெறும். ஏனெனில்
அது மாநிலங்களவையை விட அதிக
உறுப்பினர்களை
க�ொண்டுள்ளது.
ஈரவைகளிலும்
ஆளும்
கட்சி
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கை
ஒட்டும�ொத்த எதிர் கட்சி உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கையை விட குறைவாக இருக்கும்
சமயத்தில் மட்டுமே ஆளும் கட்சியின்
தீர்மானம் வெற்றி பெறாது.
8. ம
 ாநிலங்களவை
நிதிநிலை
அறிக்கை
திட்டத்தின் மீது விவாதம் நடத்தலாம்.
ஆனால் அதற்கான வாக்கெடுப்பில் பங்கு
பெற முடியாது. இது மக்களவைக்கு மட்டுமே
உள்ள சிறப்பு உரிமையாகும்.
9. அ
 மலில் உள்ள தேசிய அவசர நிலையை
நீக்கும்
தீர்மானம்
மக்களவையில்
மட்டுமே
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
10. எ
 ந்த ஒரு அமைச்சருக்கு எதிராகவும்
நம்பிக்கையில்லா
தீர்மானத்தை
மாநிலங்களவை மேற்கொள்ள முடியாது.
ஏனெனில் அமைச்சர்கள் குழுவாகவும்,
தனிப்பட்ட முறையிலும் மக்களவைக்கே
ப�ொறுப்பானவர்கள்.
ஆனால்
மாநிலங்களவை அரசின், க�ொள்கைகள்
மற்றும்
செயல்பாடுகளை
விமர்சிக்க
முடியும்.

மாநிலங்களவையின் சிறப்பு
அதிகாரங்கள்
கூட்டாட்சி
தத்துவ
அடிப்படையில்
மாநிலங்களவை இரணடு பிரத்யேகமான
தனித்துவமான அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது.
1. உ
 றுப்பு 249-இன்படி மாநிலங்களவை மாநில
பட்டியலில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்
அதிகாரங்களில் நாடாளுமன்றம் சட்டம்
இயற்ற அதிகாரமளிக்க முடியும்.

2. உ
 றுப்பு 312-இன்படி மாநில மற்றும் மத்திய
அரசுக்கு ப�ொதுவான அனைத்து இந்தியத்
தேர்வாணையத்தை
உருவாக்க
நாடாளுமன்றத்துக்கு
அதிகாரமளிக்க
முடியும்.
மேற்கண்ட ஆய்வின் மூலம் இந்திய
மேலவையானது
(மாநிலங்களவை)
ஆங்கிலேய நாடாளுமன்ற அமைப்பில் உள்ள
மேலவை
(பிரபுக்கள்
சபை)
ப�ோல
அதிகாரமற்று
இல்லாமலும்,
அமெரிக்க
மேலவை (செனட்) ப�ோல் மிகுந்த அதிகார
முடையதாகவும்
இல்லாமல்
இருப்பதாக
புலனாகிறது. மாநிலங்களவையானது, நிதி
விவகாரங்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் மீதான
கட்டுப்பாடு தவிர மற்ற எல்லா தளங்களிலும்
கிட்டத்தட்ட
மக்களவைக்கு
நிகரான
அதிகாரத்தையே பெற்றுள்ளது.
மக்களவையுடன்
ஒப்பிடும்போது,
மாநிலங்களவைக்கு குறைவான அதிகாரம்
க�ொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும்
கீழ்க்கண்ட
விவகாரங்களில் இதன் பயன் அவசியமாகிறது.
1. அ
 வசரமாகவும்,
குறைபாடுகளுடனும்,
கவனமின்றியும்
மக்களவையால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அனுப்பப்படும் சட்ட
முன்வரைவுகளை
திருப்பி
அனுப்பவும்
அவற்றில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும்
மாநிலங்களவை செய்கிறது.
2. நேரடியாக தேர்தலைச் சந்திக்கமுடியாத
புகழ்பெற்ற நிபுணர்கள், கலை, இலக்கிய
வல்லுனர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு
இந்த அவை பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கிறது.
மேலும், குடியரசுத்தலைவர் இது ப�ோன்ற 12
நபர்களை இந்த அவையின் உறுப்பினராக
நியமிக்கிறார்.
3. கூ
 ட்டாட்சித் தத்துவத்தின் அடிப்படையான
மாநிலங்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும்
காவலனாக மத்திய அரசின் அதிகார
தலையீடுகளைத் தடுக்கிறது.
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உறுப்பு 120
நாடாளுமன்றத்தின் அலுவல் ம�ொழியாக
இந்தியும் ஆங்கிலமும் இருக்கும் என
அரசமைப்பின் உறுப்பு 120 கூறுகிறது.
இவ்வாறிருந்தாலும்,
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் எவரேனும் இந்தி மற்றும்
ஆங்கிலம் தெரியாதவராக இருப்பின், அவர்
தனது
தாய்
ம�ொழியில்
உரையாற்ற
அவைத்தலைவர் அனுமதிக்கலாம் என்றும்
இவ்வுறுப்பு மேலும் கூறுகிறது.

முன்வரைவு
நாடாளுமன்றத்தால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு குடியரசுத்தலைவரின்
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பிறகு சட்டமாக
இயற்றப்படும். அரசமைப்பு நடைமுறைகளின்
அடிப்படையில்
புதிய
சட்டங்களை
இ ய ற் று வ து ம்
ந ட ை மு றை யி லு ள்ள
ச ட்ட ங ்க ளி ல்
தி ரு த ்த ங ்க ளை
க�ொண்டுவருவதும்
நாடாளுமன்றத்தின்
தலையாய
கடமையாகும்.
இந்திய
நாடாளுமன்றம்
இரு
வகையான
முன்வரைவுகளை நிறைவேற்றுகிறது அவை:

2.3 சட்டம் இயற்றும் நடைமுறைகள்

1. நிதி முன்வரைவு

இந்திய
நாடாளுமன்றத்தில்
சட்டம்
இயற்றும் நடைமுறைகள் அதன் மக்களாட்சித்
தத்துவத்தின்
நம்பகத்தன்மையை
வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. சட்டம்
இயற்றும் நடவடிக்கைகளில் எதிர்க்கட்சிகளின்
பங்கு மிக இன்றியமையாததாக அமைகிறது.
மக்களாட்சி
அமைப்பினை
முறைப்படுத்துவதில், ஒரு சட்ட முன்வரைவு
மற்றும் அதன் மீது தங்கள் கருத்துகளை
எதிர�ொலிப்பதன் மூலம் எதிர்க்கட்சிகள் மிக
மிக முக்கிய பங்களிக்கின்றன. மாநிலங்கள்
மற்றும் மக்களின் நலனை பேணும் ப�ொருட்டு
சமூகம், அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதாரம்
ஆகியவற்றை முறைப்படுத்தி வழிகாட்டும்
சக்தியாக
சட்டங்கள்
விளங்குகின்றன.
பரிசீலனைக்காக நாடாளுமன்றத்தில் "சட்ட
முன்வரைவாக” (சட்ட முன்வரைவு) சட்டங்கள்
முன்மொழியப்படுகின்றன.

2. நி
 திசாரா
முன்வரைவு
அல்லது
சாதாரண அல்லது ப�ொது முன்வரைவு

சட்ட முன்வரைவை அரசமைப்பிற்கு
உட்பட்டு முழுமையாக அறிந்து க�ொள்ளும்
ப�ொருட்டு ஒரு முழுமையான விவாதம்
நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெறும். அந்த சட்ட

ஒரு சாதாரண சட்ட முன்வரைவு ஒரு
சட்டமாக இயற்றப்படுவதற்கு முன் பல்வேறு
நிலைகளை கடந்து வர வேண்டும். சாதாரண
முன்வரைவுகளை
நிறைவேற்றுவதற்கான
நடைமுறைகளை இரு வேறு பகுப்புகளாக
அரசமைப்பு வகுத்துள்ளது.
இவைகள் பின்வருமாறு: ஒரு சாதாரண சட்ட
முன்வரைவு பின்வரும் நிலைகளைக் கடந்து
இரண்டு அவைகளிலும் விவாதிக்கப்பட்டு,
ஆல�ோசனைகள் வழங்கப்பட்டு ஒப்புதலைப்
பெற்றிருக்கவேண்டும்.
1. “ முதல் நிலையில் சட்ட முன்வரைவானது
ஏ த ா வ து
ஒ ரு
அ வை யி ல்
அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
அங்கு
சட்ட
முன்வரைவு
வாசிக்கப்படுகிறது.
பெ ரு ம்பா ல ா ன
மு ன்வரை வு க ள்
ச ம்பந ்த ப்பட்ட
அ மை ச ்ச ர ்க ள ா ல்
அறிமுகப்படுத்தப்படும். அந்த முன்வரைவு
குறிப்பிட்ட த�ொழில் துறை சார்ந்த த�ொழில்
நுட்ப
வல்லுனர்களால்
முன்வரைவு
செய்யப்பட்டு
அமைச்சரவை
ஒப்புதல்
பெறவேண்டும். எந்த ஒரு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினரும் “தனி நபர் முன்வரைவை’”
அறிமுகப்படுத்தலாம்.
அவ்வாறு
அ றி மு கப்ப டு த ்த
ம க ்க ள வை
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சபாநாய்கருகம்கா அல்லது மாநிலங்களடவ
்தடலவருகம்கா ஒரு மா்தம் முன்மப ்்தரிவிக்க
மவண்டும்.
அ்தன்
பி்றகு
்தனிநபர
முன்வடரடவ
சமரப்பிககும்
நாள்
குறிக்கப்பட்டு நாைாளுமன்்ற அடவயில் அது
அறிமு்கப்படுத்்தப்படும். ்பாதுவா்க வடரவு
நிடலயிலுள்ள
முன்வடரவு்களின்
மீது
விவா்தம் எதுவும் நி்கழ்த்்தப்படுவதில்டல
ஏ்ைன்்றால் அது ஒரு அலுவல் சார்ந்த
நைவடிகட்கயாகும்.
2. முன்வடரவு சமரப்பிக்கப்பட்ை பி்றகு இ்நதிய
அரசி்தழில் பிரசுரிக்கப்படும். சபாநாய்கர
அல்லது அடவத்்தடலவர மு்தல் வாசிப்புககு
முன்ைமர சில முன்வடரவு்கடள அரசி்தழில்
்வளியிை அனுமதிக்கலாம். அப்மபாது அ்ந்த
முன்வடரடவ
சமரப்பிப்ப்தற்கு
எ்ந்த
தீரமாைமும் ம்தடவயில்டல.
3. முன்வடரவின் மு்தல் வாசிப்பு நடை்பற்்ற
இரண்டு நாள் ்கால இடைமவடளககு பி்றகு
இரண்ைாவது வாசிப்பு நடை்பறும். அ்ந்த
நிடலயில்
கீழ்்கண்ை
நான்கு
நடைமுட்ற்களில்
ஏ்தாவது
ஒன்று
பின்பற்்றப்படும்.
முன்வடரவு
மன்்றத்தின்
பரிசீலடைக்கா்க
உைைடியா்க
எடுத்துக்்காள்ளப்பைலாம்.

அஙகீ்கரிக்கப்பட்ை சங்கங்களின் ்கருத்துக்கடள
அறி்நது
்்காள்ளும்
வட்கயில்
மாநில
அரசி்தழ்்களில் ்வளியிைச்சால்லி மாநில
அரசு்கடளக
ம்கட்டுக்்காள்ளுவார.
அவவாறு
்ப்றப்பட்ை
்கருத்துக்கள்
உறுப்பிைர்களிடைமய சுற்றுககு விைப்படும்.

குழு நிவல
முன்வடரவு
ம்தரவுககுழுவுககு
பரி்நதுடரக்கப்பட்ைால், அடவயின் சபாநாய்கர
அல்லது அடவத்்தடலவர அ்ந்தக குழுவின்
ஒரு உறுப்பிைடரயும் மற்றும் ்தடலவடரயும்
நியமிப்பார. அககுழு அ்ந்த முன்வடரடவ
பரிசீலித்து அடவககு ்தைது அறிகட்கடய
சமரப்பிககும்.

செயல்பாடு – செயலைழிப்்டம்
ஒவ்சைபாரு ெடட முன்ைவரவும்
கீழ்கணட நிவலகவள கடகக
வைணடும்.
முதல ைபாசிப்பு

இரணடபாம் ைபாசிப்பு

 அ்ந்த

குழுநிவல

 அது

நாைாளுமன்்ற ம்தரவுககுழுவிற்கு
அனுப்பி டவக்கப்பைலாம்.

 அது

ஈரடவ்களும்
ம்தரவுககுழுவிற்கு
டவக்கப்பைலாம் அல்லது

இடண்ந்த
அனுப்பி

 ்பாதுமக்கள்

்கருத்து்கடள
அறி்நது
்்காள்ளுவ்தற்்கா்க சுற்றுககு விைப்பைலாம்.
முன்வடரவு்கடள
பரிசீலடைககு
மநரடியா்க எடுத்துக்்காள்ளுவது மி்க
அரி்தா்கமவ நி்கழும்

முன்வடரவு சுற்றுககு விைப்பட்ைால் (4வது வழிமுட்றப்படி) அடவயின் சம்ப்ந்தப்பட்ை
்சயலர உள்ளாட்சி அடமப்புக்கள் மற்றும்

அறிகவக நிவல

மூன்ைபாைது ைபாசிப்பு
அறிகவக நிவல
அறிகட்க
நிடல
என்பது
மி்க
முககியமாை ஒரு நிடலயாகும். அதில்்தான்,
அ்ந்த
முன்வடரவின்
உட்கூறு்கள்
ஒவ்வான்றும்
விவா்தத்துககு
உட்படுத்்தப்படும். இ்ந்த நிடலயில் அ்ந்த
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அறிக்கை
அசல்
முன்வரைவு
மற்றும்
தேர்வுக்கமிட்டி அறிக்கையுடன் இணைத்து
சுற்றுக்கு விடப்படும். அறிக்கை நிலை என்பது
அந்த
முன்வரைவுக்கு
இறுதி
வடிவம்
க�ொடுப்பது.
பிறகு
அந்த
முன்வரைவு
மூன்றாவது வாசிப்புக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
முன்வரைவு
பெரும்பான்மை
வாக்குகள்
பெற்று
நிறைவேற்றப்படும்.
மூன்றாவது
வாசிப்பு
என்பது
நாடாளுமன்றத்தின்
முறையான ஒப்புதல் பெறுவதற்கானதாகும்.

அந்த முன்வரைவு மாற்றம் செய்யப்படாமல்
அல்லது
மாற்றம்
செய்யப்பட்டு
திரும்பவும் குடியரசுத்தலைவருக்கு அனுப்பி
வைக்கப்படுமேயானால்
குடியரசுத்தலைவர்
அவரது ஒப்புதலை அளித்தே ஆக வேண்டும்.
இவ்வாறான சிக்கல் நிறைந்த காலம் அதிகம்
பிடிக்கும் வழிமுறைகள், அவசர நிலையிலும்
குறைபாடுகளுடனும், சட்டம் இயற்றப்படுவதை
தடுக்கும் ந�ோக்கத்தோடு பின்பற்றப்படுகிறது.
தனிநபர் சட்ட முன்வரைவு

மூன்றாவது
வாசிப்புக்குப்
பிறகு
ஏதாவது ஒரு அவையில் அந்த முன்வரைவு
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, அடுத்த அவைக்கு
அது மாற்றப்பட்டு அங்கு மேற்கண்ட அனைத்து
நிலைகளையும் கடந்து செல்லும். அடுத்த
அவை அந்த முன்வரைவை அப்படியே
மாற்றமின்றி ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அனைத்து
நிலைகளையும்
கடந்த
நிலையில்
குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அது
அனுப்பி வைக்கப்படும்.
அந்த
முன்வரைவு
முதலில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட
பிறகும்
அடுத்த
அவையில்
அது
நிராகரிக்கப்படலாம்.
மாறாக
முதல்
அவையினால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத
மாற்றங்களை அறிமுகம் செய்யலாம் அல்லது
ஆறு
மாத
காலத்திற்கு
திருப்பி
அனுப்பாமல் நிறுத்தி வைத்துக்கொள்ளலாம்.
அ ம்மா தி ரி ய ா ன
ச ந ்த ர ்ப்ப ங ்க ளி ல்
ஈரவைகளுக்குமிடையே அரசியல் சாசனம்
முடக்கப்படலாம்.
அப்போது
சபாநாயகர்
அல்லது அவர் இல்லாத காலங்களில் துணை
சபாநாயகர் ஈரவைகளின் கூட்டு கூட்டங்களுக்கு
தலைமை
ஏற்று
நடத்துவார்.
இந்த
முடக்கம் பெரும்பான்மையான வாக்குகளால்
நிறைவேற்றப்பட்டு,
குடியரசுத்தலைவரின்
ஒப்புதலுக்காக
அனுப்பிவைக்கப்படும்.
முன்வரைவுக்கு குடியரசுத்தலைவர் ஒப்புதல்
அளித்தால்
அது
சட்டமாக்கப்பட்டுவிடும்.
ஆனால் குடியரசுத்தலைவர் அதை மறு
பரிசீலனைக்காக திருப்பி அனுப்பி வைக்கலாம்.

அமைச்சர் அல்லாத உறுப்பினர்கள்
தாக்கல் செய்யும் சட்ட முன்வரைவு தனிநபர்
முன்வரைவு
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
நாடாளுமன்றத்தில் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்
கட்சிகளைச் சேர்ந்த எவரும் தனிநபர் சட்ட
முன்வரைவு க�ொண்டு வரலாம். தனிநபர் சட்ட
முன்வரைவு என்பது அமைச்சரவையில�ோ
நிர்வாகத்தில�ோ
உறுப்பினராக
இல்லாத
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்
ஒருவரால்
முன்மொழியப்படுவது ஆகும். தனிநபர் சட்ட
முன்வரைவு மீதான விவாதம் ஒரு வாரம்
விட்டு ஒரு வாரம் வெள்ளிக் கிழமைகளில்
பிற்பகல் 2 மணி முதல் 6 மணி வரை
நடைபெறும்.
இந்த சட்ட முன்வரைவு க�ொண்டு வர
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே முன்அறிவிப்பு
தர வேண்டும். தனிநபர் முன்வரைவுகள்
நிராகரிக்கப்பட்டாலும் அது ஆட்சியில் எந்த
பாதிப்பையும்
ஏற்படுத்தாது.
இதுவரை
நாடாளுமன்றத்தில்
14
தனிநபர்
சட்ட
முன்வரைவு
மட்டுமே
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
கடைசியாக,
தனிநபர் சட்ட முன்வரைவு நிறைவேற்றப்பட்ட
ஆண்டு 1970. இவ்வாறு க�ொண்டு வரப்படும்
தனிநபர் முன்வரைவுகளில் பெரும்பாலானவை
வாசிக்கப்படுவத�ோ,
விவாதிக்கப்படுவத�ோ,
நிராகரிக்கப்படுவத�ோ
கூட
கிடையாது.
அரசமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் க�ோரும்
முன்வரைவுகள்
கூட
தனிநபர்
முன்வரைவுகளாக ஏற்கபடலாம். ஆனால் நிதி
முன்வரைவுகளை
தனிநபர்
சட்ட
முன்வரைவாக க�ொண்டு வர முடியாது.
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நாடாளுமன்றம் நிறைவேற்றிய தனிநபர் சட்டங்கள்
தலைப்பு

1
2 இந்திய பதிவு (திருத்த)சட்ட முன்வரைவு 1955
3 நாடாளுமன்ற செயல்முறைகள் (வெளியிட்டு

உறுப்பினர் பெயர்

சையத் முச்சமத் அகமத்
இஸ்லாமிய வக்ஃபூ வாரிய சட்ட முன்வரைவு 1952
காஷ்மீர்

அவை
மக்களவை

நிறைவேறிய
நாள்
21.05.1954

எஸ்.சி.சமந்தா

மக்களவை

06.04.1956

பெர�ோஸ் காந்தி

மக்களவை

4 குற்றச் செயல்முறை (திருத்த) சட்ட முன்வரைவு

26.05.1956

ரகுநாத் சிங்

மக்களவை

01.09.1956

ண்கள் மற்றும் சிறார் நிறுவனங்கள் (உரிமம்)
5 பெ
சட்ட முன்வரைவு 1954

காம்லேடு மத்தி ஷா

மக்களவை

30.12.1956

ற்றச் செயல்முறை (திருத்த) சட்ட முன்வரைவு
6 கு1964

சுமத்திர ஜ�ோசிக்

மக்களவை

26.12.1964

ரகுநாத் சிங்

மக்களவை

29.09.1964

ந்து திருமணம் (திருத்த) சட்ட முன்வரைவு
8 இ1968

திவான் சந்த் சர்மா

மக்களவை

20.12.1964

ச்சநீதிமன்றம் (உயர்மட்ட குற்ற விசாரனை
9 உ
விரிவாக்கம் )சட்ட முன்வரைவு 1968

ஆனந்த் நாராயண்
முல்லா

மக்களவை

09.08.1970

டாக்டர் ரகுனீர் சிங்

மாநிலங்களவை

15.12.1956

டாக்டர் சீதா பர்மாணந்த் மாநிலங்களவை

20.12.1956

கைலாஷ் பிகாரிலால் மாநிலங்களவை

09.04.1960

தடுப்பு) சட்ட முன்வரைவு 1956
1956

ஊதியங்கள்,
7 நசலுகைகள்(திருத்த)
 ாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
சட்ட முன்வரைவு

ண்டைய, வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள்
10 பமற்றும்
அகழ்வாய்வுத் பகுதிகள் மற்றும் மிச்சங்கள்
(தேசிய முக்கியத்துவ பிரகடனம்) சட்ட
முன்வரைவு 1954

ந்து திருமணம் (திருத்த) சட்ட முன்வரைவு
11 இ1956

12 

அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் இதர
அறக்கட்டளை இல்லங்கள் (மேற்பார்வை
மற்றும் கட்டுபாடு) சட்ட முன்வரைவு 1960

13 கடல் சார் காப்பீடு சட்ட முன்வரைவு 1960
ந்தியன் தண்டனைச் சட்டம் (திருத்தம்) சட்ட
14 இமுன்வரைவு
1963

என்.பி.பர்கவா

மாநிலங்களவை

18.04.1963

திவான். சமன்லால்

மாநிலங்களவை

07.09.1969

கடந்த மூன்று மக்களவைகளில்
அறிமுகமான, விவாதிக்கப்பட்ட
தனிநபர் முன்வரைவுகள்:
மக்களவை

அறிமுகமானவை

13th LS

343

விவாதிக்கப்பட்டவை
17

14th LS

328

14

15th LS

372

14

16வது மக்களவையில் 206 தனிநபர்
முன்வரைவுகள் அறிமுகம்
செய்யப்பட்டன. இவற்றில் 6 மட்டுமே
விவாதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன.

மூன்றாம் பாலின நபர்கள் உரிமைகள் சட்ட முன்வரைவு 2014
மூன்றாம் பாலின நபர்கள் உரிமைகள் சட்ட முன்வரைவு திருச்சி சிவா அவர்களால்
க�ொண்டு வரப்பட்ட தனிநபர் சட்ட முன்வரைவு ஆகும். இந்தியாவில் மூன்றாம் பாலின மக்கள்
சந்தித்து வரும் புறக்கணிப்புகளுக்கு முடிவுகட்ட இம்முன்வரைவு க�ோருகிறது.

2.4 சட்டமன்றத்தின் அமைப்பு,
அதிகாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள்
இந்திய
அரசமைப்பின்
ஏழாவது
அட்டவணையில்,
மத்திய
மற்றும்
மாநிலங்களின் சட்டரீதியான அதிகாரங்களும்
செயல்பாடுகளும்
தெளிவாக
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் மத்திய
மற்றும்
மாநில
அரசுகள்
சட்டம்
இயற்றுவதற்கான அதிகாரங்கள் தெளிவாக
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிகாரங்கள்
மூன்றாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. ஒன்றியப் பட்டியல்
2. மாநிலப் பட்டியல்

ஒன்றியப் பட்டியலில் அடங்கியுள்ள
துறைகள் மீது சட்டங்களை இயற்றுவதற்கும்,
நடைமுறையில்
உள்ள
சட்டங்களை
மாற்றுவதற்கும் பிரத்யேகமான அதிகாரம்
நாடாளுமன்றத்திடமே உள்ளது. மாநிலப்
பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள துறைகள் மீது
பிரத்யேகமான
அதிகாரம்
மாநிலச்
சட்டமன்றத்திடம் உள்ளது. ப�ொதுப் பட்டியலில்
குறிப்பிட்டுள்ள துறைகள் மீது மத்திய மற்றும்
மாநில அரசுகள் சட்டம் இயற்றலாம். மத்திய
அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் இடையே
முரண்பாடுகளின் ப�ோது மத்திய அரசின்
அதிகாரமே மேல�ோங்கும். இந்த பட்டியலில்
குறிப்பிடப்படாத எஞ்சியுள்ள அதிகாரங்கள்
மத்திய அரசிடமே உள்ளது.

3. ப�ொதுப் பட்டியல்
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சாதாரண சட்ட முன்வரைவு மற்றும் நிதி சட்ட முன்வரைவுகளுக்கிடையேயான
வேறுபாடுகள்
வ.
சாதாரண சட்ட முன்வரைவு
நிதி சட்ட முன்வரைவு
எண்
1

இது மக்களவை அல்லது மாநிலங்களவை இது
மக்களவையில்
எதில்
வேண்டுமானாலும்
க�ொண்டு க�ொண்டுவரப்பட முடியும்.
வரப்படலாம்.

மட்டுமே

2

இது அமைச்சர் அல்லது எந்த ஒரு அமைச்சர் மட்டுமே இம்முன்வரைவை
உறுப்பினராலும் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். அறிமுகப்படுத்த முடியும்

3

குடியரசுத்தலைவரின்
பரிந்துரையில்லாமலே இது
அறிமுகப்படுத்தப்படலாம்.

குடியரசுத்தலைவரின்
பரிந்துரையின்
அடிப்படையில்
மட்டுமே
இது
அறிமுகப்படுத்தலாம்

4

இதை
மாநிலங்களவை
நிராகரிக்கவ�ோ முடியும்

திருத்தவ�ோ இதை
மாநிலங்களவை
திருத்தவ�ோ
நிராகரிக்கவ�ோ
முடியாது.
மாநிலங்களவை, அதன் பரிந்துரையுடன�ோ
அல்லது
பரிந்துரையில்லாமல�ோ
மக்களவைக்கு இம்முன்வரைவை திருப்பி
அனுப்ப வேண்டும். அதை மக்களவை
ஏற்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம்.

5

எந்த முடிவும் எடுக்காமல் ஆறுமாத இம்முன்வரைவை 14 நாட்கள் வரை
காலத்திற்கு
மாநிலங்களவை மட்டுமே மாநிலங்களவையில் வைத்திருக்க
இம்முன்வரைவை நிறுத்தி வைக்க முடியும். முடியும்.

6

இம்முன்வரைவு
மக்களவையிலிருந்து மாநிலங்களவைக்கு
இம்முன்வரைவு
வந்திருந்தாலும்,
அதற்கு
மக்களவை செல்லும்போது மக்களவை சபாநாயகரின்
சபாநாயகரின் சான்றளிப்பு தேவையில்லை. சான்றளிப்பு அவசியம்

7

ஈரவைகளும் ஏற்றுக் க�ொண்ட பிறகே இது
குடியரசுத்தலைவரின்
ஒப்புதலுக்கு
அனுப்பப்படும்.
இம்முன்வரைவை
நிறைவேற்றுவதில், ஈரவைகளின் கருத்து
வேறுபாட்டால்
முடக்கம்
ஏற்பட்டால்,
ஈரவைகளின்
கூட்டுக்
கூட்டத்திற்கு
குடியரசுத்தலைவர் அழைப்பு விடுப்பார்.

8

மக்களவையில் இம்முன்வரைவு த�ோல்வி மக்களவையில் இம்முன்வரைவு த�ோல்வி
அடைந்தால், அரசாங்கம் பதவி விலக அடைந்தால் அரசாங்கம் பதவி விலக
நேரிடும். (முன்வரைவு ஓர் அமைச்சரால் வேண்டும்.
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே)

9

குடியரசுத்தலைவர்
இம்முன்வரைவை இதற்கு
குடியரசுத்தலைவர்
ஒப்புதல்
நிராகரிக்க, மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு அளிக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம்.
திருப்பி அனுப்ப முடியும்.
ஆனால்
மறுபரிசீலனை
செய்யுமாறு
திருப்பி அனுப்ப முடியாது.

மக்களவையில்
மட்டுமே
நிறைவேற்றினாலும்கூட இம்முன்வரைவு
குடியரசுத்தலைவரின்
ஒப்புதலுக்கு
அனுப்பப்படும்.
ஈரவைகளுக்கிடையே
கருத்து வேறுபாடு என்ற பேச்சுக்கே
இடமில்லாததால் முடக்கம் ஏற்படாது,
கூட்டுக் கூட்டத்திற்கும் வழிவகையில்லை.
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அதிகபாரத்தின் ைவககள்
மத்திய ்டடியல

மபாநில ்டடியல

ச்பாதுப் ்டடியல

1.

பாது்காப்பு

1.

விவசாயம்

1.

்கல்வி

2.

அணு சகதி

2.

்காவல் துட்ற

2.

விவசாய நிலங்கடள
்தவிர ்சாத்து பரிமாற்்றம்

3.

்வளிநாட்டு
(அயல்நாட்டு)
விவ்காரங்கள்

3.

சிட்றசசாடல

3.

வைத்துட்ற

4.

மபார மற்றும் அடமதி
உைன்படிகட்க

4.

உள்ளாட்சி அரசாங்கம்

4.

்்தாழிற்சங்கங்கள்

5.

வஙகி மசடவ

5.

்பாதுச சு்கா்தாரம்

5.

்கலப்பைம்

6.

ரயில்மவ

6.

நிலம்

6.

்தத்்்தடுப்பு மற்றும் வாரிசு
்்தாைரசசி

7.

அஞசல் மற்றும் ்த்நதி

7.

மது

8.

வான் வழி்கள்

8.

வரத்்த்கம் மற்றும்
வணி்கம்

9.

துட்றமு்கங்கள்

9.

்கால்நடை மற்றும்
்கால்நடை வளரப்பு

10. ்வளிநாட்டு வரத்்த்கம்

10. மாநிலப் ்பாதுப்பணி்கள்

11. பணம் மற்றும் நாணயம்

செயல்பாடு – விைபாதம்
நபாடபாளுமன்ை உறுப்பினரகளுககு சிைப்்பான ெலுவககளும் ஊதியமும் ைழஙகப்்டுகிைது.
ஆனபால அைரகளின் செயலதிைன் குவைைபாகவை உள்ளது: குடிமககள் அறிகவக

 மக்களடவயில் 2010-12 ஆம்
ஆண்டு்களில் 227 கூட்ைத்்்தாைர்கள்
852 மணித்துளி்கள் அலுவல் பணி்கள்
நை்நதுள்ளது. அ்தாவது, ஒரு நாளுககு
நான்கு மணி மநரத்துககும் குட்றவா்க.

 2013 இல் ஆளுட்க மற்றும் வளரசசி
பற்றிய அறிகட்கடய ம்தசிய சமூ்க ்கண்்காணிப்பும் எனும் அடமப்பு ்வளியிட்ைது. அதில்
உலகில் அதி்க ஊதியம் மற்றும் சலுட்க்கள் ்ப்றககூடிய நாைாளுமன்்ற உறுப்பிைர்கள்
பட்டியல் இ்நதிய நாைாளுமன்்ற உறுப்பிைர்களும் உண்டு. ஆைால் நாைாளுமன்்றத்தில்
அவர்களது பணி பின்்தஙகிமய உள்ளது என்கி்றது.

 சிங்கப்பூர, ஜப்பான் மற்றும் இத்்தாலி மபான்்ற நாடு்களின் நாைாளுமன்்ற உறுப்பிைர்களுககு
வைங்கப்படும் ஊதியம் மற்றும் சலுட்க்கடளவிை அதி்கமா்க இ்நதிய நாைாளுமன்்ற
உறுப்பிைர்களுககு வைங்கப்படுகி்றது. இது பக்கத்து நாைாை பாகிஸ்்தான் நாைாளுமன்்ற
உறுப்பிைர்களுககு வைங்கப்படுவட்தவிை நான்்கடர மைஙகு அதி்கமாகும். இது நம் நாட்டின்
்தனிநபர வருமாைத்ட்த மபால் 68 மைஙகு உள்ளது.
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2.5 திருத்தச்சட்டங்களுக்கான
நடைமுறைகள் மற்றும்
வழிமுறைகள்
இந்திய அரசமைப்பு, மாறும் காலச்சூழல்
மற்றும்
தேவைகளுக்கு
ப�ொருத்தமான
வகையில்
இருக்கும்படியும்,
அதேசமயம்
அடிப்படை
கட்டமைப்பு
மாறாவண்ணம்
இருக்குமாறும் ஒரு தனித்துவமான அமைப்பை
க�ொண்டுள்ளது. உறுப்பு 368, அரசமைப்புச்
திருத்தச்சட்டத்தில்
மாற்றம்
க�ொண்டுவருவதைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது.
அந்த
திருத்தச்சட்டத்தில்
க�ொண்டு
வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள
நாடாளுமன்றத்திற்கு உச்சபட்ச அதிகாரம்
இருக்கிறது. அரசமைப்பு திருத்தச்சட்டத்தை
மேற்கொள்ளும்
நடைமுறைகள்
பின்
வருமாறு:
1. அ
 ரசமைப்பிலுள்ள
சில
விதிகளில்
திருத்தங்களை செய்ய, சிலவற்றை சேர்க்க,
மாற்றியமைக்க
அல்லது
நீக்க,
நாடாளுமன்றம்
இந்த
பிரிவில்
குறிப்பிட்டுள்ள
நடைமுறைகளின்படி
செயல்படலாம்.
2. அ
 ரசமைப்பில் ஏற்படுத்தப்படும் திருத்தம்,
நாடாளுமன்றத்தின் ஈரவைகளிலும் ஒரு
முன்வரைவாக
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு,
தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அவையிலும்,
ம�ொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில்
50 சதவீதத்திற்கு மேல் ஆதரவும், வாக்கு
செலுத்தியவர்களின் எண்ணிக்கை, மூன்றில்
இரண்டு பங்குக்கு குறையாத பெரும்பான்மை
ஆதரவைப்பெற்று
நிறைவேற்றப்பட்டால்,
அது
பின்னர்
குடியரசுத்தலைவரின்
ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படும்.
3. அ
 ந்த முன்வரைவு ஒவ்வொரு அவையிலும்
ஒரு
சிறப்பு
பெரும்பான்மை
பெற்று
நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அதாவது அந்த
அவையின்
ம�ொத்த
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கையில் 50 சதவிகிதத்துக்கும்
அதிகமான பெரும்பான்மை எண்ணிக்கை
க�ொண்டிருக்க வேண்டும். மற்றும் வருகை
தந்து
வாக்களிக்கும்
உறுப்பினர்களின்

எண்ணிக்கையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு
பெரும்பான்மை
இருக்க
வேண்டும்.
ஒவ்வொரு அவையும் தனித்தனியாக அந்த
முன்வரைவை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
ஒருவேளை
திருத்த
நடவடிக்கைகள்
காரணமாக ஈரவைகளுக்கிடையே கருத்து
வேறுபாடு
த�ோன்றுமென்றால்
ஈரவைகளையும்
இணைந்து
நடத்துவதற்கான
வழிமுறைகள்
எதுவுமில்லை. ஒருவேளை முன்வரைவில்
அரசமைப்பின் கூட்டாட்சி வகைமுறைகள்
குறித்து
ஏதேனும்
திருத்தங்கள்
க�ொண்டுவரப்பட்டிருந்தால்,
ம�ொத்த
மாநிலங்களின் எண்ணிக்கையில், பாதி
மாநிலங்களின்
தனிப்பெரும்பான்மை
ஏற்படுத்தி
அதாவது
அத்தகைய
சட்டமன்றங்களில்
வருகை
தந்து
வாக்களிக்கும்
உறுப்பினர்களின்
பெரும்பான்மை தேவை.
4. நாடாளுமன்றத்தின்
ஈரவைகளிலும்
முறையாக
நிறைவேற்றப்பட்டு
மற்றும்
தேவைப்பட்ட இடங்களில் அந்தந்த மாநிலச்
சட்டமன்றங்களால்
உறுதிசெய்யப்பட்ட
பிறகு அந்த முன்வரைவு ஒப்புதலுக்காக
குடியரசுத்தலைவருக்கு
அனுப்பி
வைக்கப்படும்.
அந்த
முன்வரைவுக்கு
ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பது அல்லது
மறு
பரிசீலனை
செய்யுமாறு
நாடாளுமன்றத்துக்கு திருப்பி அனுப்புவது
ப�ோன்றவற்றை
குடியரசுத்தலைவரால்
செய்ய இயலாது. குடியரசுத்தலைவரின்
ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகு அது சட்டமாகிறது.
(அதாவது ஒரு அரசமைப்பு திருத்தச்சட்டம்)
அரசமைப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில்
அந்த சட்டம் திருத்தமடைகிறது.

திருத்தச்சட்டங்களின் வகைகள்
அரசமைப்பு
திருத்தச்சட்டங்களை
மூன்று வழிகளில் மேற்கொள்ளலாம்:
1. ந
 ாடாளுமன்றத்தில் தனிப்பெரும்பான்மை
2. ந
 ாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பு பெரும்பான்மை,
மற்றும்
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3. ந
 ாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பு பெரும்பான்மை
மற்றும் சரி பாதி மாநிலச் சட்டமன்றங்களால்
ஏற்புறுதி செய்யப்படுவது.

1. ந
 ாடாளுமன்றத்தில் தனிப்
பெரும்பான்மை:

 புதிய மாநிலங்களை அனுமதிப்பது மற்றும்
உருவாக்குவது.
மேலும்
தற்போது
இருக்கும் மாநிலங்களின் எல்லைகளை
மாற்றி அமைப்பது, அவற்றின் பெயர்களில்
மாற்றங்கள் செய்வது.

 மாநிலங்களில்

மேலவையை
உருவாக்குவது அல்லது நீக்குவது.

 குடியரசுத்தலைவர்,

மாநில
ஆளுநர்,
சபாநாயகர், நீதிபதிகள் ப�ோன்றோருக்கு
அரசமைப்பு இரண்டாம் அட்டவணையில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஊதியம், படிகள்,
சிறப்புச் சலுகைகளை நிர்ணயிப்பது.

 நாடாளுமன்றத்தில் அமர்விற்கு குறைந்த
பட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை முடிவு
செய்வது.

 நாடாளுமன்ற

உறுப்பினர்களுக்கான
ஊதியம் மற்றும் படிகள் நிர்ணயிப்பது.
நடைமுறை

விதிகளை

உருவாக்குதல்.

 நாடாளுமன்றம், நாடாளுமன்றக் குழுக்கள்
மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் ஆகிய�ோரின்
சிறப்பு உரிமைகள்.

 நாடாளுமன்றத்தில்

ஆங்கில

ம�ொழி

பயன்பாடு.

 உச்ச

நீதிமன்றத்தில்
நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்கையை முடிவு செய்தல்.

 உச்ச

நீதிமன்றத்திற்கு
அதிகாரம் வழங்குதல்.

 குடியுரிமை

அளித்தல்

மேலும்

அதிக

மற்றும்

ரத்து

செய்தல்.

 நாடாளுமன்ற

உறுப்பு 368-இன்படி அரசமைப்பின்
பெரும் எண்ணிக்கையிலான சட்ட விதிகள்
நாடாளுமன்றத்தின்
ஈரவைகளில்
தனிப்பெரும்பான்மை
மூலம்
திருத்தி
அமைக்கப்படலாம்.
விதிமுறைகள்,
பின்வருவனவற்றில் உள்ளடக்கம்:

 நாடாளுமன்ற

 அலுவல் ஆட்சி ம�ொழியை பயன்படுத்துதல்.

மற்றும்

சட்டமன்ற

தேர்தல்கள்.

 த�ொகுதிகளின்

எல்லைகளை

வரையறுத்தல்.

 ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதி.
 ஐந்தாம் அட்டவணை-பட்டியலின மற்றும்
பழங்குடி இன பகுதிகளை நிர்வகித்தல்.

 ஆறாம்

அட்டவணை-பழங்குடி

இன

பகுதிகளை நிர்வகித்தல்.

நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு
பெரும்பான்மை மூலமாக
அரசமைப்பின் பெரும்பாலான சட்ட
விதிகள்
நாடாளுமன்றத்தின்
சிறப்பு
பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தி அமைக்கப்பட
வேண்டும். அதாவது ஒவ்வொரு அவையின்
ம�ொத்த உறுப்பினர்களில் பெரும்பான்மை
(அதாவது 50 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமாக)
மற்றும் ஒவ்வொரு அவையிலும் வருகை
தந்து
வாக்களிக்கும்
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கையில் குறைந்தபட்சமாக மூன்றில்
இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை. அவையின்
ம�ொத்த உறுப்பினர்கள் என்று குறிப்பிடுவது
அவையில் உள்ள ம�ொத்த இடங்களின்
எண்ணிக்கையாகும்.
முன்வரைவின் மூன்றாவது வாசிப்பின்
ப�ோது
இந்த
சிறப்பு
பெரும்பான்மை
தேவைப்படும்.
(i) அடிப்படை உரிமைகள்
(ii) அ
 ரசுக்கொள்கைகளை
நெறிமுறைகள் மற்றும்

வழி

நடத்தும்

(iii) மு
 தல் மற்றும் மூன்றாவது பிரிவுகளில்
குறிப்பிடப்படாத
மற்ற
விதிமுறைகள்.
இவற்றில்
திருத்தங்கள்
மேற்கொள்ளும்போது
மேற்கண்ட
வழிமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
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நபாடபாளுமன்ைத்தின்
சிைப்பு
ச்ரும்்பான்வம
மூலம்
திருத்தம்
செயதலும்
மற்றும்
மபாநிலஙகளின்
ஒப்புதலும்.
குடியுரிடமயின் கூட்ைாட்சி அடமப்புைன்
்்தாைரபுடைய அரசடமப்பின் அடிப்படைக
்கட்ைடமப்பு
நாைாளுமன்்றத்தின்
சி்றப்பு
்பரும்பான்டம
மற்றும்
50%
மாநிலச
சட்ைமன்்றங்களின்
்தனிப்்பரும்பான்டம
ஒப்பு்தலுைன்
திருத்தியடமக்கப்பைலாம்.
மாநிலங்கள் முன்வடரவுககு ்தைது ஒப்பு்தடல
அளிக்க எ்ந்த வி்தமாை ்கால வடரயட்றயும்
கிடையாது.
இ்ந்த
வட்கயில்
கீழ்்கண்ை
விதிமுட்ற்கள் திருத்தி அடமக்கப்பைலாம்.

 குடியரசுத்்தடலவடரத்

ம்தர்ந்்தடுத்்தல்

அவற்ட்றத் ்தவிர மற்்ற மாநிலங்கடள ஆட்சி
்சயயும் விதிமுட்ற்கள் அரசடமப்பு
VI
பிரிவில்
குறிப்பிைப்பட்டிருககி்றது.
152-லிரு்நது 237 வடரயிலாை மாநிலச
சட்ைமன்்றங்கள்
குறித்து
முழுடமயா்க
விளககுகி்றது.
மாநிலச
சட்ைமன்்றத்தில்
மக்கள்
மன்்றமா்க
சட்ைசடப
மட்டுமம
அடமயப்்பற்றிரு்ந்தால் அது சட்ைமபரடவ
என்று அடைக்கப்படும்.
்பரும்பாலாை அதி்காரங்களும் மற்றும்
்சயல்பாடு்களும்
கிட்ைத்்தட்ை
ஒன்றியச
சட்ைமன்்ற
அடமப்டபப்
மபான்்றம்த.
சட்ைமன்்றம் மாநிலச சட்ைசடப மற்றும் சட்ை
மமலடவ இரண்டையும் ்்காண்டிருககும்.

மற்றும் அ்தன் முட்ற்கள்.

 மத்திய மற்றும் மாநிலங்களின் நிரவா்க

ஆளுநர

அதி்காரத்தின் விரிவாக்கம்.

 உசச

நீதிமன்்றம்
மன்்றங்கள்.

மற்றும்

உயர

நீதி

மு்தலடமசசர மற்்றம்
அடமசசர்கள் குழு

 மத்திய மற்றும் மாநிலங்களிககிடையில்
சட்ைம்
இயற்றும்
பகிர்ந்தளித்்தல்.

அதி்காரத்ட்த

 ஏைாவது அட்ைவடணயில் அைஙகியுள்ள

மாநிலச சட்ைமன்்றம்

எ்ந்த ஒரு பட்டியலும்.

 நாைாளுமன்்றத்தில்

மாநிலங்களின்

பிரதிநிதித்துவம்.

 அரசடமப்பு

மற்றும்
அ்தன்
நடைமுட்ற்கடள
திருத்தியடமககும்
நாைாளுமன்்றத்தின் அதி்காரம்.
(உறுப்பு-368)

2.6 மபாநிலச ெடடமன்ைம்: கடடவமப்பு,
அதிகபாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள்
மபாநிலச ெடடமன்ை கடடவமப்பு
அரசடமப்பின் கூட்ைாட்சி ்கட்ைடமப்பில்
மாநிலங்கள்
இரண்ைாவது
அடுககில்
இருககி்றது.
ஜம்மு
மற்றும்
்காஷ்மீர
மாநிலங்களுககு ்தனி அரசடமப்பு இருப்ப்தால்

ஆளுநர
மாநில நிரவா்கத்தின் அரசடமப்புத்
்தடலவரா்க ஆளுநர இருப்பார. மற்றும்
மாநிலத்தின் ்சயல் அதி்காரம் ஆளுநரிைம்
ஒப்படைக்கப்பட்டிருககும்.
மாநிலத்தில்
அடைத்து ்சயல்திட்ை நைவடிகட்க்களும்
ஆளுநரின்
்பயராமலமய
நடை்ப்ற
மவண்டும்.
மாநிலத்தின்
ஆளுநர
குடியரசுத்்தடலவரால்
நியமிக்கப்படுவார.
ஆளுநர
ஐ்ந்தாண்டு
்காலம்
ப்தவியிலமரத்்தப்படுவார.
அல்லது
குடியரசுத்்தடலவர விரும்பும் ்காலம் வடர
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பதவியிலிருப்பார்;
அல்லது
வேற�ொருவர்
பதவியில்
அமர்த்தப்படும்வரை
பதவியில்
இருப்பார்.
ஆளுநராக
பதவியில்
அமர்த்தப்படுவதற்கான தகுதி அவர்/அவள்
இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
இலாபம் ஈட்டும் பதவி எதுவும் வகிக்கக்
கூடாது. மேலும் 35 வயது நிரம்பியவராக
இருக்க வேண்டும். ஆளுநர் ஒரு முறைக்கு
மேல் பதவியிலமர்த்தப்படலாம்.
அவசர
தேவைக்காக (உடனடி) அல்லது ஒரு மாற்று
ஏற்பாடாக
ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட
மாநிலங்களுக்கு
ஆளுநராக
பதவியில்
இருக்கலாம்.

ஆளுநரின் அதிகாரங்களும் பணிகளும்
ஒரு
மாநில
ஆளுநர்
கு டியர சு த ்த லை வ ரை ப்
ப�ோலவே
ஆட்சித்துறை,
சட்டமன்றம்,
நீதித்துறை
மற்றும்
அவசரகால
அதிகாரங்களைக்
க�ொண்டிருப்பார்.
ஆளுநரின்
நிர்வாக
அதிகாரத்தில்
அமைச்சரவை
நியமனம்,
மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்,
மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய
உறுப்பினர்கள்
நியமனம்,
மாநிலத்தின்
சட்டமன்றத்துக்கு
ஆங்கில�ோ-இந்திய
இனத்திலிருந்து உறுப்பினர்களை நியமிப்பது
ப�ோன்றவைகளும் அடங்கும்.
இலக்கியம்,
அறிவியல்,
கலை
கூட்டுறவு
இயக்கம்
ஆகியவற்றில் சிறப்பு அறிவு படைத்தவர்களை
மேலவை
உறுப்பினர்களாக
காலியாக
இருக்கும் இடங்களில் நியமிக்கும் அதிகாரம்
பெற்றவர்.
மேலும் ஆளுநர் மக்களவையின் ம�ொத்த
உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் 1/6 பங்கு
உறுப்பினர்களை நியமிக்கமுடியும். ஆளுநர்
“தன்
விருப்புரிமைக்கு’’
ஏற்ப
சிறப்பு
அரசமைப்புக் கடமைகளை நிறைவேற்றும்
அதிகாரம்
க�ொண்டவர்.
அவ்வப்போது
குடியரசுத்தலைவர்
வழிகாட்டுதலின்
அடிப்படையில் அவரது சிறப்பு கடமைகளை
அதிகார பூர்வமாக நிறைவேற்றலாம். சில
எதிர்பாராத
சந்தர்ப்பங்களில்
ஆளுநர்
அமைச்சரவை
ஆல�ோசனைகள்
இன்றி

செயல்படலாம். மேலும் ஆளுநர் மத்திய அரசு
மற்றும் மாநில அரசுகளிடையே பாலமாக
செயல்படுகிறார். மாநிலத்தின் நிகழ்வுகளை
ஆளுநர் உடனுக்குடன் குடியரசுத்தலைவருக்கு
தெரிவிப்பார்.
ஆளுநர் மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் ஒரு
அங்கமாவார். ஆளுநரின் சட்ட அதிகாரம்
சட்டமன்றத்தில்
உரையாற்றுதல்,
மற்றும்
செய்திகள்
அனுப்புதல்,
சட்டமன்றத்தை
கூட்டுதல், கூட்டத்தொடரை ஒத்திவைத்தல்
மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றத்தைக் கலைத்தல்
ஆகியவையாகும். எந்த ஒரு முன்வரைவும்
சட்டமாக
இயற்றப்படுவதற்கு
ஆளுநரின்
ஒப்புதல் தேவை. ஆளுநரின் மறுப்புரிமை
அதிகாரங்கள் பின்வருமாறு:
1. அ
 வர்
ஒப்புதல்
அளிப்பதை
நிறுத்தி
வைக்கலாம் அப்போது அது சட்டமாவது
தவிர்க்கப்படும்
2. மு
 ன்வரைவைத்
தவிர்த்து
எந்த
ஒரு
முன்வரைவையும் மறு பரிசீலனைக்காக
மாநிலச்
சட்டமன்றத்துக்கு
திருப்பி
அனுப்பலாம்.
இதில்
அவர்/அவள்
மறுப்புரிமை
அதிகாரத்தை
இரண்டாவதுமுறை பயன்படுத்த முடியாது.
மாநிலச் சட்டமன்றம் திருத்திய�ோ அல்லது
திருத்தாமல�ோ மீண்டும் அந்த முன்வரைவை
நிறைவேற்றி திரும்ப அனுப்பும் பட்சத்தில்
அதற்கு
ஒப்புதல்
அளிப்பதைத்தவிர
அவருக்கு வேறு வழியில்லை.
3. ஆ
 ளுநர், தேவை என்று கருதினால் ஒரு
முன்வரைவை
குடியரசுத்தலைவரின்
கருத்துக்காக நிறுத்திவைக்கலாம்
ஆளுநரின்
நீதித்துறை
அதிகாரம்
என்பது, மாநிலத்தின் செயலதிகாரத்துக்கு
உட்பட்ட எந்த ஒரு குற்றத்துக்காகவும் எந்த
ஒரு சட்டத்தின் த�ொடர்பாகவும் தண்டிக்கப்பட்ட
ஒரு நபருக்கு மன்னிப்பளிப்பது, தண்டனையை
நிறுத்தி
வைப்பது,
தாமதப்படுத்துவது,
தண்டனையைக் குறைப்பது ப�ோன்றவையாகும்.
இருப்பினும், ஆளுநருக்கு மாநில உயர்
நீதிமன்ற
நீதிபதிகளை
பணியமர்த்தும்
அதிகாரம்
கிடையாது.
ஆனால்
இந்த
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விவகாரத்தில் குடியரசுத்தலைவர் அவரிடம்
ஆல�ோசிக்க
வேண்டிய
உரிமையைக்
க�ொண்டவர். உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச
நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பணியில் அமர்த்தும்
அதிகாரம்
இந்தியக்
குடியரசுத்தலைவர்
அதிகாரத்தின் கீழ் வருகிறது.
குடியரசுத்தலைவருக்கு
இருப்பதைப்
ப�ோன்ற
அவசரகால
அதிகாரங்கள்
ஆளுநருக்கு கிடையாது. ஆனால் அரசியல்
சாசன சீர்குலைவு அல்லது மாநிலத்தில்
ஏதாவது
நெருக்கடி
நேரும்போது
குடியரசுத்தலைவர்
ஆட்சி
அமல்படுத்த
ஆல�ோசனை
வழங்கி
ஆளுநர்
குடியரசுத்தலைவருக்கு
அறிக்கை
அனுப்பலாம். அவ்வாறான சூழ்நிலைகளில்
ஆளுநர் குடியரசுத்தலைவரின் முகவராக
செயல்படுகிறார். அப்போது 356 - உறுப்பின்படி
மாநில அரசுப் பணிகளை அவர் மேற்கொள்ள
முடியும்.

2.7 முதலமைச்சர் தலைமையில்
அமைந்த அமைச்சரவைக் குழு
முதலமைச்சரின் நிலை
அமைச்சர்கள்
குழு
மற்றும்
அமைச்சரவையின் தலைவராக முதலமைச்சர்
உள்ளார். நடைமுறையில், அவர் மாநிலத்தின்
உண்மையான
நிர்வாகத்
தலைவராக
இருக்கிறார்.
அவர்
சட்டசபையின்
தலைவராகவும்
இருக்கிறார்.
இந்திய
அரசமைப்பின் 164 (1) உறுப்பின் படி
மாநிலத்தின்
முதல்வர்
நியமிக்கப்பட
வேண்டும்.
முதலமைச்சரின் அதிகாரங்களும்
பணிகளும்
மாநிலத்தின் உண்மையான நிர்வாகத்
தலைவராக, முதலமைச்சர் பெருமளவில்
அதிகாரங்களைப் பெறுகிறார் மற்றும் பல
ப�ொறுப்புகளை
நிறைவேற்றுகிறார்.
முதலமைச்சரின் பணிகள் பின்வருமாறு.
(i) அ
 மைச்சர்கள் குழுவின் தலைவர் என்கிற
முறையில், முதலமைச்சர். அதிக அதிகாரம்
க�ொண்டவர்.
அமைச்சரவையின்
பிற

அமைச்சர்களை நியமனம் செய்வதற்கு
ஆளுநருக்கு
பரிந்துரை
வழங்குகிறார்.
மேலும் அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம்
செய்ய அவருக்கு உரிமை உள்ளது.
(ii) அ
 மைச்சரவை
கூட்டங்களுக்கு
அவர்
தலைமை
தாங்குகிறார்,
மேலும்
அரசாங்கத்தின்
முக்கிய
க�ொள்கை
முடிவுகளை எடுக்கிறார்
(iii) அ
 வர் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளுநருக்கு
இடையேயான ஒரே ஒரு இணைப்பாகச்
செயல்படுகிறார்.
நிர்வாகம்
மற்றும்
சட்டங்கள்
த�ொடர்பாக
எடுக்கப்பட
வேண்டிய
நடவடிக்கைகள்
குறித்த
அமைச்சரவையின்
அனைத்து
முடிவுகளையும்
ஆளுநரிடம்
தெரிவிக்கிறார்.
(iv) சட்டமன்றத்தில் க�ொண்டு வரவேண்டிய
அனைத்து ஆவணங்கள், முன்வரைவுகள்,
தீர்மானங்கள் ப�ோன்றவற்றையும் அவர்
பரிசீலனை செய்கிறார்.
(v) அனைத்து முக்கிய நியமனங்களையும்
ஆளுநரே
செய்வதாக
எழுத்தில்
இருந்தாலும், நடைமுறையிலும் அத்தகைய
நியமனங்கள்
அனைத்துமே
முதலமைச்சரின் ஆல�ோசனையின்படியே
செய்யப்படுகின்றன.

மாநிலஅமைச்சர்கள் குழு
அறிமுகம்
ஆளுநருக்கு உதவியாக ஆல�ோசனை
வழங்க
முதலமைச்சர்
தலைமையில்
அமைச்சர்கள் குழு நியமிக்கப்படுவதைப்பற்றி
அரசமைப்பின்
163
(1)-வது
உறுப்பு
குறிப்பிடுகிறது.
ஆனால்
அரசமைப்பு
விதிகளின்படி, நெருக்கடிச் சூழலில் ஆளுநர்
நேரடியாக ஆட்சியை மேற்கொள்ள இயலும்.
மத்திய
அமைச்சர்கள்
குழுவை
ப�ோன்றே மாநில அமைச்சரவைக் குழுவும்
அமைக்கப்படுகிறது.
சட்டமன்றத்தில்
பெரும்பான்மை பலம் க�ொண்ட கட்சியின்
தலைவர�ோ அல்லது கூட்டணி கட்சிகளின்
தலைவர�ோ முதலமைச்சராக ஆளுநரால்
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நியமிக்கப்படுகி்றார. அடமசசரடவக குழுவில்
உள்ள
அடைத்து
அடமசசர்களும்
மு்தலடமசசரின் அறிவுடரயின்படி ஆளுநரால்
நியமிக்கப்படுகின்்றைர.
செயல்பாடு
்தமிழ்நாட்டில் இதுவடர மு்தலடமசசர்களின்
பட்டியடல ்தயாரிக்கவும்.

 அவர்கள்

அறிமு்கப்படுத்திய
நலத்திட்ைங்கடளப் பற்றிக கூ்றவும்.

 உங்களுககு

பிடித்்தமாை
மு்தலடமசசடரப் பற்றி சில வரி்கள்
எழு்தவும்.

 உங்கள்

மாநிலத்தில்
்்காண்டு
வரப்பட்டுள்ள
்பண்்களுக்காை
பிரத்திமய்க நலத்திட்ைங்கடளக கூ்றவும்.

மபாநில அவமசெரவையின் ்தவிககபாலம்
அரசடமப்பின்படி ஆளுநரின் விருப்பம்
உள்ளவடர
அடமசசர்கள்
ப்தவியில்
்்தாைரலாம்.
ஆைால்
நடைமுட்றயில்
மு்தலடமசசரின்
விருப்பமுள்ளவடர
அடமசசர்கள்
ப்தவியில்
்்தாைரவர.
ஏ்ைனில் மு்தலடமசசரின் பரி்நதுடரப்படிமய
ஆளுநர அடமசசர்கடள நியமிக்கவும், ப்தவி
நீக்கம்
்சயயவும்
்சயகி்றார.
எைமவ
அடமசசர்கள் ்தனித்்தனியா்கவும் கூட்ைா்கவும்
மு்தலடமசசருககுப்
்பாறுப்பாைவர்கள்
ஆவர.

2.8 மபாநிலச ெடடமன்ைத்தின் குழுககள்
மற்றும் அதிகபாரிகளும்

மபான்்ற ்கைடம்கடளயும் அதி்காரங்கடளயும்
்பற்்றவராவார. அரசியல் சாசைத்திலுள்ள
விதி்கள், சட்ைமன்்ற நடைமுட்ற விதி்கள்,
மபரடவககுள் சட்ைமன்்ற நைவடிகட்க்களின்
முன்மாதிரி்கள்
ஆகியவற்றின்
்பாருள்
விளககுவது
சபாநாய்கர்தான்.
சட்ைமன்்ற
நைவடிகட்க்களின்
மபாது
விதி்கள்
நடைமுட்ற்கள் மற்றும் ஒழுஙகு முட்ற்கள்
மீ்றப்படுமமயாைால்
சட்ைமன்்றச
கூட்ைத்்்தாைடர
ஒத்திடவக்கவும்,
்தற்்காலி்கமா்க நிறுத்திடவக்கவும் மற்றும்
மீண்டும்
்்தாைரச
்சயயவும்
மற்றும்
கூட்டுத்்்தாைரில்
பஙகு்ப்றாமல்
உறுப்பிைர்கடள
்தற்்காலி்கமா்க
நிறுத்தி
டவக்கவும் சபாநாய்கருககு அதி்காரம் உண்டு.
சட்ைமன்்றம் நடை்பறும்்பாழுது சபாநாய்கர
்பாதுவா்க
நடுநிடல
மற்றும்
பாரபட்சமின்டமடய மமற்்்காள்ளுவார. ஒரு
முன்வடரவு, மற்றும் தீரமாைத்தின் மீது
முடி்வடுக்க
முடியாமல்
வாககு
சமநிடலயிலிரு்ந்தால் சபாநாய்கரின் வாககு
மி்க
முககியத்துவம்
்பறுகி்றது.
உறுப்பிைர்களின்
நைத்ட்தடய
ஒழுஙகுபடுத்துவதில்
மற்றும்
சட்ைமன்்ற
நைவடிகட்க்கள்
குறித்து
அல்லது
சட்ைமன்்றத்தில்
ஒழுஙட்க
பராமரிப்பது
ஆகியவற்றில்
சபாநாய்கரின்
முடிமவ
இறுதியாைது. அம்மாதிரி விஷயங்களில்
சபாநாய்கரின் நைவடிகட்க்களில் நீதிமன்்றம்
குறுககிைமுடியாது. அடைத்து குழுக்களின்
்தடலவர்கடளயும்
சபாநாய்கர்தான்
நியமிககி்றார
மற்றும்
அவர்களின்
்சயல்பாடு்கடளயும் மமற்பாரடவயிடுகி்றார.

மபாநிலச ெடடமன்ைத்தின் ெ்பாநபாயகர

துவண ெ்பாநபாயகர

சட்ைமன்்ற உறுப்பிைர்களால் சபாநாய்கர
ம்தர்ந்்தடுக்கப்படுகி்றார.
சட்ைமன்்றத்ட்த
்தடலடம ்தாஙகி நைத்துகி்றார. சட்ைமன்்ற
நைவடிகட்க்கடள
ஒழுங்கா்கவும்,
்கண்ணியத்ட்த ்கடைபிடித்து நைக்கவும் மற்றும்
அ்தன்
நைவடிகட்க்களின்
மபாது
உறுப்பிைர்கடள
ம்கள்வி
ம்கட்்கவும்
அனுமதிககி்றார. முககியமாை விஷயங்களில்
மற்றும் நிதிநிடல அறிகட்க மற்றும் நிதி
ஒதுககீடு சமயங்களில் மபச அனுமதிப்பது

சட்ைமன்்ற உறுப்பிைர்கள், ்தங்களில்
ஒருவடர
துடண
சபாநாய்கரா்க
ம்தர்ந்்தடுப்பார்கள். சபாநாய்கர அடவயில்
இல்லா்த
்பாழுது,
துடண
சபாநாய்கர, சபாநாய்கரின் ்கைடம்கடளயும்
்பாறுப்பு்கடளயும்
்சயல்படுத்துவார,
அடவககுத் ்தடலடம ்தாஙகுவார. துடண
சபாநாய்கருககு,
சபாநாய்கருககு
சமமாை
அதி்காரங்கள் அடவககுள் உண்டு. சபாநாய்கர
மற்றும்
துடண
சபாநாய்கர
இருவரும்
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அவையில் இல்லாத ப�ொழுது, அவையில் உள்ள
மூத்த உறுப்பினர் யார் வேண்டுமானாலும்
அவைக்குத் தலைமை தாங்கலாம்.

நாடாளுமன்றக் குழுக்கள்
நாடாளுமன்றக் குழுக்களை இரண்டு
வகைகளாகப்
பிரிக்கலாம்.
நிலைக்
குழுக்கள் மற்றும் தற்காலிகக் குழுக்கள். நிலைக்
குழுக்கள், நிரந்தரமானவையாகும், த�ொடர்ந்து
பணியில் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிதாக
உருவாக்கப்படும். ஆனால் தற்காலிக குழுக்கள்
நிரந்தரமானவை அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட
பணிக்காக
உருவாக்கப்படும்.
அப்பணி
நிறைவடைந்தவுடன் அவை கலைக்கப்படும்.

நிலைக் குழுக்கள்
நிலைக்
குழுக்கள்
தன்மைக்கேற்ப
ஆறு
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அவற்றின்
வகைகளாக

ஆ) மதிப்பீட்டுக் குழு

அ) அ
 லுவல் ஆல�ோசனைக் குழு
ஆ) தனிநபர்
முன்வரைவு
தீர்மானங்களுக்கான குழு

மற்றும்

இ) விதிகள் குழு
ஈ) ச
 ட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் வராத
உறுப்பினர்கள் குழு

6. சேவை குழு (உறுப்பினர்களுக்கு
வசதிகள்
மற்றும்
சேவைகள்
த�ொடர்பான குழு)
அ) ப�ொது தேவைகள் குழு
ஆ) அவை குழுக்கள்

தற்காலிகக் குழுக்கள்

இ) ப�ொதுத்துறை நிறுவனக் குழு

2. துறைசார் நிலைக் குழுக்கள்
3. விசாரணைக் குழுக்கள்
அ) மனுக்கள் குழு

தற்காலிகக்
குழுக்கள்
இரண்டு
வகைப்படும். அவை, விசாரணைக் குழு மற்றும்
ஆல�ோசனைக் குழு.
பரிச�ோதகருக்கும்
மதிப்பீட்டாளருக்கும் அறிவுறுத்துவது மற்றும்
ப�ொருளாதாரம்
சார்ந்த
க�ொள்கைகள்,
மாற்றுக்
க�ொள்கைகள்,
நிர்வாக
சீர்திருத்தங்கள்,
மதிப்பீடு
ஆய்விலுள்ள
வெவ்வேறு திட்டத்திற்காக மாநிலத்திற்கு
உள்ளும்
வெளியிலும்
பயணம்
மேற்கொள்வது
ப�ோன்ற
விசயங்களில்
பரிந்துரை அளிப்பது ஆகியவை இக் குழுவின்
முக்கிய ப�ொறுப்பகளாகும்
ப�ொதுக் கணக்குக் குழு: மாநிலத்தின்
ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகளையும் இந்திய அரசுக்
கணக்குத் தணிக்கைத் தலைவரின் (குடிசார்)
அறிக்கையையும் ஆய்வு செய்வதே குழுவின்
முக்கியப்
பணி.
மேலும்
வருவாய்
பற்றுச்சீட்டுகளும், பணப்பட்டுவாடாவும் எந்த

மதிப்பீட்டுக்

ஆ) சிறப்புரிமைக் குழு
இ) நன்னெறிக் குழு

4. கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்
குழுக்கள்
உத்திரவாதங்களுக்கான

ஆ) து
 ணைச் சட்டங்களுக்கான குழு
எழுத்தப்பட்ட

ஈ) ப
 ட்டியல்
இனத்தவர்
மற்றும்
பழங்குடியினர் நலனுக்கான குழு
உ) பெண்களுக்கு
அளித்தலுக்கான குழு

5. அவையின் தினசரி
அலுவல்களுக்கான குழுக்கள்

ஈ) உறுப்பினர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும்
மற்ற படிகளுக்கான இணைக் குழு

அ) ப�ொதுக் கணக்குக் குழு

இ) அட்டவணையில்
ஆவணங்களின் குழு

பதவிகளுக்கான

இ) நூலகக் குழு

1. நிதிக் குழுக்கள்

அ) அ
 ரசாங்க
குழு

ஊ) ஆ
 தாயம் தரும்
இணைக் குழு

அதிகாரம்

குழு:
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சேவைக்காக
அல்லது
பயன்பாட்டிற்காக
கணக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டத�ோ அந்த கணக்கு
த�ொடர்புடையதாக
பற்றுரிமை
உள்ளதா
என்றும் சரிபார்ப்பதே இந்த குழுவின் வேலை.

ப�ொதுத்துறை

நிறுவனங்களின்

குழு:

தணிக்கை
அறிக்கை
கணக்குகளையும்
ப�ொதுத்துறை நிறுவனக் கணக்குகளையும்
அவ்வப்போது ஆய்வு செய்வதற்காக இந்தக்
குழு
உள்ளது.
மேலும்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின்
தன்னாட்சியையும்
பயன்திறனையும்
இந்தக்
குழு
ஆய்வு
செய்கிறது.
மேலும்
நல்ல
வியாபாரக்
க�ொள்கைகளையும்
மதிநுட்ப
வணிக
நடைமுறைகளையும் பின்பற்றி ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின் அலுவல்கள் நடைபெறுகிறதா
என்று
கருத்தில்
க�ொள்கிறது.
மேலும்
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் குறித்த இந்திய
அரசுக் கணக்குத் தணிக்கைத் தலைவரின்
அறிக்கைகளை இந்தக் குழு ஆய்வு செய்கிறது.
மேலும்
நிறுவனங்களின்
செயல்பாட்டை
ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளிடம் விசாரித்து
நிறுவனங்களின் சம்பந்தப்பட்ட ஆதாரத்தைப்
பெற்று இந்தக் குழு அவைக்கு பரிந்துரைகளை
அளிக்கிறது.

அருஞ்சொற்பொருள்

 ஓரவை: ஒரு சட்டப்பேரவையை மட்டுமே
மக்களவையாக
சட்டமன்றம்
அழைக்கப்படும்.

க�ொண்டுள்ள
ஓரவை

தேசிய
என்று

 ஈரவை: சட்டமன்றப் பேரவை மற்றும்
சட்டமன்ற
மேலவை
க�ொண்டுள்ள
சட்டமன்ற அமைப்பு ஈரவை முறை என்று
அழைக்கப்படும்.

 உறுப்பினர்களின்

குறைந்தபட்ச
எண்ணிக்கை: மக்களவை மாநிலங்களவைக்
கூட்டத்தொடர்களை
நடத்துவதற்கு
ம�ொத்த
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கையில் குறைந்தபட்சம் பத்தில்
ஒரு பங்கு எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டும்.

 சட்டமுன்வரைவு:

ஒரு
சட்டம்,
அது
சட்டமாவதற்கு முந்தைய நிலையில் இது

பரிசீலனைக்காக நாடாளுமன்றத்தில் “சட்ட
மு ன்வரை வு வ ா க ”
முன்மொழியப்படுகின்றது.
அந்த
சட்ட
முன்வரைவவை
அரசமைப்புக்
கட்டமைப்புக்குள்
முழுமையாக
அறிந்துக�ொள்ளும்
ப�ொருட்டு
ஒரு
முழுமையான விவாத்திற்கு நாடாளுமன்றம்
எடுத்துக் க�ொள்ளப்படுகிறது.

 திருத்தச்சட்டம்:

இந்திய
அரசமைப்புக்கோட்பாட்டின்
அடிப்படை
க�ோட்பாட்டை
மாற்றாமல்
மாறும்
நிலைமைகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு
ஏற்றவாறு
சமகாலத்திற்கு
ஏற்ப
தனித்துவத்தை இந்திய அரசியமைப்பு
க�ொண்டுள்ளது. நடைமுறையில் உள்ள
சட்டங்களை
திருத்துவது
அல்லது
மாற்றுவது சட்டத் திருத்தம் ஆகும்.

 கண்டன தீர்மானம்: குடியரசுத்தலைவர்,
குடியரசுத் துணைத்தலைவர், உச்ச நீதி
மன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற
நீதிபதிகள் ஆகிய�ோரை பதவி நீக்கம்
செய்வதற்கான வழி முறையே கண்டன
தீர்மானம் ஆகும்.
 கேள்வி நேரம்: ஒவ்வொரு நாளும் அவை
த�ொடங்கியதும் முதல் ஒரு மணி நேரம்
உறுப்பினர்களின்
கேள்விகளுக்கு
ஒதுக்கப்படுகிறது.

 உறுப்பினர்களுக்கான

விலக்களிப்புகள்:
அவையின்
எல்லைக்குள்
கைதுக்கு
எதிரான பாதுகாப்பு

 கூட்டுக் கூட்டத்தொடர்: சிறப்பு நிகழ்வுகள்
அல்லது சில சட்ட நடவடிக்கைகளில்
ஈரவைகளுக்கு
இடையே
கருத்து
வேற்றுமை
ஏற்படும்
சமயங்களில்
நாடாளுமன்றத்தை
சபாநாயகர்
கூட்டுவதையே கூட்டுக் கூட்டத்தொடர்
என்று அழைக்கிற�ோம்.

 கூட்டத்தொடர்:

சட்டமுன்
வரைவுகளுக்கான ஒப்புதல் அளித்தல்,
தீர்மானங்கள் ஆகியவை ப�ோன்ற பல்வேறு
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செயல்குறிப்புக்கள்
குறித்து
விவாதம்
நடத்துவதற்காக, திட்டமிடப்பட்ட ஒரு கால
வரையறையில்
நாடாளுமன்றம்
கூடுவதைத்தான்
ஒரு
கூட்டத்தொடர்
என்று அழைக்கிற�ோம்.

 நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்: பிரதமர் /
முதலமைச்சர் அரசாங்கத்திற்கு தலைமைத்
தாங்குவதற்காக
மக்களவை/

சட்டமன்றத்தில் உள்ள பெரும்பாலான
உறுப்பினர்களின்
ஆதரவு
மற்றும்
நம்பிக்கையை
பெருவதற்கான
வழிமுறையாகும்.
ஒருவேளை
அந்த
தீர்மானம் வெற்றி பெற்றால், ம�ொத்த
அரசாங்கமும் வெளியேற நேரிடும், புதிய
தேர்தலை சந்திக்க நேரிடும்.

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும்
1. சட்டமன்றம் என்பது ____________
அ) சட்டம் இயற்றுகின்ற உச்ச அமைப்பு

ஆ) உயர் நீதிமன்றம்

இ) நாடாளுமன்றம்

ஈ) சட்ட ஆணையம்

2. தேசிய சட்டமன்றம்____________ என்று அழைக்கப்படும்
அ) உச்ச நீதிமன்றம்

ஆ) உயர் நீதிமன்றம்

இ) நாடாளுமன்றம்

ஈ) சட்டமன்ற பேரவை

3. இந்தியாவில் நாடாளுமன்றம்______________ க�ொண்டுள்ளது
அ) குடியரசுத்தலைவர் மற்றம் பிரதமர்
ஆ) குடியரசுத்தலைவர் மற்றும் மாநிலங்களவை
இ) குடியரசுத்தலைவர் மற்றும் மக்களவை
ஈ) குடியரசுத்தலைவர், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை
4. மக்களவை உறுப்பினர்கள்___________ஆல் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப் படுகிறாரகள்.
அ) நாடாளுமன்றத் த�ொகுதிகளிலுள்ள மக்கள்
ஆ) மாநிலச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
இ) குடியரசுத்தலைவரால் நியமனம்
ஈ) மேற்கண்ட எவரும் இல்லை
5. உ
 ச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளை பதவி நீக்கம் செய்யும் முறை
______________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அ) கண்டன தீர்மானம்

ஆ) பதவி நீக்கம்

இ) இடை நீக்கம்

ஈ) பதவி விலகல்

6. மாநிலங்களவையின் தலைவர் யார்?
அ) சபாநாயகர்	
இ) குடியரசுத்தலைவர்	

ஆ) பிரதமர்
ஈ) குடியரசுத் துணைத்தலைவர்
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7. அரசாங்கத்தின் தலைவர்_____________
அ) குடியரசுத்தலைவர்	

ஆ) பிரதமர்

இ) சபாநாயகர்	

ஈ) குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

8. அரசின் தலைவர்________
அ) குடியரசுத்தலைவர்	

ஆ) பிரதமர்

இ) சபாநாயகர்	

ஈ) குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

9. ம
 ாநிலங்களவை
நிறுவனமாகும்

___________

உரிமைகள்

மற்றும்

நலன்கள்

அ) நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

ஆ) குடியரசுத்தலைவர்

இ) மாநிலங்கள்

ஈ) குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

பாதுகாக்கும்

10. மாநிலங்களவை உறுப்பினர் _________ தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
அ) மக்கள்

ஆ) அந்தந்த
மாநிலத்தின்
உறுப்பினர்களால்

இ) கட்சிகளின் நியமனம் மூலம்

ஈ) குடியரசுத்தலைவரின் நியமனம்

சட்டமன்ற

11. மாநிலங்களவையின் அலுவல் வழி தலைவர் யார்?
அ) இந்திய குடியரசுத்தலைவர்	

ஆ) இந்திய குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

இ) இந்திய பிரதமர்	

ஈ) சபாநாயகர்

12. ந
 ாடாளுமன்றத்தின் எந்த அவை, நாடாளுமன்றத்தின் நிரந்தர அவையாக அறியப்படுகிறது.
அ) மக்களவை	

ஆ) மாநிலங்களவை

இ) அமைச்சரவை	

ஈ) அமைச்சர்கள் குழு

13. நாடாளுமன்றத்தின் எந்த அவை நிதி முன்வரைவை (சட்டமுன் வரைவு) நிறைவேற்ற
அதிகாரம் க�ொண்டுள்ளது.
அ) மக்களவை	

ஆ) மாநிலங்களவை

இ) அமைச்சரவை	

ஈ) அமைச்சர்கள் குழு

14. மக்களவை உறுப்பினரின் குறைந்தபட்ச வயது என்ன?
அ) 25 வயது

ஆ) 30 வயது

இ) 40 வயது

ஈ) 50 வயது

15. இந்திய சட்டமன்ற அமைப்பு __________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அ) ஒற்றை அவை	

ஆ) ஈரவை

இ) முடியாட்சி

ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

16. மாநிலத்தின் ஆளுநர்______________ ஆவர்
அ) மாநிலத்தின் அரசியல் அமைப்பு தலைவர்	

ஆ) அரசாங்கத்தின் தலைவர்

இ) அமைச்சரவை தலைவர்		

ஈ) கட்சியின் தலைவர்
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17. மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்_______ஆவர்
அ) அரசின் தலைவர்	

ஆ) அரசாங்கத்தின் தலைவர்

இ) அமைச்சரவை தலைவர்	

ஈ) கட்சியின் தலைவர்

18. மாநிலத்தின் செயல் அதிகாரம்_______ உள்ளது.
அ) முதலமைச்சர்	

ஆ) முதன்மை செயலாளர்

இ) ஆளுநர்	

ஈ) உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி

19. மாநிலத்தின் ஆளுநர்_________ நியமிக்கப்படுவார்.
அ) முதலமைச்சரால்

ஆ) குடியரசுத்தலைவரால்

இ) உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியால்

ஈ) பிரதமரால்

II. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. ஈரவை முறை என்றால் என்ன?
2. ந
 ாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் முன்வரைவுகளின் (சட்டமுன் வரைவு) வகைகள்
என்ன?
3. உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை- வரையறுக்கவும்
4. நிதி முன்வரைவு - வரையறுக்கவும்
5. தனிநபர் முன்வரைவு - வரையறுக்கவும்
6. கூட்டு கூட்டத்தொடர் அழைப்பிற்கான நிபந்தனைகள் என்ன?

III. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. அரசமைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரங்களின் பட்டியல் என்ன?
2. மக்கள்அவை உறுப்பினர்களின் தகுதிகள் யாவை?
3. திருத்தச்சட்டத்தின் வகைகள் யாவை?
4. சட்டமன்றத்தில் சபாநாயகர் (அவைத் தலைவர்) பங்கு என்ன?

IV. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவாக பதிலளிக்கவும்
1. தேசிய சட்டமன்றத்தின் பங்கு மற்றும் பணிகளை (ப�ொறுப்புகள்) விளக்குக.
2. மக்களவையின் அதிகாரங்கள் என்ன?
3. நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றும் நடைமுறை நிலைகளை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.
4. திருத்தச்சட்டத்தின் செயல்முறை மற்றும் வழிமுறைகளை பற்றி விளக்குக.
5. முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழுவின் அதிகாரங்கள் பற்றி கட்டுரை ஒன்று எழுதுக
6. அ
 ரசு நிர்வாகத்தை நிறைவேற்ற நியமிக்கப்பட்ட பல்வேறு குழுக்கள் மற்றும் அதன்
முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.
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வமற்வகபாள் நூலகள்

 Austin, Granville., “The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation” Oxford
University Press, New Delhi. 2010
 Bakshi, P.M., “The Constitution of India”, Universal Publications, New Delhi,
2005.
 Subhash C. Kashyap, “Concise Encyclopedia of Indian Constitution”, Vision Books
 Subhash C. Kashyap, “Our Constitution”, National Book Trust, New Delhi, 2000
 D. D. Basu, “Introduction to the Constitution of India”, New Delhi: Lexis Nexis.2012
 S. Chaube, “The Making and Working of the Indian Constitution”, Delhi: National
Book Trust. 2009.
 Andrew Heywood (2002), Politics (Second Edition), Palgrave Foundations, New
York.

ICT Corner

திருத்தசெடடஙகள்

இசசெயலியின் மூலம்
இந்திய அரெவமப்புச
திருத்தசெடடஙகள் ்ற்றி
அறிதல.

்டிகள்
படி 1: ‘Play store’ இல் ‘Constitution of India with MCQ’ என்று ்தட்ைசசு ்சயது ்சயலிடயப்
பதிவி்றக்கம் ்சய்க (அல்லது)
கீழ்க்காணும் உரலி/விடரவுக குறியீட்டைப்
பயன்படுத்தி ்சயலிககுச ்சல்்க.
படி 2: திடரயில் ்காணப்படும் ்தடலப்பு்களில் ‘Amendments’ என்பட்தச ்சாடுககு்க.
படி 3: ஏம்தனும் ஒரு திருத்்தசசட்ைத்திடை ்சாடுககி அது ்்தாைரபாை ்த்கவல்்கடள
அறி்க. (எ.டு – 101)

உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philoid.coi
*பைங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டும்.
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3
்ற்ைலின் தெகாக்ங்ள்

ஆட்சிததுலை



 குடியரசு வடிவி்லான அரலசப் பறறி புரிந்து டகாள்ளு்தல.
 அரசலமப்பில குடியரசுத்தல்லவர மறறும் குடியரசுத துல்ணத்தல்லவரின்
நில்ல பறறி புரிந்து டகாள்ளு்தல.

 குடியரசுத்தல்லவர

மறறும் குடியரசுத துல்ணத்தல்லவர
நலெமுல்றகலை பறறி புரிந்து டகாள்ளு்தல.

 குடியரசுத்தல்லவர

மறறும்
குடியரசுத
டசயலமுல்றகலையும் பறறி அறி்தல.

ப்தவிகளுக்கான

துல்ணத்தல்லவரின்

ம்தர்தல

அதிகாரஙகலையும்

 நாொளுமன்்ற ஆடசிமுல்றலயப் பறறி புரிந்து டகாள்ளு்தல.
 மாநி்ல ஆடசிக் குழுவின் பண்புகலை அறிந்து டகாள்ளு்தல.
 அரசு நிரவாகததில ஆளுநர பஙகு மறறும் மு்த்லலமசசரின் பஙகு.

3.1 அறிமு்ம்
அரசின் ்ட்டலமைப்பு

ஒன்றிய ஆட்சிததுலை
 இந்தியக் குடியரசுத்தல்லவர
 இந்தியக் குடியரசுத துல்ணத்தல்லவர
 பிர்தமர ்தல்லலமயி்லான அலமசசரகள்
மறறும் அலமசசரலவக் குழு

இந்திய அரசலமப்பின் முன்னுலரயில
இந்தியாலவ ஒரு இல்றயாண்லம, சம்தரம,
ம்தசாரபற்ற, மக்கைாடசி மறறும் குடியரசு
டபற்ற நாடு என்று அறிவிக்கி்றது. இஙகு
இஙகி்லாந்ல்தப் மபால முடியாடசியாக அ்தாவது
அரசமரா, அரசிமயா மன்னரகைாக ஆடசியில

இல்லாமல, மக்கைால ம்தரந்ட்தடுக்கப்படெ
பிரதிநிதிகைால்தான்
ஒரு
குறிப்பிடெ
கா்லததிறகு
இந்தியக்
குடியரசுத்தல்லவர
ம்தரந்ட்தடுக்கப்படுகி்றார.
ம்தசிய
அரசின்
அலனதது
அரசலமப்புத
துல்றகளின்
்தல்லவராக
இந்தியக்
குடியரசுத்தல்லவர
விைஙகுகி்றார. (எ.கா.) சடெம், நிரவாகம், நீதி
மறறும் ஆயு்தப்பலெ ஆகிய துல்றகளின்
டசயலபாடுகலை
குடியரசுத்தல்லவர
மமறபாரலவயிடுகி்றார. மமலும் அரசலமப்புச
சடெஙகளுக்குடபடடு
இததுல்றகள்
டசயலபடுவல்த இவர உறுதிப்படுததுகி்றார.
இந்திய
நாடடின்
முழு
அரசலமப்பு,
பிரதிநிதிததுவம்
மறறும்
மாநி்ல
டசயலபாடுகலை ஒவடவாரு மண்ெ்லததிலும்
குடியரசுத்தல்லவர
நில்ல
நிறுததுகி்றார.
ஆனால அடமரிக்க குடியரசுத்தல்லவலர
மபால உண்லமயான டசயல அதிகாரம்
இல்லாமல டபயரைவில மடடும் அதிகாரதல்தக்
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டகாண்டுள்ைார.
குடிரயரசுத்தல்லவரது
டபயராலும்,
அவரது
மமறபாரலவயிலும்
நிரவாகம்
நலெடபறுகின்்றம்த
்தவிர,
மநரடியான,
டசய்லைவி்லான
நிரவாகம்
பிர்தமர
்தல்லலமயி்லான
அலமசசரகள்
குழுவிெம்்தான்
உள்ைது.
அந்்த
அலமசசரலவயும்
நாொளுமன்்றததிறகு
டபாறுப்புலெயது. இல்தத்தான் நாொளுமன்்ற
ஆடசிமுல்ற
என்கி்றாரகள்.
மமலும்
நலெமுல்றயில உண்லமயான அதிகாரஙகள்
அலனததும்
பிர்தமர
்தல்லலமயி்லான
அலமசசரகள்
மறறும்
அலமசசரலவக்
குழுவிெம் உள்ைது. இவவாறு இந்தியக்
குடியரசானது அடமரிக்க குடியரசிலிருந்து
மவறுபடுகி்றது.

ம்தரவுக் குழுவின் 50 உறுப்பினரகள் மூ்லம்
வழிடமாழியப்பெ
மவண்டும்
என்று
வலியுறுததுகி்றது.
மமலும்
ஒவடவாரு
மவடபாைரும் ₹.15,000/-ஐ இந்திய ரிசரவ
வஙகியில
லவப்பு
ட்தாலகயாக
கடெ
மவண்டும்.
இந்திய அரசலமப்பின் 52-வது உறுப்பு
இந்தியாவிறகு ஒரு குடியரசுத்தல்லவர
இருக்க மவண்டுடமன்கி்றது. உறுப்புரிலமயின்
53-வது உறுப்பு இந்திய ஒன்றியததின் ஆடசி
அதிகாரதல்த அவருக்கு அளிப்பதுென்
அவறல்ற மநரடியாகமவா மல்றமுகமாகமவா
டசயலபடுத்த வலக டசயகி்றது.

3.2 குடியரசுத்தலைவர்

பதிவான வாக்குகளில ஆறில ஒரு
பஙலக ஒரு மவடபாைர டப்றவிலல்லடயனில
இந்்த ட்தாலக அவருக்கு திருப்பித்தரப்பொது.

இந்தியத ம்தசததின்
்தல்லவராக
குடியரசுத்தல்லவர
இருக்கி்றார.
அவர
இந்தியாவின் மு்தல குடிமகன் ஆவார. மமலும்,
ம்தசிய ஒறறுலம,
ஒருலமப்பாடு, மறறும்
நில்லத்தன்லம சின்னமாக அவர திகழகி்றார.

இந்தியக் குடியரசுத்தல்லவர மக்கைால
மநரடியாகத ம்தரவு டசயயப்படுவதிலல்ல.
மா்றாக, கீழகண்ெவரகலை உறுப்பினரகைாக
டகாண்ெ
வாக்காைர
குழுவினால
ம்தரந்ட்தடுக்கப்படுகி்றார:

குடியரசுத்தலைவர் ்தகுதி மைற்றும் த்தர்்தல

 நாொளுமன்்றததின்
ஈரலவகளிலும்
ம்தரந்ட்தடுக்கப்படெ உறுப்பினரகள்.

உறுப்பு 58;

 இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க மவண்டும்.
 35 வயல்த பூரததி டசய்தவராக இருக்க
மவண்டும்.

 மக்கைலவ

உறுப்பினராவ்தறகான
அலனதது ்தகுதிகளும் டகாண்டிருத்தல
மவண்டும்.

மததிய
மாநி்ல
அல்லது
உள்ைாடசி
அலமப்புகளிம்லா அவறறின் கடடுப்பாடடில
உள்ை எந்்த ஒரு அலமப்பிம்லா ஆ்தாயம்
்தரக்கூடிய எந்்த ப்தவியில இருந்்தாலும், அவர
குடியரசுத்தல்லவர ம்தர்தலில மபாடடியிெ
்தகுதியற்றவராகி்றார.
மமலும் அரசலமப்பின் 52-வது உறுப்பு
குடியரசுத்தல்லவர
ப்தவிக்கான
குல்றந்்தபடசம்
50
ம்தரவுக்குழு
வாக்காைரகைால முன்டமாழிவு டசயயப்பெ
மவண்டும் என்றும், மமலும் மவடபாைர

 மாநி்ல
சடெசலபகளின்
ம்தரந்ட்தடுக்கப்படெ உறுப்பினரகள்.
 டெலலி
மறறும்
பாண்டிசமசரி
யூனியன்
பிரம்தச
சடெமன்்றஙகளின்.
ம்தரந்ட்தடுக்கப்படெ உறுப்பினரகள்
நசயலபகாடு
குடியரசுத்தல்லவர ம்தர்தலில வாக்களித்த
டமாத்த வாக்காைரகள் 10,00,000 மபர ஆகவும்
மறறும்
ம்தரந்ட்தடுக்கப்பெ
மவண்டிய
மவடபாைரகளின்
எண்ணிக்லக
ஒன்று
என்ப்தாகவும் இருந்்தால ம்தர்தல வாக்குகளின்
ஒதுக்கீடு எப்படி இருக்கும் என்று கண்டுபிடி.

குடியரசுத்தல்லவர ம்தர்தல, ஒறல்ற
மாறறு
வாக்டகடுப்பு
மறறும்
இரகசிய
வாக்டகடுப்பின்
மூ்லம்
விகி்தாசார
பிரதிநிதிததுவ முல்றயில நலெடபறுகி்றது.
இந்்த முல்ற டவறறிகரமான மவடபாைர
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முழுலமயான டபரும்பான்லம வாக்குகைால
டவறறி
டபறுகி்றார
என்பல்த
உறுதிப்படுததுகி்றது.

த்தர்்தல
நவற்றி

=

ம்தர்தலில வாக்களிக்கப்படெ
டமாத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்லக
ம்தரவு டசயயப்பெ மவண்டிய
மவடபாைர எண்ணிக்லக

+1

விவகா்தம்
 நம்மிெம் எழு்தப்படெ அரசலமப்பு உள்ைது. அதில ஒவடவாரு அரசலமப்பு ப்தவிக்கும் உரிய
டபாறுப்புகளும் வலரயல்றகளும் ட்தளிவாக ்தரப்படடுள்ைன. ம்தரந்ட்தடுக்கப்படெ
குடியரசுத்தல்லவலர ம்தசததின் ்தல்லவராக டகாண்ெ ஒரு குடியரசில நாம் உள்மைாம்.
அம்த சமயம் மக்கைால ம்தரந்ட்தடுக்கப்படெ பிரதிநிதிகலைக்டகாண்ெ மக்கைலவக்கு
டபாறுப்புலெய அலமசசரலவலயக் டகாண்ெ நாொளுமன்்ற மக்கைாடசியாகவும் உள்மைாம்.
 ஆசிரியர வகுப்லப இரண்டு குழுவாக பிரிக்கவும். குடியரசுத்தல்லவர மறறும் பிர்தமர மறறும்
அவருலெய குழுவின் ்தனிததுவதல்த விவா்தததிறகு ஏறபாடு டசயயவும்.

ம்தர்தலமபாது
ஒவடவாரு
உறுப்பினருக்கும் ஒரு வாக்குசசீடடு மடடுமம
்தரப்படுகி்றது.
வாக்காைர,
வாக்களிக்கும்
மவடபாைரகளின் டபயரகளுக்கு எதிராக 1,2,3,4
மபான்்றவறல்றக் குறிப்பிடுவ்தன் மூ்லம் ்தனது
விருப்பஙகலை
சுடடிக்காடெ
மவண்டும்.
வாக்காைரகள்,
மவடபாைரகலை
்தமது
விருப்பததிறகுமகறப 1,2,3,4 என வரிலசப்படி
முன்னுரிலமகலைக் குறிக்கி்றாரகள். மு்தல
கடெததில,
மு்தல
விருப்ப
வாக்குகள்
க்ணக்கிெப்படுகின்்றன. ஒரு மவடபாைர இந்்த
கடெததில ம்தலவயான ஒதுக்கீடலெப் டபற்றால,
அவர ம்தரந்ட்தடுக்கப்படுவர. இலல்லடயனில,
வாக்குகலை மாறறுவ்தறகான டசயலமுல்ற
மமறடகாள்ைப்படுகி்றது. வாக்டகடுப்பில மு்தல
விருப்பவாக்கில குல்றந்்த வாக்குகள் டபற்ற
மவடபாைலர
நீக்கிவிடடு
அவரகளின்
இரண்ொம் விருப்ப வாக்குகள் மற்றவரகளுக்கு
மாற்றப்படுகி்றது.
ஒரு
மவடபாைருக்கு
ம்தலவப்படும் வாக்குகள் கிலெக்கும் வலர
இந்்தச டசயலமுல்ற ட்தாெரகி்றது.

 ப்தவியில உண்லமயுென் பணியாறறுவது.
 அரசலமப்பு
மறறும்
சடெதல்தப்
பாதுகாப்பது,

 இந்தியாவின் மக்கள் மசலவ மறறும்

நலவாழவிறகாக ்தன்லன அரப்பணிப்பது
ஆகியவறல்ற உறுதிடமாழியாக ஏறகி்றார.

இந்தியாவின்
்தல்லலம
நீதிபதி
குடியரசுத்தல்லவருக்கு
ப்தவிப்பிரமா்ணம்
டசயது
லவக்கி்றார.
்தல்லலம
நீதிபதி
இல்லா்தமபாது உசச நீதிமன்்றததின் மூத்த
நீதிபதி அப்ப்தவிப் பிரமா்ணதல்த டசயது
லவக்கி்றார.
த்லிசசிததிரதல்த உற்று தெகாககி,
இசசூேலை அலடயகாளம் ்காண்.

த்தசததிற்கு நீங்ள் ஒவ்நவகாருவரும் ஒரு
சிைப்பகான முலையில பங்ளிக்தவணடும்.
இ்தற்்கா் நீங்ள் உறுதி ஏற்் தவணடும்.

குடியரசுத்தலவரின் ப்தவிப் பிரமைகாைம்
குடியரசுத்தல்லவர ம்தர்தலில டவறறி
டபற்ற
ஒருவர
கீழக்கண்ெ
உறுதி
டமாழிகலைப் ப்தவி பிரமா்ணததின்மபாது
அவர ஏறகி்றார.

ென்றி: தி இந்து 26.7.2006
டகாடுக்கப்படடுள்ை
சித்தரிப்பது என்ன?

மகலிசசிததிரம்
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குடியரத்தலைவருக்கான வசதிகள்
அல்லது சலுகைகள்

 அவரது

அதிகாரப்பூர்வ
இல்லமான
குடியரசுத்தலைவர்
மாளிகையை
(ராஷ்டிரபதி
பவன்
டெல்லி)
வாடகையின்றி பயன்படுத்த அவருக்கு
உரிமையுண்டு.

 நாடாளுமன்றத்தால்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட
அனைத்து
ஊதியம்,
படிகள்,
தனிஉரிமைகளையும்
அனுபவிக்க
அவருக்கு உரிமையுண்டு.

 குடியரசுத்தலைவருக்கு

மேலும்
சில
சலுகைகளும்
விதி
விலக்குகளும்
தரப்பட்டுள்ளன. அவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ
நடவடிக்கைகளுக்கு
நீதிமன்ற
நடவடிக்கைகளினின்று தனிப்பட்ட விலக்கு
பெறுகிறார். அவரது பதவி காலத்தின் ப�ோது,
அவருக்கு
அனைத்து
குற்றவியல்
நடவடிக்கைகளிலிருந்தும்
விலக்கு
அளிக்கப்படுகிறது.

பதவிக்காலம், பதவி நீக்கம், பதவியை
நிரப்புவது பற்றிய விதிமுறைகள்
பதவிக்காலம்
குடியரசுத்தலைவர்
தனது
அலுவலகத்தில் நுழைந்த தேதி முதல் ஐந்து
வருட காலத்திற்கு குடியரசுத்தலைவராக பதவி
வகிப்பார் என்று இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு
56
கூறுகிறது.
எனினும்
குடியரசுத்
துணைத்தலைவரிடம் பதவி விலகல் கடிதத்தை
க�ொடுப்பதன் மூலம் எந்த நேரத்திலும் தனது
ப�ொறுப்பிலிருந்து
விலக
முடியும்.
நாடாளுமன்றத்தால் கண்டனத் தீர்மானம்
நிறைவேற்றுவதன் மூலமும், இதைத்தவிர
குற்றம் சாட்டப்படுவதன் மூலமும் அவரை
பதவி
நீக்கம்
செய்ய
முடியும்.
குடியரசுத்தலைவராக இருப்பவர் மீண்டும்
அப்பதவிக்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட
தகுதியுடையவராவார்.
தமது பதவியை குடியரசுத்தலைவர்
ஐந்து வருட காலத்திற்கு அல்லது புதிதாக

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குடியரசுத்தலைவர் பதவி
ஏற்கும் வரை ப�ொறுப்பில் த�ொடரலாம்.
பதவி நீக்கம்
அரசமைப்பின்
61-வது
உறுப்பு,
குடியரசுத்தலைவர் மீது குற்றம் சாட்டி
கண்டனத் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு
விரிவான நடைமுறைகளை தந்துள்ளது.
குடியரசுத்தலைவர்
பதவி
நீக்கம்
செய்யப்படுவதற்கு
முதலாவதாக,
நாடாளுமன்றத்தின் எந்தவ�ொரு அவையிலும்,
அதன் ம�ொத்த உறுப்பினர்களில் நான்கில் ஒரு
பகுதியினரால்
கைய�ொப்பமிடப்பட்ட
தீர்மானத்தின் மூலம் ஒரு குற்றச்சாட்டை
முன்வைக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 14
நாட்கள் முன்கூட்டியே அறிவிப்பு வழங்க
வேண்டும்.
அத்தகைய
தீர்மானம்
ஒரு
சபையால் விவாதிக்கப்படும் ப�ோது, அவை
உறுப்பினர்களின் ம�ொத்த எண்ணிக்கையில்
மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்குக் குறையாத
பெரும்பான்மையால்
நிறைவேற்றப்பட
வேண்டும். அது மற்ற அவையால் பின்னர்
விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும்.
விசாரணையின் பின்னர், அதன் ம�ொத்த
உறுப்பினர்களில்
மூன்றில்
இரண்டு
பெரும்பான்மையினரின்
ஒப்புதலுடன்
அத்தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால், அந்த
நாள் முதல் குடியரசுத்தலைவர் பதவியில்
இருந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார்.
பதவியை நிரப்புவது
குடியரசுத்தலைவரின் பதவி கீழ்க்கண்ட
வழிகளில் காலியாகலாம்.
1. ஐ
 ந்து
ஆண்டுகளில்
முடிவடைந்த நிலையில்

பதவிக்

காலம்

2. அவரது பதவி விலகல் மூலம்
3. ந
 ாடாளுமன்றத்தால்
பதவி
செய்யப்படுவதன் மூலம்

நீக்கம்

4. அவரது மரணத்தின் மூலம்
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5. அ
 வர் தகுதியை இழந்தால் அல்லது அவரது
தேர்தல் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டால்
நாடாளுமன்றத்தால் பதவி நீக்கம் அல்லது
இறப்பு ஆகியவற்றால் குடியரசுத்தலைவர் பதவி
காலியாகும்போது,
ஆறு
மாதங்களுக்குள்
புதிய குடியரசுத்தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க
தேர்தல் நடத்தப்படவேண்டும். இடைப்பட்ட
காலத்தில்
குடியரசுத்
துணைத்தலைவர்
குடியரசுத்தலைவராக செயல்படுவார். மேலும்,
பதவியில் இருக்கும் குடியரசுத்தலைவர், ந�ோய்,
இயலாமை அல்லது வேறு காரணங்களால்
தமது பதவிக்குரிய செயல்களை செய்ய முடியாத
நிலையில் குடியரசுத்தலைவர் திரும்பவும் தன்
ப�ொறுப்பினை செயல்படுத்தும் வரை குடியரசுத்
துணைத்தலைவர்
அவரது
பணிகளை
மேற்கொள்வார்.
குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளும்
அதிகாரங்களும்
குடியரசுத்தலைவரின்
பணிகளும்
அ தி க ா ர ங ்க ளு ம்
ப ர ந் து ப ட ்டவை
ந ா ட ா ளு ம ன ்ற த ்தை க்
கூ ட் டு வ து ம் ,
உரையாற்றுவதும், ஒத்திவைப்பதும் அவரே.
வெவ்வேறு துறைகளில் முன்னணியிலுள்ள
12 உறுப்பினர்களை மாநிலங்களவைக்கும்
இரண்டு ஆங்கில�ோ - இந்தியப் பிரதிநிதிகளை
மக்களவைக்கும்
நியமனம்
செய்கிறார்.
நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வரும் நிதி சாராத
முன்வரைவுகளை மீண்டும் மறுபரிசீலனை
செய்வதற்காக திருப்பி அனுப்பவும் ரத்து
செய்யவும்
அவருக்கு
அதிகாரமுள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தின் முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல்
பெறும்பொருட்டு
ஈரவைகளின்
கூட்டுக்
கூட்டத்தை அழைக்கவும் அவருக்கு உரிமை
உண்டு. அவரால் ஆறு மாத காலத்து மிகாதக்
அவசரச் சட்டத்தை அறிவிக்கவும் முடியும்.
மாநிலச் சட்டங்களை ரத்து செய்யவும்
அவருக்கு
அதிகாரமுள்ளது.
பிரதமர்
த ல ைமை யி ல ா ன
அ மை ச ்ச ர வையை
நியமிக்கிறார்.
அத்துடன்
அத்தகைய
அமைச்சரவை நாடாளுமன்றத்தின் ஆதரவைப்
பெற்றதாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறார்
குடியரசுத்தலைவர்
மட்டுமே

அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து
வைக்கிறார்.
மக்களவையின்
ஆதரவை
இழந்து விடுகின்றப�ோது அமைச்சரவையை
கலைக்கும்
அதிகாரம்
பெற்றுள்ளார்.
அரசமைப்பின்படியான
பல்வேறு
உறுப்புகளுக்கு,
குறிப்பாக
நீதித்துறை,
ஆயுதப்படைகள்,
தூதரகக்
குழுக்களுக்கு
உறுப்பினர்களை நியமிக்கவும் அதிகாரம்
பெற்றுள்ளார். நெருக்கடி (அவசர நிலை)
நிலைக்
காலத்தில்
குடியரசுத்தலைவர்
எல்லையற்ற அதிகாரம் பெற்றுள்ளார். எந்தச்
சட்டத்தையும்
தற்காலிகமாக
முடக்கும்
அதிகாரம்
பெற்றுள்ளார்.
குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு அமைச்சரவைகளையும், சட்ட
மன்றங்களையும் கலைத்துவிடவும், மரண
தண்டனையை
ஆயுள்
தண்டனையாக
குறைத்திடவும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார்.
குடியரசுத்தலைவர்

இல்லாதப�ோது

அவரது பதவியை தற்காலிகமாக குடியரசுத்
துணைத்தலைவர் அல்லது உச்ச நீதிமன்ற
தலைமை நீதிபதி அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தின்
மூத்த நீதிபதி வகிப்பர். அப்போது அவர்கள்
நாடாளுமன்றத்தினால்

தீர்மானிக்கப்பட்ட

குடியரசுத்தலைவருக்கான

சலுகைகள்,

ஊ தி ய ம்

அ னைத் து

ப�ோன ்ற

சலுகைகளையும்

உரிமைகளையும்

கு டி ய ர சு த ்த ல ை வ ரை

ப�ோலவே

அனுபவிப்பதற்கு அதிகாரமும் உரிமையும்
படைத்தவராக இருப்பர்.
உண்மை
இந்திய அரசமைப்பின் XVIII பாகத்தில்
இந்தியக் குடியரசுத்தலைவரின்
நெருக்கடிகால அதிகாரங்கள்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
விளக்கப்படம் தயாரித்தல்
1947-முதல் 2019 வரையிலான இந்திய
பிரதமர்களை
பட்டியலிடவும்.
ஒரு
விளக்கப்படத்தில்
அவர்களின்
நிழற்படங்களை ஒட்டவும்.
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8. ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்டப்
பகுதி மற்றும் பட்டியலின மற்றும்
பழங்குடியினப்பகுதிகளை
நிர்வாகம் செய்வது

7. மாநில அரசுகளுக்கான
வழிகாட்டுதல்களையும்,
ஆணைகளையும் அனுப்புவது
மற்றும் அரசமைப்பு இயந்திரம்
செயலற்றுப்போகும்போது மாநில
அரசின் மீது அரசமைப்பு 356-வது
உறுப்பை நிறைவேற்றுவது

6. உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும்
இதர சுயேட்சையான
அமைப்புகளுக்கான நடைமுறை
விதிகளையும்
வரையறைகளையும்
அங்கீகரிப்பது

5. முப்படைகளின் தலைவராக
இருப்பது

4. அயல்நாடுகளுடனான
உறவுகளைக் கையாள்வது

3. முக்கியமான ப�ொறுப்புகளுக்கு
நியமனங்கள் செய்வதும்,
நீக்குவதும்

2. அமைச்சரவைக்குழுமுக்கிய
முடிவுகளைப்பற்றி
அறிந்திருப்பதும், அமைச்சர்கள்
குழுவின் கவனத்திற்கும்
பரிசீலனைக்கும் எந்த ஒரு
விஷயத்தையும் க�ொண்டு
வருவது

1. நாடாளுமன்றத்தின் அவைகளின்
கூட்டங்களைக் கூட்டுவது,
மக்களவையை ஒத்திவைப்பது
மற்றும் மக்களவையை
கலைத்தல்

1. குடியரசுத் தலைவரது பெயரால்
நிர்வாகத்தை நடத்துவது. அரசுப்
ப�ொறுப்புகளை நடைமுறைப்
படுத்துவதற்கான விதிகளை
உருவாக்குவது அமைச்சர்களுக்கு
ப�ொறுப்புகளைப் பகிர்ந்தளிப்பது

10. சில குறிப்பிட்ட மாநிலச்
சட்டங்கள் மீது முழுமையான
மறுதலிப்பு அதிகாரத்தைப்
பயன்படுத்துவது.

9. துறைமுகங்கள் மற்றும் விமான
நிலையங்கள் த�ொடர்பான
சட்டங்களை நீட்டிப்பது,
மாற்றியமைப்பது அல்லது
நீக்குவது

8. மக்களவையின் இடைக்கால
அவைத் தலைவரை நியமிப்பது

7. வெவ்வேறு குழுக்களுடைய
அறிக்கைகளையும்,
பரிந்துரைகளையும்
நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கச்
செய்வது

6. நாடாளுமன்றம் நடப்பில்
இல்லாதப�ோது அவசரச்
சட்டங்களைப் பிறப்பிப்பது

5. சில வகையான முன்வரைவுகளை
நாடாளுமன்றத்தில் க�ொண்டு
வருவதற்கான அனுமதியை
வழங்குவது

4. நிதிசாராத முன்வரைவுகள் மீது
முழுமையான அல்லது தற்காலிக
மறுதலிப்பு அதிகாரத்தைப்
பயன்படுத்துவது

3. நாடாளுமன்றக் கூட்டங்களின்
துவக்க உரையை நிகழ்த்துவது.
நாடாளுமன்றத்திற்கு தகவல்கள்
அனுப்புவது

2. மாநிலங்களவைக்கு 12
உறுப்பினர்களையும்
மக்களவைக்கு இரு
உறுப்பினர்களையும் நியமனம்
செய்வது.

சட்டத்துறை

ஆட்சித்துறை

5. வருமான வரியிலிருந்து
மாநிலங்களுக்கான பங்கினை
முடிவு செய்தல், அசாம், பீகார்,
ஒடிசா, மேற்குவங்காளம் ஆகிய
மாநிலங்களிலிருந்து
ஏற்றுமதி செய்யப்படும்
சணற்பொருட்களுக்கான
ஏற்றுமதி வரிகளுக்கு மாற்றாக
தரவேண்டிய மானியங்களை
முடிவு செய்தல்

4. நிதிக்குழுவை நியமனம் செய்தல்

3. நாடாளுமன்றத்தில் நிதிநிலை
அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கச்
செய்தல்

2. இந்தியாவின் ஒதுக்கீடு
செய்யப்படாத நிதியத்தின் மீது
கட்டுப்பாட்டினை வைத்திருத்தல்

1. குடியரசுத்தலைவரது முன்
அனுமதியுடன் மக்களவையில்
நிதி முன்வரைவை
அறிமுகப்படுத்துவது

நிதித்துறை

3. எந்த ஒரு சட்டம் அல்லது
ப�ொருள் குறித்து உச்சநீதி
மன்றத்தில் ஆல�ோசனையை
நாடுவது

2. உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்
நீதிமன்றங்களின் முதன்மை
நீதிபதிகளையும், ஏனைய
நீதிபதிகளையும் நியமிப்பது

1. தமது கருணைக்காட்டும்
உரிமையைப் பயன்படுத்தி
தண்டணைகளை மாற்றி
அமைப்பது, விலக்கு அளிப்பது,
மன்னிப்பு வழங்குவது,
தண்டணையைக் குறைப்பது,
ஒத்தி வைப்பது

நீதித்துறை

5. இந்தியாவின் நிதியில் நிலையற்ற
தன்மையும் வருவாயும்
அச்சுறுத்தலில் உள்ளதாக
குடிரயசுத்தலைவருக்குத்
த�ோன்றினால் நிதி நெருக்கடி
நிலைமையைப் பிரகடனம் செய்ய
உறுப்பு 360 வகை செய்கிறது.

4. எப்போது ஒரு மாநிலம் தேசிய
அரசின் கட்டளைகளை அல்லாத
அரசமைப்பு விதிகளுக்கு இணங்க
மறுக்கிறத�ோ அப்போது
குடியரசுத்தலைவரின் ஆட்சியை
அம்மாநிலத்தில் புகுத்துவற்கு
உறுப்பு 365 வழிவகை செய்கிறது.

3. ஒரு மாநிலத்தில் அரசமைப்பு
நிர்வாகம் செயலிழந்து
ப�ோகும்போது அரசமைப்பு
உறுப்பு 356- கீழ் குடியரசுத்
தலைவர் நெருக்கடி நிலையைப்
பிரகடனம் செய்கிறார்

2. அரசமைப்பு 352 – வது உறுப்பு
குடியரசுத்தலைவர் ப�ோர்,
வெளியிலிருந்து ஆக்ரமிப்பு
மற்றும் உள்நாட்டுக் கலகங்கள்
மூலம் பாதுகாப்புக்கு
அச்சுறுத்துல் ஏற்படும் ப�ோது
தேசிய அளவில் நெருக்கடி
நிலையை அறிவிக்கிறார்.

 நிதி நெருக்கடி (உறுப்பு 360)

(உறுப்பு- 356 அ 365)

 குடியரசுத்தலைவரின் ஆட்சி

(உறுப்பு- 352)

 தேசிய நெருக்கடி

1. மூன்றுவிதமான
நெருக்கடிகளைச் சமாளிப்பதற்கு
குடியரசுத்தலைவருக்கு
தனிச்சிறப்பான அதிகாரங்களை
அரசமைப்பு வழங்கியுள்ளது

நெருக்கடிக்கால
அதிகாரங்கள்

6. பட்டியலிடப்பட்ட மற்றும்
பழங்குடியினர் பகுதிகளை
நிர்வாகம் செய்வதற்கான சிறப்பு
சட்டங்களையும் விதிகளையும்
உருவாக்குதல்

5. ஜம்மு- காஷ்மீர்
நிர்வாகத்திற்கான சிறப்பு
ஒழுங்காற்று விதிகளை
உருவாக்குவது

4. ஆட்சி ம�ொழிக் குழுவை
அமைப்பது மற்றும் ஆட்சி
நடத்துவதில் படிப்படியாக ஹிந்தி
ம�ொழியின் பயன்பாட்டை
அதிகரிக்கச் செய்யும் குழுவின்
பரிந்துரைகளை
நடைமுறைப்படுத்துவது.

3. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணைய அமைப்பு மற்றும்
விதிகளை உருவாக்குதல்

2. உயர் நீதிமன்றங்களின்
நீதிபதிகள் எண்ணிக்கையை
முடிவு செய்வது

1. ப�ொதுமக்களுக்கு முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த எந்த ஒரு விவகாரத்தைப்
பற்றியும் சட்டம் அல்லது
உண்மைகளைப் பற்றி உச்ச நீதி
மன்றத்தின் கருத்தினைக்
க�ோருதல்

இதர அதிகாரங்கள்
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நசயலபகாடு
1. குடியரசுத்தல்லவரின் மறு்தலிப்பு அதிகாரதல்தப் பறறி விவாதிக்கவும்.
2. முழுலமயான மறு்தலிப்பு, ்தறகாலிக மறு்தலிப்பு, முெக்கும் (பாக்கட) மறு்தலிப்பு, ்தகுதிசசார
மறு்தலிப்பு ஆகியவறல்ற அறிந்து டகாள்.
3. இன்றுவலரயி்லான குடியரசுத்தல்லவரகைது
அவரகைது பெஙகலை அடெவல்ணப் படுதது.

டபயரகள்,

ப்தவிகா்லஙகலை

படடியலிடு.

நசயலபகாடு
கீதே ந்காடுக்ப்பட்டுள்ள அட்டவலையில, ்தரப்பட்டுள்ள எண வரிலசப்படி
குடியரசுத்தலைவரின் அதி்காரங்லள அலடயகாளம் ்காண்:
(ஆட்சிததுலை / சட்டததுலை / நீதிததுலை /நிதிததுலை/ நெருக்டிக்காை அதி்காரங்ள்)
வ. எண

உ்தகாரைங்ள்

1.

்தமிழநாடு,
கரநாெகா,
பஞ்சாப்,
ஜாரகண்ட,
ஜம்மு,
காஷ்மீர
மறறும்
ப்ல
மாநி்லஙகள்
குடியரசுத்தல்லவர ஆடசியின் கீழ இருந்துள்ைன.

2.

குடியரசுத்தல்லவர நமது மாநி்ல ஆளுநரகள், உசச
நீதிமன்்ற மறறும் உயர நீதிமன்்ற நீதிபதிகலை
நியமிக்கி்றார.

3.

குடியரசுத்தல்லவர
நாொளுமன்்றக்
கூடெதட்தாெரகலை கூடெவும், கல்லக்கவும் முடியும்.

4.

நாொளுமன்்றததில நில்றமவற்றப்படெ 'முன்வலரவு'
குடியரசுத்தல்லவரின் ஒப்பு்தல இருந்்தால மடடுமம
'சடெம்' ஆக முடியும்.

5.

்தண்ெலனகலை
மாற்றவும்
குல்றக்கவும்
குற்றவாளிகளுக்கு
மன்னிப்பு
வைஙகவும்
குடியரசுத்தல்லவருக்கு அதிகாரம் உண்டு.

6.

அதி்காரம்

நாடடின் அலனதது விவகாரஙகள் பறறியும் அறிந்து
டகாள்ளும் உரிலம.

7.

நிதிநில்ல
அறிக்லகக்
கூடெதட்தாெரின்மபாது
நாொளுமன்்றததில மு்தலில உலரயாறறுவ்தறகான
உரிலமலயக் குடியரசுத்தல்லவர டபறறுள்ைார.

8.

நாடடின் மபார பிரகெனம்
டபயரிம்லமய டவளிெப்படும்.

9.

டவளி
நாடுகளில
உள்ை
இந்திய
குடியரசுத்தல்லவரின் பிரதிநிதிகைாவர.

தூ்தரகள்,

10.

குடியரசுத்தல்லவர நாொளுமன்்றததில
அறிக்லகலய சமரப்பிக்க டசயவார.

்தணிக்லக

குடியரசுத்தல்லவரின்
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3.3 குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

ப�ொறுப்புகளும் பணிகளும்

அமெரிக்க அரசமைப்பினைப் ப�ோன்று
இந்திய
அரசமைப்பும்
துணைக்
குடியரசுத்தலைவர்
பதவியை
(இந்திய
அரசமைப்பு
உறுப்பு-63)
வழங்குகிறது.
இந்தியாவின் துணைத் குடியரசுத்தலைவர்
பதவி நாட்டின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த
பதவியாகும்.

குடியரசுத்
துணைத்தலைவர்
அப்பதவியினால்
மாநிலங்களவையின்
அலுவல்வழி
தலைவராகிறார்
(இந்திய
அரசமைப்பின்
64-வது
உறுப்பு).
அவர்
மாநிலங்களவைக் கூட்டங்களை நடத்துகிறார்.
மக்களவையில் சபாநாயகர் ப�ோன்றே, இவருக்கு
மாநிலங்களவையில்
அதிகாரம்
உள்ளது.
மாநிலங்களவையின் தலைவர் என்ற நிலையில்
மட்டுமே இவர் ஊதியம் பெறுகிறார், ஏனெனில்
குடியரசுத் துணைத்தலைவர் பதவிக்கு என எந்த
ஊதியமும் இல்லை.
குடியரசுத்தலைவரின்
இறப்பு அல்லது பதவி நீக்கம் ஆகியவற்றின்
காரணமாக காலியிடம் ஏற்பட்டால் அல்லது
வேறு
ஒரு
குடியரசுத்தலைவர்
தேர்ந்தெடுக்கப்படும்வரை
குடியரசுத்
துணைத்தலைவரே அந்த பதவியை கூடுதலாக
வகிப்பார். இந்த காலம் ஆறு மாதங்களுக்கு
மட்டுமானது
ஆகும்.
இந்தியக்
குடியரசுத்தலைவராக
செயல்படும்
ப�ோது
குடியரசுத் துணைத்தலைவரின் ஊதியம், இதர
படிகள், நாடாளுமன்ற முடிவுகள்படி பெறுகிறார்.
அதே நேரத்தில் அவர் மாநிலங்களவையின்
தலைவராக செயல்பட முடியாது.

தேர்தல்
இந்தியத் குடியரசுத் துணைத்தலைவர்
நாடாளுமன்றத்தின்
ஈரவைகளின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்களால்
இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் விகிதாச்சார
முறையில் மாற்றத்தக்க ஒற்றை வாக்கு மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்.
தகுதிகள்
இந்திய குடியரசுத் துணைத்தலைவர்
பதவிக்கு
ப�ோட்டியிடுபவர்
கீழ்க்காணும்
தகுதிகளைக் க�ொண்டவராக
இருத்தல்
வேண்டும்.
(அ) இ
 ந்தியாவின்
குடிமகனாக
இருக்க
வேண்டும்.
(ஆ) 3 5 வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
(இ) மாநிலங்களவை
உறுப்பினராவதற்கு
தகுதிவாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
(ஈ) ஊ
 தியம்
பெறும்
எந்த
பதவியிலும்
இருக்கக்கூடாது.
பதவிக்கான வரையறைகள்
குடியரசுத் துணைத்தலைவர் ஐந்து வருட
காலத்திற்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.
குடியரசுத்தலைவரிடம் தனது பதவி விலகல்
கடிதத்தை
க�ொடுப்பதன்
மூலம்
தனது
பதவிக்காலம் முடிவதற்கு முன்னதாக அவர்
தனது பதவியிலிருந்து தாமாகவே பதவி
விலகலாம். மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின்
அறுதிப்
பெருபான்மை
ஆதரவ�ோடு,
மக்களவையின் ஒப்புதல�ோடு அவருக்கெதிராக
தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுவதின் மூலம்
அப்பதவியிலிருந்து அவரை நீக்க முடியும்.
ஆனால் அத்தகைய தீர்மானத்திற்கு 14 நாட்கள்
முன்னறிப்பு அவசியமாகும்.

பயிற்சி
இந்திய அரசமைப்பின் 63 முதல் 70
வரையான
உறுப்புகள்
குடியரசுத்
துணைத்தலைவர் பற்றியவை, இது குறித்து
ஒரு கட்டுரையை சமர்ப்பிக்கவும்.

3.4 பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு
பிரதமர்
என்பவர்
சமமானவர்களில்
( அ மை ச ்ச ர ்க ளி ல் ) மு தன்மை ய ா ன வ ர் .
அத்துடன் காபினட் (அமைச்சர்கள் குழு)
அமைப்பின்
அடிப்படைத்
தூணாகவும்
உள்ளார். அப்பதவியும் ப�ொறுப்பும், அப்பதவி
இருக்கும்
வரையிலும்
ஒப்பிடமுடியாத
ஒன்றாகவும்,
தனிச்சிறப்புமிக்க
அதிகார
மையமாகவும் விளங்குகிறது.
- மார்லே பிரபு
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3.4.1 பிரதமர்
அறிமுகம்
ஆட்சித்துறை:
அரசமைப்பு பிரதமரின்
தலைமையிலான அமைச்சரவைக் குழுவிடம்
நிர்வாக ப�ொறுப்ைபத் தந்துள்ளது.

ப�ொருள்:
நாட்டில்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கவும்,
முக்கிய
முடிவுகளை
எடுக்கவும்,
அவற்றை
அமல்படுத்தவும்
அரசமைப்பு மற்றும் சட்டங்களின் மூலம் ஒரு
குழுவிற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்றிய மத்திய அரசில் இரு முக்கியமான
உறுப்புகள் உள்ளன.

 ஒன்றிய சட்டமன்றம் அல்லது ஒன்றிய
நாடாளுமன்றம்

 ஒன்றிய ஆட்சித்துறை
இதற்கு முந்தைய பாடப்பிரிவில் ஒன்றிய
சட்டமன்றம் (நாடாளுமன்றம்) பற்றி அறிந்து
க�ொண்டீர்கள்.
இப்போது
ஒன்றிய
ஆட்சித்துறையைப் பற்றி பரிசீலிப்போம்.
இந்திய அரசமைப்பின் IV பகுதியிலுள்ள 52
முதல் 78 வரையிலான உறுப்புகள் ஒன்றிய
ஆட்சித்துறையைப்
பற்றிக்கூறுகின்றன
என்பதை
நீங்கள்
அறிந்து
க�ொள்ளவேண்டும்.
பிரிட்டீஷ் நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுறையை,
அதாவது பிரதமரை அரசின் தலைவராகக்
க�ொண்டுள்ள முறையை இந்திய அரசமைப்பு
ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
பிரதமர்
அமைச்சரவையில்
சமமானவர்களில்
முதன்மையானவராக திகழ்கிறார்.
நியமனம்
பிரதமரின் தேர்வு மற்றும் நியமனம்
பற்றிய குறிப்புகள் எதுவும் அரசமைப்பில்
இல்லை. பிரதமர் பதவிக்கு நேரடித் தேர்தல்
எதுவும் இல்லை. அரசமைப்பின் 75-வது
உறுப்பு
பிரதமரை
குடியரசுத்தலைவர்

நியமனம் செய்வதாக கூறுகிறது. ஆனால்
பிரதமரைத்
தன்னிச்சையாக
குடியரசுத்தலைவர் தேர்வு செய்ய இயலாது.
மக்களவையில் பெரும்பான்மையுள்ள கட்சி
அல்லது
கட்சிகளின்
கூட்டணியின்
தலைவரையே பிரதமராகக் குடியரசுத்தலைவர்
நியமனம் செய்கிறார். எந்த ஒரு கட்சிக்கும்
பெரும்பான்மை
கிடைக்காத
நிலையில்,
பெரும்பான்மை ஆதரவைத் திரட்டக்கூடியவர்
எனக் குடியரசுத்தலைவரால் கருதப்படுகின்ற
ஒருவரை பிரதமராக நியமனம் செய்வார்.
பிரதமருக்கென
குறிப்பிட்ட
பதவிக்காலம்
எதுவும் இல்லை. பெரும்பான்மை க�ொண்ட
கட்சி
அல்லது
கட்சிகளின்
தலைவராக
இருக்கும் வரையில் அவரே பிரதமராகத்
த�ொடர்வார்.
பணிகள்
பிரதமரின்
முதன்மையானதும்
முக்கியமானதுமான
ப�ொறுப்பு
அவரது
அமைச்சரவையின்
உறுப்பினர்கள்
பட்டியலைத்
தயாரிப்பதே.
அவர்
அந்த
பட்டியலுடன் குடியரசுத்தலைவரை சந்தித்து,
ஒப்புதல்
பெற்றவுடன்
அமைச்சரவை
அமைக்கப்படுகிறது.
மிக
முக்கியமான
அமைச்சர்கள் காபினட் அந்தஸ்து க�ொண்ட
அமைச்சர்களாக
அறிவிக்கப்படுகிறார்க்ள்.
மற்றவர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் என்றும்
மூன்றாம்
நிலையிலுள்ளவர்கள்
துணை
அமைச்சர்கள் என்றும் அறியப்படுவர். பிரதமர்
விரும்பினால் ஓர் அமைச்சரை துணைப்பிரதமர்
என
அறிவிக்க
முடியும்.
பிரதமரின்
ஆல�ோசனையின்படி
குடியரசுத்தலைவர்
அமைச்சர்களுக்குரிய துறைகளை ஒதுக்குவார்.
பிரதமர் எந்த துறை அல்லது துறைகளையும்
தனது
கட்டுப்பாட்டில்
வைத்துக்கொள்ள
முடியும்.
அவ்வப்போது
அமைச்சர்களின்
ப�ொறுப்புகளை
மாற்றியமைக்க
குடியரசுத்தலைவருக்கு பிரதமர் ஆல�ோசனை
வழங்கலாம். அதுப�ோன்று ஒரு துறையை
இரண்டாகவ�ோ மூன்றாகவ�ோ பிரிக்கலாம்
அல்லது இரண்டு, மூன்று துறைகளை ஒரே
துறையாகவும் இணைக்கலாம்.
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பிரதமரின் முதன்மை நிலை கீழே
தரப்பட்டுள்ள காரணிகளால் தெளிவாகிறது.
1. ம
 க்களவையின் பெரும்பான்மை க�ொண்ட
கட்சியின் தலைவராக அவர் உள்ளார்.
2. ம
 ற்ற அமைச்சர்களை தேர்வு செய்யக்
குடியரசுத்தலைவருக்கு
பரிந்துரை
செய்யவும், எந்த ஒரு அமைச்சரையும் பதவி
நீக்கம் செய்யப் பரிந்துரைக்கவும், பதவி
விலகுமாறு கட்டளை இடவும் பிரதமருக்கே
அதிகாரமுள்ளது.
3. அ
 மைச்சர்களுக்குப்
ப�ொறுப்புகளை
ஒதுக்கீடு செய்வது பிரதமரின் ப�ொறுப்பாகும்.
அதுப�ோன்று எந்த அமைச்சரையும் ஒரு
துறையிலிருந்து
வேற�ொரு
துறைக்கு
மாற்றவும் அவருக்கு உரிமை உள்ளது.
4. அ
 மைச்சரவையின் தலைவர் பிரதமரே.
அதன்
கூட்டங்களைக்
கூட்டவும்,
தலைமையேற்று
நடத்துவதும்,
பல
குழுக்களின் தலைவரும் பிரதமரே ஆவார்.
5. அரசின்
க�ொள்கை
முடிவுகளை
ஒருங்கிணைத்து அனைத்து துறைகளின்
நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வையிடுகிறார்.
6. ஓ
 ர்
அமைச்சர்
தாமாகவே
பதவி
விலகிவிட்டால், ஓர் அமைச்சர் பதவி
காலியிடமாகிறது. ஆனால் ஒரு பிரதமர்
பதவி விலகினால�ோ, அல்லது இறந்து
விட்டால�ோ
அவரது
அமைச்சரவையே
இல்லாமல் ப�ோய்விடுகிறது.

7. அ
 மைச்சர்களுக்கும்
குடியரசுத்
தலைவருக்கும்
இடையில்
த�ொடர்புப்
பாலமாக இருப்பவர் பிரதமரே. அேத
ப�ோன்று
நாடாளுமன்றத்துக்கும்
அமைச்சர்களுக்கும் இடையில் பாலமாக
இருப்பவரும் அவரே. அரசின் வெளிநாட்டு
விவகாரங்களை
வெளியிடும்
முக்கிய
நபராகவும் அவர் உள்ளார்.

பிரதமரின் அலுவலகம்
ப�ொருள்
நடைமுறையில் அரசின் தலைவராகவும்,
உண்மையான
நிர்வாகத்
தலைவராகவும்
இருக்கின்றபடியால், நாட்டின் அரசியல் –
நிர்வாக அரங்கில் பிரதமர் மிக முக்கியமான
பங்கு வகித்து வருகிறார். அவரது ப�ொறுப்புகளை
நிறைவேற்றும்
ப�ொருட்டு
பிரதமருக்கு
உதவியாக பிரதமர் அலுவலகம் உள்ளது (PMO
– Prime Minister Office) பிரதமர் அலுவலகம்,
செயலக உதவிகளையும் ஆல�ோசனைகளையும்
பிரதமருக்கு வழங்குகிறது. இந்திய அரசின்
உச்சகட்ட
முடிவுகளை
வடிவமைக்கும்
நிலையிலுள்ள
பிரதமர்
அலுவலகம்
அரசமைப்பால் குறிப்பிடப்படாத ஓர் அதிகார
மையமாகத்
திகழ்கிறது.
பிரதமர்
அலுவலகத்திற்கு இந்திய அரசின் துறைகளில்
ஒன்று என்ற தகுதி உள்ளது. இந்த அலுவலகம்
1947-இல் உருவாக்கப்பட்டது. 1997-வரை இது
பிரதமரின் செயலகம் (PMS – Prime Minister’s

பிரதமர் அலுவலகத்தின் பல்வேறு பணிகள்
1. அ
 ரசாங்கத்தின் தலைவர் என்ற நிலையில் உள்ள பிரதமருக்குத் தேவையான உதவிகளைச்
செய்வது, மத்திய அமைச்சகங்களுடன் / துறைகளுடன் மற்றும் மாநில அரசுகளுடன்
த�ொடர்புகளைப் பராமரிப்பது.
2. நி
 தி ஆய�ோக் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சி
செய்வது.

குழு ப�ோன்றவற்றிற்கு தேவையான உதவிகளைச்

3. ஊ
 டகங்களுடனும், ப�ொதுமக்களுடனுமான பிரதமரின் த�ொடர்புகளைப் பராமரிப்பது.
4. பி
 ரதமரின் அலுவல்களுக்கு விதிகளின் படி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.
5. கு
 றிப்பிட்ட விதிகளின்படி பிரதமருக்கு அனுப்படும் விவகாரங்களைப் பற்றி ஆராய்ந்தறிவதற்கு
பிரதமருக்கு உதவுவது.
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6. குடியரசுத்தல்லவர, ஆளுநரகள், அயலநாடடுத தூ்தரகள் மபான்்றவரகளுென் இ்ணக்கமான
உ்றவுகளுக்காக பிர்தமருக்கு உ்தவுவது.
7. பிர்தமரின் சிந்்தலன ஊற்றாகச டசயலபடுவது பி்றதுல்றகளுக்கும் அலமசசகஙகளுக்கும்
ஒதுக்கப்பொ்த அலனதது விபரஙகலையும் லகயாள்வது.
8. அலமசசரலவ ட்தாெரபான விவகாரஙகளில பிர்தமர அலுவ்லகம் ஈடுபடுவதிலல்ல.
அலமசசரலவ
ட்தாெரபான
விபரஙகலை
அலமசசரலவ
டசய்லகம்
மநரடியாகக்
லகயாள்கி்றது. ஆனால அந்்த அலமசசரலவ டசய்லகமும் பிர்தமரின் வழிகாடடு்தலின்படிமய
டசயலபடுகி்றது.
Secretariat) என்ம்ற அலைக்கப்படடு வந்்தது.
அரசியல ரீதியாக பிர்தமரும், நிரவாக ரீதியாக
மு்தன்லமச டசய்லரும் இ்தன் ்தல்லலமயாகச
டசயலபடுவர.

3.4.2 மைததிய அலமைசசர்்ள் குழு
அரசலமப்பு
74-வது
உறுப்பின்படி
குடியரசுத்தல்லவருக்கு
உ்தவவும்,
ஆம்லாசலன வைஙகவும், பிர்தம அலமசசலரத
்தல்லவராகக் டகாண்ெ ஓர அலமசசரகள் குழு
இருக்கும்.
குடியரசுத்தல்லவர
்தமது
டபாறுப்புகலை
நில்றமவறறுவதில
இந்்த
அலமசசரகள் குழுவின் ஆம்லாசலனப்படி
நெந்துடகாள்வார. அலமசசரகள் குழுவின்
ஆம்லாசலனலய குடியரசுத்தல்லவர ஏறறுக்
டகாள்கி்றார. அலமசசரகள் குழுவில மூன்று
வலகயான அலமசசரகள் இருப்பர. அலவ
(1) காபினட அலமசசரகள் (2) அலமசசரகள்
(3)
துல்ண
அலமசசரகள்.
காபினட
அலமசசரகள்
டகாள்லக
முடிவுகலை
எடுப்பதில ஈடுபடுபவரகள். மற்ற இரு பிரிவு
அலமசசரகளும் நிரவாகப் டபாறுப்புகலை
மமறடகாள்பவரகள். இந்்த மூன்று பிரிவு
அலமசசரகளுக்கும் டவவமவறு வி்தமான
ப்தவி,
ஊதியம்
உள்ளிடெ
படிகள்
அரசியல
முக்கியததுவம்
ஆகியலவ
குறிப்பிெப்படடுள்ைன.
அலனவருக்கும்
உசசமாகப் பிர்தமர நாடடின் மிக உயரந்்த
ஆடசி அதிகாரம் டகாண்ெவராக இருக்கி்றார.

மபரிலமற்றஅலமசசரகள்குடியரசுத்தல்லவரால
நியமிக்கப் படுகின்்றனர. குடியரசுத்தல்லவரின்
விருப்பம் உள்ைவலர அலமசசரகள் ப்தவியில
இருப்பர. குடியரசுத்தல்லவரின் விருப்பததின்
மபரிம்லமய அலமசசரகை நியமனம் என்று
கூ்றப்படொலும்,
நலெமுல்றயில
அவரகள்
பிர்தமராம்லமய ம்தரவு டசயயப்படுகின்்றனர.
பிர்தமரால
பரிந்துலரக்கப்பொ்த
யாலரயும்
குடியரசுத்தல்லவர அலமசசராக நியமனம்
டசயய முடியாது.
நிேல அலமைசசரலவ
இஙகி்லாந்து
நாொளுமன்்றததிலுள்ை
எதிரக்கடசிகள் ஒவடவாரு துல்றயிலும்
உள்ை விவகாரஙகலைப் பறறி ஆராய ்தமது
உறுப்பினரகலைக் டகாண்ெ ஒரு குழுலவ
அலமக்கி்றது. இ்தன் மூ்லம் எதிரக்கடசிகள்
அரசு ட்தாெரபான பிரசசலனகலை ட்தளிவாக
அறிந்து டகாள்ைவும் அரசிலன விழிப்பாக
இருக்கச டசயயவும் முடிகி்றது. இது நிைல
அலமசசரலவ என்று அலைக்கப்படுகி்றது.
நசயலபகாடு
மா்ணவரகள் இந்தியாவில இந்்த நிைல
அலமசசரலவ இருப்ப்தாக பாவிதது இரு
குழுக்கைாகப் பிரிந்து விவாதிக்கவும்

அலமைசசர்்ள் குழுவின் நியமைனம்

அலமைசசர்்ளின் ்தனிப்பட்ட மைற்றும்
கூட்டுப்நபகாறுப்பு

அரசலமப்பு
75-வது
உறுப்பின்படி
குடியரசுத்தல்லவரால
பிர்தமர
நியமிக்கப்படுகி்றார. பிர்தமரின் ஆம்லாசலனயின்

இந்திய அரசலமப்புபடி அலமசசரகள்
்தனியாகவும், கூடொகவும் மக்கைலவக்கு
டபாறுப்பானவரகள்.
கூடடுப்டபாறுப்பு
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என்பது,
அரசின்
நடவடிக்கைகளுக்கு
அமைச்சரவையின்
அனைத்து
அமைச்சர்களும் கூட்டாக மக்களவைக்குப்
ப�ொறுப்பானவர்கள்
ஆகின்றனர்
என்று
ப�ொருள்.
அனைத்து
அமைச்சர்களும்
ப�ொதுவெளியில்
தங்களுக்குள்ளான
வேறுபாடுகளை வெளிக்காட்டக் கூடாது
என்பதும் இதன் ப�ொருள் எனலாம். எந்த ஒரு
ப�ொதுப் பிரச்சனையிலும், ப�ொது நிகழ்விலும்
அனைத்து
அமைச்சர்களும்
அரசின்
நிலைப்பாட்டை
ஒருமித்து
ஆதரிக்க
வேண்டும்.
குடும்ப அமைச்சரவை என்றால் என்ன?
குடும்ப

அமைச்சரவை

அமைச்சரவைக்குள்ளேயே

என்பது

ஒரு

சிறு

குழுவாகச் செயல்படும் அமைச்சர்களின்
குழு. இது முறை சாரா குழு எனினும்
உண்மையான
இந்தியாவின்
இப்படி

அதிகார

மையமாகும்.

ஒவ்வொரு

பிரதமருக்கும்

ஒரு

இருந்துள்ளது.
பிரச்சனைகளில்

அமைச்சரவைக்
முக்கியமான
முடிவுகள்

குழு

அரசியல்
எடுப்பதில்

ரகசியத்தைப் பாதுகாக்கப் பிரதமருக்கு இந்த
அமைச்சரவைக் குழு முறை உதவியாய்
உள்ளது.

3.4.3. ஒன்றிய (மத்திய) அமைச்சர்கள்
குழு
அமைச்சரவையின் ஓர் உட்குழுவாக
இது இருக்கிறது. அமைச்சரவையிலிருந்து
அமைக்கப்படும் இந்த உட்குழு அரசமைப்பில்
குறிப்பிடப்படாத
ஒன்றாகும்.
அமைச்சரவையில்
உள்ள
அனைத்து
அமைச்சர்களும்
ஒன்றாக
அமர்ந்து
க�ொள்கை
முடிவுகளை
எடுப்பதுவ�ோ,
அலுவல்களை
விவாதிப்பத�ோ
இல்லை.
மாறாக ஒன்றிய அமைச்சரவைக் குழு
எனப்படும். அமைச்சர்குழுவின் உட்குழுவைச்
சேர்ந்தவர்கள்தான் பிரதமர் தலைமையில்
ஒன்றாகக்கூடி
அம்முடிவுகளை
எடுக்கிறார்கள் அவற்றை அமைச்சர்கள்
குழுவின்
ஆல�ோசனைகளாக

குடியரசுத்தலைவருக்கு
ஆல�ோசனை
வழங்குகிறார்கள். இந்திய அரசின் நிர்வாக
விவகாரங்களைப்
பார்த்துக்கொள்ளும்
உச்சமான ஆட்சிக் குழுவாக அமைச்சரவைக்
குழு விளங்குகிறது அமைச்சர்கள் குழுவின்
கருவாக அது செயல்படுகிறது.
அமைச்சர்கள் குழுவின் செயல்பாடுகள்
1. அ
 மைச்சரவைக் குழுதான் உயர்ந்தபட்ச
முடிவுகளை
எடுப்பதற்கான
மற்றும்
க�ொள்கைகளை வகுப்பதற்கான அதிகாரம்
பெற்ற அமைப்பாகும்.
2. இ
 து அனைத்து முக்கியமான சட்ட, நிதி
மற்றும் வெளியுறவு விவகாரங்களையும்
கையாளுகிறது.
3. அ
 ரசமைப்பு
ரீதியான
அனைத்து
நியமனங்களையும்
மூத்த
செயலக
நிர்வாகிகளையும் இது கட்டுப்படுத்துகிறது.
4. நாடாளுமன்றம்
நடைபெறாதப�ோது
அவசரச்
சட்டங்களைப்
பிறப்பிக்க
குடியரசுத்தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்கிறது.
5. இ
 து விசாரணைக் குழுக்களை நியமிக்கிறது
மற்றும்
துறைகளுக்கு
இடையிலான
சிக்கல்களைத் தீர்த்து வைக்கிறது.
6. நெருக்கடி
நிலையை
பிரகடனம்
செய்வதற்கும், மக்களவையைக் கலைத்து
விடவும்,
நாடாளுமன்றக்
கூட்டங்களை
முடித்து வைக்க அல்லது ஒத்தி வைக்குமாறு
குடியரசுத்தலைவருக்கு
பரிந்துரை
செய்யவும் அதிகாரம் க�ொண்டுள்ளது.
அமைச்சரவைக் குழுச் செயலர்
அமைச்சரவைக்
குழுவில்
உள்ள
ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் உதவி செய்ய ஒரு
செயலர் இருப்பர். அத்தகைய அமைச்சரவைக்
குழு
செயலர்களின்
முதன்மை
இடம்
முதன்மைச் செயலருக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.
உயர்த் தேர்வுக் குழுவின் (Board) தலைவராக
அவர் இருப்பர். அக்குழுதான் மத்திய தலைமைச்
செயலகத்தின்
இணைச்
செயலர்களை
நியமிக்கும். அந்த முதன்மைச் செயலர்தான்
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ஆண்டும்தாறும்
நலெடபறும்
(மாநி்ல)
்தல்லலமச டசய்லரகளின் மாநாடுகளுக்கு
்தல்லலம வகிக்கி்றார. நிரவாகததின் அலனதது
அம்சஙகளிலும், டகாள்லககளிலும் பலமவறு
நிரவாகததுல்றகளுக்கும்
நிரவாகப்
பணியினருக்கும் அரசியல அலமப்புகளுக்கு
இலெயில ட்தாெரபாகச டசயலபடுபவரும்
மு்தன்லமச டசய்லமர ஆவார.
நசயலபகாடு
கீழ்க ்காணுபவற்லைப் பட்டியலிடவும்
1. இன்றுவலரயி்லான
பிர்தமரகளின் படடியல

இந்தியப்

2. மததிய, மாநி்ல அரசுகளில இன்றுள்ை
அலமசசரலவக் குழு அலமசசரகளும்,
அவரகைது
துல்றகளும்
(ஒவடவான்றுக்கும் 5 அலமசசரகலைக்)
டகாண்ெ படடியல

3.5. ஆட்சிததுலை: மைகாநிைங்ள்
இந்திய
அரசலமப்பின்
IV-வது
பகுதியிலுள்ை 153 மு்தல 167 வலரயி்லான
உறுப்புகள்
மாநி்ல
நிரவாகதல்தக்
குறிப்பிடுகின்்றன. மததிய அரசில கா்ணப்படும்
நாொளுமன்்ற
நிரவாக
முல்றமய
மாநி்லததிலும் உள்ைது. மாநி்ல நிரவாகமும்,
ஆளுநர
மறறும்
மு்த்லலமசசலரத
்தல்லவராகக் டகாண்ெ அலமசசரகள் குழு
ஆகியவறல்றக்
டகாண்ெது.
மததியில
குடியரசுத்தல்லவலரப்
மபான்று
மாநி்லததிலும்
ஆளுநமர
நிரவாகததின்
்தல்லவராக
உள்ைார.
அலனதது
மாநி்லஙகளிலும் இம்த முல்ற்தான் உள்ைது.
ஆனால
சி்ல
மாநி்லஙகளில
ஒறல்ற
அலவகலைக் டகாண்ெ சடெமன்்றமும், மற்ற
சி்ல மாநி்லஙகளில இரண்டு அலவலயக்
டகாண்ெ சடெமன்்றமும் உள்ைன. ஆனால
IV-வது பகுதியில கா்ணப்படும் இப்பிரிவுகள்
ஜம்மு- காஷ்மீர மாநி்லததிறகுப் டபாருந்்தாது.
அரசலமப்பு
370-வது
உறுப்பின்படி
அம்மாநி்லம்
சி்றப்புநில்ல
டகாண்ெ
ஒன்்றாகவும், ்தனக்டகன ்தனி அரசலமப்புக்
டகாண்ெ ஒன்்றாகவும் இருந்்தது.

மைகாநிை நிர்வகா்ம்

 ஆளுநர
 மு்த்லலமசசர ்தல்லலமயி்லான
அலமசசரகள் குழு

3.5.1 ஆளுெர்
ஆளுெரின் த்தர்வுமுலை
அரசலமப்பின்
153-வது
உறுப்பு
ஒவடவாரு மாநி்லததிறகும் ஓர ஆளுநர
இருப்பார என்கி்றது. டபாதுவாக, ஒவடவாரு
மாநி்லததிறகும் ஒரு ஆளுநர இருப்பார.
ஆனால 1956-ஆம் ஆண்டின் அரசலமப்பு
திருத்தப்படி
இரண்டு
அல்லது
அ்தறகு
மமறபடெ
மாநி்லஙகளுக்கு
ஆளுநராக
ஒருவமர இருக்க முடியும்.
விவகா்தம்
பிர்தமர மறறும் குடியரசுத்தல்லவர
இலெமய ஓர டகாள்லகயில கருதது
ஒறறுலம ஏறபொவிடில என்ன நிகழும்?
இதில
யாருலெய
கருதது
ஏறறுக்டகாள்ைப்படும்? ஏன்?
ஆளுெரின் நியமைனம்
ஒரு
மாநி்ல
ஆளுநர
இந்தியக்
குடியரசுத்தல்லரால
நியமிக்கப்படுகி்றார.
(உறுப்பு-155). அவர ஆளுநராக நியமிக்கப்பெ
கீழ கண்ெ ்தகுதிகள் மவண்டும்:

 இந்தியாவின் குடிமகன்
 35 வயல்த நில்றவு டசய்தவர
 ஊதியம் டபறும் எந்்த ப்தவியிலும்
இருக்கக்கூொது

 நாொளுமன்்ற அல்லது மாநி்லச சடெமன்்ற
உறுப்பினராக இருக்கக் கூொது.
ப்தவி மைற்றும் ்காைம்
ஆளுநரின்
ப்தவிக்கா்லம்
ஐந்து
ஆண்டுகள் ஆகும். (உறுப்பு-156). அவர எந்்த
மநரததிலும் குடியரசுத்தல்லவரால ப்தவி
நீக்கப்பெ்லாம். குடியரசுத்தல்லவரால ஒரு
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மாநி்லததிலிருந்து மறட்றாரு மாநி்லததிறகு
மாற்றப்பெ்லாம்.
நாொளுமன்்றத்தால
நிர்ணயிக்கப்படெ
ஊதியதல்த
ஆளுநர
டபறுகி்றார. அ்தன்படிமய சி்ல சலுலககலையும்
படிகலையும் டபறுகின்்றார.
இந்திய
அரசலமப்பின்படி,
மாநி்ல
அரசலமப்பு
மறறும்
நிரவாகததின்
்தல்லவராக ஆளுநர இருக்கி்றார. மாநி்ல
நிரவாகததின் ஆடசிப்டபாறுப்பு ஆளுநரிெம்
ஒப்பலெக்கப்படடுள்ைது.
மாநி்லததின்
அலனதது ஆடசி நடிவடிக்லககளும் அவரது
டபயரால
நலெடபறுகின்்றன.
ஆனால
நலெமுல்றயில, மாநி்லததின் உண்லமயான
டசயல
அதிகாரஙகள்
மு்த்லலமசசரின்
்தல்லலமயி்லான அலமசசரகள் குழுவுக்மக

உள்ைது.
மாநி்லததின்
சடெசலபக்கு
ஒடடுடமாத்தமாக கூடடுப் டபாறுப்புள்ை
அலமசசரகளின் ஆம்லாசலனப்படி, ஆளுநர
டசயலபடுகி்றார.
நசயலபகாடு

 துல்ணநில்ல ஆளுநர என்பவர யார?
 இந்தியாவில எந்்த இெஙகளில ஒரு
துல்ணநில்ல ஆளுநர ப்தவி உள்ைது
என்பல்தக் கண்டுபிடி.

 இந்தியாவில உள்ை துல்ணநில்ல
ஆளுநர பறறி இரண்டு அல்லது மூன்று
வாக்கியஙகலை எழுதுஙகள்.

ஆளுெரின் அதி்காரங்ளும் பணி்ளும் பின்வருமைகாறு
1. நிர்வகா் அதி்காரங்ள்
(i) ஆளுநர மாநி்ல அரசின் நிரவாகத ்தல்லவராக உள்ைார. ஆளுநர நிரவாக அதிகாரஙகலை
மநரடியாகமவா அல்லது அவருக்கு கீழுள்ைவரகைாம்லா (154-வது உறுப்பின்படி
அலமசசரகள்) டசயலபடுததுகி்றார. அலனதது நிரவாகச டசயலபாடுகளும் அவருலெய
டபயரில நெத்தப்படுகின்்றன. மாநி்ல படடியலில குறிப்பிெப்படடுள்ை அலனததிலும்
ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உண்டு.
(ii) சடெமன்்றததில டபரும்பான்லம கடசியின் ்தல்லவலர மு்த்லலமசசராக ஆளுநர
நியமிக்கி்றார. மு்த்லலமசசரின் ஆம்லாசலனயின்படி, பி்ற அலமசசரகலை அவர
நியமிக்கி்றார. மு்த்லலமசசர விரும்பும் வலரயில மடடுமம அலமசசரகள் அப்ப்தவியில
இருப்பர. ஏடனனில மு்த்லலமசசரின் ஆம்லாசலனப்படி்தான் ஆளுநர டசயலபடுகி்றார.
(iii) மாநி்ல அரசின் ்தல்லலம வைக்குலரஞர, மாநி்லப் டபாதுப் பணி ஆல்ணயததின் ்தல்லவர
மறறும் உறுப்பினரகலை ஆளுநர நியமிக்கி்றார. துல்ண சாரபு நீதிமன்்றஙகளின்
நீதிபதிகளின் நியமனஙகள், ப்தவிகள், ப்தவி உயரவு மபான்்றவறல்ற ஆளுநர தீரமானிக்கி்றார.
(iv) மாநி்ல நிரவாகதல்த சீராக இயக்கும் டபாறுப்பு ஆளுநருலெய்தாகும். மாநி்ல அரசலமப்பு
இயந்திரம் நில்லகுல்லந்து விடொம்லா அல்லது மாநி்ல நிரவாகம் அரசலமப்பின்
விதிமுல்றகளுக்கு இ்ணக்கமாக டசயலபொவிடொம்லா, அரசலமப்பு விதிகளின்படி
அரசலமப்பு அவசர நில்லலய பிரகெனப்படுததி குடியரசுத்தல்லவர ஆடசிலய அரசலமப்பு
356-வது உறுப்பின்படி பரிந்துலரக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ைது. குடியரசுத்தல்லவரது
மநரடி ஆடசி என்்றால மாநி்லததில ஆளுநர ஆடசி என்று டபாருள்படும். அலமசசரலவ
இல்லா்த மாநி்ல ஆடசி என்றும் டபாருள்படும்
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2. சட்டமன்ற அதிகாரங்கள்
ஆளுநர் மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் ஒரு பகுதி (உறுப்பு-168) ஆவார். எனவே, அவர் சட்ட
அதிகாரங்களையும் க�ொண்டிருக்கிறார். அவரது சட்ட அதிகாரங்கள் பின்வருமாறு
(i) ஆ
 ளுநர் சட்டமன்றத்தை கூட்டவும், முடித்து வைக்கவும், ஒத்தி வைக்கவும், கலைத்து விடவும்
அதிகாரம் படைத்தவர்.
(ii) ஆ
 ளுநர் மாநிலச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடையே உரையாற்றுகிறார்.
(iii) ஆ
 ளுநரின் அனுமதியின்றி, எந்த முன்வரைவும் சட்டமாக்க முடியாது. அது மாநிலச்
சட்டமன்றத்தால்
நிறைவேற்றப்பட்டாலும்
அவரது
ஒப்புதலின்றிச்
சட்டமாகாது.
சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் முன்வரைவுகள் அவரது ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும்.
அவற்றிற்கு ஒப்புதலைத் தரவ�ோ அல்லது அந்த முன்வரைவை நிறுத்தி வைக்கவ�ோ அல்லது
குடியரசுத்தலைவரின் கருத்திற்காக முன்வரைவை ஒதுக்கி வைக்கவ�ோ முடியும்,
மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு ஆளுநரால் இந்த முன்வரைவுகள் அவை நடுவருக்கு திருப்பி
அனுப்ப முடியும். முன்வரைவு மீண்டும் சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டால் (திருத்தங்கள்
இல்லாமலும்), ஆளுநர் தனது ஒப்புதலை அளித்தே ஆகவேண்டும்.
(iv) சட்டம் 213-ன் கீழ், சட்டமன்றம் அமர்வில் இல்லாத காலங்களில் ஆளுநர் அவசர
சட்டங்களையும் பிறப்பிக்கலாம். (எனினும், இத்தகைய அவசர சட்டங்கள் த�ொடர்வதற்கு,
அவை மாநிலச் சட்டமன்றம் மீண்டும் கூடியதிலிருந்து ஆறு வாரங்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட
வேண்டும்.)
(v) மாநிலச் சட்டமன்றம் இரண்டு அவைகளை க�ொண்டிருந்தால், அதன் மேலவைக்கு ஆறில் ஒரு
பங்கு உறுப்பினர்களை இலக்கியம், அறிவியல்,கலை,கூட்டுறவு இயக்கம்,சமூகப்பணி
ப�ோன்றவற்றில் சிறப்பு அறிவும் அனுபவமும் உள்ளவர்களை நியமிக்கலாம். அத்துடன்
கீழவைக்கு ஆங்கில�ோ – இந்திய பிரதிநிதியையும் நியமிக்கலாம்.
3.நிதி அதிகாரங்கள்
ஆளுநருக்கு பின்வரும் நிதி அதிகாரங்கள் உள்ளன.
(i) நி
 தி அமைச்சர் மாநிலச் சட்டமன்றத்தில் வரவு-செலவு திட்டத்தை அல்லது நிதிநிலை
அறிக்கையை சமர்பிக்கிறார். ஆனால் எந்த நிதி முன்வரைவும் ஆளுநரின் முன் ஒப்புதலின்றி
சட்டமன்றத்தில் க�ொண்டுவரமுடியாது.
(ii) ஆளுநரின் பரிந்துரையின்றி மானியங்களுக்கான க�ோரிக்கை எதுவும் க�ோரப்பட முடியாது.
(iii) ம
 ாநிலத்தின் ஒதுக்கு நிதியின் பாதுகாவலர் ஆளுநர் ஆவார். நிதி நெருக்கடியான கட்டங்களில்
சட்டமன்றத்தின் முன் அனுமதியின்றியும் அவரால் இந்நிதியை பயன்படுத்த முடியும்.
4. நீதித்துறை அதிகாரங்கள்
ஆளுநரின் நீதித்துறை அதிகாரங்கள் பின்வருமாறு
(i) ம ாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மாவட்ட கிளை நீதிமன்றங்கள் உள்ளிட்ட சார்பு
நீதிமன்றங்களின் பதவிகள், நியமனங்கள், பதவி உயர்வுகள் ப�ோன்றவற்றை தீர்மானித்தல்.
(ii) உ
 யர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் நியமனம் செய்யும்
குடியரசுத்தலைவரால் கலந்தால�ோசிக்கப்படலாம்.

ப�ோது

அவர்

இந்தியாவின்
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(iii) மாநி்ல அரசின் அதிகார வரம்பிறகுடபடெ வைக்குகளில ்தண்டிக்க ்தக்கவரகளில குற்றம்
சாடெப்படெ எந்்தடவாரு நபரின் ்தண்ெலனலயக் குல்றப்ப்தறகும் மன்னிப்பு வைஙகுவ்தறகும்,
நிறுததுவ்தறகும், வி்லக்குவ்தறகும் அல்லது மாறறுவ்தறகும் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உண்டு.
5. விருப்ப அதி்காரங்ள்
(i) எந்்தடவாரு கடசி அல்லது ்தல்லவர சடெமன்்றததில டபரும்பான்லம ஆ்தரலவப் டப்றா்த
சூழநில்லயில ஒரு புதிய மு்த்லலமசசலர நியமித்தல.
(ii) அலவயின் டபரும்பான்லம ஆ்தரலவ இைந்்தமபாதும் அல்லது நம்பிக்லக வாக்டகடுப்பில
ம்தாறகடிக்கப்படெ பின்னரும் ப்தவி வி்லக மறுக்கும் நில்லயில அலமசசரலவலய ப்தவி நீக்கம்
டசயவது.
(iii) டபரும்பான்லம ஆ்தரலவ இைந்்த
சடெசலபலயக் கல்லததுவிடு்தல.

ஒரு

மு்த்லலமசசரின்

ஆம்லாசலனயின்

மபரில

(iv) அரசலமப்பு இயந்திரச சீரகுல்லவது பறறி குடியரசுத்தல்லவருக்கு அறிக்லக அனுப்பு்தல
மறறும் குடியரசுத்தல்லவர ஆடசிலய மாநி்லததில டகாண்டுவரு்தல.
(v) சடெமன்்றத்தால நில்றமவற்றப்படெ முன்வலரவுகளுக்கு ஒப்பு்தல அளித்தல.
குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சி: டவளிநாடடு
ஆக்கிரமிப்பு
அல்லது
ஆயு்தமமந்திய
கிைரசசியிலிருந்து
எழும்
டநருக்கடி
நில்லகலை
சமாளிப்ப்தறகான
அவசர
நில்லலய பிரகெனம்டசயயும் அதிகாரம்
ஆளுநருக்கு இலல்ல. ஆனால அரசலமப்பின்
விதிமுல்றகளுக்கு இ்ணஙக மாநி்ல அரலச
நெத்த இய்லா்த சூைல ஏறபடொல அது பறறி
குடிரயசுத்தல்லவருக்கு
அறிவுறுததி
அறிக்லக ்தரும் அதிகாரம் உள்ைது.
(உறுப்பு-356).
இ்தன்
மூ்லம்
குடியரசுத்தல்லவர ்தாமம மாநி்ல அரசின்
ஆடசிப்டபாறுப்பிலன
ஏறறு
நெததிச
டசலவ்தறகு வலக டசயகி்றார.

்தலைலமை வேககுலரஞர்
ஒவடவாரு மாநி்லததிறகும் மததிய அரசின்
்தல்லலம வைக்குலரஞருக்கு இல்ணயாக
ஒரு அரசின் ்தல்லலம வைக்குலரஞர
நியமிக்கப்படுகி்றார. உயர நீதிமன்்றததின்
நீதிபதியாகும்
்தகுதியுலெயவரகலைமய
ஆளுநர
்தல்லலம
வைக்குலரஞராக
நியமனம் டசயகி்றார.

நசயலபகாடு
குடியரசுத்தல்லவரின்
அதிகாரஙகளுென்
ஆளுநரின்
அதிகாரஙகலை
ஒப்பிடுக.
ஏ்தாவது மவறுபாடுகலை காண்கி்றாயா?
விவகா்தம்
்தல்லலமச டசய்லர மறறும் அலமசசரலவச
டசய்லருக்கு இலெயி்லான ஒறறுலமகள்
மறறும் மவறுபாடுகள்.
அருஞ்நசகாற்நபகாருள்
 மு
 ன் வமாழிதல்: ஒரு விருது, டகௗரவம்
அல்லது ம்தர்தலில மபாடடியிடுவ்தறகாக
டபயலர முல்றயாக அறிவித்தல.
 உ
 றுதி வமாழி: ஒருவரின் எதிரகா்ல
நெவடிக்லக அல்லது நெதல்தலய உறுதி
டசயயும் வி்தததில டபரும்பாலும் கெவுளின்
டபயரால கூ்றப்படும் வாக்குறுதி
 ்
 ண்்டன தீரமானம்: அரசலமப்பு ப்தவியில
உள்ை
ஒருவருக்கு
எதிராக
நாொளுமன்்றததில டகாண்டு வரப்படும்
தீரமானம்

( 62 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_3.indd 62

28-01-2020 10:57:47

www.tntextbooks.in

 கூடுவதற்கான அழைப்பு: நாடாளுமன்றம்
அல்லது
சட்டமன்றம்
கூடுவதற்காக
குடியரசுத்தலைவர் அல்லது ஆளுநரால்
விடுக்கப்படும் அழைப்பு
 ஒத்தி வைப்பு: நாடாளுமன்றம் அல்லது
சட்டமன்றத்தின் கூட்டத் த�ொடரினிடையே
சில அமர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்படுதல்
 மறுதலித்தல்: குடியரசுத்தலைவர் மற்றும்
ஆளுநருக்கு
உள்ள
ரத்து
செய்யும்
அதிகாரம்
 அவசரச்சட்டம்: நாடாளுமன்றம் அல்லது
சட்டமன்ற
கூட்டத்
த�ொடர்
நடைபெறாதப�ோது,
குடியரசுத்தலைவர்
அல்லது
ஆளுநரால்
பிறப்பிக்கப்படும்
சட்டம்

 வெஸ்ட்மினிஸ்டர் முறை: இங்கிலாந்தின்
வெஸ்ட்மினிஸ்ட்டர் பகுதியில் ஆங்கிலேய
நாடாளுமன்றம்
அமைந்திருப்பதால்,
அந்நாட்டு
நாடாளுமன்றமுறை
வெஸ்ட்மினிஸ்டர் முறை எனப்படுகிறது.
 ஒருமைப்பாடு:
குழுவிற்குள்
இடையேயான
ஒற்றுமை

நாடு
அல்லது
ஒரு
ஒவ்வொருவருக்கும்
ஒத்துழைப்பு
மற்றும்

 வாக்கு சீட்டு: ஒரு வாக்கெடுப்பைப் பதிவு
செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு காகிதம்.
 தீர்மானம்: ஒரு சட்டமன்றம் அல்லது மற்ற
முறையான
கூட்டத்தினால்
ஒப்புக்
க�ொள்ளப்பட்ட
கருத்து
அல்லது
விருப்பத்தின் ஒரு முறையான வெளிப்பாடு.

 நீ
 க்குதல்: ஒரு சட்டம், உரிமை அல்லது
ஒப்பந்தத்தை சட்டப்படி நீக்குதல்

 வெற்றிடம்: செல்லுபடியாகாத அல்லது
சட்டபூர்வமாக பிணைப்பு இல்லை.

 அலுவல்
வழி
தலைமை:
ஒருவர்
சட்டப்பூர்வமாக
வகிக்கும்
பதவியின்
காரணமாக,
வேறு
ஒரு
பதவிக்கும்
ப�ொறுப்பாக இருத்தல்

 சட்ட உரிமை கட்டளை: ஒரு குறிப்பிட்ட
முறையில்
செயல்படுவதற்காக
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரம்.

 அமைச்சரின் துறை: ஒரு அமைச்சர்
தலைமை நிர்வாக ப�ொறுப்பேற்றிருக்கும்
துறை
 அதிகார பூர்வ பேச்சாளர்: ஒரு கட்சி
அல்லது
அரசாங்கத்தின்
சார்பாக
நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பேச்சாளர்
 ஒப்புரிமை உடைய:
கருத்துடைய

ஒரே

மாதிரி

 பறைசாற்று: வெளிப்படையாக தெரிவித்தல்
 சட்டமன்ற கலைப்பு: ஒரு சட்டமன்றத்தை
முறைப்படி முடித்து வைத்தல்
 சபை
ஒத்திவைப்பு:
நாடாளுமன்றம்
அல்லது சட்டமன்ற கூட்டத் த�ொடரை ஒரு
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒத்தி வைத்தல்

 கூ
 ட்டணி: கூட்டு நடவடிக்கைக்கான ஒரு
தற்காலிக கூட்டு, குறிப்பாக அரசியல்
கட்சிகள் இதன் மூலம் ஒரு அரசாங்கத்தை
உருவாக்குகின்றன.
 சுயவிருப்புரிமை:
ஒரு
குறிப்பிட்ட
சூழ்நிலையில் என்ன செய்ய வேண்டும்
என்பதை
முடிவு
செய்ய
சட்டம்
அளித்திருக்கும் சுதந்திரம்.
 ஆட்சி எல்லை: ஒரு அரசின் அதிகாரபூர்வ
எல்லை.
 ஆ
 க்கிரமிப்பு:
தூண்டுதல்
தாக்கும் நடவடிக்கை.

இல்லாமல்

 கலகம்: ஒரு நிறுவப்பட்ட அரசாங்கத்திற்கோ
அல்லது
தலைமைக்கெதிராகவ�ோ
ஆயுதமேந்திய எதிர்ப்பு.

 முன்வரைவிற்கான
ஒப்புதல்:
சட்ட
மன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு
முன்வரைவிற்கு
குடியரசுத்தலைவர்
அல்லது ஆளுநர் அளிக்கும் ஒப்புதல்
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மதிப்பிடுதல்
I. சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்யவும்
1. இந்தியாவின் குடியரசுத்தலைவர்
அ. இந்தியாவின் உண்மையான ஆட்சியாளர்
ஆ. அரசின் அரசமைப்பு தலைவர்
இ. மாநில தலைவராகவும், அரசாங்கத்திற்கும் தலைமை வகித்தார்
ஈ. அரசாங்கத்தை உருவாக்குகின்ற பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவர்
2. எவ்வாறு இந்தியாவின் குடியரசுத்தலைவர் தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பு
தனது அலுவலகத்திலிருந்து நீக்கப்படலாம்?
அ. இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியின் உத்தரவின் பேரில்
ஆ. நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றங்கள் கூட்டாக தீர்மானம்
நிறைவேற்றுவதன் மூலம்
இ. நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளில் கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதன்
மூலம்
ஈ. இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலம்
3. குடியரசுத்தலைவரின் மரணத்தின்போது குடியரசுத் துணைத்தலைவர் எவ்வளவு காலம்
குடியரசுத்தலைவர் பதவி வகிக்கலாம்?
அ. குடியரசுத்தலைவர் வகிக்காமல் மீதம் விட்டுச் சென்ற பதவிக் காலம் வரை
ஆ. அதிகபட்சமாக 6 மாதங்கள்
இ. அதிகபட்சமாக 1 வருடம்
ஈ. அதிகபட்சமாக 3 வருடங்கள்
4. குடியரசுத் துணைத்தலைவரின் தேர்தல் த�ொடர்பாக யார் முடிவு செய்கிறார்கள்?
அ. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி
ஆ. நாடாளுமன்றம்
இ. உச்ச நீதிமன்றம்
ஈ. குடியரசுத்தலைவர்
5. காபினட் அமைச்சரவையில் எந்த அமைச்சர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்?
அ. காபினட் தகுதியுள்ள அமைச்சர்கள்
ஆ. அமைச்சர்கள்
இ. துணை அமைச்சர்கள்
ஈ. மேற்கண்ட அனைவரும்
6. குடியரசுத்தலைவருக்கும் அமைச்சர்கள் குழுவிற்குமிடையேயான தகவல் த�ொடர்பு பாலமாக
இருப்பவர்_________.
அ. மக்களவை சபாநாயகர்
ஆ. பிரதமர்
இ. எதிர்க்கட்சி தலைவர்
ஈ. குடியரசுத் துணைத்தலைவர்
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7. மக்களவையில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்?
அ. 542
ஆ. 545
இ. 540
ஈ. 543
8. பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமை அதிகாரி யார்?
அ. பாதுகாப்பு அமைச்சர்
ஆ. இந்திய குடியரசுத்தலைவர்
இ. பிரதமர்
ஈ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
9. மாநிலங்களவையை தலைமை வகித்து நடத்துபவர்
அ. மக்களவை சபாநாயகர்
ஆ. குடியரசுத் துணைத் தலைவர்
இ. குடியரசுத்தலைவர்
ஈ. தலைமை அலுவலர்
10. மாநிலங்களவையின் ம�ொத்த உறுப்பினர்கள்_________.
அ. 200 உறுப்பினர்கள்
ஆ. 250 உறுப்பினர்கள்
இ. 280 உறுப்பினர்கள்
ஈ. 300 உறுப்பினர்கள்
11. இந்திய அரசமைப்பின் கீழ், மக்களவையின் நிலை
அ. ஒரு தாழ்ந்த நிலை
ஆ. உயர்ந்த நிலை
இ. மாநிலங்களவைக்கு சமமான நிலை
ஈ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
12. பின்வரும் அவசர நிலைகளில் எது இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை?
அ. தேசிய அவசரநிலை
ஆ. அரசமைப்பு இயந்திரம் செயல்படாதப�ோது அறிவிக்கப்படும் அவசரநிலை
இ. நிதி நெருக்கடியினால் உண்டாகும் அவசரநிலை
ஈ. அனைத்தும் சம எண்ணிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன
13. இந்திய குடியரசுத்தலைவர் யாரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்கிறார்?
அ. இந்தியாவின் சுதந்திர ப�ோராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களை
ஆ. தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களை
இ. நாட்டிற்கு தகுதிவாய்ந்த சேவையை செய்தவர்களை
ஈ. கலை, இலக்கியம், சமூக சேவை ப�ோன்றவற்றில் சிறந்து விளங்குபவர்களை
14. பிரதமர் எதன் தலைவர்?
அ. அரசு
ஆ. அரசாங்கம்
இ. அரசு மற்றும் அரசாங்கம்
ஈ. அரசுக்கும் அல்ல அரசாங்கத்திற்கும் அல்ல
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15. அமைச்சரவையின் உறுப்பினர்கள் எங்கு கூட்டாக ப�ொறுப்பேற்கிறார்கள்?
அ. மக்களவை
ஆ. மாநிலங்களவை
இ. மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை
ஈ. மக்களவை, மாநிலங்களவை மற்றும் குடியரசுத்தலைவர்
II. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. ஆட்சித்துறை ப�ொருள் கூறு. மத்திய அரசின் இரண்டு முக்கியமான உறுப்புகளை கூறு.
2. தேர்தல் இட ஒதுக்கீடு எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது?
3. மாநில அமைச்சரவை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதவும்?
4. குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சி பற்றி நீ கருதுவது என்ன?
5. மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவைக்கு இடையேயான வேறுபாட்டை கூறு?
6. இந்தியாவின் குடியரசுத் துணைத்தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு தேவையான
அடிப்படை தகுதிகள் யாவை?
7. குடியரசுத்தலைவர் தனது பதவிப் பிரமாணத்தின்போது எடுக்கும் உறுதிம�ொழி என்ன?
III.பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. குடியரசுத்தலைவரின் பதவிக்கான ஊதியம், படிகள் மற்றும் சலுகைகள் யாவை?
2. குடியரசுத் துணைத்தலைவரின் ப�ொறுப்புகள் மற்றும் பணிகள் குறித்து கூறு?
3. குடியரசுத்தலைவர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்? தேர்தல் இட ஒதுக்கீட்டைப் பற்றி
சுருக்கமாக எழுதுக?
4. அமைச்சரவையின் கூட்டு மற்றும் தனிப்பட்ட ப�ொறுப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக?
5. முதலமைச்சரின் அதிகாரங்களும் செயல்பாடும் என்ன?‘
6. மாநில அமைச்சர்கள் குழு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக?
7. ஆளுநரின் நியமனம், பதவி காலம் மற்றும் மாநில அரசில் அவரது நிலை குறித்து எழுதுக?
IV. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவாக பதிலளிக்கவும்
1. குடியரசுத்தலைவரின் பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள் யாவை?
2. பிரதமரின் பணிகள் மற்றும் மத்திய அரசில் அவரது நிலை குறித்து விரிவாக விளக்குங்கள்.
3. பிரதமரின் அலுவலகத்தின் பணிகள் என்ன?
4. ஆளுநரின் அதிகாரங்களும் பணிகளும் பற்றி விரிவாகத் தரவும்.
5. மத்திய அமைச்சரவைக் குழு பற்றி விரிவான ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.
6. இந்திய அரசியல் அமைப்பு 356 குறித்து விரிவான விடையளி
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தமைற்த்காள் நூல்ள்

 Gyanender Singh(2008),
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 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.

ICT Corner

திருத்தசசட்டங்ள்

இசநசயலியின் மூைம்
இந்திய அரசலமைப்புச
திருத்தசசட்டங்ள் பற்றி
அறி்தல.

படி்ள்
படி 1: ‘Play store’ இல ‘Constitution of India with MCQ’ என்று ்தடெசசு டசயது டசயலிலயப்
பதிவி்றக்கம் டசயக (அல்லது)
கீழக்காணும் உரலி/விலரவுக் குறியீடலெப்
பயன்படுததி டசயலிக்குச டசலக.
படி 2: திலரயில கா்ணப்படும் ்தல்லப்புகளில ‘Amendments’ என்பல்தச டசாடுக்குக.
படி 3: ஏம்தனும் ஒரு திருத்தசசடெததிலன டசாடுக்கி அது ட்தாெரபான ்தகவலகலை
அறிக. (எ.டு – 101)

உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philoid.coi
*பெஙகள் அலெயாைததிறகு மடடும்.
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இந்திய நீதித்துறை

்கற்ைலின சநாக்கங்்கள்



 இந்திய நீதித்துகையின் இயலபு மறறும் முககியத்துைம்
குறித்து விைொதித்தைல.

 இந்திய நீதித்துகை உருைொககம் குறித்து அறிதைல.
 இந்திய நீதித்துகை அம்சஙகக்ள ஆயவு ்சயதைல.
 நீதித்துகை பஙகக மதிப்பீடு ்சயதைல.
 நீதித்துகையின் சுதைந்திரத்கதை சமம்படுத்தும் கொரணிகக்ள விைொதித்தைல.
 நீதிமன்ைச சீரொயவு, ்பொது ந்லன் ைழககு மறறும் நீதித்துகை ்சயலமுகை
ஆகியைறறின் தைன்கம மறறும் முககியத்துைத்கதை வி்ளககுதைல.

 அரசகமப்பு, நிர்ைொகச சட்டம் மறறும் இந்திய தைண்டகைச சட்டம் ஆகியைறறின்
தைன்கம குறித்து ்தைரிந்து ்கொள்ளல.

 இந்தியொவின் உசச நீதிமன்ைத்தின் அகமப்பு, அதிகொரஙகள மறறும்
்சயலபொடுகக்ள வி்ளககுதைல.

 உயர் நீதிமன்ைஙகள மறறும் கீழகம நீதிமன்ைஙகளின் அகமப்பு,
அதிகொரஙகள, ்சயலபொடுகள குறித்து ்தைரிந்து ்கொள்ளல.
நீதித்துறை �ரியா்க இயங்குகிைது எனைால் எனை?
மககள, சட்டமன்ைஙகள, ஆடசித்துகைகயவி்ட நீதித்துகையின் மீசதை அதிகம் நம்பிககக
்கொணடிருப்பகதை நொம் பொர்ககிசைொம். எப்்பொழு்தைல்லொம் அைர்களுக்டய உரிகமகள
மீைப்படுகிைசதைொ, அப்்பொழு்தைல்லொம் அைர்களுக்டய உரிகமகளும், தைனிசசலுகககளும்
பொதுகொககப்படும் எை நீதித்துகை சநொககி ைருைதைொல நம்பிககக ்கொணடிருககின்ைைர்.
இந்திய உச்� நீதிைனைம்

குறிப்பிைத்தக்க
சைற்ச்காள்

“உசச நீதிமன்ைம், அகைத்து இந்திய
நீதிமன்ைமொகும், கடசி அரசியலில இருந்தும்,
அரசியல
சகொடபொடுகளில
இருந்தும்
உறுதியொக தைனித்து நிறகும். அது அரசுகள
மொறுைகதைக
குறித்து
அகககை
்கொளைதிலக்ல.
நீதிமன்ைமொைது,
நக்டமுகையில இருககும் சட்டத்தின்படி,
நிறகிைது.
அகைைரின் மீதும் பரிவு,
நன்மதிப்பு ்கொணடுள்ளது. எனினும் அது
யொரு்டனும் அணி சசர்ைது இலக்ல” மாண்புமிகு திரு ஹரிலால் ேஜ. கனியா, இந்திய
முதல் தைலைம நீதிபதி.

நீதித்துகையொைது அரசொஙகத்தின் மூன்று
உறுப்புகளில ஒன்ைொகும்,
மறை இரணடு
சட்டமன்ைமொகவும்,
ஆடசித்துகையொகவும்
இருககின்ைை.
நீதித்துகையொைது
சட்டஙகளுககு
வி்ளககம்
அளிப்பகதையும்,
அரசகமப்கப பொதுகொப்பகதையும் பணியொகக
்கொணடிருககிைது.
அது
நீதித்துகை
நிர்ைொகத்கதை உறுதிப்படுத்துகின்ைது.
தைனி
மனிதை
உரிகமகள,
முன்னுரிகமகள
ஆகியைறறின்
மீது
அரசு
மறறும்
தைனிமனிதைர்க்ளொல
சமற்கொள்ளப்படும்
மீைலகளில இருந்து பொதுகொப்பு அளிப்பகதை
உறுதிப்படுத்துகிைது. சுதைந்திரமொை மறறும்
பொகுபொ்டறை நீதித்துகைகய உருைொககுைது ஒரு

( 68 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_4.indd 68

29-01-2020 10:44:12

www.tntextbooks.in

திருககுைள்

நி்கழ்
ஆய்வு

1. பிறணயா்க திருககுைள் ஒப்புவித்தல்.
ககக்லப்பில ஈடுபட்ட மூன்று கலலூரி மொைைர்களுககு பிகையொக 100 திருககுைளகக்ள
்தைொ்டர்ந்து 10 நொடகள அப்பகுதியிலுள்ள குறிப்பிட்ட தைமிழொசிரியர் முன்பு ஒப்புவிகக
சைணடு்மன்று நிபந்தைகை விதித்து தைமிழநொடு நீதிமன்ைம் பிப்ரைரி 2019 அன்று உத்தைரவிட்டது.
ஒரு நபர் மீது தைொககுதைல ந்டத்தியதைொக மூன்று கலலூரி மொைைர்களுககு சமடடுபொக்ளயம்
நீதிமன்ைத்தில ஆஜர்படுத்தைப்பட்டைர். அப்சபொது, அைர்கள சொர்பில பிகைக சகொரப்பட்டது.
பிகையின் நிபந்தைகையொக அப்பகுதி அரசு ஆணகள உயர்நிக்லப்பளளி தைமிழொசிரியர் முன்பு
திைமும் 100 திருககுைளகள ஒப்புவிகக சைணடு்மன்று நீதிபதி கூறிைொர்.
இவைொறு ்தைொ்டர்ந்து 10 நொடகள திருககுைள ஒப்புவித்தைப் பின்பு இறுதி நொளில அந்தை
மொைொககர்களுககு சொன்றிதைழ ைழஙகும்படியும் நீதிபதி அப்சபொது உத்தைரவிட்டொர்.
2. திருககுைறள ஆழைா்கக ்கற்பேதற்கு வழிவகுத்த ைதுறர உயர் நீதிைனை கிறள

்சன்கை உயர் நீதிமன்ைத்தில மதுகர கிக்ள ைழஙகிய தீர்ப்புகளில தைமிழக பளளிகளில
திருககுைக்ள ஆழமொகக கறக ைழிைகுத்து அளித்தைத் தீர்ப்பு முககியத்துைம் ைொயந்தை
ஒன்ைொகும். மதுகரகிக்ள க்டந்தை 2017ஆம் ஆணடு தைமிழநொடு அரசு பளளிக கலவித்துகைககு
அளித்தை உத்தைரவில பளளிப் பொ்டத்திட்டத்தில திருககுைளின் 133 அதிகொரஙகளில 108 அதிகொரஙகள
சசர்ககப்ப்ட சைணடும் என்று உத்தைரவிட்டது. இதைன்மூ்லம் 2017-18 கலவியொணடிலிருந்து
மொைைர்கள 1050 திருககுைளகக்ளயும் கறகும் ைககயில தைமிழநொடு அரசு ஆகைப்
பிைப்பிப்பதைறகு மதுகரகிக்ளயின் உத்தைரவு ைழிைகுத்தைது. 6 முதைல 12ஆம் ைகுப்பு ைகர கலவி
பயிலும் மொைைர்கள முன்கூறிய திருககுைள பொககள அகைத்கதையும் கறபது்டன் அதைன்
்பொருளிகையும் ்தைளிைொகப் புரிந்து ்கொளைகதை உத்தைரைொதைம் ்சயயும்படியும் அது
கூறியது. இதைன்மூ்லம் தைறசபொது பளளிக கலவி மொைைர்கள திருககுைள பொககக்ள கறறு
ஆழமொகப் புரிந்து ைருகிைொர்கள.
தைமிழில பணக்டய இ்லககியஙகளில உ்லகின் 60-ககும்
்மொழியொககம் ்சயயப்பட்ட இ்லககியம் திருககுைள ஒன்சையொகும்.

சமறபட்ட

்மொழிகளில
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நொகரிக
அரசு
்சயலபடுைதைறகு
முன்
நிபந்தைகையொகும்.
இந்தியொ
சபொன்ை
கூட்டொடசி அரசு முகை ்கொண்ட நொடுகளில
கூட்டொடசியின் பொதுகொை்லைொகவும், மத்திய,
மொநி்ல
அரசொஙகஙகளுககிக்டசய எழும்
அதிகொர ைரம்பு கருத்துசைறுபொடுகளுககுத்
தீர்வு கொணபதைொகவும் நீதித்துகை வி்ளஙகுகிைது.
குழு ந�யல்போடு
இந்தை பொ்டப்பகுதியில ்கொடுககப்படடுள்ள
மூன்று ைழககு ஆயவுகக்ள கைைமொகப்
படித்தை பிைகு ஒரு நீதிபதியின் தைகுதி குறித்து
விைொதிககவும். எப்படிபட்ட நபர் ஒரு நல்ல
நீதிபதியொக
உருைொக
முடியும்?
ஒரு
நீதிபதிகய நியமைம் ்சயைதைறகு முன்
அைர் எப்படிப்பட்டைரொக இருகக சைணடும்
என்பகதை ஐந்து உறுப்பிைர்கள ்கொண்ட
ஒரு குழுகை உருைொககி க்லந்துகரயொடி
அதைகை 250 ைொர்த்கதைகளுககு மிகொமல
எழுதி அதைகை ைகுப்பகை அறிவிப்பு
ப்லககயில கொடசிப்படுத்தைவும்.

4.1 இந்திய நீதித்துறையின பேரிணாை
வளர்ச்சி
பேண்றைய இந்தியாவில் நீதிமுறையறைப்பு
இந்தியொ
பலசைறு
இைஙகள,
பணபொடுகள, ்மொழிகள மறறும் அரசியல,
சமூக
அகமப்புகக்ள
்கொண்ட
ஒரு
துகைககண்டமொக இருககிைது. இந்தியொவின்
பணக்டய
கொ்லத்திலும்
மறறும்
இக்டககொ்லத்திலும்
அரசு
எந்தை
ஒரு
ஆடசித்துகையிலிருந்தும்
நீதித்துகை
பணிகக்ளப்
பிரித்து
கைககப்ப்டவிலக்ல.
சைதைகொ்லத்தின்சபொது (கு்லபொ (அ) கு்லபொச்டொ),
குடும்பத் தைக்லைனின் அதிகொரமொைது மன்ைர்
ைழி
குறுககீடுகளிலிருந்து
பொதுகொககப்படடிருந்தைது; அசதைசபொல கிரொமொ,
சதைொபொ, கைசியொ, ஜைம் மறறும் கைம் சபொன்ை
கு்லைககப்பட்ட
மறறும்
இைககுழு
அகமப்புகளும் தைன்ைொடசி ்பறறுத் திகழந்தைை.
பணக்டய இந்திய முடியொடசிகளில நீதித்துகை
அதிகொரத்தில அரசசர உயர்நிக்லயில இருந்தைொர்.
அரசர் நிகைத்தைசதை சட்டமொக இருந்தைது,
ைழககுகளில அைர் ைொர்த்கதைசய உயர்ந்தை
நீதியொகவும் இறுதித் தீர்ப்பொகவும் இருந்தைது.

எனினும்,
கிரொமப்புைஙகளில
்பரும்பொ்லொை ைழககுகள சொதி அகமப்புகள
அல்லது உள்ளொடசி நிர்ைொக அகமப்புகளின்
சட்டத்திட்டஙகளின் மூ்லமொகசை தீர்ககப்படடு
ைந்தைை. சதைசத் துசரொகம் சபொன்ை மிகத்
தீவிரமொை ைழககுகள மடடும் அரசரின்
பொர்கைககு ்கொணடு ்சல்லப்பட்டை. அஙகு
முகையொை சட்ட அகமப்பு இருந்தைதிலக்ல.
்பரும்பொன்கமயொை சநரஙகளில குறைம்
சொட்டப்பட்டைர், தைொன் குறைமறைைர் என்பகதை
ஆதைொரஙகள, சொடசியஙகள மூ்லமொக நிரூபிகக
சைணடும். அல்லது தீககுளித்தைல, தைணணீரில
மூழகுதைல,
வி்ம்
அருந்துதைல
சபொன்ை
கடும்சசொதைகைகளுககு தைன்கை ஆடபடுத்திக
்கொளளுதைல மூ்லமொக தைொம் குறைமறைைர்
என்பகதை நிரூபிகக சைணடும். தைண்டகைகள
மிகவும் கடுகமயொக இருந்தைது. சமலும்,
கொடடுமிரொணடித்தைைம்
்கொண்டதைொக
இருந்தைது.
இதைறகு
பரிகொரம்
என்பது
ைழககத்தில இலக்ல. ககசயடி, பிரம்படி,
முழஙகொலகக்ளத் துணடித்தைல, கழுமரத்தில
ஏறறுதைல, அடிகமப்படுத்துதைல, ்சொத்துககக்ள
பறிமுதைல ்சயதைல, நொடு க்டத்துதைல, தைக்லகய
துணடித்தைல,
யொகை
மூ்லம்
தைக்லகய
இ்டரச்சயதைல மறறும் மிதிககச ்சயதைல
சபொன்ை தைண்டகைகள குறைைொளிகளுககு
ைழஙகப்பட்டை. அரசுகள பிரொமைர்களின்
தைொககத்தின் கீழ ைந்தை பின்ைர், ஸ்மிருதிகள
அடிப்பக்டயில
விசொரகை
ந்டத்தைப்படடு,
தைண்டகைகள ைழஙகப்பட்டை.
அககொ்லத்தில மனுஸ்மிருதி, நொரதைர்
ஸ்மிருதி, யகஞைொககியர் ஸ்மிருதி சபொன்ைகை
இருந்தைை,
அைறறுள
“மனுஸ்மிருதி”
அடிப்பக்டயொக இருந்தைது. இந்தை ஸ்மிருதிகள
்பொதுைொக ைர்ைம். சொதிபடிநிக்லச சமூக
அகமப்கப உயர்த்திப் பிடிப்பதைொக இருந்தைை.
“சட்டத்தின் முன் அகைைரும் சமம்” என்ை
கருத்து
இருந்தைதிலக்ல.
பிரொமைர்கள
்பரும்பொலும்
தைண்டகைகளிலிருந்து
பொதுகொககப்படடிருந்தைைர்.
எந்தைவிதைத்திலும்
பிரொமைர்கள, அைர்கள ்கொடிய குறைஙகக்ள
்சயதுவிட்டொலும் உ்டல ரீதியொை துன்புறுத்தைல,
உறுப்பு நீககம் ்சயதைல, கழுமரத்தில ஏறறுைது,
மரைதைண்டகை
ஆகியைறறில
இருந்து
விதிவி்லககு
்சயயப்படடிருந்தைொர்கள.
மற்ைொருபுைம் ஒடுககப்பட்ட சொதியிைகர
கடுகமயொை
துன்பஙகளுககும்
மறறும்
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உச்சபட்ச
தண்டனைகளுக்கும்
உள்ளாக்கப்பட்டனர். சாதி அடிப்படையிலான
த�ொழில்களை மாற்றிக் க�ொள்வது என்பது
மிகக்
க�ொடிய குற்றமாக (Varna Sangraha)
கருதப்பட்டது.
அர்த்தசாஸ்திரம் குற்றங்கள் நிகழ்வதை
கட்டுப்படுத்துவது என்ற பெயரில் அளவுக்கு
அதிகமான தண்டனைகளைப் பரிந்துரைத்தன.
குற்றவாளிகள் மீது அபராதங்கள் விதிப்பது,
ச�ொத்துக்களை
பறிமுதல்
செய்வது
முதன்மையான அரசு வருமானமாக இருந்தன.
ஸ்மிருதிகள்
பெண்களை
கீழ்நிலை
மனிதர்களாகவே நடத்தியது. வாரிசுரிமை
விவகாரங்களில்
பெண்களுக்கு
எதிரான
பாகுபாட்டுடன் தீர்ப்பளித்தனர். சூத்திரர்களும்,
பஞ்சமர்களும் நியாயமான விசாரணைக்கும்,
நியாயமான
தண்டனைகளுக்கும்
தகுதி
இல்லாதவர்கள்
ஆனார்கள்.
வர்த்தகத்
தகராறுகள் பெரும்பாலும் வணிகக் குழு
மூலம்
தீர்க்கப்பட்டன.
அதைப்போலவே
ஒவ்வொரு கைவினைக் கலைஞர்கள் குழுவும்
தங்களுடைய
ச�ொந்த
பிரச்சனைகளைத்

தீர்த்துக்கொள்ள
கைவினைஞர்கள்
சங்கத்தைத் தமக்குள் வைத்து க�ொண்டனர்.
பல்லவர், பாண்டிய, ச�ோழர்கால மகாசபைகள்
நீதி
விசாரணை
நடைமுறைகளிலிருந்து
பிராமணர்களைப்
பாதுகாத்தன.
மகாசபைகளின் வாரியம் (தர்ம வாரியங்கள்,
நியாய
வாரியம்)
மகாசபைகளுக்குள்
எழும்பிரச்சனைகளை
தீர்த்து
வைத்தன.
உள்ளூர் அமைப்புகளான ஊர், ஊரார்,
நகரத்தார் ப�ோன்றவை அவர்களுக்கு உரிய
நீதித்துறை ஏற்பாடுகளைக் க�ொண்டிருந்தனர்.
அச�ோகப்
பேரரசு
ப�ோன்ற
புத்த
பேரரசுகள்
பெரும்பாலும்
ஸ்மிருதி
முறைகளை புறம்தள்ளின. நீதி வழக்குகளில்
சமூகக் குழுக்களுக்கிடையே ஓரளவுக்குச்
சமமாக நடத்தப்பட்டன. அச�ோகர் க�ொடிய
தண்டனைகளை நீக்கினார். மேலும், அவர்
தனது
அதிகாரிகளிடம்
கைதிகளிடத்தில்
மிகவும் மனிதாபிமானம் உடையவர்களாகவும்,
கருணை உள்ளவர்களாகவும் இருக்கும்படி
அறிவுறுத்தினார்.
சிலப்பதிகாரத்தில்
க�ோவலன் தூக்கிலிடப்படும் சம்பவமானது

கடும் ச�ோதனைகள்
தராசு முறை: ஒரு தராசில் ஒரு பக்கம் ஒரு
பனை ஓலை கட்டு வைத்துவிட்டு
இன்னொரு பக்கம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்
அமரும்படியாக செய்யப்பட்டு தராசு
சமமாக இருக்கும்படி வேண்டிக்
க�ொள்ளுப்படுகிறார்கள். வேண்டுதலுக்கு
பிறகும் அவர் இருக்கும் தராசின் பகுதி
கீழே வந்து விட்டால் அவர் குற்றம்
செய்தவர் என்று அறிவிப்பார்கள்.

தண்ணீர் முறை : தெய்வ
நெருப்பு ச�ோதனை
சிலையை சுத்தப்படுத்துவதற்கு
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்
உள்ள நீரை, குற்றம் கூறினால்
தீயின் நடுவே நடந்து வர
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அதை
செய்யப்படுவார். அந்த
குடிக்கும்படி செய்யப்படுவார்,
நபர் எந்த தீ காயமும்
அதனை த�ொடர்ந்து வரும் 14
அடையவில்லை என்றால்
நாட்களுக்குள் குடிக்கும்வரை
மட்டுமே அவர்
அவருக்கு எந்த கேடான பாதிப்பும்
குற்றமற்றவராக
ஏற்படவில்லை என்றால் அவர்
கருதப்படுவார்.
குற்றமற்றவர் என கருதப்படுவார்.

நஞ்சு அருந்தும் ச�ோதனை:
அரிசி தானிய ச�ோதனை:
குலுக்கல் ச�ோதனை: குற்றம்
இம்முறையில்
இம்முறையில் குற்றம்
சாட்டப்பட்டவர் ஒரு த�ொகுப்பில்
குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு நஞ்சு
சாட்டப்பட்டவர் உமி நீக்கப்படாத
இருந்து ஒன்றை எடுத்து
அருந்தும்படியாக
நெல் தானியத்தை மென்று சாப்பிடும்
தரும்படி கேட்டுக்
செய்யப்படுவார், அந்த நபருக்கு
படியாக செய்யப்படுவார்,
க�ொள்ளப்படுவார். அதில்
எந்த தீய விளைவும்
அவருடைய வாயில் இரத்தக்கறை
அவருக்கு “தர்ம கட்டு”
ஏற்படவில்லை என்றால் அவர்
காணப்பட்டால் அவர் குற்றம்
வந்திருந்தால் அவர்
குற்றமற்றவர் என கருதப்படுவார். குற்றமற்றவராக கருதப்படுவார். செய்தவர் என்று அறிவிக்கப்படுவார்.
ஊற்றுநீர் ச�ோதனை முறை: இங்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் நஞ்சு ப�ோன்ற நீரை குடிக்கும்படியாக
செய்யப்படுவார், அவர் உளறினால் அவர் குற்றம் செய்தவராவார் அல்லது குற்றத்தை அந்த நபர் ஒத்துக்
க�ொண்டவராவார்.
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நீதித்துறை
செயல்
முறையிலுள்ள
குறைபாடுகளை
வெளிப்படுத்துகிறது.
நீதித்துறையில்
உயர்
அதிகாரிகள்
அறநெறியுடன் நடந்து க�ொள்ள வேண்டும்
என்று இலக்கியங்கள் வலியுறுத்தினாலும்,
நீதி வழக்கு விசாரணைகளில் வரம்பு மீறி
நடந்து தண்டனையில் இருந்து விதிவிலக்கு
க�ொடுப்பத�ோ
அல்லது
அநீதியான
தண்டனைகளை வழங்கியிருப்பதைய�ோ நாம்
அடிக்கடி
கண்டிருக்கிற�ோம்.
பண்டைய
இந்தியாவில் சட்டத்தின் ஆட்சி அங்கு இருந்தது
இல்லை, ஆனால் அதிகாரம் க�ொண்டோரின்
ஆட்சியையே நாம் காண்கிற�ோம்.
இடைக்கால இந்தியாவில்,
முஸ்லீம்
ஆட்சியாளர்கள் ஒருவித தனித்தன்மை க�ொண்ட
சூழ்நிலையை
எதிர்கொண்டனர்.
அங்கே
அவர்கள் ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்த மக்கள்
பெரும்பான்மையான�ோர்முஸ்லீமல்லாதவர்கள்.
முஸ்லீம் மற்றும் முஸ்லீம் நலன்கள் சார்ந்த
வழக்குகளில்
இஸ்லாமிய
சட்டங்களை
பயன்படுத்தினர்.
அதேநேரம், முஸ்லீம்
அல்லாதவர்களின் சமூக-மத விவகாரங்களில்
தலையிடா
க�ொள்கைக்கு
முன்னுரிமை
அளித்தனர். அங்கெல்லாம் கிராமப்புற பாரம்பரிய
விசாரணை முறையை ஏற்றனர். முஸ்லீம்
ஆட்சியாளர்கள்
குடிமையியல்
மற்றும்
குற்றவியல்
வழக்குகளை
மிகவும்
சரியாக
வேறுபடுத்திக்
காட்டியிருந்தனர்.
ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபட்ட முறைகளைக்
கையாண்டனர். எனினும், இறைப்பழி ப�ோன்ற
வழக்குகளில் மிகவும் க�ொடிய தண்டனைகளை
குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அளித்தனர்.

4.2 இடை காலத்தில் இந்தியாவில்
நீதித்துறை அமைப்பு
இடைக்கால இந்தியாவில் பேரரசை
நிர்வகிக்கும் சுல்தான்/சுல்தானா ஆகிய�ோரே
நீதி நிர்வாகத்தை நிர்வகிக்கும் உச்சபட்ச
அதிகாரம் க�ொண்டவர்கள் ஆவர். அவர்கள்
கீழ்க்கண்ட தகுதி நிலைகளில் இருந்து நீதி
நிர்வாகத்தை நடத்தினர். அவற்றின் பெயர்கள்
பின்வருமாறு;

 திவான்-இ- குவாசா (நடுவர்),
 திவான்-இ-மசலிம்

(அதிகாரத்துவத்தின் தலைவர்) மற்றும்

 திவான்-இ-ரியாசத் (தலைமை தளபதி).
இடைக்கால
இந்தியாவில்
நிர்வாக
அமைப்புமுறைகளே
நீதித்துறை
அமைப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
நீதிமன்றங்களின்
அதிகார
வரம்பானது
தலைநகரம், மண்டலம், மாவட்டம், பர்கானா
(வட்டம்) மற்றும் கிராமம் என நிலப்பரப்பு
அடிப்படையில் தெளிவாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.
ப�ொதுவாக,
சுல்தானத்தின்
தலைநகரில்
கீழ்க்கண்ட ஆறு வகையான நீதிமன்றங்கள்
நிறுவப்பட்டு இருந்தன.

 மன்னர் நீதிமன்றம்
 மேல்முறையீட்டு உச்ச நீதிமன்றம்
(திவான் – அல் – மசாலிம்)

 குடிமையியல் வழக்குக்கு உச்ச நீதிமன்றம்
(திவான் – இ – ரிசாலட்)

 மாநிலத் தலைமை நீதிபதி நீதிமன்றம்
(சத்ரே ஜகான் நீதிமன்றம்)

 தலைமை நீதிபதி நீதிமன்றம்
 தேசத்துர�ோக

வழக்குகள்
(திவான் – இ – ரியாசட்)

நீதிமன்றம்

மன்னர்
நீதிமன்றம்
சுல்தானால்
தலைமையேற்று
நடத்தப்பட்டது.
இந்த
நீதிமன்றம் அசல் அதிகாரவரம்பு (Original
Jurisdiction)
மற்றும்
மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றம்
என
இரண்டும்
க�ொண்ட
அமைப்பாகச் செயல்பட்டது. நீதி நிர்வாகத்தைப்
ப�ொருத்தவரை
இதுவே
உச்சபட்ச
மேல்முறையீட்டுத்
தீர்ப்பாகும்.
முப்தி
(சட்டவல்லுனர்) எனப்படும் சட்டவல்லுனர்கள்
சுல்தானுக்கு உதவியளித்தனர்.
திவான்-அல்-மசாலிம்
மற்றும்
திவான்-இ-ரிசாலட் நீதிமன்றங்கள் முறையே
தேச
துர�ோக
வழக்குகள்
மற்றும்
மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும்
உச்ச நீதிமன்றங்களாகும்.
இந்த நீதிமன்றங்கள் அலுவலக ரீதியாக
சுல்தானால் தலைமை தாங்கி நடத்தப்பட
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வேண்டும்
எனினும்,
அவர்
அதிகமாக
குற்றவியல்
நீதி
விசாரணைகளின்போது
மட்டுமே கலந்து க�ொண்டார். சுல்தான்
இல்லாதப�ோது குவாசி-உல்-குசாட் எனும்
அரசின் நீதிமன்ற தலைமை அலுவலர்
தலைமை
தாங்கி
நடத்துவார்.
ஆனால்,
பின்னர் சத்ரே ஜகான் எனும் அலுவலர்
பதவி
உருவாக்கப்பட்டு
நீதித்துறையின்
உண்மையான
தலைமை
அலுவலராக
செயல்பட்டார்.
இந்த
சத்ரே
ஜகான்
நீதிமன்றமும் மற்றும் தலைமை நீதிபதி
நீதிமன்றமும் பின்னர் அலாவுதீன் கில்ஜி
ஆட்சியில்
இணைக்கப்படும்வரை
நீண்டகாலமாகத்
தனித்தே
இயங்கின.
தலைமை நீதிபதியின் நீதிமன்றம் குடிமையியல்
மற்றும் குற்ற வழக்குகளைக் கையாண்டது.
தலைமை நீதிபதியின் கீழ் திறமையான,
நேர்மையான, மதிக்கப்பட்ட உதவி நீதிபதிகள்
நியமிக்கப்பட்டனர்.
முப்தி,
பண்டிட்,
ம�ொக்டாசிப் (அரசு வழக்கறிஞர் தரப்பு)
தாத்பாக் (நிர்வாக அலுவலர்)
ப�ோன்ற
அலுவலர்கள்
தலைமை
நீதிபதியின்
நீதிமன்றத்துடன்
இணைக்கப்பட்டிருந்த
அலுவலர்கள் ஆவர். திவான்-இ-ரியாசத்
பெரும் தேச துர�ோக வழக்குகளை விசாரிக்கும்
நீதிமன்றம் ஆகும்.

இங்கிலாந்து
சட்டத்தின்படி
ஆளுநரும்
அவருடைய ஆட்சிகுழுவும் குடிமையியல்,
குற்ற
வழக்குகளைத்
தீர்மானிப்பதற்கு
அதிகாரமளிக்கப்பட்டன. எனினும் உள்நாட்டு
வழக்குகளில் உள்ளூர் பாரம்பரிய முறைகளே
பின்பற்றப்பட்டன.
இங்கிலாந்து
அரசால்
விசாரிக்கப்பட்ட முதல் வழக்கு அசென்டினா
வழக்கு ஆகும்.

4.3 நவீன இந்தியாவில் நீதித்துறை
அமைப்பு

நீதிமன்றமாக (வழக்கு மன்றம்) இயங்கியது.

கிழக்கிந்திய கம்பெனி 1600 ஆண்டு
முதலாம்
ராணி
எலிசபெத்தின்
சாசன
சட்டத்தின் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது.
கிழக்கிந்திய
கம்பெனி
வர்த்தகம்
மேற்கொள்ளத்
தேவையான
ஒழுங்கு
முறைகள் மற்றும் அங்கீகாரத்தை அரசு
அளித்தது.
மதராஸ்
நிர்வாகத்தைப்
ப�ொருத்தவரை 1661-ஆம் ஆண்டு
சாசன
சட்டம் ஒரு ஆளுநர் அவருடன் தலா ஒரு
குடியேற்றப்பகுதிக்கு ஒரு உறுப்பினர் என்ற
அடிப்படையில் ஒரு குழுநியமிக்க வழி
வகுத்தது.
இக்குழுவே
வழக்குகளை
விசாரித்தது. கிழக்கிந்திய கம்பெனி குறிப்பாக
மதராஸ் பகுதியில் ஒரு ஆளுகை சக்தியாக
உருவானது. இங்கு ஏற்கெனவே இயங்கிய
உள்ளூர் நீதி நிர்வாக முறையைப் பின்பற்றும்
வகையில்
உள்நாட்டு
விவகாரங்களில்
தலையிடாக் க�ொள்கையைக் கடைப்பிடித்தது.

1665-ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கு நடந்தது.
அப்போது,
பாக்ஸ்
க்ராப்ட்
ஆளுநராக
இருந்தார். 1678-ஆம் ஆண்டு ஸ்டிரெய்ன்ஷாம்
மாஸ்டர் என்பவர் ஆளுநராக நியமனம்
செய்யப்பட்டது, மதராஸ் நீதிமுறை அமைப்பு
மறுசீரமைப்பு
செய்யப்படுவதற்குக்
காரணமானது.
ஆளுநரும்
அவருடைய
குழுவும் சேர்ந்து நீதி வழங்கும் அதிகாரம்
க�ொண்ட உயர் நீதிமன்ற ஆட்சி குழுவாக
மாறியது. ஆங்கிலம் நீதிமன்ற ம�ொழியாக
அறிவிக்கப்பட்டது.
வணிகர்கள்
கடலில்
மேற்கொள்ளும் குற்றங்களை விசாரிக்க ஒரு
கடற்படை நீதிமன்றம் நிறுவ 1683-ஆம் ஆண்டு
சாசன சட்டம் வழிவகுத்தது. 1687-ஆம் ஆண்டு
சாசன
சட்டம்
மதராஸ்
மாநகராட்சி
அமைப்பதற்கு
கிழக்கிந்திய
கம்பெனிக்கு
அதிகாரமளித்தது. அத�ோடு மேயர் நீதிமன்றம்
இணைக்கப்பட்டது. இதுவே மதராஸ் நகரத்தின்

பம்பாயின்
நீதி
நிர்வாகத்தைப்
ப�ொருத்தவரை, பாம்பே மீது கிழக்கிந்திய
கம்பெனி நீதிதுறை அதிகாரம் செலுத்த 1668
ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம் அதிகாரம்
அளித்தது.
1672-ஆம் ஆண்டு பிரகடனம்,
ஆங்கிலேயச்
சட்டத்தை
பம்பாயில்
அறிமுகப்படுத்தியது.
மேலும்,
பம்பாய்
நீதிவழங்கும் அதிகாரம் க�ொண்ட நீதித்துறை
புதிய மத்திய நீதிமன்றத்தை நிறுவியது.
ஆங்கில சட்டத்தின் பயன்பாடு என்பது
ஜர�ோப்பியர்கள் மற்றும் ஜர�ோப்பியர்கள்
நலன்கள்
சார்ந்த
விவகாரங்களுக்கு
ப�ொருந்தக்
கூடியதாகும்.
இந்த
நீதிமன்றமானது குடிமையியல், குற்றவியல்
மற்றும்
நிரூபிப்பு
வழக்குகளில்
அதிகாரவரம்பைச் செயற்படுத்தியது. மேலும்
குற்றச் சட்டங்களை நிர்வகிக்க அமைதிக்கான
நீதிபதிகள்
நியமனம்
செய்யப்பட்டனர்.
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அதைன்பிைகு
சொடசியஙகக்ள
விசொரகை
்சயயவும், ்தைொ்டககநிக்ல விசொரகைகள
்சயயவும், ைழககுகள நீதிமன்ைத்கதை சநொககி
்கொணடு ்சல்லப்பட்டை. எனினும் சித்தி
யொககூப்
எனும்
முக்லொய
க்டறபக்ட
தை்ளபதியின் பக்ட்யடுப்பு 1690-ஆம் ஆணடு
பம்பொயில
நீதிமன்ைம்
கக்லககப்ப்டக
கொரைமொகியது. 12 ஆணடுகளுககுப் பிைகு,
1718 ஆம் ஆணடு மீணடும் நீதிைழஙகும்
அதிகொரம்
்கொண்ட
நீதிமன்ைம்
புதுப்பிககப்பட்டது.
இந்தை
நீதிமன்ைம்
குடிகமயியல மறறும் குறைவியல ைழககு
விைகொரஙகள மீதைொை விசொரகை ந்டத்தை
அதிகொரம்
்கொண்டதைொகும்.
இந்தை
நீதிமன்ைமொைது ைொரத்திறகு ஒரு முகை
கூடிைொலும்,
துரிதைமொை
விசொரகைககும்
பொகுபொ்டறை தீர்ப்புகளுககும் புகழ ்பறைதைொகக
கருதைப்படுகிைது.
கலகத்தைொ மொகொைத்கதைப் ்பொருத்தைைகர,
ஆளுநருககும்,
அைருக்டய
ஆடசிக
குழுவுககும்
நீதித்துகை
அதிகொரஙகள
ைழஙகப்படடிருந்தைை. குடிகமயியல மறறும்
குறைவியல விைகொரஙகக்ளப் ்பொருத்தைைகர,
கிழககிந்திய கம்்பனியொைது ஏறகைசை
ைழககத்திலிருந்தை
முக்லொய
நீதித்துகை
நிர்ைொக
முகைகயசய
பின்பறறியது.
ஆஙகிச்லசய மொைட்ட ஆடசியரொல மூன்ைொம்
நடுைர் தீர்ப்பொயத்திறகுப் பரிந்துகரககப்படும்
குடிகமயியல மறறும் குறைவியல ைழககுகக்ள
பொஜ்தைொரி
நீதிமன்ைம்
தைக்லகமசயறறு
ந்டத்தியது. கலகத்தைொ நீதித்துகை நிர்ைொகத்தில
மொைட்ட ஆடசியர் மிக முககியப் பஙகு
ைகித்தைொர். சமலும், அைருக்டய அலுை்லகம்
குடிகமயியல, குறைவியல மறறும் ைருைொய
ைழககுகக்ள விசொரிககும் அலுை்லகமொகவும்
இருந்தைது.

வாரன
சஹஸ்டிங்ஸ்

்கார்ன வாலிஸ்

இசதைசபொல சொசை சட்டம் 1687 மதைரொஸ்
மொகொைத்தில பயன்படுத்தைப்பட்டது. அசதை
சநரத்தில 1726-ஆம் ஆணடு சொசை சட்டம்
மூன்று மொகொைஙகளிலும் ஒவ்ைொரு சமயர்
நீதிமன்ைஙகக்ள
அகமத்தைது.
1753-ஆம்
ஆணடு சொசை சட்டம், 1726-ஆம் ஆணடு
சொசைத்தில நீதி ்தைொ்டர்பொை பகுதிகக்ள
சமலும் சீர்த்திருத்தைம் ்சயதைது. சமலும்
இந்தை
சொசைம்
சட்டம்
ஐந்து
நீதிமன்ைஙகக்ள
நிறுவியது.
அகைகள,
முகைசய சகொரிககககள நீதிமன்ைம், சமயர்
நீதிமன்ைம், குடியரசுத்தைக்லைர் நீதிமன்ைம்,
ஆடசிககுழு ்கொண்ட நீதிமன்ைம் மறறும்
அரசர்
தைக்லகமயி்லொை
நீதிமன்ைம்
ஆகியைைொகும்.
இந்திய நீதித்துகையின்
மற்ைொரு
ைர்லொறறுச
சிைப்புமிகக
பரிைொம ை்ளர்சசி 1772-ஆம் ஆணடு ைொரன்
சஹஸ்டிஙகின் திட்டமொகும். இது நீதித்துகை
நிர்ைொகத்கதை
ஒழுஙகுப்படுத்துைதைொக
இருந்தைது. 1780-ஆம் ஆணடுகளில அைர்
மொகொை நீதிமன்ைஙகக்ளச சீரகமத்தைொர்.
கொ்லனி ஆடசிக கொ்லத்தில நீதித்துகையில
ஏறபட்ட மிக முதைன்கமயொை சமம்பொடு
என்பது உளளூர் சட்டஙகக்ள ்தைொகுத்தைது
ஆகும். முதை்லொைது கைர்ைர் ்ஜைரல பதைவி
ைகித்தை
ைொரன்
சஹஸ்டிஙஸ்
இந்து
சட்டஙகக்ளத் ்தைொகுப்பதைறகு கொரைமொைைர்
ஆைொர். அடுத்து கொர்ன் ைொலிஸ் ்தைொகுத்தை
சட்டத் ்தைொகுப்பு மற்ைொரு முதைன்கமயொை
பஙகளிப்பொகும். அகதைப்சபொ்லசை இஸ்்லொமிய
சட்டஙகளும் ்தைொகுககப்படடு நீதிமன்ைஙகளில
ஏறறுக ்கொள்ளப்பட்டை.
கலகத்தைொவில ஒழுஙகுமுகைச சட்டம்
1773-ஆம் ஆணடு, ஒரு உசச நீதிமன்ை நீதி
நிர்ைொகம் அகமகக மன்ைருககு அதிகொரம்
அளித்தைது; சொசை சட்டம் 1774 உசச
நீதிமன்ைத்தின்
அதிகொர
ைரம்புகக்ள
விரிைொககம் ்சயதைது. எனினும் மதைரொஸ்,
பம்பொய உசச நீதிமன்ைஙகள உ்டைடியொக
நிறுைப்ப்டவிலக்ல. 1801 மறறும் 1824-ஆம்
ஆணடுகளில முகைசய மதைரொஸ், பம்பொய
உசச நீதிமன்ைஙகள நிறுைப்பட்டை. 1793ஆம் ஆணடில கொரன்ைொலிஸ் பிரபு ‘சட்ட
விதிகள ்தைொகுப்பு’ ஒன்றிகைத் தையொரித்தைொர்.
இதுசை, ‘கொரன்ைொலிஸ் சட்டத் ்தைொகுப்பு’
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எனப் புகழ்பெற்றது. அது குடிமை மற்றும்
குற்றவியல்
என
இரு
விசாரணை
முறைகளையும் கையாளுவதாக இருந்தது.
அவர்
குடிமையியல்
நீதிமன்றங்களை
அங்கீகரித்தார்.
நீதிமன்றக் கட்டணங்களை
ஒழித்தார்.
மேலும்,
குற்றவியல்
நீதிமன்றங்களில்
சீர்திருத்தம்
செய்தார்.
வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலாக 1807ஆம் ஆண்டு
பதவியேற்ற மின்டோ பிரபு
பல்வேறு
நீதிமன்றங்களின்
அதிகாரங்களையும், அதிகார வரம்பினையும்
அதிகரித்தார். 1813-ஆம் ஆண்டு ஹாஸ்டிங்ஸ்
பிரபு கவர்னர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டார்.
அவர்
நாட்டின்
குடிமையியல்
மற்றும்
குற்றவியல் நீதித்துறை நிர்வாகத்தில் மேலும்
பல சீர்த்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தினார்.
நீதி நிர்வாகத்தில் நிலவும் சிவப்பு-நாடா
முறையைத் தடுக்க முயற்சி எடுக்கப்பட்டது.
இவரைத் த�ொடர்ந்து பெண்டிங் பதவியேற்றார்.
இவர் இந்தியாவின் நீதித்துறை நிர்வாகத்தை
மறுசீரமைப்பு மற்றும் த�ொகுக்கும் பணியை
செய்தார். அவர் மாகாண மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றங்களை மூடினார்.
அப்பணிகளை
மாவட்ட
நடுவர்
நீதிமன்றங்களுக்கு
மாற்றினார்.
1834-1861
காலகட்டத்தில்
இங்கிலாந்து
மன்னர்
நீதிமன்றமும்,
இந்தியாவில்
கம்பெனி
நீதிமன்றமும்
தனித்தனி அதிகார வரம்புகளைக்கொண்ட
இரட்டை நீதி அமைப்பை உருவாக்கி இருந்தது.
இந்திய உயர் நீதிமன்ற சட்டம் 1861,
கல்கத்தா,
மதராஸ்,
பாம்பாய்
ஆகிய
நகரங்களில் நீதி வழங்கும் அதிகாரம் க�ொண்ட
உயர் நீதிமன்றங்களை அமைக்க மன்னருக்கு
அதிகாரம் அளித்தது; இது உச்ச நீதிமன்றமுறை
ஒழிப்புக்கு
இட்டுச்
சென்றது.
இதுவே
இந்தியாவில்
உயர்
நீதிமன்றங்கள்
த�ோன்றுவதற்கான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க
நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. பின்னர், இந்திய
அரசாங்கச் சட்டம் 1935,
இந்திய உயர்
நீதிமன்றங்களின் தன்மை, அதிகார வரம்பில்
குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல்களைச் செய்தது.
இந்தியா விடுதலை அடைந்து அரசமைப்பு
ஏற்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் பஞ்சாப், அசாம்,
ஒடிசா, ராஜஸ்தான், திருவாங்கூர், மைசூர்
மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் என ஏழு உயர்
நீதிமன்றங்கள் நிறுவப்பட்டிருந்தன. பிற உயர்

நீதிமன்றங்கள் பின்னர் உருவாயின. இந்திய
அரசமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த பின்னர்,
ஏற்கெனவே இயங்கிய உயர் நீதிமன்றங்கள்
அங்கீகரிக்கப்பட்டன.
மேலும்,
அனைத்து
மாநிலங்களும், ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்டப்
பகுதிகளும் உயர் நீதிமன்றம் பெறும் வகையில்
ஒவ்வொரு மாநிலம் அல்லது இரண்டு, மூன்று
பகுதிகள் இணைத்து உயர் நீதிமன்றங்களை
நிறுவ
நாடாளுமன்றத்திற்கு
அதிகாரம்
அளிக்கப்பட்டது. 1976-ஆம் ஆண்டு 42-வது
அரசமைப்பு
திருத்தச்சட்டம்
உயர்
நீதிமன்றங்களின்
அதிகார
வரம்பில்
பெருமளவு மாற்றத்தினை க�ொண்டு வந்தது.
இவ்வாறாக,
த�ொடக்கக்
காலத்தில்,
கல்கத்தா, சென்னை, பம்பாய் என மூன்று உயர்
நீதிமன்றங்களே
அன்று
இருந்தன.
சுதந்திரத்திற்கு முன் இருந்த சட்டங்கள்
மற்றும்
ஒழுங்குமுறை
விதிகளில்
மட்டுமல்லாமல்,
உயர்
நீதிமன்றங்கள்
அமைப்பு
மற்றும்
அதிகாரவரம்பிலும்
பெயரளவில் மாற்றங்களைக் க�ொண்டுவந்தன.
இதன் மூலம் அவற்றின் சுதந்திரத் தன்மை,
பாகுபாடற்றத் தன்மை ப�ோன்றவை உறுதி
செய்யப்பட்டன. அரசமைப்பை நடைமுறைக்கு
க�ொண்டு வந்த பின்பே உயர் நீதிமன்றங்களின்
நிலையானது வலிமையடைந்தது மேலும்
குடிமையியல்
மற்றும்
குற்றவியல்
வழக்குகளின் அசல் மற்றும் மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்ற
என்ற
நிலையைக்
கடந்து,
அரசமைப்பின்
பாதுகாவலனாகவும்,
அரசமைப்பு
குறித்து
விளக்கமளிக்கும்
அதிகாரம் க�ொண்டதாகவும் வலுவடைந்தது.
இந்திய
உச்ச
நீதிமன்றத்தை
ப�ொருத்தவரை, இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்
1935ல் ஒர் மைல்கல் சட்டமாகும். இந்திய
அரசாங்கத்தின் அமைப்பை மாற்றுவதற்கு
மேற்கொள்ளப்பட்ட
முயற்சி
இச்சட்டம்,
ஒற்றையாட்சி முறையில் இருந்து கூட்டாட்சி
முறைக்கு
மாறிக்
க�ொண்டிருந்த
அத்தருணத்தில் ஒரு கூட்டாட்சிமுறை சார்ந்த
நீதிமன்றம் தேவை அதிகரித்தது. எனவே, இது
த�ொடர்பாக,
அச்சட்டத்தில்
ஒரு
விதி
சேர்க்கப்பட்டது. அதன்படி, 1937-ஆம் ஆண்டு
கூட்டாட்சிமுறை சார்ந்த நீதிமன்றம் த�ொடங்கி
வைக்கப்பட்டது.
இந்த
நீதிமன்றம்
ஒரு
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ந�யல்போடு
ஒரு றைல்்கல் தீர்ப்பு
சடடீஸ்கர் மொநி்லத்தில மொசைொயிஸ்டுகள
ஊடுருைலகக்ள தைடுகக ‘சகொயொ கமொணச்டொஸ்’
சலைொஜுடும் அல்லது விகரப் ்பயர்களில
அஙகுள்ள பழஙகுடி இக்ளஞர்கக்ள சிைப்பு
கொைலபக்ட
அலுை்லர்க்ளொக
நியமித்து
அரசகமப்பிறகு விசரொதைமொைது, ்சல்லொது என்று
உசசநீதிமன்ைம்
அளித்தைத்
தீர்ப்பு
மத்திய
அரசுககும் சடடீஸ்கர் மொநி்ல அரசுககும் ஒரு
்பரும் பின்ைக்டகை ஏறபடுத்தியது. உசச
நீதிமன்ைம் அளித்தை இந்தை தீர்ப்பில இப்பக்டகள
உ்டைடியொக கக்லககப்ப்ட சைணடும் என்று
ஆகையிட்டது.
சமூக மொனு்டவியல சபரொசிரியர் நந்தினி
சுந்தைர் மறறும் இதைர தைொககல ்சயதை ரிட மனுகை
விசொரித்தை உசச நீதிமன்ை நீதிபதிகள பி. சுதைர்சன்
ேபச்சுவார்த்
தி
ைத
அைம
்ரடடி, எஸ்.எஸ்.நிஜ்ஜொர் ஆகிசயொர் 5ஆம்
ைகுப்புகூ்ட நிகைவு ்சயயொதை இக்ளஞர்கள
கரஙகளில ஆயுதைஙகக்ள அளித்து அைர்களுககு
கொைலதுகை அதிகொரம் ைழஙகியது அரசகமப்பு
சகொடபொடுகளுககு எதிரொைதைொகும் என்று மொநி்ல
நன்றி: தி இந்து நாளிதழ், 10.3.2005
அரசுககு கடும் கண்டைம் ்தைரிவித்தைைர். இந்தை
தீர்ப்பில இந்தை ஆயுதைப்பக்டகய உ்டைடியொக கக்லககும்படி உத்தைரவிட்ட நீதிபதி சுதைர்சன் ்ரடடி
சடடீஸ்கர் மொநி்லத்தில மொசைொயிஸ்ட / நகசக்லட ந்டைடிககககக்ள கடடுப்படுத்துைது,
எதிர்்கொளைது, குகைப்பது அல்லது ஒழிப்பது எை எப்்பயரிலும் சநரடியொகசைொ
மகைமுகமொகசைொ இந்தை ைடிவிச்லொ அல்லது சைறு எந்தை ைடிவிச்லொ சிைப்பு கொைல
அலுை்லர்கக்ள பயன்படுத்துைதைறகு தைக்டவிதித்தைொர். சலைொஜுடும், சகொயொ கமொணச்டொககள
உளளிட்ட எந்தை்ைொருக குழுவும் இது சபொன்ை ந்டைடிககககளில ஈடுபடுைகதை தைடுகக அகைத்து
ந்டைடிககககக்ளயும் மொநி்ல அரசு சமற்கொள்ள சைணடும் என்றும் இது சபொன்று
அரசகமப்பிறகு எதிரொகவும் அடிப்பக்ட உரிகமகக்ள மீறும் ைககயிலும் தைனிநபர்கள கககளில
சட்டத்கதைக ்கொடுககும் ந்டைடிககககக்ள எந்தை ைடிவிலும் எந்தை ைககயிலும் அனுமதிககக
கூ்டொது என்று அமர்வு ்தைளிைொகக கூறியது. “அரசகமப்பொல ்பொறுப்பளிககப்படடுள்ள நொன்கு
முகைகளின் கீழும் ்சயலப்ட சைணடியது அரசின் ஒவ்ைொரு அஙகத்தின் ்பொறுப்பு என்பது
நமது பணக்டய மொணபொகும். இதுசை, சட்டத்தின் உசசபடச ஆடசியொகும்.” என்று அமர்வு
கூறியது.
நனறி: தி இந்து நொளிதைழ, 3.8.2011
குழு விவாதம்
உசச நீதிமன்ைம் அளித்தை இந்தை கமலகல தீர்ப்பு குறித்து 20 நிமி்டஙகள குழுவிைொதைம்
சமற்கொள்ள ஆசிரியர் ஏறபொடு ்சயய்லொம்.

( 76 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_4.indd 76

29-01-2020 10:44:14

www.tntextbooks.in

தைக்லகம
நீதிபதிகயயும்
மறறும்
ஆறு
நீதிபதிகக்ளயும் ்கொணடிருந்தைது. 1950-ஆம்
ஆணடு இந்நீதிமன்ைம் இந்தியொவின் உசச
நீதிமன்ைமொக ஆைது.
இக்டப்பட்ட 12 ஆணடுகள எனும்
குறுகிய கொ்லத்தில கூட்டொடசிமுகை சொர்ந்தை
நீதிமன்ைம் இந்திய சட்ட ைர்லொறறில அழியொதை
விக்ளவுகக்ள விடடுச ்சன்ைது.
சதைசிய
அதிகொர ைரம்பு ்கொண்ட முதைல நீதிமன்ைமும்
இதுசை ஆகும். இந்தை கூட்டொடசிமுகை சொர்ந்தை
நீதிமன்ைத்தில இருந்துதைொன் அதைன் நீதிபதிகள
சுதைந்திரம், சநர்கம, பொகுபொ்டறை விசொரகை
என்ை மரகபப் ்பற்ைடுத்தைைர். சமலும், 1726
மறறும் 1883-ஆம் ஆணடுகளுககிக்டசய
பிரபுககளின் நீதிமன்ை சம்லகை (Privy Council)
ஆறறிய பஙகு குறித்தும் இஙகு சிைப்பொக
குறிப்பிட்ட சைணடியது சதைகையொகிைது. இது
இந்திய நீதித்துகை முகைககு இன்றியகமயொதை
அ்ளவிறகு
பஙகளித்தைது,
இன்ை்ளவும்
நீதிமன்ைஙகளில
ஒளிவி்ளககொக
உள்ள
அடிப்பக்டயொை
இந்திய
சட்டக
சகொடபொடுகக்ள ைகுத்துக ்கொடுத்தைது இதுசை
ஆகும்.
ந�யல்போடு
பிரபுககள நீதிமன்ை சம்லகை (Privy Council)
குறித்து நிகைய ைொசிககவும், இந்திய
நீதித்துகை நிர்ைொகத்தின் சதைொறைத்திறககு
அதைன்
இன்றியகமயொகமப்
பறறி
ைகுப்பகையில விைொதிககவும்.

இந்திய சுதைந்திரச சட்டம், 1947-ஆம்
ஆணடு
மூ்லம்
அரசியல
அதிகொரம்
மொறைப்பட்டது.
இந்தியொவில
தைனித்தை,
சுதைந்திரமொை நீதித்துகை அகமப்பு நிறுவுைதைன்
சதைகைகய
ஏறபடுத்தியது.
இந்தை
சநொககத்து்டன்
கூட்டொடசிமுகை
சொர்ந்தை
நீதிமன்ைத்தின்
அதிகொர
ைரம்பு
இது
விரிைொககப்பட்டது. இகதை்யொடடி, பிரபுககள
நீதிமன்ை சம்லகை ஒழிப்பு, கூட்டொடசிமுகை
சொர்ந்தை நீதிமன்ை அதிகொர விரிைொககம் சட்டம்
1949 இயறைப்பட்டது.
இதைன்படி, இந்தியக
கூட்டொடசிமுகை சொர்ந்தை நீதிமன்ைம் நொடடின்
உயர்ந்தைபடச நீதி அதிகொர ைரம்பு ்கொண்டதைொக
ைலுைக்டந்தைது. ஜைைரி 26, 1950-ஆம் ஆணடு
அரசகமப்பு அம்லொககத்து்டன், அரசகமப்பு
உறுப்பு 124 இந்திய உசச நீதி மன்ைத்கதை நிறுை
ைழி ்சயதைது. இவைொறு, ்மதுைொகவும்,
சீரொகவும் படிப்படியொகவும் இந்திய நீதி
அகமப்பு பரிைொமம் அக்டந்தைது.
இது
கொ்லத்சதைொடு ்பொருந்தி சிைப்பொக ை்ளர்ந்து
தைன்கை நிரூபித்துக ்கொணடுள்ளது.

4.4 இந்திய உச்� நீதிைனைம்
இந்திய அரசகமப்பு மூன்று அடுககு
நீதித்துகை அகமப்பிகை ைழஙகுகிைது. அகை
ைருமொறு;
1) இந்திய உசச நீதிமன்ைம்
2) அரசகமப்புப்படி
உருைொககப்பட்ட
மொநி்லஙகளில உள்ள உயர் நீதிமன்ைஙகள.
3) ஒவ்ைொரு
மொநி்லத்திலும்
நீதி
மொைட்டஙகளில ைொரியொக மொைட்ட மறறும்
அமர்வு நீதிமன்ைஙகள.

�ர் ஹரி சிங் ச்கார்
இ று தி க க ட ்ட
ச ம ல மு க ை யீ ட டு க க ொ க
பிரிந்து
்சல்லொமல
இ ந் தி ய ொ வி ச ்ல ச ய
சமலமுகையீடு
்சயயும்
ஒரு
அகைந்திந்திய
தைக்லகம நீதிமன்ைத்தின்
சதைகைகய 1921ல உைர்ந்தைைர்.
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ந�யல்போடு
ந�ய்தித்தாள் பினநதாைர்
்சயதித்தைொக்ள ஒரு மொதைம் ்தைொ்டர்ந்து
ைொசித்து
மொைட்ட
மறறும்
அமர்வு
நீதிமன்ைம், உயர் நீதிமன்ைம் மறறும் உசச
நீதிமன்ைம் ஆகியைைறறின் குடிகமயியல
ைழககுகள ்தைொ்டர்பொை ்சயதிகக்ளச
சசகரிககவும்.
அைறறின்
தைக்லப்புச
்சயதிகக்ள
அட்டைகை
வி்ளககப்
ப்டமொகத் தையொரித்து எழுதைவும். பளளி
அல்லது ைகுப்பகை அறிவிப்பு ப்லககயில
கொடசிப்படுத்தைவும் அல்லது ைகுப்பகையில
உஙகள ்தைொகுப்புகக்ள முன்கைககவும்.

இந்திய
அரசகமப்பு
நீதித்துகைககு
சுதைந்திரம்
ைழஙகியுள்ளது.
அதைொைது,
ஆடசித்துகை
சட்டமன்ைஙகளின்
தைக்லயீடுகளில
இருந்து
நீதித்துகைககு
சுதைந்திரம் அளிககப்படடுள்ளது. இந்தியொ
சபொன்ை கூட்டொடசி மகக்ளொடசியில, உசச
நீதிமன்ைசம அரசகமப்பின் கொை்லன் ஆகும்.
மத்திய, மொநி்ல அரசுகளுககு இக்டயில எழும்
சிககலுககு, தீர்வு கொணபது, மொநி்லஙகளுககு
இக்டசய எழும் சிககலகளுககு தீர்வு கொணபது,
குறைவியல,
குடிகமயியல
ைழககுகளில
உயர்ந்தைபடச
சமலமுகையீடு
நீதிமன்ைம்
ஆகிய
மிகப்
்பரிய
்பொறுப்புகக்ள
நிகைசைறறுகிைது. அடிப்பக்ட உரிகமகக்ளப்
பொதுகொத்தைல
அடிப்பக்ட
உரிகமகள
அம்லொககம்
மறறும் அகைத்து இந்தியக
குடிமககளின் சுதைந்திரம் ஆகிய ்பரும்
்பொறுப்புகக்ள உசச நீதிமன்ைம் சுமககிைது.
எனினும் அ்மரிகக, ஐககிய நொடுகளின்
கூட்டொடசி
அகமப்பு
சபொன்று
(ஒன்று
கூட்டொடசிககொக
மற்ைொன்று
மொநி்லஙகளுககொக) எை இரணடு ்தைொகுப்பு
நீதித்துகை அகமப்பிகை இந்திய அரசகமப்பு
ைழஙகவிலக்ல. இந்தியொ ஒரு ஒருஙகிகைந்தை
நீதித்துகை
முகையிகை
மடடுசம
்கொணடிருககிைது. இதைன்படி, உசச நீதிமன்ைம்
தைக்லகம நீதிமன்ைமொக (Apex) இந்தியொவில
உள்ள அகைத்து நீதிமன்ைஙகள மீதும்
அதிகொரம் ்சலுத்துகிைது.

�டை மூலவளங்்கள்: இந்தியொவில சட்ட
ஆடசியின்
மூ்ல
ஊறைொக
அரசகமப்பு
அகமந்திருககிைது.
அரசகமப்பின்
அடிப்பக்டகளுககு
ஏறப
நொ்டொளுமன்ைம்
மறறும்
மொநி்லஙகள,
ஒன்றிய
ஆளுககககுடபட்ட
பகுதிகளின்
சட்டமன்ைஙகள சட்டஙகள இயறறிக ்கொள்ள
அனுமதிககப்படுகிைது. தைவிர, உறுப்புகள,
ஒழுஙகுமுகைகள,
நிர்ைொக
அகமப்புச
சட்டஙகள எை துகைச சட்டஙகள இயறைவும்
அனுமதிககப்படுகிைது. அசதை சமயம், இகை
மூன்ைொைது சட்ட மூ்லஙகள எைக கருதைப்படும்.
ஒருங்கிறணந்த நீதித்துறை
இந்தியக கூட்டொடசி, இரடக்ட ஆடசி
அகமப்புமுகை
்கொணடிருந்தைொலும்
இரடக்ட
நீதித்துகை
அகமப்கபக
்கொணடிருககவிலக்ல.
உயர் நீதிமன்ைஙகளும் உசச நீதிமன்ைமும்,
அரசகமப்பின் கீழ ஒரு ஒருஙகிகைந்தை
நீதித்துகையொகச ்சயலபடடு அகைத்து
குடிகமயியல
அல்லது
குறைவியல
ைழககுகளுககு தீர்வு கொணகிைது. தீர்வு
ைழஙகும் முகையில சைறுபொடுகக்ளக
கக்ளைதைறகொக
இவைொறு
அகமககப்படடுள்ளது.
ைாகைர் பி.ஆர். அம்சபேத்்கர்
உச்� நீதிைனைத்தின அதி்கார வரம்பும்
அதி்காரங்்களும்: உசச நீதிமன்ைசம அசல,
சமலமுகையீடடு
மறறும்
ஆச்லொசகை
ைழஙகுதைல எை மூன்று அதிகொர ைரம்புகக்ளக
்கொணடுள்ளது. அசல நீதி அதிகொரைரம்பு
என்பது உசச நீதிமன்ைஙகளில அகைத்து
ைழககுகளுககும்
மூ்லொதைொரமொகிவிடுகிைது
என்பதைொகும்.
இகை
மத்திய
அரசொஙகஙகளுககும் அல்லது இதைர மொநி்ல
அரசுகளுககும் இக்டசய எழும் கருத்து
சைறுபொடுகள
அல்லது மொநி்லஙகளுககு
இக்டசய
எழுகின்ை
சிககலகக்ளயும்
உள்ள்டககியது ஆகும். அடிப்பக்ட உரிகமகள
்தைொ்டர்புக்டய
ைழககுகளில
உசச
நீதிமன்ைமொைது
அசல
நீதித்துகை,
சமலமுகையீடடு அதிகொர ைரம்பு எை இரணடு
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அதிகொரஙகக்ளயும்
்கொணடிருககிைது.
சமலும்
நீதிப்சபரொகைகள
முகைசய,
ஆட்கொைர்வு, ்நறியுறுத்தும் நீதிப்சபரொகை,
தைகுதிமுகை விைவுதைல,
தைக்ட, கீழகம
நீதிமன்ைஙகளுககு ஆகையிடுதைல, வி்ளககம்
சகொரி ஆகையிடுதைல சபொன்ை ஆகைகக்ள
உசச நீதிமன்ைம் பிைப்பிககிைது.
உசச நீதிமன்ைம்தைொன் இந்தியொவில
உள்ள
உசசபடச
சமல
முகையீடடு
நீதிமன்ைமொகும். உயர் நீதிமன்ைஙகளுககு
எதிரொை சமலமுகையீடுகக்ள இஙகு தைொன்
்சயய முடியும் (குடிகமயியல மறறும்
குறைவியல
ைழககுகள
இரணடிறகும்).
குறிப்பிட்ட விைகொரஙகளில ைழிகொடடுதைல
ைழஙகும் அதிகொரம் உசச நீதிமன்ைத்துககு
உள்ளது.
விவாதம்

தறலப்பு: தாைதைாகும் நீதி, ைறுக்கப்பேடும்
நீதிசய

 கீழகம நீதிமன்ைஙகளில 2.91 சகொடி

ைழககுகள நிலுகையில உள்ளது; நீதி
பரிபொ்லைம் தைொமதைம்.

 10

ஆணடுகளுககும்
அதிகமொக
ைழககுகள
அதிகம்
சதைககம்
அக்டந்துள்ள மொநி்லஙகளில மொைட்ட
மறறும்
துகை
நீதிமன்ைஙகளில
மடடும்
8
சகொடி
ைழககுகக்ள
நிலுகையொகக
்கொணடு
உத்திரப்பிரசதைச மொநி்லம் முதைலி்டம்
ைகிககிைது.

 சதைசிய

நீதித்துகை
தைகைல
அகமப்பின்படி,
நொடு
முழுைதும்
மொைட்ட
மறறும்
துகை
நிக்ல
நீதிமன்ைஙகளில 2.91 சகொடி ைழககுகள
சதைககமக்டந்துள்ளை. இைறறில 21.9
்லடசம் ைழககுகள 10 ஆணடுகளுககும்
அதிகமொக நிலுகையில உள்ளை.

 சதைசிய

நீதித்துகை
தைகைல
அகமப்பின்படி,
நொடு
முழுைதும்
மொைட்ட
மறறும்
துகை
நிக்ல
நீதிமன்ைஙகளில 2.91 சகொடி ைழககுகள
சதைககமக்டந்துள்ளை. இைறறில 21.9
்லடசம் ைழககுகள 10 ஆணடுகளுககும்
அதிகமொக நிலுகையில உள்ளை.

 ைழககுகள அதிகமொக சதைககமக்டந்தை

மொநி்லஙகளில
உத்திரப்பிரசதைச
மொநி்லத்திறகு அடுத்தைப்படியொக பீகொர்
மொநி்லத்தில
மூன்று
்லடசம்
ைழககுகளும் மஹொரொடடிர மொநி்லத்தில
இரணடு
்லடசம்
ைழககுகளும்
நிலுகையில
உள்ளை.
சிககிம்
மொநி்லத்தில
இரணடு
ைழககுகள
மடடுசம
நிலுகையில
உள்ளது.
அந்தைமொன் நிகசகொபொர் மொநி்லத்தில
ஒரு ைழககும் நிலுகையில இலக்ல.

தைொமதைமொகும் நீதி மறுககப்படும் நீதி என்ை
தைக்லப்பில
மொைைர்கக்ள
இருப்பிரிவுக்ளொகப் பிரித்து உகரயொடுைதைறகு
ஆசிரியர் ஏறபொடு ்சயய்லொம். ஒருக
குழுவிைர் தைக்லப்பிறகு ஆதைரைொகவும் மறைக
குழுவிைர்
தைக்லப்பிறகு
எதிரொகவும்
ைொதிடும்படி கூை்லொம்.
குடியரசுத்தைக்லைர்
உசச
நீதிமன்ைத்தி்டம் எந்தை ஒரு சட்ட விைகொரம்
குறித்தும் ஆச்லொசகை சகடடு அணுக
முடியும். ஆைொல உசச நீதிமன்ைத்தின்
ஆச்லொசகைகக்ள குடியரசுத்தைக்லைர் ஏறக
சைணடிய கட்டொயம் இலக்ல.
உசச நீதிமன்ைம் இந்திய அரசகமப்பின்
பொதுகொை்லைொக இயஙகுகிைது அரசகமப்புககு
வி்ளககம் அளிப்பதில உசச நீதிமன்ைசம
இறுதி அதிகொரம் ்கொணடுள்ளது. நிர்ைொக
ந்டைடிகககசயொ, கீழகம நீதிமன்ைஙகளின்
தீர்ப்புகச்ளொ
அரசகமப்பின்
அடிப்பக்ட
சநொககஙகளுககு எதிரொக உள்ளது எை உசச
நீதிமன்ைம் கருதுமொைொல அதைகை ரத்து
்சயயும் அதிகொரம் ்கொணடுள்ளது.
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உச்� நீதிைனைம் அறைப்பு
உசச
நீதிமன்ைமொைது
இந்திய
அரசகமப்புப் பகுதி 5 அத்தியொயம் 4 மூ்லம்
நிறுைப்படடுள்ளது. அரசகமப்பு உறுப்புகள 124
முதைல 147 ைகர இந்திய உசச நீதி மன்ைத்தின்
ைடிைம் மறறும் அதிகொர ைரம்புகள குறித்து
கூறுகின்ைை. அரசகமப்பு ஆரம்பத்தில ஒரு
நீதிபதி, ஏழு கீழநிக்ல நீதிபதிகள ்கொண்ட உசச
நீதிமன்ைத்திகை
அனுமதித்தைது.
இந்தை
எணணிககககய
அதிகரிககவும்
நொ்டொளுமன்ைத்திறகு அரசகமப்பு அதிகொரம்
்கொடுத்திருந்தைது. 2008-ஆம் ஆணடில உசச
நீதிமன்ை நீதிபதிகளின் எணணிககக 30ஆக
அதிகரித்தைது (2019 ன் படி 34 நீதிபதிகள, தைக்லகம
நீதிபதி உளப்ட).
உசச நீதிமன்ை நீதிபதிகய நியமைம்
்சயைதைறகு,
தைக்லகம
நீதிபதி,
உசச
நீதிமன்ைத்தின் இதைர நொன்கு மூத்தைநீதிபதிகள
்கொண்ட
“குழு”-வு்டன்
(Collegium)
க்லந்தைொச்லொசிகக சைணடும். புதிய உசச
நீதிமன்ை நீதிபதிகள குறித்து குழு ஒருமித்தை
கருத்து அடிப்பக்டயில பரிந்துகரககிைது. உசச
நீதிமன்ைத்தின்
ஒவ்ைொரு
நீதிபதியும்
அகமசசரகை
மறறும்
உசச
நீதிமன்ை
நீதிபதிகளு்டன் க்லந்தைொச்லொசகை ்சயதை
பின்ைர் குடியரசுத்தைக்லைரொல நியமைம்
்சயயப்படுகிைொர்.
அவைொறு
நியமைம்
்சயயும் உசச நீதிமன்ை நீதிபதி 65 ையது
அக்டயும் ைகர பதைவியில இருகக்லொம். எந்தை
ஒரு நீதிபதியொைது பதைவி வி்லக நிகைத்தைொல,
தைன்ைொல
ககப்ப்ட
எழுதிய
பதைவி
வி்லகல
கடிதைத்தில
கக்யொப்பமிடடு
குடியரசுத்தைக்லைருககு சமர்ப்பிகக சைணடும்.
ஒரு நீதிபதிகய நொ்டொளுமன்ைத்தில கண்டை
தீர்மொைம் நிகைசைறறுைதைன் மூ்லம் பதைவி
நீககம் ்சயய முடியும்.
ஒருைர் உசச நீதிமன்ை நீதிபதியொக
நியமிககப்ப்ட அைர் இந்தியக குடியுரிகம
்பறறிருத்தைல, உயர் நீதிமன்ை நீதிபதியொக
ஐந்து ஆணடுகள, பணியொறறிய அனுபைம்
அல்லது குகைந்தைது 10 ஆணடுகள, ்தைொ்டர்ந்து
ஒன்று அல்லது இரணடுககு சமறபட்ட உயர்
நீதிமன்ைஙகளில
ைழககுகரஞரொகப்
பணியொறறிய
அனுபைம்
இைறறு்டன்
நொ்டொளுமன்ைம் விதித்துள்ள தைகுதிகக்ளயும்

்கொணடிருகக சைணடும் அல்லது அத்தைககய
ஒரு நபர் கட்டொயம் குடியரசுத்தைக்லைரின்
கருத்தில தைக்லசிைந்தை சட்ட நிபுைரொக இருகக
சைணடும்.
நியைைங்்கள்

அறைத்தும்

நபோதுவா்க

பேணிமூப்பு அடிப்பேறையில் ந�ய்யப்பேடுகிைது.
ப ட டி ய லி ை த் தை ை ர்
சமுதைொயத்தில இருந்து ஒருைர்
முதைல முகையொக 2000-இல
உசச நீதிமன்ை நீதிபதியொக
நியமைம்
்சயயப்பட்டொர்.
அைர்
நீதிபதி
சக.ஜி. பொ்லகிருஷ்ைன் ஆைொர். இைர்
2007-இல
படடியலிைத்கதைச
சொர்ந்தை
முதைல தைக்லகம நீதிபதியொக உயர்ந்தைொர்.
தைறசபொதுள்ள அரசகமப்பின் கீழ இந்திய
உசச நீதிமன்ைம் ஜைைரி 28, 1950-ஆம்
ஆணடு முதைல ்சயலப்டத் ்தைொ்டஙகியது.
்தைொ்டககத்தில நொ்டொளுமன்ைத்தின்
இ்ளைரசர்கள மொ்டத்தில ்சயலபட்டது.
1958-ஆம் ஆணடு தைறசபொது உள்ள
ை்ளொகத்துககு மொறைப்பட்டது.

நீதிபதி ஹரி்லொல ்ஜ.கனியொ,
உசச நீதிமன்ைத்தின் முதைல
தைக்லகம
நீதிபதி
ஆைொர்.
அைரு்டன்
நீதிபதிக்ளொக
பதிவிசயறைைர்கள முகைசய,
நீதிபதி கசயத் பொசல அலி,
பதைஞ்சலி சொஸ்திரி,
நீதிபதி ்மகர்சந்
மகொஜன், நீதிபதி பிஜன் குமொர், நீதிபதி
முகர்ஜி மறறும் நீதிபதி எஸ். ஆர். தைொஸ்
ஆகிசயொர்கள ஆைர்.

உயர் நீதிைனைங்்கள்
உயர் நீதிமன்ைஙகள மொநி்லஙகளின்
தைக்லகம நீதித்துகை நிர்ைொக அகமப்பு ஆகும்.
அரசகமப்புப்படி ஒவ்ைொரு மொநி்லமும் ஒரு
உயர் நீதிமன்ைத்கதை ்பறறிருகக சைணடும்
எை எதிர்பொர்ககப்படுகிைது. இருந்தைசபொதும்,
தைறசபொது நொன்கு மொநி்லஙகள ஒன்றுககு
அதிகமொை மொநி்லஙகளு்டன் இகைந்தை உயர்
நீதிமன்ைத்திகைக ்கொணடுள்ளை.
ஆறு
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ஒன்றிய ஆளுககககுடபட்ட பகுதிகள அருசக
அகமந்தை மொநி்லத்தின் உயர் நீதிமன்ைத்தின்
நீதி அதிகொர ைரம்பின் கீழ ைருகின்ைை.
ஒன்றிய ஆளுககககுடபட்ட பகுதிகளில டிலலி
மடடுசம தைைககொை உயர் நீதிமன்ைத்திகைக
்கொணடுள்ளது.
ஒவ்ைொரு
உயர்
நீதிமன்ைமும் ஒரு தைக்லகம நீதிபதிகயயும்
இதைர நீதிபதிகக்ளயும் ்கொணடிருககிைது.

்கல்்கத்தா உயர் நீதிைனைம்

பேம்போய் உயர் நீதிைனைம்

ைதராஸ் உயர் நீதிைனைம்
குறிப்பிட்ட
இக்ட்ைளிகளில
குடியரசுத்தைக்லைர் உயர் நீதிமன்ை நீதிபதிகக்ள
நியமைம் ்சயகின்ைொர். உயர் நீதிமன்ைத்தின்
தைக்லகம நீதிபதியிகை உசச நீதிமன்ைத்தின்
தைக்லகம நீதிபதி,
மொநி்லத்தின் ஆளுநர்
ஆகிசயொகர
க்லந்தைொச்லொசித்து
குடியரசுத்தைக்லைர் நியமைம் ்சயகிைொர், பிை
நீதிபதிகள நியமைத்தில உயர் நீதிமன்ை
தைக்லகம
நீதிபதிகளின்
பரிந்துகரகளும்
ஆச்லொசகை சகடகப்படும். உயர் நீதிமன்ைத்தின்

நீதிபதிகள 62 ையது நிரம்பும் ைகர பதைவியில
இருப்பொர். பதைவி நீககத்கதை ்பொருத்தைைகர உசச
நீதிமன்ை நீதிபதியின் பதைவி நீகக நக்டமுகை
சபொ்லசை இருககும். உயர் நீதிமன்ை நீதிபதி
நியமைத்திறகு ஒருைர், இந்தியக குடிமகைொக
இருகக சைணடும் 10 ஆணடுகள நீதித்
துகையில பணிபுரிந்திருகக சைணடும் அல்லது
10 ஆணடுகள உயர் நீதிமன்ை ைழககறிஞரொக
பணியொறறி இருகக சைணடும்.
உயர் நீதிமன்ைத்தின் ைழககுகள மொநி்ல
ஆளுககககுடபட்ட
பகுதிகளில
அசல
நீதித்துகை மறறும் சமலமுகையீடடு அதிகொர
ைரம்பு
ஆகியைைறகை
உள்ள்டககியது.
ஒவ்ைொரு உயர் நீதிமன்ைமும் தைைது கீழ
உள்ள
கீழகம
நீதிமன்ைஙகளின்
மீது
சம்லொதிகக அதிகொரம் ்கொணடிருககிைது.
உயர் நீதிமன்ைஙகள தைனித்தை, ஒருஙகிகைந்தை
நீதித்துகை அதிகொர அகமப்பொக இருந்தைொலும்
அகை இன்னும் முழுகமயொை சுதைந்திரமொை
நீதித்துகை நிறுைைஙகள எைக கூைமுடியொது.
உசச நீதிமன்ைம் அகைகளின் மீது
சநரடியொை நிர்ைொக கடடுப்பொடு எதுவும்
்கொணடிருககவிலக்ல,
அகை
எந்தை
விதைத்திலும்
சட்டமன்ைத்தைொச்லொ
அல்லது
மொநி்ல
ஆடசித்துகையொச்லொ
கடடுப்படுத்தைப்படுைதிலக்ல.
ஆைொல
அைறறின் நீதிபதிகள உசச நீதிமன்ை தைக்லகம
நீதிபதி உ்டைொை ஆச்லொசகைககு பிைகு
குடியரசுத்தைக்லைரொல
ஒரு
உயர்
நீதிமன்ைத்தில இருந்து மற்ைொரு உயர்
நீதிமன்ைத்திறகு மொறைம் ்சயயப்ப்ட முடியும்.
உயர் நீதிமன்ைஙகளும் கூ்ட அடிப்பக்ட
உரிகமகள ்தைொ்டர்புக்டய ைழககுகளில நீதிப்
சபரொகைகள
ைழஙகும்
அதிகொரஙகள
்கொண்டகைக்ளொகும்.
அடிப்பேறை உரிறை்கறள போது்காப்பேதற்்காை
�டை வழித்தீர்வு்கள்
உரிகமகள
மீைப்பட்ட
நபர்களுககு
விகரந்து நீதி ைழஙக சைணடும் என்பகதை
உறுதிப்படுத்தும் பொர்கையில உசச நீதிமன்ைம்
மறறும் உயர் நீதிமன்ைஙகள இரணடும் நீதிப்
சபரொகைகள இக்டககொ்ல உத்தைரவு ைழஙகும்
அதிகொரஙகள ்கொணடிருககின்ைை. அகைகள
ஐந்து ைககப்படும்.
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1) ஆட்கொணர்வு நீதிப்பேராணை
இதன் ப�ொருள் ஒரு நபரை உயிருடன்
க�ொண்டு வந்து நிறுத்தும்படி கூறுவதாகும்.
இந்த
நீதிப்பேராணை
ஒரு
நபர்
சட்டவிர�ோதமாக
அடைத்து
வைக்கப்பட்டிருக்கும்
ஒரு
வழக்கிற்கு
ப�ொருந்தக்
கூடியதாகும்.
இந்த
நீதிப்பேராணையானது ஒவ்வொரு தனிநபரின்,
தனிநபர் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
2) நெறியுறுத்தும் நீதிப்பேராணை
இந்த
பேராணையானது,
சட்டப்படி
இயங்கும் படியும், சட்டத்திற்குப் புறம்பான
நடவடிக்கைகளைத் தடுப்பதற்கும் இடப்படும்
ஆணையாகும். இதன் ப�ொருள் எந்த ஒரு
அதிகாரம்
க�ொண்டோரையும்
அவரின்
சட்டபூர்வமான
கடமையை
செய்ய
உத்தரவிடுவதை
குறிக்கும்.
இந்த
நெறிமுறையுறுத்தும்
நீதிப்பேராணயானது,
சட்டபூர்வ கடமையை வலியுறுத்துவதுடன்,
ப�ொது மக்கள் நலன்காக்கும் கடமையை
செய்ய மறுக்கும் அதிகாரி, அலுவலர்கள்,
அரசு என நீதிமன்ற அமைப்புகளுக்கு எதிராகக்
கூட ஆணையிடக் கூடியதாகும்.
3) தடை நீதிப்பேராணை
இந்த நீதிப் பேராணையானது உயர்மட்ட
நீதிமன்றம், கீழ்நிலை நீதிமன்றம் அல்லது
தீர்ப்பாயங்கள் தங்களின் அதிகார வரம்பை
மீறி
நடப்பதைத்
தடுக்கும்
விதமாக
வழங்கப்படுவதாகும். இந்த தடை ஆணை
நீதித்துறை சார்ந்த அமைப்புகள் அல்லது பகுதி
அளவு மட்டுமே நீதித்துறை அமைப்புகளுக்கு
எதிராக
மட்டும்
வழங்கப்படும்
தடை
ஆணைகள் ஆகும்.
4) தகுதி முறை வினவும் நீதிப் பேராணை
இதன் ப�ொருள், எந்த அதிகாரத்தின்
அடிப்படையில் அல்லது பணி சான்றிதழ்
ஆணை அடிப்படையில் என வினா எழுப்புவதை
குறிப்பிடுவதாகும். இதன் ப�ொருள் ஒரு நபர்,
ஒரு அரசு அலுவலக பதவியில்,
எந்தத்
தகுதியின் அடிப்படையில் அமர்ந்திருக்கிறார்
என வினா எழுப்பும் படியான விவகாரத்தில்
வழங்கப்படும் நீதிப்பேராணையாகும்.

5) விளக்கம் க�ோரும் ஆணை
ஒரு ப�ொது அலுவலில் சட்டபூர்வ
நிலையை ஒருவர் எதன் அடிப்படையில்
அல்லது
எந்த
அதிகார
அமைப்பின்
அடிப்படையில் அதில் அமர்த்தப்பட்டார் என்று
கேள்விக்கேட்பது ஆகும்.
மேற்கண்ட நீதிப் பேராணைகள�ோடு,
உயர் நீதிமன்றமானது சட்டஉறுப்பு 266-ன் கீழ்
ப�ொது மக்கள் நலன்கருதி வழிகாட்டுதல்கள்,
உத்தரவுகள் பிறப்பதாகும்.

4.5 நீதித்துறைச் சீராய்வு
வழக்கு
மற்றும்
செயல்பாட்டு முறை

ப�ொது நல
நீதித்துறை

நீதித்துறைச் சீராய்வு
நாடாளுமன்றம்
அல்லது
சட்டமன்றங்கள்
இயற்றும்
சட்டங்கள்
அரசமைப்பிற்கு முரணாக இருக்குமானால்
அச்சட்டம்
செல்லாது
என்று
அறிவிக்கப்படலாம்.
இந்திய
உச்ச
நீதிமன்ற மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு
இத்தகைய நீதித்துறைச் சீராய்வு அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டம்
இயற்றுவது
மற்றும் அதனைச் செயல்படுத்துவது என
இரண்டின் மீதும் அரசமைப்புப்படி மறு ஆய்வு
செய்து தீர்ப்பு வழங்கும் வகையில் இந்த
அதிகாரம்
விரிவான
வரம்புகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.
இதே அடிப்படையில் ஒரு அரசமைப்புத்
திருத்தச்சட்டம் மீதே சீராய்வு மனு தாக்கல்
செய்யும் அளவுக்கு நீதித்துறைச் சீராய்வு
அதிகார
வரம்பு
விரிவடைந்ததாகக்
காணப்படுகிறது. இந்த வழக்குகள் அரசமைப்பு
திருத்தச்சட்டம் ஒரு அரசமைப்பின் அடிப்படை
க�ோட்பாட்டுக்கு
பாதிப்பிற்குள்ளாகிறதா
என்று மறுஆய்வு செய்வதாகும். உதாரணமாக
மதச்சார்பற்றத்தன்மை,
மக்களாட்சி,
கூட்டாச்சிமுறை
ப�ோன்றவை
மீதான
திருத்தச்சட்டம், அரசமைப்பிற்கு எதிரானது
என்று
உச்ச
நீதிமன்றம்
கருதினால்
அத்திருத்தச்சட்டம்
அரசமைப்புக்கு
விர�ோதமானது எனவே செல்லாது என்று
அறிவிக்கப்படும்.
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ப�ொது நல வழக்கு
ப�ொது மக்கள் நலன் கருதி எந்த ஒரு
தனிநபரும் நீதிமன்றத்தை நாடி மனு அளிக்க
முடியும். இது ப�ொது நல மனு எனப்படுகிறது.
இதன்படி, அரசமைப்பு உறுப்பு 32-ன் கீழ் உச்ச
நீதிமன்றத்திலும், அரசமைப்பு உறுப்பு 226இன் கீழ் உயர் நீதிமன்றங்களிலும், குற்றவியல்
நடைமுறைச் சட்டம் 133-ன்படி நடுவர் நீதி
மன்றங்களிலும் ப�ொது நல
வழக்கிற்கான
மனுவைத் தாக்கல் செய்ய முடியும். மேலும்,
இதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி
கீழ்க்கண்ட வகைகளில் ப�ொது நல வழக்குகள்
த�ொடர முடியும்;
1. க�ொத்தடிமை
த�ொழிலாளர்கள்
த�ொடர்பான விவகாரங்கள்

முறை

2. கைவிடப்பட்ட (ஆதவற்ற) குழந்தைகள்
3. குறைந்தபட்ச கூலி வழங்காமை
4. சி
 றைச்சாலையில்
நிகழும்
மரணம்,
வன்கொடுமைகள் த�ொடர்பான புகார்கள்;
விரைவான
நீதி
அடிப்படை
உரிமை
என்பதால் துரித விசாரணை க�ோருதல்
5. வழக்குப் பதிவு செய்ய மறுக்கும் காவல் துறை
அதிகாரிக்கு எதிராக வழக்கு மனுதாக்கல்
செய்தல்,
வரதட்சனை
க�ோரி
பெண்
வன்கொடுமை, மணப்பெண் தீவைப்பு, பாலியல்
வன்கொடுமை, கடத்தல், க�ொலை, வதை
ப�ோன்ற குற்றங்களுக்கு எதிரான புகார்கள்.
6. ப
 ட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர்
மீதான வன்கொடுமை புகார்.
7. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு த�ொடர்புடைய
புகார்கள் என வகைப்படுத்துகின்றன.
அரசமைப்பு உறுப்பு 32-ன் கீழ் உச்ச
நீதிமன்றத்துக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ள
அதிகாரங்களின் கீழ் ப�ொது நல மனுக்களை
விசாரணைக்கு
ஏற்றுக்கொள்ளும்
அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் தமக்குள்
இணைத்துக் க�ொண்டுள்ளது. ப�ொது நல
வழக்கு என்பது ஒரு பகைத் தன்மையில்
வழக்கு த�ொடுக்கும் முறையல்ல.
மாறாக,
ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளாகும்
சமூகப் பிரிவினர்களுக்கு மனித உரிமைகளை

அர்த்தமுள்ளதாகவும்,
அவர்களுக்கு
அரசமைப்பு
வழங்கியுள்ள
சமூக
–
ப�ொருளாதார நீதியை உறுதிப்படுத்தவும் அரசு
மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு வாய்ப்பு
வழங்குவதுடன் அவ்வாறு செயல்படாத அரசு
மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவும்
விசாரிக்கிறது. மாநில அரசுகள், மத்திய அரசு,
மாநகராட்சி ஆகியவற்றிக்கு எதிராக ப�ொது
நல வழக்கு த�ொடர முடியும்.
ஆனால்,
தனிநபருக்கு எதிராக ப�ொது நல வழக்கு பதிவு
செய்ய முடியாது.
அண்மையில் இந்தியாவில் ஏராளமான
ப�ொது நல மனுக்கள் நீதிமன்றங்களில் பதிவு
செய்யப்படுவதைக்
காணமுடிகிறது.
உச்ச
நீதிமன்றம் 2005-ஆம் ஆண்டு ஒரு வழக்கை
ப�ொது நல வழக்காகத் தீர்மானித்தது. ப�ொது
நலனுக்கான சமூகம் எதிர் இந்திய அரசு (Common
Cause Society Vs Union of India), என அவ்வழக்கு பதிவு
செய்யப்பட்டது.
பெருகி
வரும்
சாலை
விபத்துகளை
கருத்திற்கொண்டு
சாலை
பாதுகாப்பு சட்டங்களை இயற்றும்படி அரசுக்கு
உத்தரவிட வலியுறுத்தி உச்ச நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல் செய்த அந்த மனுவே ப�ொது நல
வழக்காக எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டது. இதேப�ோல
அங்கம்மாள் பாண்டே எதிர் உத்தரபிரதேச
மாநில அரசு என்ற வழக்கில், உயர் நீதிமன்றத்தின்
லக்னோ அமர்வு, கன்சிராம் நினைவு அரங்கம்
அருகே நடைபெறும் கட்டுமானப் பணிகளைக்
குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தடை செய்தது.
இதேப�ோல
மக்களாட்சி
உரிமைக்களுக்கான மக்கள் ஒன்றியம் எதிர்
இந்திய அரசு (Peoples’ Union for Democratic Rights
vs. Union of India) என்ற வழக்கினையும் உச்ச
நீதிமன்றம் ப�ொது நல வழக்காக எடுத்துக்
க�ொண்டது. சமூக, ப�ொருளாதார ரீதியாகப்
பின்தங்கியுள்ள மக்கள் தமக்கான நிவாரணம்
க�ோரி நீதிமன்றங்களை அணுக இயலாத
நிலையில் இருப்பதால் இத்தகைய தனிநபர்
அல்லது குழுவினருக்கு அரசமைப்பு ரீதியான
தீர்வு க�ோரி ‘ப�ொது ஆர்வம் க�ொண்ட
குடிமக்கள்’
நீதிமன்றத்தை
நாடும்போது
அதனை ப�ொது நல வழக்காகக் கருதலாம்
என்று கூறிய உச்ச நீதிமன்றம் இதனை ப�ொது
நல வழக்காக அனுமதித்தது. ப�ொது நல
வழக்குகள் என்பவை “பங்களிப்பு நீதி” எனும்
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்சயலமுகையின் ஒரு பகுதியொகும்; குடிகம
ைழககுக்ளொக
இகை
நீதிமன்ைஙக்ளொல
தைொரொ்ளமொக ைரசைறகப்படுகிைது.
பரமொைந் கட்டொரொ எதிர் இந்திய அரசு
என்ை ைழககு (Parmanand Katara Vs. Union of
India)
்பொதுமககள
ந்லனுககொகப் பொடுபடும்
மனிதை
உரிகம
் ச ய ற ப ொ ட ்ட ொ ்ள ர்
்தைொடுத்தை ்பொது ந்ல
ைழககு ஆகும். இதில
மருத்துை
்தைொழிலில
உள்ள
ஒவ்ைொரு பேரைாைந் ்கைாரா
நபரும்,
கொயமக்டந்தை
எந்தை ஒரு குடிமகனுககும் ைழககமொை
நக்டமுகைகக்ளக கொரைஙகொடடி (Procedural
Formalities) கொத்திருகக கைககொமல மருத்துை
உதைவியிகை ்சயயசைணடும் எனும் மிகவும்
முககியத்துைம் ைொயந்தை தீர்ப்பிகை உசச
நீதிமன்ைம் ைழஙகியது.
நீதித்துறை ந�யல்போடடு முறை

சட்டம் இயறறுதைல என்பது நீதித்துகை
்சயலபொடடு முகை மூ்லம் (Judicial Activism)
புதிய
பரிைொமத்கதை
்பறறிருககின்ைது.
சமூகக கணசைொட்டத்தில சட்டஙகளுககு
வி்ளககமளிககும் ஆசரொககியமொை சபொககு
நீதித்துகையில கொைப்படுகிைது. அமலில
உள்ள
சட்டஙகளின்
அடிப்பக்டயில
அல்லொமல தைனிநபர் அல்லது அரசியல
சகதிகளுககு சொதைகமொக சமற்கொள்ளப்படும்
நீதிமன்ை
உத்தைரவுகக்ள
நீதித்துகை
்சயலபொடடு
முகை
்ைளிசசத்துககுக
்கொணடு ைருகிைது. நீதித்துகை ்சயலபொடடு
முகை
என்பது அரசகமப்பின் வி்ளககம்,
சட்டப்பூர்ை அடித்தை்ளஙகள மறறும் அதிகொரப்
பிரிவிகை ஆகியை ்தைொ்டர்புக்டயதைொகும்.
ந�யல்போடு
ஒரு
இந்தியக
குடிமகன்
என்ை
முகையில நீதிமன்ைக கருத்தின் மீது மொறறுக
கருத்து ்கொளளும் உரிகம உஙகளுககு
உள்ளதைொ?
அவைொைொயின்
எவைொறு
்ைளிப்படுத்துவீர்கள? ைகுப்பில மூன்று
மொைைர்க்ளொகப்
பிரிந்து
கீழகண்ட
தைக்லப்புகளின் கீழ விைொதிககவும்.
அ) நீதிமன்ை தீர்ப்கப விமர்சித்தைல
ஆ) விமர்சித்தைலின் பின்விக்ளவுகள

மொறிக ்கொணடிருககும் ஒரு சமூகத்தில
நீதித்துகை
சமற்கொளளும்
வீரியமிகக
்சயறபொடுகள நீதித்துகை ்சயலபொடடு
முகை எைப்படுகிைது. அ்மரிககொவில 1947
ஆம் ஆணடு ஆர்தைர் சன் சிஙகர் ஜூனியர்
என்பைர் “உசச நீதிமன்ைம்” 1947 என்று
தைக்லப்பிட்ட கடடுகர ஒன்றில “Judicial
Activism” (நீதித்துகை ்சயலபொடடு முகை)
என்ை ்சொலலிகை அறிமுகப்படுத்திைொர்.
பி்ளொகஸின் சட்ட அகரொதி (Black’s Law
Dictionary) , “Judicial Activism” - என்பது ஒரு
“நீதித்துகை தைத்துைம்” என்று கூறுகிைது. அது
நீதிபதிகக்ள பழகமைொதைத்திலிருந்து பிரித்து
புதிய முறசபொககொை சமூக ்கொளகககளுககு
ஆதைரைொக ஊககப்படுத்துைதைொகும்.

இந்திய நீதித் துகையொைது, அரசின் ஒரு
அஙகமொக
இருககின்ைபடியொல,
அதைன்
அ்மரிகக நீதித்துகைப் பிரிகைக கொடடிலும்
மிகுந்தை ்சய்லொககம் மிகக பணியிகை
ஆறறுகிைது. அரசகமப்பில ைழஙகப்படடுள்ள
்கொளகககள,
சகொடபொடுகக்ளக
கக்டபிடிப்பதைன்மூ்லம் இந்திய சமூகத்கதை ஒரு
நவீை
சமூகமொக
மொறறும்
தீர்ப்புகக்ள
ைழஙகுகின்ைை. இந்திய அரசகமப்பு உறுப்பு
21
அடிககடி
உசச
நீதிமன்ைத்தில
எடுத்தைொ்ளப்படுகிைது.
இந்தை
அரசகமப்பு
உறுப்பின் மீதைொை தீர்ப்புகள யொவும் நீதித்துகை
்சயலபொடடு
முகைப்
சபொககிகை
பிரதிபலிககின்ைை.
ஏ. சக. சகொபொ்லன் எதிர் மதைரொஸ் மொநி்ல
அரசு எனும் ைழககில, ஒரு மனிதைனின்
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ைொழககக
அல்லது
சுதைந்திரம்
ஒடுககப்ப்ட
சைணடும்
என்ை
ைொதைத்கதை
சட்டத்தில
ை ழ ங க ப் ப ட டு ள ்ள
் ச ய ல மு க ை க ள
அ டி ப் ப க ்ட யி ல
ம ட டு ம ல ்ல ொ ம ல
பகுத்தைறிவு
மறறும் ஏ.ச்க. ச்காபோலன
நீதியின் அடிப்பக்டயிலும்
உசச நீதிமன்ைம் நிரொகரித்தைது.
எனினும்,
அதைகைத் ்தைொ்டர்ந்து சமைகொ கொந்தி எதிர்
இந்திய அரசு என்ை ைழககில, சமறகண்ட
நியொய ைொதைத்திகை நீதிமன்ை வி்ளககம் மூ்லம்
அரசகமப்பு உறுப்பு 21-ல துகைப்பிரிைொகச
சசர்ககப்பட்டது.
இது, அரசகமப்பு உருைொககத்தின்சபொது
தைவிர்ககப்பட்ட
பிரிைொகும்.
எனினும்,
அடுத்தைடுத்தை ைழககுகளில உசச நீதிமன்ைம்
மரை
தைண்டகைகய
உறுதி
்சயதும்
இருககிைது. உதைொரைமொக, சொதிககு ்ைளிசய
திருமைம் ்சயது ்கொண்ட கொரைத்திறகொக,
ஆண-்பண இருைகர ்கௗரைக ்கொக்ல
்சயதை பகைொன் தைொஸ் ைழககில, (பகைொன்தைொஸ்
எதிர் திலலி மொநி்ல அரசு) அைருககு
விதிககப்பட்ட மரை தைண்டகைகய உசச
நீதிமன்ைம் உறுதி ்சயதுள்ளது.
ஆஸ்திசரலியா நீதிைனைம்
ஆஸ்திசரலியொ நொடடின் உயர்நிக்ல
நீதியகமப்பு உயர் நீதிமன்ைம் என்சை
அகழககப்படுகிைது.
அஙகு
மொநி்லத்
தைக்லகம நீதிமன்ைஙகச்ள உசச நீதிமன்ைம்
என்சை அகழககப்படுகிைது.

4.6 அர�றைப்பு, நிர்வா்கச் �டைம் ைற்றும்
இந்திய தண்ைறைச் �டைம்
அர�றைப்பு �டைம்:
அரசகமப்பு
என்பது
சம்லொை
சட்டமொகும். மறை எல்லொ சட்டஙகளும்
அரசகமப்பிறகு ்பொருந்தி ைர சைணடும்.
அரசகமப்பொைது
அரசு
்தைொ்டர்புக்டய
சட்டஙகக்ளயும்,
மககள
்தைொ்டர்புக்டய
சட்டஙகக்ளயும்
உள்ள்டககியதைொகும்.

அரசகமப்பு விதிகள என்பது அரசின் பலசைறு
நிறுைைஙகளின்
ைகரயகை, பணிகள,
அதிகொரஙகள மறறும் அைறறின் அகமப்புகள
குறித்தை ்தைொகுப்பு விதிகள ஆகும். அதைொைது
சட்டமன்ைம்,
ஆடசித்துகை, நீதித்துகை
சபொன்ைகைகள
மறறும்
குடிமககளின்
அடிப்பக்ட உரிகமகள, மத்திய மொநி்ல
அரசொஙகஙகளுககிக்டயி்லொை
உைவுகள
ஆகியைறகையும் உள்ள்டககியதைொகும்.
அரசகமப்பு என்பது ைலியுறுத்துைதும்
ைழிகொடடுைதுமொை விதிகளின், ஒரு ்தைொகுப்பு
ஆகும். இது நொடடு மககள அகைைருககும் ஒரு
விதிமுகைகளின் ்தைொகுப்கப முன்்மொழிைதைன்
மூ்லம் சதைசத்கதை ஒழுஙகுப்படுத்துகிைது. அகை
நொடக்டச சரியொை திகச ைழியில ைழி
ந்டத்துகிைது. அகை பலசைறு அடிப்பக்ட
உரிகமகள, அடிப்பக்டக க்டகமகள, அரசு
ைழிகொடடு ்நறிமுகைகள உளளிட்டகைகள
ஆகும். நொடடில நி்லவும் அகமப்பு முகைகய
ஒழுஙகுபடுத்துைதைறகு நமககு அரசகமப்பு
விதிகள சதைகைப்படுகின்ைை. நொடடு மககள
அடிப்பக்ட உரிகமகக்ளக க்டந்து சபொகொமல
இசசட்ட
விதிகச்ள
நொடு
முழுைதும்
கணகொணிககின்ைை.
ந�யல்போடு
சிந்திக்கவும் – ச�ர்க்கவும் – பேகிரவும்
மககளின்
எணைஙகக்ளயும்
நம்பிககககக்ளயும்
அரசகமப்பு
பிரதிநிதித்துைப்படுத்துகிைது.
ஒரு
சதைர்ந்்தைடுககப்பட்ட
அகமப்பு
என்ை
முகையில நொ்டொளுமன்ைம் / சட்டமன்ைம்
மககக்ள
பிரதிநிதித்துைப்படுத்துகிைது.
உஙகள
இகைசயொடு
கீழகண்ட
தைக்லப்புகளில விைொதிககவும்.
அ) நிர்ைொகம், நொ்டொளுமன்ைம், நீதித்துகை –
யொருககு அதிக அதிகொரம் உள்ளது?
ஆ) உஙகள விக்டககொை உதைொரைஙகக்ளக
கூைவும்.
�டைத்தின ஆடசி
இந்தியொவில “சட்டத்தின் ஆடசி” என்ை
ஆஙகி்லக
கருத்கதை
கொ்லனி
ஆடசி
அறிமுகப்படுத்தியது. சட்டத்தின் ஆடசியில
மூன்று முதைன்கமயொை சிைப்புகள உள்ளை.
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அவைகள்,

 சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்
 சட்டத்திற்கு மேல் யாரும் இல்லை
 சட்டம் அனைவருக்கும் ப�ொருந்தக்கூடியது
 சட்டத்தின் ஆட்சியானது நீதிவழங்குவதில்

குடிமக்களின்
சமத்துவத்தை
உறுதிப்படுத்துகிறது.
ச�ொந்த
உறவுகளுக்காகச் சாதகமாக நடப்பது,
குறிப்பிட்ட நபருக்குச் சலுகை அளிப்பது
நீதித்துறை முறைகேடுகள் ஆகியவற்றை
குறைக்கின்றன.
இத்துடன்
அதிக ா ர,
நி ர்வா க
மு ற ை கே டு க ளை யு ம்
கட்டுப்படுத்துகின்றன.
அரசு
நிர்வாகத்தினை ஆளுகை செய்வதுடன்
செயல்முறை சட்டங்களும், அரசமைப்பு
வழங்கியுள்ள அடிப்படை உரிமைகளும்
சட்டத்தின் ஆட்சியை உறுதிபடுத்துகிறது.

நிர்வாகச் சட்டம்
நிர்வாகச்
சட்டம்
என்பது
ப�ொதுசட்டத்தில் ஒரு பிரிவு ஆகும்.
அது
அரசாங்கத்திற்கும் தனிமனிதனுக்கும் உள்ள
உறவு குறித்தும் பேசுகிறது. அது சட்டத்தை
அமலாக்கம்
செய்யும்
அமைப்பைத்
தீர்மானிக்கும்
உயர்மட்டத்தினர்
மற்றும்
பகுதியளவு
நீதித்துறை
அதிகாரம்
க�ொண்டோரை
வரையறை
செய்கிறது.
நிர்வாகச்
சட்டமானது
முதலாவதாக
அதிகாரிகளின்
செயல்கள்
மற்றும்
செயல்முறை
ஆகியவற்றையும்,
நிர்வாக
தன்மைக்
க�ொண்ட
அமைப்புகளையும்
அதற்குரிய கட்டுப்பாடு எந்திரத்திற்குள்ளாக
வைக்கப்படும்படியாக
செய்வதாகும்.
இந்தியாவில் நிர்வாகச் சட்டங்கள் வளர்ச்சிப்
பெறுவதற்குச் சில காரணங்கள் இருக்கின்றன.
அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் மிகவும்
அதிகரித்த
காரணத்தால்
அவற்றை
ஒழுங்குப்படுத்த நிர்வாகச் சட்டப் பிரிவு
த�ோன்றியது.
இரண்டாவதாக,
சட்டங்கள்
இயற்றுவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. அன்றாடம்
மாறிக் க�ொண்டிருக்கின்ற சமூகத்திற்கு ஏற்ப

சட்டங்களை இயற்ற சட்டமன்றங்களுக்கு
ப�ோதிய
நேரம்
இருப்பதில்லை.
சட்டம்
இயற்றுவதற்கான நடைமுறை நீண்டதாகவும்,
அதிக காலம் எடுத்துக் க�ொள்ளும்படியாக
இருப்பதால்,
அவ்வாறு
உருவாக்கப்பட்ட
விதிகள் யாவும் தேவைக்கு பயன்படுத்தும்
ப�ோது, மாறிவிடுகின்றன.
மூன்றாவதாக, இந்தியாவில் நீதிமன்ற
காலதாமதம் நிலவுகிறது. மந்தமான வேகம்,
அதிக
செலவு
மற்றும்
சிக்கலான
நடைமுறைகள்
ப�ோன்றவை
இதன்
காரணங்களாகும்.
இதனால்
நீதி
பெறுவதற்கான
செயல்முறைகள்
தாமதமடைகின்றன. ஏற்கனவே வழக்குகள்
தேங்கிக்கிடப்பதால் விரைவான விசாரணை
சாத்தியமற்றதாக உள்ளது.
இதனால்தான்
நிர்வாகத்
தீர்பாயங்கள்
உருவாகின்றன.
நான்காவதாக, நிர்வாகச் சட்டங்கள் என்பவை
த�ொகுக்கப்பட்டவைகள்
(Codified)
அல்ல.
எனவே, அரசு இயந்திரத்தின் தேவைக்கு
ஏற்றாற்போல் மாற்றியமைத்துக் க�ொள்ளும்
செயற்பரப்பைக் க�ொண்டுள்ளன. எனவே, இது
மிகவும் நெகிழ்வுத் தன்மைக்கொண்டதாகும்.
நெகிழ்வற்ற திடமான சட்ட நடைமுறைகளை
மீண்டும் மீண்டும் பின்பற்றத் தேவை இல்லை.
நிர்வாகச் சட்டத்திற்கும், அரசமைப்பிற்கும்
இடையே வேறுபாடு
அரசமைப்பு என்பது இந்த மண்ணின்
மேம்பட்ட உயர்வான சட்டமாகும். எந்த ஒரு
சட்டமும் அரசமைப்பிற்கு மேலானது இல்லை.
எனவே இதர சட்டங்கள் அதன் உறுப்புக்களை
நிறைவு
செய்வதாக
இருக்கவேண்டும்.
அதனை
மீறும்படியாக
இருக்கக்கூடாது.
எனவே
நிர்வாகச்
சட்டங்களும்
அரசமைப்பிற்குக் கீழான சட்டமே ஆகும்.
அரசமைப்பானது அரசின் அமைப்பு (Structure)
மற்றும் அதன் பல்வேறு உறுப்புகளைப் பற்றிப்
பேசுகிறது. நிர்வாகச் சட்டங்கள் என்பவை
நிர்வாகத்தைப் பற்றி மட்டுமே செயலாற்றுகிறது
(Deals).
நிர்வாக
அதிகாரிகள்
முதலில்
அரசமைப்பு விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்
என்பதுடன்
த�ொடர்ந்து
நிர்வாகச்
சட்டங்களின்படி பணியாற்ற வேண்டும்.
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ந�யல்போடு
நீதித்துறையின சில கூறு்கள்
குறித்து எழுது.
3 அடுககு்கள்
நீதிைனைங்்கள்

இந்திய நீதித்துறையின
கூறு்கள்

இந்திய தண்ைறைச் �டைம்

இந்திய
தைண்டகைச
சட்டம்
ஒரு
அடிப்பக்டயொை
ைடிைத்கதைக
்கொணடிருககிைது. ஒரு நபர் சமற்கொளளும்
அகைத்து குறைஙகளுககொை ைழககுகள,
அைறறுககொை தைண்டகைகள ஆகியைைறறின்
படடியல ்கொண்ட ஆைைமொகும். இது
அகைத்து குடிமககக்ளயும் உள்ள்டககியது.
இரொணுைத்திைர் மறறும் இதைர பக்டகளின்
வீரர்கக்ள இந்தியக குறைவியல சட்டத்தின்
அடிப்பக்டயில
தைணடிகக
முடியொது.
அைர்களுககு பலசைறு தைனி விதிகள உள்ளை.
இந்திய தைண்டகைச சட்டம் மிகவும்
முககியத்துைம் ைொயந்தை சிைப்பியலபொைது,
இந்திய தைண்டகைச சட்டம் உயர்நிக்லயில
இருககககூடிய எந்தை ஒரு நபருககும் சிைப்பு
சலுகக அளிககவிலக்ல. இந்திய தைண்டகைச
சட்டம் ஒவ்ைொரு அரசு ஊழியர், மறறும்
்பொதுமககள
ஏன்
நீதிபதிகயககூ்ட
உள்ள்டககுைதைொக இருககிைது. அதிகொரத்தில
இருப்பைர்கள அதிகொரத்கதை முகைசக்டொகப்
பயன்படுத்துைகதையும் தைடுககிைது.
அருஞ்ந�ாற்நபோருள்
 அ
 ரசணேப்பு:
அரசகமப்பு
என்பது
விதிமுகைகள அ்டஙகிய ்தைொகுப்பொகும்.
இது ஒரு நொடடின் அடிப்பக்டச சட்டமொகும்.

தாைஸ் போடடிங்ைன
நைக்காசல
இந்திய தைண்டகைச சட்டம் என்பது
இந்தியொவின் குறைவியல சட்டமொகும். அது
குறைவியல சட்டத்தின் உள்ளொர்ந்தை அகைத்து
அம்சஙகக்ளயும்
உள்ள்டககிய
ஒருஙகிகைந்தை
சட்டமொகும்.
1834-ஆம்
ஆணடு இந்தியொவில அகமககப்பட்ட முதைல
சட்ட ஆகையத்தின் பரிந்துகரயின் கீழ 1860ஆம் ஆணடு இசசட்டம் தையொரிககப்பட்டது.
இது ்தைொ்டககககொ்ல பிரிடடிஷ் இந்திய
ஆடசியின் கீழ 1862-ல அமலுககு ைந்தைது.
இதைன் சநொககம் இந்தியொவிறகு ஒரு ்பொதுத்
தைண்டகைச சட்டத் ்தைொகுப்கப அளிப்பதைொகும்.

 நீ
 தித்துணை:
நீதித்துகையொைது
அரசொஙகத்தின்
மூன்று
உறுப்புகளில
ஒன்ைொகும்,
நீதித்துகையொைது
சட்டஙகளுககு வி்ளககம் அளிப்பகதையும்,
அரசகமப்கப பொதுகொப்பகதையும் பணியொகக
்கொணடிருககிைது.
அது
நீதித்துகை
நிர்ைொகத்கதை உறுதிப்படுத்துகின்ைது.
 கூ
 ட்்டணேப்பு: இது ஒரு மத்திய அரசின் கீழ
சுயநிதி
மொகொைஙகள,
மொநி்லஙகள
அல்லது
பிை
பிரொந்தியஙகளின்
ஒன்றியத்தைொல ைககப்படுத்தைப்படும் ஒரு
அரசியல நிறுைைம் ஆகும்.
 அ
 டிப்�ண்ட
உரிணேகள்:
அகை
அரசொஙகத்தின்
ஆககிரமிப்பிலிருந்து
உயர்ந்தை பொதுகொப்பு சதைகை எை உசச
நீதிமன்ைம் அஙகீகரித்தை உரிகமகள குழு.
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இந்த உரிமைகள் குறிப்பாக அரசமைப்பில்
அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
 ஜ
 ூரி மூலம் விசாரணை: இது ஒரு
நீதிபதியிடம்
ஒரு
முடிவை
அல்லது
உண்மையை
கண்டுபிடிக்கும்
ஒரு
சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை. நீதிபதிகள்
அல்லது குழு அனைத்து முடிவுகளையும்
எடுக்கும் ஒரு பெஞ்ச் விசாரணையில்
இருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறது.
 நீ
 தித் தடுப்பு: நீதிபதிகளின் க�ோட்பாடு
நீதிபதிகள் தங்கள் ச�ொந்த அதிகாரத்தை
குறைப்பதற்காக
ஊக்குவிக்கும்
ஒரு
தத்துவமாகும்.
 நீதித்துறை செயல்முறை:
நீதிபதிகள்
தங்கள் ப�ொதுக் க�ொள்கை, மற்றும்
காரணிகளைக்
கருத்தில்
க�ொண்டு,
அவர்களின்
முடிவுகளை
வழிகாட்டிக்கொள்ள அனுமதிக்கும் ஒரு
தத்துவம் ஆகும்.
 ப�ொது நல வழக்கு: ப�ொது மக்கள் நலன்
கருதி எந்த ஒரு தனிநபர�ோ அல்லது ஒரு
ப�ொது அமைப்போ நீதிமன்றத்தை நாடி
மனு அளிக்க முடியும். இது ப�ொது நல
வழக்கு எனப்படுகிறது.
 அ
 சல் அதிகார வரம்பு: இது முதல்
முறையாக ஒரு வழக்கு கேட்க ஒரு
நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம்.
 மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம்: விசாரணை
நீதிமன்றம் அல்லது வேறு கீழ் நீதிமன்றம்
ஆகியவற்றின் முடிவுகளை திருத்த, திருத்த
மற்றும் மீறுவதற்கான ஒரு மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றத்தின் அதிகாரமாகும்.

 ஆல�ோசனை அதிகாரசபை: உச்ச நீதி
மன்றம்
அல்லது
ஒரு
அரசமைப்பு
விஷயத்தில்
உச்ச
நீதிமன்றத்தின்
ஆல�ோசனையை நாடுகிறது.
 நிர்வாக நீதிமன்றங்கள்: இது நிர்வாகச்
சட்டத்தில் சிறப்பு வகையிலான நீதிமன்றம்,
குறிப்பாக ப�ொது அதிகாரத்தை நடைமுறைப்
படுத்துவதற்கான விவாதங்கள்.
 ப�ொதுச்
சட்டம்:
தனிநபர்களுக்கும்
அரசாங்கத்திற்கும்
இடையே
உள்ள
உறவுகளை
நிர்வகிக்கும்
சட்டத்தின்
பகுதியாகும்,
மற்றும்
சமூகத்திற்கு
நேரடி
அக்கறை
க�ொண்ட
தனிநபர்களுக்கிடையிலான உறவு ஆகும்.
 ல�ோக் அதாலத்: இது ஒரு மக்கள் நீதி
மன்றம்
ஆகும்.
'
ல�ோக்'
என்பது
மக்களையும்,
அதாலத்
என்பது
நீதி
மன்றத்தையும் குறிக்கும். இது 1987 -ஆம்
ஆண்டு
சட்ட
பணிகள்
ஆணையர்
சட்டத்தின்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது
நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை வழக்கு
சம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்புக்கும் இடையே
சமரச தீர்வு ஏற்படுத்துவதாகும். இதை
விரைவு நீதிமன்றம் என்றும் அழைக்கலாம்
 நீ
 தி
சீராய்வு:
அரசாங்கத்தின்
முடிவுகளையும்
நாடாளுமன்றத்தின்
சட்டங்களையும் அரசமைப்பிற்கு உட்பட்டு
உள்ளனவா என ஆராயும் உச்ச நீதிமன்ற
அதிகாரத்திற்கு நீதி சீராய்வு அதிகாரம்
என்று பெயராகும். நமது அரசமைப்பு உச்ச
நீதிமன்றத்திற்கு இவ்வதிகாரத்தை சில
கட்டுபாடுகளுடன் வழங்குகிறது.
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மதிப்பிடுதல்

I. சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்யவும்
1) கீழ்க்கண்டவற்றில் எது அரசாங்கத்தின் உறுப்பு அல்ல?
அ) சட்டமன்றம்
ஆ) அதிகாரவர்க்கம்
இ) ஆட்சித்துறை
ஈ) நீதித்துறை
2) பின்வருவனவற்றில் எது கூட்டாச்சியின் பாதுகாப்பாளராக விவரிக்கப்படுகிறது?
அ) சட்டமன்றம்
ஆ) ஆட்சித்துறை
இ) நீதித்துறை
ஈ) அமைச்சரவை
3) பின்வருவனவற்றில் யார் பண்டைய இந்தியாவில் நீதியின் நீரூற்றாக கருதப்பட்டவர்?
அ) மன்னர்
ஆ) சேனாதிபதி
இ) முதல்வர்
ஈ) தலைமை நீதிபதி
4) பின்வருவனவற்றில் யார் இடைக்கால இந்தியாவில் நீதி நிர்வாகத்தை நிர்வகிக்கும் உச்சபட்ச
அதிகாரம் க�ொண்டவர்?
அ) சுல்தான்
ஆ) குசாட்-உல்-குவாசி
இ) தலைமை நீதிபதி
ஈ) முப்தி
5) க�ொலைக் குற்றத்துக்கு பின்வரும் எந்த தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டது?
அ) ஹத்
ஆ) கிசாஸ்
இ) தாசீர்
ஈ) எதுவுமில்லை
6) எந்த சாசனம் பம்பாயின் மீது நீதிதுறை அதிகாரம் செலுத்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு
அதிகாரமளித்தது?
அ) 1661 சாசனச்சட்டம்
ஆ) 1813 சாசனச்சட்டம்
இ) 1668 சாசனச்சட்டம்
ஈ) 1853 சாசனச்சட்டம்
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7) எந்த சாசனம் மதராஸ் மாநகராட்சில் மட்டும் மேயர் நீதிமன்றம் உருவாக காரணமாக
இருந்தது?
அ) 1687 சாசனச்சட்டம்
ஆ) 1726 சாசனச்சட்டம்
இ) 1813 சாசனச்சட்டம்
ஈ) 1661 சாசனச்சட்டம்
8) கல்கத்தாவில் உள்ள உச்ச நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தை அமைக்க கீழ்க்கண்டவற்றில் எது
மன்னருக்கு அதிகாரம் அளித்தது?
அ) 1774 சாசனச்சட்டம்
ஆ) 1773 ஒழுங்குமுறை சட்டம்
இ) கார்ன்வாலிஸ் சட்ட த�ொகுப்பு
ஈ) 1726 சாசனச்சட்டம்
9) எந்த ஆண்டு கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் த�ொடங்கி வைக்கப்பட்டது?
அ) 1937
ஆ) 1936
இ) 1935
ஈ) 1932
10) கீழ்க்கண்டவற்றில், எந்த க�ோட்பாடு மாறிவரும் காலங்களையும், சட்டத்தின்
ந�ோக்கங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றது?
அ) நீதிமன்ற சீராய்வு
ஆ) நீதித்துறை செயல்பாட்டு முறை
இ) நீதிமன்ற கட்டுப்பாடு
ஈ) எதுவுமில்லை
11) பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவில் ஒரு மாற்று தகராறு முறைமை எது?
அ) உச்ச நீதிமன்றம்
ஆ) உயர் நீதிமன்றம்
இ) மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம்
ஈ) ல�ோக் அதாலத்
12) பின்வரும் உறுப்புகளில் எது உயர் நீதிமன்றத்திற்கு பேராணைகளை பிறப்பிக்க அதிகாரம்
அளிக்கிறது?
அ) உறுப்பு 226
ஆ) உறுப்பு 227
இ) உறுப்பு 228
ஈ) உறுப்பு 229
II) பின்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமாக பதில் அளிக்கவும்.
1) சுல்தானின் தலைநகரில் நிறுவப்பட்ட ஆறு வகையான நீதிமன்றங்கள் எவை?
2) பிரபுக்கள் நீதிமன்ற மேலவை கவுன்சிலின் முதன்மை செயல்பாடு என்ன?
3) நீதிமன்ற சீராய்வை வரையறுக்க.
4) நீதித்துறை செயல்பாட்டு முறையை வரையறுக்க.
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5) நிர்ைொகச சட்டம் என்ைொல என்ை?
6) அரசகமப்பு என்ைொல என்ை?
7) இந்திய தைண்டகைச சட்டம் என்ைொல என்ை?
III) பினவரும் ச்கள்வி்களுககுசுருக்கைா்க பேதில் அளிக்கவும்:
1) நீதித்துகை சுதைந்திரத்கதை சமம்படுத்தும் கொரணிகக்ள சுருககமொக விைொதிககவும்.
2) சுருககமொக ்பொது ந்ல ைழககின் முககியத்துைம் பறறி குறிப்பிடுக.
3) நிர்ைொகச சட்டத்தின் தைன்கம மறறும் முககியத்துைத்கதை பறறிய சுருககமொக விைரி.
4) ச்லொக அதைொ்லத் பறறி ஒரு சிறு குறிப்பு ைகரக?
IV) பினவரும் ச்கள்வி்களுககு விரிவா்க பேதிலளிக்கவும்
1) இந்திய நீதித்துகை பரிைொம ை்ளர்சசிகய பறறி எழுதுக.
2) இந்திய நீதித்துகையின் சிைப்பொை அம்சஙகக்ள ஆரொயந்து எழுதுக.
3) இந்திய உசச நீதிமன்ைத்தின் அகமப்பு, அதிகொரம் மறறும் பணிகக்ள பறறி விைொதிககவும்.
4) இந்திய உயர் நீதிமன்ைத்தின் அகமப்பு, அதிகொர ைரம்பு மறறும் பணிகக்ள பறறி
விைொதிககவும்.

சைற்ச்காள் நூல்்கள்

 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.
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இறணயச்ந�யல்போடு
இந்திய நீதித்துறை – இந்திய தண்ைறைச் �டைம்

இச்ந�யலியின மூலம் இந்திய
தண்ைறைச் �டைம் பேற்றி
சைலும் அறிதல்.

பேடி்கள்
படி 1: ‘Play Store’ இல ‘Indian Penal Code (IPC) Quiz’ என்று தைட்டசசு ்சயது ்சயலிகயப்
பதிவிைககம் ்சயக (அல்லது) கீழககொணும் உரலி/விகரவுக குறியீடக்டப்
பயன்படுத்தி ்சயலிககுச ்சலக.
படி 2: ‘START’ ்பொத்தைொகைச ்சொடுககி விைொடி விைொவிறகுள நுகழக.
படி 3: சரியொை விக்டகயத் சதைர்வு ்சயக. அதைன் பின்ைர் ‘Submit’ என்ை ்பொத்தைொகைச
்சொடுககி சபொடடிகயத் ்தைொ்டர்க.

பேடி 1

பேடி 2

பேடி 3

உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IPC.IPC
*ப்டஙகள அக்டயொ்ளத்திறகு மடடும்.
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5

இந்தியாவில் கூடடாடசி

கற்்றலின தநா்ககஙகள்

 கூடைாடசி முடையின் யதாற்ைம், வை்ளர்ச்சி மற்றும் மபாருள ஆகியவைற்டை
அறிந்தும்காளளுதல்.

 நமது அரசடமப்பின் கூடைாடசி மற்றும் ஒற்டையாடசி தன்டம்கட்ள
அறிதலும், எவவைாறு நமது அரசடமப்பு கூடைாடசி முடைடய ஊக்குவிக்கின்ைது
என்படத அறிந்தும்காளளுதல்.

 சடைமன்ைம், ஆடசித்துடை, நிதித் துடை்களில் இந்திய அரசடமப்பில் ்காணப்படும் மத்திய
மாநில உைவு்கட்ள ஆயவு மசயதல்.

 இந்திய அரசடமப்பின் கூடடுைவுக் கூடைாடசி முடைடய அறிதல் மற்றும் மதிப்பீடு மசயதல்.
 மத்திய மாநில உைவு்களில் ்காணப்படும் முக்கிய சிக்்கல்்கட்ளயும் ய்காரிக்ட்க்கட்ளயும்
விவைாதித்தல்.

 மத்திய மாநில உைவு்கள குறித்து பல்யவைறு குழுக்்கள வைழஙகியுள்ள பரிந்துடர்கட்ள
அறிந்தும்காளளுதல்.

 மாநிலங்களிடையிலான நதிநீர் சிக்்கல்்கட்ள தீர்ப்பதற்கு நமது அரசடமப்பு வைழஙகியுள்ள
வைழிமுடை்கட்ள மதிப்பீடு மசயதல்.

5.1 கூடடாடசியின நபாருள்
ஒரு மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் பல
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கும்
இடையில்
அரசடமப்பால்
வைழங்கப்படடுள்ள,
பாது்காக்்கப்படடுள்ள அதி்காரப் பகிர்டவை
உடைய அரசியல் முடைடய கூடைாடசி என்று
அடழக்கியைாம்.
மாநில அரசாங்கங்கள
அரசடமப்பால்
யதாற்றுவிக்்கப்படைால்
மடடுயம நாம் ஒரு அடமப்டப கூடைாடசி
முடை என்று கூைலாம். ஒரு நாடடின் பகுதி்கள
இனம், மமாழி, மதம் யபான்ை ்காரணங்க்ளால்
பல வைட்க மக்்கட்ள மபற்றிருந்தால் கூடைாடசி
முடை அரசாங்கம் பின்பற்ைப்பை யவைண்டும்.
“யவைற்றுடமயில் ஒற்றுடம” உருவைாக்குவைதற்கு
கூடைாடசி முடை மக்்க்ளாடசி நாடு்களில்
பின்பற்ைப்படுகிைது.

கூடடாடசி முவ்றயின நபாருள்
அரசவமப்பு (நபற்த்றார்)

மத்திய அரசாஙகம்
(குழந்வத)

மாநில அரசாஙகஙகள்
(குழந்வதகள்)

கூடடாடசியின பரிைாமம்
உல்க வைரலாற்றில் முதல் கூடைாடசி
அரசடமப்பா்க அமமரிக்்கா
யதான்றியது.
பின்னர்
ஆஸதியரலியா,
்கனைா
ஆகிய
ஆஙகியலய
்காலனி்களும்
கூடைாடசி
முடைடய அடமத்துக்ம்காண்ைன. மூன்று
மமாழி்கட்ள
பின்பற்றும்
சுவிடசர்லாந்து
கூடைாடசி முடைடய ம்காண்டு வைந்தது.
தற்யபாது
உள்ள
ஐயராப்பிய
யூனியன்
விருப்பத்தின்
அடிப்படையில்
அடமந்த
கூடைாடசி முடைக்கு எடுத்துக்்காடைாகும்.
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இந்திய கூட்டாட்சி முறையும், வளர்ச்சியும்

3. அதிகாரப் பகிர்வு

இந்தியாவில் ஒழுங்குமுறைச் சட்டம்
1773 கூட்டாட்சி முறையின் த�ோற்றத்தை
உருவாக்கியது. இந்திய தேசிய இயக்கம்
இந்தியாவின்
பன்முகத்
தன்மையை
உணர்ந்து கூட்டாட்சி முறையை ஆதரித்தது.
இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1919 இரட்டை
ஆட்சியை அறிமுகம் செய்தது. 1935 இந்திய
அரசாங்கச்
சட்டம்
மாநிலங்களுக்கு
சுயாட்சியை வழங்கியது. நேரு குழுவின்
அறிக்கையும் (1928) ஜவஹர்லால் நேருவின்
கருத்துக்களும்
கூட்டாட்சி
அமைப்பை
இந்தியாவிற்கு வலியுறுத்தின.

மத்திய
மாநில
அரசாங்கங்களுக்
கிடையேயான அதிகாரப் பகிர்வு கூட்டாட்சி
முறையின்
அடிப்படைத்
தன்மையாகும்.
இந்திய
அரசமைப்பு
மத்திய
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கிடையே அதிகாரப் பகிர்வை
விரிவாக வழங்குகிறது. நமது நாட்டில் மூன்று
பட்டியல்
மூலமாக
அதிகாரப்
பகிர்வு
வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அமெரிக்காவின்
கூட்டாட்சி
முறையில்
ஒரு
பட்டியல்
மூலமாகத்தான்
அதிகாரப்
பகிர்வு
எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணை
மூன்று
பட்டியல்களை
உருவாக்கி
அதிகாரப்பகிர்வை
மத்திய
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு வழங்குகின்றன.

கூட்டாட்சி
முறையில்
ஈரவை
நாடாளுமன்றம்
காணப்படுகிறது.
நாடாளுமன்றத்திற்கு இரண்டு அவைகள்
உள்ளன. இந்தியாவில் நாடாளுமன்றத்தில்
மேலவை
மாநிலங்களவை
என
அழைக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்றத்தின் கீழ்
அவை மக்களவை என அழைக்கப்படுகிறது.
மாநிலங்களவை
மாநில
பிரதிநிதிகளை
க�ொண்டுள்ளது.
மாநில
உரிமைகளின்
பாதுகாவலனாக அது கருதப்படுகிறது. உலகம்
முழுவதும் நாடாளுமன்றத்தின் மேலவை
மாநில
உரிமைகளின்,
நலன்களின்
பாதுகாவலனாகச் செயல்படுகிறது.

இந்திய அரசமைப்பின் கூட்டாட்சி
தன்மைகள்
இந்திய அரசமைப்பு கீழ்க்கண்ட கூட்டாட்சி
தன்மைகளைப் பெற்றுள்ளது.
1. எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு
கூட்டாட்சி
முறைக்கு
எழுதப்பட்ட
அரசமைப்பு
இன்றியமையாததாகும்.
பல
மாநில மத்திய அரசாங்கங்கள் கூட்டாட்சி
முறையில் செயல்படுவதால் அவைகளின்
அதிகாரங்கள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டு
இருக்க வேண்டும். தற்போது இந்தியாவில்
ஒரு
மத்திய
அரசும்,
28
மாநில
அரசாங்கங்களும் உள்ளன. இவைகளின்
அதிகாரங்களையும்
பணிகளையும்
அரசமைப்பு தெளிவாக வரையறுக்கின்றது.
2. அரசமைப்பின் உயர்ந்த தன்மை
அரசமைப்பு நாட்டின் மிக உயர்ந்த சட்ட
ஆவணமாகும்.
எல்லா
அரசாங்கங்களும்
அரசமைப்பின் நடைமுறை விதிகள் மற்றும்
வழிமுறைகள்
ஆகியவற்றை
பின்பற்ற
வேண்டும்.
எந்த
ஒரு
அரசாங்கமும்,
அரசமைப்பை மீறிச் செயல்படக் கூடாது.

4. ஈரவை நாடாளுமன்றம்

5. நெகிழா அரசமைப்பு
அரசமைப்பின்
கருத்துகளை
மாற்றுவதற்கு அரசியல் சாசன திருத்தச்சட்ட
முறைய�ோ அல்லது தனி அமைப்போ உள்ள
அரசமைப்புகளுக்கு
நெகிழா
அரசமைப்பு
முறை என்பது பெயராகும். சாதாரண சட்டம்
இயற்றும் முறை மூலமாக அரசமைப்பில்
மாற்றங்களை செய்ய இயலாது. இங்கு
மாற்றங்களை க�ொண்டு வருவதற்கு அறுதி
பெரும்பான்மையுடன்
அரசமைப்பு
திருத்தச்சட்டத்தை க�ொண்டு வர வேண்டும்.
நமது அரசமைப்பின் இருபதாவது பகுதியின்
368 உறுப்பில் அரசமைப்பை மாற்றுவதற்கான
சிறப்பு
திருத்தச்சட்ட
முறைகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதால்
அது
நெகிழா
அரசமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.
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6. உச்ச நீதிமன்றம்
இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் கூடைாடசி
முடையின் நடுவைணா்கவும், அரசடமப்பின்
பாது்காவைலனா்கவும்
வி்ளஙகுகின்ைது.
அரசடமப்டப வி்ளக்கும் உரிடமடய இது
மபற்றுள்ளது.
மத்திய
மாநில
உரிடம்களுக்கிடையய முரண்பாடு்கள அல்லது
சிக்்கல்்கள இருந்தால் உச்ச நீதிமன்ைம் தீர்த்து
டவைக்கின்ைது. உச்ச நீதிமன்ைத்திைம் தனிபடை
அதி்காரம்
உள்ளது.
உச்ச
நீதிமன்ைம்
மடடும்தான்
கூடைாடசி
வைழக்கு்கட்ள
விசாரித்து
தீர்ப்பளிக்கும்
அதி்காரத்டத
மபற்றுள்ளது.
மத்திய
அரசாங்கத்திற்கும்,
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கிடையிலும்
அ ல் ல து
ம வை வ ய வை று
ம ா நி ல
அரசாங்கங்களுக்கிடையிலும்
சிக்்கல்்கள
இருந்தால் உச்ச நீதிமன்ைம் மடடுயம தீர்த்து
டவைக்கும்.
அதாவைது, தமிழ் நாடடிற்கும் மத்திய
அரசாங்கத்திற்கும் அல்லது யவைறு மாநில
அரசாங்கத்திற்கும்
இடையய
பிரச்சடன
யதான்றினால் அதடன தீர்த்து டவைக்கும்
அதி்காரம் உச்ச நீதிமன்ைத்திைம் மடடுயம
உள்ளது.
யமற்்கண்ை ்காரணி்களின் அடிப்படையில்
இந்திய அரசடமப்டப கூடைாடசி அரசடமப்பு
என கூறுகியைாம்.

ஈரவை
நாடாளுமன்றம்
கூடடாடசியின
தனவமகள்

எழுதப்படட
அரசவமப்பு

அதிகார
பகிர்வு
அரசவமப்பின
உயர்வு

இந்திய ஒன்றியம் என்ை ்கருத்து
இந்திய
நிலப்பரப்பு
என்பதிலிருந்து
யவைறுபடைதாகும்.
இந்திய
ஒன்றியம்
என்பது கூடைாடசி முடையில் உள்ள 29
மாநில
அரசாங்கங்கட்ளயும்,
மத்திய
அரசாங்கத்டதயும்
குறிக்கும்.
இந்திய
நிலப்பரப்பு என்பது கீழ்க்்கண்ைவைற்டை
குறிக்கும்.
 28 மாநிலங்கள
 9 மத்திய அரசின் ஆளுட்கக்கு உடபடை
பகுதி்கள
 மபைப்படை
பகுதி்கள
(சுதந்திரத்திற்குப்பின்
இந்திய
அரசாங்கத்தினால் முயன்று மபைப்படை
பகுதி்கள பாண்டிச்யசரி, ைாமன் டையூ
பகுதி்கள இந்திய அரசால் முயன்று
மபைப்படைன. அடவை்கள ஆளுட்கக்கு
உடபடை பகுதி்கள ஆவைதற்கு முன்னால்
மபைப்படை
பகுதி்கள
என
அடழக்்கப்படைன)

இந்திய அரசவமப்பின ஒற்வ்றயாடசி
தனவமகள்
அமமரிக்்காவில்
உள்ள
பாரம்பரிய
கூடைாடசி
முடையிலிருந்து
இந்தியக்
கூடைாடசி முடை மி்கவும் யவைறுபடுகிைது.
1. ஒற்வ்ற அரசவமப்பு

சுதந்திர
நீதித்துவ்ற
நநகிழா அரசவமப்பு

இந்திய நிலப்பரப்பு

மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு
ஒயர ஒரு அரசடமப்பு தான் உள்ளது. யதசிய
அரசடமப்யப மாநிலங்களின் யதடவை்கட்ளப்
பூர்த்தி மசயகிைது. மாநிலங்களுக்ம்கன்று தனி
அரசடமப்பு கிடையாது. ஆனால் பாரம்பரிய
கூடைாடசி
நாைான
அமமரிக்்காவில்
மாநிலங்கள தங்களுக்்கான அரசடமப்டப
மபற்றுள்ளன.
2. ஒற்வ்ற்க குடியுரிவம
நமது நாடடில் இந்தியக் குடியுரிடம
மடடுயம உள்ளது. மாநிலங்களுக்ம்கன்று
தனி
குடியுரிடம
கிடையாது.
ஆனால்
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அமமரிக்்காவில்
மடடுமல்லாது
்காணப்படுகிைது.

யதசியக்
குடியுரிடம
மாநில
குடியுரிடமயும்

3. நநகிழும் அரசவமப்பு
சாதாரண சடைம் இயற்றும் முடை
மூலமா்க அரசடமப்பின் பகுதி்கட்ள மாற்ை
முடிந்தால் அந்த அரசடமப்பிற்கு மநகிழும்
அரசடமப்பு என்பது மபயராகும். இஙகு
அரசடமப்பில்
மாற்ைங்கட்ள
ம்காண்டு
வைருவைதற்கு
சிைப்பு
அரசடமப்பு
திருத்தச்சடைங்கள யதடவையில்டல.
4. மாநிலஙகளு்ககு ைாழவுரிவம இல்வல
நமது அரசடமப்பு மாநிலங்களுக்கு
மபயர் உரிடம மற்றும் வைாழ்வுரிடமடய
வைழங்கவில்டல. நாைாளுமன்ைம் சாதாரண
சடைங்கள
மூலமா்க
மாநிலங்களின்
மபயர்்கட்ளயும் நிலப்பரப்பு்கட்ளயும் மாற்றி
அடமக்்க முடியும். அரசடமப்பின் 3-வைது
மற்றும் 4-வைது உறுப்பு்கள மாநிலங்கட்ள
மாற்ைவும் புதிய மாநிலங்கட்ள உருவைாக்்கவும்
வைழி
முடைடய
வைழஙகுகின்ைன.
குடியரசுத்தடலவைர்
சம்பந்தப்படை
மாநிலத்திற்கு த்கவைடல அனுப்புவைார். அந்த
மாநிலத்தின் மபயடரயயா, நிலப்பரப்டபயும்
மாற்றுகியைாம் என த்கவைல் அனுப்புவைார். அந்த
மாநில சடைமன்ைத்தின் ்கருத்டத அனுப்புமாறு
கூறுவைார். ஆனால் மாநில சடைமன்ைத்தின்
்கருத்து அவைடர ்கடடுப்படுத்தாது.
ஒரு
சாதாரண
சடை
முன்வைடரவு
நாைாளுமன்ைத்தின்
மக்்க்ளடவையியலா,
மாநிலங்க்ளடவையியலா குடியரசுத்தடலவைரின்
பரிந்துடரயின்படி
அறிமு்கப்படுத்தப்படும்.
நாைாளுமன்ைத்தில் விவைாதிக்்கப்படை பின் அந்த
சடை முன்வைடரவு சாதாரண சடைமா்க அறுதிப்
மபரும்பான்டம ஆதரவுைன் நிடையவைற்ைப்படும்.
இவவைாறு மாநிலங்களின் மபயர், நிலப்பரப்பு
ஆகியடவை மாற்ைப்படுகின்ைன.
நசயல்பாடு
முன்பு சிக்கிம் இந்தியாவுைன் ஒரு
“இடண மாநிலம்” என்ைடழக்்கப்படைது
என்பது உங்களுக்குத் மதரியுமா?

5. கூடடாடசி்ககு எதிரான மாநிலஙகளவை
மபாதுவைா்க நாைாளுமன்ைத்தின் யமலடவை
மாநில
உரிடம்களின்
பாது்காவைலனா்க
பணியாற்றுகின்ைது. இந்தியில் ராஜ்ய சபா
என்ைால் தமிழில் மாநிலங்க்ளடவை என்பது
மபாரு்ளாகும். மாநிலங்க்ளடவை மாநிலங்களின்
பிரதிநிதி்க்ளால் உருவைாக்்கப்படுகிைது. மாநில
உரிடம்களின் பாது்காவைலனா்க பணிபுரிகிைது.
ஆனால் மூன்று முக்கிய த்ளங்களில் மாநில
உரிடம்களுக்கு
எதிரா்க
மாநிலங்க்ளடவை
மசயல்படுகிைது. மாநிலங்க்ளடவையின் அடமப்பு
முடையில் சமத்துவைம் பின்பற்ைப்பைவில்டல.
இைங்கள மாநிலங்களின் மக்்கள மதாட்கக்கு
ஏற்ைவைாறு
வைழங்கப்படடிருக்கின்ைன.
மி்கப்மபரிய மாநிலமாகிய உத்ர பிரயதசத்திற்க்கு
31 இைங்கள மாநிலங்க்ளடவையில் உள்ளன.
ஆனால்
நா்காலாந்து
யபான்ை
சிறிய
மாநிலங்களுக்கு
ஓரிைம்
மடடுயம
வைழங்கப்படடுள்ளது. பாரம்பரிய கூடைாடசி
நாைாகிய
அமமரிக்்காவில்
ஒவமவைாரு
மாநிலத்திற்கும் இரு இைங்கள மடடுயம
வைழங்கப்படடுள்ளன. சிறிய மாநிலங்கள மபரிய
மாநிலங்கள என்ை யவைறுபாடு கிடையாது.
தமிழநாடடிற்கு 18 இடஙகள்
மாநிலஙகளவையில் உள்ளன.
அரசடமப்பின் 249-வைது உறுப்பின் படி
ஒரு அதி்காரத்டத மாநில படடியலிலிருந்து
மத்திய படடியலுக்கு மாநிலங்க்ளடவையால்
மாற்ை
முடியும்.
யதசிய
நலன்
்கருதி
மாநிலங்க்ளடவை இம்மாற்ைத்டத மசயயலாம்.
வைருட்க தந்த உறுப்பினர்்களில் மூன்றில்
இரண்டு பஙகு மபரும்பான்டம மற்றும்
மமாத்த உறுப்பினர்்களின் மபரும்பான்டம
ஆதரவு முடையின்படி மாநிலங்க்ளடவை ஒரு
தீர்மானத்டத
இயற்றினால்
மாநில
அதி்காரத்டத மத்தியப் படடியலுக்கு ஒரு வைருை
்காலத்திற்கு மாற்ைலாம். யதடவைப்படைால்
மீண்டும் மீண்டும் மாற்ைத்டத நீடடிக்்கலாம்.
அரசடமப்பின் 312-வைது உறுப்பின் கீழ்
மூன்றில் இரண்டு பஙகு மபரும்பான்டம மற்றும்
மமாத்த
உறுப்பினர்்களின்
அறுதிப்
மபரும்பான்டம ஆதரவுைன் புதிய அடனத்து
இந்தியப் பணி்கட்ள உருவைாக்கும் அதி்காரத்டத
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மாநிலங்களவை பெற்றிருக்கின்றது. அனைத்து
இந்தியப் பணிகள் மத்திய அரசாங்கத்தின்
ஆதிக்கத்தை
உருவாக்குகின்றன
என்று
மாநிலங்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றன. இந்திய
ஆட்சிப் பணி (IAS), இந்தியக் காவல் பணி (IPS),
இந்திய வனப் பணி (IFS) ஆகியவை முக்கிய
அனைத்து இந்தியப் பணிகளாகும். மாநில
உரிமைகளை பாதிக்க கூடிய அனைத்து
இந்தியப் பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரத்தை
மாநிலங்களவை
பெற்றிருப்பதை
பல
மாநிலங்கள் எதிர்க்கின்றன.
6. சமமற்ற அதிகாரப் பகிர்வு

வலுவில்லா
மாநில அரசு
வலுவான
மத்திய அரசு

அரசமைப்பு
நமது அரசமைப்பு சமமற்ற அதிகாரப்
பகிர்வை உருவாக்கியுள்ளது என மாநிலங்கள்
குற்றம் சுமத்துகின்றன. மத்திய அரசிற்கு
சாதகமாகவும், மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும்
அதிகாரப் பகிர்வு உள்ளதாக பல மாநிலங்கள்
கூறுகின்றன. மத்திய அரசாங்கம் மாநிலங்களை
விட எண்ணிக்கையில் அதிக அதிகாரங்களை
பெற்றுள்ளது. முக்கியமான அதிகாரங்களும்
மத்திய
அரசிடமே
உள்ளன.
அதிக
வருமானத்தை ஈட்டித் தரும் அதிகாரங்களும்
மத்திய அரசிடமே உள்ளன. எண்ணிக்கை,
முக்கியத்துவம், வருமானம் ஆகிய காரணிகளில்
மாநிலங்கள் பலவீனமான நிலையில் உள்ளன.
நிதி
ஆதாரத்திற்கு
மத்திய
அரசையே
மாநிலங்கள் சார்ந்துள்ளன. ப�ொதுப் பட்டியல்
அதிகாரங்களில் மத்திய அரசு ச�ொல்வதை
மாநில அரசாங்கங்கள் கேட்க வேண்டிய நிலை

உள்ளது.
பட்டியலில்
இல்லாத
இதர
அதிகாரங்கள் நமது அரசமைப்பில் மத்திய
அரசாங்கத்திடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால்
பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடான அமெரிக்காவில்
இதர
அதிகாரங்கள்
மாநிலங்களிடம்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
7. அவசர காலங்கள்
நமது அரசமைப்பின் 18-ஆவது பகுதியில்
உறுப்புகள் 352 முதல் 360 வரை மூன்று
விதமான
அவசர
காலங்கள்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. உறுப்பு 352-ன் படி
ப�ோர், அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு, ஆயுதமேந்திய
கிளர்ச்சி
ப�ோன்றவைகள்
இந்தியாவின்
ஒற்றுமையை பாதித்தால் குடியரசுத்தலைவர்
தேசிய அவசர காலத்தை பிறப்பிக்கலாம்.
உறுப்பு 356-ன் படி எந்த ஒரு மாநிலத்திலும்
அரசியல்
சாசன
அமைப்பு
முறை
பாழ்படுத்தப்பட்டால்
குடியரசுத்தலைவர்
மாநில அரசை நீக்கிவிட்டு அவசர காலத்தை
க�ொண்டு வரலாம். உறுப்பு 360-ன் படி நாட்டின்
நிதி
நிலைமை
ம�ோசமடைந்தால்
குடியரசுத்தலைவர் நிதி அவசர காலத்தை
பிறப்பிக்கலாம். அவசர காலங்கள் அமலில்
இருந்தால் கூட்டாட்சி முறை ரத்து செய்யப்பட்டு
ஒற்றை ஆட்சி முறை பின்பற்றப்படும். மாநில
உரிமைகள் பாதிக்கப்படும்.
8. ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை
இந்திய நீதித்துறை ஒருங்கிணைந்த
துறையாக உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கீழ்
உயர்
நீதிமன்றம்
மற்றும்
கீழமை
நீதிமன்றங்கள்
இயங்குகின்றன.
ஒருங்கிணைந்த,
படிநிலை
அமைப்பு
அடிப்படையில் நீதித்துறை உள்ளது. ஆனால்
அமெரிக்காவில் நீதித்துறையிலும் கூட்டாட்சி
முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
9. தேர்தல் ஆணையம்
தேசிய
தேர்தல்
ஆணையம்,
நாடாளுமன்ற
தேர்தலையும்,
மாநிலச்
சட்டமன்றத் தேர்தலையும் நடத்துகின்றது.
மாநில சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல்களை
நடத்துவதற்கு தனி தேர்தல் ஆணையம்
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கிடையாது. தேர்தல் முதன்மை அதிகாரி
தேசிய தேர்தல் ஆணையம் தலைமையின் கீழ்
செயல்படுவார்.
பாரம்பரிய
கூட்டாட்சி
நாடுகளில் மத்திய தேர்தலை, தேசிய தேர்தல்
ஆணையம் நடத்துகின்றது. ஆனால் நமது
அரசமைப்பு
ஒருங்கிணைந்த
தேர்தல்
ஆணையத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
மாநில தேர்தல் ஆணையம்
சென்னையில் உள்ள மாநில தேர்தல்
ஆணையம் கூட்டாட்சி முறையின் அங்கம்
இல்லை. அவ்வாணையம், 73-வது, 74-வது
அரசியல்
சாசன
திருத்தச்சட்டங்கள்
அடிப்படையில் சுயாட்சி அமைப்புகளுக்கு
(பஞ்சாயத்து,
நகராட்சி
அமைப்புகள்)
தேர்தலை நடத்துகின்றது.
10. ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை
இந்திய அரசமைப்பு மத்திய-மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை
முறையையும், அமைப்பையும் உருவாக்கி
உள்ளது. சி.ஏ.ஜி எனப்படும் தலைமைக்
கணக்குத் தணிக்கையாளர் அரசமைப்பின்
148-வது உறுப்பின் படி தேசிய மற்றும் மாநில
அளவிலான
தணிக்கை
அதிகாரத்தை
பெற்றுள்ளார். இந்தியக் கூட்டாட்சி முறையில்
மாநிலங்களுக்கென்று தனியான தணிக்கை
அமைப்பு இல்லை.

5.2 மத்திய – மாநில அதிகாரப் பகிர்வு
அதிகாரப்
பகிர்வு
மத்திய
மாநில
உறவுகளின் அச்சாணியாக உள்ளது. மத்திய
மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இடையே அதிகாரப்
பகிர்வு மூன்று தளங்களில் காணப்படுகிறது.

அ) அதிகாரப் பகிர்வின் எல்லை
ஆ) அதிகாரங்கள் பகிர்வு
அ) அதிகாரப் பகிர்வின் எல்லை
மத்திய
அரசாங்கத்தின்
அதிகாரம்
தேசத்தின்
எல்லை
முழுவதும்
காணப்படுகின்றது. மாநில அரசாங்கங்களின்
அதிகாரம்
மாநில
எல்லை
மீது
காணப்படுகின்றது. மேலும் மத்திய அரசு
எல்லைகளை தாண்டிய அதிகாரத்தையும்
பெற்றிருக்கின்றது. அதாவது மத்திய அரசு
இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகின் எந்தப்
பகுதியிலும் வசிக்கும் இந்தியக் குடிமகன்கள்
மற்றும்
அவர்கள்
ச�ொத்துக்கள்
மீதும்
அதிகாரம் செலுத்துகின்றது. ஆனால் மாநில
அரசாங்கங்கள் அந்தந்த மாநில எல்லைக்குள்
மட்டுமே
அதிகாரம்
செலுத்துகின்றன.
இருந்தப�ோதிலும் மத்திய அரசாங்கத்தின்
அதிகாரத்தை ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகள்
மற்றும் பட்டியல் பகுதிகள் மீது பயன்படுத்தும்
ப�ோது அரசமைப்பே சில கட்டுப்பாடுகளை
விதிக்கின்றது.
ஆ) அதிகாரங்கள் பகிர்வு
மத்திய
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு
இடையே அரசமைப்பு அதிகாரத்தை மூன்று
பட்டியல்கள் மூலம் பகிர்ந்து அளிக்கின்றது.
I பட்டியல் ( ஒன்றியப் பட்டியல்)
இங்கு ஒன்றிய அரசு முழு அதிகாரத்தை
பெற்றிருக்கும்.
பாதுகாப்பு,
வங்கித்துறை,
நாணயம், வெளியுறவுத் துறை உள்ளிட்ட நூறு
அதிகாரங்கள் இப்பட்டியலில் உள்ளன.

அ) சட்டமன்ற அதிகாரப் பகிர்வு

II பட்டியல் (மாநிலப் பட்டியல்)

ஆ) ஆட்சித்துறை அதிகாரப் பகிர்வு

இப்பட்டியலில்
உள்ள
துறைகளில்
மாநில அரசாங்கங்கள் முழு அதிகாரத்தை
பெற்றிருக்கும். இங்கு 59 அதிகாரங்கள்
உள்ளன. சட்டம், ஒழுங்கு, ப�ொது சுகாதாரம்,
சுயாட்சி அமைப்புகள், விவசாயம், வனங்கள்
ப�ோன்றவைகள்
இப்பட்டியலில்
இடம்பெற்றுள்ளன.

இ) நிதி அதிகாரப் பகிர்வு

5.2.1 சட்டமன்ற அதிகாரப் பகிர்வு
மத்திய மாநில உறவுகளில் சட்டமன்ற
அதிகாரப் பகிர்வு இரண்டு தளங்களில்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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III பட்டியல் (ப�ொதுப் பட்டியல்)

இ) சர்வதேச ஒப்பந்தம்

இப்பட்டியலில்
52
அதிகாரங்கள்
உள்ளன. கல்வி, திருமணம், குடிமைச் சட்டம்
ப�ோன்றவைகள் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன.
மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இரண்டுமே
இப்பட்டியலில் அதிகாரம் செலுத்துவதால்
இப்பட்டியலுக்கு ப�ொதுப் பட்டியல் என்று
பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டியலில் உள்ள
அதிகாரத்தில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு
இடையே முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால் மத்திய
அரசாங்கத்தின் சட்டமே செல்லுபடியாகும்.

சர்வதேச
ஒப்பந்தங்களை
அமல்
படுத்துவதற்காக
நாடாளுமன்றம்
மாநில
பட்டியலில் உள்ள அதிகாரத்தில் சட்டங்களை
இயற்றலாம்.

இம்மூன்று பட்டியல்கள் தவிர இதர
அதிகாரங்கள் என்ற வகையும் உள்ளது.
இம்மூன்று
பட்டியல்களில்
இடம்பெற்ற
அதிகாரங்கள் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தின்
ஆளுமையின் கீழ் வருகின்றன. மேற்கண்ட
அதிகாரப்பகிர்வை
வழங்குவதில்
நமது
அரசமைப்பு இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1935யை பின்பற்றுகின்றது.
விதிவிலக்குகள்
மேற்கண்ட அதிகாரப் பகிர்வு சில சிறப்பு
சமயங்களில்
நிறுத்தி
வைக்கப்படும்.
இச்சமயங்களில் மாநில அரசாங்கங்களின்
அதிகாரங்கள்
நீக்கப்பட்டு
மத்திய
அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் அதிகரிக்கப்படும்.
அ) தேசிய அவசர காலம்
குடியரசுத்தலைவர் தேசிய அவசரகால
சட்டத்தை
ப�ோர்,
அந்நிய
ஆக்கிரமிப்பு,
ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி ப�ோன்ற காரணங்கள்
அடிப்படையில் குடியரசுத்தலைவர் தேசிய
அவசர சட்டத்தை பிரகடனம் செய்வார்.
நாட்டிற்கு எதிரான சவால்களை சமாளிப்பதற்கு
நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மாநில
பட்டியலிலும் செலுத்தப்படும்.
ஆ) மாநிலங்களுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம்
இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட
மாநிலங்கள் தங்களின் நன்மை கருதி ஒரு
குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தில் மத்திய அரசு
தங்களுக்கான ப�ொதுச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற
க�ோரினால் நாடாளுமன்றம் அச்சட்டத்தை
நிறைவேற்றித் தரும்.

ஈ) உறுப்பு 356 அவசர காலம்
அரசமைப்பின் 356 உறுப்பின்படி அவசர
காலத்தை ஒரு மாநிலத்தில் பிறப்பித்தால்
குடியரசுத்தலைவர் அந்த மாநிலத்திற்கான
சட்டங்களை நாடாளுமன்றம் இயற்றலாம் என
அதிகாரம் வழங்குவார்.

5.2.2 ஆட்சித்துறை அதிகாரப் பகிர்வு
நமது அரசமைப்பு மத்திய மாநில
அரசாங்கங்கள்
இடையே
நிர்வாக
அதிகாரங்களை
பகர்கின்றது.
ஏற்கனவே
விவரிக்கப்பட்ட சட்டமன்ற அதிகாரப்பகிர்வை
பிரதிபலிக்கும்
வகையில்
ஆட்சித்துறை
அதிகார பகிர்வு அமைந்துள்ளது. மத்திய
அரசாங்கம்
முதலாவது
பட்டியலிலுள்ள
விஷயங்கள் மீது ஆட்சித்துறை அதிகாரத்தை
பெற்றிருக்கின்றது.
இரண்டாவது
பட்டியலில்
உள்ள
விஷயங்கள் மீது மாநில அரசாங்கங்கள்
அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளன.
மூன்றாவது
பட்டியலான
ப�ொதுப்
பட்டியலின்,
நிர்வாக
அதிகாரத்தை
மாநிலங்கள் பெற்றிருக்கும்.
ஆனால்
தேவைப்பட்டால் மத்திய அரசாங்கம் மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு
கட்டளைகளைப்
பிறப்பிக்கும். மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய
அரசாங்கம்
வழங்கும்
கட்டளைகளை
கண்டிப்பாக இங்கு நிறைவேற்ற வேண்டும்.
நமது கூட்டாச்சி முறையில் மத்திய,
மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே பணி
ஒப்படைப்பு முறை காணப்படுகின்றது. மத்திய
அரசாங்கம் மாநில ஆளுநரின் இசைவுடன்
தனது நிர்வாகப் பணிகளை நிறைவேற்றுமாறு
மாநில அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கலாம்.
மாநில அரசாங்கம் குடியரசுத்தலைவரின்
ஆதரவுடன் தனது நிர்வாகப் பணிகளை மத்திய
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அரசிடம் ஒப்படைக்கலாம். மத்திய அரசு
மாநில ஆளுநரின் இசைவு இல்லாமல்,
நாடாளுமன்றத்தின் அனுமதியுடன் தனது
நிர்வாகக் கடமைகளை நிறைவேற்றுமாறு
மாநில அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கலாம்.

2. வி
 ற்பனை வரி ப�ோன்ற வரிகள் முற்றிலும்
மாநில
அரசாங்கத்திற்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
3. சி
 ல
வரிகளை
மத்திய
அரசாங்கம்
விதிக்கின்றது.
மாநில
அரசாங்கங்கள்

5.2.3 நிதி அதிகாரப் பகிர்வு

அவ்வரிகளை

கூட்டாட்சி முறையின் வெற்றிக்கு நிதி
அதிகார பகிர்வு மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
இந்திய
அரசமைப்பு
மத்திய
மாநில
அரசாங்கங்கள் இடையே நிதி அதிகாரப்
பகிர்வை
விரிவாக
வழங்குகின்றது.
இப்பகிர்வானது இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்
1935-யை பெரிய அளவில் பிரதிபலிக்கின்றது.
இரண்டு வகையான வருமானங்கள் நிதிப்
பகிர்வில் காணப்படுகின்றன.

க�ொள்கின்றன (எ.கா) முத்திரை வரி, கலால்
வரி கூறலாம்.

அ) வரி வருமானப் பகிர்வு
ஆ) இதர வருமானப் பகிர்வு

வசூலித்து

பயன்படுத்திக்

4. சி
 ல வரிகளை மத்திய அரசாங்கம் விதித்து
வசூலிக்கிறது. ஆனால் அந்த வருமானம்
மாநிலங்களுக்கு
வழங்கப்படுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக செய்தித்தாள்களில் வரும்
விளம்பரங்கள் மீதான வரி.
5. சில வரிகள் மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு,
வசூலிக்கப்பட்டு
மாநிலங்களிடையே
பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக
விவசாய
வருமானம்
தவிர்த்த
பிற
வருமானங்கள் மீதான வரி.

அ) வரி வருமானப் பகிர்வு

ஆ) இதர வருமானப் பகிர்வு

மத்திய மாநில நிதிப் பகிர்வில் வரி
வருமானப்
பகிர்வு
ஐந்து
வகைகளில்
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரி தவிர இதர வருமான வழிகள்
மத்திய
மாநிலங்களுக்கு
அரசமைப்பால்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசாங்கம்
தனக்கான
வணிக
மற்றும்
த�ொழில்
நிறுவனங்களை
நடத்தி
வருமானத்தை
ஈட்டலாம். எடுத்துக்காட்டாக த�ொழில் நிதி

1. சு
 ங்கவரி ப�ோன்றவைகள் முற்றிலும் மத்திய
அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன

வரி வருமான
பகிர்வு

மாநில
அரசாங்கத்திற்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
மத்திய அரசால்
வரிகள்
மத்திய
விதிக்கப்பட்டு
அரசாங்கத்திற்கு
மாநில அரசால்
ஒதுக்கப்பட்ட
வசூலிக்கப்படும்
வரிகள்
வரிகள்.

மத்திய அரசால்
விதிக்கப்பட்டு,
வசூலிக்கப்பட்டு
அந்தந்த
மாநிலங்களுக்கு
வழங்கப்படும்
வரிகள்.

மத்தி அரசால்
விதிக்கப்பட்டு,
வசூலிக்கப்பட்டு
மாநிலங்களிடையே
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்
வரிகள்.
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நிறுவைனம்,
ரயில்யவை துடை,
ஒளிபரப்பு,
அஞசல் துடை யபான்ைவைற்டை நாம் கூைலாம்.
மாநில அரசாங்கங்கள தங்களுக்ம்கன
ஒதுக்்கப்படை வைணி்க, மதாழில் நிறுவைனங்கள
மூலமா்க வைருமானத்டத ஈடடிக் ம்காள்ளலாம்.
மின்சாரம், நீர்ப்பாசனம், வைனங்கள, தடரவைழி
யபாக்குவைரத்து யபான்ை துடை்களில் மாநில
அரசாங்கங்கள வைருமானத்டத ஈடைலாம்.
நிதி்க குழு
ஒவமவைாரு
ஐந்தாண்டிற்கும்
குடியரசுத்தடலவைர் ஒரு நிதிக் குழுடவை
அடமப்பார். அரசடமப்பின் 280-வைது உறுப்பு
குழுவின் அடமப்டப விவைரிக்கின்ைது. நிதிக்
குழு
ஒரு
தடலவைடரயும்
நான்கு
உறுப்பினர்்கட்ளயும் மபற்றிருக்கும். நிதிக்
குழுவின் தடலவைர் மபாது விவை்காரங்களில்
அனுபவைம் மபற்ைவைரா்க இருப்பார். நிதிக்
குழுவின்
மூன்று
உறுப்பினர்்கள
நிதி
நிர்வைா்கம்,
மபாரு்ளாதாரம்,
மபாதுக்
்கணக்கு்கள மற்றும் அரசு நிதி துடை
ஆகியவைற்றில் நிபுணத்துவைம் மபற்றிருப்பார்்கள.
நிதிக் குழுவின் நான்்காவைது உறுப்பினர் உயர்
நீதிமன்ை நீதிபதியா்க தகுதிப் மபற்ைவைர்.

இதுவைடர 14 நிதிக் குழுக்்கள
இந்தியாவில்
குடியரசுத்தடலவைரால்
அடமக்்கப்படடுள்ளன.

5.3 கூடடு்றவு்க கூடடாடசி
அமமரிக்்காவின் பு்கழ்மபற்ை அரசடமப்பு
நிபுணரான கிரான்வில் ஆஸடின் இந்திய
கூடைாடசிடய கூடடுைவுக் கூடைாடசி என
வைர்ணித்தார். மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள
இடையய பரஸபர ஒத்துடழப்டப உருவைாக்கும்
யநாக்்கத்தில்
இந்திய
கூடைாடசி
வைடிவைடமக்்கப்படடுள்ளது. அமமரிக்்கா யபான்ை
கூடைாடசி நாடு்களில் கூடடுைவு ம்காளட்க
அமல்படுத்தப்படுகிைது. அடரய்ளவு கூடைாடசி
ம்காளட்க ம்காண்ை நமது அரசடமப்பில்
மாநிலங்கள மத்திய அரசிற்கு ஒத்துடழப்டப
நல்்க
யவைண்டும்.
குடியரசுத்தடலவைர்
மபற்றிருக்கும் அவைசர ்கால அதி்காரங்களும்
அரசடமப்பின்
சில
பகுதி்களும்
மாநில
அரசாங்கங்கள மத்திய அரசுைன் கூடடுைவு
உணர்வுைன் மசயல்பை டவைக்கின்ைன.

கூடடு்றவு்க கூடடாடசி

மாநிலஙகளு்ககிவடதயயான குழு

நிதி்க குழு அரசிற்கு பரிந்துவரகவள
கீழ்ககணடைாறு ைழஙகும்.
1. வைருமானத்டத
மத்திய
அரசு்களுக்கிடையய பகிர்தல்.
2. உதவி
மானியம்
வைழிமுடை்கள.

மாநில

வைழங்கப்படும்

3. பஞசாயத்து
அடமப்பு்களின்
நிதி
ஆதாரங்கட்ள வைலுப்படுத்தும் யநாக்குைன்
இந்தியாவின்
மதாகுப்பு
நிதி
அதி்கரிப்பதற்்கான பரிந்துடர்கள.
4. ந்கராடசி அடமப்பு்களின் நிதி ஆதாரங்கட்ள
வைலுப்படுத்தும் யநாக்குைன் இந்தியாவின்
மதாகுப்பு
நிதி
அதி்கரிப்பதற்்கான
பரிந்துடர்கள.
5. குடியரசுத்தடலவைரால் நிதி சம்பந்தப்படை
விஷயத்தில் ய்காரப்படும் பரிந்துடர்கள.

மத்திய
அரசாஙகம்

மணடல்க குழு்ககள்
நிதி ஆதயா்க

மாநிலஙகள்

மாநிலஙகளு்ககிவடதயயான நதி
நீர் பிரச்சவன

இந்திய அரசியலில் பல்யவைறு பகுதி்கள
அடமப்பு்கள
மற்றும்
நிறுவைனங்கள
கூடடுைவுக் கூடைாடசியின் விழுது்க்ளா்க
உள்ளன.
அடவை்கட்ள மூன்று வைட்க்க்ளா்க
வைட்கப்படுத்தலாம்.
அ) அரசடமப்பு நிறுவைனங்கள
ஆ) சடை அடமப்பு்கள
இ) அரசடமப்பு்கள
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அ) அரசமைப்பு பகுதிகள்
அரசமைப்பே பல்வேறு அமைப்புகளை
உருவாக்கி கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி முறையை
ஆதரிக்கின்றது.

ஆ) சட்ட அமைப்புகள்

1. மாநிலங்களுக்கிடையேயான குழு
அரசமைப்பில்
263
உறுப்பு
குடியரசுத்தலைவர்
ப�ொது
நலனுக்காக
மாநிலங்களுக்கிடையேயான
குழுவை
உருவாக்கலாம் என்று கூறுகின்றது.
மூன்று
பெற்றிக்கின்றது.

பணிகளை

நிலைக் குழுவும் உருவாக்கப்பட்டது. இக்குழுவில்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தவிர ஐந்து மத்திய
அமைச்சர்கள்
குழு,
ஒன்பது
மாநில
முதல்வர்களும் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.

இக்குழு

 மாநிலங்களுக்கிடையேயான சிக்கல்களை
ஆராய்ந்து ஆல�ோசனை வழங்குவது.
 மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையிலான
ப�ொதுவான விஷயங்களை விவாதிப்பது.
 ஒரு
குறிப்பிட்ட
விஷயத்தில்
மாநிலங்களுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பை
அதிகரிப்பதற்கு பரிந்துரைகளை வழங்குதல்.
மாநிலங்களுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பை
அதிகரிப்பதற்கு பல குழுக்கள் இதுவரை
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. (எ.கா) மத்திய சுகாதாரக்
குழு, ப�ோக்குவரத்து வளர்ச்சி மன்றம், தல
சுயாட்சி
மத்தியக்
குழு
ப�ோன்றவைகள்
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
சர்க்காரியா குழுவின் பரிந்துரைப்படி 1990களில்
கூட்டாட்சி
முறையில்
உள்ள
அரசாங்கங்கள்
இடையே
எல்லா
துறைகளிலும்
பரஸ்பர
ஒத்துழைப்பை
அதிகரிப்பதற்காக
மாநிலங்களுக்கிடையேயான
குழு
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் இக்குழுவின்
தலைவராக இருக்கின்றார். எல்லா மாநிலங்களின்
முதல்வர்களும், ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட
முதல்வர்களும், ஆறு ஒன்றிய அமைச்சரவை
குழுக்களும்,
ஒன்றிய
ஆளுகைக்குட்பட்ட
பகுதிகளின்
நிர்வாகத்
தலைவர்களும்,
குடியரசுத்தலைவர்
ஆட்சியில்
இருக்கும்
மாநிலங்களின் ஆளுநர்களும் இக்குழுவில்
உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றனர். மாநிலங்கள்
இடையில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் ஒரு

நாடாளுமன்றத்தின்
சட்டங்களால்
உருவாக்கப்பட்ட பல அமைப்புகளும் கூட்டுறவுக்
கூட்டாட்சியை வலுப்படுத்துகின்றன.
1. மண்டலக் குழுக்கள்
மண்டலக்
குழுக்கள்
மாநிலங்கள்
மறுசீரமைப்புக் குழு 1956 சட்டத்தின் மூலம்
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டன.
ம�ொழிவாரியான
மாநிலங்கள்
உருவானப�ோது மண்டலக்
குழுக்களும்
உருவாயின.
சுதந்திர
இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால்
நேரு மண்டலக் குழுக்களின் ந�ோக்கம்
கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி வழக்கத்தை வளர்ப்பது
என்றார்.
ஆரம்பத்தில் ஐந்து மண்டலக் குழுக்கள்
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டன. 1971 ஆம் ஆண்டு வட
கிழக்கு மாநிலங்களுக்காக சிறப்பு மண்டலக்
குழு உருவாக்கப்பட்டது. தற்பொழுது ஆறு
மண்டலக் குழுக்கள் இயங்குகின்றன.
1. வடக்கு மண்டலக் குழு
2. தெற்கு மண்டலக் குழு
3. கிழக்கு மண்டலக் குழு
4. மேற்கு மண்டலக் குழு
5. மத்திய மண்டலக் குழு
6. வட கிழக்கு மண்டலக் குழு
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் எல்லா
மண்டலக் குழுக்களின் ப�ொதுத் தலைவராக
உள்ளார். மேலும் ஒவ்வொரு மண்டலக்
குழுவிலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் முதல்வர்
மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்களும் ஒன்றிய
ஆளுகைக்குட்பட்ட
பகுதியில்
நிர்வாகத்
தலைவரும் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
மண்டலங்களில்
உள்ள
மாநிலங்களுக்கிடையே
எவ்வாறு
ஒத்துழைப்பை உருவாக்கி வளர்ப்பது என்று
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மண்டலக் குழுக்கள் பரிந்துரை வழங்கும்.
ப�ொருளாதார, சமூகத் திட்டமிடல், எல்லை
பிரச்சனைகள்,
ப�ோக்குவரத்து
ப�ோன்ற
துறைகளில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை வழங்க
மண்டலக் குழுக்கள் செயல்படும்.
2. நதி ஆணையம்
நதி
ஆணையங்கள்
சட்டம்
1956
மாநிலங்களுக்கிடையேயான
நதிகளை
மேலாண்மை செய்வதற்கு மாநிலங்களுக்கு
பரிந்துரைகள்
வழங்குவதற்கு
நதி
ஆணையத்தை உருவாக்கியது.
3. நதிநீர் தீர்ப்பாயம்
மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதி நீர்
சிக்கல் சட்டம் 1956 அரசமைப்பின் உறுப்பு
262 இன் படி உருவாக்கப்பட்டது. சமவெளி
மாநிலங்களுக்கிடையேயான
நதி
நீர்
குறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது இச்சட்டத்தின்
ந�ோக்கமாகும். இவ்வகையான பிரச்சனைகளை
தீர்ப்பதற்கு
தீர்பாயங்களை
இச்சட்டம்
உருவாக்குகின்றது.
நிதி ஆய�ோக் (NITI AAYOG)
மத்திய அரசாங்கம் ஜனவரி 1, 2015-ஆம்
ஆண்டு நிதி ஆய�ோக் என்ற அமைப்பை
த�ோற்றுவித்தது. இந்தியாவின் மாற்றத்திற்கான
தேசிய குழு என்பது இதன் ப�ொருள் ஆகும்.
65 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த திட்டக் குழு
நீக்கப்பட்டப்
பிறகு
இப்புதியக்
குழு
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது. பிரதமர் இக்குழுவின்
தலைவராக
இருப்பார்.
மாநிலங்களின்
முதல்வர்கள், ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட
பகுதிகளின்
முதல்வர்கள்
(புதுச்சேரி,
புதுதில்லி), அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளின்
துணை ஆளுநர் ஆகிய�ோர் இக்குழுவின்
நிரந்தர உறுப்பினர்களாக செயல்படுவார்கள்.
மாநிலங்களுக்கிடையேயான
அமைப்பு
ரீதியின்
த�ொடர்ச்சியாக
கூட்டுறவுக்
கூட்டாட்சியை
வளர்ப்பது
இக்குழுவின்
ந�ோக்கமாகும்.
உறுதியான மாநிலங்கள்
உறுதியான
தேசத்தை
உருவாக்குவது
இக்குழுவின்
எண்ணமாகும்.
வருமான
ஆதாரங்கள் இல்லாததாலும் அரசமைப்பு

சக்தி இல்லாததாலும் மாநிலங்கள் மத்திய
அரசை சார்ந்து இயங்குகின்றன. இயற்கை
பேரழிவுகளை சமாளிப்பதற்கு கூட மத்திய
அரசை சார்ந்து இருக்கின்றன. இந்நிலையை
மாற்ற வேண்டும் என்பது நிதி ஆய�ோக்கின்
ந�ோக்கமாகும்.

5.4 மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதி
நீர் பிரச்சனை
இந்திய
அரசமைப்பின்
கூட்டாட்சி
முறையை மாநிலங்களுக்கிடையிலான நதிநீர்
சிக்கல்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கின்றன.
பல்வேறு நதிநீர் சிக்கல்கள் நமது நாட்டில்
காணப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா,
கேரளா,
புதுச்சேரி
ஆகியவை
காவிரி
பிரச்சனையில்
சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
ஆண்டாண்டு காலமாக நதிநீர் பிரச்சனையில்
ஒடிசா,
ஆந்திரப்
பிரதேசம்
சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
சட்லெஜ்
ஆறு
பிரச்சனையில்
பஞ்சாப்,
அரியானா
சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. க�ோவா, மஹாராஷ்டிரா,
கர்நாடகம் ஆகியவை மகாதயி ஆற்றுப்
பிரச்சனையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதி நீர்ப்
பிரச்சனைகளை
தீர்ப்பதற்கு
இந்திய
அரசியலில்
கீழ்கண்ட
அணுகுமுறை
பின்பற்றப்படுகிறது.
1. அரசமைப்பும் மாநிலங்களுக்கிடையேயான
நதி நீர் சிக்கல்களும்
அரசமைப்பின்
262 இன்
உறுப்பு
மாநிலங்களுக்கிடையேயான
நதி
நீர்ப்
பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கு வழிமுறையை
வழங்குகின்றது.
இவ்வகையான
பிரச்சனைகளில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார
வரம்பில் இருந்து நாடாளுமன்றம் விலக்கி
வைக்கலாம். நாடாளுமன்றம் நதி நீர்ப்
பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக ஒரு சட்டத்தை
இயற்றலாம். நதி நீர் பிரச்சனை பல இலட்சம்
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கின்றது.
நீதிமன்றங்கள்
தீர்ப்பை
வழங்கினால்
மக்களிடையே
கசப்புணர்வும்
பிளவும்
அதிகரிக்கலாம். ஆகவே சுமூகமான பேச்சு
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வைார்த்டத மூலமா்க நதிநீர்ப் பிரச்சடன்கட்ள
நாம் தீர்க்்க யவைண்டும் என்பது அரசடமப்பின்
உறுப்பு 262 இன் யநாக்்கமாகும்.
2. மாநிலஙகளு்ககிவடதயயான
சி்ககல்கள் சடடம் 1956

நதி

நீர்

மாநிலங்களுக்கிடையயயான நதி நீர்
சிக்்கல்்கள சடைம் 1956 நாைாளுமன்ைத்தால்
உருவைாக்்கப்படைது. நதி நீர்ப் பிரச்சடனடய
தீர்ப்பதற்கு
மத்திய
அரசாங்கம்
தீர்ப்பாயங்கட்ள
அடமக்்கலாம்
என்று
இச்சடைம்
வைழிவைகுக்கின்ைது.
நதி
நீர்ப்
பிரச்சடன்கள யபச்சு வைார்த்டத்கள மூலமா்க
தீர்க்்கப்பை யவைண்டும். யபச்சு வைார்த்டத
முயற்சி்கள
யதால்வி
அடைந்தால்
சம்பந்தப்படை
மாநிலங்கள
மத்திய
அரசாங்கத்டத நாைலாம். மத்திய அரசாங்கம்
குறிப்பிடை நதிநீர்ப் பிரச்சடனடய தீர்ப்பதற்கு
ஒரு தீர்ப்பாயத்டத அடமக்கும்.
உச்ச நீதிமன்ைத்தின் தடலடம நீதிபதி
அந்த
தீர்ப்பாயத்திற்்கான
தடலவைடர
நியமிப்பார். ஆரம்பத்தில் தீர்ப்பாயம் அல்லது
நடுவைர் மன்ைம் ஒயர ஒரு உறுப்பினடரத் தான்

ம்காண்டிருந்தன. பின்னர் நடுவைர் மன்ைங்கள
ஒன்றுக்கு
யமற்படை
உறுப்பினர்்கட்ள
மபறுவைதற்கு சடைம் மாற்ைப்படைது. நடுவைர்
மன்ைத்தின் தடலவைர் மற்றும் உறுப்பினர்்கட்ள
உச்ச நீதிமன்ை தடலடம நீதிபதி, உச்ச
நீதிமன்ை அல்லது உயர் நீதிமன்ைங்களின்
நீதிபதி்கள அல்லது ஓயவு மபற்ை நீதிபதி்கட்ள
நியமிப்பார்.
நடுவைர் மன்ைத்தின் தீர்ப்பு
நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்புக்கு சமமானதாகும்.
நடுவைர்
மன்ைம்
விசாரிக்கும்
நதிநீர்
பிரச்சடனயில் யவைறு எந்த நீதிமன்ைமும்
தடலயிை முடியாது. யமலும் நதிநீர் ஆடணயம்
சடைம் 1956 இன் கீழ் வைரும் நதி்களில் மீது
நடுவைர் நீதிமன்ைங்கட்ள அடமக்்க முடியாது.
சுருக்்கமா்க கூையவைண்டுமமன்ைால் நமது
நாடடில் மாநிலங்களுக்கிடையயயான நதிநீர்
சிக்்கல்்கள
அணுகுமுடையில்
இரண்டு
த ன் ட ம ்க ள
்க ா ண ப் ப டு கி ன் ை ன .
யபச்சுவைார்த்டத்கள
மூலமா்க
இப்பிரச்சடன்கட்ள
தீர்க்்க
யவைண்டும்.
யபச்சுவைார்த்டத்கள யதால்வியடைந்தால் நடுவைர்
நீதிமன்ைம் அடமத்து தீர்டவைக் ்காண யவைண்டும்.

நசயல்பாடு: காவிரி நதி நீர் உவரயாடல்

மாணவர்: ஐயா, ்காவிரி நதி நீர்ப் பிரச்சடனடய விவைரிக்்க முடியுமா?
ஆசிரியர்: ்காவிரி நதி நீர் சிக்்கல் தமிழ்நாடு, ்கர்நாை்கா, ய்கர்ளா, புதுச்யசரி ஆளுட்கக்குடபடை
பகுதி ஆகிய நான்கு மாநிலங்களுக்கிடையயயான பிரச்சடனயாகும்.
மாணவர்: இப்பிரச்சடனயின் வைரலாற்றுப் பின்னணி என்ன?
ஆசிரியர்: இப்பிரச்சடன நீண்ை வைரலாற்றுப் பின்னணி உடையதாகும். மமடராஸ மா்காணமும்,
டமசூர் அரசும் 1924 ஆம் ஆண்டு ்காவிரி நதி நீடர பயன்படுத்த ஒரு ஒப்பந்தம்
ட்கமயழுத்திடைன. ஐம்பது ஆண்டு்கள ்கழித்து 1974 ஆம் ஆண்டு இவமவைாப்பந்தம்
்காலாவைதியானது.
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மாணவர்: ஐயா, சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் 1974 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் பேச்சு வார்த்தையில்
ஈடுபட்டனவா?
ஆசிரியர்: ஆம், சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் பல சுற்றுப் பேச்சு வார்த்தைகளை நடத்தின. ஆனால்,
எந்ந ஒரு தீர்வும் எட்டப்படவில்லை. நாம் ஏற்கனவே படித்தது ப�ோல நதி நீர் சிக்கல்கள்
சட்டம் 1956 இன் படி காவிரி நதி நீர் நடுவர் மன்றம் 1991 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசால்
அமைக்கப்பட்டது.
மாணவர்: நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பை வழங்கிவிட்டதா? தீர்ப்பின் முக்கிய தன்மைகள் என்ன?
ஆசிரியர்: நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பை 2007-ஆம் ஆண்டு வழங்கிவிட்டது. மாதந்தோரும் கர்நாடகம்
பிலிகுண்டுலு என்ற எல்லை பகுதியில் தமிழ்நாட்டிற்கு குறிப்பிட்ட அளவு நீரை வழங்க
வேண்டும். காவிரி நதியில் இருந்து சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு தண்ணீரை
குறிப்பிட்ட அளவில் நடுவர் மன்றம் பங்கீடு செய்தது. மழை இல்லா வருடங்களில்,
துன்பக் காலங்களில் எவ்வாறு நீர் பங்கீடு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நடுவர்
மன்றம் தனது தீர்ப்பில் விவரித்துள்ளது.
மாணவர்: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்றால் என்ன?
ஆசிரியர்: காவிரி நடுவர் மன்றம் தனது தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதற்கு காவிரி மேலாண்மை
வாரியத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறியது.
மாணவர்: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதா?
ஆசிரியர்: பல ஆண்டுகள் வழக்கு நடந்த பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் தனது இறுதி தீர்ப்பை
வெளியிட்டுள்ளது. காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும் காவிரி நீர் ஒழுங்குபடுத்தும்
குழுவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் படி தமிழ்நாடு
177.25 டி.எம்.சி தண்ணீரை கர்நாடகத்திடமிருந்து எல்லைப் பகுதியில் பெறும். ம�ொத்த
காவிரி நீரில் தமிழ்நாடு 404.25 டி.எம்.சி, கர்நாடகம் 284.25 டி.எம்.சி, கேரளா 30 டி.எம்.சி,
புதுச்சேரி 7 டி.எம்.சி என்று உச்ச நீதிமன்றம் நீர்ப் பங்கீடு செய்துள்ளது.

5.5 இந்தியக் கூட்டாட்சியில்
பிரச்சனைகளும் தேவைகளும்
கூட்டாட்சி
முறையில்
காணப்படும்
பல்வேறு
சிக்கல்கள்
மத்திய-மாநில
உறவுகளை பாதிக்கின்றன.
ஆளுநரின் நியமனம் மற்றும் பணி

அறிஞர் அண்ணா,
மாநில உரிமைகளின்
பாதுகாலர்

மத்திய
அரசாங்கத்தின்
முகவராக
ஆளுநர் மாநிலத்தில் செயல்படுவதை மாநில

அரசாங்கங்கள் எதிர்க்கின்றன. ராஜமன்னார்
குழு மாநில ஆளுநர்கள் கூட்டாட்சி முறைக்கு
எதிராக இருப்பதாக விமர்சித்தது. தமிழகத்தின்
முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை அவர்கள்
காலத்தில்
இருந்து
ஆளுநர்களின்
அதிகாரங்களை குறைக்க வேண்டும் என்ற
கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது.
மாநில கட்சி அரசியலில் தீவிரமாக
இயங்கும் தலைவர்களை மாநில ஆளுநராக
நியமிக்க
கூடாது
என
கூறுகின்றன.
ஆளுநர்களின்
நியமனத்தில்
மாநில
அரசாங்கங்களையும்
கலந்தால�ோசிக்கப்பட
வேண்டும்
என்று
மாநில
கட்சிகள்
வலியுறுத்துகின்றன.
இந்தியாவின்
முன்னேற்றத்திற்கு
பாடுபட்ட,
மிகச்சிறந்த
அறிஞர்களை, சேவையாளர்களை, ஆளுநர்களாக
நியமிக்க வேண்டுமென க�ோரப்படுகிறது.
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எதிர்க்்கடசி்கள ஆளும் மாநிலங்களில்
ஆளுநர்்களின் மசயல்பாடு்கள அதிருப்திடய
உருவைாக்கியுள்ளன. மாநிலங்களில் ஆளும்
்கடசி உடைந்து யபானாயலா, அல்லது மதாஙகு
சடைமன்ைம் உருவைானாயலா ஆளுநர்்களின்
முடிவு்கள சர்ச்டச்கட்ள உருவைாக்குகின்ைன.

நசயல்பாடு
மாநில அரசியலில் ஆளுநர்்களின்
பஙட்க பற்றி ஒரு திடை அறிக்ட்கத் தயார்
மசயயவும்.

மாநில சுயாடசி பிரச்சவனகள்

கல்வி
ஆரம்ப ்காலத்தில் ்கல்வி இரண்ைாவைது
படடியலான
மாநிலப்
படடியலில்
தான்
இைம்மபற்றிருந்தது.
1976ஆம்
ஆண்டு
நாைாளுமன்ைம் 42 வைது அரசியல் சாசன
திருத்தச்சடைத்தின் மூலம் ்கல்விடய மூன்ைாவைது
படடியலான மபாதுப் படடியலுக்கு மாற்றியது.
மாநில அரசு்களின் தனிப்படை அதி்காரம் மத்திய
மாநில அரசாங்கங்களுக்கு மபாதுவைானதா்க
மாற்ைப்படைது. மபாதுப் படடியலில் தற்யபாது
்கல்வி
இருப்பதால்
மத்திய
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு இடையய முரண்பாடு்கள
யதான்றினால் மத்திய அரசின் அதி்காரயம
மசல்லுபடி ஆகும். ஆ்கயவை தமிழ்நாடு உளளிடை
பல மாநிலங்கள ்கல்விடய மீண்டும் மாநிலப்
படடியலுக்கு மாற்ை யவைண்டும் என கூறுகின்ைன.
கல்வி இடமாற்்றம்

குடியரசுத்தடலவைரின் ்கவைனத்திற்கு ம்காண்டு
மசல்லலாம்.
மாநிலத்தின்
நிதி
சடை
முன்வைடரவு்கட்ள
ஆளுநர்்கள
யதக்கி
டவைத்தால் குடியரசுத்தடலவைர் அடவை்கட்ள
நிரா்கரிக்்கலாம் அல்லது அடவை்களுக்கு தனது
இடசடவைத்
மதரிவித்தது
அடவை்கட்ள
சடைமாக்்கலாம். மாநிலத்தின் சாதாரண சடை
முன்வைடரவு்கள
ஆளுநர்்க்ளால்
யதக்கி
டவைக்்கப்படைால் குடியரசுத்தடலவைர் அந்த
முன்வைடரவு்கட்ள திரும்பவும் விவைாதிக்குமாறு
மாநில
சடைமன்ைத்திற்ய்க
அனுப்பி
டவைக்்கலாம்.
மறுபரிசீலடன மசயது மீண்டும் அந்த
முன்வைடரவு்கட்ள
மாநில
சடைமன்ைம்
அனுப்பினாலும்
குடியரசுத்தடலவைர்
முன்வைடரடவை நிரா்கரிக்்கலாம். நமது நாடடின்
ஒற்றுடமடய ்காப்பதற்்கா்க அரசடமப்பு இவ
வைழிமுடை்கட்ள உருவைாக்கியுள்ளது.
ஆனால் பல மாநில அரசாங்கங்கள
இவவைழிமுடை
மீது
அதிருப்தி
மதரிவித்துள்ளன. அரசியல் ்காரணத்திற்்கா்க
ஆளுநர்்கள
இப்பிரிடவை
தவைைா்க
பயன்படுத்துவைதா்க குற்ைம் சுமத்துகின்ைன.
எதிர்க்்கடசி்கள
ஆளும்
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு
எதிரா்க
ஆளுநர்்கள
இவவிவை்காரத்டத
பயன்படுத்துவைதா்கக்
கூறுகின்ைனர்.
உறுப்பு 356 தை்றாக பயனபடுத்தப் படடால்
அரசடமப்பின் 18-வைது பகுதியில் 356

ஆளுநர் நியமனம்

உறுப்பு ஒரு மாநிலத்தில் அரசடமப்பு ஆடசி

உறுப்பு 356

குடியரசுத்தடலவைர் அவைசர ்காலத்டத அமல்

சடட முனைவரவுகள் தத்ககிவைப்பு
அவனத்து இந்தியப் பணிகள்

மாநில
சடட
முனைவரவுகவள
குடியரசுத்தவலைரின கைனத்திற்கு தத்ககி
வைத்தல்.
மாநிலங்கள
முன்வைடரவு்கட்ள

நிடையவைற்றும்
சடை
ஆளுநர்்கள

முடை

சீர்குடலந்து

விடைால்

படுத்தலாம் என்று கூறுகின்ைது. ஆளுநரின்
அறிக்ட்கயின்

அடிப்படையியலா

ஆளுநரின்

அறிக்ட்க

குடியரசுத்தடலவைர்
அமல்படுத்தலாம்.

அல்லது

இல்லாமயலா

உறுப்பு

356-ஐ

நமது

நாடடின்

ஒற்றுடமடய பாது்காப்பதற்்கா்க இப்பிரிடவை
அரசடமப்பு உருவைாக்கியுள்ளது.
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பல்யவைறு
356
தவைைா்க
என்று

மத்திய
அரசாங்கம்
மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு எதிரா்க இவவுறுப்டப
தவைைா்க
பயன்படுத்தியுள்ளதா்க
பல
மாநிலங்கள மதரிவித்துள்ளன. ்கடசி அரசியல்
்காரணங்களுக்்கா்க
இவவுறுப்பு
தவைைா்க
பயன்படுத்தப்படடுள்ளது. ஆ்கயவை பல மாநில
்கடசி்கள அரசடமப்பின் உறுப்பு 356-ஐ அ்கற்ை
யவைண்டும் என ய்காருகின்ைன.
அவனத்து இந்தியப் பணிகள்
அரசடமப்பின் உறுப்பு 312 வைழியா்க
அடனத்து
இந்தியப்
பணி்கள
உருவைாக்்கப்படுகின்ைன.
இப்பணி்களின்
அதி்காரி்கள மத்திய அரசாங்கத்தினால் யதர்வு
மசயயப்படுகின்ைனர். மாநிலங்களுக்கு மத்திய
அரசினால்
இவவைதி்காரி்கள
அனுப்பி
டவைக்்கப்படுகின்ைனர். மாநில அரசாங்கங்கள
அடனத்து இந்தியப் பணி அதி்காரி்கட்ள
இைமாற்ைம் மசயயலாம். ஆனால் மத்திய
அரசாங்கம் மடடுயம அடனத்து இந்தியப்
பணி அதி்காரி்கட்ள பதவியில் இருந்து நீக்்க
முடியும். ஆ்கயவை இவவைதி்காரி்கள மத்திய
அரசின் ்கடடுப்பாடடில் உள்ளனர். மாநில
அரசாங்கங்களின்
மீது
மத்திய
அரசு
இவவைதி்காரி்கள
மூலம்
ஆதிக்்கம்
மசலுத்துவைதா்க
குற்ைம்
சாடைப்படுகிைது.
தமிழ்நாடு
அரசாங்கம்
அடமத்த
இராஜமன்னார்
குழு அடனத்து இந்தியப்
பணி்கட்ள
அ்கற்ை
யவைண்டும்
என
பரிந்துடரத்தது.
மத்திய மாநில உைவு்கட்ள பற்றி இது
வைடரயில் பல்யவைறு குழுக்்கள பரிந்துடர்கட்ள
வைழஙகியுள்ளன.

5.5.1 நிர்ைாகச் சீர்திருத்தஙகள் குழு
நமது
நாடடின்
சீர்திருத்தங்களுக்்கா்க இரண்டு

நிர்வைா்கச்
நிர்வைா்கச்

சீர்திருத்தக் குழுக்்கள அடமக்்கப்படடுள்ளன.
முதல் நிர்வைா்கச் சீர்திருத்தக் குழு 1966-ஆம்
ஆண்டு மமாரார்ஜி யதசாய தடலடமயிலும்
பின்னர் ய்க.அனுமந்டதயா தடலடமயிலும்
உருவைாக்்கப்படைது. இக்குழு 20 அறிக்ட்க்கட்ள
வைழஙகியது. அடவை்களில் ஒரு அறிக்ட்க
மத்திய
மாநில
உைவு்கட்ள
பற்றி
பரிந்துடர்கட்ள வைழஙகியது.
இரண்ைாவைது நிர்வைா்கச் சீர்திருத்தங்கள
குழு 2005ஆம் ஆண்டு அடமக்்கப்படைது.
ஆரம்பத்தில் வீரப்ப மமௌலியும் பின்னர்
வி.
இராமச்சந்திரனும்
தடலவைர்்க்ளா்க
இருந்தனர்.
மத்திய மாநில உ்றவுகள்
குழு்ககள்

எதிர்க்்கடசி்கள
ஆளும்
மாநிலங்கள
உறுப்பு
மத்திய
அரசாங்கத்தினால்
ப ய ன் ப டு த் த ப் ப டு கி ை து
விமர்சித்துள்ளனர்.

1. நிர்ைாகச் சீர்திருத்தஙகள் குழு
2. இராஜாமனனார் குழு
3. சர்்ககாரிய குழு
4. புனச்சி குழு
5. நைஙகட நசல்வலயா குழு

5.5.2 இராஜமனனார் குழு

இராஜமனனார்

தமிழ்நாடு
அரசாங்கம்
நமது
அரசடமப்பின் மத்திய மாநில உைவு்கட்ள
ஆயவு மசயது பரிந்துடர்கள வைழஙகுவைதற்கு
இராஜமன்னார்
குழுடவை
அடமத்தது.
மசன்டன உயர் நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள
தடலடம நீதிபதி பி.வி இராஜமன்னார்,
மசன்டன
பல்்கடலக்
்கழ்கத்தின்
துடணயவைந்தர் முடனவைர் ஏ. இலடசுமண
சுவைாமி,
ஆந்திர
உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
முன்னாள தடலடம நீதிபதி முடனவைர்
பி சந்திர மரடடி ஆகியயார் இக்குழுவில்
இருந்தனர். தங்க்ளது பரிந்துடர்கட்ள இக்குழு
அரசாங்கத்திற்கு
1971 ஆம்
ஆண்டு
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வைழஙகியது. மாநில சுயாடசி வைரலாற்றில்
மி்கவும் முக்கிய டமல்்கல்லா்க இக்குழுவின்
அறிக்ட்க உள்ளது.
இ்ககுழுவின
மு்ககிய
கீழ்ககணடவைகள் ஆகும்.

பரிந்துவரகள்

1. அரசடமப்பின்
263
உறுப்பு
உைனடியா்க
அமல்
படுத்தப்பை
யவைண்டும்.
மாநிலங்களுக்கிடையயயான
குழு
உருவைாக்்கப்பை
யவைண்டும்.
இக்குழுவின் தடலவைரா்க பிரதமர் பணிபுரிய
யவைண்டும். மாநில முதல்வைர்்கள அல்லது
அவைர்்க்ளால்
நியமிக்்கப்படைவைர்்கள
உறுப்பினர்்க்ளா்க பணியாற்ை யவைண்டும்.
மாநிலங்களுக்கிடையயயான
குழுவிைம்
அதி்க அதி்காரங்கள இருக்்கயவைண்டும்.
மத்திய
அரசாங்கத்தின்
முக்கிய
முடிவு்கட்ளயும்,
நாைாளுமன்ைத்தின்
சடைங்கட்ளயும் இக்குழுவில் ஆயலாசிக்்க
யவைண்டும்.
யதசத்தின் பாது்காப்பு,
மவைளியுைவு ஆகிய இரண்டு அதி்காரங்கள
தவிர, இதர எல்லா அதி்காரங்கட்ளயும்,
பயன்படுத்தும்
முன்
மத்திய
அரசு
மாநிலங்களுக்கிடையயயான
குழுடவை
ஆயலாசிக்்க யவைண்டும்.
2. அரசடமப்பின் உறுப்பு்கள 256, 257, 339(2)
ஆகியடவை்கட்ள நீக்்க யவைண்டும். இந்த
உறுப்பு்கள
மாநில
உரிடம்கட்ள
பாதிப்பதால் அடவை்கட்ள நீக்கி மாநில
உரிடம்கட்ள வைலுப்படுத்த யவைண்டும் என
இராஜமன்னார் குழு பரிந்துடரத்தது.
3. மூன்று படடியல்்களில் இல்லாத இதர
அதி்காரங்கள மத்திய அரசிைமிருந்து மாநில
அரசு்களுக்கு மாற்ைப்பை யவைண்டும். வைரி
விதிக்கும் அதி்காரமும் மாநில அரசு்களுக்கு
மாற்ைப்பை யவைண்டும்.
4. அரசடமப்பின் XVIII பகுதியில் உள்ள
உறுப்பு 356 மத்திய அரசால் ்கவைனமா்க
பயன்படுத்தப்பை யவைண்டும். மாநிலத்தில்
அரசியல் சாசன அடமப்பு முற்றிலும்
சீர்குடலந்தால் மடடுயம, ்கடைசி ஆயுதமா்க
மத்திய அரசு இவவுறுப்டப பயன்படுத்த
யவைண்டும்.
சாதாரண
சடை
ஒழுஙகு

பிரச்சடன்களுக்கு
இவவுறுப்டப
மாநிலங்களில்
மத்திய
அரசு
பயன்படுத்தக்கூைாது.
5. இராஜமன்னார் குழு அடனத்து இந்தியப்
பணி்களில் மபரிய அ்ளவில் மாற்ைங்கட்ள
பரிந்துடரத்தது. மத்திய அரசுக்கு சாத்கமான,
மாநில அரசு்களுக்கு எதிரான அடனத்து
இந்தியப்
பணி்கள
யதடவையில்டல.
கூடைாடசி முடைக்கு எதிரா்க இருப்பதால்
இந்திய ஆடசிப் பணி (ஐ.ஏ.எஸ) உளளிடை
அடனத்து
இந்தியப்
பணி்கட்ள
அரசடமப்பிலிருந்து
நீக்குவைதற்கு
இராஜமன்னார் குழு பரிந்துடரத்தது.
6. நிதி ஆதாரங்கட்ள மத்திய அரசாங்கத்திைம்
இருந்து மாநில அரசாங்கத்திற்கு அதி்க
அ்ளவில் மாற்றித்தரயவைண்டும் என இக்குழு
கூறியது. மாநிலங்களின் நிதி சக்திடய
அதி்கரிப்பதற்கு மதாழில் நிறுவைனங்கள வைரி,
ஏற்றுமதி வைரி, சுங்க வைரி யபான்ைவைற்டை
மத்திய
அரசாங்கத்திைம்
இருந்து
மாநிலங்களுக்கு மாற்ை யவைண்டும். நிதி
ஆற்ைல்
தான்
மாநில
உரிடம்களின்
அச்சாணி என்று இக்குழு ்கருதியது. ஆ்கயவை
அரசடமப்பின் ஏழாவைது அடைவைடணயில்
திருத்தங்கள மபரிய அ்ளவில் மசயய
யவைண்டும். மத்தியப் படடியல், மபாதுப்
படடியல்
ஆகியவைற்றிலிருந்து
மாநிலப்
படடியலுக்கு அதி்க அதி்காரங்கட்ள மாற்ை
யவைண்டும். நிதிக் குழு ஒரு நிரந்தர, பாகுபாடு
இல்லாத அடமப்பா்க மாை யவைண்டும் என
இராஜமன்னார் குழு பரிந்துடரத்தது.

5.5.3 சர்்ககாரியா குழு
மத்திய அரசாங்கம் 1983
ஆம் ஆண்டு நீதியரசர்
ஆர்.எஸ.
சர்க்்காரியா
தடலடமயில் ஒரு குழுடவை
உ ரு வை ா க் கி ய து .
முவனைர் ஆர்.எஸ்.
இக்குழுவில் பி. சிவைராமன்,
சர்்ககாரியா
முடனவைர் ஆர்.எஸ.எஸ.
மசன் ஆகிய நிபுணர்்களும் உறுப்பினர்்க்ளா்க
இருந்தனர். இக்குழு 247 பரிந்துடர்கட்ள
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உள்ளைக்கிய ஒரு விரிவைான அறிக்ட்கடய
ஐந்து வைருைங்கள ்கழித்து மத்திய அரசிற்கு
சமர்ப்பித்தது.
1. மாநிலஙகளு்ககிவடதயயான
குழு:
அரசடமப்பின் உறுப்பு 263(பி) மற்றும் (சி)
பணி்கட்ள மசயயும் அதி்காரம் இக்குழுவிைம்
வைழங்கப்பை
யவைண்டும்.
மாநிலங்களின்
மபாதுவைான
நலன்
்கருதி
மாநிலங்களுக்கிடையயயான
குழு
பரிந்துடர்கட்ள வைழங்க யவைண்டும். ஆனால்
அரசடமப்பின் உறுப்பு 263 (அ)-யின் அதி்காரம்
இக்குழுவிற்கு வைழங்கப்பைக்கூைாது. அதாவைது
மாநிலங்கள இடையில் எழும் சிக்்கல்்களில்
தடலயிடும்
அதி்காரம்
மாநிலங்களுக்கிடையயயான
குழுவிற்கு
வைழங்கக் கூைாது. யமலும் ஒரு நிரந்தர,
சுயாடசி
மபற்ை
மசயல்கத்டத
மாநிலங்களுக்கிடையயயான
குழுவிற்கு
உருவைாக்கித் தர யவைண்டும்.
2. அரசவமப்பின
உறுப்பு
356
இந்த உறுப்பு மி்கவும் ்கவைனமா்க, மி்கவும்
குடைவைா்கயவை பயன்படுத்தப்பை யவைண்டும்.
்கடைசி
ஆயுதமா்க
இவவுறுப்பு
பயன்படுத்தப்பை யவைண்டும். ஒரு மாநிலத்தில்
அரசடமப்பு
ஆடசி
முடை
முற்றிலும்
சீர்குடலந்தால்
மடடுயம
இவவுறுப்டப
பயன்படுத்த
யவைண்டும்.
உறுப்பு
356
அமல்படுத்துவைதற்கு முன் எல்லா மாற்று
உத்தி்கட்ளயும் பயன்படுத்த யவைண்டும்.
3. ஆளுநர்: ஆளுநர் பதவிடய ரத்து மசயய
யவைண்டும். ஆளுநடர நியமிக்கும் முன்
சம்பந்தப்படை
மாநில
அரடச
்கலந்தாயலாசிக்்க யவைண்டும் என்ை சில
அரசியல்
்கடசி்களின்
்கருத்துக்்கட்ள
சர்க்்காரியா குழு நிரா்கரித்தது. கூடைாடசி
முடை நன்கு மசயல்படுவைதற்கு அரசியல்
தடலவைர்்கட்ள ஆளுநர்்க்ளா்க நியமிக்்கக்
கூைாது என்று இக்குழு பரிந்துடரத்தது.
இந்தியாவின் முன்யனற்ைத்துக்கு பாடுபடை
மபருடம மிக்்க இந்தியக் குடிம்கன்்கட்ள
ஆளுநர்்க்ளா்க
நியமிக்்க
யவைண்டும்.
மவைவயவைறு
்கடசி்கள
மத்தியிலும்

மாநிலத்திலும்
ஆடசியில்
இருக்கும்
மபாழுது, மத்தியில் ஆளும் ்கடசியின்
தடலவைர்்கட்ள மாநிலத்தின் ஆளுநரா்க
நியமிக்்கக்கூைாது.
4. நமாழி:
மும்மமாழிக்ம்காளட்கடய
்கண்டிப்பா்க அமல்படுத்த யவைண்டும் என்று
சர்க்்காரிய
குழு
பரிந்துடரத்தது.
மும்மமாழிக்
ம்காளட்க
யதசிய
ஒற்றுடமடய வை்ளர்க்கும் என்று இக்குழு
கூறியது.

5.5.4 புனச்சி குழு

நீதியரசர் மதன தமாகன
புனச்சி

மத்திய அரசாங்கம் 2007ஆம் ஆண்டு
உச்ச நீதிமன்ைத்தின் முன்னால் தடலடம
நீதிபதி மதன் யமா்கன் புன்ச்சி தடலடமயில்
ஒரு புதிய குழுடவை அடமத்தது. இக்குழுவில்
மூன்று
நிபுணர்்களும்
ஒரு
மசயலரும்
இருந்தார். இக்குழு 2010 ஆம் ஆண்டு தனது
பரிந்துடர்கட்ள மத்திய அரசுக்கு வைழஙகியது.
மாநில
ஆளுநர்்கள
குறிப்பிடை
பதவிக்்காலத்திற்கு நியமிக்்கப்பையவைண்டும்.
குடியரசுத்தடலவைடர பதவி நீக்்கம் மசயயும்
முடை
யபால
மாநில
ஆளுநர்்களும்
நாைாளுமன்ைத்தின் பதவி நீக்்க தீர்மானம்
மூலம் மடடுயம பதவியில் இருந்து நீக்்கப்பை
யவைண்டும். ஒரு மாநிலத்தில் கி்ளர்ச்சியில்
பாதிக்்கப்படை
மாவைடைங்கள
அல்லது
பகுதி்களில்
மடடுயம
குடியரசுத்தடலவைர்
ஆடசிடய
அமல்படுத்தலாம்.
மாநிலம்
முழுவைதும் குடியரசுத்தடலவைர் ஆடசிடய
அமல்படுத்த யவைண்டிய அவைசியமில்டல.
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இதற்்கா்க அரசடமப்பின் உறுப்பு்கள 355, 356
ஆகியவைற்றில் மாற்ைம் மசயய யவைண்டும். மதக்
்கலவைரங்க்ளால் பாதிக்்கப்படை பகுதி்களில்
மாநில அரசாங்கத்தின் ஒப்புதல் மபைாமயல
மத்திய அரசு தனது ்காவைல் படை்கட்ள அனுப்பி
அடமதிடய நிடலநாடைலாம்.

நசயல்பாடு
“முன்யனற்ைத்திற்்கா்க மபரிய மாநிலங்கட்ள
உடைத்து சிறிய மாநிலங்கட்ள உருவைாக்்க
யவைண்டும்” என்ை தடலப்பில் வைகுப்பில் குழு
விவைாதத்டத நைத்த யவைண்டும்.

எஸ்.ஆர். நபாம்வம ைழ்ககு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு

நிகழ
ஆயவு

யசாமப்ப ராயப்ப மபாம்டம (6 ஜூன் 1924 முதல்
10 அக்யைாபர் 2007 வைடர) ்கர்நாை்க மாநிலத்தின்
பதியனாராவைது முதல்வைரா்க பணியாற்றினார். ஐக்கிய
முன்னணி அரசாங்கத்தில் 1996 முதல் 1998 வைடர
மனிதவை்ள முன்யனற்ை அடமச்சரா்கவும் இருந்தார்.
எச்.டி.யதவை்கவுைா, ஐ.ய்க.குஜரால் ஆகிய இரண்டு
பிரதமர்்களின்
அடமச்சரடவையில்
அவைர்
பணியாற்றியுள்ளார்.
எஸ .ஆர் .மபாம்டம அவைர்்கள முதல்வைரா்க இருந்த ்கர்நாை்க அரசாங்கம் மத்திய அரசால்
பதவி நீக்்கம் மசயயப்படைது. இதடன எதிர்த்து முதல்வைர் எஸஆர் மபாம்டம உச்ச நீதிமன்ைத்தில்
வைழக்குத் மதாைர்ந்தார். உச்ச நீதிமன்ைம் இவவைழக்கில் 1994 ஆம் ஆண்டு பு்கழ்மபற்ை மபாம்டம
வைழக்குத் தீர்ப்டப வைழஙகியது. மத்திய மாநில உைவு்களில், மாநில உரிடம்கட்ள ்காப்பதில்
மபாம்டம வைழக்குத் தீர்ப்பு மி்க முக்கிய திருப்புமுடனயா்க ்கருதப்படுகிைது.
மத்திய அரசாங்கம் தன்னிச்டசயான முடையில், அரசடமப்பிற்கு எதிரா்க மாநில
அரசாங்கங்கட்ள பதவி நீக்்கம் மசயயக்கூைாது என்பது இத்தீர்ப்பின் டமயக் ்கருத்தாகும்.
அரசியலடமப்பின் 356 -வைது உறுப்டப ்கவைனத்துைன், ்கடைசி ஆயுதமா்க மத்திய அரசாங்கம்
பயன்படுத்த யவைண்டும். அரசியல் சாசன ஆடசி சீரழிந்தால் மடடுயம இவவுறுப்டப மத்திய அரசு
பயன்படுத்த யவைண்டும். எடுத்துக்்காடைா்க சடைப்யபரடவை யதர்தலுக்கு பின் எந்த ஒரு ்கடசிக்கும்
கூடைணிக்கும் மபரும்பான்டம ஆதரவு கிடைக்்கவில்டல. மத்திய அரசாங்கத்தின் ்கடைட்ள்கட்ள
மாநில அரசாங்கம் மதிக்்கவில்டல யபான்ை ்காரணங்களுக்கு மாநில அரசாங்கத்டத மத்திய
அரசு பதவி நீக்்கம் மசயயலாம்.
சாதாரண ்காரணங்களுக்்கா்க மத்திய அரசு 356-வைது உறுப்டப பயன்படுத்தக்கூைாது.
எடுத்துக்்காடைா்க மாநிலத்தில் சடைம் ஒழுஙகு சரியில்டல.
நாைாளுமன்ைத் யதர்தலில்
மாநிலத்தில் ஆளும் ்கடசி யதாற்றுவிடைது.
மாநிலத்தில் அரசியல் சாசன ஆடசிமுடை சீரழிந்து விடைது என்ை ஆளுநரின் அறிக்ட்க
நாைாளுமன்ைத்தில் சமர்ப்பிக்்கப்பை யவைண்டும்.
மாநிலத்தில் நிலவும் அசாதாரணமான
சூழ்நிடலடய ஆளுநரின் அறிக்ட்க மதளிவைா்க விவைரிக்்க யவைண்டும். மாநிலத்தின் சடைப்யபரடவை
்கடலக்்கப்படுவைதற்கு முன் குடியரசுத்தடலவைர் ஆடசிக்கு நாைாளுமன்ைத்தின் இரு அடவை்களிலும்
ஒப்புதல் வைழங்கப்படடு இருக்்க யவைண்டும்.
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நீதிமன்றம் உறுப்பு 356 கீழ் மாநில அரசை மத்திய அரசாங்கம் பதவி நீக்கம் செய்தது சரியா,
தவறா என ஆராயும் அதிகாரத்தை பெற்று இருக்கின்றது. உறுப்பு 356 தவறாக மத்திய அரசால்
பயன்படுத்தப்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றம் நீதி சீராய்வு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும். பதவி நீக்கம்
அரசமைப்பிற்கு எதிராக இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றம் பதவி நீக்கப்பட்ட மாநில அரசாங்கத்தை
மீண்டும் பதவியில் அமர்த்தும்.
ப�ொம்மை வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு வந்த பிறகு மத்திய அரசின் தன்னிச்சையான
பதவி நீக்க நடவடிக்கையில் இருந்து மாநில அரசாங்கங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
அண்ணல் அம்பேத்கர் அரசமைப்பின் உறுப்பு 356-யை (தேவையற்ற வார்த்தை) என்று
வர்ணித்தார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்களுக்கு எதிராக இவ்வுறுப்பு
உள்ளதை அவர் கசப்புடன் ஏற்றுக்கொண்டார்.

5.5.5 வெங்கடசெல்லையா குழு
பிரதமர்
அடல்
பிகாரி
வாஜ்பாய் தலைமையிலான
தேசிய
மக்களாட்சிக்
கூட்டணி அரசாங்கம் 2000ஆம்
ஆண்டு
நீதியரசர்
ந ா ர ா ய ண ர ா வ்
எம்.என். ராவ்
வெ ங ்க டசெல்லை ய ா
வெங்கடசெல்லையா
தலைமையில் ஒரு குழுவை
அமைத்தது. இந்த அரசமைப்பு மதிப்பாய்வு தேசிய
குழு (NCRWC) அரசமைப்பில் பல சீர்திருத்தங்கள்
க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும் எனக் கூறியது.
அருஞ்சொற்பொருள்
 கூட்டாட்சி: அரசமைப்பு வழியாக மத்திய
மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே அதிகாரப்
பகிர்வை வழங்கி இருக்கும் அரசியல்
முறைக்கு கூட்டாட்சி என்று பெயராகும்.
 நெகிழா அரசமைப்பு: அரசியல் சாசனத்தில்
திருத்தங்கள் ஏற்படுத்துவதற்கு சிறப்பு
அரசியல் சாசன திருத்த முறை அல்லது
அறுதிப்
பெரும்பான்மை
ஆதரவு
முறையுள்ள
அமைப்பிற்கு
நெகிழா
அரசமைப்பு
என்பது
பெயராகும்.
அரசமைப்பை
எளிதில்,
சாதாரண
சட்டங்கள் மூலம் மாற்ற முடியாது.
 நெகிழும்
அரசமைப்பு:
சாதாரண
சட்டங்கள் மூலமாக ஒரு அரசமைப்பை
திருத்த முடியும் என்றால் அதற்கு நெகிழும்
அரசமைப்பு என்பது பெயராகும்.

 அ
 திகாரப் பகிர்வு: கூட்டாட்சி முறையின்
முக்கியமான தன்மை அதிகாரப் பகிர்வு
ஆகும்.
அதிகாரங்கள் மத்திய மாநில
அரசாங்கங்களுக்கிடையே அரசமைப்பின்
வழியாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.
 கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி:
கிரான்வில்
ஆஸ்டின் என்ற புகழ்பெற்ற அரசமைப்பு
அறிஞர்
இந்தியக்
கூட்டாட்சியை
கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி என வர்ணித்தார்.
மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே
கூட்டுறவு காணப்படுகின்றது.
 ஒ
 ன்றியப்
பட்டியல்:
அரசமைப்பின்
ஏழாவது
அட்டவணையில்
உள்ள
முதலாவது பட்டியல் ஒன்றிய (யூனியன்)
பட்டியல்
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
மத்திய
அரசாங்க
அதிகாரங்கள்
இப்பட்டியலில் உள்ளன.
 மாநிலப் பட்டியல்: இரண்டாவது பட்டியிலில்
அரசமைப்பின் ஏழாவது அட்டவனையில்
மாநில அரசுக்கு மட்டும் ப�ொருந்தகூடிய
துறைகளை க�ொண்டுள்ளது.
 ப�ொதுப் பட்டியல்: அரசமைப்பின் ஏழாவது
அட்டவணையில் உள்ள மூன்றாவது பட்டியல்
ப�ொதுப் பட்டியல் ஆகும். மத்திய, மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு
ப�ொதுவாக
உள்ள
அதிகாரங்கள்
இப்பட்டியலில்
இடம்
பெற்றுள்ளன.
மத்திய, மாநில அரசுகள்
இடையே
ப�ொதுப்பட்டியலில்
உள்ள
அதிகாரத்தில் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால்
மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரமே செல்லும்.
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 இ
 தரப் பட்டியல்: அரசமைப்பின் ஏழாவது
அட்டவணையில்
உள்ள
மூன்று
பட்டியல்களில் இடம் பெறாத அதிகாரம்
இதர அதிகாரமாகக் கருதப்படும். இதர
அதிகாரங்கள் மத்திய அரசாங்கத்திற்கே
ச�ொந்தமாகும்.
 அனைத்து இந்தியப் பணிகள்: அனைத்து
இந்தியப் பணிகள் அரசமைப்பின் உறுப்பு
312 பிரகாரம் த�ோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
மாநிலங்களவை அறுதிப் பெரும்பாண்மை
ஆதரவுடன் புதிய அனைத்து இந்தியப்
பணிகளை
உருவாக்கலாம்.
மாநிலங்களவையின்
தற்போதைய
உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு
பெரும்பான்மை
அல்லது
மாநிலங்களவையின்
ம�ொத்த
உறுப்பினர்களில் அறுதிப்பெரும்பான்மை
ஆதரவுடன் தீர்மானம் இயற்றி அனைத்து
இந்தியப் பணிகளை உருவாக்கலாம்.
 இராஜமன்னார் குழு: தமிழ்நாடு அரசு
1968-ஆம்
ஆண்டு
மத்திய
மாநில
உறவுகளை ஆய்வு செய்து பரிந்துரை
வழங்கியதற்காக
இராஜா
மன்னார்
குழுவை அமைத்தது. மாநில உரிமைகள்

வரலாற்றில் இராஜ மன்னார் அறிக்கை மிக
முக்கியமானதாக உள்ளது.
 சர்க்காரிய குழு: மத்திய அரசாங்கம் 1983ஆம் ஆண்டு மத்திய மாநில உறவுகளை
ஆய்வதற்காக
சர்க்காரிய
குழுவை
அமைத்தது.
 அரசமைப்பு மதிப்பாய்வு தேசிய குழு
(National Commission to Review the
Working of the Constitution[NCRWC]):
மத்திய அரசாங்கத்தால் 2000-ஆம் ஆண்டு
அரசமைப்பு மதிப்பாய்வு தேசிய குழு
அமைக்கப்பட்டது. இது வெங்கடசெல்லையா
குழு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 ஒற்றையாட்சி
அரசமைப்புகள்:
இவ்வகையான அரசமைப்புகளில் மத்திய
அல்லது தேசிய அரசாங்கம் மட்டுமே
அரசமைப்பால்
உருவாக்கப்படுகிறது.
மாநில
அரசாங்கங்களை
அரசமைப்பு
உருவாக்கவில்லை
அல்லது
அங்கீகரிக்கவில்லை.
 நடுவர்மன்றம்: மாநிலங்களுக்கிடையேயான
நதி நீர்ப் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு
உருவாக்கப்படும்
அமைப்பிற்கு
நடுவர்
மன்றம்
அல்லது
தீர்ப்பாயம்
என்பது
பெயராகும்.

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்யவும்
1. உலகின் முதல் கூட்டாட்சி அமைப்பு எந்த நாட்டை சேர்ந்தது?
அ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
ஆ) ஐக்கிய பேரரசு (United Kingdom)
இ) இந்தியா
ஈ) ஆஸ்திரேலியா
2. இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முறையை முதன்முதலாக க�ோரியது எது?
அ) மவுண்ட்பேட்டன் திட்டம்
ஆ) நேரு அறிக்கை
இ) அமைச்சரவைக் குழு
ஈ) இராஜாஜி திட்டம்
3. ஈரவை நாடாளுமன்றம் என்பதில் எத்தனை அவைகள் உள்ளன?
அ) மூன்று அவைகள்		
இ) நான்கு அவைகள்		

ஆ) ஒரு அவை
ஈ) இரண்டு அவைகள்
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4. கூட்டாட்சி அரசமைப்பின் மிக முக்கிய தன்மை எது?
அ) மாநில அரசாங்கங்கள்
ஆ) தேசிய அரசாங்கம்
இ) அதிகாரப் பகிர்வு
ஈ) அரசியல் கட்சிகள்
5. மத்திய-மாநில அரசாங்கங்கள் இடையிலான சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்கும் அமைப்பு எது?
அ) நாடாளுமன்றம்
ஆ) உச்ச நீதிமன்றம்
இ) உயர் நீதிமன்றம்
ஈ) குடியரசுத்தலைவர்
6. இந்திய கூட்டாட்சி முறையை கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி என விவரித்தவர் யார்?
அ) கிரன்வில் ஆஸ்டின்
ஆ) டாக்டர் அம்பேத்கர்
இ) ஜவஹர்லால் நேரு
ஈ) வேர்
7. அரசமைப்பின் 262-ன் உறுப்பு எவ்வகையான சிக்கல்கள் சம்பந்தப்பட்டது?
அ) மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதி நீர் சிக்கல்கள்
ஆ) மாநிலங்களுக்கிடையேயான சிக்கல்கள்
இ) மத்திய-மாநில சிக்கல்கள்
ஈ) சர்வதேச சிக்கல்கள்
8. சரியாக ப�ொறுத்தபட்ட ஜ�ோடியை கண்டுபிடிக்கவும்
அ) ஒன்றியப் பட்டியல்
ஆ) மாநிலப் பட்டியல்
இ) இதர அதிகாரங்கள் பட்டியல்
ஈ) ப�ொதுப் பட்டியல்

-

இரண்டாவது பட்டியல்
முதலாவது பட்டியல்
முதலாவது பட்டியல்
மூன்றாவது பட்டியல்

9. கீழ்கண்டவற்றைப் ப�ொறுத்துக.
அ) சர்க்காரிய குழு
ஆ) இராஜாமன்னார் குழு
இ) ஆனந்த்புர் சாஹிப் தீர்மானம்
ஈ) ப�ொம்மை தீர்ப்பு

-

தமிழ்நாடு அரசாங்கம்
அகாளிதளம்
உச்ச நீதிமன்றம்
மத்திய அரசாங்கம்

அ) அ-அ, ஆ-ஆ, இ-இ, ஈ-ஈ
இ) அ-அ, ஆ-ஈ, இ-இ, ஈஆ		

ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ, ஈ-இ
ஈ) அ-இ, ஆ-ஆ, இ-ஈ, ஈ-அ

10. இந்தியாவில் புதிய மாநிலங்கள் உருவாக்கும் முறையை தவறாக விவரிக்கும் கூற்று எது?
அ) அதிபர் புதிய மாநிலத்தை உருவாக்கும் சட்ட முன்வரைவை பரிந்துரைக்க வேண்டும்.
ஆ) அதிபர் அச்சட்ட முன்வரைவை சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இ) நாடாளுமன்றம் அரசியல் சாசன திருத்தச்சட்டத்தை இயற்றி புதிய மாநிலத்தை
உருவாக்கும்.
ஈ) நாடாளுமன்றம் சாதாரன சட்டத்தை இயற்றி புதிய மாநிலத்தை உருவாக்கும்
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11. இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஜ.ஏ.எஸ்) ப�ோன்ற அனைத்து இந்தியப் பணிகளை நீக்குவதற்கு
பரிந்துரைத்த குழு எது?
அ) புன்ச்சி குழு
ஆ) சர்க்காரிய குழு
இ) வெங்கடசெல்லையா குழு
ஈ) இராஜாமன்னார் குழு
12. கீழ்க்கண்டவற்றைப் ப�ொறுத்துக.
அ) முதலாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்தக் குழு வீரப்ப ம�ௌலி
ஆ) 2-வது நிர்வாகச் சீர்திருத்தக் குழு
ம�ொரார்ஜி தேசாய்
இ) உறுப்பு 312
-	ப�ொதுப் பட்டியலுக்கான அதிகாரத்தை மாற்றும் உறுப்பு
ஈ) உறுப்பு 249
அனைத்து இந்தியப் பணிகள்
அ) அ-அ, ஆ-ஆ, இ-இ, ஈ-ஈ
இ) அ-அ, ஆ-ஈ, இ-இ, ஈஆ

ஆ) அ-ஈ, ஆ-அ, இ-ஆ, ஈ-இ
ஈ) அ-ஆ, ஆ-அ, இ-ஈ, ஈ-இ

II. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு மிகச் சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. நெகிழா அரசமைப்பு என்பதன் ப�ொருள் என்ன?
2. நிலப்பரப்பு அதிகாரப் பகிர்வு என்றால் என்ன?
3. அனைத்து இந்தியப் பணிகள் எவ்வாறு கூட்டாட்சி முறையை பாதிக்கின்றன?
4. நிர்வாகச் சீர்திருத்தக் குழுவைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
5. புன்ச்சி குழு குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.
6. நமது அரசமைப்பில் உள்ள “மாநிலங்களின் ஒன்றியம்” என்பதன் ப�ொருளை விளக்குக.
III. கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக பதில் எழுதவும்.
1. இந்திய கூட்டாட்சியில் நிதி அதிகாரப் பகிர்வு எவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை
கண்டறிக.
2. அரசமைப்பின் 356 உறுப்பு கூட்டாட்சியை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது?
3. வெங்கடசெல்லையா குழுவைப் பற்றி எழுதவும்.
4. உச்ச நீதிமன்றத்தின் ப�ொம்மை வழக்கு தீர்ப்பின் முக்கியத் தன்மைகளை விவரிக்கவும்.
5. இந்திய அரசமைப்பு பாதியளவு கூட்டாட்சியை வழங்குகிறது என்ற கூற்றை ஆய்வு செய்யவும்.
6. மண்டலக் குழுக்கள் என்றால் என்ன? கூட்டாட்சி முறையை அவைகள் எவ்வாறு
வளர்க்கின்றன?
7. இராஜாமன்னார் குழுவின் முக்கியப் பரிந்துரைகளை விவரிக்கவும்.
IV. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான பதில்களை எழுதவும்.
1. இந்திய அரசமைப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள மத்திய மாநில உறவுகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும்.
2. மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நதி
அணுகுமுறையை ஆய்வு செய்யவும்.

நீர்

சிக்கல்களை

தீர்ப்பதற்கான

அரசமைப்பின்

3. சர்க்காரிய குழுவின் முக்கிய பரிந்துரைகளை விவரிக்கவும்.
4. இந்திய அரசமைப்பின் கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி முறையை பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.
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இவையச் நசயல்பாடு
இந்தியாவில் கூடடாடசி – இந்திய அரசவமப்பு
நதாடர்பான இயஙகவல வினாடி வினா

இச்நசயல்பாடடின மூலம்
இந்திய அரசவமப்பு பற்றி
தமலும் அறிதல்.

படிகள்
படி 1: கீழ்க்்காணும் உரலி/விடரவுக் குறியீடடைப் பயன்படுத்தி இடணயப் பக்்கத்திற்குச்
மசல்்க.
படி 2: இந்திய அரசடமப்பு மதாைர்பான வினாக்்களுக்குச் சரியான விடைடயத் யதர்வு
மசய்க. விடைடயச் சரிபார்த்துக் ம்காள்ள “ANSWER” என்படதச் மசாடுக்கு்க.
படி 3: “Next Question” என்படதச் மசாடுக்கி அடுத்தடுத்த வினாக்்களுக்குச் மசல்்க.
“FinishTest” என்படதச் மசாடுக்கி மதிப்பீடு மசயது ம்காள்க.

படி 1

படி 2

படி 3

உரலி :
https://www.edudose.com/gk/indian-constitution-quiz/
*பைங்கள அடையா்ளத்திற்கு மடடும்.
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6

இந்தியவாவில் நிர்வாக அலைப்பு

கற்ைலின் ந�வாக்கஙகள்



 அரசுத்துமறயின் நிர்வாக அமைப்பு திறம்்ப்ட ப்சயல்்ப்டத் கதமவயான அறிவு,
திறன் ைதிப்பீடு குறித்து அறிதல்.

 அரசுத்துமறயில் நிர்வாக அமைப்பு வைஙகும் கவமை வாயப்புகள் குறித்தத்தகவல்கமள
ைாைவர்களுககு வைஙகுதல்.

 இ்நதியாவின் நிர்வாக அமைப்ம்பப் புரி்நது பகாள்ள உதவுதல்.
 ைத்திய அளவில், இ்நதிய நிர்வாக அமைப்பின் ப்சயல்்பாடுகமளயும், ைககள் பிரச்சமனகமளத்
தீர்ப்்பதில் அவற்றின் ப்பாறுப்புகமளயும் அறிதல்.

 ைாறி வரும் அரசு, ்ச்நமத, ப்பாருளாதார சூழ்நிமையில் இ்நதிய நிர்வாகத்தில் எழும்
சிககல்கமளப் புரிதல்.

 இ்நதிய நிர்வாகத்தின் வரைாற்று ்பரிைாைம், ்சமூக ப்பாருளாதார, அரசியல், கைாச்சார ைற்றும்
உைக சூைல் க்பான்ற ப்பாருத்தப்்பாடுகள் புரிதல்.

6.1 இந்தியவாவில் நிர்வாகக் கட்டலைப்பு
இந்திய அரெவாஙகம்

ைவாநிை அரெவாஙகஙகள்

ைண்டைஙகள்

ைவா்ட்டஙகள்
(ஜில்ைவா-பரிஷத்)

்ட்டஙகள்
(தவாசில்)

கிரவாைஙகள்
(கிரவாைப் பஞெவாயத்து)

ைவா�கரவாடசிகள்

(ைகவா�கர-பவாலிக்கவா)

�கரவாடசிகள்
(�கர-பவாலிக்கவா)

நபரூரவாடசிகள்
(ைகவா�கர-பவாலிக்கவா)

்வாரடுகள்

( 116 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_6.indd 116

29-01-2020 11:15:38

www.tntextbooks.in

இந்திய நிர்வாகத்தின் தற்நபவாலதய நிலை:
இ்நதியாவின்
அர்சமைப்்பானது
மையப்்படுத்தப்்பட்்ட நிர்வாக அமைப்ம்பகய
வைஙகுகிறது.
அரசு
வமகமைகளில்
்பணியாளர்
இரணடு
உயர்நிமை
நிர்வாகஙகளுககுக கட்டுப்்பட்்டவர்கள். ஒன்று
ைத்திய அரசு நிர்வாகம், இரணடு ைாநிை
நிர்வாகம் நிர்வாகப் ்பணிகள் அமனத்தும்
ைத்திய
அரசின்
கைைாணமைககுக
கட்டுப்்பட்்டமவகள்.
தாராளையைாககல்
என்்பதன் ப்பாருள், அதிகாரவர்ககம் அதிக
கவமைப்்பளுவில்
இரு்நது
விடு்படும்
என்்பதல்ை. ைாறாக, தனியார் துமற மீதான
அரசுக கட்டுப்்பாடுகமளக குமறப்்பதாகும்.
அகதகேரத்தில் பகாள்மக உருவாககம் ைற்றும்
பகாள்மக
அைைாககம்
ஆகியவற்றில்
அணமைககாைத்தில் அதிகம் மையப்்படுத்தும்
க்பாககிமன ோம் காணகிகறாம். ைககளாட்சி
்சைதர்ைம் ைற்றும் கைப்புப் ப்பாருளாதார
அமைப்புககாக ்பணியாற்றிய இ்நதிய நிர்வாக
அமைப்பின் கரஙகளில் தற்க்பாது அதிக
தனியார்ையைாககத்துககாகவும் கைலும் அதிக
மையப்்படுத்தப்்பட்்ட வரி அமைப்புககாகவும்
்பணியாற்றும்
ப்பாறுப்புகள்
அளிககப்்பட்டுள்ளன. இப்புதிய ஏற்்பாக்ட
தற்க்பாது
புதிய
அரசு
கைைாணமை
(என்.பி.எம்) என அமைககப்்படுகிறது.
இ்நதியாவில்
நிர்வாக
அமைப்பு
ைாறிவரும் ப்பாருளாதார கட்்டமைப்பிற்கு
ஏற்றவாறு தன்மனத் தகவமைத்துக பகாள்ள
கவணடும். இ்நதியப் ப்பாருளாதாரம் தனது
உள்ோட்டு ்ச்நமதமய உள்ளூர் தனியார்
நிறுவனஙகளுககும்
ைற்றும்
்பன்னாட்டு
நிறுவனஙகளுககும் திற்நதுவி்ட கவணடும்.
வணிக முதலீட்்டாளர்கமள ஈர்ககும் வமகயில்,
அரசு முதலீடுகமள திரும்்பப் ப்பறுதல்,
வரிவிதிப்ம்ப
மையப்்படுத்துதல்,
ைானியஙகமள நீகக ே்டவடிகமக எடுகக
இ்நதிய நிறுவாக அமைப்பு ஈடு்ப்ட கவணடும்.
தனியார்ையைாககலின்
எதிபராளியாக
சுரஙகம், துமறமுகம், ப்பட்கராலியம், விைான
க்பாககுவரத்து க்பான்றமவ அமைப்பு ரீதியாக
தனியார்மையைாககப்்பட்டுள்ளன. அன்னிய
முதலீட்டுககாக
்பன்னாட்டு

நிறுவனஙகமளயும், உள்ோட்டு தனியார்
முதலீடுகமளயும் எல்ைாம் க்சர்த்துள்ளது,
கைலும் இ்நதிய அதிகாரவர்ககம் ்சர்வகத்ச
அமைப்புகளான உைக வஙகி, உைக வர்த்தக
அமைப்பு ைற்றும் ்சர்வகத்ச நிதி ஆமையம்
க்பான்றவற்றின் வழிகாட்டுதமையும் பின்்பற்ற
கவணடியுள்ளது.
இந்த ்ழிகவாடடுதலின்படிநய கீழ்க்கண்ட
ஒழுஙகுமுலை ஆல்ணயஙகள் இந்தியவாவில்
உரு்வாக்கப்பட்டை. அல்
1. இ்நதியக காப்பீடு ைற்றும் ஒழுஙகாற்று
ைற்றும் வளர்சசி முகமை (IRDA)
2. இ்நதியத் பதாமைத்பதா்டர்பு ஒழுஙகுமுமற
ஆமையம் (TRAI)
3. இ்நதியப் க்பாட்டிகள் ஆமையம் (CCI)
4. ஓயவூதிய நிதி ஒழுஙகுமுமற
வளர்சசி ஆமையம் (PFRDA)
5. இ்நதியப் ்பஙகு
வாரியம் (SEBI)

ைற்றும்

ைற்றும்

்பரிவர்த்தமன

கைலும்
புதிய
ஒழுஙகுமுமற
ஆமையஙகமள உள்கட்்டமைப்பு, சுரஙகம்
ஆகிய
துமறகளில்
பதா்டஙகவும்
ஆகைா்சமனகள்
ே்ட்நது
வருகின்றன.
இவவமகயான
சீர்த்திருத்தஙகள்
வரி
நிர்வாகத்திலும் பதா்டர்கின்றன. உதாரைைாக,
ைதிப்புக கூட்டுவரி (VAT) ைற்றும் ப்பாருள்கள்
ைற்றும் க்சமவ வரிமய (GST) குறிப்பி்டைாம்.

6.2 அலைச்ெகம், துலைகள், ்வாரியஙகள்
ைற்றும் ஆல்ணயஙகள்
ஒன்றிய அரசு அலைச்ெகம் / துலைகள்
ஒன்றிய தமைமை ப்சயைகம் என்்பது
இ்நதியாவிற்கான பகாள்மககள் உருவாககும்
முககிய அமைப்்பாகும்.
ைத்திய தமைமை
ப்சயைகம் என்்பது ்பை அமைச்சகஙகமளயும்
துமறகமளயும்
உள்ள்டககியது
ஆகும்.
இமவயமனத்தும் அவற்றின் ப்சயல்்பாடுகள்
அடிப்்பம்டயில் கட்்டமைககப்்பட்டுள்ளது.
அலைச்ெகத்தின் கட்டலைப்பு
ைத்திய அர்சாஙகத்தின் அமைச்சகம்
மூன்று அடுககுகமள பகாண்டது.
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1. அரசியல் தலைமை

மத்திய தலைமைச் செயலகத்தின் பணிகள்

அமைச்சகத்தின் அரசியல் தலைமை
என்பவர் கேபினட் அமைச்சராகவ�ோ, துணை
அமைச்சராகவ�ோ
இருக்கலாம்.
சில
நேரங்களில் தனிப் ப�ொறுப்பு க�ொண்ட துணை
அமைச்சராகவும் இருப்பர்.

1. அ
 மைச்சர்களின் க�ொள்கையாக்கம் மற்றும்
நாடாளுமன்றச் செயல்பாடுகளில் உதவி
புரிதல்

2. செயலகம் (Secretariat)

3. திட்டமிடல், திட்ட உருவாக்கம்

இதன் தலைவர் செயலாளராக இருப்பார்
இவர் குடிமைப் பணி சார்ந்த அதிகாரியாவார்.
செயலாளருக்கு உதவி புரிய இணைச் செயலர்,
கீழ் நிலைச் செயலர், துணைச் செயலர்
ப�ோன்றோர் இருப்பர்.

4. அ
 மைச்சகத்தின் செலவினங்கள் மற்றும்
நிதிநிலை அறிக்கை சார்ந்த பணிகள்

3. நிர்வாக அமைப்பு (Directorate)

6. அ
 மைச்சகம் மற்றும் துறை பணியாளரின்
பணிகளை
மேம்படுத்துவதற்கான
வழிமுறைகளை உருவாக்குதல்.

இதன் தலைவர் இயக்குநர், தலைமை
இயக்குநர், தலைமை ஆய்வாளர் (ஐ.ஜி)
ஆணையர் மற்றும் தலைமை கட்டுப்பாட்டாளர்
ப�ோன்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுவர்.
ஒவ்வொரு
அமைச்சகமும்
பல
துறைகளாக பிரிக்கப்படும்.
ஒவ்வொரு
துறையும் பல த�ொகுதியாக பிரிக்கப்படும்.
த�ொகுதி பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் பகுதிகள்
கிளைகளாக
பிரிக்கப்படும்,
கிளைகள்
பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும்.
துறை (செயலாளர்)
த�ொகுதி (இணைச் செயலாளர்)
பகுதி (துணைச் செயலாளர்)
கிளை (கீழ்நிலைச் செயலாளர்)
பிரிவு (பிரிவு அலுவலர்)
இந்திய
அரசு
அலுவல்
விதிகள்
1961-இன்படி, அமைச்சகமும் துறைகளும்
பல்வேறு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய தலைமைச் செயலகம்
மத்திய
ஆட்சியின்
அனைத்து
அமைச்சகம் மற்றும் துறைகளின் ஒட்டும�ொத்த
த�ொகுப்பே மத்திய தலைமைச் செயலகம்
என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரசமைப்பின்
உறுப்பு
77 இன்படி
குடியரசுத்தலைவர்
பல்வேறு அமைச்சகத்திற்கு பணியை ஒதுக்கீடு
செய்யும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார்.

2. சட்டங்கள் வரைதல், விதிகள் மற்றும்
க�ொள்கைகளின் செயல் முறைகள்

5. க�ொள்கைகள்
மற்றும்
திட்டங்கள்
நடை மு றைப ்ப டு த் து வ தை
மேற்பார்வையிடுதல் கட்டுப்படுத்துதல்.

7. அ
 மைச்சகத்தின் அனைத்து துறைகளையும்
ஒருங்கிணைத்து மேற்பார்வையிடல் மற்றும்
மாநில
நிர்வாகத்துடன்
த�ொடர்பில்
இருத்தல்.
அமைச்சரவைச்
Secretariat))

செயலகம்

(Cabinet

பணிகள்
அமைச்சரவைச் செயலகம் பிரதமரின்
நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது. இதன்
நிர்வாகத் தலைவர் அமைச்சரவை செயலாளர்
(Cabinet Secretary) ஆவார், அவரே இந்தியக்
குடிமைப் பணி அலுவலர்களின் தலைவராக
கருதப்படுகிறார். இந்திய அரசு (அலுவல்கள்
ஒதுக்கீடு) 1961 சட்டப் படி அமைச்சரவைச்
செயலகத்தின் பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு:
தலைமைச் செயலகம் அரசு க�ொள்கை
முடிவு எடுப்பதில் அமைச்சகத்திற்கிடையேயான
ஒருங்கிணைப்பு
ஏற்படுத்துதல்,
அமைச்சகங்கள்/துறைகள்
இடையே
காணப்படும் வேறுபாடுகளைக் களைதல்,
செயலக
நிலைக்
குழுக்கள்/தற்காலிகக்
குழுக்கள்
மூலம்
ஒருமித்த
கருத்து
உருவாக்குதல்
ஆகிய
வழிகளில்
அமைச்சரவைச்
செயலகம்
அரசுக்கு
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அமைச்சரவை செயலகத்தின் அமைப்பு முறை
அமைச்சரவை செயலகத்தின் மூன்று முக்கிய பிரிவுகள்:
 குடிமைப் பிரிவு
 இராணுவப் பிரிவு
 நுண்ணறிவுப் பிரிவு
குடிமைப் பிரிவு
இப்பிரிவே மத்திய அமைச்சரவைக்கு ஆல�ோசனைகள் மற்றும் உதவிகள் வழங்குகின்றன.
இராணுவப் பிரிவு
இப்பிரிவு அமைச்சரவையின் இராணுவக் குழு செயலக உதவிகளை வழங்குகின்றது.
நுண்ணறிவுப் பிரிவு
	இப்பிரிவு அமைச்சரவையின் கூட்டுப் புலனாய்வுக் குழு சார்ந்த செயல்பாடுகளை
கையாளுகின்றது.
பிற அமைப்புகள்
	ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவு (RAW), பாதுகாப்பு இயக்குநர், சிறப்பு பாதுகாப்புக்
குழு (SPG), கூட்டு நுண்ணறிவுக் குழு இயக்குநர், ப�ொதுமக்கள் குறைகள் டி.ஜி.பி (1998),
தேசிய ஆணையம், இராசயன ஆயுத ஒப்பந்தங்கள்.
உதவுகிறது. நாடு பெரும் நெருக்கடிகளைச்
சந்திக்கும் காலங்களில் மேலாண்மை செய்தல்,
அத்தகைய
காலங்களில்
பல்வேறு
அமைச்சரகங்களை ஒருங்கிணைத்தல்.
அமைச்சரவைக் குழுக்களுக்கு ஆதரவு
அமைச்சரவைச்
செயலகம்,
அமைச்சரவை
மற்றும்
அமைச்சரவைக்
குழுக்களுக்கு
கீழ்காணும்
உதவிகளை
நல்குகிறது.
 பிரதமரின் ஆணைப்படி, அமைச்சரவை
மற்றும்
அமைச்சரவைக்
குழுக்களின்
திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தல்.
 கூட்ட நிரல்களை முடிவு செய்து சுற்றுக்கு
அனுப்புதல்.
 கூட்டப்பொருள் த�ொடர்பான க�ோப்புகளை
தயார் செய்து சுற்றுக்கு அனுப்புதல்.
 பிரதமரின்
ஒப்புதலுக்குப்பின்
கூட்ட
விவாதங்களைத் த�ொகுத்து அனுப்புதல்.
 அமைச்சரவை மற்றும் அதன் குழுக்கள்
எடுத்த
முடிவுகள்
நடைமுறைப்
படுத்துவதை மேற்பார்வையிடுதல்.
 அமைச்சரவைக் கூட்ட ஆவணங்களை
அமைச்சரவைச் செயலகப் பாதுகாப்பில்
பராமரித்தல்.

அமைச்சரவைச் செயலாளர்
இந்தியாவில் அமைச்சரவைச் செயலாளர்
அலுவலகப் பதவியானது 1950-ஆம் ஆண்டு
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தியாவின்
முதல்
அமைச்சரவை செயலாளர் என்.ஆர். பிள்ளை
ஆவார். அமைச்சரவை செயலரே அமைச்சரவை
செயலகத்தின் தலைவர் ஆவார். இந்திய குடிமைப்
பணிகளில் அமைச்சரவை செயலர் பதவியே
உயரியது. இதனால் குடிமைப் பணி அலுவலர்கள்
மத்தியில் இவரே முதன்மையானவர்.
பிரதமர் அலுவலகம் (PMO)
பிரதமர் அலுவலகம் என்பது அவரின்
கீழ் பணிபுரியும் பல்வேறு அலுவலர்களை
உள்ளடக்கியது. 1977 ஆம் ஆண்டு வரை
பிரதமர் அலுவலகம் பிரதமரின் செயலகம்
என்று அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் ம�ொரார்ஜி
தேசாய் காலத்தில் பிரதமர் அலுவலகம் என்று
மாற்றப்பட்டது.
பிரதமர் அலுவலகம் பிரதமருக்கு செயலக
ரீதியான உதவிகளை வழங்குகின்றது. இதன்
தலைவர் பிரதமரின் முதன்மைச் செயலர் ஆவார்.
பிரதமர் அலுவலகம் ஊழல் எதிர்ப்பு பிரிவு
மற்றும் ப�ொதுமக்கள் குறை கேட்டல் பிரிவு
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இவ்வலுவலகம்
பிரதமர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில
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குடிமைப் பணி அலுவலர்கள் துணையுடன்
அரசை ஒருங்கிணைக்கின்றது. மேலும், பிரதமர்
பிரதம அலுவலக உதவியுடன் தான் அனைத்து
அமைச்சகங்கள்,
ஆளுநர்கள்
மற்றும்
மாநிலங்களுடன் ஆலுவல்பூர்வ த�ொடர்பில்
இருக்கிறார்.
மத்திய அரசு – உயர்மட்ட நிர்வாகம்

 குடியரசுத்தலைவர்
 துணைக் குடியரசுத்தலைவர்
 அமைச்சரவைச் செயலகம்
 இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்
 ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம்

 தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
 இந்தியத்
தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளர் (சி.ஏ.ஜி)

 இந்தியக் கணக்கு தணிக்கை துறை
 நிதி ஆய�ோக்
 தேசிய மகளிர் ஆணையம்
 தேசிய பழங்குடி மக்கள் ஆணையம்
 பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம்
 சிறுபான்மைய�ோர் தேசிய ஆணையம்
 காப்பீடு
ஒழுங்குமுறை
மற்றும்
மேம்பாட்டு ஆணையம்

 முதன்மை

அறிவியல்

ஆல�ோசகர்

ஆணையம்

 நிறுவனத்தின் அனைத்து பணியாளர்கள்
இடையே ஆக்கபூர்வமான உறவுகளை
உறுதி செய்தல்.
 அதிகபட்ச வளர்ச்சியை அடைதல்.
 நிறுவனத்தின் சமூக மற்றும் சட்ட
ரீதியான கடமைகளை நிவர்த்தி செய்தல்.
பணியாளர்
எல்லை:

நிர்வாகத்தின்

பரப்பு

பணியாளர் நிர்வாகம் என்பது ஓர்
அமைப்பில்
உள்ள அனைத்து விதமான
பணியாளர்
மேலாண்மைகளை
உள்ளடக்கியது. இதன் அடிப்படை ந�ோக்கம்
மனித வளத்தினை திறம்பட பயன்படுத்தி
நிறுவனத்தின் ந�ோக்கங்களைத் திட்டமிட்டபடி
அடைவதாகும். பணியாளர் நிர்வாகத்துறை
ஓர் அமைப்பில் உறுப்பினர்களுக்கிடையே
சரியான
வகையில்
உறவுகள்
மேம்பட
கட்டமைப்பை
ஏற்படுத்துதல்
வேண்டும்.
மேலும்
பணியாளர்களிடையே
வேலை
செய்வதற்கான உந்துதல் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு
மற்றும் விசுவாசம் ப�ோன்ற பண்புகளை
வளர்த்தல் வேண்டும். பணியாளர்களின் சுய
லாபம், பேராசை தேவையற்ற பகை உணர்வு
ஆகியவற்றை அறவே நீக்குதல் வேண்டும்.
பணியாளர்
நிர்வாகம்,
பணியாளர்கள்
தங்களுக்கு வேண்டியவர்களிடம் சாதகமாக
நடந்து க�ொள்ளுதல்(Nepotism) அவர்களிடம்
பரிகாரம் பெறுதல் ப�ோன்றவற்றை அறவே
ஒழித்தல் வேண்டும்.

6.3 பணியாளர் நிர்வாகம்

பணியாளர் நிர்வாகத்தின் பணிகள்:

பணியாளர் நிர்வாகம் – கருத்துரு:
பணியாளர் நிர்வாகத்தின் முக்கியப்
பணி என்பது த�ொடர்ந்து ஒரு நிறுவனத்திற்குத்
தேவையான
மற்றும்
தகுதி
வாய்ந்த
பணியாளர்களை
வழங்குவதே
ஆகும்.
பணியாளர் நிர்வாகத்தை புரிந்து க�ொள்வதற்கு
அதன் ப�ொருள் மற்றும் தன்மையை அறிந்து
க�ொள்வது மிக அவசியம்.

பணியாளர்
பணிகள்

பணியாளர் நிர்வாகத்தின் ந�ோக்கங்கள்:
 மனித
வளத்தை
திறம்பட
பயன்படுத்துதல்.

மற்றும்

நிர்வாகத்தின்

முக்கிய

அ) மனித வளத்தை திட்டமிடுதல்.
ஆ) பணியமர்த்தல்
இ) பயிற்சி அளித்தல்
ஈ) பதவி உயர்வு
உ) ஊதிய கட்டமைப்பு
ஊ) பணியாளர் நலம்
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6.3.1 குடிமைப் பணிகள் – ப�ொருள்
மற்றும் சிறப்பியல்புகள்
சுதந்திரமான, நிலையான பாகுபாடற்ற
குடிமைப் பணியின் நல் அம்சங்கள் வருமாறு
அ) நம்பகமான பணியாளர் நியமனத்தில்
ஊழல் பேர்வழிகள் மற்றும் ச�ொந்த
பந்தங்களை நியமிப்பதை தவிர்க்கின்றது.
ஆ) நி
 ரந்தரமான குடிமைப் பணி மூலம்
க�ொள்கை
உருவாக்கத்தில்
த�ொடர்
நினைவாற்றலும், திறன் காட்டுதல்.
இ) நிரந்தரமான
பாகுபாடற்ற
குடிமைப்
பணியால் மட்டுமே நீண்ட கால சமூக
நலன் இலக்குகளை திட்டமிட்டு அடைய
முடியும். அரசியல்வாதிகள் பெரும்பாலும்
அரசியல் லாபம் கருதி குறுகிய கால சமூக
நலன்
திட்டத்திற்கே
முன்னுரிமை
அளிப்பர்.
ஈ) நி
 லையான குடிமைப் பணி பெரிய நாடுகள்
மற்றும் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் உடைய
நாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பில் முக்கிய
பங்களிக்கின்றது. மேலும் நாடு முழுவதும்
சீரான ப�ொது நிர்வாகத்தை வழங்க இயலும்.
உ) நி
 லையான
குடிமைப்
பணி
இதர
நம்பகத்தன்மை க�ொண்ட த�ொழில்கள்
ப�ோன்றே
நாளடைவில்
தனது
செயல்பாடுகளுக்கு
அற
ரீதியான
நெறிகளை உருவாக்கிக் க�ொள்ளும்.

6.3.2 அனைத்து
இந்தியப்
பணிகள்,
மத்தியப் பணிகள் மற்றும் மாநிலப்
பணிகள்
இந்திய
நிர்வாக
அமைப்பின்
தனிச்சிறப்பு என்னவெனில். இப்பணிகள்
மத்திய-மாநில
அரசுப்
பணிகளுக்கும்
ப�ொதுவான
இந்திய
ஆட்சிப்
பணி
உருவாக்கப்பட்டதாகும்.
மத்திய,
மாநில
அரசுகள் இரண்டிலும் இல்லாத நிர்வாகப்
பணியாளர்களைக் க�ொண்டது இது. இவர்கள்
எந்த நேரத்திலும் எந்த அரசுப் பணிக்கும்
மாற்றப்படலாம்.
இந்த
அலுவலர்கள்

அனைத்து
இந்திய
அளவில்
நியமிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால்,
ப�ொது
தகுதியும் ஒரேஊதிய விகிதமும் க�ொண்டவை.
இவர்கள் ஊதியம் மாநிலத்துக்கு மாநிலம்
மாறுவதில்லை. ஒரு சீரான உரிமைகள்,
சன்மானங்கள் என ஒரு சீரான தகுதியுடன்
ஒரு சீரான பணி வடிவத்தினைப் பெற்றுள்ளது.
இதர கூட்டாட்சிகள் ப�ோன்றே இந்திய
அரசமைப்பில் மத்தியப் பட்டியல், மாநிலப்
பட்டியல் மற்றும் ப�ொதுப் பட்டியல் எனும்
அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டு தமக்கான அரசுப்
பணிகளை நிர்வகித்து வருகின்றன. பாதுகாப்பு,
வருமான வரி,அஞ்சல் மற்றும்
இரயில்
ப�ோக்குவரத்து ஆகியத் துறைகள்
மத்திய
அரசு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும். இதற்கான
பணியாளர்கள் மத்திய அரசின் கட்டுபாட்டில்
வருவர். இதே ப�ோன்று, மாநில அரசு
தனக்கென
தனியான
துறைகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.
அனைத்து இந்தியப் பணிகள்
அனைத்து இந்தியப் பணிகள்
IAS, IPS மற்றும் IFS

அனைத்து இந்தியப் பணிகள் மத்திய
மாநில அரசுகளுக்குப் ப�ொதுவாக உருவாக்க
வேண்டும்
என
அரசமைப்பு
விதிகள்
கூறுகிறது. அனைத்து இந்தியப் பணிகள்
சட்டம் 1951 மூலம் அனைத்து இந்தியப்
பணிகளுக்கான
நியமன
விதிமுறைகள்
மற்றும் பணி நிலைமை குறித்து மத்திய அரசு
விதிமுறைகளை உருவாக்கலாம். தற்போது
இந்தியாவில் மூன்று அனைத்து இந்திய
பணிகள் உள்ளன. அவைகள் முறையே
இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS), இந்தியக் காவல்
பணி(IPS) மற்றும் இந்திய வனப் பணி(IFS).
இ.ஆ.ப/இ.கா.ப/இ.வ.ப
பதவி
உயர்வு
விதிகளின் படியே அனைத்து இந்தியப்
பணிகள் கிளை கடைப்பிடிக்கிறது.
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குடிமைப் பணி தேர்வுக்கான தற்போதைய முறை
இப்பணிக்கான ப�ோட்டி தேர்வு
மூன்று
த�ொடர்ச்சியான
கட்டங்களைக்
க�ொண்டுள்ளது.
அ) குடிமைப் பணி (முதல் நிலை ) தேர்வு

தாள்-ஆ

 
ஆங்கிலம்
 
தகுதியடிப்படையில்

கணக்கிடப்படும்

மதிப்பெண்கள்

ஆ) குடிமைப் பணி (முதன்மை) தேர்வு, மற்றும்

தரவரிசைக்கான ஏழு தாள்கள்

இ) நேர்முகத் தேர்வு

தாள்-1

அ) குடிமைப் பணி (முதல் நிலை ) தேர்வு

 
கட்டுரை	

இத்தேர்வு
இரண்டு
தாள்களை
க�ொண்டுள்ளது. அவ்விரண்டிலும் தேர்ச்சி
பெறுவது கட்டாயம். ஒவ்வொரு தாளுக்கும்
தலா 200 மதிப்பெண்கள்.
i. க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பல விடைகளுள்
ஒன்றை தேர்வு செய்யும் விதத்தில் இரண்டு
தேர்வுகளும் அமைந்திருக்கும். இரண்டு
தாள்களுக்கும்
தலா
இரண்டு
மணித்துளிகள் வழங்கப்படும்.
ii. கு
 டிமைப் பணி தேர்வில் CSAT தேர்வு ஒரு
தகுதித் தேர்வாகும். அதில் குறைந்தபட்சம்
33% மதிப்பெண் பெறுவது அவசியமாகும்.

தாள்-2

 
ப�ொதுத் தாள் -1 (இந்திய மரபு மற்றும்
கலாச்சாரம், சமூக மற்றும் உலக வரலாறு
மற்றும் புவியியல்) 250 மதிப்பெண்கள்
தாள்-3

 ப�ொதுத் தாள் -2 (ஆட்சி, அரசியலமைப்பு,
அரசியல், சமூக நீதி மற்றும் சர்வதேச
உறவுகள்)
250 மதிப்பெண்கள்
தாள்-4

 
ப�ொதுத்

தாள் -3 (த�ொழில்நுட்பம்,
ப�ொருளாதார மேம்பாடு, பல்லுயிர், சூழல்,
பாதுகாப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை)
250 மதிப்பெண்கள்

iii. க
 ேள்விதாள்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
ம�ொழிகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

தாள்-5

ஆ) குடிமைப் பணி (முதன்மை) தேர்வு.

மற்றும் கூர்மதி)
தாள்-6

முதன்மை எழுத்துத்தேர்வானது கீழ்கண்ட
தாள்களை க�ொண்டிருக்கும்.

250 மதிப்பெண்கள்

 
ப�ொதுத் தாள் -4 (அறநெறி, நாணயம்
250 மதிப்பெண்கள்

 விருப்பப் பாடம் – தாள் 1
250 மதிப்பெண்கள்

இரண்டு தேர்ச்சி தாள்கள்

தாள்-7

தாள்-அ

 
விருப்பப் பாடம் – தாள் 2

(அரசமைப்பின்
எட்டாவது
அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ள ஏதாவது
ஒரு இந்திய ம�ொழியினை தேர்வு எழுதுபவர்
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்)
300 மதிப்பெண்கள்
அனைத்து இந்தியப் பணி விதிமுறைகள்
அடிப்படையில்
இருவழிகளில்
நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
இரண்டு
வழிமுறைகளில்
அகில
இந்தியப் பணிக்கு பணியமர்த்தப்படுகின்றன.
i. நேரடி நியமனம்: ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்

250 மதிப்பெண்கள்

 
கூட்டுத்தொகை (எழுத்து தேர்வு)

1750 மதிப்பெண்கள்

 
ஆளுமை ச�ோதனை 275 மதிப்பெண்கள்
   ம�ொத்தம்

2025 மதிப்பெண்கள்

தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப்
பணிகள்
தேர்வுகள்
மூலம்
செய்யப்படுகின்றது.
ii. ப
 ணி
உயர்வு:
அரசுத்
துறைகளில்
பணியாற்றும் அதிகாரிகளை பதவி உயர்வு
அடிப்படையில் அனைத்து இந்தியப் பணிக்கு
தேர்வு செய்தல்.
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இந்திய ஆட்சிப் பணி(IAS):
இந்திய ஆட்சிப் பணி என்பது இந்திய
குடிமைப் பணியிலிருந்து த�ோன்றியதாகும்.
அனைத்து இந்தியப் பணி எனும் அளவில்
இறுதியில் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில்
வந்தாலும் உடனடியாக அவர்களின் எஜமான்
மாநில அரசுதான். இந்த அலுவலர்களுக்கான
ஊதியம்,
ஓய்வூதியம்
மாநில
அரசால்
வழங்கப்படும். ஆனால் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள்
எடுக்கும் அதிகாரம், அபராதம் விதிக்கும்
அதிகாரம் மத்திய அரசிடமே உள்ளது. இது,
ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய
ஆல�ோசனையின்படி
வழிநடத்தப்படுகிறது.
மாநிலப்
பிரிவின்
எண்ணிக்கை
முடிவு
செய்யப்பட்டதன்
அடிப்படையில்
பணி
நியமனத்தின் ப�ோதே மாநிலப் பிரிவுகளாக
நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், ஒன்று
அல்லது இரண்டு பணிக்காலங்கள் மூன்று
முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த மாநிலப்
பிரிவு அலுவலர்கள் மத்திய அரசுப் பணிக்கு
மாற்றப்பட முடியும். பெரும்பாலான அனைத்து
இந்தியப் பணியாளர்கள் பணிக்காலத்தில் ஒரு
முறையாவது
மத்திய
அரசுப்
பணிக்கு
மாற்றப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. பலருக்கு
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறைகளும் இவ்வாய்ப்பு
கிடைக்கின்றன.
மூத்த
அதிகாரிகளை
செயலகத்துக்கு உள்ளும் வெளியிலும் மாற்றும்
நடைமுறை அதிகாரபூர்வ நிறுத்தம் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

அதிகாரியின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம்
மாநில அரசால் வழங்கப்படும். ஆனால்,
அவர்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கை ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின்
ஆல�ோசணையின் பெயரில் மத்திய அரசால்
மட்டுமே எடுக்க முடியும்.
இந்திய ஆட்சிப் பணி பன்முகத் தன்மைக்
க�ொண்டது.
இப்பணியில் அமர்த்தப்படும்
அதிகாரிகள்
பல்வேறுபட்ட
பணிகளை
மேற்கொள்வார்கள்.

IPS
இந்தியக் காவல் பணி (IPS)
இந்தியக் காவல் பணியானது, சுதந்திர
காலக்கட்டத்திற்கு
முன்பே
த�ோன்றியது.
இப்பணி
இந்திய
ஆட்சிப்பணியிலிருந்து
இரண்டு வழிகளில் வேறுபடுகிறது.
i) ப
 ெரும்பான்மையான
அதிகாரிகள்
மாநிலத்திலேயே
பணிபுரிகின்றனர்.
ஏனெனில், மத்தியில் காவல் துறை சார்ந்த
மிகச் சில பணிகளே உள்ளன.
ii) இ
 வர்களின் ஊதியம் மற்றும் நிலை இந்திய
ஆட்சிப் பணியைவிடக் குறைவானது.

இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசின்
கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இப்பணியைச் சார்ந்த

இவர்கள் ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம்
மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கப்
படுகின்றனர். இந்தியக் காவல் பணிக்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் ஐந்து மாத
அடிப்படைப் பயிற்சி பெற்ற பின்னர், சர்தார்
பட்டேல் தேசிய காவல் பயிற்சி நிலையத்தில்
(ஹைதராபாத்) சிறப்புப் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.
குற்ற உளவியல், குற்றங்களை கண்டுணர்தல்,
ஊழல்
தடுப்பு
மற்றும்
பேரிடர்
கால
செயல்பாடுகள்
ஆகியவற்றில்
பயிற்சி
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பெறுகின்றனர். அவர்களுக்கான பாடத்திட்டம்
குற்ற உளவியல், குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கான
அறிவியல் உபகரணங்களைக் கையாள்வது,
ஊழலைத்
தடுப்பதற்கான
முறைகள்,
நெருக்கடிகால நிவாரணங்களைக் கற்றல்
ஆகியன
உள்ளடக்கியதாக
இருக்கும்.
ஓராண்டு பயிற்சியை நிறைவுசெய்த பின்னர்
தகுதிகாண்
நிலையினர்
தேர்வாணையம்
நடத்தும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவேண்டும்.
பின்னர் அந்த நபர் காவல்துறை உதவி
கண்காணிப்பாளராக
நியமிக்கப்படுகிறார்.
ஆனால், இதற்கு முன் அவர் ஓராண்டு பயிற்சி
நிரலை நிறைவு செய்தாக வேண்டும். இக்கால
கட்டத்தில்
ஓர்
இளநிலை
அதிகாரி
மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்த
பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். பயிற்சி நிறைவுற்ற
பின் உதவிக் காவல் கண்காணிப்பாளராக (ASP)
பணியில் அமர்த்தப்படுகின்றனர்.
இந்தியக் காவல் பணி ஓர் அனைத்து
இந்தியப் பணி என்பதால் அவர்கள் மத்திய அரசு
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகின்றனர். அதே
நேரம்
மாநில
பதவி
நிலைகளில்
அமர்த்தப்படுகின்றனர்.
இந்தியக்
காவல்
பணியானது,
மத்திய
அரசின்
உள்துறை
அமைச்சகத்தின் கீழ் மேற்பார்வையிடப்படுகிறது.
இந்திய வனப் பணி (IFS)

நடத்தப்படும்; அவை, எழுத்துத் தேர்வு,
நேர்முகத் தேர்வு என இரு நிலைகளைக்
க�ொண்டவை. இது அனைத்து இந்தியப் பணி
என்றப�ோதிலும் அதன் தன்மை ப�ொதுவான
குடிமைப்
பணி
ப�ோன்றதே.
ஆனாலும்,
தனிச்சிறப்பு
ஆக்கப்பட்டதும்,
அதிகாரம்
க�ொண்டதுமாக இருக்கிறது. இப்பணிகள்
பணியாளர் மற்றும் சீர்திருத்தத்துறை மூலம்
நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. அனைத்து இந்தியப்
பணிகளுக்கான நியமனம், ஒழுங்குமுறைகள்,
பணி நிலைகள் ஆகியனவற்றை இத்துறையே
உருவாக்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நியமனம் பெற்ற நபர்கள் இதர அனைத்து
இந்திய மத்தியப் பணிகளுக்குத் தேர்வு
செய்யப்பட்ட நபர்களுடன் மூன்று மாத
அடிப்படைப்
பயிற்சிகளை
மேற்கொள்ள
வேண்டும். அடிப்படை பயிற்சிகளை நிறைவு
செய்த பின்னர் தகுதிகாண் நிலை பயிற்சிகளை
டேராடூனில் உள்ள இந்திய வனத் துறை
பயிற்சி மையத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள்
மேற்கொள்ள வேண்டும். அங்கு கடுமையான
பயிற்சிகள்
அளிக்கப்படும்.
பயிற்சியைத்
த�ொடர்ந்து அதற்கான தேர்விலும் தேர்ச்சி
பெற்ற பின்னரே பணி ஒதுக்கப்படும். அனைத்து
இந்தியப் பணிகள் ப�ோன்றே இந்திய வனப்
பணிகளும் பிரிவு அடிப்படையிலான பணி
ஆகும்.
மத்திய
பணிகளில்
ஓராண்டு
மாற்றுப்பணியாளராக பணி செய்த பின்னர்
அவரவர்
பிரிவு
மாநிலங்களுக்கு
அனுப்பப்படுவர்.
இந்திய வெளியுறவுப் பணிகள்

விடுதலைக்குப் பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட
ஒரே அனைத்து இந்தியப் பணி இந்திய வனப்
பணி ஆகும். நாடாளுமன்ற சட்டம் 1963இன்
கீழ் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. இதன்
ஊதியம் மற்றும் பணி தகுதி மற்ற இரு
பணிகளுக்கும் –(இ.ஆ.ப., இ.கா.ப.,) கீழானவை
ஆகும். இதற்கான தேர்வுகள் ஒன்றிய அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் தனியாக

மத்திய குடிமைப் பணிகள் வகுப்பு 1 –
பிரிவின்கீழ் வரும் இந்திய வெளியுறவுப்
பணிகள் நாட்டு விடுதலைக்குப் பின்னர்
உருவாக்கப்பட்டவை
ஆகும்.
இப்பணிகள்
முழுமையும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
வருபவை. அனைத்து இந்தியக் குடிமைப்
பணிகள் தேர்வுகளில் மேல் நிலைத் தேர்வுகள்
மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். மத்தியக்
குடிமைப்
பணிகளிலேயே
மிக
உயர்ந்த
கவுரவமும்,
தகுதிநிலையும்,
ஊதியமும்,
ஆதாயமும் க�ொண்டவை இந்திய வெளியுறவுப்
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பணிகள்
ஆகும்.
இப்பணிகளில்
நியமிக்கப்படுபவர்கள் உள்நாட்டிலும் அயல்
நாடுகளின் தூதரகங்களிலும் பணியாற்றக்
கடமைப்பட்டவர்கள்.
இத்துறை
இந்திய
வெளியுறவு
அமைச்சகத்தால்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்திய வெளியுறவுப்
பணியாளர்கள்
நிர்வாகத்தில்
மத்தியப்
பணியாளர் துறையும் பங்கெடுக்கிறது. மத்திய
நிதி
அமைச்சத்தின்
பணியாளர்களையும்
நிர்வகிக்கும்
இத்துறை
வெளியுறவுப்
பணியாளர்களின் பணி வரைகளையும் ஊதிய
அலகுகளையும் இதர நிதி அம்சங்களையும்
வரையறை செய்கிறது. சலுகைகள், படிகளைப்
ப�ொறுத்தவரையில்
இதர
துறைப்
பணியாளர்களைவிட
வெளியுறவுப்
பணியாளர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்
ஆவர்.
அன்னிய நாட்டுப் படிகள் பெற இவர்
தகுதியானவர்கள்.
இது
கீழ்க்காணும்
நிலைகளில் வழங்கப்படுகின்றன: அ) உள்ளூர்
வாழ்க்கைச் செலவு ஆ) இதர தேவையான
செலவுகளுக்கான
படிகள்
அவர்கள்
உள்நாட்டில் பணியாற்றினாலும் அயல் நாட்டில்
பணியாற்றினாலும் உள்நாட்டில் அவருக்கு
நிகரான
பணியிடங்களில்
பணியாற்றும்
பணியாளர்க்களுக்கு
அனுமதிக்கப்பட்ட
விதத்திலேயே அனுமதிக்கப்படும்; கூடுதல்
செலவினங்களைப்
பணியாளர்களே
ஏற்க
வேண்டும்.
இ) அயல்நாடுகளின்
பணியிடங்களில்
பணியாற்றும்
பணியாளர்களின்
பிரதிநிதித்துவ
செலவினங்கள்
அயல்
நாடுகளில்
ஒரு
தனியாக
எதிர்கொள்ளும்
வீதத்திலேயே
அவரது அலுவலக நிலைத் தகுதியினால்
வழங்கப்படும்.
இந்திய
வெளியுறவுப்
பணிகளுக்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் மூன்று ஆண்டுகள்
பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பிட்ட
காலத்துக்கு அவர் ஒரு மாவட்டத்தோடு
இணைக்கப்பட்டு
நடைமுறைப்பணிகளில்
பயிற்சி மேற்கொள்வார். மேலும், செயலகப்
பயிற்சியும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குப் பெற
வேண்டும்.

6.3.3
ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம்
–
அமைப்பு,
அதிகாரங்கள், பணிகள் மற்றும் விதிகள்

வரலாற்றுப் பார்வை
இந்தியாவில்
அரசு
பணியாளர்
தேர்வாணையம்
உருவாவதற்கான
வித்து
எப்போது நடப்பட்டது என்றால் 1919 மார்ச் 5
அன்று இந்திய அரசமைப்பு சீர்திருத்தப்பட்ட
நாளை
குறிப்பிடலாம்.
அப்போது
அரசு
அறிவித்த முதல் சீர்திருத்தங்களில் சில
நிரந்தரமான
அரசு
பணிகளுக்கு
ஒழுங்குமுறைகளுடன்
கூடிய
நியமன
முறையின் தேவை உணரப்பட்டு, இதற்கான
நிரந்தர
பணி
ஆணைய
அமைப்பினை
உருவாக்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இதன்படி
அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அமைக்க
இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1919 உறுப்பு 96(சி)
வழிவகுத்தது. இதன்படி ஆளுநர்கள் குழு
உறுப்பினர்கள்
மற்றும்
அரசு
செயலர்
உருவாக்கும் விதிகளின்படி இந்திய அரசு
பணியாளர்கள்
நியமனங்களும்
கட்டுப்பாடுகளும்
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும் என அச்சட்டம் தெளிவுபடுத்தியது.
சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்ட
பின்னர்,
தேர்வாணையம் அமைப்பு, செயல்பாடுகள்,
குறித்து
பல
மட்டங்களில்
த�ொடர்
ஆல�ோசனைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
பின்னரும் ஒருமித்த கருத்து உருவாகவில்லை.
த�ொடர்ந்து தீர்வுகாண லீ ஆணையம் என
அழைக்கப்படும்
ராயல்
ஆணையம்
உருவாக்கப்பட்டது. லீ ஆணையம் தமது
அறிக்கையை 1924இல் வழங்கியது. ஒரு
சட்டப்பூர்வ அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1919-இன் படி
தாமதமின்றி உருவாக்கப்பட வேண்டும் என
ஆணையம் ஆணையிட்டது.
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அரசமைப்பு உறுப்புகள்
உறுப்பு 315

ஒன்றிய, மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையங்கள்

உறுப்பு 316

உறுப்பினர் நியமனம், பதவிக் கால வரம்பு

உறுப்பு 317

தேர்வாணையம் உறுப்பினர் நீக்கம் மற்றும் இடை நீக்கம்

உறுப்பு 318

தேர்வாணையம் உறுப்பினர்கள், ஊழியர்களுக்கான ஒழுங்குமுறைகளை
உருவாக்குதல்

உறுப்பு 319

நடவடிக்கைக்குள்ளாகும் உறுப்பினர்கள் பணியில் த�ொடர்வதைத் தடுத்தல்

உறுப்பு 320

தேர்வாணையம் பணிகள்

உறுப்பு 321

தேர்வாணையம் பணிகளை விரிவாக்கம் செய்யும் அதிகாரம்

உறுப்பு 322

தேர்வாணையம் செலவினங்கள்

உறுப்பு 323

தேர்வாணையம் அறிக்கைகள்

இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1919 உறுப்பு
96(சி) படியும், உடனடியாக தேர்வாணையம்
அமைக்க லீ ஆணையம் ஆணையிட்டதன்
படியும் இந்தியாவில் முதல் முறையாக அரசுப்
பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் 01. 10. 1926ல்
அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் ஒரு
தலைவரும்
நான்கு
உறுப்பினர்களும்
க�ொண்டிருந்தது.
ஐக்கிய
ராஜ்ஜியத்தின்
உள்துறை குடிமைப் பணிகள் உறுப்பினர்
சர்ராஸ்
பார்க்கர்
முதல்
தலைவராக
நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1919, உறுப்பு
96 (சி) துணைப்பிரிவு (2)ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள
விதிகளின்
படி
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம் (பணிகள்) விதிகள், 1926
உருவாக்கப்பட்டது. இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்,
1935 மேலும் விரிவு படுத்தப்பட்ட கூட்டாட்சி
(மத்திய) மற்றும் மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையங்கள் உருவாக வழிவகுத்தது.
இதன்படி அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
கூட்டாட்சி
(மத்திய)
பணியாளர்
தேர்வாணையமாக 01. 04. 1937ல் மாறியது.
இந்திய அரசமைப்பு செயல்முறைக்கு
வந்த ஜனவரி 26, 1950 அன்று கூட்டாட்சி
பணியாளர் தேர்வாணையம் ஒன்றிய அரசுப்

பணியாளர் தேர்வாணையம் என பெயர்
மாற்றப்பட்டது. அரசமைப்பு உறுப்பு 378 (1)ன்
கீழ் கூட்டாட்சி பணியாளர் தேர்வாணையத்தின்
தலைவர், உறுப்பினர்கள் ஒன்றிய அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர்,
உறுப்பினர்களாக ஆனார்கள்.
ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின் சட்டப்பூர்வ கடமைகள்
ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம் இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு
315இன்படி
உருவாக்கப்பட்ட
அரசமைப்பு
நிறுவனம் ஆகும். தேர்வாணையம் ஒரு
தலைவர், 10 உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட
அமைப்பு ஆகும்.
ப�ோட்டித்தேர்வுகள், நேர்முகத் தேர்வுகள்
மூலம் பணியாளர்கள் நியமனம், பதவி உயர்வு
மற்றும் அயல்நாட்டுப் பணி மாறுதல்களுக்கான
ப�ொருத்தமான அறிவுரைகள் வழங்குவது,
பல்வேறு அரசு பணிகள் நியமனங்கள் குறித்து
அரசு க�ோரும் ஆல�ோசனைகள் வழங்குவது,
நியமன விதிகள் உருவாக்கம், திருத்தம்
மேற்கொள்வது,
பல்வேறு
குடிமைப்
பணிகளுக்கான
நடத்தை
விதிகள்
உருவாக்குவது,
கூடுதல்
சிறப்பு
நிலை
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ஓய்வூதியம், வழக்குச் செலவுகள் அளித்தல்
ப�ோன்ற
விவகாரங்களில்
ஆல�ோசனை
வழங்குவது,
விளக்கம்
க�ோரி
குடியரசு
தலைவர்
மற்றும்
மாநில
அரசுகளின்
ஆளுநர்கள்
அனுப்பும்
விவரங்களுக்கு
ஆல�ோசனைகள் வழங்குவது, பணி நியமனம்
த�ொடர்பாக
அரசு
க�ோரும்
அனைத்து
விவரங்களையும் வழங்குவது ஆகிய பணிகளை
தேர்வாணையங்களுக்கு
அரசமைப்பு
ப�ொறுப்பளித்துள்ளது.
அரசமைப்பு
ப�ொறுப்பளித்துள்ள
அனைத்துக் கடமைகளையும் ஆற்ற ஒரு
செயலர்
தலைமையில்
எண்ணற்ற
அலுவலர்கள்/ ஊழியர்களைக் க�ொண்ட ஒரு
செயலகம்
மூலம்
தேர்வாணையங்கள்
இயங்குகின்றன.
ஆணைய
செயலகத்தின்
நிர்வாகச் செயல்பாடுகளுடன் ஆணையத்
தலைவர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆணைய
அலுவர்கள்/
ஊழியர்கள்
த�ொடர்பான
அனைத்துப் பணியாளர் விவகாரங்களையும்
ஆணைய நிர்வாகப் பிரிவு மேற்கொள்ள
வேண்டும்.

6.3.4 மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம்

அமைப்பு:
ஒரு
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம் ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்ட
தலைவர்
மற்றும்
உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்டிருக்கும். ஆணையத்தின் உறுப்பினர்
எண்ணிக்கையை அந்தந்த அரசுகளே நிர்ணயம்
செய்துக�ொள்ள அரசமைப்பு அனுமதிக்கிறது.
ஆனால், அது ஆளுநரின் அதிகாரத்துக்கு
உட்பட்டது. மேலும், ஆணைய உறுப்பினர்களில்
பாதி பேர் மத்திய மாநில அரசுகளின்
நிர்வாகத்தில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க
வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தவிர உறுப்பினர்கள்
தகுதி குறித்து அரசமைப்பு எதுவும் கூறவில்லை.
மேலும் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின்
பணி நிலைகள் குறித்து ஆளுநரே வரையறை
செய்துக�ொள்ள அனுமதி வழங்குகிறது.
மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்
தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம்
ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது இதில் எது
முந்தியத�ோ அது ஆகும். ஆனால் ஒன்றிய அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் இந்த வயது
வரப்பு 65 ஆகும். அதேநேரம் ஆளுநருக்கு
முறைப்படி பதவி விலகல் கடிதம் அளிப்பதன்
மூலம் பதவி விலக முடியும்.
கீழ்க்காணும் இரண்டு சூழ்நிலைகளில்
தேர்வாணைய உறுப்பினர்களில் ஒருவரை
தற்காலிக உறுப்பினராக ஆளுநர் நியமனம்
செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்:
அ. தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும் ப�ோது

மத்தியில் ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம்
இருப்பதுப�ோல்
ஒரு
மாநிலத்தில்
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையமும் இயங்குகிறது. ஒன்றிய
அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அமைய
வழிவகுத்த அரசமைப்பு உறுப்புகள் (315 முதல்
322 வரை - பகுதி 14-ல்) வழி வகுக்கிறது.
அமைப்பு, உறுப்பினர்கள் நியமனம், நீக்கம்,
அதிகாரம், பணிகள் மற்றும் சுதந்திரத்தன்மை
அனைத்தும் அரசமைப்பு மாநில அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையங்களுக்கும்
வழங்குகிறது.

ஆ. ஏ
 ற்கனவே
தலைவர்
பதவியில்
இருப்பவரால் மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையத் தலைவர் அலுவல்களை
நிறைவு செய்ய இயலாத சூழ்நிலை
உருவாகும்போது.
புதிய
தலைவர்
நியமிக்கப்படும் வரை அல்லது ஏற்கனவே
பதவியில் இருக்கும் தலைவர் தனது
அலுவல்களை மேற்கொள்ளும் சூழ்நிலை
உருவாகும் வரை தற்காலிக தலைவர்
தலைவர் அலுவல்களை மேற்கொள்ள
அனுமதிக்கப்படுவார்.
நீக்கம்
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின் தலைவர், உறுப்பினர்கள்
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ஆளுநரால்
நியமிக்கப்பட்ட
ப�ோதும்
குடியரசுத்தலைவரால் மட்டுமே ஒருவரை நீக்க
முடியும் (ஆளுநரால் அல்ல). ஒன்றிய அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்
தலைவர்,
உறுப்பினர்களை நீக்கும் முறையிலேயே மாநில
அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையதின் தலைவர்,
உறுப்பினர்களையும்
குடியரசுத்தலைவர்
நீக்கலாம். அவை வருமாறு:
அ. ந�ொடித்துப்போதல்
ம�ோசடி

அல்லது

கடனில்

ஆ. தனது அலுவலகப் பணிகளுக்கு வெளியே
ஊதியம் பெறும் ஊழியராகப் பணியாற்றும்
ப�ோது
இ. உடல் நலம் குறைவு காரணமாக ஒருவரால்
அலுவலகப்
பணிகளை
மேற்கொள்ள
இயலவில்லை என குடியரசுத்தலைவர்
கருதும்போது.
இவைதவிர முறைகேடு குற்றத்தின் கீழும்
மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்
தலைவர்
அல்லது
உறுப்பினர்களை
குடியரசுத்தலைவர்
நீக்க
முடியும்.
இருந்தப�ோதும் இந்த விவகாரத்தில் உச்ச
நீதிமன்றத்தின்
கருத்துரை
கேட்டும்
குடியரசுத்தலைவர் செயல்படலாம். இதனை
விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் நீக்கத்துக்கான
காரணத்தை
உறுதி
செய்தால்
அதனடிப்படையிலும் குடிரசுத்தலைவர் நீக்கம்
செய்வார்.
அரசமைப்பு
வழங்கியுள்ள
உறுப்புகளின் படி உச்ச நீதிமன்றம் இந்த
விவகாரத்தில்
வழங்கும்
ஆல�ோசனை
குடியரசுத்தலைவரின்
முடிவைக்
கட்டுப்படுத்தும். இருந்தப�ோதும், உச்ச நீதிமன்ற
விசாரணை நடைபெறும் காலத்தில் மாநில
ஆளுநர் குடிரசுத்தலைவரின் நீக்கத்தை நிறுத்தி
வைத்து பணி இடை நீக்கம் மட்டும் செய்யலாம்.
மேலும்,
இப்பொறுத்தப்பாட்டில்
அரசமைப்பு
‘தவறான
நடத்தை’
எனும்
ச�ொல்லாடலைப்
பயன்படுத்துகிறது.
ஒரு
மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின்
தலைவர் அல்லது ஏதேனும் உறுப்பினர்கள்
தவறான நடத்தையில் ஈடுபடும் குற்றத்தில்
ஈடுபடுவார்களானால் என கூறுகிறது. அவர்
அ) மத்திய அல்லது மாநில அரசின் ஏதேனும்
குறிப்பிட்ட
ஒப்பந்தம்,
உடன்படிக்கையில்

ஆர்வம் காட்டுபவரானால், ஆ) இத்தகைய
ஒப்பந்தம்
அல்லது
உடன்படிக்கையில்
பங்கேற்பதன் மூலம் உறுப்பினர் வருவாய்
அல்லாமல் கூடுதல் வருவாய் அல்லது இதர
உறுப்பினர்களுடன்
இணைந்து
ஆதாயம்
கிடைக்கும் என்று கூறுகிறது.
சுதந்திரத் தன்மை
ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம் ப�ோன்றே மாநில அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையங்களும்
சுதந்திரமாகச்
செயல்படுவதை
உறுதி
செய்யவும் பாகுபாடான செயல்பாடுகளில்
இருந்து
பாதுகாக்கவும்
அரசமைப்பு
உறுப்புகளில் வழிவகைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அவை பின்வருமாறு:
அ.) அரசமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ள முறைகளில்
அல்லது வழிகளில் நடந்துக�ொண்டால்
மட்டுமே மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையத்
தலைவர்
அல்லது
உறுப்பினர்களை குடியரசுத்தலைவர் நீக்க
முடியும். இதனால் அவர்கள் பதவிக்காலம்
உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.
ஆ.) மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்
தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பணி
நிலைகள்
ஆளுநரால்
முடிவு
செய்யப்படுகின்றன
எனினும்
பதவி
நியமனத்துக்குப் பின்னர் அவரது சாதகமற்ற
நிலைமைக்கு ஏற்ப மாறுதல் செய்ய இயலாது.
இ.) மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்
தலைவர்
மற்றும்
உறுப்பினர்களின்
ஊதியம், சலுகைகள், ஓய்வூதியம் என
அனைத்தும் அரசின் த�ொகுப்பு நிதியில்
இருந்து வழங்கப்பட வேண்டும். இதனால்
சட்டமன்றங்களில்
நிறைவேற்றப்பட
வேண்டியதில்லை.
ஈ.) ஒரு
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத் தலைவர் (நீக்கப்படும்போது)
ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின் அல்லது ஏதேனும் ஒரு
மாநிலத்தின் தேர்வாணையத்தின் தலைவர்
அல்லது உறுப்பினராக நியமனம் பெரும்
தகுதியுடையவராகிறார். ஆனால், அரசின்
வேறு பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்பட முடியாது.
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உ.) மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும்
உறுப்பினர்கள் தேர்வாணையத்தில் ஒரு
முறை பதவி வகித்தபின்னர் மீண்டும் அதே
பதவியில்
மறு
நியமனம்செய்யப்பட
முடியாது. அதாவது இரண்டாவது முறை
அப்பதவியில் நியமிக்கப்பட முடியாது.

 
எச்சரிக்கை விடுத்தல்

பணிகள்

 
பணியில் இருந்து விலக்குதல்

மத்திய அரசுப் பணியிடங்கள் த�ொடர்பில்
ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
மேற்கொள்ளும் பணிகள் ப�ோன்றே மாநில
அரசுப் பணியிடங்கள் த�ொடர்பில் அனைத்து
பணிகளையும் மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம்
வழங்குகிறது.
அவை
பின்வருமாறு:

 
பணியில் இருந்து நீக்குதல்

அ. மாநில
அரசுப்
பணியிடங்களுக்கான
தேர்வுகள் நடத்துவது
ஆ. பணியாளர்
மேலாண்மை
த�ொடர்பாக
கீழ்க்காணும்
ஆல�ோசனைகள்
வழங்குகிறது
1. குடிமைப் பதவிகள் பணிகள் த�ொடர்பான
அனைத்து
பணிகளுக்கான
நியமன
முறைகள்.
2. குடிமைப் பணிகள் மற்றும் பதவிகளுக்கான
நியமனங்கள், பதவி உயர்வுகள், இதர
துறைகளுக்கு
பணியிட
மாறுதல்கள்
ப�ோன்றவற்றில் க�ோட்பாடுகள் கடுமையாகப்
பின்பற்றப்படுதல்
3. கு டிமைப் பணிகள் / பதவிகளுக்குப்
ப�ொறுத்தமான
நபர்கள்
நியமனம்.
மாறுதலிலும்
இதே
நிலை.
அயல்நாட்டுப் பணிகள் மாறுதல்களிலும்
ப �ொ று த்தம ா ன
நபர்க ள் .
ப த வி
உ ய ர் வு க ்கா ன
ப ரி ந் து ரை க ளை
த�ொட ர் பு டை ய
து றை க ள்
தேர்வாணையத்துக்கு அனுப்பி ஒப்புதல்
பெற வேண்டும்.
இ.) ஒரு
மாநில
அரசில்
பணியாற்றும்
பணியாளர்களின் பணியினைப் பாதிக்கும்
வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகள்

 
ஊதிய உயர்வு பிடித்தம்
 
பதவி உயர்வு நிறுத்தம்
 
இழப்பை ஈடு செய்தல்
 
கீழ்நிலைப் பணிக்கு இறக்குதல்
 
கட்டாய ஓய்வு

ஈ.) ஒரு குடிமை ஊழியர் தமது கடமைகளில்
இருந்து தவறியதற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட
சட்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள அந்த
ஊழியர்
மேற்கொள்ளும்
சட்ட
நடவடிக்கைகளுக்கான செலவுகள்
உ.) பணியின் ப�ோது ஏற்படும் காயங்கள்
காரணமாக ஓய்வூதியம் வழங்கக் க�ோரும்
எவ்விதமான க�ோரிக்கைகள்; அல்லது
த�ொடர்பில் க�ோரப்படும் ஏதேனும் த�ொகை.
ஊ.) பணியாளர் மேலாண்மை த�ொடர்பான
இதர அனைத்து விவகாரங்கள்
இந்த விவகாரங்களில் ஒரு மாநில அரசு
தமது மாநில பணியாளர் தேர்வாணையத்துடன்
கலந்தால�ோசிக்கவில்லை எனில் பாதிக்கப்பட்ட
அரசு பணியாளருக்கு நீதிமன்றமும் தீர்வு
வழங்க இயலாது என உச்ச நீதிமன்றம்
தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.
அதாவது,
தேர்வாணையத்துடன்
கலந்தால�ோசிப்பது
அல்லது தேர்வாணைய ஆல�ோசனை இல்லாமல்
செயல்படுவது ஆகிய தருணங்களில் மாநில
அரசின் நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றங்களால்
ரத்து செய்ய இயலாது என்பது இதன்
ப�ொருளாகும்.
இதனால்,
மேற்கூறியவை
வழிகாட்டுதல்களாகக்
க�ொள்ளப்பட
வேண்டுமேய�ொழிய சட்டப்பூர்வக் கடமையாகக்
க�ொள்ளப்படக் கூடாது.
அரசுப் பணிகள் த�ொடர்பாக மாநில
அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையத்துக்கு
ஒதுக்கப்படும் கூடுதல் ப�ொறுப்புகளை மாநிலச்
சட்டமன்றங்கள் முடிவு செய்கின்றன. மாநிலச்
சட்டமன்றங்கள் மூலம் உள்ளாட்சி பணியாளர்
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நியமனம், பெருநிறுவன அமைப்புகள் மற்றும்
அரசு
நிறுவனங்களுக்கு
பணியாளர்கள்
நியமனம் செய்வது த�ொடர்பான கூடுதல்
ப�ொறுப்புகளையும் ஒரு மாநில அரசு தமது
தேர்வாணையத்துக்கு
அளிக்க
முடியும்.
மாநிலச் சட்டமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றுவதன்
மூலம்
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின்
அதிகார
வரம்புகள்
விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

ஒழுங்குமுறைகளை
உருவாக்கிக்கொள்ள
அரசமைப்பு
அனுமதிக்கிறது.
ஆனால்,
குறைந்தது 14 நாட்களுக்கு முன் மாநிலச்
சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு அவையின்
ஒப்புதல் பெற்றே அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
இதில்
சட்டமன்றம்
எந்த
திருத்தமும்
மேற்கொள்ளலாம்; அல்லது நிராகரிக்கலாம்.
அதாவது, இறுதி முடிவை சட்டமன்றமே
மேற்கொள்ளும்.

தமது
செயல்பாடுகள்
குறித்த
ஆண்டறிக்கையை ஆண்டுத�ோறும் மாநில
அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மாநில
ஆளுநரிடம் அளிக்கிறது. இந்த அறிக்கையைப்
பரிசீலித்து
தேர்வாணையத்தின்
ஆல�ோசனைகள்
ஏன்
ஏற்கப்படவில்லை
என்பதற்கான காரண – காரிய விளக்கங்களுடன்
கூடிய
தமது
விளக்கத்துடன்
மாநிலச்
சட்டமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஆளுநர்
முன் வைப்பார்.

பங்களிப்பு

வரம்புகள்
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்தின்
நிர்வாக
வரம்புக்கு
வெளியிலும்
சில
விவகாரங்கள்
நிறுத்தப்படுகின்றன.
அதாவது
இவ்
விவகாரங்களில்
மாநில
அரசு
தமது
தேர்வாணையத்தின் ஆல�ோசனைகளைப் பெற
வேண்டியதில்லை. அவை வருமாறு
அ.) பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு பதவிகள்
நியமனங்கள்
இட
ஒதுக்கீடு
செய்யப்படும்போது
ஆ.) பதவிகள், நியமனங்கள் ஒதுக்கீட்டில்
பட்டியல்
இனத்தவர்,
பழங்குடியினர்
க�ோரிக்கைகள்
பரிசீலனைக்கு
எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ப�ோது.
மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய
வரம்புக்குள் வராத பதவிகள், பணியிடங்கள்,
இதர விவகாரங்களை ஆளுநர் நீக்குகிறார்.
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையத்துடன்
கலந்தால�ோசிக்கத்
தேவையில்லை
எனக்
கருதும்
அரசு
பணியிடங்கள், பதவிகள் த�ொடர்பாக ஆளுநரே

ஒரு மாநில அரசுப் பணியிடங்கள் தகுதி
அடிப்படையில்
நிரப்பப்படுவதைக்
கண்காணிக்கும் அமைப்பாக மாநில அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையம் அமைய வேண்டும்
என
அரசமைப்பு
கருதியது.
அரசு
பணியிடங்களுக்கான நியமனம், மற்றும் பதவி
உயர்வு, ஒழுங்குநடவடிக்கை விவகாரங்களில்
ஆல�ோசனை
க�ோரும்போது
ஆல�ோசனை
வழங்குவது ஆகியன தேர்வாணையத்தின்
பணிகளாகக் கருதப்பட்டன. பணியிடங்களை
வகைமைப்படுத்துதல், ஊதிய விகிதம், பணி
நிலைகளை வகுத்தல், பதவி நிலை மேலாண்மை
பயிற்சி
ப�ோன்றவை
தேர்வாணையத்தின்
ப�ொறுப்பல்ல. இந்த விவகாரங்களை மாநில
அரசின் ப�ொது நிர்வாகத் துறை அல்லது
பணியாளர்
(தனி)
துறை
மேலாண்மை
செய்கிறது. எனவே, மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம் என்பது மையப்படுத்தப்பட்ட
நியமன முகமை மட்டுமே. மாநிலத்தின்
பணியாளர்கள் மேலாண்மை என்பது மாநில
அரசின் பணியாளர் (தனி) துறை அல்லது ப�ொது
நிர்வாகத் துறையின் பணிகள் ஆகும்.
மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையப்
பணிகள் வரம்புக்கு உட்பட்டவை மட்டுமல்லாமல்
அவை அளிக்கும் ஆல�ோசனைகளும் அரசைக்
கட்டுப்படுத்தாது. ஆணைய ஆல�ோசனைகளை
ஏற்பதும் நிராகரிப்பதும் திருத்துவதும் அரசின்
முடிவு ஆகும். ஆனால், இவ்வாறு நிராகரிப்பது
அல்லது திருத்துவதும் ஏன் என்பதற்கு அரசு
சட்டமன்றத்தில் விளக்கமளிக்க வேண்டும்
என்பது ஆணைய ஆல�ோசனைகளுக்கு உள்ள
ஒர் பாதுகாப்பு அம்சம் ஆகும். மேலும் ஒரு சட்டம்
இயற்றுவதன்
மூலமும்
மாநில
அரசுப்
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பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் ஆல�ோசனை
செயல்பாடுகளுக்கான விதிகளை உருவாக்க
முடியும்.
1964இல்
மாநில
கண்காணிப்பு
ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர் ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பாக மாநில அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் பங்களிப்பு
பாதிப்புக்குள்ளானது. ஏனெனில் ஒரு குடிமைப்
பணியாளருக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை
மேற்கொள்வதில் இரண்டு அமைப்புகளும்
ஆல�ோசிக்கப்படுகின்றன. அப்போது இரண்டு
அமைப்புகளும்
முரண்பாடான
முடிவை

மேற்கொள்ளும்போது பிரச்சனை எழுகிறது.
இருந்தப�ோதும் மாநில அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணைம் ஒரு சுயாட்சியான அமைப்பு
என்பதால்
அதன்
முடிவுக்கே
அதிக
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
இறுதியாக, நீதித்துறையில், மாவட்ட
நீதிபதிகள்
அல்லாத
பிற
நீதித்துறை
பணியிடங்களுக்கான நியமன விதிமுறைகளை
வகுக்க
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
தேர்வாணையம் ஆல�ோசிக்கப்பட்டது. இந்த
விவகாரத்தில் மாநில உயர் நீதிமன்றமும்
ஆல�ோசிக்கப்பட்டது.

6.3.5 பணியாளர் தேர்வு ஆணையம்

பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் பணிகள்
1. அ) மத்திய அரசின் கீழுள்ள பல்வேறு அமைச்சகங்கள், துறைகள் மற்றும் அவற்றோடு
இணைக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகங்கள், கீழ்நிலை கிளைகளுக்கான பதவிகளில் அதிகபட்சம்
`10,500 அல்லது அதற்குக்கீழுள்ள குரூப் ’பி’ பிரிவு பணியிடங்களுக்கான நியமனங்கள்,
ஆ.) மேற்கூறிய பல்வேறு அமைச்சகங்கள், துறைகள் மற்றும் அவற்றோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள
அலுவலகங்கள், கீழ்நிலை கிளைகளுக்கான பதவிகளில் பணியாளர் தேர்வாணைய (ஸ்டாப்
செலக்சன் கமிஷன்) வரம்பிலிருந்து விலக்கப்பட்ட பதவிகள் நீங்கலாக த�ொழில்நுட்பம் சாராத
குரூப் ’சி’ பிரிவு பணியிடங்களுக்கான நியமனங்கள் மேற்கொள்ளுதல்.
2. தனது
வரம்புக்குட்பட்ட
பதவிகள்/
பணியிடங்கள்
நியமனங்களுக்கான
தேர்வுகள்,
நேர்காணல்கள் மேற்கொள்ளல் வேண்டும். இத்தேர்வுகள் கூடுமானவரை நாட்டில் பல
இடங்களில் நடத்தப்பட வேண்டும். அதேப�ோல, நியமனங்களும் த�ொடர்புடைய தேர்ச்சிபெற்ற
நபர்களின் ச�ொந்த மாநிலம்/ பகுதிகளுக்கு அருகமைந்த பணியிடங்களில் அமர்த்தப்படுதல்
வேண்டும்.
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3. கீழ்க்காணும் பணியிடங்களுக்கான நியமனம் திறந்த நிலை ப�ோட்டித் தேர்வுகள் மூலம்
நியமிக்கப்படுகிறது.
i. கீழ்நிலை பிரிவு எழுத்தர் (எல். டி. சி. ல�ோயர் டிவிசன் கிளார்க்)
ii. கிரேட் சி மற்றும் டி சுருக்கெழுத்தர் பணியிடங்கள்
iii. உதவியாளர்கள்
iv. ஆ
 ய்வாளர்கள்
v. து
 ணை ஆய்வாளர்கள்
vi. பி
 ரிவு கணக்காளர்கள், தணிக்கையாளர்கள், கணக்காளர்கள்
vii. து
 ணை நிலை ப�ொறியாளர் (சிவில், மின்னியல்)
viii. பு
 ள்ளியியல் ஆய்வாளர் (ஸ்டேட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர்)
ix. வரி உதவியாளர்
x. பிரிவு அலுவலர் (வணிக தணிக்கை)
xi. பிரிவு அலுவலர் (தணிக்கை)
4. பதவி உயர்வுக்கான துறை சார் தேர்வுகளையும் ஆணையம் மேற்கொள்கிறது
(i) மத்திய அமைச்சரவை செயலக குரூப் டி பிரிவு பணிகள்
(ii) குரூப் ’சி’ சுருக்கெழுத்தர்கள்
5. `9,300 முதல் 34,800 வரை ஊதிய அலகு க�ொண்ட `42,000வரை கிரேட் ஊதியம் பெறும் அனைத்து
குரூப் ’பி’ பணியிடங்களுக்கும் பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்கள் / துறைகள் மற்றும் அவற்றுடன்
இணைந்த கிளை அலுவலகங்களுக்கான குரூப் ’சி’ பிரிவு த�ொழில்நுட்பம் சாராத பணியிடங்கள்
நியமனங்களுக்கான திட்டங்களையும் உருவாக்குகிறது.
6. `10, 500 அதிகபட்ச ஊதிய அலகு க�ொண்ட குரூப் ’பி’ பணியிடங்களுக்கும் அமைச்சகங்கள் /
துறைகள் வாரியான த�ொழில்நுட்பம் சாராத குரூப் ’சி’ பணியிடங்களுக்கும் அவ்வப்போது
தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
7. அவ்வப்போது மத்திய அரசால் பணிக்கப்படும் இதர பணிகளையும் ஆணையம் மேற்கொள்கிறது.

6.4 தேர்தல் ஆணையம்

நாட்டில் நியாயமான, நேர்மையான
தேர்தல் நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்திட
அரசமைப்பால் நேரடியாக உருவாக்கப்பட்ட
நிரந்தரமான, சுயாட்சியான அமைப்பு தேர்தல்

ஆணையம்.
அரசமைப்பு
உறுப்பு
324,
நாடாளுமன்ற இரு அவைகள், மாநிலச்
சட்டமன்றங்கள், குடியரசுத்தலைவர், துணைக்
குடியரசுத்தலைவர்
தேர்தல்களைக்
கண்காணித்தல்,
வழிகாட்டுதல்,
கட்டுப்படுத்துதல்
ஆகிய
அதிகாரங்களை
தேர்தல்
ஆணையத்துக்கு
முழுமையாக
வழங்குகிறது. இவ்வாறு, இந்திய தேர்தல்
ஆணையம் மத்திய – மாநில அரசுகள்
இரண்டுக்குமான
ப�ொது
அமைப்பாக
இயங்குகிறது.
மாநிலங்களில்
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளான
பஞ்சாயத்துகள்,
நகராட்சிகளுக்கான தேர்தல்களை இந்திய
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தேர்தல் ஆணையம் நடத்துவதில்லை என்பது
கவனத்தில் க�ொள்ளத்தக்கது. இதைய�ொட்டி
மாநிலத்
தேர்தல்
ஆணையங்கள்
அமைத்துக்கொள்ள
அரசமைப்பு
வழி
வகுத்துள்ளது.

6.5 இந்திய
தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளர் அலுவலகம்
இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 148, ஒரு
சுயாட்சி
அதிகாரம்
க�ொண்ட
இந்திய
தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளர்
அலுவலகம் (சி.ஏ.ஜி) அமைக்க வழிவகை
வழங்கியுள்ளது.
தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளரே இந்திய கணக்குக் மற்றும்
தணிக்கைத் துறையின் தலைவர் ஆவார்.
அவரே அரசுக் கருவூலத்தின் பாதுகாவலர்
எனலாம். மத்திய, மாநில அரசுகள் அனைத்தின்
கீழ் இயங்கும் ம�ொத்த நிதி அமைப்பினையும்
கட்டுப்படுத்துகிறார்.
நிதி நிர்வாகம் த�ொடர்பில் இந்திய
அரசமைப்பு
வகுத்தளித்துள்ள
விதிகள்,
இதனை அமலாக்கம் செய்ய நாடாளுமன்றம்
இயற்றியுள்ள சட்டங்கள் ஆகியனவற்றின் படி
கண்காணிப்பது இவர் கடமையாகும். இதனால்
தான் அரசமைப்புப்படி ”முக முக்கியத்துவம்
க�ொண்ட
அலுவலர்
தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளர்”
என
டாக்டர் பி. ஆர். அம்பேத்கர் கூறினார். இந்திய
அரசின் மக்களாட்சி அமைப்பின் அரண்களில்
தலைமைக்
கணக்குத்
தணிக்கையாளரும்
ஒருவர். இதர அரண்கள்: உச்ச நீதிமன்றம்.
தேர்தல்
ஆணையம்,
ஒன்றிய
அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆகும்.

6.6 நிதி நிர்வாகம்
நிதி நிர்வாகத்தின் ந�ோக்கங்கள்:
வளர்ந்த நாடுகளின் கட்டுப்படுத்த இயலாத
சந்தை
வளர்ச்சி
நிதி
நிர்வாகத்துக்கான
வாய்ப்புகளை
விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
இச்சந்தைகள்
நிதி
பற்றாக்குறைகள்,
பெரும்
கடன்சுமை,
மூலதன நிதி பற்றாக்குறை இவையே இதன்
பண்புகளாகும்.
அதேநேரம்,
நிலைத்த
ப�ொருளாதாரம், வளர்ச்சி, சுய – சார்பு,

வருவாய் – செல்வப் பகிர்வு வீதத்தில் சமநிலை
அனைத்துப் பகுதிகளில் வளர்ச்சி ப�ோன்றவற்றை
இலக்காக க�ொண்டு நிதி க�ொள்கைகள், நிர்வாகம்
ஆகிய துறைகளில் ஊக்கங்களை ஏற்படுத்தும்
முனைப்பில் வளரும் நாடுகள் உள்ளன. அரசு
விவகாரங்கள்
மேலாண்மையில்
அரசியல்
க�ொள்கைகள், ப�ொருளாதார வல்லமை முக்கியம்
என்ற ப�ோதிலும் நிதி நிர்வாகமும் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த பங்கினைக் க�ொண்டுள்ளது.
அவை பின்வருமாறு:
1. ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் நிதி
மேலாண்மை
2. திட்டங்கள், நிரல்கள் அமலாக்கம்
3. ப�ொது
நலன்
மற்றும்
பணிகளுக்கான வழிகள்

சமூக

4. வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப்பு, விலைவாசி
கட்டுப்பாடு
5. மூலதன உருவாக்கம்
6. தேசிய நிதியை படைப்பாக்கத்துடன்
முதலீடு செய்தல்
7. நாடாளுமன்ற செயல்முறைகளை
சீராக்குதல்
8. சமத்துவமும் சம பங்கும்
நிதி நிர்வாகக் க�ோட்பாடுகள்:
நிதி
நிர்வாகத்தில்
முக்கியக்
க�ோட்பாடுகளாகக்
கீழ்க்கண்டவற்றைப்
பட்டியலிடலாம்.
1. ப�ொது நலன், மக்கள் தேர்வு, மக்கள்
க�ொள்கை
ஆகியனவற்றை
முதன்மையாகக் க�ொண்ட க�ொள்கை
2. அரசியல்
வழிகாட்டுதல்
கட்டுபாட்டுக் க�ோட்பாடு

மற்றும்

3. த�ொடர்புக் க�ோட்பாடு
4. நி
 றுவனத்தினையும் மேலாண்மையையும்
ஒருங்கிணைக்கும் க�ோட்பாடு
5. நீடித்த தன்மை, சமநிலை க�ோட்பாடு
6. எளிமை, நெகிழ்வுத்தன்மை க�ோட்பாடு
7. நடத்தை, ஒழுக்கம், சீர்மை க�ோட்பாடு
8. மக்கள்
நம்பிக்கை,
க�ோட்பாடு

கடமைப்பாடு
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இந்திய நிதி நிர்வாக ்ரைவாற்றின் �வான்கு
முக்கியக் கவாை கட்டஙகள்:
கவாைகட்டம் 1 (1765 – 1858) - அமைப்பு
உருவாககம் ைற்றும் ஸ்திரப்்படுத்துதல்
கவாைகட்டம் 2 (1860- 1919) - முமறமைகள்,
ப்சயல்்பாடுகள் கைம்்பாடு
கவாைகட்டம் 3 (1919 – 1947) – ைககளாட்சிப்
்படுத்துதல், அதிகாரப்்பரவைாககல்
கவாைகட்டம் 4 (1950 முதல் இன்று்லர)
– ைககள்ையப்்படுத்துதல்
புதிய ்ைரும் நபவாக்குகள் - இந்திய நிதி
நிர்வாகம்:
1. நிதிப்்பற்றாககுமறமய
கட்டுப்்படுத்துதல்.

ஒழுஙகு்படுத்துதல்,

2. வளர்சசி்சாரா ப்சைவினஙகமளக குமறத்தல்.
3. ்பற்றாககுமற இல்ைா (ஜீகரா க்பஸ்) நிதிநிமை
கணகைாட்்டம் உருவாதல்.
4. ப்பாதுத் துமற மீதான அழுத்தம் குமறத்தல்.
5. ைககள் ேைன்கள், ்பணிகளில் அதிகாரவர்கக
ைகனாநிமை நீககம்.
6. நிதி கைைாணமை திட்்டஙகளில் மைய நீகக
ப்பாறுப்புைர்வில் கவனப்்படுத்துதல்.
7. தாராளையம், கட்டுப்்பாடுகமள அகற்றுதல்.

6.6.1 நிதிநிலை அறிக்லக
அைைவாக்கமும்

தவாக்கலும்

நிதிநிலை அறிக்லக சுற்று:
ஒரு நிதிநிமை அறிகமகயின் ப்சயைாககம்
அதற்கான ்சட்்டம் இயற்றும் ேம்டமுமறகமளக
கைககில் பகாள்கிறது. நிதிநிமை அறிகமக
ோ்டாளுைன்ற ஒப்புதல் ப்பறுவது மிகவும்
முககியத்துவம் வாய்நததாகும்.
கவாைச்சுற்று கீழ்க்கவாணும்
சகவாணடுள்ைது:

கட்டஙகலைக்

 தயாரிப்பு ைற்றும் தாககல்
 ஒப்புதல்
 நிர்வாகம், தணிகமக
ஒரு
குறிப்பிட்்ட
காைத்தில்
்பை
சுற்றுகள்
ேம்டப்பறைாம்.
மீறப்்ப்டைாம்.
்பை
சுற்றுப்பிரிவுகள்
பவவகவறு
காைகட்்டஙகமளக பகாணடுள்ளன.

நிதிநிலை அறிக்லக தவாக்கல்:
நிதிநிமை
அறிகமக
தயாரிககும்
ப்சயல்முமறகள், நிதிநிமை அறிகமக தாககல்
காைத்திலிரு்நது ஆறு ைாதஙகள் முன்்பாக,
ப்பாதுவாக
ப்சப்்டம்்பர்/அகக்டா்பர்
ைாதஙகளில், நிதி அமைச்சகத்தி்டமிரு்நது
சுற்றறிகமக ப்பறப்்பட்்டதும் பதா்டஙகுகிறது.
அ்நத சுற்றறிகமக நிதிநிமை அறிகமகயில்
இ்டம்ப்பறும் திட்்டம் ்சார் அம்்சஙகள், திட்்டம்
்சாரா அம்்சஙகள், வழிகாட்டுதல்கள் என
ஒவபவான்று குறித்தும் இறுதி ைதிப்பீடுகள்
்சைர்பிகக பதா்டர்பும்டய துமறகளுககு ஒரு
காை அளமவ நிர்ையம் ப்சயது அறிவிககும்.
ப்பாதுவான விதி என்னபவன்றால் யார்
நிதிமய
ப்சைவளிககப்க்பாகிறார்ககளா
அவர்ககள
நிதிநிமை
ைதிப்பீடுகமளயும்
உருவாகக கவணடும் என்்பது ஆகும். நிதி
அறிகமக முன்பைாழிவுகள் கீழ்ககாணும்
தகவல்கமளக பகாணடிருககும்.
1. கைககுகள் வமகமைப்்படுத்துதல்
2. ே்டப்பு ஆணடின் நிதிநிமை ைதிப்பீடுகள்
3. ே்டப்பு ஆணடின் திருத்தப்்பட்்ட
ைதிப்பீடுகள்
4. க்ட்நத ஆணடின் அ்சல் ப்சைவினஙகள்
5 அடுத்த நிதி ஆணடுககான
முன்பைாழிவுகள் ைதிப்பீடுகள்
நிதி ஆணடு
1860 இல் முதல் ேவீன நிதிநிமை அறிகமக
தாககல் ப்சயயப்்பட்்டக்பாது நிதி ஆணடு என்்பது
கை 1 முதல் ஏப்ரல் 30 வமர என்்பதாக இரு்நதது.
இது
1866-இல்
இஙகிைா்நது
அரசின்
ேம்டமுமறமய ஒட்டி ஏப்ரல் 1 முதல் ைார்ச 31
வமர என ைாற்றிகபகாள்ளப்்பட்்டது.

செயல்முலை
தமிழ்ோட்டின் ்சமூக வளர்சசி ைற்றும்
குறியீடுகமள ைதிப்பீடு ப்சயயவும்.
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6.6.2 இந்தியவாவின் ்ரி்லககள்
உற்பத்தி ைற்றும்
சபவாருள்கள் ைற்றும்
நெல்கள் மீது
விதிக்கப்பட்ட
்ரிகள்

்ரி ்லககள்

அரசுக்கு
ந�ரடியவாக ்ரி
செலுத்துந்வார

ைலைமுக ்ரிகள்

ந�ரடி ்ரிகள்

க்சமவ வரி
ப்பாழுதுக்பாககு வரி
சுஙக வரி

வருைான வரி

ப்பாருள்கள் ைற்றும் க்சமவ
வரி (ஜி.எஸ்.டி)

ப்சல்வ வரி

முத்திமர வரி

நிறுவன வரி

கைால் வரி
விற்்பமன வரி

மூைதன ஆதாயஙகள் வரி

ஆ்டம்்பர வரி

குறிப்பு: ெரக்கு ைற்றும்
நெல் ்ரி

்பஙகு ்பரிவர்த்தமன வரி

்சமையல் எரிவாயு, ப்பட்கரால், டீ்சல், வான் எரிப்பாருள், இயற்மக எரிவாயு, ைது ஆகியமவ
தவிர ஏமனய ப்பாருள்கள் அமனத்தும் ைதிப்பு கூட்டு வரியில் அ்டஙகும்.
சபவாருள்கள் விநிநயவாகம் அல்ைது நெல்கள் ்ழஙகுதல்
(சபவாருள்கள் ைற்றும் நெல் ்ரி – G.S.T)
சபவாருள்கள்
ைற்றும் நெல் ்ரி
உள் ைவாநிை

ைவாநிைஙகளுக்கில்டநய
(இரு ைவாநிைத்திற்கில்டநய)

(ைவாநிைத்திற்குள்)
ைவாநிை சபவாருள்கள்
ைற்றும் நெல் ்ரி
(ைவாநிை ஜி.எஸ்.டி)

ைத்திய சபவாருள்கள்
ைற்றும் நெல் ்ரி
(ைத்திய ஜி.எஸ்.டி)

ைாநிை ஜி.எஸ்.டி வரி

ைத்திய (ஜி.எஸ்.டி)

ைதிப்பு கூட்டுப்்பட்்ட
வரி / விற்்பமன வரி

ைத்திய சுஙக வரி

பகாள்முதல் வரி
ப்பாழுதுக்பாககு வரி
ஆ்டம்்பர வரி
ைாட்்டரி வரி
ைாநிை கூடுதல் வரி தீர்மவ

ஒருஙகில்ணக்கப்பட்ட
சபவாருள்கள் ைற்றும்
நெல்
(ஒருஙகில்ணக்கப்பட்ட
ஜி.எஸ்.டி)

கூடுதல் சுஙக வரி
க்சமவ வரி
ஈடுப்சய வரிகள்
கூடுதல் சுஙக வரி
கூடுதல், கல்வி ைற்றும் இம்டநிமை
/ கைல்நிமைப் ்பள்ளி தீர்மவ
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அருஞ்சொற்பொருள்
 குடிமைப்பணி: சட்டமன்றம், நீதித்துறை,
இராணுவம் இம்மூன்றும் அல்லாத அரசு
பணிகள் குடிமைப் பணிகள் ஆகும்.
இப்பணிகளுக்கான
நியமனங்கள்
ப�ொதுவாக ப�ோட்டி தேர்வின் மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வேலைகளும்
மற்றும்
பணி
செய்வோரையும்
அரசாங்கத்தின் மூலம் பணி அமர்த்தப்பட
அனைத்து
பணியாளர்கள்
அரசின்
குடிமைக்
கிளைகள்
மூலம்
பணியமர்த்தப்படுகின்றன.
 பணி நியமனம்: இது தேர்ந்தெடுக்கபடாத
அரசுப் பணி ஆகும். பல்வேறு விதமான
நிர்வாகம் பதிவுகளின் கீழ் பல்வேறு
விதமான நியமனங்கள் நடைபெறுகின்றன.
ப�ோட்டியில்லா
நியமனங்கள்
அரசாங்கத்தின் மூலம் பெறப்படுகிறது. இது
குடிமைப் பணி பதிவேடுகளில் இடம்
பெறாது.
 குடிமைப் பணி மறுசீரமைப்பு: குடிமைப்
பணி திறனை மேம்படுத்தவும், ஆள்சேர்ப்பு
மற்றும்
பதவி
உயர்வு,
சம்பளம்,
பணியாளர்களின்
எண்ணிக்கை,
பணியாளரின்
செயல்திறன்
மதிப்பீடு
ப�ோன்றவற்றில்
உள்ள
சிக்கல்களை
களைந்து சீர் செய்வது. இதன் உண்மையாள
பயன்பாடு
ப�ொருளாதாரத்திலிருந்தும்,
அரசியல்
ப�ொருளாதாரத்திலிருந்தும்
பெறுகின்றது.
 நேர்மைத் தன்மை: ப�ொது நிர்வாகத்தில்
நேர்மைத் தன்மை என்பது ஒருவர் தன்
கடமையை நிறைவேற்றுவதில் இருக்கும்
நம்பகத்தன்மையை குறிக்கும். ஊழலுக்கும்,
அதிகார
பாகுபாடுகளுக்கும்
எதிரான
கருத்தியல் ப�ோக்கைக் க�ொண்டது. இது
ப�ொறுப்புணர்வும்,
வெளிப்படை
தன்மையையும் உள்ளடக்கியது ஆகும்.
மேலும்
நேர்மைத்
தன்மை
என்பது
தவறிழைக்க இயலாத, ஒரு சிதைவுறா
நிலையாகும். நம்பிக்கை, நாணயத்தின் மறு
பெயர்தான் நேர்மைத் தன்மை ஆகும்.

 ப�ொது நிர்வாகம்: ப�ொது நிர்வாகத்தின்
உட்கருத்தானது
அரசாங்க
க�ொள்கைகளையும்
திட்டங்களையும்
அமைப்பது
மேலும்
அரசாங்க
அதிகாரிகளின் நடத்தை மூலம் தங்கள்
கடமைகளுக்குப் ப�ொறுப்பேற்கச் செய்வது.
 வெளிப்படைத்
தன்மை:
மக்களுக்கு
தேவையான
தகவல்களை
தடையில்லாமலும், சரியான நேரத்தில்
உண்மையான
தகவல்களையும்,
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களின் செயல்
தகவல்களையும்,
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின் செயல்திறனையும், அதில்
எடுக்கப்பட்ட
முக்கிய
முடிவுகளையும்
ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் க�ொடுப்பதே
வெளிப்படைத் தன்மை ஆகும்.
 மக்கள் நல அரசு: அரசியல் அமைப்பு
என்பது மக்கள் நலவாழ்வில் அரசு காட்டும்
அக்கறையிலிருந்து கட்டமைக்கப்படுகிறது.
அவர்களுக்கு
குறைந்தபட்ச
தரமான
வாழ்க்கையை வாழ வழி செய்ய வேண்டும்.
அதாவது தரமான இலவச கல்வி, சீரான
சுகாதார வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள்,
ஊனம், ந�ோய், வருமானத்திற்கான ஊக்கத்
த�ொகை, வேலையின்மை ஆகியனவற்றுக்கு
எதிரான காப்பீடு, வருவாயை ஈடுகட்டும்
குடும்ப சலுகைகள், முதிய�ோர் ஓய்வூதியம்
ஆகியனவற்றை இடையூறு இல்லாமல்
வழங்க வேண்டும்.
 அதிகார
பரவலாக்கம்:
அதிகாரம்,
செயல்பாடுகள்,
வள
ஆதாரங்கள்
இவையெல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தில்
இருந்து உள்ளூர் பஞ்சாயத்து வரை
இடமாற்றம்
செய்தலே
ஆகும்.
நடைமுறையில்
பரவலாக்கம்
என்பது
ஒருவிதமான
சமநிலையை
மத்திய
அரசாங்கம்
மற்றும்
பஞ்சாயத்துக்கு
இடையே ஏற்படுத்துவதே ஆகும்.
 மின்-மக்களாட்சி:
மின்-மக்களாட்சி
என்பது செயல் முறைகளை பரவலாக்கம்
செய்யும் வகையில் இணையம் ப�ோன்ற
மின்னனு த�ொடர்பு த�ொழில்நுட்பங்களைப்
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பயன்படுத்துவது ஆகும். தேர்தல் மற்றும்
பங்கேற்பு அமைப்புகள் உள்ளடக்கியது.
ஒப்பீடு அளவில், புதிய அரசியல் வளர்ச்சி
ஆகும்.
அரசு, குடிமைக் குழுக்கள்,
சமுதாயங்கள் இடையே விவாதங்களை
உருவாக்க வல்லவை.
 மின்
ஆளுகை:
தகவல்கள்,
த�ொலைத�ொடர்பு மற்றும் த�ொழில்நுட்பக்
கருவிகளை
பயன்படுத்தி
அரசாங்கம்,
மக்கள்
மற்றும்
அலுவல்கள்
இவற்றிற்கிடையே எளிமையான உருவாக்க
த�ொடர்புகளை செய்வது ஆகும்.
அரசு

செயல்பாடுகளுக்கு
இடையே
மக்களாட்சிப்படுத்தப்பட்ட
ஆளுகையை
எளிமைப்படுத்தி, மேம்படுத்துவது ஆகும்.
 நல்லாட்சி:
நல்லாட்சிக்கு
இன்றியமையாததாக
இருப்பது
சிறந்த
வலுவான
மேலாண்மை
(திறன்,
செயல்திறன்,
ப�ொருளாதாரம்)
ப�ொறுப்புணர்வு, தகவல் மற்றும் பரிமாற்றம்,
வெளிப்படைத்தன்மை,
வளர்ச்சிக்கான
சட்டபூர்வமான கட்டமைப்பு (நீதித்துறை,
மனித உரிமைகள், சுதந்திரம்).

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. அனைத்து இந்தியப் பணிகளின் உறுப்பினர்களை யார் நியமனம் செய்வார்?
அ) குடியரசுத்தலைவர்
ஆ) மத்திய உள்துறை அமைச்சர்
இ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையக் குழுத் தலைவர்
ஈ) இந்தியாவின் அட்டார்னி ஜெனரல்
2. மத்தியில் குடிமைப் பணியிடங்கள் நியமனங்களுக்குப் ப�ொறுப்பான ஒன்றிய அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையக் குழு என்பது
அ) குடியரசுத்தலைவரின் அவசர சட்டத்தின் மூலம் 1950-இல் உருவாக்கப்பட்டது
ஆ) நாடாளுமன்றத்தால் நிறைவேற்று தீர்மானத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது
இ) அரசமைப்பால் அனுமதிக்கப்பட்டது
ஈ) இந்திய சுதந்திர சட்டம் 1947-இன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது
3. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையக் குழுவின் உருவாக்கம்.
அ) அரசமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது
ஆ) நாடாளுமன்றத்தால் முடிவு செய்யப்பட்டது
இ) குடியரசுத்தலைவரால் தீர்மானிக்கப்பட்டது
ஈ) உள்துறை அமைச்சகத்தால் முடிவு செய்யப்பட்டது
4. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையக் குழுவியின் முக்கிய செயல்பாடு என்ன?
அ) அனைத்து இந்திய மற்றும் மத்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான தேர்வுகள் மூலம்
நியமனம் செய்தல்
ஆ) கடமையை நிறைவேற்றும் ப�ோது ஏற்படும் செலவுகளை ஏற்பதற்கான குடியரசுத்
தலைவரிடம் அறிவுறுத்தல்
இ) குடிமைப் பணியாளர்களுக்கு எதிரான குடியரசுத்தலைவர் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
ஈ) இவை அனைத்தும்
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5. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் உறுப்பினர்களின் பணிக்காலம் முடியும்
முன்னே அவர்களை பணிநீக்கம் செய்வது?
அ) பிரதமர்
ஆ) மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத் தலைவர்
இ) உச்ச நீதிமன்ற பரிந்துரையின் படி குடியரசுத்தலைவர்
ஈ) நாடாளுமன்றத்தின் பரிந்துரையின் படி குடியரசுத்தலைவர்
6. கீழ் கண்டதில் எது அனைத்து இந்தியப் பணி அல்ல?
அ) இந்தியக் காவல் பணி			
இ) இந்திய வெளியுறவுப் பணி		

ஆ) இந்திய ஆட்சிப் பணி
ஈ) இந்திய ப�ொருளாதார பணி

7. கீழ் கண்டதில் எது ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சட்டபூர்வமான பணி அல்ல?
அ) குடிமைப் பணியின் நியமனம், பதவிஉயர்வு, கட்டுபாடு ஆகியன த�ொடர்பாக
அரசாங்கத்திற்கு ஆல�ோசனை வழங்குதல்
ஆ) குடிமைப் பணியாளர்களின் நலன்கள், உரிமைகள் பேணுதல்.
இ) குடிமைப் பணியாளர்களின் குறைகளை கேட்டு தீர்த்து வைத்தல்
ஈ) மாநிலத் தேர்வாணையச் செயல்களைக் கண்காணித்தல்.
8. புதிய அனைத்து இந்தியப் பணியை எவ்வாறு உருவாக்கலாம்?
அ) அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்டத்தின் மூலம்
ஆ) ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்துடன் ஆல�ோசித்து
இ) நாடாளுமன்றத்தின் மூலம்
ஈ) மத்திய அமைச்சரவையின் பரிந்துரை பேரில் குடியரசுத்தலைவர்
9. யாருடைய விசாரணையின் அடிப்படையில் மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையக் குழு
உறுப்பினர் பதவி நீக்கம் செயல்படலாம்?
அ) குடியரசுத்தலைவரால் நியமிக்கப்படும் குழு மூலம்
இ) உயர் நீதிமன்றம்					

ஆ) உச்ச நீதிமன்றம்
ஈ) மாநில ஆளுநர் மூலம்

10. இந்திய தற்காலிக நிதியிலிருந்து ஏற்கப்படும் செலவுகள்
அ) இதர நிதிநிலை அறிக்கையிலிருந்து வரும் சேமிப்புகளை மாற்றுவதன் மூலம்
ஆ) நாடாளுமன்றத்தால் வழங்கப்படும் கூடுதல் மற்றும் துணை நிதிகளை
மாற்றுவதன்மூலம்
இ) நிதி முழுவதும் தீரும்வரை மாற்றியமைக்கப்படாது
ஈ) பல மாநிலங்களில் இருந்து வரும் பங்களிப்புகளை ஈடுசெய்வதன் மூலம்
11. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தில் நிதிநிலை அறிக்கைய�ோடு
சேர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது?
அ) தற்காலிக சட்ட முன்வரைவு மற்றும் ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன்வரைவு
ஆ) நிதி சட்ட முன்வரைவு
இ) நிதி சட்ட முன்வரைவு மற்றும் ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன்வரைவு
ஈ) நேரடி சட்ட முன்வரைவு வரி மற்றும் மறைமுக வரி சட்ட முன்வரைவு
12. அரசமைப்பில் மத்திய அரசு பல வரிகளை விதித்து, வசூல் செய்து அதை மாநிலங்கள�ோடு
பகிர்ந்தளிக்கிறது. இதில் எந்த அரசமைப்பு அதிகாரம் மாநிலங்களுக்கு வரிகளை
பகிர்வதற்கு முடிவெடுக்கிறது?
அ) மத்திய நிதி அமைச்சர்		
இ) திட்டக்குழு			

ஆ) நிதி ஆணையம்
ஈ) மத்திய அமைச்சரவை குடியரசுத்தலைவர�ோடு
கலந்து ஆல�ோசித்தல்
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13. நாடாளுமன்றம் பல்வேறு வழிகளில் நிதியை கட்டுப்படுத்துகிறது அவற்றில் கீழ் காணும்
பட்டியலில் எது தவறு?
அ) மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை தயாரித்து தாக்கல் செய்தல்
ஆ) தீர்வைகள், வரி விதித்து வசூலிக்கிறது
இ) இந்திய ப�ொது நிதியில் இருந்து செலவு செய்ய அனுமதிக்கிறது
14. இரண்டு அல்லது அதற்கு அதிகமான எண்ணிக்கையிலான மாநிலங்களின் கூட்டுப்
பணியாளர் தேர்வாணையம்
அ) எந்த சூழ்நிலையிலும் அமைவதற்கு வாய்ப்பில்லை
ஆ) நாடாளுமன்றமே அமைக்க முடியும்
இ) த�ொடர்புடைய மாநிலச் சட்டமன்றங்களின் ஒப்புதல் பெற்று நாடாளுமன்றம் மூலம்
அமைத்திட முடியும்
ஈ) த�ொடர்புடைய மாநிலங்களின் அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத் தலைவர்
பரிந்துரையின் பேரில்
குடியரசுத்தலைவரால் அமைக்க முடியும்
15. ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் முந்தைய அமைப்பான அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு?
அ) 1926		

ஆ) 1930		

இ) 1947		

ஈ) 1950

16. நாடாளுமன்றம் ப�ொதுவாக மூன்று கூட்டத்தொடர்களை க�ொண்டது, கீழ்வருபவற்றுள்
தவறாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது எது?
அ) நிதிநிலை அறிக்கைக் கூட்டத்தொடர்		
இ) இளவேனிர்க்காலம் கூட்டத்தொடர்		

ஆ) பருவக்காலக் கூட்டத்தொடர்
ஈ) மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர்

17. மக்களவை மாநிலங்களவையை விட உயர்ந்தது ஏனெனில்,
அ) மக்களவை நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்பு
ஆ) அமைச்சரவை குழு மக்களவைக்கு கட்டுப்பட்டது
இ) மக்களவை நிதிநிலை அறிக்கையை கட்டுப்படுத்துகின்றது.
ஈ) இவை அனைத்தும்.
18. இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு கூட்டுத் தேர்வாணையம் என்பது
அ) எந்த நிலையிலும் த�ோற்றுவிக்க முடியாது
ஆ) நாடாளுமன்றம் தன்னிச்சையாக த�ோற்றுவிக்க முடியும்
இ) சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்றங்கள் கூட்டுத் தேர்வாணையம் உருவாக்க தீர்மானம்
இயற்றிய பின் நாடாளுமன்றத்தால் உருவாக்க முடியும்
ஈ) சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத் தேர்வாணையங்களின் தலைவர்களின் பரிந்துரையின் பெயரில்
குடியரசுத்தலைவர் உருவாக்கலாம்.
II. பி
 ன்வரும் கேள்விகளுக்கு குறுகிய விடையளிக்கவும்
1. ப�ொது நிர்வாகம் வரையறுக்கவும்.
2. வெளியுறவு அமைச்சகம் வரையறுக்கவும்.
3. பணியாளர் நிர்வாகம் என்றால் என்ன?
4. இந்திய ஆட்சிப் பணி சிறு குறிப்பு வரைக?
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5 ஒன்றிய அரசுப் ்பணியாளர் கதர்வாமையம் (UPSC) வமரயறுககவும்.
6. ்பணியாளர்த் கதர்வாமையம் என்றால் என்ன?
7. நிதி நிர்வாகம் சிறு குறிப்பு வமரக?
III. குறுகிய வில்டயளிக்கவும்
1. சுயாட்சியான ஒழுஙகுமுமற ஆமையம் விளககுக.
2. ப்பாருள்கள் ைற்றும் க்சமவ வரி(GST) என்றால் என்ன?
3. முமற ்சாரா தகவல் பதா்டர்பு என்றால் என்ன?
4. அகிை இ்நதிய ்பணிககு ்பணியைர்த்தும் இரணடு முமறகள் குறித்து எழுதுக.
IV. பின்்ரும் விைவாக்களுக்கு விரி்வாை வில்டயளிக்கவும்
1. நிர்வாகத்தில் பவளிப்்பம்டத் தன்மையின் முககியத்துவம் குறித்து விவரி?
2. ்பணியாளர் கதர்வாமையத்தின் ்பணிகள் குறித்து விவரி?
3. நிதி நிர்வாகத்தின் குறிகககாள்கமள விவரி?
4. ைாநிை ்பணியாளர் கதர்வாமையம் குறித்து கட்டுமர வமரக?

நைற்நகவாள் நூல்கள்

 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).

்லைத்தை இல்ணப்புகள்

 https://upsc.gov.in/

 https://cabsec.gov.in/

 https://www.pmindia.gov.in/en/prime-ministers-office/
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தேச கட்ைளமபபின் சவகால்கள்

கறைலின் தேகாக்கங்கள்



 விடுேளலக்கு முனபிலிருந்து விடுேளலக்கு பினவளர இந்தியோவின சு்ேச
அரசுகளின ்ேோற்றைம் மற்றும் மளறைவு பேற்றி கூறுேல்.

 நிர்வோகம் மற்றும் அரசியல் பேகுதிகளை ஒனறுபேடுத்துவதில் சு்ேச
அரசுகள் இந்தியோ்வோடு இளணவேன முக்கியத்துவம் குறித்து அறிேல்.

 கமோழிவோரி அடிப்பேள்டயில் மோநிலங்கள் மறுசீரளமப்புக் குறித்ே இந்திய அரசின ேயக்கம்,
குடிமக்களின அழுத்ேம் இவற்றிற்கோன கோரணங்களை ஒப்பிடடு அறிேல்.

 கமோழிவோரி அடிப்பேள்டயில் மோநிலங்கள் மறுசீரளமப்பு கசயயப்கபேற்றைேோல் சு்ேச அரசுகள்
இளணக்கப்பேடடு இந்தியோவில் ஏற்பேட்ட சிறைந்ே பேயனகளை விவோதித்ேல்.

 மோநிலங்களை மறுசீரளமப்பு கசயயும் ்நோக்கில் அரசு நியமித்ே ஆளணயங்கள்,
இயற்றைப்பேட்ட சட்டங்கள் குறித்து பேகுப்பேோயவு கசயேல்.

 ஒரு நோடள்டக் கட்டளமப்பேதில் எதிர்ககோள்ளும் சமூக, கபேோருைோேோர, அரசியல், கமோழி
மற்றும் நிர்வோக சவோல்களை புரிந்து ககோள்ளுேல்.

 கமோழி, இனம் மற்றும் அரசியல் ேனனோடசி கபேறை வலுவோன அடித்ேைமிட்டேற்குக்
கோரணமோக ேமிழ்நோடு மோநில அரசு உருவோக்கத்தில் கசல்வோக்கு கசலுத்திய பேல்்வறு
கூறுகள் குறித்து விரிவோக அறிேல் ககோள்ளுேல்.

7.1 சுதேச அரசுகள் ஒன்றிளைபபு
இந்தியகாவில் சுதேச அரசுகளின் தேகாறைம்
கபேரிய
அைவிலோன
நிர்வோக
மோகோணத்தில் ஒரு சிறிய அரசியல் அளமப்்பே
சு்ேச அரசு எனபேேோகும். அது கபேரும்
முடியோடசியில்
்நரடியோக்வோ
அல்லது
துளணக்
கூட்டளமப்பேோக்வோ
ஆடசி
கசயவேோகும்.
இந்ே
சிறிய
நிர்வோகப்
பேகுதியோனது அரசியல், கலோச்சோர, கமோழி
மற்றும் பூ்கோை அளமப்பு அடிப்பேள்டயில்
அளமந்திருக்கும் கி.பி.(கபேோ.ஆ) 200-ல் மத்திய
ஆசிய பேகுதியிலிருந்து இந்தியக் துளணக்
கண்்டத்திற்கு
புலம்
கபேயர்ந்து
வந்ே
இரோஜபுத்திரர்கைோல்
சு்ேச
அரசுகள்
கேோ்டங்கப்பேட்டது. இரோஜபுத்திரர்கள் எனறைோல்

அரசர்களின
இைவரசர்கள்
எனபேது
கபேோருைோகும். என்வ இந்தியோவில் சு்ேச
அரசுகள் முகலோயர் மற்றும் ஆங்கி்லயர்
வருளகக்கு முனன்ர ஏற்பேடுத்ேப்பேடடுவிட்டது.
இரோஜபுத்திரர்கள் அல்லோமல் நவோப் மற்றும்
நிஜோம்கைோலும்
சு்ேச
ஆடசிகள்
நள்டகபேற்றைன. ளமசூர், திருவிேோங்கூர் மற்றும்
புதுக்்கோடள்ட பேகுதிகள் உள்ளூர் அரச
வம்சங்கைோல் ஆடசி கசயயப்பேட்டன. இந்ே
அளனத்து வளக முடியோடசி முளறைகளும்
பிரிடடிஷ் இந்தியோவில் சு்ேச அரசுகள்
எனறைளழக்கப்பேட்டன. இந்ே வளக அரசுகள்
பிரிட்டன
ஆளுளகக்குகீழ்
கடடுப்பேட்டது
எனபேேளன குறிக்க இந்ே சு்ேச அரசுகள்
எனறை
கசோல்
்வண்டுகமன்றை
ளகயோைப்பேட்டது.
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சுதேச அரசுகளை ஒன்றிணைப்பதற்கான
முயற்சிகள்
முன்பே
குறிப்பிட்டது
ப�ோன்று
துண்டுதுண்டாகக்
காணப்பட்ட
சுதேச
அரசுகளை
ஒருங்கிணைக்கும்
முயற்சி
சுதந்திரத்திற்கு
முன்பிருந்தே
குறிப்பாக
காலனிய ஆதிக்கத்திற்கு முன்பே நீண்ட
வரலாற்றை க�ொண்டிருக்கிறது. பல சிறிய
அரசுகளை இணைத்து பேரரசுகளாக மாற்றும்
முயற்சியானது ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே
த�ொடங்கியது.
மகத
பேரரசு
காலத்தில்
பிம்பிசாரர் மற்றும் அஜய்சத்ரு, ம�ௌரியர்கள்
காலத்தில்
அச�ோகர்
மற்றும்
5 ஆம்
நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னர் வந்த சந்திரகுப்தர்,
அவரது மகன் சமுத்திரகுப்தர் ப�ோன்றவர்களால்
சிற்றரசுகள், தங்கள் பேரரசின் கீழ் செயல்படும்
சுதந்திர
அரசுகளாக
நிர்வகிக்கப்பட்டனர்.
பின்னர் பேரரசர்களுக்கும், சிற்றரசர்களுக்கும்
இடையே அதிகாரப் ப�ோட்டி, ப�ொறாமை மற்றும்
வெறுப்புணர்ச்சி
ஆகியன
நம்பிக்கையின்மையின்,
விளைவாக
அரபு
மற்றும்
பாரசீக
படையெடுப்புகளுக்கு
வாய்ப்பளித்தன.
வடஇந்தியா
முழுவதும்
முகலாய பேரரசு தனது ஆதிக்கத்தினை
நிலைபெறச் செய்துக் க�ொண்டது.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் சுதேச அரசுகள்
அ) குண்டு முழங்கி மரியாதை செய்யும் முறை
இம்முறை
ஜர�ோப்பியர்களின்
காலனியாதிக்கத்தின் ப�ோது ஆங்கிலேயர்கள்,
ப�ோர்த்துகீசியர்கள் மற்றும் பிரெஞ்சுகாரர்களால்
கடைபிடிக்கப்பட்டது. முதலில் தங்கள் வியாபாரத்
த�ொடர்புப் பகுதிகளிலும் பின்பு பிறபகுதிகளிலும்
தங்கள்
கட்டுப்பாட்டின்
கீழ்
க�ொண்டு
வரப்பட்டதற்கான
குறியீடாக
இதனை
பயன்படுத்தினர். குறிப்பாக இம்மூன்று காலனிய
அரசுகளில் பிரிட்டிஷ் அரசானது சில சுதந்திர
அரசுகளுக்கான இறைமை உரிமையை தங்கள்
மன்னராட்சி முறைக்கு உள்பட்டு வழங்கின.
சுதந்திரத்துக்கு முன்னர் இந்தியாவில் சுதேச
அரசுகளின் எண்ணிக்கை 565 ஆக இருந்தது.
இதன் அதிகாரமானது பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய
கம்பெனியால் வழங்கப்பட்ட குண்டு முழங்கும்

மரியாதை அடிப்படையில் அமைந்திருந்தன.
இவை இரண்டு விதமாக காணப்பட்டன. ஒன்று
குண்டு முழங்கி மரியாதை செய்யும் சுதேச
அரசுகள் என்றும், மற்றொன்று குண்டு முழங்கும்
உரிமை அற்ற சுதேச அரசுகள் என்று
பிரிந்திருந்தன.
ஆ) குண்டு முழுங்கும் மரியாதை பெற்ற
அரசுகள்
பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தால்
குண்டு முழங்கும் மரியாதை வழங்கப்பட்ட
சுதேச அரசுகளின் எண்ணிக்கை சுமார்
117-லிருந்து 120-வரை இருக்கலாம். இந்த
அரசுகளின் தலைவர்கள், ஆட்சியாளர்கள்
அல்லது இளவரசர்கள் அம்மரியாதைக்கு
உட்பட்டவர்களாக இருந்தனர். இவர்களுக்கு
வழங்கப்படும்
இவ்வுரிமையானது
முழங்கப்படும் குண்டுகளின் எண்ணிக்கையின்
அடிப்படையில்
அதன்
சிறப்பு
நிலை
அறியப்பட்டது. மிக அதிக மரியாதைக்குரிய
சுதேச அரசுகளுக்கு 21 குண்டுகள் எனவும்
அதனிலும் குறைவான சுதேச அரசுகளுக்கு 9
குண்டுகள் எனவும் இது அமைந்திருந்தது. சில
சுதேச அரசுகள் 21 குண்டுகளை முழங்கும்
உரிமை பெற்று இருந்தன. அவையாவன

 மாட்சிமை தாங்கிய மகாராஜா
குவாலியர் மன்னர் சிந்தியா

 மாட்சிமை தாங்கிய பர�ோடா மகாராஜா
கேக்வார்

 மாட்சிமை தாங்கிய ஜம்மு-காஷ்மீர்
மகாராஜா

 மாட்சிமை தாங்கிய மைசூர் மகாராஜா
 மாட்சிமை தாங்கிய ஜதாராபாத்
மற்றும் பிரார் நிஜாம்கள்
சில சுதேச அரசுகள்
முழங்கும்
உரிமையை
அவையாவன

9 குண்டுகள்
பெற்றிருந்தன.

 சச்சின் நவாப்
 பாட்னா மகாராஜா
 வாத்வான் மகாராஜா
 லாகரு நவாப்
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வடமேற்கு
ஆப்கானிஸ்தான்
எல்லைப் புறம்

ஃகில்கிட்

ஜம்மு
காஷ்மீர்

மாகாணங்கள்

ஈரான்

பஹவல்பூர்

வ
தெ

கி

சுதேச அரசுகள் ஒன்றிணைப்பு

சம்பா
பஞ்சாப்

பஞ்சாப்
பலுசிஸ்தான்

மே

சீனா

பாட்டியாலா
ராம்பூர்

சிக்கிம்
(காப்பரசு)

பூடான்
(காப்பரசு)

தில்லி
ராஜ்புதானா
அசாம்
கைர்புர்
ஐக்கிய மாகாணங்கள்
அஜ்மீர்
காஸி
சிந்து
குவாடர்
மெர்வாரா
குவாலியர்
மாநிலங்கள்
பாலம்பூர்
டோங்க்
(ஓமான்)
மணிப்பூர்
பிகார் வங்காளம்
மத்திய
திரிபுரா
கிழக்கு
பர்மா
போபால்
மேற்கு இந்தியா
மாகாணங்கள்
(பிரிட்டிஷ்
குஜராத்
காலனி)
மத்திய
டாமன்
ஜூனாகத்
(ப�ோர்த்துகீசியர்கள்) மாகாணங்கள்
டையு
(ப�ோர்த்துகீசியர்கள்)
ஒரிசா
நகர் ஹவேலி
பஸ்தர்
அரபி கடல் (ப�ோர்த்துகீசியர்கள்)
ஐதராபாத்
டெக்கான்
வங்காள விரிகுடா
யானம்
மாநிலங்கள்

இந்தியா

(பிரெஞ்சு)

கோவா

இந்து

மைசூர்

முஸ்லிம்
சீக்கிய

பெரும்பான்மையான மக்கள்
வாழும் பகுதி
இந்து
முஸ்லிம்
சீக்கிய
பழங்குடியினர்

பங்கணபள்ளி

(ப�ோர்த்துகீசியர்கள்)

மாஹே
(பிரெஞ்சு)

கூர்க்

திருவாங்கூர்
லட்சத் தீவுகள்
(முஸ்லீம்
பெரும்பான்மை)

மதராஸ்

பிரிட்டிஷ் இந்தியா
சுதேச அரசுகள் காப்பரசு
மக்களின் பகுதிகள்

பாண்டிச்சேரி
(பிரெஞ்சு)

காரைக்கால்
(பிரெஞ்சு)

புதுக்கோட்டை

அந்தமான்
& நிகோபார்
தீவுகள்

சிேலான்
(பிரிட்டிஷ் காலனி)

இந்தியப்

அளவையில் இல்லை

இ) குண்டு முழங்கும் உரிமை பெறாத சுதேச
அரசுகள்
565 சுதேச அரசுகளில் 117 முதல் 120
வரை
மட்டுமே
குண்டு
முழங்கப்படும்
உரிமையை பெற்றிருந்தன.
பிற
சுதேச
அரசுகள்
பிரிட்டிஷ்
அரசுகளுக்கு கீழ் இருந்தப�ோதும் குண்டு
முழங்கும் உரிமை வழங்கப்படவில்லை. சில
சுதேச
அரசுகள்
எந்தவித
குண்டு
மரியாதையையும் பெறாமல் இருந்ததற்கான
வேறு காரணங்களும் இருந்தன. அவையாவன:

பெருங்கடல்

1) சில சுதேச அரசுகள் இந்த முழங்கும்
முறையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
2) சி
 ல
சுதேச
தங்களுக்கான
கருதினர்.

அரசுகள்
இம்முறையை
மரியாதைக் குறைவாகக்

3) சில சுதேச அரசுகளின் ஆட்சி மாறின.
ஆனால் தங்களது அரசப் பட்டங்களையும்
ஓய்வூதியத்தையும் பயன்படுத்தினர்.
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சசயல்்பகாடு
கீழக்கண்ை ேளலவர்களை அளையகாைம் கண்டு அவர்களின் ்பங்களிபபு குறித்து
உனது ேண்்பர்களுைன் விவகாேம் சசய்க.

73

- வது ஆண்டு சுேந்திர இந்தியகா 1947-2019

இந்தியகாவில் சுதேச அரசுகள்
விடுேளலக்கு முனபு பேல சு்ேச அரசுகள்
கோலனிய பிரிட்டன அரசின ஆேரவு்டன
இயங்கின. பிரிடடிஷ் அரசின கீழ் சு்ேச
அரசுகைோக
இயங்கியேோல்
இதுவளர
கபேற்றிருந்ே சலுளககளை விடடுக் ககோடுக்க
மனமில்லோமல்
சு்ேச
அரசுகள்
ஒருங்கிளணப்பு எனறை ்யோசளனளய அவர்கள்
ஏற்கவில்ளல. பேல அரசர்கள் விடுேளலக்குப்
பினனர் ேனனோடசியு்டன கூடிய சுேந்திர
அரசுகளை
அளமத்துக்ககோள்ளும்
வோயப்புக்கோக கோத்திருந்ேனர். இந்ே சு்ேச
அரசுகள் ஒருங்கிளணப்பு எனபேது பிரிட்டனின
ஆடசிக்கு முடிவு கட்டவும். சு்ேச அரசுகள்
மற்றும் மோகோணங்கள் களலக்கப்பேடுவது்டன
பிரிடடிஷ்
கோலனிய
ஆடசிக்கு
முடிவு
கடடுவளேயும் ்நோக்கமோக ககோண்்டேோகும்.

அரசியல், இரோஜேந்திர ்பேச்சு வோர்த்ளேகள்
மற்றும் வனமுளறை ஆகியவற்றுக்கு இள்ட்ய
சு்ேச அரசுகள் ஒருங்கிளணப்பு கசயல்கள்
1947-இல் நிகழ்ந்ேன. பிரிட்டனின அனளறைய
பிரேமர் கிகைகமனட அடலி கபேோதுச்சளபேயில்
மோர்ச் 15, 1946 அனறு உளரயோற்றும் ்பேோது
இந்தியோவிற்கோன
விடுேளலளய
அங்கீகரித்ேோர்.
அப்்பேோது
விடுேளலப்
்பேோரோட்டத்ளேயும், அதில் உயிர்த்தியோகம்
கசய்ேோளரயும் நிளனவு கூர்ந்ேோர். ்மலும்
புதிய
இந்தியோவில்
அேன
பேனமுகப்
பேண்பேோடடுப் பேோரம்பேரியத்ளேக் கடடிக்கோப்பேதில்
ஏற்பே்ட உள்ை சவோல்களை குறிப்பிடடு
்பேசினோர். “இந்தியோ பேல இனங்கள், மேங்கள்
மற்றும் கமோழிகள் ககோண்்ட நோடு எனபேளேயும்
அேனோல் உருவோகும் பேல்்வறு பிரச்சளனகள்
குறித்தும் நனகு அறி்வன. ஆனோல், இத்ேளகய
ேள்டகளை இந்தியர்க்ை எதிர்ககோண்டு
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கவற்றி கபேறை்வண்டும். சிறுபேோனளம்யோர்
உரிளமகள் எப்்பேோதும் நமது சிந்ேளனயில்
இருக்க
்வண்டும்.
அவர்கள்
அச்சம்
இல்லோமல்
வோழும்
சூழ்நிளல
உருவோக்கப்பே்ட்வண்டும்” எனறைோர்.

குடும்பேத்தினரு்டனும் அரசு கஜோனோவு்டனும்
பேோகிஸேோனின
அனளறைய
ேளலநகர்
கரோச்சிக்கு ேப்பி கசனறு விட்டோர். நீண்்ட
்பேோரோட்டத்திற்கு
பிறைகு
ஜூனோகத்
இந்தியோ்வோடு இளணந்ேது.

இருந்ே்பேோதிலும்
்ேச
கட்டளமப்பு
கசயல்பேோடுகளும்
சு்ேச
அரசுகள்
ஒருங்கிளணப்பும் ்பேச்சுவோர்த்ளேகளும் ஏப்ரல்
1947-இல் கேோ்டங்கின. ்ேச கட்டளமப்பின
்பேோது மேக்கலவரம், ்ேசப் பிரிவிளன மற்றும்
அகதிகள் பிரச்சளன ஆகிய பிரச்சளனகளை
எதிர்ககோள்ை ்நர்ந்ேது. சர்ேோர் வல்லபேோய
பேட்்டல் துளண பிரேமரோகவும் உள்துளறை
அளமச்சரோகவும் பேேவி்யற்றைவு்டன 565 சு்ேச
அரசுகளின ஒருங்கிளணப்பு கேோ்டங்கியது.
மூனறு
பிரிடடிஷ்
ளவசிரோயகளு்டன
பேணியோற்றிய
வி.பி.்மனன
பேட்்டலின
கசயலோைரோக
கபேோறுப்்பேற்று
அேற்கோன
கைப்பேணிகளை ்மற்ககோண்்டோர்.

ஐேரகா்பகாத்

பேட்்டலும்,
வி.பி.்மனனும்
சு்ேசி
அரசர்களி்டம் அரசியல் நிர்ணய சளபேயில்
இளணய கசயேனர். அவர்களின சு்ேச
அரசுகளின
கசோத்துக்கள்
உ்டளமகள்
பேறிமுேல் கசயயப்பே்டோது எனறு உறுதிகமோழி
அளிக்கப்பேட்டது.
பேல
சு்ேச
அரசுகள்
இந்தியோவு்டன இளணய ஒப்புேல் அளித்ேனர்.
ஜூனோகத், கோஷ்மீர் மற்றும் ஐேரோபேோத் சு்ேச
அரசர்கள் ேனித்திருக்க விரும்பினர்.
�ூனகாகத்
ஜூனோகத் நவோப் அல்லது அவரின
திவோன ஷோ நவோஸ (பேோகிஸேோன முனனோள்
அதிபேர்
ஜில்பிகோர்
அலி
பூட்்டோவின
ேந்ளேயோர்)
இளணப்ளபே
ஏற்றுக்
ககோள்ைவில்ளல. ஜூனோகத்ளே சுற்றியுள்ை
மற்றை மூனறு அரசுகள் இந்தியோவின அங்கமோக
இருந்ேன.
நோனகோவது பேகுதி அரபிக்க்டல்
அந்ே பேகுதி மக்கள் கபேரும்பேோ்லோர் முஸலிம்
அல்லோ்ேோர்.
இருந்ே்பேோதிலும்
திவோன
பூட்்டோ பேோகிஸேோ்னோடு ஆகஸட, 15 1947
அனறு
இளணந்துவிட்டோர்.
இேளனக்
கண்டித்து
கபேோதுமக்கள்
எதிர்த்து
்பேோரோட்டங்கள்
ந்டத்தினர்.
ஜூனோகத்
இந்தியோவு்டன இளணய ்வண்டும் எனறு
்கோரினோர்.
திவோன
ேனது

நிஜோம்
ேளலளமயிலோன
ஐேரோபேோத்
மற்கறைோரு சு்ேச அரசோகும். முஸலிம்கள்
அல்லோ்ேோர்
கபேரும்பேோனளமயினரோக
இருந்ேனர். அவர் ேனனோடசி
உரிளமளய
எதிர்பேோர்த்ேோர்.
மவுண்ட்பேட்டன
பிரபு
“க்டோமினியன” நிளல அளிக்க மறுத்து விட்டோர்.
“க்டோமினியன” எனறைோல் பிரிடடிஷ் கோமனகவல்த்
கூட்டளமப்பில் ேனனோடசி அரசோக விைங்கும்
நிளலளயக்
குறிப்பேேோகும்.
உண்ளமயில்
அப்்பேோது கோசிம் ரஷ்வி எனும் மேவோேத்
ேளலவரின
கசல்வோக்குக்கு
நிஜோம்
அடிளமப்பேடடிருந்ேோர்.
ஆயுேம்
ேோங்கிய
அளமப்பேோன இந்்ேகத் –உல்- முசுல் மோன
எனும் அளமப்பின ேளலவரோக ரஷ்வி இருந்ேோர்.
இந்ே
அளமப்பினர்
‘ரசோக்கர்’
என
அளழக்கப்பேட்டனர்.
்மலும்
1943-இல்
கம்யூனிஸட கடசி மீதிருந்ே ேள்டளயயும்
நீக்கினோர்
நிஜோம்.
ரோசோக்கோர்களும்
கம்யூனிஸடகளும் இளணந்து வனமுளறையில்
முடிந்ேது.
ரயில் வண்டிகள் ேோக்கப்பேட்டது.
இேன பினபு, கசப்்டம்பேர் 1948-இல் இந்திய
ரோணுவம்
ஐேரோபேோத்திற்குள்
நுளழந்து
கலவரத்ளே
அ்டக்கியது.
இந்தியோவு்டன
இளணவேோக நிஜோம் அறிவித்ேோர். நிஜோமுக்கு
ஏரோைமோன
கசல்வமும்
சலுளககளும்
அளிக்கப்பேட்டன.

நி�காமும் சர்ேகார் வல்லப்பகாய்
்பதைலும் சந்திபபு
கேலங்கோனோவில்
நில
உள்டளமயோைருக்கு எதிரோக கம்யூனிஸடகள்
கிைர்ச்சி கசயேனர். இேன விளைவோக
வி்னோபேோபேோ்வ ஆரம்பித்ே பூமி ேோனம்

( 145 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_7.indd 145

29-01-2020 10:12:04

www.tntextbooks.in

இயக்கம் த�ொடங்கப்பட்டது. பூமி தானம்
என்றால்
அதிகமான
நிலம்
வைத்திருப்போரிடம்
க�ோரிக்கை
வைத்து
தானமாக நிலம் பெறுவதாகும்.
மகாத்மா
காந்தியின்
சீடரான
வின�ோபாபாவே
இவ்வியக்கத்தினை ஆரம்பித்து அதன் மூலம்
பல நிலங்கள் பெற்று நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு
அளித்தார்.
ஜ�ோத்பூர்
ஜ�ோத்பூர் அரசு முதலில் இந்தியாவுடன்
இணைவதாக இருந்தது. ஹன்வந்த் சிங் அரசு
ப�ொறுப்பேற்றதும் பாகிஸ்தானுடன் இணைய
முடிவு செய்தது. பாகிஸ்தான் சார்பில் கராச்சி
துறைமுகத்தை சுதந்திரமாக பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளவும், ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்து
க�ொள்ளவும் மற்றும் ஆயுதங்களை இறக்குமதி
செய்துக் க�ொள்ளவும் ஹன்வந்த் சிங்க்கு
உரிமை வழங்குவதாக முகமது அலி ஜின்னா
அறிவித்தார். இதனை அறிந்த பட்டேல்,
மகாராஜா
ஹன்வந்த்
சிங்கிற்கு
சிறப்பு
சலுகைகள்
வழங்குவதாக
கூறினார்.
அச்சலுகைகளின் படி ஆயுதங்கள் இறக்குமதி
செய்து க�ொள்ளவும், ஜ�ோத்பூர் – கத்திவார்
இடையே இரயில் ப�ோக்குவரத்து அமைத்துக்
க�ொள்ளவும்,
பஞ்சகாலங்களில்
தமது
விவசாயிகளுக்கு
உணவு
தானியங்களை
விநிய�ோகித்துக் க�ொள்ளவும் உரிமைகள்
வழங்குவதாக
அறிவித்தார்,
மேலும்
இந்துக்களை பெரும்பான்மையாகக் க�ொண்ட
ஜ�ோத்பூர்
பாகிஸ்தானில்
இணைந்தால்
மதக்கலவரம் ஏற்படும்
என்ற அச்சத்தின்
காரணமாக
இந்தியாவுடன்
இணைய
சம்மதித்தது.

காஷ்மீர்
சுதந்திரத்திற்கு பின்பு இந்து மகாராஜா
ஹரிசிங் ஆட்சி செய்த காஷ்மீர் மட்டுமே சுதேச
அரசாக
இருந்தது.
காஷ்மீரில்
பெரும்பான்மையாக
முஸ்ஸிம்
மக்கள்
இருந்ததால் அப்பகுதி, தங்கள் நாட்டோடு
இணைந்துவிடும்
என்று
பாகிஸ்தான்
நினைத்தது. ஆகஸ்டு 15, 1947 அன்று மகாராஜா
ஹரிசிங்கினால் முன்மொழியப்பட்ட நிரந்தர
ஒப்பந்தமானது,
பாகிஸ்தானில்
மக்கள்
குடியேறவும்,
ப�ொருள்களை
க�ொண்டு
செல்லவும் அனுமதித்தது. இதனை இந்தியா
கண்டித்த ப�ோதும், பாகிஸ்தான் அலட்சியம்
செய்தது. காஷ்மீர் விவகாரம் த�ொடர்பாக
பாகிஸ்தான்
த�ொடர்ந்து
அத்துமீறியது.
இதனால் பதற்றமான சூழல் உருவாகியது.

மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு
மகாராஜா ஹரிசிங் இந்தியாவிடம் இராணுவ
உதவி
நாடினார்.
இதனை
அறிந்த
மவுண்ட்பேட்டன்
பிரபு
பன்னாட்டு
சட்டங்களின்படி
இந்திய
இராணுவத்தை
அனுப்புவதற்கு
இந்தியாவும்,
காஷ்மீர்
மகாராஜாவும்
பாதுகாப்பு
ஒப்பந்தத்தை
மேற்கொள்ள வேண்டுமென குறிப்பிட்டார்.
இதன்படி 1954 அக்டோபர் 26-ம் நாள் ஹரிசிங்
உடன்படிக்கை
மேற்கொண்டார்.
அதற்கு
மறுநாள் 1954 அக்டோபர் 27-ம் நாள், இந்திய
இராணுவம்
காஷ்மீருக்கு
அனுப்பப்பட்டு
அங்கு அமைதி ஏற்படுத்தப்பட்டது.

7.2 ம�ொழிவாரி அடிப்படையில்
மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு
விடுதலைக்கு முன்பு

ஐதராபாத் நிஜாம் படை

விடுதலைப் ப�ோராட்ட இயக்கத்தின்
ப�ோது மக்களைத் திரட்டுவதில் ம�ொழி
உணர்வு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு செய்தது.
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எனவே விடுதலைக்கு பின்னர் தேசத்தைக்
கட்டியமைப்பதிலும் ம�ொழிவாரி மாநிலங்கள்
அமைப்பதன்
இன்றியமையாமையை
உணர்ந்து
செயல்படுத்தப்பட்டது.
அன்னிபெசன்ட்
அம்மையார்.
தன்னாட்சி
இயக்கம் (ஹ�ோம் ரூல்) த�ொடங்கிய ப�ோதே
தென்னிந்தியாவின்
பங்கேற்பு
அதிகமாக
இருந்தது. ம�ொழி அடிப்படையில் மறுசீரமைப்பு
என்பது
1917-ல்
காங்கிரஸ்
கட்சியால்
த�ொடங்கப்பட்டது. 1920-களில் மாநிலங்கள்
ம�ொழி
அடிப்படையில்
அமைய
திட்டமிடப்பட்டது.
நிர்வாகத்திற்கும்
அடிப்படைக்
கல்விக்கும்
உள்ளூர்
ம�ொழிகளின்
தேவை
அப்போதே
உணரப்பட்டது.
பல மாநிலத் தலைவர்கள் ம�ொழிவாரி
மாநிலங்களை
விரும்பினர்.
குறிப்பாக,
அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் தெலுங்கு
தேச
மக்களைக்
க�ொண்ட
பகுதிகளை
இணைத்து தனி ஆந்திர பிரதேச காங்கிரசு குழு
அமைக்கவேண்டுமென்று அப்பகுதி காங்கிரசு
தலைவர்கள்
க�ோரினர்.
ம�ொழிவாரி
மாநிலங்களுக்கான
க�ோரிக்கைகள்
அதிகரித்ததை கவனத்தில் க�ொண்டு ம�ொழி
அடிப்படையில் மாநிலங்களை மறுசீரமைக்கும்
பணிகள் 1927-இல் த�ொடங்கின. நீண்ட
ப�ோராட்டத்திற்கு பிறகு 1895-இல் ஒடிசா
மாநிலத்திலிருந்து
பீகார்
தனியாகப்
பிரிக்கப்படவேண்டும் என்று ப�ோராட்டம்
எழுந்தது. நீண்ட ப�ோராட்டத்திற்கு பின்னர்
ஒரிசா
மாகாணத்திலிருந்து
பீகார்
பிரிக்கப்பட்டது. ஆகவே விடுதலைக்கு முன்பு
1936-ஆம் ஆண்டு ம�ொழி அடிப்படையில்
ஒடிசா மாநிலம் அமைக்கப்பட்டது. இதுவே
ம�ொழி அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட முதல்
மாநிலமாகும். ல�ோகமான்ய திலகர், அன்னி
பெசன்ட் மற்றும் மகாத்மா காந்தி ஆகிய�ோர்
ம�ொழி வாரி அடிப்படை மாநிலங்களுக்கு
ஆதரவு அளித்தனர்.

விடுதலையின் ப�ோது
இந்தியா விடுதலை அடைந்த ப�ோது,
ம�ொழி
அடிப்படையில்
மாகாணங்கள்
அமைந்தால் மதப்பிரச்சினை ப�ோன்று இதுவும்
பதற்றத்தை
உருவாக்கிவிடும�ோ
என்று
அச்சமுற்றனர். இறுதியில் 1948-ஆம் ஆண்டு
அரசியல் நிர்ணய சபையில், ம�ொழிவாரி
மாகாண ஆணையம் (LPC) அமைத்து நீதிபதி
எஸ்.கே.தர்
தலைமையில்,
ம�ொழிவாரி
மாகாண அமைப்புக்கான நடைமுறை குறித்து
மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. இந்த ஆணையமே
“தர்”
ஆணையம்
என்றழைக்கப்பட்டது.
ஆனால் தேச ஒருமைபாட்டுக்கு அச்சுறுத்தல்
ஏற்படும்
என்பதாலும்
நிர்வாக
சிக்கல்
ஏற்படும்
என்பதாலும்
ம�ொழிவாரி
மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுவதை தர் ஆணையம்
ஆதரிக்கவில்லை.
ஆனால் இந்த முடிவினை இந்திய
மக்கள் ஏற்கவில்லை. குறிப்பாக தனித்த
ம�ொழி அடையாளம் உள்ள மாநிலங்கள்
இதனை விரும்பவில்லை. இதன் காரணமாக,
1948-ஆம் ஆண்டு ஜவகர்லால் நேரு, சர்தார்
வல்லபாய்
பட்டேல்
மற்றும்
காங்கிரஸ்
கட்சியின் தலைவரான பட்டாபி சீத்தாராமையா
ஆகிய�ோரைக் க�ொண்ட ஜே.வி.பி (JVP)
குழுவினை உருவாக்கி ம�ொழிவழி மாநில
அமைப்பு க�ோரிக்கை குறித்து பரிசீலிக்க
உத்தவிட்டார்.
ஜே.வி.பி குழு
த�ொடக்கத்தில் இக்குழு ம�ொழிவாரி
அடிப்படையிலான மாநிலங்கள் உருவாவதை
பிடிவாதமாக எதிர்த்தது. ஒற்றுமை மற்றும்
வளர்ச்சி ஆகியவற்றை காரணம் காட்டியது.
ஆனால் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களும் எதிர்ப்பு
இயக்கங்களும் எழுந்து 1960-கள் வரை
நீடித்தது. ஆகவே இக்குழு ப�ொதுமக்களின்
க�ோரிக்கைகளுக்கு
இணங்க
ம�ொழிவாரி
மாநிலங்கள்
அமைக்க
பரிந்துரைத்து
அறிக்கை தயாரித்தது.
முதல் ம�ொழிவாரி மாநிலம்

அன்னி பெசன்ட்

மகாத்மா காந்தி

பால கங்காதர
திலகர்

சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் ம�ொழிவாரிய
மாநிலமாக ஆந்திரபிரதேசம், தெலுங்கு பேசும்
மக்களின்
விருப்பத்திற்கேற்ப
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உருவாக்கப்பட்டது.
ஆந்திர
மாநிலம்
அமைக்கச்
க�ோரி
ப�ொட்டி
ஸ்ரீராமலு
சாகும்வரை உண்ணாவிரதப் ப�ோராட்டம்
மேற்கொண்டார்.
ப�ோராட்டத்தின் 65-வது
நாள் உயிர் நீத்தார். இதன் பிறகு ப�ோராட்டம்
மேலும் தீவிரமானது.
தெலுங்கு பேசும்
மக்களின் நெருக்கடிக்கு நேரு பணிந்தார்.
தெலுங்கு
பேசும்
மக்களைக்
க�ொண்ட
ஐதராபாத், ஆந்திர பகுதிகளை இணைத்து
1956-இல் ஆந்திர மாநிலமாக ஜவஹர்லால்
நேரு அறிவித்தார்.

சரிசமமாக நடத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்த
வேண்டும். ஏனென்றால் இந்திய அரசமைப்பு
சட்டம்,
சம
உரிமைகள்
மற்றும்
அனைவருக்குமான
வாய்ப்புகள்
என்ற
நிலைப்பாட்டினை வலியுறுத்துகிறது. ம�ொழி
நிர்வாகப்
பயன்பாட்டில்
உதவிகரமானது
என்பது
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட
வேண்டும்.
இருந்தப�ோதும் பிற நிர்வாக, நிதி மற்றும்
அரசியல் ப�ோன்ற அம்சங்களைப் புறக்கணித்து
விட்டு ம�ொழியை மட்டுமே ஒருங்கிணைப்பு
அம்சமாகக் க�ொள்ளக்கூடாது.

மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்

3. தேசத்தின்
ஒற்றுமை
மற்றும்
பாதுகாப்பினை வலுப்படுத்தி பராமரித்தல்

ம�ொழிவாரி மாநில க�ோரிக்கைகளுக்காக
நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் பெரும்
கலவரங்களும்,
எதிர்ப்பு
இயக்கங்களும்
நடைபெற்ற
காரணத்தினால்
பிரதமர்
ஜவகர்லால்
நேரு,
தனி
மாநில
க�ோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க பசல் அலி
தலைவராகவும் ஹெச்.என். குன்ஸ்ரு மற்றும்
கே.எம்.
பணிக்கர்
உறுப்பினர்களாகவும்
க�ொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்தார். இக்குழு
தனது
அறிக்கையை
22.10.1953-அன்று
சமர்ப்பித்தது. இக்குழு ம�ொழிவாரி மாநிலம்
அமைப்பதற்கு
நான்கு
அம்சங்களை
வரையறுத்தது.
இதற்கான
பரிந்துரைகள்
1955 செப்டம்பரில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
1. ம�ொழி மற்றும் பண்பாட்டு ஒத்த தன்மை
ஒரே ம�ொழி பேசும் மக்களைக் க�ொண்ட
மாநிலமாக
இருப்பின்
தனி
மாநிலக்
க�ோரிக்கையை நிராகரிக்கலாம். ஏனெனில்,
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ம�ொழிகளைப் பேசும்
மாநிலங்கள்
உள்ளன.
மேலும்,
பல
மாநிலங்களில் ஒரே ம�ொழிப் பேசும் சமூகம்
காணப்படுகிறது.
உதாரணத்திற்கு, பல
வடஇந்திய மாநிலங்களில் இந்தி ம�ொழி
பேசப்படுகின்றது.
2. நிதி, ப�ொருளாதார
கருதுக�ோள்கள்

மற்றும்

நிர்வாக

அரசியல் ப�ொருளாதார மற்றும் நிர்வாக
செயல்பாடுகள் அனைத்து பகுதி மக்களும்

ம�ொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைந்தால்
குறிப்பிட்ட பிரிவு மீது மட்டும் அனுதாபம்
க�ொள்ளும் நிலை உருவாகும் என்பதையும்,
நமது
தேசிய
உணர்வுக்கும்,
பன்மைத்துவத்துக்கும்
எதிரானது
என்பதையும்
ஒற்றை
ம�ொழி
பேசும்
மாநிலங்கள் புரிந்து க�ொண்டால் தான் தேசப்
பற்றினை ஆழமாக வளர்க்க முடியும்.
4. ஒ
 ரே ம�ொழி பேசுபவர்கள�ோ அல்லது பல
ம�ொழி பேசும் சமுதாயத்தினர�ோ குறிப்பிட்ட
நிர்வாகத்தின் கீழ் வசித்தாலும் பல்வேறு
ம�ொழிகள் பேசும் சமுதாயங்களின் மக்கள்
தகவல் த�ொடர்பு கல்வி மற்றும் கலாச்சார
தேவைகளை
மேம்படுத்தும்
வகையில்
மக்கள் நலத் திட்டங்களை அனைத்து
மாநிலங்கள் மற்றும் ஒட்டு ம�ொத்த நாட்டின்
மக்களையும் கருத்தில் க�ொள்வதாக இருக்க
வேண்டும்.
மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்
இறுதியாக
இந்த
ஆணையம்
16
மாநிலங்கள்
மற்றும்
மூன்று
ஒன்றிய
ஆளுகைக்குட்பட்ட
மாநிலங்களை
மறுசீரமைப்பு செய்ய பரிந்துரைத்தது. மத்திய
அரசாங்கம் சிறு மாற்றத்துடன் இதனை
ஏற்றுக்கொண்டு,
1956-இல்
மாநில
மறுசீரமைப்புச்
சட்டத்தை
இயற்றியது,
இச்சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய
பிறகு மத்திய அரசாங்கம் 14 மாநிலங்கள்
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மற்றும் 6 யூனியன பிர்ேசங்கள் எனறை
அைவில் மோநில மறுசீரளமப்பிளன நம்பேர் 1,
1956 அனறு நள்டமுளறைப்பேடுத்தியது.

 ்கோவோ மோநிலச் சட்டம் 1987.

அந்ே மோநிலங்கள் வருமோறு, ஆந்திர
பிர்ேசம், அஸ்ோம், பீகோர், பேம்பேோய, ஜம்மு
கோஷ்மீர், ்கரைோ, மத்திய பிர்ேசம், கசனளன,
ளமசூர், ஒரிசோ, பேஞ்சோப், ரோஜஸேோன, உத்ேர
பிர்ேசம் மற்றும் ்மற்கு வங்கோைம். 6
யூனியன
பிர்ேசங்கைோன,
அந்ேமோன
நிக்்கோபேோர் தீவுகள், தில்லி, இமோச்சல
பிர்ேசம்,
லடசத்தீவு - மினிகோய தீவு அமிந்திவி தீவுகள், மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரோ.

 மறு சீரளமப்பு சட்டம் 2000, உத்ேரகோண்ட

தமலும் உருவகான மகாநிலங்கள்
1956-க்கு
பிறைகும்
கமோழிவோரி
மோநிலங்கள்
அளமப்பேது
கேோ்டர்ந்ேது.
குறிப்பேோக
கமோழிவோரி
அடிப்பேள்டயில்
மடடுமல்லோமல் ்வறுபேல அம்சங்களைக்
கருத்தில் ககோண்டு நோ்டோளுமனறைம் பேரிசீலித்து
புதிய மோநிலங்கள் உருவோக்கியது. 1956-க்குப்
பினனர் உருவோன மோநிலங்களின கபேயர்கள்
பினவருமோறு

 பேம்பேோய

மறுசீரளமப்புச் சட்டம்
குஜரோத் மோநில உருவோக்கம்.

1960.

 நோகோலோந்து

மோநிலச்
சட்டம்
1962
- நோகோலோந்து மோநிலம் அசோம் மோநிலத்தில்
இருந்து பிரிக்கப்பேட்டது.

 பேஞ்சோப்

மறுசீரளமப்புச் சட்டம்
-அரியோனோ மோநில உருவோக்கம்.

1966

 புதிய இமோச்சல பிர்ேச மோநிலம் சட்டம்
1970.

 வ்டகிழக்கு மோநில மறுசீரளமப்புச் சட்டம்
1971 - மணிப்பூர், திரிபுரோ, ்மகோலயோ,
மி்சோரம்
மோநிலங்கள்
உருவோக்கம்.
அருணோச்சலப் பிர்ேசம், மி்சோரம் ஆகிய
யூனியன பிர்ேசங்கள் உருவோக்கம்.

 சிக்கிம் மோநிலச் சட்டம் 1975.
 அருணோச்சல பிர்ேசம் சட்டம் மற்றும்
மி்சோரம் மோநிலச் சட்டம் 1986. மி்சோரம்,
அருணோசல
பிர்ேசம்
மோநிலங்கள்
உருவோக்கம்.

 மறுசீரளமப்புச் சட்டம், 2000 சத்தீஸகர்
மோநில உருவோக்கம்.
மோநில உருவோக்கம்.

 பீகோர்

மறுசீரளமப்புச்
சட்டம்
ஜோர்கண்ட மோநில உருவோக்கம்.

2000,

 ஆந்திரப் பிர்ேசம் மறுசீரளமப்புச் சட்டம்
2014, கேலங்கோனோ மோநில உருவோக்கம்.
புதிய
மோநிலங்கள்
அளமப்பேது
இனறும்
சிக்கல்கள்
நிளறைந்ேேோக்வ
இருக்கினறைது. பேண்பேோடு, சோதி, மேம், கமோழி,
இனம், குறிப்பிட்ட நில அளமப்பு எனறு பேல
வடிவங்களில்
சிக்கல்கள்
எழுகினறைன.
ஆக்வ ேனி மோநில ்கோரிக்ளககள் ேனித்ே
அள்டயோை கவளிப்பேோ்டோகவும், வைங்கள்
பேயனபேோடு சோர்ந்ேேோகவும் உள்ைது.

சசயல்்பகாடு
கமோழி அடிப்பேள்டயில்லோமல் ்வறு
கோரணங்கள் அடிப்பேள்டயிலளமந்ே ஒரு
குழுளவ அளமத்து பேல ஆ்லோசளனகளை
கவளிப்பேடுத்துக. அது எவ்வோறு ்ேச
வைர்ச்சிக்கு பேங்களிக்கிறைது?

7.3 மகாநிலங்கள் மறுசீரளமபபுக்கு பிைகு
இந்தியகா
1947-க்கும் பின்னர் சுேந்திர இந்தியகா
பிரிட்டனின கோலனி ஆடசி நள்டகபேற்றுக்
ககோண்டிருக்கும்்பேோது இங்கு சுமோர் 600
நிர்வோக அளமப்புகள் சு்ேச அரசுகள் எனறை
கபேயரில் இருந்ேன. நிலவியல் அளமப்பு,
கலோச்சோர, மே முனனுரிளமயில்
மக்கள்
இந்தியோவி்லோ அல்லது
பேோகிஸேோனி்லோ
இருந்து ககோள்ைலோம் எனறை நிளல ஏற்பேட்டது.
இேற்கிள்ட்ய பூட்டோன ்பேோனறை சில நோடுகள்
உருவோனது.
ேற்்பேோது
உள்ை
நிர்வோக
அளமப்பு 1947-க்கும் 1950-க்கும் இள்ட்ய
அளமக்கப்பேட்டேோகும். ஒரு சில பேகுதிகள்
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அதாவது மைசூர், ஹைதராபாத், ப�ோபால்
ஆகியவை பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருந்தே
தங்களது எல்லைகளை மாற்றம் செய்யாமல்
தக்கவைத்துக் க�ொண்டன.
மத
ம�ோதல்களுக்கு
மத்தியில்
விடுதலைக்குப் பின்னர் இந்தியா இரண்டு
நாடுகளை
அதாவது
இந்தியா
மற்றும்
பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் உருவாவதைக்
கண்டன. இந்திய விடுதலை காலனி ஆட்சிக்கு
முடிவுகட்டி, மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்புக்கு
வழிவகுத்தது. அது பெரும்பாலும் ம�ொழி
அடிப்படையில்
அமைந்தது.
நிலவியல்
அடிப்படையிலும், கலாச்சார அடிப்படையிலும்
சில மாநிலங்கள் அமைந்தன. இவ்வாறு புதிய
இந்தியா
மறு
கட்டமைக்கப்பட்டு
மறு
சீரமைப்பும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனால்
ஆட்சியும்,
நிர்வாகமும்
எளிமைப்
படுத்தப்பட்டது. புதிதாக மறுசீரமைக்கப்பட்ட
இந்தியா,
கலாச்சார
பன்முகத்தன்மை,
ம�ொழிகள், உன்னத பாரம்பரியம் ஆகியவற்றை
பராமரித்து வருகிறது. இந்திய மக்களிடையே,
ஒற்றுமை உணர்வையும், இந்த நாடு நமது
என்ற
மனப்பாங்கினையும்
ஊட்டுகின்ற
ப�ொறுப்பு இந்திய அரசாங்கத்திற்கு உள்ளது.
விடுதலை இயக்கத்தின் ப�ோது, மக்களை அணி
திரட்ட மாநில / வட்டார ம�ொழிகள் ஆற்றல்
மிக்க சக்தியாகத் திகழ்ந்தன என்பதனை
காங்கிரசு இயக்கம் கவனத்தில் எடுத்துக்
க�ொண்டது.
காலனிய
ஆட்சியில்
இந்திய
வரைபடமானது உள்ளூர் ம�ொழிகள், வரலாறு
மற்றும் கலாச்சார பன்மைத்துவ நிலப்பகுதியை
கணக்கில் க�ொள்ளாது அமையப் பெற்றிருந்தது.
தற்போது
மாநிலங்கள்
உள்ளாட்சி
அரசாங்கத்துடன்
சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்கள்
மறுசீரமைப்பு
என்பது
மாநிலங்களின் சுயாட்சியை பாதுகாப்பதுடன்
மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கிடையில் அதிகார
சமநிலையை நிலவச் செய்தது. இருந்த
ப�ோதிலும் ம�ொழிவழிப் ப�ோராட்டங்கள் பல
நடந்ததன் விளைவாக மாநில அரசுகளைக்
காட்டிலும் மத்திய அரசு வலிமையானதாக

இருக்க வேண்டியிருந்தது. இதனால், தேசக்
கட்டமைப்புப் பணிகள் புதிய ச�ோதனையை
எதிர் க�ொண்டது.
மாநிலங்கள் அதிக
அதிகாரங்களுடன் சுயாட்சி அந்தஸ்துடன்
தங்களின் ம�ொழி, இனம், நில எல்லைகள்,
ம�ொழியை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்ட
அரசியல் ஆகியவனவற்றையே விரும்பின.

ஜவஹர்லால் நேரு,
சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்
ஜவஹர்லால் நேரு, சர்தார் வல்லபாய்
பட்டேல் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தேசக்
கட்டமைப்புக்கு
வழிவகுத்தனர்.
நாடு
பிரிவினையைத்
த�ொடர்ந்து
எழுந்த
வேதனைமிக்க சூழ்நிலைகள் அவர்களுக்குக்
கடும் வலியை ஏற்படுத்தின. எனவே, நாடு
மேலும் துண்டாடப்படுவதை விரும்பவில்லை.
ஏனெனில், மேலும் ஒற்றுமை க�ொண்ட
நாட்டினை
உருவாக்கும்
கனவு
க�ொண்டிருந்தனர். எனவே, ம�ொழி, இனம்,
மதம் அடிப்படையில் மக்கள் மத்தியில் மேலும்
பிரிவினைய�ோ, அடையாளப் பிரச்சனைய�ோ
உருவாகுவதை விரும்பவில்லை. கடந்த கால
அனுபவத்தின் அடிப்படைகளைக் கணக்கில்
க�ொண்டு மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டனர். முன்பு காலனி ஆட்சிக்கு
உட்பட்ட மாகாணங்கள் இன்று தனிச்சிறப்பு
வாய்ந்த கலாச்சார அடையாளம், தனித்தன்மை
வாய்ந்த ம�ொழி, ப�ொருளாதார, நிலவியல்
அமைப்பு, அரசியல் மேம்பாடு, நிர்வாக வசதி
பெற்ற மாநிலங்களாக அமைந்துள்ளன.
சவால்களும் பேச்சு வார்த்தைகளும்
பல
மாநிலங்கள்
உருவாக்கப்பட்ட
பின்பும், சில தனி மாநில க�ோரிக்கைகள்
நிலுவையில் உள்ளன. இந்திய அரசியல்
மற்றும் நிர்வாக வரலாறானது மாநிலங்கள்,
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மக்களாட்சி பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலுக்கான
இடத்தினை வழங்குகிறது.
அரசமைப்பு
சட்டப்படி அரசியல் தன்னாட்சிக்கான சட்ட
ரீதியான
உரிமையை
க�ொண்டிருக்கிறது.
புதிதாக மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட்ட பிறகு,
வளங்கள்
பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதும்
அவ்வளங்களை பெறுவதற்கான உரிமைகளை
அடைவதும்
முன்னுரிமைப்
பணியாக
இருந்தன. பல மாநிலங்கள் பெரிதாகவும், சில
மாநிலங்கள் சிறிய அளவிலும் இருந்தன.
சில மாநிலங்கள் பெரித�ோ, சிறித�ோ ஆனால்
பிற
மாநிலங்கள�ோடு
ஒப்பிடும்
ப�ோது
அதிக
வலுவுடன்
திகழ்ந்தன.
வளர்ந்த
மாநிலங்களுக்கும்,
வளர்ச்சி
குறைந்த
மாநிலங்களுக்கும்
இடையே
சமநிலைப்
படுத்துதலை மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்த
வேண்டியிருந்தது.
மாநிலங்களுக்கான
முதலீடு செய்வது, வளர்ச்சி திட்டங்கள்,
வேலை
வாய்ப்புகள்
ஆகியவற்றில்
முன்னுரிமையுடன்
பாரபட்சமாக
பகிர்வதன்மூலம்
இச்சமநிலை
உறுதி
செய்யப்பட்டது. இருந்தப�ோதும் மாநிலங்கள்
பல
அளவுகளில்
இருப்பதால்
பெரிய
மாநிலங்கள்
வளங்களைத்
தங்கள்
கட்டுப்பாட்டுக்குள்
வைத்துக்கொள்ள
முயலும் என்பதால் சிறிய மாநிலங்கள்
வளங்களை
அணுகும்
உரிமைகள்
பறிக்கப்படும் என சிறிய மாநிலங்கள் குரல்
எழுப்பின. இதனால் ஒருவித வெறுப்புணர்ச்சி,
ப�ொருளாதார
ஏற்றத்தாழ்வு,
வளங்களை
பயன்படுத்திக்
க�ொள்வதில்
முறையற்ற
தன்மை
ஆகிய
மனப்பான்மை
மாநிலங்களுக்கிடையே உருவாகியது.
விடுதலைக்குப்
பிறகு
குறிப்பிட்ட
அரசியல் காரணங்களுக்காக சமூக கலாச்சார,
அரசியல், ப�ொருளாதார மற்றும் ம�ொழி
அடிப்படையில் கட்டமைப்பு செயல்பாடுகள்
செயல்படுத்தப்பட்டன.
மறு
கட்டமைப்பு
ஏற்பாடுகள் ம�ொழி அடிப்படையில் மட்டும்
செய்யப்படவில்லை. ஏனென்றால் இது தேச
ஒருமைப்பாடு
வழியில்
நின்றது.
சில
ம�ொழிகள் மற்ற ம�ொழிகளைக் காட்டிலும்
சிறப்பு நிலையில் இருந்தது. இது மற்ற

ம�ொழிகள் பேசும் மக்களிடையே ஆதிக்கம்
செய்யும் நிலையும் இருந்தது. ஆகவே மாநில
கட்டமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ம�ொழியை
அடிப்படையாகக்
க�ொள்வது
குறித்த
விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
தேசிய அடையாள மற்றும் ம�ொழி,
கலாச்சார அடையாளங்களுக்கிடையே உள்ள
நிலை பற்றி இவ்விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
அஸ்ஸாமின்
ப�ோட்டோ-வும்
கர்நாடக
கூர்க்கும் இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம்.
ஒரே ம�ொழி பேசும் இரண்டு மாநிலம்
அருகருகே இருந்தாலும் அம்மாநிலங்களில்
இருந்த சாதி, மத மற்றும் இன வேறுபாடுகள்
தேசிய
அடையாளம்
பெறுவதற்கு
பிரச்சினைகளாக
இருந்தன.
எனினும்
1950ஆம்
ஆண்டு
12
ம�ொழிகள்
அங்கீகரிக்கப்பட்டன. பிறகு 22 ம�ொழிகள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
இது
ம�ொழிகலாச்சார
சமுதாயங்களின்
இடையே
அரசியல்
அடையாள
க�ோரிக்கைகள்
அதிகரித்து வருவதைக் காட்டுகிறது.
எல்லைகள்
விடுதலைக்கு
முன்பு
இந்த
நாடு
மாகாணங்கள், சுதேச அரசுகள், ராஜதானிகள்
எனப்
பிரிக்கப்பட்டிருந்தன.
மாநிலங்கள்
அமைப்பு
அறிவிக்கப்பட்டவுடன்
அதன்
எல்லைகள்
குறித்து
விவாதிக்கப்பட்டன.
குறிப்பாக கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா,
மற்றும் குஜராத், அரியானா மற்றும் பஞ்சாப்,
ஒரிசா மற்றும் மேற்கு வங்கம், ஆந்திரா
பிரதேசம் மற்றும் சென்னை மாகாணம்
ஆகியவற்றிற்கிடையே எல்லைகள் குறித்து
பேச்சு வார்த்தைகள் நடந்தன.
பல்வேறு வேறுபாடுகளைத் தாண்டி
ம�ொழியால் ஆதிக்கம் செலுத்தக் கூடிய
சமுதாயங்கள்
தங்களுக்கான
தனித்த
பிராந்திய மற்றும் கலாச்சார வடிவங்களை
வலியுறுத்தினர். இந்த கலாச்சார மற்றும்
ம�ொழி ரீதியிலான அடையாளங்களை அந்த
மாநில
மக்கள்
ஆதரித்தனர்.
இங்கே
கலாச்சார,
ம�ொழி
ரீதியிலான
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சிறுபேோனளமயினர்
்பேசும்
கமோழிகளும்
அனுமதிக்கப்பே்ட ்வண்டியிருந்ேது.
எதிர்பேோர்க்கப்பேட்டளேப் ்பேோல கமோழி
அடிப்பேள்டயில் அளமந்ே கபேரும்பேோனளம
சமூகம், கமோழி சிறுபேோனளம சமூகத்தின மீது
நிர்வோகம், கல்வி, ்வளலவோயப்பு, நீதி மற்றும்
கபேோருைோேோர
துளறைகளில்
ஆதிக்கம்
கசலுத்தியேன
மூலம்
கபேரும்பேோனளம
சமுேோய மக்கள் ஆதிக்கம் கசலுத்தினர்.
கோலோச்சோர
ஆதிக்கத்ேனளம,
்மம்பேோடு
குறித்ே பிரச்சளனகள், மற்றும் வட்டோர
சமத்துவமினளம
ஆகியன
தீர்க்கப்பே்ட
்வண்டியிருந்ேன. மோநிலங்கள் அளனத்து
பேகுதி மக்களின ஒடடுகமோத்ே வைர்ச்சிக்கு
நிரந்ேரமோன
யுக்திளய
ளகயோை
்வண்டியிருந்ேது. அரசோங்கம் இேளன நீக்க
சீரோன
ஒற்ளறைத்ேனளம
ஏற்பேடுத்தும்
முயற்சிகளில் ஈடுபேட்டதில், ்மல்ேடடு மக்கள்
சோேோரண கபேோதுமக்கள் என இரு பிரிவுகள்
்ேோனறிவிட்டன.

நோடு முழுவதும் மண்்டலக் கடசிகள்
்ேோனறை ஆரம்பித்ேன. ஏகனனறைோல் ேங்களின
கசோந்ே மண்ணின மீேோன விசுவோசமும்
மண்்டல
அடிப்பேள்டயிலோன
அள்டயோை
இயக்கங்களும் இத்ேளகய மண்்டலக் கடசிகள்
உருவோகுவேற்கு கோரணங்கைோக அளமந்ேன.
கபேரும்பேோலோன கடசிகள் உள்ளூர் அைவில்
பேலம்
கபேற்றைன.
மண்்டலக்
கடசிகளின
கேோ்டக்கம் மத்திய அரசோங்கத்திற்கு கபேரும்
சவோலோக
அளமந்ேது.
ஏகனனறைோல்
பிரச்சளனகளின ஆணி்வர் நோடு முழுவதும்
ஒ்ர விேமோக இல்ளல.
மகாநிலங்கள் உருவகாக்கம்
அண்ளமக்கோல கபேோருத்ேப்பேோடடில் ஒரு
குறிப்பிட்ட

பிரிப்பேேனமூலம்

நோ்டோளுமனறைம்

கசயவது,

மோற்றியளமப்பேது

உள்ளிட்ட

இருந்ேோலும்,

இளவ

நோ்டோளுமனறைத்தில்

முனவளரவு

மூலம்

நிளறை்வற்றைப்பேடடு

குடியரசுத்ேளலவரின
்வண்டும்.

இது

ஒப்புேளல

கேோ்டர்புள்டய

கபேறை
மோநில

அரசோங்கத்தின கருத்துக்களும், அந்ே மோநில
அரசோங்கத்தின

சட்டமனறைத்

தீர்மோனமும்

ஏற்றுக் ககோள்ைப்பேடுகிறைது. மோநில அரசோங்கம்
இது கேோ்டர்பேோக முனவளரவு நிளறை்வற்றி
குடியரசுத்ேளலவரின ஒப்புேலுக்கு அனுப்பும்
்பேோது, குடியரசுத்ேளலவர் இது கேோ்டர்பேோன
ேனி

முனவளரவு

நோ்டோளுமனறைத்தில்
கசயவோர்.

பிறைகு

ஒனறிளன

இயற்றை

பேரிந்துளர

நோ்டோளுமனறைத்தில்

முனவளரவு இயற்றி ேனக்கு அனுப்பேப்பேடும்
்பேோது குடியரசுத்ேளலவர் ஒப்புேல் அளிப்பேோர்.
பினபு ேோன புதிய மோநிலங்கள் உருவோகும்.

அரசியல் கட்சி உருவகாக்குவது
இந்திய
அரசளமப்புச்
சட்ட
விதிகளினபேடி ஓர் அரசியல் கடசியிளன
கேோ்டங்குவது குறித்து மோணோக்கர் குழு
அளமத்து ்கள்விகள் எழுப்பேவும்.
ஓர் அரசியல் கடசி உருவோக்குவது,
்ேர்ேல் ஆளணயத்தில் பேதிவு கசயவது,
்ேர்ேல்களில்
்பேோடடியிடுவது
ஆகியவற்றிற்கோன கசயல்முளறைகள் குறித்து
்கள்விகள் ்கடகவும்.

7.4 தேச கட்ைளமபபில் சமூக,
ச்பகாருைகாேகார மறறும் அரசியல்
சவகால்கள்

நிலப்பேகுதிளயப்
புதிய

மோநிலங்களை உருவோக்க முடியும். கபேயர்
மோற்றைம்

வழங்கப்பேடடுள்ைது.

சசயல்்பகாடு

மண்ைலக் கட்சிகளின் தேகாறைம்

மோநிலத்தின

நோ்டோளுமனறைத்திற்கு

எல்ளலகளை
அதிகோரங்கள்

்ேச கட்டளமப்பிற்கோன சவோல்களில்
்ேசத்திற்கும்
அரசுக்கும்
உள்ை
்வறுபேோடுகளை முேலில் ஆரோய்வண்டும்.

( 152 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_7.indd 152

29-01-2020 10:12:05

www.tntextbooks.in

சசயல்்பகாடு: டி-சகார்ட் (்பை விைக்கம்)
டி-சோர்ட எனபேது ஒருவிே பே்ட விைக்கம் ேருகினறை அளமப்பு. கீழ்க்கண்்ட பேத்தியிளன பேடித்து அதில்
உள்ை சோேக-பேோேக அம்சங்கள், நனளம-தீளமகள், ேரவுகள், கருத்துகள் ்மலும் பேல பேற்றி
கூறுக.

ேன்றி தி இந்து ேகாளிேழ 19.02.2014

டதலஙகொனொ

ஆந்திரபிர்ேசம்
இரண்டு
மோநிலங்கைோக, நோ்டோளுமனறை
சட்டத்தின மூலம் ஜீன 2, 2014
அனறு பிரிக்கப்பேட்டது. இேன
மூலம் பேல பேத்ேோண்டு கோல
்கோரிக்ளக நிளறைவள்டந்ேது.

 கேலங்கோனோ மோநிலம் பிரிக்கப்பேட்டது குறித்து சோேக-பேோேக அம்சங்களை மதிப்பிடுக.

ேன்ளமகள்

தீளமகள்

சசயல்்பகாடு: குழு விவகாேம்
ேளலபபு: ேகவல் கபேறும் உரிளம, கல்வி கபேறும் உரிளம ஆகியன சட்டமோக வந்ே பிறைகு, கபேோது
சுகோேோர-உ்டல் நல பேோதுகோப்பிற்கோன உள் கடடுமோனத்தில் உள்ை பின ேங்கிய நிளல உயர,
உ்டல் நல பேோதுகோப்பு உரிளம சட்டம் இயற்றைப்பேடுவேற்கோன ்நரம் வந்துள்ைது எனறு
எண்ணுகினறீர்கைோ? விவோதிக்கவும்.
அரசு
நிலப்பேரப்பு, மக்கள், அரசோங்கம் மற்றும்
இளறையோண்ளம ஆகிய நோனகு அலகுகளும்
இருக்கும் ்பேோது அரசு எனபேது உருவோகும்.
அதில் ்ேசிய உணர்்வோ அல்லது நோம்
அளனவரும் ஒருவ்ர எனறை உணர்்வோ

இல்லோமல் இருக்கலோம். ஆயினும் அது அரசு
எனறைளழக்கப்பேடுகிறைது.
நோடடு
மக்கள்
அளனவரும்
ஒருவ்ர
எனறை
உணர்வு
அவர்களுக்கிள்ட்ய நிலவும் ்பேோது மற்றை
்வறுபேோடுகள் அளனத்தும் ஒருளமப்பேோடடிற்கு
கீழோனது எனறைோகிவிடும். கபேோது நல்ம
்மலோனது எனறை நிளல உருவோகும்.
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தேசம்
்ேசம் எனறை கபேோருள்பேடும் “Nation”
எனறை
கசோல்
லத்தீன
கமோழியிலிருந்து
வந்ேேோகும். அளனவரும் ஒரு ரத்ே பேந்ேம்
உள்டயவர் எனறை கபேோருளில் இந்ே கருத்துரு
உருவோகியது. ஆக்வ “Nationem” எனறை லத்தீன
கசோல் “இனம்” எனறை கபேோருளில் ்ேசத்ளே
குறிப்பிட்டது. மக்களிள்ட்ய நிலவும் ஒற்றுளம
எனபேேளன
குறிக்க
இச்கசோல்
பேயனபேடுத்ேப்பேட்டது. பேழளம கருத்துப்பேடி ஒரு
்ேசம் அரசோக இருக்க ்வண்டிய ்ேளவ
இல்ளல எனபேேோகும்.

சசயல்்பகாடு
ேளலபபு:
இந்தியோவில்
்ேசம்
எனறை
கருத்துரு
உருவோகுவேற்கு
கலோச்சோரம்
முக்கிய பேங்கு வகிக்கினறைது.
தேசியம்
்ேசியம்
எனறை
கருத்துருளவ
வளரயறுப்பேது சுலபேம் அல்ல. ேனிப்பேட்ட ஒரு
கோரணிளய
ளவத்து
ஆரோய
முடியோது.
முக்கியமோக ஒற்றுளம உணர்வு, பேலேரப்பேட்ட
கசயல்களின முடிவு; இனம் மற்றும் கமோழிக்
குழுமம்,
கபேோது
அரசியல்
விருப்பேம்
எல்லோவற்றிற்கும்
்மலோக
வரலோற்று
வைர்ச்சி ஆகியன ்ேசியம் அளமவேற்கு
கோரணமோகினறைன.
்ேசமோனது குறிப்பேோக கபேோருளியல்
வோழ்வு, கமோழி மற்றும் நிலப்பேரப்பு என பேல
அலகுகள் ஒருங்்க அளமக்கப்பேடடு ்ேசம்
உருவோகியது எனறு எர்னஸட கரனோன
வோதிக்கிறைோர். இவரின கருத்துப்பேடி “்ேசம்”
எனபேது ஒரு ஆனமோ அது ஒரு ஆனமீக
்கோடபேோடு – அதில் இரண்டு விேமோன
அம்சங்கள் அ்டங்கி உள்ைது. ஒனறு க்டந்ே
கோல அம்சம்; மற்கறைோனறு நிகழ்கோல அம்சம்
எனறு விைக்கம் கூறுகிறைோர். ஒனறு க்டந்ே
கோல வைமிக்க மரபுகளின நிளனவுகள்
மற்கறைோனறு நிகழ்கோலத்திய ந்டப்புகள். கூடி
வோழ
்வண்டும்
எனறை
விருப்பேம்,

பேோரம்பேரியத்திற்கு மதிப்பேளிக்க ்வண்டுகமனறை
எண்ணம்
ஆகியன
்ேசிய
உணர்வு
அளமவேற்கு உள்ை கபேோது பேங்களிப்பேோகும்.

சவகால்கள்
வழிவளக
உற்பேத்திளய
அதிகரிப்பேது
மடடும்
பிரச்சளன அல்ல மோறைோக ்வறுபேோடுகளை
களைவதும் ஆகும்.
நமது மக்கைோடசி மற்றும் கூட்டோடசி
ஆகிய அடிப்பேள்டயில் எந்ேவிே சமரசமும்
ககோள்ைோமல், திட்டமிட்ட மற்றும் கலப்பு
கபேோருைோேோரம் மூலம் இந்தியோளவ ஒரு சுயசோர்பு
நவீன
நோ்டோக
உருவோக்குவளே
ஜவஹர்லோல்
்நரு
்ேர்ந்கேடுத்ேோர்.
ஐந்ேோண்டு திட்டங்கள் மூலம் ஏரோைமோன
நீர்பேோசன
திட்டங்கள்,
அடிப்பேள்ட
கேோழில்களை
நிறுவினோர்.
விளரவோன
மினமயமோக்கல்
மற்றும்
உள்கடடுமோன
வசதிகளை
விரிவுபேடுத்துேல்.
ம்லரியோ
்பேோனறை ்நோயகளை ஒழித்ேல், உணவு
உற்பேத்தியில் சுய-்ேளவளய பூர்த்தி கசயேல்,
அறிவியல்
மற்றும்
கேோழில்நுடபேத்தில்
்மம்பேட்ட நிளலளய அள்டேல் எனறு பேலவளக
திட்டங்களை நிளறை்வற்றினோர்.
60-களின
இறுதியிலும்
70-களின
கேோ்டக்கத்திலும் ஒரு மந்ேமோன சூழ்நிளல
உருவோகியது. பேல அரசியல் பிரச்சிளனகள்
எழுந்ேன. பேோகிஸேோன மற்றும் சீனோ உ்டனோன
்பேோர்கள் இந்தியோவின கபேோருைோேோரத்ளேப்
பேோதித்ேது. இந்திரோ கோந்தி ்மற்ககோண்்ட
வங்கிகள்
நோடடுள்டளமயோக்கப்பேட்ட
ந்டவடிக்ளக,
ரோஜீவ்
கோந்தி
கசயே
மினனணுவியல் புரடசி ஆகியன இந்தியோவில்
நல்விளைவுகளை ஏற்பேடுத்தின. 1990-ஆம்
ஆண்டுக்கு
பிறைகு
இந்தியோ
சந்ளேப்
கபேோருைோேோரத்ளே
்நோக்கி
பேயணிக்கத்
கேோ்டங்கியது. என்வ ேோ.ே.உ (LPG) எனறு
சுருக்கமோக
அளழக்கப்பேடுகினறை
ேோரோைமயமோக்கல்,
ேனியோர்மயமோக்கல்
மற்றும் உலகமயமோக்கல் ககோள்ளககளுக்கு
இந்தியோவின கேவு திறைக்கப்பேட்டது.
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1953-ஆம் ஆண்டு எவரெஸ்ட் பயணம் வெற்றி பெற்றவுடன் தேசியவாதம் குறித்து
முதலமைச்சர்களுக்கு நேரு எழுதிய கடிதம்.
“எவரெஸ்ட் உச்சியை அடைந்தது மாபெரும் சாதனை ஆகும். அது
குறித்து நாம் அனைவரும் பெருமிதம் க�ொள்ளலாம். இங்கே சில
மனிதர்கள் அற்பமான, குறுகிய தேசியவாத கண்ணோட்டத்தினை
வெளிப்படுத்துகின்றனர்.
எவரெஸ்டை முதலில் அடைந்த டென்சிங் இந்தியரா அல்லது
நேபாளியா என்று கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. மற்றவர் உதவி இன்றி
எதையும் செய்து முடிக்க முடியாது.
உண்மையில் இருவரும் இணைந்தே இத்தகைய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர். ஏற்கனவே
பெறப்பட்ட அனுபவங்கள், உழைப்பு மற்றும் பயண தியாகங்கள் ஆகியன இவர்களின் வெற்றிக்கு
அடிப்படையாக அமைந்தன.
மாபெரும் மனித சாதனைகள் யாவும் எண்ணிலடங்கா மக்களின் கடுமையான த�ொடர்
முயற்சியின் விளைவே ஆகும். ஒரு மனிதனின் கடைசி படிக்கட்டு மற்றொருவரின் த�ொடக்கமாகும்
என்பதனை யாரும் மறுக்க முடியாது.
இவ்வாறு விவாதிப்பது இந்த விஷயங்கள் குறுகிய மற்றும் கண்டனத்திற்குரிய தேசியவாதம்
ஆகும். இது நமது நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்காது என்பதனை உணர வேண்டும். மேலும் அது
மக்களை குறுகிய மனப்பான்மைய�ோடு ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு இட்டுச் செல்லும்.
வேளாண்மை
1990-களின் மத்தியில் வேளாண்மை
துறையில் பின்தங்கிய நிலை உருவாகியது.
ஏராளமான விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து
க�ொண்டனர். ஏற்றுமதி த�ொடர்பான விவசாயம்
கடுமையாக பாதித்தது. குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா
மாநிலத்தின் விதர்பா பகுதியைச் சேர்ந்தப்
பருத்தி விவசாயிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகினர்.
இந்தியாவில் 60 விழுக்காடு மக்கள்
விவசாய
த�ொழிலில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வேளாண்மைத்துறை வளர்ச்சிவீதம் 1996-97
முதல் 2004-05 வரை 1.65 விழுக்காடு
அதிகரித்தது.
இந்தியாவில்
இரண்டாவது
விவசாய நெருக்கடி உருவாக இதுவே காரணம்
ஆகும். (முதல் விவசாய நெருக்கடி 1960-களின்
த�ொடக்கத்தில் நிகழ்ந்தது) பணக்கார மற்றும்
நடுத்தர
விவசாயிகளுக்கான
மானியம்,
இலவச மின்சாரம், ஆதார விலை நிர்ணயம்,
இலவச
பாசனம்
மற்றும்
இலவச
உரம்
ஆகியனவற்றுக்கான
மானியம்
குறைக்கப்படவில்லை, ஆனால் இத்துறையில்
அரசு முதலீடு என்பது குறைக்கப்பட்டது.

2008-09 ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில்
அமெரிக்க மதிப்பில் 15 பில்லியன் டாலர்
மதிப்பிலான
விவசாயிகள்
கடன்
ரத்து
செய்யப்பட்டது. அதே சமயம் 80 சதவிதம் சிறு
விவசாயிகளால் விவரசாயக் கடன்களைப்
பெற முடியவில்லை. 60 மில்லியன் ஹெக்டேர்
நிலங்கள் தரிசாகப் ப�ோடப்பட்டதால் பஞ்சம்
ஏற்பட்டது.
அதே
சமயத்தில்
அது
அளவுக்கதிகமான ப�ொருளாதார இழப்பை
ஏற்படுத்தும், விவசாயிகளை மேம்படுத்தும்
அரசு உதவி குறைக்கப்பட்டது.
மத்திய அரசாங்கத்தின் கல்வி நிலையங்கள்
மற்றும் மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகளில்
இதர பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கு இட ஒதுக்கீடு
வழங்குமாறு மண்டல் ஆணையம் பரிந்துரை
செய்தது.
த�ொழிற்சாலை
த�ொழில்துறை
தகராறு
சட்டம்
இந்தியாவில்
பணியாற்றும்
ம�ொத்தத்
த�ொழிலாளர்களில் 10 விழுக்காட்டுக்கும்
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குளறைவோன
கேோழிலோைர்களை்ய
பேோதுகோத்துள்ைது.
90
விழுக்கோடு
கேோழிலோைர்கள்
அளமப்பு
ரீதியோகத்
திரட்டப்பே்டோே
கேோழில்களில்
உள்ைனர்.
கபேோதுத்துளறை நிறுவனத்தில் பேணியோற்றும்
ஊழியர்கள் கேோழிற்சங்கம் அளமத்து கூடடு
்பேரம் மூலம் பேலனள்டகினறைனர்.
கபேோதுத்
துளறை
நிறுவனங்களில்
பேணியோற்றுகினறை
கேோழிலோைர்கள் கேோழிற்சங்கம் அளமத்துக்
ககோள்ைவும் கூடடுப் ்பேரத்தில் ஈடுபே்டவும்
உரிளமக் ககோண்டுள்ைனர். ஆனோல் ேனியோர்
கேோழிற்
துளறைகளில்
பேணியோற்றும்
ஊழியர்கள்
ேங்களுக்ககன
சங்கம்
அளமக்கவும் ேங்கள் பிரச்சளனகளுக்கோக
கூடடுப்்பேரத்தில்
ஈடுபே்டவும்
ேனியோர்
நிறுவனங்களின
்மலோண்ளம
ேடுத்து
வருகினறைன. இந்திய கேோழிற்துளறையோனது
கேோ்டர்ந்து
முேலீடடு
நலன
சோர்ந்ே
கேோழிற்துளறையோக
இருப்பேேோல்
அதிக
்வளலயில்லோ திண்்டோட்டம் நிலவுகிறைது.
இந்நிளலயோனது
முளறைசோரோ
மற்றும்
ேற்கோலிக பேணியோைர்களின எண்ணிக்ளகளய
அதிகரிக்கச் கசயகிறைது.

சசயல்்பகாடு
ேகவல் கபேறும் உரிளம சட்டம் பேற்றி
விவோதிக்கவும்.
நிலம்
ளகயகப்பேடுத்துேல் எனபேது
முக்கியப் கபேரும்பிரச்சளனயோக உள்ைது.
பேழங்குடி மக்களை இ்டம்கபேறைச் கசயய
முடியவில்ளல. கேோழிற்சோளல அளமப்பேேற்கு
்ேளவயோன நிலங்கள் கிள்டக்கவில்ளல.
உள்ளூர்
மக்களின
ஒப்புேலில்
ேோன
நிலங்கள் கபேறை ்வண்டிய நிளல உள்ைது.
நிலம் ளகயகப்பேடுத்துேல் ந்டவடிக்ளககளைத்
ேகுந்ே
இழப்பீடு
வழங்குேல்
மற்றும்
நலத்
திட்டங்கள்
மூலம்
நிளறை்வற்றை
்வண்டியுள்ைது.
ேற்்பேோளேய
சட்டம்,
அரசோங்கம் நிலம் ளகயகப்பேடுத்துவேற்குப்
்பேோதுமோன அதிகோரங்களை ககோடுத்துள்ைது.
சில இ்டங்களில் வலுக்கட்டோயமோக இேளன
கசயயும்்பேோது
வனமுளறை
நிகழ்வு
கவடிக்கினறைன.

அரசியல் ரீதியிலகான சவகால்கள்
1990-ஆண்டுக்கு
பினனர்
மோநிலங்களுக்கிள்ட்ய
சமத்துவமினளம
அதிகரித்ேது. மத்திய அரசோங்கத்தின நிதி
மோநிலங்களுக்கு அளிப்பேது குளறைக்கப்பேட்டது.
இேனோல் மோநில அரசோங்கங்கள் ேனியோர்
நிறுவனங்களை நோ்ட்வண்டியுள்ைது.
சில
மோநிலங்கள் அனனிய முேலீடள்ட ஈர்க்க
முயற்சிக்கினறைன.
சில
மோநிலங்கைோல்
இேளனச் கசயய முடியவில்ளல. இேனோல்
மோநிலங்களிள்ட்ய ஏற்றைத்ேோழ்வோன வைர்ச்சி
உருவோனது.
மத்திய – மகாநில உைவுகள்
வறுளம ஒழிப்பேேற்கு ஒருங்கிளணந்ே
வைர்ச்சித்
திட்டங்களை
விளரந்து
கசயல்பேடுத்துவேன மூலம் சோத்தியமோகும்.
மத்திய மோநில உறைவுகள் இந்தியோவில்
பேல்்வறு மோநிலங்கள், பிரோந்திய கடசிகளின
ஆடசிக்குடபேடடுள்ைன. இேனோல் மத்திய
மோநில உறைவுகளில் ே்டங்கல் வந்துள்ைது.
முனபு
மோநிலங்களுக்கிள்ட்யயோன
குழு அளமந்ே அளமப்பில் மோநிலங்கள்
ேங்களுக்கு அதிக அதிகோரங்கள் ்கோரின.
மத்திய அரசோங்கத்தி்டமிருந்து அதிக நிதி
பேங்கீடடிளன ்கட்டனர். மத்திய மோநில
உறைவுகளில் நிதி உறைவு மடடுப்பேடுத்ேப்பேடுகிறைது.
ச்பகாருைகாேகார சவகால்கள்
இந்தியோவில்
வோழும்
மக்களில்
கபேரும்பேோ்லோர்
நோள்
ஒனறுக்கு
ஒரு
்டோலருக்கும் கீழ் வருமோனம் உள்ைவர்கள்
எனபேளே
டீட்டன
மற்றும்
டகரசி
சுடடிக்கோடடியுள்ைனர்.
இருந்ேோலும்,
இந்தியோவில் வறுளம விகிேம் குளறைந்து
வருவேோக விவோதிக்கப்பேடுகிறைது. 1993-94 1999-2000 கோலகட்டத்தில் நோள் ஒனறுக்கு ஒரு
்டோலருக்கும்
குளறைவோன
வருமோனம்
ஈடடு்வோர் விகிேம் 36 விழுக்கோடடிலிருந்து 26
விழுக்கோ்டோகக்
குளறைந்துள்ைேோக
ஒரு
மதிப்பீடு குறிப்பிடுகிறைது. அேோவது இனனமும்
270 மில்லியன இந்தியர்கள் ஏழ்ளமயில்
உள்ைளே இது குறிக்கிறைது. சீனோவில் 110
மில்லியன
ஏளழகள்ேோன
உள்ைனர்.
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அடிப்படைக் கல்வி, சுகாதாரம் ப�ோன்ற
துறைகளில் மனித மேம்பாடு இன்னமும்
நிறைவுறாததாக
இருக்கிறது.
வறுமைக்
க�ோட்டிற்கு கீழே வாழும் மக்கள் எண்ணிக்கை
குறைந்தப�ோதிலும், உள்இணைக்கும் வளர்ச்சி
எனும்
செயல்திட்டத்தினை
பயன்படுத்தி
இன்னும்
துரிதமாக
வறுமை
ஒழிப்பு
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க முடியும்.
உலகமயமாதல்
1990
முதல்
தாராளமயமாதல்,
தனியார்மயமாதல், உலகமயமாதல்(தா.த.உ /
LPG)
க�ொள்கைகளுக்கு
மாறியதால்
ஏற்றத்தாழ்வுகள் மேலும் அதிகரித்து நாட்டின்
பல பகுதிகளில் சமூக- அரசியல் பதற்றநிலை
எழுவதற்கு வழிவகுத்தது. நாட்டு ஒற்றுமை,
சமூக
ஒருமைப்பாடு
ஆகியனவற்றை
உறுதிப்படுத்த
இதரபிற்படுத்தப்பட்ட
மக்களுடன்
பட்டியல்
இனத்தவர்,
பழங்குடியினர்
ஆகிய
பிரிவினர்களுக்கு
கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் அவசியம்
உருவானது.
சமூக சவால்கள்
இந்த சீர்திருத்த காலத்தின் ப�ோது
இந்தியா மேற்கொண்ட ப�ொது உடல்நல
ஆர�ோக்கியத்திட்டம் குறித்த அறிக்கை கவலை
அளிக்கக்கூடிய சித்திரத்தை வழங்குகிறது.
குழந்தை இறப்பு விகிதம் 1980-களில் 30
சதவீதம் இருந்தது 1990-களில் 12.5 சதவீதமாக
குறைந்துள்ளது.
இந்தியாவின் (80/1000)
குழந்தை இறப்பு விகிதம், பங்களாதேஷ்
(91/1000)
நாட்டைக்காட்டிலும்
குறைவாக
உள்ளது.
ஆனால் 1999-ஆம் ஆண்டு
பங்களாதேஷின் (61/1000) குழந்தை இறப்பு
விகிதத்தை
விட
இந்தியா
(71/1000)
பின்னடைந்துள்ளது.
வகுப்புவாதம்
பிரிவினைக் காலத்தில் இருந்தே நாடு
வகுப்புவாதத்தைச் சந்தித்து வருகிறது. தீய
ந�ோக்கம் க�ொண்ட அரசியல் கட்சிகள்,
அடிப்படைவாத
குழுக்கள்,
வெறுப்பை
உருவாக்கும்
வதந்திகளை
பல்வேறு

சமுதாயத்தினரிடையே பரப்பி வருகின்றனர்.
இத்தகைய மத வெறுப்பு கட்டுக்கதைகளால்
சமூகங்களுக்கு
இடையே
ம�ோதல்கள்
உருவாக்குகின்றன.
இதனால்
சிறு
பான்மையினரே
அதிகம்
பாதிப்பு
அடைவதுடன் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தையும்
ச�ொத்துக்களையும் இழக்கின்றனர்.
சாதி மற்றும் பால் பாகுபாடு
சாதிய ம�ோதல்கள் சாதிய பாகுபாடுகள்
த�ொடர்ச்சியாக
தேசக்
கட்டமைப்பிற்கு
சவாலாக உள்ளன. தீண்டாமைக்கு எதிராக
கடுமையான சட்டங்கள் இருந்தும் அது
இன்றும் த�ொடர்கின்றது. கலப்பு திருமணம்
செய்து
க�ொள்வோர்
ஆணவப்
படுக�ொலைகளுக்கு உள்ளாகின்றனர்.
நடைமுறையில் பெண்கள் ஆண்களுக்கு
நிகராக நடத்தப்படுவதில்லை. அரசியலில்
அவர்களின் பிரதிநிதித்துவம் மிகவும் தாழ்ந்த
நிலையில் உள்ளது. பெண்களுக்கு எதிரான
வன்செயல்கள்
அதிகரித்துள்ளது.
சட்டமன்றங்களிலும்,
நாடாளுமன்றத்திலும்
பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு இன்னும்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட வில்லை.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்
க�ொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவது பெரும்
சவாலாக
உள்ளன.
வளர்ச்சி
என்பது
அய்யத்துக்கு இடமில்லாமல் வறுமையைக்
குறைத்து
வாழ்க்கை
நிலையை
மேம்படுத்தியுள்ளது என்பது உண்மைதான்.
இருப்பினும், பலன்கள் ஏழை மக்களிடம்
சென்றடைவதைகாட்டிலும் நடுத்தர மற்றும்
பணக்கார பகுதி மக்களிடம் தான் அதிகமாகச்
சென்றடைகின்றன. தகவல் த�ொடர்புத் துறை,
வங்கிகள், பங்கு சந்தை, விமான ப�ோக்குவரத்து,
வணிகம் மற்றும் த�ொழில் க�ொள்கை ஆகிய
துறைகளில் செய்யப்படுகின்ற சீர்திருத்தங்கள்,
அளவுக்கு வேளாண்மை மற்றும் மனித
மேம்பாட்டிற்குச்
செல்லவில்லை.
மூலவளங்கள் திரட்சியும், அறிவுப்பெருக்கமும்
க�ொண்டு
இந்திய
த�ொழில்மயமாக்கல்
த�ொடரும் அதே நிலையில் 250 மில்லியன்
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மக்கள் நோகைோனறுக்கு ஒரு ்டோலருக்கும் கீழ்
வருமோனம் உள்ை நிளலயில் வோழ்கினறைனர்.

்பேோரோட்டத்திற்கு பிறைகு இேன கபேயர் ேமிழ்நோடு
எனறு கபேயர் மோற்றைம் கசயயப்பேட்டது.

இ்ே நிளலயில்
கேோ்டருமோனோல்
இந்தியோவில் வறுளம, கல்லோளம, சரிவிகிே
உணவினளம
ஆகியவற்ளறை
ஒழிப்பேேற்கு
மிகநீண்்ட
கோலமோகும்.
்மலும்
மனிே
்மம்பேோடடுக் கூறுகைோன கல்வி மற்றும்
கபேோது சுகோேோரம் ்பேோனறை துளறைகளின
வைர்ச்சி ்மலும் கோலேோமேமோகும்.

சமகாழி அடிப்பளை தேசியவகாேம்
உருவகாக்கம்

்ம்ல
விைக்கப்பேடடுள்ை
சமூக,
கபேோருைோேோர மற்றும் அரசியல் சவோல்க்ை
்ேச
கட்டளமப்பின
கபேரும்
சவோலோக
நீடிக்கினறைன.

சசயல்்பகாடு
வைர்ச்சித் திட்ைங்கள்
அரசு ்மற்ககோள்ளும் வைர்ச்சித்
திட்டங்கள் நோனகிளனப் பேடடியிலிடுக.
அதில் இரண்டு ஊரகப் பேகுதிகளுக்கும்,
இரண்டு நகரப்பேகுதிகளுக்கும் கபேோருந்ே
்வண்டும்.

7.5 ேமிழேகாடு மகாநிலம் உருவகாக்கப்படுேல்
1802-ஆம் ஆண்டு கவல்கலஸஸி பிரபு
கசனளன மோகோணத்ளே உருவோக்கினோர். 18ஆம் நூற்றைோண்டு இரண்்டோவது பேகுதி வளர
கேனனிந்தியோளவ பேல்்வறு சிற்றைரசர்கள்
ஆடசி கசயது வந்ேனர்.
பிரிடடிஷோரின
கேனனிந்தியப் பேள்டகயடுப்பின விளைவோக
இளவகள் ஒனறிளணக்கப்பேட்டன. பிரிடடிஷ்
இந்தியோவின கீழ் ஒரு நிர்வோக அளமப்பேோக
கசனளன மோகோணம் இருந்ேது.
இந்ே நிர்வோக அளமப்பு இனளறைய
ேமிழகம், ஆந்திர பிர்ேசம், ஒரிசோவில் சில
பேகுதிகள், ்கரைோ, கர்நோ்டகோ மற்றும் லடசத்
தீவு ஆகிய
பேகுதிகளைக் ககோண்டிருந்ேது.
விடுேளலக்கு பிறைகு கசனளன மோகோணம்
கசனளன மோநிலமோக மோறியது. நவம்பேர் 1,
1956-ஆம் ஆண்டு இயற்றைப்பேட்ட கமோழிவோரி
மோநில அளமப்பு ந்டவடிக்ளகக்கு பினபு
ேமிழர்களுக்கோன ேனி மோநிலமோக கசனளன
மோநிலம்
உருவோக்கப்பேட்டது.
நீண்்ட

20-ம்
நூற்றைோண்டின
முற்பேகுதியில்
்ேசிய உணர்வு வைர்ந்து வரும் ்பேோ்ே
நோடடின பேல பேகுதிகளில், மோநில கமோழிகள்
பேத்திரிளககள்
மற்றும்
வட்டோர
அடிப்பேள்டயிலோன அரசியல் இயக்கங்கள்
மூலம்
வட்டோர
விழிப்புணர்வு
வைரத்
கேோ்டங்கியது.
்ேசிய
இயக்கத்தில்
முனனணியில்
இருந்ே
இந்திய
்ேசிய
கோங்கிரசு உருவோக்கிய ‘்ேசியம்’ எனறு
கருது்கோள்
பேல
பிரச்சளனகளை
எதிர்ககோண்்டது.
இந்தி
கமோழிக்கு
முனனுரிளம
வழங்கியது
முக்கியப்
பிரச்சளனயோனது 20-ஆம் நூற்றைோண்டின
இரண்்டோவது பேத்ேோண்டுகளில் ேமிழ்கமோழி
துளண ்ேசியவோேம் வைர்வேற்கு இது
கோரணமோனது.
கோங்கிரசின
சோதிய
கண்்ணோட்டம் கோரணமோக சோதிப்பிரிவிளன,
கமோழிவோரி ்ேசியவோேம், வர்க்க ்பேோரோட்டம்
ஆகியவற்ளறை
உள்ை்டக்கிய,
பிரோமண
அல்லோ்ேோர் இயக்கம் கேோ்டங்கியது.

தியகாகரகாயர்

டி.மகாேவன்

ேந்ளே ச்பரியகார்

்பக்ேவத்சலம்
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டி.மாதவன், தியாகராயர் மற்றும் பல
பிராமணரல்லாத�ோர்
தலைவர்கள்
தென்னிந்திய நல உரிமை கூட்டமைப்பினை
உருவாக்கினர். பிற்காலத்தில் இவ்வியக்கம்
“நீதிக்கட்சி” என்ற பெயரில் புகழ் பெற்றது.
1920-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சென்னை
மாகாணத் தேர்தலில் நீதிக் கட்சி ப�ோட்டியிட்டு
வெற்றிப்பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. 1920 முதல்
1937 வரை நடைபெற்ற 5 தேர்தல்களில் நான்கு
முறை வென்று அமைச்சரவை அமைத்தது.
பின்பு
1937
தேர்தலில்
காங்கிரசு

கட்சியிடம் த�ோல்வியுற்றது. பிறகு பெரியார்
ஈ.வே.ராமசாமி தலைமையில் சுய மரியாதை
இயக்கமாக மாறியது. இந்த இயக்கம் தமிழ்
மக்களின்
பண்பாடு
மற்றும்
அரசியல்
வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியது.
தென்னிந்தியாவில்
தமிழ்
தேசியவாதம்
வளர்வதற்கு இவ்வியக்கம் காரணமானது.
திராவிட நாடு சிந்தனை
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் மூலம்
காங்கிரசு
கட்சி
தமிழகத்தில்
தன்னை
பலப்படுத்தியது. 1937-ஆம் ஆண்டு சென்னை
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சட்ட மனறைத் ்ேர்ேலில் கோங்கிரசு கவற்றி
கபேற்றைது.
ரோஜோஜி
முேலளமச்சரோக
பேேவி்யற்றைோர்.
அவர்
இரண்டு
அரசு
ககோள்ளககளை
உருவோக்கினோர்.
முேலோவேோக
தீண்்டோளம
ஒழிப்பு,
இரண்்டோவது இந்தி கமோழிளய ்ேசிய
கமோழியோக அறிவிப்பேது. பேள்ளிகளில் இந்தி
கட்டோய
கமோழிப்பேோ்டமோக்கப்பேட்டது.
இது
பிரோமணரல்லோே
ேமிழர்/திரோவி்டர்களின
சுயமரியோளேளய
இழிவுபேடுத்தியேோகக்
கருேப்பேட்டது. ேந்ளே கபேரியோர் மற்றும் பேல
சுயமரியோளே
இயக்கத்
ேளலவர்கள்
இந்தி
எதிர்ப்பு
்பேோரட்டங்களையும்,
மோநோடுகளையும் ந்டத்தினர்.

வைரத் கேோ்டங்கியது.
1944-ஆம் ஆண்டு
ஈ.்வ.ரோமசோமி, நீதிக் கடசியிளன திரோவி்டர்
கழகம் என கபேயர் மோற்றைம் கசயயும்
தீர்மோனத்திளன
்சலத்தில்
நள்டகபேற்றை
மோநோடடில் நிளறை ்வற்றினோர்.
ேமிழர்
வோழ்விளன ்மம்பேடுத்துவேற்கோக இளேச்
கசயவேோகக் கூறினோர். கபேோதுமக்கள் கபேரும்
அைவில் திரண்்டது மற்றும் கேோண்்டர்களின
்பேோர்க்குணம்
இரண்டுக்குமோக
்சலம்
மோநோடு புகழப்பேட்டது.
திரோவி்ட நோடு எனபேது, சுய ஆடசியும்
அதிக அதிகோரங்களும், சுேந்திர இளறையோண்ளம
உரிளமயும் ககோண்்ட, கமோழி அடிப்பேள்டயில்
நோனகு அலகுகளை மோநில உரிளமகளு்டனும்
சுயோடசியு்டனும்
ககோண்்ட
கூட்டோடசி
குடியரசோக திரோவி்ட நோ்டோகத் திகழும் எனறு
கூறைப்பேட்டது. இருந்ே்பேோதிலும் திரோவி்ட நோடு
்கோரிக்ளக ேமிழ் கமோழி ்பேசு்வோர் அல்லோே
மக்களின ஆேரவிளனப் கபேறைவில்ளல.
ேட்சிை பிரதேசம் எனும் மகாநிலக்சககாள்ளக

மளைமளல
அடிகள்

திரு.வி.கல்யகாை
சுந்ேரம்

ேமிழறிஞர்கைோன மளறைமளல அடிகள்,
திரு.வி.கல்யோண சுந்ேரம் மற்றும் பேலர் இந்தி
கமோழிக்கு
எதிரோக
கண்்டனப்
கபேோதுக்கூட்டங்களை ந்டத்தி மக்களிள்ட்ய
விழிப்புணர்வு
ஏற்பேடுத்தினோர்.
ஈ.்வ.ரோ
கபேரியோர்
இப்்பேோரோட்டத்துக்கு
ேனது
மனப்பூர்வமோன
ஆேரவிளன
நல்கினோர்.
“ேமிழ்நோடு ேமிழருக்்க” எனறை முழக்கத்திளன
எழுப்பும்
அைவுக்கு
இப்்பேோரோட்டத்ளே
ஆேரித்ேோர்.
1939-ஆம் ஆண்டு “திரோவி்ட
நோடு” மோநோடடிளன ந்டத்தி “திரோவி்ட நோடு“
்கோரிக்ளகளய முனளவத்ேோர்.

திரோவி்ட
கருத்ேோக்கத்துக்கு
எதிர்நிளலயில் இருந்ே கேனனந்தியோளவக்
கைமோகக் ககோண்டு ஒரு புதிய அரசியல்
நிளலக்கருத்திளன இரோஜோஜி உருவோக்கினோர்.
ேடசிண பிர்ேசம் எனபேது அேன கபேயர். இது
ேமிழ்நோடு
மற்றும்
்கரைோளவ
உள்ை்டக்கியேோகும்.
சி.சுப்பிரமணியம்,
பேக்ேவச்சலம் ்பேோனறை ேனது சீ்டர்கள் மூலம்
இக்கருத்திளனப் பேரப்பினோர். ரோஜோஜியின
இந்ே அரசியல் கருத்திளன கபேரும்பேோலோன
கேனனிந்திய அரசியல் கடசியினர் எதிர்த்ேனர்.

ககாமரகா�ர் மறறும் இரகா�காஜி
ேமிழர், கேலுங்கர், கனன்டர் மற்றும்
மளலயோைர்
ஆகி்யோளர
உள்ை்டக்கிய
திரோவி்டநோடு எனகிறை ேனி நோடு ்கோரிக்ளக
இயக்கம் பிரோமணரல்லோ்ேோர் மத்தியில்

சச. அச்சுேதமனன்

N. ஸ்ரீகண்ைன்
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புரட்சிகர ச�ோசலிச கட்சியை சார்ந்த
ஸ்ரீகண்டன், க�ொச்சின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை
அச்சுதமேனன், திருவிதாங்கூர் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியை சார்ந்த ஏ.கே.க�ோபாலன் ஆகிய�ோர்
“தட்சிண பிரதேச” க�ோரிக்கையை கடுமையாக
எதிர்த்தனர்.
விடுதலை
பத்திரிகையில்
பெரியார்
இது
குறித்து
தலையங்கம்
எழுதினார். அனைத்து தமிழர்களும் தட்சிண
பிரதேச அமைப்பை எதிர்த்து முதலமைச்சருக்கு
தந்தி அனுப்புங்கள் என்று அறைகூவல்
விடுத்தார்.
இதற்கிடையே
கர்நாடகாவும்
எதிர்த்தது. குறிப்பாக கர்நாடகா மக்கள்
கட்சியை சார்ந்த சர்தார் சரனா கவுடா இதனை
எதிர்த்தார்.
இருந்தப�ோதிலும்
1956-ல்
அமிர்தசரசில்
நடைபெற்ற
காங்கிரஸ்
மாநாட்டில்
இராஜாஜியும்
அவரது
ஆதரவாளர்களும் “தட்சிண பிரதேசம்” குறித்து
பேசினர். ஆனால் அப்போதைய தமிழக
முதல்வர் காமராஜர் அந்த மாநாட்டிலேயே
இக்கருத்தினை
கடுமையாக
எதிர்த்தார்.
தமிழ்நாட்டிலும் தாம் கலந்து க�ொண்ட
அனைத்து ப�ொதுக் கூட்டங்களிலும் தட்சிண
பிரதேச கருத்தினை எதிர்த்து முழங்கினார்.
இது தமிழ் மக்களிடையே பெரும் எழுச்சியை
உருவாக்கியது.
இக்கருத்திற்கு
எதிராக
ப�ோராடவும் தயாரானார். மக்களும் தட்சின
பிரதேசம் உருவாவதற்கு எதிராகப் ப�ோராடத்
தயாராகினர்.
விடுதலைக்கு பின்பு ம�ொழிவாரி
மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு
விடுதலைக்கு முன்பே பிரிட்டிஷாரின்
ஆட்சிக்
காலத்திலேயே
ம�ொழிவாரி
மாநிலங்கள்
அமைக்கும்
க�ோரிக்கைகள்
எழுந்தன.
விடுதலைக்கு
பின்பு
முதல்
பத்தாண்டுகளில் (1947-1956) தேச கட்டமைப்பு
குறித்து
இரண்டு
விதமான
க�ொள்கை
வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஒன்று
அலுவல் ம�ொழி பற்றியது.
மற்றொன்று
மாநிலங்கள்
மறு
சீரமைப்பு
பற்றியது.
அதாவது கூட்டாட்சி மறு கட்டமைப்பு. தேச
கட்டுமானம்
மற்றும்
ஒருங்கிணைப்பு
முயற்சியில்
ம�ொழி
அடைப்படையில்
மாநிலங்களை
மறுசீரமைப்பு
செய்வது
விடுதலைக்கு பின் முதல் பணியாக ஆனது.

இருநூறு
ஆண்டுகால
பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியில், 1947-க்கு முன்பு மாகாணங்களில்
எல்லைகள்
சரிவர
நிர்ணயிக்கவில்லை.
ம�ொழி மற்றும் பண்பாட்டுக்குக் கவனம்
செலுத்தப்படாததால்
மாகாணங்கள்
பலம�ொழிகள் பேசக் கூடியதாகவும், பல
பண்பாடுகளை
உள்ளடக்கியதாகவும்
இருந்தன.
ம�ொழி என்பது மக்களின் பண்பாடு
மரபுகள்
ஆகியவற்றோடு
நெருங்கிய
த�ொடர்புடையது.
மட்டுமல்லாமல்
பெருமளவிலான கல்வி வளர்ச்சி மற்றும்
அதிகளவிலான எழுத்தறிவித்தல் தாய்மொழி
கல்வி மூலம் மட்டுமே நிகழ்ந்தன. அதிக
மக்கள் பேசும் ம�ொழி அடிப்படையில் மாநிலம்
அமைக்கப்பட்டு,
அரசியல்
மற்றும்
ஆட்சித்துறை
அல்லது
நீதித்துறை
செயல்பாடுகள்
மேற்கொள்ளப்படும்போது
மட்டுமே
மக்களாட்சி
உண்மையிலேயே
அடித்தட்டு மக்களுக்கானதாக இருக்கும்.
தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவாக்கம்
தமிழ்நாடு மாநிலம் அமைக்கப்பட்டது
முக்கியமாக அப்போதைய அரசியல் நிகழ்ச்சி
ப�ோக்கும் ம�ொழிவழி அடிப்படையில் அமைந்த
மறுசீரமைப்பும் ஆகும். மாநில மறுசீரமைப்பு
ஆணையம் தனது இறுதி அறிக்கையை 1955ஆம் ஆண்டு சமர்பித்தது. அதில் சென்னை,
மைசூர் மற்றும் கேரளா மாநிலங்கள் அமைய
பரிந்துரை செய்தது. புதிய சென்னை மாநிலம்
நவம்பர் 1, 1956-ல் உருவாக்கப்பட்டது.
ஆனால் மறு சீரமைப்பு ஆணையம் இதை
ஏற்கவில்லை.
ப�ொதுவாக,
ஒரு
பகுதி
வட்டத்தில் எந்த ம�ொழி பேசுபவர்கள் அதிக
விழுக்காட்டில்
வாழ்கிறார்கள�ோ
அந்த
ம�ொழி
மாநிலத்துடன்
அப்பகுதி
இணைக்கப்பட
வேண்டும்
என்பதை
ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. ஆனால்,
தேவிகுளம் உள்ளிட்ட நான்கு வட்டங்களைப்
ப�ொறுத்து
வேறு
அளவீட்டினைப்
பயன்படுத்தியது. நிலப்பரப்பு காரணம் காட்டி
அவை திருவிதாங்கூருடனே நீடித்தல் என
அறிவித்தது. ஆனால் திருவிதாங்கூர் பகுதியில்

( 161 (

12th_Political Science_Tamil_Unit_7.indd 161

29-01-2020 10:12:09

www.tntextbooks.in

தமிழ்மொழி பேசுவ�ோர் சதவீத அடிப்படையில்
நான்கு
வட்டங்களான
அகஸ்தீஸ்வரம்,
த�ோவாளை, கல்குளம் மற்றும் விளவங்கோடு
சென்னை
மாநிலத்தோடு
சேர்க்க
வேண்டுமென க�ோரினர்.
அதே அளவீடு
செங்கோட்டை வட்டம் சென்னை மாநிலத்தில்

அமைய க�ோரப்பட்டது. அதிக தமிழ் ம�ொழி
பேசும் மக்களிருந்தும் அந்தப் பகுதி சட்டமன்ற
பிரதிநிதிகள் தமிழர்களாக இருந்தப�ோதிலும்
புவியியல் காரணங்களுக்காக திருவிதாங்கூர்
பகுதிகள்
க�ொச்சின்
மாநிலத்தோடு
இணைக்கப்பட்டு விட்டன.
திருவள்ளூர்

தமிழ்நாடு வரைபடம்
வ

மே

வேலூர்

கி

கிருஷ்ணகிரி

தெ

தர்மபுரி
நீலகிரி

ஈரோடு

சேலம்

சென்னை

காஞ்சிபுரம்

திருவண்ணாமலை

விழுப்புரம்

கடலூர்
பெரம்பலூர்
அரியலூர்
திருச்சிராப்பள்ளி
கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்
கரூர்
தஞ்சாவூர்
திருவாரூர்
நாகப்பட்டினம்
புதுக்கோட்டை
திண்டுக்கல்
தேனி

நாமக்கல்

மதுரை

விருதுநகர்

சிவகங்கை

இராமநாதபுரம்

தூத்துக்குடி

திருநெல்வேலி
கன்னியாகுமரி

தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றப் ப�ோராட்டம்
தமிழர்களுக்கென
தனிமாநிலம்
அமைந்த பிறகும் அவர்கள் முழுவதுமாக
திருப்தி அடையவில்லை. அவர்கள் தங்கள்
மாநிலத்திற்கு
சென்னை
மாநிலம்
என்றிருக்கும் பெயரை “தமிழ்நாடு” என்று
மாற்ற
விரும்பினர்.
இந்த
பெயர்
மாற்றத்திற்கான ப�ோராட்டம் பத்தாண்டுகளாக
நடைபெற்றது.
மாநில
மறுசீரமைப்பு
ஆணையம்
இந்த
பெயர்
மாற்றத்திற்கு
பரிந்துரைக்கவில்லை.
ஏராளமான

அளவையில் இல்லை

ஆர்ப்பாட்டங்கள் முற்றுகை ப�ோராட்டங்கள்
சென்னை
மாநிலத்தில்
நடத்தப்பட்டன.
மகாத்மா
காந்தியின்
சீடரும்,
சுதந்திர
ப�ோராட்ட
வீரருமான
விருதுநகர்
சங்கரலிங்கனார்
இந்த
பெயர்
மாற்றக்
க�ோரிக்கைக்காக சாகும் வரை உண்ணா
ந�ோன்பினை ஜூலை 27, 1956 அன்று
ஆரம்பித்தார் அக்டோபர் 13, 1956 அன்று 76வது நாள் காலமானார். சங்கரலிங்கனாரின்
தியாகம்
சென்னை
மாநிலத்தின்
பல
பகுதிகளில் பெரும் எழுச்சியை உருவாக்கியது.
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கல்லூரி மோணவர்கள், கேோழிலோைர்கள்,
கபேண்கள் மற்றும் பேல்்வறு அளமப்பினர்
கவளிப்பேள்டயோக இந்ே எழுச்சி இயக்கங்களில்
பேங்கு கபேற்றைனர்.
இது கசனளன மோநில
அரசியலில்
மிகப்
கபேரிய
ேோக்கத்ளே
ஏற்பேடுத்தியது. இேனோல் கோங்கிரசு கடசி
மக்களி்டம்
கசல்வோக்கிளன
இழந்ேது.
இறுதியில்
1967-ஆம்
ஆண்டு
கபேோதுத்
்ேர்ேலில் ்ேோல்விளய ேழுவியது. திரோவி்ட
முன்னற்றை
கழகம்
(தி.மு.க)
அரசியல்
அதிகோரத்ளே
ளகப்பேற்றியது,
கசனளன
மோநிலத்திற்கு ேமிழ்நோடு எனறு கபேயர்
சூடடியது.

சசயல்்பகாடு
ேமிழ்நோடு
உருவோக்கத்திற்கோக
ேமிழ்நோடடின உள்பேகுதியில் ந்டந்ே பேல்்வறு
இயக்கங்களை
ஆரோயக.
பேோ்டத்தில்
குறிப்பிட்டளே ேவிர, ந்டந்்ேறிய ்வறு பேல
எதிர்ப்பு இயக்கங்கள், ஊர்வலங்கள் யோளவ?
்பன்முக கலகாச்சகாரம், தவறறுளம மறறும்
தேசக் கட்ைளமபபு சசயல்்பகாடுகள்
புதிய இந்திய ்ேசம், முேல் சுேந்திரப்
்பேோருக்கு பிறைகோன கோலனி ஆடசியில் எழுந்ே
்ேசிய
எழுச்சி
இயக்கத்தின
மூலம்
உருவோகியது. இந்ே ்ேசிய இயக்கமோனது
க்டந்து வந்ே பேோளேகளின ஊக்கத்தினோலும்,
சுேந்திரம், மக்கைோடசி மற்றும் கூட்டோடசி
கருத்துக்களின அடிப்பேள்டயிலும் அளமந்ேது.
மனனரோடசி
கோலமும்,
மே
ஆடசியும்
மளறைந்துவிட்டது.
சுேந்திரம்,
மக்கைோடசி.
மக்களின விருப்பேம், உரிளமகள், அவர்களின
கமோழி மற்றும் கலோச்சோர அள்டயோைங்கள்
மற்றும் அவர்களின கபேோருைோேோர ்மம்பேோடு
ஆகியன ்ேச கட்டளமப்புக்கு அடிப்பேள்டகைோகக்
ககோள்ைப்பேட்டன.
மோகபேரும்
்ேச
கட்டளமப்பேோைர்கைோன மகோத்மோ கோந்தியும்,
ஜவஹர்லோல் ்நருவும் மேவோே கலோச்சோர
்ேசியவோேம் (இந்து ்ேசியவோேம் அல்லது
முஸலிம்
்ேசியவோேம்
இரு
நோடுகள்
ககோள்ளக) இரண்டுக்கும் எதிரோக இருந்ேனர்.

பேனளமச் சமூக அளமப்ளபே ஏற்றுக்ககோண்்டனர்.
ஆக்வ அவர்கள் மக்கைோடசி, ேோரோைவோே
கூட்டோடசி
இந்தியோவிற்கோக
வோதிட்டனர்.
ஆனோல்
பேல
அறிஞர்கள்,
இந்தியோவில்
மோநிலங்களுக்கு ்பேோதிய நிதி மற்றும் அரசியல்
அதிகோரங்கள் அளிக்கப்பே்டவில்ளல எனறு
சுடடிக்கோடடுகினறைனர். அதிகோர குவியல், ஒ்ர
்ேசிய அலுவல் கமோழியோக இந்திளய ஏற்றுக்
ககோண்டு
ஆங்கிலத்ளே
நீக்கியது,
மோநிலங்களின கலோச்சோர மற்றும் கமோழி
அள்டயோைங்களை சிளேப்பேேோக அளமந்ேது.
ஜவஹர்லோல் ்நரு இந்ே ஆபேத்ளே உணர்ந்ே
கோரணத்தினோல் இந்தி ்பேசோே மோநிலங்கள்
விரும்புகினறை வளர இந்தி திணிப்பு இருக்கோது.
அதுவளர ஆங்கில்ம இளணப்பு கமோழியோக
இருக்கும்
எனறை
உறுதிகமோழியிளன
வழங்கினோர்.

அருஞ்சசகாறச்பகாருள்
 பி
 ரிட்டிஷ் கொமன்டவல்த்: ஐக்கிய ்பேரரசு
(பிரிட்டன) ேளலளமயிலோன கூட்டளமப்பு
கபேரும்பேோலும் இக்கூட்டளமப்பின உறுப்பு
நோடுகள் முனனோள் பிரிடடிஷ் கோலனிய
நோடுகைோகும். விடுேளல கபேற்றை பினபு
பிரிட்டனின ேளலளமயில் ஒருங்கிளணந்து
கசயல்பேடுகினறைன.
 �
 ண்�ொடு ஓரினம்: ஒருமுக
ேனளம
வோயந்ே
சமுேோயம்
ேங்களுள்டய
பேழக்கவழக்கங்களில்
ஒனறுக்ககோனறு
கேோ்டர்பில் அளமந்து அேளன அரசின
மூலம் நிளலப்புத்ேனளம ஏற்பேடுத்துவது.
கலோச்சோரத்
துளறையில்
்வறுபேோடுகள்
நீங்கியேோக இருக்கும் நிளல.
 அ
 ரசியல்
நிர்ணய்சப�:
அரசளமப்பு
வளரயப்பேடடு பினபு மக்கள் பிரதிநிதிகைோல்
விவோதிக்கப்பேடடு,
கபேரும்பேோனளம
கருத்துக்கைோல்
இறுதி
கசயயப்பேட்ட
மனறைமோகும்.
புதிய
அரசோங்கத்தின
அடிப்பேள்ட ்கோடபேோடுகளை நிர்ணயம்
கசயயப்பேட்ட இ்டமோகும்.
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 ட
 �ொமினியன்: பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த்
அமைப்பின் கீழ் சுய ஆட்சி உரிமை பெற்ற
நாடு.
 திராவிடர் கழகம்: இது ஒரு பகுத்தறிவுவாத
அமைப்பாகும். தமிழர் வாழ்வு நிலை
உயர்த்துவதற்காக
குரல்
க�ொடுத்து
அவர்களை
சுயமரியாதை
உள்ள
மனிதர்களாக திகழ வைப்பதை ந�ோக்கமாக
க�ொண்ட இயக்கம்.
 ப�ொதுச்சபை: பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தின்
கீழவையாகும். இந்த அவை உறுப்பினர்கள்
நேரடியாக
மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
இவர்கள்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாவர்.
 மாநிலங்களுக்கு இடையேயான குழு:
மாநிலங்களுக்கிடையே ஒத்துழைப்பையும்,
ஒருங்கிணைப்பையும் மேம்படுத்தி மத்திய
அரசாங்கத்துடன்
இணக்கமான
ப�ோக்கினை பேணும் குழு.
 ம
 ன்னராட்சி: அரசாங்கம் அரசு அல்லது
அரசு பேரரசினை ஆள்வதாகும். அரசியல்
சட்ட ரீதியாக அமைந்த மன்னராட்சி
அதிகாரங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
அதே சமயத்தில் முழுமையான மன்னர்
ஆட்சி நடைபெறும் நாட்டில் மன்னருக்கு
அதிகாரங்கள் வரம்பற்றதாக இருக்கும்.
 ராஜதானி: பிரிட்டிஷ் காலனி ஆட்சியின்
ப�ோது இருந்த பெரும் நிர்வாகப் பகுதி
இப்பகுதி
கவர்னர்-ஜெனரல் என்ற
ப�ொறுப்பாளரால் ஆளப்பட்டது. பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியின் ப�ோது இந்தியாவில் பம்பாய்,
கல்கத்தா மற்றும் சென்னை ஆகிய மூன்று
ராஜதானி இருந்தன.
 சுதேச அரசுகள்: சுதேச அரசுகள் உள்ளூர்
அரசு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. சிறு
சிறு பகுதிகளாக ஆட்சி செய்யப்பட்டது.
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ப�ோது
இத்தகைய சிற்றரசர்களால் ஆளப்பட்ட
சுதேச
அரசுகள்
காலனி
ஆட்சியாளர்களுடன்
இணக்கமான
ப�ோக்கினை கடைபிடித்தனர்.

 மாகாணங்கள்: பிரசிடென்சியை காட்டிலும்
சிறிய
நிர்வாக
அமைப்புகள்.
இம்மாகாணங்கள் பிரிட்டனின் காலனி
ஆட்சியின் கீழ் கட்டுப்பட்டிருந்தன.
 வட்டம்: சில தெற்காசிய நாடுகளில் உள்ள
நிர்வாக
அளவிலான
ஒரு
பகுதி.
மாவட்டத்தின் கீழ் உள்ள நிர்வாக வடிவம்
ஆகும்.
 மத்திய நிதி நிலை அறிக்கை: இதனை
வருடாந்திர நிதி நிலை அறிக்கை என்றும்
கூறுவர். மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதி
ஆண்டின் கணக்கு அல்லது மதிப்பீடு
குறித்த
அறிக்கையாகும்.
மத்திய
அரசாங்கத்தின்
ஒரு
வருடத்திய
(நிதி ஆண்டு) நிதி நிலை பற்றிய விரிவான
அறிக்கையாகும்.
நிதி
ஆண்டானது
ஒவ்வொரு ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நாள்
ஆரம்பித்து அடுத்தாண்டு மார்ச் 31 அன்று
முடிவடையும். இது இரண்டு வகையிலான
அறிக்கை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
ஒன்று வருவாய் நிதிநிலை அறிக்கை
மற்றும் மூலதான நிதிநிலைஅறிக்கை.
 ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகள்:
மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில்
உள்ள
நிர்வாக
அமைப்புகளாகும்.
மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கையின்
ப�ோது சில நிர்வாக அமைப்புகள் பலம்
குறைந்து, ப�ொருளாதாரரீதியாக நிலையற்ற
தன்மையிலும்
இருந்தன.
இவைகள்
பூக�ோளரீதியாக சிறிய அளவில் இருந்தன.
இவைகள் பிரெஞ்சு மற்றும் ப�ோர்ச்சுகீசிய
காலனி ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளாக
இருந்து
பின்பு விடுதலை அடைந்த
நிலப்பகுதிகளாகும்.
 வைஸ்ராய்: காலனிய ஆட்சியின்போது
குறிப்பாக 1858-ஆம் ஆண்டியிலிருந்து
பிரிட்டன்
பேரரசின்
பிரதிநிதியாக
இந்தியாவில் ஆட்சி செய்தவர். கவர்னர்
ஜெனரல் என்ற பதவி வைசிராய் என்று
பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
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மதிப்பிடுதல்
I. சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்யவும்
1. க
 ாலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் 21 குண்டுகள் முழங்கும்
எத்தகைய சுதேச அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது?

மரியாதை

அ. வலிமையான படை உள்ள சுதேச அரசுகள்
ஆ. பெரிய அளவிலான சுதேச அரசுகளின் மன்னர் வம்சம் சார்ந்தவர்
இ. பி
 ரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிய�ோடு நெருங்கிய உறவு வைத்திருந்த சுதேச
அரசுகள்
2. இந்திய விடுதலைக்கான ப�ோராட்டம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. ஹிராதனாத் குன்ஸ்ரா
ஆ. பேராசிரியர் பிபின் சந்திரா
இ. பட்டாபி சீதாராமையா
3. ம
 ாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம் 1956 இன் படி கீழ்கண்ட
மறுசீரமைக்கப்பட்டன?

மாநிலங்களில் எவை

அ. ஆந்திர பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், திரிபுரா
ஆ. ஆந்திர பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், மத்தியப் பிரதேசம், பீகார்
இ. ஆந்திர பிரதேசம், இலட்சத்தீவுகள், ஒடிசா, மேற்கு வங்காளம்
ஈ. ஆந்திர பிரதேசம், திரிபுரா, மேற்கு வங்காளம், சென்னை
4. நி
 லம் கையகப்படுத்துதல் (நில ஆர்ஜிதம்) எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றது? எவ்வாறு
இழப்பீடு அளிக்கப்படுகின்றது?
அ. பிரிவு அ   1. உள்ளூர் மக்களின் ஒப்புதல் பெற்று
			
2. நல்லத் திட்டங்களுடன் இழப்பீடு அளித்து
ஆ. பிரிவு ஆ   1. அரசாங்கத்திடம் அங்கீகாரம் பெற்று
			
2. புலம்பெயரும் பழங்குடி மக்களுக்கு இழப்பீடு அளித்து
இ. பிரிவு இ   1. அரசாங்கத்திடம் த�ொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான ஒப்புதல் பெறப்பட்டு
			
2. த�ொழிற்சாலை அமைக்க நிலம் க�ொடுத்த அரசுக்கு இழப்பீடு அளித்து
5. பெரியார் ஈ.வெ.ராமசாமியின் சுயமரியாதை இயக்கம் கீழ்கண்டவைகளில் எதனைத்
தூண்டியது?
அ. தமிழ்நாடு மாநில அமைப்பு
ஆ. சென்னை மாகாண ஒழிப்பு
இ. தமிழ் தேசியவாத விழிப்புணர்வை எழுப்பியது
6. ம
 ாநில அரசாங்கங்கள் அன்னிய அல்லது தனியார் முதலீட்டை நாட வேண்டிய காரணங்கள்
யாவை? ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட காரணங்களை ஆராய்க.
அ. தனியார் பெருமளவிலான முதலீடு செய்பவர்
ஆ. மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் மத்திய அரசு பாகுபாடுகாட்டுதல்.
இ. அதிகரிக்கும் வேலைவாய்ப்பின்மை
ஈ. மேற்கண்ட அனைத்தும்
உ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
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7. ம
 ாபெரும் எதிர்ப்பு இயக்கம் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்களுக்கு பிறகு 1956இல் ஜவகர்லால்
நேரு ம�ொழி அடிப்படையில் ஆந்திரப் பிரதேசம் தனி மாநிலமாக அறிவிக்க
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார் அந்த நிகழ்வுஎது?
அ. இந்தியாவின் க�ோரிக்கையை ஹைதராபாத் நிஜாம் ஏற்றுக் க�ொள்ள மறுத்தார்.
ஆ. ப�ொட்டி ஸ்ரீராமலு சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து மறைந்தார்.
இ. விசால ஆந்திரா ப�ோராட்டம்
8. 1950ஆம் ஆண்டு எத்தனை ம�ொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது?
அ. 26
ஆ. 22
இ. 12
II. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. குண்டு முழங்கும் மரியாதை முறை எதைக் குறிப்பிடுகிறது?
2. ராஜதானி மற்றும் மாகாணங்கள் என்றால் என்ன?
3. பூமிதான இயக்கத்தின் ந�ோக்கங்களை குறிப்பிடுக?
4. முன்னாள் சென்னை மாகாணத்தில் இருந்து உருவான மாநிலங்கள் யாவை?
5. வி
 டுதலைக்குப் பிறகு இந்தியாவுடன் இணைய மறுத்த சுதேச ஆட்சியாளர்களையும்
அவர்களின் சுதேச அரசுகளையும் பட்டியலிடுக?
III. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக பதில் எழுதவும்.
1. தேசம் மற்றும் அரசு இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளைக் கூறுக?
2. மதக் கலவரங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களை வெளிப்படுத்துக?
3. ம�ொழிவாரி மாநிலங்கள் க�ோரிக்கையை தர் ஆணையம் எவ்வாறு எதிர்கொண்டது?
4. மு
 தல் ம�ொழி வாரி மாநிலம் அறிவித்ததற்கு ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு ஏற்பட்ட அழுத்தம்
யாது?
5. சுதேச அரசுகள் இணைவதற்கு வி.பி.மேனனின் பங்களிப்பு யாது?
IV. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான பதில்களை எழுதவும்.
1. ம�ொழிவழி மாநிலங்கள் அமைவதில் வட்டார அரசியல் கட்சிகள் உருவாக்கம் குறித்து
விவரி?
2. ம�ொழிவழி மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பிற்கு பசல் அலி
விவரிக்கவும்.

ஆணையத்தின் பங்கு பற்றி

3. தேச கட்டமைப்பு உருவாக்குவதில் எதிர்கொண்ட முக்கிய ஐந்து சவால்களை விளக்குக?
4. தமிழர் அடையாளங்களை வடிவமைப்பதில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பங்களிப்பு யாது?
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தமறதககாள் நூல்கள்

 Raghavan, G. N. S. Introducing India. Indian Council for Cultural Relations, 1983.
 Pal, Sanchari. “The Making of A Nation: How Sardar Patel Integrated 562 Princely
States.” The Better India, 16 Dec. 2017
 Reorganisation of States The Approach and Arrangements. The Economic Weekly, 15
Oct. 1955,
 Premkumar, Heigrujam. “Tag: Reorganisation of States in India.” HEIGNOTES,
 Reorganisation, Then and Now
 “The State, Economic Growth, and Development in India.” Taylor & Francis,
 Chandra, Bipan. Mukherjee Mridula & Mukherjee, Aditya, India After Independence
1947- 2000, Penguin Books, New Delhi, 1999.
 Karashima, Noboru(Ed)., A concise history of South India; Issues and interpretations,
Oxford, New Delhi, 2014.
 Rajayyan.K., History of Tamil Nadu: Past to Present, Ratna
Kanjiramkulam,1995

Publications,

வளலத்ேை இளைபபுகள்

 www.thebetterindia.com/124500/sardar-patel-vp-menon-integration-princelystates-india-independence/
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.891.3691&rep =
rep1&type= pdf
 selfstudyhistory.com/2015/01/30/the-linguistic-reorganisation-of-states/
 www.epw.in/system/files/pdf/1955_7/42/reorganisation_of_statesthe_approach_
and_arrangements.pdf.
 heignotes.com/tag/reorganisation-of-states-in-india/
 frontline.thehindu.com/static/html/fl2626/stories/20100101262602100.htm.
 www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736480802665238.
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திட்ைமிைலும் வைரசசி அேசியலும்

கற்்றலின் ந�ோக்கஙகள்



 திட்டமிடலில் க்பாருள, ்பரிைாமம் மற்றும் மநாக்கஙகளளப புரிதல்.
 இந்தியாவில் திட்ட ஆளையம் உருவான வரலாறு அறிதல் மற்றும் திட்ட
ஆளையம் அளமபபு மற்றும் கெயல்்பாடுகளளக் கற்றல்.

 இந்திய அரெளமபபில் வழஙகப்பட்டுளள உன்னதமான மகாட்்பாடுகளள
எட்டுவதில் திட்ட ஆளையத்தின் ்பஙகு குறித்து ஆராய்தல்.

 நிதி ஆமயாக் அளமபபு உருவாக்கம் மற்றும் அதன் கெயல்்பாடுகள குறித்து விவாதித்தல்.
 இந்தியாவில்

கதாழில்மயமாக்கல் கெயல்்பாடுகள
ஒழுஙகு்படுத்தலில் அரசின் ்பஙகு குறித்து ஆராய்தல்.

மற்றும்

கதாழிற்துளற

வளரச்சி,

 இந்தியாவில் நிலச்சீரதிருத்தம் குறித்து ஆராய்தல்.
 இந்தியாவில் ்பசுளமப புரட்சி அறிமுகம், இந்தியப க்பாருளாதாரத்தின் தாக்கம் குறித்து கற்றல்.
 இந்தியாவில் கவண்ளமப புரட்சி மற்றும் அதன் ொதளனகள குறித்து விவாதித்தல்.

8.1 திட்ைமிைல்: ்பைோருள், பைரிணோைம்
ைற்றும் ந�ோக்கஙகள்
விடுதமைக்கு முன்பு திட்ைமிைல் மும்ற
அளனத்துப க்பாருளாதாரஙகள மற்றும்
அரசியல் அளமபபுகள அளனத்திலும் ஏமதா
ஒரு வடிவத்தில் திட்டமிடும்முளற நிலவத்தான்
கெய்கிறது. திட்டமிடல் அளமபபின் மநாக்கம்
என்்பது,
ஓர
அரசின்
மூலவளஙகளள
நீண்டக்காலத்திற்கு ்பயன்்படுத்தும் வளகயில்
ஒரு முளற்படுத்தப்பட்ட ்பயன்்பாட்டு முளறகளள
உருவாக்குவதாகும்.
உற்்பத்தி
அதிகரிபபு,
மதசியப
்பஙகீடு,
அதிகரிபபு
மற்றும்
மவளலவாய்பபு அதிகரிபபு, மட்டுமல்லாமல்
மக்கள ெமூக நலன்கள அதிகரிபபு ஆகியவற்ளற
மநாக்கமாகக்
ககாண்டு
அரசு
இச்கெயல்முளறகளளக் ககாண்டுளளது. ஒரு
அரசின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் கண்காணிபபின்
கீழ
அளனத்துத்
கதாழில்
உற்்பத்தி
அளமபபுகளும்
தஙகள
மூலவளஙகளளப

்பயன்்படுத்துகின்றன. அரசு மற்றும் தனியார
நிறுவனஙகளுக்கு அரொல் நிரையிக்கப்படும்
விலக்குகளும் இதில் அடஙகும். ஒரு அரசின்
அளனத்து
தனியார
மற்றும்
க்பாது
நிறுவனஙகளின் கெயல்்பாடுகளள அரமெ
ஒழுஙகு்படுத்தி கண்காணிக்கிறது. ஒரு அரசின்
அளனத்து க்பாருளாதார நடவடிக்ளககளும்
நாட்டின் முன்மனற்றம் மற்றும் மக்களின்
நலளனக்
கருத்தில்
ககாண்டு
உருவாக்கப்படுகின்றன.
நவீன அரசு என்்பது மக்கள நல
கெயல்்பாடுகளள மநாக்கமாகக் ககாண்டது.
முந்ளதயக் காலஙகளம்பால தற்கால நவீன
அரசுகள ‘காவல் அரசுகளாக’ மட்டுமம
கெயல்்பட முடியாது. முந்ளதயக் காலஙகளில்
மக்களின் ்பாதுகாபபு மற்றும் ெட்ட ஒழுஙகு
மட்டுமம அரசின் கெயல்்பாடாக கருதப்பட்டு
வந்தது. ஆனால், தற்கால மக்கள நல
அரசுகளில் ்பஙகளிபபு மிகவும் விரிவானதாகும்.
அது நல்ல ஆட்சிளய தருவது மட்டுமல்லாமல்
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மக்களின் ெமூக-க்பாருளாதார நீதிளயயும்
உறுதிப்படுத்துகிறது. நவீன அரசின் இலக்காக
மக்களநல
அரசு
என்ற
நிளலளய
எட்டுவதற்கான வாய்பபுகளள ஒரு மக்களாட்சி
வடிவிலான அரமெ வழஙகுகிறது. ஒரு நாடு
தமது பின்னளடந்த நிளலயிலிருந்து விடு்பட்டு
முன்மனற்றத்ளத மநாக்கி நகரவதற்கான ெமூகக்பாருளாதாரச்
சீரதிருத்தஙகளள
அரமெ
முன்கமாழிந்து நளட முளறப்படுத்துகிறது.

இந்தியாவில்,
தற்காலம்
மட்டுமல்லாமல்
எதிரகால வளரச்சிக்குமான மதளவகளள
எட்டும் வளகயில் நாட்டின் மூலவளஙகளள
உரிய வளகயில் ்பயன்்படுத்தி மக்களின்
க்பாதுநலன்களளக்
காட்டிலும்
கெயல்திட்டஙகளள உருவாக்குவதற்காக திட்ட
ஆளையம் நிளறமவற்றப்பட்டது.

்சயல்பைோடு
குழு விவோதம்
வகுபபில் உளள மாைாக்கரகள ஐந்து முதல் ஆறு ம்பர ககாண்ட ஐந்து குழுக்களளக்
ககாண்டு கீழக்காணும் க்பாருளகள குறித்து விவாதிக்கவும்.

ஒருவருக்கு வைரசசியோக ்தரிவது ைற்்றவருக்கு வைரசசியோக ்தரியோது. ஏன்?
விவோதி.
உதோேணம்: 1 அதிக ஊதியம் கதாழிலாளரின் வளரச்சிக்கு உதவும். ஆனால் அது கதாழில்
உரிளமயாளருக்கு எதிராக அளமயும்.

உதோேணம்: 2 ஒரு ்பைக்கார விவொயி அல்லது வரத்தகர, தமது உைவுப க்பாருட்களள அதிக
விளலயில் விற்க விரும்புகிறார. ஆனால், ஒரு ஏளழத் கதாழிலாளி அளத குளறந்த
விளலக்கு வாஙக விரும்புகிறார.

உதோேணம்: 3 ஒரு புதிய அளைக்கட்டுவதால் அதிக மின்ொர உற்்பத்தி, குளறந்த கெலவில்
நளடக்பறுகிறது. ஆனால், புதிய அளையால் மக்கள தஙகள வாழவாதாரஙகளள
இழக்கின்றனர.

உதோேணம்: 4 மின்ொரம் அதிகமாக மதளவப்படுவதால் கதாழிலதி்பர அதிக அளைகள
மவண்டும் என்று கூறுகிறாரகள. ஆனால், புதிய அளைகள கட்டுவதால்
ஏராளமான விவொய நிலஙகள மூழகடிக்கப்பட்டு மக்களின் வாழக்ளகப
்பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்த விவாதத்தில் வளம் குன்றா வளரச்சி என்ற மகாட்்பாடு கருத்தில்
ககாளளப்படுகிறது.

எம்.விஸ்நவசுவேய்யோ

ெவஹரைோல்
ந�ரு

ந�தோஜி சுபைோஷ
சநதிேநபைோஸ்

இந்தியா
விடுதளல
அளடவதற்கு
முன்்பாகமவ க்பாருளாதாரத் திட்டமிடலில்
மதளவக் குறித்து அறிந்திருந்தது. 1936இல் எம்.
விஸமவசுவரய்யா ‘இந்தியாவுக்கான திட்டமிட்ட

க்பாருளாதாரம்’ என்னும் தளலபபில் ஒரு
புத்தகம்
எழுதி
கவளியிட்டார.
அதில்
இந்தியாவுக்கான ஒரு ்பத்தாண்டு திட்டத்திளன
முன்கமாழிந்திருந்தார.அவமர,இந்தியாவுக்கான
க்பாருளாதாரத்
திட்டமிடலின்
முன்மனாடி
என்று கருதப்படுகிறார. 1938இல் நளடக்பற்ற
அளனத்து இந்திய காஙகிரசு கமிட்டி கூட்டத்தில்
மநதாஜி சு்பாஷ் ெந்திரம்பாஸ முயற்சியால்
மதசியத் திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. இந்திய
நாடு
எதிரககாளள
உளள
்பல்மவறு
க்பாருளாதாரப பிரச்ெளனகளுக்கு விளடக்
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காணும் வளகயில் ஒரு நாடு தழுவிய
க்பாருளாதாரத் திட்டத்திளன தயாரிப்பமத இதன்
மநாக்கமாகும்.
உடனடியாக,
இரண்டாம்
உலகபம்பார
கவடித்ததாலும்
அதளனத்
கதாடரந்து மதசியத் தளலவரகள சிளறயில்
அளடக்கப்பட்டதனாலும்
இக்குழுவால்
அத்திட்டத்திளன உருவாக்க முடியவில்ளல.
1944இல்
இந்திய
கதாழிலதி்பரகளால்
ஒரு
க்பாருளாதார
வளரச்சித்திட்டம்
உருவாக்கப்பட்டது. இது ்பம்்பாய் திட்டம் என்று
அளழக்கப்பட்டது.

அடிப்பளடயாகக்

மக்கள திட்டம் என்று அளழக்கத்தக்க
இ த் தி ட் ட த் தி ள ன
எ ம் . எ ன் .
ர ா ய்
முன்கமாழிந்தார. இத்திட்டத்தில் மவளாண்ளம
வளரச்சிக்கும், சிறுகதாழில் வளரச்சிக்கும்
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுளளது. 1944இல்
�மன் நாராயை அகரவால், காந்தியத் திட்டம்
ஒன்ளற முன்கமாழிந்தார. பின்னர, 1950இல்
முன்கமாழிந்த திட்டம் ெரமவாதயத்திட்டம்
என்று அளழக்கப்பட்டது. இந்த அளனத்து
திட்டஙகளுமம
இந்தியப
க்பாருளாதார
நிளலளய
மமம்்படுத்துவளத
மநாக்கமாக
ககாண்டிருந்தன.

இளடகவளிளயக்

எம்.என். ேோய்

திரு �ோேோயண்
அகரவோல்

்ெய்பிேகோஷ
�ோேோயண்

விடுதமைக்கு பின்பைோை திட்ைமிைல்
விடுதளலக்கு பின்னர உருவாக்கப்பட்ட
இந்திய அரெளமபபுச் ெட்டத்தில் அளனத்து
மக்களுக்கும் ெமூக-க்பாருளாதார நீதிளய
உறுதிப்படுத்தும்
வண்ைம்,
அரெளமபபு
பிரிவு IV இல் அரசு ககாளளகக்கான வழிகாட்டு
ககாளளக கநறிமுளறகள இளைக்கப்பட்டது.
க்பாருளாதார
உறுதி

வளரச்சியில்

அளிக்கப்படுவதும்

ெமூக

நீதி

இளைக்கப்பட

மவண்டியதன் முக்கியத்துவத்ளத அரெளமபள்ப
உருவாக்கியவரகள

நன்கு

புரிந்திருந்தனர.

இதனால், திட்டமிடல் நீண்டக் கால வளரச்சிளய

என்று

ககாண்டிருக்கமவண்டும்

கருதினர.

இதன்்படி,

வளரச்சிளயத்
கருவியாக

துரிதப்படுத்துவதற்கான

திட்டமிடுதளல

ஏற்றுக்ககாண்டது.
தனிந்பர

க்பாருளாதார
இந்திய

நாட்டின்

வருவாயும்

அரசு

வருவாயும்

உயரும்

அதிகரிக்கும்

வளகயில்

க்பருக்குவளத

மநாக்கமாகக்

க்பாருட்டு
உற்்பத்திளய
ககாண்மட

இந்திய திட்ட ஆளையம் உருவாக்கப்பட்டது.
மவளலவாய்பபு

உத்திரவாதம்,

ஏள ழகளு க் கிள டம ய

முக்கியப
எனும்

க்பா ரு ளா த ா ர
குளறப்பது

மநாக்கஙகளளக்
ெமத்துவத்ளத

்பைக்காரர
ஆகிய

ககாண்டுளளது.

நாட்டில்

உருவாக்குவதில்
்பஙகு

இருக்க

மவண்டும்

திட்ட

ஆளையம்

மநாக்கத்தில்

உருவாக்கப்பட்டது.

அரசுக்கு

இதன்

மூலம்

ெமூக-

க்பாருளாதார நீதிளய உறுதிப்படுத்த முடியும்
என்றும்,

க்பாருளாதார

வளரச்சிளய

எட்ட

முடியும் என்றும் எதிர்பாரத்தது.

8.2 இநதியத் திட்ை ஆமணயம்
இந்தியத் திட்ட ஆளையம் 1950ஆம்
ஆண்டு மாரச் மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தியாவின்
முதல்
பிரதமர
்பண்டிட்
ஜவஹரலால் மநரு தளலளமயில் இது
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்திய
அரசு
தீரமானத்தின் மூலம் ககாண்டு வரப்பட்ட
இந்திய திட்ட ஆளையம் ‘நாட்டின் வளஙகளள
மிகுந்த
திறனுடனும்
ெமநிளலயுடனும்’
்பயன்்படுத்துவதற்கான
ஒரு
திட்டத்ளத
உருவாக்கும் மநாக்கமாக ககாண்டிருந்தது.
திட்டஙகளள உருவாக்குவது கதாடர்பான ஒரு
ஆமலாெகர என்ற ்பஙகளிபபிளன திட்ட
ஆளையம் ஆற்றுகிறது. அத்திட்டஙகளள
நளடமுளற்படுத்துவது
மத்திய,
மாநில
அரசுகளின் கடளமயாகும்.

்சயல்பைோடு
கடந்த 12 ஐந்தாண்டு திட்டஙகள
ஒவகவான்ளறயும் வரிளெப்படுத்தி அதன்
குறிபபிட்ட இலக்குகள, ொதளனகளளப
்பட்டியலிடுக.
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திட்ை ஆமணய பைணிகள்
நாட்டின்
எதிரகால
வளரச்சிக்கு
மதளவயான
மூலவளஙகளள
மதிபபீடு
கெய்வது திட்ட ஆளைய ்பணியாகும். மனித
வளஙகள, மூலதனம், கச்ொ க்பாருளகள
ஆகியனவும் இதில் அடஙகும். மூலவளஙகளள
மிகுந்த திறனுடனும் ெமநிளலத் தவறாமலும்
்பயன்்படுத்துவதற்கான திட்டஙகளள வகுப்பது
ஆளையத்தின்
முதன்ளம
்பணியாகும்.
முன்னுரிளம
அடிப்பளடயில்
துளறகள
கண்டறியப்பட்டு மூலவளஙகளள ஒதுக்கீடு
கெய்யப்பட மவண்டும். மமலும், திட்டஙகளள
ஒவகவாரு
கட்டமாக
நிளறமவற்றி
முழுளமப்படுத்துவதிலும்
ஆளையத்தின்
க்பாறுப்பாகும்.
எனமவ,
வளரச்சிக்கு
இளடயூறாக
இருக்கும்
சூழநிளலகளள
அளடயாளம்
காை
மவண்டியது
ஆளையத்தின் க்பாறுபபு ஆகும்.

்சயல்பைோடு
சிநதிக்கவும் இமணக்கவும் பைகிேவும்
தமைபபு 1: ெமூக வளரச்சியின் அடிப்பளட
மானுட வளரச்சி

தமைபபு 2: ்பைத்தால்

அளனத்ளதயும்
வாஙக
முடியாது,
மெளவ
மனப்பான்ளம
வளர
மவண்டும்.

நாட்டில்
அவவபம்பாது
நிலவும்
சூழநிளலகளுக்கு தக்கவாறு திட்டஙகளள
திறம்்பட
நளடமுளறப்படுத்துவதற்கான
வழிகளளயும் திட்ட ஆளையம் ஆராய்கிறது.
ஒரு திட்டத்தின் ்பல்மவறு கட்டஙகளில்
நிளறமவற்றப்பட மவண்டிய இலக்குகளள
ஆளையம் வளரயளற கெய்கிறது. எனமவ,
திட்டச்
கெயல்்பாடுகள
உரிய
கால
இளடமவளளகளில் மதிபபீடு கெய்யப்பட
மவண்டும்.
இதன்மூலம்
உரிய
கெயல்திட்டஙகள வகுக்கப்பட்டு திட்டஙகள
நளடமுளறப்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்த
கெயல்முளறகளில் உரிய கெயல்திட்டஙகளள
மத்திய, மாநில அரசுகள வகுக்கும் வளகயில்

ஆமலாெகராக திட்ட ஆளையம் இயஙகுகிறது.
ஒரு குறிபபிட்ட பிரச்ெளனகள எழும்ம்பாது
அதளன ஆய்வு கெய்து அரசுக்கு ஆமலாெளன
வழஙகுவதும் திட்ட ஆளையப ்பணியாகும்.
மமலும், ஒவகவாரு துளறயிலும் குறிபபிட்ட
காலத்தில் எட்ட மவண்டிய இலக்குகளள
வகுத்து, க்பாருளாதார வளரச்சி விகிதத்ளத
வளரயளற கெய்வதும் ஆளையத்தின் ்பணி
ஆகும்.
நிறுவைமும் அமைபபும்
பிரதமர,
நான்கு
முழு
மநர
உறுபபினரகள,
மகபினட்
அளமச்ெர
நிளலயிலுளள
நான்கு
்பகுதி
மநர
உறுபபினரகள ஆகிமயாளர திட்ட ஆளையம்
ககாண்டுளளது. முழுமநர ஊழியரகளள
க்பாருத்தமட்டில்
கதாழில்நுட்்பத்துளற,
க ்ப ா ரு ள ா த ா ர ம் ,
நி ர வ ா க ம்
ஆ கி ய த்
துள றகளி ல்
வல் லள ம மிக்க வ ர க ள
நியமிக்கப்படுகிறாரகள. திட்ட ஆளையத்தின்
தளலளமப க்பாறுபள்ப பிரதமர ஏற்று,
ஆளையப ்பணிகள சுமூகமாக நளடக்பற
ஒத்துளழக்கிறார.
நிரவாக சீரதிருத்த ஆளையம் வழஙகிய
்பரிந்துளரகளள ஏற்று திட்ட ஆளையம்
மாற்றியளமக்கப்பட்டது. இதன்்படி, பிரதமர
தளலவராக இருந்து கூட்டஙகளள தளலளம
ஏற்று நடத்துவார. ஆளைய துளைத் தளலவர
க்பாறுபபில்
நியமிக்கப்படும்
ஒருவர
ஆளையத்தின்
நிரவாகத்
தளலவராக
கெயல்்படுவார. திட்ட வளரவுகளள தயாரித்து
மத்திய அளமச்ெகம், கெயலகம், நான்கு
முழு மநர உறுபபினரகள, ்பகுதி மநர
உறுபபினரகளாக
உளள
ெம்மந்தப்பட்ட
மகபினட்
அளமச்ெரகள
ஆளையத்தின்
அலுவல்ொரா
உறுபபினரகளான
நிதி
அளமச்ெர, திட்ட அளமச்ெர, உறுபபினர
மற்றும் கெயலர (இவர க்பாதுவாக இ.ஆ.்ப
அலுவலர ஆவர) ஆகிமயாருக்கு அனுப்ப
மவண்டியது திட்டக்குழு உதவித் தளலவரின்
க்பாறுப்பாகும்.
ஆளையத்தின்
நிரவாகச்
கெயல்்பாடுகள
கூடுதல்
கெயல்்பாடுகள
மூலம்
ஒருஙகிளைக்கப்படுகிறது.
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திட்டஙகளள கண்காணிக்கும் க்பாறுபபில்
துளறச்
கெயலாளரகள,
கீழநிளலச்
கெயலாளரகள,
நிளலயிலான
உயர
அதிகாரிகள நியமிக்கப்படுகின்றனர. திட்ட
ஆளைய நிரவாகத்தில் மாநில அரசுக்கு
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படுவதில்ளல. இது
முழுவதும் மத்திய அரசு அளமப்பாகும்.
கூட்டுப க்பாறுபபு எனும் கநறியின் கீழ
திட்ட ஆளையம் இயஙகுகிறது. க்பாதுப பிரிவு,
க்பாருள பிரிவு, நிரவாகப பிரிவு என மூன்று
பிரிவுகளாக ஆளையம் பிரிக்கப்பட்டுளளது.
க்பாருளாதாரம்
கதாடர்பான
அளனத்து
்பணிகளளயும் இபபிரிவு மமற்ககாளகிறது.
குறிபபிட்ட வளரச்சிப ்பணிகள குறித்த
திட்டஙகள
உதாரைமாக,
உைவு,
மவளாண்ளம,
மின்ொரம்,
நீர்பாெனம்,
ம்பாக்குவரத்து
ம்பான்ற
தனிப்பட்ட
துளறகளுக்கான திட்டஙகள க்பாருள பிரிவின்
கீழ வருகின்றன. நிரவாகப ்பணிகள நிரவாகப
பிரிவின் கீழ வருகின்றன.
இளதத் தவிர, மவறு சில பிரிவுகளும்
திட்டஙகள உருவாக்கம் மற்றும் அமலாக்கம்
கதாடர்பாக
இயஙகுகின்றன.
அளவ
பின்வருமாறு,

1. நதசிய திட்ைக்குழு
4-வது ஐந்தாண்டு திட்டக்காலத்தில்
1965இல் மதசிய திட்டக்குழு அளமக்கப்பட்டது.
அறிவியல், க்பாறியியல், க்பாருளாதாரம் ஆகிய
துளற வல்லுநளரக் ககாண்டு உருவாக்கப்படும்
இக்குழு மவளாண்ளம, நிலச்சீரதிருத்தம்,
நீர்பாெனம்,
கல்வி,
மவளலவாய்பபு,
கதாழிற்துளற,
வரத்தகம்,
மமலாண்ளம,
குடும்்பக்கட்டுப்பாடு, ெமூக நலம், இயற்ளக
வளஙகள, ம்பாக்குவரத்து, ்பன்னாட்டு வரத்தகம்
உளளிட்ட துளறகளில் ்பணியாற்றுகிறது. இந்த
ஒவகவாரு துளறயிலும் மதளவகள குறித்து
விரிவான ஆய்வு கெய்து திட்ட ஆளையத்திற்கு
அறிக்ளக அளிக்க மவண்டியது இக்குழுவின்
கடளமயாகும்.
2. நதசிய வைரசசிக் குழு
பிரதமர
தளலளமயிலான
மதசிய
வளரச்சிக்
குழுவில்
அளனத்து
முதலளமச்ெரகளும் உறுபபினரகள ஆவர.
இக்குழுவில் மாநிலஙகள இளைக்கப்பட்டதன்
மூலம் ஒவகவாரு மாநிலஙகளிலும் திட்டஙகள
நளடமுளறப்படுத்துவது
ொத்தியமாகிறது.
மதசிய வளரச்சிக் குழு கூட்டஙகளில் மத்திய

நதசிய வைரசசிக் குழு : ந�ோக்கஙகள், பைணிகள்.
ேதசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் 57-வது கூட்டம்
27.12.2012 அன்று நைடெபற்றது.
முதல் கூட்ைம் 1952 �வம்பைர 8-9

திட்டங்கைள நிைறேவற்றுவதற்கான ேதசிய மூலவளங்கைள
திரட்டுதல், வலுப்படுத்துதல்.
ந�ோக்கஙகள்

தைலவராக பிரதமர்
மத்திய அைமச்சர்கள்
அைனத்து மாநிலங்களின் முதல் அைமச்சர்கள்

நாட்டின் அைனத்து பகுதிகளிலும் சமமான அளவில் துரித
வளர்ச்சிைய உறுதிப்படுத்துல்.

அமைபபு

ேதசிய திட்டங்கைள உருவாக்குதல் மற்றும்
திட்டங்களுக்கான வளங்கைள மதிப்பிடுதல் உள்ளிட்ட
வழிகாட்டுதல்கைள வழங்குதல்.

நதசிய வைரசசிக்குழு

யூனியன் பிரேதச நிர்வாகங்கள்
திட்ட ஆைணய உறுப்பினர்கள்

அைனத்து முக்கிய மண்டலங்களிலும் மக்கள் ெபாருளாதார
ெகாள்ைககைள ஊக்கப்படுத்துதல்.

பைணிகள்

திட்ட ஆைணயத்தால் உருவாக்கப்படும் ேதசிய
திட்டங்கைள பரிசீலித்தல்.

கூடுதல் அேசமைபபு ைற்றும் சட்ை பூரவைற்்ற நிறுவைம்

ேதசிய வளர்ச்சியில் பாதிக்கும் சமூக-ெபாருளாதார
ெகாள்ைககைள முக்கிய வினாக்கைள கருத்தில்
ெகாள்ளுதல்

திட்ை ஆமணயத்திற்கு ஆநைோசமை வழஙகுதல்

திட்டங்கள் நைடமுைறப்படுத்துவைத அவ்வப்ேபாது
சீராய்வு ெசய்தல்.

அரசின்
மகபினட்
அளமச்ெரகள
சில
மநரஙகளில் ்பஙமகற்்பதில்ளல. திட்டஙகள
நளடமுளறப்படுத்துவளத
அவவபம்பாது
சீராய்வு கெய்வதும் மாநில வளரச்சி குறித்த

்பல்மவறு
பிரச்ெளனகளள
விவாதிப்பதும்
இக்குழுவின்
்பஙகாகும்.
திட்டஙகளள
திறனுடன்
நளடமுளறப்படுத்துவதற்கான
்பரிந்துளரகளள உருவாக்குவதும் திட்டஙகளள
நளடமுளறப்படுத்துவதில் மக்களின் ்பஙகளிபள்ப
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உறுதிப்படுத்துவதும் இக்குழுவின் பணிகளாகும்.
எதிர்கால
வளர்ச்சிக்கு
அவசியமான
மூலவளங்களை கருத்தில் க�ொண்டு, நிர்வாகப்
பணிகளை திறம்பட செயல்படுத்தும் வகையில்
இக்குழு பணியாற்றுகிறது.

நீடிக்கிறது. எனவே, 4-வது ஐந்தாண்டுத்
திட்டத்திலிருந்து அரசு இப்பிரச்சனையில்
கவனம் செலுத்தி வருகிறது. 1970-களின்
த�ொடக்கத்தில் 'வறுமையை ஒழிப்போம்' என்ற
முழக்கத்தின் கீழ் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.

வறுமை ஒழிப்பை ந�ோக்கி

வறுமை
ஒழிப்புக்கான
வழிகளில்
வேலைவாய்ப்புகள்
உருவாக்கம்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
வேலையின்மை
மற்றும்
முழுமையான
வேலையின்மை
காரணமாக
ஏராளமான
பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. அனைத்து
ஐந்தாண்டு திட்டங்களும் வேலைவாய்ப்புக்கு
முக்கியத்துவம் அளித்தன.

இந்தியாவின் முக்கியப் பிரச்சனைகளில்
ஒன்று வறுமையாகும். நாட்டில் தனிநபர்
வருமானத்தை அதிகரிப்பதுடன் மக்களின்
வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்துவதையும்
திட்ட
ஆணையம்
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
என்பது
அனைத்து
பிரிவினர்களையும்
உள்ளடக்கியதாக
இருக்க
வேண்டும்.
ப�ொது
மக்களின்
வாழ்க்கைத்தரம்
அவரது
ப�ொருளாதார
நிலையுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது
என்ற
கருத்து
புரிந்து க�ொள்ளத்தக்கது. அனைவருக்கும்
உணவு, உடை, உறைவிடம் வழங்குவதுடன்
அவர்கள் ஒரு நாகரிகமான வாழ்க்கையை
நடத்துவதற்கான தேவையை கல்வி, சுகாதாரம்
ஆகியவற்றையும் பெரும் வகையில் தரமான
வாழ்க்கையை உறுதிப்படுத்துவது அரசின்
முக்கியமான கடமையாக உணரப்பட்டுள்ளது.
ஆனாலும், ப�ொருளாதார வளர்ச்சி, வறுமை
ஒழிப்பு என்பது இன்னமும் சவாலாகவே

சமூக நீதியினை உறுதிப்படுத்துதல்
அரசமைப்பின்
38(2)-வது
உறுப்பு
இவ்வாறு
கூறியது:
‘‘அரசு
குறிப்பாக,
வருமானத்தில் நிலவும் ஏற்றத் தாழ்வுகளை
குறைப்பதையும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில்
வாழும் மக்கள் பிரிவினர் மற்றும் பல்வேறு
த�ொழில்களில் ஈடுபடும் மக்கள் குழுக்கள்
மற்றும் தனிநபரிடையிலும் தகுதி, வசதி,
வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றில் நிலவும் ஏற்றத்
தாழ்வுகளை நீக்குவதையும் ந�ோக்கமாகக்
க�ொள்ள வேண்டும்.” திட்டங்களை வகுப்போர்
இப்பிரிவினை மனதில் க�ொண்டு திட்டங்களை
வகுக்கின்றனர்.

மனிதக் கழிவுகளை மனிதரே அகற்றும் நிலை

மனிதக்கழிவுகளை மனிதரே அகற்றும் நிலைத் த�ொடர்வது அரசமைப்பில் வழங்கியுள்ள
உரிமைகளுக்கு எதிரானது என்றும் எனவே இதுப�ோன்ற அபாயகரமான த�ொழில்களில்
ஈடுபடுவ�ோருக்கு உரியப் பாதுகாப்புகளை உறுதிப்படுத்துவது த�ொடர்புடைய அரசுகள்,
நிறுவனங்களின் கடமை என்று உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டே முக்கியத் தீர்ப்பு
வழங்கியுள்ளது. ஆனால் இன்றும்கூட இந்தியாவின் பல நகரங்களில் இந்நிலை நீடிக்கிறது.
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சமூக நீதியை உறுதிப்படுத்துதல் என்பது
ப�ொருளாதாரத்தை திட்டமிடும் நிலையிலேயே
இணைந்து
உள்ளது.
வளர்ச்சிக்கான
வழிமுறைகளை
வகுக்கும்போது
கல்வி,
வேலைவாய்ப்பு த�ொடர்பாக அனைவருக்கும்
சமவாய்ப்புகளை
உருவாக்குவது
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாகும்.
சமூக
மயப்படுத்தப்பட்ட
சமுதாயங்களில்
உருவாக்குவதன் மூலம் செல்வங்கள் ஒரு
சிலர்
கைகளில்
மட்டுமே
குவிவது
தடுக்கப்படுவதுடன் சுரண்டல், ஒடுக்குமுறை
ஆகிய
க�ொடுமைகளுக்கு
முடிவு
கட்ட
இயலும்.
வரலாற்று
பூர்வமாகவே
இந்திய
சமுதாயம் என்பது சமூகத்தின் ஒரு பிரிவால்
மற்ற பிரிவு ஒடுக்கப்பட்டும் சுரண்டப்பட்டும்
வந்திருக்கிறது. எனவே தான், இத்தகைய
பழைமை
வாய்ந்த
சக்திகள்
மற்றும்
சமூகத் தீமைகளை தடுக்கும் வழிகளை
காண்பது அரசமைப்பை உருவாக்கியவர்களுக்கு
சவாலாகவே
அமைந்தது.
அடிப்படை
உரிமைகள் குறித்து பேசும் அரசமைப்பின்
பிரிவு III-ன் கீழ் ஒருவர் முழுமையாக
வாழ்வதற்குத்
தேவையான
அனைத்து

உரிமைகளும் அனைத்து குடிமக்களுக்கும்
பாதுகாக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள் ஆகும்.
பிரிவு IV அரசு க�ொள்கைக்கான வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளும் மக்களின் வருமானத்தில்
நிலவும் ஏற்றத் தாழ்வுகளை குறைத்து ஒரு
சமத்துவ
சமுதாயம்
உருவாக்கப்படுவதை
உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரசின் பணிகள்
அமைய வேண்டும் என்று கூறுகிறது.
திட்ட ஆணையம் கவனம் செலுத்த
வேண்டியுள்ள மற்றொரு முக்கிய பகுதி கிராம
நகர்ப்புற ஏற்றத்தாழ்வாகும். ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி,
த�ொழில்மயமாக்கல்,
நகர்மயமாக்கல்
ஆகியவற்றிற்கான
செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும்போது, இந்திய
சமூகத்திலும் ப�ொருளாதாரத்திலும் அதன்
பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. கிராமங்கள் மற்றும்
நகரங்களில் வாழும் மக்களின் வளர்ச்சியில்
காணப்படும் ஏற்றத்தாழ்வு அரசமைப்பில்
கூறப்பட்டுள்ள க�ொள்கை நெறிக்கு எதிராக
சமத்துவமின்மையை
ஊக்குவிக்கிறது.
எனவே, இந்த ஏற்றத்தாழ்வினை அகற்றி
சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில்
கிராம
ப�ொருளாதாரத்தினை
முன்னேற்றுவதற்கான பல திட்டங்களை திட்ட
ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமை பட்டியல் 2018 (MPI)

நிகழ்
ஆய்வு

ப�ொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வுகளையும் கடந்து 2018 MPI மதிப்பீடுகள் (மில்லியனில்)
வறுமைகளை
ஒழிப்பதற்காக
பலபரிமாண
ஐர�ோப்பா மற்றும்
மத்திய ஆசியா 4
அணுகுமுறைகளின் முக்கியத்துவம் வளம் குன்றா
ஆப்பிரிக்கா சப்-சஹாரா
இலத்தீன் அமெரிக்க மற்றும்
நாடுகள் 560
வளர்ச்சிக்கானச் செயல்திட்டம் 2030இல் மீண்டும்
கரீபீயன் நாடுகள் 40
அரபு நாடுகள் 66
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. வளம் குன்றா வளர்ச்சி
ம�ொத்தம்:
கிழக்கு ஆசியா மற்றும்
1,334
இலக்கு–1 வறுமையை அனைத்து வடிவங்களிலும்
பசிபிக் நாடுகள் 118
முடிவுக்கு
க�ொண்டுவருமாறு
அறைக்கூவல்
தெற்கு ஆசியா 545
விடுக்கிறது. இதற்கான சிறப்பான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளுவதற்கான
முயற்சிகளில்
உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமை பட்டியல் 2011இல் இறங்கியது. இதைய�ொட்டி வறுமையை
அனைத்து வடிவங்களிலும் ஒழிப்பற்கான புதிய சாளரம் திறக்கப்பட்டது. 2018இல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடுகளின்படி 105 நாடுகளில் வறுமை பல்வேறு பரிமாணங்களில்
இருப்பதை உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமை பட்டியலை மதிப்பீடு செய்தது. உலக மக்கள்
த�ொகையில் 77 விழுக்காடு மக்கள் இவ்வாறே வறுமையின் பிடியில் சிக்கியுள்ளனர்.
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2018 உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமை பட்டியல்: பரிமாணங்கள், சுட்டி, ஏற்றத் தாழ்வு
குறைப்பு, எடை
மக்கள் எவ்வாறு பல்வேறு காரணங்களால் பல்வேறு சூழல்களில் வறுமைக்கு ஆளாகின்றனர்
என்பதை ப�ொருளாதார காரணங்கள் தாண்டியும் உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமை பட்டியலை
ஆய்வு செய்தது. அப்போது மூன்று முக்கிய பரிமாணங்களான சுகாதாரம், கல்வி, வாழ்க்கைத்தரம்
ஆகியவற்றில் மக்கள் பின்தங்கியிருப்பது அடையாளம் காணப்பட்டது. இவற்றின் தரம் 10
சுட்டிகளாக அளவிடப்பட்டது. வறுமையில் வாடும் மக்களில் குறைந்தது மூன்றில் ஒரு பகுதி
மக்களாவது கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் மிகவும் கீழ்நிலையில் வாழ்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
வறுமையின்
பரிமாணம்

சுகாதாரம்

அட்டவணை

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வறுமைக்கான காரணம்

ஊட்டச்சத்து

70வயது கடந்த முதிய�ோர் அல்லது குழந்தை ஊட்டச்சத்து
குறைவால் பாதிப்புக்குள்ளாவது.

குழந்தை இறப்பு
விகிதம்

பிறந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு குழந்தை இறப்பது.

1/6
1/6

பள்ளி ஆண்டுகள்

10வயது அல்லது அதை கடந்த உறுப்பினரில் 6ஆண்டுகள்
பள்ளியில் கழித்தவர்கள்.

1/6

பள்ளி வருகை

பள்ளிக் கல்வி வயதில் 8ஆம் வகுப்பைக்கூட நிறைவு செய்ய
இயலாத இடைநிற்றல் குழந்தைகள்.

1/6

எரிப�ொருள்

விறகு, சாணம், கரி ப�ோன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி சமையல்.

1/18

வளம் குன்றா வளர்ச்சி இலக்குகள் வழிகாட்டுதலின்படியான
ப�ொதுச் சுகாதாரம் வசதியின்மை அல்லது சற்று மேம்பட்டு
ப�ொதுச் சுகாதாரம்
இருந்தாலும்
சுற்றுப்பகுதியில்
இருக்கும்
அளவிற்கு
மேம்படாத நிலைமை.

1/18

கல்வி

குடிநீர்
வாழ்க்கைத்தரம்

எடை

வளம்
குன்றா
வளர்ச்சி
இலக்குகள் 1/18
வழிகாட்டுதலின்படியான மேம்பட்ட குடிநீர் வசதியின்மை
அல்லது வீட்டிலிருந்து குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடந்து
சென்றால் மட்டுமே குடிநீர் பெறும் நிலைமை.
மின்வசதி இல்லாத வீடு

1/18
1/18

வீட்டு வசதி

முறையான கூரை, சுவர், தளம் இல்லாத வீடு: இயற்கையாக
கிடைக்கும் ப�ொருள்களை க�ொண்டு கூரை, சுவர் மற்றும்
தளங்களை அமைத்தல்

1/18

உடமைகள்

வான�ொலி,
த�ொலைக்காட்சி,
த�ொலைப்பேசி,
கணினி,
மாட்டுவண்டி, இருசக்கர மிதிவண்டி, இருசக்கர ம�ோட்டார்
வாகனம், ரெப்ரிஜிரேட்டர் ப�ோன்ற ப�ொருள்களில் ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட ப�ொருள்கள் வீட்டில் இல்லாதது; ச�ொந்த கார்
இல்லாதது.

மின்சாரம்

மக்களாட்சி சமதர்மம்
இந்தியா விடுதலைப் பெற்ற தருணத்தில்
தேசத்தை எவ்வாறு ஆள்வது எவ்வாறு
திட்டமிடுவது
என்பதில்
பல்வேறு

பிரச்சனைகள் இருந்தன. இவற்றில் ஒன்று
நீண்டக்கால
வளர்ச்சிக்கான
சிறந்த
செயல்திட்டம்
எது
என்பதை
கண்டுபிடிப்பதாகும். இந்திய வளர்ச்கிக்கான
திட்டமிடுதலின் சிற்பி ஜவஹர்லால் நேரு
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ஆவார். அவரை ப�ொறுத்தவரை ச�ோவியத்
யூனியன் பின்பற்றிய திட்டமிடல் முறையில்
மட்டுமல்லாமல் முதலாளித்துவம் பின்பற்றிய
தாராளவாத
க�ொள்கைகளாலும்
கவரப்பட்டிருந்தார்.
இந்த
இரண்டு
க�ோட்பாடுகளும் இணைந்து இந்தியாவில்
பின்பற்றபடவேண்டும்
என்று
அவர்
விரும்பினார். இதுவே மக்களாட்சி சமதர்மம்
என்று அழைக்கப்படுகிறது.
கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்
தனியார் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும்
தாராளவாத க�ொள்கைகளை, சமூகத்தைப்
பாதுகாக்கும்
வகையில்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களை
ஊக்கப்படுத்துவது
ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியதே
கலப்புப்
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை.
இதன்மூலம்
உற்பத்தி
அமைப்புகள்
சமூக
மயப்படுத்தப்படுவதுடன் ப�ொருளாதாரத்தை
கட்டுப்படுத்துவதற்கான
அதிகாரங்களும்
அரசுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது
இந்தியா பின்பற்றி வரும் இந்த கலப்புப்
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கை உலகில் பல
நாடுகளை கவர்ந்துள்ளது. 1956ஆம் ஆண்டு
ஏப்ரல் மாதத்தில் த�ொழிற்கொள்கை தீர்மானம்
இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்கப்பட்டது.
நாட்டின்
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையின்
வழிக்காட்டுதலாக இது பின்பற்றப்படுகிறது.
இத்தீர்மானத்தின்
அடிப்படையிலேயே
ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் க�ொண்டு வரப்பட்டன.
சமதர்ம சமுதாயத்தை எட்டும் வகையில் அரசு
நிர்வாகத்திற்கு
அதிக
அதிகாரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
த�ொழிற்துறை
மூன்று
பிரிவுகளாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக, முழுவதும்
அரசுடைமை ஆக்கப்பட்ட த�ொழில்களாகும்.
இரண்டாவது
பிரிவு,
அரசுடைமை
ஆக்கப்பட்டப�ோதிலும்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களையும்
உள்ளடக்கும்
வாய்ப்புகளை க�ொண்ட த�ொழில்களாகும்.
மூன்றாவது
பிரிவு,
தனியார்
த�ொழில்
நிறுவனங்களாகும்.
அனைத்து
த�ொழில்
பிரிவுகளையும் அரசு கட்டுப்படுத்துகிறது.
மூன்றாவது பிரிவான தனியார் த�ொழில்கள்
இலாபம் அல்லது சுயநலனை மட்டுமே

ந�ோக்கமாக க�ொள்ளாமல் ஒட்டு ம�ொத்த
சமூகத்தின் நலனும் பாதுகாக்கும் வகையில்
ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. சமுதாய நலனே
உச்ச முன்னுரிமையாகும்.
ஒரு கலப்புப் ப�ொருளாதாரத்திற்கான
முன்
நிபந்தனையாக
திட்டமிடல்
கருதப்படுகிறது.
ப�ொதுத்துறை
மற்றும்
தனியார்துறைகளின்
பயன்கள்
சமுதாய
நலனுடன்
இணைக்கப்பட
வேண்டும்.
இதைய�ொட்டி
ஐந்தாண்டு
திட்டமிடல்
உருவாக்கப்பட்டு
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியையும் சமூக நீதியையும் எட்டும்
வகையில்
நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.
உரிய முறையில் வளர்ச்சியை க�ொண்டு
வருவதற்கான
உரிய
திட்டங்களை
உருவாக்குவது மற்றும் அதற்கான உரிய
செயல்திட்டங்களை தகவமைப்பது ஆகிய
ப�ொறுப்புகளும் அரசை சார்ந்ததாகும்.
P . V . ந ர சி ம்ம ர ா வ்
தலைமையிலான
காங்கிரசு
அரசு அமைந்ததை த�ொடர்ந்து
1991இல்
ஜுலையில்
ப�ொருளாதார
சீர்திருத்தம்
அ றி மு க ப ்ப டு த்த ப ்ப ட்ட து .
P.V. நரசிம்மராவ்
இந்திய ப�ொருளாதாரத்தின்
மீது
நிலவிய
அதிகாரவர்க்கத்தின்
கட்டுப்பாடுகளை
குறைத்து
இந்தியப்
ப�ொருளாதாரத்தை
உலகப்
ப�ொருளாதாரத்துடன் இணைக்கும் வகையில்
தாராளமயப்படுத்துவதை இது ந�ோக்கமாக
க�ொண்டிருந்தது. இதன்படி, உருவாக்கப்பட்ட
சீர்திருத்தங்கள்,
த�ொழிற்துறை
உரிமம்
வழங்குதல், அந்நிய முதலீடு அனுமதி, அந்நிய
த�ொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ப�ொதுத்துறை
க�ொள்கைகளில் செல்வாக்கு செலுத்தியது.
ஏழாவது
ஐந்தாண்டு
திட்டம்
1990இல்
நிறைவேறியது.
அன்றைய
நாட்டின்
ப�ொருளாதார நிலையை கருதி அடுத்த
எட்டாவது
ஐந்தாண்டுத்
திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தவில்லை. அடுத்து வந்த 1990–91,
1991–92 ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் ஆண்டுத்
திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. எட்டாவது
ஐந்தாண்டு திட்டம் 1992இல் க�ொண்டு
வரப்பட்டது.
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நிதி ஆநயோக்
ைோறும் இநதியோவிற்கோை நதசிய
நிறுவைம் (NITI Aayog)
திட்டமிடல் அணுகுமுளறயில் இந்திய
அரசு 2015ஆம் ஆண்டு க்பரும் மாற்றத்ளத
ககாண்டு வந்தது. திட்ட ஆளையத்திற்கு
்பதிலாக நிதிஆமயாக் (மாறும் இந்தியாவிற்கான
மதசிய
நிறுவனம்)
எனும்
புதிய
ஆளையத்திளன
அறிமுகப்படுத்தியது.
ஒட்டுகமாத்த
திட்டமிடல்
கெயல்முளறகளளயும்
மமலும்
அதிகார
்பரவலாக்கம் கெய்யும் மநாக்குடன் இந்த
ஆளையம் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம்
மமம்்பாட்டுத் திட்டஙகளள உருவாக்குதல்
மற்றும் நளடமுளறப்படுத்துவதில் மாநில
அரசுகள சிறப்பான முளறயில் ்பஙமகற்க
முடியும். மாநிலஙகள விரிவான அளவில்
்பஙகளிக்கும் வளகயில் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி
அளமபபு
உருவாக்குவளத
மநாக்கமாக

நிதி ஆநயோக் இைக்குகள்

ககாண்டுளளது.
அது,
மதளவ
அடிப்பளடயிலான திட்டஙகளுக்கு கவனம்
கெலுத்துவதுடன் ஒட்டுகமாத்த கெயல்களிலும்
மக்கள கதாளகயில் அளனத்து பிரிவினளரயும்
உளளடக்கி வளரச்சி கெயல்முளறயில் ஒரு
்பகுதியாக ்பஙமகற்க கெய்கிறது. ஆனால்
மாநிலஙகளுக்கு
உரிய
அதிகாரஙகள
வழஙகாமல்
ம்பாதிய
ஆதாரஙகளள
அளிக்காமல்
இந்த
மாநில
அரசுகள
திட்டமிடலில்
அரத்தமுளள
்பஙகளிபள்ப
வழஙகமுடியும் என்று கூறுவது ்பலனளிக்காது.
மமலும் திட்ட ஆளையத்ளத களலத்ததன்
மூலம் க்பாருளாதார வளரச்சியில் இதுவளர
அரசுக்கு இருந்து வந்த கட்டுப்பாடுகள
குளறக்கப்பட்டு தனியார நிறுவனஙகளின்
ளககளில்
விடப்பட்டது.
இருபபினும்,
தற்ம்பாளதய உலக நிலவரஙகள மற்றும்
க்பாருளாதார
அம்ெஙகளள
உற்று
மநாக்கும்ம்பாது ‘ெந்ளத அடிப்பளடயிலான
க்பாருளாதாரம்’ தவிரக்க முடியாத ஒன்றாகும்.

கூட்டு்றவு கூட்ைோட்சிமய முன்னிமைபபைடுத்துதல் அேசுகளின் தீவிே ஈடுபைோடு.
கிேோை அைவிைோை நைம்பைோட்டிற்கோை திட்ைஙகமை உயர
அைவில் ஒருஙகிமணத்தல்.
்பைோருைோதோே வைரசசியிலிருநது உரிய பையன்கமை ்பை்ற இயைோத
பிரிவிைருக்கு சி்றபபு கவைம்.
நதசிய பைோதுகோபபு �ைன்கமை ஒருஙகிமணக்கும் ்பைோருைோதோேக் ்கோள்மக.
்தோைரபைமைபபைோக்க நைம்பைோடுகளுக்கோை பின்னூட்ைம்.

பைஙகுதோேரகைோக நதசிய ைற்றும் சரவநதச சிநதமையோைரகள்.
அறிவு, பைமைபபைோக்கம் ைற்றும் ்தோழில் முமைநவோர ஆதேவு அமைபமபை
உருவோக்குதல்.
பிரிவுகள் ைற்றும் தும்றகளுக்குள் எழும் பிேசசமைகளுக்கு
தீரவு கோணும் நைமை.
�ல்ை ஆளுமக வழஙகுவதற்கோை ஆய்வுக்கோை மிகசசி்றநத வைமையம்.
்தோழில்நுட்பை நைம்பைோடு ைற்றும் தகுதிபபைடுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவைம்
்சலுத்துதல்.
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அரசின் சிந்தனை பிரிவாக மட்டுமே
நிதிஆய�ோக் செயல்படுகிறது. அது, அரசுக்
க�ொள்கை உருவாக்கத்தில் ப�ொருத்தமான
த�ொழில்நுட்ப
அறிவுரைகளை
மட்டுமே
மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு வழங்குகிறது.
தேசிய மற்றும் சர்வ தேசிய முக்கியத்துவம்
க�ொண்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அது
அறிவுரை வழங்கி தமது நாட்டுக்கும் உலகில்
பிற
நாடுகளுக்கும்
எவை
சிறந்த
நடைமுறைகளாக
இருக்க
முடியும்
என்பதையும் ஆராய்ந்து கூறுகிறது. 2015,
ஜனவரி 1 அன்று மத்திய அமைச்சரவை ஒரு
தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி மத்திய அரசு திட்ட
ஆணையம்
கலைக்கப்பட்டு
நிதிஆய�ோக்
உருவாக்கப்பட்டது.
அமைப்பு
நிதி ஆய�ோக் தலைவராக பிரதமர்
செயல்படுவார். அவர் ஒரு துறைத் தலைவரை
நியமனம் செய்வார். ஐந்து முழுநேர மற்றும்
இரண்டு பகுதி நேர உறுப்பினர்கள் இருப்பர்.

அனைத்து மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள்
மற்றும் ஒன்றிய பகுதிகளின் துணை நிலை
ஆளுநர்களைக் க�ொண்ட ஆளுநர் குழுவை
க�ொண்டிருக்கும்.
மாநிலங்கள்
அல்லது
மண்டலங்களின்
குறிப்பிட்ட
பிரச்சனை
த�ொடர்பாக விவாதிக்க மண்டலக் குழுக்கள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இது
குறிப்பிட்ட
கால
வரம்பிற்குள்
செயல்படும்.
குறிப்பிட்ட
துறைகளைச்
சேர்ந்த
நிபுணர்கள், வல்லுநர்கள், துறை வல்லுநர்கள்
ப�ோன்றோரை
சிறப்பு
அதிகாரிகளாக
அழைக்கும் உரிமை பிரதமருக்கு உண்டு. பகுதி
நேர
உறுப்பினர்களாக
முன்னணி
பல்கலைக்கழகங்கள்
மற்றும்
ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்களைச்
சேர்ந்தவர்கள்
பகுதி
நேர உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுவர்.
அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களாக மத்திய
அமைச்சரவையிலிருந்து
நான்கு
மத்திய
அமைச்சர்கள்
நியமிக்கப்படுவர்.
ஒரு
தலைமை செயல் அதிகாரியையும் நிதி
ஆய�ோக் க�ொண்டிருக்கும்.

திட்ட ஆணையத்திருக்கு பதிலாக நிதி ஆய�ோக் க�ொண்டு வரப்பட்டதன் காரணங்கள்:
1. ஐ
 ந்தாண்டுத் திட்டங்களை உருவாக்கி அதன் ப�ொருளாதார இலக்குகளை எட்டும் வகையில்
ஆதாரங்களை திட்ட ஒதுக்கீடு செய்ததற்கு மாறாக, மாறும் இந்தியாவுக்கான தேசிய நிறுவனம்
என்ற புதிய அமைப்பு ஒரு சிந்தனைக் குழுவாகச் செயல்படும்.
2. நி
 தி ஆய�ோக் அமைப்பு இந்தியாவில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 9 ஒன்றிய பகுதிகளில்
தலைவர்களை உள்ளடக்கியது. அதன் முழு நேர நிர்வாகிகளான துணைத் தலைவர், தலைமை
நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் நிபுணர்கள் நிதி ஆய�ோக் தலைவர் பிரதமருக்கு நேரடியாக பதில்
ச�ொல்வர். இது திட்ட ஆணைய நடைமுறைக்கு மாறுபாடானதாகும்.
3. தி
 ட்டமிடல் த�ொடர்பான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால் நிதி ஆய�ோக் திட்டமிடலில்
பெரும் ஆர்வம் காட்டுமாறு மாநில அரசுகளுக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கும். மாறாக, திட்ட
ஆணையத்தின் அணுகுமுறைய�ோ அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒரே அளவினைக்
க�ொண்டதாக இருக்கும்.
4. தி
 ட்ட ஆணைய பங்களிப்பு என்பது விரிந்த திட்டங்களை உருவாக்குவது என்றாலும் அதன் தகுதி
ஆல�ோசனை வழங்குதல் என்ற அளவிலேயே இருந்தது. நிதி ஆய�ோக் மாநிலங்களின்
தேவைக்கேற்ப ஆதாரங்களை ஒதுக்கீடு செய்யும் அதிகாரங்களைக் க�ொண்டு இருக்கிறது.
5. தி
 ட்டமிடல் க�ொள்கை வகிப்பதில் மாநில அரசுகளுக்கு அறிய வாய்ப்புகள் அளிப்பதில்லை.
இதுவே திட்ட ஆணையத்தின் அணுகுமுறையாக இருந்தது. மாநிலங்கள் நேரடியாக இல்லாமல்
தங்கள் தேசிய வளர்ச்சி குழுவின் மூலம் மட்டுமே தங்கள் கருத்துக்களை கூற முடியும்.
நிதி ஆய�ோக்கில் இது த�ொடராது.
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இந்தியா
்பன்ளமத்துவமும்
மாறு்பாடுகளும் ககாண்ட நாடு என்்பளத
இந்திய அரசு அஙகீகரித்துளளது. ஒவகவாரு
மாநிலஙகள அல்லது ஒன்றியப ்பகுதியின்
இயல்பு மவறு்பாடு ககாண்டளவ. மக்களின்
மதளவகளும்
மவறு்பாடு
ககாண்டளவ.
ஒவகவாரு
்பகுதியில்
புவியியல்
நிளலளமகளும்
க்பாருளாதார
நிளலளமகளும் மவறு்பாடு ககாண்டளவ. சில
மாநிலஙகள மற்ற மாநிலஙகளளவிட அதிக
வளரச்சி
அளடந்தளவ.
எனமவ,
ஒருஙகிளைந்த சீரான திட்டத்தின் மூலம்
நாட்டின் ஒட்டுகமாத்த வளரச்சிளய எட்ட

முடியாது என்்பளதயும் நல்ல ்பயன்களளக்
ககாடுக்காது என்்பளதயும் இந்திய அரசு
உைரந்துளளது.
இதன்
அடிப்பளடயில்
ஒவகவாரு மாநிலம் அல்லது மண்டலத்தின்
மதளவகளள
எதிரககாளளும்
வளகயில்
நிதிஆமயாக் அளமக்கப்பட்டது. ஒரு வளரும்
நாடு என்ற நிளலயிலிருந்து எழுச்சிக்பற்ற
உலக நாடு என்ற நிளலக்கு இந்தியா
மாறியுளளது என்று அளமச்ெரளவ தீரமானம்
கதரிவிக்கிறது. ஆனாலும் வறுளம ஒழிபபு
என்்பது இன்னமும் மிகப க்பரிய ெவாலாக
நீடிக்கிறது.

நிதிஆநயோக் அமைபபு

தமைவர
(பிரதமர)
தும்றத் தமைவர
(பிரதமரால் நியமிக்கப்படுகிறார்)
தமைமை நிரவோக அதிகோரி
(பிரதமரால் நியமிக்கப்படுகிறார்)

முழு ந�ே
உறுபபிைரகள்

பைகுதி ந�ே உறுபபிைரகள்
(அதிகபட்சம் 2)

ஆளு�ர குழு

உரிய நிறுவனங்்ளிலிருந்து
ர்தர்வு மசய்யப்்டுகிறகார்்ள்.

அலுவல்சோேோ உறுபபிைரகள்
(அதிகபட்சம் 4)
�ததிய அை�ச்சரைவயிலிருந்து
பிர்த�ரகால் நியமிக்ப்்டுகிறகார்.

முதலைமச்சர்கள் மற்றும் ஒன்றிய துைண ஆளுநர்கள்.
ைண்ைைக் குழு
அம்மண்டல முதலைமச்சர்கள் மற்றும் துைண நிைல ஆளுநர்கள்.
குறிபபிட்ை தும்றகளின்
நிபுணர்கள், வல்லுநர்கள், துைற வல்லுநர்கள்
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நிதி ஆநயோக்கின் ந�ோக்கஙகள்
முன்னுரிளம திட்டஙகளள அளடயாளம்
காண்்பதில் மாநில அரசுகளளயும் மத்திய
அரசு இளைத்துக் ககாளவதன் மூலம்
திட்டமிடல் கெயல்முளறயின் மாநிலஙகளின்
இளைக்கப்படுகின்றன. திட்டமிடல் கெயல்
முளறயில்
மாநிலஙகளின்
்பஙகளிக்க
உளளதால்
இது
கூட்டுறவு
கூட்டாட்சி
அளமப்பாக
கெயல்்படும்.
கிராமஙகள
அளவிலான
நம்்பகமானத்
திட்டஙகளள
உருவாக்கி
அளவ
வளரச்சிமயாடு
ஒருஙகிளைக்கப்படும்.
க்பாருளாதார
கெயல்திட்டத்துடன்
மதெப்பாதுகாபபு
இளைக்கப்படுவது
உறுதி
கெய்யப்படும்.
சுற்றுச்சூழலுக்கு
்பாதிபபு
ஏற்்படுத்தும்
முளறமகடுகளள தடுப்பதற்கு மதளவயான
நளடமுளறகள
மமற்ககாளளப்படும்.
க்பாருளாதார வளரச்சியின் அளனத்து பிரிவு
மக்களும்
்பயனளடகிறாரகளா
என்்பது
கண்காணிக்கப்படும்.

கதாளலமநாக்கு
ககாளளககளும்
திட்டஙகளும் உருவாக்கப்பட்டு அவற்றின்
வளரச்சிளய நிதி ஆமயாக் கண்காணிக்கும்.
்பளடப்பாற்றல்
ககாண்ட
வளரச்சிகள
உருவாக்கப்படும்.
்பயனாளரகள,
சிந்தளனயாளரகள,
கல்வி
மற்றும்
ககாளளகயாட்சி
நிறுவனஙகள
ம்பான்ற
்பஙகாளரகளின்
்பஙமகற்பு
ஊக்கப்படுத்தப்படும்.
மதசிய,
ெரவமதெ
வல்லுநரகளளக் ககாண்ட ெமுதாயத்தின்
மூலமாக அறிவும் ஊக்கமும், கதாழில்
முளனபபும் ககாண்ட ஆதரவு அளமபபு
உருவாக்கப்படும்.

்சயல்பைோடு
திட்ட ஆளையம் மற்றும் நிதி ஆமயாக்
ஆகியவற்றின் கெயல்்பாடுகளள ஒபபீடு
கெய்து அட்டவளைத் தயாரிக்கவும்.

நிறுவை அமைபபின் நவறுபைோடுகள்
நிதி ஆநயோக்

திட்ை ஆமணயம்

தமைவர

பிரதமர

பிரதமர

துமணத்
தமைவர

பிரதமரால் நியமிக்கப்படுகிறார

துளைத் தளலவர, மகபினட் அளமச்ெர
தகுதி ககாண்ட ஒருவர நியமிக்கப்படுவார.

ஆளு�ர குழு

முதலளமச்ெரகளும் மற்றும்
துளை நிளல ஆளுநரகள

மதசிய வளரச்சிக் குழு

உறுபபிைர
்சயைர

பிரதமரால் நியமிக்கப்படும்
இவரதளலளம நிரவாக அதிகாரி
என்று அளழக்கப்படுகிறார.

கெயலரகள அல்லது உறுபபினர
கெயலரகள வழக்கமான கெயல்
முளறகளின் கீழ நியமிக்கப்படுகிறாரகள.

பைகுதிந�ே
உறுபபிைரகள்

மதளவளயப க்பாறுத்து
அவவபம்பாது ்பகுதி மநர
உறுபபினரகள நியமிக்கப்படுவர

திட்ட ஆளையத்தில் ்பகுதிமநர
உறுபபினரகளள நியமனம் கெய்வதற்கான
்பகுதி வழஙகப்படவில்ளல.

முழு ந�ே
உறுபபிைரகள்

திட்ட ஆளையத்ளத விட
குளறவான எண்ணிக்ளகயில்
முழுமநர உறுபபினரகள
எண்ணிக்ளகயில் இருக்கும்.

களடசி திட்ட ஆளையத்தில் எட்டு முழு
மநர உறுபபினரகள இருந்தனர.
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வளர்ச்சித் திட்டங்களைத் துரிதப்படுத்தும்
வண்ணம்
பிரிவுகள்
மற்றும்
துறைகள்
இடையிலான
பிரச்சனைகளுக்கு
தீர்வு
காண்பதற்கான தளத்தினையும் வழங்குகிறது.
நீடித்த மற்றும் சமத்துவமான வளர்ச்சியை
அடைவதற்கான
சிறந்த
நடைமுறைகளை
உருவாக்குவதிலும் நல்ல ஆட்சி நிர்வாகத்தை
உருவாக்குவதிலும்
ஆராய்ச்சி
சிறப்பாக
மேற்கொள்வதற்கான திறன் மிக்க வளமையம்
ஒன்றையும் அது பராமரிக்கிறது. தேவையான
மூலவளங்களை அடையாளம் காண உதவும்
வகையில்
திட்ட
அமலாக்கம்
வடிவமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும்.
புதிய
திட்டங்களை
முன்னெடுப்பது
மற்றும்
திட்டங்களை
நடைமுறைப்
படுத்துவதற்கான
த�ொழில்நுட்பங்களை
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளுதல்
மற்றும்
தகுதிபடுத்தலுக்கு நிதி ஆய�ோக் அதிக அழுத்தம்
தருகிறது. தேசிய வளர்ச்சி செயல்திட்டத்தை
விரிவுபடுத்துவதற்கு
தேவையான
இதர
நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளும்.
நிதி ஆய�ோக் த�ொடங்கப்பட்ட பின்னர்
முன் முயற்சி மேற்கொண்ட சில திட்டங்கள்
வருமாறு: பதினைந்தாண்டு செயல்திட்டம்,
ஏழு ஆண்டு கண்ணோட்டம், நகர்புற மாற்றம்
மற்றும் மறு உருவாக்கத்திற்கான அடல்
திட்டம், டிஜிட்டல் இந்தியா, அடல் புத்தாக்க
திட்டம்
ப�ோன்றவை.
2018-2022
காலக்கட்டத்திற்கான வளம் குன்றா வளர்ச்சி
வடிவமைப்பு
ஒன்றில்
நிதி
ஆய�ோக்
கைய�ொப்பமிட்டுள்ளது.
வளம்
குன்றா
வளர்ச்சி இலக்குகளை எட்டுவதில் அரசின்
உறுதிபாடு இதில் பிரதிபலிக்கிறது. வறுமை
ஒழிப்பு மற்றும் நகர்மயமாக்கம், உடல்நலம்,
குடிநீர் மற்றும் ப�ொது சுகாதாரம், கல்வி,
வேலை உருவாக்கம், பாலினச் சமத்துவம்,
இளைஞர் மேம்பாடு ப�ோன்ற பகுதிகள்
கவனத்தில் எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன.
பல்வேறு
நிலைகளில்
நிலவும்
ஏற்றத்
தாழ்வுகளைக்
குறைப்பது
மற்றும்
ஒரு
சிலர்
கைகளில்
செல்வம்
குவிவதை
தடுப்பது ஆகியவற்றை செயல்படுத்தக்கூடிய

அம்சங்கள்
தற்போதைய
ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகளிலும்
மற்றும்
செயல்அமைப்புகளிலும் காணப்படுவதில்லை.
மேலும், திட்டக்குழு கலைக்கப்பட்டதால் தமது
வருவாய் ஆதாரங்கள் பறிக்கப்பட்டுள்ளதாக
பல மாநில அரசுகள் தங்கள் கவலையை
வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்த
நடவடிக்கையின் காரணமாக தமது மக்களுக்கு
தேவையான ச�ொந்த திட்டங்களை உருவாக்கும்
ஆற்றலும்
செயல்படுத்தும்
திறனும்
கடுமையாக
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக
அம்மாநில அரசுகள் தெரிவித்துள்ளன.

8.3 இந்தியாவில் நிலச் சீர்திருத்தங்கள்
அறிமுகம்
நிலம்
ஒரு
முக்கிய
செல்வமாக
எப்போதும்
கருதப்படுகிறது.
அரிசி,
க�ோதுமை
ப�ோன்ற
வேளாண் ப�ொருள்களை
உற்பத்தி செய்வதன் மூலம்
வின�ோபா பாவே
செல்வம்
ஈட்டித்
தருவத�ோடு
த�ொழிலாளர்கள்
மற்றும்
குத்தகை விவசாயிகள் ஆகிய�ோரை அதிகாரம்
செய்வதற்கான
கருவியாகவும்
நிலம்
பயன்படுத்தப்பட்டு
வந்தது.
இதனை
கட்டுப்படுத்தும்
விதமாக
காலனிய
ஆட்சியின்போதே நிரந்தர குடியிருப்புச் சட்டம்,
நில ஒழுங்குமுறை சட்டம் ப�ோன்றவைகள்
அன்றைய
பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளரால்
க�ொண்டுவரப்பட்ட
ப�ோதிலும்
நில
உடமையாளர்க்கும்,
குத்தகை
விவசாயிகளுக்கும்
இடையேயான
ம�ோதல்கள்
த�ொடர்ந்தவாரே
இருந்தன.
விடுதலைக்குப்
பின்னரும்
கூட
இந்த
ம�ோதல்கள்
த�ொடர்ந்தன.
விடுதலை
இந்தியாவில்
இது
ஒரு
சிக்கலான
பிரச்சனையாக எழுந்ததை த�ொடர்ந்து நில
உடமையாளர்கள், குத்தகை விவசாயிகள்,
விவசாயத் த�ொழிலாளர்கள், உழவர்கள்
ஆகிய�ோர்களுக்கான
ம�ோதல்களைத்
தவிர்த்து
ஒரு
உடன்பாடு
க�ொண்டு
வருவதற்கான
தீவிரமான
முயற்சிகள்
விடுதலை இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
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ஜெகன்நாதன் மற்றும் கிருஷ்ணம்மாள்

நாடு விடுதலை அடைந்த ப�ோது, நிலம்
ஒரு சில கைகளில் மட்டும் குவிந்து இருந்தது.
இதுவே, நிலமற்ற விவசாயிகள் மற்றும்
த�ொழிலாளர்கள் சுரண்டப்படுவதற்கு விட்டுச்
சென்றது. இதனால் கிராமப்புற வாழ்க்கையில்
சமூக-ப�ொருளாதார
சமத்துவமின்மை
அதிகரித்தது. இந்தியா விடுதலை அடைந்த
தருணத்தில்
நாட்டில்
பல
இடங்களில்
(தெலங்கானா, திருவிதாங்கூர், ஒருங்கிணைந்த
தஞ்சை
மாவட்டங்கள்)
விவசாயப்
ப�ோரட்டங்கள் வெடித்தன. இத்தருணத்தில்
நில உடமையாளர்கள் தங்களிடம் அதிகமாக
உள்ள உபரி நிலங்களை தானமாக வழங்கும்
பூமிதான இயக்கத்தினை வின�ோபா பாவே
த�ொடங்கினார்.
அரசும்
தேவையான
சட்டங்களை இயற்றியது.
இவ்வாறு பெறப்பட்ட உபரி நிலங்கள்
நிலமற்ற ஏழைக்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
ஏழை விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில்
சர்வோதயா இயக்கம் கூட்டுறவு சங்கங்களை
அமைத்து
வலுப்படுத்தின.
தமிழ்நாட்டில்
கிராமப்புற
மக்கள்
மத்தியில்
பூமிதான
இயக்கமும்
சர்வோதயா
இயக்கமும்
வலுப்பெற ஜெகன்நாதன், கிருஷ்ணம்மாள்
தம்பதியர் அரும்பாடுப்பட்டனர். நிலம் சமமாக
பிரித்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான்
சுதந்திர இந்தியாவில் கவனம் பெற்ற முதல்
பிரச்சனையாக அமைந்தது. 1950-60-களில்
நில உச்சவரம்பிற்கான சட்டங்கள் பல்வேறு
மாநிலங்களில்
இயற்றப்பட்டன.
மத்திய
அரசும் தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டது.
நிலச்சீர்திருத்தங்கள்
ப�ொருத்தவரை
நான்கு
பிரிவுகளாக
வகைப்படுத்தப்பட
முடியும்.

முதல் பிரிவு குத்தகை விவசாய முறை
த�ொடர்பான சட்டங்களை இயற்றுவதாகும்.
இச்சட்டங்கள் மூலமாக குத்தகை விவசாய
ஒப்பந்தங்கள் முறைப்படுத்தப்பட்டன. ஒப்பந்த
விதிமுறைகளை
வரையறைபடுத்துவது
விளைச்சலில்
உரிய
பங்கினை
உறுதிப்படுத்தலின் குத்தகை ரத்து மற்றும்
மாற்றம்
ப�ோன்ற
நடவடிக்கைகளை
தடைவிதிப்பது
ப�ோன்ற
குத்தகை
சட்ட
சீர்திருத்தங்கள் க�ொண்டுவரப்பட்டன.
இரண்டாவது,
இடைத்தரகர்களை
தடைசெய்யும்
நிலச்சீர்திருத்த சட்டங்கள்
ஆகும். காலனி ஆட்சியில் ஜமீன்தார்களின் கீழ்
பணியாற்றிய இந்த இடைத்தரகர்கள் குத்தகை
வாரம் வசூலிக்கும்போது அரசுக்கு அளிக்க
வேண்டியதைவிட மிக அதிகமான பங்கினை
எடுத்துக் க�ொண்டு உபரியை தமக்காக வைத்து
க�ொண்டனர்.
இந்த
இடைத்தரகர்முறை
பெரும்பாலும் அனைத்து மாநிலங்களிலும்
1958-க்கு
முன்னதாகவே
தடை
செய்யப்பட்டுவிட்டது.
மூன்றாவது, நிலச்சீர்திருத்த சட்டங்கள்
ஒருவர் எவ்வளவு நிலத்தை உரிமையாக
வைத்துக் க�ொள்ளலாம் என்பதை வரையறை
செய்வதாகும். இதன்மூலம் உபரி நிலங்கள்
எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பட்டு
நிலமற்ற
ஏழைகளுக்கு மறுபங்கீடு செய்யப்பட்டது.
நான்காவது, பிரிவு நிலச்சீர்திருத்தச்
சட்டங்கள் நாம் மாறுபட்ட நிலங்களை
வைத்திருப்பது
த�ொடர்பானதாகும்.
இவ்வாறான நிலச்சீர்திருத்தச் சட்டங்கள்
வேளாண்மையில்
அதிக
விளைச்சல்
பெறுவதையும்
வறுமை
குறைப்பையும்
ந�ோக்கமாக க�ொண்டவையாகும்.
விடுதலைக்கு பிறகான நிலச் சீர்திருத்தங்கள்
இந்திய
வேளாண்மைத்
துறையில்
காணப்பட்ட
தனிப்பட்ட
அம்சங்கள்
என்னவெனில் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை
க�ொண்டுவருவதுடன்
சமூக
நீதியை
வழங்கப்பட
வேண்டும்
என்பதாகும்.
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இதைய�ொட்டியே
விடுதலைக்கு
பிறகு
ஒருங்கிணைந்த
நிலச்சீர்திருத்தங்கள்
க�ொண்டு வரப்பட்டன. இதற்கு முன்னர்
நிலவிய
நிலத்தகராறுகள்
ம�ோதல்கள்
ஆகியவற்றை கணக்கில் க�ொண்டு இந்த
சீர்திருத்தங்கள் க�ொண்டுவரப்பட்டன.
நிலச் சீர்திருத்தங்களின் ந�ோக்கங்களை
சுருக்கமாக கீழ்க்கண்டவாறு கூறலாம்.

 
ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு, இடைத்தரகர்
முறை ஒழிப்பு

 
நில உச்ச வரம்பு க�ொண்டுவருதல்
 
குத்தகை

விவசாயிகள்,
உழவர்கள்,
விவசாய த�ொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு

 
விவசாய

சமுதாயங்கள்

இடையே

கூட்டுறவு
அ) இடைத்தரகர் முறை ஒழிப்பு
நிலச்சீர்திருத்தச்
சட்டங்களின்
முதன்மை ந�ோக்கங்களில் ஒன்று வேளாண்
விளைச்சலைப்
பகிர்வதில்
காணப்பட்ட
முரண்பாடுகளுக்கு
காரணமான
இடைத்தரகர்கள் எனப்படும் ஜமீன்தாரர்கள்,
ஜாகிர்தார்கள் ப�ோன்றோரை அகற்றுவதாகும்.
இதன் மூலம் உழுபவனக்கே நிலம் ச�ொந்தம்
என்னும்
முறை
க�ொண்டுவரப்பட்டது.

ஜமீன்தாரர்முறை
ஒழிப்பு
மற்ற
மாநிலங்களைவிட
உத்திரப்பிரதேசம்,
மத்தியப்பிரதேசம் ப�ோன்ற மாநிலங்களில்
தற்காலிகமாகவாவது
அமல்படுத்துவது
எளிதாக
அமைந்தது.
அங்கு
பத்திரப்பதிவுகள்முறை
மற்றும்
நிர்வாக
இயந்திரம் ஏற்கனவே இருந்தது காரணமாகும்.
ஆ) நில உச்ச வரம்பு
நில உடமை மற்றும் பயன்பாட்டில்
சமத்துவத்தை
எட்டும்
வகையில்
நில
உடமைக்கு உச்சவரம்பு விதிக்கும் உச்சவரம்பு
சட்டங்கள்
அனைத்து
மாநிலங்களிலும்
க�ொண்டு
வரப்பட்டன.
இதன்மூலம்
எதிர்காலத்தில்
நிலம்
பிரிக்கப்படுவதும்
தவிர்க்கப்பட்டது. இருந்தப�ோதும், அளவுகள்
நிர்ணயிப்பது,
உடமை
மாற்றங்கள்,
விதிவிலக்குகள் ஆகியன குறித்த சட்டங்கள்
மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபட்டன. அசாம்,
ஜம்மு காஷ்மீர், மேற்கு வங்காளம் ஆகிய
மாநிலங்களில் நிலஉச்சவரம்பு முறையே
50ஏக்கர், 22.75 ஏக்கர், 25ஏக்கர் என ஒரே சீராக
அமைந்தது. ஆனாலும் மாநிலங்களுக்குள்
நிலவிய இந்த வேறுபாடுகள் காரணமாக இது
ஒரு அரசியல் பிரச்சனையாக மாறியது.
இதனால் இந்த நிலஉச்சவரம்பு சட்டங்கள்
முறையாக அமல்படுத்த இயலவில்லை.

தஞ்சை பண்ணையாள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1952
நாடு விடுதலையடைந்தப�ோது அன்றைய ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை பகுதியில் நில
உடமைத்துவ பண்ணையடிமை நிலவியதால் பாதிக்கப்பட்ட சிறு குத்தகை விவசாயிகள் விவசாயத்
த�ொழிலாளர்களைப் பாதுகாக்க பண்ணையாள் பாதுகாப்பு சட்டம், 1952 நிறைவேற்றப்பட்டு
பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. இச்சட்டம் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப தமிழகம் முழுவதும்
விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் சிறு குத்தகை விவசாயிகள் தங்கள் விளைச்சலில் நியாயமான
பங்கினைப் பெறுகிறார். இதேப�ோல நில உச்சவரம்புச் சட்டம், 1961 நிறைவேற்றப்பட்டு
அவ்வப்போது
காலத்தின்
தேவைக்கேற்ப
விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்
மூலம்
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு அதிகமாக நிலம் வைத்திருப்பவர்களிடம் இருந்து நிலம் பெறப்பட்டு
நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இ) குத்தகை வாரம் ஒழுங்குபடுத்துதல்
விவசாய குத்தகை மற்றும் த�ொழிலாளர்
த�ொடர்பான
அம்சங்களை
சீர்படுத்தவும்,
நெறிமுறைப்படுத்தவும் மூன்றாவது முயற்சி

மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடுமையான குத்தகை
நிபந்தனைகள் காரணமாகவும் குறைவான
கூலி காரணமாகவும் வேளாண்மை த�ொழிலில்
காணப்பட்ட
ஏற்றத்
தாழ்வுகள்
குறித்து
வேளாண்மை த�ொழிலில் நிலவிய சுரண்டலை
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தடுக்கும் ந�ோக்கத்துடன் காங்கிரசு அரசு
மத்திய-மாநில
அரசுகளில்
விவசாயக்
க�ொள்கை
க�ொண்டுவந்தது.
விவசாய
பிரிவினர்
அனைவருக்கும்
வாய்ப்புகள்
வழங்கும்
ந�ோக்கில்
க�ொண்டுவரப்பட்ட
இச்சட்டங்களுக்கான
வழிகாட்டு
நெறிமுறைகள்
திட்ட
ஆணையத்தால்
பரிந்துரைக்கப்பட்டு
அமல்படுத்தப்பட்டன.
அவற்றுள் குத்தகை வார விதிமுறைகள்,
குத்தகை வார பாதுகாப்பு, குத்தகைத்தாரர்களின்
நில உரிமை பாதுகாப்பு ஆகியன முக்கிய
அம்சங்களாகும்.
ஈ) கூட்டுறவு விவசாயம்
நான்காவது
முயற்சியாக,
விவசாய
நிலங்களை குத்தகைக்கு எடுத்து அனைவரும்
இணைந்து பயிரிட்டு குத்தகை வாரம் மற்றும்

செலவீனங்கள்
ப�ோக
விளைச்சலில்
கிடைப்பதை சமமாகப் பகிர்ந்து க�ொள்ளும்
கூட்டுறவு
விவசாயமுறை
க�ொண்டு
வரப்பட்டது. 1960-களின் இறுதிவரை 1.88
இலட்சம் உறுப்பினர்களுடன் 7,294 கூட்டுறவு
விவசாய சங்கங்கள் இயங்கின. இவற்றின் கீழ்
3.93 இலட்சம் ஹெக்டர் பயிரிடப்பட்டது.
இருந்தப�ோதும், இவற்றின் பெரும்பாலான
கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயலிழந்துவிட்டன.
சில சங்கங்கள் மட்டும் அரசு மானியத்தை
பெறுவதற்காக பெயரளவில் இயங்குகின்றன.
அதுவும் பழைய முறையில் விவசாயம்
செய்கின்றனர். இதில் நிலங்களில் கூட்டு
நடவடிக்கைய�ோ
வளங்கள்
திரட்சிய�ோ
இருப்பதில்லை.
பல
மாநிலங்களில்
நிலச்சீர்திருத்தங்கள்
நீர்த்துப்போவதற்கு
இவை வழிவகுத்தன.

இந்திய கூட்டுறவுச் சட்டம் 1904
இந்திய கூட்டுறவுச் சட்டம் 1904 இல் இயற்றப்பட்டதன் அடிப்படையில் அன்றைய சென்னை
மாகாண கூட்டுறவுச் சட்டம் 1932ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. விடுதலை பெற்றபின் இச்சட்டம்
காலப்போக்கில் மேலும் பலப்படுத்தப்பட்டது. கூட்டுறவு வங்கிகள், நிலவள வங்கிகள், கூட்டுறவு
சங்கங்கள் என மூன்று வழிகளில் கூட்டுறவு அமைப்புகள் இயங்குகின்றன. வேளாண் த�ொழில்கள்
மட்டுமல்லாமல் கைத்தறி நெசவு, பட்டு நெசவு, மண்பாண்டம் செய்தல் ப�ோன்ற பல கைவினைத்
த�ொழில்களுக்கும் கூட்டுறவு அமைப்புகள் இயங்குகின்றன. இவ்வாறு தமிழ்நாட்டில்
10,000 -க்கும் அதிகமான கூட்டுறவு அமைப்புகள் இயங்குகின்றன.
தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அனுபவம்
“வருவாயில் த�ொடர்ந்து உயர் வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்டியதன்மூலம் அண்மை காலமாக
இந்தியாவின் தனிநபர் வருமானம் அதிகரித்து வந்தப�ோதும் இந்தியாவை ப�ோன்ற வருவாயுடைய
பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அதன் மனித மேம்பாட்டு தர நிர்ணயங்களில் இன்னமும்
பின்தங்கியே உள்ளது. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் அண்டை நாடான வங்கதேசமாகும். அந்நாட்டில்
தனிநபர் வருமானம் இந்தியாவைவிட குறைவாக உள்ளப�ோதும் மனித மேம்பாட்டு தரங்களில்
பல துறைகளில் வங்கதேசத்தில் சிறப்பாக காணப்படுகிறது. இந்த வகையில் இந்தியாவிற்குள்
தமிழ்நாடு மாநிலம் ஒப்பீட்டு அளவில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது.
“வருவாயில் த�ொடர்ந்து உயர் வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்டியதன்மூலம் அண்மை காலமாக
இந்தியாவின் தனிநபர் வருமானம் அதிகரித்து வந்தப�ோதும் இந்தியாவை ப�ோன்ற வருவாயுடைய
பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அதன் மனித மேம்பாட்டு தர நிர்ணயங்களில் இன்னமும்
பின்தங்கியே உள்ளது. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் அண்டை நாடான வங்கதேசமாகும். அந்நாட்டில்
தனிநபர் வருமானம் இந்தியாவைவிட குறைவாக உள்ளப�ோதும் மனித மேம்பாட்டு தரங்களில்
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்பல துளறகளில் வஙகமதெத்தில் சிறப்பாக காைப்படுகிறது. இந்த வளகயில் இந்தியாவிற்குள
தமிழநாடு மாநிலம் ஒபபீட்டு அளவில் மிக சிறப்பாக கெயல்்பட்டுளளது.
மற்ற மாநிலஙகளளவிட வளரச்சி விகிதத்தில் உயரந்து காைப்படுவதும்பால மனித
வளரச்சியிலும் உயர எல்ளலகளளத் கதாட்டுளளது. உண்ளமயில் கதற்கு ஆசியா நாடுகளிமலமய
சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி வழஙகுவதில் தமிழநாடு மாநிலமும் மகரளா மாநிலமும் மிக உயரந்த
நிளலயில் காைப்படுகின்றன.
1980 வளர நாட்டின் பிற ்பகுதிகளளக் காட்டிலும் தமிழநாட்டில்தான் வறுளமயில் வாடுமவார
விகிதம்
கதாடரந்து
அதிகமாகமவ
காைப்பட்டு
வருகின்றது.
1990-களுக்கு பின்னமர, வறுளம கதாடரந்து குளறந்து வந்தளதயும் தனிந்பர வருமானம்
உயரந்ளதயும் நாம் கண்மடாம். கென் மற்றும் டிகரஸ (2013) சுட்டிக் காட்டுவளதபம்பால ெமூக
முரண்களுக்கான மூலமவரகளள மதடிய க்பாதுமக்கள எழுச்சி, க்பாதுகவளிகளில் ொதிய
்படிநிளலகளில் மமலாதிக்கம் நிலவுவளத எதிரந்து மகளவிகள எழுபபி க்பாதுகவளிளய
மக்களாட்சிப்படுத்தியது ஆகியவற்றின் காரைமாகமவ ்பளளிக் குழந்ளதகளுக்கான மதிய உைவு
திட்டம் ம்பான்ற ெமூக உளகட்டளமபபுகளில் அரசு முதலீடுகள கெய்தது; இந்த முன்மனற்றத்திற்கு
இதுமவ முக்கிய காரைமாகும்.
மமலும், ெமூக நலத்திட்டஙகளில் அரசு முதலீடுகள
கெய்வதால் உற்்பத்திளய அதிகரிப்பதற்கான முதலீடுகள
மளடமாற்றம் கெய்யப்பட்டு வளரச்சி தடுக்கப்படுகிறது
என்று க்பாதுவாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், ெமூக
நலத்திட்டஙகளில்
முதலீடு
கெய்வதால்
வளரச்சி
தடுக்கப்படாது; மாறாக, வளரச்சி வீதம் அதிகரிக்கும்
என்்பதற்கான
உதாரைமாக
தமிழநாடு
அனு்பவம்
விளஙகுகிறது. உண்ளமயில் கூட்டுச் கெயல்்பாடுகள
மக்களாட்சிப்படுத்தக்கூடிய
இத்தளகய
ெமூக
நலத்திட்டஙகள வளரச்சி விகிதம் அதிகரிப்பதற்கான
தூண்டுதலாக
அளமகிறது.
முக்கியமாக
வளரச்சி
மமம்்பாட்டின் காரைமாக அரொல் எதிரகாலத்திற்கு
மதளவயான மூலவளஙகளள திரட்டிக் ககாளவதும்
அனுமதிக்கப்படுகிறது.”
ஆதோேம்: தமிழநாடு மனித வளரச்சி அறிக்ளக, மாநிலத்
திட்ட ஆளையம் 2017.

்சயல்பைோடு
தமிழநாட்டில்
1960
முதல்
ககாண்டுவரப்பட்ட
நில
உச்ெவரம்பு
ெட்டஙகள
குறித்து
ஆசிரியரகள
வழிகாட்டுதலின் கீழ விவாதிக்கவும்.
கூட்டு்றவு விவசோயம்
நான்காவது
முயற்சியாக,
விவொய
நிலஙகளள குத்தளகக்கு எடுத்து அளனவரும்

இளைந்து ்பயிரிட்டு குத்தளக வாரம் மற்றும்
கெலவீனஙகள
ம்பாக
விளளச்ெலில்
கிளடப்பளத ெமமாகப ்பகிரந்து ககாளளும்
கூட்டுறவு
விவொயமுளற
ககாண்டு
வரப்பட்டது. 1960-களின் இறுதிவளர 1.88
இலட்ெம் உறுபபினரகளுடன் 7,294 கூட்டுறவு
விவொய ெஙகஙகள இயஙகின. இவற்றின் கீழ
3.93
இலட்ெம்
கஹக்டர
நிலஙகளில்
்பயிரிடப்பட்டன. இருந்தம்பாதும், இவற்றின்
க்பரும்்பாலான
கூட்டுறவு
ெஙகஙகள

( 185 (

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd 185

29-01-2020 10:15:47

www.tntextbooks.in

கெயலிழந்துவிட்டன. சில ெஙகஙகள மட்டும்
அரசு மானியத்ளத க்பறுவதற்காக க்பயரளவில்
இயஙகுகின்றன. அதுவும் ்பளழய முளறயில்
விவொயம் கெய்கின்றனர. இதில் நிலஙகளில்
கூட்டு நடவடிக்ளகமயா வளஙகள திரட்சிமயா
இருப்பதில்ளல.
்பல
மாநிலஙகளில்
நிலச்சீரதிருத்தஙகள
நீரத்துபம்பாவதற்கு
இளவ வழிவகுத்தன.
நிைசசட்ைம்: நீஙகள் அறிநது ்கோள்ை
நவண்டிய ஆறு அம்சஙகள் (2013)
உளகட்டளமபபு உளளிட்ட அரசு மற்றும்
தனியார
திட்டஙகளுக்கு
நிலம்
மதளவப்படும்ம்பாது
அந்நிலஙகளள
ளவத்திருபம்பாரிடமிருந்து
ளகயகப
்படுத்துவதற்குகாக மத்திய அரசு ெட்டஙகளில்
திருத்தம் (2013) ககாண்டு வந்தது. இது
நிலச்ெட்டம் என அளழக்கப்படுகிறது.
1. நிலம்
ளகயகப்படுத்தும்ம்பாது
கவளிப்பளடதன்ளம, நியாயமான இழபபீடு
க்பறும் உரிளம மற்றும் மறுக்குடியிருபபு
(திருத்தம்) ெட்டம் 2015. இது 2013 ெட்டத்தில்
மமற்ககாளளப்பட்ட திருத்தமாகும் (LARR
Act, 2013).
2. இச்ெட்டம்
நிலப்பயன்்பாட்டில்
ஐந்து
வளகளமகளள உருவாக்கியது. 1. ்பாதுகாபபு,
2. ஊரக உளகட்டளமபபு, 3. எளிய மக்கள
வீட்டு வெதித் திட்டஙகள (affordable housing),
4. கதாழிற்ொளலத் கதாகுபபு, 5. அரசு,
தனியார ்பஙமகற்புடனான உளகட்டளமபபுத்
திட்டஙகள (Public Private Partnership) மத்திய
அரசு நிலஙகளில்.
3. இந்த ஐந்து வளகளம பிரிவுகளும் 2013
ெட்டத்திலிருந்து விலக்கு (LARR Act, 2013)
அளிக்கப்பட்டன.
அதாவது,
2013
ெட்டத்தின்்படி தனியார நிலஙகளுக்கு நிலம்
ளகயகப்படுத்த
அந்நிலத்தின்
உரிளமயாளரகளில்
80
விழுக்காடு
உரிளமயாளரகளின் ஒபபுதல் க்பறுவது,
அரசு தனியார ்பஙகளிபபுத் திட்டஙகளில் 70
விழுக்காடு நில உரிளமயாரகளின் ஒபபுதல்
(Public
Private
Partnership)
க்பறுவது

கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது.
முன்கூறிய
ஐந்து பிரிவுகளுக்கும் இந்த நி்பந்தளன
விலக்கப்படுகிறது.
4. ்பல்ம்பாக நிலஙகளள ளகயகப்படுத்துவதற்கு
நிலச்ெட்டம்
2013
விதித்திருந்த
நி்பந்தளனகளிலிருந்து முன்கூறிய ஐந்து
பிரிவுகளுக்கு
இச்ெட்டம்
விலக்கு
அளிப்பதுடன் இத்திட்டஙகளால் ஏற்்படும்
ெமூகப ்பாதிபபுகளள மதிபபிடுவதற்கான
ெமூக ்பாதுகாபபு மதிபபீட்டாய்வு கெய்யப்பட
மவண்டும் என்ற நி்பந்தளனகளிலிருந்தும்
விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது (LARR Act, 2013).
5. மதசிய கநடுஞொளலகள ெட்டம், இரயில்மவ
ெட்டம் ம்பான்ற இதர ெட்டஙகளின் கீழ
இழபபீடு, புனரவாழவு, மறுக்குடியிருபபு
வழஙகுவது
கதாடர்பான
பிரிவுகளும்
இச்ெட்டத்தின் கீழ ககாண்டுவரப்பட்டன
(LARR Act).
6. நிலச்ெட்டம்
2013இன்
கீழ
குறிபபிட்டுளளப்படி
தனியார
நிறுவனஙகளுக்கான நில ளகயகப்படுத்தல்
பிரிவில் (LARR Act, 2013) மாற்றஙகள
ஏற்்படுத்தியது. இதன்்படி ‘தனியார பிரிவின்
கீழ கம்க்பனிகள, குழும நிறுவனஙகள
இலா்ப
மநாக்கற்ற
அளமபபுகள
ஆகியனவற்ளறயும் மெரக்க முடியும்.

்சயல்பைோடு
தமிழநாடு அரசு நிலச்சீரதிருத்தஙகளில்
நிலம்
்பகிரந்தளிக்கப்பட்டது
குறித்து
அறியும்்படி மாைாக்கரகளிடம் கூறவும்.

8.4 பைசுமைப புேட்சியும் ்வண்மைப
புேட்சியும்
பைசுமைப புேட்சி
அறிமுகம்
இந்தியாவின்
க்பாருளாதாரச்
கெயல்்பாடுகளில் மவளாண்ளமத் கதாழில்தான்
மிகவும் அடரத்தியாகச் கெயல்்படும் கதாழிலாக
உளளது.
நாட்டின்
கமாத்த
உளநாட்டு
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உற்்பத்தியில் மவளாண்ளமயின் ்பஙகு 12-15%
ஆகும். அதிகரித்துவரும் மக்கள கதாளகப
க்பருக்கத்தால்
அதிகரித்துவரும்
உைவு
தானியஙகளின்
மதளவளயத்
கதாடரந்து
நிளறவு
கெய்வதற்காக
மட்டுமல்லாமல்
மிகபக்பரும்
எண்ணிக்ளகயில்
மவளல
வாய்பபுகளள உருவாக்கும் கதாழிலாகவும்,
உைவுப க்பாருளகள உற்்பத்தியின் மூலமாக
மவளாண் கதாழில்கள க்பருகவும், ஏற்றுமதி
மூலம் அன்னிய கெலவாணி ஈட்டவும் க்பரும்
்பஙகளிபபு ஆற்றுகிறது. மவளாண்ளம என்்பது
கவறும் உைவு தானிய விளளச்ெளல மட்டும்
குறிக்கவில்ளல; மாறாக, கதன்ளன வளரபபு,
மதாட்டஙகள, முந்திரி, காபி, மதயிளல, மிளகு,
காய்கனிகள என ்பைப ்பயிரகள வளரபள்பயும்
உளளடக்கியது ஆகும்.
இந்தியா
விடுதளல
அளடந்தளதத்
கதாடரந்து
அதிகரித்துவரும்
மக்கள
கதாளகக்கு ஏற்்ப இந்திய மவளாண் துளறளய
வளரப்பதன் அவசியம் குறித்து உைரப்பட்டது.
இருந்தம்பாதும்
இதுவளர
நளடமுளறப்படுத்தப்பட்ட
1
முதல்
12
ஐந்தாண்டுத்
திட்டஙகளிலும்
மவளாண்
துளறக்கு
அளிக்கப்பட்ட
முக்கியத்துவம்
மவறு்பாடானளவ
ஆகும்.
ஏகனனில்,
விடுதளலளயத்
கதாடரந்த
கதாடக்க
ஆண்டுகளில் புதிய கதாழில்கள கதாடஙகவும்
கதாழிற்துளறளயப
்பலப்படுத்தவும்
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. விடுதளலளய
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மக்கள கதாளக
ஆண்டுக்கு 2.5% அதிகரித்து வந்தது. இதனால்
்பாரம்்பரிய முளற விவொயம் மூலம் உைவுப
க்பாருளகள மதளவளய ஈடுகட்ட முடிந்தது.
ஆனால், 1960-களில் மக்கள கதாளகப
க்பருக்கத்துக்கு ஏற்்ப உைவுத் மதளவளய

ஈடுகட்டுவதில் ்பற்றாக்குளற ஏற்்பட்டளதத்
கதாடரது ்பசுளமப புரட்சி உருவானது.
இநதியோவில் பைசுமைப புேட்சி
இந்தியா
அடிப்பளடயில்
ஒரு
மவளாண்ளம நாடு என்்பதும் அதிகரித்துவரும்
மக்கள
கதாளக
மவளாண்ளமளயச்
ொரந்துளளது என்்பதும் நாம் அறிந்தமத.
நாட்டின்
முதல்
இரண்டு
ஐந்தாண்டுத்
திட்டஙகள அளித்த அனு்பவஙகள காரைமாக
மவளாண்ளமயில்
நிலவும்
தீவிரமான
்பற்றாக்குளற உைரப்பட்டது. அளவ வருமாறு:

 மக்கள கதாளகப க்பருக்கத்துக்கு ஏற்்ப
உைவு தானிய உற்்பத்திளய அதிகரிக்க
இயலவில்ளல.

 ்பாரம்்பரிய

விவொய
பின்்பற்றப்பட்டதால் இந்த
ஏற்்பட்டது.

முளறகமள
்பற்றாக்குளற

 ்பாரம்்பரிய மவளாண்ளம முளறகளளப
பின்்பற்றியமதாடு மட்டுமல்லாமல் நீண்ட
கால ொகு்படி முளறளயமய விவொயிகள
மதரந்கதடுத்தனர. இதனால் விளளச்ெல்
காை
அதிக
நாளகள
காத்திருக்க
மவண்டியிருந்தது.

 இந்தியா ஒரு ்பருவமளழ ொரந்த நாடு
என்்பதால் மளழபக்பாழிளவப க்பாருத்மத
விளளச்ெல் இருந்தது. மளழப ்பற்றாக்குளற
ஏற்்பட்டம்பாது வறட்சி உருவாகி, உைவு
தானிய
விளளச்ெளலப
்பாதித்தது.
இதனால்
்பஞெம்,
்பட்டினி,
இறபபு
ஏற்்பட்டன.
1960-களின்
ம்பாது
ஃம்பாரட்
அறக்கட்டளள ்பரிந்துளரகள அடிப்பளடயில்

்சயல்பைோடு

 ஏமதனும் ஒரு கிராமத்திளனத் மதரவு கெய்து அஙகுகென்று மவளாண் நடவடிக்ளககளளப
்பாரளவயிடவும். நில உரிளம, குத்தளக முளற, ்பாெனம், ்பயிரிடுதல் ம்பான்ற நடவடிக்களளக்
கவனித்தும் மகட்டறிந்தும் புரிந்து ககாளளலாம்.

 மாடித் மதாட்டஙகள அளமத்தல், கெஙகுத்து மதாட்டம் அளமத்தல், அஙகக மவளாண்ளம
ஆகியன குறித்து புரிந்து ககாண்டு ஏமதனும் ஒன்ளற முயற்சிக்கலாம்.
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புதிய வேளாண் க�ொள்கை உருவாக்கப்பட்டது.
’இந்தியாவின் உணவு நெருக்கடியும் அதை
எதிர்கொள்ளும் வழிகளும்’ எனும் தலைப்பில்
அளிக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை இந்திய அரசு
1959 – 60 ஆம் ஆண்டு ஏற்று வேளாண்
சீர்திருத்தங்களை
அறிமுகம்
செய்தது.
இச்சீர்திருத்தங்கள் ஒரு கலப்புத்திட்டமாக
அமைந்தன; ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள
பாசன முறைகளுடன் புதிய பாசன வசதிகள்
ஏற்படுத்துவது உரமிடல் முறை, அதிக மகசூல்
தரும்
வீரிய
விதைகள்
அறிமுகம்,
பூச்சுக்கொல்லிகள் ப�ோன்ற இடுப�ொருள்கள்
அறிமுகம் ஆகியனவற்றை உள்ளடக்கியதாக
சீர்திருத்தங்கள் அமைந்தன. பசுமைப்புரட்சி
என அழைக்கப்படும் இத்திட்டம் வேளாண்
அறிவியலாளர்
M.S. சுவாமிநாதன்
அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இதனால்
இவர் இந்தியாவின் ”பசுமைப் புரட்சியின்
தந்தை” என அழைக்கப்படுகிறார். சுருக்கமாகக்
கூறினால் பாசன வசதிகள் அதிகரிப்பு, புதிய
உரங்களின் பயன்பாடு ஆகியனவே இந்திய
பசுமைப் புரட்சி என அறியப்படுகிறது. பசுமைப்
புரட்சியின் மூலம் 1967-78இல் வேளாண்
உற்பத்தி 50% அதிகரித்தது.
முதல்
கட்டமாக,
1960இல்
ஏழு
மாநிலங்களில் ஏழு மாவட்டங்கள் முன்மாதிரி
மாவட்டங்களாகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
அடர்த்தியான பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்
(IADP) எனும் பெயரில் செயல்படுத்தப்பட்டது.
இதன் விளைவுகள் திருப்தியாக இருந்ததால்
பிற மாநிலங்களுக்கும் மாநிலத்துக்கு ஒரு
மாவட்டம் என விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இது
1965இல் 144 மாவட்டங்கள் என மேலும்
விரிவடைந்தது.
த�ொடக்கத்தில் 2 மில்லியன் ஹெக்டேர்
நிலங்களில்
செயல்படுத்தப்பட்டது.
படிப்படியாக மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு 70
மில்லியன் அதாவது 7க�ோடி ஹெக்டேர்
நிலங்களில்
செயல்படுத்தப்பட்டது.
இது,
இந்தியாவின் ம�ொத்த நிலங்களில் 40% ஆகும்.
இந்த மாபெரும் வெற்றியே பசுமைப்புரட்சியாக
எழுச்சி கண்டது. இதன் விளைவாக ஆண்டு
முழுவதும்
வேளாண்
நடவடிக்கைகள்

மேற்கொள்ளப்பட்டன.
ஆண்டுக்கு
ஒரு
ப�ோகம் என்ற நிலை மாறி இரண்டு ப�ோகம்,
மூன்று ப�ோகம் மகசூல் காணப்பட்டன. மேலும்
ஊடு பயிரிடும் முறையும் பின்பற்றப்பட்டன.
இதனால் நெல், க�ோதுமை ப�ோன்ற பாரம்பரிய
பயிர்கள் மட்டுமல்லாமல் மற்ற பயிர்களும்
அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. நாட்டின் பல
பகுதிகளில் மாறுபட்ட தட்ப வெட்ப நிலைகள்
நிலவும்
நாட்டில்
மாறுபட்ட
பயிரிடும்
முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. க�ோதுமை
விளைவிக்கும்
பஞ்சாப்,
ஹரியானா,
உத்திரப்பிரதேசம் ப�ோன்ற வட மாநிலங்களில்
நல்விளைவுகள் காணப்பட்டன; நெல் பயிரிடும்
தென் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கர்நாடகம்,
ப�ோன்ற மாநிலங்கள் குறைவான வெற்றி
காணப்பட்டன. இருப்பினும், ஒட்டும�ொத்தமாக
விளைச்சல் அதிகரித்து உணவுப் பற்றாக்குறை
சிறப்பாகக் குறைக்கப்பட்டது.

M.S. சுவாமிநாதன்
உணவுப் பற்றாக்குறை நாடு என்ற
நிலையில் இருந்து, நமது இந்தியா
அனைவருக்கும் உணவுப் பாதுகாப்பு
அளித்த நாடாக வளர்ச்சி பெற்றது

பசுமைப் புரட்சியின் முக்கிய தாக்கங்கள்
வேளாண் உற்பத்தி த�ொடர் அதிகரிப்பு
1950-களில்
ஒப்பிடுகையில்
இரண்டிலிருந்து

காலக்கட்டத்தோடு
வேளாண்
உற்பத்தி
மூன்றுமடங்குகள்
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அதிகரித்தது. 1950-களில் நிலவிய உணவு
பற்றாக்குறை
காரணமாக
உணவு
தானியங்களை
PL140
திட்டத்தின்
கீழ்
அமெரிக்காவிலிருந்து உணவுத் தானியங்களை
இந்தியா இறக்குமதி செய்யவேண்டியிருந்தது.
அரிசி, க�ோதுமை, பருப்பு வகைகள் மற்றும்
காய்கறிகள் உற்பத்தி அதிகரிப்பின் காரணமாக
இன்று
நிலைமை
மாறியது.
மேலும்
வெளிசந்தையிலும்
விவசாய
உற்பத்திப்
ப�ொருள்கள் தாராளமாக கிடைக்கின்றன.
வேளாண் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிப்பு
ஆண்டு
முழுவதும்
விவசாய
நடவடிக்கைகள்
த�ொடர்ந்தால்
விவசாய
வேலைவாய்ப்புக்கான தேவை அதிகரித்தது.
இந்த
தேவை
இரண்டு
குழுக்களில்
உணரப்பட்டது.
முதலாவதாக,
விவசாய
நிலங்களில்
பாரம்பரிய
முறைகளில்
பணியாற்றும்
திறனற்ற
விவசாய
த�ொழிலாளர்களின்
வேலைவாய்ப்புகள்
அதிகரித்தன.
இரண்டாதாக,
அறிவியல்
முறையில்
வேளாண்
உற்பத்தியில்
ஈடுபடுவதற்கு
தகுதி
பெற்ற
வேளாண்
ப�ொறியாளர்களின் தேவையும் அதிகரித்தது.
வேளாண்மை த�ொழிற்துறை சந்தை
இந்தியாவில்
க�ொண்டுவரப்பட்ட
பசுமைப் புரட்சியின் விளைவாக வேளாண்
நடவடிக்கைகளில்
மாற்றம்
ஏற்பட்டது
மட்டுமல்லாமல்
சந்தைக்கும்
த�ொழிற்துறைக்கும்
இடையிலான
ஆர�ோக்கியமான
உறவுகள்
ஏற்பட்டது.
அறிவியல் முறை, வேளாண்மை, டிராக்டர்கள்,
ப�ோன்ற பண்ணை உபகரணங்கள் வேளாண்
ப�ொறியியல் சார்ந்து இருந்ததால் அதிகரித்து
வரும் தேவையை உணர்ந்த த�ொழிற்துறையும்
இத்தகைய
வேளாண்
உபகரணங்களை
குறைந்த விலைக்கு உற்பத்தி செய்வதில்
ஆர்வம் காட்டினர். அதேப�ோல், வேளாண்
உற்பத்திப் ப�ொருள்களை நுகர்வோருக்கு
க�ொண்டு சேர்க்கும் வகையில், பதப்படுத்துதல்
மற்றும் விநிய�ோகத்தில் சந்தையும் தனது
பங்கினை திறம்பட ஆற்றத் த�ொடங்கியது.

மாநிலங்களுக்கிடையிலான
மற்றும் சந்தைமுறை

பரிமாற்றம்

பசுமைப் புரட்சியின்போது இந்தியாவில்
பல மாநிலங்கள் எதிர்கொள்ள நேர்ந்த
முக்கிய பிரச்சனை என்பது மண் வளமிக்க
மாநிலங்களில் மட்டுமே பசுமைப் புரட்சி
பயனளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது என்பதாகும்.
இதனால் உபரி உற்பத்தி அடைந்த மாநிலங்கள்
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விதர்பா பகுதி
மற்றும், தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு தங்கள்
உபரியை விநிய�ோகித்தனர். இதன்மூலமாக
நுகர்வு தேவையை நிறைவு செய்யும் வண்ணம்
மாநிலங்களுக்கிடையேயான வேளாண்மை
சந்தை அதிகரிக்கத் த�ொடங்கியது. இதனால்
உணவுத் தானியங்களை இறக்குமதி செய்யும்
நிலை குறைந்தது.
சிறு விவசாயிகள், பெரிய விவசாயிகள்
இடையேயான ஏற்றத்தாழ்வு
சிறு விவசாயிகள் நிதி வசதியின்மை,
உள்கட்டமைப்பு வசதியின்மை, சந்தையை
அணுகும் ஆற்றலின்மை காரணமாக சிறு
விவசாயிகளால் பெரிய விவசாயிகளுடன்
ப�ோட்டியிட இயலவில்லை. இதனால் சிறு
விவசாயிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டனர். சிறு
விவசாயிகளும்,
புதிய
வேளாண்
த�ொழில்நுட்பங்களைப்
பயன்படுத்துவதில்
ஆர்வம் காட்ட இயலவில்லை. இதனால்
வேளாண் ப�ொருளாதாரத்தைப் ப�ொருத்தவரை
மாநிலங்களுக்கிடையே
ஏற்றத்தாழ்வு
ஏற்பட்டது ப�ோன்றே விவசாயிகள் மத்தியிலும்
ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாயின.
வெகுமக்கள் இயக்கம்
பசுமைப்
புரட்சியால்
இந்தியாவின்
பெரும்பான்மை
வேளாண்
சமுதாயம்
தனிப்பட்ட
மற்றும்
தேசிய
சமூகப்ப�ொருளாதார
நலன்களுக்காக
ஒன்றுப்படுத்தப்பட்டனர். இதனால் விவசாய
உற்பத்தி
அதிகரித்ததுடன்
விவசாய
சமுதாயத்தின்
வருவாயும்
அதிகரித்தது.
விவசாய சந்தைகளில் ஏற்பட்ட ப�ோட்டிகளின்
காரணமாக விவசாய விளைப்பொருள்களுக்கு
நல்ல
விலை
கிடைத்தது.
இதனால்
இந்தியாவின் ஒட்டு ம�ொத்த வேளாண்
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சமுதாயமும்
பசுமைப்
புரட்சியில்
பங்கெடுத்தது.
த�ொழிற்துறை
ப�ோல்
அல்லாமல்
வேளாண்மைத்துறை
குறுகிய கால வளர்ச்சியும் இலாபமும்
பெற்றது. இதனால் விவசாய சமுதாயத்தினர்
மத்தியில் பசுமைப் புரட்சியில் பங்கெடுப்பது
புரட்சிகரமாகப் பார்க்கப்பட்டது.
பசுமைப் புரட்சியின் முக்கிய பின்னடைவுகள்
இந்தியாவில் நிலவிய புவி-காலநிலை
அம்சங்கள்
காரணமாக
கீழ்க்காணும்
பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டன.

பணப்பயிர்களை பல்வேறு நாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதிச் செய்யும் நாடாக இந்தியா
உருவானது. இதனால் அந்நிய செலவாணி
வரவு
அதிகரித்தது.
இருந்தப�ோதும்,
கரும்பு, எண்ணெய் வித்துகள், பருப்பு
வகைகள் ப�ோன்ற பயிர்கள் பயிரிடுவதில்
விவசாயிகள்
ப�ோதிய
ஆர்வம்
காட்டவில்லை. இதன் முக்கியத்துவம்
1970-களிலும்
1980-களின்
த�ொடக்கத்திலும் உணரப்பட்டது.

வெண்மைப் புரட்சி

 
பகுதி

சார்ந்த,
மகசூல்
சார்ந்த,
பண்ணைமுறை சார்ந்த வேறுபாடுகள்.

 
ஏழை,

பணக்கார
விவசாயிகளிடம்
காணப்பட்ட நீண்ட இடைவெளி.

 
வேளாண்

நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுவதற்கு
தேவையான
த�ொடக்க
முதலீடு, சிறு விவசாயிகளிடம் இல்லாதது.

 
மகசூலை

அதிகரிப்பதற்காக
கேடு
விளைவிக்கும் உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லி
மருந்துகளை அதிகமாக பயன்படுத்தியது.

 
புதிய த�ொழில்நுட்பப் பயன்பாட்டை சமூக
மயப்படுத்துவதிலும் முன் தயாரிப்பிலும்
பின்னடைவு.

 
மக்கள்

த�ொகைப்
பெருக்கத்தை
கட்டுப்படுத்த இயலாததால் இதில் ஒரு
முடிவில்லா செயல்முறையாக நீண்டது.
பசுமைப் புரட்சியின் சாதனைகள்

 
உணவுத் தானிய பற்றாக்குறை முடிவுக்கு
வந்தது.

 
உயர் மகசூல் அளிக்கும் விதைகளும்
பயிரிடும் முறைகளும் விவசாயிகளுக்கு
ஊக்கமளித்தன.

 
நீலம், மஞ்சள், வெண்மைப் புரட்சிகளின்
மூலமாக மீன் வளம், க�ோழி வளர்ப்பு
மற்றும்
பால்பண்ணை
த�ொழில்கள்
மிகப்பெரிய மாற்றம் க�ொண்டு வரப்பட்டன.

 
பணப்பயிர்கள்
ப�ொருள்கள்
முக்கியத்துவம்

மற்றும்
நறுமணப்
உற்பத்திக்கும்
சம
அளிக்கப்பட்டதால்

1950-ல்
விவசாய
உற்பத்தியில்
மட்டுமல்லாமல் பால், தயிர், நெய் ப�ோன்ற
குழந்தைகளுக்குத்
தேவையான
பால்
ப�ொருள்கள்
உற்பத்தியிலும்
இந்தியா
தன்னிறைவு காண இயலவில்லை. பால்பவுடர்,
வெண்ணெய் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான
பால் ப�ொருள்களை அப்போது இந்தியா
இறக்குமதி செய்து வந்தது.
வேளாண்மை துறையில் ஏற்பட்டது
ப�ோன்றே கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பால்
உற்பத்தியிலும் ஒரு புரட்சியின் தேவையென
உணரப்பட்டது.
வெண்மைப் புரட்சிக்கான முக்கிய
காரணங்கள்
பசு, எருமை ப�ோன்ற கால்நடை வளர்ப்பு
வேளாண்மைக்கு
அடுத்த
நிலையில்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
பழமையான த�ொழில்நுட்பம், ம�ோசமான
பராமரிப்பு ப�ோன்றவை காரணமாக கால்நடை
வளர்ப்பு
த�ொழில்
இலாபமற்ற
சிறு
த�ொழிலாகவே இருந்தது. பசு, எருமை ப�ோன்ற
கறவை மாடுகள் இந்திய வகை நாட்டு
இனங்களாக இருந்ததால் மக்கள் த�ொகைக்கு
ஏற்ப உற்பத்தி செய்ய இயலவில்லை.
இந்தியாவில்
பண்ணை
த�ொழில்
இன்னமும் கிராமத் த�ொழிலாகவே இருந்து
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தமிழ்�ோடு கூட்டு்றவு பைோல் உற்பைத்தியோைரகள் கூட்ைமைபபு (TCMPF)
தமிழநாட்டில் கூட்டுறவு முளறயில் ்பால் வளத்ளதப க்பருக்கும் வளகயில் 1972
இல் தமிழநாடு ்பால்வள மமம்்பாட்டுக் கழகம் கதாடஙகப்பட்டது, இது டாக்டர குரியன்
வழியில் 1981இல் தமிழநாடு கூட்டுறவு ்பால் உற்்பத்தியாளரகள ெஙகஙகளின் கூட்டளமப்பாக
விரிவு்படுத்தப்பட்டது. ஊரக, ஒன்றிய, மாவட்ட ்பால் உற்்பத்தியாளரகள ெஙகஙகள மூலம் இது
இயஙகியது. தற்ம்பாது ஆவின் எனும் வணிக முத்திளரயுடன் தமிழகம் முழுவதும் ்பால் மதளவளய
தன்னிளறவு கெய்கிறது. மமலும் ஆவின் கெயல்்பாடுகளால் தமிழநாட்டில் தனிந்பர ்பால் நுகரவு
1993-94இல் நாள ஒன்றுக்கு 169 கிராம் என்று இருந்ததும் 2018-19இல் 268 கிராமாக அதிகரித்துளளது.
வருகிறது. ம்பாக்குவரத்து, ்பராமரிபபு, ்பால்
மற்றும்
்பால்க்பாருளகள
விநிமயாகம்
ம்பான்றவற்றில்
ம்பாதுமான
ஆதரவு
அளிக்கப்படவில்ளல.
்பழளமயான கதாழில்நுட்்பம் மற்றும்
கால்நளட
மருத்துவ
வெதியின்ளம
ஆகியளவயின் காரைமாக ்பண்ளை கதாழில்
்பாதிக்கப்பட்டது.
கதாற்று
மநாய்கள
காரைமாக கறளவ மாடுகள இறப்பது
கதாடரகளதயாக இருந்ததால் இந்த கதாழிளல
விரிவு்படுத்துவதில் ஆரவம் காைப்படவில்ளல.
இளத உைரந்து 1970இல் மதசிய ்பால்வளம்
மமம்்பாட்டு வாரியம், ஊரக வளரச்சித்
திட்டத்தின் மூலம் கதாடஙகப்பட்டது. இந்த
மத்திய
அளமபபு
்பால்
உற்்பத்திளய
அதிகப்படுத்தி
நாடு
முழுவதும்
விநிமயாகிப்பதால் ்பால்க்பாருள ்பற்றாக்குளற
தடுக்கப்பட்டது.
1950இல் ஆனந்த் ்பால் ஒன்றிய நிறுவனம்
(அமுல்) வரகீஸ குரியன் அவரகளால் குஜராத்
மாநிலத்தில் கதாடஙகப்பட்டது. கதாடக்கத்தில்
இதில்
200-க்கும்
குளறவானவரகமள
உறுபபினரகளாக
இருந்தனர.
இந்த
விவொயிகளிடம்
இருந்து
்பால்
மெகரிக்கப்பட்டு மும்ள்ப நுகரமவாரகளுக்கு
விநிமயாகிக்கப்பட்டது. இதில் நல்ல இலா்பம்
காைப்பட்டதால் விவொய ெமுதாயத்தினர
மத்தியில் ஆரவம் ஏற்்பட்டு ஏராளமாமனார
இதில் உறுபபினரகள இளைந்தனர.
1960-ல் ஆனந்த் ்பால் ஒன்றிய நிறுவனம்
இந்தியாவிமலமய வளரச்சியளடந்த ்பால்
கூட்டுறவு ெஙகமாக வளரந்தது. இதளன
கதாடரந்து இந்திய அரசு இந்த முளறயிளன

பின்்பற்ற முடிவு கெய்து மதசிய ்பால் வள
மமம்்பாட்டு வாரியம் கதாடஙகியது. 1966இல்
அன்ளறய பிரதமர லால் ்பகதூர ொஸதிரி நாடு
தழுவிய கவண்ளமப புரட்சிளய கதாடஙகி
ளவத்தார. இந்த மதசிய முயற்சிக்கு வரகீஸ
குரியன்
தளலவராக
நியமிக்கப்பட்டார.
கவண்ளமப புரட்சியின் தந்ளத வரகீஸ குரியன்
ஆவார. அவரின் வழிகாட்டல், திட்டமிடல்
மற்றும் கதாழில்முளற அணுகுதல் காரைமாக
இந்தியாவின் கவண்ளமபபுரட்சி கவற்றிக்
கண்டது.
1955இல் நாம் ஆண்டுக்கு 500 டன்
கவண்கைய் இறக்குமதி கெய்து வந்மதாம்.
இன்று நமது கூட்டுறவு ெஙகஙகள மட்டுமம
ஆண்டுக்கு 12,000 டன்களுக்கு அதிகமாக
உற்்பத்தி கெய்கின்றன. இமதம்பால் 1955இல்
நாம் 3,000 டன் குழந்ளதகளுக்கு உைவு
இறக்குமதி கெய்து வந்மதாம். இன்று நமது
கூட்டுறவு ெஙகஙகள 38,000 டன்களுக்கு
அதிகமாக
உற்்பத்தி
கெய்கின்றனர.
அளனத்து வளகயான ்பால் மற்றும் ்பால்
க்பாருளகளள
இறக்குமதி
கெய்யும்
நிளலளம 1975இல் முடிவுக்கு ககாண்டு
வரப்பட்டது.
- வரகீஸ் குரியன்

்சயல்பைோடு
தமிழகத்தின்
ஆவின்
குறித்த
தகவல்களளச்
விவாதிக்கவும்.

நிறுவனம்
மெகரித்து
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்வண்மைபபுேட்சியின் முக்கிய இைக்குகள்
1. ்பால் உற்்பத்திளய அதிகரித்தல்
(்பால் கவளளம்)
2. கிராமபபுற ்பால் ்பண்ளைகளில் வருவாய்
அதிகரித்தல்
3. நுகரமவாருக்கு நியாயமான விளலயில்
வழஙகுதல்
4. நாட்டில் அந்நிய கெலவாணி இருபபுக்கு
சுளமயாக இறக்குமதி கெய்வளதக்
குளறத்தல்
5. மதசிய ்பால் கதாகுபபு உருவாக்குதல்
6. நுண்ணூட்டத் மதளவகளள ெமாளித்தல்
கவண்ளமப புரட்சி மூன்று கட்டஙகளாக
நளடமுளறப்படுத்தப்பட்டது.
முதற்கட்டமாக
(1970–79),
நாட்டின்
முக்கிய
்பால்
்பண்ளைகளின் 18 ்பண்ளைகள மதரவுச்
கெய்யப்பட்டு மும்ள்ப, கடல்லி, ககால்கத்தா,
கென்ளன ஆகிய நான்கு முக்கிய நகரஙகளில்
நுகரமவாமராடு இளைக்கப்பட்டன. இதன்
கமாத்த மதிபபீடு `116 மகாடி ஆகும்.
இரண்டாம் கட்டத்தில் (1981-1985), ்பால்
்பண்ளைகளின் எண்ணிக்ளக 18-லிருந்து
136ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு 290 நகரபபுற
ெந்ளதகளில் நுகரமவாருடன் இளைக்கப்பட்டு
்பால் விநிமயாகம் வழஙகப்பட்டது. 1985
இறுதியில் 43 ஆயிரம் தன்னிளறவு கிராமக்
கூட்டுறவு ெஙகஙகள இதில் இளைந்தனர.
இவவாறு நாடு முழுவதும் 42.5 இலட்ெம் ்பால்
உற்்பத்தியாளரகள
கூட்டுறவு
முளறயில்
இளைக்கப்பட்டனர. உளநாட்டு ்பால் ்பவுடர
உற்்பத்தியின் அளவு திட்டத்திற்கு முந்ளதய
ஆண்டு 22 ஆயிரம் டன்களாக இருந்தது
1989இல் 1 இலட்ெத்து 40 ஆயிரம் டன்களாக
உயரந்தது.
மூன்றாவது, கட்டத்தில் (1985–1996),
கூட்டுறவு ்பால் ெஙகஙகள தமக்கு மதளவயான
இடுக்பாருளகளள ககாளமுதல் கெய்வதற்கும்
ெந்ளதளய அதிகரிப்பதற்கும் ஏற்ற வளகயில்
வலுபக்பற்று
விரிவளடந்தன.
கால்நளட
மருத்துவ விழிபபுைரவு, கால்நளடக்களுக்கான

நுண்ணூட்டச்ெத்துகள, கெயற்ளக விந்தணு
மெளவ
ம்பான்றளவ
கூட்டுறவு
ெஙக
உறுபபினரகளுக்கு
விரிவான
அளவில்
கென்றளடந்ததுடன்
்பால்
்பண்ளைய
கதாழிற்கல்வியும்
விவொயிகளுக்கு
ஊட்டப்பட்டது. இரண்டாம் கட்ட இறுதியில்
இயஙகிய 42 ஆயிரம் கூட்டுறவு ெஙகஙகளுடன்
மூன்றாம் கட்டத்தில் மமலும் 30 ஆயிரம் புதிய
கூட்டுறவு ெஙகஙகள உருவாகின. கூட்டுறவு
ெஙகஙகளில்
ஆண்களும்,
க்பண்களும்
உறுபபினரகளாக மெரவது மிகப க்பருமளவில்
அதிகரித்தது. 1988–89இல் ்பால் ்பண்ளைகளின்
எண்ணிக்ளக 173ஆக அதிகரித்தது.
்வண்மைப புேட்சியின் முக்கிய
சோதமைகள்
இந்தியாவில்
்பால்
உற்்பத்தி
40
ஆண்டுகளில் 20 மில்லியன் கமட்ரிக் டன்
என்ற அளவிலிருந்து 100 மில்லியன் கமட்ரிக்
டன் என்ற அளவிற்கு உயரந்தது. ்பால்
கூட்டுறவு இயக்கத்தின் காரைமாகமவ இந்த
ொதளன ொத்தியமானது என்று கூறுவது
மிளகயல்ல. இன்று இதன் காரைமாகமவ
உலகின் மிகப க்பரிய ்பால் உற்்பத்தி நாடாக
இந்தியா வளரந்துளளது. நமது நாட்டுக்கான
மதளவளய தன்னிளறவு கெய்துளளதுடன்,
குழந்ளதகளுக்கான ்பால் ்பவுடர உற்்பத்தியிலும்
குறிபபிடத்தக்க
அளவு
வளரச்சி
ஏற்்பட்டுளளன.
இந்திய
கால்நளட
வளரப்பாளரகளின் மத்தியில், ்பசு, எருளம
ம்பான்ற ்பால் மாடுகளள வளரப்பதில் அரிய
ஆரவம் ஏற்்பட்டதால் தற்ம்பாது நாட்டில் 500
மில்லியன் அதாவது 50 மகாடி ்பால் மாடுகள
உளளன. இதன் மூலம் உலகின் மிகப க்பரிய
்பால் மாடுகள வளரபபு நாடாக இந்தியா
திகழகிறது. இந்தியாவின் நீள-அகலஙகளில்
குறுக்கு-கநடுக்கிலுமாக 22 மாநிலஙகளில்
180 மாவட்டஙகளில் 1 இலட்ெத்து 25 ஆயிரம்
கிராமஙகளில் ்பால் கூட்டுறவு இயக்கம் ்பரந்து
விரிந்துளளது. இந்த கவற்றி ககாளமுதல்
மற்றும் விநிமயாக அளமபபிளன நாடு
முழுவதும் ்பலப்படுத்துவதற்கு மத்திய மாநில
உளளாட்சி அரசுகள ஆதரவு அளித்ததன்
காரைமாகமவ ொத்தியமாய் உளளது.
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8.5 ்தோழில்ையைோக்கல்

இந்திய
விடுதளலக்கு
பின்னர,
க்பாருளாதார வளரச்சியில் கதாழில்மயமாக்கல்
ஒரு முக்கிய கெயல்்பாடாக திகழகிறது.
விடுதளலக்கு பின்னர, நமது நாடு கதாழில்
மயமாக மவண்டியதன் மதளவளய நமது
தளலவரகள உைரந்தனர. இளதகயாட்டி
1956இல்
கதாழிற்ககாளளக
தீரமானம்
க க ா ண் டு வ ர ப ்ப ட் டு
ந ா ட் ள ட
கதாழில்மயப்படுத்தும்
நடவடிக்ளககள
கதாடஙகப்பட்டன.
அளனத்து
ஐந்தாண்டு
திட்டஙகளிலும்
கதாழில்மயமாக்கலுக்கு
முக்கியத்துவம்
அளித்து
வந்துளளனர.
கதாழில்மயமாக்கல்
கதாடர்பாக
நமது
அரசுகள மமற்ககாண்ட முன் முயற்சிகள
காரைமாக இன்று இந்தியா உலகின் ஆறாவது
க்பரிய கதாழிற்துளற நாடாக வளரந்துளளது.
இந்த வளரச்சிகயன்்பது சிறு கதாழில்கள
முதல் க்பரும் கதாழில்கள வளர அளனத்து
விதமான கதாழில்கள ஊடாக விரிந்து ்பரந்து
நுகரமவாருக்கான
க்பாருளகள
மட்டுமல்லாமல் இளடநிளல மற்றும் மூலதன
க்பாருளகளளயும் உற்்பத்தி கெய்கிறது.
இந்த கதாழிற்துளற முன்மனற்றத்தின்
காரைமாக இந்திய அந்நிய வரத்தகத்திலும்
ஒரு மாற்றம் விரிவாக நிகழந்தது. இந்தியாவின்
க்பாறியியல்
க்பாருளகள
ஏற்றுமதி
அதிகரித்தது.
இதற்கு
இளையாக
கதாழில்நுட்்ப வளரச்சியும், மவளாண்ளம
உற்்பத்தியும் மமம்்பாடு அளடந்தன. இதனால்
கதாழிற்ொளலகள திறம்்பட மமலாண்ளம
கெய்யும் வளகயில் திட்டமிடல், வடிவளமபபு
ஆகிய திறன்கள மமம்்பாடு கண்டன. கனரக
கதாழில்களும் வளரந்தன. உளகட்டளமபபு

வளரச்சி, நவீன கதாழில்நுட்்பஙகள, உரிய
உற்்பத்தி
ொதனஙகள
ஆகியவற்ளற
மமம்்படுத்துவதற்கான உயர கதாழில்நுட்்ப
ஆற்றலும் மமம்்படுத்தப்பட மவண்டியிருந்தது.
இந்தியாவின் கதாழில்நுட்்ப வளரச்சியில்
க்பாறியியல்
கதாழிற்துளற
முக்கிய
்பஙகாற்றுகிறது.
இந்தியாவில்
கதாழில்
மயமாக்களல விளரவு்படுத்தும் வளகயில்
திட்டமிடுமவார
தயாரித்த
கெயற்திட்டஙகளுக்கு
ஏற்்ப
வளரச்சி
முடுக்கிவிடப்பட்டது.
இவவாறு, திட்டமிட்டு கெயல்்பட்டதன்
காரைமாக அடிப்பளட மற்றும் மூலதனப
க்பாருளகள உற்்பத்தி கதாழில்கள வளரச்சி
கண்டன. இத்தளகய கதாழிற்ொளலகளின்
உற்்பத்தி 1959இல் 50 விழுக்காடாக இருந்தது.
1990–1991இல் 79 விழுக்காடாக அதிகரித்தது.
இதனால் மவளலவாய்பபுகள அதிகரித்தன.
ஆளலகளிலும் சுரஙகஙகளிலும் ்பணியாற்றிய
கதாழிலாளரகளின்
எண்ணிக்ளககள
அ்பரிதமாக உயரந்தது. கதாழில்மயமாக்கல்
எஃகு, இரும்பு, உரம், இரொயனம், சிகமண்ட்
மற்றும் ஃக்பரஸ அல்லாத உமலாகஙகள
கதாழில்களள மமம்்படுத்தியது.புதிய மூலதன
க்பாருளகளும்
கதாடஙகப்பட்டு
வளரச்சியளடந்தன.
இக்காலக்கட்டத்தில்
நாட்டின்
உளகட்டளமபபு வெதிகள க்பருமளவிற்கு
விரிவாக்கப்பட்டன. திறன்மிக்க சுத்திகரிபபு
ஆளலகள, குழாய் ்பதித்தல், மெமிபபு மற்றும்
விநிமயாக அளமபபுகள உருவாக்கப்பட்டு,
க்பட்மரா ககமிக்கல் ஆளலகள வளரச்சி
கண்டன. இதனால் க்பாருளாதாரத்தில் க்பரும்
மாற்றஙகள ஏற்்பட்டதுடன் நாட்டின் ்பாென
அளமபபுகள, மெமிபபு ்பணிகள, கால்வாய்கள
அனல் – நீர மின் உற்்பத்தி நிளலயஙகள,
இரயில்மவ அளமபபு மற்றும் மதசிய, மாநில
கநடுஞொளலகள ஆகியன மமம்்பாடளடந்தன.
இந்தியாளவ உலகின் பிற ்பாலஙகளுடன்
இளைப்பதில் ம்பாக்குவரத்து மற்றும் கதாளல
கதாடரபு வெதிகள முக்கிய ்பஙகாற்றின.
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இந்தியாவில் ப�ொருளாதார சீர்த்திருத்தம்
அறிமுகபடுத்தப்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து.
இந்தியாவின்
த�ொழிற்துறை
வடிவம்
மாற்றங்களை கண்டது. மூலதனப் ப�ொருள்கள்
மற்றும் நுகர்பொருள்கள் த�ொழில்கள் பெரும்
வளர்ச்சிக்
கண்டதுடன்
அடிப்படை
த�ொழில்களின் வளர்ச்சி பின்னடைவு கண்டது.
வங்கி, காப்பீடு மற்றும் வணிக த�ொழில்கள்
வளர்ச்சி அடைந்தன. துறைமுகங்கள் கப்பல்
கட்டுதல் மற்றும் உள்நாட்டு பன்னாட்டு
விமான சேவைகள் நவீனப்படுத்தப்பட்டன.
இவையாவும்
ப�ொருளாதார
மாற்றத்தின்
காரணமாக நிகழ்ந்து த�ொழில்மயமாக்கலுக்கு
இட்டு சென்றது.
அறிவியல் த�ொழில்நுட்பத்துறைகளிலும்
பெரும்
மாற்றமடைந்தது.
வேளாண்மை,
த�ொழிற்துறை,
த�ொழில்நுட்பம்,
த�ொலை
த�ொடர்பு ப�ோன்ற பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த
இந்திய
அறிவியலாளர்களின்
பங்களிப்பு
வரவேற்கத்தக்க பிரம்மாண்டமாக இருந்தது.
சிமெண்ட், இரசாயனம், உர ஆலைகள்
எண்ணெய்
சுத்திகரிப்பு
ஆலைகள்,
மின் உற்பத்தி ஆலைகள், இரும்பாலைகள்
இரயில்
பெட்டித்
த�ொழிற்சாலைகள்,
ப�ொறியியல் த�ொழில்கள் உள்ளிட்ட பல
துறைகளிலும்
த�ொழில்நுட்பப்
பயிற்சி
பெற்றனர்.
சர்.விஸ்வேஸ்வரய்யா
இந்திய
ப�ொருளாதார திட்டமிடலின் முன்னோடி
என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவர் ஒரு
முதன்மை
ப�ொறியாளர்
இராஜதந்திரி
அரசியல்வாதி மற்றும் மைசூர் மாநிலத்தின்
19வது திவான் ஆவார் 1955ம் ஆண்டும்
நாட்டின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா
விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
உலக பால் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும்
ஜூன் 1ம் தேதியும் தேசிய பால் தினம் நவம்பர்
26ம் தேதியும் திரு வர்கிஸ் குரியனின் பிறந்த
நாளை
நினைவு
கூறும்
வகையில்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. இவர் வெண்மை
புரட்சியின் தந்தையாவார்.

த�ொழிற்கொள்கை
ஒரு
நாடு
த�ொழிற்மயமாவதற்க்கு
திறமையான
த�ொழிற்கொள்கை
அவசியமாகும். இதன் மூலமாகவே உரிய
க�ொள்கைகள், சட்டங்கள், விதிமுறைகள்
இயற்றப்பட்டு
த�ொழிற்சாலைகள்
ஒழுங்குப்படுத்தப்படுகிறது.
த�ொழிற்கொள்கை தீர்மானம் 1948
இந்தியா
கலப்புப்
ப�ொருளாதாரக்
க�ோட்பாட்டினை
ஏற்றுக்
க�ொண்டதை
த�ொடர்ந்து
1948இல்
நிறைவேற்றப்பட்ட
த�ொழிற்கொள்கை தீர்மானம் ப�ொதுத்துறை
மற்றும் தனியார் துறைகள் தங்களுக்கான
பகுதிகளில் த�ொடர்ந்து இயங்கும் என்பதை
வலியுறுத்தியது.
அனைத்து
முக்கிய
த�ொழில்களும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் வந்தன. ஆயுதங்கள், வெடிப்பொருள்கள்
உற்பத்தி,
மின்னணு
ஆற்றல்
உற்பத்தி,
கட்டுப்பாடு மற்றும் இரயில்வே ப�ோன்றவற்றை
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கட்டுப்படுத்தின.
இத்துறையில் மத்திய அரசு ஏகப�ோகம்
செலுத்தியது. நிலக்கரி, இரும்பு, ஸ்டீல்,
விமானம் உற்பத்தி, கப்பல் கட்டுதல் ப�ோன்ற
துறைகளிலும் அரசு கட்டுப்பாடு செலுத்தியது.
மீதமுள்ள
துறைகளில்
தனியார்
நிறுவனங்களும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களும்
இயங்கின.
த�ொழிற்கொள்கை தீர்மானம் 1956
புதிய த�ொழிற்கொள்கை தீர்மானம் 1956
ஏப்ரலில்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதன்படி
மூன்று
வகை
த�ொழில்கள்
வகைமைப்படுத்தப்பட்டன. அவை, முழுவதும்
அரசுக்கட்டுப்பாட்டின்
கீழ்
வரும்
நிறுவனங்கள், அரசும் தனியாரும் இணைந்து
நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்கள், மூன்றாவதாக,
முழுவதும்
தனியாருக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
த�ொழில்கள்.
மேலும்,
த�ொழில்கள்
த�ொடங்குவது தனியாரை ஊக்கப்படுத்தும்
வகையில்
ப�ோக்குவரத்து,
மின்சாரம்
உள்ளிட்ட
இதர
சேவைகள்
அரசால்
மேம்படுத்தப்பட்டன.
சிறு
மற்றும்
குறு
த�ொழில்களும் அரசால் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டன.
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த�ொழிற்கொள்கை 1980
1980,
ஜுலையில்
ஒரு
புதிய
த�ொழிற்கொள்கை
காங்கிரசு
அரசால்
அறிவிக்கப்பட்டது.
த�ொழிற்கொள்கை
தீர்மானம், 1956இல் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியினை
அங்கீகரிக்கும் விதமாக இத்தொழிற்கொள்கை
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
த�ொழில்ரீதியாக
பின்தங்கிய
பகுதிகளில்
அணுமின்
நிலையங்கள் அமைத்து த�ொழில் வளர்ச்சியை
ஒருங்கிணைப்பதற்கு
இது
அழுத்தம்
க�ொடுத்தது. வளர்ந்த த�ொழில்நுட்பங்களை
பயன்படுத்தி சிறு த�ொழில் நிறுவனங்களும்
குறு த�ொழில் நிறுவனங்களும் த�ொடங்கப்பட
வேண்டுமென்று
ஊக்கப்படுத்தியது.
ஒரு
ப�ொருளாதார
கூட்டாட்சியை
க�ொண்டு
வருவது ந�ோக்கமாக க�ொண்டிருந்தது.
த�ொழிற்கொள்கை
1980
லைசன்ஸ்
ராஜ்ஜியம் எனப்படும் உரிமம் முறையிலிருந்து
பெரிய
த�ொழில்களை
விடுவிப்பதை
ந�ோக்கமாக
க�ொண்டிருந்தது.
இந்த
தாராளவாதக் க�ொள்கையால் ஏகப�ோகக்
கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் (MRTP), அந்நிய
செலவாணிச்
சட்டம்
ப�ோன்றவற்றின்
பிடியிலிருந்து
பெரும்
நிறுவனங்கள்
விடுவிக்கப்பட்டது.
மேலும்,
பின்தங்கிய
பகுதியென்று அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில்
புதிய த�ொழில்களை த�ொடங்குவ�ோருக்கு
உரிமங்களிலிருந்து
முழுவிலக்கு
அளிக்கப்பட்டது. அகல அலைவரிசை எனும்
க�ோட்பாடு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இதன்மூலம்
சந்தையின்
தேவைக்கேற்ப
உற்பத்திப் ப�ொருள்களை தம் விருப்பம்போல்
வடிவமைத்துக்
க�ொள்ள
உற்பத்தியாளர்களுக்கு நெகிழ்வு தன்மையுடன்
கூடிய சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டன.
த�ொழிற்கொள்கை 1991
P.V. நரசிம்மராவ் அரசு பதவியேற்றத்தை
த�ொடர்ந்து 1991 ஜுலையில் ஒரு புதிய
த�ொழிற்கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அதில்
தாராளமயமாக்கக்
க�ொள்கை
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால்
நாட்டின்
ப�ொருளாதார வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்
என்று அழைக்கப்படுகிறது.

புதிய ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கை நேரடி
அந்நிய

முதலீட்டிற்கு

தடையாக

கட்டுப்பாடுகள்

இருந்த

நீக்கப்பட்டது.

தாராளமயமாக்கல் க�ொள்கையின் வாயிலாக,
இந்திய

ப�ொருளாதாரம்

உலகப்

ப�ொருளாதாரத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.
இதைய�ொட்டி

த�ொழில்

உரிமம்

பெறுதல்,

அந்நிய முதலீடு, அந்நிய த�ொழில்நுட்பம்,
ப�ொதுத்துறை

நிறுவனங்களின்

க�ொள்கைகளில்,

பெரும்

சீர்திருத்தங்கள்

க�ொண்டு வரப்பட்டன.

ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையின் தந்தை
அன்றைய பிரதமர் P.V. நரசிம்மராவ்
24.07.1991 அன்று புதிய ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை
அறிவித்தப்போது
டாக்டர்
மன்மோகன்
சிங்
நிதி
அமைச்சராக
இருந்தார்.
இந்தியாவின்
புதிய
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையின்
தந்தை
என்று இவர் அழைக்கப்படுகிறார்.
புதிய சட்டத்தின்படி கட்டாயம் உரிமம்
பெறவேண்டிய த�ொழில்களின் பட்டியலில் 18
த�ொழில்கள் மட்டுமே இருந்தது. இவற்றில்
நிலக்கரி, லிக்னைட், பெட்ரோலியம், சர்க்கரை,
த�ொழில்துறை

வெடிமருந்துகள்,

விளைவிக்கும்

இரசாயனப்

விமானப்படை

மற்றும்

தேவையான

கேடு

ப�ொருள்கள்,

இராணுவத்திற்கு

மின்னணுப்

ப�ொருள்கள்,

மருந்துகள் முக்கியமானவையாகும். அதாவது
பாதுகாப்பு,

உடல்நலம்,

சுற்றுச்சூழல்

ப�ோன்றவை த�ொடர்பான த�ொழில்கள் மட்டும்
உரிமம் பெறும் த�ொழில்களின் கீழ் க�ொண்டு
வரப்பட்டன. இந்த பட்டியலிலிருந்து 1993இல்
மேலும் மூன்று த�ொழில்கள் விடுவிக்கப்பட்டன.
அவை ம�ோட்டார் வாகனங்கள், வெள்ளை
ப�ொருள்கள்

என்று

அழைக்கப்படும்

குளிரூட்டும் சாதனங்கள், சலவை எந்திரம்,
குளிரூட்டும் பெட்டிகள் மற்றும் காப்புரிமைப்
பெற்ற த�ோல் ப�ொருள்கள் ஆகும்.
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்சயல்பைோடு
இந்தியாவின் க்பரும் கதாழில்கள
குறித்த ஒரு கருத்துளர தயார கெய்க.
நபைோட்டிச சட்ைம், 2002
வரத்தக
நடவடிக்ளககள
ஏகம்பாக
தடுபபுச் ெட்டம் (MRTP Act), 1969இல் நீக்கப்பட்டு
அதற்கு ்பதிலாக ம்பாட்டிச்ெட்டம் 2002 மத்திய
குழும
நிறுவனஙகள
அளமச்ெகத்தால்
ககாண்டுவரப்பட்டது. இது, மீண்டும் 2007
மற்றும் 2009 ஆண்டுகளில் திருத்தப்பட்டது.
மூலதன தடுபபுச் ெட்டம் (MRTP Act) என்்பது
ஏகம்பாக நடவடிக்ளககளள கட்டுப்படுத்தும்
வளகயில் நிதி ஒமர இடத்தில் குவிவளதயும்
நியாயமற்ற வரத்தக நடவடிக்ளககளளயும்
தடுக்கும் ெட்டமாகும். ஆனால் புதிய ம்பாட்டிச்
ெட்டம் இத்தளகய வரத்தக கட்டுப்பாடுகளள
விலக்கியது. இதன்மூலம் ஆமராக்கியமானப
ம்பாட்டி நிலவச் கெய்து நுகரமவாருக்கு சிறந்தப
க்பாருளகளள
வழஙகுகிறது.
அமத
மநரத்தில் நிறுவனஙகளின் நடவடிக்ளககளள
ஒழுஙகுமுளற்படுத்துவதற்கும்
அழுத்தம்
அளிக்கப்பட்டது.
நிறுவனஙகள
தமது
அளமபபில் மாற்றஙகள ககாண்டு வரும்ம்பாது
அரசிடம் முன் அனுமதிப க்பறமவண்டிய
மதளவ இல்ளல.
தாராளமயமாக்களல
மநாக்கி
்பல
முயற்சிகள
மமற்ககாளளப்பட்டம்பாதும்,
கதாழில்மயமாக்கல்
கெயல்முளறயில்
ம்பாதாளமகளும் காைப்பட்டன. மவளலயின்ளம
மற்றும் அளரகுளற மவளலவாய்பபு ம்பான்ற
பிரச்ெளனகளால்
இந்தியா
இன்னமும்
்பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில்
உளள
அளனத்து ்பகுதிகளும் சீரான வளரச்சி காண்்பது
இன்னமும்
ெவாலாகமவ
நீடிக்கிறது.
கதாழில்மயமாக்கல் முயற்சிகள ஒவகவாரு
முளறயும் க்பரும் கதாழில்கள வளரச்சிக்
காண்்பதிமலமய முடிவளடகின்றன. ஆனால்
சிறிய, நடுத்தர கதாழில்கள இன்னமும்
பின்தஙகிய நிளலயிமல உளளன. புதிய
கதாழில்கள மமலும் நகரபபுற ்பகுதிகளள
ளமயப்படுத்திமய
கதாடஙகப்படுகின்றன.
இதனால்
வளரச்சி
என்்பது

நகரபபுறம் – கிராமபபுறஙகளள ஒபபிடும்ம்பாது
ஏற்றத்தாழவுடமனமய
ஏற்்படுகிறது.
நகரமயமாக்கல் மற்றும் இடபக்பயரவு என்்பது
இன்று அரசு எதிரககாளளும் முக்கிய ெவாலாக
வளரந்துளளது.
அருஞ்சோற்்பைோருள்
 ஐ
 ந்தொண்டு
திட்டம்:
விடுதளலக்குப
பின்னர
ஒருஙகிளைந்த
ளமயப்படுத்தப்பட்ட
க்பாருளாதாரத்
திட்டஙகள உருவாக்கப்பட்டன. இளவ
ஐந்தாண்டுகளுக்கு
திட்டமிடப்பட்டதால்
ஐந்தாண்டுத்
திட்டம்
என்று
அளழக்கப்படுகிறது.
 ம
 க்கள நல அரசு: ஒரு மக்கள நல அரசு
என்்பது அளனத்து குடிமக்களின் ெமூகக்பாருளாதார நலன்களளயும் கவனம்
ககாளவதாக இருக்க மவண்டும்.
 ப
 �ொதுததுறை: ஒரு நாட்டில் அரசின்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ க்பாருளாதாரத்தின்
ஒரு ்பகுதிளய ககாண்டு வரப்படுவளத
க்பாதுத்துளற குறிக்கிறது. க்பாதுமெளவகள
மற்றும்
க்பாதுத்துளற
நிறுவனஙகள
இவற்றில் அடஙகும்.
 த
 னியொர்துறை: இளவ அரசின் மநரடி
கட்டுப்பாட்டின்
கீழ
வருவதில்ளல.
தனிப்பட்ட ந்பரகள அல்லது குழுவினரால்
இலா்ப மநாக்கில் நடத்தப்படும் அல்லது
முதலீடு
கெய்யப்படும்
நிறுவனஙகள
தனியாரதுளற
நிறுவனஙகள
என்று
அளழக்கப்படுகின்றன.
 நி
 ர்வொ்க சீர்திருதத ஆறணயம்: இந்திய
க்பாது நிரவாக அளமபபில் மமற்ககாளள
மவண்டிய சீரத்திருத்தஙகளளப ்பரிந்துளர
கெய்வதற்காக
இந்திய
அரொல்
அளமக்கப்பட்ட ஆளையம்.
 தி
 ட்டமிட்ட ப�ொருளொதொரம்: ஒரு நாட்டின்
க்பாருளாதார
மற்றும்
உற்்பத்தி
திட்டஙகளுக்கு ஏற்்ப மூலதனம் மற்றும்
மூலதன க்பாருளகள அளளவ இலக்கிடும்
க்பாருளாதார
அளமபபு
திட்டமிட்ட
க்பாருளாதாரம் எனப்படுகிறது.
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 மூலதனப்
ப�ொருள்கள்:
நேரடியாக
நுகர்வோரால்
பயன்படுத்தப்படாமல்
ப�ொருள்
உற்பத்திக்கு
தேவைப்படும்
உற்பத்தி ப�ொருள்கள்.
 தாராளமயமாக்கல்: அரசு மற்றும் தனியார்
நடவடிக்கைகளின் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள
தடைகள்
மற்றும்
கட்டுப்பாடுகள்
விலக்கப்படுவது
தாராளமயமாக்கல்.
ப�ொதுவாக
ப�ொருளாதார
தாராளமயமாக்கலை இது குறிக்கிறது.
 அந்நிய செலவாணி சட்டம் (FERA):
அந்நிய செலவாணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம்
என்பது
இந்தியாவில்
அந்நிய
செலவாணிகள் மற்றும் கட்டடங்களை
ஒழுங்குப்படுத்தும் சட்டமாகும்.
 தனிநபர்
வருமானம்:
இந்தியாவில்
தனிநபர் சராசரியாக ஈட்டும் வருமானம்
தனிநபர்
வருமானம்
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
நாட்டின் ம�ொத்த
மக்கள் ஈட்டும் வருவாயை ம�ொத்த மக்கள்
எண்ணிக்கையால் வகுப்பதால் கிடைப்பதே
தனிநபர் வருமானம் ஆகும்.
 ஜமீன்தாரர் முறை:
ஜமீன்தாரிமுறை
பிரித்தானிய
காலனி
ஆட்சியின்போது
க�ொண்டுவரப்பட்டதாகும். ஜமீன்தாரர்கள்
குறிப்பிட்டப்
பகுதி
நிலத்தில்
உரிமையாளர்களாக ஆக்கப்பட்டு அந்த
நிலத்திலிருந்து
வரி / தீர்வை / வாடகை
வசூலித்து அரசுக்கு வழங்க வேண்டும்.
 நில உச்சவரம்பு சட்டம்: ஒரு தனிநபர்
அதிகபட்சம் எவ்வளவு நிலம் உடமையாகக்

க�ொள்ளலாம் என்பதை வரையறுக்கும்
சட்டம் நில உச்சவரம்பு சட்டம் என்று
கூறலாம். நகர்ப்புற மக்களுக்கான நில
உச்சவரம்பு
சட்டம்
1976இல்
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
 நகர்மயமாக்கல்: கிராமப்பகுதிகளிலிருந்து
நகரங்களை ந�ோக்கி இடம் பெயர்வது
நகர்மயமாக்கல் ஆகும். இதனால் நகர்ப்புறப்
பகுதி
மக்கள்
த�ொகை
த�ொடர்ந்து
அதிகரித்து வருகிறது. இது தனிநபர் மற்றும்
சமூகத்தில்
பெரும்
பாதிப்பை
ஏற்படுத்துகிறது.
 கால்நடை வளர்ப்பு: மக்களின் உணவு
மற்றும்
இதர
தேவைகளுக்காக
விலங்குகள்
பழக்கப்படுத்தப்பட்டு
வளர்க்கப்படுவதாகும்.
இறைச்சி,
இழைகள்,
பால்,
முட்டை
ப�ோன்ற
ப�ொருள்கள் கால்நடை வளர்ப்பின் மூலம்
சமுதாயத்திற்கு கிடைக்கிறது.
 கிராம-நகர்ப்புற ஏற்றத்தாழ்வு: வருவாய்,
விநிய�ோகம், நுகர்வு, வாழ்க்கைத்தரம்
அனைத்திலும்
கிராமம்
மற்றும்
நகர்ப்புறங்களிடையே காணப்படும் பெரும்
இடைவெளி
கிராம
நகர்ப்புற
ஏற்றத்தாழ்வுகள் எனப்படுகிறது.
 உள்நாட்டு ம�ொத்த உற்பத்தி (GDP):
ப�ொதுவாக ஒரு ஆண்டின் ஒரு நாட்டில்
தயாரிக்கப்படும்
ம�ொத்த
உற்பத்தி
ப�ொருள்கள்
மற்றும்
சேவைகளின்
கூட்டுமதிப்பினை
அளவிடும்
அலகு
உள்நாட்டு ம�ொத்த உற்பத்தி ஆகும்.

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான விடைகளைத் தேர்வு செய்யவும்.
1. நிதி ஆய�ோக்கின் தலைவர்
அ) குடியரசுத்தலைவர்	
இ) உள்துறை அமைச்சர்	

ஆ) பிரதமர்
ஈ) நிதி அமைச்சர்

2. நிதி ஆய�ோக் அமைப்பினை க�ொண்டு வந்த பிரதமர்
அ) மன்மோகன் சிங்	
இ) வாஜ்பாய்

ஆ) நரசிம்ம ராவ்
ஈ) நரேந்திர ம�ோடி
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3. இ
 ந்தியாவில் விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக க�ொண்டு வரப்பட்டத் திட்டத்திற்கு
‘என்றும் நீங்கா பசுமைப்புரட்சி’ என்று பெயரிட்டவர்
அ) நார்மன் ப�ோர்லாக்
இ) சுப்பிரமணியன்

ஆ) M.S. சுவாமிநாதன்
ஈ) R.K.V. ராவ்

4. இந்தியாவின் பசுமைப்புரட்சியின் தந்தை என்றழைக்கப்படுபவர் யார்?
அ) நார்மன் ப�ோர்லாக்
இ) ராஜ் கிருஷ்ணா	

ஆ) M.S. சுவாமிநாதன்
ஈ) R.K.V. ராவ்

5. பசுமைப் புரட்சி இவற்றில் எதைக் குறிப்பிடுகிறது?
அ) பசுமை வளங்கள் பயன்படுத்துவது ஆ) அதிக பயிர் வளர்ப்பு
இ) வீரிய விதைகள் திட்டம்
ஈ) பசுமைப் பயிரிடல்
6. இ
 ந்திய பசுமைப் புரட்சி என்பது கீழ்காணும் விதைகளின் எவற்றில் அதிக விளைச்சலுக்கான
வீரிய விதைகளை அறிமுகப்படுத்தியது.
அ) தானியங்கள்	
இ) க�ோதுமை	

ஆ) பருப்பு
ஈ) எண்ணெய்வித்து

7. எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் பசுமைப் புரட்சி க�ொண்டு வரப்பட்டது?
அ) நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
இ) ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

ஆ) ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
ஈ) ஏழாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

8. இந்தியாவில் வெண்மைப் புரட்சினை துவக்கியவர் யார்?
அ) நார்மன் ப�ோர்லாக்
இ) R.K.V. ராவ்	

ஆ) ராஜ் கிருஷ்ணா
ஈ) வர்கீஸ் குரியன்

9. அமுல் பால் ப�ொருள் நிறுவனம் எங்குள்ளது?
அ) அஜ்மீர் – இராஜஸ்தான்
இ) பல்ராம்பூர் – உத்திரப்பிரதேசம்

ஆ) ஆனந்த் – குஜராத்
ஈ) உடுப்பி – கர்நாடகம்

10. ப�ொருத்துக.
1. திட்ட ஆணையம்
2. நிதி ஆய�ோக்
3. பசுமைப் புரட்சி
4. வெண்மைப் புரட்சி
1) ஆ அ
3) இ ஆ

ஈ இ		
அ ஈ		

-

அ) நரேந்திர ம�ோடி
ஆ) எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்
இ) வர்கீஸ் குரியன்
ஈ) ஜவஹர்லால் நேரு
2) ஈ அ
4) அ ஈ

ஆ
ஆ

இ
இ

11. கீழ்க்கண்ட கேள்வி இரண்டு வாக்கியங்களை க�ொண்டுள்ளது. அவற்றில் கூற்று காரணம்
ஆகும்.
கூற்று: ஒ
 ரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வேளாண்மை,
சமமுக்கியத்துவம் க�ொண்டதாகும்.

த�ொழில்

மயமாக்கம்

இரண்டும்

காரணம்: விவசாய நலன்களில் சமரசம் செய்து க�ொள்ளாமல் த�ொழிற்துறை மேம்படுத்தப்பட
வேண்டும்.

( 198 (

12th_Political Science_Unit_8_Tamil.indd 198

29-01-2020 10:15:49

www.tntextbooks.in

அ) கூற்றும் காரைமும் ெரி மற்றும் காரைமானது கூற்றுக்கு ெரியான விளக்கம்
ஆ) கூற்றும் காரைமும் ெரி, ஆனால் காரைமானது கூற்றுக்கு ெரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று ெரி, ஆனால் காரைம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு, ஆனால் காரைம் ெரி.
II கீழ்க்கோணும் விைோக்களுக்கு மிகச சுருக்கைோை விமை கோணவும்.
1. மக்களாட்சி ெமதரமம் என்றால் என்ன?
2. கலபபுப க்பாருளாதாரத்ளத குறிபபு எழுதுக?
3. கூட்டுறவு கூட்டாச்சி குறித்த வளரயறு?
4. கவண்ளமபபுரட்சி ்பற்றி குறிபபு எழுதுக?
III கீழ்க்கோணும் விைோக்களுக்கு சுருக்கைோை விமை கோணவும்.
1. மக்கள நல அரசின் சிறப்பம்ெஙகள யாளவ?
2. மதசிய வளரச்சிக்குழு ்பஙகு குறித்து எழுதுக?
3. நிதி ஆமயாக் அளமபபு குறித்து எழுதுக?
4. கதாழிற்ககாளளக தீரமானம் 1991 சிறப்பம்ெஙகள குறித்து எழுதுக?
IV கீழ்க்கோணும் விைோக்களுக்கு விரிவோை விமை கோணவும்.
1. நிதி ஆமயாக்கின் ்பஙகு ்பற்றி விவரி?
2. இந்திய கதாழில்மயமாக்கலின் கெயல்முளறகளள ்பற்றி விவரி?
3. ்பசுளமப புரட்சியின் தாக்கஙகள ்பற்றி விவரி?
4. கவண்ளமப புரட்சியின் முக்கிய ொதளனகளள விளக்குக?

நைற்நகோள் நூல்கள்

 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.
வமைத்தை இமணபபுகள்

 https://www.epw.in/
 http://www.iipa.org.in/
 https://www.amazon.in/dp/8180696588/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_
g78mDbAY8RMKH
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9
்கற்றலின ்நாக்கங்்கள்

இந்தியாவும் உல்கமும்



 தற்கால உலக்ததில் இந்தியாவின் பங்கு பற்றி சதரிந்து சகாளவது.
 வல்ல�சுகளுடைாை இந்தியாவின் சகாளனககன்ளப் பற்றி

அறிந்து

சகாளளுதல்.

 நவீை உலக்ததின் எதிரகால லடசியங்கள பற்றி சிந்திப்பது.
 அணு ஆயுதக சகாளனக மற்றும் அதனை அனமதி ரதனவககு பயன்படு்ததுவது
பற்றி புரிந்து சகாளவது.

 உலகமயமாதல் மற்றும் அதனுனடய வின்ளவுகள இந்தியாவிலும் மற்றும் மூன்்றாம் உலக
நாடுகளிலும் ஏற்படு்ததிய வின்ளவுகன்ள ஆ�ாயதல்.

 சுற்றுசசூழல் மாறுபாடு, நீடி்தத வ்ளரசசி மற்றும் இந்தியாவின் பங்கு ஆகியவற்ன்ற புரிந்துக
சகாளளுதல்.

9.1 இந்திய மவளியுறவுக ம்காள்ட்கயின
பரிணாெ வளர்ச்சி (1947-54)
சுதந்திரமும் பிரிவிடனயும்
சுதந்தி�்ததிற்கு
முன்
இந்தியாவின்
சவளியு்றவுக
சகாளனக
ஆங்கிரலய
அ�சாங்க்ததின்
சபாறுப்பு
மற்றும்
கடடுப்பாடடில்
இருந்தது.
இ�ண்டாம்
உலகப்ரபாரில்
பிரிடடனின்
சவற்றிககாக
இந்தியா ரதனவயாை அ்ளவு மனித சகதி
மற்றும் இத� கருவிகன்ள பங்களி்ததது.
1945ஆம் ஆண்டு இ�ண்டாம் உலகப் ரபார
முடிந்து, 1947ஆம் ஆண்டு, ஆகஸட மாதம்
இந்தியா ஆங்கிரலய அ�சாங்க்ததிடம் இருந்து
விடுதனலயனடந்தபின்,
இந்தியா
தைது
சவளியு்றவுக சகாளனகனய வடிவனம்ததுக
சகாண்டது. ரபாருககு பின்ைர ஏற்படட உலக
அ�சியல் நிகழ்வுகள மற்றும் இந்தியாவின்
சசாந்த
அ�சியல்
சூழல்
ரபான்்றனவ
சவளியு்றவுக சகாளனகயினை வடிவனம்ததை.
உலக நாடுகள �ாணுவ ரீதியாக இ�ண்டு
துருவங்க்ளாக
பிரிந்திருந்தை.
அனவ
தங்கன்ளப்
பாதுகாப்பதற்காக
�ாணுவ
கூடடணினய ஏற்படு்ததிக சகாண்டை. இரு
�ாணுவ கூடடணிகளிலும் பல நாடுகள

இனைந்தை. இந்த இரு கூடடணிகளும்
ஒன்ன்றசயான்று சவற்றிகசகாள்ள எடு்தத
முயற்சிகர்ள
பனிப்ரபார
என்்றனழககப்படுகி்றது. இ�ண்டு முகாம்களும்
�ாணுவங்கன்ள கடடிசயழுப்ப சபரும்ளவு
பைம் சசலவழி்ததாலும், சபரிய்ளவி்ளாை
ரபார தவிரககப்படடது. மிகவும் பதடடமாை
சூழ்நினல
நிலவியது.
புதிதாக
விடுதனலயனடந்த நாடுகள இந்த இ�ண்டு
இ�ாணுவ
முகாம்களின்
சண்னடகளுககினடரய
தங்களுனடய
வ்ளங்கன்ள வீைாககிக சகாளளும் நினலயில்
இல்னல.
அந்நாடுகள
தங்கன்ளக
கடடனமப்பதற்கு அனை்தனதயும் பாதுகாகக
ரவண்டியிருந்தது. அரதரந�்ததில் இ�ண்டு
வல்ல�சுக்ளாை
அசமரிகக
ஐககிய
நாடுகளுககும் ரசாவிய்த ஒன்றிய்ததிற்கும்
இனடரய நனடப்சபற்்ற கரு்தது ரீதியாை
சண்னட பனிப்ரபான� உசச்ததிற்கு சகாண்டு
சசன்்றது.
காலனியாதிகக்ததின்
பிடியில்
இருந்து புதிய எல்னலகளுடன் ரதான்றிய
நாடுகளுககு
உலக்ளாவிய
அ்ளவில்
இககடடாை சூழ்நினலனய உருவாககியது.
ரமற்க்ததிய
சகதிகள
புதிய
உலக
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ஒழுங்கனமப்னப
ஏற்படு்தத
ரவனல
சசயது
சகாண்டிருந்த
ரந�்ததில்,
கண்டங்களுககினடரய
சபரும்ளவிலாை
மனித இடப்சபயரவு நிகழ்ந்து சகாண்டிருந்தது.
1945ஆம்
ஆண்டு
அகரடாபர
மாதம்
அடலாண்டிக சாசைம் மூலம் ஐககிய நாடுகள
அனமப்பு ரதான்றுவதற்கு உலக நாடுகள
முனைப்பாக இருந்தை.
இந்தியாவின் சவளியு்றவுக சகாளனகனய
வடிவனமககும் சிற்பியாக ஜவஹரலால் ரநரு
இருந்தார.
அப்ரபாது
உலகம்
இருந்த
நினலனமகளில்
உலக
அனமதிககாை
தாகக்தனதப் பற்றியும், ஒரு புதிய ரதச்ததின்
ரதனவகன்ளப்
பற்றியும்
ரநரு
நன்கு
உைரந்திருந்தார. புதிய இந்திய ரதச்ததின் சமூகசபாரு்ளாதா� ரமம்பாடு, நவீைமயமாககுதல்,
உலக அனமதி, ரபார தவிரப்பு, பி்ற நாடுகளின்
அனமதியாை
ஆககப்பூரவமாை
உ்றவு,
காலனியாதிகக்ததிலிருந்து ஆசிய-ஆப்பிரிககா
நாடுகளின் விடுதனல, ஐககிய நாடுகள சனபனய
வலுப்படு்ததுவது, பி்ற நாடுகளின் சபாரு்ளாதா�
ஒ்ததுனழப்பு ஆகிய இந்திய்த ரதனவகளின்
அடிப்பனடயில்
ரநருவின்
அயல்நாடடுக
சகாளனக உருவாககப்படடது.
1947ஆம் ஆண்டு இந்திய துனைக
கண்ட்தனத
பிரி்தது,
பாகிஸதான்
உருவாககப்படடது. இந்த நிகழ்வாைது மனித
வ�லாற்றில்
சபரும்ளவு
அகதிகள
புலம்சபயரவதற்கு கா�ைமாக இருந்தது.
இன்றுவன�
இந்தியாவின்
சவளியு்றவுக
சகாளனகயில்
காஷ்மீர
சிககலாைது
சதாடரந்து அடிப்பனட விேயமாக இருந்து
வருகி்றது. இதுரவ சதாடரசசியாக நான்கு
ரபாரகளுககு கா�ைமாகியது.
பஞசசீலமும் – அணி்சரா இயக்கமும்
(1954-1991)

அணி்சரா இயக்கம்

தைது அண்னட நாடுகளுடன் சநருங்கிய
நடபு்றனவ வ்ளர்ததுக சகாளவது மற்றும்
ப�ாமரிப்பது
என்பதில்
ரநரு
மிகவும்
உறுதியாக இருந்தார. குறிப்பாக சீைாவுடைாை
உ்றவில், இரு நாடுகளும் கலாசசா�ம் மற்றும்
பண்பாடடு பினைப்பில் நீண்ட வ�லாறு
சகாண்டிருப்பனவயாகும். இது இந்திய-சீைா
ஆகிய இரு நாடுகளுககினடரய 1954ஆம்
ஆண்டு ரநரு மற்றும் சீை பி�தமர சூ-சயன்லாய-வுடன் பஞசசீல ஒப்பந்தம் ஏற்படக
கா�ைமாகியது. பஞசசீலக சகாளனகயின்
அடிப்பனடயில் இரு நாடுகளும் உ்றவுகன்ளப்
ரபணுவது என்று இரு நாடடு தனலவரகளும்
முடிவு சசயதைர.
பஞசசீலக ம்காள்ட்க்கள்

 இரு நாடுகளும் ஒன்றின் எல்னலனய,





இன்றயாண்னமனய மற்ச்றான்று
மதிப்பது
ஆககி�மிப்பு சசயயானம
ஒவ்சவாருவரின்
உளநாடடு
விவகா�ங்களில் மற்்றவர தனலயிடாமல்
இரு்ததல்
தூத�க அ்ளவிலாை சம்ததுவம் மற்றும்
ஒ்ததுனழப்பு
அனமதியுடன் இனைந்து வாழ்தல்

சீன பிரதெர்
சூ-மயன-லாய்

இந்திய பிரதெர்
ஜவஹர்லால் ்நரு

இந்த ஒப்பந்தங்கள யாவும் இருந்த
ரபாதிலும், 1962ஆம் ஆண்டு இந்தியாவும்சீைாவும் எல்னல சதாடரபாை விவகா�்ததின்
மீது இறுதியாக ரபாரில் குதி்ததை. இந்த இரு
நாடுகளுககினடரயயாை எல்னல பி�சசனை
இந்த நாள வன� இந்தியாவின் சவளியு்றவுக
சகாளனகனய்த
தீரமானிப்பதில்
மிகவும்
முதன்னமயாக உள்ளது. ரபசசுவார்தனத
மூலம்
இந்தப்
பி�சசனைனய்த
தீரகக
முயற்சிகள ரமற்சகாள்ளப்படுகி்றது.
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பாணடுங் ொநாடு
பாண்டுங் மாநாடு (இந்ரதாரைசியா)
1955ஆம் ஆண்டு ஏப்�ல் மாதம் 18ஆம் ரததி
முதல் 24ஆம் ரததி வன� நனடசபற்்றது.
இதில் 29 நாடுகளின் தனலவரகள கலந்து
சகாண்டு
அணிரச�ா
இயககம்
உருவாககுவது பற்றி விவாதி்ததைர.
17
ஆண்டுகள
சவளியு்றவு
விவகா�்ததினை
தைது
சபாறுப்பில்
னவ்ததிருந்த பண்டித ஜவஹரலால் ரநரு
(1947-64)
பனிப்ரபாரில்
சிககாமல்,
இந்தியாவுகசகன்று சசாந்த சவளியு்றவுக
சகாளனகப் பற்றி சதளிவாக இருந்தார. இந்த
நினலப்பாடு 1961ஆம் ஆண்டு அணிரச�ா
இயககம்
ரதான்றுவதற்கு
கா�ைமாக
அனமந்தது.
அணிரச�ா
இயககம்
ரதான்றுவதற்கு எகிப்தின் கமால் அப்துல்
நாசர,
காைாவின்
குவாமி
நிகருமா,
இந்ரதாரைசியாவின்
அகமது
சுகரரைா
மற்றும்
யூரகாஸரலவியாவின்
ரஜாசிப்
புர�ாஸ டிடரடா ஆகிரயாருடன் ரநருவும்
கா�ைமாவார. இதன் சபாருள நீதிககும்
அநீதிககுமாை சண்னடயில் யார ஒருவரும்
நடுநினலரயாடு இருகக முடியாது என்பதாகும்.
கூடடு ரச�ானம என்பதன் சபாருள �ாணுவ
ரீதியாக எந்த ஒரு வல்ல�சுகளுடரைா அல்லது
�ாணுவ முகாம்களுடரைா உடன்பாடு சசயதுக
சகாள்ளக கூடாது என்பதாகும். ஆைால்,
நாடுகளுககினடரய
உள்ள
சிககலின்
தன்னமயின் அடிப்பனடயில் அனமதியாை
ஒ்ததுனழப்பு
என்்ற
ரநாகக்ததுடன்
தீரமானிககும் சுதந்தி�்தனத தககனவ்ததுக
சகாளவது அணிரச�ானம ஆகும். இந்த
சுதந்தி�மாை சதரிவு முன்றதான் சீைாவுடைாை
ரபாரின் ரபாது ரமற்கு உலக நாடுகளிடமிருந்து
ஆயுதங்கள சகாளமுதல் சசயய னவ்ததது,
ரமலும் ரசாவிய்த ஒன்றிய்ததுடன் தூத�க
அ்ளவிலாை
உடன்படிகனகனய
1971இல்
வங்கரதச நாடடுடைாை ரபாருககு முன்ைர
சசயது சகாள்ளவும் முடிந்தது.
அணிரச�ா இயககம் ரதான்றுவதற்ககு
முன்பாகரவ
இ�ண்டு
வல்ல�சு

கூடடணிகளுடனும் அணிரசரகனக கூடாது
என்்ற சிந்தனை இருந்தது. 1955 ஆம் ஆண்டு
நனடசபற்்ற பாண்டுங் ஆசிய-ஆப்ரிகக மாநாடு
அ்ததனகய அணிரச�ா ரகாடபாடடினைக
சகாண்டிருந்தது, பின்ைர இதுதான் 1961ஆம்
ஆண்டு
அணிரச�ா
இயகக்ததிற்ககு
அடிப்பனடயாக அனமந்தது.

மசயல்பாடு
வகுப்பன்றயில், உைது ஆசிரியரின்
வழிகாடடுதல்படி “பாண்டுங்கின் ப்தது
சகாளனககள” பற்றி விவாதிகக.
ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிககா கண்ட்ததில்
காலனி ஆதிகக்தனத முடிவுககு சகாண்டு வ�
கு�ல் சகாடு்தத ரநரு, அணிரச�ா இயககரம
அசமரிகக மற்றும் ரசாவிய்த யூனியனின்
�ாணுவக கூடடனமப்புககு மாற்்றாக புதிதாக
சுதந்தி�ம் அனடயும் நாடுகளுககு இருககும்
என்்ற
சதானலரநாககுப்
பாரனவனய
சகாண்டிருந்தார.
இதுரவ
அணிரச�ா
இயகக்ததின் னமயக கரு்ததாகும், பல புதிய
நாடுகள இதன் ஒரு பகுதியாக மா்ற முடிவு
சசயதை, அனவ பனிப்ரபார அ�ங்க்ததின் ஒரு
அங்கமாக
தங்க்ளது
நாடு
இருகக
விரும்பவில்னல.
்சாவியத்
ஒனறியத்தின
வீழ்ச்சியும்
ெற்றும் மபாருளாதார தாராளெயொக்கலும்
(1991-முதல் தற்மபாழுது வடர)
ரசாவிய்த ஒன்றிய்ததின் வீழ்சசியிைால்
ஏற்படட
சபாரு்ளாதா�
சநருககடினய்த
சதாடரந்து
தா�ா்ளமயம்,
தனியாரமயம்
மற்றும் உலகமயமாதல் ரபான்்றனவ எழுசசி
சபற்்றை. இந்தியானவ சபரும்ளவு ரசாசலிச
சபாரு்ளாதா�்ததில்
இருந்து
சந்னதப்
சபாரு்ளாதா�்ததிற்கு
நகர்ததிச
சசன்்றது.
இந்தியா இதன் பி்றகு அந்நிய ரந�டி
முதலீடடிற்கு (FDI) தைது கதவுகன்ள்த தி்றந்து
விடடது.
பின்ைர
இது
அசமரிகக
ஐககியநாடுகளுடைாை உ்றவுகள ரமம்பட
உதவியாக அனமந்தது.
தற்கால்ததில் இந்தியா புது வனகயாை
சவால்கன்ள சந்திககி்றது, மாறிவரும் புவிசார
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அ�சியல்
தன்னமகளிைால்
னமயககரு
மா்றாமல், அதன் சவளியு்றவுக சகாளனககள
மாற்றியனமககப்படடிருககி்றது.
சதற்கு
ஆசியாவின்
சீைா,
உலக
வல்ல�சுகளில் ஒன்்றாக ஆகியிருககி்றது. அது
நமது
அண்னட
நாடடு
சவளியு்றவுக
சகாளனகயின் ஒரு பகுதியாகி்றது. வ்ளரந்து
வரும் சபாரு்ளாதா�்ததுடன் இந்தியாவும், ஒரு
மண்டல அ்ளவிலாை சகதியாகி்றது. எைரவ
முன்பு எப்சபாழுதும் இல்லாத வனகயில்
அதற்கு இன்னும் அதிக உலக்ளாவிய சபாறுப்பு
ஏற்படடுள்ளது.
இந்த
மாற்்றங்களுககு
ஈடுசகாடு்தது இந்தியா தன்னுனடய நலனைப்
பாதுகா்ததுக சகாளவதற்காகவும், தன்னுனடய
அண்னட
நாடுகளுடன்
நல்லு்றவுகன்ள
வ்ளர்ததுக
சகாளவதற்காகவும்
தைது
சவளியு்றவுக சகாளனகயில் சில மாறுதல்கன்ள
சசயய ரவண்டியுள்ளது.
இந்தியா மற்்ற நாடுகளுடன் உ்றனவ
ரபணுவதற்காை
மற்்ற
கா�ணிக்ளாக
பாதுகாப்பு மற்றும் சபாது பயன்பாடடிற்கு
அணு ஆற்்றனல பயன்படு்ததிக சகாளளும்
வலினமனய தன்ைக்தரத சகாண்டிரு்ததல்,
முககிய சரவரதச அனமப்புக்ளாை பிரிகஸ
(BRICS), ஜி 20 (G20), ோங்காய அனமப்பு(SCO)
ஏவுகனை்த
சதாழில்நுடப
கடடுப்பாடு
அனமப்பு (MTCR) ரபான்்ற அனமப்புகளில்
உறுப்பிை�ாக
உள்ளது
ரபான்்றவற்ன்றக
கூ்றலாம். இந்தியா தைது அனடயா்ள்ததில்
சதாடரந்து உயரந்து வருவதால், உலக்ததில்
உள்ள பல வலினமயாை நாடுகள, ஐககிய
நாடுகளின் பாதுகாப்பு சனபயில் இந்தியானவ
நி�ந்த� உறுப்பிை�ாக இனைகக ரவண்டும்
என்று
கு�ல்
சகாடு்தது
வருகின்்றை.
இந்தியாவின் சவளியு்றவுக சகாளனகயின்
சா�ாம்ச்தனத நாம் சுருககமாக குறிப்பிட
ரவண்டுமாைால்,
இஸர�ல்,
ஈ�ான்,
பாலஸதீைம் மற்றும் சவுதி அர�பியா ரபான்்ற
மாறுபடட பண்புகன்ள சகாண்ட நாடுகளுடன்
நடபு்றனவ னவ்ததிருககும் மிகவும் அரிதாை
தனி்ததன்னமனயக சகாண்டிருககின்்ற ஒர�
நாடு இந்தியா எைலாம்.

9.2 இந்திய-அமெரிக்கா உறவு்கள்
வரலாறு

அசமரிககா உடைாை
முன்றயாை அ�சியல் உ்றவு
இ�ண்டாம் உலகப் ரபார கால
கடட்ததில்
சதாடங்கியது.
முதன்முதலாக
1940ஆம்
ஆண்டு
தாமஸ
வில்சன்
மற்றும் சர கிரிஜா சங்கர பாஜ்பாய ஆகிய
தூதரகன்ள பரிமாறிக சகாளவது நிகழ்ந்தது.
இது டில்லியில் தூத�க அலுவலக்தனத
நிறுவுவதற்கு கா�ைமாகியது.

தாெஸ வில்சன

சர் கிரிஜா சங்்கர்
பாஜ்பாய்

ஹாரி S
ட்ரூென

எனினும் 1946ஆம் ஆண்டு வன�
சதாடரந்து
ஹாரி
S.
டருமன்
என்்ற
குடிய�சு்ததனலவரின் தனலனமயின்கீழ்தான்
இந்திய-அசமரிககாவுககு
இனடரய
முழுனமயாை முழுரந� தூத�க உ்றவுகள
ரதான்றியது. 1947ஆம் ஆண்டு இந்தியா
சுதந்தி�ம் அனடந்தவுடன் ரமலும் இது
வலுப்படு்ததப்படடது.

ெதன்கிழக்கு ஆசிய
மத்திய ஒப்பந்த அைமப்பு
ஒப்பந்த அைமப்பு (SEATO)
(CENTO)

பிரிவினையின் சபாழுது, காஷ்மீர ஓர
முடிய�சாக
இந்தியாவுடன்
இனைந்தது.
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இதனை
பாகிஸ்தான்
எதிர்த்தது.
இது
குறித்து
பாகிஸ்தான்,
இந்தியாவுடன்
காஷ்மீரின் இணைப்பு சட்டவிர�ோதமானது,
கட்டாயத்தினால்
செய்யப்பட்டது
என்று
கூறியது. 1948ஆம் ஆண்டு இந்த சிக்கல்
ஐக்கிய நாடுகளின் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பட்டது, இதன் விளைவாக இந்தியபாகிஸ்தானுக்கான
ஐக்கிய
நாடுகளின்
ஆணையம் (UNCIP) நிறுவப்பட்டது. இதில்
இந்தியா கடுமையாக ஏமாற்றம் அடைந்தது.
“இது முழுவதும் தவறான நடவடிக்கை”
என்றும், அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து
நாடுகளின் செயற்பாட்டினையும் இந்தியா
விமர்சித்தது.
த�ொடர்ந்து
நேரு
ஐக்கிய
நாடுகளுக்கு தன்னுடைய முதற்பயணத்தை
மேற்கொண்டார்.

இரண்டு அரசுகளின் தலைமைகளுக்கு
இடையே தனித்த ஒத்துணர்வு இல்லாமல்
ப�ோனதாலும்,
பரஸ்பரம்
இருவரும்
குறைக்கூறிக்
க�ொண்டதாலும்,
இந்தியஅமெரிக்கா இடையிலான உறவு மேலும்
விரிசலடைந்தது. சீட்டோ (SEATO) மற்றும்
சென்டோ (CENTO) எனப்படும் அமெரிக்கா
வழங்கிய (தென்கிழக்கு ஆசிய ஒப்பந்தம்
அமைப்பு மற்றும் மத்திய ஒப்பந்தம் அமைப்பு)
நேச உடன்படிக்கை அமைப்பு மேலும் உறவை
மேம்படுத்தவில்லை.
இந்த
அமைப்பில்
பாகிஸ்தானை சேர்த்தது மற்றும் பாகிஸ்தான்அமெரிக்கா ராணுவ ஒப்பந்தம் ப�ோன்றவை
இருதரப்பு உறவுகளிடையே சிறிதளவு மட்டுமே
முன்னேற்றத்திற்கான
நம்பிக்கையை
ஏற்படுத்தியது. ஐசன�ோவர் மற்றும் கென்னடி
ஆகிய�ோரின் இரண்டாம் முறை பதவிகாலத்தின்

இந்திய-அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகளுக்கிடையேயான ராணுவம் சாரா அணு ஒப்பந்தம்
இந்திய குடியரசுக்கும்–அமெரிக்க ஐக்கிய
நாடுகளுக்கும்
இடையே
கையெழுத்திடப்பட்ட
இந்திய-அமெரிக்கா
ராணுவம்
சாரா
அணு
ஒப்பந்தம் அல்லது இந்திய-அமெரிக்கா அணு
ஒப்பந்தமே,
123
உடன்படிக்கை
என்றழைக்கப்படுகிறது.
இதற்கான
அடிப்படை
கட்டமைப்பு வேலைக்காக 2005ஆம் ஆண்டு ஜீலை
மாதம் 18ஆம் தேதி அன்று கையெழுத்திடப்பட்டது.
அமெரிக்க அதிபர் ஜார்ஜ் W. புஷ் மற்றும்
இது த�ொடர்பாக இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்
இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்
மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் ஜார்ஜ் W. புஷ் ஆகிய�ோர்
வெளியிட்ட கூட்டு அறிக்கையின்படி, அதில் இந்தியா தனது ராணுவம் மற்றும் ராணுவம் சாராத
அணு உலைகள் அமைப்புகளை தனித்தனியாக பிரித்துக் க�ொள்வது என்பதை ஏற்றுக் க�ொண்டது
மற்றும் இந்தியாவின் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் சர்வதேச அணு ஆற்றல் முகமையின்
பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கும்படியும், அதற்கு கைமாறாக, அமெரிக்கா இந்தியாவுடன் முழுமையான
ராணுவம் சாரா ஒத்துழைப்பை வழங்க ஏற்றுக் க�ொண்டது.
இந்த ஒப்பந்தமானது. இந்தியா “ராணுவம் சாராத” என்று அடையாளப்படுத்திய அணுக்கரு
உலை அமைப்புகளை, நிரந்தரப் பாதுகாப்பு என்ற ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வைத்து விட்டு,
பிரச்சனைக்குரிய தளவாடங்கள் மற்றும் த�ொழில்நுட்பங்களை, குறிப்பாக ராணுவம் சாரா
அணுக்கரு செறிவூட்டல் பணிகள் உள்ளிட்ட, மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யும் சாதனங்களை, இந்த
சர்வதேச அணு ஆற்றல் முகமைகளின் பாதுகாப்பு வரம்பின்கீழ் வருவதைக் கூட செய்யாமல்
விதிவிலக்கு பெறும்படியாக செய்து விட்டது.
2008ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 1ஆம் தேதி அன்று, ராணுவம் சாரா அணு உலை
எரிப�ொருள் மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்தை பரிமாறிக் க�ொள்வது ஆகியவை உள்ளடங்கிய
ஒப்பந்தத்திற்கு அமெரிக்க மேலவை “செனட்” ஒப்புதல் அளித்தது.
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ப�ோது, அது மிகச் சிறிய காலமாக இருந்த
ப�ோதிலும்
சிறப்பான
சூழ்நிலை
நிலவியப�ோதும்,
இன்னும்
அனைத்து
காலங்களுக்கான உறவு நிலவுவதற்கு இன்னும்
நீண்ட தூரம் இருந்தது.

ப�ொதுச்சட்டம் 480 கீழ் 1954ஆம்
ஆண்டு வேளாண் உற்பத்திப் ப�ொருள்களை
இந்தியாவிற்கு
வழங்குவதற்கு
ஐந்து
ஒப்பந்தங்கள் இந்திய-அமெரிக்கா இடையே
கையெழுத்தானது.
த�ொழில்மயமாக்கலுக்கு, ப�ொருளாதார
மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப
உதவிகளுக்கு
அமெரிக்காவை
இந்தியா
நாடியப�ோது,
இந்திய-அமெரிக்காவின்
உள்நாட்டு
(ப�ொருளாதார)
திட்டங்களில்
தலையிட
மற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்த முயற்சித்தது.
பனிப்போருக்கு பிந்தைய காலம்
நீண்ட
கால
காலனியாதிக்க
அழிவுகளிலிருந்து மீண்டெழுந்த இந்தியா,
சுதந்திரத்திற்கு
பிறகு
50
ஆண்டுகளில்
மாபெரும் மக்களாட்சி அமைப்பை க�ொண்ட
இந்தியா அமைதியை நிலைநாட்ட உறுதி
பூண்டுள்ளது. இந்த இணையதள காலத்தில்,
இந்தியாவின்
பன்மைத்துவம்,
தகவல்
த�ொழில்நுட்பத்திறன் மற்றும் ஆங்கிலம�ொழித்
திறமை ப�ோன்றவை இந்தியாவிற்கு பெரிய
ச�ொத்தாக உள்ளது. இந்த புத்தாயிரமாண்டில்,
ஆசியாவின்
இருபெரும்
நாடுகளான
இந்தியாவும்,
சீனாவும்
அதிகாரமிக்க
நாடுகளாக மிளிரத் த�ொடங்கியுள்ளன.

அமெரிக்கா
உறவில்
முன்னேற்றங்கள்
ஏற்பட்டன. இரு நாடுகளுக்கிடையே ராணுவ
ஒத்துழைப்பும் ஏற்பட்டது.
பாகிஸ்தான்
எல்லைக்
கட்டுப்பாட்டு
க�ோட்டை மீறி கார்கில் ப�ோரில் ஈடுபட்டப�ோது
அமெரிக்கா அதை கண்டித்து இந்தியாவின்
நிலைக்கு ஆதரவளித்தது. அதை இந்தியாவும்
வரவேற்றது. இந்தியாவிற்கு 2000ஆம் ஆண்டில்
அமெரிக்க அதிபர் கிளிண்டனின் வருகை
இந்திய-அமெரிக்க
உறவில்
ஒரு
புதிய
அத்தியாயத்தை மலரச் செய்தது. வாஜ்பாய்
இந்திய-அமெரிக்க
உறவைப்
பற்றி
குறிப்பிடும்போது
டிஜிட்டல்
உலகில்
இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் பக்கத்து நாடுகள்
மற்றும் பங்காளிகள் என்றார். அதன் பின்பு,
அறிவியல்
த�ொழில்நுட்பம்,
சூழலியல்
பாதுகாப்பு, பருவநிலை மாற்றம், கல்வி, எச்.ஐ.வி,
சுனாமி மீட்பு ப�ோன்றவற்றில் இரு நாடுகளும்
ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட முடிவெடுத்தன.
அதன் த�ொடர்ச்சியாக புஷ் நிர்வாகத்தின்
ப�ோதும், இதே இணக்கமான பாதையில் இரு
நாட்டு உறவு பயணித்தது. இரு நாடுகளும்
இயற்கையாகவே
கூட்டாளிகள்
என்றும்
கூறப்பட்டன. இந்த உறவு, ஒபாமா அமெரிக்கா
அதிபரான பிறகு நன்கு பக்குவமடைந்த ஒன்றாக
மாறியது,
பாதுகாப்பு,
அணு
ஆற்றல்
ப�ோன்றவற்றில்
புது
ஒப்பந்தங்கள்
ப�ோடப்பட்டன.

அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா மற்றும்
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி

எதிர்கால ஒத்துழைப்பு
வாஜ்பாய்

நரசிம்ம ராவ்

பில் கிளிண்டன்

இது சர்வதேச அதிகாரம் மேற்கிலிருந்து
கிழக்கு ந�ோக்கி நகர்வதை காட்டுகிறது. நரசிம்ம
ராவ் மற்றும் கிளிண்டன் காலத்தில் இந்திய-

டிரம்ப் நிர்வாகத்தில் காணப்பட்ட ப�ோக்கு
உலக நாடுகளுக்கிடையே பதட்டத்தையும்,
எதிர்வினையையும்
ஏற்படுத்தின.
புதிய
நிர்வாகத்தின் கீழ் த�ொடர்ந்து இந்திய-
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அசமரிககா உ்றவுகள சதாடரந்த ரபாதிலும்,
வர்ததகம் மற்றும் சதாழில்நுடப சிககல்கள,
“அசமரிககா முதன்னம” எனும் சகாளனக
ரபான்்றனவ எல்லாம் மிகவும் முககியமாை
தனடககற்கள ஆகும். பா�ம்பரியமிகக இந்திய
ஈ�ான் உ்றவுகளில் அசமரிககாவின் தனலயீடு
இந்திய
சவளியு்றவுக
சகாளனகககு
சவால்கன்ள ஏற்படு்ததியுள்ளது. இந்தியா
சவளியு்றவில் எந்த வித தனலயீடும் இல்லாத
சுதந்தி�மாை சகாளனகனய கனடபிடிககி்றது.

இந்திய-அமெரிக்கா உறவு்களின
்கால வரிடச

9.3 இந்திய-ரஷ்ய உறவு்கள்

நி்கழ்
ஆய்வு

வ.
ஆணடு முககியொன நி்கழ்வு்கள்
எண
1

1949

பி�தமர ரநரு அசமரிகக ஐககிய
நாடுகள சசல்லுதல்

2

1978

அசமரிகக அதிபர காரடடர
இந்தியாவிற்கு வருனக தருதல்

3

1991

சபாரு்ளாதா� சீர்ததிரு்ததம்

4

1998

இந்தியா அணு ஆயுத ரசாதனை
சசயதல். அசமரிககா இந்தியா மீது
சபாரு்ளாதா� தனட விதி்ததல்

5

2000

கிளிண்டன் வருனக, உ்றவுகள
வலுப்படுதல்

6

2001

அசமரிககா, இந்தியா மீதாை
சபாரு்ளாதா� தனடகன்ள நீககுதல்

7

2005

ஆற்்றல் பாதுகாப்பு ரபசசுவார்தனத

8

2005

இந்தியா, அசமரிககா புதிய �ாணுவ
கடடனமப்பில் னகசயழு்ததிடுதல்

9

2005

அணு ஒப்பந்தம்

10

2010

சபாரு்ளாதா� மற்றும் நிதி ஒ்ததுனழப்பு

11

2010

இந்தியா, அசமரிககா பாதுகாப்பு முதல்
ரபசசுவார்தனத துவங்குதல்

12

2010

ஐ.நா பாதுகாப்பு சனபயில் இந்தியா
நி�ந்த� உறுப்பிை�ாகும் இந்தியாவின்
முயற்சிககு ஒபாமா ஆத�வு

13

2011

அசமரிககா, இந்தியா வனலத்ளப்
பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் னகசயழு்ததிடல்

14

2015

ஒபாமா இந்தியாவிற்கு இ�ண்டாவதாக
முன்றயாக வருதல் மற்றும் உ்றனவ
ரமம்படு்ததுதல்

15

2016

இந்தியா ஒரு முககியமாை �ாணுவ
கூடடாளியாக ஒபாமா அங்கீகரி்ததல்

16

2019

இந்தியாவின் சி்றப்பு வர்ததக தகுதினய
டி�ம்ப் முடிவுககு சகாண்டு வந்தார

இந்தியப பிரதெர் ஜவஹர்லால் ்நரு
்சாவியத்வருட்க

ரசாவிய்த ஒன்றியமாைது 1947ஆம்
ஆண்டு முதல் இந்தியாவின் மிக சநருங்கிய
நண்பைாகவும்,
�ாணுவ
ரீதியாக
ஒரு
பங்குதா�ாகவும் இருந்திருககி்றது. இந்த இரு
நாடுகளுககு இனடரயயாை நடபு்றவாைது பல
சவாலாை புவிய�சியல் மாற்்றங்களின் ரபாதும்
சதாடரகி்றது.
அசமரிககானவப்
ரபால்
அல்லாமல்,
�ஷ்யாவாைது
இந்தியாவின்
பாதுகாப்பு மற்றும் �ாணுவம் சதாடரபாை
தன்ைாடசி நினலனய வ�லாற்று ரீதியாக
புரிந்து சகாண்டது மற்றும் மதிககி்றது. அது
(�ஷ்யா) இந்தியானவ மிகப் பழனமயாை
நாகரிகம் மற்றும் மிக உயரந்தப் பண்பாடு,
அறிவாற்்றல், ரப�றிவு சகாண்ட நாடாகப்
பாரககி்றது. இரு நாடுகளுககினடரய சதாடரும்
உ்றவின் இந்த அடிப்பனடப் பண்பாைது,
கடந்தக காலங்களில் இரு த�ப்பு உ்றவுகள
மலரவதற்கு உ்தரவகமாக இருந்தது.

USSR பிரதெர் நிகிதா குரு்சவின இந்தியா வருட்க

சதாடகக்ததில்,
இந்தியா
சுதந்தி�ம்
அனடந்தவுடன், ரசாவிய்த ஒன்றியம்(USSR)
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ஜ�ோசப்
ஸ்டாலின்
தலைமையின் கீழ் இருக்கும்
ப�ொழுது, இந்தியாவினுடைய
சுதந்திரமான
வெளியுறவுக்
க�ொள்கை மற்றும் அணிசேரா
க�ொள்கையின்
உண்மைத்
தன்மையை சந்தேகித்தது. இருந்தப�ோதிலும்,
இந்திய-ரஷ்ய
நல்லுறவானது,
இந்தியப்
பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் 1955ஆம்
ஆண்டு ஜுன் மாதம் ச�ோவியத் ஒன்றியத்தின்
பயணம், அதனைத் த�ொடர்ந்து ச�ோவியத்தின்
பிரதமர் நிகிதா குருஷேவின் 1955ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாத வருகை ஆகியவற்றால் சிறப்புற
த�ொடங்கியது.
இதே காலக்கட்டத்தில் தான் இந்தியா,
ச�ோவியத்
மாதிரியின்
அடிப்படையிலான
திட்டமிட்ட ப�ொருளாதாரம் மற்றும் ச�ோசலிச
மாதிரியான
சமூக
அமைப்பை
ஏற்றுக்கொண்டது. இந்த சகாப்தத்தில் தான்
ச�ோவியத்
ஒன்றியம்
மேற்கு
உலகின்
தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த, நிதி உதவி, வர்த்தகம்
மற்றும் தூதரக உறவு ப�ோன்றவற்றை மூன்றாம்
உலக நாடுகளில் பயன்படுத்தியது. இதன்
விளைவாக, இந்திய-ச�ோவியத் உறவுகள்
உல�ோகவியல், பாதுகாப்பு, ஆற்றல் மற்றும்
வர்த்தகத் துறைகளில் மேம்படத் த�ொடங்கியது.
இருதரப்பும்
1971ஆம்
ஆண்டு
இந்திய-ச�ோவியத்
அமைதி,
நட்புறவு
மற்றும்
ஒத்துழைப்பு
உடன்படிக்கையில்
கையெழுத்திட்டன.
இது
இரு
நாடுகளுக்கிடையேயான உறவுகளில் ஒரு
மைல்கல் ஆகும்.
1971ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான்
ப�ோரின்
ப�ோது,
ச�ோவியத்
ஒன்றியம்,
இந்தியாவிற்கு
ஆதரவாக
உறுதியான
நடவடிக்கை எடுக்க, ஏற்கெனவே அமெரிக்கா
தனது 7-வது கடற்படைப் பிரிவை வங்காள
விரிகுடா
கடற்பகுதிக்கு
அனுப்பியிருந்த
நிலையில் அது இந்தியாவிற்கு எதிராக
இருக்குமானால் அதனை எதிர்கொள்ள தனது
ப�ோர் கப்பல்களை இந்திய பெருங்கடற்
பகுதிக்கு அனுப்பி வைத்தது. அதேப�ோல
1971ஆம்
ஆண்டு
இந்திய-பாகிஸ்தான்

ப�ோரின் விளைவு மற்றும் பங்களாதேஷ்
நாட்டின் த�ோற்றம் ப�ோன்றவையெல்லாம்
இந்தியா
மற்றும்
ச�ோவியத்
ஒன்றியத்தினியிடையே ஒரு நம்பிக்கையான
நட்புறவை நிறுவியது.
இந்திய-ரஷ்ய உறவுகள் (1991 முதல் இன்று
வரை)
1991ஆம்
ஆண்டு
ச�ோவியத்
ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியால், இந்தியாவிற்கும்
ரஷ்யாவிற்கும்
இடையேயான
இருதரப்பு
உறவுகள்
ஒரு
நிச்சயமற்ற
தன்மைக்கு
சென்றது. ச�ோவியத் ஒன்றியம் என்ற அரசு
இல்லாமல் ப�ோய்விட்டதால் 1971ஆம் ஆண்டு
செய்து க�ொண்ட உடன்படிக்கை செயலிழந்து
ப�ோனது. ரஷ்யாவும் தனது கவனத்தை அதன்
உள்விவகாரங்களிலும், அமெரிக்கா மற்றும்
ஐர�ோப்பா உடனான உறவுகளில் கவனம்
செலுத்தியது. இப்பொழுது இந்தியா, பிற
வளரும்
நாடுகளைப்
ப�ோல்
இருக்கும்
ஆர்வமும் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பும் இல்லாத
ரஷ்யாவுடன் பரஸ்பர உறவை மேற்கொண்டு
வருகிறது.
ரஷ்ய அதிபர் ப�ோரிஸ் எல்ட்சின் 1993ஆம்
ஆண்டு இந்திய வருகையின் ப�ோது 1971ஆம்
ஆண்டு செய்து க�ொண்ட உடன்படிக்கையை
மீண்டும் தூண்டிவிடும் விதமாக புதிய நட்பு
உடன்படிக்கையில்
கையெழுத்திட்டார்.
எனினும்
பழைய
உடன்படிக்கையின்
அடிப்படைத்தன்மை
மாற்றியமைக்கப்பட்டு,
புதிய
உடன்படிக்கையானது
அமைதிக்கு
அச்சுறுத்தல் வரும்பொழுது, ஆல�ோசனையும்
ஒருங்கிணைப்பு
மட்டும்
இருப்பதாக
செய்யப்பட்டது.

ஜ�ோசப் ஸ்டாலின்

ப�ோரிஸ் யெல்ட்சின்

விளாடிமிர் புடின்

ச�ோவியத் ஆட்சிக்காலத்தில் இருந்தது
ப�ோல்
அல்லாமல்,
ப�ோரிஸ்
எல்ட்சின்
இந்தியாவை ஒரு “இயற்கை கூட்டாளி” என்று
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கூறினாரே தவிர, சிறப்பான உறவு உள்ளது
எனும் அளவிற்கு ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திக்
க�ொடுக்கவில்லை. இந்த உறவானது இரு
நாடுகளுக்கிடையே 1990ஆம் ஆண்டுகளின்
துவக்கம்
வரை
இருந்தப�ோதிலும்,
இக்காலக்கட்டத்தில் ரஷ்யா உறவு மிகச்
சாதாரணமாகவே இருந்தது. இந்தியாவை,
ரஷ்யா ஒரளவுக்கு புறக்கணித்தாலும், அது
இந்தியாவிற்கு
எவ்வித
தீங்கையும்
ஏற்படுத்தவில்லை.
எஸ் (S)-400 வான்வழி பாதுகாப்பு
முறைக்கான வர்த்தக ஏற்பாடு
முன்னதாக இந்தியாவும்-ரஷ்யாவும்,
எஸ்-400
வான்வழி
பாதுகாப்பு
ஏற்பாட்டிற்கான (Air Defence System) 5.2
பில்லியன்
டாலர்
மதிப்பிலான
வர்த்தகத்திற்கு கையெழுத்திட்டன. இந்த
வான்பாதுகாப்பு ஏற்பாடானது 2020ஆம்
ஆண்டிற்குள் வழங்கப்பட்டுவிடும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எஸ்-400 டிரையம்ஃப்
(triumph) என்பது மேம்பட்ட தரையில் இருந்து
வானிற்கு சென்று தாக்கும் ஏவுகணை
அமைப்பு
முறை
ஆகும்.
இதனை
உருவாக்கியது “அல்மாஸ் ஆன்டே” என்ற
ரஷ்ய அரசு நிறுவனமாகும். இது எதிரி
நாட்டு ப�ோர் விமானத்தை மற்றும் கண்டம்
தாவும்
ஏவுகணைகளை
தாக்கி
அழிக்கக்கூடியது. இதன் தாக்கும் திறன் 250
கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவு ஆகும். மேலும்,
இதன் சிறப்பு தாக்கும் திறனை 400 கில�ோ
மீட்டர் தூரம் வரை அதிகப்படுத்தமுடியும் .
விளாடிமிர்
புடின்
அதிபர்
தலைமையிலான (2000 முதல் இன்று வரை)
புதிய ரஷ்யா, எல்ட்சின் காலத்து இந்தியரஷ்யா இருதரப்பு உறவுகளை மீண்டும்
பழையபடி மாற்றி அமைந்தது. ரஷ்யாவானது
2000ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுடன் ”ராணுவம்
சார்ந்த
நட்புறவு
பிரகடனத்தில்”
கையெழுத்திட்டது. மேலும் 2010ஆம் ஆண்டு
இந்த பிரகடனமானது சிறப்பான ராணுவம்
சார்ந்த
நட்புறவு
பிரகடனத்தை
அடுத்த
நிலைக்கு எடுத்துச் சென்றது. மாஸ்கோ
யூர�ோ- ரஷ்யா பகுதியின் வல்லரசு என்ற

வகையில்,
இந்தியா
ப�ோன்ற
பழைய
நண்பருடன் திடமான நட்புறவு இல்லாமல்
ஆசியாவில் ஒரு சக்தி என்பதை அடைய
முடியாது என்று ரஷ்யா உணர்ந்துள்ளது.
ஒத்துழைப்பிற்கான பகுதிகள்
தற்சமயம்,
இந்தியா
ரஷ்யாவின்
ராணுவ
தளவாடங்களை
க�ொள்முதல்
செய்யும்
பெரியளவு
இறக்குமதியாளர்
ஆகும். ச�ோதனையான காலக்கட்டங்களில்
மட்டுமல்லாமல் இந்திய-ரஷ்யா உறவுகளானது
மிகவும் வலிமையான தூண் என்பது இரு
நாடுகளுக்கிடையே
இருந்த
ராணுவத்
தளவாடங்கள் க�ொள்முதல் என்பதற்கான
ஒப்பந்தமே ஆகும். ராணுவ த�ொழில்நுட்ப
பரிமாற்றத்தை
இந்தியாவுடன்
பகிர்ந்து
க�ொள்வதை வலியுறுத்தும் நாடாக இன்று
ரஷ்யா உள்ளது. இது இருவருக்கும் இடையே
சுமுகமான உறவை விதைக்கிறது.
இந்தியா,
ரஷ்யா
மற்றும்
இதர
அண்டை நாடுகள், சர்வதேச வடக்கு–தெற்கு
ப�ோக்குவரத்து
பெருவழித்
தடத்தை
செயற்பாட்டிற்கு க�ொண்டு வர தங்களை
ஈடுபடுத்திக் க�ொண்டன.
இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா பல்வேறுபட்ட
துறைகளில்
ஆழமான
ஒத்துழைப்பைக்
க�ொண்டிருக்கின்றன, அவைகள் முறையே
அணு ஆற்றல், வர்த்தகம், எண்ணெய் மற்றும்
எரிவாயு,
விண்வெளித்திட்டம்,
அறிவியல்
த�ொழில்நுட்பம் ப�ோன்றவை மேலும், ஐக்கிய
நாடுகள் சபை, பிரிக்ஸ் நாடுகள் அமைப்பு,
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (SCO) மற்றும்
பிற சர்வதேச மன்றங்களுடனும் ஒத்துழைப்பும்
ஆகும். இந்த இரு நாடுகளும் மிகவும் சிக்கலான
உலகளாவிய சவால்களான தீவிரவாதம், விண்புறவெளிப் பகுதி ஆயுதமாக்கப்படல் மற்றும்
பேரழிவு தரும் ஆயுதங்களைத் தடுத்தல்,
இணைய பாதுகாப்பு, பருவநிலை மாற்றம் ஆகிய
விவகாரங்களில்
ப�ொதுவான
தளத்தில்
கருத்துக்களைக்
க�ொண்டிருக்கின்றன.
இந்தியாவை ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு
சபையில் நிரந்தர உறுப்பினராக்க ரஷ்யாவும்
ஆதரவு தெரிவிக்கிறது. இந்தியாவின் நலனிலும்
காஷ்மீர் சிக்கலிலும் இன்றும் உறுதியான
ஆதரவாளராக ரஷ்யா இருந்து வருகிறது.

( 208 (

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd 208

28-01-2020 14:34:37

www.tntextbooks.in

9.4 இந்திய-ஐ்ராபபிய ஒனறிய
உறவு்கள்

மசயல்பாடு
இந்திய-ஐ்ராபபிய ஒனறியம்
இந்தியாவிற்கு
வ்ளங்களும்,
நிபுை்ததுவமும் ஐர�ாப்பிய ஒன்றிய்ததிடம்
இருந்து ரதனவப்படுவது ஏன்? என்று
விவாதிகக.
காலனியககால்ததில்
இந்தியாவிற்கும்
ஐர�ாப்பாவிற்கும் இனடரய தீவி� சதாடரனப
ஏற்படு்ததிகசகாண்டது. காலனியாதிகக நாடுகள
அல்லாத ஐர�ாப்பிய நாடுகள கூட இந்திய
“மககளினடரய பணி சசயய வந்தை” அல்லது
இந்திய பண்பாடு மற்றும் கல்வி, சுகாதா� ரசனவ,
சமூக ரமம்பாடு ஆகியவற்றில் இந்தியாவின்
ரமம்பாடனட ஆயவு சசயய வந்தை. ஒருபு்றம்
காலனியாதிககவாதிக்ளால்
(நாடுக்ளால்)
காலனியாககப்படடு சபாரு்ளாதா� சு�ண்டல்
சசயயப்படட காலகடடமாக இருந்தரபாதிலும்,
இரு
நாடுகளுககினடரய
கரு்ததுகளும்
சதாழில்நுடபங்கள
மடடும்
பரிமாறிக
ச க ா ள ்ள ப் ப ட வி ல் ன ல ,
மா்றாக பண்பாடு மற்றும்
சமூக்ததின்
அனை்தது
அடிப்பனடப் பண்புகளும் இரு
த
�
ப்
பி
லு
ம்
பரிமாறிகசகாள்ளப்படடது.
இந்தியாவின்
அடிப்பனடயாை
சமூக
இயல்புகளுடன் ஊடுருவியது “ரதசியம்” எனும்
உைரவு, இது 20ஆம் நூற்்றாண்டின் ஆ�ம்ப்ததில்
சபரிய அ்ளவிலாை சுதந்தி�்ததிற்காை இயககம்
ரதான்றுவதற்கு வழிரகாலியது.

வாஸரகாடகாமா
எனும்
ரபாரசசுகீசிய
மாலுமி
1498ஆம்
ஆண்டு
இ ந் தி ய ா வி ற் கு ம் வாஸ்்கா ைா
ஐ ர � ா ப் ப ா வி ற் கு ம்
்காொ
இனடரயயாை
கடல்
வழினய கண்டறிந்தார. அது இந்தியாவில்
ஐர�ாப்பாவுககினடரய ரந�டி வர்ததக்தனத
சதாடங்கி னவ்ததது.
சுதந்திரத்திற்கு பினபு உள்ள உறவு்கள்
(1947 முதல் இனறு வடர)
இ�ண்டாம் உலகப்ரபார முடிவனடந்த
நினலயில் ஆங்கிரலய அ�சால் இந்திய்த
துனைக கண்ட்ததின் மீது தைது பிடினய
தககனவ்ததுக
சகாள்ள
முடியவில்னல.
எைரவ இந்தியானவ மத அடிப்பனடயிலாை
இரு நாடுக்ளாக பிரி்ததுவிடடு இந்தியானவ
விடடு சவளிரயறியது.
1947ஆம் ஆண்டு சுதந்தி�்ததிற்கு பி்றகு
இந்தியா
ஐர�ாப்பாவுடன்
சநருககமாக
இருந்தது
குறிப்பாக
விடுதனலயனடந்த
நாடுகளின் அங்கம் என்்ற வனகயில் (Commmon
wealth)
இங்கிலாந்துடன்
முதன்னமயாை
உ்றவுகன்ளக சகாண்டிருந்தது. இத� ஐர�ாப்பிய
நாடுகளுடைாை இந்தியாவின் உ்றவாைது
பனிப்ரபாரின் வின்ளவால் ஏற்படடனவரய
ஆகும். 1962ஆம் ஆண்டு சீைாவுடன் ஏற்படட
ரபாருககு முன்ரப, அணிரச�ா நினலனய
இந்தியா தழுவிக சகாண்டதால், ரசாவிய்த
ஒன்றியமாைது
அதன்
சநருகக்தனத
அவநம்பிகனகயுடன்
பார்ததது.
1991ஆம்
ஆண்டு இந்தியா தா�ா்ளமய்தனத துவககி
னவககும் வன� வர்ததகம், சதாழில்நுடபம்,
கல்வி ஆகியவற்றில் இந்தியா குன்றந்த
அ்ளவிரல
ஐர�ாப்பிய
நாடுகளுடன்
சபாரு்ளாதா� உ்றவுகளில் ஈடுபடடிருந்தது.
1994ஆம் ஆண்டு இந்திய-ஐர�ாப்பிய
ஒன்றியம்
உடன்படிகனக
இந்தியானவ

ஆகியவற்றின்

ஒ்ததுனழப்பு

னகசயழு்ததாைது.
ஐர�ாப்பிய

இது

ஒன்றிய்ததுடன்

முதலில் உ்றனவ ஏற்படு்ததிக சகாண்ட நாடு
என்்ற அனடயா்ள்தனதப் சபற்்றது. இந்தியஐர�ாப்பிய

ஒன்றிய்ததின்

இறுககமற்்ற
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சபாரு்ளாதா�

உ்றவு

முடிவுககு

வந்தது.

இந்திய-ஐர�ாப்பிய ஒன்றிய்ததுடைாை

எனினும், 2007ஆம் ஆண்டு முதல் தா�ா்ள

உ்றவுகளில்

மற்றுசமாரு

வர்ததக

குடிரயற்்றம்

மற்றும்

ஒப்பந்த்ததிற்கு

இந்தியா

எடு்தது

சிககலாைது,

இடம்

சபயரதல்

வரும் முயற்சிகளுககு 2013இல் முடடுககடனட

ஆகியவற்றின் மீதாை சபாது்த திடடமாகும்.

ஏற்படடது. ஐர�ாப்பிய ஒன்றியமாைது 2018-

சடட்ததிற்கு

19 ஆம் ஆண்டு 104.3 பில்லியன் வர்ததக்ததுடன்

மற்றும்

இந்தியாவின்

ஒழுங்குப்படு்ததுவது பற்றிக ரகாருவதாகும்.

மிகப்

சபரிய

வர்ததக

கூடடணியாக இருந்தது, ஆைால் இப்ரபாது
முன்ரைற்்றம்

சகாண்டுள்ள

ஐர�ாப்பாவிலிருந்து
சவளிரயற்்றமாைது

உ்றவில்
பிரிடடனின்

நிசசயம்

தாகக்தனத

ஏற்படு்ததும்.

குடிமககள

இந்தியாவும்
வர்ததக்தனதக
நலன்கன்ளக

குடிரயற்்றம்

இடம்

சபயரவனத

ஐர�ாப்பிய

கடந்து

ஒன்றியமும்

சில

சபாதுவாை

சகாண்டிருககின்்றை,

அனவ

பருவநினல மாற்்ற்தனத்த தடு்ததல், ஈ�ான்
அணுககரு ஒப்பந்த்தனதப் ப�ாமரி்ததல், அணு

பமரகசிட் (பிரிட்ைன மவளி்யற்றம்)
ஒரு

பு்றம்பாை

மாதககால

வார்தனதககு

அனமதிப்

பி்றகு,

ஐர�ாப்பிய

ரபசசு

இங்கிலாந்தும்

ஒன்றியமும்

பி�சல்ஸ

உசசிமாநாடடில் பிரிடடனின் சவளிரயறும்
முடிவினை ஏற்றுக சகாண்டை.

ஒ்ததுனழப்னப
ஆகும்.

உயர்ததுவது

கூடடாடசி

சகாண்டிருககும்
கூடடாடசி

ரபான்்றனவ

அனமப்பு

ஐர�ாப்பிய

மகக்ளாடசி

முன்றனய

ஒன்றிய்ததில்

அ�சாங்க

மாதிரி

இந்தியா ரபான்்ற பன்முக காலசசா�ம் உனடய
நாடுகளுககு ஒரு முன் மாதிரி ஆகும்.

பமரகசிட் எனறால் எனன?

 ப்ச�கசிட என்்ற பதமாைது “பிரிடடன்”
சவளிரயறுவனதக

ஆற்்றல், கல்வி மற்றும் சதாழில்நுடப்ததில்

9.6 இந்திய-ஜபபான உறவு்கள்

குறிப்பதற்காை

வார்தனதயாகும்.

 ப்ச�கசிட என்பது இங்கிலாந்து (UK)
ஆைது ஐர�ாப்பிய ஒன்றிய்ததிலிருந்து
(EU) சவளிரயறுவதாகும். இது 2016ஆம்
ஆண்டு,

ஜுன்

மாதம்

23ஆம்

ரததி

நனடசபற்்ற சபாது வாகசகடுப்பில் 51.9%
வாககுப்பதிவு, ஐர�ாப்பிய ஒன்றிய்ததில்
இருந்து

பிரிடடன்

சவளிரயறுவதற்கு

சாதகமாக பதிவாைது.

 லிஸபன்

உடன்படிகனகயின்

50-வது

சடட உறுப்பாைது, முன்னவ்தத இ�ண்டு
ஆண்டு காலகசகடு நிகழ்வு முன்ற மாரச
29,

2019ஆம்

ஆண்டு

இங்கிலாந்து

சவளிரயறுவதுடன் முடிவனடகி்றது.

 மாரச 21, 2019ஆம் ஆண்டு ஐர�ாப்பிய
ஒன்றிய

சனப,

ரகாரிகனகனய

ஏற்று,

இங்கிலாந்தின்
சவளிரயறும்

சகடுனவ ஏப்�ல் 12, 2019 வன� நீடடிகக
ஒ்ததுகசகாண்டது.

வரலாறு
இ ந் தி ய - ஜ ப் ப ா னு க கி ன ட ர ய ய ா ை
உ்றவுகளில், ஆ்றாம் நூற்்றாண்டிரல சபௗ்தத
மதம் ஜப்பானை சசன்று
அ ன ட ந் த தி லி ரு ந் து
இருந்தது.
ஜப்பான்
நாடனட
ரசரந்த
அ றி ஞ ர க ள
உள்ள
இந்தியாவில் நாளந்தா இந்தியாவில்
பல்்கடலக்கை்கம்
ந ா ்ள ந் த ா
பல்கனலககழக்ததிற்கு வருனக தந்துள்ளைர,
அதில் மிகவும் புகழ்சபற்்றவர “சடன்ஜிககு
ரடாககுபி” என்்ற பயணி ஆவார. இந்த
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“டென்ஜிக்கு” (Tenjiku) என்பது இந்தியாவைக்
குறிக்கும்
சீன
வார்த்தையாகும்,
இதன்
ப�ொருள்
”ச�ொர்க்கத்தின்
உறைவிடம்”
என்பதாகும்.
மிகவும்
பழைமையான
அரசியல் பரிவர்த்தனையானது, இந்தியாவில்
இருந்த
ப�ோர்ச்சுகீசிய
காலனிக்கும்
ஜப்பானுக்கும் இடையே நிறுவப்பட்டதாகும்.
இந்திய-ஜப்பான் கழகமானது 1903ஆம்
ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு முன்பான
அரசியல் பரிமாற்ற உறவு மெய்ஜி (Meiji)
சகாப்தத்தின் ப�ோது (1868-1912) நிகழ்ந்தது.
அது முதல் இரு நாடுகளும் சமூக, அரசியல்,
ப�ொருளாதார,
கலாச்சார
உறவுகளைப்
பரிமாறிக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
சுதந்திரத்திற்கு பிறகான உறவுகள்
இந்திய-ஜப்பான்
இரு
நாடுகளுக்கு
இடையிலான தூதரக உறவுகளானது இரண்டாம்
உலகப் ப�ோருக்கு பிறகு, 1952ஆம் ஆண்டு
இந்தியாவுடன் ஜப்பான் செய்து க�ொண்ட அமைதி
உடன்படிக்கையுடன் த�ொடங்கியது. 1951ஆம்
ஆண்டு
டில்லியில்
நடைபெற்ற
ஆசிய
விளையாட்டுப் ப�ோட்டிக்கு அழைப்பு விடுத்ததன்
மூலம், தூதரக உறவை ஏற்படுத்திக் க�ொண்ட
முதல் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். இந்த
உறவுகள் ஜப்பான் பிரதமர் ந�ோபுக்கே கிஷி
மற்றும் இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவும்
பரஸ்பரம் பயணம் மேற்கொண்டதன் மூலம்
மேலும் வலுவடைந்தது. இந்தியா ஜப்பானின்
“யென்” கடன் உதவிப்பெறும் முதல் நாடானது
மேலும், இந்தியாவிற்கு கடன் வழங்கும் மிகப்
பெரிய நாடாக ஜப்பான் மாறியது. பல இந்திய
அரசியல்
மற்றும்
ப�ொருளாதார
சிந்தனையாளர்கள்
ப�ோருக்கு
பின்னரான
ஜப்பானின்
ப�ொருளாதார
மறுகட்டுமானம்
வெற்றிகரமாக நடந்திருப்பதை புகழ்ந்துள்ளனர்.

இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும்
ஜப்பானிய பிரதமர் ந�ோபுக் கிஷி

இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான
உறவுகள் பனிப் ப�ோர் காலத்தின் ப�ோது
பின்னடைவை
சந்தித்தன.
ஜப்பான்
அமெரிக்காவுடன் அணி சேர்ந்துவிட்டதால்,
இந்தியா அணிசேராக் க�ொள்கையினை தேர்வு
செய்து
க�ொண்டது.
மேலும்,
இந்த
உறவுகளானது, 1962ஆம் ஆண்டு இந்தியசீனப் ப�ோரின் ப�ோது ஜப்பான் நடுநிலை
வகித்ததால் தடைக்கல்லாகிப் ப�ோனது. 1970
மற்றும் 1980ஆம் ஆண்டுகளில் ஜப்பானுடைய
தென்கிழக்கு நாடுகளுடனான ப�ொருளாதார
செயற்பாடுகள் ஆழமடைந்தன. ஆசியா என்ற
வரையறையின் வரம்பிற்குள்ளே இந்தியா
விடப்பட்டது. இந்தியா செய்த அணுக்கரு
ச�ோதனையை அதன் அணு ஆயுதப் பரவல்
ந�ோக்கத்திற்கு அச்சுறுத்தல் என்பதாகவே
கருதியது.
ஜப்பானிய
பிரதமர்
ய�ோஷிர�ோ ம�ோரி 2000ஆம்
ஆண்டு
இந்தியாவிற்கு
வருகை தந்த பிறகு இரு தரப்பு
ய�ோஷிர�ோ
உறவு மேம்படத் த�ொடங்கியது.
ம�ோரி
ப�ொருளாதாரம்,
வர்த்தகம்,
நிதிச் சேவை, சுகாதாரம்,
சாலைப் ப�ோக்குவரத்து, கப்பல், கல்வி என்ற பல
துறைகளிலும்
ஒத்துழைக்க
அதிகாரிகள்
க�ொண்ட குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
ப�ொருளாதார உறவுகள்
இந்தியாவில் ஜப்பான் தனது உற்பத்தி
நிறுவனங்களை
நிறுவியவுடன்
ச�ோனி,
யமஹா,
ஹ�ோண்டா,
ட�ொய�ோட்டா
ப�ோன்றவையெல்லாம் வீடு த�ோறும் இருக்கக்
கூடிய ப�ொருள்கள் ஆயின. இந்தியாவின் கார்
உற்பத்தி நிறுவனத்துடன் ஜப்பானின் சுசூகி
நிறுவனம் இணைந்து மாருதி-சுசூகி எனும்
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கார் உற்பத்தி
நிறுவனம்
த�ோன்றியது.
இந்தியாவின்
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டு
முயற்சிக்கு,
ஜப்பானின்
ஆதரவானது
ஆற்றல்,
ப�ோக்குவரத்து,
சுற்றுச்சூழல்
திட்டங்கள்
மற்றும் மனிதனின் அடிப்படைத் தேவையுடன்
முக்கியமானவைகள் ஆகும்.
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ஆகஸ்ட் 2000இல் பிரதமர் ய�ோஷிர�ோ
ம�ோரியின் இந்தியா வருகை இந்திய-ஜப்பான்
உறவை வலுப்படுத்துவதற்கான வேகத்தை
அளித்தது. ஜப்பான் பிரதமர் ம�ோரியும், இந்திய
பிரதமர்
அடல்
பிஹாரி
வாஜ்பாயும்
"ஜப்பானுக்கும்-இந்தியாவுக்கும்
இடையில்
உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு" நிறுவ முடிவு
செய்தனர்.
ஏப்ரல்
2005இல்
பிரதமர்
ஜூனிச்சிர�ோ
க�ொய்சுமியின்
இந்தியா
வருகைக்குப் பின்னர், இந்திய-ஜப்பானுக்கு
இடையே ஆண்டு உச்சி மாநாட்டுக் கூட்டங்கள்
அந்தந்த தலைநகரங்களில் நடத்தப்பட்டன.
2006 டிசம்பரில் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்
ஜப்பானுக்கு வருகை புரிந்தப�ோது, இந்தியஜப்பான் உறவு “உலகளாவிய இராணுவம்
சார்ந்த ஒத்துழைப்பு” க்கு உயர்த்தப்பட்டது.
பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு
இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்
அக்டோபர் 2008ஆம் ஆண்டு ஜப்பானுக்கு அரசு
முறை பயணமாக சென்றார். அங்கே இரு நாட்டு
தலைவர்களும் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான
பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பிற்கான பிரகடனத்தை
வெளியிட்டனர்.
2008ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம்
பாதுகாப்புக்
ஒத்துழைப்பு
மீதான
உறுதிம�ொழியில்
இரு
நாடுகளும்
கையெழுத்திட்டன. ஜப்பானுடன் பாதுகாப்பு
உறவு
க�ொண்ட
நாடுகளுள்
இந்தியா
மூன்றாவது
நாடாகும்,
இதர
நாடுகள்
அமெரிக்காவும், ஆஸ்திரேலியாவும் ஆகும்.
இந்தியாவும் ஜப்பானும் தங்களது இரு தரப்பு
உறவுகளை
வலிமைப்படுத்தியது
உலக
சமூகத்திற்கு
நேர்மறையான
தகவலைத்
தந்தது. சீனாவின் வளர்ச்சியும் இப்பகுதியில்
இந்தியாவும் ஜப்பானும் தங்களது உறவுகளை
மறுசீரமைப்பு
செய்வதற்கு
ஒரு
இன்றியமையாத காரணமாகும். பாதுகாப்புப்
பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியாவும் ஜப்பானுடன்
சேர்த்துக்கொண்டது,
பாதுகாப்புத்துறை
உயரதிகாரிகள், ராணுவ அதிகாரிகள் வருகை,
இரு நாடுகளும் கடல்வழி வர்த்தக பாதுகாப்பு
(Maritime),
தீவிரவாதத்திற்கு
எதிரான

நடவடிக்கை, அணு ஆயுத பரவல் எதிர்ப்பு
நடவடிக்கை, பேரழிவு மேலாண்மை மற்றும்
ஆற்றல் பாதுகாப்பு ப�ோன்ற விவகாரங்களில்
ஈடுபடுவதில் செயற்பாடுகளைத் துவக்கின.
2014ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி
அரசுமுறையிலான
சுற்றுப்பயணம்
மேற்கொண்டு ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்ஷோ
அபேயுடன் ஒரு உச்சி மாநாட்டை நடத்தினார்.
அதேப�ோல 2015ஆம் ஆண்டு ஜப்பான் பிரதமர்
ஷின்ஷோ அபே இந்தியாவிற்கு அரசுமுறைப்
பயணம் மேற்கொண்டு, பிரதமர் நரேந்திர
ம�ோடியுடன் ஒரு உச்சி மாநாட்டை நடத்தினார்.
இந்திய-பசிபிக் மண்டலம் மற்றும் உலக
அமைதி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஜப்பான்
மற்றும் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு 2025-ஐ
ஜப்பான் பிரதமரும், இந்திய பிரதமரும் கூட்டாக
அறிவித்தனர்.
2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில்
பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி ஜப்பான் நாட்டிற்கு
அரசு முறை பயணம் செய்து, பிரதமர்
அபேயுடன் ஒரு உச்சி மாநாட்டை நடத்தினார்.
இதுகுறித்து பிரதமர் அபே கூறும்போது,
தடையில்லா
மற்றும்
வெளிப்படையான
இந்தியா, பசுபிக் பகுதி யுத்த தந்திரம், கிழக்கு
ந�ோக்கிய செயற்பாடு ப�ோன்ற க�ொள்கைகளின்
ஒருங்கிணைப்பின் விளைவாக, இரு நாடுகளும்
இந்திய-பசிபிக்
பகுதியில்
வளமும்,
உறுதித்தன்மையும்
ஏற்படும்
என்று
நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.
2014ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம்
பிரதமர்
ம�ோடியின்
ஜப்பான்
சுற்றுப்பயணத்தின்போது,
2019ஆம்
ஆண்டிற்குள்ளாக, இந்தியாவில் ஜப்பானின்
நேரடி முதலீடு மற்றும் கம்பெனிகளின்
எண்ணிக்கையை
இரண்டு
மடங்காகவும்
உயர்த்த ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்துக் க�ொண்டு,
மேலும் இருதரப்பு உறவிலும் முழுமையான
வெற்றி என்ற உறவை கட்டியமைக்க, இரு
நாட்டு தலைவர்களும் ஒத்துக்கொண்டனர்.
மேலும் பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே, அடுத்து

( 212 (

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd 212

28-01-2020 14:34:38

www.tntextbooks.in

வரும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 3.5 டிரில்லியன்
யென் அளவிற்கு ப�ொதுத்துறை மற்றும்
தனியார் நிதியளிப்பு மற்றும் பங்களிப்பு,
இவற்றோடு அலுவலர் மேம்பாட்டு நிதிஉதவி
(Official Development Assistance) ப�ோன்றவற்றை
நடைமுறைக்கு க�ொண்டு வர முயற்ச்சி
மேற்கொண்டார்.
ஜப்பான் இந்தியாவிடம் விதிமுறைகளை
எளிமையாக்குதல்
மற்றும்
அமைப்பு
உறுதித்தன்மை உள்ளிட்ட வியாபாரச் சூழலை
எதிர்பார்த்தது. 2014ஆம் ஆண்டு இந்தியா
ஜப்பான் நாட்டு நிறுவனங்கள் சந்தித்து வரும்
சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்காக, ‘‘One Stop”
எனப்படும் ஒரே இடத்தில் அனைத்தும்
கிடைக்கும் படியான ஏற்பாட்டை செய்வதற்கு
‘Japan Plus’ என்ற அலுவலகத்தை மத்திய
வணிகத்துறை அமைச்சகத்தில் ஏற்படுத்தியது.
2015ஆம்
ஆண்டு
ஏப்ரல்
மாதத்தில்
டில்லி-மும்பை
பெருவழித்தடம்
(DMIC)
மற்றும் சென்னை-பெங்களூரூ பெருவழித்தடம்
(CBIC) ஆகியவற்றைச் சுற்றி பதின�ொரு
ஜப்பான்
நிறுவனங்களைக்
க�ொண்ட
நகரங்களை நிறுவ ஜப்பானும் இந்தியாவும்
ஏற்றுக்கொண்டன. மேலும் ஜப்பான் பிரதமர்
ஷின்ஷோ அபே, டிசம்பர் 2015 மற்றும் நவம்பர்
2016இல் ஜப்பான் த�ொழில் நகரத்திற்கான
சிறப்பு ஊக்கத் த�ொகுப்பை அளிப்பதற்கான
முடிவை இந்தியா விரைந்து எடுக்க வேண்டும்
எனக் கேட்டுக் க�ொண்டார்.
2015ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில்
ஜப்பான் பிரதமர் இந்தியாவிற்கு வருகை
தந்தப�ொழுது“ஷின்கான்சென்”
என்ற
கட்டமைப்பை
அறிமுகப்படுத்த
இந்தியா
முடிவெடுத்தது. ஜப்பானின் “ஷின்கான் சென்”
அமைப்பு என்பது உலகளவில் இருக்கும்
பாதுகாப்பு மற்றும் துல்லியம், என்ற வகையில்
அதிவிரைவுக் க�ொண்ட ஜப்பானின் ரயில்வே
ப�ோக்குவரத்து
ஆகும்.
ஜப்பானும்இந்தியாவும் 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
மாதத்திற்குள்
இதற்கானப்
பணிகளைத்
த�ொடங்கி விட வேண்டும், கட்டுமானப்
பணிகள் 2018இல் துவங்கும், ரயில்களின்

இயக்கம் 2023ஆம் ஆண்டில் துவங்கும்
என்பதை
உறுதிப்படுத்தின.
ஜப்பானின்
ஒத்துழைப்பால்
வெளிநாட்டு
அலுவலர்
மேம்பாட்டு உதவி பயன்பாட்டின் மூலம்
மிகவும் வெற்றிகரமாக பயனடைந்த நகரம்
டெல்லி மெட்ரோ ரயில் சேவையாகும்.
இந்தியா ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும்
ப�ொருள்களில்
முதன்மையானது,
பெட்ரோலியப்
ப�ொருள்கள்,
வேதிப்பொருள்கள், சேர்மங்கள், உல�ோகம்
அல்லாத தாதுக்கள், மின் மற்றும் தயாரிப்பு
ப�ொருள்கள், உல�ோகத் தாதுக்கள் மற்றும்
உல�ோகத்
தாதுக்களின்
எச்சங்கள்,
துணிஇழை, நெய்யப்பட்ட ஆடை மற்றும்
இயந்திரத் தளவாடங்கள் ப�ோன்றவைகள்
ஆகும்,
இந்தியா
ஜப்பானிடம்
இருந்து
இறக்குமதி செய்து க�ொள்ளும் ப�ொருள்களில்
முதன்மையானது இயந்திரத் தளவாடங்கள்,
ப�ோக்குவரத்து சாதனங்கள், இரும்பு மற்றும்
எஃகு
மின்னணு
ப�ொருள்கள்,
கரிம
வேதிப்பொருள்கள், இயந்திரக் கருவிகள்
ப�ோன்றவைகளாகும். ஜப்பானின் இந்தியாவில்
நேரடி அன்னிய முதலீடானது தானியங்கி
வாகனங்கள்,
மின்சாரக்
கருவிகள்,
த�ொலைத�ொடர்பு, வேதிப்பொருள்கள் மற்றும்
மருந்து
தயாரிப்பு
வேதிப்பொருள்கள்
ப�ோன்றவை முதன்மையான துறைகளாகும்.
இந்தியாவில்,
மனித

உற்பத்தித்

வளமேம்பாடு

துறையில்,

என்ற

வகையில்,

உற்பத்திக்கான

இந்திய-ஜப்பான்

நிறுவனத்தின்(JIM)மூலம்

அடுத்தப்

ஆண்டுகளுக்கு
இந்தியாவின்

30,000
“திறன்

“இந்தியாவில்

பத்து

இந்தியருக்கு,

இந்தியா”

மற்றும்

தயாரிப்பு”

ப�ோன்ற

த�ொழிற்துறையை அடிப்படையாக க�ொண்ட
உற்பத்திக்கு இந்தியா மேற்கொண்டு வரும்
துவக்கத்திற்கு,

ஜப்பான்-மாதிரி

திறன்

நடைமுறைப்

மற்றும்

உற்பத்தித்

பயிற்சியினை

அளிக்க, ஜப்பான் தன்னுடைய ஒத்துழைப்பை
அறிவித்துள்ளது. அதே ப�ோல உற்பத்திக்கான
இந்திய-ஜப்பான்
“ஜப்பானியர்களால்

நிறுவனம்

மற்றும்

வழங்கப்பட்ட
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பாடப்பிரிவுகள” (JEC – Japanese Endowed Courses)
என்்ற சபாறியியல் கல்லூரிகளில் வழங்கும்

9.7 இந்திய-ஆபபிரிக்கா உறவு்கள்

பாட்ததிடட்தனத, ஜப்பானிய நிறுவைங்கர்ள
இந்தியாவில்

வடிவனமககும்

என்பனவசயல்லாம்

அ�சு

துன்றககும்,

தனியார துன்றககும் இனடரய உள்ள நல்ல
ஒ்ததுனழப்பிற்காை
2017ஆம்

உதா�ைங்கள

ஆண்டு

ஆகும்.

ரகானடககால்ததில்

உற்ப்ததிககாை

இந்திய-ஜப்பான்

நிறுவைமாைது,

குஜ�ா்த,

கரநாடகா,

�ாஜஸதான் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய முதல்

அறிமு்கம்

2012ஆம்
ஆண்டு
இந்திய-ஜப்பான்
இனடரயயாை தூத�க உ்றவு நிறுவப்படடு 60
ஆண்டுகள நின்றவு சசயவனத குறிககி்றது.
இந்திய-ஜப்பான், இரு நாடுகளுககு இனடரய
ப�ஸப� உ்றனவ ரமம்படு்தத “எழுசசிப் சபறும்
ஜப்பான்,
துடிப்பாை
இந்தியா;
புதிய
கண்ரைாடடமும், புதிய பரிமாற்்றமும்,” என்்ற
கரு்ததின் அடிப்பனடயில் கலாசசா� நிகழ்வுகள
நனடசபற்்றை.

ஆசியாவும் ஆப்பிரிககாவும் மிகவும்
சதான்னமயாை
நாகரிகங்களுககு்த
தாய
வீடாகும்.
கடந்த
1000
ஆண்டுக்ளாக
இன்றியனமயாத வர்ததகம், சபாரு்ளாதா�ம்,
கலாசசா�ம் மற்றும் அ�சியல்
ப ரி ம ா ற் ்ற ங் க ன ்ள க
ச க ா ண் டி ரு க கி ன் ்ற ை .
வர்ததக்ததில்
சசதுககிய
மணிகள,
பரு்ததி,
சுடட
மண்பாண்டங்கள,
தங்கம்
ரபான்்ற சபாருளகள அடங்கும். கி.மு. (சபா.ஆ.மு)
2000
ஆண்டுகளுககு
முன்பாகரவ
சதான்னமயாை பரிவர்ததனைக்ளாை உைவுப்
பயிரகள மற்றும் கால்நனடகள ஆகியவற்ன்றக
சகாண்டிருந்தை. இ்ததனகய சதான்னமயாை
வர்ததகம் பற்றிய எழுதப்படடக குறிப்புகள,
’’எரி்ததிரியக
கடற்பயைம்’’
என்று
அனழககப்படும் “னபஸான்னடன் திைசரி
குறிப்பு பு்ததகம்” சகாண்டிருககி்றது. அதனை
சதாடரந்து வந்த நூற்்றாண்டுகளில் ரமற்கண்ட
இ�ண்டு பகுதிகளின் நலன்களும், ப�ந்தும்,
விரிந்தும் இருந்தை.

2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர மாதம் பி�தமர
ரமாடி, ஜப்பானுககு சுற்றுப்பயைம் சசயதரபாது,
இரு நாடடுப் பி�தமரகளும் 2017ஆம் ஆண்டு,
இந்திய-ஜப்பான்,
மககளுககினடரயயாை
நடபு்றனவ ரமலும் பரிமாறிக சகாண்டைர.
கலாசசா�
உடன்படிகனக
1957இல்
அறிமுகப்படு்ததப்படடது. ரமலும் 2017ஆம்
ஆண்டு கலாசசா� உடன்படிகனக நனடமுன்றககு
வந்து 60 ஆண்டுகள நின்றவனடந்தனதக
குறிககி்றது.

இந்தியாவின்
சுதந்தி�ம்
1947ஆம்
ஆண்டு அறிவிககப்படட பின் சபரும்பாலாை
ஆப்ரிககா
நாடுகளும்
ஐர�ாப்பாவின்
சசல்வாககில் இருந்து விடுபட ரவண்டும்
என்்ற
எண்ை்தனதக
சகாண்டிருந்தை.
இந்தியா சுதந்தி�ம் அனடந்துவிடடது என்று
அறிவிககப்படடதிலிருந்தது, பல்ரவறு பன்முக
சரவரதச அனமப்புகளில், ஆப்பிரிககாவின்
விடுதனலககு தன்னுனடய கு�னல வலுவாக
எடு்தது னவ்ததது. இைசவறி ரபா�ாடடம்

நான்கு மாநிலங்களில் துவங்கப்படடது. அரத
ரபால “ஜப்பானியரக்ளால் வழங்கப்படட பாடப்
பிரிவுக்ளாைது

முதன்

முன்றயாக

ஆந்தி�

மாநில்ததில் அறிமுகப்படு்ததப்படடது. அதன்
பி்றகு

ரமலும்

பாடப்பிரிவுகள
இந்த

நான்கு

ஜப்பானியப்

சதாடங்கப்படடிருககின்்றை.

நிறுவைங்கள

யாவும்

ஜப்பானிய

சமாழினய படிகக ஆரவமாக உள்ள நின்றய
இந்திய மாைாககரகளுககு கற்றுகசகாடுககும்
எை எதிரபாரககப்படுகி்றது.
்கலாச்சார உறவு்கள்

்பாருககு பிந்டதய ச்காபதம்
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மற்றும் காலனி நீக்கம் ப�ோன்றவை, இந்தியஆப்பிரிக்கா
உறவுகள்
மேம்படுவதற்கு
காரணியாக இருந்தது.
அணிசேரா இயக்கமும் ஆப்பிரிக்காவும்
அணிசேரா
இயக்கம்
பனிப்போர்
காலகட்டத்தில் உருவானதன் காரணமாக
த�ோன்றியதாகும். மூன்றாம் உலகப்போரினைத்
தடுக்கும் ப�ொருட்டு, புதியதாக காலனி
ஆதிக்கத்தில் இருந்து நீக்கம் பெற்ற ஆசியா,
ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இலத்தீன் அமெரிக்க
நாடுகள் ப�ோன்றவை, இருதுருவ வல்லரசுகள்
மேற்கொள்ளும்
ஆயுதக்
குவிப்பில்
பங்கேற்பதை மறுத்து நடுநிலை வகிப்பதாக
அறிவித்தன.
இந்த
நிகழ்வினை
உருவாக்கியதில் இந்தியாவுடன் அன்றைய
எகிப்து
மற்றும்
கானா
நாட்டு
அரசு
தலைவர்கள்
மற்றும்
யுக�ோஸ்லாவியா
மற்றும் இந்தோனேஷியாவைச் சேர்ந்த அரசு
தலைவர்களும் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் அணிசேரா இயக்கம், காலனி
எதிர்ப்புக் கூட்டணியாகும், இது ப�ோர் நடத்தும்
வளம் பெற்ற நாடுகளுடன் சேர்வதை தடுத்து
தங்கள் நாடுகள் பின்னடைவை சந்திப்பதை
தடுப்பதற்காகவும் துவங்கப்பட்டது. ஆப்பிரிக்கா
காலனிகளின் உறைவிடங்களாக இருப்பதால்,
காலனிய
சக்திகளை
எதிர்த்து
பெரும்
எழுச்சியுடன் நடத்தி அதில் பெரும் வெற்றியும்
பெற்றன. அந்த கண்டத்தில் அமைப்புரீதியான
நிறவெறி மற்றும் அடிமைத்தனம் ஆகியவற்றுக்கு
எதிராக, Dr. நிக்குருமாவுடன் இதர அணிசேரா
இயக்கத்தினை உருவாக்கிய பிறத்தலைவர்களும்,
இனவெறி பாகுபாட்டை எதிர்த்தும், அணிசேரா
இயக்கத்தின் க�ோட்பாடுகளை பாதுகாத்தும்
வந்ததில்
ஆப்பிரிக்கா
எப்பொழுதும்
முதலாவதாகும் என்று பறை சாற்றினர். 1970 ஆம்
ஆண்டுகளில்
நேருவுக்கு
பிறகான
இந்தியாவானது ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு மற்றும்
இனவெறிக்கு எதிரான உலக கண்ணோட்டத்தை
முன்னுக்கு எடுத்துச் சென்றது.
ஆப்பிரிக்காவில் வெளிநாடுவாழ்
இந்தியர்கள்
டயாஸ்போரா எனப்படும் புலம் பெயர்ந்த
(அ) வெளிநாடு வாழ்வோர் என்பது, ஒரு

குறிப்பிட்ட இனப் பின்னணியை க�ொண்டோர்,
தங்களுடைய
ச�ொந்த
மண்ணைவிட்டு
வெகு
த�ொலைவு சென்று ஒரு
சமூகத்தை
ஏற்படுத்திக்
க�ொள்வதைக்
குறிக்கும்
வ ா ர ்த ்தை ய ா கு ம் .
ஆங்கிலேயர்கள்
பல
இந்திய
த�ொழிலாளர்களைச்
சர்க்கரை
இரப்பர்
மற்றும் பணப் பயிர்களை விளைவிப்பதற்காக,
ஆப்பிரிக்க-கரீபியன் தீவுகளுக்கும், மலேசியா
மற்றும் இலங்கைக்கும் கப்பலில் ஏற்றி
அனுப்பினர். காலனி காலத்தில் மட்டும்
7,69,437 இந்தியர்கள் ம�ொரீசியஸ், தென்
ஆப்பிரிக்கா, ரீயூனியன் தீவுகள் (Reunion Islands),
செசஷலஸ் மற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா
பகுதிகளுக்கு குடியேறினர். தற்சமயம், தென்
ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் டர்பன் நகரம் 13
இலட்சம் இந்தியர்களின் வீடாகிப்போனது.
இதுதான் இந்தியாவிற்கு வெளியே இருக்கும்
மிகப்பெரிய இந்திய நகரமாகும், இதனை
த�ொடர்ந்து ம�ொரீசியஸ் மற்றும் ரீயூனியன்
தீவுகள் இந்த வரிசையில் வருகின்றன.
ஆசிய-ஆப்பிரிக்கா வளர்ச்சி பெரு
வழித்தடம்
ஆசிய-ஆப்பிரிக்கா
வளர்ச்சி
பெரு
வழித்தடம் என்பது, ஆசிய-ஆப்பிரிக்காவின்
சமூக
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டு, இந்திய-ஜப்பான்
இடையேயான ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு
ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஆசிய-ஆப்பிரிக்கா
வளர்ச்சி பெரு வழித்தடத்திற்கான பார்வை
பற்றிய ஆவணத்தை, 2017 ஆம் ஆண்டு
ஆப்பிரிக்கா வளர்ச்சி வங்கி கூட்டத்தில்
இந்தியா
வெளியிட்டது.
இந்த
ஆசியஆப்பிரிக்கா வளர்ச்சி பெரு வழித்தடத்தின்
ந�ோக்கமானது, இந்திய-ஜப்பான் இணைப்பின்
மூலம்
ஆப்பிரிக்காவின்
உள்கட்டமைப்பு
மற்றும்
எண்முறை
அடிப்படையிலான
த�ொடர்பை வளர்த்தெடுத்தல் என்பனவாகும்.
இது சீனாவின் நீண்ட நெடு வழி மற்றும் பட்டு
சாலை முன்னெடுப்புக்கு (Belt and Road
Initiative)
இந்தியா
ஜப்பானின்
எதிர்
நடவடிக்கை என்று பார்க்கப்படுகிறது.
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9 .7 இந்திய-இலத்தீன அமெரிக்கா
ெற்றும் ்கரீபியன நாடு்களுைனான
உறவு்கள்

பினனணி
இந்திய-இல்ததீன் அசமரிககா மற்றும்
கரீபியன்
நாடுகளுககு
இனடரயயாை
உ்றவுக்ளாைது, நீண்டகாலமாக சபரும்ளவு
மு ன் னி ன ல ப் ப டு த ா ம ல்
இருந்தை. இந்த இ�ண்டு
பகுதிகளுககும்
இனடரய
இருந்த புவியியல் சாரந்த
இனடசவளி மற்றும் யு்தத
தந்தி�
ரீதியாகவும்,
சபாரு்ளாதா� உ்றவு ரீதியாகவும் கடடாயம்
என்று உயிரப்பாை ரவக்ததுடன் இருத�ப்பு
உ்றவுகளில்
ஆரவம்
கடடவில்னல.
இருந்தரபாதிலும், இந்தியா மற்றும் இல்ததீன்
அசமரிககா மற்றும் கரீபியன் நாடுகள
சுமுகமாை
ஒரு
வ�லாற்று
உ்றனவப்
ப�ாமரி்தது வந்தை.
இல்ததீன் அசமரிககா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகள இந்தியாவுடன் காலனிய எதிரப்பு
என்்ற
மைநினலனய
சகாண்டிருந்தை,
அவற்றுள பல நாடுகள இந்தியா சுதந்தி�ம்
அனடவதற்கு முன்பாகரவ (ப்தசதான்பதாம்
நூற்்றாண்டு) சுதந்தி�ம் அனடந்து விடடை.
இல்ததீன் அசமரிககா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகளில் உள்ள சமூகங்கள யாவும், ஆசியா
மற்றும் ஆப்பிரிககா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ளது
ரபான்று சதான்னமயாை மற்றும் வ்ளமாை
நாகரிக்தனதக சகாண்டிருககின்்றை. எைரவ
ஒருவர, இந்தியா மற்றும் இல்ததீன் அசமரிககா
மற்றும் கரீபியன் நாடுகளுககு இனடரய உள்ள
பகுதிகளில் கலாசசா� ரீதியாக ஒருனம்த
தன்னமசகாண்ட நடவடிகனககள இருப்பனத
காைமுடியும். சூரிைாம் மற்றும் கயாைா

ரபான்்ற இல்ததீன் அசமரிககா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகளும் கணிசமாை அ்ளவிற்கு இந்திய
வம்சாவழியிைன�க சகாண்டதாக இருககி்றது,
இவரகள யாவரும் ஒரு நூற்்றாண்டுககு
முன்ைதாக, காலனி ஆதிகக சகதிக்ளால்
கூலிக்ளாக
அனுப்பப்படடவரகள
ஆவர.
இதுரவ, இல்ததீன் அசமரிககா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகளுடன்
இந்தியா
சகாண்டிருககும்
உ்றவின் அடிப்பனடயாகும்.
இலத்தீன அமெரிக்கா ெற்றும்
்கரீபியன நாடு்கள் அடெபபில்
உள்ள நாடு்களின பட்டியல்-40

 இல்ததீன்

அசமரிககா
என்பது
சபாதுவாக சதன்அசமரிகக கண்ட்ததில்
அனமந்துள்ள
அனை்தது
நாடுகள
மற்றும் இதன் கூட சமகசிரகா, ம்ததிய
அசமரிககா, மற்றும் கரீபியன் தீவுகள
ஆகியனவ சகாண்டனவ என்று புரிந்து
சகாள்ளப்படடை.

 அரசஜன்டிைா, சபாலிவியா, பிர�சில்,
சிலி, சகாலம்பியா, ரகாஸரடாரிகா,
கியூபா,
சடாமினிகன்
குடிய�சு,
ஈகுவடார, எல் சல்வரடார, பிச�ஞசு,
கயாைா, காடிரயாப், சகௗ்ததமாலா,
னஹதி, ரஹான்டு�ாஸ, சமகசிரகா,
நிககா�குரவா, பைாமா, ப�ாகுரவ, சபரு,
பியூரரடாரிகரகா,
சசயிண்ட
பாரதரலாமி,
சசயிண்ட
மாரடின்,
சசயிண்ட பியரி, மிககியூலான், உருகுரவ
மற்றும் சவனிசுலா ரபான்்றனவகளும்.

 கரீபியன் நாடுகள்: ஆன்டிகுவா மற்றும்
சபரமுடா, பகாமாஸ, பாரபடாஸ, கியூபா,
சடாமினிகா, சடாமினிககன் குடிய�சு,
கிர�ைடா, னஹதி, ஜனமககா, சசயின்ட
கீடஸ மற்றும் சநவீஸ, சசயின்ட லூசியா,
சசயின்ட
வின்சன்ட
மற்றும்
கிச�ைாடின்ஸ, டிரினிடாட மற்றும்
சடாபாரகா ரபான்்றனவகள ஆகும்.
சுதந்திரத்திற்கு பிந்டதய உறவு்கள்
1947 முதல் 1991 வடர
இந்தியாவின்
சுதந்தி�்ததிற்கு
பி்றகு
இல்ததீன்
அசமரிககா
மற்றும்
கரீபியன்
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நாடுகளுடனான இந்தியா க�ொண்ட உறவு
என்பது, 1961ஆம் ஆண்டு நேரு மெக்சிக�ோ
பயணம் மேற்கொண்டது, இந்திரா காந்தி 1968ஆம்
ஆண்டு எட்டு இலத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும்
கரீபியன் நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட
காலங்கள் கூட மிகவும் ச�ொற்பமானதாகும்.

பாகிஸ்தான்

நே

பாள

ம்

தற்போதய உறவுகள்
2006 ஆம் ஆண்டு இந்தியா மற்றும்
பிரேசில் ஆகிய இரு நாடுகளையும் உறுப்பாக
க�ொண்டு (BRICS - பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா,
சீனா, தென் ஆப்பிரிக்கா) பிரிக்ஸ் எனப்படும்
அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. இது, இந்தியஇலத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகள�ோடு ஊக்கத்துடன் செயல்பட பாலமாக
அமைந்தது. உலகத்தின் எழுச்சி பெற்று வரும்
இந்த நாடுகளின் ஒத்துழைப்பானது, பெருமளவு
இந்திய-இலத்தீன்
அமெரிக்கா
மற்றும்
கரீபியன் நாடுகளுக்கு இடையே ப�ொருளாதார
மற்றும் கலாச்சார மாற்றங்களை ஏற்படுத்த
வசதியாக அமைந்தது. 2014 ஆம் ஆண்டு
பிரேசிலில் நடந்த உச்சி மாநாடு, இந்தியாவை
மற்ற இலத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகள�ோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வகை
செய்தது.
ஏறத்தாழ 620 மில்லியன் மக்கள் த�ொகை
மற்றும் வளங்கள் அதிகம் க�ொண்ட நிலமான
இலத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகள்,
இந்தியாவிற்கு
உலகளாவிய
அளவில் தனது தடத்தைப் பதிப்பதற்கு பெரும்
வாய்ப்புகளைத் தருகிறது. த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும்
ப�ோக்குவரத்துநுட்பங்களில்
ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களால் புவியியல்
இடைவெளிகள் குறைக்கப்பட்டு இலத்தீன்
அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகளின்
பகுதிகளுடன் இந்தியா நெருங்கிய உறவு
க�ொள்ள வழி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியஇலத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன்
நாடுகளுடனான வரலாற்று
ரீதியிலான
நட்புறவானது, 21ஆம் நூற்றாண்டில் மேலும்
மேம்படுவதற்கு அடித்தளமாக உள்ளது.

9.8 இந்திய மற்றும் மண்டல
அமைப்புகள்
சார்க் அமைப்பு (தெற்காசிய நாடு மண்டல
ஒத்துழைப்பு அமைப்பு -SAARC)
சார்க் அமைப்பானது 1985 ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி, டாக்கா நகரில்
சார்க் சாசனச் சட்டத்தில்
கையெழுத்திட்டதின் மூலம்
நிறுவப்பட்டது.
சார்க்
அ மைப்பான து
ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு
மற்றும் மேம்பாடு, மக்கள்
நலன் மற்றும் தெற்காசிய
நாடுகளுக்கிடையே நெருக்கமாக வரலாற்று
மற்றும் பண்பாட்டு த�ொடர்பை வளர்த்தெடுக்க
உருவாக்கப்பட்டது.
சார்க் அமைப்பு எட்டு நாடுகளை
உறுப்பினர்களாக
க�ொண்டது.
அவை
ஆப்கானிஸ்தான்,
பங்களாதேஷ்,
பூடான்,
நேபாளம், இந்தியா, மாலத்தீவு, பாகிஸ்தான்
மற்றும் இலங்கை ஆகும். இந்த அமைப்பின்
செயலகம் 1987ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம்
17ஆம் நாள் காத்மாண்டு நகரில் நிறுவப்பட்டது.
இந்த அமைப்பின் ந�ோக்கங்கள்

 
தெற்காசிய

மக்களின்
நலன்களை
வளர்த்தெடுத்தல் மற்றும் அவர்களின்
தரமான வாழ்வை உயர்த்துதல்.
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 இந்த

மண்டல்ததில்
சபாரு்ளாதா�
வ்ளரசசி, சமூக முன்ரைற்்றம் மற்றும்
கலாசசா� ரமம்பாடனட முடுககி விடுதல்
மற்றும்
ஒவ்சவாரு
தனிநபரும்
கண்ணிய்ததுடன்
வாழவும்
மற்றும்
அவரகளின் முழுனமயாை ஆற்்றனல
உை�வும் வாயப்பளிப்பது.

 சதற்காசிய நாடுகளுககு இனடரய கூடடு
சுயநம்பிகனக
வ்ளர்தசதடுப்பதும்,
வலினமப்படு்ததுவதும்.

 ப�ஸப�

நம்பிகனகககு
பங்களிப்பது,
பி�சசனைகன்ள
ஒருவருகசகாருவர
புரிந்து சகாளவது, மதிப்பளிப்பது.

 சசயலாககமிகக

கூடடு
இனைனவ
வ்ளர்ததல் மற்றும் சபாரு்ளாதா�, சமூக,
கலாசசா�,
அறிவியல்
மற்றும்
சதாழில்நுடப்த
த்ள்ததில்
ப�ஸப�
உதவிகள.

 சரவரதச அ�ங்குகளில் தங்களுககுள்ளாக
ஒ்ததுனழப்னப வலுப்படு்ததுதல்.

 அரத ரநாககங்களுடன், சரவரதச மற்றும்
மண்டல அ்ளவிலாை அனமப்புகளுடன்
ஒ்ததுனழப்னப உருவாககுதல்.
மசயல்பாடு
ஒtைழp
kைறv

உ ல கி ல் ,
ச த ற் க ா சி ய ப்
ப கு தி ய ா ை து ,
ஆத
kைறத
சா
அவநp ைக
ஒrkைணத
மி க வு ம்
குன்றவாை
அ்ளரவ
ஒன்றினைந்த
பகுதிக்ளாக உள்ளது ஏன்? என்்ற ரகளவிககு
கா�ைம்
இம்மண்டல்ததில்
உள்ள
நாடுகளுககு
சபாரு்ளாதா�
இனைப்பு
மிகவும் பலவீைமாைதாகும்.
அத

இதடன உனனுடைய நணபனுைன
விவாதிக்க.
அனமப்பு
வடிவ்ததில்,
சாரக
அனமப்பாைது நான்கு அடுககு நிறுவை்தனத
சகாண்டிருககி்றது, அதில் உசசி மாநாடுகளும்
அதில் அனை்தது சதற்காசிய நாடுகளின்

தனலவரகளும் உறுப்பிைரகள ஆவர. இ�ண்டு
ஆண்டுகளுககு ஒருமுன்ற
அவரகள
சந்திப்பர,
அனமசச�னவ
குழுவில்
சவளியு்றவு அனமசசரகள
இருப்பாரகள.
சாரக
நாடுகளின் சவளியு்றவுச
ச ச ய ல ா ்ள ர க ள
நினலககுழுவின் உறுப்பிைரக்ளாக இருப்பர.
சதாழில்நுடபக குழு உறுப்பு நாடுகளின்
பி�திநிதிகள இருப்பர. இந்த ஒருங்கினைப்பு
குழுவாைது, ஒவ்சவாருவருனடய குறிப்பாை
ஒ்ததுனழப்பு விவகா�ங்களிலும், திடடங்கன்ள
ஒருங்கினைப்பது,
நனடமுன்றப்படு்ததுவது
மற்றும் கண்காணிப்பது என்பது அதன்
சபாறுப்பாகும். இப்சபாழுது வன� 18 உசசி
மாநாடுகள
உறுப்பு
நாடுக்ளால்
நட்ததப்படடுள்ளை.

நானகு தரபபு பாது்காபபு ்பச்சுவார்த்டத
(QUAD)

 இந்ரதா-பசிபிக

பகுதியில் சீைாவின்
ஆதிகக்தனத
எதிரசகாளவதற்காக,
இந்தியா, அசமரிககா, மற்றும் ஜப்பான்
ஆகிய நாடுகள அனமப்புசா� வழிமுன்ற
மூலம்
இனைந்து
கூடடாக
சசயல்படுவது
எை
வி்ளககமளிககப்படுவது.

 இந்த

நான்கு
த�ப்பு
பாதுகாப்பு
ரபசசுவார்தனத “குவாட”(QUAD) எனும்
கரு்ததாைது
உண்னமயில்
ஜப்பான்
பி�தமர ஷின்ரோ அரபனயச சாரும்.

 இது 2007 ஆம் ஆண்டு நனடமுன்றககு
வந்தது மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டில்
மறுஆயவு சசயயப்படடது.
சதற்காசியா
பகுதிகளில்
வ்ளரந்து
சகாண்டிருககும்
சபாரு்ளாதா�
நினலனமகளில், சாரக உறுப்பிைர நாடுகள,
சதற்காசிய தனடயில்லா வர்ததக பகுதிக்ளாக
உருவாககிக சகாண்டது. இந்த ஒப்பந்தம் 2006
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ஆம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது.இது
1993ஆம்
ஆண்டு
சார்க்
நாடுகளின்
முன்னுரிமை வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு அடுத்த
த�ொடர்ச்சியாகும்.
மேலும்,
தெற்காசிய
தடையில்லா
வர்த்தக
ஒப்பந்தத்தின்
முதன்மையான ந�ோக்கமானது, தெற்காசிய
பகுதியில் உள்ள வளரும் நாடுகளுக்கு
சிறப்பான மற்றும் சார்பு தன்மையுடன் நடத்த
வேண்டியது அவசியம் என்பதை அங்கீகரிக்க
வேண்டும் மற்றும் இப்பகுதி அனைத்தும்
வளர்ச்சி பெறுவதற்கான க�ொள்கைகளை
உருவாக்க வேண்டும் என்பதாகும்.
தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு
(ASEAN)
இந்த ஆசியான் அமைப்பு 1967 ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 8ஆம் தேதி தாய்லாந்து
நாட்டின் பாங்காக் நகரத்தில் நிறுவப்பட்டது.
ஆசியான்

அமைப்பு

புகழ்பெற்ற

கையெழுத்திடப்பட்டு

பாங்காக்

பிரகடனம்

அழைக்கப்பட்டது.

இதன்

என்று
நிறுவன

தலைவர்களாக இந்தோனேஷியா, மலேசியா,
பிலிப்பைன்ஸ், சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து
ப�ோன்றவை உள்ளன. ஆசியான் அமைப்பில்
தற்போது பத்து உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன.
அவைகள்

முறையே

புருனேதருசாலம்

1984ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 7ஆம் நாளும்,
வியட்நாம் 1995ஆம் ஆண்டு ஜூலை 28ஆம்
நாளும்,

லாவ�ோஸ்

மற்றும்

மியான்மர்

ஆகியவை 1997ஆம் ஆண்டு ஜூலை 23ஆம்
நாளும், கம்போடியா 1999 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
30ஆம்

தேதியும்

இணைந்துக�ொண்டன.

ஆசியான்

அமைப்பானது

ஆரம்பத்தில்

பத்து

கிட்டத்தட்ட

உறுப்பினர்

நாடுகளை

க�ொண்டிருக்கும் அமைப்பாகும். கிழக்காசிய
பகுதியில்

மண்டல

ஒத்துழைப்பை
அமைப்பாகும்.
கிழக்காசியாவில்
ஒத்துழைப்பிற்கான

ப�ொருளாதார
ஒருங்கிணைக்கும்

இந்த
பல்வேறு

அமைப்பு
ப�ொருளாதார
துவக்கத்தை

ஏற்படுத்தியதற்கும் ப�ொறுப்பாகும்.

அவை;

 
ஆசியான்

தடையில்லா
ஒப்பந்தம் (AFTA)

வர்த்தக

 
ஆசியான் சேவைப் பணிகளுக்கான
கட்டமைப்பு ஒப்பந்தம் (AFAS)

 
ஆசியான் முதலீட்டு பகுதி (AIA)
இதன் உறுப்புகளான கிழக்கு ஆசிய
நாடுகளுடன்
இந்தியாவின்
நட்புறவானது
நூற்றாண்டு காலமாக த�ொடர்கிறது. இந்த புதிய
துவக்கத்தை இந்தியா மேற்கொள்வதற்கு 1990
ஆம் ஆண்டுகளில், தென்கிழக்கு ஆசிய
நாடுகளுடனான
ப�ொருளாதார
உறவை
தன்னுடைய “கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை”
அடிப்படையிலிருந்து
த�ொடங்கியதாகும்.
இதற்கிடையே சீனா மற்றும் இதர மேற்கு உலக
நாடுகள் மற்றும் பிற ஆசிய நாடுகளும், இந்தியா
ஆசியாவின் மூன்றாவது பெரிய ப�ொருளாதார
நாடு எனவும், அது மண்டல அளவில் த�ோற்றம்
பெற்றுவரும் சக்தி எனவும், உணரத் த�ொடங்கின.
இந்த
புரிதலானது
1992ஆம்
ஆண்டு
இந்தியாவை ஆசியான் அமைப்பின் ஒரு
பகுதியளவு கூட்டாளி என்ற வகையிலும், 1996
ஆம் ஆண்டுகளில் அதன் முழுமையான பேச்சு
நடத்தும் அளவிற்கு உரிய கூட்டாளியாகவும்
ஆக்கியது. “கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கையானது”
வளர்ச்சி அடைந்து செயல்திட்டம் சார்ந்த,
“கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு” என்பதாக பெயர்
மாற்றமடைந்தது. பன்னிரண்டாவது ஆசியான்இந்தியா உச்சி மாநாட்டின் ப�ோதும், நவம்பர்
2014இல், மியான்மரின் நே பை டா- நகரில்
நடைபெற்ற கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டிலும்,
இந்திய பிரதமர் “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு”
என்ற க�ொள்கையை முறையாகத் தெளிவாக
விளக்கினார். இந்தியாவுக்கும் ஆசியானுக்கும்
உடனான உறவானது, இந்தியாவின் வெளியுறவு
க�ொள்கையின் ஒரு முக்கிய தூணாக இருக்கிறது
மற்றும் “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு” (AEP)
எனும் க�ொள்கையின் ஒரு அடித்தளமாக
இருக்கிறது.
ஆசியான்
அமைப்பு
உடனான
இந்தியாவின்
முக்கியமான
உறவுகளில்,
அரசியல்-பாதுகாப்பு
ஒத்துழைப்பு,
ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு, சமூக-கலாச்சார
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ஒத்துழைப்பு
மற்றும்
இணைப்பு
ப�ோன்றவைகளாகும். மேலும் கூடுதலாக,
சமூக ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு நிதி உதவி
அளிக்கும் திட்டங்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

பிரிக்ஸ் (BRICS)

ஆசிய மறு உறுதி துவக்கச் சட்டம் (ARIA)

 
இதன்

ந�ோக்கம்
இந்திய-பசிபிக்
பகுதியில் அமெரிக்காவின் ராணுவ
பாதுகாப்பு, இதன் ப�ொருளாதார நலன்
அதன் மதிப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்
என்ற பன்முகத்தன்மை.

 
இந்த புதிய சட்டமானது, தென் சீனா
கடல் பகுதியில் சீனா செய்துவரும்
சட்டவிர�ோதக் கட்டுமானம் மற்றும்
செயற்கையாக
ராணுவமயமாக்கல்
மற்றும் அச்சுறுத்தும் ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளுக்கு
எதிராக
நடவடிக்கை
எடுக்க
அதிகாரம்
அளிக்கிறது.

 
ஆசிய மறு உறுதி துவக்கச் சட்டம் (ARIA)
என்பது
இந்திய-அமெரிக்கா
இடையேயான மிக அவசியமான யுத்த
தந்திர
ரீதியிலான
நட்புறவை
அங்கீகரித்தல் மற்றும் இந்திய பசிபிக்
பகுதியில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை
ஊக்குவிப்பது மற்றும் இரு நாடுகளுக்கு
இடையே தூதரக, ப�ொருளாதார மற்றும்
பாதுகாப்பிற்கு
அழைப்பு
விடுத்தல்
ஆகும்.

 
சிறிது காலத்திற்கு முன்பு அமெரிக்கா
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பசிபிக் பகுதி
தலைமையை (PACOM) இந்திய-பசிபிக்
தலைமை (COMMAND) பகுதி என பெயர்
மாற்றம் செய்தது. இது அமெரிக்க
அரசாங்கம், கிழக்கு ஆசியா மற்றும்
இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் தனித்து
ப�ோடும் பகுதியாகிறது, மற்றும் இந்திய
ப�ோர்திறன் சார்ந்த திட்டமிடலில் ஒரு
முக்கிய கூட்டாளியாகும்.

 
அமெரிக்கா தன்னுடைய இந்திய-பசிபிக்
பகுதிக்கு
ப�ொருளாதாரத்
தூணாக
இருப்பதற்காக
இந்திய-பசிபிக்
அமைப்பை நிறுவியது.

“பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா,
தென் ஆப்பிரிக்கா
என்பதின்
சுருங்கிய
வார்த்தையான பிரிக்ஸ் (BRICS) என்பது
2001ஆம் ஆண்டு “க�ோல்டுமென் சாஸ்” என்ற
அமைப்பை சார்ந்த “ஜிம் ஓ நீல்” (Jim O Neil)
என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இது அடுத்த
50
ஆண்டுகளுக்கான
ப�ொருளாதார
ப�ோக்குகளின் உலகளாவிய ப�ொருளாதார
மாதிரி
வடிவத்தின்
த�ொலைந�ோக்கு
பார்வையின் விளைவாகும். அடுத்த 2050ஆம்
ஆண்டுக்குள் பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா
மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் “டாலர்” என்ற
வகையில் மிகவும் த�ொழில் ரீதியாக வளர்ச்சி
அடைந்த ஆறு நாடுகளைக் காட்டிலும் பெரிய
நாடாக இருக்கும் என்றும், இது கடந்த 300
ஆண்டுகால “ வல்லரசு” என்ற அடிப்படை
இயக்கத்தையே முழுவதுமாக மாற்றி அமைக்க
ப�ோகிறது என்று கணித்தார்.
பிரிக்ஸ் அமைப்பின் முதன்மையான ஒரு
சாதனை என்பது புதிய வளர்ச்சி வங்கியினை
நிறுவியது ஆகும். இது 2015ஆம் ஆண்டு
ஜூலை 7 அன்று பிரிக்ஸ் நாடுகளில் மற்றும்
இதர வளரும் நாடுகளின் உள்கட்டமைப்பு
மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்காக
வளங்களை திருடுவதை தனது கருத்தாக
க�ொண்டு இயங்குவதற்கு வந்தது. இந்த புதிய
வளர்ச்சி வங்கியானது தனது உறுப்பினர்
நாடுகளில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நீடித்த
வளர்ச்சி
ஆகியவற்றுக்காக
வளங்களை
ஏற்படுத்திக்
க�ொள்வதில்
உதவுகிறது.
“அவசரகால நிதியிருப்பு ஒப்பந்தம்” என்பது
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பிரிக்ஸ் அமைப்பு ஏற்படுத்திய மற்றொரு
முயற்சியாகும், இது பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு
ஏற்படும் நிதி நெருக்கடி உள்ளாகுமானால்,
அப்போது நிதி பாதுகாப்புக் கருவியாகப்
பயன்படுகிறது.

அனுப்பியவர்களாகவும்
செயல்படுகிறார்கள்,
அவர்கள்
வர்த்தகம்
மற்றும்
அந்நிய
நேரடி
முதலீட்டை
ஊக்குவிக்கிறார்கள்,
த�ொழில்முனைவ�ோரை
உருவாக்கி
வளர்க்கிறார்கள் மற்றும் புதிய அறிவு மற்றும்
திறன்களைப் பரிமாறிக் க�ொள்ள உதவுகிறார்கள்.

“டயஸ்போரா”
என்ற
வார்த்தை
குறிப்பிடுவது “ஒரு மக்கள் த�ொகையானது தனது
ச�ொந்த (தாய்) நாட்டில் (Homeland) இருந்து புலம்
பெயர்ந்து
பிற
இடங்களுக்கோ
அல்லது
நாடுகளுக்கோ சென்று விடுவதை குறிக்கும்.
ஒரே கலாச்சாரத்தை அல்லது ஒரே நாட்டைச்
சேர்ந்த மக்கள் கூட்டம் பல்வேறு காரணங்களால்
குறிப்பாக ப�ொருளாதார, வாழ்வாதார, அரசியல்
மற்றும்
இதர
சமூக
நிலைமைகளால்
தங்களுடைய ச�ொந்த நாட்டை காலி செய்துவிட்டு
பிற நாடுகளில் சென்று குடியேறுவதை குறிக்கும்.
சில நேரங்களில் தங்களுடைய நாட்டைவிட்டு
வெளியேறி வேறு எங்கேனும் தங்கிவிடுவது:
இத்தகைய இடப்பெயர்வானது அல்லது மாறிச்
செல்வதானது தன்னிச்சையாகவும் அல்லது
கட்டாயத்தின் மீதும் இருக்க முடியும். மிகவும்
துன்பகரமான நிகழ்வுகள், ப�ோர்கள், காலனி
ஆதிக்கம், அடிமைத்தனம், இயற்கை பேரிடர்கள்,
த�ொடர் துன்புறுத்தல்கள், இழப்பு, ச�ொந்த
நாட்டுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஏக்கம்
ப�ோன்றவையெல்லாம் கட்டாயம் புலம்பெயர்ந்த
மக்களின்
காரணங்களாகும்.
தானாகவே
முன்வந்து
புலம்பெயர்ந்தோர்
என்போர்,
இதைவிட சிறந்த ப�ொருளாதார வாய்ப்பிற்காக
தங்களது ச�ொந்த நாட்டை விட்டு சென்றார்கள்
ஆவர்.
உதாரணமாக,
பெருமளவிலான
குடியேற்றமானது
1800ஆம்
ஆண்டுகளில்
ஐர�ோப்பாவின் பின்தங்கியப் பகுதிகளில் இருந்து
அமெரிக்காவிற்கு சென்றதை குறிப்பிடலாம்.
கட்டாயத்தின் காரணமாக புலம் பெயர்ந்த மக்கள்
கூட்டத்தினர் ப�ோலல்லாமல், தானாக முன்வந்து
புலம்பெயரும் மக்கள் பிரிவினர் தங்களுடைய
அனுபவங்களை பகிர்ந்து க�ொள்வது மற்றும்
சமூக
மற்றும்
அரசியல்
ரீதியாகவும்,
எண்ணிக்கையிலும் ஏற்கும் படியாக ஆகிறார்கள்.
புலம்பெயர்ந்தோர் தங்கள் தாயகத்தின்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியில்
முக்கிய
பங்கு
வகிக்கின்றனர்.
அவர்கள்
பணம்

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் என்பதன்
ப�ொதுவான பதம், இந்தியக் குடியரசின் கீழ்
வரும் ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலுள்ள
மக்கள்
குடியேறுவதை
குறிக்கும்
இந்த
வெளிநாடு வாழ்வோர் தற்சமயம் கிட்டத்தட்ட
30
மில்லியன்
மேல்
இருக்கும்
என
மதிப்பிடப்படுகிறது. இதில் (NRI எனப்படும்)
இந்தியாவில் வசிக்காத இந்தியர்கள் மற்றும்
இந்தியாவைப்
பூர்வீகமாகக்
க�ொண்டு
உலகெங்கும்
பரவி
இருப்போரையும்
உள்ளடக்கியதாகும்.

9.9 புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்கள்

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் வகைப்படுத்தப்படுதல்:

 
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் (NRI)- இவர்கள்
ஏத�ோ ஒரு காரணத்திற்காக இந்திய
குடிமக்கள்
காலவரையறையின்றி
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் குடிமக்களை
“வெளிநாடு
வாழ்
இந்தியர்”
என
வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர்.

 
இந்திய வம்சாவழியினர் (PIO)-இவர்கள்
வெளிநாட்டு
இந்தியர்கள்
என்று
வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர்.அங்கேயே
குடியுரிமை பெற்று, அங்கேயே நிரந்தரமாக
தங்கி விடுவ�ோரைக் குறிக்கும்.

 
அரசற்ற

இந்திய
வம்சாவழியினர்
(SPIO)- இவர்களிடம்
தாங்கள்
இந்தியர்கள் என்பதற்குப் ப�ோதுமான
ஆதாரங்களைக் க�ொண்ட ஆவணங்கள்
வைத்து இருக்காதவர்கள் ஆவர்.

இந்திய
அரசாங்கம்
புலம்பெயர்
இந்தியர்களின் தேவையை அங்கீகரித்துள்ளது.
ஏனெனில்
அது
ப�ொருளாதார,
நிதி
மற்றும்
உலகளாவிய
அங்கீகாரத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த
குடிமக்கள்
இந்தியாவில்
இருந்து
வெகுத�ொலைவில்
இருந்தாலும், உலக அரங்கில் இந்தியா
பிரகாசிக்கச் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள்.
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கிட்டத்தட்ட 31 மில்லியன் இந்திய
பிறப்பு அல்லது அதன் வழித்தோன்றல்கள்,
புலம்பெயர்ந்த
இந்தியர்களாக
உலகம்
முழுவதும் உள்ளனர். அவர்களுள், 3.1
மில்லியனில், 10 சதவீதம் பேர் அமெரிக்காவில்
வாழும் அமெரிக்க இந்தியர்கள் ஆவர்.
அமெரிக்க வாழ் புலம் பெயர்ந்த இந்தியர்கள்,
இந்தியாவின் ப�ொருளாதார அரசியல் மற்றும்
சமூக மேம்பாட்டிற்கு பங்களிப்பதற்கு மிக
இன்றியமையாத
ஆதாரமாக
விளங்குகிறார்கள்.
இந்தியா
விடுதலை
அடைந்த
காலகட்டத்தில், பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு
புலம்பெயர் இந்தியர்களிடம் இருந்து “மிகவும்
விலகியிருக்கக் கூடிய வகையில் தீவிரக்
க�ொள்கையினை
பின்பற்றினார்”.
ச�ொந்த
நாட்டின் இறையாண்மை பற்றிய விவகாரத்தில்
அவர்
தந்த
முதன்மையினால்
இந்த
நிலையினை எடுத்தார். பின்னர் ராஜீவ்
காந்தியின் ஆட்சியின் ப�ோது தான் புலம்பெயர்
இந்தியர்
க�ொள்கையில்
ஊக்கம்
அளிக்கப்பட்டது. 1986 ஆம் ஆண்டு பிஜி
பிரச்சனையில்
இந்தியர்களுக்கு
ஆதரவு
க�ொடுத்தார்.
இவற்றோடு
புலம்பெயர்
இந்தியர்கள் ஒரு ’’இந்தியாவின் திட்டங்களில்
ச�ொத்து’’ என உணர்ந்தார். மேலும் 1984ஆம்
ஆண்டு
வெளிநாடு
வாழ்வோருக்கான
துறையை நிறுவுவதற்கான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டார்.
புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களைப் பற்றிய
க�ொள்கை,
அவர்களை
தேடிச்
சென்றடைவதற்கு, அடல் பிகாரி வாஜ்பாய்
தலைமையின் ப�ோது மீண்டும் த�ொடங்கியது.
இவருடைய பதவிக்காலத்தின் ப�ொழுது, முதன்
முதலில் 2003ஆம் ஆண்டு புலம்பெயர்ந்த
இந்தியர்களுக்கான “பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்”
என்ற அமைப்பு த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்த
“பிரவாசி
பாரதிய
திவாஸ்”
தினக்
க�ொண்டாட்டமானது ஒவ்வொரு ஆண்டும்,

ஜனவரி மாதம் 9-ம் நாள், மகாத்மா காந்தி
தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியா
திரும்பிய
நாளை
குறிக்கும்
விதமாக
க�ொண்டாடப்படுகிறது. இந்திய அரசாங்கம்
இதனை ஒவ்வொரு ஆண்டும் க�ொண்டாடும்
விதமாக நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி குறிப்பாக
புலம்பெயர்ந்த
இந்தியர்களில்
முக்கியமானவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும்
நிகழ்ச்சிகளும் உள்ளடக்கியதாகும். கடந்த 20
ஆண்டுகளாக, முன் எப்போதும் இல்லாத
வகையில் இந்திய அரசாங்கம் எடுத்துவரும்
முன் முயற்சிகள் யாவும் புலம் பெயர்ந்த
இந்தியர்களின்
நாட்டின்
மேம்பாட்டிற்கு
ஆற்றிவரும்
பங்களிப்பானது
மிகவும்
வலுவானதும் மற்றும் இன்றியமையாதகிறது.
உலகளாவிய வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின்
முதலீடு
உதவி,
த�ொழில்நுட்பத்தை
ஈர்ப்பத�ோடு மட்டுமல்லாமல், கூடுதலாக
புலம் பெயர்ந்த இந்தியர்கள் 79 பில்லியன்
டாலர்கள் தாய்நாட்டிற்கு அனுப்புவதன் மூலம்
அந்நியப் பணத்தை பெரும் நாடுகளில், உலக
அளவில் முதலிடத்தை இந்தியா தக்க வைத்துக்
க�ொண்டது.
புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள்
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் என்போர்
தங்களது மூதாதையர்களின் ச�ொந்த நாடான
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் இலங்கையில்
இருந்து குடியேற்றம் பெற்றவர்களை குறிக்கும்
ச�ொல்லாகும். அவர்கள் உலகம் முழுவதும் 50
நாடுகளில் பரவி இருக்கின்றனர். தென் கிழக்கு
ஆசியா, ஒசியானா, அமெரிக்கா, கரீபியன்,
ஐர�ோப்பா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்கா
நாடுகள் ஆகியன இதில் அடங்கும்.
இவ்வாறு மிகவும் ஆரம்பகால குடியேற்ற
வகையானது,
ம�ொரிஷியஸ்,
ஜமைக்கா,
டிரினிடாட் மற்றும் ட�ொபாக�ோ, சூரினாம்,
கயானா
ப�ோன்ற
நாடுகளுக்கு
கரும்பு
த�ோட்டத்திற்கு கூலித் த�ொழிலாளர்களாகச்
சென்றது மற்றும் மலேசியாவின் ரப்பர்
த�ோட்டம் மற்றும் இருப்புப்பாதை பணி மற்றும்
இலங்கையில்
தேயிலை
த�ோட்டம்
ஆகியவற்றிலும் கூலித் த�ொழிலாளர்களாக

( 222 (

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd 222

28-01-2020 14:34:39

www.tntextbooks.in

க�ொண்டு
செல்லப்பட்டனர்.
இதுப�ோக
தாமாகவே சென்று எழுத்தர், நிர்வாகப் பணி
மற்றும் ராணுவ பணிக்கு சென்றுள்ளனர்.
இந்த
குடியேற்றம்
பெற்றவர்கள்தான்
படிப்படியாக
வர்த்தகம்
மற்றும்
நிதி
விவகாரங்களில் தென்கிழக்கு ஆசியாவில்
செல்வாக்கு பெற்றவராக ஆயினர். குறிப்பாக
இதில் மியான்மார், சிங்கப்பூர், மலேசியா
மற்றும் தென்ஆப்பிரிக்கா வாழ் தமிழர்களும்
இதில் அடங்குவர்.
உலகம் முழுவதும்
தமிழர்களின் நிலை
1. த
 மிழ் அலுவல் ம�ொழிகளாக உள்ள
நாடுகள் சிங்கப்பூர், இலங்கை ஆகும்.
2. த
 மிழ் சிறுபான்மை ம�ொழியாக உள்ள
நாடுகள் கனடா, மலேசியா, ம�ொரிஷியஸ்,
செஷல்ஸ், தென் ஆப்பிரிக்கா, ரீயூனியன்
மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியவையாகும்.
நவீன புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் திறன்
பெற்ற
த�ொழில்
நிபுணர்களாக
உலகம்
முழுவதும் பல நாடுகளில் குடியேறியுள்ளனர்.
இவர்களின் எண்ணிக்கை 3.5 மில்லியன் ஆகும்.
இதில் சிங்கப்பூர், இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா
நாடுகள்
அடங்கும்.
சிங்கப்பூர்
தமிழ்
த�ொலைக்காட்சி அலைவரிசை, வான�ொலி
ஆகியவற்றின் மூலம் தமிழ் ம�ொழியை
வளர்த்தெடுக்கிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள
புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஆண்டுத�ோறும்

நடத்தப்படும்
புலம்பெயர்ந்தோரின்
விழாக்களில் கலந்து க�ொள்கின்றனர். தங்கள்
ச�ொந்த தாய் மண்ணை விட்டு விலகி
சென்றாலும் அவர்கள் பண்பாட்டு வழியில்
தங்களது தாய்மண்ணான இந்தியா அல்லது
தமிழகத்து
பண்பாடுகளை
உலகெங்கும்
க�ொண்டு செல்பவராகவே உள்ளனர்.
அருஞ்சொற்பொருள்
ரஷ்யா
மற்றும்
 ப
 னிப்போர்
:
அமெரிக்காவிற்கு இடையே நடைபெறும்
கருத்து ரீதியான ப�ோர்.
 எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு க�ோடு : இந்தியசீனா இடையேயான உண்மையான எல்லை
கட்டுப்பாட்டு க�ோடு.
 அக்சாய் சின் : சீனா உரிமை க�ோரும்
லடாக் எல்லையில் உள்ள இந்திய பகுதி.
 கலாச்சார புரட்சி: சீனாவில், மாவ�ோ (Mao)
தலைமையில்
196676 ஆண்டுகளுக்கிடையே கலாச்சார புரட்சி
நடைபெற்றது.
 ப�ொதுவுடமை
:
த�ொழிலாளர்கள்
சமத்துவத்தோடு த�ொடர்புடையது. 1917
முதல் 1991 வரை ச�ோஷலிச குடியரசால்
பின்பற்றப்பட்டது.
 கியூபா நெருக்கடி : அமெரிக்கா மற்றும்
ச�ோவியத்
ஒன்றிய
குடியரசு
நாடுகளுக்கிடையேயான மிக அருகருகே
அமைந்த அணு ஆயுத ம�ோதல்.

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான விடைகளைத் தேர்வு செய்யவும்.
1. இந்தியா நிறுவன உறுப்பினராக இருப்பது
அ) ஐக்கிய நாடுகள் அவை	
இ) OAC

ஆ) ஆசியான்
ஈ) ஒபெக் (OPEC)

2. 2 010 இல் இந்திய-ரஷ்யா இடையே கையெழுத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கை
அ) அமைதி, நட்புறவு மற்றும் ஒத்துழைப்பிற்கான உடன்படிக்கை
ஆ) நட்புறவுக்கான புதிய உடன்படிக்கை
இ) ப�ோர்திறன் சார்ந்த ஒத்துழைப்பு பிரகடனம்
ஈ) தனி மற்றும் முன்னுரிமை ஒத்துழைப்பு
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3. 1962 ஆம் ஆண்டு ப�ோர் நடைபெற்றது இரு நாடுகளுக்கிடையேயான
அ) இந்திய-சீனா
இ) இந்திய-இலங்கை	

ஆ) இந்திய-ரஷ்யா
ஈ) இந்திய-பாகிஸ்தான்

4. ஆப்பிரிக்காவின் இந்திய-ஜப்பான் கூட்டு ஒத்துழைப்பிற்கு பெயர் என்ன?
அ) இந்திய- ஆப்பிரிக்கா அமைப்பு உச்சி மாநாடு
ஆ) அணிசேரா இயக்கம்
இ) ஆசிய-ஆப்பிரிக்கா வளர்ச்சி பாதை
ஈ) ஆசியான்–ஆப்பிரிக்கா தேசங்களின் மாநாடு
5. சார்க் சாசனம் கையெழுத்திடப்பட்ட நகரம் எது?
அ) புது தில்லி
இ)இஸ்லாமபாத்	

ஆ) கொழும்பு
ஈ)டக்கா

6. பஞ்சசீலக் க�ொள்கையினை ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகள்
அ) இந்தியா-சீனா
இ) இந்தியா-இலங்கை	

ஆ) இந்தியா-பாகிஸ்தான்
ஈ) இவை அனைத்தும்

7. அணிசேரா இயக்கத்தை முன்மொழிந்தவர் யார்?
அ) நேரு
இ) நாசிர்	

ஆ) டிட்டோ
ஈ) இவை அனைத்தும்

8. 123 உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்ட நாடுகள்
அ) இந்திய-ரஷ்யா	
இ) இந்திய-பாகிஸ்தான்

ஆ) இந்திய-அமெரிக்கா
ஈ) இவை அனைத்தும்

9. கீழ்க்கண்டவற்றை ப�ொருத்துக;
1) எஸ்.சி.ஒ (SCO)
2) சார்க்
3) புதிய வளர்ச்சி வங்கி (NDB)
4) பிரவாசிய பாரதிய திவாஸ்
1). ஆ,இ,அ,ஈ			

2). ஆ,ஈ,அ,இ

3). இ,ஆ,அ,ஈ			

4). அ,ஈ,ஆ,இ

அ)- 2015
ஆ)- 2001
இ)- 1985
ஈ) - 2003

10. பின்வருவனவற்றை கருதுக;
i) தெற்காசிய மக்கள் நலம் பேணுதல் மற்றும் அவர்தம் வாழ்க்கைத் தரம் மேம்பாடு.
ii) தெற்காசிய நாடுகள் மத்தியில் கூட்டுத் தற்சார்பினை ஊக்குவித்தல் மற்றும்
பலப்படுத்துதல்.
iii) ப�ொது நலன் காணப்படும் விவகாரங்களில் பன்னாட்டு அமைப்புகளில் தமக்குள்
ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதைப் பலப்படுத்துதல்.
மேற்கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் சார்க் சாசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய பகுதி எது?
அ) 1 மட்டும் சரி
இ) 1 மற்றும் 3 சரி

ஆ) 2 மட்டும் சரி
ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 சரி

( 224 (

12th_Political Science_Unit_9_Tamil.indd 224

28-01-2020 14:34:40

www.tntextbooks.in

II கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு மி்கச் சுருக்கொன விடை ்காணவும்.
1. அணிரச�ா இயககம் பற்றி கூறுக.
2. “புலம் சபயரந்த மககள” (Diaspora) சிறு குறிப்பு வன�க.
3. தா�்ளாமயம், தனியாரமயம் மற்றும் உலகமயமாதல் என்்றால் என்ை?
4. இந்திய சவளியு்றவுக சகாளனகயின் முககிய ரகாடபாடுகள யானவ?
5. சவளிநாடு வாழ் இந்தியரகன்ள எவ்வாறு வனகப்படு்ததலாம்?
6. பிரிகஸ அனமப்பின் ரநாககங்கன்ள கூறுக?
III கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு சுருக்கொன விடை ்காணவும்.
1. இந்திய-அசமரிககா நாடுகளுககினடரயயாை அணுககரு ஒப்பந்த்தனதப் பற்றி சிறுகுறிப்பு
எழுதுக.
2. உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழரகன்ளப் பற்றி குறிப்பு வன�க.
3. இந்திய – ஐர�ாப்பிய உ்றவுகன்ளப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
4. இந்தியா – ஜப்பான் உ்றவுகன்ளப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
5. அணிரச�ா இயககம் உருவாகக்ததில் ஆப்பிரிககாவின் பங்கு என்ை?
IV. கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விரிவான விடை ்காணவும்.
1. சாரக அனமப்பு பற்றி விரிவாை கடடுன� வன�க.
2. 21ஆம் நூற்்றாண்டில் இந்திய-அசமரிககா உ்றவுகன்ளப் பற்றி கடடுன� வன�க.
3. இந்தியா ஆசியான் அனமப்புககு இனடரயயுள்ள உ்றவுகன்ளப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.
4. சுதந்தி�்ததிற்கு பி்றகு சவளியு்றவுக சகாளனகயின் பரிைாம்தனதப் பற்றி வி்ளககுக.

்ெற்்்காள் நூல்்கள்
 Jain, Dinesh Kumar, Amb. “India’s Foreign Policy.” Ministry of External Affairs, Government of
India. February 25, 2014. Accessed July 25, 2019.
 Sharma, JC, Amb. “India’s Foreign Policy, National Security and Development.” Ministry of External
Affairs, Government of India. December 03, 2013. Accessed July 25, 2019.
 Mukherjee, Rohan, and David M. Malone. “Indian Foreign Policy and Contemporary Security
Challenges.” International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 87, no. 1 (2011):
87-104.
 Ganguly, Sumit, ed. Engaging the World: Indian Foreign Policy since 1947. Delhi: Oxford University
Press, 2016. Oxford Scholarship Online, 2016. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199458325.001.0001.
 “India-Russia Relations.” Ministry of External Affairs, Government of India. August 2017. Accessed
July 25, 2019.
வடலத்தள இடணபபு்கள்






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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இந்தியகாவும் அணழட ேகாடு்ளும்

்ற்றலின் ரேகா்க்ங்ள்



 நவீன உ்க அரஙகில் இந்திய நதாடடின் �ஙகு �ற்றி புரிந்து பகதாள்ளுதல்.
 இந்தியதாவின் அகைதி பததாடர்�தான நடவடிக்ககககள அறிந்து பகதாள்ளுதல்.
 இந்தியதாவுடனதான அண்கட நதாடுகளின் உ்றவுமுக்ற �ற்றி அறிதல்.
 ஒரு அகைதிகய விரும்பும் நதாடதாக இந்தியதாவின் ஆற்்றல்மிகு �ஙகளிபக� கண்டறிதல்.
 இந்தியதாவின் அணு ஆயுத நிக்கயப �ற்றி அறிதல்.
 ப�தாருளதாததார ைற்றும் வர்த்தக உ்றவுககள அறிதல்.
 21ஆம் நூற்்றதாண்டில் இந்தியதா ஒரு வல்்ரசதாக திகழ்வது குறித்து ஆரதாயதல்.
ப�தான்்றகவ இந்தியதாவுடன் எல்க்ககளக்
பகதாண்டுள்ளன.
அணிபசரதாக்
பகதாள்கக
அல்்து இரதாணுவ பைதாதல்களில் ஈடு�டதாகை
ஆகியவற்க்ற
தனது
அயல்நதாடடு
பகதாள்ககயதாகக் பகதாண்டுள்ளது.

அறிமு்ம்

அரபிககைடல
வங்கைாள விரிகுடா

அள்வயில இல்லை
இந்திய ரபருங்கைடல

இந்தியதா நீளைதான கடல் ைற்றும் நி்
எல்க்ககள பகதாண்டுள்ளது. ஆபகதானிஸததான்,
�ஙகளதாபதஷ, �தாகிஸததான், பூடதான், சீனதா,
மியதான்ைர், ைதா்த்தீவு, பந�தாளம், இ்ஙகக

புவியியல் ரீதியதாக எல்க் பததாடர்�தான
�ல்பவறு பிரச்சிகனககள இந்தியதா சந்தித்து
வருகி்றது. பைலும் அண்கட நதாடுகளின்
பகதாள்கககளின்
ததாக்கமும்,
இந்தியதாவில்
�தாதிபக�
ஏற்�டுத்துவதும்
என்�து
உண்கையதாகும். விடுதக் ப�ற்்றதிலிருந்து
இந்தியதா
அண்கட
நதாடுகளுடன்
நல்்
உ்றவுமுக்றககள ஏற்�டுத்த முயற்சி பசயத
வண்ைபை உள்ளது. ஆனதாலும் சி் அண்கட
நதாடுகள் எதிர்ைக்ற நிக்கய பின்�ற்றி
வருவததால் சண்கடகளும், பிரச்சகனகளும்
பததாடர்ந்த வண்ைம் உள்ளன.
அண்கட நதாடுகளுடனதான உ்றவுகளில்,
ஐந்து அம்சம் பகதாண்ட �ஞசசீ்க் பகதாள்கககய
இந்தியதா பின்�ற்றி வருகி்றது.
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10.1 இந்திய-ஆப்கானிஸ்கான்
உறவு்ள்

�தாடு�டடு
நன்ைதிபக�
சம்�தாதித்தது.
ஆனதாலும்
ஆபகதானிஸததானில்
நி்விய
நிக்யற்்ற சூழ்நிக்யினதால் இந்தியதாவின்
பகதாள்கககள்
எண்ைஙகள்
ைற்றும்
பசயல்�தாடுகள் தகடப�டடன.
மெனி்காபிமெகாை
உ்வி்ள்

உள்்டடழமெபபு
 ஈரகான் எல்ழை்ககு சர்ககு்ள் மெற்றும்
ரசழவ்ள் பசல்வ்ற்கு உ்வுவ்ற்்கா்
218 கி.மீ சகாழையகாைது, சரகான்ஜில்
இருந்து படல்ைகாரகாம் வழர ர�காடப�டடது.

 ஆப்கானிஸ்கானிற்கு

1.1 மில்லியன் பமெடரி்க டன்
ர்காதுழமெழய வைஙகு்ல்.

 இந்திரகா ்காந்தி குைந்ழ்்ள்

ஆ ப க தா னி ஸ த தா னு ட ன்
நடபு்றகவ
பைம்�டுத்த
1947இல் இருந்து இந்தியதா
தன்னுகடய
பகதாள்ககத்
திடடத்கத பைம்�டுத்தியும்
பசயல்�டுத்தியும் வருகி்றது.
1950 இல் இந்தியதாவும் ஆபகதானிஸததானும்
“நடபு்றவு
ஒப�ந்தத்கத”
ஏற்�டுத்திக்
பகதாண்டது.
ஆபகதானிஸததான்
ைன்னர்
ஜதாஹிர்
ஷதாவின் ஆடசி கதா்ம் இந்தியதாவிற்கதான நடபு
உ்றவில் சி்றந்த கதா்ைதாக கருதப�டடது.
1979இல்
பசதாவியத்
ஆக்கிரமிபபிற்கு
முன்�தாகபவ,
�ல்பவறு
ஒப�ந்தஙகளின்
வதாயி்தாகவும், பநறிமுக்றகளின் மூ்ைதாகவும்,
பசதாவியத்
ஆதரவு
அரசதாஙகஙகளுடன்
இந்தியதா நடபு்றகவ வளர்த்து வந்துள்ளது.
இ ந் தி ய தா வு ட ன தா ன
ஆபகதானிஸததானின்
உ்றவு
1979இல் இருந்து 1989வகர
த க ட ப � ட டி ரு ந் த தா லு ம் ,
இந்தியதா �ல்பவறு வளர்ச்சித்
திடடஙகளில் �ஙகு ப�ற்று
ஆ ப க தா னி ஸ த தா னி ன்
மென்ைர
ஜகாஹிர ேகா
நன்ைதிபக�ப ப�ற்றுள்ளது.
ஆபகதானிஸததானில்
1990-களின்
ைத்தியில்
ததாலி�தான்களின்
ஆடசி
உறுதியதானததால்,
ததாலி�தானுக்கு
எதிரதான
அகைபபுகளுடன்
இந்தியதா
ககபகதார்த்து
நடபு்றகவ வளர்த்தது. ஆபகதானிஸததானில்
அகைதி திரும்� இந்தியதா அல்லும் �கலும்

சு்கா்கார நிறுவைம் (IGICH)
இது ஒரு 400 �டு்கழ்
ப்காணட மெருத்துவமெழை
ஆகும். ேகாடடின் அழைத்துப
�குதி்ளிலும் உள்ள
குைந்ழ்்ள்
ேைமுடன் இருப�்ற்கு
�ணியகாற்றுகிறது.

 புல்-இ-கும்ரி மு்ல் ்காபூல் வழர 220 கி.

ரவகால்ட டி.சி டிரகான்ஸமிேன் ழைன்
மெற்றும் சிம்்ைகாவில் உள்ள 220/110/20
கி.ரவகால்ட துழை நிழையம்

ப�காருளகா்கார ரமெம்�காடு
இழைபபு்ள்

ஆப்கானிஸ்கானில்

 ்னியகார மு்லீடு

குறிப�கா் இந்தியஆப்கானிஸ்கான்
வரத்்் மெற்றும் மு்லீடடு
்ண்காடசி - 2017
மூைமெகா் பசயயப�டடது.

 ஆப்கானிஸ்கானின் 31

மெகா்காைங்ளில் 116 புதிய
அதி் ்கா்க்த்ழ்
ஏற்�டுத்தும் சமூ்
ரமெம்�காடடுத்திடடங்ள்

ஈரகா்ககில் ச�காஹர

துழறமு்

ரமெம்�காடடு

ேடவடி்கழ்
ஆப்கானிஸ்கான்
உடைகாை
 2017 ஆம் ஆணடு
இந்தியகாேடபுறவில்
ஆப்கானிஸ்கான்
இந்தியகாவின்
இழடரய ரேரடி
வகான்பவளி சர்ககு
ரமெம்�காடடிற்கு
மெற்றும் வரத்்்ம்
உ்வும் 5
ஏற்�டுத்தியது.
தூண்ள்

திறன் ்டடழமெத்்ல்
 இந்தியகாவில் 3500-்ககும் ரமெம்�டட ஆப்கானிஸ்கானியர்ள் �ல்ரவறு
�யிற்சி திடடங்ளில் கீழ் உள்ளைர.

 இந்திய ்ைகாச்சகார உறவு குழுவின் (ICCR) கீழ் ஆப்கானிஸ்கானியர்ளு்ககு
ஆணடு்ககு ` 1000 ்ல்வி உ்வித் ப்காழ்்ள்.

 ஆப்கானிஸ்கான் நிரவகா்ம் மெற்றும் ஆளுழமெ ஆகியழவ உறுதிப�ட,

இந்திய ப்காழில்நுட� மெற்றும் ப�காருளகா்கார ஒத்துழைபபு (ITEC)
அழமெபபின் 500 திடட இடங்ள் ஒது்ககீடு பசய்து.

இந்தியகா 290 மில்லியன் டகாைர மெதிபபு்க ப்காணட,
ஆப்கானிஸ்கான்-இந்தியகா கூடடுறவில் அழைழய்க
்டடியது. இ்ற்கு முன்ை்கா் சல்மெகா அழை என்று
அறியப�டடது. இது ஆப்கானிஸ்கானின் ஹிரகாட
மெகா்காைத்தில் உள்ளது. இது ்காபூல் மின்சகாரத்
ர்ழவ்ககு அணழட ேகாடு்ழள சகாரந்திருப�ழ்
குழறத்்து
மெற்றும்
75000
பஹ்கரடர
�காசை
வசதிழயயும் ப�ற்றது.

படல்ைகாரகாம்
சரகான்ஜ

ஆப்கானிஸ்கான்
ே கா ட கா ளு மெ ன் ற
் ட டி ட ம்
90
மில்லியன்
டகாைர பசைவில்
இ ந் தி ய கா வ கா ல்
்டடப�டடது.

இந்தியகாவின் வளரச்சி நிதியில் இருந்து முழுழமெயகா்
நிதியளி்க்ப�டடு படல்ைகாரகாம்-சரகான்ஜ பேடுஞசகாழையகாைது
135 மில்லியன் டகாைர பசைவில் ்டடப�டடது.

பைலும்,
வடக்கு
நதாடுகளின்
கூடடணியுடனும், ைண்ட் நதாடுகளுடனும்
பசர்ந்து ததாலி�தான்களின் ஆடசிகய நீர்த்துப
ப�தாக இந்தியதா �தாடு�டடது. ஈரதான், ரஷயதா,
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இந்திய-ஆப்கானிஸ்தான் ப�ொருளாதார
உறவுகள்
ஆப்கானிஸ்தானில்
இருக்கக்கூடிய
கனிம வளங்களான இரும்புத்தாது, லித்தியம்,
குர�ோமியம்,
இயற்கை
வாயு
மற்றும்
பெட்ரோலியத்தின் ம�ொத்த மதிப்பீடு சுமார்
ஒரு ட்ரில்லியன் முதல் மூன்று ட்ரில்லியன்
டாலர்கள் ஆகும்.
துர்க்மெனிஸ்தான்

ஈரான்

ஆ

கா
ப்

னி

ஸ

்தா

பா

சபாஹர்
துறைமுகம்

சவுதி
அரேபியா

ன்

வ

இந்திய-ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் சார்ந்த
ஒத்துழைப்பு
ஆப்கானிஸ்தான்,
இந்தியாவின்
இயற்கையான நட்புறவு நாடாகும். ஏனெனில்
பாகிஸ்தானின்
விருப்பங்களை
அறியவும்,
நடப்பு நிகழ்வுகளை அறியவும் ஆப்கானிஸ்தானை
வரையறையில்லாத நட்பு நாடாக இந்தியா
ப�ோற்றியது.
மேலும்
ஆப்கானிஸ்தான்
ராணுவம்
சார்ந்த
உறவுமுறையை
இந்தியாவுடன் செயல்படுத்தியதை, பாகிஸ்தான்
தடுப்பதற்கு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.
இது
அல்லாது,
மனிதாபிமான
உதவிகளை
செய்ததின்
மூலமாக,
பாரபட்சமில்லாத உறவு முறையையும் இந்தியா
த�ோற்றுவித்தது.
பாகிஸ்தான்
மற்றும்
ஆப்கானிஸ்தானின் இஸ்லாமிய அடிப்படை
இந்திய சமூக கட்டமைப்பில் பல்வேறு அழிவு
ரீதியான நடவடிக்கைகள் அரங்கேற்றுவதற்கு
வழிவகுத்தது.

கி
தெ

கி

ஸ

்தா

ன்

நேபாளம்

குவாடர்

இந்தியா

ஓமன்
மும்பை

ஏமன்

2005ஆம் ஆண்டு, இந்தியா சார்க்
மண்டல
அமைப்பில்,
ஆப்கானிஸ்தான்,
உறுப்பினராக சேர்வதற்கு வழி ம�ொழிந்தது.
2007ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி
ஆப்கானிஸ்தான் உறுப்பினராக இணைந்தது.

மே

காபூல்

அரபிக்கடல்

அளவையில் இல்லை

மியான்மர்

தஜிகிஸ்தான்
ப�ோன்ற
நாடுகளுடன்
கைக�ோர்த்து, இந்தியா வடக்கு நாடுகளின்
கூட்டணிக்கு வேண்டிய ப�ொருள் வளங்களை
அளித்து வலிமைப்படுத்தியது. 2001 முதல்,
பல்வேறு
வளர்ச்சி
திட்டங்களிலும்,
மனிதாபிமான அடிப்படையிலும் ஆப்கான்
நாட்டின் மேம்பாட்டில் இந்தியா ஈடுபட
த�ொடங்கியது. இவை மட்டுமல்லாது, ஆப்கான்
நாட்டின் குடிமக்கள் மற்றும் ராணுவத்திற்கு
ஆயுத
பயிற்சியையும்
அளித்தும்
உறவுமுறையை
பலப்படுத்தியது.
ஆப்கானிஸ்தானில்,
இந்தியாவிற்கும்,
பாகிஸ்தானுக்குமான உறவுமுறை ப�ோட்டி
“பெரும்
சவாலாக”
உலக
அரங்கில்
கருதப்படுகிறது.

வங்காள
விரிகுடா
சாம்ஹர்
மற்றும் குவாடர்
துறைமுகங்களுக்கு
இடையேயுள்ள
த�ொலைவு
72 கி.மீ

ஆப்கானிஸ்தானில் மட்டும் இந்திய
முதலீடு சுமார் மூன்று பில்லியன் டாலர்கள்
இருப்பதால் இந்தியர்களையும் அவர்களது
முதலீட்டையும் காப்பது தலையாய கடமையாக
உள்ளது. முக்கிய ஏற்றுமதி ப�ொருள்களாக
பருப்புகள், மின் சாதனங்கள், பால் ப�ொருள்கள்,
தேன், ரப்பர் ப�ொருள்கள், மருந்துகள் மற்றும்
ஆடைகள், இதர இயந்திர ப�ொருள்கள்
விளங்குகின்றன.
மேலும்
இறக்குமதி
ப�ொருள்களாக பழங்கள், உலர் பருப்பு/
பழங்கள், காய்கறிகள், என்ணெய் வித்துக்கள்,
விலைமதிப்புள்ள கற்கள் ஆகியன உள்ளன.
2003இல்
இந்திய-ஆப்கான்
வணிகத்தை
முன்னேற்றும்
ப�ொருட்டு
முன்னுரிமை
வாணிப ஒப்பந்தத்தில் இவ்விரு நாடுகளும்
கையெழுத்திட்டன. இதன் மூலம் சுமார் 38
வகை
இறக்குமதி
ப�ொருள்களுக்கு,
50-லிருந்து
100
விழுக்காடு
வரை
வரிச்சலுகைகளை
இந்தியா
அளித்தது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
மேலும்
2011இல்
இந்தியா,
ஆப்கான்
நாட்டிலிருந்து
இறக்குமதியாகக்
கூடிய
அனைத்தும்
ப�ொருள்களுக்கும் (மது மற்றும் புகையிலை
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ப�ொருள்கள் தவிர) அடிப்படை சுங்க வரியை
நீக்கியது. இதன் மூலம் மேற்கூறிய அனைத்து
ப�ொருள்களுமே இந்திய சந்தையில் சுலபமாக
விற்பதற்கு வழி வகுத்தது. ஆப்கானிஸ்தானின்
மிக முக்கிய சந்தையாக இந்தியா விளங்குவது,
இதன் மூலம் அறியலாம்.
ஈரானில் அமைந்திருக்க கூடிய “சபாஹர்’’
துறைமுகத்தின்
மூலம்
ஆப்கானிலிருந்து
இந்தியாவிற்கும், ஏனைய மற்ற நாடுகளுக்கும்
வாணிபம்
எளிதாக
மேற்கொள்ள
வழி
செய்யலாம். சமீபத்தில் சபாஹர் துறைமுகத்தில்
85 மில்லியன் அமெரிக்கா டாலர் செலவில்
வர்த்தக ப�ோக்குவரத்து மையம் ஒன்றை இந்தியா,
அமைத்தது மற்றொரு மைல் கல்லாகும்.
இந்திய-ஆப்கானிஸ்தான் பாதுகாப்பு
உறவுகள்
ஆப்கான்
தாலிபான்களையும்,
அவர்களின்
அச்சுறுத்தல்களையும்
1990-களில் இந்தியா மிகப்பெரிய சவாலாகவே
பார்த்தது. மேலும் பாகிஸ்தானும், பல்வேறு
தீவிரவாத குழுக்களான லஷ்கர்-இ-த�ொய்பா,
ஹர்கத்-வுல்-முஜாஹிதீன்/ஹர்ஹத்-வுல்அன்சார் மற்றும் ஹர்ஹத்-வுல்-ஜிஹாத்அல்-இஸ்லாமி ப�ோன்றவைகளை வளர்த்தும்,
இந்தியாவில் செயல்பட வைத்தும் வந்தன.
மேற்கூறிய
அனைத்து
தீவிரவாத
குழுக்களும், ஆப்கானிஸ்தானில் பயிற்சிப்
பெற்று
அல்-க�ொய்தாவின்
நீட்சியாகவே
இந்தியாவில் செயல்பட்டன. ஆப்கானிஸ்தான்,
தீவிரவாதத்தின்
ச�ொர்க்க
பூமியாக
செயல்பட்டது.
இந்தியாவிற்கு
மாபெரும்
அச்சுறுத்தலாகவே
இருந்தது.
மேலும்
தீவிரவாத க�ொள்கைகளும் செயல்பாடுகளும்
ஆப்கானில்
பரவியதால்,
இந்தியாவின்
பாதுகாப்பிற்கு அது பங்கமாக விளைந்தது.
பாகிஸ்தானுடனான ஆப்கானிஸ்தானின்
ராணுவம்
சார்ந்த
உறவுமுறைகளில்
பாகிஸ்தானை பலப்படுத்தியும், இந்தியாவை
செயலிழக்கவும் செய்தன. ஆப்கானிஸ்தானில்
பல்வேறு தீவிரவாத குழுக்களை அதன்
எல்லைப் பகுதியில் எங்கு வேண்டுமானாலும்
செயல்பட வைத்தது. பாகிஸ்தான், முக்கிய
நகரமாக ‘ல�ோயா பாக்டியா’ ஆகும். தங்க பிறை

எனப்படும்
ஈரான்,
ஆப்கான்
மற்றும்
பாகிஸ்தானின் ’தங்க நிலா விளைவானது’
மாபெரும்
பிரச்சனையாகவே
இருந்தது.
முக்கியமாக ப�ோதைப்பொருள் விஷயங்களில்
பஞ்சாப் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. ஈரான்
மற்றும் சிரியாவின் பாதிப்பானது ஆப்கான்
நாட்டில் கண்கூடாகவே தெரிந்தது.

ஆப்கானிஸ்தானில் இந்திய வளர்ச்சி
திட்டங்கள்

 
ஸ்டோர்

அரண்மனையை
நகரத்தில் மீட்டெடுப்பது.

அதே

 
ஹபீபியா

உயர்நிலை
பள்ளியை
தலைநகரத்தில் கட்டுவது, அதற்குண்டான
நிதிஉதவி அளிப்பது.

 
ஆப்கான் தேசிய விவசாய அறிவியல்
மற்றும் த�ொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தை
காந்தஹாரில் நிறுவுவதில் நிதியளிப்பது.

 
காபூலில்

சிம்ட்டாலா
நிலையம் அமைப்பது.

துணை

மின்

 
காந்தஹாரில்

கிரிக்கெட்
மைதானம்
அமைப்பது.
ஆப்கானின்
கிரிக்கெட்
வீரர்கள், இந்திய மைதானத்தை தங்களின்
ச�ொந்த மைதானதமாக நினைக்க வைப்பது.

 
காந்தஹாரில்

குளிர்சாதன

கிடங்கை

உருவாக்குவது.

 
த�ொலைபேசி

தகவல்
பரிமாற்ற
அலுவலகங்களை நியமிப்பது. தேசிய
த�ொலைகாட்சி
வலைத்தளங்களை
உருவாக்குவது.

 
சில மண்டலங்களில் குழாய் கிணறுகளை
த�ோண்டுவது.

 
இந்தியா, பேருந்துகள், ஹெலிகாப்டர்கள்
மற்றும்
அவசர
ஊர்திகளையும்
இலவசமாக அளித்துள்ளது.
இந்திய-ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் சார்ந்த
ஒப்பந்தம்
2011-இல் ஆப்கானிஸ்தானுடன் ராணுவம்
சார்ந்த த�ொடர்பை ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக
உறுதி
செய்த
முதல்
நாடு
இ ந் தி ய ா வ ா கு ம் . அ மெ ரி க்காா வி ன்
வேண்டுக�ோளுக்கு
உடன்பட்டு,
இந்தியா
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குறைந்த
அளவிலேயே
நட்புறவை
க�ொண்டிருந்தது.
மேலும்
இந்தியஆப்கானிஸ்தான்
உடனான
நட்புறவை,
பாகிஸ்தானின்
பாதிப்பில்லாத
வகையில்
மட்டுமே ந�ோக்கியது. இந்திய-பாகிஸ்தான்ஆப்கானிஸ்தான் முத்தரப்பு நட்புறவானது,
பரஸ்பரம் தனித்தன்மையானது என்பதை
இந்தியா உறுதியாக்கியது. 1965 மற்றும் 1971
இந்தியாவிற்கு எதிராக ப�ோர்களில் ஆப்கான்
தனித்து
நின்று
க�ொண்டது.
காஷ்மீர்
பிரச்சனையிலும்
ப�ொதுப்படையாக
ஆப்கானிஸ்தான்
இந்தியாவை
ஆதரிக்க
தயங்கியது. டியூரண்ட் எல்லை சர்ச்சையில்
இந்தியா தனித்து நின்றது.
அனைத்து நாட்டு தலைவர்களுக்கும் அதன்
நிலைத்தன்மை, வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்பு
ஆகியவற்றில் பங்கு இருந்தால் மட்டுமே
ஆப்கானிஸ்தானில் நிலைத்தன்மை ஏற்படுத்த
முடியும் என்பதை இந்தியா உணர்கிறது.
ஆப்கானிஸ்தானில் மண்டல மற்றும் அந்நிய
முதலீடுகளை
ஈர்ப்பதற்கான
முயற்சிகளை
இந்தியா
முன்னெடுத்து
வருகிறது.
இது
தீவிரவாதத்தின்
மேலாதிக்கத்தற்கு
ஒரு
சாத்தியமான கூறாகும் மற்றும் ஜூன் 2012 இல்
ஆப்கானிஸ்தானில் டெல்லி முதலீட்டு உச்சி
மாநாடு ப�ோன்ற முன்னோடி நிகழ்வுகளின் மூலம்
அதன் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை
வழங்குகிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதிக்கான
திறவுக�ோலைக்
க�ொண்டுள்ளது
என்பதை
உணர்ந்து, ஆசியாவின் இதயமான இந்தியா
எல்லைக்குள் இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் வணிக
நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை
இந்தியா முன்னெடுத்து வருகிறது. பலதரப்பு
ரீதியாக, ஆப்கானிஸ்தான்-இந்தியா-அமெரிக்க
முத்தரப்பு மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான்-இந்தியாஈரான்முத்தரப்புப�ோன்றபல்வேறுபேச்சுவார்த்தை
மூலம் ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு உரையாடலைத்
த�ொடங்க
இந்தியா
உதவுகிறது.
அவை
சமாதானத்தையும்,
செழிப்பையும்,
பாதுகாப்பதற்கான
ப�ொதுவான
இலக்கைத்
த�ொடர்ந்து வேறுபட்ட உலக நாடுகளின் சர்வதேச
அமைப்புகளுடன்
ஆப்கானிஸ்தானை
ஒன்றிணைக்க இந்தியா முயற்சிக்கிறது. ஐ.நாவில்
ஆப்கானிஸ்தான்
மீதான
சர்வதேச

ஒத்துழைப்புக்கும்,
ஆப்கானிஸ்தானின்
எதிர்காலத்தை மையமாகக் க�ொண்ட பல்வேறு
சர்வதேச மாநாடுகளுக்கும் இந்தியா தனது
ஆதரவை வெளிப்படுத்துகிறது. இதில் ஜூலை
2012 இல் நடந்த ட�ோக்கிய�ோ மேம்பாட்டு மாநாடு
மற்றும் 2014 டிசம்பரில் லண்டன் மாநாடு
ப�ோன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவையாகும்.

தாலிபன் ஆட்சிக் காலத்தில் 1999 இல்
பாகிஸ்தான்
தீவிரவாதிகள்
இந்தியன்
ஏர்லைன்ஸ் விமானம் IC 814-யை கடத்தி,
ஆப்கானிஸ்தானத்தில், கந்தஹாருக்கு க�ொண்டு
சென்றனர்.

2015
இல்
ஆப்கானிஸ்தானின்
இராணுவத்திற்கு, Mi-25 ரக ஹெலிகாப்டர்களை
இந்தியா வழங்கியது. தாக்குதல் பெரிய
அளவில்
நடத்த
ஏதுவான
இவ்வகை
ஹெலிகாப்டர்களை
பரிசாக
அளித்து,
பாகிஸ்தானின்
எதிர்ப்பை
சம்பாதித்தது.
மேலும்
ஒப்பந்தத்தின்
அடிப்படையில்,
ஆப்கான்
ப�ோர்
வீரர்களுக்கு
பயிற்சி
அளிக்கவும் இந்தியா ஒத்துக்கொண்டது.
எதிர்கால ஒத்துழைப்பு
இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கான வழிமுறைகள்,
ஆப்கான் மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பையும்,
ஒத்துழைப்பையும்
உருவாக்கியுள்ளது.
ஆனாலும் ஒரு சக்தி ப�ொருந்திய அதே
சமயத்தில்
மென்மையான
நாடு
என்ற
தன்மையை க�ொண்டிருப்பதால் ஒரு சில
எல்லை கூறுக்களுக்குள்ளேயே செயல்பட
வேண்டியுள்ளது.
சில
நேரங்களில்
மென்மையான நாடாகவே த�ொடர்வதா, அல்லது
அதிரடியாக ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதா
என்பதில் இந்தியாவிற்கு தயக்கங்கள் உண்டு.
தாலிபான்களுடனான
உறவை
ஒருப�ோதும் நேரடியாக வைத்து க�ொள்ளாத
நிலையில் இருந்தாலும், ஆப்கானிஸ்தான்
அரசுடன்
செய்து
க�ொண்ட
அத்துனை
ஒப்பந்தங்களையும்
இந்தியா
தயங்காமல்
பின்பற்றியது.
பல்வேறு
ஆப்கான்
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குழுைஙகளுடன் வலுவதான உளவுத்துக்ற
நிறுவனஙகளின் மூ்ைதாக ஒரு வழிமுக்றகய
ஏற்�டுத்தியதன் மூ்ம் இந்திய விருப�ஙகள்,
வளர்ச்சி திடடஙகள் ைற்றும் அஙகுள்ள
ைக்களுக்கும் �தாதுகதாபபு அளிக்கப�டடது.
ஆபகதான் ைக்களுடனதான நல்்ைக்கத்கத
எபப�தாதும்
இந்தியதா
வளர்க்க
�தாடு�ட
பவண்டும். பைலும் உ்க வர்த்தக ைற்றும்
ைண்ட்க் கழகஙகளும் ப�ச்சு வதார்த்கதயின்
மூ்ம் ததாலி�தான் ைற்றும் கடந்த ஆண்டு
ஆபகதான் ைக்களிகடபயயதான பிரச்சகனககள
சரிபசயயும்
வககயில்
வளர்ச்சி
நடவடிக்ககககள பைற்பகதாள்ள பவண்டும்.
பைலும் அரசகைபபு, ைக்களதாடசி சடடத்தின்
ஆடசி,
ப�ண்கள்
ைற்றும்
சிறு�தான்கையினருக்கதான உரிகைகள் யதாவும்
நிக்ப�டுத்தவும்
இந்தியதா
முயற்சிக்க
பவண்டும். ததாலி�தான்களின் குக்றகளிலும்
இந்தியதா கவனம் பசலுத்த பவண்டும். பைலும்
ரஷயதா, ஈரதான் ப�தான்்ற நதாடுகளுடன் க்ந்து
ஆப்தாசித்து ததாலி�தான்களின் பகதாரிக்கககளில்
கவனம் பசலுத்துவது, அகவ அவர்களின்
பசதாந்த �தாதுகதாபபிற்பக அச்சுறுத்தல் விகளவிக்க
கூடியது என்�கத புரிய கவக்க பவண்டியது
ப�தான்்றகவ இந்தியதாவின் கடகை என்தாம்.

10.2 இந்திய-�காகிஸ்கான் உறவு்ள்
இந்தியதாவும், �தாகிஸததானும் கடந்த 70
ஆண்டுகளதாக
அண்கட
நதாடுகளதாக,
நி்ப�ரபபு, க்தாச்சதாரம், ைதம், பைதாழி ைற்றும்
தத்துவம்
ப�தான்்றகவககள
�கிர்ந்து
பகதாள்ளும் �ழகைக்கதா் நதாகரிகஙகளதாகும்.
இந்திய-�தாகிஸததான் பிரிவிகனயின் ப�தாது
ப�ருைளவில்
இடபப�யர்வும்
அதகன
பததாடர்ந்து ைத க்வரமும், நடந்தப�தாது,

்டசக்கைக்கில் முஸலீம்கள்
�தாகிஸததானிற்கும்,
அபத
அளவில்
இந்துக்களும்,
சீக்கியர்களும், இந்தியதாவிற்கு
வ ந் த க ட ந் த ன ர் .
இ ப பி ரி வி க ன யி ன்
பததாடர்ச்சியதாக, இரு நதாடுகள் �் ப�தார்கள்
மூ்ைதாகவும், அதன் விகளவதாக தீவிரவதாதமும்
எதிர்விகளகவ
உண்டதாக்கி
�கககை
நதாடுகளதாக ைதாறியது.
்காஷ்மீர பிரச்சழை
இவ்விரு
நதாடுகளுக்கிகடபயயதான
பிரச்சகனகளில், முக்கியைதானததாக கதாஷமீர்
விளஙகுகி்றது. 1947இல் விடுதக்க்கு பி்றகு
நகடப�ற்்ற மூன்று ப�தார்களில் இரண்டு
ப�தார்களுக்கு
பைற்கூறிய
கதாரைபை
முன்னிக்
வகிக்கி்றது. இந்திய சுதந்திர
சடடத்தின்�டி,
எடுக்கப�டட
பகதாள்கக முடிவதான பிரிவிகன
திடடத்தின்�டி,
கதாஷமீர்
இந்தியதாவுடபனதா
அல்்து
மெ்காரகாஜகா ஹரி சிங
�தாகிஸததானுடபனதா இகைய
முழு சுதந்திரம் ப�ற்்றது. ஆரம்�கதா் கடடத்தில்
தனி சுதந்திர நதாடதாக அகைய ஆகசப�டட
கதாஷமீர் ைஹதாரதாஜதா ஹரிசிங, அக்படதா�ர்
1947இல்
�ழஙகுடியினரின்
ததாக்குத்தால்
இந்தியதாவுடன் இகைய சம்ைதித்ததார். அபப�தாது
ஆரம்பித்த ப�தாரில், இந்தியதா, ஐக்கிய நதாடடு
சக�யின் தக்யீடகட பகதாரியது.
இபப�தாரதானது, ஜனவரி 1, 1949 இல்
ஐக்கிய நதாடடு சக�யின் தக்யீடடில் முடிவுக்கு
வந்து, ஐக்கிய நதாடடு அகைதி கதாக்கும் �கடயின்
ஆதரவுடன்
“ப�தார்
நிறுத்தம்”
பைற்பகதாள்ளப�டடது.
இதுபவ
இந்திய�தாகிஸததானின் முதல்ப�தார் ஆகும்.
கதாஷமீருக்கதாக
நகடப�ற்்ற
நீண்ட
ப�தாரதாகவும், பச்வு குக்றவதான ப�தாரதாகவும்
இது விளஙகியது. ஏபனனில் இருதரபபு
நதாடுகளும் உ�பயதாகப�டுத்திய துப�தாக்கி
உ�கரைஙகள்
மிகக்
குக்றபவ.
இதன்
பததாடர்ச்சியதாக கதாஷமீரில் எல்க் கடடுப�தாடு
அைல்�டுத்த�டடு, இரு நதாடடின் இரதாணுவமும்

( 231 (

12th_Political Science_Unit_10_Tamil.indd 231

29-01-2020 11:14:48

www.tntextbooks.in

ைதிக்கும்�டியதான எல்க்க்பகதாடு அகைந்தது.
பைலும்
மூன்று
�தாகம்
�தாகிஸததானின்
எல்க்யில் அகையப ப�ற்்றது.

1971 இல் இந்திய-�காகிஸ்கான் ர�கார
(1971 இல் டிசம்�ர 16 அன்று �காகிஸ்கான் ்ள�தி A.A.K.
நியகாசி இந்திய ்ள�தி பஜ்த் சிங அரரகாரகாவிடம்
சரைழட்லில் ழ்பயகாப�ம் இடுகிறகார)

ஜவஹரைகால் ரேருவுடன் மு்ம்மெது அலி ஜின்ைகா

இந்தியகாவிலிருந்து �காகிஸ்கானு்ககும், �காகிஸ்கானிலிருந்து
இந்தியகாவு்ககு அதி் அளவில் இடம்ப�யரவு

ஐக்கிய
நதாடுகள்
சக�,
‘ப�தாது
வதாக்பகடுபக�’
சி�தாரிசு
பசயதது.
இவ்வதாக்பகடுபபின்
மூ்ம்
கதாஷமீர்
இந்தியதாவுடபனதா,
�தாகிஸததானுடபனதா
இகைவதற்கு உரிகை அளிக்கப ப�றுகி்றது.
ஆனதால் அவ்வதாறு நகடப�றுவதற்கு முன்னர்,
இரு நதாடுகளும் “ரதாணுவைல்்தாத �குதியதாக”
கதாஷமீர் இருப�தற்கு சம்ைதிக்கவில்க். ஜூக்,
1949இல் இந்தியதாவும் �தாகிஸததானும் ப�தார்
நிறுத்த ஒப�ந்தத்தில் ககபயழுத்திடடு ஐக்கிய
நதாடடு சக�யின் �ரிந்துகரகய நிக்றபவற்றின.
இ ந் தி ய - � தா கி ஸ த தா னு க் கி க ட ப ய ய தா ன
இரண்டதாவது ப�தார் 1965இல் நகடப�ற்்றது.
இவ்வதாறு நடந்த ப�தார்களில் 1971இல்
நடந்தது ைடடுபை முன் பிரகடனம் பசயயப�டடு
நடந்தது. ஏகனய ப�தார்கள் யதாவுபை எல்க்யில்
நடந்த சிறு சர்ச்கசகளதாக �தாவிக்கப�டுகின்்றன.
சுதந்திரம்
அகடந்ததிலிருந்பத
இவ்விரு
நதாடுகளும், ப�தார்ககள நிறுத்தி அகைதிக்கதாக
�தாடு�ட பவண்டும் என்்ற பகதாள்கககய
நிக்நிறுத்தி பகதாண்டன.

அதன் பி்றகு 1999 இல் இந்தியதா
�தாகிஸததானின் �கட �்த்பததாடு கதார்கில்
ப�தாரில் ஈடு�டடது. அச்சையத்தில் இவ்விரு
நதாடுகளுபை அணு ஆயுத நதாடுகளதாக தஙககள
�க்றசதாற்றி
பகதாண்டன.
1989-லிருந்து
பிரிவிகனவதாதிகள் இந்தியதாவிற்கு எதிரதான
கிளர்ச்சியில் ஈடு�டடதனதால், �ல்்தாயிரக்
கைக்கதான ைக்கள் பகதால்்ப�டடதார்கள்.

பசயல்�காடு
சீனதா-இந்தியதாவினுகடய மிகபப�ரிய
வர்த்தக கூடடதாளியதாக இருக்க முடியும்
என்்றதால், ஏன் இந்தியதா-�தாகிஸததாபனதாடு
அவ்வதாறு இருக்க முடியதாது? ைக்களும்,
மூ்தனமும்
எவ்வித
தகடயுமில்்தாைல்
� ரி ை தா ற் ்ற ம்
ஜம்மு &
ப ச ய ய ப � ட ட தா ல் ,
கதாஷமீர்
அகைதிக்கதான
கதாஷமீர்
சிக்கக்
நடவடிக்கக
பு க த த் து வி ட
- ேன்றி: தி.இந்து ர்லிசித்திரம்
முடியதாததா? – விவதாதிக்க.
இன்க்றய
இந்திய�தாகிஸததான்
உ்றவுகள்
“மூன்று
முக்கியைதான
பிரச்சிகனககள
கையைதாக
கவத்து
இயஙகுகி்றது. கதாஷமீர், தீவிரவதாதம் ைற்றும்
ப�தாருளதாததார
உ்றவுகள்,
இம்மூன்று
பிரச்சகனகளுபை,
ஒன்றுக்பகதான்று
சதார்ந்திருத்ததாலும்,
பதற்கு
ஆசியதாவின்
அகைதியில் முக்கிய �ஙகு வகிக்கின்்றன.
கதாஷமீகர ஆக்கிரமிபபு பசயய முடியதாதததாலும்,
�ஙகளதாபதஷஐ இழந்தததாலும், இந்தியதாகவ
தீவிரவதாதத்தின்
மூ்ம்
சீர்குக்க்க,
�தாகிஸததான் முகனகி்றது.
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சிம்லா ஒப்பந்தம் (1972)
இந்தியாவிற்கும்
பாகிஸ்தானிற்குமான
அமைதி உடன்படிக்கை 1972, ஜூலை 2ஆம்
நாளன்று
ஹிமாச்சல
பிரதேசத்தின்
தலைநகரமான சிம்லாவில் கையெழுத்தானது.
1971இல் நடைபெற்ற பங்களாதேஷின் சுதந்திரப்
ப�ோரின் த�ொடர்ச்சியாக இந்நிகழ்வு நடந்தது.
பங்களாதேஷ் முன்பு கிழக்கு பாகிஸ்தானாக,
பாகிஸ்தானின் ஒரு அங்கமாக இருந்தது.
இந்தியா-பங்களாதேஷின் கூட்டணி நாடாக
சுல்பிகர் அலி பூட்டோவும் இந்திரா காந்தியும்
சேர்ந்து, அப்போது இந்திய-பாகிஸ்தான் ப�ோராக
1971 இல் அறிவிக்கப் பெற்றது. இரு நாட்டு அரசாங்கங்களும் தங்களின் நாடாளுமன்றங்களின்
துணைய�ோடு ஒப்புதல் பெற்றன. இவ்வொப்பந்தம் பாகிஸ்தான் அதிபர் சுல்பிகர்அலி பூட்டோ மற்றும்
இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தியாலும் கையெழுத்திடப்பட்டது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பங்களாதேஷ் தூதரக உறவு மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக
பாகிஸ்தான் கையெழுத்திட்டது.

370-வது உறுப்பை திரும்பப்பெறல்
2019 ஆகஸ்ட் 5, அன்று இந்திய
குடியரசுத்தலைவர்
உறுப்பு
370(1)க்கு
(ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் த�ொடர்பாக)
ஒப்புதல் அளித்தார். இதன்படி, உறுப்பு
370-ன் கீழ் உள்ள அனைத்து சலுகைகளும்
திரும்பப் பெறப்பட்டது. ஆனாலும், விதி
370(1)ன்
கீழே
சில
திருத்தங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த
திருத்தங்களின் கீழ், இந்திய அரசமைப்பின்
அனைத்து விதிகளும் ஜம்மு மற்றும்
காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு ப�ொருந்துமாறு
மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்திய-பாகிஸ்தான் உறவுகளில்
முக்கிய பிரச்சினைகள்

துல்லியத் தாக்குதல்

1. சி
 யாச்சின்
வ

சீனா

ஜம்மு & காஷ்மீர்

இஸ்லாமாபாத்

இந்தியா

பாகிஸ்தான்
அளவையில் இல்லை

1984 இல் இருந்து இந்திய-பாகிஸ்தான்
ப�ோர் படைகள், உலகிலே மிகவும் உயரமான
ப�ோர்க்களமான சியாச்சின் பனிமலையில்
தங்களது
எல்லைகளை
பாதுகாத்து
அப்பிரச்சனைக்கு
முற்றுபுள்ளி
வைக்க
ப�ோராடும் நிலையில், மிஞ்சியது ஏமாற்றமே
ஆகும்.

மே

கி
தெ

சியாச்சின்

துல்லியத் தாக்குதல் – பாகிஸ்தான்
அடுக்கடுக்கான தாக்குதல்களுக்கு பதிலடி
க�ொடுக்கும் வகையில் இந்தியாவின் குறைந்த
பாதிப்புள்ள செயல்முறை திட்டமே “துல்லியத்
தாக்குதல்” என அழைக்கப்படுகிறது.

 
இவ்வகை

தாக்குதல்
குறிப்பிட்ட
இராணுவ தளவாடங்களை குறிவைப்பது.

திபெத்

 
குடிமை

பகுதிகளுக்கு
சேதாரத்தை அளிப்பது.

குறைந்த

 
குறைந்த அல்லது மனித சேதமில்லாத
தாக்குதல்கள்.
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ஒரு நூற்றாண்டு காலச்சிக்கல்

2. நீர் பங்கீட்டு பிரச்சனை
காஷ்மீரிலிருந்து உருவாகும் ஆறுகள்
பாகிஸ்தானின் “சிந்து நதி” ஆற்று படுகைக்கு
செல்லும் பட்சத்தில் நீர் பகிர்வதில் கருத்து
ஒற்றுமையின்மை
எழுகிறது.
1960இல்
ஒப்பந்தம்
செய்யப்பட்ட
சிந்து
நதி
உடன்படிக்கையின்படி,
மூன்று
கிழக்கு
ஆறுகளிலிருந்து வரும் நீர் இந்தியாவிற்கும்,
மேற்கு ஆறுகள் மூன்றிலிருந்து வரக்கூடிய நீர்
பாகிஸ்தானிற்கும்
உபய�ோகப்படுத்தலாம்
என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால்
இந்தியா
நீர்வரத்து
வரும்
வழியில்
அணைகளை கட்டி நீரை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
வைத்துக்கொள்வதாக, பாகிஸ்தான் தரப்பு
குற்றம் கூறுகிறது. இதை இந்தியா மறுக்கிறது.
3. சர் கிரிக் பிரச்சினை

பாகிஸ்தான்
சிந்

து

வ
சர் கிரிக்
1968 ஆம் ஆண்டின் அட்ரிபியூனல்
விருதினால் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லை.
சர் கிரிக் என்பதை ஒரு குறுகிய
கி
இந்த எல்லை சர்ச்சைக்குரியது அல்ல நீர்பாதை என்று கூறலாம், எனினும் மே
அது இந்தியா –பாகிஸ்தானிடையே
தெ
இன்றியமையாத ப�ொருளாதார
முக்கியத்துவம் க�ொண்டதாகும்.
பசுமை வழி என்பது பாகிஸ்தான் உரிமை க�ொண்டாடும்
பகுதியாகும். ஆனால், இந்தியா இதனை
பிரச்சனைக்குள்ளாக்கியது. இந்த வழியானது, குஜராத்
எல்லையின் கிழக்கு கழிமுகப்பகுதியில் இணையாக
நெருங்கிச் செல்கிறது.

சர் கிரிக்

சிவப்பு(எல்லைக்)
க�ோட்டுப் பகுதியை
இந்தியா உரிமைக்
க�ொண்டாடும்
பகுதியாகும். ஆனால்,
பாகிஸ்தான் இதனை
எதிர்க்கிறது. இந்த
எல்லைக்கோடானது,
“தால் வெக்”
க�ோட்பாட்டின்படி
“சர் கிரிக்” பகுதிக்கு
நடுவேச் செல்கிறது.

குஜ

ராத்

குஜ

அளவையில் இல்லை

ராத்

2005-2007

1908

சார்க் பகுதியில் இரண்டு சுற்று
கூட்டுறவு எல்லை அளவீடானது
இந்தியா- பாகிஸ்தான் கூட்டு
நடவடிக்கைக் குழுவால்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கிரிக் பகுதியில் இருந்து விறகு
சேகரிப்பதற்காக கட்ச் பகுதியின்
ராவ் ஆட்சியாளர்களுக்கும்
சிந்து அரசாங்கத்திற்கும்
இடையே பிரச்சனை எழுந்தது.

1914

மும்பை அரசாங்கத்தின் தீர்மான
வரைபடமானது, கிரிக் பகுதியின்
கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதியை
எல்லையாக வைத்தது, ஆனால்
அந்த தீர்மானத்தின் 10-வது
பத்தியானது கால்வாயின்
நடுப்பகுதி அதன் எல்லை
என்கிறது. இந்தப் பகுதிகள்
முழுவதும் மும்பை மாகாணத்தின்
அதிகார வரம்பெல்லைக்குள்
வருபவைகளாகும்.

2008
1968 பிப்ரவரி

இந்தியா – பாகிஸ்தான் தீர்ப்பாயம்
கட்ச் எல்லை த�ொடர்பான
தன்னுடையஅளவீட்டு முறை
மூலம் செய்யப்பட்டது. இது
இந்தியாவின் உரிமைக�ோரலில்
90 சதவீதத்தை ஆதரிக்கிறது.
ஆனால் அது சர் கிரிக்கை
சேராது.

1997

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான்
இணக்கமான
பேச்சுவார்த்தையை
த�ொடங்கியது. இதில் கிரிக்
இந்திய – பாகிஸ்தான்
பகுதி சிக்கல் குறித்த
இராணுவங்கள் ராணா கட்ச்
பகுதியில் ம�ோதிக் க�ொண்டன. தீர்மானமும் அடங்கும்.

1965 ஏப்ரல் – மே

இஸ்லாமாபாத்தில்
நடைபெற்ற நான்காவது
இணக்கப் பேச்சுவார்த்தையில்
இரண்டு தரப்பும் கூட்டாக
அளவீடு (வரைப்படம்) செய்ய
ஒத்துக் க�ொண்டது. இது ஒரு
கூட்டு நடவடிக்கை ஆகும்.

ஜுன் 2012
சர் கிரிக் பகுதியின் சிக்கல்
மீதான பேச்சு வார்த்தை புது
டில்லியில் த�ொடங்கிய பிறகு,
இரண்டு தரப்பும், இந்த
சிக்கலை, நீடித்தப் பேச்சு
வார்த்தையின் மூலம்
இணக்கமானத் தீர்வை காண
வேண்டும் என்ற தங்களின்
விருப்பத்தை வலியுறுத்தின.

காஷ்மீர்
மற்றும்
சியாச்சின்
மட்டுமல்லாது சில பல முக்கிய பிரச்சனைகளும்
இவ்விரு அணுஆயுத சக்தி நாடுகளை சுற்றி
வலம் வருகின்றன. 70 ஆண்டுகளாக சர் கிரிக்
பிரச்சனை
தீர்வின்றி
கிடப்பில்
ப�ோடப்பட்டுள்ளது. சர் கிரிக் என்பது 96கி.மீ நீர்
பிரச்சனையாக ‘கட்சி வளைகுடா’ பகுதியில்
அமைந்துள்ளது. இதன் உண்மையான பெயர்
பான்கங்காவாகும்.
பிரிட்டிஷ்
பிரதிநிதி
கிரிக்கின்
நினைவாக
பெயர்
சர்
மாற்றமாகியுள்ளது. கிரிக் என்பது அரபி
கடலில் குஜராத்தில் அமைந்துள்ள கட்ச்
மண்டலத்தையும், பாகிஸ்தானில் உள்ள சிந்து
மாகாணத்தையும் பிரிக்கின்ற ஒரு பகுதியாகும்.
கட்ச்சையும்,
சிந்து
மாகாணத்தையும்
பிரிக்கின்ற
கடல்
எல்லையே
இந்த
பிரச்சனைக்கு காரணியாகும். சுதந்திரத்திற்கு

முன்பு, இம்மாகாணங்கள் மும்பையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது. ஆனால் இந்திய சுதந்திரத்திற்கு
பிறகு, கட்ச் இந்தியாவின் பகுதியாகவும், சிந்து பாகிஸ்தானின் மாகாணமாகவும் பிரிந்தது. இடம்
மற்றும் எல்லை த�ொடர்பான பிரச்சனை மட்டுமல்லாது இவ்விடம் மீன் வளம் அதிகமுள்ள பகுதியாக
திகழ்கிறது. இதுமட்டுமல்லாது சர் கிரிக் நீர் நிலையில், இயற்கை வாயு மற்றும் எண்ணெய் வளம்
மிகுந்து இருப்பதனால் இவ்விரு நாடுகளும் தீர்வு காணமுடியாமல் முடிவில்லாத பிரச்சனையில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.

காலவரிசை இந்திய-பாகிஸ்தான் உறவுகள்
வ.
ஆண்டு
எண்
1

1947

முக்கிய நிகழ்வுகள்

நிகழ்
ஆய்வு

பிரிட்டன்
பிரிவினை
க�ொள்கையின்
வாயிலாக
இந்தியாவையும்
பாகிஸ்தானையும் முறையே ஆகஸ்ட் 15, 14 தேதிகளில் மதசார்பற்ற நாடுகளாக
விடுதலை அளித்து காலனியாதிக்கத்திலிருந்து விலக்கியது.
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இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பாகிஸ்தானின் பழங்குடியினர்
தாக்குதலால், முதல் ப�ோரை சந்திக்க நேரிட்டது.

ஆரம்பித்த

2

1947-48

3

1954

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் இந்தியாவுடன் இணைவதற்கு உண்டான ஒப்புதல்,
மாநில சாசனச் சட்ட குழுவின் மூலமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

4

1963

1962 இந்திய-சீனப்போரை த�ொடர்ந்து காஷ்மீர் பிரச்சினை த�ொடர்பாக
இந்தியாவின் சுவரன்-சிங்கிற்கும், பாகிஸ்தானின் சுல்பிகர் அலி பூட்டோவும்
பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.

5

1964

1963 பேச்சுவார்த்தை த�ோல்வி அடைந்ததால்
பிரச்சினையை ஐ.நா-வில் முறையிட்டது.

6

1965

இந்தியா, பாகிஸ்தான் இரண்டாவது ப�ோர்

7

1966

1966,
ஜனவரி
10
நாளன்று
இந்திய
பிரதமர்
லால்பகதூர்
சாஸ்திரியும், பாகிஸ்தான் அதிபர் அயூப்கானும் தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தத்தில்
கையெழுத்திட்டு ப�ொருளாதார மற்றும் தூதரக உறவுகளை மீட்பதற்கு உறுதி
க�ொண்டனர்.

8

1971

மூன்றாவது முறையாக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் கிழக்கு பாகிஸ்தான்
பிரச்சனைக்காக ப�ோரில் ஈடுபட்டனர்.

9

1972

பாகிஸ்தான் பிரதமர் சுல்பிகர் அலி பூட்டோவும், இந்திய பிரதமர் இந்திரா
காந்தியும் சிம்லாவில் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

10

1974

காஷ்மீர் சட்டசபை, அம்மாநிலத்தை இந்தியாவின்
உறுதியளித்தது. பாகிஸ்தான் இதை எதிர்த்தது.

11

1988

இரு நாடுகளும் தங்களது அணு ஆயுத தளங்களை தாக்காமல் இருப்பதற்கு
உறுதியளித்து க�ொண்டன.

12

1989

காஷ்மீரில் ஆயுத எதிர்ப்புக்கு நடவடிக்கைகள் த�ொடங்கியது.

13

1992

ரசாயன ஆயுதங்களை தடை செய்வதற்கு இரு நாடுகளும் கூட்டு பிரகடனத்தில்
கையெழுத்திட்டன.

14

1998

ப�ொக்ரானில் இந்தியா ஐந்து அணு ஆயுத ச�ோதனைகளை மேற்கொண்டது.
இதை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் சாகை குன்றுகளில் ஆறு அணுஆயுத
ச�ோதனைகளை நடத்தியது.

15

1999

இந்திய பிரதமர் வாஜ்பாயும், பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்பும் லாகூரில்
சந்தித்தனர்.

16

2001

38 நபர்கள் காஷ்மீர் சட்ட சபை அருகே க�ொல்லப்பட்டதை த�ொடர்ந்து
எல்லைக்கோட்டில் பதட்டம் அதிகமாகியது.

17

2007

பிப்ரவரி 18-ல் இந்திய-பாகிஸ்தான் இடையேயான ரயில் பானிப்பட் அருகே
(டெல்லிக்கு வடக்கு) குண்டு வைத்து தகர்க்கப்பட்டதில் 68 பேர் உயிரிழந்தனர்.

2012

நவம்பரில் பாகிஸ்தான் குடிமகனான கசாப் தூக்கிலிடப்பட்டார். மும்பை
தாக்குதலின் தீவிரவாதியான இவர் சம்பவம் நடந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு
பின்னால் தூக்கிலிடப்பட்டார்.

18

பாகிஸ்தான்

ஒரு

காஷ்மீர்

பகுதியாக
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19
20

2016

�தாகிஸததான் நிர்வதாக கதாஷமீரில் பசபடம்�ர் ைதாதம் இந்தியதாவில் துல்லியத்
ததாக்குதக் பைற்பகதாண்டது.

2019

பிபரவரி 26இல் இந்தியதா, �தாகிஸததானின் பஜயஷ-இ-முகைது குழுவின்
தீவிரவதாத முகதாம்ககள வதான்வழி ததாக்குதல் நடத்தி ப�ரும் பசதத்கத
ஏற்�டுத்தியது.

கிளரச்சியகாளர ்கா்ககு்லின் �டடியல்

 ஜம்மு-்காஷ்மீரின் சடடசழ�யில் ்கா்ககு்ல்
2001, அக்படதா�ர் 1, அன்று சடடசக�யின் அருபக கதார் குண்டு பவடித்ததில் 27 ந�ர்கள்
உயிரிழந்தனர். இதற்க்கு கதாஷமீர் பிரிவிகனவதாதிகள் குற்்றம் சதாடடப�டடனர். இந்திய
நதாடதாளுைன்்ற ததாக்குதல் டிசம்�ர் 2001-க்கு நிகரதாக நகடப�ற்்ற ததாக்குதல் ப�தான்்றததாகும்.

 அபதுல் ஹகானி �டுப்காழை
அகனத்து கடசி ஹீரியத் தக்வர் அபதுல் ஹதானி அகடயதாளம் பதரியதாத ந�ர்களதால்
�நகரில் �டுபகதாக் பசயயப�டடதார். �டுபகதாக்யின் பததாடர்ச்சியதாக இந்திய ரதாணுவத்கத
எதிர்த்து அம்ைதாநி்ம் முழுவதும் ப�தாரதாடடம் ைற்றும் கண்டனக் கூடடம் நடத்தினர். ப�தாதுைதான
�தாதுகதாபபு அவருக்கு தரப�டவில்க் என்�பத ைக்களின் ஆதஙகைதாக கதாரைம் கூ்றப�டடது.

 2008 மும்ழ� ்கா்ககு்ல் (26/11)
நவம்�ர் 2008இல் ்ஷகர்-இ-பததாய�தாவின் �த்து உறுபபினர்கள் 12 இடஙகளில் துப�தாக்கி
சூடு ைற்றும் குண்டு கவத்தல் நிகழ்வுககள நதான்கு நதாடகளதாக அரஙபகற்றினர். உ்க அரஙககபய
அதிரகவத்த இக்பகதாரசம்�வம் 26 நவம்�ரில் பததாடஙகி 29 நவம்�ரில் முற்றுபப�ற்்றது.
இச்சம்�வத்தில் 174 ந�ர்கள் உயிரிழந்தனர், 300 ந�ர்கள் �டுகதாயமுற்்றனர். ததாக்குதல் நடத்திய
9 தீவிரவதாதிகளும் இ்றந்தவர்களில் உள்ளடக்கம்.

 2016 யூரி ்கா்ககு்ல்
ஜம்மு ைற்றும் கதாஷமீர் �குதியில் உள்ள யூரியில் 18 பசபடம்�ர் 2016 அன்று நடந்த �யஙகர
ததாக்குதலில் 18 ந�ர்கள் �டுபகதாக் பசயயப�டடபததாடு, 20 ந�ர்கள் �டுகதாயைகடந்தனர். கடந்த
20 ஆண்டுகளில் நகடப�ற்்ற �ல்பவறு ததாக்குதல்களில், யூரி ததாக்குதல் கடுகையதான விகளகவ
ஏற்�டுத்தியததாகக் கருதப�டுகி்றது.

 2019 புல்வகாமெகா ்கா்ககு்ல்
2019 பிபரவரி 14 அன்று கதாஷமீரில் புல்வதாைதா ைதாவடடத்தில் ரதாணுவப �கட வதாகனஙகள்,
தற்பகதாக் தீவிரவதாதிய வதாகனம் பைதாதியதில் அவ்விடத்திப்பய 38 ைத்திய ரிசர்வ் ப�தாலீஸ
�கடயினர் �டுபகதாக் பசயயப�டடனர். பதசிய பநடுஞசதாக்யில் நடந்த இக்பகதாரச் சம்�வத்தில்
�யஙகரவதாதியும் பகதால்்ப�டடதார். �தாகிஸததானின் இஸ்தாமிய தீவிரவதாத குழுவதான பஜயஷஇ-முகைது நிகழ்வுக்கு ப�தாறுபப�ற்்றது.

10.3 இந்திய-�ங்ளகார்ஷ் உறவு்ள்

�ஙகளதாபதஷ இந்தியதாவின் அண்கட
நதாடுகளில்
முக்கியைதான
அஙகைதாகவும்,
�ஙகுததாரர்களில்
இன்றியகையதாதததாகவும்,
வடகிழக்குப �குதியில் நிக்த்தன்கையின்
ஆததாரைதாகவும், பதன்கிழக்கு ஆசியதாவிற்குப
�தா்ைதாகவும் அகைந்துள்ளது. “கிழக்கு பநதாக்கி
பகதாள்கக”க்கு முக்கியைதான கதாரணியதாகவும்
அகைந்துள்ளது.
1970இல் �தாகிஸததானிய பதசிய பதர்தலில்
அவதாமி லீக் கடசி ப�ரும்�தான்கை ப�ற்்றது.
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ஆனால் மேற்கு பாகிஸ்தான் அந்த வெற்றியை
அங்கீகரிக்காமல், அவாமி லீக்
கட்சியினரை
மிகவும்
ம�ோசமான அணுகுமுறையில்
அடக்கியது.
இந்நிலைமை
கிட்டத்தட்ட
ப�ோர்க்களம்
ப�ோன்ற
சூழ்நிலையை
கிழக்கு பாகிஸ்தானில் உருவாக்கி “முக்தி
வாஹினி” என்ற சுதந்திர இயக்க குழு உருவாக
வழிவகுத்தது.
பங்களாதேஷ்
உடன்
வரலாற்று ரீதியான உறவு
முறைக்கு
அடித்தளமாக
1947-க்கு முன்பாக அமைந்த
இந்தியாவின் நிலப்பரப்பில்
பார்க்கலாம். இரு நாட்டு
ரவீந்திரநாத்
மக்களின் கலாச்சாரம், மதம்
தாகூர்
மற்றும்
ம�ொழி
ஆகியவையிடையே
பல்வேறு
ஒற்றுமைகளைக்
காணலாம்.
இவ்விரு
நாடுகளின்
தேசிய
கீதமும்
கவிஞர்
“ரவீந்திரநாத் தாகூரால்” எழுதப்பட்டதாகும்.
பங்களாதேஷின் உருவாக்கம் இந்தியாவின்
மூலமாக என்பது தெற்காசிய நாடுகளின்
மைல்கல் சாதனையாகும்.
கலவரம் பெருகும் பட்சத்தில் அகதிகளாக
பெருவாரியான
மக்கள்
இந்தியாவில்
தஞ்சமடைந்தனர். இதனால் பங்களாதேஷ்
சுதந்திர இயக்கத்திற்கு இந்தியா தன்னால்
இயன்றவரை பயிற்சி மற்றும் ஆயுதங்கள்
என்று உதவி செய்தது. பாகிஸ்தானின் திடீர்
தாக்குதல், இந்தியாவை கிழக்குப் பாகிஸ்தான்
ந�ோக்கி
ப�ோரை
த�ொடங்குவதற்கு
வழிகாட்டியது. டிசம்பர் 1971இல் பங்களாதேஷ்
சுதந்திரம் பெற்று தனிநாடாக மாறியது.

முஜிப்பூர்
ரஹ்மான்

புதிய
நாடாக
அறிவிக்கப்பட்ட
பிறகு
இந்தியாவிற்கு
அண்டை
நாடுகளின்
உறவுகளை
வலுப்படுத்துவதற்கு
ஒரு
வாய்ப்பாக
அமைந்தது.
ஜனவரி
1972இல்
ஷேக்

முஜிப்பூர் ரஹ்மான் பிரதமராக பதவி ஏற்ற
பிறகு, இந்திய-பங்களாதேஷ் உறவுகளில்
ப�ொற்காலமாக விளங்கியது. மேலும் இந்தியபங்களாதேஷ்
நட்புறவு
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்திடப்பட்டது.

ஷேக் ஹசினா மற்றும் பேகம் கலீதா ஜியா

இந்திய-பங்களாதேஷ் உறவுகளில் சவால்கள்
1. பராக்கா தடுப்பணைகள்
பல்வேறுபட்ட
இந்தியா-பங்களாதேஷ்
உறவுகளின்
பிரச்சனைகளில்
மேற்கு
வங்காளத்தில்
உள்ள
பராக்கா
அணை
முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த அணை
பங்களாதேஷிலிருந்து இரண்டு மைல்கள்
த�ொலைவில் அமைந்துள்ளது. ஹீக்ளி ஆற்றை
சுத்தப்படுத்துவதற்கு, அதில் வண்டல்மண்
தேங்காமல் இருப்பதற்கும், பராக்கா தடுப்பணை
உபய�ோகமாக உள்ளது. மேலும் மேற்கு
வங்காளத்தில் உள்ள க�ொல்கத்தா துறைமுகம்
இயங்கவும், த�ொழில் துறை மற்றும் விவசாயம்
தழைக்கவும் இந்த அணை பயன்பாட்டில்
உள்ளதாக
இந்தியத்
தரப்பு
கூறுகிறது.
ஆனாலும் 1970-களிலிருந்து இந்த அணை
த�ொடர்பான பிரச்சனைகள் இவ்விரு நாடுகளை
மட்டுமல்லாது, உலக அரங்கின் கவனத்தையும்
ஈர்த்து வருகிறது.
2. டீஸ்டா நதி நீர் பங்கீடு
டீஸ்டா காங்சே பனிப்பாறையிலிருந்து
கிட்டத்தட்ட 7,068 மீ (23,189 அடி) உயரத்தில்
கிழக்கை ந�ோக்கி, சிக்கிம், மேற்கு வங்காளம்
மற்றும் பங்களாதேஷிற்கு பாயக்கூடியதாக
உள்ளது. இந்த நதியானது பங்களாதேஷுக்கு
நுழையும் ப�ொழுது, பிரம்மபுத்திரா நதிய�ோடு
கலந்து பின் வங்காளவிரிகுடாவில் முடிகிறது.
1979இல் மேற்கு வங்காள அரசு தடுப்பணையை
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இதன் குறுக்பக கடடியப�தாது இபபிரச்சகன
பததாடஙகியது. இதற்கு எதிர்ப�தாக �ஙகளதாபதஷ
அரசு,
“அந்நதாடடின்
பநற்களஞசியைதான”
ரதாக்பூர் ைதாகதாைம் �தாதிப�ததாக வதாதிடடது.
1983-ல் நீர் �ஙகீடு பததாடர்�தாக ஒப�ந்தம்
ககபயழுத்திடப�டடது.
ஆனதாலும்
�ஙகளதாபதஷுக்கு
பதகவயதான
நீகர
இந்தியதாவதால்
வழஙகிட
முடியவில்க்.
அரசியல் ரீதியதாக நீர் �ஙகீடடு பிரச்சகன
இன்்றளவிலும் தீர்க்கமுடியதாதததாக உள்ளது.

இந்திய-பங்களாமதஷ்
எல்லைக்மகாடு

 இந்திய-�ஙகளதாபதஷ

எல்க்க்
பகதாடதானது 2,979 கி.மீ நீளத்கதயும், 1,116
கி.மீ ஆற்று வழிகயயும் உள்ளடக்கியது.
இவ்பவல்க்
54
ஆறுககளயும்
உள்ளடக்கியது, பிரம்ைபுத்திரதா உட�ட
இந்தியதாவின்
பைற்கு
வஙகதாளம்,
பைகதா்யதா, மிபசதாரம், அசதாம் ைற்றும்
திரிபுரதா
ப�தான்்ற
ைதாநி்ஙகள்
�ஙகளதாபதஷிடன் 4,096 கி.மீ எல்க்கய
�கிர்ந்து கதாைப�டுகின்்றன.

 திரிபுரதா ைற்றும் வடகிழக்கு ைதாநி்ஙகள்,
�ஙகளதாபதஷ, மியதான்ைர், பூடதான் ைற்றும்
சீனதா ப�தான்்ற நதாடுகளதால் சூழப�டடும்,
ஒபர நி் ைதார்க்கம் அசதாம் ைற்றும்
பைற்கு வஙகதாளம் மூ்ைதாக ைடடுபை
அகைந்துள்ளது.
இதன்
பிரததான
புள்ளியதாக பைற்குவஙகதாளத்தின் சிலிகுரி
அகைந்துள்ளது.
3. நியூ மூர தீவு
வ

ரகா
ஹ

ரி�

ங

்கா

ய

மெ

ங

�ங்ளகார்ஷ்
்ல்

ப்கால்்த்்கா

ேதி

வங்காள
விரிகுடகா

கி
ப்

ட்க்கா

தீரமெகாைம்
நிரந்தர
நடுவர்ைன்்றம்
நீதிைன்்றம்
வழஙகிய
தீர்ப�தானது,
�ஙகளதாபதஷிற்கு
ஆதரவதாக
உள்ளது.
ஜூக்
2014இல்
வழஙகப�டட
தீர்பபின்�டி
வஙகதாள
விரிகுடதாவில் 19,467 ச.கி.மீ �ஙகளதாபதஷிற்கு
பசதாந்தைதானததாக அறிவிக்கப�டடது. 25,000 ச.கி.மீ
பிரச்சகனக்குரிய வஙகதாள விரிகுடதாவில், மூர்
தீவதானது
இந்தியதாவிற்கு
பசதாந்தைதான
இடத்தில் அகைந்துள்ளது.
4. ச்கமெகா அ்தி்ள் பிரச்சழை

ேதி

இந்தியகா

அளழவயில் இல்ழை

ரமெ

நியூ மூர் தீவு அல்்து பதன் தள�தி
என்�து வஙகதாள விரிகுடதாவில் இருக்கும்
ைனிதர்கள் நடைதாடடம் இல்்தாத ஒரு தீவதாகும்.
இத்தீவு கஙகக-பிரம்ைபுத்திரதா படல்டதாவில்
அகைந்துள்ளததாகும்.
1970இல்
ஏற்�டட
கதாற்்றழுத்த ததாழ்வு ைண்ட்த்ததால் உருவதான
புய்தால் இத்தீவு உண்டதானது. இந்திய�ஙகளதாபதஷற்கு
கடந்த
20ஆண்டுகளதாக
இருந்த இத்தீவு பிரச்சகன, 2010இல் கடல் ைடட
உயர்வதால் விகட கண்டது. இந்த நியூ மூர் தீவு
சுந்தரவன
�குதிகளதால்
முழுகையதாக
மூழ்கியுள்ளது. பசயற்ககக்பகதாள் �டஙகளும்,
கடல் பரதாந்து �கடகளின் தீர்ைதானைதான
முடிவுகளின் வழியதாக பிரச்சகன ஒரு முடிவுக்கு
வந்தது. இத்தீவில் எண்பைய ைற்றும் இயற்கக
வதாயு
இருப�ததாக
வந்த
பசயதியினதால்
இந்தியதாவும்,
�ஙகளதாபதஷும்
�ரஸ�ரம்
ப�தாடடி ப�தாடடுக் பகதாண்டன. பைலும் கடல்
ைடடம் அதிகைதாகும்ப�தாது மூர் தீவு கதாைதாைல்
ப�தாவதும், நீர் ைடடம் குக்றயும் ப�தாது
பதரிவதும், வழக்கைதாக கதாைப�டுகி்றது. மூர்
தீவில் ைக்கள் வசிக்கதாத ப�தாதிலும், அதில்
நிரந்தர குடிபயற்்றஙகள் அல்்து நிக்யஙகள்
எதுவும் இல்க் என்்றதாலும், இந்தியதாவில்
எண்பைய
ைற்றும்
இயற்கக
எரிவதாயு
இருப�கதப �ற்றிய ஊகஙகளதால், இந்தியதாவும்
�ஙகளதாபதஷும் அதன் மீது உரிகைக் பகதாரின.

நியூ மூர தீவு

சிடடகதாஙக் ைக் குன்றுகளில் வதாழும்
சக்ைதா ைற்றும் ஹஜதாஙக் குழுைஙகள் 1964-65 இல்
கிழக்கு
�தாகிஸததானிலிருந்து
இடம்
ப�யர்ந்தவர்கள் ஆவர். கர்னதாபுவி ஆற்றின்
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குறுக்கே “கப்தாய் அணை” கட்டும்போது
மேற்கூறியவர்கள்,
தங்களின்
பூர்வக்குடி
பகுதிகளை இழந்து அகதிகளாக மாறினார்கள்.
மேலும்
அவர்கள்
வேறு
மதத்தினராய்
இருந்ததாலும்,
வங்காள
ம�ொழியை
பேசாததாலும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு
உள்ளானார்கள்.
இதனால்
இந்தியாவில்
தஞ்சம்புக விரும்பினார்கள். இந்திய அரசாங்கம்,
அருணாச்சலச்பிரதேசத்தில்
இம்மக்களுக்கு
முகாம்களை
உருவாக்கி
இடம்
தந்தது.
கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சக்மா
அகதிகள்
இம்முகாம்களிலேயே
வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
2011இல்
மக்கள்
கணக்கெடுப்பின்படி, அருணாச்சல பிரதேசத்தில்
ம�ொத்தம் 47,471 சக்மா அகதிகள் வாழ்கிறார்கள்.
5. எல்லை பிரச்சனை
பங்களாதேஷும், இந்தியாவும் 4096 கி.மீ
தங்கள் எல்லையை பகிர்ந்து க�ொண்டுள்ளன.
இவ்வெல்லையானது
ம�ொத்தம்
ஐந்து
மாநிலங்கள், மேற்கு வங்காளம், அசாம்,
மேகாலயா, திரிபுரா, மற்றும் மிச�ோரமை கடந்து
செல்கிறது. பங்களாதேஷ்ற்கும், இந்தியாவிற்கும்
இடையில் ம�ொத்தம் 162 உறைவிடங்கள்
காணப்படுகின்றன,
இந்த
எல்லை
உறைவிடங்கள்
பெரும்பாலும்
கடத்தல்
காரர்களுக்கு ஏதுவான நிலையில் உள்ளன.
தேசிய எதிர்ப்பு ப�ொருள்கள், ஆள் கடத்தல்
மற்றும்
கிளர்ச்சிகாரர்களுக்கு,
இந்த
எல்லையானது
ச�ொர்க்க
பூமியாக
அமைந்துள்ளது.
இதனால் எல்லை பாதுகாப்பு என்பது இரு
நாடுகளுக்குமே பெரும் சவாலாக உள்ளது.
பல்வேறு பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலம் 50
உறைவிடங்கள்
இந்தியாவிற்கும்,
111
பங்களாதேஷ்ற்கும்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்லைகள் பிரிக்கப்பட்டாலும், ஆயுத கடத்தல்,
ஆள் கடத்தல், ப�ோதை ப�ொருள் மற்றும்
தீவிரவாதம் ப�ோன்றவைகள் நடவடிக்கைகளுக்கு
அப்பாற்பட்டு பிரச்சனைகளாக த�ொடர்கின்றன.

நாடுகளுக்கிடையே
நிதானமாக
உயர்நிலையை

 
பேருந்து

மற்றும்
ரயில்
சேவைகள்
டாக்காவிற்கும்,
க�ொல்கத்தாவிற்கும்
இடையே த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது.

 
இரு

நாடுகளுக்கிடையே புரிந்துணர்வு
உடன்படிக்கைகளும்
ஏற்படுத்தப்
பட்டுள்ளன. அதாவது, அசுகன்ஜ்-சகிகன்ஜ்
குஷியாரா ஆற்றிலும், ஜமுனா ஆற்றின்
சிராஜ்காங்-டைக்காவா நீட்சியும் வளர்ச்சி
அடைவதற்கு,
இரு
நாட்டினிடையே
இணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒப்பந்தம்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த
இணைப்பானது பெருவாரியான சரக்கு
ப�ொருள்கள்
வடகிழக்கு
பகுதிகளுக்கு
செல்ல ஏதுவாகவும், அதற்கு உண்டான
செலவு
குறைவாகவும்
அமையுமாறு
உள்ளது. மேலும் இப்பாதையானது சிலிகுரி
“இரு
நாடுகளின்
எல்லைகளுக்கருகே
அமைந்துள்ள
குறுகிய
இந்திய
நிலப்பரப்பில்”
கூட்ட
நெருக்கடியை
குறைப்பதாகவும் உள்ளது.

 
இரு நாடுகளுக்குமான இணைப்பு பாதை
பரஸ்பரம் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
பயணிகள்
மற்றும்
சரக்கு
இரயில்
ப�ோன்றவைகள்
இரு
நாடுகளின்
வளர்ச்சிக்குத் துணை புரிகிறது.

 
துணை

மண்டல
ஒத்துழைப்பிற்கு
டாக்காவுடனான
கூட்டு
முயற்சி
முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. டாக்கா,
பூடான், பர்மா, இந்தியா, நேபாளம் ப�ோன்ற
நாடுகளின் நட்புறவு பலப்படுத்தலும் இதற்கு
அவசியமாகிறது. கிழக்கு ஆசியாவிற்கும்
வங்காள விரிகுடா நாடுகள் வளர்ச்சிக்கும்
வித்திடும் வகையில் டாக்கா நடவடிக்கை
எடுத்தலும் அவசியமாகிறது.

 
ஆசிய புவி அரசியலில் தற்போதைய முக்கிய

வர்த்தகம் மற்றும் இணைப்பு

 
இரு

எட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகளாக
இது
17
சதவீதமாக
உயர்ந்துள்ளது.

வர்த்தகம்
ந�ோக்கி

அம்சமாக ப�ோக்குவரத்தும், இணைப்பு
பாதையும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
2016இல் சீன குடியரசுத்தலைவர் ஜீ ஜின்பிங்
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�ஙகளதாபதஷ வருகக புரிந்தப�தாது, அந்நதாடு
“ஒபர �தாகத ஒபர சதாக் முன்பனடுபபு”
திடடத்திற்கு ஒபபுதல் அளிக்க முன்வந்தது.

 சீனதாவின்

முதலீடு �ன்ைடஙகதாக, �்
ஆண்டுகளதாக �ஙகதாளபதஷில் இருந்து
வருகி்றது.
சிடடதாகதாஙகில்
ஆழ்கடல்
துக்றமுகம் உட�ட “ஒபர �தாகத ஒபர சதாக்
முன்பனடுபபு” திடட பகதாள்ககயின் மூ்ம்
ைற்்ற அகனத்து வளர்ச்சி திடடஙகளும்
சிறியததாகி,
இந்தியதாவின்
நடபு்றவிற்கு
ப�ரும் சவதா்தாக அகைந்துள்ளது.

மின்ைகாற்றல் ஒத்துழைபபு

 இரு நதாடுகளின் மின்னதாற்்றல் �கிர்வு,
பநர்கையதாகவும் வலிகையதாகவும் இருந்து
வரும் நிக்யில் திரிபுரதா ைதாநி்த்திலிருந்து
�ஙகளதாபதஷற்கு
160
பைகதா
வதாட,
2013- லிருந்து பைற்கு வஙகதாளத்திலிருந்து
500
பைகதா
வதாட
பததாடர்ந்து
அனுப�ப�டுகி்றது.

 பைற்பகதாண்டு 100 பைகதா வதாட ஆற்்றல்
பகடகும் நிக்யில் அடுத்த வரக்கூடிய
கதா்க்கடடஙகளில்
இரு
நதாடடு
தக்வர்களும் ப�ச்சு வதார்த்கத நடத்த
உள்ளனர்.

 இரதாணுவ நடபு்றவின் அடித்தளைதாக சை
இக்றயதாண்கையும் புவிப�ரபபு உண்கை
நி்வரமும் இருக்கும் �டசத்தில் பததாக்
தூர வலிகையதான நடபு்றவு நதாடதாக
ைதாறுவதற்கு
வதாயபபு
இரு
நதாடுகளுக்கிகடபய கதாைப�டுகி்றது.
இந்தியதா-�ஙகளதாபதஷ உ்றவுகள் மூன்று
அகைந்துள்ளததாக
“டி”
(3T)-க்களில்
கதாைப�டுகி்றது. 1. தீவிரவதாதத்கத சைதாளித்தல்,
2. வதாணி�ம் ைற்றும் ப�தாக்குவரத்து 3. டீஸடதா
ஒப�ந்தம். புது தில்லி ைற்றும் டதாக்கதா இகடபய
வளர்ந்து வரும் �ரஸ�ர நம்பிக்ககயும், அரசியல்
ஆறுதலும் நீண்டகதா் விகளவுககள ஏற்�டுத்தும்
வககயில் பிரச்சிகனககளத் தீர்த்து உ்றகவ
முன்பனடுத்து பகதாண்டு பசல்பவதாம் என்று நம்�
பவண்டும். இந்தியதாவின் வடகிழக்கு �குதிக்கு
இது அவசியைதானது. பைற்கூறிய அகனத்து
பிரச்சகனகளும் தீர்வதாகின்்ற�டசத்தில் இந்திய
துகைக் கண்டத்திற்கும், வடகிழக்கு �குதிக்கும்,
கிழக்கு ஆசிய ைண்ட்த்திற்கும் இரு நதாடடு
உ்றவுகள் நன்கை �யக்கும்.

10.4 இந்திய–சீை உறவு்ள்

்ற்்காபபு ஒத்துழைபபு

 இந்தியதா-�ஙகளதாபதஷ

இரதாணுவ
உடன்�டிக்கக
என்�து
இரு
நதாடுகளுக்கிகடபயயதான நீண்ட நதாகளய
கனவதாகபவ இருந்து வருகி்றது. தகவல்
�ரிைதாற்்றம், கூடடுப �யிற்சி, �தாதுகதாபபு
வலிகைப�டுத்தல்,
இகவயதாவும்
உள்ளடக்கம் ஆகும். ஆனதாலும் சீனதாவிற்கு,
�ஙகளதாபதஷ மிகபப�ரிய கூடடதாளியதாக
இருப�தனதால், இந்தியதா சற்று கவனைதாக
முடிபவடுத்தல் அவசியைதாகி்றது.

 இந்தியதா

உடனதான �தாதுகதாபபு உ்றவு,
உறுதியதாக
�ஙகளதாபதஷிற்கு
உ்க
அரஙகில்
நன்கைகய
ஏற்�டுத்தும்.
அபதப�தால் இந்தியதாவிற்கு, �ஙகளதாபதஷ
உடனதான
வலிகையதான
இரதாணுவ
நடபு்றபவ, கிழக்கு துகை கண்டத்தில்
அகைதிகயயும், வளத்கதயும் ஏற்�டுத்தும்.

நவீன வர்தாற்று பின்னணி பகதாண்ட
இந்தியதா சீனதா உ்றவுகள் சீனதா 1949 இல்
கம்யூனிச
நதாடதாக
ைதாறியதிலிருத்து
பததாடஙகுகி்றது. சீனதா ைக்கள் குடியரகச
அஙகீகரித்த முதல் நதாடும் இந்தியதாபவ ஆகும்.
எனினும் 1950ஆம் ஆண்டு திப�த்கத சீன
ரதாணுவம் ஆக்கிரமித்த ப�தாது இந்தியதா அதகன
சந்பதகத்துடன் �தார்த்த ப�தாது, இந்த ஆரம்�
கதா் நல்லு்றவு நீண்ட கதா்ம் நீடிக்கவில்க்.
இந்தியரும்–சீனரும்
சபகதாதரர்கள்
என்்ற
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அங்கீகாரம் இந்தியாவின் அச்சத்தை சிறிதளவு
ப�ோக்கியது, இந்த எல்லா முன்னேற்றங்களும்
1962ஆம் ஆண்டு சீனா ப�ோரின் மூலம்
த�ொலைந்து ப�ோயின. இந்திய-சீன உறவுகளை
நாம்
விரிவாக
மூன்று
அம்சங்களைக்
க�ொண்டதாக வகைப்படுத்தலாம். அவைகள்,
எல்லைப் பிரச்சனை, ப�ொருளாதார நலன்
மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்களில் ஒத்துழைப்பு
என்பதாகும்.
இந்தியா
மற்றும்
சீனா
ஆகிய
இரண்டும் மிக நீண்ட வரலாற்று பின்னணிக்
க�ொண்ட
நாகரிகரீதியான
(Civilization)
சக்திகள் ஆகும். புத்த மார்க்கமானது நூல்
வடிவத்திலும்,
பண்பாட்டு
வடிவிலும்
இந்தியாவில் இருந்து சீனா சென்றது.
பாஹியான், யுவான் சுவாங் ப�ோன்றவர்கள்
பண்டைய இந்தியாவை ஆய்வு செய்ய வந்த
புகழ்பெற்ற சீனப் பயணிகள் ஆவர்.
எல்லைப் பிரச்சனை

சீனா

மெ

ஆர்தர் ஹென்றி
மெக்மோகன்

க்

ம

க
மோ

ன்

எல்

லை

இந்தியா

இந்தியா மற்றும் சீனா ஏறத்தாழ 4056
கில�ோ மீட்டர் நீள எல்லையைப் பகிர்ந்துக்
க�ொள்கின்றன.
இந்த
எல்லை
மூன்று
பிரிவுகளாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவை,
கிழக்கு
பூடானுடனான
எல்லை,
உத்திரப்பிரதேசம்,
பஞ்சாப்
மற்றும்
ஹிமாச்சலப்
பிரதேசங்களுடனான மைய
எல்லை மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் பகுதிகளான

சின்கியாங் மற்றும் திபெத்
எல்லைப்
பகுதிகள்
ப�ோன்றவையாகும். இந்தியசீன
எல்லையானது
மெக்மோகன்
க�ோடு
(McMohon)
என்ற
எல்லைக்கோட்டினால்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பெயர் பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவையில்
இந்தியாவிற்கான
வெளியுறவுத்
துறை
அமைச்சராக இருந்த ஹென்ரி மெக் ம�ோகன்
என்பவர் நினைவாக வைக்கப்பட்டது. இந்த
எல்லை வரையறையானது 1914ஆம் ஆண்டு
சிம்லாவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பிரிட்டிஷ்
இந்தியா, சீனா மற்றும் திபெத் பிரதிநிதிகளால்
தீர்மானிக்கப்பட்டது. இந்த எல்லைக்கோடானது
வடக்கே திபெத் பீடபூமி மற்றும் தெற்கே இந்திய
குன்றுகள் ஆகியவற்றிக்கிடையே ஊடுருவிச்
செல்லும்
இயற்கையான
எல்லைக்கோடு
என்பதைக்
கருத்திற்
க�ொண்டு
வரையப்பட்டதாகும். இந்த எல்லைக்கோடானது
அனைத்துப்
பிரதிநிதிகளாலும்
ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டது. இருந்தப�ோதிலும் சீனா,
பிற்காலத்தில்
இது
ஒரு
ஏகாதிபத்திய
எல்லைக்கோடு என்று கண்டித்தது. இந்தியா
இதனை சீனாவுடனான எல்லைக்கோடு என்று
த�ொடர்ந்து ஏற்றுக் க�ொண்டிருக்கிறது.
இந்திய-சீன எல்லைப் பிரச்சனை ஒரு
நூற்றாண்டு காலமுடையதாக இருந்தது. அதன்
உடனடிக் காரணம் 1950ஆம் ஆண்டு சீனா
திபெத்தை இணைத்து க�ொண்டதாகும். சீனா
திபெத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்ததற்கான காரணம்,
வரலாற்று அடிப்படையிலான இணைப்பு மற்றும்
முதன்மையானதாக,
ராணுவம்
சார்ந்த
கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் (Strategic Calculation)
எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டது என்றும் தெரிகிறது.

திபெத்திய பீடபூமி

திபெத்
எப்பொழுது
செய்யப்பட்டத�ோ,
அன்று

ஆக்கிரமிப்பு
முதல்
சீனா
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இந்தியாவின் பல பகுதிகளை தங்களுடையது
என கேட்க ஆரம்பித்தது. 1950ஆம் ஆண்டுகளில்
இருந்து இரண்டு நாடுகள் பேசி வந்தப�ோதிலும்,
எல்லைகளைப்
பற்றித்
தெளிவான
அடையாளத்தில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.
அதுமட்டுமல்லாமல், அடிக்கடி எல்லைத்
தாண்டிய ஊடுருவல் இருப்பதாக தகவல்
இருக்கிறது.
1961ஆம்
ஆண்டுக்குள்ளாக
எல்லைகளை உறுதியாக நிறுவுவது மற்றும்
“முன்னெடுக்கும் க�ொள்கையை” ஆரம்பித்து
வைத்தது, பிரச்சனைக்குரிய பகுதிகளில் ராணுவ
(காவல்)
நிலைகளை
நிறுவுவது
என
இந்தியாவால் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இந்தியாவின்
இந்த நடவடிக்கையால் சீனாவுடன் இணக்கமாக
இணைந்து செல்ல முடியவில்லை. 1962ஆம்
ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 20ஆம் நாள் சீனா
லடாக் மற்றும் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் மீது
மிகப் பெரிய தாக்குதல் நடத்தியது. இந்தப்
ப�ோரானது 31 நாட்கள் மட்டுமே நீடித்தது.
இருந்தப�ோதிலும், இந்தியாவிற்கு நீண்டகால
அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது.
நீண்ட உள்நாட்டுப்போர் 1949ஆம்
ஆண்டில் முடிவடைந்தவுடன், சீனாவில்
கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியானது நிறுவப்பட்டது.
சீனா திபெத்தை என்றும் தனது மாகாணமாக
கருதியது மற்றும் அதனை செஞ்சீனத்துடன்
இணைக்க
முற்பட்டது.
கம்யூனிஸ்ட்
ஆட்சியானது அதனை ஒரு தன்னாட்சி
மாகாணமாக நடத்தியது. இறையாண்மை
அரசாகிய திபெத் ச�ோசலிச சீனாவுடன்
இணக்கமாகச்
செல்ல
முடியவில்லை.
திபெத்திய பிரச்சினை, குறிப்பாக திபெத்திய
தலைவர் தலாய்லாமா மற்றும் அவரது
மக்களுக்கு புகலிடம் வழங்குவது இந்த இரு
நாடுகளுக்கும் இடையிலான பிளவுக்கு ஒரு
காரணமாக இருந்தது.
இந்திய-சீனப் ப�ோர் 1962

 
சீனா திபெத்தை ஆக்கிரமிக்கும் என்று
அறிவித்தவுடன் இந்தியா, நடக்க இருக்கும்
திபெத் சிக்கல் பற்றி பேச்சுவார்த்தைக்
குறித்த எதிர்ப்பு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியது.

மேலும் சீனா இன்னும் அதிகப் படைகளை
அக் ஷாய்சின்
எல்லையில்
மிகவும்
மூர்க்கமாக குவித்தது

 
1954ஆம் ஆண்டு இந்தியாவும் சீனாவும்
பரஸ்பர அமைதியாக இணைந்திருப்பது
என்ற ஐந்து க�ோட்பாடுகளை கையெழுத்திட்டு
ஏற்றுக் க�ொண்டன. அந்த விதிகளின்
அடிப்படையில்
திபெத்தில்
சீனாவின்
ஆட்சியை இந்தியா ஒத்துக்கொண்டது.

 
ஜுலை மாதம் 1954ஆம் ஆண்டில் நேரு
இந்தியா வரைபடத்தில் திருத்தம் செய்வது
குறித்து எல்லா எல்லை பகுதிகளின்
தீர்க்கமான எல்லைகளைக் கேட்டு ஒரு
நினைவூட்டும் கடிதத்தை எழுதியிருந்தார்.
எனினும் கிட்டத்தட்ட 1,20,000 சதுர கில�ோ
மீட்டர் இந்திய எல்லை வரைப்படத்தில்
பிழையிருப்பதாக, சீன மக்கள் குடியரசின்
முதல்
பிரதமரான
சூ-யென்-லாய்
பதிலளித்தார்.

 
மார்ச், 1959ஆம் ஆண்டு தலாய்லாமா தப்பி
ஒடியதால் இந்தியா அவருக்கு அடைக்கலம்
க�ொடுத்து
வைத்ததை
சீனா
மக்கள்
குடியரசின் தலைவர், மாசேதுங் அவமானப்
படுத்தப்பட்டதாகக் கருதினார். திபெத்தில்
உள்ள லாசா கிளர்ச்சிக்கு இந்தியாதான்
காரணம் என்று மாவ�ோ கூறியப�ோது, இரு
நாடுகளுக்கு இடையே பதட்டம் அதிகரித்தது.

இந்திய-சீனப் ப�ோர், 1962

 
திபெத்தில் சீனாவின் கட்சிக்கு இந்தியா
அச்சுறுத்தலாக
உள்ளது
என்று
எண்ணமானது இந்திய-சீனப் ப�ோருக்கு
மிக முக்கியமான காரணமாகும்.

 
க�ொங்கா கணவாயில் அக்டோபர், 1959ஆம்
ஆண்டு

இரண்டு

இராணுவத்தினருக்கு
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இடையே நடந்த சண்டையில் பல இந்திய
காவல் துறையினர் க�ொல்லப்பட்டனர். இதன்
மூலம் ப�ோரின் ஆற்றல் இந்தியாவிற்கு
இன்னும் முழுமையாக வரவில்லை என்பதை
நேரு உணர்ந்தார். நமது நாடு பிரச்சினைகளை
பாதுகாக்கும் ப�ொருட்டு எல்லையில் இருந்து
பின்வாங்கியது.

 
1962ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 20 ஆம்
தேதி,
லடாக்
பகுதியில்
சீனமக்கள்
விடுதலைப்படை படையெடுத்து, அது வடக்கு
கிழக்கு எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள
மெக்மோகன் எல்லைக்கோட்டைக் கடந்தது.

 
ப�ோர் ஆரம்பிக்கும் தருவாய் வரை, இந்தியத்
தரப்பு ப�ோர் துவங்காது என்று நம்பியிருந்தது,
மற்றும் அது சிறிய அளவு தயாரிப்புடனே
இருந்தது. அப்பகுதியில் இந்தியா இரண்டு
படைப் பிரிவுகளை மட்டும் நிறுத்தியிருந்தது.
சீனாவ�ோ
மூன்று
படைப்பிரிவுகளை
நிறுத்தியிருந்தது.

 
1962ஆம் ஆண்டில், உலகின் இரண்டு அதிக
மக்கள் த�ொகை க�ொண்ட இரண்டு நாடுகள்
ப�ோரில் குதித்தன. இந்திய-சீனப்போர் 2000
உயிர்களை பலிவாங்கியது. காரக�ோரம்
மலையின் பகுதியில் கடல் மட்டத்திலிருந்து
4270 மீட்டர் (14,000 அடி) உயரத்தில் இந்த
துன்பகரமான சம்பவம் நடைபெற்றது.

 
நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துப�ோன
பிறகு, இந்தியாவின் சார்பாக அமெரிக்காா
தலையிடும் அச்சுறுத்தல் காரணமாக,
இருதரப்பும் 1962ஆம் ஆண்டு நவம்பர்
19ஆம் தேதி ப�ோர் நிறுத்தத்தை முறையாக
அறிவித்தன. “சீனா தற்சமயம் வைத்துள்ள
மெக்மோகன்
எல்லையில்
வடக்கு
பகுதியிலிருந்து
விலகி
க�ொள்வதாக
அறிவித்தது”.
இவ்வாறு 1962ஆம் ஆண்டு இந்தியா–
சீனப்போர்
முடிவுக்கு
வந்தது.
இந்த
பிரச்சினையை சுமூமாகத் தீர்க்க அணிசேரா
நாடுகள் க�ொழும்புவில் மாநாடு நடத்தப்பட்டது.
இன்றைய நாட்களில் கூட 1962ஆம்
ஆண்டு இந்திய-சீனப் ப�ோர் விரிவான விவாதத்
தலைப்பாகவே இருக்கிறது. இந்தப் ப�ோரின்
விளைவாக இந்திய-சீனாவிற்கு இடையே ஒரு

புதிய எல்லைக்கோடு த�ோன்றியது, இது
உண்மையான கட்டுப்பாடு க�ோடு (LAC)
எனப்படுகிறது. 1993ஆம் ஆண்டு, உண்மையான
எல்லைக்கோடு நெடுகிலும் அமைதியையும்,
சமாதானத்தையும் பராமரிக்க, இந்திய-சீன
எல்லைப் பகுதியின் மீது, பிரதமர் நரசிம்ம ராவ்
சீனப்
பயணத்தின்
ப�ோது
ஒரு
உடன்படிக்கையானது கையெழுத்தானது.

ஆறு நாடுகள் அடங்கிய க�ொழும்பு
மாநாடு (டிசம்பர் 10, 1962)

 
இந்திய–சீனா இடையே த�ொடரும் ப�ோர்
பற்றி பேசுவது த�ொடர்பாக சிறிமாவ�ோ
பண்டாரா
நாயக்கா
கூட்டிய
கூட்டம்தான்
க�ொழும்பு
மாநாடு
என்பதாகும். இது பர்மா, கம்போடியா,
எகிப்து, கானா, மற்றும் இந்தோனேஷியா
நாட்டுத்தலைவர்கள் அனைவரையும்
ஒன்றாகக் க�ொண்டுவந்து, இரண்டு
நாடும் ஆசியநாடுகளுக்கிடையே உள்ள
சிக்கல்களை தீர்க்க ஏற்பாடு செய்தது.

 
இந்தியா

பேச்சுவார்த்தைகளை
துவங்குவதின் ஆரம்பத்தில் க�ொழும்பு
மாநாட்டின் க�ோட்பாடுகளை அதன்
ஆரம்பம் முதல் க�ோட்பாடு ரீதியாக
ஏற்றுக்கொண்டது.

ப�ொருளாதார உறவுகள்
1980ஆம் ஆண்டுகளின் மத்தியிலிருந்து,
நெருக்கமான
இருதரப்பு
ப�ொருளாதார
உறவுகள்,
இந்திய-சீனாவிற்கு
இடையே
ஆரம்பமானது.

இரண்டு

அரசாங்கங்களும்
பேச்சுவார்த்தை

நாடுகளின்

துவக்கி

வைத்த

செயல்முறை,

ப�ொதுவான

வர்த்தக நலன்களைப் பற்றி கண்டறிய உதவியாக
இருந்தது.
ஆண்டு

இந்தியாவும்-சீனாவும்
ஒரு

வர்த்தக

1984ஆம்

உடன்படிக்கையினை

எட்டின, இது அவைகளுக்கு இடையே ”மிகவும்
சாதகமான தேசம்” (MFN) என்ற தகுதியினை
அளித்தது. 1992ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய
மற்றும்

சீனா

முழு

அளவிலான

வர்த்தக

உறவில் ஈடுபட்டுவருகிறது.
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சீனப ப�தாருள்கள் ஏற்றுைதியதாவதற்கு
இந்தியதா ஏழதாவது மிகப ப�ரிய நதாடதாகவும்,

பசயல்�காடு

சீனதாவிற்கு ஏற்றுைதி பசயவதில் இந்தியதா 27வது ப�ரிய நதாடதாகவும் இருக்கி்றது. சீனதாவிற்கு
ஏற்றுைதியதாவதில் முதன்கையதாக இருக்கும்
ப�தாருள்கள் கவரம், �ருத்தி இகழ, இரும்புத்

இந்தியகா

ததாது, ததாமிரம் ைற்றும் கரிை பவதிப ப�தாருள்கள்
ப�தான்்றகவயதாகும்.

உரஙகள்,

சீன

உ�கரைஙகள்,

கரிைப

உள்ளிடடனகவயதாகும்.

ப�தாருள்கள்

2017ஆம்

ஆண்டு

ைதார்ச் வகரயி்தான பைதாத்த சீன முதலீடதானது
4.91 பில்லியன் அபைரிக்கதா டதா்ரதாகும் ைற்றும்
சீனதாவில் இந்தியதாவின் 2017ஆம் ஆண்டு, ைதார்ச்
வகரயி்தான பைதாத்த முதலீடு 705 மில்லியன்
அபைரிக்கதா டதா்கர எடடியது.
சரவர்ச ஒத்துழைபபு
சர்வபதச அரஙகத்தில், இந்தியதா-சீனதா
ஆகிய
இரண்டும்
வளஙகளுக்கதான
ப�தாடடியதாளர்கள் ஆவர். புதிய சக்தியதாக பததான்றி
வரும் இந்த இரண்டு ஆசிய நதாடுகள், வளரும்
நதாடுகளில் பசயயப�டும் முதலீடுகள் எல்்தாம்
இந்திய-சீனப ப�தாருளதாததாரத் பதகவககள
எதிர்பகதாள்வதற்பக ஆகும். �ரவ்தான ப�தாடடி
இருந்த ப�தாதிலும், இந்தியதாவும் சீனதாவும்
தஙகளின்
உண்கையதான
ந்ன்ககள
ஒன்றுக்பகதான்று ப�ணிக்பகதாண்டன. இரண்டு
நதாடுகளும் �ல்-முகன உ்க ஒழுஙகக
ஆதரிக்கின்்றன
ைற்றும்
பவளியு்றவுக்
பகதாள்ககயில்
பைற்கத்திய
நதாடுகளின்
தக்யீடகட
எதிர்க்கின்்றன.
இதபனதாடு,
சீனதாவும்-இந்தியதாவும்
மிகப
�ரந்த
அளவி்தான குறிப�தாகப �ருவநிக் ைதாற்்றம்,
வர்த்தகப ப�ச்சுவதார்த்கத, ஆற்்றல் �தாதுகதாபபு,
உ்க நிதி பநருக்கடி ப�தான்்றவற்றின் மீததான
கருத்துக்ககளப �ரிைதாறிக் பகதாள்கின்்றன.
இந்தியதாவும்-சீனதாவும்
உ்க
வர்த்தக
அகைபபில் வளர்ந்த நதாடுகளிடம் இருந்து
வளரும் நதாடுகளுக்கு அனுகூ்ைதான கூடுதல்
ஆததாயம் கிகடக்கும் என்்ற நம்பிக்கககய
ஏற்�டுத்தியுள்ளன.

2

9

ஏற்றுைதியதாகும் சீனதாவின் முக்கியைதானகவகள்
எந்திரஙகள்,

1

10

இந்தியதாவிற்கு

மின்னனு

சீைகா

3

ரடகா்கைகாம்
பிரச்சழை

8

4

7
6

5

ஆசிரியரின் துழையுடன் விவகா்ம்
ஆசிரியர்
வகுபக�
இரண்டு
குழுக்களதாகப பிரிக்கவும், அவர்ககள இந்து
மின்-நதாளிதகழ
�தார்க்கச்
பசதால்்வும்
(27.01.2018–The Hindu Explained) அபததாடு
இந்தியன் எக்ஸபிரஸ (28.08.2018 – படதாக்்தாம்
சண்கட முடிந்து ஓரதாண்டிற்கு பி்றகு) இந்த
இரண்டு கடடுகரககளயும் ைதாைதாக்கர்கள்
வதாசித்த பி்றகு ஆசிரியர் வகுப�க்றயில் ஒரு
விவதாதத்கத பததாடஙகவும்.
1. படதாக்்தாம் பிரச்சகன என்�து முழுவதும்
எகதப�ற்றியது?
2. அப�டி என்்றதால்
பிரச்சகன)

என்ன?

(படதாக்்தாம்

3. அது ஏன் ஒரு விவகதாரைதாயிருக்கி்றது?
4. பூடதான் சீனதாவுடன்
பகதாள்ளுைதா?

தன்கன

வளர்த்து

5. எஙகு இந்த சண்கட துவஙகியது? ஏன்?
6. இந்தியதாவின் கருத்து என்னவதாக இருந்தது?
7. இந்த சண்கடகய தீர்ப�தற்கு இந்தியசீனதாவிற்கு இகடபய ப�ச்சுவதார்த்கத
எபப�தாழுது துவஙகியது?
8. இந்தப ப�ச்சு வதார்த்கதயில் இந்தியதா
என்ன விவதாதத்கத முன்பைதாழிந்தது?
9. முன்பனற்்றத்திற்கு வழிவகுத்தது எது?
10. இதற்கு
முன்னததாக
சீனதா
படதாக்்தாமிற்குள் நுகழந்துள்ளததா?
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இந்த இன்றியகையதாத �ணிகளுடன்,
கூடுத்தாக இந்தியதாவும், சீனதாவும் மிக
முதன்கையதான சர்வபதச அகைபபுகளதான
“பிரிக்ஸ” (பிபரசில், ரஷயதா, இந்தியதா, சீனதா
ைற்றும் பதன் ஆபபிரிக்கதா) ஈ.ஏ.ஸ (E.A.S)
(பதன் கிழக்கு ஆசிய உச்சிைதாநதாடு), எஸ.சி.ஒ
(S.C.O) (ஷதாஙகதாய ஒத்துகழபபு அகைபபு)
ஆசியதான்
(பதன்கிழக்கதாசிய
நதாடுகளின்
கூடடகைபபு) ஆகியவற்றில் ஒரு உறுபபினரதாக
இருக்கின்்றது.

10.5 இந்திய-இைஙழ் உறவு்ள்

இந்திய-இ்ஙகக
இரு
நதாடுகளும்
முக்றபய
1947,
1948இல்
விடுதக்
ப�ற்்றதிலிருந்பத வலிகையதான நடபு்றகவ
ப�தாற்றி வந்திருக்கி்றன. ஆனதாலும் இ்ஙககயில்
உள்நதாடடு பூசல் ைற்றும்
அரசியல்,
ப�தான்்றகவ
இந்நடபு்றவிகவ �தாதிக்கும்
வககயில் �் பிரச்சகனகள்
நடந்பதறியுள்ளன.
பிரததான கதாரைைதாக இன பவற்றுகை
விளஙகுகி்றது.
இ்ஙககயில்
தமிழர்
இனத்திற்கும், சிஙகள இனத்திற்கும் உள்ள
பிரச்சகனகள்
எபப�தாதும்
இவ்விரு
நதாடுகளுக்கிகடபய எதிர்ைக்றயதான தகடககள
கவத்தன.
�தாதுகதாபபுபததாடர்�தான
நடவடிக்கககளும் வட ைற்றும் கிழக்கில்
வதாழும் தமிழர்கள் இனத்ததாலும் இந்தியதா
இ்ஙகக உ்றவுகள் நிர்ையிக்கப�டடது.
இந்திய - இைஙழ் உறவு்ளு்க
கிழடரயயகாை மு்ககிய பிரச்சிழை்ள்
இந்தியதா இ்ஙகக உ்றவுகளில் ஆழைதாக
�திந்த ஆரம்�நிக் பிரச்சகனயதாக இ்ஙகக
குடியுரிகைச் சடடம் 1948 விளஙகுகி்றது.
இதன்�டி விவசதாய தமிழர்கள் அல்்து

ைக்வதாழ்
தமிழர்களுக்கு
ைறுக்கப�டடது.

குடியுரிகை

இபபிரச்சகன
இரு
நதாடுகளின்
உ்றவுகளிலும்
ப�ரிய
விரிசல்
வரக்
கதாரணியதாக
ஆரம்�த்திலிருந்து
இருந்து
வந்தது. பைலும் இபபிரச்சகனகய இ்ஙகக,
சீனதாகவக்
பகதாண்டு
சைதாளிப�கத
வதாடிக்ககயதாக
கவத்திருந்தது,
பைலும்
விரிசல் ப�ரிததாகக் கதாரைைதாக அகைந்தது.
பைலும் இந்தியப ப�ருஙகடல் கூடடணியில்
இ்ஙகக இகைபிரியதாத நதாடதாக விளஙகியது.
இக்கூடடணியில்
அயல்நதாடு
என்�துப
�தாதுகதாபபிற்கு அச்சுறுத்த்தாக கருதப�டடது.
நதான்கதாம் ஈழபப�தார் முடிந்ததிலிருந்து,
இந்திய-இ்ஙகக உ்றவுகள் ஆக்கபபூர்ைதாகவும்
பநர்ைக்றயதாகவும், அகையத் துவஙகியது. சமீ�
கதா்த்தில்
வதாணி�ம்
�ன்ைடஙகதாக
உயர்ந்துள்ளது.
ஆனதாலும்
�ல்பவறு
பிரச்சகனகள் இரு நதாடுகள் இகடபயயும்
தீர்க்கப�டதாதததாக
உள்ளன.
அகதிகள்
பிரச்சகனத் தீர்க்கப�டதாைப்பய உள்ளது.
இ்ஙகக அகதிகள் நதாடு திரும்புதல், அரசியல்
தீர்ைதானத்கத நம்பிபய உள்ளது.

இை்க கூறு்ள்
1921ஆம்
ஆண்டின்
ைக்கள்
கைக்பகடுபபின்�டி இ்ஙககயில் �த்து ப�ரிய
இனஙகள் கதாைப�டடன. அவற்றுள் மூன்று
இனம் துகைப பிரிவுகளதாக அகைந்தன
(இ்ஙகக முன்பு சிப்தான்) தக்யதாய
இனஙகளதாக, 1. கீழ்நதாடு ைற்றும் கண்டய
சிஙகளர்கள் 2. இ்ஙகக ைற்றும் இந்திய
தமிழர்கள் 3. இ்ஙகக ைற்றும் இந்திய மூர்கள்,
ஏகனய நதான்கு இனஙகளதாக �ர்கர்கள்,
யூபரசியன்ஸ, ைப்யர்கள் ைற்றும் பவததாஸ
வதாழ்ந்து வந்ததார்கள்.
ப�ருவதாரியதான
ைக்கள்பததாககயில்
சிஙகளர்கள் மூன்றில் ஒரு �குதியதாகவும், புத்த
இனத்கத சதார்ந்தவரதாகவும் சிஙகள பைதாழிகய
ப�சக்கூடியவரதாகவும்
இருந்தனர்.
இ்ஙககயின் தமிழர்கள் இந்துக்களதாகவும்,
திரதாவிட
பைதாழியதான
தமிகழ
ப�சக்கூடியவரதாகவும்
வதாழ்ந்ததார்கள்.
இஸ்தாமியர்கள், தமிழ் ைற்றும் சிஙகள
பைதாழிகய ப�சக்கூடியவர்களதாக இருந்ததார்கள்.

( 245 (

12th_Political Science_Unit_10_Tamil.indd 245

29-01-2020 11:14:52

www.tntextbooks.in

இந்திய மீனவர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
வங்காள
விரிகுடாவில்
தாக்கப்படுவதும்,
க�ொல்லப்படுவதும் வழக்கமாக உள்ளது.
இப்பிரச்சனைக்கு பல தீர்வுகள் காணப்பட்டன.
ஆழ்கடல்
மீன்
பிடித்தல்,
கட்சத்தீவை
குத்தகைக்கு விடல், இந்திய மற்றும் இலங்கை
மீனவர்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளாக மீன்
பிடித்தல் ப�ோன்றவை தீர்வுகளாக முடிவு
செய்யப்பட்டன.
ஆனாலும்
மேற்கூறிய
தீர்மானங்களை இன்று வரை செயல்படுத்த
முடியவில்லை.
இலங்கை தமிழ் அகதிகள் பிரச்சனை
1948-க்கு
பிறகு
செயல்படுத்தப்பட்ட
இலங்கை குடியுரிமைச் சட்டம் தமிழர்களை
வேற்றுமைப்படுத்த ஆரம்பித்தது. இலங்கை
நாடாளுமன்றத்திலே
இயற்றப்பட்ட
இந்த
சட்டம்
தெற்கு
இந்தியாவின்
பூர்வக்குடிமக்களாக பல நூற்றாண்டுகளாக
இலங்கையில் வாழ்ந்து வந்த தமிழர்களுக்கு
அவர்கள் உரிமையை மறுத்தது. கிட்டதட்ட 11
சதவீதம் அதாவது ஏழு இலட்சம் தமிழர்கள்
தேச அடையாளமின்றி நாடடற்றவர்களாக
விடப்பட்டார்கள்.
1964இல்
பண்டார
நாயக்கேவும், சாஸ்திரியும் சேர்ந்து ஒரு
உடன்படிக்கையை உருவாக்கி அதன் மூலம்
தமிழர்களை
இந்தியாவிற்கு
குடியேற்றம்
செய்ய ஏற்பாடு செய்தனர். அடுத்த 30
ஆண்டுகளுக்குள் தமிழர்களை, கிட்டதட்ட
மூன்று இலட்சம் நபர்களை குடியேற்றம் செய்ய
ஏற்பாடு செய்தனர். 2003-வரை இந்நிகழ்வுகள்
நடக்கும் தருவாயில் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை
வழங்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்தது.
அதுவும்
பல
ப�ோராட்டங்களின்
பிறகு,
இச்சட்டம்
நிறைவேற்றிய
தருணத்தில்
தமிழர்களின் எண்ணிக்கை இலங்கையில்
ஐந்து சதவீதம் குறைந்தது.
107 முகாம்களில் அகதிகளாக 62,000
தமிழர்கள் பல்வேறு நிவாரண சலுகைகளை
மத்திய மற்றும் மாநில அரசங்கத்திடம் பெற்று
வருகிறார்கள்.
சமீபகாலத்தில்
இலங்கை
மாணாக்கர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ப�ொறியியல்
படிப்பதற்கு
ஏதுவாய்
பல
சலுகைகளை
தமிழ்நாடு அரசு வழங்கியது. இச்சலுகை,
முகாம்களிலில்லாத
36,800
அகதிகளால்,
தகுதியுள்ளவர்களுக்கு பயனை அளித்தது.

நிலை மாற்றங்கள்
தற்போது, இந்தியா-இலங்கை ஆகிய இரு
நாடுகளுக்கும் அகதிகள், நாடு திரும்புதல்
ஆகியவை முதன்மையான பிரச்சனையாக
காணப்படவில்லை.
ஆனால்
இருக்கின்ற
நிலைமையும்
மாறாது
வைத்திருக்க
இயலவில்லை. தமிழ்நாடு அகதிகளின் அதிக
எண்ணிக்கையை சமாளித்து வருகிறது. இரு
நாடுகளுக்கிடையேயான நல்லுறவை ப�ோற்ற
வேண்டுமெனில், அகதிகள் பிரச்சனையை
விரைவில் முடிவுக்கு க�ொண்டு வருவது
சிறந்தது. இந்திய தரப்பில் நீடித்த பிரச்சனையை
முடிவுக்கு க�ொண்டு வருவதும் இலங்கைக்கு
இனப்பிரச்சனைக்கு
தீர்வு
காணுவதும்
முதன்மையானது ஆகும். இரு நாடுகளும்
தாராள மனப்பான்மையுடன் தீர்வை க�ொண்டு
வரும் பட்சத்தில் தன்னார்வத்தில் நாடு
திரும்புதலை முடிவாக அறிவித்து, அதற்கென்று
பிரத்திய�ோக பிரதிநிதிகளை நியமிப்பது நன்று.
இப்பிரதிநிதித்துவம் தமிழ்நாடு அரசாங்க
தரப்பிலும், இலங்கையின் வட மாகாண குழு
அமைப்பிலும் அமைவது சிறந்தது.
இந்தியாவிலேயே வசிக்க விரும்பும்
மக்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குதல் அவசியம்.
பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கான் அகதிகளுக்கு
குடியுரிமை வழங்கியது ப�ோல இலங்கை
அகதிகளுக்கும் வழங்கலாம். பிரச்சனையை
உண்டாக்குபவர்க்கு
குடியுரிமை
வழங்க
மறுப்பது அவசியமாகிறது. இவை அனைத்தும்
சீராக நடக்கின்ற வேளையில் அனைத்து
அகதிகள் முகாம்களையும் மூடும்பட்சத்தில்
அனைத்து
பிரச்சனைகளும்
முடிவுக்கு
க�ொண்டு வரப்படும். ஏனெனில் அகதிகள்
பிரச்சனையானது குடிமை ப�ோரை விட, வெகு
காலம்
த�ொடருகின்ற
பெரும்சவாலாக
அமைந்துள்ளது.
கட்சத்தீவு
கட்சத்தீவு பூர்வீகமாக ராமநாதபுரம்
மன்னர்களுக்கு ச�ொந்தமானதாகும். எந்த ஒரு
இலங்கையின்
வரைபடமும்
அதனுடைய
நிலப்பரப்பாக
கட்சத்தீவை
க�ொண்டிருக்கவில்லை.
ஆனாலும்
கட்சத்தீவின் அமைவிடத்தை அடிப்படையாக
வைத்து
இலங்கை
அதனை
ச�ொந்தம்
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க�ொண்டாட ஆரம்பித்தது, முன்னதாக இரு
நாடுகளின் தலைவர்களுக்கும் கட்சத்தீவை
பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார்கள்.
ஆனாலும்
1974இல்
இந்திராகாந்தி
கட்சத்தீவை
ஒப்பந்தம்
அடிப்படையில்
இலங்கைக்கு வழங்கினார். கட்சத்தீவு என்பது
285 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்தியாவிற்கும்
இலங்கைக்கும்
நடுவே
மன்னார்
வளைகுடாவில் அமைந்துள்ள ஆளில்லா தீவு
ஆகும்.
அங்கே
கத்தோலிக்க
க�ோவில்
இருப்பதால்
இலங்கை
அரசாங்கம்
அவ்விடத்தை புனிதத் தன்மை உடையதாக
அறிவித்தது. இரு நாடுகளிலிருந்து பக்தர்கள்
புனித பயணமாக கட்சத்தீவுக்கு செல்வது
வழக்கம். 1974-ன் ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய
மீனவர்கள் தங்களுடைய மீன் பிடிக்கும்
வலையை
காய
வைப்பதற்கும்,
அங்கே
இருக்கும் தேவாலயத்தை வழிபடுவதற்கும்
உரிமை பெற்றிருந்தனர். இதன் பிறகு 1976இல்
கடல் ப�ோக்குவரத்து எல்லை கட்டுப்பாட்டின்
காரணமாக ஐக்கிய நாட்டின் உத்தரவின்
பேரில் வலைகளை காய வைப்பதற்கும் மற்றும்
தேவாலயத்தை
வழிபடும்
உரிமையும்
இழந்தனர். இதன் த�ொடர்ச்சியாக இந்திய
மீனவர்கள்
எண்ணற்ற
துன்பங்களையும்
சந்தித்து வருகின்றனர்.
மே
காரைக்கால்
(புதுச்சேரி)

தமிழ் நாடு
கட்சத்தீவு

தஞ்சாவூர்
வேதாரண்யம்

புதுக்கோட்டை

பாக் ஜலசந்தி
த�ொண்டி

யாழ்ப்பாணம்

ராமநாதபுரம்
ராமேஸ்வரம்
மன்னார்
வளைகுடா

இலங்கை
அளவையில் இல்லை

வ
கி
தெ

மீனவர்கள் பிரச்சனை

 
இரு

நாடுகளின்
கூட்டு
பணிக்குழு
தகவலின்படி தமிழ்நாடு மீனவர்களின்-111
படகுகள் மற்றும் 51 இந்திய மீனவர்களை
2019 இல் இலங்கை வடக்கு மாகாணத்தில்
கைது செய்யப்பட்டோ அல்லது காவலில்
வைக்கப்பட்டோ இருக்கிறார்கள்.

நேரு-ஜான் க�ொடெலாவாலா
உடன்படிக்கை 1954

ஜவகர்லால் நேருவுடன்-ஜான் க�ொடெலாவாலா

இந்த உடன்படிக்கை இந்தியாவின்
பிரதமர் நேரு மற்றும் இலங்கையின் பிரதமர்
க�ொடெலாவாலா ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து
கையெழுத்திட்ட
ஒப்பந்தம்
ஆகும்.
(18, ஜனவரி, 1954) இந்த ஒப்பந்தமானது
இலங்கையில் வசிக்கக் கூடிய இந்திய
பூர்வீகக்குடி மக்களின் நிலை மற்றும்
எதிர்காலத்தை பற்றியது ஆகும். இம்மக்கள்
யாவரும் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தால்
தேயிலை,
காப்பி
மற்றும்
தேங்காய்
தேட்டங்களில் கூலி வேலை செய்வதற்கு
அழைத்து வரப்பட்டனர்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்திய மக்கள்
இலங்கையிலிருந்து
ச�ொந்த
நாடு
திரும்புவதற்கு வழிவகுப்பதாகும். ஆனாலும்
பிரதமர் நேரு, இந்திய குடியுரிமையை
தாமாகவே முன்வந்து க�ோரும் மக்களுக்கு
மட்டுமே இச்சலுகையை அனுமதித்தார்.
இலங்கை குடியுரிமை பெற தகுதியில்லாத
மக்கள்
அனைவருக்கும்
இந்திய
குடியுரிமையை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற
இலங்கையின்
க�ோரிக்கையை
இந்தியா
முற்றிலுமாக நிராகரித்து விட்டது.

 
இப்பிரச்சனைக்கு

காரணம்
பிரச்சனைக்குரிய
கட்சத்தீவு
மீன்
பிடித்தலும், குழம்பிய குட்டைகளில் மீன்
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பிடித்து
சுற்றுபுற
ப�ொருளாதாரத்திற்கும்
விளைவித்தது ஆகும்.

சூழ்நிலைக்கும்
இடைஞ்சல்

ராஜீவ்-ஜெயவர்த்தனே ஒப்பந்தம்
(இந்தியா- இலங்கை 1987)

 
ஏனைய மற்ற இடங்களில் மீன் வளங்கள்
குறைவாக இருப்பதால் பாக் – வளைகுடாவை
தவிர்த்து
இந்திய
மீனவர்களால்
வாழ்வாதாரத்தினை மூட இயலாது.
2016இல்
நவம்பரில்
நடந்த
இரு
நாடுகளுக்கு இடையேயான அமைச்சர்கள்
அளவிலான கூட்டத்தில் கூட்டுப் பணிக்குழு
த�ொடர்பான நடவடிக்கைளில் இந்தியா 3 வருட
கால
அவகாசம்
கேட்டது.
மீனவர்கள்
த�ொடர்பான இந்தியாவின் க�ோரிக்கையை
இலங்கை அரசு நிராகரித்தது.

சாஸ்திரி- சிறிமாவ�ோ ஒப்பந்தம் 1964

லால் பகதூர் சாஸ்திரிவுன்- சிறிமாவ�ோ பண்டாரநாயக்க

திருமதி சிறிமாவ�ோ பண்டாரநாயக்கா
இந்தியாவிற்கு 1964இல் வருகை செய்தார்.
நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு பண்டார
நாயக்காவிற்கும் சாஸ்திரிக்கும் இடையே
ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது.
இதன்
மூலம் 9,75,000 குடியுரிமை அல்லாத நபர்கள்
பின்வரும்
கணக்கீட்டை
ப�ொருத்து
பிரிக்கப்படுவார்கள்.

 
3

இலட்சம்
மக்கள்
இலங்கை
குடியுரிமையை பெறுவதாகும்.

 
5 இலட்சம் 25 ஆயிரம் மக்கள் இந்திய
குடியுரிமையை பெறுவார்கள்.

 
இவர்களுக்கு

15 வருடங்கள் கால
அவகாசம் க�ொடுக்கப்பட்டு அதற்குள்ளாக
இந்தியாவிற்கு வருமாறும் எஞ்சியுள்ள
1.50
லட்சம்
குடியுரிமை
இல்லாத
நபர்களின்
நிலையை
பின்வரும்
காலங்களில் தீர்மானிக்கலாம் என்றும்
முடிவு செய்யப்பட்டது.

ராஜீவ் காந்திவுடன்-ஜெயவர்த்தனே

இலங்கை
இனப்பிரச்சினையை
தீர்ப்பதற்கான இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்
காந்தி
மற்றும்
இலங்கை
பிரதமர்
ஜெ. ஜெயவர்த்தனே இடையேயான தூதரக
ஒப்பந்தம்
 
வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளை
உள்ளடக்கிய
தன்னாட்சி
அமைப்பு
(எங்கு
தமிழர்கள்
செறிவாக
இருக்கிறார்கள�ோ) உருவாக்கப்படும்.
 
இந்திய
மேற்பார்வையாளர்களின்
முன்னிலையில் மாகாண சபைகளுக்கான
தேர்தல் டிசம்பர் 31, 1987 ஆம் ஆண்டிற்கு
நடத்தி முடிக்கப்படும்.
 
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில்
அவசர நிலையானது நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகியவை
இலங்கையின் அலுவல் ம�ொழியாக
இருக்கும்.
 
இலங்கை ராணுவம் மற்றும் தமிழ்
ப�ோராளிகளிடையயே
பகைமையை
நிறுத்துவதற்கு இந்திய அமைதி காக்கும்
படையை க�ொண்டுவரப்பட்டது.
இவ்ஒப்பந்தம்
இலங்கையில்
கடுமையாக எதிர்க்கப்பட்டது. க�ொழும்பு
விமான
நிலையத்தில்
அணி
வகுப்பு
மரியாதையின் ப�ோது ராஜீவ் காந்தியை
தாக்கவும் முயற்சிநடந்தது.
இலங்கை
தமிழர்களுக்கான
இந்திய
மறுவாழ்வு திட்டங்கள்
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில்
வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு 50,000 வீடுகள்
கட்டித் தருவதாக பிரதமர் மன்மோகன் சிங்,
இலங்கை குடியரசுத்தலைவர் ராஜபக்சேவுக்கு
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2010இல் உறுதி அளித்திருந்ததார். 47,000
வீடுகள் 2018-ல் கடடி முடிக்கப�டடு விடடன.
இதற்கதான பச்வு கிடடதடட 350 மில்லியன்
அபைரிக்கதா டதா்ர்கள். இது இந்தியதாவின்
ைதானியஙகளிப்பய அதிக�டசைதாகும். இந்திய
பிரதைர் பைற்கு இ்ஙககயில் தக்ைன்னதார்
நகரத்திற்கு புதிய ரயில் �தாகதயில் �யணிகள்
ரயிக் பகதாடியகசத்து பததாடக்கி கவத்ததார்.
தக்ைன்னதாரில் பததாடஙகிய இந்த புது ரயில்
�ணியதானது, உள்நதாடடு ப�தார் முடிவகடந்த
பின்
வடைதாகதாைத்திள்
வளர்ச்சிக்கதான
�ணியதாக பததாடஙகியது. இது இந்தியதாவின்
எல்க்க்கருபக
அகைந்துள்ள
ஒரு
நகரைதாகும். இந்திய பிரதைர் பைதாடியும்,
இ்ஙகக அதி�ர் கைத்திரி�தா் சிறிபசனதாவும்
தக்ைன்னதாரில் ஒரு புதிய ரயில் நிக்யத்கத

1650 க�யர் (Pier) அகைக்க அடிக்கல்

நதாடடியுள்ளனர்.

ககடசியதாக கடடப�டட 63 கிப்தா மீடடர்
ரயில் தடஙகள், ஏற்கனபவ பததாடஙகப�டட 265
கிப்தாமீடடர் தூரமுள்ள பிரத்திபயகைதான
வடைதாகதாை ரயில்பவ திடடைதாகும். இது
இந்திய
அரசதாஙகத்தின்
கீழ்
வரும்
கம்ப�னியதான
IRCON-ன்
உதவியதால்
உருவதாக்கப�டடது.
இந்திய
பூர்வீக
தமிழர்களின்
பிரச்சகனக்கு
தீர்வுகள் கதாை
்தால்
�கதூர் சதாஸதிரியின் கதா்த்திப்பய இரு
நதாடுகளும் முயற்சி எடுத்தன.
இந்திய அரசதாஙகம் இ்ஙககயிலுள்ள
இந்திய
வம்சதாவளியினருக்கு
இரண்டில்
மூன்று �ஙகு குடியுரிகை வழஙகுவததாக
ஒத்துக்பகதாண்டது. ஆனதால் தமிழர்களுக்கும்,
சிஙகளர்களுக்குைதான
இனப
ப�தாரின்
விகளவதாக தமிழகத்தில் அகதிகளின் வரவு
பிரச்சகனகய தீவிரப�டுத்தியது.
எதிர்காை ஒத்துழைபபு

 கச்சத்தீகவ கதா்வரம்�ற்்ற குத்தககக்கு
‘எடுத்துக்பகதாள்ளும்
உடன்�டிக்கக
ஏற்�டுத்த
முகனய்தாம்.

வககயில்
இந்தியதா

 உரிைம் ப�ற்்ற இந்த மீனவர்கள் குறிபபிடட
வகரயக்றக்குட�டட

இப�குதியில்

மீன்

பிடிக்க அனுைதிக்க்தாம். அதுப�தா்பவ
இ்ஙகக மீனவர்களுக்கும் இச்சலுகககய
ஏற்�டுத்திக் பகதாடுக்க்தாம்.

 இந்திய அரசதாஙகம் மீன்பிடித் பததாழிக்
நிறுவனப�டுத்த முயற்சி பசயய்தாம்.
இதன்மூ்ம்
வதாழ்வதாததாரத்திற்கு
ைதாற்றுவழிகள் ப�ருகும்.

 இந்திய அரசதாஙகம் விரிவதான திடடத்கத
பைற்பகதாண்டு இந்திய மீனவர்கள் �தாக்
வகளகுடதாவில்
மீன்
பிடித்தக்
ஒழுஙகு�டுத்துவதற்கு
முயற்சி
பசயய்தாம்.
பைற்கூறிய அகனத்தும் பிரச்சகனகளும்
சரிவர
தீர்வுகள்
கதாணும்
�டசத்தில்
இந்தியதாவும் இ்ஙககயும் பதற்கதாசியதாவில்
தக்யதாய
முடிபவடுக்கும்
தன்கைகய
ப�றுவதற்கு வதாயபபு அதிகம் உண்டு.

10.6 இந்திய-ரே�காள உறவு்ள்

இந்தியதா,
பந�தாளம்
ஒன்றுக்பகதான்று புவியியல்
ரீதியதாக
அருபக
அகைந்துள்ளன. பந�தாளம்
ததாழ்வதான
நி்ப�குதியில்
ப�ரும்�தாலும்
கஙகக
சைபவளியின்
�தாகதயில்
அகைந்து,
இையத்தின்
அடிவதாரத்தில்
சீனதாவிற்கும்,
ஆசியதாவிற்கும் இகடபய உள்ளது. இவ்விரு
நதாடுகளும் கிழக்பக 1,850 கிப்தா மீடடர்
எல்க்கய �கிர்ந்தும், பதற்கு ைற்றும் பைற்கு
�குதிகளில் உள்ள சிக்கிம், பைற்கு வஙகதாளம்,
பீகதார்,
உத்திரபபிரபதசம்,
உத்தரகதாண்ட
ப�தான்்ற ஐந்து இந்திய ைதாநி்ஙகளதால்
சூழப�டடுள்ளன. முன்னததாக பந�தாளம் ஒரு

( 249 (

12th_Political Science_Unit_10_Tamil.indd 249

29-01-2020 11:14:53

www.tntextbooks.in

இந்து
பெரும்பான்மையான
நாடாக
விளங்கியது. ஆனாலும் எட்டில் ஒரு பங்கு
மக்கள் பெளத்த க�ொள்கையில் நம்பிக்கை
உடையவர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில்
இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள்
வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.
நேபாளத்தினை இறையாண்மை பெற்ற
நாடாக நேரு ஏற்றுக்கொண்டாலும், அதே
சமயத்தில் இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு ஒரு
தனிச்சிறப்புடைய
பகுதியாகவே
அது
விளங்குகிறது. சீனா திபெத்தை தன்பிடிக்குள்
1951இல் க�ொண்டுவந்தப�ோது நேபாளத்தின்
முக்கியத்துவத்தை இந்தியா உணரலாயிற்று.
நேபாளத்தின்
மூலம்
அச்சுறுத்தல்
என்பதைவிட, நேபாளத்திற்கு அச்சுறுத்தல்
என்பது இந்தியாவிற்கும் பெரும் இழப்பு
ஏற்படுத்தும் என்பதினை உணர்த்தியது. இதன்
த�ொடர்ச்சியாக
இந்தியா
நேபாளத்துடன்
அமைதி மற்றும் நட்புறவு உடன்படிக்கையை
ஜூலை 31, 1950இல் மேற்கொண்டது.
நேபாளத்துடன்
உறவுகளுக்கு
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு காரணி என்பதுடன்
ஏனைய மற்ற காரணிகளும் அடிப்படையாக
உள்ளன.
மேற்கூறிய
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்திட்ட அதே நாளில் வர்த்தக வாணிப
உடன்படிக்கையிலும்
கையெழுத்திட்டது.
இந்த ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கிடையே
வலிமையான
ப�ொருளாதார
உறவுகளை
மேம்படுத்தியது.
அரசியல் உறவுகள் 
இந்தியாவுடனான
நேபாளத்தின்
உறவுகள்,
அரசருக்கும்
வம்சாவழி
பிரதமர்
குடும்பத்திற்கும்
இடையேயான
ப�ோராட்டத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டே
இருந்து வந்தது. 1950இல் நேபாளத்தோடு
ஒப்புதல்
மேற்கொண்ட
இந்தியா,
மக்களாட்சிக்கு
மாறவும்,
உரிமைகளை
மக்களுக்கு
அளிக்குமாறும்
வேண்டிக்
க�ொண்டது. ஆனால் அதற்கு சிறிதளவும்
ராணா
குடும்பத்தினர்
செவிசாய்க்காமல்
இருந்ததால்
இந்திய
அரசு
நேரடியாக
பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்தியது.

லால் பகதூர்
சாஸ்திரி

இந்திரா
காந்தி

ராஜீவ்
காந்தி

வி.பி.சிங்

சந்திரசேகர்

நேரு இறந்த பிறகு, இந்தியாவின்
உறவுகள் ஒரே மாதிரியானநிலை ப�ோக்கை
கடைப்பிடித்தது. அடுத்தடுத்து பதவியேற்ற,
சாஸ்திரி,
இந்திராகாந்தி,
ராஜீவ்காந்தி,
வி.பி.
சிங்
மற்றும்
சந்திரசேகர்
முன்பு வழக்கமாயிருந்த க�ொள்கையையே
பின்பற்றினர். இரு நாட்டின் தலைவர்களும்
பல்வேறு சந்திப்புகளை முறையே நடத்தினர்.

நேபாள மக்கள் புரட்சி 2008

1990-களில் இந்தியா “இரு தூண்
க�ொள்கையை”
பின்பற்றியது.
பலகட்சி
முறைமை
நேபாளத்தில்
த�ோன்றியதால்
இந்நிலையை இந்தியா தேர்ந்தெடுத்தது. இரு
தூண் க�ொள்கையாக அரசியல் சாசனச்
சட்டத்தில்
மன்னராட்சியும்,
பலகட்சி
மக்களாட்சிமுறையும்
அமைய
இந்தியா
விருப்பம்
தெரிவித்தது.
ஆனால்
புதிய
புத்தாயிரத்தில் இக்கொள்கை த�ொடர்பான
நடவடிக்கைகளின்
மாற்றம்
ஏற்பட்டது.
ஏனெனில் மன்னராட்சியில் மாற்றமும், மாவ�ோ
கிளர்ச்சியாளர்களின் செயலும் வேகமும்
நேபாளத்தைப் புரட்டி ப�ோட்டது.

இந்தியா-நேபாள உறவுகளுக்கிடையே
தற்போதைய பிரச்சினைகள்
சூழல்

 
வாணிபம்

மற்றும்

த�ொடர்பான
நேபாளமும்
க�ொண்டுள்ளது.

ப�ோக்குவரத்து
உடன்படிக்கையை
சீனாவும்
செய்து
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பிம்ஸ்டெக்

பயிற்சியை (MILEX 2018)
இந்தியா நடத்துகின்றப�ோது நேபாளம்
அதில் கலந்து க�ொள்ளவில்லை.

இரு
பெரும்
ப�ொருளாதார
வல்லரசுகளான இந்திய-சீனாவிற்கு தெற்கே
இமய
மலைப்பகுதியின்
இடையில்
அமைந்துள்ள
நேபாளம்
இரண்டு
நாடுகளுடனான தனி முக்கியத்துவமான
வரலாற்று நட்பு உறவுகளை க�ொண்டுள்ளது.
நட்புறவின் பின்னணி

 
இரு

நாடுகளும்
பிரத்தியேகமான
நட்புறவைக் க�ொண்டுள்ளது. இதன் பகிர்வு
ப�ொதுவான கலாச்சாரத்தையும், இமயத்திற்கு
தெற்கேயுள்ள
பகுதியிலுள்ள
இரு
நாடுகளுக்கும் நெருக்கமான பண்பாட்டு
உறவுகள்
உள்ளன.
திருமணம்,
த�ொன்மையான சமயம், ம�ொழி, இனம்
ஆகியவற்றால்
இரு
நாடுகளுக்கும்
நெருக்கமான பண்பாட்டு உறவுகள் உள்ளன

 
இரு நாடுகளின் மக்களுக்கிடையேயான
உறவுகளும்,
மிக
பன்முகத்தன்மை
இருக்கிறது.

நெருக்கமாகவும்,
க�ொண்டதாகவும்

 
இந்தியக் குடியரசு, நேபாளம் அமைதி
மற்றும் நட்புக்கான 1950 இந்திய-நேபாள
ஒப்பந்தத்துடன் முறையான உறவைத்
த�ொடங்கின. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியநேபாளத்துடனான தற்போதைய உறவின்
மைல்கல்லாகும்.
நேபாள உறவுகளின் முக்கியத்துவம்

 
இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே
“இடைச்சுவராக” நேபாளம் செயல்படுகிறது.

 
மேலும், நிலம் சூழ்ந்த நாடாக நேபாளம்
அமைந்திருப்பதால்
வெளிநாடுகளுடன்
இணைப்பு பெற இந்தியாவை சார்ந்து
இருப்பது அவசியமாகிறது.

பிரதமர் ம�ோடி அவர்கள் “5டி” (5T)
சூத்திரத்தைக்
க�ொண்டு
வந்துள்ளார்.
இந்திய-நேபாள உறவுகள் “பாரம்பரியம்,
வாணிபம்,
சுற்றுலா,
த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும் ப�ோக்குவரத்து” ப�ோன்றவைகளால்
நிர்ணயிக்கப்படும் என்று தனது மே 2018
பயணத்தின்போது கூறியுள்ளார்.
அரசியல் உறவுகள்

 
வரலாற்று

ரீதியான உறவு முறையை
நேபாளமும், இந்தியாவும் க�ொண்டுள்ளது.

 
1950-களிலிருந்து அமைதி மற்றும் நட்புறவு
த�ொடர்பான
உறவுமுறை
நாடுகளுக்கும் உண்டு.

இரு

 
மேற்கூறிய ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் இரு
நாடுகளுக்கிடையே இன்றுவரை நட்புறவு
வலுப்பெற கருவியாக உள்ளது.

 
இந்தியா

எப்போதும் தெற்காசியாவை
அதன் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஒரு
பகுதியாக கருதுகிறது.

இந்திய-நேபாள அமைதி மற்றும்
நட்புறவுக்கான உடன்படிக்கை-1950
1950இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட அமைதி
மற்றும் நட்புறவு உடன்படிக்கையானது நேபாள
அரசாங்கத்திற்கும், இந்திய அரசாங்கத்திற்கும்
உலகத்தின் ஒற்றுமையை அடிப்படையாக
வைத்து அண்டை நாடுகளுடன் உறவுமுறையை
வலிமைப்படுத்தும் ந�ோக்க முடையதாகும்.
இந்த உடன்படிக்கை 1950ஆம் ஆண்டு ஜூலை
31இல்
நேபாள
பிரதமர்
ஷம்ஷர்
ஜாங்
பகதூர்
ராணா,
இந்திய
தூதுவர்
சத்ரேஷவர்
நாராயாணசிங்
முன்னிலையில் கையெழுத்திடப்பட்டது. இந்த
உடன்படிக்கையின்படி இருநாட்டு மக்களும்
தங்குதடையின்றி
சுதந்திரமாக
இரு
நாடுகளுக்கும் செல்வதற்கும், ப�ொருள்கள்
ஏற்றுமதி-இறக்குமதி
செய்வதற்கும்,
வெளியுறவுத்துறை விஷயங்களிலும், பாதுகாப்பு
துறையில் பரிமாற்றங்கள் ஏற்பட ஏதுவான
சூழல் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
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்ைகாச்சகார உறவு்ள்

 இரு

நதாடுகளும்
ஒபர
வககயதான
க்தாச்சதாரத்கதப
பின்�ற்றுகின்்றன.
பைலும்
இரு
நதாடடு
ைக்களுக்கும்
ைக்களுக்கிகடபயயதான
உள்ள
உ்றவுமுக்றகளுக்கு
வர்தாற்றில்
தனிச்சி்றபபு ப�ற்்றததாக அகைந்துள்ளது.

 இருநதாடடு

ைக்களும் �ரஸ�ரம், ைத
ரீதியதான
யதாத்திகரகளுக்கு
அடுத்த
நதாடடுக்கு பசல்வது வழக்கைதாகியுள்ளது.
�சு�தி ைற்றும் ஜனக்பூர் ஆகிய பிரசித்தி
ப�ற்்ற க்தாச்சதார இடஙகள் பந�தாளத்திலும்,
வதாரைதாசி
ைற்றும்
நதான்கு
புனித
ஸத்ஙகள்
இந்தியதாவிலும்
ைக்கள்
பசன்று வர ஏதுவதாய உள்ளது.

 புத்த

புனித ஸத்ஙகளதான லும்பினி
பந�தாளத்திலும், குஷி நகர், கயதா, சதாரநதாத்
இந்தியதாவிலும் ைக்ககள ஈர்க்கி்றது.

 குறிபபிடடு

கூறும்
வககயில்,
இந்தியதாவிற்கும்
பந�தாளத்திற்குைதான
உ்றவுகள்
உைவு
ைற்றும் குடும்�ம்
ரீதியதாக
அகைந்து
சி்றபபித்து
கதாைப�டுகி்றது.

அந்நிய முதலீடடிலும், பந�தாளத்துடனதான
வதாணி�ம், ப�தாக்குவரத்து வசதிகளிலும்
இந்தியதா முன்னிக் வகிக்கி்றது.
2. ரே�காளத்தில் இந்திய மு்லீடு

 40 சதவீதம் பவளிநதாடடு முதலீடதானது
இந்தியதாவிலிருந்து
முதன்கையதான
முதலீடடதாளர்கள் மூ்ம் பந�தாளத்திற்கு
பசல்கி்றது.
3. நீர வளங்ள் மெற்றும் ஆற்றல் துழற்ளின்
ஒத்துழைபபு

 2008இல் இந்தியதாவிற்கும் பந�தாளத்திற்கு
இருதரபபு
ஒப�ந்தைதானது
நீர்வளம்
ைற்றும் நீர்மின் நிக்யம் பததாடர்�தாக
மூன்று
அடுக்கு
பசயல்வழி
முக்ற
உருவதாக்கப�டடது.

 அதிபவகைதாக �தாயகின்்ற �் ஆறுகள்
பந�தாளத்தில் இருப�ததால் நீர் மின்
நிக்யம் மூ்ைதாக மின் ஆற்்றல் தயதாரிக்க
எளிததாகி்றது. 80,000 பைகதாவதாட உற்�த்தி
தி்றனிலிருந்து பந�தாளம் 700 பைகதாவதாட
ைடடுபை உற்�த்தி பசயகி்றது.

 சமீ�த்தில் அருண் III என்்ற 900 பைகதாவதாட
மின் ஆற்்றல் தயதாரிக்கக்கூடிய நீர் மின்
நிக்யம் நிறுவப�டடது.

பசயல்�காடு

 2014இல் இந்தியதாவிற்கும், பந�தாளத்திற்கும்
மின்னதாற்்றல், வதாணி�ம் எல்க் கடந்த
இகடபவளி இகைபபு ைற்றும் கடடடம்
இகைபபு
பததாடர்�தாக
ஒப�ந்தம்
ககபயழுத்திடப�டடது.

 நீண்ட
நன்றி: தி இந்து மகலிச்சித்திரம்

ைன்னர் ஞதாபனந்திரதா, நி்பபிரபுத்துவ
ஏபதச்சதிகதாரம் ைற்றும் முடியதாடசி முக்றயில்
இருந்து
ைக்களதாடசி
குடியரசதாக
ைதாறிச்பசல்வகத ஏன் ஏற்க ைறுத்ததார்
என்�தற்கு இரண்டு கதாரைஙககளத் தருக.
ஒத்துழைபபு்க்காை �குதி்ள்
1. ப�காருளகா்கார மெற்றும் வகாணி�ம்

 பந�தாளத்தின்
�ஙகுததாரதாக

மிகபப�ரிய
வதாணி�
இந்தியதா பசயல்�டுகி்றது.

கதா்
ஒருஙகிகைந்த
பததாழில்நுட�த்திடடம்
2035 இல்
உருவதாக்குவதற்கு
உண்டதான
இகை
பததாழில்நுட�க்குழு நிறுவப�டடது.
4. ்ற்்காபபு ஒத்துழைபபு

 இந்திய இரதாணுவத்தில் கூர்க்கதா �கடயில்
ஆள் எடுபபு ப�ருவதாரியதான பந�தாள
ைக்வதாழ்
ைதாவடடஙகளிலிருந்து
நடத்தப�டுகி்றது.

 1950-லிருந்து இந்தியதாவும், பந�தாளமுடன்
தஙகளது
தகரப�கட
தள�திகளுக்கு
பஜனரல் �தவிகய ைரியதாகத நிமித்தைதாக
வழஙகுகி்றது.
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இருதரப்பு

பாதுகாப்பு
ஒத்துழைப்பின்
அடிப்படையில், நேபாள ராணுவத்தை
நவீனமாக்கவும், பயிற்சிகள் தரவும், புதிய
கருவிகள் அளிப்பதுமான நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

 
இந்திய ராணுவ பயிற்சி மையங்களில்
ஒவ்வொரு
வருடமும்
250
நேபாள
ராணுவத்தினர்
பயிற்சி
பெறுவதற்கு
ஏதுவாக இடங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

 
2019 இல் இந்தியாவும் நேபாளமும் சூரிய
கிரண் XIII என்றழைக்கப்படும் கூட்டு
ராணுவ பயிற்சியை, மே 30-லிருந்து ஜூன்
12 வரையில் உத்தராகண்டில் நடத்தியது.
5. உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இணைப்பு

 
சமீபத்தில் ரக்ஸால் காத்மண்டு ரயில்
பாதை அமைப்பதற்கு புரிதல் உடன்படிக்கை
கையெழுத்திடப்பட்டது. தகவல் பரிமாற்ற,
தேசிய
நெடுஞ்சாலை
திட்டமும்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.

 
இவ்விரு நாடுகளும் உள்நாட்டு நீர்வழி
ப�ோக்குவரத்தை
உருவாக்குவதற்கும்
நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளன.
6. இரு
நாட்டு
ஒத்துழைப்பு

மக்களுக்கிடையேயான

 
இரு நாடுகளின் அரசாங்கங்களும், மூன்று
சக�ோதர
நகரங்கள்
ஒப்பந்தத்தில்
கையெழுத்திட்டன.
காத்மண்டுவாரணாசி-லும்பினி-புத்தகயா
மற்றும்
ஜனக்பூர், அய�ோத்தியா ஆகிய நகரங்களை
மையப்படுத்தி உருவாக்கிய ஒப்பந்தமாகும்.

 
ஜனக்பூருக்கும்

அய�ோத்யாவிற்கும்
நேரடியாகப்
பேருந்துகள்
இயக்கப்படுகின்றன. இவை இராமாயண
வட்டம் வழியாக இயக்கப்படும் சுதேஷ்
தரிசன திட்டத்தை அறிவித்தது.

 
நேபாளமும் இந்தியாவும் இந்து மற்றும்
புத்த
பாரம்பரியத்தை
பகிர்ந்து
க�ொள்கின்றன. லும்பினி, புத்தரின் பிறந்த
இடம் நேபாளத்திலும், அவர் ஞானம்பெற்ற
புத்தகயா
இந்தியாவில்
உள்ளது.
இதேப�ோல் இரு நாடுகளிலும் இந்து புனித
யாத்திரை இடங்கள் பரவி உள்ளன.

சவால்கள்
1. எ
 ல்லைப் பிரச்சனைகள்

 
இருபிரதான பிரச்சனைகள் சுஸ்தா மற்றும்
கலாபானி
(இந்தியா-சீனா-நேபாளம்முச்சந்திப்பு) ஆகும்.

 
இரு

நாடுகளுக்கிடையேயான
பேச்சு
வார்த்தைகள்
செயலாளர்களிடையே
முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், ஒரே ஒரு
பேச்சுவார்தை
மட்டும்
2015இல்
நடத்தப்பெற்றது.

2. உள்நாட்டு பாதுகாப்பு

 
நேபாளத்திற்கும்,

இந்தியாவிற்கும்
இடையில்
திறந்தவெளி
எல்லை
அமைந்துள்ளதால்
சட்டபூர்வமற்ற
இடம்பெயர்தலும்
ஆள்கடத்தலும்
எளிதான வகையில் அரங்கேற்கிறது.

 
இந்த

எல்லையானது மாவ�ோஸ்டுகள்,
தீவிரவாதம் மற்றும் ப�ோதைப்பொருள்
கடத்தல்காரர்களுக்கு மிகச் சுலபமாக
உள்ளது.

3. வாணிபம்

 
நேபாளத்தில்

வாணிபம்
அதிகமாக
இறக்குமதி செய்வதாலும் குறைவான
ஏற்றுமதியாலும்
சமீபகாலத்தில்
பற்றாக்குறையாவே நீடிக்கிறது.

 
இந்தியா–நேபாளம்

வாணிபத்தில்
அதிகளவில்
இந்தியாவிற்கு
இலாபம்
அளிக்கின்ற நிலை தற்போது உள்ளது.

4. அமைதி மற்றும் நட்புறவுக்கான ஒப்பந்தம்

 
1950இல் கையெழுத்திடப்பட்ட இந்தியநேபாள
ஒப்பந்தம்
அரசியல் வித்தகர்களால்
விமர்சிக்கப்பட்டது .

நேபாள
சமமற்றதாக

 
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, நேபாளம் எந்த
ஒரு இராணுவம் த�ொடர்பான ப�ொருள்கள்
வாங்கும்போது இந்தியாவில் ஒப்புதலைக்
கேட்க வேண்டும் என்ற விதி அமைப்பு
உள்ளது. நேபாளம் இவ்விதியை மாற்ற
விருப்பம் தெரிவித்தது.
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நேபாள-இந்திய

பிரபலமானவர்கள்
குழுமம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான
அனைத்து
உடன்படிக்கைகளையும்
மறுஆய்வு
செய்து
ஒரு
விரிவான
அறிக்கையை
அளிக்க
உள்ளது.
இவ்வறிக்கை இரு நாடுகளுக்கிடையேயான
உறவுகளை சீரமைப்பது பற்றியது ஆகும்.

5) சீனா-நேபாள நெருக்கம் அதிகரித்தல்

 
நேபாளம்

இந்தியாவுடன்
நட்புறவை
ஈடுகட்டுவதற்கு சீனாவுடனான நேபாள
உறவுகள், இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு
அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.

 
சீனத் தரப்பில், திபெத்தின் பக்கத்திலிருந்து
நேபாளத்திற்கு அதிக எண்ணிக்கைகளில்
நெடுஞ்சாலைகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
நேபாளத்தின் அனைத்து கிழக்கு மேற்கு
நெடுஞ்சாலை
வழியின்
கீழ்
கட்டப்பட்டுள்ளது.

 
வெகு

விரைவில்
சீன
அரசாங்கம்
திபெத்திலிருந்த காத்மாண்டிற்கு ரயில்
ப�ோக்குவரத்தை த�ொடர்வதற்கு தயார்
செய்துக�ொண்டிருக்கிறது.

நிலத்தால்
சூழப்பட்ட
(பூட்டப்பட்ட)
இமாலய பேரரசு, ஒரு மாற்று வர்த்தகப்
பாதையைப் பெற்றது, ஆனால் அது
உதவுமா?
தெ

மே
சீனா

டியான்ஜின்
3,379 கிமீ

கி
வ

லியானியுங்கங்
3,379 கிமீ

நேபாளம்

இந்தியா
க�ொல்கத்தா
774 கிமீ
விசாகப்பட்டிணம்
1,194 கிமீ

ஷென்சென்
3,064 கிமீ
ஜான்ஜியாங்
2,755 கிமீ

அளவையில் இல்லை

� சீ
 னா-நேபாளம்

செய்துக்
க�ொண்ட
இடமாற்று
மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து
ஒப்பந்தத்தின்படி
நேபாள
நாட்டு
வர்த்தகர்கள் ரயில், சாலை, துறை
மற்றும்
கடல்
துறைமுகங்களைப்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளமுடியும்.

� நேபா

ளத்தின் லாரிகள், நீண்ட சரக்கு

லாரிகள் மற்றும் சிறியப் ப�ோக்குவரத்துக்
கப்பல்கள் ஆகியவற்றில் திபெத்தின்
“சியாக்ட்சே”
பகுதியிலிருந்து
க�ொண்டுவர சீனா அனுமதியளிக்கிறது.

 
மேலும்

� நேபா

ளம் சீனாவின் ஆறு ச�ோதனைச்

 
நேபாள குழுமங்ளோடு சீனா, இந்திய

சாலை வழித்தடை

“ஒரு பாதை ஒரு சாலை
முன்னெடுப்பில்”
நேபாளம்
தன்னை
இணைத்துக் க�ொண்டுள்ளது.
விற்பனையாளர்களை
சீர்
கெடுக்கும்
ப�ோட்டி மனப்பான்மைய�ோடு பணி செய்து
வருவது.
இந்தியாவிற்கு
பெரும்
அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.

இடமாற்று மற்றும் ப�ோக்குவரத்து ஒப்பந்தம்

 
நேபாளமும், சீனாவும் இடமாற்று மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து
ஒப்பந்தத்தை
இறுதி
செய்தது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம்
நேபாளம்,
சீனாவின்
நான்கு
துறைமுகங்களையும் மூன்று உட்பகுதி
துறைமுகங்களையும்
வாணிபத்திற்காக
பயன்படுத்தவும். இதன் மூலம் இந்தியாவை
சார்ந்திருப்பது குறைகிறது.

சாவடிகளைப்
க�ொள்ளமுடியும்.

பயன்படுத்திக்

� த�ொலை

வு

ஒரு முக்கிய சிக்கலாகும்
நேபாளத்திலிருந்து
சீனத்துறைமுகம்
2000 கி.மீக்கும் அப்பால் உள்ளது.

�ச
 ரியான சாலை வசதி மற்றும் சுங்கம்

சார்ந்த உள்கட்டமைப்பு ப�ோன்றவை
இல்லாமை
நேபாளத்தின்
பக்கம்
இருக்கும் மிகப் பெரிய சவால் என
வர்த்தகர்கள் கூறுகிறார்கள்.

 
இம்மாதிரியான

தரைவழி
மற்றும்
ரயில்வே சாலைகளும் நேபாளத்திற்கும்
சீனாவிற்குமான உறவுகளை வலிமையாக்கி
க�ொண்டு
இந்தியாவுடனான
உறவில்
சீன-இந்திய எல்லையை சீரழிக்கின்றன.
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ரே�காளத்ழ்
ப�காறுத்்வழரயில்
இந்தியகாவிற்கு
மெகாற்றகா்
இரு்க்முடியகாது?

ஏன்
சீைகா

 புவி அகைபபில் இந்தியதாவின் இடம் சி்றபபு
வதாயந்தததாகவும்
அருகருபக
அகைந்துள்ளது.
ஆனதால்
சீனதாவின்
துக்றமுக �தாகதபயதா (அல்்து) பரயில்
�தாகதபயதா பநரடியதாக பந�தாளத்திற்கு வர
இய்தாத புவி அகைபபு உள்ளது.

 பந�தாளம் உ�பயதாகப�டுத்துகி்ற சீனதாவின்
துக்றமுகம்
3000கி.மீ
பததாக்வில்
உள்ளது.
ஆனதால்
இந்தியதாவின்
பகதால்கத்ததா ைற்றும் விசதாகப�டடினம்
துக்றமுகஙகள்
பவகு
அருகருபக
அகைந்துள்ளது.

10.7 இந்திய–பூடகான் உறவு்ள்

1968-லிருந்து
இந்தியதாவுடனதான
பூடதானின் நடபு பவகு பநர்த்தியதாக வளர்ந்து
வருகி்றது. திம்புவில் இந்தியதாவின் நிரந்த
பிரதிநிதி �ணியைர்த்தப�டட பி்றகு கூடுத்தான
நடவடிக்கககள்
பைற்பகதாள்ளப�டடு
வருகின்்றன. இதற்கு முன்�தாக சிக்கிமிலிருந்த
அரசியல் அதிகதாரியின் மூ்ம் இந்திய
உ்றவுகள் பைம்�டுத்தப�டடது .

இந்தியதாவின்
அணுகுமுக்றயதால்,
1965இல் பூடதான் பகதாழும்பு திடடத்திலும்
1969இல்
உ்க
த�தால்
�ணி
குழுவிலும் பசர்ந்தது. இறுதியதாக பூடதான்
உறுபபினரதாவதற்கு
1971இல்
இந்தியதா
சி�தாரிசு
பசயதது.
அணிபசரதா
இயக்கத்துடனதான பூடதானின் உ்றவுகளுக்கும்
இந்தியதா முயற்சிகள் பைற்பகதாண்டது.

்காை வரிழச நி்ழ்வு்ளும்

இந்தியதாவுடன் பூடதானின் நடபு சி்றபபு
வதாயந்தததாக கருதப�டுகி்றது. முற்றிலுைதாக
நி்ம் சூழ்ந்த நதாடதாக இருப�ததால் ப�ருைளவில்
அகனத்து ப�தாருளதாததார நடவடிக்கககளுக்கும்
இந்தியதாகவபய சதார்ந்திருக்கும் சூழ்நிக்
நி்வுகி்றது.
இந்தியதாவும்
தன்னதா்தான
உதவிககள
பூடதானுக்கு பசயவததால், இரு
நதாடுகளும்
�ரஸ�ரம்
நல்லு்றவு நடபு நதாடுகளதாக
நடபு �தாரதாடடி வருகின்்றன.

1. புை்கேகா ஒப�ந்்ம் (1910):
பிரிடடிஷ
இந்தியதாவின்
ைற்ப்றதாரு
�தாதுகதாப�தான
அரசதாக பூடதான் விளஙகியது. இதன் மூ்ம்
உள்சுதந்திரத்கத ப�ற்று இருந்தபத தவிர
பவளி சுதந்திரத்கத ப�்றவில்க்.
2. ேடபுறவு
மெற்றும்
ஒத்துழைபபின்
ஒப�ந்்ம்: இந்தியதாவும் பூடதானும் அகைதி
ைற்றும்
நடபு்றவு
உடன்�டிக்கககய
1949,ஆகஸடு
8-இல்
டதார்ஜிலிஙகில்
ககபயழுத்திடடன.
பூடகான்-1949ஆம் ஆணடு
உள்நதாடடு
விவகதாரஙகளில்
தக்யிடதாைல் இருத்தல்

உறுபபு 2 – பவளியு்றவுக்
பகதாள்கக இந்தியதாவின்
வழிகதாடடுதலில்
பைற்பகதாள்ளப�ட பவண்டும்.

�தாதுகதாபபு

உறுபபு 6 – இந்தியதாவிற்கு
எதிரதாகப ப�தாகதாதவகர,
ஆயுதஙகள் இ்றக்குைதி பசயதுக்
பகதாள்ள அல்்து இந்தியதாவிற்கு
ஏற்றுைதி பசயதுக் பகதாள்ள
எந்தத் தகடயும் இல்க்.

பவளியு்றவு உ்றவுகள்

உறுபபு 2

 இந்த உடன்�டிக்ககயதானது 1910 ஆம்
கிங ஜி்கரமெ வகாஙச்க மெற்றும் அவர
்ந்ழ் உஜியன் வகாஙச்க உடன்

ஆண்டு
ஆஙகிப்பய-பூடதானிய
உடன்�டிக்ககயின்
பததாடர்ச்சியதாக
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கருதப�டுகி்றது. இதன் மூ்ம் இை்தாயப
�குதி
இந்தியப
�தாதுகதாபபின்
அடிப�கடயதாகக் கருதப�டுகி்றது.

 பூடதான்

அயல்நதாடடு
பகதாள்ககயில்
இந்திய-பூடதான் உடன்�டிக்கக ஒரு கைல்
கல்்தாகபவ பசயல்�டுகி்றது.

மெறுசீரழமெ்க்ப�டட உடன்�டி்கழ் (2007)

 பூடதான்

பவண்டிபகதாண்டதன்
மூ்ம்
இந்தியதா தைது நடபு்றவு ைற்றும் ஒத்துகழபபு
உடன்�டிக்கககய ைறுசீரகைத்தது.

 இ ம் ை று சீ ர க ை ப பி ன் � டி

இ ந் தி ய தா
வழிநடத்தும், �ஙகுததாரரின் நிக்யிலிருப�து
ைற்றும்
பநருஙகிய
நடபு்றவதாகவும்,
சை�ஙகுததாரரதாகவும் பசயல்�ட வழிவகுப�து.

 பைலும்

புதியததாக
இரதாணுவம்
பததாடர்�தான
ப�தாருள்கள்
இ்றக்குைதி
பசயவதற்கு
இந்தியதாவின்
அனுைதி
ப�்றத்பதகவயில்க்.

 பவளிநதாடுகளுடனதான

உ்றவுகளில்
சுதந்திரமும்
ஆனதால்
அபத
சையம்
இந்தியதாவின்
�தாதுகதாபபுமும்
அச்சுறுத்தும்
வககயில்
பசயல்�டதாத
வககயில் உ்றவுககள பைற்பகதாள்ளுைதாறு
சீரகைக்கப�டடது.
3. இந்திய-பூடகான் வகாணி�ம் மெற்றும் �ரிமெகாற்ற
ஒப�ந்்ம் (1972)

 பூடதான் ஏற்றுைதி ப�தாருள்கள் எவ்வித
வரியுமின்றி பவளிநதாடுகளுக்கு பசல்லும்
வககயில் ஒப�ந்தம் நிக்றபவற்்றப�டடது.

 நீர் மின்திட்ட கூட்டுறவு ஒப்பந்தம் (2006):
இந்த ஒப�ந்தத்தின்�டி 2020 ஆம் ஆண்டு
வகர பூடதான் 10,000 பைகதாவதாட அளவு
மின்சதாரம் உற்�த்தி பசயவதற்கு இந்தியதா
உதவி
புரிவததாகவும்,
பதகவக்கும்
அதிகைதான மின்சதாரம் இந்தியதாவிற்கு
ஏற்றுைதி
பசயயப�டும்
என்றும்
ககபயழுத்திடப�டடது.

நீரமின்திடடம் ஒத்துழைபபு
பூடதானில்
மூன்று
திடடஙககள
நிறுவியுள்ளது.

 நீர்

மின்சதாரம் ஏற்றுைதியின் மூ்ம்
பூடதானிற்கு 40% உள்நதாடடு வருவதாயும்
அதன் மூ்ம் 25% பைதாத்த உள்நதாடடு
உற்�த்தி ப�ருக்கமும் அகடகி்றது.

 தற்ப�தாது மூன்று நீர் மின்நிக்யஙகள்
இரு
அரசதாஙகஙகளுக்கிகடபய
திடடமிடப�டடு
கடடுைதான
�ணியில்
உள்ளது.
�காது்காபபு ஒத்துழைபபு

 இரு நதாடுகளும் கிளர்ச்சிக்கதாரர்களுக்கு
எதிரதாக
கூடடு
�யிற்சி
இரதாணுவ
நடவடிக்கககய நடத்தி உள்ளது.

 2004 இல் நகடப�ற்்ற இரதாணுவ �யிற்சி
குறிபபிடத்தக்கததாகும். பூடதான் இரதாணுவம்
உல்ஃ�தா தீவிரவதாத குழுவிற்கு எதிரதாக
நடத்தியது.
தூ்ர் ஒத்துழைபபு

 இரு நதாடுகளுக்கிகடபயயதான உயர்ைடட
அரசதாஙக
பிரதிநிதிகளின்
சந்திபபு
ஆரம்�க்கதா்த்திலிருந்பத
வழக்கைதாக
இருந்து வந்துள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு
நபரந்திர பைதாடி பிரதைரதானவுடன் முதல்
�யைைதாக பூடதான் �யைம் அகைந்தது.

 இந்தியதா

தன்னுகடய
தூதரக
அதிகதாரிககள பூடதானுக்கு அனுபபி தூதரக
உ்றவு
பைம்�டுத்த
நடவடிக்ககககள
பைற்பகதாண்டு வருகி்றது.

 பதற்கு ஆசியதா ைண்ட் ஒத்துகழபபு
அகைபபின் உருவதாக்கத்தில் உறுபபினரதாக
பூடதான் விளஙகுகி்றது. பைலும் பிம்ஸபடக்,
உ்க வஙகி, ஐ.எம் எஃப, ஜி- 77 ப�தான்்ற
�ன்னதாடடு கழஙகளிலும் உறுபபினரதாக
பூடதான் விளஙகுகி்றது.
ப�காருளகா்கார ஒத்துழைபபு

 பூடதானின் நதாையம் குல்டரம்
(Ngultrum) இந்திய ரூ�தாயுடன்
இகைக்கப�டடுள்ளது.

ஒத்துழைபபிற்்காை �குதி்ள்

 இந்தியதா

அகனத்தும் பைதாத்தைதாக 1416 பைகதாவதாட
மின்சதாரத்கத உருவதாக்குகின்்றன.

நீர்மின்
இகவ

 பூடதானின் மிகபப�ரிய வர்த்தக நதாடதாக
இந்தியதா விளஙகுகி்றது.
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2016இல்

புதிய
வாணிப
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது.
இந்த
ஒப்பந்தத்தின்
படி
இரு
நாடுகளுக்
கிடையேயான ப�ொருளாதார உறவுகளில்
குறைந்த
அளவு
ஆவணங்களுக்கும்
மிகுதியான
வாணிப
நிலையங்களும்
அமைப்பதற்கு ஏதுவாக நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.

 
மேலும் இந்தியா பூடானிற்கு சுங்கவரி
நீக்கப்பட்ட வர்த்தக சலுகை அளித்துள்ளது.
இது இரு நாடுகளும் வர்த்தகத்தை
மேம்படுத்த வசதியளித்துள்ளது.

ஒட்டும�ொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி
1972இல்
பூடானின்
நான்காம்
மன்னரான
ஜிக்மே
சிங்கே
வாங்சுக்
“ஒட்டும�ொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி” என்ற
கருத்தை பிரகடனம் செய்தார்.
கல்வி மற்றும் கலாச்சார ஒத்துழைப்பு

 
எண்ணிலடங்கா பூடான் மாணாக்கர்கள்

இறக்குமதிக்கு அதிகமாகவும் உள்ளதால்,
பூடானின் வர்த்தகக் குறைபாடு மேலும்
சங்கடத்தை சந்திக்க நேருகிறது.

 
பூடான் தன்னுடைய ஏற்றுமதி வரியை
அதிகரிக்கும் நிலையில் உள்ளது. உற்பத்தி
விலையை விட வரி குறைவாக இருப்பதால்
பூடான் பாதிப்படைகிறது.

 
தேசிய குடியரசு கிளர்ச்சி கழகங்களான
ப�ோட�ோலான்ட் (NDFB), உல்பா (ULFA),
மற்றும் சம்பத்பர் விடுதலை அமைப்பு
(KLO) ப�ோன்றவை எளிதாக நுழையும்படி
பூடான் இருப்பதால், வடகிழக்கு பகுதியின்
பாதுகாப்புக்கும்
அமைதிக்கும்
அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.
ட�ோக்லாம் பிரச்சனை
ட�ோக்லாம் என்பது இந்தியா பூடான்
மற்றும் சீனா நாடுகளுக்கு இடையேயான
100 கி.மீ-க்கும் குறைவாக உள்ள ஒரு பீடபூமி
மற்றும் பள்ளத்தாக்கை உள்ளடக்கியதாகும்.
இப்பகுதியாவது திபெத்தின் அம்பி பள்ளத்தாக்கு
மற்றும் பூடானின் உஹா பள்ளத்தாக்காலும்
சிக்கிமாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின்
பல்கலைக்கழகங்களில்
இளநிலைக்
கல்வியை
சுயநிதியை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
பயின்று
வருகிறார்கள்.

கேங்டாக்

ட�ோர்ச்சா ஸ்ட்ரிக்ட்
இயற்கை வளம்

வர்த்தக
வளர்ச்சியானது
இந்தியாவிற்கே
ஆதரமாக
உள்ளது.
இந்திய சேவை மற்றும் ப�ொருள்கள்
வரி,
ஏற்றுமதிக்குக்
குறைவாகவும்,

பூடான்
ட�ோர்ச்சா ஸ்ட்ரிக்ட்
இயற்கை வளம்

பப�ோங்
மன்பூர்
நிய�ோரா பள்ளத்தாக்கு
தேசிய பூங்கா

கல்ம்பொங்

ட�ோக்லாம்

சிலுகுரி நடைபாதை

நாகரகட்ட

 
2015இல் பங்களாதேஷ், பூடான், இந்தியா

 
சரிசமமற்ற

தெ

ராணிப்புல்

பிரச்சனைப் பகுதிகள்
மற்றும்
நேபாளம்
ஆகிய
நாடுகளுக்கிடையேயான
ம�ோட்டார்
வாகன ஒப்பந்தத்தை பூடானின் மேலவை
சுற்றுபுற காரணியை மையமாக வைத்து
தடை செய்தது.

கி

மே

அம்பி
இந்தியா பள்ளத்தாக்கு
(சிக்கிம்)

 
2003-ல்

இந்திய-பூடான்
கழகம்
உருவாக்கப்பட்டு
இரு
நாடு
மக்களுக்கிடையேயான
ஒத்துழைப்பு
கலாச்சாரம், கல்வி, மற்றும் சுற்றுப்புற
சூழ்நிலை ப�ோன்றவைகளின் வளர்ச்சிக்காக
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வ

சீனா

சிலுகுரி

க�ொருமரா
தேசிய பூங்கா
கிராந்தி

அம்பாரி
அளவையில் இல்லை

த�ொடர்ச்சியான
பேச்சுவார்த்தைகள்
சீனா
மற்றும்
பூடானிடையே
நடைபெற்றிருந்தாலும், ட�ோக்லாம் பிரச்சினை
முடிவற்றதாக
அமைந்துள்ளது.
2017இல்
இப்பிரச்சினை வலுப்பெற்று சீனாவிற்கும்,
இந்தியாவிற்கும் இடையே பிரச்சனைகள்
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ஏற்�ட கதாரைைதாயிருந்தது. இப�குதியில் சீனதா
சதாக்கய நிறுவ தயதார் ஆகும்ப�தாது இந்திய
இரதாணுவத்தினர், பூடதானிற்கு ஆதரவதாக தகட
ஏற்�டுத்தினர்.
படதாக்்தாம்
இந்தியதாவின்
சிலிகுரி
�குதிக்கு
பநருக்கைதாக
இருப�ததால்,
இந்தியதாவிற்கும்
வடகிழக்கு
�குதிக்கும்
இகடபய முக்கியைதான அஙகம் வகிக்கி்றது.
இப�குதி
இரு
நதாடுகளுக்கிகடபயயதான
குறுகிய நி்ப�ரப�தாக அகைந்துள்ளது. சமீ�
கதா்த்தில்
அம்பி
�ள்ளததாக்கில்
சீனதா
ப�ருைளவில் �கடககள குவித்து வருகி்றது.
ஆனதால்
இரதாணுவப
�கட
ரீதியதாக
அனுகூ்ைற்்ற நிக்பய கதாைப�டுகி்றது.
இந்த �ள்ளததாக்ககச் சுற்றிலும் இந்தியதா
ைற்றும் பூடதான் துருபபுகள் அதிகம் உள்ளன.
நீர மின்திடடப பிரச்சிழை்ள்

 பூடதான் இந்தியதாவிற்கு குக்றந்த விக்யில்
மின்சதாரம் அனுபபுகி்றது.

 கூடடு நீர் மின் நிக்ய திடடஙகளின்
பை்தாண்கையில் இந்தியதா அதிக �ஙகு
ப�்ற விரும்புவததாக பூடதான் நம்புகி்றது.

 எல்க் கடந்த வதாணி�த்தில் மின்னதாற்்றல்
அகைச்சகத்தின்மூ்ம் நிர்வகிக்கப�டடு
இந்தியதாகவ
ஒபர
�ஙகுததாரரதாக
நிர்ையிக்கப�டடுள்ளது. இது நீர்மின்
நிக்ய
முதலீடடில்
பூடதானின்
சுதந்திரத்கத �தாதிக்கி்றது.

 நீர் மின் நிக்யஙகள் சுற்றுபு்றச் சூழலும்
இகைந்து �தார்க்கப�டுகி்றது.
ஒத்துழைபபிற்்காை ேடவடி்கழ்்ள்

 இரு நதாடுகளுக்கிகடபயயும் நடபு ரீதியதான
சந்திபபுகள்
அடுக்கு
நகடப�றுகி்றது.

நிகழ்வுகளதாக

 இந்திய

பவளிநதாடடுக் பகதாள்ககயில்
அதிகம் உதவிககள ப�ரும் நதாடதாக பூடதான்
விளஙகுகி்றது.

 நிரந்தரைதாகபவ 1000 வீரர்கள் பகதாண்ட
இந்திய இரதாணுவ �யிற்சி குழு (IMTRAT)
பைற்கு
பூடதானில்
பசயல்�டுகின்்றது.
இக்குழு
பூடதான்
�கடக்கு
�யிற்சி
அளிக்கி்றது. ஏகனய ைற்்ற இந்திய
�கடக்கும் ரதாயல் பூடதான் �கடக்கும் உதவி
புரிகின்்றன.
எதிர்காை ஒத்துழைபபு

 இந்திய-பூடதான்

உ்றவுகள்
நீருக்கும்
�தாலுக்குைதான உ்றவதாகும். இரண்கடயும்
பிரிக்க
முடியதாதததாக
உ்றவு
அகைந்துள்ளது.

 இந்தியதா, கிடபபில் ப�தாடப�டடிருக்கும்
சி் நீர் மின் நிக்ய திடடஙககள
விகரந்து முடித்தல் பவண்டும். ப�தாதுைதான
நிதியில்்தாதது கதாரைைதாக கூ்றப�டுகி்றது.

 இந்தியதாவிற்கும், பூடதானிற்கும் ஒத்துகழபபு
சி்றப�தாக இருக்கி்றது. ஆனதால் இது சீனதா
�ல்பவறு
எல்க்
பிரச்சகனககள
பகதாடுக்கின்்றது.
இந்தியதாவுடதான
ஒத்துகழபக� பூடதான் நன்்றதாக �யன்�டுத்தி
சீனதாவின் தவ்றதான கைக்கீடடிற்கு தகுந்த
�தி்டி அளித்தல் பவண்டும்.

 பூடதானுடனதான

வடகிழக்கு பததாடர்க�
இந்தியதா
ைண்ட்
ப�தாருளதாததார
வளர்ச்சிக்கு �யன்�டுத்த பவண்டும்.

 பூடதானின் பைதாத்த பதசிய ைகிழ்ச்சிகய
இந்தியதா
தன்னுகடய
ப�தாருளதாததார
வளர்ச்சிபயதாடு
இகைத்து
ைகிழ்ச்சி
ைற்றும்
நடபு
�கிர்தக்
பைற்பகதாள்ளபவண்டும்.

10. 8 இந்திய-மியகான்மெர உறவு்ள்

 பூடதானின்

20
ைதாவடடஙகளுக்கதான
மின்னணுத்திடடம்
இந்தியதாவதால்
பைம்�தாடு அகடகி்றது.

 தற்ப�தாகதய

பிரதைரதால்
என்று
(�தாரத்–டு–பூடதான்)
உருவதாக்கப�டடு
நதாடுகளுக்கிகடயதான
வலுப�டுத்தப�டுகி்றது.

“B-to-B
பகதாள்கக
இரு
உ்றவுகள்
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இந்தியாவிற்கும்

மியான்மருக்குமான

(முன்பு பர்மா) உறவுகளின் வரலாறு 2500
ஆண்டுகள்

க�ொண்டதாகும்.

பர்மியர்கள்

புத்தமதத்தின் த�ொடர்புகள் இந்தியாவையும்
மியான்மரையும் இணைத்துள்ளது என்று
நம்புகிறார்கள்
என்கிற

ஸ்வேதகான்

புகழ்பெற்றவர்

பக�ோடா
கூற்றின்படி,

க�ோவிலின் இதயப் பகுதி புத்தரின் முடி
புதைந்த இடத்தில் உள்ளதாகவும். அவை
இரண்டு

பர்மா

வியாபாரிகளுக்கு

அன்பளிப்பகாக அளிக்கப்பட்டதாகவும் ஒரு
நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த நம்பிக்கையில்
அச�ோகரை

பர்மாவில்

பக�ோடா

கட்டுமானத்தை

வகை

நிறுவுவதற்கு

தூண்டியதாகவும் புத்த மதம் பரவுவதற்கு
காரணமாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அனைத்து புத்த பர்மியர்களும் வாழ்வில்
ஒருமுறை

இந்தியாவில்

புத்தகயாவில்

அமைந்துள்ள

பிரார்த்தனை

செய்வதற்கு விரும்புகிறார்கள்.
இரு

நாடுகளும்

சுதந்திரம்

பெறுவதற்கு வெகு நாள்கள்
முன்னதாகவே,

அங்கு

இருக்கக்கூடிய மீச�ோ, நாகா
குக்கி, தங்குள், பைட்டே ப�ோன்ற குழுக்கள்
குடும்ப

ரீதியாகவும்,

ம�ொழி,

மத

மற்றும்

கலாச்சார ரீதியாகவும் உறவு பாராட்டினார்கள்.
பிரிட்டிஷ்
இரு

அரசாங்கம்

வந்த

நாடுகளுக்கிடையே

பிறகே

எல்லைகள்

உருவாக்கப்பட்டு தனி நாடுகளாக உருப்பெற்றன.

இனக்கூறுகள்
பர்மாவின் பாதுகாப்பு
என்பது

இந்தியாவின்

பாதுகாப்பு ஆகும். இதனால்
இந்தியாவின்

முழு

கவனமும் எல்லையின் மீது
இருந்தாக

வேண்டும்.

பர்மாவை பாதுகாப்பதைவிட
வேறு எந்த ஒரு செயலும் இந்தியாவிற்கு
முக்கியமில்லை என்று கூறுகிறார்.

-K. M. பணிக்கர்

அறிமுகம்
இந்தியா, பர்மாவுடன் 1600 கி.மீ நில
எல்லையும் வங்காள விரிகுடாவில் கடல்
எல்லையும்
பகிர்ந்து
காணப்படுகிறது.
இந்தியாவின்
நான்கு
வடகிழக்கு
மாநிலங்களான அருணாச்சலப் பிரதேசம்,
நாகலாந்து, மணிப்பூர் மற்றும் மிச�ோரம்,
மியான்மருடன்
எல்லை
பகிர்வு
காணப்படுகிறது.
இந்த
புவிப்பரப்பு
அமைப்பின்
இணைப்பானது
இந்தியப்
பெருங்கடலில்
பெருமளவு இந்தியாவின் முக்கியத்துவத்தை
உணர்த்துகிறது. மேலும் இரு நாடுகளும்
பாரம்பரியம், மதம், ம�ொழி மற்றும் இன
ரீதியான இணைப்புகளையும் பெற்றுள்ளது.
மேலும்
‘ஆசியான்’
அமைப்பின்
உறுப்பினராக
மியான்மர்
இந்தியாவின்
அருகருகே
இருப்பதால்,
தென்
கிழக்கு
ஆசியாவில்
பெருமளவில்
ப�ொருளாதார
ஒருமைப்பாடு ஏற்படுவதற்கு மியான்மர் உதவி
செய்யும்
என்று
இந்தியா
நம்புகிறது.
இதற்காகவே
உருவாக்கப்பட்ட
”கிழக்கு
ந�ோக்கி க�ொள்கை” மற்றும் ”கிழக்கு ந�ோக்கி
செயல்பாடு”
ப�ோன்ற
திட்டங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மியான்மரின்
ப�ொருளாதார மேம்பாட்டில் இந்தியாவிற்கு
வர்த்தக வாய்ப்புகள் ஏராளமாகவும் அமைத்து
காணப்படுகிறது.
1. இந்தியாவின் கிழக்கு ந�ோக்கிய க�ொள்கை
இக்கொள்கையின் மூலம் இந்தியா தென்
கிழக்கு ஆசியாவில் கலாச்சார, ப�ொருளாதார
மற்றும்
பாதுகாப்பு
உறவுகளை
மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் மண்டல சக்தியாக
உருவாகவும்,
சீனாவிற்கு
சிறந்த
ப�ோட்டியாளராக முன்னேறவும் இந்தியா
இராணுவம்
சார்ந்த
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டுள்ளது.
இரு
தேசிய
நெடுஞ்சாலையும்
மியான்மருடன் ஏனைய மற்ற தென் கிழக்கு
மண்டலங்களுடன் இணைவதற்கு ஏதுவாக
அமைந்துள்ளது.
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2. இந்தியா-மியான்மர்-தாய்லாந்து
நெடுஞ்சாலை நட்புறவு

இந்தியா-மியான்மர் உறவுகளின் பல்வேறு
அம்சங்கள்
தற்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு
வ

இந்தியா

மெ

கி
தெ

சீனா

மோரே-டாமு

மண்டலே

வியட்நாம்

மியான்மர்

லாவ�ோஸ்

நைய்பிதா

2. மேலும் மியான்மர் தன்னுடைய மண்ணை
எக்காரணம் க�ொண்டும் இந்திய எதிர்ப்பு
நடவடிக்கைகளுக்கு இடம் அளிக்காமல்
இருப்பதற்கு உத்திரவாதம் அளித்துள்ளது.

பாக�ோ
யாங்கோன்

மயவாடி-மெ சாட்

தாய்லாந்து

அளவையில் இல்லை

இந்தியாவும் மியான்மரும், 3200 கி.மீ
த�ொலைவில் உள்ள நான்கு வழிச்சாலை
அமைப்பதற்கும், இந்தியா-மியான்மர் மற்றும்
தாய்லாந்தை இணைக்கவும் நடவடிக்கைகள்
மேற்கொண்டுள்ளன. இப்பாதை திட்டம் மூலம்
வட கிழக்கு பகுதிகளின் வழியாக 1600 கி.மீ
நீளத்துக்கு சாலைகள் அமைக்கப்படும். ஏப்ரல்
2021இல் இத்திட்டம் முடிவடையும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. வட கிழக்கு அணுகுமுறை
மேற்கு
வங்காளம்
ஹெளரா

மிச�ோரம்

மே

வ
கி
தெ

பங்களாதேஷ்

இந்தோ-மியான்மர் எல்லை

க�ொல்கத்தா

மியான்மரின்
நெடுஞ்சாலை
129 கிமீ
பாலெட்வா

காலெட்வா

கடல்வ

539

மியான்மர்

ழி

158 கிமீ
காலதான் ஆறு

கிமீ

வங்காள விரிகுடா
அளவையில் இல்லை

1. பல ஆண்டுகளாக இவ்வகை நட்புறவு
வலிமைப்பெற்று வருகிறது. உயர் மட்ட
அரசாங்க நிர்வாக சந்திப்புகள் எல்லை
ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கைகள், பயிற்சி,
தரைப்படை, விமானம் மற்றும் கப்பற்படை
உயரதிகாரிகளுடன்
பேச்சுவார்த்தைகள்
ப�ோன்ற
நிகழ்வுகள்
குறிப்பிட்டு
விளங்குகின்றன.

சிட்வி

காலதான்
பல்-அடுக்கு
இடமாற்று
ப�ோக்குவரத்துத் திட்டத்தின்படி, க�ொல்கத்தாவின்
கிழக்கு துறைமுகத்தையும், மியான்மரின் சிட்வி
துறைமுகத்தையும் இணைக்கும்படி நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மியான்மரின் சிட்வி
துறைமுகத்திலிருந்து லேஸ்யோவிற்கு ஆறு
வழியாகவும்
பின்
லேஸ்யோவிலிருந்து
மிச�ோரத்திற்கு தரை வழி ப�ோக்குவரத்தும்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.

வர்த்தக ஒத்துழைப்பு
1. 1970-களில் இரு நாடுகளுக்கிடையே வர்த்தக
ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப் பட்டுள்ளது.
2. மி
 யான்மரின் ஐந்தாவது பெரிய வர்த்தக
பங்குதாரராக இந்தியா விளங்குகிறது.
3. இ
 ந்தியாவில் ஏற்றுமதியானது சர்க்கரை
(424
மில்லியன்
டாலர்)
மருந்து
ப�ொருள்கள்
(184 மில்லியன் டாலர்)
ப�ோன்றவை உள்ளடக்கியது. ம�ோரே மற்றும்
சாவ்காதர் வழியாக எல்லை வர்த்தகம் (87.89
மில்லியன் டாலர்)களை எட்டியது.
4. மியான்மரின் முதலீட்டாளர்களில் இந்தியா
பத்தாவது
இடத்தில்
நின்று
740.64
மில்லியன் அமெரிக்கா டாலர்களை முதலீடு
செய்துள்ளது.
5. ப
 ெருமளவில் முதலீட்டாளர்கள் எண்ணெய்
மற்றும்
எரிவாயு
துறைகளிலேயே
தங்கள் முதலீடுகளை அமைத்துள்ளனர்.
மியான்மரில்
முதலீடு
செய்வதற்கு
இந்திய நிறுவனங்கள் ப�ோட்டி ப�ோட்டு
க�ொண்டு
பல்வேறு
ஒப்பந்தங்களை
கையெழுத்திட்டுள்ளன.
6. வெகு
சாதாரண
வர்த்தகத்திலிருந்து,
இரு
நாடுகளும்
நில
எல்லையில்
தங்கள்
ப�ொருள்களை
விற்பதற்கும்
வாங்குவதற்குமான
நடவடிக்கைகளிலும்
இறங்கியுள்ளன.
வங்கி
துறையில்
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கூட்டுறவு, முதலீட்டிற்கும், வர்த்தகத்திற்கும்
முக்கியமானதாக அமைகிறது. யுனைட்டெட்
இந்திய வங்கி (United Bank of India)
மியான்மரின் வங்கிகளான எம்.எப்.டி.ஆர்
(MFTR), எம்.ஐ.சி.பி (MICB), எம்.இ.பி (MEB)
மற்றும் ஒன்பது தனியார் வங்கிகளுடன் இரு
நாடுகளின்
வர்த்தக
வளர்ச்சிக்காக
ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
7. ஏனைய நாடுகளுடனான ஆற்றல் த�ொடர்பான
உறவுகளுக்கு மியான்மருடனான கூட்டணி
முக்கியமானதாகும்.
எடுத்துக்காட்டாக
பெட்ரோல்
மற்றும்
இயற்கை
வாயு
த�ொடர்பான துறைகளாகும்.
கலாச்சார உறவுகள்
இந்தியாவும் மியான்மரும் நெருங்கிய
கலாச்சார
உறவுகளையும்,
புத்த
சமய
பாரம்பரியத்தையும் தழுவிய பண்பாட்டையும்
க�ொண்டுள்ளன.
1. பாகனில் உள்ள
மறுசீரமைப்பது.

ஆனந்தா

க�ோவிலை

2. இ
 ந்திய
அரசாங்கத்தின்
அன்பளிப்பாக
அளிக்கப்பட்ட 16அடி நீளமுள்ள புத்த சிலை
(சாரநாத் மாதிரி) யாங்கூனில் உள்ள
ஷீவெடகக�ோன்
பக�ோடவில்
நிலை
நிறுத்தப்பட்டது.
4. “ சம்வட்-II” என்ற பல்வேறு நம்பிக்கைகள்,
பண்பாடுகள் பற்றிய பேச்சு வார்த்தையை
யாங்கூனில் ஆகஸ்ட் 6-7 2017 இல்
நடத்தியது.
மியான்மரின் மன்னர்கள் மிண்டான்
மற்றும் பாகியதா கட்டிய இரு க�ோவில்களை
புத்த கயாவில் சீரமைப்பது பற்றிய பர்மாவின்
விருப்பத்திற்கு இசைந்து க�ொடுத்தது. இந்த
க�ோவில்களும்
அதன்
கல்வெட்டுகளும்
இந்தியாவின்
த�ொல்லியல்
ஆராய்ச்சி
துறையின் உதவிய�ோடு மீட்டெடுப்பது இரு
நாடுகளின்
க�ொள்கைத்
திட்டமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய புலம்பெயர்ந்தவர்கள்
1. மி
 யான்மரில், இந்தியர்களின் வருகையின்
ஆரம்பம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியிலே
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பர்மாவை 1852இல்
ஆண்ட ப�ோது த�ொடங்கியது.

2. இ
 ரு நகரங்களான யாங்கூன் மற்றும்
மண்டலேயில்
இந்திய
மக்கள்
குடிமைப்பணிகள், வர்த்தகம், வாணிபம்
ப�ோன்ற துறைகளில் வளர்ச்சியடைந்து
இருந்தனர்.
இரு
நாடுகளிக்கிடையேயான
மண்டல
மற்றும் துணை மண்டல ஒத்துழைப்பு
ஆசியான் (ASEAN):
இந்தியாவுடன் எல்லையை பகிர்ந்து
க�ொள்ளும் ஒரே ஏசியான் நாடு மியான்மர்
ஆகும்.
இந்தியாவிற்கும்
ஆசியன்
அமைப்பிற்கும்
ஒரு
பாலமாகவே
செயல்படுகிறது.
பிம்ஸ்டெக் (BIMSTEC):
பிம்ஸ்டெக் அமைப்பின் சுதந்திர வர்த்தக
ஒப்பந்தத்தில்
மியான்மர்
கையெழுத்திட்டுள்ளது. ஆற்றல் துறையில்,
மியான்மர்
முன்னோடியாக
திகழ்கிறது.
பிம்ஸ்டெக்
அமைப்பில்,
மியான்மர்
பெரும்பாலும்
தாய்லாந்து
மற்றும்
இந்தியாவுடன் வர்த்தக நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுகிறது. மியான்மரின் இந்திய ஏற்றுமதி
ப�ொருள்களாக பருப்பு வகைகள், ச�ோளம்,
பீன்ஸ் மற்றும் வன உற்பத்திகளான தேக்கு,
கடின மர வகைகள் ப�ோன்றவை உள்ளடக்கம்.
இந்தியாவிலிருந்து
மியான்மர்
ரசாயன
ப�ொருள்கள்,
மருந்துகள்,
மின்சார
உபகரணங்கள்
மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து
சாதனங்கள் ஆகியவை இறக்குமதி செய்கிறது.
மீகாங் – கங்கா ஒத்துழைப்பு
மீகாங்-கங்கா ஒத்துழைப்பு திட்டத்தில்
உறுப்பினராக,
இவ்வமைப்பு
ஆரம்பித்த
2000ஆம்
ஆண்டு
முதல்
மியான்மர்
செயல்படுகிறது. இவ்வமைப்பு, இந்தியாவை
மட்டுமல்லாமல் ஐந்து ஆசியன் நாடுகளான
கம்போடியா,
லாவ�ோஸ்,
மியான்மர்,
தாய்லாந்து
மற்றும்
வியட்நாம்
ஆகிய
நாடுகளை உள்ளடக்கி சுற்றுலா, கல்வி,
கலாச்சாரம், ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தகவல்
பரிமாற்றம் ப�ோன்ற துறைகளில் நல்லுறவு
ஏற்படுத்தும்
ப�ொருட்டு
உண்டாக்கப்பட்ட
அமைப்பாகும்.
இவ்வமைப்பின்
தலைவர்
பதவியானது ஆங்கில அகர வரிசையின்படி
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
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சார்க் (SAARC)
ஆகஸ்ட் 2008இல் மியான்மருக்கு சார்க்
அமைப்பு பார்வையாளர் அந்தஸ்தை அளித்தது.
1. இ
 ந்தியாவில்
மியான்மரை
“கிழக்கின்
நுழைவாயில்”
என்று
அழைக்கிற�ோம்.
ஆனாலும் இரு நாடுகளின் உறவுகளை
பார்க்கிறப�ோது கடக்கக்கூடிய தூரங்கள்
நிறையவே இருப்பதாக தெரிகிறது. நீண்ட
நிலம் மற்றும் கடல்நீர் எல்லைகளை
க�ொண்டிருப்பதால் புவியியல் அமைப்பை
இரு நாடுகளும் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
2. வ
 ரலாற்று ரீதியாக, மியான்மர் நாட்டின்
சமூக-ப�ொருளாதார
காரணங்களை
நிர்ணயிக்கூடிய நாடாக இந்தியா 1960 வரை
இருந்தது.
இராணுவ
சர்வதிகாரத்துவ
ஆட்சியும், அதன் ப�ொருளாதார திட்டங்களும்
இந்தியாவுடனான மியான்மரின் நட்பை
சீர்க்குலைக்க துவங்கியது.
3. அ
 ரசியல் மாற்ற நிகழ்வுகளால் தற்போதைய
காலக்கட்டம் இந்தியாவிற்கு மிகச் சிறந்த
வாய்ப்பை
அளித்துள்ளதால்
மியான்மருடனான
உறவுகளை
புதுப்பிப்பதற்கு தகுந்த நேரமாகும்.

10.9 இந்திய-மாலத்தீவு உறவுகள்

மாலத்தீவு, கிட்டத்தட்ட
1192
தீவுகளை
உள்ளடக்கியது.
இவற்றுள்
200 தீவுகளில் 4,30,000 மக்கள்
வாழ்கிறார்கள். 80 தீவுகளில்
சுற்றுலா
பயணிகள்
தங்குவதற்கு உண்டான ஓய்வு விடுதிகள்
கட்டப்பட்டுள்ளன. தலைநகரமான மாலே
அதிக மக்கள் வசிக்கின்ற நகரமாக உள்ளது.

பெருவாரியாக
சன்னி
இஸ்லாமியர்கள்
வாழும் இந்நாட்டில், ஏனைய மற்ற மதங்கள்
த�ொடர்பான வழிபாடுகள் வீடுகளிலேயே
நடைபெறுவது வழக்கமாக உள்ளது.
மாலத்தீவுகளின் பிரதமர் அகமது ஜகி
1974 இந்தியா வந்ததுதான், அந்நாட்டின்
முதல் அரசுமுறை பயணமாகும்.
நவம்பர் 1968இல் மாலத்தீவு விடுதலை
பெற்றதிலிருந்து
இந்தியாவிற்கும்,
அந்நாட்டிற்கும்
முறையான
உறவுகள்
ஆரம்பித்தன.
இந்தியா,
மாலத்தீவை
அங்கீகரித்த முதல் நாடாகும். இதன் பிறகு இரு
நாட்டின்
பிரதிநிதிகளும்
உறவுகள்
மேம்பட
ச ந் தி ப் பு க ளு ம் ,
ப ே ச் சு வ ார்த்தை க ளு ம்
நடத்தப்பட்டன. அவற்றில்
மால த் தீ வு க ளி ல்
முகமது நஷீத்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
உச்சநிலையை ந�ோக்கி சென்றது.
இம்மாதிரியான
சுமூக
உறவுகள்,
குடியரசுத்தலைவர் நஷீத் பதவி வகித்த
காலத்திலும் வழக்கத்தில் இருந்தது. நஷீத்
குடியரசுத்தலைவர்
ஆனவுடன்
முதல்
அரசுமுறை வெளிநாட்டுப் பயனமாக 2008இல்
இந்தியா வந்தார். 2008இல் நடைபெற்ற
இச்சந்திப்பின்போது இந்தியா, மாலத்தீவிற்கு
100
மில்லியன்
டாலரை
அதனுடைய
சுற்றுலாத்துறை
வளர்ச்சிக்கு
கடன்
அளிப்பதாக
உத்திரவாதம்
அளித்தது.
இதன்பிறகு இரு நாட்டினரின் அரசு த�ொடர்பான
சந்திப்புகள் த�ொடர்ந்த வண்ணம் இருந்தன.
2012 இல் நஷீத் அவர்கள் பதவியிலிருந்து
தூக்கி எறியப்பட்டார்.
இந்தியா-மாலத்தீவின்
முக்கியத்துவம்
புவியமைப்பு

பாதுகாப்பு

மாலத்தீவு லச்சத்தீவிலிருந்து 700 கி.மீ
த�ொலைவிலும்,
இந்திய
பிரதான
இடத்திலிருந்து 1200 கி.மீ த�ொலைவிலும்
அமைந்துள்ளது. மேலும் சீனாவின் இருப்பு,
இந்தியாவிற்கு
மாபெரும்
அச்சுறுத்தலை
விளைவிக்கிறது.
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மாலத்தீவு ஏன் இந்தியாவிற்கும் முக்கியமானது
என்பதற்கான 10 காரணங்கள்

7

யாமின் ஆட்சியின் கீழ், தீவிரவாதப்

ப�ோக்கு மிக வேகமாக அதிகரித்தது.
சிரியாவில் வெளிநாட்டு படையனரின்
பெரும் பகுதியினர் ஒருவர் மாலத்தீவை
சார்ந்தவர்களாக உள்ளனர். இந்தியாவுக்கு
கேடு உண்டாக்கும், ஒரு இஸ்லாமிய
தீவிரத்தை தடுத்து நிறுத்துவதில்
தவறிப்போன அண்டை நாடாக
இருக்கிறது.

சீனா

8

இந்தியா

இந்தியாவும்- மாலத்தீவும் இன,

ம�ொழி, கலாச்சாரம், மதம் மற்றும் வணிக
த�ொடர்பைக் பகிர்ந்து க�ொள்கின்றன.
1965 ஆம் ஆண்டு மாலத்தீவு சுதந்திரம்

மாலத் தீவு

அடைந்தவுடன் முதலில் அங்கீகரித்த
இந்தியப் பெருங்கடல்

நாடு இந்தியாவாகும், பிறகு 1972 ஆம்
ஆண்டு “மாலே”யில் அதன்

1

மாலத் தீவானது இந்தியப்
பெருங்கடலில் ராணுவ முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த பகுதியில் அமைந்தும் 1200
க�ோரல் தீவுகளைக் க�ொண்டதும், சீனா,
ஜப்பான், இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கு
தடையில்லாமல் ஆற்றல் தேவையை
அளித்துவரும் கடல்வழி பாதைக்கு
அடுத்தும் அமைந்துள்ளது.

3

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில்
ஒரு இன்றியமையாத தெற்கு ஆசியா
சக்தியின் ஒரு வலைப்பின்னலாக
இருக்கும் மாலத்தீவுடன் இந்தியா
இராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்பு துறையில்
அதன் ஒத்துழைப்பு தேவையாகிறது.

4

மாலத்தீவில் சீனாவின்

பெருமளவிலான ப�ொருளாதார

2

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக
சீனா, தனது கடற்படை கப்பலை இந்திய

இருப்பானது, இந்தியாவிற்கு

பெருங்கடலுக்கு ஏடன் வளைகுடாப்

தனது கடனுக்கு சீனாவிற்கு

பகுதியில் கடற்கொல்லைக்கு எதிரான
நடவடிக்கைக்கு அனுப்பி வைத்தது.
இந்த நிலையில்தான் மாலத்தீவானது
நிலையான வளர்ச்சி பெற்று

கடன்பட்டுள்ளது. இந்தியாவை

இப்பொழுது சர்வதேச புவியரசியலில்
இதயமாக விளங்குகிறது.

பெருங்குறையாகும். அந்நாடு, 70%

பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டது.
தற்பொழுதுள்ள அரசியல்
நெருக்கடியானது இந்தியாவிற்கு
சரியான வாய்ப்பளித்துள்ளது.

இந்தியா பெருங்கடல் மேலாதிக்கம்
மாலத்தீவில்

சீனாவின்

இருப்பால்

நேரடியாகவ�ோ (அல்லது) மறைமுகமாகவ�ோ
இந்திய பெருங்கடலில் தன் கட்டுப்பாட்டை
நிறுவுவதற்கும், கட்டுப்படுத்தவதற்கும் வாய்ப்பு
அதிகம்.

மேலும்

வரக்கூடிய

அரபு

ஆற்றல்

நாடுகளிலிருந்து

பகிர்வு,

மாலத்தீவு

வழியாகவே வருவது வழக்கமாக உள்ளது.
மண்டல ஏற்றத்தாழ்வு
இந்திய
பெருங்கடல்
மண்டலத்தில்
இந்தியா, மாலத்தீவு, செஷல்ஸ், மற்றும்
ம�ொரிஷியஸ் ப�ோன்ற நாடுகளுடன் இணைந்து
நட்பு பாராட்டுவது சீனாவிற்கு பிரச்சினையாக
உள்ளது.
சீன-மாலத்தீவு
நல்லுறவானது
இந்தியாவின் நிலையை குறைக்கும் வண்ணம்
உள்ளது.

5

தூதரகத்தை அமைத்துக் க�ொண்டது.
பெருவாரியான மக்கள் த�ொகை

நஷீத்தின் எம்.டி.பி. (MDP) கட்சியை
ஆதரிக்கிறார்கள். இக்கட்சியானது
இந்தியா முன்னாள் அதிபர் யாமினுக்கு
எதிராக செயல்பட விரும்புகிறது.

6

சார்க் அமைப்பில், மாலத் தீவும் ஒரு

உறுப்பினர் நாடாகும். இது இப்பகுதியில்
இந்தியா தலைமை தாங்குவதற்கு
மாலத்தீவு அதற்கு மிகவும்
முக்கியமாகும். யூரி தாக்குதலுக்கு பிறகு,
பாகிஸ்தானின் நடக்கும் சார்க் உச்சி
மாநாட்டைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்
என்று இந்தியாவின் அழைப்பை
புறக்கணித்து வரும் ஒரே சார்க் நாடு
மாலத் தீவே ஆகும்.

9

மாலத்தீவில் 25,000 இந்திய

நாட்டினர் வசிக்கிறார்கள் (இது
இரண்டாவது புலம் பெயர்ந்த சமுகம்
ஆகும்) ஒவ்வொரு ஆண்டும்
மாலத்தீவுகள் பெறும் சுற்றுலாப்
பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் இந்திய
சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை
6% பங்கினைக் க�ொண்டதாகும்.

10

மாலத்தீவு நட்புணர்வுக்கு கல்வி,
மருத்துவ சிகிச்சை ப�ொழுது ப�ோக்கு
மற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவற்றிற்கு
விரும்பி வருவதற்கு இந்தியா உகந்த
நாடாக இருக்கிறது. வெளியுறவு
அமைச்சகமானது அதிக
எண்ணிக்கையிலான மாலத்தீவினர்
இந்தியாவில் கல்வி மற்றும் மருத்துவ
சிகிச்சை மேற்கொள்வதற்கு நீண்ட
காலத்திற்கு விசா நீடிப்பை மேலும்
மேலும் நீட்டிக்க வேண்டியுள்ளது.

ப�ொருளாதார உறவுகள்
மாலத்தீவில் இந்தியர்கள்
கிட்டத்தட்ட 25,000 இந்திய மக்கள்
மாலத்தீவில்
பல்வேறுபட்ட
துறைகளில்
பணிபுரிந்து,
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கு
பங்களிக்கின்றனர்.
நீல ப�ொருளாதாரம்
கடல் வளத்தை மையமாக க�ொண்டதாக
மாலத்தீவின் ப�ொருளாதாரம் இயங்குகிறது. நீல
ப�ொருளாதாரம்
என்று
அழைக்கப்படும்
இவ்வகை நடவடிக்கைகளின் பாதுகாப்பிற்கும்,
நிலையான அபிவிருத்திக்கும் அடித்தளமாக
உள்ளது.
சுற்றுலாத்துறை
இரு நாடுகளுக்கிடையே சுற்றுலாத்துறை
சார்ந்த
உறவுகளும்,
சந்திப்புகளும்
நடந்தவண்ணம் உள்ளது. மேலும் 6% இந்திய
சுற்றுலாப் பயணிகளும் ஒவ்வொரு ஆண்டும்
மாலத்தீவிற்கு பயணிக்கின்றனர்.
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காக்டஸ் நடவடிக்கைகள் மாலத்தீவை இந்தியா காப்பாற்றியுள்ளது
1988இல்

80-200

இலங்கை

தமிழ்

ப�ோராளிகள் (PLOTE) அப்துல்லா லுத்துபி என்கிற
த�ொழிலதிபரின் சூழ்ச்சியில் மாலத்தீவை ந�ோக்கி
தாக்குதல் நடத்தினர். மாலத்தீவில் ஊடுருவிய
பிறகு,

அவர்கள்

தலைநகரமான

‘மாலே’வில்

ஊடுருவி முக்கியமான பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தனர்.
குடியரசுத்தலைவர்

அப்துல்

இந்திய ப�ோர் விமானம் இல்யுசன் II-76

கயமின்

ஆட்சியை கலைப்பதற்கு முனைந்தனர். ஆனால் கயும், மாலத்தீவின் தேசியப் பாதுகாப்பு பணி
தலைமையிடத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார். கயும் பல நாடுகளுக்கு அதாவது இந்தியா, பாகிஸ்தான்
அமெரிக்கா, பிரிட்டன், மலேசியா, இலங்கை பிரச்சினையை விளக்கினார். அமெரிக்காாவும்,
பிரிட்டனும், தங்களால் நேரடியாக நடவடிக்கையில் இறங்க இயலாது என்றும், இந்தியா மூலம்
தீர்வு கிடைக்க பெறும் என்றும் நம்பிக்கை அளித்தனர். பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி மூலமாக இந்தியா
வெகுவேகமாக தீர்வு நடவடிக்கையில் இறங்கியது.
குடியரசுத்தலைவர் கயுமின் வேண்டுக�ோள் கிடைத்த சில மணி நேரங்களில் இந்திய
படைவீரர்கள் மாலத்தீவில் இருந்தனர். நவம்பர் 3 1988 இல் 15.30 மணி அளவில் இந்திய படை
வீரர்களை மாலத்தீவில் இறக்கியது. கயூமின் செய்தி கிடைத்த 16 மணி நேரங்களில் ஆக்ரா
ப�ோர் விமான நிலையத்திலிருந்து இல்யுசன் II 76 ப�ோர் விமானம் கிளம்பியது. 2,500கில�ோ
மீட்டர்

கடந்து

இந்தியா

விமானப்படையின்

44-வது

ஸ்கோட்ரன்,

முற்றுகையிடப்பட்ட

மாலேதலைநகருக்கு ஒரு கில�ோமீட்டர் த�ொலைவிலுள்ள ஹல்ஹிலே விமான நிலையத்தில்
இறங்கியது. மேலும் தரையிறக்கப்பட்ட இந்திய விமானப் படைவீரர்கள், குடியரசுத்தலைவர்
கயுமை மீட்டெடுத்தனர். ப�ோராட்டக்காரர்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர்.
இலங்கை

தமிழ்

ப�ோராளிகள்

நகரம்

முழுவதும்

பல

முக்கிய

பகுதிகளைக்

கைப்பற்றியப�ோது, அவர்கள் கண்காணிக்க மறந்த ஒரு பகுதி ஹல்ஹிலே விமான நிலையம்.
இந்த நுழைவாயிலை யாரும் கவனிக்காமல், இந்திய விமானப் படைவீரர்கள் தரையிறங்கின.
விரைவாக

விமான

நிலையத்தின்

கட்டுப்பாட்டை

எடுத்துக்

க�ொண்டனர்.

பின்னர்

கமாண்டோகள் படகுகளைப் பயன்படுத்தி தலைநகருக்குள் நுழைந்து குடியரசுத்தலைவர்
கயூமை மீட்டு, ப�ோராளிகளை விரட்டியடித்தனர்.
இந்திய தரப்பில் இந்நடவடிக்கையில் எந்தவித இழப்பும் இல்லாதது என்பது சிறப்பு
வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஆசியாவின் பாதுகாப்பில் இந்தியா மிகச்சிறப்பாக பங்காற்ற
முடியும் என்பதை நிரூபித்தது காக்டஸ் நடவடிக்கை. அமெரிக்கா அதிபர் ர�ொனால்டு ரீகன்
முதல் பிரிட்டனின் பிரதமர் மார்கரெட் தாட்சர் வரை உலக சமூகம் அனைத்தும் இந்தியாவின்
இந்த உறுதியான நடவடிக்கையை பாராட்டினார்கள்.
சுகாதாரம்

அரசியல் உறவுகள்

பெருவாரியான மாலத்தீவு மக்களுக்கு
மருத்துவ ரீதியான முதல் அண்டை நாடாக
இந்தியா விளங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்திய
சுகாதாரத் துறை வளர்ச்சி காண்கிறது.

அரசியல் குழப்பம்
அரசியல்
குழப்பம்
அரசியலில்
நிலைத்தன்மை இல்லாததால் மாலத்தீவில்
தீவிரவாதம், மத அடிப்படைவாதம், கடத்தல்
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மற்றும் ப�ோதை ப�ொருள் பழக்கம் அதிகமாகவே
அச்சுறுத்துகிறது.
ஐ.எஸ்.ஐகள்
மற்றும்
லஷ்கர்-இ-த�ொய்பா
ப�ோன்ற
தீவிரவாத
இயக்கங்களும் மாலத்தீவில் நிலையூன்றி
நிற்கின்றன.
சார்க் அமைப்பு
சார்க் அமைப்பானது இந்தியாவிற்கும்,
அண்டை நாடுகளுக்கும் உள்ள உறவுகளை
வலுமைப்படுத்துவதாக உள்ளது. ஆனால் சார்க்
நாடுகளில்
சீனா
ஊடுருவி
இருப்பதால்
இந்தியாவின் நிலை சற்று பின்னோக்கி உள்ளது
எனலாம். பாகிஸ்தானின் ப�ோக்குவரத்திலும்
இலங்கையில் ஹம்பன்தோட்டா துறைமுகம்
ப�ோன்றவற்றிலும் சீனாவினால் கட்டுமானம்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
சீனாவிற்கு
அடுத்த
கவனம் மாலத்தீவில் உள்ளது.
இந்திய-மாலத்தீவு உறவுகளில் தற்போதைய
வளர்ச்சி
இரு
நாடுகளின்
அரசியல்
நிலைமையைப்பொறுத்து உறவுகள் பாதிப்பை
சந்திக்கின்றது.
2013இல்
யாமீன்
குடியரசுத்தலைவர் நஷீதை த�ோற்கடித்தார்.
யாமீனின்
ஆட்சியில்
இந்தியாவுடனான
உறவுகள் ம�ோசமடைந்த நிலையில் சீனாவுடன்
வலிமையான
உறவினைக்
மாலத்தீவு
உண்டாக்கி வருகிறது. இதை பின்வரும்
நடவடிக்கைகள் நிரூபிக்கின்றன.
 
இந்தியாவுடனான ‘ஜி.எம்.ஆர்’ திட்டம்
2012இல்
மாலத்தீவு
ரத்து
செய்தது.
500மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள இத்திட்டம்
மாலத்தீவு

தலைநகரமான

“மாலேக்கு”

அருகே பன்னாட்டு விமான நிலையம்
அமைப்பதற்காக
திட்டமிட்டதாகும்.
இத்திட்டம்
தற்போது
சீனாவிடம்
தரப்பட்டுள்ளது.
 
2015இல் இந்திய பிரதமர் மாலத்தீவு
பயணத்தை ரத்து செய்தார். மாலத்தீவில்
நிலவிய
எதிர்மறையான
அரசியல்
சூழ்ச்சியே காரணமாக காட்டப்பட்டது.
 
2017இல்
சுதந்திர

சீனாவிற்கும்,
வர்த்தக

மாலத்தீவிற்கும்
ஒப்பந்தம்

கையெழுத்திடப்பட்டது.
பாகிஸ்தானிற்கு
அடுத்ததாக
சீனாவுடன்
மாலத்தீவு
இந்நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபட்டுள்ளது.
ஆனால் இந்தியாவுடன் இம்மாதிரியான
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்திடப்படவில்லை
என்பது உண்மை.
 
கூட்டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்த நடவடிக்கை
2018இல் மாலத்தீவிற்கும், பாகிஸ்தானிற்கும்
இடையே கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது. இந்த
ஒப்புதல் பாகிஸ்தானின் இராணுவ படை
தளபதியின் பயணத்தின் ப�ோது மாலத்தீவில்
முடிவு செய்யப்பட்டது. வெளிப்படையாகவே
இந்தியாவிற்கும் எதிராக நகர்த்தப்படும்
காயாக இந்நடவடிக்கை விளக்குகிறது.
மேற்கூறிய அனைத்து நடவடிக்கைகளும்
இந்தியாவிற்கு எதிராக இருப்பினும், இந்தியா
தமது ப�ொறுமையையும், சகிப்புதன்மையையும்
இழக்காமல் மாலத்தீவுடனான உறவுகளை
புதுப்பிக்கும் முயற்சி செய்து வருகிறது. ஆனால்
2018இல் தேர்தல் வெற்றி பெற்ற ச�ோலி
குடியரசுத்தலைவராக
பதவியேற்கும்
நிலையில் பல்வேறு பிரச்சினைகளை சந்திக்க
வேண்டியிருக்கிறது.
 
இந்திய
பெருங்கடல்
நாடுகள்
அமைப்பிலிருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியப�ோது
இந்தியா
மாலத்தீவை
இவ்வமைப்பில்
இணைப்பதற்கு மூத்த உயரதிகாரிகளை
சமாதானப்படுத்தியது.
இதன்மூலம்,
மாலத்தீவு புதிய உறுப்பினராக இந்திய
பெருங்கடல்
நாடுகள்
அமைப்பில்
சேர்க்கப்பட்டது.
 
மாலத்தீவுகள் வேண்டுதலுக்கு இணங்க
ட�ோர்னியர் ப�ோர் விமானத்தை உடனடியாக
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் உறுதி
செய்தது.
 
மாலத்தீவின்
புதிய
அரசாங்கம்,
சீனாவுடனான
சுதந்திர
வர்த்தக
ஒப்பந்தத்திலிருந்து
வெளியேறுவதற்கு
முடிவு செய்துள்ளது. சீனாவின் ஒரு
தலைப்பட்சமான ஒப்பந்தமாக இருப்பதால்
மாலத்தீவு வெளியேற முடிவு செய்தது.
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இந்திய-மாலத்தீவு த�ொடர்பான இடைவெளிகள்
சீனாவின் இருப்பு
மாலத்தீவுகளில்
சீனாவின்
உள்கட்டுமான
திட்டங்கள்
இந்திய
நிறுவனங்களுக்கு மாபெரும் ப�ோட்டியாக
உள்ளது.
சீனா-மாலத்தீவு சுதந்திர வாணிப ஒப்பந்தம்
சீனாவுடனான
சுதந்திர
வர்த்தக
ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான சரியான தீர்வை
இன்றளவில் மாலத்தீவு மூலம் வெளியிட
தயாராகிறது. மேலும் எதிர்கால முதலீடு
த�ொடர்பாகவும் சரியான நிலைமை மாலத்தீவு
தெரிவிக்க மறுக்கிறது.
இந்திய-மாலத்தீவு வர்த்தகம் குறைப்பு
இந்தியாவிற்கும்
மாலத்தீவிற்கும்
இடையே
வர்த்தகம்
இன்றளவில்
200
அமெரிக்கா டாலர் வரை, குறைவாகவே
காணப்படுகிறது.
2018 இல் இப்ராஹிம் ச�ோலி மாலத்தீவின்
குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்ற பிறகு
மாற்றங்களை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது.
ச�ோலியின் பதவியேற்பு விழாவில் இந்திய
பிரதமர்
பங்கேற்று
அமைதியையும்,
நட்புறவையும்
தெரிவித்தார்.
இப்ராஹிம்
முகமது ச�ோலியின் இந்தியப் பயணம் 2018,
டிசம்பர் 16-18“ அன்று நடந்தது அப்பயணத்தில்
”இந்தியாவே
முதன்மைத்தும்
என்ற
க�ொள்கையை வலியுறுத்தினார்.” மேலும்
இந்தியா மாலத்தீவின் சமூக ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்காக 1.4 மில்லியன் டாலர்கள்
அளிப்பதாக உறுதி செய்தது.
எதிர்கால ஒத்துழைப்பு
சமீபத்திய
அரசியல்
மாற்றங்கள்,
இந்தியா
மற்றும்
மாலத்தீவு
நாடுகளுக்கிடையேயான
உறவுகளை
புதுப்பிக்க,
ஒரு
சிறந்த
வாய்ப்பாக
கருதப்படுகிறது. நம்பிக்கை கட்டுமானத்தின்
பின்வருவன கவனத்திற்கு உட்பட்டது.

 
மாலத்தீவுடனான முதலீட்டு ஒத்துழைப்பை
மேம்படுத்த

ஆல�ோசனை

ஒன்றைமைத்து
பிரச்சினைக்குரிய
பகுதிகளை ஆய்வு செய்வதற்கு முனைய
வேண்டும்.
மேலும்
இக்குழுவானது
முதலீட்டில்
குறைபாடுகள்
உள்ள
பகுதிகளை கண்டறியலாம்.

 
இலவச

(அ) அன்பளிப்பு க�ொள்கை
மாலத்தீவிற்கு
அவசியமாக
உள்ளது.
சீனாவின் பெயரளவிலான முதலீடுகள்
தடுப்பதற்கு இந்தியா மேற்கூறிய வழியை
பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகிறது.

 
இந்தியா தீவிரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துழைப்பை
மாலத்தீவுடன் சேர்ந்து உருவாக்குதல்
வேண்டும். மாலத்தீவில் காவல்துறை
மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு படையுடன்
சேர்ந்து
பயிற்சி
மற்றும்
திறன்
மேம்படுத்துதல்
ப�ோன்ற
வழிகளை
பின்பற்ற தீவிரவாதத்தை ஒடுக்குவதற்கு
முயற்சிக்கவும் வேண்டும்.

 
நிரந்தமான

அடிக்கடி

நிகழக்கூடிய
பாதுகாப்பு
த�ொடர்பான
பேச்சுவார்த்தையில்
இரு
நாடுகளுக்கிடையேயான பாதுகாப்பையும்,
நட்புறவையும் வளர்க்கும் சிறிய நாடுகளான
மாலத்தீவை
ப�ோல
உள்ள
மற்ற
நாடுகளையும்
இந்தியா
தன்
பெருந்தன்மையான
அணுகுமுறையின்
மூலம் உறவை வளர்க்க வேண்டும். இதற்கு
குஜ்ரால்
க�ொள்கை
ப�ோன்றவைகளை
பயன்படுத்தி
உண்மையையும்
நம்பிக்கையையும் மேம்படுத்தலாம்.

 
சார்க்

மற்றும் இந்திய பெருங்கடல்
நாடுகள் அமைப்பு ப�ோன்ற அமைப்புகள்
நல்லுறவு
நாடுகளாக
பயன்படுத்தி
பல்வேறு
பிரச்சினைகளுக்கு
முடிவு
காணலாம்.

 
மேலும் பல்வேறு உறவுமுறை த�ொடர்பான
பிரச்சினைகளுக்கு இந்தியா இலங்கை
மற்றும் மாலத்தீவு ஆகிய நாடுகள் ஒன்று
சேர்ந்து முத்தரப்பு செயல் வழிமுறையை
உருவாக்கி தீர்வு காணலாம்.

குழு
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10.10 இந்திய அயல்நாட்டு க�ொள்கையில் தற்போதைய புதிய மாற்றங்கள்
குஜ்ரால் க�ொள்கை
குஜ்ரால் க�ொள்கை என்பது, இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளுடன் நட்பு
பாராட்டுவதற்கு உண்டான ஐந்து அம்சங்களை உள்ளடக்கியது ஆகும்.
இக்கொள்கை முன்னால் வெளியுறவு துறை அமைச்சராகவும், பிரதமராகவும்
பதவி வகித்த I. K. குஜ்ரால் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இக்கொள்கையின்படி,
இந்தியாவின் நிலையும், வலிமையும் ஏனைய நாடுகளுடன் உள்ள உறவுகளை
நிர்ணயிக்கிறது. அண்டை நாடுகளுடன் நட்பு பாராட்டுவது மிகவும் அவசியமாக
கருதப்படுகிறது. இக்கொள்கைகள் பின்வருவன:

குஜ்ரால்

 
முதலாவதாக, அண்டை நாடுகளான பங்களாதேஷ், பூடான், மாலத்தீவு, நேபாளம், இலங்கை
ப�ோன்ற நாடுகள் இந்தியாவின்மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கை, உண்மையின் அடிப்படையில்
தன்னாலான அதிகமான உதவிகளையும் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் செய்கிறது.

 
இரண்டாவதாக, எந்த ஒரு தென்கிழக்கு ஆசியா நாட்டிற்கும், தன் அண்டை நாடுகளுக்கு
எதிரான காரியங்களை நிகழ்த்துவதற்கு தன் நாட்டில் இடமளிக்கக்கூடாது.

 
மூன்றாவதாக, எந்த ஒரு நாடும், தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மற்ற நாடுகளின் உள்ள
பிரச்சினைகளில் தலையிடக்கூடாது.

 
நான்காவதாக, அனைத்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளும் ஏனைய நாடுகளின் நிலப்பரப்பையும்,
இறையான்மையையும் மதித்தல் வேண்டும்.

 
ஐந்தாவதாக, அவர்கள் தங்கள் ம�ோதல்களை அமைதியான இருதரப்பு
பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலம் தீர்க்கப்பட வேண்டும்
மேற்கூறிய க�ொள்கையை, அனைத்து நாடுகளும், பின்பற்றுகின்ற
பட்சத்தில் நட்புறவும், நம்பிக்கையும் நீடிக்கும். தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின்
ஒற்றுமையை மேம்படுத்தலாம். இந்திய-பாகிஸ்தானின் ம�ோசமடைந்த
உறவுகளையும் சீர்படுத்தலாம் என்பது குஜ்ராலின் நேர்மறை க�ொள்கை அம்சமாகும்.

“கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை” மற்றும் “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு”
இடையேயான வேறுபாடுகள்
“கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை” மற்றும் “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு” இடையேயான
வேறுபாடுகள் இந்தியாவுடனான ப�ொருளாதார ஒருங்கிணைப்பை உண்டாக்குவதற்காகவே
“கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை” உண்டாக்கப்பட்டது. அதேசமயம் “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு”
என்பது ப�ொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு கிழக்கு ஆசியாவையும் உள்ளடக்கியது ஆகும்.
“கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை”யின் இலக்குகள்
1. ஆ
 சிய- பசிபிக் மண்டலத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கிடையே ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு, கலாச்சார,
மரபு மற்றும் ராணுவம் சார்ந்த உறவுகளை இரட்டிப்பு மற்றும் பலதரப்பு கட்டங்களில்
மேம்படுத்துதல்.
2. வ
 டகிழக்கு மாநிலங்களுடன் அண்டை நாடுகளை இணைக்கும் பரஸ்பர நடவடிக்கைகள்
செயல்முறைபடுத்துதல்.
3. பாரம்பரிய நட்பு நாடுகள் மட்டுமல்லாது, மற்ற நாடுகளை வர்த்தகத்திற்காக அமைத்தல், இதில்
இந்திய பசிபிக் நாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்.
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இந்தியாவின் “கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை”
இக்கொள்கை திட்டம் 1991இல் பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்களால் த�ொடங்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் மூலமே இந்தியாவின் இலக்கு மேற்கிலிருந்து தென் கிழக்கு ஆசியா
நாடுகளுடனான ப�ொருளாதார ஒருங்கிணைப்பு த�ொடர்பான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டது. 2014 நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற கிழக்கு ஆசியா கூட்டத்தில் ஜனதா
ஆட்சியானது, இத்திட்டத்தை “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு ” ஆக மாற்றியது.

அண்டை நாடுகளே முதன்மை முக்கியத்துவம் பெறுபவை என்றால் என்ன?

 
இந்தியாவின் வெளிநாட்டு க�ொள்கையானது நட்புறவில் அண்டை நாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம்
அமைந்து நட்புறவை வளர்க்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்படல்.

 
பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி முதன் முறையாக பிரதமர் பதவி ஏற்றப�ோது, அப்பதவி ஏற்பு
விழாவிற்கு தெற்காசியாவின் அனைத்து நாடுகளின் தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டது பின்பு அவர்களுடன் இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. இது
ஒரு சிறிய சார்க் மாநாடு என்று கூறப்பட்டது.

 
முதன் முதலில் பதவி ஏற்ற பிறகு பிரதமர் பூடானிற்கு பயணம் செய்தார்.
அருஞ்சொற்பொருள்

 
கூட்டு நடவடிக்கை குழு: இரு (அ) பல
நாடுகளுக்கிடையேயான
கூட்டு
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளுதல்.
இந்நடவடிக்கை மூலம் ப�ொருளாதார,
கலாச்சார உறவுகளை வலிமைப்படுத்துதல்.

 
வடமேற்கு மாகாண எல்லை: பிரிட்டிஷ்
அரசின்போது, கூட்டாட்சியால் நிர்வாகம்
செய்யப்பட்ட மாகாணம்.

 
தூதரகம்:

நாடுகளுக்கிடையேயான
உறவுகளை முன்னேற்றலுக்கு உதவும்
கருவி (அ) நிறுவனம்.

 
உலக

வர்த்தக
அமைப்பு:
நாடுகளுக்கிடையேயான
ப�ொருளாதார
மற்றும்
வர்த்தகம்
த�ொடர்பான
திட்டங்களை உருவாக்கும் உலக வர்த்தக
அமைப்பாகும்.

 
சார்க்: தெற்காசிய மண்டல கூட்டமைப்பு,
தெற்காசியாவில்
அமைந்துள்ள
நாடுகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பை
பலப்படுத்தி உருவாக்கிய அமைப்பு.

 
நம்பிக்கை

குறைபாடு:
இரு
நாடுகளுக்கிடையேயான கூட்டுறவுகளின்
எதிர்மறை இராஜதந்திரத்தின் யுக்தியாகும்.

 
அணிசேரா இயக்கம்: அணிசேரா இயக்கம்
என்பது மூன்றாம் உலக நாடுகளை ஒன்று
சேர்ந்த
உருவாக்கிய
இவ்வமைப்பு
முதலாளித்துவ
மற்றும்
கம்யூனிஸ்ட்
கூட்டமைப்பிலிருந்து
நடுநிலை
வகிக்கிறது.

 
மாநில அமைதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்
குழு: பர்மாவின் இராணுவ அரசாங்கத்தை
அலுவலக பெயராக அமைதி மற்றும்
வளர்ச்சி குழு என அழைக்கப்பெற்றது.

 
பிரெட்டன் வுட்ஸ் முறை:

முதலாக
தரப்பில்
உள்ள
மேற்கத்திய
நாடுகளிடையேயான வர்த்தகம் மாறாமல்
நிதி உறவுகளை உருவாக்கும் விதிகளை
நிறுவியது.

 
அதீத சக்தி நாடுகள்:

ப�ொருளாதார
மற்றும்
இராணுவத்
துறைகளில்
முன்னேறிய நாடுகள் ஆகும்.
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மதிப்பிடுதல்
I. சரியான விடைகளைத் தேர்வு செய்யவும்
1. ’கிழக்கு ந�ோக்கி’ க�ொள்கையை உருவாக்கியவர் யார்?
அ) நரேந்திர ம�ோடி
இ) நரசிம்ம ராவ்

ஆ) இந்திரா காந்தி
ஈ) ராஜிவ் காந்தி

2. இந்தியா அமைதி காக்கும் படையை எங்கு அனுப்பியது?
அ) பங்களாதேஷ்	
இ) இலங்கை	

ஆ) மாலத்தீவு
ஈ) மியான்மர்

3. நவீன இந்தியாவின் சிற்பி?
அ) எம்.என்.ராய்	
இ) ஜவஹர்லால் நேரு

ஆ) பி. ஆர். அம்பேத்கர்
ஈ) ராஜாராம் ம�ோகன் ராய்

4. கச்சத்தீவு எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது?
அ) இலங்கை	
இ) பூடான்

ஆ) பர்மா
ஈ) மாலத்தீவு

5. இந்திய சுதந்திரத்தின்போது காஷ்மீரின் மன்னர் யார்?
அ) குருமீத் சிங்	
இ) கரன் சிங்	

ஆ) அமரிந்தர் சிங்
ஈ) ஹரி சிங்

6. இந்தியா மறுசீரமைக்கப்பட்ட நாடு எது ?
அ) ஆப்கானிஸ்தான்
இ) கியூபா	

ஆ) வெனிசுலா
ஈ) சீனா

7. சிம்லா ஒப்பந்தம் எந்தெந்த நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்றது?
அ) இந்தியா-பாகிஸ்தான்
இ) இந்தியா-ரஷ்யா	

ஆ) இந்தியா- அமெரிக்கா
ஈ) எதுவும் இல்லை

8. சிம்லா ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டவர் யார்?
அ) இந்திரா காந்தி
இ) லால்பகதூர் சாஸ்திரி

ஆ) ஜவஹர்லால் நேரு
ஈ) வி.பி.சிங்

9. 9/11 தாக்குதல் எங்கு நடந்தது?
அ) அமெரிக்காா	
இ) ஸ்பெயின்

ஆ) பாகிஸ்தான்
ஈ) இந்தியா

10. ஐ.நா சபை உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1945
இ) 1919

ஆ) 1946
ஈ) 1944

11. பின்வருவற்றை கருதுக.
1. “ கிழக்கு ந�ோக்கி க�ொள்கை” என்பதற்கு கிழக்கு நாடுக்கிடையேயான ப�ொருளாதார
ஒருங்கிணைப்பை அதிகரித்தல் மேலும் தென் கிழக்காசிய பகுதிகளில் மட்டுமே
கவனத்திற்குரியது.
2. ஆ
 னால் “கிழக்கு ந�ோக்கி செயல்பாடு” என்பது தெற்கு கிழக்கு பங்குமல்லாமல் கிழக்கு
ஆசியா நாடுகளின் ப�ொருளாதார மற்றும் பதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பை அதிகப்படுத்துவதாகும்.
அ) 1 மட்டும் சரி
இ) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் சரி

ஆ) 2 மட்டும் சரி
ஈ) 1, 2 இரண்டும் தவறு
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12. ப�தாருத்துக.
1. பந�தாளத்தின் புதிய அரசகைபபு
2. கிழக்கு பநதாக்கி பசயல்�தாடு
3. கதாக்டஸ நடவடிக்கக
4. சைஹிந்ததா எக்ஸபிரஸ குண்டுபவடிபபு

1) ஈ அ ஆ இ
3) இ ஆ அ ஈ

–
–
–
–

அ) 2014
ஆ) 1988
இ) 2007
ஈ) 2015

2) ஆ ஈ அ
4) அ ஈ ஆ

இ
இ

II கீழ்்க்காணும் விைகா்க்ளு்ககு மி்ச் சுரு்க்மெகாை விழட ்காைவும்
1. சியதாச்சின் பிரச்சகனப �ற்றி எழுதுக.
2. �ரதாக்கதா அகை பிரச்சகன �ற்றி குறிபபு வகரக?
3. இந்தியதா-ஆபகதானிஸததானின் உ்றவுகளின் முக்கியத்துவத்திகன எழுதுக.
4. ரதாஜீவ் கதாந்தி – பஜயவர்தபன ஒப�ந்தம் �ற்றி எழுதுக.
III. பின்வரும் விைகா்க்ளு்ககு சுரு்க்மெகா் விழடயளி்க்.
1. இந்திய-பூடதான் உ்றவுககளப �ற்றி எழுதுக.
2. கதாக்டஸ இரதாணுவ நடவடிக்கககயப �ற்றி எழுதுக.
3. கிழக்கு பநதாக்கிய பசயல்�தாடடின் பநதாக்கஙககளப�ற்றி கூறுக.
4. இந்தியதாவின் அண்கடநதாடடு முதன்கை பகதாள்ககப�ற்றி எழுதுக.
IV கீழ்்க்காணும் விைகா்க்ளு்ககு சுரு்க்மெகாை விழட ்காைவும்
1. இந்தியதா – �தாகிஸததான் நதாடுகளுக்கிகடபயயதான கதாஷமீர் பிரச்சகன குறித்து விவரி.
2. இந்தியதா – சீனதா எல்க் பிரச்சகனககள குறித்து விவரி?
3. இந்திய – பந�தாளம் நதாடுகளுக்கிகடபயயதான ஒத்துகழபபு �குதிகள் என்ன?
4. “ஒரு �தாகத ைற்றும் ஒரு சதாக் முன்பனடுபபு” சீனத்திடடம் �ற்றி விளக்குக.
5. 21ம் நூற்்றதாண்டின் இந்திய-�ஙகளதாபதஷ நதாடுகளுக்கிகடபய உள்ள உ்றவுககள �ற்றி
குறிபபு எழுதுக.
6. இந்தியதா – மியதான்ைதார் நதாடுகளுக்கிகடபய �தாதுகதாபபு, க்தாச்சதாரம் ைற்றும் ஒத்துகழபபு
�ற்றி எழுதுக.
ரமெற்ர்காள் நூல்்ள்

 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
வழைத்்ள இழைபபு்ள்






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-acteast-policy-of-india-1527251668-1
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11
்கறறலின் மநொக்்கங்கள்

்சர்வம்த்ச அபைபபு்கள்



 ்சரெப்த்ச அடைபபுகள குறித்து அறி்தல்.
 ்சரெப்த்ச அடைபபுகளின ப்தோற்றத்திடன கண்ைறி்தல்.
 ைோைோககரகள ஐககிய நோடுகளின ்சட்பயின ப்தோற்றத்திறகோன
பினனணிடய அறிநது வகோளெது.

 ைோைோககரகள ்சரெப்த்ச அடைபபுகளின ்பணிகட்ள குறிப்போக ஐ.நோ
ைறறும் அ்தன ்பல்பெறு பிரிவுகளின ்பணியிடன அறிநது வகோளெது.

 ்சரெப்த்ச நிதி நிறுெனஙகளின ்பணியிடன ைோைோககரகள அறிெது.
 ைனி்த உரிடைகட்ள ்போதுகோப்பது ைறறும் அ்தடன பைம்்படுத்து்தல் ்சரெப்த்ச ைனி்த
உரிடைகள அடைபபின ்பஙகு குறித்து அறி்தல்.

11.1 அறிமு்கம்
நோம் ்சரெப்த்ச அடைபபுகட்ள ்பறறி
சிநதிககும் ப்போவ்தல்லோம், அடெ இரு்ப்தோம்
நூற்றோண்டைச
்சோரந்த
ெரலோறறு
நிகழ்ெோகவும், குறிப்போக ்சரெப்த்ச ்சஙகம்
1919ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்்தப்பட்ை பி்றகு
ப்தோனறியடெயோகவும்
கருதுகிப்றோம்.
உண்டையில் ்பத்வ்தோன்ப்தோம் நூற்றோண்டின
பிற்பகுதியிபலபய குறிபபிட்ை பிரச்சடனகட்ள
தீரப்ப்தறகோன அடைப்போக உலக நோடுக்ளோல்
ஏறகனபெ
்சரெப்த்ச
அடைபபுகட்ள
ஏற்படுத்தியுள்ளன.
அடெ
1865இல்
உருெோககப்பட்ை ்சரெப்த்ச ்தநதி கழகம் என
அடழககப்படும் ்சரெப்த்ச வ்தோடலவ்தோைரபு
கழகம்
(ITU)
ைறறும்
1874இல்
ப்தோறறுவிககப்பட்ை ்சரெப்த்ச அஞ்சல் கழகம்
ப்போன்றடெயோகும்.
இடெ
இரண்டும்
்தறவ்போழுது
ஐ.நோ-வின
அஙகஙக்ளோக
உள்ளன. 1899இல் தி பைக நகரில் நடைவ்பற்ற
்சரெப்த்ச
அடைதிககோன
ைோநோைோனது
அடைதியோன
ெழியில்
ப்போரிடன
்தடுப்ப்தறகோன முட்றகட்ளயும் ைறறும் ப்போர
குறித்்த ்சட்ைஙகட்ளயும் ெடரயட்ற வ்சய்தன.
்சரெப்த்சப பிரச்சடனகட்ள அடைதியோன

ெழியில் தீரத்துக வகோள்ள பெண்டும் என்ற
தீரைோனத்ட்த நிட்றபெறறிய இம்ைோநோடு
நோடுகளுககிடைபயயோன
பிரச்சடனகளில்
்சைர்சம் வ்சயெ்தறகு ஒரு நிரந்தர தீரப்போயத்ட்த
1902ஆம்
ஆண்டு
ஏற்படுத்தியது.
இந்த
அடைபப்ப பினனோளில் ்சரெப்த்ச நீதிைன்றம்
ப்தோனறுெ்தறகு
கோரைைோக
இருந்தது.
ஆனோல், 1914ஆம் ஆண்டு வ்தோைஙகிய மு்தல்
உலகப்போரும், அ்தனோல் ஏற்பட்ை அழிவுகளும்
இந்த அடைபபுகளின குட்றெோன அதிகோர
ெரம்ட்ப வெளிச்சமிட்டு கோட்டின. பைலும்,
இத்துைன ஐபரோபபிய நோடுகளுககிடைபயயோன
ஒத்துடழபபு என்ற ்சரெப்த்ச அடைபபும்
முடிவுககு
ெந்தது.
வநபப்போலியனின
்படைவயடுபபுகளுககு பினபு வ்பரிய அ்ளவில்
எநந ப்போரகளும் நடைவ்ப்றோைல் கோத்து
ெந்தப்த இந்த அடைபபின ்சோ்தடனயோகும்.
மு்தல் உலகபப்போர நடைவ்பற்ற 1914ஆம்
ஆண்டு மு்தல் 1919ஆம் ஆண்டு ெடர உலகம்
ைோவ்பரும் ைனி்தப ப்பரழிடெக கண்ைது.
இரண்டு பகோடிககும் அதிகைோன ைககள
ைோண்ைனர. ப்பரரசுகளின வீழ்சசி (ஓட்ைோைன,
ஆஸடிபரோ – ைஙபகரியன, ்தறகோலிைோக ரஷ்ய
ப்பரரசு)
ைறறும்
புதிய
ப்த்சஙக்ளோன
வ்சகபகோஸலோவியோ, எஸப்தோனியோ ைறறும்
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பினலோநதின
ப்தோற்றம்,
முறப்போககு
புரட்சியோ்ளரகள
ரஷ்யோடெ
வெறறி
வகோண்ைது ைறறும் வஜரைனியின வீழ்சசி என
ஒரு புதிய உலக ஒழுஙகடைவு ப்தோனறியது.

11. 2 ்சர்வம்த்ச ்சங்கம்

உட்மரொவில்்சனின்
�திைொன்கு
்கருத்து்கள்(1918)
1. வ ெ ளி ப ்ப ட ை ய ோ ன
தூ்தோண்டை
2.

கைல்கள மீ்தோன சு்தநதிரம்

3.

வ்போரு்ளோ்தோரத் ்தடைகட்ள நீககு்தல்

4.

ஆயு்தையைோ்தடல குட்றத்்தல்

5.

கோலனிய உரிடைகள மீ்தோன வநகிழ்வு

6.

ரஷ்ய
கட்டுப்போடு
விடுவிப்பது

7.

வ்பல்ஜிய
்போதுகோப்பது

8.

பிவரஞசு பிரப்த்சஙகட்ள விடுவிப்பது

9.

இத்்தோலியின
ைறுசீரடைத்்தல்

்பகுதிகட்ள

இட்றயோண்டைடய

எல்டலகட்ள

10. ஆஸதிரியோ–ைஙபகரியிடன பிரிப்பது
11. ்போல்கன எல்டலகட்ள ைறுசீரடைத்்தல்
12. துருககியின அதிகோரத்ட்த குட்றப்பது
13. ப்போலநட்த சு்தநதிர நோைககுெது.
14. நோடுகளின கூட்ைடைப்போன ்சரெப்த்ச
்சஙகத்ட்த ஏற்படுத்து்தல்.
மு்தல்
உலகபப்போரின
இறுதியில்
அவைரிகக அதி்பர உட்பரோவில்்சன 1918ஆம்
ஆண்டு ஜனெரியில் ்சரெப்த்ச ்சஙகத்திறகோன
்தனது கருத்திடன வெளிப்படுத்தினோர. இ்தறகு
வ்பரும் அ்ளவிலோன ஆ்தரவு கிடைத்்தது.
பைலும், மு்தல் உலகபப்போர ஏற்படுத்திய
வ்பரும் அழிவு இககருத்துககு ெலுப்சரத்்தது.
இரோணுெ பைோ்தல்கள நடைவ்பறுெ்தறகு
முன்போகபெ பிரச்சடனகட்ளத் தீரப்ப்தறகு
்சரெப்த்ச அடைபபுகள ப்தடெவயன முடிவுககு
ெந்தனர. இருந்தப்போதும், அவைரிககோெோனது
்சரெப்த்ச அடைபபில் இடையோ்தப்போதும்,

குடியரசுத்்தடலெர
உட்பரோ
வில்்சன
வெரவ்சல்ஸ அடைதி ைோநோட்டிறகு ்தடலடை
ஏறறு ்சரெப்த்ச அடைபபு உருெோகச வ்சய்தோர.
வில்்சன
அவைரிகக
கோஙகிரசின
இரு
அடெயின
கூட்டுக
கூட்ைத்தில்
கீழ்ககண்ைெோறு அறிவித்்தோர.
”இது அடைதிககோன நிச்சயைோன ஓர
உத்திரெோ்தைோகும்.
ஆககிரமிபபுகளுககு
எதிரோன ெோரத்ட்தகட்ள வகோண்ைது, நோகரீக
உலடக கிட்ை்தட்ை அழிவின விளிம்பிறபக
வகோண்டு வ்சன்ற ஒனறுககு எதிரோனது இது.
இ்தன
பநோககஙகள
அடனெருககும்
பிரகைனப்படுத்்தப்பட்டுள்ளது ைறறும் குற்றம்
கோைமுடியோ்த அதிகோரத்ட்த வகோண்ைது. இந்த
்சஙகைோனது
எந்த
ஒரு
்சரெப்த்ச
பிரச்சடனககும் தீரவு ்தர ெல்லது.”
்சஙகைோனது ்தறகோலிகைோக லண்ைனில்
இருநது வ்சயல்்பட்ைது. பினபு 1920 மு்தல்
சுவிட்்சரலோநதின வஜனிெோ நகரத்தில் இருநது
இயஙகி
ெந்தது.
ஆரம்்பத்தில்
சில
பிரச்சடனகட்ள தீரவு கோண்்பதில் வெறறி
வ்பற்றது குறிப்போக பினலோநது ைறறும் சுவீைன
இடையிலோன
ஆலனட்
தீவு
பிரச்சடன,
வஜரைனி ைறறும் ப்போலநது இடையிலோன
பைல் ட்சபலசியோ ைறறும் ஈரோக ைறறும்
துருககி இடையிலோன வைோசூல் நகரம் மீ்தோன
பிரச்சடனகள
ஆகும்.
பைலும்
சில
வெறறிகட்ள, குறிப்போக ரஷ்யோவின அகதிகள
பிரச்சடனடயத் தீரப்பதிலும் ைறறும் ்சரெப்த்ச
அபினி
ெரத்்தகத்ட்த
ஒழிப்பதிலும்
வெறறிகண்ைது.
்சரெப்த்ச
்சஙகத்தின
்தடலடையின கீழ் ்சரெப்த்ச அடைபபுக்ளோன
வ்தோழிலோ்ளரகளுககோன ்சரெப்த்ச கழகம்
ைறறும் ்சரெப்த்ச நீதிககோன நிரந்த நீதிைன்றம்
ப்போன்றடெ வ்சயல்்பட்ைன. பிறகோலத்தில்
ஐககிய நோடுகள ்சட்பககோன சி்றந்த முன
உ்தோரைைோக ்சரெப்த்ச ்சஙகம் அடைநது
இருந்தது.
்சரெப்த்ச ்சஙகைோனது மு்தல் உலகப
ப்போரில்
வெறறி
வ்பற்ற
நோடுகளின
பைலோதிககத்தின கீழ் இருந்தது. இதில்
குறிப்போக பிரோனசு, இஙகிலோநது, ஜப்போன
ைறறும் இத்்தோலி நோடுகளின பைலோதிககத்தில்
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்சஙகம் இருந்தது. துெககத்தில் இரு்பத்திஎட்டு
உறுபபினரகட்ளப பிரதிநிதிக்ளோகக வகோண்ை
வ்போதுச்சட்பயோனது வ்பரும்்போலும் ஐபரோபபிய
ைறறும் லத்தின அவைரிகக நோடுகட்ளக
வகோண்ைடெயோகக கோைப்பட்ைன. இ்தன
கோரைைோக ்சரெப்த்ச ்சஙகைோனது ஐபரோபபிய
நோடுகட்ள டையப்படுத்திபய வ்சயல்்பட்ைது.
அபப்போது ஆபபிரிககோ, ஆசியோ ைறறும் ைத்திய
கிழககு நோடுகள அடனத்தும் ஐபரோபபிய
ஏகோதி்பத்திய ஆதிககத்தின கீழ் இருந்தன.
இப்பகுதிகளில்
்தஙகளுககோன
சுயோட்சி
அரசுகட்ள ஏற்படுத்திவகோள்ளவும் ைறறும்
விடு்தடலயும்
வ்பறுெ்தறகோன
ெழிமுட்றகட்ளயும் ்சஙகம் ஏற்படுத்தி ்தந்தது.
சர்வேதச சங்கத்தின் ேதால்விக்கு காரணங்கள்:
1. அவைரிககோ இதில் ்பஙபகறகோ்தது ்சஙகம்
ெலிடை வ்ப்றோைல் ப்போன்தறகு முககியக
கோரைைோக அடைந்தது.
2. பைலும்
இ்தன
முககியத்துெத்ட்த
குட்றககும் ெடகயில் வஜரைனி ைறறும்
ப்சோவியத்
யூனியன
எந்த
முககிய
வ்போறுபட்பயும்
ஏறகோைல்
வெறுைபன
உறுபபினரோக ைட்டுபை இருந்தன. 1926இல்
வஜரைனியோனது ்சஙகத்தில் இடைந்தது
பினபு நோஜிககள ஆட்சி அதிகோரத்ட்த
டகப்பறறியட்த
அடுத்து
1933இல்
அடைபபில் இருநது வெளிபயறியது.
3. 1933ஆம் ஆண்டு ப்சோவியத் யூனியனோனது
்சஙகத்தில் இடைந்தது; இருந்தப்போதும்
1939இல்
பினலோநது
மீது
்தோககு்தல்
வ்தோடுத்்தட்த அடுத்து ப்சோவியத் யூனியன
்சஙகத்தில் இருநது வெளிபயற்றப்பட்ைது.
்சஙகத்தில் இருநது வெளிபயற்றப்பட்ை ஒபர
நோடு ப்சோவியத் யூனியன ஆகும்.
4. ஜப்போன
1933இல்
ைஞசூரியோடெ
ஆககிரமித்்தட்த ்சஙகம் விைரசித்்தட்த
அடுத்து ஜப்போனும் அடைபபில் இருநது
வெளிபயறியது.
பைலும்
இப்த
கோரைத்திறகோக எத்திபயோபபியோவின மீது
்தோககு்தல் நைத்தி அ்தடன ஆககிரமித்துக
வகோண்ை
இத்்தோலியின
உறுபபினர
ஆெ்தறகோன விருப்பைோனது ்சஙகத்்தோல்

நிரோகரிககப்பட்ைது. இத்்தடகய ஆககிரமிபபு
நைெடிகடககட்ள
்சஙகத்தினோல்
கட்டு்படுத்்த முடியவில்டல.
5. பைலும் 1930இல் ஏற்பட்ை உலக வ்போரு்ளோ்தோர
ைந்தநிடல இபபிரச்சடனகட்ள பைலும்
தீவிரைோககியது. குறிப்போக, பிரோனசு ைறறும்
பிரிட்ைன இந்த ஆககிரமிபபுப ப்போரகட்ளக
கண்டிககவில்டல,
ஏவனனில்
இடெ
அநநோடுகளின
ப்தசிய
்போதுகோபபிடன
உைனடியோக
்போதிககவில்டல.
பைலும்
்சஙகம்
திருபதி்படுத்தும்
வகோளடகடய
டகயிவலடுகக,
அதுவும்
ப்தோல்விடய
்தழுவியது.
1938இல் நடைவ்பற்ற மூனிச ைோநோட்டில்,
ஹிட்லரின அரசு வ்சகபகோஸலோவியோடெ
ஆககிரமித்து,
சூ்தனலோநது
்தனனுைன
இடைத்துக வகோண்ைட்தயும் பிரிட்ைனும்,
பிரோனசும் ஏறறுக வகோண்ைன. இறுதியோக,
1939இல் ப்சோவியத் யூனியன ஒப்பந்தத்ட்த
ஏற்படுத்திக வகோண்டு வஜரைனி ப்போலநது
மீது
்தோககு்தல்
நைத்தியது.
்சரெப்த்ச
்சஙகத்திறகோன
எல்லோ
ெோயபபுகட்ளயும்
்தகரத்வ்தறிந்தது.
்சரெப்த்ச
்சஙகைோனது
ஆககிரமிபபு நோடுகளின மீது ்தனது ெலுெோன
அதிகோரத்ட்தச
வ்சலுத்்த
முடியவில்டல.
பைலும் ஆககிரமிபபுககு எதிரோக இரோணுெ
குறுககீடு வ்சயயோைல் வெறும் வ்பயர்ளவிலோன
வ்போரு்ளோ்தோர
்தடைடய
ைட்டுபை
அநநோடுகளின மீது விதிகக முடிந்தது.

ப்சயல்�ொடு
்சரெப்த்ச ்சஙகத்தின ப்தோல்விககோன
கோரைஙகட்ள ெகுபபில் விெோதிககவும்.
உறுபபினரல்லோ்த ைற்ற நோடுகளின மீது
்சரெப்த்ச ்சஙகத்்தோல் அதிகோரம் வ்சலுத்்தபெோ
கட்டுப்படுத்்தபெோ முடியவில்டல. உறுபபு
நோடுகள
உறுபபினரல்லோ்த
நோடுகளுைன
ெரத்்தகம் வ்சயயவும் இயலவில்டல. பைலும்
்சஙகத்திறவகனறு ்படைகள எனறு எதுவும்
இல்லோ்த்தோல், ரோணுெ நடிெடிகடககளின
ப்போது, உறுபபு நோடுகள, குறிப்போக பிரோனசு
ைறறும் பிரிட்ைன, ்தஙக்ளது ்படைகட்ள
அனுப்ப பெண்டியிருந்தது.
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விவொ்தம்
்தபலபபு – ்சர்வம்த்ச ்சங்கம் ஏன்
உலகில் அபைதிபய ஏற�டுத்்த
முடியவில்பல?
கீழ்க்்கண்ட ்கருத்து்கள் அடிப�படயில்
விவொதிக்்கவும்.
அ) ஜபரோபபியரகளின ஆதிககம்
ஆ நி்ற வெறிடய எதிரககத் ்தெறியது
இ) ்சஙகத்தில் பிரிட்ைன, பிரோனஸ, இத்்தோலி
ைறறும் ஜப்போனின ஆதிககம்
இருந்தப்போதும், எந்த நோடும் மிகவும்
வ்சலவு
பிடிககும்
ஆபபிரிகக
ைறறும்
ஆசிய
பிரச்சடனகளில்
்தடலயிடுெட்த
விரும்்பவில்டல. இந்த பநரத்தில் ்சரெப்த்ச
்சஙகத்திலிருநது 1939இல் ப்சோவியத் யூனியன
வெளிபயற்றப்பட்ைது.
இதுபெ
்சரெப்த்ச
்சஙகத்தின ப்தோல்விககோன முககிய கோரைைோக
கரு்தப்படுகி்றது.
பைலும்
பினநோட்களில்
அவைரிகக
அதி்பர
வில்்சன
குறிபபிட்ை
“அடைதிககோன நிரந்த ்போதுகோபபு” என்பறகோன
ெோயபபு
வ்போரு்ளற்ற்தோக
ஆகிவிட்ைது.
இநநிடலயில் மீண்டும் ஓர உலகபப்போர
நிகழ்ெ்தறகோன
அறிகுறிகள
வ்தன்பை
ஆரம்பித்்த்தன.
அப்படி
ஓர
ப்போர
நிகழோெண்ைம் ்தடுத்து உலடக கோககும்
தி்றன்படைத்்த ்சரெப்த்ச அடைபபு ப்தடெயோக
இருந்தது. ஆனோல் அ்தறகோன தி்றனற்ற
அடைப்போக அநநிடலயில் ்சஙகம் இருந்தது.

ப்சயல்�ொடு
உைது ்கருத்ப்த ைறறவர்்களுடன்
�கிர்ந்து ப்கொள்.
்சஙகத்தில் இடைநது வகோள்ளோ்த
அவைரிககோவின
முடிபெ
அடைபபின
ப்தோல்விககோன முககிய கோரைைோக நீ
நிடனககி்றோயோ?

11.3 ஐக்கிய நொடு்கள் ்சப�
்சரெப்த்ச
்சஙகைோனது
்தனது
பநோககத்தில் வெறறி வ்ப்றோ்தட்த அடுத்து,
உலக அடைதிடய ்போதுகோககும் ்சரெப்த்ச
அடைபபின ்பணியோனது ஒரு கனெோக
நிட்றபெ்றோைபலபய இருந்தது.

இரண்ைோம் உலகபப்போர ஏழு பகோடி
ப்பருககு பைற்பட்பைோடர ்பலிவகோண்டிருந்தது,
ஐககிய நோடுகள ்சட்படய ப்தோறறுவிப்ப்தறகோன
கருத்்தோனது
உலகத்
்தடலெரகட்ள
ஒருஙகிடைத்துப
ப்போடர
முடிவுககுக
வகோண்டு ெந்ததுைன அடைதிடயப ்போதுகோத்து
எதிரகோலத்தில்
ப்போர
ஏற்பைோைல்
இருப்ப்தறகோன ெலுெோன ஓர கட்ைடைபட்ப
ஏற்படுத்்தவும் வ்சய்தது. பைலும் பிரிநதிருந்த
நோடுகட்ள ஒருஙகிடைத்து ஓர உலகம்
்தழுவிய அடைபட்ப ஏற்படுத்துெ்தறகோன
்பணியிடன பைறகவகோள்ளக வ்சய்தது.
அவைரிககக
குடியரசுத்்தடலெர
பிரோஙகளின
டி
ரூஸவெல்ட்
ஆல்
உருெோககப்பட்ை “ஐககிய நோடுகள ்சட்ப”
என்ற வ்பயரோனது மு்தன மு்தலோக 1942இல்
இரு்பத்திஆறு
நோடுகளின
பிரதிநிதிகள
டகவயழுத்திட்டு ஏறறுக வகோண்ை ஐககிய
நோடுகள
்சட்பககோன
ஒப்பந்தத்தில்
்பயன்படுத்்தப்பட்ைது. பைலும், இந்த அணி
அசசு நோடுகளின அதிகோரத்திறகு எதிரோக
அடைதிடய நிடலநோட்ை வ்தோைரநது ப்போரோடி
ெந்தது. ்சரெப்த்ச ்சஙகத்ட்த ப்போல் அல்லோைல்
இது அடனத்து நோடுகளின கூட்ைணியுைன
வ்தோைஙகியது. ஜப்போனின ப்பரல் துட்றமுக
்தோககு்தலுககுப பி்றகு ப்போரில் இ்றஙகிய
அவைரிககோ, மு்தல் உலகபப்போருககு பின
அவைரிககோவுைன ப்போர பிரகைனம் வ்சய்த
வஜரைனியும் இடைந்தது. 1944இல் ஆகஸடில்
சீனோ, ப்சோவியத் யூனியன, இஙகிலோநது
ைறறும் அவைரிகக நோடுகளின பிரதிநிதிகள
ைம்்போரைன ஓகஸில் ்சநதித்து புதிய ்சரெப்த்ச
அடைபபிறகோன
அடிப்படை
ெடரடெ
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உருெோககினர. இது அகபைோ்பர ைோ்தத்தில்
ஐககிய
நோடுகள
்சட்பயின
்சோ்சனைோக
ைோறியது.

ஐ.நொ-வின் நொன்கு முக்கிய
மநொக்்கங்கள்
1. இரோணுெ ்போதுகோபபு
2. வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூக பைம்்போடு
2. ைனி்த உரிடைகட்ள ்போதுகோப்பது
4. ்சரெப்த்ச நீதி

1945ஆம் ஆண்டு வஜரைனி ்சரண்
அடைந்தட்த
அடுத்து,
50
நோடுகளின
பிரதிநிதிகள ்சோன பிரோனஸிஸபகோ நகரில்
ஜுன
26,
1945-ல்
கூடி
்சோ்சனத்தில்
டகவயழுத்திட்ைனர. 1945இல் அகபைோ்பர
24இல் ்பசிபிக ப்போர முடிவுககு ெந்தட்த
அடுத்து அவைரிககோெோனது அதிகோர பூரெைோக
இதில் இடைநது வகோண்ைது. இ்தறகிடைபய
்சோ்சனத்ட்த ெடரெதில் எந்த பிரச்சடனடய

ப்சயல்�ொடு - குழு விவொ்தம்
ஐக்கிய நொடு்கள் ்சப�க்்கொை புதிய திப்சவழி்கள்
இது அடனெருககுபை ப்சோ்தடனயோன கோலம் உலவகஙகும் உள்ள
அடனத்து ைககளும் அதிக ்ப்தட்ைம் ைறறும் அச்சத்தில் ெோழ்கின்றனர.
அடைபபுகள ைறறும் ்தடலெரகள மீது உலக ைககள நம்பிகடகடய
இழநதுள்ளனர.
இந்த நிச்சயைற்ற சூழ்நிடலயில், நம்முடைய எதிரகோலம்
ஐ.நோ-டெ ்சோரநதுள்ளது. ஏவனனில் ஐ.நோ ்சட்ப ைட்டுபை ்பல்பெறு
நோடுகட்ளயும் ஒனறிடைககி்றது. அஙபக வெறுைபன உடரயோைவும்,
விெோதிககவும் ைட்டுைல்லோைல் வ்சயல்்பைவும் ஏதுெோகி்றது. குடிடை
�ொன் கீ மூன்
்சமூகஙகட்ள, ெரத்்தகரகட்ள, வகோடையோ்ளரகட்ள, ்சோ்தோரை ைககட்ள
உலக அரசுகளுககு உ்தவுெ்தறகோகவும், ்தறகோல பிரசசிடனகட்ள தீரப்ப்தறகோகவும் ஒனறு
திரட்டுகி்றது. பைலும், அடைதிடய நிடலநோட்டுகி்றது. ெ்ளரசசி, ைனி்த உரிடைகள ைறறும்
அடனெருககுைோன நனடை ப்போன்றெறறில் ஒவவெோரு நோடும் உலக ைககள அடனெருககும்
ஒபர நம்பிடகயோக ஐ.நோ திகழ்கி்றது.

நன்றி: ஐ.நோ-விறகோன புதிய திட்செழிகள – கட்டுடரடய எழுதிய ஐ.நோ-வின முனனோள
வ்போது வ்சயலோ்ளர அெரகளுககு.

குழு விவொ்தத்திற்கொை ்தபலபபு: ஐககிய நோடுகள ்சட்ப எவெ்ளவு வெறறிகரைோக உள்ளது?
்சரெப்த்ச ்சஙகம் எதிர வகோண்ைப்தோ அப்த
பிரச்சடன எந்த ைோற்றமும் இல்லோைல் ஐ.நோ
அடைபபும் எதிர வகோண்ைது.
இந்த
அடிப்படை
குழப்பம்
எந்த
ைோற்றமும் இல்லோைல் அப்படிபய வ்தோைரந்தது.
ஒரு நோட்டின இட்றயோண்டைககும், ்சரெப்த்ச
கருத்துகளுககுமிடைபய எவெோறு ்சைநிடல
கோண்்பது,
நோடுகள
ஒனறுகவகோனறு
்சைமில்லோ்த
நிடலயில்,
எவெோறு
அடனெருககும்
்சைைோன,
வ்போருநதுகி்ற
்சோ்சனத்ட்த ெடரெது, ஐ.நோ-வின முடிவுகளில்
விருப்பமில்லோ்தப்போது, ஒரு நோடு ஐ.நோ

அடைபட்ப விட்டு எளி்தோக வெளிபய்றோைல்
்தடுப்பது (1930-களின முற்பகுதியில் ஜப்போன
அவெோறு வ்சய்தது). இெறறிகவகல்லோம் ஒரு
தீரெோக
ரத்து
அதிகோரத்ட்த
்சோ்சன
ெடரெோ்ளரகள வகோண்டு ெந்தனர. ரத்து
அதிகோரைோனது ஐ.நோ-வின ஐநது ஆரம்்பகோல
உறுபபினரக்ளோன
சீனோ,
பிரோனசு,
இஙகிலோநது, அவைரிககோ ைறறும் ப்சோவியத்
யூனியனுககு ெழஙகப்பட்டுள்ளது. இெரகள
நிரந்தர ஐநது (P-5) உறுபபினரக்ளோகக
கரு்தப்படுகின்றனர. அது ைட்டுைல்லோைல்
ஐ.நோ-டெ துெககியெரகள மிகவும் நன்றோக
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்சரெப்த்ச

்சஙகத்தின

கோரைஙகட்ள

அறிநது

ப்தோல்விககோன
இருந்த்தோல்

அந்த

அனு்பெஙகட்ளக வகோண்டு ஐ.நோ-விறகோன
்சோ்சனத்தின

முககிய

கூறுகட்ள

ெடிெடைத்்தனர. முககிய எடுத்துககோட்ைோக,
ஐ.நோ-வின ்சோ்சனைோனது ்சரெப்த்ச ்சஙகத்தின
தீரைோனத்ட்தப்போலபெ ்சரெப்த்ச ்போதுகோபட்ப
பைம்்படுத்துெது

ைறறும்

அடைதியோன

ெழியில் பிரச்சடனகளுககுத் தீரவு கோண்்பட்த
முககிய

பநோககைோகக

்சோ்சனைோனது

பைலும்

வகோண்டிருககி்றது.
இரண்டு

முககிய

கூறுகட்ள மு்தனடையோக வகோண்டிருககி்றது.
ஏறகனபெ

இ்தடன

பிரதி்பலிககும்

ெடகயில் ஐ.நோ ்சோ்சனத்தின உறுபபு 23-ெது

்சமூக ைறறும் வ்போரு்ளோ்தோர பைம்்போட்டை
அடிப்படை பநோககைோகக வகோண்டுள்ளது.
்சமூக ைறறும் வ்போரு்ளோ்தோர பைம்்போட்டை
வெறும் ெோரத்ட்த அ்ளவில் இல்லோைல்
ப்போரகளுககு
இடைப்பட்ை
ஆண்டுகளின
அனு்பெத்ட்த பெரோக வகோண்டிருககி்றது.
்பலரும் குறிபபிடுெதுப்போல 1920 ைறறும் 1930களில்
ஏற்பட்ை
உலகப
வ்போரு்ளோ்தோர
வீழ்சசியின கோரைைோக அரசியல் எழுசசிகள
வ்பரும்
ப்தசியெோ்தத்ட்த
ஏற்படுத்தியது
அெறறின விட்ளெோன ஆககிரமிபபுகளுபை
இரண்ைோம் உலகபப்போருககோன கோரைைோக
அடைந்தன.
இதுபெ,
ஐ.நோ-ெோனது
ப்தோறறுவிககப்பட்டு உலக பிரச்சடனகளில்
முடனபபுைன ஈடு்பை வ்சய்தது.

்சரெப்த்ச ்சஙகத்தின தீரைோனத்ட்தப ப்போலபெ

11.3.1 ஐ.நொ-வின் அபைபபு

�ொது்கொபபுச ்சப�
்தபலபைச
ப்சயல்கம்

ஐ.நொ-வின்
உறுபபு்கள்

ரத்து அதி்கொரம் ப்கொண்ட ஐந்து நிரந்திர உறுபபிைர்்கள்
இரண்டு ஆண்டு ்கொலத்திறகு ம்தர்வு ப்சய்யப�டும் 10 நிரந்திரைறற
உறுபபிைர்்கள்

ப�ொதுச்சப�

UNDP
UNHCR
UNICEF
UNEP

சிறபபு
மு்கவொண்பை்கள்
FAO
UNESCO
WHO
WTO

193 உறுபபிைர்்கள்
1 நொடு = 1 ஓட்டு

்சர்வம்த்ச நீதிைன்றம்

1945
இல்
ஐ.நோ
ஆறு
முககிய
அடைபபுகட்ள வகோண்ை்தோக இருந்தது. அடெ:
(1)
வ்போதுச்சட்ப
(2)
்போதுகோபபு
குழு
(3) வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூக குழு
(4) அ்றஙகோெலர குழு (5) ்சரெப்த்ச நீதிைன்றம்
ைறறும் (6) வ்சயலகம் ஆகும். இதில்
அ்றஙகோெலர
குழுெோனது
கோலனிய
ஒழிபபிறகோன நடைமுட்றத் ப்தடெகட்ள

அபைதி �பட

ப�ொரு்ளொ்தொர
ைறறும் ்சமூ்க குழு

அறங்கொவலர் குழு

வகோண்டிருந்தது. கோலனிய ஒழிபபிறகு பி்றகு
இ்தன ்பணி ப்தடெயற்ற்தோக ஆகிவிட்ைது.
இருந்தப்போதும் இது ஐ.நோ-வின முககிய
அடிப்படை
அடைபபுகளில்
ஒன்றோக
திகழ்கி்றது.
ஐ.நோ-வின
அடனத்து
அடைபபுகளும் முட்றபய கூடி முககிய
பிரச்சடனகள குறித்து விெோதிககின்றனர,
உறுபபினரகளின
ஓட்வைடுபபின
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அடிப்படையில் முடிவுகளும், அறிக்கைகளும்
வெளியிடப்படுகின்றன. இருந்தப�ோதும் இதன்
ஒவ்வொரு அமைப்பின் நடைமுறைகளும்
ஒன்றுக்கு
ஒன்று
வேறுபடுகின்றன.
குறிப்பாக ப�ொதுச்சபையானது ஐ.நா-விற்கான
நாடாளுமன்றமாகவும்,
பாதுகாப்புக்
குழு
நிர்வாகக்
குழுவாகவும்,
செயலகம்
நடைமுறைபடுத்துவதற்கான
அமைப்பாக
(அல்லது) ஐ.நா-வின் நிர்வாக பிரிவாக
செயல்படுகின்றது.

11.3.2 ப�ொதுச்சபை
ஐ.நா-வின் ப�ொதுச்சபையானது கூடி
விவாதிக்ககூடிய ஓர் முக்கிய அமைப்பாக
உள்ளது. உறுப்பு நாடுகள் பரப்பளவில்
எவ்வளவு
பெரியதாக
இருந்தாலும்,
செல்வாக்கு மிக்கதாக இருந்தாலும் அவை
அனைத்திற்கும் சமமாக ஒரு ஓட்டு மட்டுமே
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு
ஐ.நா-வின்
சாசனத்தின் கீழ் எழும் பிரச்சனைகள் குறித்த
விவாதமானது நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக
சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு, புதிய
உறுப்பினர்களை
இணைத்து
க�ொள்வது,
ஐ.நா-விற்கான
நிதிநிலை
அறிக்கை
ப�ோன்றவை
மூன்றில்
இரண்டு
பங்கு
பெரும்பான்மையுடன் ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு
ஓட்டு
என்ற
விதியின்
அடிப்படையில்
நிறைவேற்றப்படுகின்றன. உறுப்பு நாடுகளால்
முன்மொழியப்படும்
பிரச்சனைகள்
மீது
ப�ொதுச்சபையில்
தீர்மானங்கள்
க�ொண்டுவரப்படுகின்றன. ப�ொதுச்சபையில்
நிறைவேற்றப்படும்
தீர்மானங்கள்
உலக
மக்களில் பெரும்பான்மைய�ோரின் கருத்தைப்
பிரநிதித்துவப்படுத்தும் விதத்தில் இருப்பதால்,
அந்த பரிந்துரைகள், மதிப்பு மிகுந்ததாக

உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் சர்வதேச
உடன்படிக்கைகள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும்
சாசனங்களில்
பல்வேறு
நாடுகள்
இணைந்து
அவற்றின்
அம்சங்களை
நடைமுறைப்படுத்துகின்றன. ப�ொதுச்சபையின்
கூட்டமானது ஒவ்வொரு செப்டம்பர் மாதமும்
நடைபெறுகிறது.
பெரும்பான்மையான
தீர்மானங்கள் செப்டம்பர் மற்றும் டிசம்பர்
மாதங்களிடையே நிறைவேற்றப்படுகின்றன.
சிறப்பு கூட்டத்திற்கான க�ோரிக்கையானது
பாதுகாப்புக்
குழுவினால�ோ
அல்லது
பெரும்பான்மை
உறுப்பினர்களால�ோ
முன்மொழியப்பட
வேண்டும்.
ப�ொதுச்சபையின்
வழக்கமான
கூட்டத்
த�ொடரின் முதல் இரண்டு வாரங்கள் உறுப்பு
நாடுகளின் கருத்தை அறியும் வண்ணம் ப�ொது
விவாதமாக நடத்தப்படுகிறது. இது மிகவும்
பரந்த அளவிலான பிரச்சனைகள் தீவிரவாதம்,
ப�ோர், வறுமை, பசி மற்றும் ந�ோய்கள்
குறித்ததாக அமைகிறது. ப�ொதுச்சபையின்
பணிகள்
ஆறு
குழுக்களின்
வழியே
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.]

ப�ொதுச்சபையின் ஆறு முக்கிய
குழுக்கள்
 
ஆயுத
குறைப்பு
பாதுகாப்பு

மற்றும்

சர்வதேச

 
ப�ொருளாதாரம் மற்றும் நிதி
 
சமூகம், மனிதநேயம் மற்றும் பண்பாடு
 
சிறப்பு அரசியல் மற்றும் காலனிய ஒழிப்பு
 
நிர்வாகம் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கை
 
சட்டம்

ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காக்கும் நடவடிக்கையின் பட்டியல்
நடவடிக்கை

வ.எண் கண்டங்கள்

பணியின் பெயர்

இடம்

பிரச்சனை

மேற்கொள்ளப்பட்ட
ஆண்டு

1

ஆப்பிரிக்கா

2

ஆசியா

காங்கோவில் ஐக்கிய
நாடுகளின் செயல்பாடு
(ONUC)
ஐக்கிய நாடுகள் சபை
இந்தியா-பாகிஸ்தான்
கண்காணிப்பு பணி
(UNIPOM)

காங்கோ
ஜனநாயக
குடியரசு

காங்கோ
நெருக்கடி

1960-1964

இந்தியா,
பாகிஸ்தான்

1965 இந்தியா–
பாகிஸ்தான்
ப�ோர்

1965-1966
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3

ஆசியா

4

ஆப்பிரிக்கா

5

6

ஐ.நா-வின் திரும்ப
பெறுவதற்கான
கண்காணிப்பு படை
(UNDOF)

ச�ோமாலியாவில் ஐக்கிய
நாடுகளின் செயல்பாடு
– ஒன்று (UNOSOM-1)
ருவாண்டாவிற்கான
ஆப்பிரிக்கா ஐ.நா-வின் உதவித் திட்டம்
(UNAMIR)
வட
அமெரிக்கா

ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு
ஹைட்டி (UNMIH)

ய�ோம் கீப்பூர்
ப�ோரில் இருந்து
இஸ்ரேல், சிரியா,
இஸ்ரேல் மற்றும்
லெபனான்
சிரியா படைகளை
திரும்ப பெறுவது.

நிகழ்
ஆய்வு

1974

ச�ோமாலியா

ச�ோமாலியா
உள்நாட்டு ப�ோர்

1992-1993

ருவாண்டா

ருவாண்டா
உள்நாட்டு ப�ோர்

1993-1996

ஹைட்டி

1991இல்
ஹைட்டியில்
ஆட்சி கவிழ்ப்பு
மற்றும்
இராணுவ ஆட்சி

1993-1996

ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு
ப�ோஸ்னியா
ப�ோஸ்னியா மற்றும்
ப�ோஸ்னியா
மற்றும்
ஹெர்சக�ோவினா
ப�ோர்
ஹெர்சக�ோவினா
(UNMIBH)
ஐ.நா-வின் இடைகால
நிர்வாக தூதுக்குழு
க�ோசாவா
க�ோசாவா ப�ோர்
க�ோசாவா (UNMIK)
ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு
சியரா லிய�ோன்
சீயரா லிய�ோன்
சியரா லிய�ோன்
உள்நாட்டு ப�ோர்
(UUNAMSIL)
ஐ.நாவின் தூதுக்குழு
எரித்திரீயா
எரித்திரீயா
எரித்திரியா மற்றும்
– எத்திய�ோப்பியா
எத்திய�ோப்பியா
எத்திய�ோப்பியா (UNMEF)
ப�ோர்
இரண்டாவது
ஐ.நா-வின் தூதுக்குழு
சூடான்
சூடான்
சூடான் (UNMIS)
உள்நாட்டு ப�ோர்

7

ஜர�ோப்பா

8

ஜர�ோப்பா

9

ஆப்பிரிக்கா

10

ஆப்பிரிக்கா

11

ஆப்பிரிக்கா

12

ஆசியா

ஐ.நா-வின் ஒருங்கிணைந்த
தூதுக்குழு தைமூர் –
லிஸ்டி (UNMIT)

கிழக்கு தைமூர்

2006 கிழக்கு
தைமூர்
நெருக்கடி

2006-2012

13

ஆசியா

ஐ.நா-வின் கண்காணிப்பு
தூதுக்குழு சிரியா (UNSMIS)

சிரியா

சிரியா உள்நாட்டு
ப�ோர்

2012

14

வட
அமெரிக்கா

ஐ.நா-வின் நீதிக்கு
ஆதரவான தூதுக்குழு
ஹைட்டி (MINUJUSTH)

ஹைட்டி

2004 ஹைட்டி
கிளர்ச்சி

2017

11.3.3 பாதுகாப்புச் சபை

ஐ.நா-வின் சாசனப்படி பாதுகாப்புச்
சபையானது சர்வதேச அமைதி மற்றும்

1995-2002

1999

1999-2006

2000-2008

2005-2011

பாதுகாப்பிற்கான
ப�ொறுப்பு
மிக்க
அமைப்பாகும். இது ப�ொதுச்சபையைப் ப�ோல்
வழக்கமாக கூடுவதில்லை மாறாக சர்வதேச
அமைதிக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும்போது எந்த
நேரத்திலும் இதன் கூட்டமானது நடைபெறும்.
உறுப்பு நாடுகள்
பாதுகாப்புச் சபையின்
முடிவுகளை ஏற்று நடப்பது என்பது சட்ட
ரீதியாக
கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அமைதிக்கான அச்சுறுத்தல் ஏற்படும்பொழுது
சபையானது பிரச்சனைக்குரிய நாடுகளை
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ஐ.நா-வின் பாதுகாப்புச் சபையில் நிரந்திர உறுப்பினராகும் இந்தியாவின் விருப்பம்
பாதுகாப்புச் சபையில் நிரந்தர உறுப்பினராக இடம் பெறும் இந்தியாவின் விருப்பமானது
அது பாதுகாப்புச் சபையுடன் வரலாற்று பூர்வமாக க�ொண்டிருக்கும் உறவை வெளிப்படுத்துவதாக
உள்ளது. விடுதலை அடைந்த ஆரம்ப ஆண்டுகளில் காஷ்மீர் த�ொடர்பான பாகிஸ்தானின் ஆயுத
ம�ோதல்களை இந்தியா தனது கருத்தியல் க�ொள்கையின் அடிப்படையில், ஐ.நா-வின் பார்வைக்கு
எடுத்துச்சென்றது. பனிப்போர் உச்சத்தில் இருந்த அதிகார சமநிலையில்லாத அந்த காலகட்டத்தில்
இந்தியா தனது கருத்தியல் க�ொள்கையின் அடிப்படையிலான நடவடிக்கைகளுக்கு பெரும் விலை
க�ொடுக்கவேண்டியிருந்தது. காஷ்மீர் விவகாரத்தில் ஐ.நா தலையிட அதுவே வழி வகுத்தது. இது
மீண்டும் வெளிவர முடியாத எதிர் விளைவையே ஏற்படுத்தியது. இந்தியா பாதுகாப்புச் சபையில்
கலந்து க�ொண்டு தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்ற விடாமல் பெரும் அதிகார அரசியலாக
மாற்றியது. மிகவும் குறிப்பாக நிரந்தர உறுப்பினரான சீனா, பாகிஸ்தான் பக்கம் நின்று க�ொண்டு
எந்தவித சாத்தியமான விளைவுகளும் இந்தியாவிற்கு ஏற்படாத வண்ணம் குறுக்கீடு செய்தது.
இந்தியாவின் விருப்பமானது பாதுகாப்புச் சபையில் நீண்ட பல இந்திய வெளியுறவுக்
க�ொள்கை குறித்த விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது. தாராளவாத தன்மையுடன் சர்வதேச
அமைப்பிற்கான ப�ொறுப்புமிக்க ஒரு நாடாக இருக்குமா அல்லது சர்வதேச நிகழ்வுகளின்
மரபுகளை மாற்றியமைப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் அரசாக இருக்குமா என்ற விவாதங்கள்
நடைபெற்றன. தற்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கும் சர்வதேச முறையினை தூக்கி எறியாமல்
இந்தியா ஒரு மிதமான சீர்திருத்தவாதியாக உலகளாவிய பார்வையுடன் சர்வதேச மரபுகளில்
நெகிழ்வையும் மற்றும் வடிவமைப்பையும் ஏற்படுத்துவதாக பல அரசியல் அறிஞர்கள்
கூறுகின்றனர்.
இந்தியா எப்போதுமே மூன்றாம் உலக நாடுகளை வழிநடத்தும் ஒரு அரசாக இருந்து
வருகிறது. ஐ.நா-வின் ப�ொதுச்செயலராக இருந்த க�ோபி அன்னான் புதுதில்லியில் ஒரு கூட்டத்தில்
உரையாற்றும்போது மற்ற எந்நாட்டினரைக் காட்டிலும் இந்தியர்களின் சுதந்திரம் பற்றிய புரிதல்
அதிகம் எனவும், வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிமைகள் யாவும் சுதந்திரத்தினால்
விளைந்தவை எனவும் அவை ஒன்றுக்கொன்று மாற்று அல்ல என்பதையும் இந்தியர்கள்
அறிந்துள்ளனர் என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்தியர்கள் தங்களது பன்மைத்துவ மக்களாட்சி மூலம்
பரந்த சுதந்திரம் ந�ோக்கி செல்வதாக மேலும் குறிப்பிடுகிறார்.

பாதுகாப்புச் சபையில் ரத்து அதிகாரம் குறித்த விமர்சனங்கள்
ரத்து அதிகாரமானது அதன் மக்களாட்சி பண்புகளற்ற தன்மைக்காக விமர்சிக்கப்படுகிறது.
இது பாதுகாப்புச் சபையின் பெரும்பான்மையினரின் முடிவை ஒரு தனிப்பட்ட நாடு தடுப்பதாகும்.
உதரணமாக அமெரிக்காவானது த�ொடர்ச்சியாக இஸ்ரேலுக்கு எதிரான தீர்மானங்கள் மீது தனது
ரத்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வருகிறது. மேலும் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு எதிரான
விமர்சன தீர்மானங்களின் மீது ரத்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதும் வழக்கமானது ஆகும். 2014
ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவானது, கிரிமியாவை இணைத்துக் க�ொண்டதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும்
தீர்மானத்தின் மீது தனது ரத்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியது. சர்வதேச ப�ொது மன்னிப்புச் சபை
ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களும் தங்கள் ரத்து அதிகாரத்தை மக்களின் விருப்பங்களை
பாதுகாப்பதற்கு மாறாக தங்களின் சுய அரசியல் விருப்பங்களுக்கும்  அல்லது புவிசார் அரசியல்
விருப்பங்களுக்கும் பயன்படுத்துவதாக சர்வதேச ப�ொது மன்னிப்புச் சபை குற்றம் சாட்டுகிறது.
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சில விமர்சகர்கள் பாதுகாப்புச் சபையின் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களுகே உரித்தான ரத்து
அதிகாரமானது நியாயமற்றது என்று விமர்ச்சிக்கின்றனர். 21ஆம் நூற்றாண்டில் ரத்து
அதிகாரமானது சர்வதேச அளவில் பார்க்கப்படும் ப�ொழுது சமச்சீரற்ற அதிகாரமாக மேலும்
சர்வதேச பிரச்சினைகள் மீதான நடவடிக்கைகளுக்கு தடையாக அமைந்துள்ளது. ரத்து
அதிகாரத்தின் அளவற்ற ஆற்றலானது ஐ.நா-வை இன அழிப்பு, கலவரங்கள் மற்றும் மனித
உரிமை மீறல்களின்போது அதைத் தடுப்பது மற்றும் ப�ொறுப்பேற்பதில் ஆற்றலற்றதாக ஆக்குகிறது.
இந்த ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர் தவிர மற்ற பல நாடுகள் குறிப்பாக அணிசேரா இயக்கத்தினர்
மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் ரத்து அதிகாரத்தை குறைக்க க�ோருகின்றன.
“அமைதிக்கான ஒற்றுமை” என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும்போதும் நடைபெற்ற
விவாதத்தில் வழக்கமான ஐ.நா சட்டங்களின்படி ப�ொதுச்சபையின் அதிகாரமானது பாதுகாப்புச்
சபையின் “ரத்து அதிகார” பிரச்சனையுடன் த�ொடர்புடையதாகும். 1950 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 3
ஆம் தேதி ஐ.நா-வின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பு நாடுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட A/
RES/377 தீர்மானமானது குறிப்பிடுவது யாதெனில் ஐ.நா-வின் சாசனப்படி ஒருவேளை பாதுகாப்புச்
சபையானது தனது முதன்மை ந�ோக்கமான அமைதியை பாதுகாப்பதில் இருந்து தவறினால்
அப்போது சர்வதேச அமைதிக்காக ப�ொதுச்சபை எடுக்கும் மற்றும் பாதுகாப்பை நிலைநிறுத்தும்
நடவடிக்கைகளை பாதுகாப்புச் சபை தடுக்கமுடியாது தடுக்கக் கூடாது. இந்த விளக்கமானது
சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சனைகளில் ப�ொதுச்சபையானது இரண்டாவதாக
ப�ொறுப்புடையது என்பதை விட இறுதி ப�ொறுப்புடையதாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா-வின்
பல்வேறு அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமற்ற அறிக்கைகளில் குறிப்பிடுவது
“அமைதிக்கான ஒற்றுமை” தீர்மானமானது ஐ.நா-வின் ப�ொதுச்சபையின் நடவடிக்கைகளை மீறி
பாதுகாப்புச் சபையின் ரத்து அதிகாரமானது செயல்பட முடியாது என்பதாகும்.
அழைத்துபேசி
அமைதியான
வழியில்
ஒப்பந்தங்களை
மேற்கொள்ளவும்,
ம�ோதல்களை தவிர்க்கவும் செய்கிறது. மேலும்
பாதுகாப்புச் சபையானது பேச்சு வார்த்தையின்
மூலம் ப�ோர் நிறுத்தத்தை அறிவிக்கவும்,
ப�ொருளாதார தடை விதிக்கவும் அல்லது
ஐ.நா-வின்
உறுப்பினர்களின்
ஒப்புதலின்
பெயரில்
அதிகாரபூர்வ
அமைப்பாக
படைபலத்தினை பயன்படுத்தவும் செய்கிறது.
பாதுகாப்புச்
சபை
அமைதியை
நிலைநிறுத்துவதற்கான
பாதுகாப்பு
நடவடிக்கையையும் மேற்கொள்கிறது. இது
ஐந்து
நிரந்தர
உறுப்பினர்கள்
உட்பட
பதினைந்து உறுப்பினர்களை க�ொண்டுள்ளது.
பிற பத்து உறுப்பினர்கள் ப�ொதுச்சபையினால்
இரண்டு ஆண்டுகள் காலத்திற்கு சுழற்சி
முறையில்
தேர்வு
செய்யப்படுகின்றனர்.
பாதுகாப்புச் சபையில் ஓர் தீர்மானமானது
நிறைவேற்றப்பட
பதினைந்தில்
ஒன்பது
உறுப்பினர்களின் ஓட்டு தேவைப்படுகிறது.

இருந்தப�ோதும்
ஐந்து
நிரந்தர
உறுப்பினர்களில்
யார்
ஒருவரும்
தீர்மானத்திற்கு எதிராக ஓட்டு அளிப்பதை
ரத்து
அதிகாரமாக
குறிப்பிடப்படுகிறது.
மேலும்
அத்தீர்மானமானது
நிறைவேற்றப்படுவதில்லை. குழுவில் மேலும்
அதிக
நிரந்தர
உறுப்பினர்களை
இணைப்பதற்கான க�ோரிக்கைகள் எழுந்தால்
அந்த க�ோரிக்கையானது ஐ.நா-வின் உறுப்பு
நாடுகளால் தீர்மானிக்கப்படும்.

11.3.4 ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக குழு
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ஐ.நா-வின் ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக
குழுவிற்கான ஐம்பத்து நான்கு உறுப்பினர்கள்
அனைத்து
கண்டங்களையும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் மூன்று
ஆண்டு
காலத்திற்கு
தேர்வு
செய்யப்படுகின்றனர்.
இது ஐ.நா-விற்கான
மைய அமைப்பாக ஐ.நா-வின் ப�ொருளாதார
மற்றும் சமூக பணிகளை ஒருங்கிணைத்து
மேற்கொள்கிறது.
ஐ.நா-வின்
எழுபது
சதவிகித திட்டங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை
உயர்த்துவது, வறுமையை ஒழிக்கும் வகையில்
முழு வேலை வாய்ப்பு, ப�ொருளாதார மற்றும்
சமூக
மேம்பாடு
மற்றும்
வளர்ச்சியை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டது. இது வளரும்
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை
ஊக்கப்படுத்துவது,
மனித
உரிமைகளை
பாதுகாப்பது, வறுமையை ஒழிப்பதற்கான
உலகம்
தழுவிய
ஒருங்கிணைப்பை
ஏற்படுத்துவது
ப�ோன்ற
பணிகளை
மேற்கொள்கிறது.
இப்பணிகளை
மேற்கொள்வதற்கான
சிறப்பு
அமைப்புகளையும் தனக்கு கீழ் இக்குழுவானது
க�ொண்டிருக்கிறது. அவை, உணவு மற்றும்
விவசாய கழகம் (FAO), உலக சுகாதார கழகம்
(WHO), ஐ.நா-வின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும்
பண்பாடு கழகம் (UNESCO), ஐ.நா-வின்
வளர்ச்சி
திட்டங்கள்
(UNDP),
ஐ.நா-வின் குழந்தைகளுக்கான நிதி (UNICEF)
மற்றும் ஐ.நா-வின் அகதிகளுக்கான உயர்
ஆணையர் (UNHCR).

முடிவில், தற்சார்பற்ற இந்நிலபகுதியை சார்ந்த
மக்களின் வளர்ச்சிக்காக சுயாட்சி அரசுகள்
ஏற்படவும்
அல்லது
விடுதலையை
அடைவதற்கான ஓர் நவீன முறையாகவும் இது
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்த பதின�ொரு பகுதிகளும் மற்றும்
ஏழுபதுக்கும் மேற்பட்ட
காலனிகளும்
விடுதலை அடைவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை
உதவியாக இருந்தது.
1994இல் கடைசி
பகுதியான பலாவ் விடுதலை அடைந்ததை
அடுத்து அறங்காவலர் குழுவானது தனது
பணியினை
நிறுத்தி
க�ொள்ளவும்,
தேவைப்படும்போது
மட்டும்
இக்குழு
கூடுவதாகவும் முடிவு செய்தது.
சீனா,
பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, ரஷ்யா கூட்டமைப்பு
மற்றும் அமெரிக்காவை இதன் நிரந்தர
உறுப்பினர்களாக
க�ொண்டு
ஐ.நா
அறங்காவலர் குழுவை அமைத்திருந்தது.
அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும், ஒருவருக்கு
ஒரு
ஓட்டு
விகிதம்
குறைந்தபட்ச
பெரும்பான்மையுடன்
இதன்
முடிவுகள்
இயற்றப்படுகின்றன.
காலனிய ஒழிப்புப்
பணிகள்
முடிவற்ற
இக்கால
சூழலில்
அறங்காவலர் குழு முக்கியத்துவமற்றதாக
காணப்படுகிறது.

11.3.6 சர்வதேச நீதிமன்றம்

11.3.5 அறங்காவலர் குழு

ஐ.நா-வின் சாசனப்படி அறங்காவலர்
குழுவானது பதின�ொரு முன்னால் காலனிய
நில பகுதிகளின் நிர்வாகத்தை கண்காணித்து
வருகிறது.
இரண்டாம் உலகப்போரின்

ஐ.நா-வின்
முக்கிய
அமைப்பாக
சர்வதேச நீதிமன்றம் செயல்படுகிறது. இது
நெதர்லாந்தில் உள்ள தி ஹேக் நகரத்தில்
அமைந்துள்ளது.
சர்வதேச நீதிமனறம்
அல்லது உலக நீதிமன்றமானது 1945இல்
ஏற்படுத்தப்பட்டு 1946 முதல் செயல்பட்டு
வருகிறது.
இது
ஒரு
நிரந்தர
நடுவர்
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நீதிைன்றைோகச
வ்சயல்்படுகி்றது.
இநநீதிைன்றைோனது ்சரெப்த்ச ்சட்ைஙகளின்படி
நோடுகளுககு
இடையில்
ஏற்படும்
பிரச்சடனகட்ளத் தீரத்து டெககி்றது. ைோ்றோக,
இது ்தனிந்பரகளின ெழககுகட்ள வி்சோரிப்பது
இல்டல. எந்த நோடும் இ்தன வி்சோரடை
ப்தடெ இல்டல என கருதினோல் ்தோனோகபெ
விலகி வகோள்ளலோம். இ்தறவகனறு எந்த சி்றபபு
ஒப்பந்த விதிமுட்றகளும் இல்டல. எந்த நோடு
இநநீதிைன்றத்தின
வி்சோரடைடய
ஏறறுகவகோளகி்றப்தோ அது கண்டிப்போக இ்தன
தீரபபுகட்ள நடைமுட்றப்படுத்்த பெண்டும்.
1946இல்இருநது்சரெப்த்சநீதிைன்றைோனது
150ககும் பைற்பட்ை ெழககுகட்ள வி்சோரித்து
தீரபபு ெழஙகியுள்ளது. குறிப்போக, வ்போரு்ளோ்தோர
உரிடைகள,
சுறறுசசூழல்
்போதுகோபபு,
ப்போககுெரத்துெழிககோன உரிடைகள, ்படைடய
்பயன்படுத்்தோைல்
இருககவும்,
நோடுகளின
உளவிெகோரஙகளில் ்தடலயிைோைல் இருககவும்,
தூ்தரக
உ்றவுகள,
்பையகடகதிகட்ள
விடுவிப்பது, அடைககல உரிடை ைறறும்
ப்தசிய இன பிரச்சடனகள ப்போன்றெறறிககும்
தீரவுகண்டிருககி்றது.
இநநீதிைன்றத்தின
்பதிடனநது நீதி்பதிகளும் வெவபெறு நோடுகட்ளச
ப்சரந்தெரக்ளோக ஒன்பது ஆண்டு கோலத்திறகு
ப்தரவு
வ்சயயப்படுகின்றனர.
நீதி்பதிகட்ள
வ்போதுச்சட்பயும், ்போதுகோபபுச ்சட்பயும் ப்சரநது
ப்தரவு வ்சயகின்றனர. இநநீதிைன்றமும் அ்தன
அலுெலகமும்“அடைதிககோனஅரண்ைடனயோக”
திகழ்கின்றன. இ்தன கட்ைைைோனது கோரபனஜ்
அ்றககட்ைட்ள என்ற லோ்பபநோககம் இல்லோ்த
அடைப்போல் ்சரெப்த்ச நீதிககோன நிரந்தர
நீதிைன்றத்தின ்தடலடையிைைோக ்சரெப்த்ச
்சஙகத்திறகு ெழஙகப்பட்ைது. ஐ.நோ-ெோனது
இககட்ைைத்ட்த ்பயன்படுத்துெ்தறகோன ஆண்டு
நிதிடய இந்த அ்றககட்ைட்ளககு ெழஙகுகி்றது.
்போதுகோபபுச
்சட்ப
இநநீதிைன்றத்திறகு
ெழககுகட்ள ்பரிநதுடரவ்சயகி்றது.

ப்சயல்�ொடு
்சரெப்த்ச நீதிைன்றத்தின மிக முககிய
ெழககுகள குறித்து ைோைககரகள பகட்டு
அறியவும்.

11.3.7 ப்சயல்கம்
ஐ.நோ-வின
வ்சயலக
அதிகோரிகள
ஐ.நோ-வின பி்ற முககிய அடைபபுகளுககோன
திட்ைஙகட்ளயும் ைறறும் வகோளடககட்ளயும்
ெடிெடைககின்றனர. இசவ்சயலகத்திறகோன
்தடலடை வ்சயலோ்ளடர வ்போதுச்சட்பயோனது
்போதுகோபபுச
்சட்பயின
்பரிநதுடரயின
வ்பயரிபலபய
நியமிககி்றது.
்தடலடை
வ்சயலோ்ளர ஐநது ஆண்டு கோலத்திறகு
நியமிககப்படுகின்றோர.
அெர
மீண்டும்
நியமிககப்பைலோம். ்தடலடைச வ்சயலோ்ளர
ஐ.நோ-விறகோன ்தடலடை நிரெோக அதிகோரியோக
பி்ற அடைபபுகட்ளயும் அ்தன அலுெலரகட்ளயும்
இயககலோம். இெரகள ்சரெப்த்ச குடிடைப
்பணியோ்ளரக்ளோக அறியப்படுகின்றனர.

ப�ொது ப்சயலொ்ளர்்கள் வரிப்ச
1. டிடரகிவு லீ (நோரபெ) 1946 – 1952
2. பைக ைைரஸகீஜிஓல்டு (சுவிைன)
1953 – 1961
3. யூ ்தோண்ட் (்பரைோ ்தறவ்போழுது
மியோனைர) 1961 – 1971
4. குரட் ெல்தீம் (ஆஸதிரியோ) 1972 – 1981
5. ப்சவியர வ்பரஸ டி குல்லர (வ்பரு)
1982- 1991
6. பூட்பரோஸ பூட்பரோஸ கோலி (எகிபது)
1992 – 1996
7. பகோபி அனனோன (கோனோ) 1997 – 2006
8. ்போன-கீ-மூன (வகோரிய குடியரசு)
2007 – 2016
9. ஆண்ைனிபயோ குட்ரஸ (ப்போரசுகல்)
2017 மு்தல்
ஒரு குறிபபிட்ை நோட்டின பிரதிநிதியோக
வ்சயல்்படும் தூ்தர ப்போல் இல்லோைல் 193
உறுபபு நோடுகளிலும் ்சரெப்த்ச குடிடைப
்பணியோ்ளரக்ளோக
இெரகள
்பணியோறறுகின்றனர. இ்தறகோன ஆடைடய
்தடலடைச
வ்சயலோ்ளரிைம்
இருநது
வ்பறுகின்றனர. ைோ்றோக அெரகள ்பணியோறறும்
நோட்டின
அரசிைமிருநது
வ்பறுெதில்டல.
வ்சயலகத்திறகோன ்தடலடை அலுெலகம்
நியூயோரக நகரில் அடைநதுள்ளது. பி்ற
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அலுவலகங்கள்
ஜெனிவா,
வியன்னா,
நைர�ோபி,
அடிஸ்அபாபா,
பெய்ரூட்,
சாண்டியாக�ோ மற்றும் பாங்காக் நகரங்களில்
அமைந்துள்ளன. உறுப்பு நாடுகளில் இருந்து
பெற்ற 16,000 ஊழியர்களை க�ொண்டு செயலக
அதிகாரிகள் அமைப்பின் தினசரி பணிகளை
மேற்கொள்கின்றனர்.
இதன் பணிகள் மிகவும் பரந்த அளவில்
காணப்படுகிறது.
அமைதியை
நிலைநாட்டுவதற்கான பணிமுதல், சர்வதேச
பிரச்சனைகளுக்கான
நடுநிலையாளராக,
சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார நிலை குறித்த
தகவல்களைத்
திரட்டுதல்,
சர்வதேச
ஒப்பந்தங்களுக்கான அடிப்படைப் பணிகளை
மேற்கொள்ளுதல்
மற்றும்
சர்வதேச
மாநாடுகளை நடத்துவது ஆகும். செயலகத்தின்
பணியானது பன்முகத் தன்மையுடன் தன்
கீழுள்ள
தேசிய
அரசுககளின்
அழுத்தங்களையும் மீறி தனது சர்வதேச
குறிக்கோள்களை அடைவதாகும்.
தலைமைச்
செயலாளர்
பாதுகாப்புச்
சபையின் விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்தி
சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு
இடையூறான சிக்கல்களில் தனது கருத்தினை
தெரிவிக்கலாம். குறிப்பாக பிரச்சனைகளைத்
தடுப்பதற்கும்
அல்லது
பிரச்சனைக்குரிய
நாடுகள்
அமைதியான
வழியில்
தீர்வு
காண்பதற்கும் இவர் தனது அலுவலகத்தை
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம். மேலும் தலைமை
செயலாளர் மனிதநேய பிரச்சனைகள் அல்லது
சிறப்பு
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த
பிரச்சனைகளுக்கான
நடவடிக்கையினை
மேற்கொள்ள முடியும்.
ஐ.நா-வின் குடும்பம் மிக பெரியது
பதினைந்து முகவாண்மைகள், பல திட்டங்கள்
மற்றும் நிறுவனங்களைக் க�ொண்டது. இதில்
சில நிறுவனங்கள் சர்வதேச சங்கத்தின்
காலத்திலேயே
துவக்கப்பட்டுவிட்டன.
குறிப்பாக சர்வதேச த�ொழிலாளர் கழகம்
மேலும்
சில
அமைப்புகள்
1945இல்
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டு
குறிப்பிடத்தக்க
பிரச்சனைகள்
மற்றும்
நிகழ்வுகளைத்
தீர்ப்பதற்கான
அமைப்பாக
ஐ.நா

துவக்கப்பட்டதிலிருந்து
செயல்படுகின்றன.
இதன்
காரணமாக
ஐ.நா-வானது
பன்முகத்தன்மை
வாய்ந்ததாக
காட்சி
அளிக்கிறது.
இந்நிறுவனங்கள்
துவக்கப்பட்டதிலிருந்து பின்பு வந்த பல
பத்தாண்டுகளில் இவற்றின் பணியானது மிகப்
பரந்த அளவில் க�ொண்டுசெல்லப்பட்டு ஐ.நாவும் இதனை ஏற்று வழிநடத்த செய்கிறது.
இதன் விளைவு, பல புதிய அமைப்புகள்
கூடுதலாக
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டு
நிரந்தரமாகவும், சில தற்காலிக அமைப்பாகவும்
செயல்படுகின்றன. குறிப்பாக, ஐ.நா-வின்
அகதிகளுக்கான உயர் ஆணையர் (UNHCR)
ப�ோன்றவை. இவை நிரந்தர அமைப்பாக
செயல்படப�ோவது
இல்லை.
ஐ.நா-வின்
வரலாற்றைப்
பார்த்தால்,
பல்வேறு
காலகட்டங்களில் பல துணை அமைப்புகளுடன்
இணைந்து பணியாற்றி இருப்பதை காணலாம்.
ஐ.நா தற்போது மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட
அரசு-சாரா நிறுவனங்களுடன் இணைந்து
பணியாற்றுகிறது.
த�ொலைந�ோக்கு பார்வையுடன் 1945இல்
க�ொண்டுவரப்பட்ட ஐ.நா சாசன உறுப்பு 77–வது
அரசு-சாரா
அமைப்புகளுடன்
இணைந்து
செயல்படுவதற்கு
ஏதுவாக
தேவையான
ஏற்பாடுகளை ஐ.நா செய்து க�ொள்ளலாம்
என்று தெளிவாக கூறுகிறது. இதன் காரணமாக
ஐ.நா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அரசு-சாரா
நிறுவனங்களைக் க�ொண்டு பிரச்சனைக்குரிய
பகுதிகளில்
மனிதநேயப்
பணிகளை
மேற்கொள்ள முடிகிறது. உதாரணமாக ஐ.நாவின் தூதுக்குழுவானது ப�ோஸ்னியா மற்றும்
ஹெர்சக�ோவின�ோவிற்கிடையே 1995–2002 ஆம்
ஆண்டுகளில்
செயல்பட்டதைக்
கூறலாம்.
32
அரசு-சாரா
அமைப்புகள்,
ஐ.நா
ப�ொதுச்செயலருக்கு ஒரு திறந்த மடல் ஒன்றை
2007 ஆம் ஆண்டு எழுதினர். அதில் ஐ.நா-வின்
அமைதிக்காக்கும்
படையை
ப�ோர்பதற்றம்
சூழ்ந்த தார்பர் பகுதிக்குள் அனுப்ப அனுமதி
மறுக்கும்
சூடானைப்
பணிய
வைக்க
க�ோரியிருந்தனர்.
ப�ொருளாதார மற்றும் சமூகக் குழுவானது
(ECOSOC) ஐ.நா-வின் குடும்ப அமைப்பாக
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ஐ.நோ-வின வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூகப
்பணிகட்ள ஒருஙகிடைககி்றது. இ்தன முககியப
்பணி,
ெ்ளரசசிககோன
்சரெப்த்ச
ஒருஙகிடைபட்ப ஏற்படுத்துெ்தோகும். எவெோறு
்போதுகோபபுச ்சட்பயோனது ரோணுெ ்போதுகோபட்ப
ெழஙகுகி்றப்தோ
அப்தப்போல
வ்போரு்ளோ்தோர
ைறறும்
்சமூக
குழுெோனது
(ECOSOC)
வ்போரு்ளோ்தோரப ்போதுகோபட்ப ெழஙகுகி்றது.
இருந்தப்போதும் 1930-ல் உலகப வ்போரு்ளோ்தோர
ைந்தநிடலயின
கோரைைோக
இரண்ைோம்
உலகபப்போர ஏற்பட்ைட்த எளி்தோக எடுத்துக
வகோள்ள ஐ.நோ-வின ்சோ்சனத்ட்த ெடரந்தெரகள
கரு்தவில்டல. வ்போரு்ளோ்தோரம் ைறறும் ்சமூக
குழுெோனது ஐ.நோ-வின அடைபபு, ஐ.நோ-வின
எண்ணிைலஙகோ வெளியு்றவுப ்பணிகள ைறறும்
ைண்ைலக
குழுககளுைன
ஒபபிடும்ப்போது
மிகவும் குட்றந்த அதிகோரஙகட்ளக வகோண்ை
அடைப்போகும்.
ைனி்த
உரிடைககோன
குழுெோனது உலக அ்ளவில் ைனி்த உரிடைகட்ள
்போதுகோப்பது ைறறும் கண்கோணிப்பது ப்போன்ற
்பணிகட்ள வ்சயகி்றது. பி்ற அடைபபுகள ்சமூக
ெ்ளரசசிடய
டையப்படுத்தும்
வி்தைோக
வ்பண்கள,
சுறறுசசூழல்
்போதுகோபபு,
குற்றத்்தடுபபு ைறறும் ப்போட்த ைருநது ஒழிபபு
ப்போன்ற
்பணிகட்ள
பைறவகோளகின்றன.
இருந்தப்போதும் வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூக
குழுவின பநோககம் கோனல் நீரோகபெ இருககி்றது.
உண்டையில்
உலகப
வ்போரு்ளோ்தோர
அதிகோரைோனது
மூனறு
்சபகோ்தரிகள
அடைபபுகள
என்ற
அடைபபுக்ளோல்
கட்டுப்படுத்்தப்பட்டுள்ளது. அடெ;
அ) உலக ெஙகி
ஆ) ்சரெப்த்ச நிதி நிறுெனம்
இ) உலக ெரத்்தக கழகம்

11.4 உல்க வஙகி

ெோஷிஙைன நகரில் அடைநதுள்ள உலக
ெஙகியோனது உண்டையில் ைறுகட்ைடைபபு
ைறறும் ெ்ளரசசிககோன ்சரெப்த்ச ெஙகியோகும்.
உலக ெஙகி அல்லது உலக ெஙகி குழுைம்
1945-ல் உருெோககப்பட்டு உலகில் ெ்ளரநது
ெரும் நோடுகளின ப்தடெககோன மிகபவ்பரும்
நிதிடயயும் ைறறும் ஆபலோ்சடனகட்ளயும்
ெழஙகிெருகி்றது.
“உலக ெஙகி” என்ற
வ்பயரோனது
ைறுகட்ைடைபபு
ைறறும்
ெ்ளரசசிககோன
்சரெப்த்ச
ெஙகியின
வ்போரு்ளோ்தோர ்சட்ைபபிரிவினோல் 1944ஆம்
ஆண்டு ஜூடல 22இல் பிவரட்ைன உட்ஸ
ைோநோட்டில் அளித்்த அறிகடகயில் மு்தன
மு்தலில் ்பயன்படுத்்தப்பட்ைது. இவெஙகியின
மு்தனடை பநோககைோக ஏடழ ைககள ைறறும்
ஏடழ நோடுகளில் ்தனது ஐநது நிறுெனஙகள
மூலம்
ெறுடை
ஒழிபபு,
வ்போரு்ளோ்தோர
ெ்ளரசசிடய பைம்்படுத்துெது, ெோழ்கடக
்தரத்ட்த பைம்்படுத்துெது ப்போன்ற ்பணிகளில்
்தனது நிதி ஆ்தோரஙகட்ளயும் ைறறும் ்தனது
எல்டலயற்ற அனு்பெஙகட்ளயும் வகோண்டு
வ்சயல்்படுகி்றது.
உலக
ெஙகியின
நிரெோகைோனது அ்தன உறுபபு நோடுக்ளோல்
பைறவகோள்ளப்படுகி்றது. அெரகப்ள கைன
அளிப்பெர,
வ்பறு்பெர
ைறறும்
நனவகோடையோ்ளரோகவும் இருககின்றனர.

விவொ்தம்
உலக ெஙகியில் அரசியல் கலபபு
உள்ள்தோக நீ நிடனககி்றோயோ? அது ஒரு
்சோர்போன்தோ? அல்லது ்சோர்பற்ற்தோ?
உலகின வ்பரும்்போனடையோன ெ்ளரும்
நோடுகள உலக ெஙகியின உ்தவிகட்ள கைன
ைறறும் ைோனியஙகள, வ்தோழில்நுட்்ப உ்தவி
ைறறும்
வகோளடக
உருெோககத்திறகோன
அறிவுடரகட்ள வ்பறுகின்றன. ெஙகியோனது
மிகப
்பரந்த
அ்ளவிலோன
வ்சயல்்போட்ைோ்ளரகட்ளக வகோண்டிருககி்றது.
குறிப்போக
அரசுத்துட்ற
நிறுெனஙகள,
குடிடைச ்சமூக அடைபபுகள, பி்ற உ்தவி
நிறுெனஙகள ைறறும் ்தனியோர துட்றயினர
ப்போனப்றோரின மூலைோக வ்சயல்்படுகி்றது.
உலக ெஙகியின அடிப்படை பநோககைோன
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வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் வாழ்க்கைத் தர
மேம்பாடு ப�ோன்றவை எந்த மாற்றமும்
இல்லாமல் த�ொடர்ந்து இருக்கின்றன. ஆனால்
தற்பொழுது புதிய ப�ொருளாதார சூழலின்
அடிப்படையில்
வளரும்
நாடுகளுக்கான
தேவையைக் கருதி தனது அணுகுமுறையில்
மாற்றம்,
க�ொள்கையில்
நெகிழ்வைக்
கடைபிடிக்கிறது. வளர்ச்சிக்கான தற்போதைய
சவால்களை எதிர்க்கொள்ள நிறுவனங்கள்
மக்களுக்கு நெருக்கமாக இருந்தால் மட்டும்
ப�ோதாது,
மேலும்
அவை
சர்வதேச
நெருக்கடிகளை சமாளிக்கும் விதத்தில் அரசு,
தனியார் மற்றும் குடிமைச் சமூகத்தில் உள்ள
ஆற்றல்
மிக்கோரை
ஒன்றிணைக்கவும்
வேண்டும். இச்சவால்களை எதிர்கொள்ளும்
விதமாக
எதற்கு
முன்னுரிமை
க�ொடுக்கவேண்டும்
என்பதில்
வங்கி
கவனமாக உள்ளது. அதற்கேற்றார் ப�ோல்
தன்னுடைய நிர்வாக உத்தியில் மாற்றம்
மற்றும்
ஆளுகையில்
முன்னேற்றம்
ப�ோன்றவற்றைக் க�ொண்டு வந்துள்ளது. இந்த
மாற்றங்கள்
சுயசார்பானதாக,
புதுமையானதாக,
திறமையானதாக,
செயலாக்கம்
மிக்கதாக
மற்றும்
வெளிப்படையானதாக என ஐந்து பகுதிகளைக்
க�ொண்டதாக உள்ளது. மேலும் அவை;

வரும்
நாடுகளின்
ஓட்டு
அதிகாரத்தை
அதிகரிக்கச் செய்கிறது. மேலும் வங்கியானது,
வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றம் அடைந்து வரும்
நாடுகளின் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் அதன்
தாக்கத்தை ஆராய்ந்து அந்நாடுகளுக்கு வங்கி
குழுமங்களில் இடம் அளிக்கிறது.

கடன் முறைகளில் சீர்திருத்தம்: மிகவும்
நவீனப்படுத்தப்பட்ட நிதி சேவை மற்றும் கடன்
முறைகளைக் க�ொண்டு, வங்கியானது கடன்
பெறுபவரின் தேவையை அறிந்து மிகவும்
ப�ொறுப்புணர்வுடன்
நடந்து
க�ொள்கிறது.
நெருங்கிய கண்காணிப்பு நடவடிக்கையின்
மூலம் நிலையான பயனை அடைவதற்கான
அழைப்பை விடுக்கிறது.
மேலும் அதிக
பாதுகாப்பற்ற முதலீடுகளின் மீது நேரடியான
நடவடிக்கையை வலுப்படுத்துவது மற்றும்
கண்காணிப்பை
மேம்படுத்துவது
ப�ோன்றவற்றை மேற்கொள்கிறது.

 
முதலீடு த�ொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு
தீர்வு காண்பதற்கான சர்வதேச மையம்

பங்கேற்பை
அதிகப்படுத்தி
குரல்களை
ஒலிக்க செய்கிறது : இயக்குநர்கள் குழுவில்
கூடுதல் இடங்களை பின்தங்கிய ஆப்பிரிக்க
நாடுகளுக்கு அளிப்பதன்மூலம் வளர்ந்து

ப�ொறுப்பு மிக்க நல்ல அரசை ஏற்படுத்துவது:
இதன் முக்கிய பகுதியாக, வங்கியானது
அனைத்து துறைகள் மற்றும் நாடுகளிலும்
ஊழலுக்கு
எதிரான
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்கிறது.
இதன்
முக்கிய
அடிப்படையாக வறுமை ஒழிப்பிற்கான திறமை
மிக்க
மற்றும்
ப�ொறுப்புமிக்க
அரசாக
வளர்ச்சிக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும்
உருவாக்க செய்கிறது.

உலக வங்கியின் ஐந்து
நிறுவனங்கள்
 
மறுகட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான
சர்வதேச வங்கி
 
சர்வதேச வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு
 
சர்வதேச நிதி கழகம்
 
பல்தேசிய முதலீட்டு உத்தரவாதத்திற்கான
பாதுகாப்புக் குழுமம்

மிகவும் வெளிப்படையான, ப�ொறுப்பு மிக்க
தகவல்களை அளித்தல்: வங்கியின் தகவல்
க�ொள்கையானது
இதற்கான
வாய்ப்பை
வழங்குகிறது. வங்கியானது தனது அறிவாற்றல்
மற்றும் அனுபவங்களை மிக பரந்த அளவில்
அனைவரும்
அறியும்
வண்ணம்
முன்
எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு அதன்
திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல்கள் பற்றிய
தகவல்களை அளிக்கிறது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு: வளர்ச்சிக்கான
மிகச் சிறந்த பங்காளராக வங்கியானது பல
சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இச்சீர்திருத்தங்கள் மூன்று முக்கிய பகுதிகளை
க�ொண்டது. அவை;
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நவீன கடன் அளிப்பு, அறிவாற்றல் உதவி
மற்றும்
சேவைகளை
தனது
வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது.
குறிப்பாக, வறுமை ஒழிப்பிற்கான பணிகளில்
உதவுகிறது.

உறுப்பினர்களிடமிருந்து நிதி உதவியாகப்
பெற்று வழங்குகிறது.1960 இல் உருவாக்கப்பட்ட
இவ்வமைப்பு தனது ப�ொறுப்பில் 24 பில்லியன்
அமெரிக்க
டாலரை
ஜுன்
2018ஆம்
நிதியாண்டில் மேலாண்மை செய்தது.

மேம்பட்ட வகையில் தனது சிறந்த
அறிவினை
மற்றும்
அனுபவங்களை
அமைப்பிற்குள்ளும் மற்றும் வெளியிலும்
பகிர்ந்து க�ொள்வதை மேற்கொள்கிறது.

சர்வதேச நிதி கழகம் (IFC)

வங்கியின்
நடைமுறைகளில்
கடைபிடிப்பதாகும்.

அமைப்பு
மற்றும்
நவீனத்துவத்தை

இதன் துவக்கமானது 1946இல் 33
உறுப்பினர்களை க�ொண்டு துவக்கப்பட்டது
மிக பெரும்அளவிலான மாற்றங்களை இதன்
உறுப்பினர்களிடையேயும்
மற்றும்
உலக
அளவிலும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. காலனி
ஆதிக்கத்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்த பல
நாடுகள் வங்கியில் உறுப்பினர் ஆகின.
கூடவே உறுப்பு நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கான
தேவையும் அதிகரித்தது.
மறுகட்டமைப்பு மற்றும்
சர்வதேச வங்கி (IBRD)

வளர்ச்சிக்கான

இதன் முக்கிய ந�ோக்கமானது நடுத்தர
வருவாய்
நாடுகள்
மற்றும்
குறைவான
வருவாய்க்கான கடன்களை பெறும் நாடுகளில்
வறுமை
ஒழிப்பு
மற்றும்
சுயசார்பான
வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவது, உத்திரவாதம்
அளிப்பது,
பகுப்பாய்வு
மற்றும்
ஆல�ோசனைகளை வழங்குவதாகும். 1945இல்
ஏற்படுத்தப்பட்ட இவ்வங்கியில் 184 உறுப்பு
நாடுகள் உள்ளன. இதன் ம�ொத்த வருவாய்
மற்றும்
நிதியாண்டுகளில்
கிடைக்கும்
வருவாய் என 2018ஆம் ஆண்டு ஜுனில் 698
பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை க�ொண்டு
இருந்தது.

வளரும்
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்குத்
தேவையான
கடன்களை
தனியார்
துறையினருக்கு
வழங்குகிறது.
1956இல் உருவாக்கப்பட்ட இவ்வமைப்பில் 176
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்டுள்ளது. 2018ஆம்
நிதியாண்டில் 23.3 பில்லியன் அமெரிக்க
டாலரை முதலீடாக செய்து உள்ளது.
பல்தேசிய முதலீட்டு உத்தரவாதத்திற்கான
பாதுகாப்புக் குழுமம் (MIGA)
இக்குழுமமானது வளரும் நாடுகளில்
தனியார்
துறையினரின்
முதலீட்டினை
அதிகரிக்க செய்கிறது. மேலும் ஒப்பந்தங்கள்,
பிரச்சனைகள், ப�ோர் மற்றும் பணப்பரிமாற்று
விகிதங்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து
முதலீட்டிற்கான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
1988இல் உருவாக்கப்பட்ட இவ்வமைப்பில் 164
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்டு அதிகபட்சமாக
5.3
பில்லியன்
த�ொகையை
வர்த்தகம்
செய்துள்ளது.
முதலீடு த�ொடர்பான
தீர்வு காண்பதற்கான
(ICSID)

பிரச்சனைகளுக்கு
சர்வதேச மையம்

வளரும்
நாடுகளில்
வெளிநாட்டு
முதலீட்டை ஆதரிக்கிறது. மேலும் முதலீடு
த�ொடர்பான
பிரச்சனைகளைத்
தீர்த்து
வைக்கிறது.
1966இல்
ஏற்படுத்தப்பட்ட
இவ்வமைப்பில் 140 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

11.5 சர்வதேச நிதி நிறுவனம்

சர்வதேச வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு (IDA)
உறுப்பு நாடுகளின் துணையுடன் ஏழை
நாடுகளில்
வறுமை
ஒழிப்பிற்கான
வட்டியில்லா
கடன்கள்,
மானியங்களை
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சர்வதேச நிதியமானது உலகின் மிகப்
பெரிய
முதன்மையான
சர்வதேச
நிதி
நிறுவனமாகும்.
1930இல் ஏற்பட்ட உலக
நாடுகளின்
பெரும்
ப�ொருளாதார
மந்த
நிலைக்குப் பதிலாக 1944இல் பிரெட்டன் உட்ஸ்
மாநாட்டில் இது உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு
நாடும் பக்கத்து நாடுகளிடம் கடன் வாங்குவது
இதனால் குறைந்தது.
உறுப்பு நாடுகளின் செழித்த நிலை
தேவைக்கான குறுகிய மற்றும் இடைக்கால
நிதியை
வழங்குவதுடன்
அந்நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
க�ொள்கையில்
நெகிழ்வை
ஏற்படுத்தி பண மதிப்பு இழப்பு ப�ோட்டியை
தடுத்து வர்த்தகத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
சர்வதேச நிதி நிறுவனத்தின் தேவை
சர்வதேச
நிதி
நிறுவனம்
ஓர்
சுதந்திரமான சர்வதேச அமைப்பாகும். இது
185 உறுப்பு நாடுகளை க�ொண்டுள்ளது. இதன்
ந�ோக்கமானது ப�ொருளாதார நிலைதன்மையை
ஏற்படுத்தி வளர்ச்சிக்கு வித்திடுவதாகும்.
உறுப்பு நாடுகள் இதன் பங்குதாரராக கூட்டுறவு
முறையில் சர்வதேச நிதி நிறுவனத்திற்காக
மூலதனத்தை தங்கள் நாட்டிற்கான ஒதுக்கீடு
அடிப்படையில் வழங்குகின்றன. இதற்காக
நிதியமானது
அதன்
உறுப்பினர்களுக்கு
நுண்பொருளாதார
க�ொள்கைக்கான
ஆல�ோசனைகளை,
செலுத்து
நிலை
தேவைக்கான நிதியுதவி, த�ொழிற்நுட்ப உதவி
மற்றும் தேசிய ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான
மேலாண்மை பயிற்சிகளை வழங்குகிறது.
நிதியமானது ஐ.நா-வின் பல்வேறு தன்னாட்சி
நிறுவனங்களில்
ஒன்றாக
சிறப்பு
முகவாண்மையாக
குறிப்பிடப்படுகிறது.
மேலும்
இது
ஐ.நா-வின்
நிரந்தர
பார்வையாளராகவும் உள்ளது. நிதியத்தின்
விதி எண் ஒன்றானது கீழ்க்கண்ட முக்கிய
ந�ோக்கங்களை குறிப்பிடுகிறது.
 
ஒரு நிரந்தர அமைப்பாக சர்வதேச அளவில்
நிதி
ஒத்துழைப்பை
ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும்
சர்வதேச
பணவியல்
பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பதற்கான
ஆல�ோசனைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த
செயல்பாட்டிற்கான
வழிமுறைகளை
உருவாக்குகிறது.

 
பரந்த அளவிலான, சமச்சீரான, சர்வதேச
வியாபார
வளர்ச்சிக்கான
வாய்ப்பை
வழங்குகிறது. மேலும் அதிக வேலை
வாய்ப்பு மற்றும் வருவாயைப் பாதுகாத்து
உற்பத்தி
சக்திகளின்
வளர்ச்சியை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்ட ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையைக்
கடைபிடிக்க
உறுப்பு
நாடுகளை அறிவுறுத்துகிறது.
 
பரிவர்த்தனை விகிதங்களில் நிலைத்த
தன்மை,
உறுப்பு
நாடுகளிடையே
ஒழுங்கமைந்த
பரிமாற்றத்திற்கான
வழிமுறைகளை ஏற்படுத்துதல் மற்றும்
ப�ோட்டியின்
காரணமாக
மதிப்பு
குறைத்தலைத் தடுக்கிறது.
 
உறுப்பினர்களுக்கு இடையே நடைபெறும்
நடப்பு பரிவர்த்தனையில் பல்தேசிய பண
வழங்கல்முறை ஏற்படுவதற்கான உதவியை
செய்கிறது
மற்றும்
உலக
வர்த்தக
வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருக்கும் அந்நிய
செலாவணி
பரிமாற்று
விகிதங்களின்
மீதான கட்டுபாடுகளை நீக்குகிறது.
 
நிதியமானது தனது ப�ொது நிதி வளங்களை
உறுப்பினர்களுக்கு
தற்காலிகமாக
பயன்படுத்தி
தங்களைப்
பாதுகாத்து
க�ொள்வதற்கான
நம்பிக்கையை
அளிக்கிறது. இதன் மூலம் செலுத்து
நிலையில்
ஏற்படும்
ஏற்றத்தாழ்வுகள்
தேசிய
மற்றும்
சர்வதேச
அளவில்
பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாத வகையில் மீட்சி
அடைவதற்கான வாய்ப்பினை வழங்குகிறது.
 
உறுப்பினர்களிடையே செலுத்து நிலையில்
ஏற்படும் நிலையற்ற தன்மையின் தாக்கம்
மற்றும் அதன் கால அளவினை குறைக்க
செய்கிறது.
 
முக்கியமாக நிதியமானது தனது ஒற்றை
பண்பாக ஓர் சர்வதேச நிதி நிறுவனமாக
த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையுடன் தனது
ப�ொறுப்பு மிக்க நடைமுறையின் மூலம்
சர்வதேச வளர்ச்சி மற்றும் நிதி பரிமாற்ற
முறைகளைக் கையாள்கிறது.
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சர்வதேச நிதி நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள்

வெளியிலிருந்து நிதியினை திரட்டுவது

நிதியமானது மிக பரந்த அளவிலான
பணிகளை அதன் முக்கியத்துவம் கருதி
மேற்கொள்கிறது.

நிதியமானது நாடுகளின் க�ொள்கை
நடைமுறைக்கான நிதியினை பல்தேசிய கடன்
அளிப்போர் மற்றும் நன்கொடையாளர்களிடம்
இருந்து திரட்டுவதை முக்கிய பணியாக
க�ொண்டிருக்கிறது. நாடுகளின் ப�ொருளாதார
எதிர்காலத்தை
அறிந்து
க�ொள்வதற்கான
முக்கிய தகவல்களை நிதியத்தின் க�ொள்கை
ஆய்வுகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் மூலம்
முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நிதிச் சந்தைகளுக்கு
அளிக்கின்றது. இதன்முலம் ப�ொருளாதாரத்தின்
மீதான
முதலீட்டாளர்கள்
மற்றும்
சந்தையாளர்களுக்கு நம்பிக்கையை அதிகரிக்க
செய்கிறது.

உறுப்பினர்களின்
ப�ொருளாதார
க�ொள்கையினைக் கண்காணிப்பது
எந்த நாடு நிதியத்தில் உறுப்பினராக
இணைந்து அதன் க�ொள்கையினை ஏற்று
க�ொண்டத�ோ அது தனது ப�ொருளாதார
க�ொள்கையினை நிதியத்தின் ந�ோக்கத்திற்கு
இணையானதாகக்
க�ொண்டு
செயல்படவேண்டும். மேலும் உலகின் எல்லா
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
நிலையினை
த�ொடர்ந்து கண்காணிப்பதற்கான முக்கிய
ஒரே அமைப்பாக செயல்படுகிறது.
செலுத்துநிலை தேவைக்கான தற்காலிக
நிதிவழங்கல்
செலுத்துநிலைத்
தேவைக்கான
கடன்களை நிதியமானது உறுப்பு நாடுகளுக்கு
தற்காலிகமாக
வழங்குகிறது.
கூடுதலாக
நேரடியான நிதியினை உறுப்பு நாடுகளுக்கு
வழங்குகிறது. மேலும் நாடுகளின் செலுத்து
நிலை
தேவைக்கான
நிதியினை
வெளியிலிருந்து
திரட்டும்
பணியையும்
மேற்கொள்கிறது.
குறைந்த வருவாய் க�ொண்ட நாடுகளில்
வறுமை தடுப்பு
நிதியமானது
வருவாய்
குறைந்த
நாடுகளுக்கு
நிபந்தனையற்ற
கடன்களை
அளித்து அந்நாடுகளில் வறுமை ஒழிப்பிற்கான
முயற்சிகளை
மேற்கொள்கிறது.
இந்த
முயற்சியில் நிதியமானது உலக வங்கி மற்றும்
பிற
வளர்ச்சிக்கான
பங்குதாரர்களையும்
க�ொண்டு
பணியாற்றுகிறது.
கூடுதலாக
நிதியமானது
கடன்களில்
இருந்து
மீள்வதற்கான
இரண்டு
சர்வதேச
பணிகளையும் மேற்கொள்கிறது. அவை:1. மி
 க அதிக கடனில் உள்ள ஏழை நாடுகள்
(HIPC)
2. பல்தேசிய கடனில் இருந்து மீள்வதற்கான
முன்னெடுப்பு (MDRI)

சர்வதேச பணவியல் முறையை பலப்படுத்துவது
நிதியமானது
சர்வதேச
பணவியல்
முறைக்கான
மைய
அமைப்பாக
செயல்படுகிறது. தனது உறுப்பினர்களுக்கு
சர்வதேச
பணவியல்
த�ொடர்பான
ஆல�ோசனைகளையும் மற்றும் உதவிகளையும்
வழங்குகிறது.
இது தனது பணியாக பிற
பல்தேசிய
நிறுவனங்களுடன்
இணைந்து
சர்வதேச ப�ொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு
தீர்வு காணும் வகையில் சர்வதேச விதிகளின்
துணையுடன் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது
மற்றும் மேம்படுத்துவது ப�ோன்ற பணிகளை
மேற்கொள்கிறது.
சர்வதேச
இருப்பை
வழங்குதலை அதிகரித்தல்

உலகளவில்

உலக தேவைகளுக்காக நிதியமானது
அதிகாரபூர்வ அமைப்பாக தனது சர்வதேச
கையிருப்பை வழங்குகிறது. இது சிறப்பு எடுப்பு
உரிமை (SDR) என கூறப்படுகின்றது. இந்த
சிறப்பு எடுப்பு உரிமையானது சர்வதேச
கையிருப்பை
உறுப்பினர்களின்
எந்த
மாற்றதக்க
பணங்களுடனும்
பரிமாற்றம்
செய்து க�ொள்ளலாம்.
த�ொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் பயிற்சியின்
மூலம் ஆற்றலை வளர்த்தல்
நிதியமானது சிறந்த பயிற்சி மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப உதவிகளை உறுப்பு நாடுகளுக்கு
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தங்கள்
ப�ொருளாதார
க�ொள்கைக்கான
வடிவங்களையும்
மற்றும்
ப�ொருளாதார
மேலாண்மைக்கான
திறமையினை
மேம்படுத்தும் வகையில் வழங்குகிறது. இந்த
உதவியானது
க�ொள்கைகள்
த�ோல்வியடைவதை மற்றும் அதிர்வுகளை
ஏற்படுத்துவதை
தடுக்கும்
வகையில்
திட்டங்களுக்கான
வடிவங்கள்
மற்றும்
நடைமுறைகளை
வழங்குகிறது.
இந்த
நடவடிக்கைகள்
குறிப்பாக
வளரும்
நாடுகளுக்கு தங்கள் வளங்களை பாதுகாக்கவும்
மற்றும் நிறுவனங்கள் வீழ்ச்சியடையாமல்
தடுப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.
தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் ஆராய்ச்சிகள்
நிதியமானது
உறுப்பு
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகள்
பற்றிய
ப�ொருளியல் பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் புள்ளி
விவரங்களைப் பெறுவதற்கான முதன்மை
அமைப்பாகும்.
நிதியமானது
தனது
தகவல்களை
அளிக்கும்
வகையில்
எண்ணிலடங்கா
அறிக்கைகள்,
ஆய்வறிக்கைகள் மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த புள்ளி
விவரங்களை வெளியிடுகின்றது.
மேலும்
குறிப்பாக, தனது ப�ொருளாதார பகுப்பாய்வு
மற்றும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு அளிக்கும்
ஆல�ோசனைகளை மேம்படுத்தும் வகையில்
பல ஆய்வுகளை அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும்
நடைமுறைகளை அடிப்படையாக க�ொண்டு
மேற்கொள்கிறது.
இதன் வெளியீடுகளை
புத்தகமாகவும், இதழ்களில் கட்டுரையாகவும்,
ஆய்வு
அறிக்கைகளாகவும்
மற்றும்
இணையத்திலும் காணலாம்.
இருந்தப�ோதும்
நிதியத்தின்
மீதான
ப�ொது விமர்சனமானது சேவைத்துறைகளை
வணிகமயமாக்குவதன்
மூலம்
பெரு
நிறுவனங்களின் விருப்பத்திற்கு ஆதரவாக
செயல்படுகிறது என்பதாகும். குறிப்பாக கல்வி,
மருத்துவம்,
மக்கள்நல
திட்டங்கள்
ப�ோன்றவற்றை
லாபகரமான
த�ொழில்
விருப்பமாக
மாற்றுவதுடன்
மேலும்
இறையாண்மை உடைய அரசுகளை சர்வதேச
பெருநிறுவன
வணிகத்திற்கு
ஆதரவாக
சேவையாற்ற
கட்டாயப்படுத்துகிறது
என்பதாகும்.

11.6 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
சர்வதேச
நிதி
நிறுவனமானது
பெரும்பாலும்
சுயநிதியினை
சார்ந்தது.
ஆனால் பல்தேசிய வளர்ச்சி வங்கிகள் தங்கள்
சேவைகளுக்கு பெரும்பாலும் பங்குதாரர்களின்
பங்களிப்பைச் சார்ந்தே செயல்படுகின்றன.
குறிப்பாக, தங்கள் நிதி நடவடிக்கையான வட்டி
குறைவான கடன்களை வழங்குதல், மானியம்
அளித்தல்
மற்றும்
மிகவும்
ஏழை
நாடுகளுக்கான
வட்டியில்லா
கடன்கள்
ப�ோன்றவையாகும்.
பல்தேசிய வளர்ச்சி வங்கிகளை மூன்று
வகைகளாக பிரிக்கலாம். (i) உலக அளவில்
(ii) மண்டல அளவில் மற்றும் (iii) துணைமண்டலங்கள் என
மூன்றாக பிரிக்கலாம்
இதன் மூலம் அவற்றின் ஒற்றுமை மற்றும்
வேற்றுமைகளை எளிதில் கண்டறியலாம்.
பல பல்தேசிய வளர்ச்சி வங்கிகள் மேலே
குறிப்பிட்ட மூன்று வித பிரிவுகளையும்
உள்ளடக்கியதாகக்
குறிப்பிட்ட
ஓர்
கண்டத்தினை மட்டுமே நேரடியாகக் க�ொண்டு
செயல்படுகின்றன. அவை, ஆசிய வளர்ச்சி
வங்கி, ஆப்பிரிக்க வளர்ச்சி வங்கி, ஆசிய
உள்கட்டுமான மற்றும் முதலீட்டு வங்கி, புதிய
வளர்ச்சி வங்கி, அமெரிக்க வளர்ச்சி வங்கி,
இஸ்லாமிய வளர்ச்சி வங்கி, ஜர�ோப்பிய
முதலீட்டு வங்கி ப�ோன்றவையாகும். 1930களின் பிற்பகுதியில் மற்றும் 1940-களின்
முற்பகுதிக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் தற்கால
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கான பல் தேசிய
வங்கிகள் த�ோன்றின. இது முக்கியமாக
ஆங்கிலேய
ப�ொருளாதார
அறிஞர்
ஜான்மேயார்டு கியின்ஸ் குறிப்பிட்டதுப�ோல
ப�ோருக்கு பிந்தைய கால ப�ொருளாதார மற்றும்
சமூக தேவையாக உருவாகியது. இதனை
மெய்ப்பிக்கும்
வகையில்
அமெரிக்க
ப�ொருளாதார அறிஞரான ஹரிடெக்ஸ்டர்
ஒயிட் த�ொலைந�ோக்கு பார்வையில் சில
நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தினார்.
ஒயிட் 1942 ஆம் ஆண்டு இதற்கான
பாதையை அமைக்கும் வகையில் வளர்ச்சியை
அடிப்படைக் க�ொள்கையாக க�ொண்டு ஓர்
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க�ோரிக்கையை
ஐ.நா-விற்கு
அளித்தார்.
ஐக்கிய மற்றும் துணை நாடுகளுக்கான
சர்வதேச நிதியத்தையும், மறுகட்டமைப்பு
மற்றும்
வளர்ச்சிக்கான
வங்கியையும்
உருவாக்க க�ோரினார். இது ப�ோருக்குப்
பிந்தைய
சர்வதேச
பணவியல்
சீர்திருத்தங்களுக்கான
அடிப்படைகளை
வழங்கியது.
இந்த
க�ோரிக்கையானது
ப�ோருக்குப்
பிந்தைய
பிரச்சனைகளை
எதிர்கொள்ளும்
வகையில்
இரண்டு
நிறுவனங்களையும் அதிகாரம், வளங்கள்
மற்றும் கட்டமைப்பை க�ொண்டதாக உருவாக்க
க�ோரியது.
பல்தேசிய வங்கிகள் உலக வங்கி மற்றும்
ஆசிய
வளர்ச்சி
வங்கிகள்
ப�ோலவே
ப�ொதுவான நிதி நிறுவன உறுப்பு நாடுகளின்
வளர்ச்சிக்கான ப�ொறுப்புமிக்க அமைப்பாகும்.
கியூபா மற்றும் வட க�ொரியாவை தவிர உலகில்
பெரும்பான்மையான நாடுகள் பல்தேசிய
வளர்ச்சி வங்கியின் உறுப்பினர் ஆகின.
பல்தேசிய வளர்ச்சி வங்கியின் உறுப்பினரான
எல்லா நாடுகளும் தங்கள் பங்களிப்பை
அளித்து
வங்கியானது
அங்கீகரிக்கப்பட்டதிலிருந்து
கடன்களை
அவர்களுக்கு அளித்து வருகிறது. பல்தேசிய
வளர்ச்சி வங்கிகள் பெரும் அளவிலான
வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறிப்பாக நீர்மின்
நிலையங்களுக்கான அணைகள், பாசனத்
திட்டங்கள்,
ப�ோக்குவரத்து
வளர்ச்சிகள்,
எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு திட்டங்கள்,
வறுமையை
குறைத்து,
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை
அதிகரிக்க
செய்து
வளர்ச்சிக்கு வித்திடுவதாக இருந்தன.
இருந்தப�ோதும் இவற்றிற்கு எதிராக
பிரச்சனைகள் எழுந்தன.
வங்கி கூறுவது
ப�ோல
இல்லாமல்
இந்த
திட்டங்கள்
சுற்றுச்சூழலை மற்றும் அங்கு வாழும்
மக்களின்
வாழ்க்கையை
அழிப்பதாக
எதிர்ப்புகள் எழுந்தன.
பலரும் இதன்
திட்டங்கள்
அம்மக்களின்
நலன்களை
மட்டுமல்ல சமூக, ப�ொருளாதார மற்றும்
சுற்றுச்சூழல்களை பாதித்து எதிர்மறையான
பலன்களைத் தந்ததாக வாதிட்டனர்.

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஓர் மண்டலப்
பல்தேசிய நிதி நிறுவனமாகும். இது ப�ொறுப்பு
உணர்வுடன் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் நாடுகளில்
வறுமையை குறைப்பதற்கான பணியினை
மேற்கொள்கிறது. 1966இல் உருவாக்கப்பட்ட
இவ்வங்கியில் 66 நாடுகள் உறுப்பினராக
உள்ளன. இவற்றில் பெரும்பான்மை ஆசிய
பகுதியை சார்ந்தவை.
வங்கியின் பங்கு
முதலீடாக
44
பில்லியன்
அமெரிக்க
டாலரையும் மற்றும் இருப்பாக 7.9 பில்லியன்
அமெரிக்க டாலரையும் க�ொண்டு உள்ளது.
இது
த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட
1966
ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 2002 ஆம் ஆண்டு வரை
வங்கியானது
ப�ொது
மற்றும்
தனியார்
துறையினருக்கு 98.831 பில்லியன் த�ொகையை
கடனாக வழங்கி உள்ளது. மேலும் ஐந்து
பில்லியன் கடன்களை பல்வேறு திட்டங்களுக்கு
மண்டலத்திற்கு வெளியிலும் வழங்கி உள்ளது.
இதன் ஆண்டு வருவாய் 500 பில்லியன் ஆகும்.
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் “வறுமை
குறைப்பு செயல்திட்டம் (PRS)” ஆனது மைய
ப�ொருளாக க�ொண்டு நீண்டகால செயல்திட்ட
கட்டமைப்பு (LIST 2001 – 2015) அமைந்துள்ளது.
இந்த பதினைந்து ஆண்டு கால திட்டமானது
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஐ.நா-வின் நூற்றாண்டு
வளர்ச்சியின் வெற்றியாக க�ொண்டு உலக
அளவில் வறுமையில் வாழும் மக்களின்
எண்ணிக்கையை
ந�ோக்கமாக
க�ொண்டு
மேற்கொள்கிறது. வங்கி குறிப்பிடுவதைப�ோல
இதன் வளர்ச்சி திட்டங்கள் ஆசிய மற்றும்
பசிபிக்
மக்களின்
வாழ்க்கைத்
தரத்தை
மேம்படுத்தி உள்ளது. மேலும் குறிப்பாக 900
மில்லியன் ஆசிய மக்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு
டாலருக்கும் கீழான வருவாயில் வறுமையில்
வாழ்கின்றனர்.
வங்கியின்
முதன்மை
ந�ோக்கமாக ப�ொருளாதார வளர்ச்சி, மனித
வளர்ச்சி, பெண்கள், நல்ல அரசாங்கம்,
சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு,
தனியார்துறை
வளர்ச்சி மற்றும் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாகும்.
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது தற்பொழுது
ஐந்து புவியில் பகுதியாக நாடுகளை பிரித்து
அதற்கு ஏற்ப துறை ரீதியாக பணிகளை
க�ொண்டு செயல்படுகிறது. அவை,
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1. கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசியா
2. தி மெக்காங்
3. பசிபிக்
4. தெற்கு ஆசியா
5. தென்கிழக்கு ஆசியா
ஒவ்வொரு மண்டல துறைகளும் அதன்
நாடுகளுக்கான
திட்டங்கள்
மற்றும்
நிகழ்ச்சிகளையும்
மேற்கொள்கின்றன.
துணை மண்டலங்கள் குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கான
உதவிகள்
என்பதாக
பணிகளை
மேற்கொள்கின்றன. பிற வங்கிகளை ப�ோலவே
ஆசிய
வளர்ச்சி
வங்கியும்
தனக்கான
நிதியினை பங்குதாரர்களிடமிருந்து பெறுகிறது.
ஜப்பான் மற்றும் அமெரிக்காவின் பங்களிப்பு
இதன் 62 உறுப்பு நாடுகளைவிட மிக அதிகமாக
15.9 சதவிகிதமாகும்.

ஷாங்காய் கூட்டமைப்பு (SCO)
குயிண்டாஓ தீர்மானம்
 
சீனாவின் விருப்பமான ”பட்டு சாலை
முன்னெடுப்பில்” இந்தியா இணைவதற்கு
மறுத்துவிட்டது.
 
ஷாங்காய்
கூட்டமைப்பு
பகுதியின்
முழுமையான பாதுகாப்பிற்கான செயல்
யுத்திகளை இந்தியா வகுத்துள்ளது.
ஷாங்காய் கூட்டமைப்பு
 
இது ஓர் ஐர�ோப்பிய ஆசிய அரசியல்,
ப�ொருளாதார
மற்றும்
பாதுகாப்பு
அமைப்பாக 2001 துவக்கப்பட்டது. இதன்
தலைமையகம் பீஜிங்கில் உள்ளது.
 
இதன் துவக்கத்திற்கு காரணமாக ஷாங்காய்
ஐந்து
எனப்படும்
ஐந்து
நாடுகள்
அமைந்திருந்தது (1996 இல் சீனா, ரஷ்யா,
கஜகிஸ்தான்,
கிர்கிஸ்தான்
மற்றும்
தஜகிஸ்தான்
க�ொண்ட
பல்தேசிய
அமைப்பாக இது ஷாங்காய் நகரத்தில்
துவக்கப்பட்டது).
 
இதன் தத்துவமானது “ஷாங்காய் உற்சாகம்”
என அறியப்படுகிறது. இது நல்லிணக்கம்,
நற்சிந்தனையான பணி, பிற கலாசாரங்களை

மதித்தல், பிற நாட்டு உள்விவாகரங்களில்
தலையிடாமல் இருத்தல் மற்றும் அணி
சேராமை ஆகும்.
 
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு எட்டு
உறுப்பினர்களை க�ொண்டுள்ளது, அவை
இந்தியா, கஜகிஸ்தான், சீனா, கிர்கிஸ்தான்,
பாகிஸ்தான், ரஷ்யா, தஜ்கிஸ்தான் மற்றும்
உஸ்பெக்கிஸ்தான் ஆகும்.
 
2018 ஆம் ஆண்டில் நடந்த இதன் கூட்டத்தில்
இந்தியா அதன் முழுநேர உறுப்பினராக
முதல் முறையாக கலந்து க�ொண்டது.
இந்தியாவுடன், பாகிஸ்தானும் 2017இல்
கஜகிஸ்தானில் நடந்த அஸ்டானா உச்சி
மாநாட்டில்
முழுநேர
உறுப்பினராக
இணைந்தன.
 
இவ்வமைப்பின் கீழ் நான்கு அரசுகள் இதன்
பார்வையாளராகவும்
மற்றும்
ஆறு
அரசுகள்
விவாத
பங்கேற்பு
உறுப்பினர்களாகவும உள்ளனர்.

பெட்ரோலிய
ஏற்றுமதி
கூட்டமைப்பு (OPEC)

நாடுகளின்

ஆசிய பிரிமீயம்
 
இது ஆசிய நாடுகளுக்கான எண்ணெய்
விற்பனையில்
பெட்ரோலிய
ஏற்றுமதி
நாடுகள்
மேல்
அதிக
கட்டணத்தை
வசூலிப்பதாகும்.
 
இது 1986இல் இருந்து சந்தை நிலைக்கு
ஏற்ப
கச்சா
எண்ணெய்
விலையை
தீர்மானிக்கும்
முறையிலிருந்து
துவங்குகிறது.
 
உலக சந்தையில் ஆசிய பகுதிக்கான
எண்ணெய் விலையை தீர்மானிப்பதில்
மூன்று முக்கிய சந்தைகள் திகழ்கின்றன.
அவை;
 
ஐர�ோப்பிய சந்தையின் லயிட்
எண்ணெய் நிறுவனமான ப்ரென்ட்.

சுவிட்

 
அமெரிக்க
சந்தையின்
பிரதிநிதியாக
ஃவெஸ்ட் டாக்ஸ் இடைநிலையாளர்கள்
(WTI).
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மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆசிய சந்தைக்கான
துபாய்/ஓமன் நாடுகள் ஆகும்.
 
கச்சா
எண்ணெய்யின்
எந்த
ஓர்
நிலையையும் அதன் வருங்கால வர்த்தக
நிலையை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
அதற்கான சந்தை மற்றும் விலையை
தீர்மானிப்பதில்
அமெரிக்கா
மற்றும்
ஐர�ோப்பாவானது முன்நிலை வகிக்கின்றன.
ஆசிய
பிரதிநிதிகளான
துபாய்/ஓமன்
நாடுகளின் வர்த்தக பங்கு நிலையானது
இதன் முடிவை தீர்மானிப்பதாக இல்லை.

சர்வதேச அணுசக்தி கழகம் (IAEA)

 
இதனால்
ஐர�ோப்பிய
மற்றும்
அமெரிக்காவை காட்டிலும் ஆசிய நாடுகள்
ஒன்றில் இருந்து இரண்டு டாலர் வரை
அதிக விலை க�ொடுக்க நேரிடுகிறது. இந்த
விலை வேறுபாடே “ஆசிய பிரிமீயம்” என
அழைக்கப்படுகிறது.

 
அணுசக்தி
கழகமானது
ஐ.நா-வின்
ப�ொதுச்சபை மற்றும் பாதுகாப்புச் சபை
ஆகிய இரண்டிற்கும் தனது அறிக்கையை
அளிக்கிறது.

ஒபெக் (OPEC) கூட்டமைப்பு
 
இது ஓர் அரசுகளுக்கு இடையிலான
அமைப்பு
இதன்
ந�ோக்கம்
உறுப்பு
நாடுகளுக்கு இடையே ஒரே விதமான
பெட்ரோலிய
க�ொள்கையை
உருவாக்குவதற்கான
ஒருங்கிணைப்பை
ஏற்படுத்துவதாகும், இதன் அடிப்படையில்
பெட்ரோலிய
நுகர்வு
நாடுகளுக்கு
பெட்ரோலிய ப�ொருட்களின் விலையை
நிலையானதாக மற்றும் பாதுகாப்பானதாக
ப�ொருளாதார திறன்பட்டதாக த�ொடர்ந்து
வழங்குவதாகும். மேலும் இந்த த�ொழிலில்
முதலீடு செய்துள்ள மூலதனத்திற்கு சிறந்த
பலனைத் திரும்ப பெறச் செய்வதாகும்.
 
இதன் தலைமையகம் ஆஸ்டிரியாவின் –
வியன்னா நகரில் அமைந்துள்ளது.
 
இது 1960-ஆம் ஆண்டு நடந்த பாக்தாத்
மாநாட்டில் ஈரான், ஈராக், குவைத், சவுதி
அரேபியா மற்றும வெனிசூலா நாடுகளை
உறுப்பினராகக் க�ொண்டு துவக்கப்பட்டது.
 
இந்நாடுகள் உலக எண்ணெய் உற்பத்தியில்
44 சதவீதத்தையும், மற்றும் உலகின் 81.5
சதவீத
எண்ணெய்
வளத்தையும்
க�ொண்டுள்ளன.

 
இது அணு சக்திக்கான அறிவியல் மற்றும்
த�ொழில்நுட்பத்திற்கான ஒருங்கிணைப்பாக
அரசுகளுக்கு
இடையிலான
உலகம்
தழுவிய அமைப்பாகும்.
 
இது 1957இல் ஐ.நா-வால் சர்வதேச
தன்னாட்சி நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டது.
அணுசக்தி கழகமானது தனது நிலையை
நிலைநிறுத்துவதற்கான தனி சர்வதேச
ஒப்பந்தத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.

 
இது
அணு
அறிவியல்
மற்றும்
த�ொழில்நுட்பத்தைப்
பாதுகாப்பானதாக
மற்றும்
அமைதியான
வழியில்
பயன்படுத்துவதற்கான
பணியை
மேற்கொள்கிறது.
 
இது மேலும் ஐ.நா-வின் சர்வதேச அமைதி
மற்றும்
பாதுகாப்பிற்கான
நிலையான
-வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை அடைய
தனது பங்களிப்பைச் செய்கிறது.
 
இதன் தலைமையகம் ஆஸ்டிரியாவின்,
வியன்னாவில் அமைந்துள்ளது. இதில்
இந்தியா உறுப்பினராக உள்ளது.
 
சர்வதேச அணுசக்தி கழகமானது அணு
ஆயுத பரவலை தடுத்து பாதுகாக்கிறது.
மேலும், அணுசக்தி சார்ந்த ப�ொருட்கள்
மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்தினை  தவறாக
பயன்படுத்துவதை முன்னறிந்து தடுக்கிறது.
 
2009 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு மற்றும்
அணுசக்தி கழகத்தின்
இடையே
“பாதுகாப்பான
சிவில்
அணுசக்தி
வாய்ப்பிற்கான”
ஒப்பந்தமானது
கையெழுத்தானது. பிறகு 2014இல் இந்தியா
இதனை மாற்றி கூடுதல் நெறிமுறையாக
(அமெரிக்க இந்திய அணு ஒப்பந்தத்தில் ஓர்
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பகுதியாக) ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தை
அணுசக்தி
கழகத்துடன்
ஏற்படுத்திக்கொண்டது.
 
கூடுதல் நெறிமுறை என்பது சர்வதேச
அணுசக்தி கழகத்தின் மிக முக்கிய
கருவியாகும்.
பாதுகாப்பு
ஒப்பந்த
விதிமுறைகளின்படி,
அந்த
நாட்டின்
அணுசக்தி திட்டங்கள் மற்றும் அனைத்து
அணுசக்தி ப�ொருட்களின் பயன்பாட்டை
ச�ோதித்தறிவதற்கான
அதிகாரத்தை
அணுசக்தி கழகத்திற்கு வழங்குகிறது.
வங்காள விரிகுடா பல்துறை த�ொழில்நுட்ப
ப�ொருளாதார கூட்டமைப்பு (BIMSTEC)
 
பிம்ஸ்டெக் (BIMSTEC) ஓர் மண்டலக்
கூட்டமைப்பாகும்.
இதன்
உறுப்பு
நாடுகளான ஏழு நாடுகள் நிலவியல்
ரீதியாக நெருங்கிய மற்றும் வங்காள
விரிகுடா
பகுதியில்
அமைந்துள்ள
பங்களாதேஷ், பூட்டான், இந்தியா, நேபாளம்,
ஸ்ரீலங்கா, மியான்மர் மற்றும் தாய்லாந்து
ஆகும்.
 
இது ஓர் துணை மண்டலக் கூட்டமைப்பாக
1997 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6 இல் பாங்காக்
தீர்மானத்தின்படி த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
 
இதன் செயலகம் டாக்காவில் உள்ளது.
தெற்கு - தெற்கு ஒத்துழைப்பு (SSC)
 
தெற்கு-தெற்கு ஒத்துழைப்பானது உலகின்
தென் பகுதியில் உள்ள நாடுகள் தங்களிடையே
வளர்ச்சிக்கான
த�ொழில்நுட்பங்களை
பரிமாறிக் க�ொள்வதாகும்.

 
இது முறையே இந்தியா, பிரேசில் மற்றும்
தென்
ஆப்பிரிக்கா
வெளியுறவுத்துறை
அமைச்சர்களால் 2003 ஜூன் 6-இல் 
பிரேசிலியா
தீர்மானத்தின்படி
உருவாக்கப்பட்டது
 
இந்தியா, பிரேசில், தென் ஆப்பிரிக்கா
கூட்டமைப்பு (IBSA) ஆனது வளர்ச்சிக்கான
ஒருங்கிணைந்த செயற்பொறியாக வறுமை
மற்றும்
பட்டினியை
ஒழிப்பதற்கான
நிதியைக் க�ொண்டு செயல்படுகிறது.
 
இது தனது ந�ோக்கமாக நவீன முறையிலான
மனித
வளர்ச்சிக்கான
திட்டங்களை
வளரும் நாடுகளில் நடைமுறைப்படுத்தி
வறுமை மற்றும் பட்டினிக்கு எதிராக
ப�ோரிட்டு வருகிறது.
 
இதற்கான நிதியாக இதன் உறுப்பு நாடுகள்
ஒவ்வொன்றும்
வருடத்திற்கு
ஒரு
மில்லியன் டாலரை வழங்கிவருகின்றன.
 
இந்த நிதியை ஐ.நா-வில் அமைந்துள்ள
தெற்கு - தெற்கு கூட்டமைப்பின் அலுவலகம்
(UNOSSC) ஆனது நிர்வகித்து வருகிறது.
வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த நாடுகளின்
கூட்டமைப்பு (NATO - 1949)
வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த நாடுகளின்
கூட்டமைப்பானது
1949இல்
அமெரிக்கா,
கனடா மற்றும் பல ஐர�ோப்பிய நாடுகள்
ச�ோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான கூட்டு
பாதுகாப்பு அமைப்பாக ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 
1955இல் நடந்த பாண்டுங்  மாநாடானது
தெற்கு-தெற்கு ஒத்துழைப்பு ஏற்படுவதற்கான
காரணமாக அமைந்தது.
இந்தியா, பிரேசில்,
கூட்டமைப்பு (IBSA)

தென்

ஆப்பிரிக்கா

 
இது ஓர் சர்வதேச முத்தரப்பு அமைப்பாக
இந்தியா, பிரேசில், தென் ஆப்பிரிக்கா
நாடுகள் இடையே சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பு
ஏற்படுத்துவதற்காக உருவானதாகும்.

நேட்டோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகுதல்
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இது
மேற்கு
உலக
நாடுகளுடன்
ப�ோரில்லாத அமைதி காலத்தில் அமெரிக்கா
ஏற்படுத்திக்
க�ொண்ட
முதல்
ராணுவ
ஒப்பந்தமாகும். ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு மேற்கு
ஹம்பிரிஸின் புறம்பகுதி வழியாக அமெரிக்கா
நுழைந்தது. தாக்குதல் ஏதேனும் ஏற்பட்டால்
அமெரிக்கா தானாகவே அதில் தலையிடும்
என்ற உறுதியை அமெரிக்காவிடம் இருந்து
மேற்கு ஐர�ோப்பிய நாடுகள் விரும்பின.இதன்
விளைவாக 1949இல்
வட அட்லாண்டிக்
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்தானது.
இந்த
ஒப்பந்தத்தின்படி அமெரிக்கா, பெல்ஜியம்,
டென்மார்க், பிரான்ஸ், ஐஸ்லாந்து, இத்தாலி,
லக்சம்பர்க், நெதர்லாந்து, நார்வே மற்றும்
இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகள் குறிப்பாக
அச்சுறுத்தல்
மற்றும்
பாதுகாப்பு
பிரச்சனைகளில் யார் ஒருவர் தாக்கப்பட்டாலும்
அனைவரும்
கலந்தால�ோசித்து
கூட்டாக
தாக்குவது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டன. இந்த
ராணுவக் கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டின்படி
நேட்டோவானது மேற்கு ஐர�ோப்பிய பகுதி
முழுவதையும்
அமெரிக்காவின்
ஒரே
குடையின்
கீழ்
க�ொண்டு
வந்தது.
இருந்தப�ோதும்
இது
பனிப்
ப�ோரை
த�ோற்றுவித்தது. இந்த பிரச்சனை முடிந்தப�ோது
பல முன்னாள் ச�ோவியத் நாடுகளையும்
தன்னுடன் இணைத்துக்கொண்டு நேட்டோ 
விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
தற்போது
இதுவே
உலகின் அமைதிக்கான மிகப்பெரிய ராணுவ
கூட்டமைப்பாக திகழ்கிறது.
ஐ.நா-வின்
உலக
தீவிரவாத
ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கை

தடுப்பு

 
இது ஒரு முப்பத்திஆறு அமைப்புகள்,
இன்டர்போல் எனப்படும் சர்வதேச காவல்
அமைப்பு மற்றும் உலக சுங்க அமைப்பு
ஆகியவை ஐ.நா-வின் தலைமையின் கீழ்
சர்வதேச தீவிரவாதத்தை எதிர்கொள்ளும்
நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக ஏற்படுத்திக்
க�ொண்ட கூட்டணி ஆகும்.
ந�ோக்கம்
 
ஐ.நா-வின்
உறுப்பு
நாடுகளின்
வேண்டுக�ோளுக்கு இணங்க ஐ.நா-வின்
உலக தீவிரவாத எதிர்ப்பு செயல் உத்திகள்

மற்றும்
இவை
சார்ந்த
பிற
தீர்மானங்களின்படி
உறுப்பு
நாடுகள்
இடையே
ஒருங்கிணையும்
திறனை
வளர்த்துக்
க�ொள்வதற்கான
வழி
முறைகளையும் நடைமுறைப்படுத்துகிறது.
 
பாதுகாப்புச் சபையின் முக்கிய அமைப்புகள்
மற்றும் பிற  ஐ.நா-வின் அமைப்புகள்
இடையே
விரிவான
நெருங்கிய
கூட்டினைவை ஏற்படுத்துகிறது.
 
ஐ.நா-வின்
உலக
தீவிரவாத
தடுப்பு
நடவடிக்கையின்
ஒருங்கிணைப்பு
குழுவானது தனது மேற்பார்வை மற்றும்
கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை ஐ.நாவின் தீவிரவாத தடுப்பு துணை ப�ொதுச்
செயலாளரின் கீழ் மேற்கொண்டு வருகிறது.
 
இது 2005இல் உருவாக்கப்பட்ட தீவிரவாத
எதிர்ப்பு படைக்கு மாற்றாக எற்படுத்தப்பட்டது.

சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள்

முழுமையான அணு ச�ோதனை
உடன்படிக்கை (CTBT)

தடை

அணு ச�ோதனை தடை உடன்படிக்கை என்றால்
என்ன?
 
இது எல்லாவிதமான ராணுவ மற்றும்
சிவில்
சார்ந்த
அணு
வெடிப்பு
பரிச�ோதனைகளையும் தடைசெய்யும் ஓர்
பல்தேசிய உடன்படிக்கையாகும்.
 
இது ஜெனிவாவில் நடந்த ஆயுத குறைப்பு
மாநாட்டில்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு
1996இல்  செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி ஐ.நாவின்
ப�ொதுச்சபையில்
கையெழுத்திடப்பட்டது.
 
இவ்உடன்படிக்கையானது 183 நாடுகளின்
கையெழுத்து மற்றும் 163 ஒப்புதல்களை
மிகப் பெரும் ஆதரவுடன் பெற்ற ஆயுதக்
குறைப்பிற்கான உடன்படிக்கையாகும்.
 
இது அணு த�ொழில்நுட்ப ஆற்றலைக்
க�ொண்ட எட்டு நாடுகளான சீனா, எகிப்து,
இந்தியா, ஈரான், இஸ்ரேல், வட க�ொரியா,
பாகிஸ்தான்
மற்றும்
அமெரிக்காவின்
ஒப்புதல் பெற்ற பின்பே நடைமுறைக்கு
வந்தது.
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இந்த உடன்படிக்கையானது முழுமையான
அணு ஆயுத ச�ோதனை தடை (CTBTO)
அமைப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆஸ்திரியாவின்
வியன்னாவைத்
தலைமையகமாகக்
க�ொண்டு செயல்படும் இவ்வமைப்பு இந்த
உடன்படிக்கையின்
நிபந்தனைகளை
உறுப்பு நாடுகள் பின்பற்றுவதை உறுதி
செய்கிறது.
CTBTஇல் இந்தியாவின் நிலை
 
இவ்உடன்படிக்கைக்கு 1996இல் இந்தியா
ஆதரவளிக்கவில்லை.
பின்வரும்
காரணங்களால்,
இந்தியா
த�ொடர்ந்து
ஆதரவளிக்காமலே
உள்ளது.
இந்த
உடன்படிக்கை
ஆயுதக்குறைப்பை
முழுமையாக தடுக்கும் ந�ோக்கில் இல்லை
மற்றும் பாதுகாப்புச் சபையின் நிரந்தர
உறுப்பினர்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களின்
ஆயுதக்குவிப்பை பற்றி கண்டு க�ொள்ளாமல்
இருப்பதாகும்.
 
மற்றோர் பிரச்சனையான கட்டாயமாக
உள்நுழைதல் (EIF) என்பதை இந்தியா
உரிமை மீறலாக கருதுவதால் இந்த
சர்வதேச உடன்படிக்கையில் இருந்து தனது
பங்கேற்பை தானாகவே விலகிக்கொண்டது.
நாடுகளின் ஒப்புதலைப் பெற்று இந்த
உடன்படிக்கை உருவாக்கப்பட்ட ப�ோதே
அதன்
ஒரு
பகுதியாக
சர்வதேச
கண்காணிப்பு முறையின் (IMS) முக்கிய
விதியாக கட்டாயமாக உள்நுழைதல் (EIF)
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
இதன்
காரணமாகவே
இந்தியா
சர்வதேச
கண்காணிப்பு முறையில் (IMS) இருந்து
தனது பங்கேற்பை திரும்பப் பெற்றுக்
க�ொண்டது.
அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தம்  (NPT)
1968
 
இதன் ந�ோக்கமானது அணு ஆயுதம்
மற்றும் ஆயுத த�ொழில்நுட்பம் பரவாமல்
தடுப்பதாகும்.
மேலும்
அணுசக்தியை
அமைதியான
வழியில்
பயன்படுத்துவதற்கான ஒருங்கிணைப்பை
ஏற்படுத்துவது என்பதுடன் தனது எதிர்கால

இலக்காக அணு ஆயுத குறைப்பு மற்றும்
முழுமையான ப�ொது ஆயுத குறைப்பை
க�ொண்டுள்ளது.
 
இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா, இஸ்ரேல்,
வடக�ொரியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் தெற்கு
சூடான் பங்கேற்கவில்லை.

11.7 சர்வதேச அரசு-சாரா நிறுவனங்கள்
சர்வதேச அரசு-சாரா நிறுவனங்களின்
எண்ணிக்கையானது அதிகரித்து வருவது
உலகில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இவற்றின் செயல்பாட்டு எல்லை, அளவு,
உறுப்பினர்
எண்ணிக்கை
மற்றும்
அமைந்துள்ள இடத்தை ப�ொருத்து பெரும்
அளவில் வேறுபடுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக
சர்வதேச ப�ொது மன்னிப்புச் சபை, மனித
உரிமை கண்காணிப்பகம், மருத்துவ சான்ஸ்
பிராண்டியர்ஸ் (MSF:ஆனது எல்லை அற்ற
மருத்துவர்களாக
அறியப்படுகிறது)
ப�ோன்றவற்றை கூறலாம். சர்வதேச அரசுசாரா அமைப்புகள் முக்கியமாகக் க�ொள்கை
உருவாக்கம் மற்றும் அதன் வழிமுறைகளைத்
தீர்மானிப்பதில்
பெரும்
அளவில்
பணியாற்றுகின்றன.
சர்வதேச அரசு-சாரா
அமைப்புகள்
உள்நாட்டுக்
க�ொள்கை
வடிவமைப்பாளர்களிடையே
பெரும்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆதரவை
திரட்டுவது மற்றும் தகவல் பிரச்சாரத்தில்
ஈடுபடுவது ப�ோன்ற பணியில் ஈடுபடுகின்றன.
மேலும் சர்வதேச நிகழ்வுகளில் சர்வதேச
அரசு-சாரா
நிறுவனங்கள்
அரசுகளுக்கு
இடையிலான
அமைப்புகள்
மற்றும்
நன்கொடையாளர்களிடையே
தங்கள்
பணியின் மூலம் குறிப்பிட்ட க�ொள்கைக்கான
பெரும்
அளவிளான
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகின்றன. சமீப காலமாக சர்வதேச
அரசு-சாரா நிறுவனங்களின் தாக்கமானது
வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு நடைமுறைகளில்
மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் க�ொள்கை
முடிவுகள் மீதான மனிதநேய குறுக்கீடு,
ப�ொருளாதார தடை மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகளை
மேற்கொள்கிறது.
1945இல்
ஐ.நா-வின்
சாசனம்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் வரை அரசு-சாரா
நிறுவனங்கள் என்ற பதமே வழக்கத்தில்
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இல்டல. 1910ஆம் ஆண்டு, 132 அடைபபுகள
ஓர
குழுெோக
இடைநது
்சரெப்த்ச
அடைபபுகளுககோன ்சஙகத்ட்த துெககினர.
1929இல் சில அடைபபுகள வ்தோைரசசியோக
்சரெப்த்ச ்சஙகக கூட்ைஙகளில் கலநது
வகோண்ைன. பைலும் ்தனியோர ைறறும் அர்சோல்
அஙகீகரிககப்பட்ை ்சரெப்த்ச அடைபபுகள
இடைநது வஜனிெோவில் ஓர கூட்ைடைபட்ப
ஏற்படுத்தினர. ஐ.நோ-வின ்சோ்சனைோனது ்சோன
பிரோனஸபகோ
ைோநோட்டில்
இறுதி
வ்சயயப்பட்ைபி்றகு ்சரெப்த்ச அடைபபுகள
ைறறும் ்தனியோர நிறுெனஙகள ஆகிய
இரண்டும்
முட்றபய
அஙகீகரிககப்பட்டு
வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூக குழுவுைன
(ECOSOC) உ்றவுகட்ள பைறவகோளெ்தறகோன
விதிமுட்றகட்ள இயறறின. இருந்தப்போதும்
இரண்டு
அடைபபுகட்ளயும்
ப்சரந்த
உறுபபினரகள
இரண்டு
்சரெப்த்ச
அடைபபுகளும்
ஒபர
்தகுதியுைன
குறிபபிைப்படுெட்த விரும்்பவில்டல. உறுபபு
57 ஆனது, ஓர புதிய ெடரயட்றயோக சி்றபபு
முகெோண்டைகள
என்ற
ெோரத்ட்தடய
அரசுககளுககு இடையிலோன அடைபபுகட்ள
குறிபபிைப ்பயன்படுத்தியது. உறுபபு 71 ஆனது,
இரண்ைோெது புதிய ெடரயட்றயோக அரசு்சோரோ
நிறுெனஙகள
என்ற
ெோரத்ட்த
அறிமுகப்படுத்தியது.
ஐ.நோ-ெோனது,
உலக
அரசுககோன
அடைப்போக கரு்தப்படும் பெட்ளயில் அரசு்சோரோ நிறுெனஙகள உலகில் உள்ள அடனத்து
நோட்டு
ைககளின
பிரதிநிதியோக
கரு்தப்படுகின்றன.

71-வது உறுபபு
வ்போரு்ளோ்தோரம்
ைறறும்
்சமூக
குழுெோனது
அரசு-்சோரோ
நிறுெனஙகள
்தோஙகள
வ்தோைரபுடைய
்பணிகளில்
ஆற்றல்கட்ள ெ்ளரத்து வகோளெ்தறகோன
்தகுந்த ஏற்போடுகட்ள உருெோககி ்தருகி்றது.
இந்த ஏற்போடுகள ்சரெப்த்ச அடைபபுகள
ைறறும் அ்தன ப்தடெககோனடெ, ப்தசிய
அடைபபுகளுைன கலந்தோபலோசித்்த பி்றபக
இெறட்ற ஐ.நோ உறுபபினரோககுகி்றது.

ப்சயல்�ொடு
இநதியோவில்
உலக
ெஙகியின
உ்தவியுைன பைறவகோள்ளப்பட்டு ெரும்
திட்ைஙகள குறித்து ைோைககரகள பகட்டு
அறியவும்.

11.8 ்சர்வம்த்ச ப�ொது ைன்னிபபுச ்சப�
்சரெப்த்ச வ்போது ைனனிபபுச ்சட்ப ஆனது
மிகப
வ்பரிய
்சரெப்த்ச
அரசு-்சோரோ
நிறுெனஙகளில் ஒனறு. இ்தன ்பணியோனது
உலகம் ்தழுவிய அ்ளவில் ைனி்த உரிடைகட்ளப
்போதுகோப்ப்தோகும்.
இது ்தனது ்பணிககோக
்சரெப்த்ச ைனி்த உரிடைககோன பிரகைனம்
(UDHR) ைறறும் பி்ற ்சரெப்த்ச ைனி்த
உரிடைகளுககோனக கருவிகட்ளக வகோண்டு
எல்லோ வி்தைோன ைனி்த உரிடைகட்ளயும்
பைம்்படுத்துெ்தறகோன உலக அ்ளவிலோன
பிரச்சோர இயககத்திடன பைறவகோளகி்றது.
இது
உலகின
150-ககும்
பைற்பட்ை
நோடுகளில்
2.2
மில்லியன
ைககட்ள
்தனது
உறுபபினரோகவும்,
டகவயழுத்
திட்ைெரக்ளோகவும் ைறறும் ஆ்தரெோ்ளரோகவும்
வகோண்டிருககி்றது.
்சரெப்த்ச
வ்போது
ைனனிபபுச ்சட்ப ஆனது 1961இல் லண்ைனில்
அ்தன ஸ்தோ்பனரோன பீட்ைர வ்பன்சன ஆல்
ப்தோறறுவிககப்பட்ைது.
1977ஆம்
ஆண்டு
்சரெப்த்ச
வ்போது
ைனனிபபுச
்சட்ப
சித்திரெட்தகளுககு
எதிரோன
்தனது
பிரச்சோரத்திறகோக பநோ்பல் ்பரிட்ச வ்பற்றது.
்சரெப்த்ச வ்போது ைனனிபபுச ்சட்பயின
முககிய குறிகபகோளகள சிலெறட்ற கீபழ
கோண்ப்போம்.
 வ்பண்கட்ளப ்போதுகோத்்தல்.
 குழநட்தகட்ளப ்போதுகோத்்தல்.
 ்சட்ைத்திறகு பு்றம்்போக சித்திரெட்தகள
ைறறும்
்படுவகோடலகட்ள
முடிவுககு
வகோண்டு ெரு்தல்
 டகதிகளின கருத்துரிடைடய ்போதுகோத்்தல்
(உைரவுகள, கருத்துகளுககோன சு்தநதிரம்
ைறறும்
கருத்துரிடைககோக
டகது
வ்சயயப்பட்ைெரகட்ள விடுவித்்தல்).
 அகதிகட்ள ்போதுகோத்்தல்.
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உடல் மற்றும் உளவியல் ரீதியான மனித
உரிமை
மீறல்களிலிருந்து
விடுவித்து
பாதுகாத்தல்.
 
கைதிகளுக்கான,
மரண
தண்டனை,
சித்திரவதைகள் மற்றும் க�ொடூர தண்டனை
முறைகளை ஒழித்தல்.
 
அரசியல்
கைதிகளுக்கான
வெளிப்படையான விரைவான விசாரணை.
 
எல்லாவிதமான
பாகுபாடுகளையும்
முடிவுக்கு க�ொண்டு வருவது குறிப்பாக
பால், இனம், மதம், ம�ொழி, அரசியல்
கருத்துகள், தேசியம் (அல்லது) சமூக
த�ோற்றம் மற்றும் பிற.
 
உலக
ஆயுத
வியாபாரத்தை
ஒழுங்குபடுத்துவது.
மனித உரிமை கண்காணிப்பகம்
1978இல் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட மனித
உரிமை கண்காணிப்பகமானது துவக்கத்தில்
ஐர�ோப்பா
மற்றும்
ஆசிய
பகுதிகளின்
“ஹெல்சிங்கி வாட்ச்” ஆக அறியப்பட்டது. இது
ஓர் சர்வதேச லாபந�ோக்கம் இல்லாத அரசுசாரா நிறுவனமாகும். இதன் ஊழியர்களாக
மனித
உரிமையில்
மிகவும்
திறமை
பெற்றவர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் புகழ் பெற்ற
அறிஞர்கள்,
வழக்கறிஞர்கள்,
பத்திரிக்கையாளர்கள்
மற்றும்
கல்வியாளர்கள் பல்வேறுபட்ட பின்புலன்களில்
தேசங்கடந்த
செயல்பாட்டாளர்களைக்
க�ொண்டுள்ளது.
மனித
உரிமை
கண்காணிப்பகத்தின்
மிக
துல்லியமான
ஆய்வுகள்,
பாரபட்சமற்ற
அறிக்கைகள்,
ஊடகங்களுக்கும் மேலும் உள்ளுர் மனித
உரிமை குழுக்களுக்கும் மிகவும் பயன்
உள்ளதாக அறிப்படுகிறது. உலகின் 90-க்கும்
மேற்பட்ட
நாடுகளின்
மனித
உரிமை
நடவடிக்கைகளைக்
குறித்த
100-க்கும்
மேற்பட்ட அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
மனித உரிமை கண்காணிப்பகம் உலகளவில்
மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும்.
நாங்கள் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்த
மிகவும்
ப�ொறுப்புமிக்க
ஆய்வினை
மேற்கொண்டு
அதற்கான
காரணங்களை
பரந்த அளவில் வெளிப்படுத்துகிற�ோம். இதன்

ந�ோக்கம் உரிமைகளை மதித்து நீதியை
பாதுகாப்பதற்கான
அதிகாரப்பூர்வ
அழுத்தத்தைக் க�ொடுப்பதே ஆகும்.”

மனித உரிமை கண்காணிப்பகத்தின்
சாதனைகள்
மனித
உரிமை
இயக்கங்களுக்கு
பங்களித்தல்
மற்றும்
க�ொடுமைகளை
முடிவுக்கு க�ொண்டு வருதல் ப�ோன்றவற்றில்
சிறப்பான செயல்பாட்டிற்காக மனித உரிமை
கண்காணிப்பகத்தற்கு
ஐ.நா
விருது
வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
ஒரு முறை வழங்கப்படும் இந்த விருது,
சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின்
60ஆம் ஆண்டு க�ொண்டாட்டத்தின்போது
2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 10 ஆம்
தேதி
அமெரிக்காவின்
நியூயார்க்கில்
மனித
உரிமை
கண்காணிப்பகத்திற்கு
வழங்கப்பட்டது

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள்
அவை (UNHRC)

 
இது உலக அளவில் மனித உரிமையை
பாதுகாப்பதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும்
2006ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட ஐக்கிய
நாடுகள்
சபையின்
ஒரு
சிறப்பு
நிபுணத்துவம் க�ொண்ட நிறுவனமாகும்.
 
இந்த
அவை
47
உறுப்பினர்களை
க�ொண்டதாக இருக்கிறது, உறுப்பினர்கள்
ப�ொது அவையால் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை
நேரடியாக,
ரகசிய
வாக்கெடுப்பு
முறைமூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்,
பதவிக்காலம் ஓர் ஆண்டாகும்.
 
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித
உரிமைகள் அவைக்கு இந்தியாவை,
அதிக வாக்கு எண்ணிக்கை அடிப்படையில்
ப�ொது
அவை
தேர்ந்தெடுத்து
உறுப்பினராக்கியது.
 
இதன்
உறுப்பினர்கள் அனைவரும்,
புவியியல் ரீதியான சமத்துவ-சுழற்சி
அடிப்படையில்
ஐக்கிய
நாடுகளின்
“மண்டலக் குழுக்கள் முறையில்” தேர்வு
செய்யப்படுவர்.
 
உறுப்பினர் நாடுகள், இரண்டு முறைக்கு
மேல்  த�ொடர்ச்சியாக மூன்று ஆண்டுகள்
பதவியில் இருக்க முடியாது.
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ைனி்த
உரிடை
கண்கோணிப்பகம்
சு்தநதிரைோன ஒரு ்சரெப்த்ச அடைப்போகும்.
இ்தன ்பணியோனது ஒரு வ்சயலோககமிகக
இயககைோக ்தனிைனி்த சுயைரியோட்தடயப
்போதுகோத்து
அடனெருககுைோன
ைனி்த
உரிடைகட்ள பைம்்படுத்துெ்தோகும். இ்தன
ைதிபபுமிகக ்பணி ைனி்த உரிடைககோன
்சரெப்த்ச வநறிமுட்றகள ைறறும் ைனி்தபநய
்சட்ைஙகட்ள
ெழிகோட்டியோகக
வகோண்டு
்தனிைனி்த
சுயைரியோட்தடய
ைதிககச
வ்சயெ்தோகும். ைனி்த உரிடை கண்கோணிப்பகம்
்தனது சு்தநதிரத்ட்த ்போதுகோககும் ெடகயில்
அரசின பநரடியோன (அ) ைட்றமுகைோன
உ்தவிகட்ளயும்
(அ)
எந்த
்தனிப்பட்ை
நிதிநிறுெனஙகளின
ஆ்தரடெயும்
வ்பறுெ்தறகோக ்தனது பநோககம் ைறறும்
சு்தநதிரைோன வ்சயல்்போடுகட்ள ்போதிககும்
ெடகயில் ்சைர்சம் வ்சயது வகோளெது இல்டல.
பைலும், இது எந்த அரசியல் ்சோரபும்
இல்லோைல் ைறறும் எந்த ்போகு்போடுமினறி
ஆயு்த பைோ்தல்கள நடைவ்பறும் இைஙகளில்
நடுநிடலபயோடு ்பணியோறறுகி்றது.
ைனி்த உரிடை கண்கோணிப்பகம் மிகவும்
உயரந்த நுட்்பைோன ைறறும் வெளிப்படையோன
்தனடைடய
கடைபபிடிககி்றது.
குறிப்போக,
்பல்பநோககு ்போரடெடய ெ்ளரககும் வி்தைோக
பிரச்சடனகட்ள மிகவும் ஆழைோகப ்பகுத்து
ஆரோயகி்றது.
இ்தனோல்
்போதிககப்பட்ைெரகளுககோன
வ்போறுபபுமிகக
்சோட்சியோ்ளரோக
கண்கோணிப்பகம்
்தனது
அனு்பெஙகட்ள ்பகிரநது வகோளெது ஏறறுக
வகோள்ளப்படுகி்றது. பைலும், ைனி்த உரிடை
கண்கோணிப்பகம் வ்சயல் பநோககத்துைன அ்தன
்தோககத்ட்த வெளிப்படுத்துகி்றது.
ைனி்த
உரிடை கண்கோணிப்பகம் ்தறப்போது குறிப்போக
ஆயு்த வியோ்போரம் ைறறும் ைனி்த உரிடைகள,
குழநட்தகள உரிடைகள, ைோறறுதி்றனோளி
உரிடைகள, சுறறுசூழல் ைறறும் ைனி்த
உரிடைகள,
சுகோ்தோரம்
ைறறும்
ைனி்த
உரிடைகள,
்சரெப்த்ச
நீதி,
ஓரின
ப்சரகடகயோ்ளரகள, ்தன்போல் இனத்்தெர,
ைோறறுப்போல்
இனத்்தெர
உரிடைகள,
அகதிகள, தீவிரெோ்தம் ைறறும் தீவிரெோ்த

்தடுபபு நைெடிகடககள, வ்பண்கள உரிடைகள
ைறறும் அெ்சர கோல பிரச்சடனகள என
்பல்பெறு கருத்துகள ்சோரந்த துட்றகள
அல்லது
திட்ைஙகட்ள
வகோண்டு
வ்சயல்்படுகி்றது.

ப்சயல்�ொடு
ைனி்த
உரிடை
கண்கோணிப்பகத்தின
்பணிகள உலக அ்ளவில் ைனி்த உரிடைகட்ள
்போதுகோககி்றது என்பட்த விெோதிககவும்.
கிரீன்பீஸ் அபைபபு
இது ஓர அரசு-்சோரோ சுறறுசசூழல்
நிறுெனைோகும்.
இ்தன
்தடலடையகம்
வந்தரலோநதின ஆம்ஸைரைோம் நகரில் உள்ளது.
பைலும் 39 நோடுகளில் ்தனது அலுெலகஙகட்ள
வகோண்டுள்ளது.
சூழலியல்
வ்சயல்்போட்ைோ்ளரகள
கனைோடெ
்சோரந்த
இரவிங ஸபைோபெ ைறறும் அவைரிககோவின
பைோரதி ஸபைோபெ என்ற இருெரோல் 1971ஆம்
ஆண்டு இந்த அடைபபு ஏறப்படுத்்தப்பட்ைது.
்பல்ெடக உயிரகளும், ்தோெரஙகளும் வ்சழித்து
ெ்ளருைோறு அடைநதுள்ள பூமியின தி்றடன
கோப்பப்த இ்தன பநோககைோக இந்த அடைபபு
அறிவித்துள்ளது. உலகம் முழுெதும், ென
அழிபபு, ்பருெ நிடல ைோற்றம், அ்ளவுககதிகைோக
கைல் ெ்ளஙகட்ள ்பயன்படுத்து்தல் ைறறும்
அணு ஆயு்தம் ப்போன்றெறறிறகு எதிரோக இந்த
அடைபபு பிரச்சோரம் பைறவகோண்டுள்ளது.
இ்தன
குறிகபகோட்ள
அடைெ்தறகு,
க்ளத்தில் பநரடி வ்சயல்்போடு, ஆரோயசசி
ைறறும் ்பரபபுடர என ்பல ெழிமுட்றகட்ள
வகோண்டுள்ளது.
இந்த அடைபபு எந்த
அர்சோஙகத்திைமிருநதும்,
ெரத்்தக
நிறுெனஙகளிைமிருநதும்
அரசியல்
கட்சிகளிைமிருநதும் நிதிடய வ்பறுெதில்டல.
ைோ்றோக முப்பது லட்்சத்துககும் பைலோக உலகம்
முழுெதும் உள்ள ஆ்தரெோ்ளரகளிைமிருநதும்
அ்றககட்ைட்ளகளிைமிருநதும்
இ்தறகோன
நிதிடய வ்பறுகி்றது. ஐ.நோ-வின வ்போரு்ளோ்தோர
ைறறும் ்சமூக அடைபபிறகு ஆபலோ்சடன
அளிககும் குழுவிலும், ்சரெப்த்ச அரசு-்சோரோ
நிறுெனஙகளின
அடைபபின
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உறுப்பினராகவும், இந்த கிரீன்பீஸ் அமைப்பு
உள்ளது.
கிரீன்பீஸ் அமைப்பானது அதன்
நேரடி
கள
செயல்பாட்டிற்காக
பாராட்டப்பட்டுள்ளது. உலகில் அனைவரும்
அறிந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாக இது
விளங்குகிறது.
முடிவுரை
சர்வதேச
அமைப்புகள்
சர்வதேச
வாழ்க்கைக்கான
ப�ொது
கருத்தியலாக
வளர்ச்சியடைந்துள்ளன.
சர்வதேச
அமைப்புகளின் பெருக்கம் மற்றும் நாடுகளின்
பிரதிநிதிகளிடையே ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுவது
என்பது வழக்கமான ஒன்றாக சர்வதேச
அரசியலில் காணப்படுகிறது. இது மேலும்
மேலும் அமைப்பியல் ஆக்கப்பட்டு வருகிறது.
கூடுதலாக
சர்வதேச
அமைப்புகளின்
க�ொடையாக
கடந்த
பத்தாண்டுகளாக
க�ோட்பாட்டு
ரீதியாக
ஏன்
சர்வதேச
அமைப்புகள் நீடிக்கின்றன என்ற புரிதலையும்,
அதன்
செயல்பாடுகளையும்,
உலக
அரசியலைத் த�ொடர்ந்து சுத்திகரித்தவண்ணம்
என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன
என்பதை அனுபவமுறையினை க�ொண்டு
மேலும் வசதியாக பகுத்தாய்வு செய்கிறது.
இதுமட்டுமின்றி பிற புதிய வடிவிலான
பகுத்தாய்வின் துணைக் க�ொண்டு சர்வதேச
அமைப்புகள் குறித்து படிப்பதற்கான புதிய
ஆராய்ச்சிக்கான
வடிவங்களை
உருவாக்குகின்றது. வரக்கூடிய ஆண்டுகளில்
மாணாக்கர்களுக்கு மாறிவரும் சர்வதேச
அமைப்புகளின்
மரபுகள்
மற்றும்
நடைமுறைகள்
குறித்த
விழிப்புணர்வு
தேவைப்படுகிறது.
மேலும்
சர்வதேச
அமைப்புகளின் நடைமுறைகள் மற்றும் அதன்
ஆற்றல்கள் மிகவும் பரந்த அளவில் மாறிவரும்
உலகின்
சவால்களை
எதிர்கொண்டு
வருகின்றன.
அருஞ்சொற்பொருள்
த�ொலைத்தொடர்பு
கழகம்
 சர்வதேச
(ITU): முன்பு சர்வதேச தந்தி கழகம் என
அழைக்கப்பட்டது. 1865 ஆம் ஆண்டு மே 17

இல்  பாரிசில் நடைபெற்ற சர்வதேச தந்தி
கழகத்தின் கூட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.
 சர்வதேச அஞ்சல் கழகம் (UPU): 1874
இல்
பேர்ன் 
ஒப்பந்தத்தின்படி
உருவாக்கப்பட்ட இவ்வமைப்பு தற்பொழுது
ஐ.நா-வின்
சிறப்பு
முகவாண்மையாக
உறுப்பு
நாடுகளிடையே
அஞ்சல்
க�ொள்கையையும்,
கூடுதலாக
உலக
அஞ்சல்
சேவையினையையும் 
ஒருங்கிணைத்து வருகிறது.
 சர்வதேச அமைதி மாநாடு: இது 1919 ஆம்
ஆண்டு
ஜனவரி
18
இல் 
முதல்
உலகப்போரின் முடிவில் நேச நாடுகளின்
சார்பில் அமைதியை மைய அதிகாரமாக
க�ொண்டதாக நடைபெற்ற பாரிஸ் அமைதி
மாநாடாகும். இது வெர்சல்ஸ்
அமைதி
மாநாடு
எனவும்
அறியப்படுகிறது.
இம்மாநாட்டில் 32 நாடுகள் மற்றும்
தேசங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்துக�ொண்டு
முக்கிய முடிவாக “சர்வதேச சங்கத்தை”
உருவாக்கினர்.
 சர்வதேச நீதிமன்றம் (ICJ): இது உலக
நீதிமன்றம் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
இந்நீதிமன்றம்
ஐ.நா-வின்
நீதித்துறை
அமைப்பாகும்.
 நிரந்தர நீதிமன்ற தீர்ப்பாயம் (PCA):
நெதர்லாந்தின்
தி
ஹேக்
நகரில்
அமைந்துள்ள
இத்தீர்ப்பாயமானது
அரசுகளுக்கு
இடையிலான
ஓர்
அமைப்பாகும்.
 சர்வதேச சங்கம்: இது ஓர் அரசுகளுக்கு
இடையிலான
அமைப்பாகும்.
முதல்
உலகப்போரின் முடிவில் நடந்த பாரிஸ்
அமைதி மாநாட்டின் விளைவாக 1920 இல்
ஜனவரி10இல் 
இவ்வமைப்பானது
உருவாக்கப்பட்டது. இது உலக அமைதியை
பாதுகாப்பதை
ந�ோக்கமாக
க�ொண்ட
அரசுகளுக்கு
இடையிலான
முதல்
உலகளாவிய அமைப்பாகும்.
 ஐக்கிய நாடுகள் சபை (UN): இது ஓர்
அரசுகளுக்கு இடையிலான அமைப்பாகும்.
தனது ந�ோக்கமாக சர்வதேச அமைதி
மற்றும்
பாதுகாப்பைப்
பேணுவது,
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நாடுகளுக்கு
இடையே
நட்புறவை
வளர்ப்பது, சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பை
ஏற்படுத்துவது, நாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த
நடவடிக்கைக்கான
மையமாக
செயல்படுவதாகும்.
 ஐர�ோப்பிய ஒத்திசைவு: இது 1815-களிலும்
1848 இடையில் நடந்த ஐர�ோப்பிய அதிகார
சமநிலையிணை குறிப்பிடுகிறது.
 சர்வதேச த�ொழிலாளர் கழகம் (ILO):
முதல்
உலகப்போரினை
த�ொடர்ந்து
உருவாக்கப்பட்ட சர்வதேச சங்கத்தின்
முகவாண்மையாக
இது
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
 ச
 ர்வதேச நிதியம் (IMF): நிதியம் எனவும்
அறியப்படும்
இது
ஒரு
சர்வதேச
அமைப்பாகும்.
இதன்
தலைமையகம்
வாஷிங்டனில்
அமைந்துள்ளது.
189
நாடுகளை உறுப்பினராக க�ொண்டுள்ள
இதன் பணியானது விரைவான உலக
பணவியல்
ஒருங்கிணைப்பை
உருவாக்குவது,
நிலையான
நிதி
செயல்பாட்டை
பாதுகாப்பது,
உலகம்
முழுவதும்
வறுமையைக்
குறைப்பது
ஆகும்.
 உலக வங்கி (WB);
மறுகட்டமைப்பு
மற்றும்
வளர்ச்சிக்கான
சர்வதேச
வங்கியாகவும் அறியப்படும். இது ஒரு
சர்வதேச நிதி நிறுவனம் ஆகும். தனது
சேவையாக
வட்டியில்லாக் கடன்கள்
மற்றும் மானியங்களை ஏழை நாடுகளின்
அரசிற்கு தேவையான குறிப்பாக மூலதன
வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அளிக்கிறது.
 ஆசிய உள்கட்டுமான முதலீட்டு வங்கி
(AIIB): இது ஓர் பல்தேசிய வளர்ச்சி
வங்கியாகும். இதன் ந�ோக்கம் ஆசிய பசிபிக்
பகுதியின்
உள்கட்டுமானத்தை
வளர்ப்பதாகும். இவ்வங்கி தற்போது 70
உறுப்பினர்களை க�ொண்டுள்ளது. மேலும்
தனது ந�ோக்கத்திற்கு ஆதரவாக உலகம்
முழுவதும்
27
உறுப்பினர்களை
க�ொண்டிருக்கிறது.

 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB): மண்டல
வளர்ச்சி வங்கியாக 1966ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர்
19இல்
உருவாக்கப்பட்ட
இவ்வங்கியானது பிலிப்பைன்ஸ் மெட்ரோ
மணிலாவின் மண்டல்யங் நகரில் தனது
தலைமையகத்தை க�ொண்டுள்ளது. ஆசிய
வளர்ச்சி வங்கியானது தன்னை ஓர் சமூக
வளர்ச்சிக்கான அமைப்பாக வரையறுத்து
க�ொண்டு ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதியின்
வறுமை
குறைப்பிற்கான
பணியினை
ஆர்வமுடன் மேற்கொண்டு வருகிறது.
 சர்வதேச ப�ொது மன்னிப்புச் சபை : இது
ஓர்  மனித உரிமைகளுக்கான அரசு-சாரா
அமைப்பாகும். இது உலகம் முழுவதுமாக
ஏழு மில்லியன் உறுப்பினர்கள் மற்றும்
ஆதரவாளர்களை
க�ொண்டுள்ளது.
சர்வதேச ப�ொது மன்னிப்புச் சபை 1961இல்
லண்டனில் த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
 மனித உரிமை கண்காணிப்பகம் (HRW):
இது
ஓர்
சர்வதேச
அரசு-சாரா
அமைப்பாகும். 1978இல் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட
இதன் தலைமையகம் நியூயார்க் நகரில்
அமைந்துள்ளது. இது மனித உரிமைகள்
குறித்த
ஆராய்ச்சியையும்
மற்றும்
ஆல�ோசனைகளையும் வழங்கி வருகிறது.
 சர்வதேச சங்கத்தின் குழு : இது சங்க
நாடுகளின் 
முக்கிய
உறுப்புகளான
சட்டமன்றம், மற்றும் நிரந்தர செயலகம்
ப�ோன்றவற்றில்
சட்டமன்றத்தின்
முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான
நிர்வாக அமைப்பாகும். இது நான்கு நிரந்தர
உறுப்பினர்களை க�ொண்டுள்ளது. மேலும்
சர்வதேச நீதிக்கான நிரந்தர நீதிமன்றம்
மற்றும் சர்வதேச த�ொழிலாளர் கழகம்
ஆகிய இரண்டு அமைப்புகளையும் தனக்கு
கீழ் க�ொண்டுள்ளது.
 ப�ொதுச்சபை:
ப�ொதுச்
சபையானது
ஐ.நாவின் ஆறு முக்கிய அமைப்புகளுள்
ஒன்று. இது மட்டுமே அனைத்து உறுப்பு
நாடுகளுக்கும் சம பிரதிநிதித்துவத்தை
வழங்குகிறது.
மேலும்
ஐ.நாவின்
பிரதிநிதியாக முக்கிய பிரச்சனைகளை
அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது மற்றும்
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க�ொள்கையினை
வடிவமைப்பது
ப�ோன்றவற்றை  மேற்கொள்கிறது.

வகையில் கைவிடப்பட்ட முந்தைய காலணி
பகுதிகளில்
சிறந்த
நிர்வாகமானது
செயல்படுவதற்கு
உதவுகிறது.
இதன்
பகுதியாக இரண்டாம் உலகப்போரினால்
பாதுகாக்கப்பட்ட பதின�ோரு பகுதிகளை
அறங்காவலர் குழுவானது க�ொண்டிருந்தது.

 மூனிச் மாநாடு: இம்மாநாடு 1938 ஆம்
ஆண்டு செப்டம்பர் 28 மற்றும் 29-ஆம் 
தேதிகளில் மூனிச் நகரில் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்து க�ொண்ட பிரிட்டன், பிரான்ஸ்
மற்றும் இத்தாலி நாடுகளைச் சேர்ந்த
தலைவர்கள்
ஜெர்மனியானது
செக்கோஸ்லோவியா
பகுதிகளை
தன்னுடன்
இணைத்துக்
க�ொண்டதை
ஏற்றுக் க�ொண்டனர்.

 சர்வதேச அரசு சாரா அமைப்புகள்
(INGO): அரசு சாரா அமைப்புகளைப்
ப�ோன்றே சர்வதேச அமைப்பாக உலக
அளவில் பல்வேறு நாடுகளில் காணப்படும்
குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளுக்கான பணியை
மேற்கொள்கின்றனர்.
எடுத்துக்காட்டாக
அரசு சாரா அமைப்புகள் ப�ோன்றே சுற்றுச்
சூழல்
ப�ோன்றவற்றை
முதன்மையாக
க�ொண்டு செயல்படுகின்றன.

 அறங்காவலர் குழு: ஐ.நாவின் ஆறு முக்கிய
அமைப்புகளுள் ஒன்றாக சர்வதேச அமைதி
மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான விடைகளைத் தேர்வு செய்யவும்
1. முதல் அஞ்சல் அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
அ) சர்வதேச தந்தி நிறுவனம்
ஆ) சர்வதேச தகவல் த�ொடர்பு கழகம்
இ) சர்வதேச அஞ்சல் கழகம்
ஈ) சர்வதேச தகவல் த�ொடர்புத் துறை
2. சர்வதேச பிரச்சனைகளுக்கான
அமைப்பு எது?

பசிபிக்

ஒப்பந்தம்

1902-ன்

படி

ஏற்படுத்தப்பட்ட

அ) சர்வதேச நீதிமன்றம்
ஆ) நிரந்தர தீர்ப்பாய நீதிமன்றம்
இ) சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம்
ஈ) சர்வதேச நீதிக்கான நிரந்தர நீதிமன்றம்
3. சர்வதேச சங்கம் உருவாவதற்க்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் ?
அ) எல்நோர் ரூஸ்வெல்ட்
இ) பிராங்களின் டி ரூஸ்வெல்ட்

ஆ) உட்ரோ வில்சன்
ஈ) திய�ோடர் ரூஸ்வெல்ட்

4. 1938இல் நடைபெற்ற மூனிச் மாநாடு எ தனை பிரித்தது ?
அ) யூக்கோஸ்லாவியா	
இ) ஆஸ்டிரியா	

ஆ) செக்கோஸ்லாவியா
ஈ) ப�ோலந்து

5. ஐக்கிய நாடுகள் என்ற பெயரை உருவாக்கியவர் யார்?
அ) எல்நோர் ரூஸ்வெல்ட்
இ) பிராங்களின் டி ரூஸ்வெல்ட்

ஆ) உட்ரோ வில்சன்
ஈ) திய�ோடர் ரூஸ்வெல்ட்
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6. ஐ
 க்கிய நாடுகள் சபையின் மறுதலிக்கும் அதிகாரத்தை கீழ்கண்ட எந்த ஐந்து நாடுகள்
க�ொண்டிருக்கின்றன.
அ) சீனா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அமெரிக்கா, ஜப்பான்
ஆ) சீனா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அமெரிக்கா, ரஷ்யா
இ) சீனா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அமெரிக்கா, ஜெர்மனி
ஈ) சீனா, பிரிட்டன், பிரான்சு, அமெரிக்கா, ச�ோவியத் யூனியன்
7. கீழ்க்கண்டவற்றை ப�ொருத்துக;
அ) ப�ொதுச்சபை	
ஆ) ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக குழு
இ) க�ோபி அன்னன்	
ஈ) பாதுகாப்புச் சபை	
1) ஈ இ அ ஆ
3) இ ஆ அ ஈ

i) கானா
ii) ஐ.நா-வின் முக்கிய விவாத அரங்கம்
iii) சீனா, பிரான்சு, பிரிட்டன், அமெரிக்கா,
ச�ோவியத் யூனியன்
iv) யூனெஸ்கோ (UNESCO)

2) ஆ ஈ அ
4) அ ஈ ஆ

இ
இ

8. கீழ்க்கண்டவற்றை ப�ொருத்துக
அ) ஆசிய பிரீமியம்

i பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின்
கூட்டமைப்பு (OPEC)
ii சர்வதேச அணுசக்தி கழகம் (IAEA)
iii இந்தியா, பிரேசில், தென் ஆப்பிரிக்கா
கூட்டமைப்பு (IBSA)
iv ஷாங்காய் கூட்டமைப்பு (SCO)

ஆ) கூடுதல் ஒப்பந்தம்
இ) பிரேசிலியா தீர்மானம்
ஈ) குயிண்டாஓ தீர்மானம்
1) அ
3) இ

ஈ ஆ இ
ஆ அ ஈ

2) ஆ ஈ அ இ
4) அ ஆ இ ஈ

9. மனித உரிமைகளை மேம்படுத்தும் மற்றும் பாதுகாக்கும் பணியினை மேற்கொள்ளும்
இரண்டு சர்வதேச அரசு-சாரா அமைப்புகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.
அ) மனித உரிமை கண்காணிப்பகம்
இ) உலக வங்கி

ஆ) சர்வதேச ப�ொது மன்னிப்புச் சபை
ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

II கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமான விடை காணவும்
1. சர்வதேச அமைப்புகளை வரையறை செய்க.
2. சர்வதேச அரசு -சாரா அமைப்புகளை வரையறுக்கவும்.
3. அறங்காவலர் குழு குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.
4. சர்வதேச அமைப்புகள் அமைதியை பாதுகாக்கின்றன என்ற கருத்தை சுருக்கமாக
விவாதிக்கவும்.
5. ஐ.நா-வின் ஆறு உறுப்புகள் எவை?
6. அணு ச�ோதனை தடை உடன்படிக்கை (CTBT) என்றால் என்ன?
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III கீழ்க்்கொணும் விைொக்்களுக்கு சுருக்்கைொை விபட ்கொணவும்
1. 1946இல் இருநது ஐ.நோ-வின வ்போதுச வ்சயலோ்ளரகட்ள ெரிட்சப்படுத்துக.
2. வ்போதுச்சட்பயின ஆறு முககிய குழுககள எடெ?
3. வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூக குழுவின சி்றபபு முகெோண்டைகள சிலெறட்ற ெரிட்ச ்படுத்துக.
4. உலக ெஙகியின ஐநது அடைபபுகள யோடெ?
IV. கீழ்க்்கொணும் விைொக்்களுக்கு விரிவொை விபட ்கொணவும்
1. ்சரெப்த்ச அடைபபுகள என்றோல் எனன? அ்தன ெ்ளரசசி ைறறும் உலக பிரச்சடனகளில்
அ்தன ்பணிகட்ள ெடரயறுகக.
2. ்சரெப்த்ச ்சஙகத்தின ப்தோற்றம் குறித்து ஓர கட்டுடர ெடரக ைறறும் அது ்தன பநோககத்தின
ஏன ப்தோல்வி அடைந்தது என விெோதிககவும்.
3. ஐ.நோ-வின ப்தோற்றம் ைறறும் அ்தன ்பணியிடன ஆரோயக.
4. வ்போரு்ளோ்தோர ைறறும் ்சமூக குழுவின ்பணிகட்ள விரிெோக விெோதிககவும்.

மைறம்கொள் நூல்்கள்

 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.

வபலத்்த்ள இபணபபு்கள்

 https://www.pubdocs.worldbank.org/en/19721534167878770/financial-statements-idamda-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.
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சுற்றுச்சூழல் அககணறகளும்
உலகமயமோககலும்

கற்றலின் சநோககஙகள்



 புவியின் சுற்றுச்சூைசலப் பாது்காப்பதன் வதசவசயப் புரிநது ச்காள்ைல்.
 பன்சமத்துவம் ச்காண்ட சுற்றுச்சூைல் சையல் அசமப்பு்களின் வதாற்றம்,
வைரச்சி, முககியத்துவம் மற்றும் பங்களிப்பு ஆகியவன குறித்து அறிதல்.

 பன்னாட்டுச் சுற்றுச்சூைல் அசமப்பின் மீதான இநதியாவின் நிசலசய
மதிப்பிடல்.

 பூரவககுடி மக்கள், பூரவககுடி தன்சம மற்றும் பூரவககுடி்களின் உரிசம்கள் ஆகிய
்கருத்து்கசை மாைவர்களுககு அறிமு்கம் சைய்தல்.

 குறிப்பா்க இநதிய சபாருத்தப்பாட்டில் வைரநது வரும் உல்கமயமாக்கலின் தாக்கம் குறித்து
விைககுதல்.

குறிப்பிட்த்தக்க ேைற்ேகாள்

குறிப்பிடத்தகக
சமற்சகோள்

இயற்ச்க மூல வைங்கசை பராமரிப்பதில்
தவறினால் எதுவும் ைரியான வழியில்
சைல்லாது.

12.1 உலக சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்பு
ஒரு
உல்கைாவிய
வதசவயான
சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பு என்பது சதாழில்
மயமாககுதலுககுப் பிநசதய அம்ைமாகும்.
்காடு்கள் அழிப்பு, சதாழிற்ைாசல மாசு,
பசுசமககுடில் வாயு ்கசிவு்கள், ஓவைான்
படலத்தின் துசை, புவி சவப்பமாதல் மற்றும்
்கடல் மட்டம் சதாடரநது உயருதல் வபான்றசவ
முககிய சுற்றுச்சூைல் பிரச்ைசன்கைா்கவும்
இசவ
உடனடியான
தசலயீடு்கசைக
வ்காருவனவா்கவும்
இல்லாவிடில்
மி்க
வமாைமான எதிர விசைவு்கசை உண்டாக்க
கூடியதா்கவும் உள்ைன. ஐககிய நாடு்கள்
சபாது அசவ 1982இல் “இயற்ச்கக்கான உல்க
ைாைனம்“ என்ற பிர்கடனத்சத சவளியிட்டது.
அதில்
ஒட்டுசமாத்த
மனித
குலமும்
இயற்ச்கயின் அங்கம் எனவும், இயற்ச்கசயச்
ைாரநவத வாழ்கச்க அசமகிறது எனவும்

வலியுறுத்தப்பட்டுள்ைது.
வைம்
குன்றா
வைரச்சி
என்ற
்கருத்துருவின்
அடிப்பசடயிவலவய சுற்றுச்சூைல் அசமப்பு
குறித்த
தற்்கால
விவாதங்கள்
முன்
சவக்கப்படுகின்றன. இசவ சுற்றுச்சூைல்
மாசுசவத் தடுக்க உயிர பன்சமயத்சத
பராமரித்தல்,
ைதுப்பு
நிலப்பகுதி்கசை
பாது்காத்தல், சுற்றுச்சூைல் ைமநிசலசயப்
வபணுதல்
ஆகியவற்றிககுப்
சபரும்
முககியத்துவம் அளிககின்றன. உல்க அைவில்
உல்க சுற்றுச்சூைல் ஆளுச்கயின் அரண்
்காப்பாைரா்க
ஐககிய
நாடு்கள்
அசவ
சையல்படுகிறது. அதன் அங்கங்கள் மற்றும்
பல்வவறு
சிறப்பு
மு்கசம்கள்
மூலமா்க
சையல்படுத்துகிறது.
கோர்பன் வோயுணவ ஸவளியிடும்
மு்தல் பதது நோடுகள்









சீனா
அசமரிக்க ஐககிய மாநிலங்கள்
ஐவராப்பிய ஒன்றியம்
இநதியா
ரஷயா
ஜப்பான்
சஜரமனி

 ஈரான்
 ைவுதி அவரபியா
 சதன் ச்காரியா
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நிறுவ்ப்படுத்தப்படட சுற்றுச்சூழல்
போதுகோப்பு அணமப்பிண் உருவோககு்தல்
சுற்றுச்சூைல்
பாது்காப்பு
மற்றும்
பராமரித்தலுக்கான விவாதத் தசலப்பு்கள்
என்பது மனித வாழ்கச்கககும், சுற்றுச்சூைல்
அசமப்பிற்கும் நிலவும் குைப்பமான உறவு
நிசல்களிலிருநது
எழுகிறது.
இயற்ச்க
தன்னைவில் ஒரு வாழ்கச்க ஆதார அசமப்பு
என்ற அைவில் சுற்றுச்சூைல், அசமதி,
வமாதல், மனித உரிசம்கள் மற்றும் பாது்காப்பு
உள்ளிட்ட பல்வவறு தைங்களில் தாக்கங்கசை
நி்கழ்த்துகிறது. உயிர வாழ்சவ நிசலத்திருக்க
சைய்வதில் இயற்ச்க நி்கழ்த்தும் பங்களிப்பிற்கு
மாற்று கிசடயாது. இதனால் சுற்றுச்சூைல்
பாது்காப்பில்
நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட
அணுகுமுசற என்பது மி்கவும் அவசியமான
ஒன்றா்கக ்கருதப்படுகிறது. இதற்்கான ஒவர
வாய்ப்பா்க சுற்றுச்சூைல் ைட்டம் உருவானது.
சுற்றுச்சூைல்
ைமநிசலக்கா்க
வமற்ச்காள்ை வவண்டிய நடவடிகச்க்கசை
இச்ைட்டம் சையல்படுத்தும். சுற்றுச்சூைசலப்
பாது்காப்பதில்
உல்கைாவிய
ஆரவம்
உருவாகியதால்
ைட்ட
வசரயசற்களும்
நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட
சையல்பாடு்களும்
இருபதாம்
நூற்றாண்டின்
உருவாக்கமா்க
இருநதது.
சுற்றுச்சூைல்
பாது்காப்பில்
நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுசற எனும்
சிநதசன விசத 1872ஆம் ஆண்டு முதவல
விசதக்கப்பட்டது.ஆரவம் ச்காண்ட சில தனி
நபர்கைால் அரசு-ைாரா வபரசவ ஒன்று இதன்
வநாககில்
அப்வபாது
அசமக்கப்பட்டது.
இதுதான் பின்னர சபரன் ந்கரில் ஆவலாைசன
ஆசையமா்க விரிவசடநது, உல்கைாவிய
இயற்ச்கப்
பாது்காப்புப்
பிரச்ைசன்கசை
அணுகியது. இருநதவபாதும் முதல் உல்கப்
வபாரால் இநத அசமப்பு முடக்கப்பட்டது.
ஆனால், இரண்டாம் உல்கப்வபாருககு பின்னர
நாடு்களுககிசடவயயான முதல் சுற்றுச்சூைல்
பாது்காப்பு அசமப்பா்க புத்துருவாக்கம் சபற்று
தமக்கான
ைட்ட
அஙகீ்காரங்களுடன்
சையல்பட்டது.
சுவிஸ லீக என்ற அசமப்பால் ஏற்பாடு
சைய்யப்பட்ட
இயற்ச்க
பாது்காப்பிற்்கான

ஃபுரூனன் மாநாடு 1947ஆம் நசடசபற்றது.
அதில் இயற்ச்க பாது்காப்பிற்்கான பன்னாட்டு
ஒன்றியம் என்ற புதிய அசமப்பிற்்கான
அசமப்புச் ைட்டம் ஏற்றுக ச்காள்ைப்பட்டது.
அதில் சுற்றுச்சூைல் சையல்பாடு்களுக்கான
விவ்காரங்களுக்கான
கூடுதலான
நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட
பரிமாைங்கள்
உருவாக்கப்பட்டன.
ஐககிய
நாடு்கசைப்
சபாறுத்தவசர
சபாருைாதாரம்
மற்றும்
ைமுதாயத்திற்்கான குழு (ECOSOC) என்ற ஒரு
அசமப்பு
மட்டுவம
சுற்றுச்சூைல்
அசமப்பு்களுடன்
வநரடி
சதாடரபு
ச்காண்டுள்ைது. அத்துடன் ஐககிய நாடு்கள்
வரம்புககுள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ை
தனித்தன்சம ச்காண்ட எட்டு அசமப்பு்கள்
சுற்றுச்சூைல்
அக்கசற்களில்
வநரடியா்க
ஈடுபடுகின்றன.
ஐககிய நாடு்கள் ்கல்வி,
அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அசமப்பு
(UNESCO)
1945ஆம்
ஆண்டு
உருவாக்கப்பட்டதுடன் வபாருககுப் பிநசதய
்கால்கட்டம் சுற்றுச்சூைல் பிரச்ைசன்களில்
உல்கநாடு்கள் மத்தியில் ஒருமித்த ்கருத்து
உருவாககுவதில்
நல்ல
முன்வனற்றம்
ஏற்பட்டது.
இநத வைரச்சிப் வபாகச்க
சதாடரநது 1948ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட
இயற்ச்கப்
பராமரிப்பிற்்கான
பன்னாட்டு
ஒன்றியம் (IUCL) என்ற அசமப்பு ஒரு முககியத்
திருப்பமாகும். இநத அசமப்பு உல்கைாவிய
சுற்றுச்சூைல் விழிப்புைரசவ ஒரு வமலான
நிசலககு எடுத்துச் சைன்றது.
அதன் பின்னர சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பு
சதாடரபான
பன்னாட்டு
ைட்டங்கசை
உருவாககும் முயற்சி்கள் முடுககி விடப்பட்டன.
சுற்றுச்சூைல் ைட்டம் என்பது
அதன்
ச்காள்ச்கப் பரிைாமங்கசை சபாறுத்தவசர
உடன்படிகச்க்கள்,
ஒப்பநதங்கள்
சிறப்பு
மாநாடு்கள், பிர்கடனங்கள், ச்காள்ச்க்கள்,
தீரப்பாயர்களின் ்கருத்து்கள், சுற்றுச்சூைல்
உரிசம்கள்,
நடவடிகச்க்கள்
மீதான
நாடு்களுககிசடவயயான
பரஸபர
அஙகீ்காரங்கள் ஆகியவற்றின் சதாகுப்பாகும்.
சுற்றுச்சூைல் ைட்டத்தின் சவற்றி என்பது ஒரு
குறிப்பிட்ட
ச்காள்ச்க
வரம்பிற்குள்

( 305 (

12th_Political Science_Unit_12_Tamil.indd 305

29-01-2020 11:18:17

www.tntextbooks.in

சுற்றுச்சூைல்
பிரச்ைசன்கள்
குறித்த
பன்னாட்டு அரசு்களுககிசடவய ஒத்துசைப்பு
மற்றும் ஒருஙகிசைவிற்்கான ஒரு சையல்
திட்டம் உருவாவசதச் ைாரநதுள்ைது.

12.2 பன்ச்ோககு சுற்றுச்சூழல்
மோநோடுகள்
சுற்றுச்சூைல் சையல் தநதிரம் என்ற
அம்ைம்
1970-்களிலிருநது
பன்னாட்டு
வாதத்தின் முககிய துசை அங்கமா்க மாறி
வருகிறது.
உல்க நாடு்கள் இசடயிலான
மட்டத்தில் சுற்றுச்சூைசலப் பாது்காப்பதற்்கான
எண்ைற்ற
முயற்சி்கள்
முசறைாரநதும்,
முசறைாராமலும்
வமற்ச்காள்ைப்பட்டு
வருகின்றது. இத்திசை வழியில் சுற்றுச்சூைல்
அக்கசற்கசை
முன்சனடுத்துச்
சைன்று
ஒருஙகிசைககும் முககிய ்கருவியா்க ஐககிய
நாடு்கள் சையல்பட்டு வருகிறது. சுற்றுச்சூைல்
பாது்காப்பிற்்கா்க சதாடரச்சியான மாநாடு்கள்
அசவ:
ரோம்�ர் சிறப்பு மோநோடு-1971
ராம்ைர சிறப்பு மாநாடு என்பது ைதுப்பு
நிலங்களுக்கான மாநாடு ஆகும். “உள்ளுர
மற்றும் வதசிய சையல்்கள் மூலம் அசனத்து
ைதுப்பு
நிலங்கசையும்
ைமவயாசிதமா்க/
அறிவுபூரவமா்க பயன்படுத்துதல், மற்றும்
பாது்காத்தல், உல்கம் முழுவதும் வைம் குன்றா
வைரச்சிசய
எட்டுவதற்்கா்க
நாடு்களிசடவயயான ஒத்துசைப்பு ஆகிய
வநாக்கங்கசை
எட்டுவதற்்கான
ஒரு
பன்னாட்டு
உடன்படிகச்க
வமற்ச்காள்ை
அசைப்பு விடுத்தது”. 1971ஆம் ஆண்டு
ஈரானில் நசடசபற்ற இநத மாநாட்டில்
ஏற்றுகச்காள்ைப்பட்ட
வசரவு
1975ஆம்
ஆண்டு நசடமுசறககு வநதது. இநத சிறப்பு
மாநாட்டிற்்கான
நிதிசய
யுனஸவ்கா
வைஙகியது.
சுவிட்ைாரலாநதில்
உள்ை
கிலாண்ட் ந்கரில் இயற்ச்க பராமரிப்பிற்்கான
பன்னாட்டு
ஒன்றிய
தசலசமய்க
வைா்கத்திற்குள் ராம்ைர சிறப்பு மாநாட்டு
சையல் அலுவல்கம் இயஙகுகிறது.
2015ஆம் ஆண்டு
நாைன்று
நசடசபற்ற

ஆ்கஸட்
ராம்ைர

21ஆம்
சிறப்பு

மாநாட்டில் ்கலநது ச்காண்டவர்கள் ராம்ைர
சையல் திட்டத்தின் நான்கு அம்ைங்கசை 20162024
்கால்கட்டத்திற்குள்
சையல்படுத்த
ஒப்புகச்காண்டனர.
ஒவ்சவாரு
ஆண்டும்
பிப்ரவரி 2ஆம் நாைன்று உல்க ைதுப்பு நிலநாள்
்கசடபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. மான்டிராகஸ
(Montreux) ஆவைம் என்பது "பன்னாட்டு
முககியத்துவம் ச்காண்ட ைதுப்பு நிலங்களில்
சதாழில்நுட்ப வமம்பாடு்கள், மாசுபடுதல்,
இதர மனித தசலயீடு்கள் ்காரைமா்க பாதிப்பு
ஏற்படும் ைதுப்பு நிலங்கசை அசடயாைம்
்கண்டு பதிவு சைய்யப்படும் பட்டியலின்
பதிவவடு
ஆகும்".
இது
ராம்ைர
உடன்படிகச்கயின்
ஒரு
அங்கமா்கப்
பராமரிக்கப்படுகிறது.
சிறப்பு மாநாட்டின்
மூன்று முககிய அம்ைங்களின் கீழ் எதிரநிசல
தரப்பு்கள் கீழ்்கண்டவற்றுள் ஒத்துசைப்பு நல்்க
உறுதி ஏற்றுள்ைன.
1) தமது அசனத்து ைதுப்பு நிலங்கசையும்
அறிவுபூரவமா்க பயன்படுத்துதல்.
2) ராம்ைர பட்டியலின் கீழ் வைரக்க தகுதி
ச்காண்ட
பன்னாட்டு
முககியத்துவம்
ச்காண்ட ைதுப்பு நிலங்கசை அசடயாைம்
்கண்டு பிர்கடனப்படுத்தி அவற்றின் திறன்
வமலாண்சமசய உறுதிப்படுத்துதல்.
3) நாடு்களுககு
இசடவயயான
ைதுப்பு
நிலங்கள்,
பகிரப்படும்
ைதுப்பு
நில
அசமப்பு்கள்
மற்றும்
ஜீவராசி்களின்
பகிரதல்
ஆகியவற்றில்
பன்னாட்டு
ஒத்துசைப்பு நல்குதல்.

ஸ�யல்போடு
சையற்ச்க அறிவுதிறன் பயன்பாடு
சுற்றுச்சூைல் பராமரிப்பில் எவ்வாறு உதவி
சைய்கிறது என்பசத ஆய்வு சைய்்க.
உலக ஸ்தோன்ணமச் சின்்ஙகள்
(சவர்ல்டு ஸஹரிசடஜ்) சிறப்பு மோநோடு-1972
உலகின்
இயற்ச்கயா்க
அசமநத
சதான்சமச் சின்னங்கசை அசடயாைம் ்கண்டு
பாது்காககும் வநாககில் உல்க சதான்சமச்
சின்னங்கள் மாநாடு 1972இல் நசடசபற்றது.
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இயற்ச்க
மற்றும்
பண்பாட்டுத்
சதான்சமச்
சின்னங்கசை
அசடயாைம்
்கண்டு யுனஸவ்கா சதான்சமச் சின்னங்களின்
பட்டியலில் இசைப்பதற்்கான வரம்பு்கள்
மற்றும்
சையல்முசற
வழி்காட்டுதல்
வசரயசற்கசை
இச்சிறப்பு
மாநாடு
வசரயறுத்தது.
உல்கத்
சதான்சமச்
சின்னங்கள் நிதியின் கீழ் பன்னாட்டு உதவி
சபறுவதற்்கான சதான்சமச் சின்னங்கசை
வசரயசற
சைய்தல்.
அழிநது
வரும்
சதான்சமச்
சின்னங்களின்
பட்டியல்
தயாரித்தல்.
சதால்லியல் இடங்களுக்கான
பாது்காப்பு மற்றும் புதிய ்கல்சவட்டு்கசை
பராமரித்தல் ஆகிய வழி்காட்டுதல்்கசை இது
வைஙகுகிறது. யுனஸவ்கா சதான்சமச் சின்ன
சமயத்தின் ஆதரவின் கீழ் உல்க சதான்சமச்
சின்னங்கள்
இககுழுவால்
நிரவகிக்கப்படுகிறது.
இதற்்கான சையல்
அலுவல்கம் பாரிஸ ந்கரத்தில் அசமநதுள்ைது.
இககுழுவிற்கு உதவிட மூன்று சதாழில்நுட்ப
ஆவலாைசனக குழுக்கள் – ஐ.யு.சி.என் (IUCN),
ஐ.சி.ஒ.எம்.ஒ. எஸ (ICOMOS) மற்றும் ஐ.சி.சி.
ஆர.ஒ.எம் (ICCROM) அசமக்கப்பட்டுள்ைன.

ஸ�யல்போடு
‘நீல சபாருைாதாரக வ்காட்பாடு’
மற்றும் அதன் சபாருத்தப்பாடு விவரி.
மோனுட சுற்றுச்சூழலுககோ் ஐ.நோ மோநோடு
ஸடாகவஹால்ம்
மாநாடு
என்று
அசைக்கப்படும் மானுட சுற்றுச்சூைலுக்கான
ஐ.நா
மாநாடு
சுற்றுச்சூைல்
பிரச்ைசன்களுக்கா்க
நசடசபற்ற
முதல்
முககிய பல்வநாககு மாநாடு ஆகும். 1972ஆம்
ஆண்டு ஜுன் 5 முதல் 16 வசர ஸவீடனில்
உள்ை ஸடாகவஹால்ம் ந்கரில் நசடசபற்றது.
114 அரசு்களின் பிரதிநிதி்கள் மாநாட்டில்
்கலநது ச்காண்டனர.
உல்க நாடு்களின்
ஒத்துசைப்பு்களின்
அடிப்பசடயில்
ஒரு
உல்கைாவிய
சுற்றுச்சூைல்
ஆளுச்க
மண்டலம் அசமப்பதற்்கான அடித்தைத்சத
உருவாககுவதற்்கான
உசரயாடல்
இதில்
வமற்ச்காள்ைப்பட்டது.
இதன்
மூலம்

சுற்றுச்சூைல் அரசியலுக்கான ஒரு புதிய
சதாடக்கம்
உருவானது.
இவ்வாறா்க,
இம்மாநாடு சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பில் ஒரு
சமல் ்கல்லா்கக ்கருதப்படுகிறது.
ஐககிய
நாடு்கள் சுற்றுச்சூைல் நி்கழ்ச்சி நிரல் (UNUP)
என்ற
சையல்திட்ட
முன்
முயற்சியும்
இம்மாநாட்டில் வமற்ச்காள்ைப்பட்டது.
அழிநதுவரும் அரிய வ்ஙகள் நீர்வோழ
மற்றும் நில உயிரி்ஙகள் பன்்ோடடு
வர்த்தக சிறப்பு மோநோடு-1973
இயற்ச்க பராமரிப்பிற்்கான பன்னாட்டு
ஒன்றியம் (IUCN) 1973 அன்று நிசறவவற்றிய
தீரமானத்தின்
விசைவா்க
அழிநதுவரும்
அரிய உயிரினங்கைான வனங்கள், நீரவாழ்
மற்றும் நில உயிரினங்கள், பன்னாட்டு
வரத்த்கம் குறித்த சிறப்பு மாநாடு வாஷிஙடனில்
நசடசபற்றது. அதில் அழிநது வரும் அரிய
உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றில் இருநது
எடுக்கப்படும் தயாரிப்பு்கள் ஆகியவற்றின்
மீதான பன்னாட்டு வரத்த்கத்சத தடுககுமாறும்
மற்றும் ்கட்டுபடுத்துமாறும் உல்க நாடு்களிடம்
வலியுறுத்தப்பட்டன. இது அழிநது வரும்
உயிரினங்கசைப்
பாது்காக்க
வநரடியான
நடவடிகச்க இல்சல எனினும் வணி்க
நலன்்களுக்கான அழிநது வரும் அரிய
உயிரினங்கள் வவட்சடயாடப்படுவது மற்றும்
அசவ்களின்
வாழ்விடங்கள்
சூசறயாடப்படுவது
ஆகியவனவற்சறக
குசறககும்
வநாக்கம்
ச்காண்டுள்ைது.
பயனர்கள் வதசவசயக குசறப்பதன் மூலம்
ைட்ட விவராத ைநசத்கசை அ்கற்றும்படி
இம்மாநாடு
வவண்டுவ்காள்
விடுத்தது.
வாஷிஙடன் சிறப்பு மாநாட்டு தீரமானம்
1975இல் நசடமுசறககு வநதது.
வலண� ஸ�ல்லும்
மோநோடு-1979
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வலசை செல்லும் உயிரினங்கள் சிறப்பு
மாநாடு அல்லது பான் சிறப்பு மாநாடு என்று
அழைக்கப்படும்
வலசை
செல்லும்
வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சிறப்பு மாநாடு
(1979) நிறைவேற்றிய தீர்மானம் 1983 முதல்
செயல்பாட்டிற்கு வந்தது. இடம் விட்டு இடம்
செல்லும் நில, நீர், ஆகாய உயிரினங்கள்
பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமென்று வலியுறுத்தும்
இம்மாநாடு வலசை செல்லும் உயிரினங்களை
பாதுகாக்க கடுமையான நிபந்தனைகளை
முன்மொழிந்தது.
வலசை
செல்லும்
உயிரினங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
குறித்த கூட்டு ஆராய்ச்சிகளுடன் கூடிய
பன்நோக்கு
உடன்படிக்கைகள்
இதன்
ஒருங்கிணைந்த சட்டபூர்வ அம்சமாகும். இந்த
தீர்மானத்தின் இணைப்பு பட்டியல் 1இல்
வலசை செல்லும் பறவைகளில் உடனடியான
பன்னாட்டு
ஒத்துழைப்பு
தேவைப்படும்
அழிந்துவரும்
அரிய
உயிரினங்கள்
வகைப்படுத்தப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
இணைப்பு பட்டியல் 2இல் சிறப்பு அக்கறை
க�ோரும்
உயிரினங்களின்
பட்டியல்
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஓச�ோன் படலம் பாதுகாப்பு வியன்னா சிறப்பு
மாநாடு-1985
ஓச�ோன்
படலம்
பாதுகாப்பிற்கான
வியன்னா சிறப்பு மாநாடு என்பது ஒரு
பன்நோக்கு சுற்றுச்சுழல் உடன்படிக்கையாகும்.
புவியின் ஓச�ோன் படலம் பாதுகாப்பு குறித்த
உலகளாவிய
ஒத்துழைப்பை
இம்மாநாடு
த�ொடங்கி வைத்தது.
இத்தீர்மானம் 1985
மார்ச் 22ஆம் நாளன்று ஏற்கப்பட்டது. இதைத்
த�ொடர்ந்து ஓச�ோன் படலத்தை அரிக்கும்
ப�ொருட்கள் குறித்த மாண்ட்ரியல் ஒப்பந்தம்
1987
செப்டம்பர்
16ஆம்
நாளன்று
நிறைவேற்றப்பட்டு
1989இல்
அமுலுக்கு
வந்தது. இந்த பன்னாட்டு ஒப்பந்தம் ஓச�ோன்
படலத்தை அரிக்கும் ப�ொருட்களை அகற்றும்
நடவடிக்கைகளை
கண்காணிக்கிறது.
கென்யாவில்
உள்ள
நைர�ோபியில்
அமைந்துள்ள இதன் தலைமைச்செயலகம்
வியன்னா சிறப்பு மாநாடு மற்றும் மாண்ட்ரியல்
ஒப்பந்தம் இவ்விரண்டுக்குமான செயலகமாக
இயங்குகிறது.

சுற்றுச்சூழல்
வளர்ச்சிக்கான
உலக
ஆணையம்-1987
சுற்றுச்சூழல்
வளர்ச்சிக்கான
உலக
ஆணையத்தின் முதல் தலைவராக பணியாற்றிய
குரே ஹார்லெம் புருண்டிட் லேண்ட். அவர்
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் வளம் குன்றா
வளர்ச்சி
ஆகியவனவற்றிக்கான
செயல்
திட்டங்களை வகுத்து தந்தமையால் புருண்டிட்
லேண்ட் ஆணையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
“நமது ப�ொதுவான எதிர்காலம்” என்னும்
தலைப்பிலான அதன் இறுதி அறிக்கை 1987இல்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.
அது
சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு என்பது ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்தி ப�ோன்ற இதர
அம்சங்கள�ோடும்
பிணைக்கப்பட்டுள்ளதை
அழுத்திக் கூறியது.
இதன் மூலம் இந்த
ஆவணமே பன்னாட்டுச் சுற்றுச்சூழல் சட்டமாக
இன்று வரை பின்பற்றப்படுகிறது.
இந்த
முன்னெடுப்பின் மூலமாகவே வளம் குன்றா
வளர்ச்சி எனும் கருத்தியல் முதல் முறையாக
அலுவல் பூர்வமாக வரையறை செய்யப்பட்டது.
கேடு விளைவிக்கும் கழிவுகளின் எல்லை
கடந்த நடமாட்டம் குறித்த பாஸெல் சிறப்பு
மாநாடு-1989
1992இல் அமுலுக்கு வந்த பாஸெல் சிறப்பு
மாநாட்டுத் தீர்மானம்
வளர்ந்த நாடுகள்
கடைபிடித்த ‘எனது க�ொல்லைபுறத்தில் இல்லை’
(Not in my backyard – NIMBY) அறிகுறிக்கான
எதிர்வினையாகும்.
1980-களில்
உற்பத்தி
பெருக்கத்தின்
காரணமாக
ஆபத்து
விளைவிக்கும் ரசாயனக் கழிவுகளைத் தமது
நாடுகளில் சேமிப்பதை கைவிட்டு அதை ஒரு
சந்தையாக்கி
சுற்றுச்சூழல்
விழிப்புணர்வு
குறைந்த ஏழை நாடுகளில் (LDC) க�ொட்டும்
ப�ோக்கு அதிகரித்தது.
இதனை எதிர்க்கும்
மக்களின்
ப�ோராட்டம்
அதிகரித்ததின்
காரணமாக
இப்பிரச்சனை
கவனத்தில்
க�ொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக இது ஒரு லாபம்
தரும்
த�ொழிலாக
மாறியதால்
வளர்ந்த
நாடுகளில் உற்பத்தியாகும் கேடு விளைவிக்கும்
கழிவுப்பொருட்களைக் க�ொள்முதல் செய்வதில்
ஏழை நாடுகளிடையே ப�ோட்டி ஏற்பட்டது.
இதனால் வளர்ந்த நாடுகளில் இதற்கான
செலவுகள் குறைந்தன.
இதுவே ‘எனது
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ச்கால்சலபுறத்தில் இல்சல’ அறிகுறியாகும்.
இத்தச்கய
்கழிவு்கள்
உருவாக்கத்சதக
குசறப்பதற்்கான
நடவடிகச்க்கசை
வமற்ச்காள்ளுதல் மற்றும் வைரநத நாடு்களில்
இருநது
ஏசை
நாடு்களுககு
இத்தச்கய
்கழிவு்கசைக ச்காண்டு சைல்வசதச் ைட்ட
பூரவமா்கத் தடுப்பது ஆகிய நடவடிகச்க்கசை
பாசெல் சிறப்பு மாநாடு வலியுறுத்துகிறது.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சிககோ் ஐ.நோ
மோநோடு-1992
புவி உச்சி மாநாடு என்று சிறப்பா்க
அசைக்கப்படும்
சுற்றுச்சூைல்
மற்றும்
வைரச்சிக்கான
ஐ.நா
மாநாடு
ரிவயா-டி-சஜனிவரா ந்கரில் 1992-ஆம் ஆண்டு
ஜூன் 3 முதல் 14 வசர நசடசபற்றது. பன்னாட்டு
மாநாடு்கள் வராலற்றில் இநத உச்சிமாநாடுதான்
மி்கப்சபரிய
பன்னாட்டு
மாநாடு
என்று
பு்கைப்படுகிறது. சுற்றுச்சூைல் விழிப்புைரவு
அதி்கரித்தலுக்கான வதசவ, மாற்று ஆற்றல்
வைங்கள் மற்றும் வபாககுவரத்து அசமப்பு்கள்
முதல் உற்பத்தி வசரயசற்கள் வசரயிலான
பல முககிய பிரச்ைசன்களில் இம்மாநாடு
்கவனம் சைலுத்தியது. இநத இரு வார உச்சி
மாநாட்டின்
விசைவு்கைா்க
நிரல்
21,

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் வைரச்சி குறித்த ரிவயா
பிர்கடனம்,
வனகச்காள்ச்க
வழி்காட்டு
ஆவைம், ்காலநிசல மாற்றத்திற்்கான ஐ.நா
வசரயசற அசமப்பு சிறப்பு மாநாடு, உயிரியல்
பன்சமத்துவத்திற்்கான ஐ.நா சிறப்பு மாநாடு
ஆகிய முககிய மாநாடு்களும் ஆவைங்களும்
உருவாக்கப்பட்டன. ரிவயா உச்சி மாநாட்டின்
விசைவா்க வைம் குன்றா வைரச்சி ஆசையம்,
வைம் குன்றா வைரச்சிக்கான ஊடாட்ட –
மு்கசம குழு, வைம் குன்றா வைரச்சிக்கான
உயரநிசல ஆவலாைசன வாரியம் வபான்ற
அசமப்பு்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இநத மாநாடு
‘உலகின்
நாடாளுமன்றம்’
என்று
சிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
இப்சபோது ம்த மற்றும்
அரசியல் கோைஙகளுககோக
இணவ
எவற்றுககும் மககள் ஸ்தோண
க ஸபருககம்
கோரைமல்ல என்பதுசபோ
ல
போ�ோஙகு ஸ�ய்சவோம்.

ஆற்றல் ஸநருககடி
உைவு ஸநருககடி
போரம்பரிய
அறிவுககு
வரசவற்சபோம்

சுற்றுச்சுழல்
ஸநருககடி
த்
ைக ல்
தட்ட

த்
ைக ல்
தட்ட

நீர் ஸநருககடி

த்
ைக ல்
தட்ட

ஸ�யல்போடு
அவசியம் கோை சவணடிய ஆவைப் படம்
புவி சவப்பமாதல் குறித்து An inconvenient truth என்ற விரிவான ஆவைப்
படத்சத இயககுநர வடவிஸ ்கன்னிங்கம் இயககியுள்ைார. அசமரிக்க
முன்னாள் துசை குடியரசுத்தசலவர அல்வ்கார அவர்கள் புவி
சவப்பமாதல் தாக்கத்திலிருநது மீள் உருவாக்கம் சைய்வதாற்்கா்க
வமற்ச்காண்ட வாழ்நாள் பணி்களின் வரலாவற இநத ஆவைப் படம். இநத
ஆவைப்படம் சவளிவநத ஆண்வட சிறநத படமா்க பாராட்டப்பட்டது.
பாரசவயாைரும், விமரை்கருமான ஒருவர கீழ் ்கண்டவாறு கூறுகிறார.
‘புவி சவப்பமாதல் குறித்த அசனத்து த்கவல்்கசையும் இப்படம்
சதாகுத்துக கூறுகிறது. உண்சமயில் மனித சையல்பாடு்கைால் விசையும்
புவி சவப்பமயமாதலால் உருவா்க உள்ை விசைவு்கசை இப்வபாது தடுக்காவிட்டால் இனி
எப்வபாதும் தடுக்க முடியாது எனும் சநருடலான உண்சமசய இப்படம் கூறுகிறது.’.
நச்கச்சுசவ உைரவு, உைரச்சிப் சபருககு ச்காண்ட குரலில் தனது அனுபவங்கசை புவி
சவப்பமாதல் குறித்த எண்ைற்ற த்கவல்்கசை சதாகுத்து வைஙகுவதுடன் அவற்சற தடுப்பதற்்கான
எண்ைற்ற எண்ைச் சிதறல்்கசை சவளிப்படுத்துகிறார. அசனத்து சிறநத படங்கசை வபான்வற
பாரசவயார்கசை அசைககிறது, சைல்வாககு சைலுத்துகிறது, ஈடுபடுத்துகிறது.
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போணலவ்மோ்தணல ்தடுப்ப்தற்கோ்
சிறப்பு மோநோடு-1994

ஐ.நோ

நீடித்த
நிலவை
வமலாண்சமசய
்கருத்தில் ச்காண்டு சுற்றுச்சூைல், வைரச்சி
ஆகிய
இரண்சடயும்
இசைககும்
வச்கயிலான ஒவர ைட்டப்பூரவ பன்னாட்டு
நடவடிகச்கயா்க
பாசலவனமாதசலத்
தடுப்பதற்்கான ஐ.நா சிறப்பு மாநாடு 1994இல்
நசடசபற்றது. இது வறண்ட நிலங்கள் என்று
அறியப்படும் நீர பிடிப்பற்ற உலர நிலங்கள்,
வைற்று நிலங்கள், அசரகுசற வைற்று நிலங்கள்
வபான்ற எளிதில் பாதிப்புககுள்ைாகும் உயிர
மண்டலங்கள் எதிரச்காள்ளும் ைவால்்கசைப்
பற்றி இநத மாநாடு ்கவனம் சைலுத்தியது.
இதற்்கா்க 2018-2030 சையல் திட்ட ைட்ட்கம்
உருவாக்கப்பட்டு
இம்மாநாட்டில்
ஏற்்கப்பட்டது. இதில் ‘நிலம் மாசுபடுதல்
ைமநிசல’ பற்றிய (LDN) வழி்காட்டுதல்்கள்
உருவாக்கப்பட்டன.
மண்
வைத்சத
மீட்டுருவாக்கம் சைய்து அப்பகுதி மக்களின்
வாழ்வாதாரத்சத
உயரத்துவதற்்கான
முயற்சி்கைா்க
இநத
வழி்காட்டுதல்்கள்
அசமநதுள்ைன. சஜரமனி பான் ந்கரில்
1999இல் இதன் சையல்கம் அசமக்கப்பட்டு
இயஙகி வருகிறது. 2001முதல் இநத அசமப்பின்
உச்ை ச்காள்ச்க முடிவு எடுப்பாைர்கைான
தரப்பு்களின் மாநாடு இரண்டு ஆண்டிற்கு ஒரு
முசற
நசடசபறுகிறது,
இதுவசர
13
மாநாடு்கள் நசடசபற்றுள்ைது. அங்காரா
மற்றும்
ைாஙவாங
முன்சனடுப்பு்கள்
அண்சம்கால நடவடிகச்க்கைாகும்.

ஸ�யல்போடு
வதசிய மற்றும் மாநில அைவிலான
முககிய சுற்றுச்சூைல் இயக்கங்கள் குறித்து
வாசித்து அறிநது ச்காள்ைவும்.
சுற்றுச்சூழலுககோ் ஐ.நோ ஸபோது அணவ
சிறப்பு அமர்வு-1997
புவி உச்ை மாநாடு பிர்கடனம் நிரல் 21
சையல் திட்டம் எவ்வாறு அமலாக்கப்படுகிறது
என்பசதயும்
அதன்
முன்வனற்றத்சதயும்

சீராய்வு சைய்தவற்்கான சிறப்பு அமரவு
ஒன்றிசன 1997 ஜூன் 23 - 27 ஆகிய வததி்களில்
ஐ.நா சபாது அசவ ஏற்பாடு சைய்தது. இநத
சிறப்பு அமரவில் நிரல் 21 சையல் திட்டத்தசத
உல்க நாடு்கள் எவ்வாறு பின்பற்றி வநதுள்ைது
என்பசத மதிப்பீடு சைய்ததுடன் சுற்றுச்சூைல்
பாது்காப்பிசன வமலும் தீவிரப்படுத்துவற்்கான
முன்சனடுப்பு்கசை தீவிரப்படுத்துகிறது. இநத
சிறப்பு அமரவு ‘புவி உச்சி மாநாடு + 5’ என்று
அசைக்கப்படுகிறது. "நிரல் 21 அமலாக்க
முன்சனடுப்பு்களுக்கான உறுதிசமாழியுடன்
கூடிய சையல் திட்டம்" ஒன்றிசன இநத உச்சி
மாநாடு நிசறவவற்றியது.

ஸ�யல்போடு
பசுசமக
குடில்
வாயு்கசை
குசறப்பதற்கு பன்னாட்டு உடன்படிகச்க்கள்
ஏன் வதசவ என்று விவாதியுங்கள்.
கிசயோடசடோ ஒப்பந்தம்-1997
கிவயாட்வடா பரஸபர ஒப்பநதம் 1997
டிைம்பர 11அன்று ஏற்்கப்பட்டது இது UNFCCC
(1992) வரம்பு்கசை விரிவுபடுத்தும் பன்னாட்டு
சுற்றுச்சூைல் உடன்படிகச்கயாகும். இதன்
மூலம் ச்கசயழுத்திட்ட உறுப்பு நாடு்கள்
பசுசமக குடில் வாயு சவளிவயற்றத்சத
குறிப்பிட்ட அைவிற்கு குசறப்பதா்க ைட்டப்பூரவ
்கடசமப்பாட்டிசன உறுப்பு நாடு்கள் ஏற்்கச்
சைய்யப்பட்டது. இது 2005 பிப்ரவரி 16 முதல்
அமலாக்கப்பட்டது. பசுசமககுடில் வாயுக்கள்
்கட்டுப்படுத்துதல் குறித்த வைரநத நாடு்கள்
சபாறுப்புைரவு
குறித்து
இநத
உடன்படிகச்கயில்
திட்டவட்டமா்க
வலியுறுத்திக
கூறப்பட்டது.
அதி்க
பசுசமககுடில் வாயுக்கள் வைரநத நாடு்கவை
சவளியிடுகின்றன
என்ற
அடிப்பசடயில்
“சபாதுவான
ஆனால்
வவறுபாட்டுடன்
சபாறுப்புைரவு்கள்“ என்ற ச்காள்ச்கயின் கீழ்
வைரநத
நாடு்கள்
சபாறுப்பாளி்கைாக்கப்பட்டன. இது முதல்
உறுதிசமாழி
எனப்படுகிறது.
2007இல்
சமராகவ்கா,
மரரவ்கஷ
எனும்
ந்கரில்
நசடசபற்ற COP 7 ஒரு விரிவான சையல்
திட்டத்திசன உருவாககியது. இது மரரவ்கஷ
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ஆவணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
2012இல் கத்தார் தலைநகர் த�ோகாவில்
டிசம்பர் 8இல் நடைபெற்ற உச்சி மாநாட்டில்
ஒப்பந்தம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
த�ோகா திருத்தம் 2ஆம் உறுதிம�ொழி
எனப்படுகிறது. இதன்படி இணைப்பட்டியல்
1இல் இடம்பெற்ற நாடுகள் 2013 ஜனவரி 1
முதல் 2020 டிசம்பர் 31 வரை 2-வது
உறுதிம�ொழியை
நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டும். மேலும் ஒப்பந்தத்தின் பல்வேறு
விதிகளிலும்
திருத்தங்கள்
க�ொண்டுவரப்பட்டன.
இதன்படி, பட்டியல்
இடப்பட்ட நாடுகள் பசுமைக்குடில் வாயுக்கள்
வெளியேற்றம்
கட்டுபடுத்துதல்
குறித்த
அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முதல்
உறுதிம�ொழியின்படி
பசுமைக்
குடில்
வாயுக்கள் வெளியேற்றம் 1990-களில் இருந்த
அளவை விட ஐந்து விழுக்காடு குறைக்கப்பட
வேண்டும். ஆனால் இரண்டாம் உறுதிம�ொழி
படி குறைக்கப்பட்ட அளவை விட மேலும் எட்டு
விழுக்காடு
குறைக்கப்பட
வேண்டும்.
இதையெட்டி இந்த இலக்குகளை எட்டும்
வகையில் மூன்று சந்தை அடிப்படையிலான
செயல்
அமைப்புகள்
அடையாளம்
காணப்பட்டன.
அவை பன்னாட்டு மாசு
வெளியேறுதல் வணிகம், தூய வளர்ச்சி
செயல் அமைப்பு, கூட்டு அமலாக்கம் ஆகிய
இம்மூன்று
அமைப்புகளும்
பசுமை
மூதலீட்டிற்கு
ஆதரவு
வழங்கி
மாசு
வெளியேறுதல் இலக்குகளை அடைவதற்கான
சிக்கனமான வழிவகைகளை வழங்குகின்றன.
வளம் குன்றா வளர்ச்சி குறித்த உலக உச்சி
மாநாடு-2002
ஐ.நா ஆதரவுடன் நடைபெற்ற வளம்
குன்றா வளர்ச்சி குறித்த உலக உச்சி
மாநாடு
தென்ஆப்பிரிக்கா
தலைநகர்
ஜ�ோகன்னஸ்பெர்க் நகரில் 2002 ஆகஸ்ட் 26
முதல் செப்டம்பர் 6 வரை நடைபெற்றது.
சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தைப் பாதிக்கும் புதிய
சவால்கள்
மற்றும்
அக்கறைகளை
பட்டியலிடுவதில் இம்மாநாடு த�ொடர் கவனம்
செலுத்தியதால் இம்மாநாடு புவி உச்சிமாநாடு

என்றழைக்கப்படுகிறது.
புதிய வடிவத்தில்
புதுபிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சுற்றுச்சூழியல்
வாரம் புத்தாயிரம் ஆண்டுக்கான சுற்றுச்சூழல்
சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான நீடித்த
வளர்ச்சியுடன்
கூடிய
ஒரு
வழித்
திட்டத்தை வழங்கியது. இந்த உச்சிமாநாட்டில்
நிறைவேற்றப்பட்ட
ஆவணமான
வளம்
குன்றா வளர்ச்சி குறித்த ஜ�ோகன்னஸ்பெர்க்
பிரகடனம் கடந்த காலங்களில் உருவாக்கப்பட்ட
பன்னோக்கு
முன்
முயற்சிகளின்
அடிப்படைகளுக்கு மறு அழுத்தம் வழங்கியது.
நிரல்
21
உள்ளிட்ட
ஏராளமான
உடன்படிக்கைகளின் மீது உறுப்பு நாடுகள்
கால
வரையறைப்படுத்தப்பட்ட
செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டியதன்
அவசியத்தை இப்பிரகடனம் சுட்டிக்காட்டியது.
இருப்பினும், ஒரு புதிய தன்-ஏற்பாட்டினை
உருவாக்குவதில் பல தரப்புகளிலிருந்து எழுந்த
கடுமையான
கருத்து
முரண்பாடுகளின்
விளைவாக இம்மாநாடு ஒருமித்த கருத்தை
எட்ட முடியவில்லை.
வளம் குன்றா வளர்ச்சி குறித்த ஐ.நா மாநாடு2012
ரிய�ோ+20 என்று அழைக்கப்படும் வளம்
குன்றா வளர்ச்சி குறித்த ஐ.நா மாநாடு பிரேசில்
நாட்டில் ரிய�ோ-டி-ஜெனிர�ோ நகரில் 2012
ஜீன் 20-22 தேதிகளில் நடைப்பெற்றது. ஒரு
தன்னோக்கம்
க�ொண்ட
வளம்
குன்றா
வளர்ச்சித் திட்டத்தினை உருவாக்குவதில்
சமரசமற்ற உறுதியுடன் நின்றதால் வளம்
குன்றா
வளர்ச்சி
இலக்குகளை
(SDG)
புத்தாயிரம் மேம்பாட்டு இலக்குகளுடன் (MDG)
இணைப்பதற்கான
ஒரு
செயல்முறையை
உருவாக்குவதில்
கவனம்
செலுத்தியது.
மேலும்
பசுமைப்
ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகளுக்கான
வழிகாட்டுதல்கள்
ஏற்கப்பட்டது
ரிய�ோ+20
மாநாட்டின்
திருப்புமுனையாகும். மேலும் ஐ.நா ப�ொது
அவையின் கீழ் அரசுகளுக்கிடையேயான
செயல்முறை குழு ஒன்றினை உருவாக்கியது
இம்மாநாட்டின் வெற்றியாகும். இக்குழு நிதி,
வளம் குன்றா வளர்ச்சி ஆகியன குறித்த ஒரு
செயல்
திட்டத்தை
உருவாக்குவதை
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ந�ோக்கமாக க�ொண்டிருந்தது. வளம் குன்றா
வளர்ச்சிக்கான ஒரு உயர்மட்ட அரசியல்
அமைப்பை
உருவாக்குவதற்கான
ஒரு
உடன்படிக்கையை
எட்டியது
ஒரு
சாதனையாகும். “எதிர்காலம் நம் விருப்பம்”
எனும் கருப்பொருளில் மாநாட்டு அறிக்கை
தயாரிக்கப்பட்டது.
ஐ.நா வளம் குன்றா வளர்ச்சி உச்சி மாநாடு2015
ஐ.நா ப�ொது அவையில் உயர்மட்ட
பிளீனக் கூட்டமாக கூட்டப்பட்ட ஐ.நா வளம்
குன்றா வளர்ச்சி மாநாடு 2015, செப்டம்பர் 25 –
27 தேதிகளில் ஐ.நா நியூயார்க்கில் உள்ள

ஐ.நா
தலமையகத்தில்
நடைப்பெற்றது.
இம்மாநாட்டில் 2015-க்கு பிறகான செயல்நிரல்
ஏற்கப்பட்டு “மாறும் நம் உலகம்: வளம் குன்றா
வளர்ச்சிக்கான செயல்நிரல் 2030” எனும்
தலைப்பில் பிரகடனமாக வெளியிடப்பட்டது.
17 வளம் குன்றா வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDG)
மற்றும் 169 துணை இலக்குகள் ஆகியனவற்றை
உள்ளடக்கியதாக இப்பிரகடனம் அமைந்தது.
இந்த இலக்குகள் 2016இல் அமலுக்கு வந்தது.
2030
வரை
வளம்
குன்றா
வளர்ச்சி
செயல்பாடுகளை இந்த இலக்குகள் வழி
நடத்தும்.

வளம் குன்றா வளர்ச்சி இலக்குகள்
இலக்கு 01

அனைத்து இடங்களிலும், அனைத்து வடிவங்களிலும் வறுமையை ஒழிப்பது.

இலக்கு 02

பசிக்கு முடிவு கட்டுதல், உணவு பாதுகாப்பு எட்டுதல், நுண்ணூட்டச்சத்து மற்றும்
வளம் குன்றா வேளாண்மையை ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலக்கு 03

சுகாதார வாழ்வை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அனைத்து வயதைச் சேர்ந்த
அனைவருக்கும் நல்வாழ்வை ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலக்கு 04

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சமத்துவமான தரமான கல்வியை உறுதிப்படுத்துதல்
மற்றும் அனைவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றலுக்கான வாய்ப்பினை
ஊக்கப்படுத்துதல்.

இலக்கு 05

பாலின சமத்துவத்தை எட்டுதல் மற்றும் அனைத்து பெண்கள், சிறுமிகளை
அதிகாரப்படுத்துதல்.

இலக்கு 06

அனைவருக்கும் குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை கிடைக்கச் செய்தல்;
அனைவருக்குமான வளம் குன்றா நீர் மேலாண்மையை உறுதிப்படுத்துதல்.

இலக்கு 07

எளிதில் பெறதக்க, நம்பகமான, வளம் குன்றா, நவீன ஆற்றல்கள் அனைவருக்கும்
கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்துதல்.

இலக்கு 08

நீடித்த, உள்ளடக்கிய, வளம் குன்றா ப�ொருளாதார வளர்ச்சி, முழுமையான
மற்றும் உற்பத்திசார்ந்த வேலைவாய்ப்பு, அனைவருக்குமான நாகரிகமான
வேலை ஆகியவனவற்றை முன்நிலைப்படுத்துதல்.

இலக்கு 09

ப�ொருத்தமான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குதல், உள்ளிணைக்கப்பட்ட வளம்
குன்றா த�ொழில் மயமாக்குதலை முன்நிலைப்படுத்துதல், படைப்பூக்கத்தை
ஆதரித்தல்.

இலக்கு 10

நாடுகளுக்கிடையிலும், நாடுகளுக்குள்ளும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைத்தல்.

இலக்கு 11

உள்ளிணைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான உறுதிமிக்க வளம்
நகரங்களையும், மக்கள் குடியிருப்புகளையும் அமைத்தல்.

குன்றா

முறையில்
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இலககு 12

வைம் குன்றா நு்கரவு முசறசயயும், உற்பத்தி முசற்கசையும் உறுதிப்படுத்துதல்.

இலககு 13

்காலநிசல மாற்றம் மற்றும் பாதிப்பு்கசை எதிரச்காள்ை உடனடி நடவடிகச்க்கசை
வமற்ச்காள்ளுதல்.

இலககு 14

வைம் குன்றா வைரச்சி உறுதிபடுத்தும் வண்ைம் சபருங்கடல்்கள், ்கடல்்கள்
மற்றும் ்கடல்நீர மூலவைங்கள் ஆகியவனவற்சற நீடித்த அைவில் பயன்படுத்துதல்
மற்றும் பராமரித்தல்.

இலககு 15

நிலப்பரப்பு ைாரநத உயிரமண்டலங்கசை பாது்காத்தல், புத்தாக்கம் சைய்தல் மற்றும்
நீடித்த பயன்பட்டிசன முன்னிசலப்படுத்துதல், வனங்களில் வைம் குன்றா
அைவில் பராமரித்தல், வன அழிப்சப தடுத்தல், நில மாசிசன தடுத்தல், புத்தாக்கம்
சைய்தல், பல்லுயிர சபருக்க இைப்பு்கசை தடுத்தல்.

இலககு 16

வைம் குன்றா வைரச்சியிசன முன்னிசலப்படுத்தும் வச்கயில் அசமதியான
உள்ளிசைக்கப்பட்ட ைமுதாயங்கசை ஊக்கப்படுத்துதல், அசனவருககுமான நீதி
பரிபாலனம்
வைஙகுதல்,
அசனத்து
மட்டங்களிலும்
சபாறுப்புமிக்க
உள்ளிசைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கசை உருவாககுதல்.

இலககு 17

வைம் குன்றா வைரச்சி அமலாக்க உறுப்பு்கசை வலுப்படுத்துதல், வைம் குன்றா
வைரச்சிக்கான உல்கைாவிய பஙகுதாரர முசறசய புத்தாக்கம் சைய்தல்.

ஸ�யல்போடு
எடடு வணகயோ் வளம் குன்றோ வளர்ச்சி
இலககுகணள ஸபயரிடடு வணரபட நகல்
உருவோககுக.

வளம் குன்றோ
வளர்ச்சி

விவோதிககவும் – நீடித்த அளவில்
வளர்ச்சிணயத திடடமிடுவது எதிர்கோல
்தணலமுணறயி்ருககு மிக அவசியம்.
ஏன்?

போரிஸ உடன்படிகணக 2016
பாரிஸ
உடன்படிகச்க
(பிசரன்சு
சமாழியில் LACCARD) என்பது ்காலநிசல
மாற்றத்திற்்கான ஐ.நா வடிவசமப்பு (UNFCC)
வரம்பிற்குள் உருவாக்கப்பட்ட பன்வனாககு
உடன்படிகச்கயாகும். பசுசமக குடில் வாயு
சவளிவயற்றத்திசன
குசறப்பதற்்கான
விரிவான
சையல்
திட்டத்திசன
அது
வைஙகுகிறது. 2016, ஏப்ரல் 22ஆம் நாைன்று
ச்கசயழுத்தாகி 2016, நவம்பர 4ஆம் நாைன்று
அமலுககு வநதது.
இதன்படி, நிதிநல்ச்க
2020ஆம் ஆண்டு சதாடஙகுகிறது. சதாழில்
மயமாதலுககு
முநசதய
்கால்கட்டம்
உல்கைாவிய சவப்பநிசலயிலிருநது 2டிகிரி
சைல்சியஸ (3.6 ஃபாரன்ஹீட்) அதி்கம் என்ற
அைவிற்குள் 2050ஆம் ஆண்டு முதல் 2100ஆம்
ஆண்டிற்குள் ்கட்டுப்படுத்த புவி சவப்பத்சத
பராமரிப்பசதயும் முடிநதால் 1.5 டிகிரி
சைல்சியஸ
அைவிற்குள்
்கட்டுப்படுத்துவசதயும் பாரிஸ உடன்படிகச்க
இலக்கா்கக ச்காண்டுள்ைது. வமலும் மனித
சையல்பாடு்கைால்
சவளிவயற்றப்படும்

( 313 (

12th_Political Science_Unit_12_Tamil.indd 313

29-01-2020 11:18:19

www.tntextbooks.in

பசுசமக
குடில்
வாயுக்கள்
அைசவ
மரங்களும்,
மண்ணும்,
்கடல்்களும்
இயற்ச்கயா்கத்
திசரயிட்டுக
ச்காள்ளும்
அைவுககு ்கட்டுப்படுத்துவதிலும் இம்மாநாடு
ஒருமித்த ்கருத்சத எட்டியது. இதசன உறுப்பு
நாடு்கள்
சையல்படுத்துவதின்
மீதான
ைட்டப்பூரவ
சீராய்வு்களுடன்
ஒவ்சவாரு
ஐநதாண்டு்களுககு
ஒருமுசற
மதிப்பீடு
சைய்வது என்று இநத மாநாடு உறுதி சைய்தது.
அத்துடன் ்காலநிசல மாற்றத்திற்கு ஏற்ப
தம்சமத் த்கவசமத்து ச்காள்ளும் வச்கயில்
வைரச்சி குசறநத நாடு்கள் புதுபிக்கத்தக்க
ஆற்றல் உற்பத்திககு ்காலம் முழுவதும்
வைரச்சி அசடநத நாடு்கள் “்காலநிசல நிதி”
உதவி்கசை சதாடரநது வைஙகுவசதயும்

இம்மாநாடு
உறுதிப்படுத்தியுள்ைது.
197
உறுப்பு நாடு்களில் இதுவசர 184 உறுப்பு
நாடு்கள்
இநத
உடன்படிகச்கயில்
ச்கசயழுத்திட்டுள்ைன.

ஸ�யல்போடு
பாரிஸ
உடன்படிகச்கயிலிருநது
விலகிச்காள்வதா்க
அசமரிக்க
குடியரசுத்தசலவர சடானால்டு டிரம்ப்
அறிவித்துள்ைார. இககூற்சற ்கருத்தில்
ச்காண்டு புவி சவப்பமாதசலத் தடுப்பது
குறித்த கிவயாட்வடா உடன்படிகச்கககு
பிநசதய
நிசலசமயில்
உலகின்
சபாறுப்புைரவு குறித்து விவாதிக்கவும்.

போரிஸ உடன்படிகணக மீது இநதியோ அளிததுள்ள உறுதிஸமோழிகள்
 இநத புதிய உல்கைாவிய உடன்படிகச்கசய சையல்படுத்தும் வண்ைம் 2020ஆம்
ஆண்டிற்கு பின்னர வமற்ச்காள்ைத் திட்டமிட்டுள்ை சையல்பாடு்கசை ஒவ்சவாரு நாடும்
தாமா்க முன்வநது உறுதிசமாழியா்க வைஙகியுள்ைன.
இது வதசிய அைவில்
வசரயறுக்கப்பட்டுள்ை பங்களிப்பு்கள் திட்டமிடல் (INDC) என்று அறியப்படுகிறது.
 இதன் அடிப்பசடயில் இநதியா தாம் வமற்ச்காள்ைவுள்ை பங்களிப்பு்கசை உறுதிசமாழியா்க
வைஙகியுள்ைது. அதன்படி, 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் ஜி.டி.பி.யில் மாசு அடரத்தி அைவு 33-35
விழுக்காடுககுள் அதாவது 2005 அைவிற்குள் ்கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று இநதியா
உறுதியளித்துள்ைது. அவதவபால புசதப்படிவம் ைாராத மின் உற்பத்தி அைவு 2030ஆம்
ஆண்டிற்குள் 40 விழுக்காடா்க உயரத்தப்படும் எனவும் உறுதிசமாழி அளிக்கப்பட்டுள்ைது.
தனது வனப்பகுதி்களின் அைவு 2.5 முதல் 3.0 பில்லியன் டன் ்காரபன் சடஆகசைடு வாயுசவ
கிரகிககும் அைவுககு விரிவுப்படுத்தப்படும் (புவி சவப்பமாவதற்கு முககிய ்காரணி ்காரபன்சட-ஆகசைடு ஆகும்).
 அவத வநரத்தில், ்காலநிசல இலககு்கசை எட்டுவதற்கு பன்னாட்டு நிதி உதவியும்
சதாழில்நுட்ப உதவியும் வதசவ என்பசதயும் இநதியா வலியுறுத்தியுள்ைது. இநத வச்கயில்,
இப்சபாழுதிலிருநது 2030ஆம் ஆண்டு வசர ்காலநிசல மாற்ற நடவடிகச்க்கள் வமற்ச்காள்ை
குசறநதபட்ைம் 2.5 ட்ரில்லியன் டாலர (2014-15 ஜுசல நிலவரப்படி) நிதி உதவி
வதசவப்படுவதா்கவும் இநதியா கூறியுள்ைது.

12.3 சுற்றுச்சூழல் பிரச்�ண்களில்
இநதிய நிணலபோடு
உல்கைாவிய சுற்றுச்சூைல் ஆளுச்கயில்
இநதியாவின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
1972 ஸடாகவஹால்ம் மாநாடு முதல் 2015
தில்லி COP 21 வசர இநதியா ராஜதநதிர

அைவிலும்
நிரவா்க
மூலதன
முதலீடு
அைவிலும்
்கவரத்தக்க
அைவிலான
பங்களிப்பிசன
வைஙகியுள்ைது.
ஸடாகவஹாம் மாநாட்டில் அன்சறய பிரதமர
இநதிரா்காநதி
நி்கழ்த்திய
உசர
இப்பிரச்ைசனயில்
புதிய
அரசியல்,
சுற்றுச்சூைல் விழிப்புைரசவ உருவாககியது.
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அதாவது, சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தலாக
இருக்கும் அம்சங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில்
வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளுக்கு இருக்கும்
ப�ொறுப்பினை
இந்தியா
திட்டவட்டமாகக்
சுட்டிகாட்டியது. குறிப்பாக, காலநிலை மாற்றம்
த�ொடர்பாக இந்தியா மேற்கொண்டு வரும்
சுற்றுச்சூழல்
க�ொள்கைகளின்
அடிநாத
க�ோட்பாடுகளை 1992 ரிய�ோ உச்சிமாநாடு
நடைபெற்ற காலத்திலிருந்தே காண முடியும்.
அந்த மாநாட்டின் பிரகடனமாக “சமத்துவமற்ற
ஓர் உலகில் புவி வெப்பமாதல்” என்ற
அம்மாநாட்டு
பிரகடனத்தில்
புவி
வெப்பமாவதில் முக்கிய காரணியான கார்பன்
வெளியேற்றத்தில் பெரும் பங்கு மேற்கத்திய
நாடுகளுக்கே உள்ளது என்றும், இதனை
“கார்பன் காலனியாக்கம்” என்றும் மேற்கத்திய
நாடுகள் மீது நேரிடியாகக் குற்றம் சுமத்தியது.
இதற்கு இந்திய க�ொள்கைகளின் செல்வாக்கு
ஒரு முக்கிய காரணமாகும். பசுமைக் குடில்
வாயுக்கள் வெளியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும்
சுமை வளரும் நாடுகள் மீது சுமத்தப்படுவதை
இந்தியா திட்டவட்டமாக எதிர்த்து வந்துள்ளது.
ஏனெனில், கார்பன் வாயு வெளியேற்றத்தில்
தெற்கு நாடுகளில் பங்களிப்பு மிக மிகக்
குறைவாகும். புவி வெப்பமாதல் உச்ச நிலை
அடைவதில்
மேற்கத்திய
நாடுகளின்
பங்களிப்பே அதிகம்.

அதே நேரத்தில் உள்நாட்டு மட்டத்திலும்
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும்
வகையில் அரசமைப்புச் சட்டம் அளவிலும்,
சட்டப்பொறுப்புகள்
அளவிலும்
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன. இது த�ொடர்பாக இந்தியாவில்
அமலாக்கப்படும் முக்கிய சட்ட ஆவணங்கள்
பின்வருமாறு:

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் (1986),
வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் (1972),
காற்று மாசு கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் தடுத்தல்
சட்டம் (1981), நீர் மாசுபடுதல், கட்டுப்படுத்துதல்
சட்டம் (1974), இந்திய வனச் சட்டம் (1927).
நாட்டில்
சுற்றுச்சூழல்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்தும் முதன்மை
அமைப்பாக மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம்
மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம்
செயல்படுகிறது.
நீதித்துறை
செயல்பாட்டுவாதம்
அடிப்படையில்
அவ்வப�ொழுது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளில்
தலையிடுவதன்மூலம் இந்திய நீதித்துறையும்
ஈடு இணையற்ற பங்களிப்பினை ஆற்றி
வருகிறது.
தேசியப் பசுமை தீர்ப்பாயம்
தேசியப் பசுமை தீர்ப்பாயம்
2010-ல் உருவாக்கப்பட்டு சுற்றுச்சூழல்
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த
அதீத
மாசு
வெளியேற்ற
வழக்குகளை
விசாரித்து
வருகிறது.
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையில்
உலகநாடுகள் ஒத்துழைப்பு

இந்தியா

-

சுற்றுச்சூழல்
குறித்த
பல்நோக்கு
சிறப்புப்
பேரவைகள்,
உடன்படிக்கைகள்,
நிறுவனங்கள்
ஆகியனவற்றில்
இந்தியா
உறுப்பினராக
உள்ளது.
சுற்றுச்சூழல்
சீர்கேட்டில்
மேற்கத்திய
நாடுகளுக்கு
இருக்கும் வரலாற்றுப்பூர்வ ப�ொறுப்பினை
இந்திய
அரசு
த�ொடர்ந்து
சுட்டிகாட்டி
வருவதுடன் தனிநபர் மாசு வெளியேற்றத்தை
ப�ொறுத்தவரை இந்தியா மிகக் குறைந்த
அளவே
வெளியேற்றுவதையும்
முன்னிலைப்படுத்தத்
தயங்குவதில்லை.
தேசிய
சுற்றுச்சூழல்
க�ொள்கையில்
விளக்கபட்டுள்ளவாறு காலநிலை மாற்றம்
என்பது ஒரு மேம்பாட்டிற்கான நிலைப்பாடு
என்ற
நிலையை
வகிக்கிறது.
“தலைமுறைகளுக்கிடையில்
சமத்துவம்”
(சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் இது முக்கிய
நிலைபாடாகும்)
எனும்
அடிப்படையில்
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தற்போதைய
வாழும்
தலைமுறையானது
வளர்ச்சி என்பதை உடனடித் தேவைக்கு
மட்டும்
என
பயன்படுத்தி
எதிர்வரும்
தலைமுறைகளுக்கு இந்த பூமியை காலநிலை
மாற்றப்
பாதிப்பு
ஏதுமற்ற
நிலையில்
அளிப்பதாகும்.
பாரிஸ்
உடன்படிக்கையை
ஏற்றுக்கொண்ட நாடு எனும் அடிப்படையில்
உடன்படிக்கையின்
சாராம்சத்தை
அங்கரிக்கிறது மேலும் “சமத்துவம்” மற்றும்
ப�ொது
என்பதை
இந்தியா
மீண்டும்
வலியுறுத்துவதுடன்
ப�ொறுப்புணர்வுகள்
மற்றும் தகுதிநிலை சார்புகள் இடையே

வேறுபாடுகள்
காணப்பட
வேண்டியதன்
அவசியத்தையும் (CBDR-RC) வலியுறுத்துகிறது.
கார்பன்
மயமாக்கல்
குறித்து
இந்தியா
மேற்கொண்டுள்ள
உறுதிப்பாட்டின்
காரணமாக, மின் உற்பத்தியில் தனது நிலக்கரி
சார்பினைக் குறைத்து, புதுப்பிக்கத்தக்க மின்
உற்பத்திப் ப�ொருளாதாரத்தை உருவாக்கும்
செயல்திட்டத்தைத் தழுவியுள்ளது. 2016ஆம்
ஆண்டு இந்திய அரசால் முன்மொழியப்பட்ட
கருத்துருவான உலகளாவிய சூரிய ஒளி
கூட்டணி ஏற்கப்பட்டதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல்
செயல்நிரலில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு புதிய
உச்சத்தை அடைந்துள்ளது.

உலகளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி
 
உலகளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி (ISN) என்பது இந்தியாவால் முன்னெடுக்கப்பட்ட
கூட்டணியாகும். இதில் 122 நாடுகள் உள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை சூரியஒளி
வெப்ப நாடுகளாகும். இவை அனைத்தும் கடக, அட்ச ரேகைகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள
நாடுகளாகும். தற்போது ஐ.நா உறுப்பு நாடுகளாகவும் உள்ளன.
 
கூட்டணி நாடுகள் சூரிய வெப்ப ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதை பாரிஸ் பிரகடனம்
ஊக்கப்படுத்துகிறது.
 
சூரிய ஆற்றல் மூலம் ஆயிரம் GW மின்சக்தி உற்பத்தி செய்வது உலகளாவிய சூரிய ஒளி
கூட்டணி (ISN) அமைப்பின் முக்கிய இலக்குகளின் ஒன்றாகும். 2030ஆம் ஆண்டிற்குள்
இதற்கான மூலதனமாக 1000 மில்லியன் டாலர் முதலீடுகளை திரட்டுவதும் இதன்
ந�ோக்கமாகும்.
 
இதனைச் செயல்படுத்துவதற்காக, சூரிய ஆற்றல் அபரிமிதமான உள்ள நாடுகளை
ஒருங்கிணைத்து உலகின் மின்தேவையை நிறைவு செய்யவும் இதன் மூலம் மின்சார
விலையைக் குறைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே, பயன்பாட்டில் இருக்கும் சூரிய
ஆற்றல் த�ொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவது கூட்டு சூரிய மின் உற்பத்தி ஆய்வுத்
திட்டங்கள் மற்றும் தகுதிப்படுத்துதல் திட்டங்களையும் ஊக்குவிக்கிறது.
 
உலகளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி (ISN) வரையறை உடன்படிக்கை 2017 டிசம்பர் 6 முதல்
செயல்பாட்டிற்கு வந்தது. இதன் சட்டபூர்வ தலைமையகம் இந்தியாவில் குருகிராம் நகரில்
பன்னாட்டு அரசுகளுக்கு இடையிலான அமைப்பாக இயங்கி வருகிறது.
க�ொச்சி பன்னாட்டு விமான
நிலையம்
கேரளாவில் அமைந்துள்ள
க�ொச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையமே
முழுமையாக சூரிய ஒளி மின்சாரத்தால்
இயங்கும் உலகின் முதல் சூரிய ஒளி
மின்சார விமான நிலையமாகும்.
இவ்வாறு
ச�ொல்
அலங்காரமாக
புகழப்படும் ப�ோதிலும் இந்தியா உலகின்

ம�ோசமான சுற்றுச்சூழல் க�ொண்ட நாடாகவே
இருக்கிறது.
உலக நாடுகள் வெளியிடும்
சுற்றுச்சூழல் மாசு குறித்த உலக கார்பன் திட்ட
அறிக்கை 2018இல் வெளியிடப்பட்டது. இதில்
உலகில் அதிக சுற்றுச்சூழல் மாசு வெளியிடும்
நாடுகள் வரிசையில் இந்தியா நான்காவது
இடம் வகிக்கிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் உலகம்
முழுவதிலும் வெளியிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல்
மாசு அளவில் இந்தியாவின் பங்கு 7
சதவீதமாகும்.
இதேப�ோல
சுற்றுச்சூழல்
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பாதுகாப்பில்
சிறப்பாகச்
செயல்படும்
நாடுகளின்
வரிசையில்
சுற்றுச்சூழல்
செயல்பாட்டு வரிசை அறிக்கை 2018இல்
வெளியிடப்பட்டது.
180
நாடுகள்
இடம்பெற்றுள்ள இவ்வரிசையில் இந்தியா

176-வது இடம் வகிக்கிறது. காற்று மாசுவினால்
ஏற்படும்
மரணம்
அதிகரித்ததாலும்
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரக் க�ொள்கை ம�ோசமாக
அமலாக்கப்பட்டதாலும் இந்தியா இந்த கீழ்
நிலையை அடைந்துள்ளது.

நக�ோயா விதிமுறைகள்
இந்தியா கையெழுத்திட்டுள்ள பன்னாட்டு சிறப்பு பேரவை பிரகடனங்கள், உடன்படிக்கைகள்
மற்றும் அமைப்புகள்
 
அழிந்துவரும் அரிய வனங்கள் வாழ் நீர்மற்றும் நில உயிரினங்கள் பன்னாட்டு வர்த்தக
சிறப்பு மாநாடு
 
இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பராமரிப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் ஐக்கிய
நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பு
 
வலசை செல்லும் வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு சிறப்புப் பேரவை
 
பன்னாட்டு திமிங்கல ஆணையம்
 
வனப்படுத்துதலுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு










பன்னாட்டு வெப்ப மண்டல மரங்கள் அமைப்பு

ராம்சர் சிறப்பு மாநாடு

உயிரி பல்லுயிர் பெருக்க சிறப்புப் பேரவை

மூங்கில் மற்றும் ராத்தல் பன்னாட்டு வலைப்பின்னல்

ஆசியப்பசிபிக் வனமாக்கல் ஆணையம்

காடுகள் அழிப்பு தடுப்பு ஐக்கிய நாடுகள் சிறப்புப் பேரவை

காலநிலை மாற்றம் ஐக்கிய நாடுகள் வரையமைப்பு சிறப்புப் பேரவை

கிய�ோட்டோ ஒப்பந்தம்

நக�ோயா விதிமுறைகள்
நக�ோயா
விதிமுறைகள்
என்பது 1992 உயிரியல் பன்மைய மாநாட்டு
முடிவுகளின்
கீழ்
2010ஆம்
ஆண்டு
நிறைவேற்றப்பட்டதுணைஉடன்படிக்கையாகும்.
இது உயிரியல் பன்மையத்தை பயன்படுத்துவது
குறித்து எழுந்த கேள்விகளின் அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்ட
உடன்படிக்கையாகும்.
அதாவது, அணுகுதல் மற்றும் பயனடைதலில்
பகிர்தல் (ABS) உடன்படிக்கையான இது நக�ோயா
விதிமுறைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
மரபியல் மூல வளங்களை நியாயமாகவும்,
சமமாகவும் அணுகி, பயன்களை நியாயமாகவும்,
சமமாகவும் பகிர்தல் குறித்த விதிமுறைகளை
இது க�ொண்டுள்ளது.

12.4 பூர்வக்குடி மக்களும் அவர்களின்
உரிமைகளும்
வரையறை
ஒரு
பரந்த
தளத்தில்
பண்பாட்டு
பன்மைத்துவம் க�ொண்ட சமூகப் பிரிவுகளே
பூர்வக்குடி
மக்கள்
என
அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர். இவ்வாறு,
சுமார் 5000 பண்பாட்டு குழுக்களை சேர்ந்த 35
க�ோடி பூர்வக்குடி மக்கள் 20 விழுக்காடு
நிலப்பரப்பில் வாழ்கின்றார்கள். பூர்வக்குடி
மக்கள் எதிர்க்கொள்ளும் சவால்களிலேயே
முதன்மையான சவால் என்பது பூர்வக்குடி
மக்களுக்கான
வரையறைகளை
உருவாக்குவதில்
ஒருமித்த
கருத்து
உருவாகாதது ஆகும். பூர்வக்குடிகள் என்ற
ச�ொல்லாக்கத்தைப் புரிந்து க�ொள்வதிலிருந்து
அடிப்படை வேறுபாடுகள் த�ோன்றுகின்றன.
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பூரவககுடி
மக்கள்
உரிசம்களுக்கா்க
பணியாற்றும் ஐ.நா பணிககுழுக்கைால்கூட
பூரவககுடி்களின் உண்சம அசடயாைங்கசை
வசரயசற சைய்வதில் ஒருமித்த ்கருத்து எட்ட
முடியவில்சல.
ஒரு
குழுவின்
பூரவககுடித்தன்சம
இசவ
என்பசத
வசரயறுப்பதற்்கான
முழுசமயான
அைவீடு்கசை உருவாககுவதில் எழும் ்கருத்து
வவறுபாடு்கவை
முதன்சமக
்காரணியா்க
விைஙகுகிறது.
்தன் - அணடயோளமோககல்
பூரவககுடி
மக்கசை
வசரயசற சைய்யும் பன்னாட்டு உடன்படிகச்க
எதுவும்
இதுவசர
எட்டப்படவில்சல.
பூரவககுடி
ைமுதாயங்கவை
தங்கள்
பூரவககுடித் தன்சமசய முடிவு சைய்து
ச்காள்ை வவண்டும்.
இதுவவ தன்
அசடயாைமாக்கல் எனப்படும்.
குசறநத
மக்கள்
சதாச்கசய
பூரவககுடி்களுக்கான ஒரு வசரயசறயா்கக
்கருத முடியுமா? அல்லது அவர்கைது சைாநத
வாழ்
இடத்திற்கும்
அவர்களுககுமான
சதாடரபு
அவர்கள்,
எவ்வைவு
்காலம்
வாழ்கிறார்கள், சதாழில் மயமாக்க வாழ்முசற
அல்லாத பாரம்பரிய வாழ்கச்க முசற,
இவற்சற
பூரவககுடி்களுக்கான
ஒரு
வசரயசறயா்க ்கருத முடியுமா? இதில் வட
அசமரிக்க ைமுதாயங்கள் மத்தியில் வட
அசமரிக்க பூரவககுடி்கள் / முதல் வதைம்,
அவமைான் ்காடு்களில் வாழும் குடிமக்கள்,
தூர வடககு இனியுட் பூரவககுடி்கள், பப்புவா
நியூகினியா பூரவககுடி்கள் வபான்ற சில
குழுக்கசை வசரயசற சைய்வதில் ஒருமித்த
்கருத்து எட்டப்பட்டது. பூரவககுடித் தன்சமசய
வசரயசற சைய்வதில் ஒரு உல்கைாவிய
அஙகீ்காரம்
சபறுவதற்்கா்கப்
பல்வவறு
முயற்சி்கள் வமற்ச்காள்ைப்பட்டன. அவற்றில்
ஐககிய நாடு்கள் அசவ உயர அதி்காரி
ஜீலியன் சபர்கர முன்சமாழிநத வசரயசற
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அவரின் கூற்றுப்படி,
“ஒரு
தனித்த
பண்பாடு
பல்வவறுபட்ட
கூறு்கசை சமாழி, மதம், ைமூ்கம், அரசியல்

அசமப்பு்கள், ஒழுக்க சநறி்கள், அறிவியல்
மற்றும் தத்துவ அறிவு, நம்பிகச்க்கள், வீர
்கசத்கள்,
ைட்டங்கள்,
சபாருைாதார
அசமப்பு்கள், சதாழில்நுட்பம், ்கசல, உசட,
இசை,
நடனம்,
்கட்டடக்கசல
வபான்ற
எண்ைற்ற
வவறுபாடு்கள்
இருநதாலும்
பூரவககுடி மக்கவை தமது பூரவககுடித்
தன்சமசய வசரயறுக்க இயலும்”. பூரவககுடி
மக்கள் வசரயசற்கைா்க அவர்கள் வமலும்
கூறுவதாவது:
1. பூரவககுடி மக்கள் தங்கள் பூரவ நிலங்களில்
இருநத
ஆககிரமிப்பாைர்கைால்
விரட்டப்பட்டு இடம் சபயரநதவர்கைா்க
இருக்கலாம்.
2. நாவடாடி மற்றும் அசரககுசற நாவடாடி
மக்கைா்க இருக்கலாம். இடம் விட்டு இடம்
சபயரநது
பயிரிடுபவர்கள்,
வமய்ச்ைல்
குடி்கள்,
வவட்சடயாடி
உைவு
வைமிப்பவர்கள்
அல்லது
உபரி
அதி்கமில்லாத உடல் உசைப்பு வ்காரும்
வவைாண் குடி்கைா்க இருக்கலாம்.
3. சமயப்படுத்தப்பட்ட
அரசியல்
நிறுவனங்கைா்க அல்லாத, ைமுதாயமா்க
அணி திரட்டப்படாதவர்கைா்க, ஒருமித்த
்கருத்து
அடிப்பசடயில்
இயங்காத
குழுக்கைா்க இருக்கலாம்.
4. வதசிய
சிறுபான்சம
இனத்திற்குரிய
அசனத்து குைங்கசையும் உசடயவர்கைா்க
இருக்கலாம். சபாதுவான சமாழி, மதம்,
பண்பாடு மற்றும் இதர அசடயாைங்கசைப்
பகிரநதுகச்காண்ட வபாதிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட
நிலப்பகுதியில் ஒரு ஆதிக்க ைமூ்கம் மற்றும்
பண்பாட்டினால் அடககி ஆைப்படுகிறது.
ஒரு சமரசம் ெசய்து ெகாள்ளலாமா? நிலம், கனிம வள உரிைமகள்
இயற்ைக மூல வளங்கள் மீன் வளம், மரக்காடுகள், இவற்ைற
நாங்கள் ைவத்துக்ெகாண்டு உங்கைள அவற்றின் பாராம்பரிய
உரிைமயாளர்கள் என்று அங்கீகாரம் வழங்குேவாம்.
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5. ஒரு மாறுப்பட்ட உலக கண்ணோட்டம்
க�ொண்டவர்களும் பூர்வக்குடி மக்களாக
வரையறுக்கப்படலாம்.
இவர்கள்
நிலம்
மற்றும் இயற்கை மூல வளங்கள் மீது
ப�ொருளியல்
அடிப்படை
அல்லாத
ஒரு
பாரம்பரிய
அணுகுமுறையைக்
க�ொண்டிருக்கலாம். ஆதிக்க சமுதாயத்தின்
ஆதாயத்திற்காக வளர்ச்சி என்ற பெயரில்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.
6. சில தனிநபர்கள் அகவயக் காரணங்களுக்காக
தங்களைத்தாமே
பூர்வக்குடி
மக்களாக
அடையாளம்கண்டுக�ொண்டுபூர்வக்குடிகளாக
அறிவித்துக் க�ொண்டிருக்கலாம்.
ப�ொதுவாக தற்கால புரிதலில் பூர்வக்குடி
மக்கள் என்போர் மிக குறைந்த ஆதிக்க உணர்வு,
அரசியல்
அதிகாரமின்மை,
சமுதாயத்தில்
உள்ளிணைக்கப்படாத
தன்மை
ஆகிய
பண்புகளால் வரையறுக்கப்படுகின்றனர். வெளி
சமுதாயத்தினரின்
ஆதிக்கம்
அல்லது
இனரீதியான ஆதிக்கத்தின் கீழ் இரண்டாம் தர
குடிமக்களாக வாழ்வோரும் பூர்வக்குடிகளாக
வரையறுக்கப்படலாம்.
இங்கு கவனத்தில்
க�ொள்ள
வேண்டிய
முக்கிய
அம்சம்
அதிகாரமின்மையால் மட்டும் பூர்வக்குடி மக்கள்
அடையாளப்படுத்தப்படுவதில்லை.
மாறாக,
தங்களது பூர்வக்குடித் தன்மையின் காரணமாக
அதிகாரம்
பறிக்கப்பட்டிருக்க
வேண்டும்.
இனக்குழு மதிப்பீடுகள், மரபுகள் காரணமாகத்
தமது பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையை விட்டு
விலகாமல் வாழும் இத்தகைய குழுக்கள் சமூகம்,
அரசியல்,
ப�ொருளாதார
நிறுவனங்கள்
உதவியால்
முன்னேற்றம்
அடைந்துள்ள
சமுதாயங்களிடமிருந்து விலகி வாழ்கிறார்கள்.
இந்த “முன்னேற்றத்தினை தங்களுக்கு எதிரான
அச்சுறுத்தலாகவும் தமது வாழ்வு முறையை
மாற்றிவிடக் கூடியதாகவும் காண்கிறார்கள்”.
பூர்வக்குடி மக்கள் என்போர் “சமுதாய ரீதியாக
நிலைத்த” அல்லது மாறாநிலை க�ொண்ட
குழுக்களாக
இருக்க
வேண்டுமென்பது
அவசியமில்லை. ஆதிக்க – சமூக அமைப்புகள்
அடைந்து வரும் முன்னேற்றத்தை ஏற்பதிலும்
தகவமைத்துக் க�ொள்வதிலும் மிகவும் பின்
தங்கியிருப்பதன் காரணமாகவே பூர்வக்குடி
மக்களை பழமைவாதிகள் என்று குற்றம்
சாட்டுவது உலக வழக்கமாக உள்ளது.

பூர்வக்குடி மக்கள் நாள்
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
ஆகஸ்ட் 9ஆம் நாளன்று உலக பூர்வக்குடி
மக்கள் நாளாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
உலகில்
வாழும்
முக்கிய
பூர்வக்குடி
சமுதாயங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்:
சமுதாயத்தின்
பெயர்

அவர்களின் பூர்விக
நிலம்

ஹெய்டா

கனடா மேற்குக்
கடற்கரை

இனுயிட் /
எக்ஸ்சிம�ோ

கனடா/ஆர்ட்டிக்/
அலாஸ்கா /
கிரீன்லாந்து

யான�ோமணி

அம�ோசான் படுகை

பிளாக்புட்

கனடா / ஐக்கிய
மாநிலங்கள்

மஹாக்

கனடா / ஐக்கிய
மாநிலங்கள்

இன்னு

லாப்ரடார் / கியூபெக்,
கனடா

மாவ�ோரி

நியூசிலாந்து

சிட்டகாங் மலை
மக்கள்

வங்கதேசம்

சமி

ஸ்காண்டிநேவியா

புஷ்மன்

தென் ஆப்பிரிக்கா

அகா

மத்திய ஆப்பிரிக்கா

ஓகியக்

கென்யா

வெட்டா

இலங்கை

ஜாரவா

அந்தமான் தீவுகள்

அக்டா

பிலிப்பைன்ஸ்

பெனம்

ப�ோர்னிய�ோ

ஜஹாய்

வட மலேசியா

அபாரிஜின்

ஆஸ்திரேலியா

அச்சே

பராகுவே

யனமா

டியரா டெல் பியூக�ோ

ஐனு

ஜப்பான்

சுக்சி, யுபிக்

கிழக்கு சைபீரியா

நியா / ஞானசன்

வட மத்திய சைபீரியா
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இநதியாவில் பூரவி்கக குடித்தன்சமசய
வசரயசறப்படுத்துவதில்
வ்காட்பாடு
அடிப்பசடயிலும் வநரடி அனுபவங்களிலும்
பின்னசடவவ
நிலவுகிறது.
இநதியாவில்
இதுவசர எநத ஒரு பூரவககுடி மக்களும்
அதி்காரப்பூரவமா்க அஙகீ்கரிக்கப்பட வில்சல.
இருநதவபாதும்,
இநதிய
பூரவககுடி்கள்
அசடயாைச்
சிக்கல்்களுககு
விசட்காை
வல்லுநர்கள்
மூன்று
்கணிப்பு்கசை
வகுத்தளித்துள்ைனர.
அ) ஒரு பகுதி அல்லது நாட்டில் ்காலனியாக்கம்
அல்லது அககிரமிப்பு நசடசபறும் முன்வப
அஙகு வாழும் மக்கள் குழுக்கள்
ஆ) ஒரு
நாடு
அல்லது
பகுதியில்
வமற்ச்காள்ைப்பட்ட ஆககிரமிப்பு அல்லது
்காலனியாக்கம்
்காரைமா்க
ஒதுக்கப்பட்டுள்ை மக்கள் குழுக்கள்.
இ) ஒட்டுசமாத்த ைமூ்கம் வகுத்தளித்துள்ை
சபாது
ைட்டங்கசைப்
பின்பற்றாமல்
தமக்கான சைாநத ைமூ்க, சபாருைாதார,
பண்பாட்டு நிறுவனங்கசைக ச்காண்டு
அவற்றின்படி வாழும் குழுக்கள் ஆகிவயாசர
பூரவககுடி்கள் என வசரயறுக்கலாம்.
இநதியாவில்
வாழும்
பூரவககுடி
ைமுதாயங்கள்
எண்ைற்ற
சபயர்கைால்
அசைக்கப்படுகின்றனர.
ஆதிவாசி்கள்,
அபாரிஜின்்கள், ஆதிம் ைாதி (பண்சடய
சதால்குடி்கள்)
அல்லது
வனவாசி
(வனவாசி்கள்).
அரைசமப்புச் ைட்டப்படி
அவர்கள் பட்டியலிடப்பட்ட பைஙகுடி்கள் என
அஙகீ்கரிக்கப்பட்டுள்ைனர.
அவர்கைது
வாழிடங்கள் பட்டியலிடப்பட்ட பகுதி்கள் என
அஙகீ்கரிக்கப்பட்டுள்ைன.
இநதிய அரசு
முசறயான வசரயசற சைய்யாவிட்டாலும்,
‘புராதன குடி்கள், தனித்த பண்பாடு, நிலவியல்
தனிசமப்படுத்தல், சபரும் ைமுதாயங்களுடன்
பைகுவதில் கூச்ைம், பின்தஙகிய நிசல’
வபான்ற கூறு்கசை உருவாககிகச்காள்வதன்
மூலம் பைஙகுடித்தன்சமசய
ஓரைவுககுத்
தைரவா்க
வசரயறுப்பதில்
ைட்டப்பூரவ
ஒருமித்த ்கருத்து உருவாக்கப்பட்டிருககிறது.
வ்காண்டா வபான்ற லட்ைக்கைககில் வாழும்
நிலவியல் குழுக்கள் முதல் அநதமான் தீவில்

வாழும்
நூற்றுககும்
குசறவான
எண்ணிகச்கயில் வாழும்
பீல் பைஙகுடி
மக்கள் வசர
இநத வசரயசறககுள்
ச்காண்டுவரப்பட்டுள்ைனர.
வமலும்
‘’இநதியா” துசைக்கண்டத்தில் பூரவககுடி
ைமுதாயங்கள்’ (1988) எனும் பத்த்கத்தில் ைரத்
குல்்கரனி இவ்வாறு கூறுகிறார:
“இநதியாவில் வாழும் பூரவககுடி மக்கள்
சபரும்பாலும் தமது அசமதித்தன்சமசய
இைநதுவிட்டனர.
அவர்கள்
தமது
தன்னம்பிகச்க மற்றும் அசடயாைங்களிலும்
சிறிது
இைநதுவிட்டனர.
அடககுமுசறச்
ைகதி்கள்
மற்றும்
சுரண்டல்்காரர்கைால்,
சதால்குடி
வாழ்கச்க
சபரும்
ஆககிரமிப்பு்களுககு
ஆைாகி
பூரவககுடி
மக்களில் பலர கீைான வாழ்கச்கநிசலககுத்
தள்ைப்பட்டு
உள்ைனர.
பூரவககுடி
மக்களுக்கா்க
இயற்றப்பட்ட
ைட்டங்கள்
சையலற்ற
நிசலயிவலவய
இருககின்றன.
இருநதவபாதும் அவர்கள் வாழ்கச்கத் தரத்சத
வமம்படுத்த வமற்ச்காண்ட முயற்சி்கள் சிறிது
பயனளித்துள்ைன. தமது உரிசம்களுக்கா்கப்
வபாராட அவர்கசை அணி திரட்டுவதில் சில
சையல்பாட்டாைர்கள் சவற்றி்கண்டுள்ைனர.
இதன் சித்திரம் சதளிவா்க இல்லாவிட்டாலும்
நம்பிகச்கக
கீற்று்கள்
சதன்படத்
சதாடஙகியுள்ைன.”

ஸ�யல்போடு
தமிழ்நாட்டில் வாழும் பூரவககுடி
மக்கசை அசடயாைம் ்காண்்க.
பூரவககுடித்தன்சம வசரயசற குறித்த
இநதிய நிசலபாடு சபரும்பாலும் உல்க
வசரயசறசய ஒட்டிவய அசமநதிருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
எதிர-்காலனியாக்கக
வ்காட்பாடு்களின்
அடிப்பசடயில்
உல்க
விளிம்புநிசல
மக்கள்
வசரயசற
சைய்யப்படுகிறார்கள். வமலும், இநதியாவின்
பூரவககுடி ்கருத்தாக்கம் ’சதால்குடித் தன்சம’
என அசைக்கத்தக்கசதவய சபரும்பாலும்
ஒத்துள்ைது. உல்க அைவில், பூரவககுடி
குழுக்கள் சபரும் மாற்றங்களுககு ஆைாகி
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வருகின்றன. அவர்கள் பூர்வக்குடி மக்களின்
’நீரூற்று’ என்று அழைக்கப் படுகிறார்கள்.
பூர்வக்குடி மக்கள் சந்தித்து வரும் பெரும்
சவால்கள் பின்வருமாறு:

பூர்வக்குடிமக்கள் எதிர்கொள்ளும்
பிரச்சனைகளும் சவால்களும்
 
பாகுபாடாக
நடத்தப்படுதல்
மற்றும்
அமைப்புரீதியான வன்முறை.
 
தங்கள் பூர்விக நிலப்பகுதியில் இருந்து
விரட்டப்படுவதால்
நில
உரிமை
பறிக்கப்படுதல்.
 
த�ொழில்நுட்ப
அறிவுப்
பின்னடைவு
காரணமாக மறு குடியமர்த்தப்படுதல்.
 
பாரம்பரிய கலைகள் மற்றும் புனைவுகள்
ப�ோன்ற
அறிவுச்செல்வங்கள்
சுரண்டப்படுதல்.
 
பூர்விக
நிலப்பகுதிகளில்
இருந்து
பலவந்தமாக அகற்றப்படுதல்.
 
பாரம்பரிய மூலவளங்களை அணுகும்
உரிமை மறுப்பு.
 
அழிவை ந�ோக்கிய வளர்ச்சியும் கட்டாய
இட மாற்றமும்.
 
சுயாட்சி
மற்றும்
சுய
நிர்ணயம்
கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

 
குடிமைச் சமுதாய மக்களின் நிராகரிப்பு
 
ஒரு சில நாடுகள் மட்டுமே பூர்வ
குடிகளைச் சட்டப்பூர்வக் குழுக்களாக
அங்கீகரித்துள்ளமை
 
குறைவான அரசியல் பங்கெடுப்பு
 
வறுமை
 
சுகாதாரப் பிரச்சனைகள்
 
வேலையின்மை
பூர்வக்குடி மக்கள் உரிமைகள்
ஐக்கிய நாடுகள் பூர்வக்குடி உரிமைகள்
பிரகடனம் (UNDRIP) 2007ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்
13 அன்று ஐக்கியநாடுகள் ப�ொது அவையால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது பூர்வக்குடி மக்கள்
உரிமைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த பன்னாட்டு
அமைப்பு ஆகும். அந்த வகையில் ‘உலகில் வாழும்
பழங்குடி
சமுதாயங்களின்
நல்வாழ்க்கை,
சுயமரியாதை, குறைந்தபட்ச வாழ்வாதாரங்களை’
இப்பிரகடனம் உறுதிப்படுத்துகிறது. பூர்வக்குடி
மக்களுக்கான பணிக்குழு 1985 முதல் முயற்சிகள்
மேற்கொண்டு
நிறைவேற்றப்பட்ட
இப்பிரகடனத்தில் 46 பிரிவுகள் உள்ளன.
பழங்குடி சமுதாயங்கள் உரிமைகள் த�ொடர்பாக
உலக நாடுகள் பின்பற்றுவதற்கான வழிகாட்டு
ஆவணமாகவும் இது திகழ்கிறது.
சிறார்
உரிமைகள் பிரகடனம், ஐ.எல்.ஓ சாசனம்,
பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து இழிவுகளை
அகற்றக்கோரும் பிரகடனம் ஆகியனவற்றையும்
இது உள்ளடக்கியதாகும்.

மனித உரிமைகள், சுய- நிர்ணயம், தேசிய இனம்

உறுப்புகள் 1 -6

 
அனைத்து மனித உரிமைகளுக்கான உரிமைகள்
 
சுதந்தரம், சமத்துவம் உரிமைகள் மற்றும் சுரண்டலுக்கு எதிரான
உரிமைகள்
 
சுய – நிர்ணய உரிமைகள்
 
சுயாட்சிக்கான உரிமைகள்
 
தமக்கேயான தனித்த அரசியல், சட்ட, சமூக, பண்பாட்டு அடையாளங்களைப்
பராமரிக்கும் உரிமைகள்
 
தேசிய இன உரிமைகள்

வாழ்க்கை, விடுதலை, பண்பாடு, பாதுகாப்பு

உறுப்புகள்7–10

ாழ்க்கை, விடுதலை, பண்பாடு, பாதுகாப்பு
வ
வாழ்வதற்கும் விடுதலைக்கும் பாதுகாப்புக்குமான உரிமைகள்

கட்டாய அடையாள நீக்கத்துக்கு எதிரான உரிமைகள்

பூர்வக்குடி சமுதாயம் அல்லது நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருப்பதற்கான

உரிமைகள்
 
விரட்டப்படுவது மற்றும் மறுகுடியேற்றத்துக்கு எதிரான உரிமைகள்
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பண்பாடு, மதம், ம�ொழி
உறுப்புகள்
11-13

 
பண்பாட்டுக்கான உரிமைகள்
 
ஆன்மிக, மத நம்பிக்கைகள், பழக்க வழக்கங்களுக்கான உரிமைகள்
 
ம�ொழி, வரலாறுகள், வாய்மொழி மரபுகளைப் பயன்படுத்தும் உரிமைகள்

கல்வி, ஊடகம், வேலைவாய்ப்பு

உறுப்புகள்
14- 17

 க
ல்வி அமைப்புகளை உருவாக்குதல் மற்றும் பண்பாட்டு நுண்ணுணர்வுக்
கல்வியை அணுகும் உரிமைகள்
 
கல்வியில் பூர்வக்குடிப் பண்பாடுகளைப் பிரதிபலிக்கும் உரிமைகள்
 
தமது ச�ொந்த ம�ொழியில் ஊடகங்களை உருவாக்கி பூர்வக்குடி மக்கள்
அல்லாத மக்களுக்கு பரப்பும் உரிமை
 
வேலைவாய்ப்பு உரிமை

பங்கேற்பு மற்றும் வளர்ச்சி
 
க�ொள்கை உருவாக்கத்தில் பங்கேற்கும் உரிமை
 
சட்டங்கள் க�ொள்கைகள் உருவாக்கத்தில் சுதந்திரமான கருத்து அளித்து
முன் ஒப்புதல் அளிக்கும் உரிமை

உறுப்புகள்
18-24

 
தமது ச�ொந்த அரசியல், ப�ொருளாதாரம் சமூக அமைப்புகளை
அமைத்துக்கொள்ளும் உரிமைகளும் மேம்பாட்டு உரிமைகளும்
 
ப�ொருளாதார, சமூக நல் வாழ்வுக்கான உரிமை
 
பூர்வக்குடி
மூத்தோர்,
பெண்கள்,
குழந்தைகள்,
இளைஞர்கள்,
மற்றுத்திறனாளிகள்
புறக்கணித்தல் மற்றும் வன்முறைக்கு எதிரான
உரிமைகள்
 
மேம்பாட்டுக்கான முன் தகுதி மற்றும் செயல்திட்ட ஒதுக்கல் உரிமை
 
சுகாதாரத்துக்கான உரிமை

நிலம் மற்றும் மூல வளங்கள்
 
நிலம் மற்றும் த�ொன்மையான வளங்கள் மீது ஆன்மீக த�ொடர்புக�ொள்ளும்
உரிமை
 
பாரம்பரிய நிலம் மற்றும் மூல வளங்களை
பயன்படுத்துதல், மேம்படுத்துதல் உரிமைகள்
உறுப்புகள்
25-32

உடமையாக்குதல்,

 
நிலம் மற்றும் மூல வளங்கள் மீது பாரம்பரிய சட்டங்கள் க�ொண்டிருக்கும்
உரிமை
 
முன் ஒப்புதல் இல்லாமல் நிலம் அபகரிக்கப்படுவதற்கு எதிரான உரிமை
மற்றும் இழப்பீடு அல்லது திரும்பப் பெறும் உரிமை
 
முன் அனுமதி இல்லாமல் பாரம்பரிய நிலம் ராணுவமயமாக்கலுக்கு
எதிரான உரிமை
 
பண்பாட்டு அறிவுசார் ச�ொத்துரிமை உரிமைகள்
 
நிலம் மற்றும் மூல வளங்களின் மேம்பாட்டினை முடிவு செய்யும் உரிமை
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தன் ஆட்சி மற்றும் பூர்வக்குடி சட்டங்கள்
உறுப்புகள்
33-37

 
அடையாளப்படுத்துதல், உறுப்பினராகுதல் மற்றும் குடிமகனாகும் உரிமை
 
தனி நிறுவனப்படுத்துதல், பழக்க வழக்கங்கள் உரிமை
 
தனிநபர் ப�ொறுப்பளிப்பு உரிமை
 
த�ொடர்புகள், உறவுகள் மற்றும் ஒத்துழைப்பு உரிமை
 
உடன்படிக்கைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை அங்கீரித்தல், கண்காணித்தல்,
அமலாக்கம் செய்தல் உரிமை

அமலாக்கம்
உறுப்புகள்
38-42

 
பிரகடனங்களின் இலக்குகளை எட்டுவதற்காக அரசுகள் மேற்கொள்ளும்
நடவடிக்கைகளுக்கு முன் கலந்தால�ோசிக்கும் உரிமை
 
பிரகடனங்களில்
அளிக்கப்பட்டுள்ள
உரிமைகளை
அனுபவிக்க
அரசுகளால் நிதி மற்றும் த�ொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கும் உரிமை
 
அரசு மற்றும் இதர தரப்புகளுடன் பிரச்சனைகள் மற்றும் தகராறுகள்
ஏற்படும் ப�ோது நியாயமான நேர்மையான விசாரணை பெறும் உரிமை
 
பிரகடனங்களை செயலாக்க அளிக்க வேண்டிய பங்களிப்புகளுக்கு ஐ.நா
அமைப்பு
மற்றும்
அரசுகளுக்கு
இடையிலான
அமைப்புகள்
ப�ொறுப்பேற்றல்
 
பிரகடன விதிகள் அனைத்தையும் செயலாக்கம் செய்ய ஐ.நா மற்றும்
பூர்வக்குடி
பிரச்சனைகளுக்கான
நிரந்தர
அமைப்பு
உள்ளிட்ட
நிறுவனங்கள் ப�ொறுப்பேற்றல்

உறுதிம�ொழியின் இயல்பு
உறுப்புகள்
43-44

 
உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமைகள் பூர்வக்குடி மக்கள் சுய –
மரியாதையுடனும் நலத்துடனும் சக வாழ்வு வாழ்வதற்கான குறைந்தபட்ச
தேவைகளாக கருதப்படுகின்றன
 
பூர்வக்குடிகளைச் சேர்ந்த ஆண்கள், பெண்கள் இருபாலர்களுக்கும்
அனைத்து உரிமைகளும் சமமாக உறுதியளிக்கப்படுகின்றன.

12.5 சமகால வளர்ச்சித் திட்டங்களும்
வளர்ச்சிக்கான உரிமையின்
அவசியமும்
தற்போது நிலவும் உலகளாவிய சவால்கள்
குறித்து முன்னர் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.
இவற்றின்
வளர்ச்சிக்கான
உரிமைகளைப்
பெறுவதில் வர்த்தகம், முதலீடு, நிதி, உதவி
(நல்கை),கடன், த�ொழில்நுட்பம், படைப்பாக்க
உணர்வு,
உலகளாவிய
ஆளுகை
என
அனைத்திலும்
த�ொடர்
விளைவுகளைக்
க�ொண்டுள்ளன.
இத்தகைய
சிக்கலான,
பன்முகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அச்சத்திலிருந்தும்
தனிநபர்
விருப்பு
வெறுப்புகளிலிருந்தும்
சுதந்தரத்தையும் பாதுகாப்பினையும் அளிக்கும்

உச்சக் க�ொள்கை இலக்குகளைக்கொண்ட
ஒ ரு ங் கி ண ை ந ்த ,
ஒ த் தி ச ை வ ா ன
அணுகுமுறைகளுடன் கையாளப்பட வேண்டும்.
இந்த உச்ச ந�ோக்கப் பார்வைகள் அனைத்து
க�ொள்கை உருவாக்கங்களிலும் எதிர�ொலிக்க
வேண்டும்.
உதாரணமாக, மர்ரகேஷ் உடன்படிக்கை
உருவாக்கிய
உலக
வர்த்தக
ஒப்பந்தம்
இவ்வாறு கூறுகிறது. “வர்த்தகம் மற்றும்
ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு முயற்சிகள் வளம்
குன்றா வளர்ச்சி எனும் இலக்குக்கு ஏற்ப
உலகின் மூல வளங்களை மிகச் சிக்கனமாகப்
பயன்படுத்துவதை
அனுமதிப்பதுடன்
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மக்களின் வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்தும்
ந�ோக்கிலும்,
முழு
வேலைவாய்ப்புகளை
உறுதிப்படுத்தும்
வகையிலும்
மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.” இதேப�ோன்று,
ஐக்கிய நாடுகள் ப�ொது அவையும் தமது
வளர்ச்சிக்கான
உரிமை
ஆண்டுத்
தீர்மானத்தில்,
மனித
உரிமைகளை
உறுதிப்படுத்துவதுடன் பன்னோக்கு வர்த்தக
பேச்சுவார்த்தைகளின் வழிகாட்டுதல்களின்
படி
மானுட
மேம்பாட்டினையும்
உறுதிப்படுத்தும்படியும், பன்னாட்டு வர்த்தக
நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்ட
உலகளாவிய
பங்குதாரர்களை
வலுப்படுத்தும்படியும் வலியுறுத்துகிறது.
உலக வர்த்தக அமைப்பு

மேலும்
தமது
உறுப்பு
நாடுகள்
வளர்ச்சிக்கான உரிமையை உறுதிப்படுத்தும்
வகையில்
தங்கள்
கூட்டுத்தகுதிகளை
மேம்படுத்தும் வண்ணம் உலக வர்த்தக
அமைப்பு, பன்னோக்கு பன்னாட்டு வங்கிகள்,
உலகளாவிய வர்த்தகம், முதலீட்டு, நிதி
அமைப்புகள்
ப�ோன்ற அமைப்புகளுக்கான
ஒரு செயல்திட்ட வரையறைகளை இத்
தீர்மானம் வழங்குகிறது.
வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் பரவலாக
நடைபெற்றுவரும் இச்சூழலிலும் வர்த்தக –
முதலீட்டு
உடன்படிக்கைகளால்
மனித
உரிமைகள்
பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
புரிதல்
அதிகரித்துள்ள நிலையில் அரசுகள் புதிய
வர்த்தக,
முதலீட்டு
உடன்படிக்கைகளில்
கையெழுத்திடும் ப�ோது தமது மனித உரிமைகள்
வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் வகையிலும்
அவற்றின்
வளர்ச்சிக்கான
உரிமைகளை
உள்ளடக்கும்
முயற்சிகளை
எடுக்க
வேண்டும்.
இதேப�ோல்,
இப்பிரகடனத்தில்
வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் உள்நாட்டு
வளங்களைத் திரட்டுவதில் கூட பலவீனமாக

உள்ள நாடுகளுக்குள் மிகவும் தேவைப்படும்
குழுக்கள்,
மக்கள்
மற்றும்
நாடுகளை
இலக்காகக்
க�ொண்டு,
தேவையான
அதிகாரப்பூர்வ
உதவிகள்
மற்றும்
நிதி
நல்கைகளுடன்
பன்னாட்டு
உதவிகளும்
தேவையான அளவுக்கும் வெளிப்படையாகவும்,
பதில்
ச�ொல்லும்
ப�ொறுப்புகளுடனும்
வழங்குவதையும் க�ோருகிறது.

12.6 உலகமயமாக்கல்: கருத்தியல்,
காரணங்கள், பின் விளைவுகள்
ப�ொருள்
நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒரு ஊடாட்ட
அமைப்பை வலியுறுத்தும் உலகமயமாக்கல்
ஒரு ஒருங்கிணைந்த உலகப் ப�ொருளாதாரத்தை
ந�ோக்கி இட்டுச் செல்கிறது. இந்த ஊடாட்டம்
பல வகை வெளிப்பாடுகளில் செயல்படுகிறது;
சமூகம் முதல் அரசியல் வரை; பண்பாடு முதல்
ப�ொருளாதாரம் வரை; த�ொடர்பு அமைப்புகளை
மேம்படுத்தும்
த�ொழில்நுட்பங்கள்,
உள்கட்டமைப்பு, ப�ோக்குவரத்து என பல
வடிவங்களில்
வெளிப்படுகின்றன.
ஒரு
ஒருங்கிணைந்த உலக ப�ொருளாதாரத்தினை
உருவாக்குவதில் பன்னாட்டு வர்த்தகமும்
எல்லை
கடந்த
முதலீடுகளும்
முக்கிய
விழுமியங்களாக ஏற்கப்பட்டுள்ளன. அதன்
உள்ளார்ந்த
கூட்டுத்தன்மையை
எடுத்துக்கொண்டால்
ஒருங்கிணைந்த
ஊடாட்டங்கள் குறித்து கூடுதல் ஆய்வுகள்
தேவைப்படுகின்றன. க�ோட்பாட்டளவில், அது
எதிர்மறை ஊடாட்டம், நேர்மறை ஊடாட்டம்
என
இரு
துணை
உறுப்புகளைக்
க�ொண்டுள்ளது. முன் வர்த்தகத் தடைகள்
மற்றும்
இறக்குமதிக்
கட்டுப்பாடுகளை
அகற்றக்கோரும்
சுதந்திரம்
வர்த்தகக்
க�ொள்கையாகும். பின்னது, உலகளாவிய
ப�ொருளாதாரச் சட்டங்கள், க�ொள்கைகளைத்
தரப்படுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
எந்தவ�ொரு
க�ொடுக்கப்பட்ட
வரையறையிலும் உலகமயமாக்கல் என்பது
அதன் உண்மை அர்த்தத்தில் ப�ொருளாதார,
சமூக அடிப்படையிலான ஒரு பன்னாட்டு
வலைப்பின்னலை உருவாக்குவது ஆகும்.
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உலகமயமாக்கல்
என்ற
ச�ொல்லாடல்
முதன்முதலில் எப்போது பயன்படுத்தப்பட்டது
என்று பார்த்தால் 1930இல் கல்வியில் மனித
அனுபவம் குறித்து சீராய்வு செய்யும் நூலான
‘புதிய கல்வியை ந�ோக்கி’ எனும் புத்தகத்தில்
கையாளப்பட்டுள்ளது. 1897இல் ‘பன்னாட்டு
பெருநிறுவனங்கள்’
எனும்
ச�ொல்லாடல்
சார்லஸ் ரஸ்ஸல் டாஜெல் என்பவரால்
எழுதப்பட்ட ப�ொருளாதார இலக்கியத்தில்
கையாளப்பட்டுள்ளது. பெரிய நிறுவனங்கள்,
பெரும்
அறக்கட்டளைகளை
அழைக்க
இச்சொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு
ச�ொல்லாடல்களும் 1960 முதல் 1980 வரை
ப�ொருளாதாரம் மற்றும் பிற சமூக அறிவியல்
துறைகளின் வல்லுனர்களால் மாற்றி, மாற்றி
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன.
உலக வங்கி, ‘உலகில் ப�ொருளாதாரங்கள்
மற்றும் சமுதாயங்கள் இடையே அதிகரிக்கும்
ஒருங்கிணைப்பு’ என்று உலகமயமாக்கலை
வரையறை செய்கிறது. உலகமயமாக்கல் என்ற
ச�ொல் கருத்தியல் சட்டகத்துக்குள் மாற்றம்
பெற்று
புதிய
சிந்தனைகளை
முடுக்கி
விட்டுள்ளது. இது உலக ப�ொருளாதார
உரையாடல்களில்
புதிய
வியாக்கியானங்களையும் விவாதங்களையும்
தூண்டியுள்ளது.
பனிப்போர்
முடியும்
தருவாயில், ப�ொருளாதாரம் மற்றும் தகவல்
பரிமானத்தில்
மேலும்
மேலும்
உள்
இணைக்கப்படும்
ஒரு
உலகை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த
இக்கருத்தாக்கச்
ச�ொல்லாடல் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு தனி –
உலகளாவிய செயல்முறை மாற்றங்களின் ஒரு
மாதிரியாகச் செயல்பட்டு, உலகமயமாக்கல்,
இதுவரையான பன்னாட்டு ப�ொருளாதார
வடிவங்களை மாற்றி எழுதும் ஒரு அடிப்படை
வளர்சிதைமாற்றத்தை அவிழ்க்கிறது.
உலக வர்த்தக அமைப்பின் (WTO) படி,
”உலகமயமாக்கல் அல்லது மக்கள் மற்றும்
நாடுகளின் உள் இணைப்புகள்,பரஸ்பர சார்பு
நிலைகள்
அதிகரிப்பு,
ப�ொதுவாக
ஒரு
ஒன்றுக்கொன்று
சார்ந்த
அங்கங்களால்
புரிந்துக�ொள்ளப்படுகிறது:
ப�ொருட்கள்,

சேவைகள்,
நிதி,
மக்கள்
மற்றும்
கருத்தாக்கங்கள் எல்லைகடந்து சுதந்தரமாகச்
செல்வதை
அதிகரிக்க
அனுமதித்தல்;
இவ்வாறு சுதந்தரமாகச் செல்வதை ஆதரிக்கும்
க�ொள்கைகள் மற்றும் நிறுவனமாற்றங்களை
தேசிய, பன்னாட்டு அளவில் ஊக்குவிப்பது.
உலகமயமாக்கலால் நேர்மறை விளைவுகள்
மட்டுமல்லாமல் எதிர்மறை விளைவுகளும்
ஏற்படுகின்றன
என்பது
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.”
சமூக–
ப�ொருளாதார மற்றும் அரசியல் – த�ொழில்நுட்ப
அடிப்படைகளில்
உலகமயமாக்கல்
கருத்தியலுக்கு விளக்கம் அளிப்பதில் உலக
சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ஒரு சிறந்த
பார்வையை வழங்குகிறது.
க�ோட்பாடு மற்றும் நடைமுறைக்கான
முக்கிய
அங்கம்
என்ற
அளவில்
உலகமயமாக்கல் பல்வேறு களங்களுக்கு
இடையிலான
ஒரு
இணைப்பு
கட்டமைக்கப்படுவதை
முன்னிறுத்துகிறது.
பன்னாட்டு நிதியம் அமைப்பு 2002இல்
உலகமயமாக்கலின் அடிப்படையான நான்கு
க�ோட்பாடுகளை அடையாளப்படுத்தி யுள்ளது.
இதன் மூலம் உலகமயமாக்கல் ச�ொல்லாடல்
குறித்த
ஐயங்கள்
பெருமளவு
தெளிவுக்குள்ளாகின்றன. அவை பின்வருமாறு:
வர்த்தகமும், பரிவர்த்தனைகளும், மூலதன
நகர்வுகளும், முதலீடுகளும், இடம்பெயர்தலும்
மக்கள் நகர்வுகளும், அறிவுப் பரவலாக்கம்
ஆகியன ஆகும்.
உலகமயமாக்கலின் திசை வழிகள்
உலகமயமாக்கல் செயல்முறை பல்வேறு
மட்டங்களிலான அமைப்புகளின் த�ொகுப்பாகக்
காணப்படுகிறது.
ப�ொருளாதார பரிமாணம்
சுதந்தரமான
வர்த்தகம்
என்பதே
உலகமயமாக்கலின் அச்சாணி ஆகும். இதில்
மாற்றுக்கருத்துக்கே
இடம்
இல்லை.
உலகமயமாக்கலின் உயர்மட்டச் செயலாக்கம்
இதுதான்.
கடந்த
அண்மைக்காலங்களில்
ப�ொருளியல்
உலகமயமாக்கல்
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செயல்முறைகளில்
ஐக்கிய
மாநிலங்கள்,
ஜப்பான், சீனா ப�ோன்ற வளர்ந்த நாடுகளின்
குழுவே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பது
கண்கூடு. பன்னாட்டு நிறுவனங்களான கூகுள்,
மைக்ரோசாஃப்ட், ஆப்பிள், மெக்டொனால்ட்
ப�ோன்றவையும் பன்னாட்டு அமைப்புகளான
பன்னாட்டு
நிதியம்,
உலக
வங்கி
ப�ோன்றவையுமே உலகச் சந்தையை நிர்ணயம்
செய்பவதில்
முன்னணி
அமைப்புகளாக
உள்ளன. பாட்டரி கூற்றுப்படி, ப�ொருளியல்
உலகமயமாக்கல் என்பதை மூன்று மாறுபட்ட
அம்சங்களின்
கூட்டிணைப்பாகக்
க�ொள்ளமுடியும். அவை பின்வருமாறு:
1) தகவல் மற்றும் த�ொழில்நுட்பம் மூலம்
உலகம் முழுவதும் மூலதன நகர்வு
அதிகரிப்பு.
2)

உலக வர்த்தக அமைப்பு, பன்னாட்டு
நிதியம், உலக வங்கி ப�ோன்ற மீ-தேசிய
அமைப்புகள் பரவலாக்கம்.

3) நாடுகளுக்கிடையிலான நிறுவனங்களின்
செல்வாக்கு அதிகரிப்பு.
பண்பாட்டுப் பரிமாணம்
பண்பாடுகள், கருத்தியல்களின் உலகப்
பரிமாற்றங்களுக்கான
முகவராக
உலகமயமாக்கல்
செயல்படுகிறது.
உலகமயமாக்கல் எனும் ச�ொல் பெரும்பாலும்
நவீனத் தன்மை எனும் ச�ொல்லாடலுடன்
இணைத்துப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பெரும்பாலும் இம்மாதிரியான செயல்முறைகள்
ஒரு “ஒற்றைத் தரப்படுத்தப்பட்ட “நடவடிக்கைகள்,
கருத்தியல்கள், மதிப்பீடுகளைத் திணித்தல், ஒரு
ஒற்றைப் பண்பாட்டு உலகை உருவாக்குதல்
ஆகியவற்றை
ந�ோக்கி
முடுக்கிவிடப்
படுவனவாகவே இருக்கும். உலக வர்த்தகம்
உருவான
காலத்தில்
இருந்தே
இதன்
தடயங்களைக்
காணலாம்.
ஒவ்வொரு
நுகர்பொருளும்
ஒரு
பண்பாட்டை
வெளிப்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, உள்நாட்டு
சந்தையில் மேற்கத்திய ஜவுளி துறை பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள் வருகையைத் த�ொடர்ந்துதான்
இந்திய ஆடை வடிவமைப்புத் துறை ‘டெனிம்’ ரக
துணியை ஏற்றுக்கொண்டது. மேலும், த�ொடர்பு
த�ொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சிக்கும் நன்றி

ச�ொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக முகநூல்,
டிவிட்டர் ப�ோன்ற சமூக வலைத்தளங்கள் பல
பகுதிகள் மற்றும் மாறுபட்ட பண்பாடுகளைச்
சேர்ந்த தனிநபர்களை ஒருங்கிணைப்பதால்
இந்த பரிமாற்றம் எளிதாக நிகழ்கிறது. இவ்வாறு
ரத்தமும் சதையுமாக நிகழ்ந்த ஊடாட்டங்கள்
தற்போது புதிய செயற்கை மற்றும் மீ வெளி
ஊடாட்டங்களில் நிகழ்கின்றன.
இது உலக துணைப் பண்பாடுகளின்
புதிய ஒழுங்கை மாற்றி அமைப்பதில் பெரிதும்
உதவுகிறது.
இதன்
ப�ொருளில்,
சிலர்
விமர்சிப்பதைப் ப�ோன்று உலகமயமாக்கல்
என்பது
அமெரிக்கமயமாக்கல்
அல்லது
மேற்கத்தியமயமாக்கல் என்பதாகக் க�ொள்ள
முடியாது. பண்பாட்டுச் ச�ொல்லாடலில் அது
பரஸ்பர க�ொடுத்து வாங்கலுக்கான ஒரு
சட்டகத்தை
பிரிதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.
எனவே, மேற்கத்தியம் அல்லாத சமுதாயங்கள்
எவ்வாறு மேற்கத்திய பண்பாட்டு அம்சங்களை
எவ்வாறு தகவமைக்கிறது என்பத�ோடல்லாமல்
மேற்கத்திய
அமைப்புகள்
அன்னிய
மதிப்பீடுகளை
அனுபவப்பூரமாகவ�ோ
இல்லாமல�ோ
எவ்வாறு
உள்ளீர்த்துக்
க�ொள்கிறது
என்பதையும்
ப�ொருத்து
அமைகிறது.
அரசியல் பரிமாணம்
1945இல் இரண்டாம் உலகப் ப�ோர்
முடிவுக்கு வந்ததில் இருந்து குடிமக்கள்
நலன்கள் மீதான அரசுக் கட்டுப்பாடுகள்
படிப்படியாகக் குறையத் த�ொடங்கியது. இக்
காலகட்டம், மனித உறவுகள் புலத்தில் அரசு
சாரா அமைப்புகள், மீ-தேசிய அமைப்புகள்
ப�ோன்ற அரசு-சாரா நிறுவனங்கள் முக்கியப்
பங்காற்றுவது அதிகரித்து வந்துள்ளதைக்
குறிக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு,
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் ப�ோன்ற பன்னோக்கு
அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் அதிகரிக்கத்
த�ொடங்கியது, ச�ோவியத் யூனியன் ப�ோன்ற
நாடுகளில் கம்யூனிசத்தின் வீழ்ச்சி, மண்டல
நிறுவனங்களின்
அதிகரிப்பு
ப�ோன்றவை
இக்காலகட்டத்தில்தான் உருவானது என்பதை
ஒருவர் கவனிக்கலாம். கருத்தியல்ரீதியாக,
தேசிய உணர்வுகளுக்குப் பதில்
ஒரு
பன்னாட்டுப் பண்பாடு அல்லது பெரு நகரப்
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பண்பாட்சட
உல்கமயமாக்கல்
முன்சவககிறது. ஒரு ஒற்சற உல்க அரசு
ைாத்தியமில்சல எனினும் , யதாரத்தத்தில்,
நாடு்கள்
மத்தியிலான
ஒத்துசைப்பு
்கணிைமான அைவு அதி்கரிப்பது ைாத்தியவம
ஆகும். அரசு – ைாரா பிரிவினரின் பஙகு
சதாடரநது அதி்கரிப்பதன் மூலம் சபாருைாதார
நடவடிகச்க்களின்
மீதான
தனது
்கட்டுப்பாடு்கள் தைரவதால் அரசு அசமப்பு்கள்
தமது இசறயாண்சமசய இைக்க வநரிடும்
என்று விமரை்கர்கள் ்கருத்து சதரிவிககின்றனர.
உலகமயமோககலின் நிணறகள்
அ) சபாருைாதாரம்,
ைமூ்கம்,
அரசியல்,
பண்பாடு அடிப்பசடயில் உல்க நாடு்கள்
ஒன்சறசயான்று ைாரநது ஒத்துசைக்க
வவண்டிய நிசல உருவாகும்.
ஆ) சுதநதிர வரத்த்கத்தால் வவசலவாய்ப்பு்கள்
அதி்கரிககும்; வபாட்டி உயரும்; உசைப்பு
இடம்சபயரும்;
சபாருைாதார
வைம்;
சபாருைாதார நடவடிகச்க்களில் அரசின்
தசலயீடு குசறயும்.
இ) சதாழில்நுட்பம்
மற்றும்
அன்னிய
மூலதனம் ஊடுருவலால் ஏசை நாடு்களில்
சபாருைாதார ைமநிசல உருவாகும்.
ஈ) வறுசமசய ஒழிக்கவும் சபாருைாதார
வைம் சபரு்கவும் உதவும்.
உ) பண்பாடு்களுககு இசடயில் பரிமாற்றமும்,
பல் பண்பாட்டுச் சூைலும் ஊக்கம் சபறும்.
உலகமயமோககலின் இணடயூறுகள்
அ) உல்கமயமாக்கல் ச்காள்ச்கககு எதிரா்க
முன்சவக்கப்படும் மி்க முககிய விமரைனம்
“உல்கமயமாக்கலால்
பைக்காரர்கள்
வமலும் பைக்காரர ஆவர; ஏசை்கள்
வமலும் ஏழ்சம நிசலககுத் தள்ைப்படுவர.”
என்பதாகும்.
ஆ) அறிவுைார
சைாத்துரிசமத்
அதி்கரிககும் அபாயம்.

திருட்டு

இ) மூல வைங்களின் ைமத்துவமற்ற பகிரவு.
ஈ) பன்னாட்டு
குழும
நிறுவனங்களின்
விருப்பங்கசை நிசறவவற்றும் நிசலககு
அரசு்கள் தள்ைப்படும்.
“முதல்
இடத்துக்கான
வபாட்டி:
உல்கமயமாக்கலின் உண்சமக ்கசத” எனும்

புத்த்கத்தில்,
உல்கமயமாக்கல்
என்பது
“உலச்கச் சுருககி, சதாசலவு்கசைக குசறத்து
மூடிய ஒரு நிசலசய உருவாககுகிறது.
பயன்்கள் அடிப்பசடயில் மட்டும் உலகின்
எநத ஒரு மூசலயில் உள்ை ஒருவரும் மறு
மூசலயில்
உள்ை
ஒருவருடன்
சதாடரபுச்காள்வசத அனுமதிககிறது” என்று
தாமஸ லாரென் கூறியுள்ைார.
“மி்க அண்சமக்காலமான 1960 முதல்
1998 வசரயான ்காலக்கட்டத்தில் ஏற்பட்ட
உல்க வரத்த்க, முதலீடு்களின் துரித வைரச்சி
நாடு்களுககு
உள்ளும்
நாடு்களுககு
இசடயிலும் என இரு பக்கங்களிலும்
ைமத்துவமின்சமசய
அதி்கரிக்கச்
சைய்துள்ைது. உல்க மக்கள் சதாச்கயில்
சவறும்
20
விழுக்காடா்க
உள்ை
பைக்காரர்கள் உலகின் சமாத்த சைல்வத்தில்
86 விழுக்காட்டிசன அனுபவிககின்றனர.
ஆனால் 80 விழுக்காடு ஏசை்கள் உல்க
சைல்வத்தில் சவறும் 16 விழுக்காட்டிசன
மட்டுவம அசடகிறார்கள்” என்று யு.என்.டி.பி
அறிகச்க கூறுகிறது.

12.7 இநதியோவும் உலகமயமோககலும்
இநதியாசவப்
சபாறுத்தவசர
உல்கமயமாக்கல்
என்பது
இநதியப்
சபாருைாதாரத்திசன
உல்கப்
சபாருைாதாரத்துடன் ஒருஙகிசைப்பது என்ற
அைவில் புரிநது ச்காள்ைப்படுகிறது. எனவவ,
இநதியாவின்
பல்வவறு
சபாருைாதார
நடவடிகச்க்களில்
அன்னிய
வநரடி
மூலதனத்திசன (எப்.டி.ஐ) அனுமதிப்பசத
அடிநாதமா்கக
ச்காண்ட
ஒரு
சூைசல
உருவாக்கககூடிய
வச்கயில்
இநதிய
சபாருைாதாரம் திறநது விடப்பட வவண்டும்
என்பசத
இக்கருத்து
வலியுறுத்துகிறது.
இதனால் உள் நாட்டுச் ைநசதயில் பன்னாட்டு
குழும நிறுவனங்கள் நுசைவதற்குத் தசடயா்க
இருககும் ்கட்டுப்பாடு்கசையும் தசட்கசையும்
அ்கற்றுமாறு அசைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

ஸ�யல்போடு
இநதியாவின் முன்னணி 10 பன்னாட்டு
குழும நிறுவனங்கசைப் பட்டியலிடவும்.
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ப�ொருளாதார திசைவழியில் இந்தியா
அண்மைக்காலமாக காணும் ஏற்றம், 1991இல்
ப�ொருளாதார
மந்தத்தைத்
த�ொடர்ந்து,
மிகப்பெரிய
அளவில்
நிதிநிலை
சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளும் வகையில்
க�ொண்டுவரப்பட
புதிய
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையினால் (நியு எக்கனாமிக் பாலிசி)
விளைந்த ஏற்றம் ஆகும். அது, ப�ொதுவுடமை
மாதிரித்
தடைகளில்
இருந்து
இந்தியப்
ப�ொருளாதாரத்தை
விடுவித்து,
இந்திய
ப�ொருளாதாத்தின்
அடித்தளக்கட்டமைப்பை
மாற்றி அமைத்தது. இதனால் ஏழைகள்
வாழ்க்கைத்
தரம் உயர்ந்தது. அன்னிய
மூலதனத்துக்கு இடமளித்து ஒரு ஏற்றுமதிசார்
சூழலை ஆதரிக்கும் க�ொள்கைகள் க�ொண்ட
ஒரு நாட்டில் வரவு செலவு சமநிலை (பேலன்ஸ்
ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்) புதிய ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளுக்கு
ஊக்கமளிப்பதாக
அமையும்.
பணவீக்கம்
ஆண்டுக்கு
17
விழுக்காடு
அளவுக்கு
உயரும்போதும்
செலாவணி கையிருப்பு சுமார் பில்லியன்
அளவை
எட்டும்போதும்
நெருக்கடி
உருவாகிறது. மேலும், நிதிப் பற்றாக்குறை
உருவாகி, ப�ொருளாதாரம் நிலை குலையும்.
இந்தியா 1991 முதல் பின்பற்றும் புதிய
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை
தாராளவாதம்,
தனியார்மயம், உலகமயமாக்கல் (எல்.பி.ஜி)
என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.
தேசியப்
ப�ொருளாதாரத்தை வேகமாக வளர்ந்து வரும்
ப�ொருளாதாரம்
மற்றும்
உலகளாவிய
ப�ோட்டிக்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவதால் இவ்வாறு
அழைக்கப்படுகிறது.
இதனால்
ஏற்படும்
அபரிமிதமான மாற்றத்துக்குத் த�ொழிற்துறை,
வர்த்தகம்,
நிதி
மூன்றும்
உள்ளாகிறது.
உள்நாட்டிலும் வெளி உலகிலும் ஏற்படும்
ப�ொருளாதார
நிர்ப்பந்தங்கள்
காரணமாக
உலகச் சந்தையின் வேகத்துக்கு ஈடுக�ொடுக்கும்
வகையில்
வேகமான
மாற்றங்களைக்
க�ொண்டுவருவது அவசியமாகிறது. எல்.பி.ஜியின் விளைவாக 1990-களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
மாற்றங்களால்
ஏற்பட்ட
விளைவுகளைக்
கீழ்க்கண்டவாறு த�ொகுக்கலாம்:

ப�ொதுத்துறையின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
மூன்று த�ொழிற்பிரிவுகள்
1. ஆ
 யுதங்கள், வெடிமருந்துகள், ராணுவத்
தளவாடங்கள்,
ராணுவ
விமானத்
தளவாடங்கள், ப�ோர்க்கப்பல்கள்
2. அ
 ணுஆற்றல்
3. ர
 யில் ப�ோக்குவரத்து
அ) மதிப்பிழப்பு (டிவேல்யுவேசன்): 18 – 19
என்ற
அளவில்
முக்கிய
அன்னிய
செலவாணிகளுக்கு
எதிராக
தேசிய
செலவாணியின் மதிப்பு குறைக்கப்பட்டது
உலகமயமாக்கலை
ந�ோக்கி
மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நடவடிக்கை
ஆகும்.
வரவு
செலவு
சமநிலை
நெருக்கடியைத் தீர்க்க இது உதவுகிறது.
ஆ) முதலீடுகளைத்
திரும்பப்
பெறுதல்
(டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்): தனியார்மயத்தை
ஊக்குவிக்கும் வகையில் ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின்
பங்குகளை
அரசு
தனியாருக்கு விற்கத் த�ொடங்கியது.
இ) உரிமக் கட்டுப்பாடுகள் (லைசன்ஸ் ராஜ்)
அகற்றம்:
தாராளச்
சந்தையை
ஊக்குவிக்கும் வகையில் த�ொழில்கள்
த�ொடங்க விதிக்கப்பட்டிருந்த ஏராளமான
உரிம முறைகள் அகற்றப்பட்டன. இதனால்
ஏராளமான த�ொழில்கள் அரசின் உரிமக்
கட்டுப்பாடுகளில்
இருந்து
விடுவிக்கப்பட்டன.
ஈ) அன்னிய நேரடி முதலீடு (எஃப்.டி.ஐ):
அன்னிய
நிறுவனங்கள்
இந்திய
சந்தைகளில்
நேரடியாக
முதலீடுகள்
செய்வதை
ஊக்குவிக்கும்
வகையில்
அன்னிய முதலீடுகள் தாராளமாகத் திறந்து
விடப்பட்டன. 2018இல் ஒற்றை வணிக
முத்திரை சில்லறை வணிகம், கட்டுமானம்
உள்ளிட்ட பல த�ொழில்களில் 100% அன்னிய
நேரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
உ) ஏகப�ோக வர்த்தகத் தடைச் சட்டம்
(எம்.ஆர்.டி.பி) நீக்கம்:
இந்தியாவில்
நியாயமற்ற வர்த்தக நடவடிக்கைகளைத்
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தடுக்கவும்
சதாழில்்களில்
ஏ்கவபா்க
ஆதிக்கத்சதக ்கட்டுப்படுத்தவும் ஏ்கவபா்க
வரத்த்கத் தசடச் ைட்டம், 1969 (எம். ஆர.
டி.பி) ச்காண்டுவரப்பட்டது. இச்ைட்டம்
தாராைமயத்சத ஊககுவிககும் வச்கயில்
இநதிய அரைால் நீக்கப்பட்டது. இதற்குப்
பதிலா்க, அதாவது ஏ்கவபா்கங்களுககு
எதிரான நடவடிகச்க்களுககுப் பதிலா்க
வபாட்டிசய ஊககுவிககும் வச்கயிலான
வபாட்டி்கள்
ைட்டம்,
2002இல்
ச்காண்டுவரப்பட்டது.
உரிமம் ஸபறுவது
�டடப்பூர்வமோககப்படடுள்ள ஸ்தோழில்கள்
பின்வருமோறு

 மது பானங்கள் வடிப்பு ஆசல
 புச்கயிசலப்
சபாருள்்கள்

மற்றும்
அதன் துசை சபாருள்்கள் உற்பத்தி

 மின்னணு விண்சவளி மற்றும் ராணுவ
தைவாடங்கள் : அசனத்து வச்க்களும்

 சவடி

சபாருள்்கள்,
பாது்காப்பு
பியூஸ்கள், துப்பாககி பவுடர, சநட்வரா
சைல்லுவலாஸ, தீப்சபட்டி்கள்

 அபாய வவதிப்சபாருள்்கள்
 மருநது்கள், மருநது சபாருள்்கள்
ஸ�யல்போடு
1. உல்கமயமாக்கலின் தற்வபாசதய நிசல,
உலகின்
்கவசல்கள்,
இநதிய
சபாறுத்தப்பாட்டில்
உல்கமயமாக்கல்
ஆகிய தசலப்பு்களில் விவாதிககுமாறு
மாைாக்கசரக வ்கட்டுகச்காள்ைலாம்.
2. உல்கமயமாக்கலுககு
உல்க
அசமப்பின்
முககியத்துவம்
புரிதசல பகிரச்சைய்யலாம்.

வரத்த்க
குறித்த

3. உல்க வரத்த்கப் வபார நசடசபறும்
இச்சூைலில் உல்க வரத்த்கக ்காட்சி்கள்
குறித்து விவாதிக்கலாம்.

அருஞ்ஸ�ோற்ஸபோருள்
 த
 ணிப்பு : மாசு அைவு அல்லது அடரத்திசயக
குசறத்தல் அல்லது அ்கற்றுதல்.
 கொறறு த�ம் : ்காற்றில் ்கலநதுள்ை மாசுவின்
அைசவ அைவிடும் அலகு.
 �ல்லுயிர் ப�ருககம் : இப்புவியில் வாழும்
எண்ைற்ற உயிர்கள் எவ்வாறு தங்கள்
வாழிடங்களுககுள்ளும்
உயிர
மண்டலங்களிலும்
ஊடாட்டல்
ச்காள்கின்றன என்பசத இது குறிககிறது.
பல்லுயிரப்சபருக்கம் என்பது நிலம் மற்றும்
நீரில் வாழும் தாவரங்கள், விலஙகு்கள்,
நுண்ணுயிர்கள் அசனத்சதயும் குறிககும்.
 உயிரி : ஒரு குறித்த பகுதியில் உள்ை
அசனத்து உயிரப்சபாருட்்களும் உயிரி
என்று அசைக்கப்படுகிறது. தாவரங்கசைக
குறிக்கவும்
அவ்வப்வபாது
பயன்
படுத்தப்படுகிறது.
 கொர்�ன �றறு :
பசுசமக
குடில்
வாயுக்கசைக
குசறககும்
வச்கயில்
்கட்டுப்படுத்தப்படும்
்காரபன்-சட
ஆகசைடின் ஒருஅலகு.
 சூல் அலமப்பு : உயிரியல் ைமுதாயங்கள்
மற்றும்,
அதசனச்
சுற்றியுள்ை
சுற்றுச்சூைலில் உள்ை உயிரற்ற சபாருட்்கள்
இசடவய
நி்கழும்
ஊடாட்டங்கசைக
குறிககிறது.
 சுறறுச்சூழல் : ஒரு அங்க்க உயிர, வைரச்சி,
வாழ்தசலப் பாதிககும் சவளி சூைல்்களின்
சதாகுப்பு.
 சுறறுச்சூழல் �ொதிப்பு அறிகலக : புதிய
ைாசலத் திட்டங்கள் அல்லது நீர சுத்தி்கரிப்பு
அசமப்பு்கள் அல்லது சுற்றுச்சூைலில்
பாதிப்பு ஏற்படுத்தககூடிய எநத ஒரு திட்டம்
குறித்தும் எதிரபாரக்கப்படும் சுற்றுச்சூைல்
வ்கடு்கசை மதிப்பிட்டு அளிககும் அறிகச்க
ஆகும்.
 �சுலமககுடில் விலளவு : ்காரபன்- சட
ஆகசைடு அல்லது பிற வாயுக்கைால்
புவியின்
்காற்று
மண்டலத்தில்
உருவாக்கப்படும் சவப்பம் பசுசமககுடில்
விசைவு என அசைக்கப்படுகிரது. இதனால்
சூரியனில் இருநது சவளிப்படும் ஒளி
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 அனல்
மாசு
:
த�ொழிற்சாலைச்
செயல்பாடுகளால் உருவாகும் வெப்பநீரை
வெளியிடுவதால்
நீர்
வாழ்
உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அது
அனல் மாசு ஆகும்.
 கழிவுஅற்ற நிலை (ஜீர�ோ எமிசன்) : ஒரு
ப�ொறி அல்லது ம�ோட்டார் அல்லது இதர
ஆற்றல் வளங்களைப் பயன்படுத்தும் ப�ோது
வெளியேறும்
வாயுக்கள்
அல்லது
வேதிப்பொருள்களால் அச்சுற்றுச்சூழலில்
வாழும் எந்த உயிரினத்துக்கும் பாதிப்பு
உருவாகவில்லையான அந்நிலை இவ்வாறு
அழைக்கப்படுகிறது.

அலைகள் பூமியை அதிகமாகத் தாக்கி,
வெப்ப இழப்பு சமநிலையைக் குலைக்கிறது
என அறிவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
 கதிரியக்க ப�ொருள் :
கதிரியக்கம்
வெளியிடும் ப�ொருள்.
 வன மறு உருவாக்கம் : வெட்டப்பட்ட
மரங்களுக்குப் பதிலாக வனப்பகுதிகளில்
புதிய மரங்கள் வளர்த்தல்.
 வளம் குன்றா வளர்ச்சி : இன்றைய
மக்களின் தேவைகளுக்காக நிலம் மற்றும்
ஆற்றல் வளங்களைப் பயன்படுத்தும் ப�ோது
எதிர்கால
தலைமுறைகளுக்கும்
பயன்படும்வகையில்
கட்டுப்பாட்டுடன்
அவ்வளங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகும்.

மதிப்பிடுதல்
I. சரியான விடைகளைத் தேர்வு செய்யவும்
1. உலக பாரம்பரியச் சின்ன பேரவையின் தலைமையகம் எங்குள்ளது?
அ) புது தில்லி
இ) பெர்லின்

ஆ) பாரிஸ்
ஈ) வாஷிங்டன்

2. மனித சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐ.நா பேரவை, 1972 எங்கு நடைபெற்றது?
அ) பாரிஸ்	
இ) ஸ்டாக்ஹோல்ம்

ஆ) ஏதன்ஸ்
ஈ) மாஸ்கோ

3. உலகின் சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சிக்கான ஆணையத்தின் தலைவர் யார்?
அ) குர�ோ ஹெர்லம் புருண்ட்லேண்ட்
இ) சஷி தரூர்	

ஆ) பான் கி மூன்
ஈ) வந்தனா சிவா

4. உலக பூர்வக்குடிகள் நாள் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) ஆகஸ்டு 15
இ) ஆகஸ்டு 26

ஆ) ஆகஸ்டு 9
ஈ) ஆகஸ்டு 6

5. ________உலகின் முதல் சூரிய ஒளி மின்சார விமான நிலையமாகும்
அ) க�ொச்சின் சர்வதேச விமான நிலையம்
இ) இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமான நிலையம்

ஆ) சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம்
ஈ) சத்ரபதி சிவாஜி சர்வதேச விமான நிலையம்

6. “எதிர்காலம் நம் விருப்பம்” ஆவணம் எதைக் குறிக்கிறது?
அ) ரிய�ோ + 18
இ) ரிய�ோ + 20

ஆ) ரிய�ோ + 19
ஈ) ரிய�ோ + 21

7. மாண்ட்ரியல் ஒப்பந்த விதிமுறைகள் எது குறித்து உருவானது?
அ) ஓஸ�ோன் படலம்
இ) வனங்கள்

ஆ) கடல் சுகாதாரம்
ஈ) பாலைவனம்

8. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது ?
அ) 2009
இ) 2016

ஆ) 2010
ஈ) 2015
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9. ஜரவா பைஙகுடி்கள் எஙகு வாழ்கிறார்கள்?
அ) அைாம்
இ) இலஙச்க

ஆ) லட்ைத்தீவு்கள்
ஈ) அநதமான் தீவு்கள்

10. உல்க ைதுப்பு நிலா நாள் எப்சபாழுது ்கசடபிடிக்கப்படுகிறது ?
அ) பிப்ரவரி - 2
இ) ஏப்ரல் - 2

ஆ) மாரச் - 3
ஈ) ஜனவரி - 2

II கீழககோணும் வி்ோககளுககு மிகச் சுருககமோ் விணட கோைவும்
1. பூரவககுடி என்றால் என்ன?
2. உல்கமயமாக்கல் என்றால் என்ன?
3. கிவயாட்டா ஒப்பநத விதிமுசற்கள் என்றால் என்ன?
4. பல்லுயிரப் சபருக்கம் என்றால் என்ன ?
5. பசுசமககுடில் விசைவு என்றால் என்ன?
6. ்கழிவுஅற்ற நிசல என்றால் என்ன?
III கீழககோணும் வி்ோககளுககு சுருககமோ் விணட கோைவும்
1. புதிய சபாருைாதாரகச்காள்ச்க 1991 சுருக்கமான குறிப்புசர தரு்க.
2. இநதியாவில் வாழும் பட்டியலிடப்பட்ட பைஙகுடி்கள் குறித்து விவரமளிக்கவும்.
3. இநதியாவில் அன்னிய வநரடி முதலீடு – சுருக்கமா்க கூறு?
4. ரம்ைார வபரசவ குறிப்பு வசர்க?
5. பாரிஸ உடன்படிகச்க 2016 பற்றி கூறு்க?
IV. கீழககோணும் வி்ோககளுககு விரிவோ் விணட கோைவும்
1. இநதியாவில் சுற்றுச்சூைல் இயக்கம் உருவான வரலாற்சற ஆராய்்க.
2. சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பு ைட்டம், 1986 மீது விமரைனப்பூரவமா்க அணுகி எழுதவும்.
3. பூரவககுடி ைமுதாயங்கள் எதிரச்காள்ளும் ைவால்்கள் குறித்து ஆராயவும்.
4. வதசிய பசுசமத் தீரப்பாயம் அசமப்பு, அதன் சையல்பாடு்கள், அதி்காரங்கள் குறித்து
விவாதிக்கவும்?
சமற்சகோள் நூல்கள்

 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.
வணலத்தள இணைப்புகள்

 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
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இணைப்பு

1. இந்தியாவின் அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்டங்கள் (1 முதல் 103வரை திருத்தச்சட்டம்)
திருத்தச்சட்டம்

ஆண்டு

ந�ோக்கங்கள்

1-வது திருத்தச்சட்டம்

1951

நில சீர்திருத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது
அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது, பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு
சுதந்திரம், ப�ொது ஒழுங்கு, வெளிநாட்டு அரசுகளுடன்
நட்புறவுகள் மற்றும் ஒரு குற்றத்திற்கான தூண்டுதல்
ஆகியவற்றின் மீது மூன்று தடைகள் விதிக்கப்பட்டன.
சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய
வகுப்புகளின் முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
செய்ய மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் வழங்குவதாகும்.

2-வது திருத்தச்சட்டம்

1952

ஒரு உறுப்பினரை 7,50,000 க்கும் அதிகமான நபர்களை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம் என்று மக்களவையில்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அளவை சரி செய்யப்பட்டது.

3-வது திருத்தச்சட்டம்

1954

ப�ொதுமக்களின் நலன் கருதி உணவு ப�ொருள்கள்,
கால்நடை தீவனம், கச்சா பருத்தி, பருத்தி விதை மற்றும்
மூல சணல் உற்பத்தி மற்றும் விநிய�ோகத்தை
கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு தரப்படும் அதிகாரம்.

4-வது திருத்தச்சட்டம்

1955

நீதிமன்றங்களுக்கு அப்பால் கட்டாயமாக
கையகப்படுத்தப்படும் தனியார் ச�ொத்துகளுக்கு
க�ொடுக்கப்படும் பதில் இழப்பீட்டு அளவு.

1955

மாநிலச் சட்டமன்றங்களுக்கு காலவரையறையை
சரிசெய்ய குடியரசுத்தலைவருக்கு அதிகாரம் அளித்தது.
பட்டியல் இனத்திற்கான மற்றும் பழங்குடி இனத்திற்கான
இட ஒதுக்கீடுகளை விரிவுபடுத்தவும் மற்றும் ஆங்கில�ோஇந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக
பிரதிநிதித்துவம் மாநில சட்ட மன்றக் கூட்டங்களை பத்து
ஆண்டுகள் வரை (அதாவது 1970 வரை)
விரிவாக்கப்படுத்துதல்.

1956

பத்திரிகைகளைத் தவிர்த்து விற்பனை அல்லது
க�ொள்முதல் செய்யும் மாநிலங்களுக்கிடையே
நடைபெறும் வர்த்தம் மற்றும் வாணிபத்திற்கு
விதிக்கப்படும் வரி.

5-வது திருத்தச்சட்டம்

6-வது திருத்தச்சட்டம்
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7-வது திருத்தச்சட்டம்

1956

மாநில மறுசீரமைப்பு

8-வது திருத்தச்சட்டம்

1959

ஜமீன்தார் முறை அகற்றம்.

9-வது திருத்தச்சட்டம்

1960

இந்திய-பாகிஸ்தான் உடன்படிக்கை (1958) படி, மேற்கு
வங்கத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்திய ஒன்றிய
எல்லைக்குட்பட்ட பெருபரி பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு
விட்டுக்கொடுக்க ஏற்படுத்தப்பட்டது.

10-வது திருத்தச்சட்டம்

1961

இந்திய ஒன்றியத்தில் தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி
இணைக்கப்பட்டது

11-வது திருத்தச்சட்டம்

1961

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டு
கூட்டத்திற்குப் பதிலாக ஒரு தேர்வாளர் குழு உதவுவதன்
மூலம் துணைக் குடியரசுத்தலைவரின் தேர்தல்
நடைமுறைகளை மாற்றினார். குடியரசுத்தலைவரின்
அல்லது துணைக் குடியரசுத்தலைவரின் தேர்தலில்
தேர்வாளர் குழு காலியிடத்தில் அடிப்படையில் எதிர்க்க
முடியாது என்று வழங்கப்பட்டது.

12-வது திருத்தச்சட்டம்

1962

இந்திய ஒன்றியத்தில் க�ோவா, டாமன் மற்றும் டையு
இணைக்கப்பட்டது.

13-வது திருத்தச்சட்டம்

1962

நாகாலாந்திற்கு ஒரு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியத�ோடு
அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்தன.

14-வது திருத்தச்சட்டம்

1962

இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைந்தது.

15-வது திருத்தச்சட்டம்

1963

உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை 60
முதல் 62 ஆண்டுகள் வரை அதிகரித்தது.

16-வது திருத்தச்சட்டம்

1963

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள், நீதிபதிகள்
மற்றும் இந்தியாவின் தலைமைக் கணக்குத்
தணிக்கையாளர் (சி.ஏ.ஜி) ஆகிய�ோரின் உறுதிம�ொழியில்
இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு ப�ோன்ற வடிவில்
இருக்கும்.

17-வது திருத்தச்சட்டம்

1964

நிலத்தின் சந்தை மதிப்பை இழப்பீடாக
வழங்கப்படவில்லை என்றால், நிலத்தை
கையகப்படுத்தப்படுவதை தடைசெய்தது.

1966

ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க இது வழிவகுக்கிறது.
மேலும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தைய�ோ அல்லது ஒரு
மாநிலத்தினுடைய யூனியன் பிரதேசத்தைய�ோ ஒன்றாக
இணைத்து ஒரு புதிய மாநிலத்தைய�ோ அல்லது ஒரு
புதிய யூனியன் பிரதேசத்தைய�ோ உருவாக்கவும்
அதிகாரமளிக்கிறது.

18-வது திருத்தச்சட்டம்
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1966

தீர்ப்பாயங்களின் தேர்தல் முறையை ஒழித்து, தேர்தலை
நடத்த அதிகாரத்தை வழங்கியது.

20-வது திருத்தச்சட்டம்

1966

உச்சநீதிமன்றத்தால் செல்லாதென்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட
உத்திரபிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகளின் நியமனங்கள்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

21-வது திருத்தச்சட்டம்

1967

எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தி-யை 15-வது
ம�ொழியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

22-வது திருத்தச்சட்டம்

1969

அசாம் மாநிலத்தின் உள்ளேயே, மேகாலயா-வை ஒரு
புதிய சுயாட்சி மாநிலமாக உருவாக்க உதவியது.

1969

பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்களின் இட
ஒதுக்கீட்டை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் மக்களவையில்
ஆங்கில�ோ-இந்தியர்களுக்கான பிரத்தியேக
பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற
கூட்டங்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் வரை (அதாவது 1980
வரை) விரிவுபடுத்துதல்.

1971

அடிப்படை உரிமைகள் உட்பட அரசமைப்பின் எந்த ஒரு
பகுதியையும் திருத்தி நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை
உறுதிப்படுத்தியது. அரசமைப்பு திருத்தச்சட்டம்
முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல் க�ொடுப்பதை
குடியரசுத்தலைவரிடம் கட்டாயமாக்கியது.

25-வது திருத்தச்சட்டம்

1971

இது அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் ஒன்றாகிய
உறுப்பு 39(பி) அல்லது (சி) யைச் செயல்படுத்த
க�ொண்டுவரப்படும் சட்டம் உறுப்புகள் 14, 19 மற்றும் 31
ஆகியவைகளுக்கு முரணாக இருந்தாலும் செல்லும்
என்பதை கூறுகிறது.

26-வது திருத்தச்சட்டம்

1971

சுதேச அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின்
தனிச்சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன.

1971

சில ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளின்
நிர்வாகிகளுக்கு அவசர சட்டம் பிரசுரிப்பதற்காக
அதிகாரமளித்தனர்.

19-வது திருத்தச்சட்டம்

23-வது திருத்தச்சட்டம்

24-வது திருத்தச்சட்டம்

27-வது திருத்தச்சட்டம்

( 334 (

12th_Political Science_Tamil_Annexure.indd 334

23-01-2020 11:02:31

www.tntextbooks.in

28-வது திருத்தச்சட்டம்

1972

இந்திய குடிமைப் பணி அதிகாரிகளின் சிறப்பு சலுகைகள்
அகற்றப்பட்டு, அவர்களின் பணி நிலைமைகளை
நிர்ணயிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது.

29-வது திருத்தச்சட்டம்

1972

ஒன்பதாவது அட்டவணையில் நில சீர்திருத்தங்கள்
பற்றிய இரண்டு கேரளா சட்டங்களை சேர்த்தது.

30-வது திருத்தச்சட்டம்

1972

20,000 த�ொகையை உள்ளடக்கிய சிவில் வழக்குகளில்
உச்ச நீதிமன்றம் மேல் முறையீடு செய்ய அனுமதித்திருந்த
விதிமுறையை நீக்கி அதற்கு பதிலாக சட்டம் த�ொடர்பான
கேள்வி எழும்போது மேல்முறையீடு உச்ச நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல் செய்யப்படலாம்.

31-வது திருத்தச்சட்டம்

1972

மக்களவையின் எண்ணிக்கையை 525-ல் இருந்து 545 ஆக
அதிகரித்தது.

32-வது திருத்தச்சட்டம்

1973

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் தெலுங்கானா பகுதி மக்களுடைய
விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டன.

1974

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களின் பதவி விலகலை சபாநாயகர் / தலைவர்
மட்டுமே ஏற்க முடியும் அதுவும் அவர்கள் திருப்தி
அடைந்தால் மட்டுமே.

1974

ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின்
20க்கு மேற்பட்ட நிலப்பகுதி மற்றும் நில சீர்திருத்த
நடவடிக்கை சட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டது.

35-வது திருத்தச்சட்டம்

1974

சிக்கிமின் பாதுகாப்பற்ற நிலையை நிறுத்தி, அது இந்திய
ஒன்றியத்தின் ஒரு இணை மாநிலத்தின் நிலையை
வழங்கியது. இந்திய ஒன்றியத்துடன் சிக்கிம் சங்கத்தின்
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குள் பத்தாவது
அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது.

36-வது திருத்தச்சட்டம்

1975

சிக்கிமை, இந்திய ஒன்றியத்தில் முழு மாநிலமாக மாற்றி,
பத்தாவது அட்டவணையை தவிர்த்தது.

37-வது திருத்தச்சட்டம்

1975

அருணாச்சல பிரதேசம் ஒன்றிய ஆளுகையிலிருந்த
சட்டசபை மற்றும் அமைச்சர்கள் குழுவை வழங்கியது.

1975

ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு அடிப்படையில் தேசிய
அவசரகால பிரகடனத்தை பிரகடனப்படுத்த
குடியரசுத்தலைவருக்கு அதிகாரம் தரப்பட்டது.

33-வது திருத்தச்சட்டம்

34-வது திருத்தச்சட்டம்

38-வது திருத்தச்சட்டம்
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39-வது திருத்தச்சட்டம்

40-வது திருத்தச்சட்டம்

41-வது திருத்தச்சட்டம்

42-வது திருத்தச்சட்டம்

43-வது திருத்தச்சட்டம்

1975

குடியரசுத்தலைவர், துணைக் குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர்
மற்றும் சபாநாயகர் ஆகிய�ோருடன் நீதித்துறையின்
எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள கருத்துவேறுபாடுகள்
இடம்பெற்றிருந்தன. அத்தகைய அதிகாரத்தை அவர்கள்
முடிவு செய்ய நாடாளுமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் .

1976

அவ்வப்போது நீர்ப்பகுதி, கண்டத் திட்டு, சிறப்பு
ப�ொருளாதார மண்டலம் (EEZ) ஆகியவற்றை வரையறுக்க
நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது.

1976

மாநிலப் ப�ொது ஆணைக்குழு மற்றும்
இணைப் ப�ொதுப் பணி ஆணைக்குழுவின் ஓய்வு வயதை
60 முதல் 62-ஆக உயர்த்தியது.

1976

இதை ஒரு சிறு அரசமைப்பு என்றழைக்கப்பட்டது.
ஸ்வரன் சிங் குழுவின் பரிந்துரைபேரில் சில மாற்றங்கள்
செய்யப்பட்டன. இதன் முன்னுரையில் மூன்று புதிய
ச�ொற்களை சேர்த்துள்ளது (மதசார்பற்ற, ஒருமைப்பாடு,
சமதர்மம்). குடிமக்களுக்கான அடிப்படை கடமைகளை
சேர்த்தது (புதிய பகுதி IV-A). அமைச்சரவையின்
ஆல�ோசனை முடிவுகள் மூலம் குடியரசுத்தலைவரை
கட்டுப்படுத்தவும் வழிவகை செய்தது. மூன்று புதிய
உறுப்புகள் 32அ (சம நீதி மற்றும் இலவசச் சட்ட நீதி),
43அ (த�ொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில்
த�ொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு) ஆகியவை
சேர்க்கப்பட்டன. மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் காடுகள், வன விலங்குகளின்
பாதுகாப்பு, நீதிமன்றங்களின் நீதி, அரசமைப்பு மற்றும்
அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவை
குறித்த உறுப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன. நாட்டின் ஏதாவது
ஒரு பகுதியில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நிலவினால்,
அப்பகுதிக்கு ஆயுதப்படையை அனுப்பி சட்டம் மற்றும்
ஒழுங்கினை நிலைநாட்டவும் அதிகாரமளிக்கிறது.

1977

உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள்
நீதித்துறையின் மறுஆய்வு மற்றும் நீதிப்பேராணை
ஆகியவற்றின் மூலம் அதிகாரத்தை மீட்டெடுக்கின்றன
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1978

இது குடியரசுத்தலைவருக்கு, மறுசீராய்விற்கு
அமைச்சரவையின் ஆல�ோசனையை திருப்பி அனுப்பி
வைக்க அதிகாரமளிக்கிறது. எனினும், மறுசீராய்வு
ஆல�ோசனை குடியரசுத்தலைவர் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார்.
தேசிய அவசரத்தை ப�ொறுத்தவரை 'ஆயுத கிளர்ச்சி' என்ற
ச�ொற்களுக்கு பதிலாக 'உள்நாட்டு அமைதிக் குலைவு'
என்ற ச�ொற்கள் க�ொண்டு வரப்பட்டன. எழுத்து
வடிவிலான அமைச்சரவையின் முடிவு அன்றி நெருக்கடி
நிலையைக் குடியரசுத்தலைவர் பிறப்பிக்கக் கூடாது.
அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிலிருந்து ச�ொத்துரிமை
நீக்கப்பட்டு, அதனை சட்டப்பூர்வ உரிமையாக மாற்றியது.

45-வது திருத்தச்சட்டம்

1980

இது மக்களவை மற்றும் மாநிலச் சட்டப் பேரவைகளில்
பட்டியல் வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர், ஆங்கில�ோ
இந்தியர் ஆகிய�ோருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை மேலும் 10
ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்தது. பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர்
ஆட்சியை ஓராண்டிற்கு மேல் நீட்டிக்க வழிவகை செய்தது.
இது ப�ோன்ற நீட்டிப்பிற்கு, எந்தவ�ொரு சிறப்பு
நிபந்தனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.

46-வது திருத்தச்சட்டம்

1983

மாநிலங்களுக்கிடையேயான விற்பனை வரி

47-வது திருத்தச்சட்டம்

1984

அசாம், பீகார், ஹரியானா, தமிழ்நாடு, உத்திரப் பிரதேசம்,
மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு நிலம்
சீர்திருத்தங்கள் இயற்றப்பட்டன.

48-வது திருத்தச்சட்டம்

1984

பஞ்சாபில் நெருக்கடிநிலை இரண்டுகளுக்கு
நீட்டிக்கப்பட்டது.

49-வது திருத்தச்சட்டம்

1984

திரிபுரா மாநிலத்திலுள்ள தன்னாட்சி மாவட்ட சபைக்கு
ஒரு அரசமைப்பை வழங்கியது.

1984

ஆயுதப்படை அல்லது உளவுத்துறை அமைப்புகளுக்காக
அமைக்கப்பட்ட புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும்
த�ொலைத் த�ொடர்பு அமைப்புகள் ஆகியவற்றில்
பணியாற்றும் நபர்களின் அடிப்படை உரிமையைக்
கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரமளித்தல்.

1984

மேகாலயா, அருணாச்சல பிரதேசம், நாகலாந்து மற்றும்
மிச�ோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள
பழங்குடியினவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை
மக்களவையிலும் அதேப�ோல மேகாலயா மற்றும்
நாகாலாந்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு சட்டமன்ற கூட்டத்திலும்
இடஒதுக்கீடு தரப்பட்டது.

44-வது திருத்தச்சட்டம்

50-வது திருத்தச்சட்டம்

51-வது திருத்தச்சட்டம்
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1985

இந்த திருத்தச்சட்டமானது நன்கு அறியப்பட்ட “கட்சி
தாவல் தடை சட்டம்” ஆகும். நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள் கட்சி தாவல் காரணமாக பதவி
இழப்பார்கள். இது த�ொடர்பான புதிய விவரங்களைப்
பத்தாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

1986

மிச�ோரம் சம்பந்தமாக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து,
குறைந்தபட்சம் 40 உறுப்பினர்கள் க�ொண்ட சட்ட
சபையை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

1986

உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்
சம்பளத்தை உயர்த்தி, அதனை சாதாரண சட்டத்தின்
மூலம் நாடாளுமன்றமே எதிர்காலத்தில் மாற்றிக்கொள்ள
உதவியது.

55-வது திருத்தச்சட்டம்

1986

அருணாச்சல பிரதேசத்தை ப�ொறுத்தவரையில் சிறப்பு
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு குறைந்தபட்சம் 30
உறுப்பினர்கள் க�ொண்ட அதன் சட்டசபை
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

56-வது திருத்தச்சட்டம்

1987

குறைந்தது 30 உறுப்பினர்களை க�ொண்டு க�ோவா
சட்டமன்றத்தின் வலிமையை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

1987

அருணாச்சல பிரதேசம், மேகாலயா, மிச�ோரம் மற்றும்
நாகலாந்து ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்ற
கூட்டங்களில் பழங்குடியினவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டது.

1987

அரசமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ உரைக்கு இந்தி
ம�ொழியில் வழங்கப்பட்டத�ோடு அரசமைப்பின் இந்திப்
பதிப்பிற்கு அதே சட்டபூர்வமான புனிதத்தன்மையை
வழங்கியது.

1988

பஞ்சாப்பில் ஏற்படும் உள்நாட்டு பிரச்சனையின்
அடிப்படையில் தேசிய அவசரநிலை பிரகடனம்
செய்யப்பட்டது.

1988

த�ொழில், வர்த்தகம், அழைப்புகள் மற்றும் வேலைகள்
மீதான வருடாந்திர வரிகளின் உச்சவரம்பை ரூபாய்
250-ல் இருந்து ரூபாய் 2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.

1989

மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபை தேர்தல்களுக்கு
வாக்களிக்கும் வயது வரம்பை 21 வயதிலிருந்து 18
ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டது.

52-வது திருத்தச்சட்டம்

53-வது திருத்தச்சட்டம்

54-வது திருத்தச்சட்டம்

57-வது திருத்தச்சட்டம்

58-வது திருத்தச்சட்டம்

59-வது திருத்தச்சட்டம்

60-வது திருத்தச்சட்டம்

61-வது திருத்தச்சட்டம்
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1989

பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் இட ஒதுக்கீடு
மற்றும் ஆங்கில�ோ-இந்தியர்களுக்கு பிரத்தியேக
பிரதிநிதித்துவம் மேலும் பத்து ஆண்டுகள் கூடுதலாக
(அதாவது, 2000 வரை) மக்களவை மற்றும் மாநில சட்ட
மன்றக் கூட்டங்களை விரிவுபடுத்தியது.

1989

1988-ஆம் ஆண்டின் 59-வது திருத்தச்சட்டத்தின் மூலம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களை பஞ்சாப்
த�ொடர்பானதை நீக்கியது. வேறு வார்த்தைகளில்
கூறுவதானால், பஞ்சாபை அவசரகால விதிகளுக்கு
உட்பட்ட பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டது.

1990

பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை ம�ொத்தம்
மூன்றாண்டு ஆறு மாதம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய
வழிவகுத்தது.

1990

பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான
சிறப்பு அலுவலருக்கு பதிலாக பல உறுப்பினர்கள்
க�ொண்ட தேசிய ஆணையத்தை விரிவாக்கத்திற்காக
வழங்கப்பட்டது.

66-வது திருத்தச்சட்டம்

1990

மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கான 55 நில சீர்திருத்த
சட்டங்களை ஒன்பதாவது அட்டவணையில்
சேர்க்கப்பட்டது.

67-வது திருத்தச்சட்டம்

1990

பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை ம�ொத்தம்
நான்காண்டு காலம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது.

68-வது திருத்தச்சட்டம்

1991

பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை ம�ொத்தம்
ஐந்தாண்டு காலம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது.

1991

தில்லியை தேசிய தலைநகரப் பகுதியாக வடிவமைத்ததன்
மூலம் தில்லி ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிக்கு
சிறப்பிடம் வழங்கப்பட்டது.

1992

தில்லி தேசிய தலைநகரப் பகுதியின் சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றிய
ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதி ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்களை
குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் தேர்வாளர் குழுவில்
சேர்க்க வேண்டும்.

71-வது திருத்தச்சட்டம்

1992

எட்டாவது அட்டவணையில் க�ொங்கனி, மணிப்புரி
மற்றும் நேபாளி ம�ொழிகள் சேர்க்கப்பட்டன. இதில்,
திட்டமிடப்பட்ட ம�ொழிகளின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை
18-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

72-வது திருத்தச்சட்டம்

1992

திரிபுராவின் சட்டமன்றத்தில் பழங்குடியினருக்கு இட
ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது

62-வது திருத்தச்சட்டம்

63-வது திருத்தச்சட்டம்

64-வது திருத்தச்சட்டம்

65-வது திருத்தச்சட்டம்

69-வது திருத்தச்சட்டம்

70-வது திருத்தச்சட்டம்
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73-வது திருத்தச்சட்டம்

74-வது திருத்தச்சட்டம்

75-வது திருத்தச்சட்டம்

76-வது திருத்தச்சட்டம்

77-வது திருத்தச்சட்டம்

78-வது திருத்தச்சட்டம்

79-வது திருத்தச்சட்டம்

80-வது திருத்தச்சட்டம்

1992

பஞ்சாயத்து-ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு அரசமைப்பு
தகுதியும் மற்றும் பாதுகாப்பும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
இதற்காக, 'பஞ்சாயத்துகள்' என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய
பகுதி-IX ஐ சேர்த்துள்ளது மற்றும் 29 ப�ொருண்மைகளை
உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய பதின�ோராம் அட்டவணை
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

1992

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசமைப்பு
தகுதி மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்த
ந�ோக்கத்திற்காக 'நகராட்சிகள்' என்ற தலைப்பில் ஒரு
புதிய திருத்தம் பாகம்-IX இணைத்து, நகராட்சியின் 18
ப�ொருண்மைகளை பன்னிரண்டாவது அட்டவணையில்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

1994

குத்தகைக்காரர், உரிமையாளர், உரிமைகள்
ப�ோன்றவற்றின் மீதான கட்டுப்பாடு மற்றும்
ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தீர்வுகான
வாடகை தீர்ப்பாயங்கள் ஏற்ப்படுத்தப்பட்டன.

1994

1994-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தை
(கல்வி நிறுவனங்களில் 69 சதவீத இட ஒதுக்கீடு
வழங்கப்பட்டது மற்றும் மாநில பணிகளில் பதவிகள்
வழங்கப்பட்டது) நீதிபதி மறுபரிசீலனையிலிருந்து
பாதுகாக்கும் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இது
சேர்க்கப்பட்டது. 1992இல் உச்ச நீதிமன்றம், ம�ொத்த
ஒதுக்கீடு 50 சதவிகிதத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்று
தீர்ப்பளித்தது.

1995

பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு
அரசாங்க வேலைகளில் பதவி உயர்வில் இட ஒதுக்கீடு
வழங்கப்பட்டது.

1995

ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின்
27 சட்டச்சீர்திருத்தங்கள் அடங்கிய சட்டங்கள் உள்ளன.
இத்துடன், இந்த அட்டவணையின் ம�ொத்த
எண்ணிக்கையானது 282 ஆக அதிகரித்தது, ஆனால்
கடைசி நுழைவு 284 எனக் கணக்கிடப்பட்டது.

1999

பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இட
ஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவையில் ஆங்கில�ோஇந்தியர்களுக்கான பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் பத்து
ஆண்டுகளுக்கு மேலும் (அதாவது, 2010 வரை)
விரிவாக்குதல்.

2000

மத்திய அரசுக்கும் மாநிலத்திற்கும் இடையில்
வருவாய்க்கு 'அதிகாரப் பகிர்வுக்கான மாற்று திட்டம்'
வழங்கப்பட்டுள்ளது
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2000

தனித்தனி வகுப்புகளுக்கு ஒரு வருடத்தின் நிரப்பப்படாத
ஒதுக்கப்பட்ட காலியிடங்களை அடுத்த ஆண்டு அல்லது
ஆண்டுகளில் நிரப்பப்பட பரிசீலிக்க மாநிலத்திற்கு
அதிகாரமளித்தல்.

82-வது திருத்தச்சட்டம்

2000

எந்தவ�ொரு தேர்விலும் தகுதி மதிப்பெண்களில்
தளர்த்தல் அல்லது மதிப்பீட்டுத் தரங்களைக் குறைத்தல்,
ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்களின் ப�ொதுச் பணிகளுக்கு
ஊக்கமளிக்கும் விஷயங்களில் இட ஒதுக்கீட்டிற்கான
பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்கு
ஆதரவாக எந்தவ�ொரு ஏற்பாட்டையும் செய்வதற்கு
வழங்கப்பட்டது.

83-வது திருத்தச்சட்டம்

2000

அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பட்டியல்
இனத்தவருக்கு பஞ்சாயத்துகளில் இட ஒதுக்கீடு இல்லை.

2001

மக்கள் த�ொகை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை
ஊக்குவிக்கும் அதே குறிக்கோள்கள�ோடு மற்றொரு 25
ஆண்டுகளுக்கு (அதாவது, 2026 வரை) மக்களவை மற்றும்
மாநில சட்டமன்றங்களில் இடங்களை
சீர்படுத்துவதற்கான தடை நீட்டிக்கப்பட்டது.

2001

1995-ஆம் ஆண்டு முதல் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினை சார்ந்தவர்களுக்கு இட
ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அளிக்கப்படும் பதவி உயர்வு.

2002

ஆரம்பக் கல்வியை ஒரு அடிப்படை உரிமையாக்கியது.
இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள உறுப்பு 21-அ படி,
மாநிலமானது 6 முதல் 14 வயது வரையிலான அனைத்து
குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி
அளிப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. உறுப்பு 51-அ கீழ்
அடிப்படை கடைமைகளை சேர்த்துள்ளது
அவையாதெனில், இந்திய குடிமகன்களாகிய ஒவ்வொரு
பெற்றோர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் தங்களது
(6 முதல் 14 வயது வரையிலுள்ள) குழந்தைகளுக்கு கல்வி
கற்கும் வாய்ப்பினை கட்டாயம் ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்க
வேண்டும்.

2003

மாநிலங்களில் உள்ள த�ொகுதிகளை 2001-ஆம் ஆண்டின்
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி சரிபார்பதற்கும்,
பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்.
முன்னர் 84-வது திருத்தச்சட்டத்தின் மூலம் 1991-ஆம்
ஆண்டில் பெறப்பட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
அல்ல.

2003

(உறுப்பு 268-அ) - சேவைகளுக்கு சேவை வரி விதிக்கிறது.
இருப்பினும், இதன் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டு, மத்திய
மற்றும் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றால்
பகிர்ந்துக�ொள்ளப்படுகிறது.

81-வது திருத்தச்சட்டம்

84-வது திருத்தச்சட்டம்

85-வது திருத்தச்சட்டம்

86-வது திருத்தச்சட்டம்

87-வது திருத்தச்சட்டம்

88-வது திருத்தச்சட்டம்
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89-வது திருத்தச்சட்டம்

90-வது திருத்தச்சட்டம்

91-வது திருத்தச்சட்டம்

92-வது திருத்தச்சட்டம்

93-வது திருத்தச்சட்டம்

2003

தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய
ஆணையம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது அவைகள்
தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான தேசிய ஆணையம் (உறுப்பு 338)
மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம்
(உறுப்பு 338-அ). இந்த ஆணையத்திற்கான ஒரு தலைவர்,
துணைத் தலைவர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்களை
குடியரசுத்தலைவர் நியமிப்பார்.

2003

ப�ோட�ோலாந்து ஆளுகைக்குட்பட்ட மாவட்டத்திலிருந்து
(உறுப்பு 332 (6)) அசாம் சட்டமன்றத்தில் உள்ள
பழங்குடியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத
பிரதிநிதித்துவத்தை பராமரிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டது.

2003

அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் ம�ொத்த
அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை (பிரதமர் உட்பட),
மக்களவையின் ம�ொத்த வலிமையின் 15% ஐ விட
அதிகமாக இருக்கக்கூடாது (உறுப்பு 75 (1அ)). ஒரு
மாநிலத்தின் அமைச்சரவையின் அமைச்சர்களின் ம�ொத்த
எண்ணிக்கை (முதலமைச்சர் உட்பட), மாநிலத்தின்
சட்டமன்றத்தின் ம�ொத்த வலிமையின் 15% க்கும்
அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. எனினும், ஒரு மாநிலத்தின்
அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை (முதலமைச்சர் உட்பட),
12 க்கும் குறைவாக இருக்கக் கூடாது (உறுப்பு 164 (1அ)).

2003

எட்டாவது அட்டவணையில் நான்கு ம�ொழிகள்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் ப�ோட�ோ, ட�ோக்ரி
(ட�ோங்க்ரி), மைதிலி (மைத்திலி) மற்றும் சந்தாலி. இதன்
மூலம் அரசமைப்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ம�ொழிகளின்
எண்ணிக்கை 22 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

2005

தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி
நிறுவனங்களில் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய
வகுப்பினர் அல்லது பட்டியல் இனத்தவர் அல்லது
பழங்குடியினர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய
அதிகாரம் அளித்துள்ளது. இனாம்தார் வழக்கில் உச்ச
நீதிமன்ற தீர்ப்பை (2005) ரத்து செய்வதற்கு இந்த திருத்தச்
சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அதில் சிறுபான்மையினர்
மற்றும் சிறுபான்மையினர் அல்லாத, உதவிபெறாத
தனியார் கல்லூரிகள், த�ொழில்சார் கல்லூரிகள்
ப�ோன்றவற்றிற்கு இது ப�ொருந்தாது என்று உச்ச
நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
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94-வது திருத்தச்சட்டம்

95-வது திருத்தச்சட்டம்

96-வது திருத்தச்சட்டம்

97-வது திருத்தச்சட்டம்

2006

2009

2011

2011

பழங்குடி நலத்துறை அமைச்சர் வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க
பீகாரை விடுவித்து அதனை ஜார்கண்ட் மற்றும்
சட்டீஸ்கராக விரிவுபடுத்தியது. இது இப்பொழுது,
புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களான மத்தியப்
பிரதேசம் மற்றும் ஒரிசா ஆகியவற்றிற்கு ப�ொருந்தும்.
பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இட
ஒதுக்கீடு விரிவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஆங்கில�ோஇந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக
பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பது மற்றும் மாநில சட்டமன்ற
கூட்டங்களை மேலும் பத்து ஆண்டுகள் வரை
விரிவுபடுத்துவது அதாவது 2020ஆம் ஆண்டு வரை
(உறுப்பு 334)
'ஒடியா' -வை ஒரியா என மாற்றி ஒரியா ம�ொழியை
எட்டாவது அட்டவணையில் ஒடியா என்று
உச்சரிக்கப்பட்டது.
ஒரு அரசமைப்பு அந்தஸ்து மற்றும் கூட்டுறவு
சங்கங்களுக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கின்றது. உறுப்பு
19-ன் கீழ் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்குவதற்கான
ஒரு அடிப்படை உரிமையை அளிக்கிறது. இது உறுப்பு
43-பி-ன் வாயிலாக கூட்டுறவு சங்கங்களின்
மேம்பாட்டிற்காக புதிய மாநிலக் க�ொள்கையின்
வழிகாட்டு க�ோட்பாடுகளை சேர்த்துள்ளது. இது
'கூட்டுறவு சங்கம்' (உறுப்பு 243-ZH to 243-ZT) என்ற
தலைப்பின் அரசமைப்பில் புதிய பகுதி IX-பி ஐ
சேர்த்துள்ளது.
ஹைதராபாத்-கர்நாடகா மண்டலத்தை
மேம்படுத்துவதற்கு கர்நாடக ஆளுநருக்கு தரப்படும்
அதிகாரம்.

98-வது திருத்தச்சட்டம்

2013

99-வது திருத்தச்சட்டம்

2014

இது தேசிய நீதி ஆணையத்தை நிறுவுவதற்காக
வழங்கப்பட்டது.

100-வது திருத்தச்சட்டம்

2014

இந்த திருத்தச்சட்டமானது இந்தியாவிற்கும்
வங்காளதேசத்திற்கும் இடையில் நில எல்லை ஒப்பந்தம்
(LBA) ஆகும்.

101-வது திருத்தச்சட்டம்

2016

ப�ொருள்கள் மற்றும் சேவை வரி

102-வது திருத்தச்சட்டம்

2018

பின்தங்கிய வகுப்புகளின் தேசிய ஆணையத்திற்கு
அரசமைப்பு தகுதி.

103-வது திருத்தச்சட்டம்

2019

ப�ொது வகுப்பினருக்கு ப�ொருளாதார ரீதியில்
பலவீனமான பிரிவினருக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு.
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பசாற்களஞ்சிைம்
Acquired Territories

– வாஙகிை பி�ரதசங்கள்

Administrative Reforms Commission

–

Administrative Reforms

– நிரவா்க சீரதிருததங்கள்

All India Services

–

அகில இநதிைப் �ணி்கள்

Amnesty International

–

சரவரதச ப�ாது ைன்னிப்பு சற�

Arthasastra

–

அரததசாஸ்தி�ம்

Aryans

– ஆரிைர்கள்

Asian Development Bank

– ஆசிை வளரச்சி வஙகி

Asian Investment Infrastructure Bank

– ஆசிை முதலீடு ைறறும் ்கடைறைப்பு வஙகி

Ballot

–

வாக்குச் சீடடு

Barbarism

–

நா்கரீ்கைறை நிறல

Bicameralism

–

ஈ�றவ சடைைன்ைமுறை

Bicameral Legislature

–

ஈ�றவச் சடைைன்ைம்

Boycott

–

புைக்்கணிப்பு

Budget

–

வ�வு பசலவுத திடைம்

Bureaucracy

- அதி்கா�ததுவம்/ஆடசி�ணிைர

Business Advisory Committee

–

Cabinet

– அறைச்ச�றவ

Capitalism

-

Citizen

– குடிை்கன்

Co-operative Federalism

– கூடடுைவுக் கூடைாடசி

Collective responsibility

– கூடடுப் ப�ாறுப்பு

Collegiate executive

– கூடடு பசைலாடசி

Colonial Regime

–

Committee of Privileges

– உரிறை்கள் குழு

Committee on Delegated Legislation

– ஒப்�றைப்புச் சடைமிைறைலுக்்காை குழு

Committee on Estimates

–

ைதிப்பீடடுக் குழு

Committee on Public Accounts

–

ப�ாதுக் ்கைக்குக் குழு

Committee on Public Undertakings

– ப�ாதுத துறை நிறுவைங்களுக்்காை குழு

Committee on Rules

– விதிமுைற்களுக்்காை குழு

Committee stage

– குழு நிலற

நிரவா்க சீரதிருதத ஆறைைம்

பதாழில் ஆரலாசறை குழு
முதலாளிததுவம்

்காலனிததுவ ஆடசி
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Communalism

–

Communal Violence

– வகுப்புவாத வன்முறை

Communism

– ப�ொதுவுடைமை

Commutation

– தண்டனையைக் குறைத்தல்

Concert of Europe

–

Concurrent List

– ப�ொதுப்பட்டியல்

Consolidated Fund of India

–

Constitutional court

– அரசமைப்பு நீதிமன்றம்

Constitutional Democracy

– அரசமைப்பிலான மக்களாட்சி

Constitution

–

Conventions

– மரபுகள்

Council of States

– மாநிலங்களவை

Criminal Law

–

குற்றவியல் சட்டம்

Cultural diversity

–

பண்பாட்டு பன்முகத்தன்மை

Decentralization

–

அதிகாரப்பரவல்

Defacto

– நடைமுறை அதிகாரம் பெற்ற

Deforestation

–

காடு அழித்தல்

Democratic Federalism

–

மக்களாட்சி கூட்டாட்சி

Democratic Socialism

– மக்களாட்சி சமதர்மம்

Democratic socialism

– மக்களாட்சியிலான சமதர்மம்

Democratic state

–

Democratic

– மக்களாட்சியிலான

Dharma

–

Digital India

– மின்னனு இந்தியா

Diplomacy

– தூதாண்மை

Distinctive Feature

– தனித்துவமமான அம்சம்

Distribution of Powers

– அதிகாரப் பங்கீடு

Division of powers

– அதிகாரப் பகிர்வு

Double ballot electoral system

– இரு வாக்குச்சீட்டு வாக்காளர் முறைமை

Dual citizenship

– இரட்டைக் குடியுரிமை

Dual Citizenship

–

இரட்டைக் குடியுரிமை

Dyarchy

–

இரட்டையாட்சி

Economic Disparity

– ப�ொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு

வகுப்புவாதம்

ஐர�ோப்பிய ஒப்பந்தக் கூட்டமைப்பு
இந்தியாவின் நிரந்தர த�ொகுப்பு நிதி

அரசமைப்பு

மக்களாட்சி அரசு
தர்மம்
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Economic Reforms

– பொ�ருளாதார சீர்திருத்தங்கள்

Election Commission

–

Electoral College

– வாக்காளர் த�ொகுதி முறைமை

Electorat

– வாக்காளர் முறைமை

Electors

–

Embassies Abroad

– வெளிநாடுகளில் தூதரகங்கள்

Embodiment

– வடிவமாகும்

Emergency

–

Environmental degradation

– சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு

Environmentalism

– சுற்றுச்சூழலியம்

Equality

–

European Colonization

– ஜர�ோப்பிய காலனியாக்கம்

Evolved Constitution

– பரிணாம வளர்ச்சியிலான அரசமைப்பு

Executive

– ஆட்சித்துறை/செயலாட்சி

External Aggression

– வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு

Extremism

– தீவிரவாதம்

Fascist

–

பாசிசவாதி

Federalism

–

கூட்டாட்சி

Feudal rule

– நிலப்பிரபுத்துவ ஆட்சி

Finance Commission

–

Flexible Constitution

– நெகிழும்அரசமைப்பு

Foreign exchange

–

Fraternity

– சக�ோதரத்துவம்

Gazette of India

– இந்திய அரசுப் பதிவிதழ்

General Assembly

– பொ�துச் சபை

Globalization

- உலகமயமாக்கல்

Glorious Revolution

– மகத்தான புரட்சி

Good and Services Tax (GST)

– சரக்கு மற்றும் சேவை வரி

Grants-in-Aid

–

Gun Salute

– குண்டு முழங்கி மரியாதை

Homogeneity

– ஓரினத்தன்மை

House of the people

– மக்களவை

Human Rights Watch

– மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்

தேர்தல் ஆணையம்

வாக்காளர்கள்

நெருக்கடிநிலை

சமத்துவம்

நிதி ஆணையம்

அந்நிய செலாவணி

நிதி நல்கைகள்/நிதியுதவி
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Impartial Civil Services

– பாரபட்சமற்ற ப�ொது சேவை

Impeachment

– கண்டன தீர்மானம்

Imperialism

–

ஏகாதிபத்தியம்

Indian Administrative Service (IAS)

–

இந்திய குடிமைப் பணி

Indigenous People and their Rights

– பூர்வ குடிமக்களின் உரிமைகள்

Industrialization

– த�ொழில்மயமாதல்

Industrial pollution

–

த�ொழிற்சாலை மாசுபாடு

Integrity

–

நேர்மை

Intellectual property

–

அறிவுசார் ச�ொத்து

Intensive Area Development
Programme (IADP)

– தீவிர வட்டார வளர்ச்சித் திட்டம்

Inter-State Council

– மாநிலங்களுக்கு இடையேயான குழு

Interim Constitution

– இடைக்கால அரசமைப்பு

International Court of Justice

–

International Labour Organization

– பன்னாட்டுத் த�ொழிலாளர் அமைப்பு

International Monetary Fund

– சர்வதேச நாணய நிதியம்

International Monetary Fund

– பன்னாட்டு நிதி முனையம்

International Non-Governmental
Organizations

– பன்னாட்டு அரசு சாரா அமைப்புக்கள்

International organizations

–

பன்னாட்டு அமைப்புக்கள்

International Peace Conference

–

பன்னாட்டு அமைதி மாநாடு

International solar Alliance

– பன்னாட்டு சூரிய மின் உற்பத்தி கூட்டணி

International Telecommunication Union

– பன்னாட்டு த�ொலைத்தொடர்பு அமைப்பு

Judiciary

– நீதித்துறை

Jurisdiction

–

அதிகாரவரம்பு

Justifiable Concerns

–

நியாயமான கவலைகள்

Large scale industries

–

பெரிய அளவிலான நிறுவனங்கள்

Lawful Intervention

–

சட்டரீதியான தலையீடு

League of Nations

– பன்னாட்டு சங்கம்

Legislature

– சட்டமன்றம்

Legitimacy

–

சட்டபூர்வமான தன்மை

Liberalism

–

தாராளவாதம்

Liberty

–

சுதந்திரம்

Manusmriti

–

மனுநீதி

பன்னாட்டு நீதிமன்றம்
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Materialism

– ப�ொருள் முதல்வாதம்

Medieval State

–

Mixed Economy

– கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்

Mixed economy

– கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்

Monarchic Lineage

–

முடியாட்சி மரபு

Money Bill

–

நிதி முன்வரைவு

Monopolistic

- முற்றுரிமை/ ஏகப�ோகம்

Morality

– நீதிநெறிமுறைமை

Munich Conference

–

National Dairy Development Board
(NDDB)

– தேசிய பால் ப�ொருட்கள் மேம்பாட்டு வாரியம்

National Development Council

– தேசிய வளர்சிக்குழு

National Emergency

– தேசிய நெருக்கடிநிலை

National Milk Grid

– தேசிய பால் கட்டுப்பாட்டு வலையமைப்பு

Nation

–

Natural Rights

– இயற்கை உரிமைகள்

Nepotism

–

NITI Aayog

– நிதி ஆய�ோக்

Non-Monetary Incentives

–

Non-Money Bill

– நிதி சாரா சட்ட முன்வரைவு

Non- profit non- Government

–

ஆதாயமில்லா அரசு சாரா அமைப்புக்கள்

Non-tax Revenue

–

வரி சாரா வருவாய்

Non-Violence

– வன்முறையின்மை

Oath

–

உறுதிம�ொɶி

Official Parlance

–

அதிகாரப்பூர்வ பேச்சு

Operation flood

–

வெள்ள நடவடிக்கை

Ordinances

– அவசரச்சட்டம்

orthodox

–

பழமைப்பற்று

Ozone layer

–

ஓச�ோன் படலம்

Parliamentary Constituencies

–

நாடாளுமனɶɶத் த�ொகுதிகள்

Passive Resistance

– சாத்வீக எதிர்ப்பு/செயலற்ற எதிர்ப்பு

Patriotism

–

organization

இடைக்கால அரசு

மூனிச் மாநாடு

தேசம்
தகுதியாலன்றி (வேண்டியவருக்கு ஆதரவு)
பணம் அல்லாத ஊக்கங ள்

தேசப்பற்று
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Patronage

- ஆதரவு

Permanent Court of Arbitration

–

Permanent House

– நிரந்தர அவை

Pluralistic Nation

– பன்முக நாடு

Police State

–

காவல் அரசு

Political Autonomy

–

அரசியல் ɶுயாட்சி

Political Extremism

– அரசியல் தீவிரவாதம்

Political Fragments

– அரசியல் துண்டுகள்

Polygamy

– பலதாரமணம்

Polytheism

–

Portfolios

– துறைகள்

Poverty Alleviation

– வறுமை ஒழிப்பு

Prerogative

–

Presidential executive

– குடியரசுத்தலைவரின் செயலா சி

President

–

குடியரசுத்தலைவர்

Primary sector

–

முதல்நிலை துறை

Princely State

–

சுதேச அரசு

Private Member Bill

–

தனி நபர் மச�ோதா

Proclamation of Emergency

–

நெருக்கடிநிலைப் பிரகடனம்

Proletariat

– பாட்டாளிகள்

Propaganda

–

Proportional representation system

– விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறை

Proportional representation

– விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம்

Provincial autonomy

– மாகாண சுயாட்சி

Quasi sovereignty

– ஓரளவிலான இறையாண்மை

Quota

– இட ஒதுக்கீடு

Radical Humanism

– தீவிர மனிதநேயம்

Rationalism

– பகுத்தறிவு வாதம்

Renaissance

– மறுமலர்ச்சி

Renewable energy

– புதுபிக்கத்தக்க ஆற்றல்

Republic

– குடியரசு

Revenue Affairs

–

வருவாய் விவகாரங்கள்

Rigid constitution

–

நெகிழா அரசமைப்பு

நிரந்தர நடுவர் தீர்ப்பாயம்

பல தெய்வக்கொள்கை

தனிச்சிறப்புரிமை

பரப்புரை
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Rule of law

–

சட்டத்தின் ஆட்சி

Salute States

–

குண்டு முழங்கும் மரியாதை

Scheduled and Tribal Areas

–

பட்டியல் இனம் மற்றும் பழங்ɶுடியினப்
பகுதிகள்

Scientific Humanism

–

அறிவியல் சார் மனிதநேயம்

Secondary sector

– இரண்டாம் லைத் துறை

Secularism

– மதச்சார்பினɶமை

Secular

–

Select Committee

– தேர்வுக் குழு

Self determination

– சுய நிர்ணயம்

Small scale industries

– சிறிய அளவிலான நிறுவனங்கள்

Socialist

–

சமதர்மவாதி

Socialization

–

சமூகமாக்கல்

Social Justice

– சமூக நீதி

Social Revolution

– சமூகப் புரட்சி

Social Transformation

– சமூக மாற்றம்

Sovereignty

– இறையாண்மை

Sovereign

–

இறையாண்மையுள்ள

Speaker

–

அவைத்தலைவர்/ சபாநாயகர்

Standing Committee

–

நிலைக்குழு

Statesman

– ராஜதந்திரி

State

–

Statutes

– விதிகள்/சட்ட விதிகள்

Statutory Bodies

– சட்டப்படியான அமைப்புகள்

Sustainable Development Goals

– நீடித்த மேம்பாட்டு இலக்குகள்

Sustainable development

– நீடித்த மேம்பாடு

Swaraj

–

சுயராஜ்யம்

Swatch Bharat Abhiyan

–

தூɶ்மை இந்தியா திட்டம்

Tax Revenue

–

வரி வருவாய்

Tertiary sector

–

கடை ɶிலைத் துறை

The Chief Electoral Officer

– தலைமை தேர்தல் அதிகாரி

Trusteeship Council

–

Trusteeship

– ப�ொறுப்பாண்மை

மதச்சார்பற்ற

அரசு

ப�ொறுப்பாண்மை குழு
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Tyranny

– க�ொடுங்கோலாட்சி

Unethical

-

நெறிமுறையற

Unified State

–

ஒன்றுபட்ட அரசு

Union Public Service Commission

– ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாணையம்

Union territories

–

Union Territories

– ஒன்றியப் பிரதேசங்கள்

Unitary

–

United Nations

– ஐக்கிய நாடுகள்

Universal adult franchise

– வயது வந்தோர் வாக்குரிமை

Universal Declaration of Human Rights
(UDHR)

– அனைத்துலக மனித உரிமைகள் பிரகடனம்

Universalism

– சர்வதேசத்துவம்

Universal Postal Union

–

Unlawful

- சட்டவிர�ோத

Untouchability

–

Varna

– வர்ணம்

Vernacular Languages

–

வட்டார ம�ொழி

Veto

–

ரத்து அதிகாரம்

Voluntary Associations

–

தன்னார்வ அமைப்புக்கள்

Water disputes Tribunal

– நதி நீர் பிரச்சனை தீர்ப்பாயம்

Welfare State

– மக்கள் நல அரசு

World Bank

–

Zonal Councils

– மண்டலக் குழுக்கள்

ஒன்றியப் ஆளுகைக்குப்பட்ட பகுதிகள்
ஒற்றையாட்சி

சர்வதேச தபால் அமைப்பு
தீண்டாமை

உலக வங்கி
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அரசியல் அறிவியல் - 12ஆம் வகுப்பு
நூலாசிரியர்களின் பட்டியல்

பாட நூல் வல்லுநர்

கருத்துரைஞர்

பேராசிரியர் ராமு மணிவண்ணன், (HOD),

V. தீபனாவிஸ்வனேஷ்வரி, இந்திய ஆட்சி பணி,

மேலாய்வாளர்
பேராசிரியர். A. கருணானந்தம், (HOD) (ஓய்வு),

M. அப்பணசாமி, எழுத்தாளர்
வே. வெங்கட்ராமன், Ph.D.
தமிழ் ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
Dr. P. கனகராஜ், HOD,

அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகம் துறை,
சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

வரலாறு துறை, விவேகானந்தா கல்லூரி, சென்னை.

நூலாசிரியர்கள்
Dr. P. கனகராஜ், HOD,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்
Dr. ஹரிஹரன், இணைப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Dr. S. ஜமீலா, இணைப் பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

Dr. S. சுதா, இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Dr. R. ஸ்ரீதர், இணைப் பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, தாம்பரம், சென்னை.

Dr. பெர்னார்ட் “டி” சாமி, Senior Fellow (LISSTAR),
லய�ோலா கல்லூரி, சென்னை.

Dr. S. பார்த்திபன், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகம் துறை, சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

R.சிவகுமார், உதவிப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

R.வித்யா, உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

P. ராமஜெயம், உதவிப்பேராசிரியர்,

பல்லாவரம், சென்னை

அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

K. திராவிடமணி, உதவிப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை,
அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

Dr. S. பாலமுருகன், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி, கடலூர் .

M. அப்பணசாமி, எழுத்தாளர்
M. மலரவன், ஆராய்ச்சியாளர்,
MCC, சென்னை.

Dr. S. பாலமுருகன், இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரி, கடலூர்.

Dr. K. க�ோட்டைராஜன், இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரி, கடலூர்.

Dr. K. செந்தில்குமார், இணைப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்.

Dr. K. முருகனாந்தம், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

Dr. J. ஆரியபடைக்கடந்தநெடுஞ்செழியன், உதவிப்பேராசிரியர்,
ப�ொது நிர்வாகத்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

செயல்பாடு வடிவமைப்பு

சமூக விலக்கல் மற்றும் சேர்க்கைக் க�ொள்கை ஆய்வுமையம்,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி..

Dr. P. அருணாசலம், இயக்குநர்,

J. திவியன், உதவிப்பேராசிரியர்,

ICT ஒருங்கிணைப்பாளர்
K. சங்கர், பட்டதாரி ஆசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Dr. S. பாலமுருகன், இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரி, கடலூர்.

Dr. K. க�ோட்டைராஜன், இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரி, கடலூர்.

Dr. ஹான்ஸ் ப்ரெளடி, உதவிப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Dr. மீரா ராஜிவ்குமார், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத்துறை MCC, சென்னை.

Dr.R.ஆஸிக்J. ப�ோன�ோபர், உதவிப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Mr. ஆதர்ஷ் விஜய், உதவிப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

கலை மற்றும் வடிவமைப்பு குழு
வரைபடம்
வேல்முருகன்
பிரம�ோத், அரசு கலை கல்லூரி, சென்னை

வடிவமைப்பு
V2 இன�ோவேஷன்ஸ், சென்னை

In House QC
ராஜேஷ் தங்கப்பன், ஜெரால்டு வில்சன், அடிசன் ராஜ்
ய�ோகேஷ். B. ,க�ோபிநாத் ரகுபதி
இயேசு ரத்தினம் மரிய லாசர், பிரசாந்த். C, டேனியல்.A

அட்டைபடம்
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பாளர்
ரமேஷ் முனிசாமி

பழனியப்பா மெட்ரிக்குலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி, அவினாசி, திருப்பூர்.

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, கனையாம்படி, வேலூர்

R. வெங்கடேசன், இடைநிலை ஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி, வேல்லியனல், தந்தேனி பிளாக், கரூர்.

A. அஜய், இடைநிலைஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, நந்திமங்களம், குமராட்சி ஒன்றியம், கடலூர்.

வேலைவாய்ப்பு வழிக்காட்டி
Dr. P. கனகராஜ், HOD,

அரசியல் அறிவியல் துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

ஒருங்கிணைப்பாளர்
R. மலர்கொடி, உதவிப் பேராசிரியர்,
SCERT, சென்னை.

பாட நூல் த�ொகுத்தல்
இரா.திருநாவுக்கரசு, முதுகலை ஆசிரியர்,

அ.ஆ.மே. நி. பள்ளி,காவேரிப்பட்டிணம், கிருஷ்ணகிரி

ஜெ.சக்திவேல், முதுகலை ஆசிரியர்,

அ.ஆ.மே. நி. பள்ளி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, தருமபுரி.

விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மை குழு
இரா. ஜெகன் நாதன், இ.நி.ஆ,

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கணேசபுரம்,
ப�ோளூர், திருவண்ணாமலை.
ம. முருகேசன், பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, பெத்தவேலான்கோட்டகம்,
முத்துப்பேட்டை, திருவாரூர்.
வ. பத்மாவதி, பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிலை பள்ளி, வெற்றியூர், அரியலூர்.
சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு, பட்டதாரிஆசிரியர்
அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளி, பெருமாள் க�ோவில்,
பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:
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