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மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

குடிணமயியல்
1 இநதிய அரசியலணமபபு 253 ஜூன்

2 நடுவண் அரசு 263 ஜூணல

3 மாநில அரசு 275 ஆ்கஸ்ட

4 இநதியாவின் ்வளியு்வுக ்்காள்ண்க 285 அக்டாபர

5 இநதியாவின் சரவ்தச உ்வு்கள் 294 நவம்பர

்பாருளியல்
1 ்மாதத உள்நாடடு உறபததி மறறும் அதன் வளரச்சி: ஓர 

அறிமு்கம்
309 ஜூன்

2 உல்கமயமாதல் மறறும் வரதத்கம் 321 ஜூணல

3 உைவு பாது்காபபு மறறும் ஊடடச்சதது 330 ஆ்கஸ்ட

4 அரசாங்கமும் வரி்களும் 340 அக்டாபர

5 தமிழநாடடில் ்தாழில்துண் ்தாகுபபு்கள் 348 நவம்பர

பாடநூலில் உள்ள விணரவுக குறியீடணடப  (QR Code) பயன்படுதது்வாம்! எபபடி?
•  உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க. 
•  கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள ஸப்கன் கெய்யவும். 
•  திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும். 
•  ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம். 

குறிபபு:  இணையசகெயல்ேொடு்கள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கொை QR code ்கணள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லொ்த ஏப்தனும் ஓர்  
QR code Scanner ஐ ேயன்ேடுத்தவும்.

00_Front_Page_TM.indd   5 11-04-2020   13:47:39



    அறிமுகம்
ஒரு நொடடின நிர்வொ்கைொ்னது எந்த அடிப்்பம்டக 

ப்கொள்ம்க்கமைச் சொர்ந்து  அமைந்துள்ைது என்பமத 
பிரதி்பலிககும் அடிப்்பம்டச் சட்டளை அரசியலமைப்பு 
என்பதொகும். அது ஒரு நொடடின முனள்னற்்றத்திற்கு 
அச்சொணி ஆகும். அரசியலமைப்பு என்ற ப்கொள்ம்க 
முதனமுதலில் அபைரிக்க ஐககிய நொடு்களில் (U.S.A.) 
ளதொனறியது.

 1.1  அரசியலமைப்பின் அவசியம்
அம்னத்து ைக்கைொடசி நொடு்களும் தங்கமை 

நிர்வகித்துக ப்கொள்ை  ஓர் அரசியலமைப்புச் சட்டத்மத 
ப்பற்றுள்ை்ன. ஒரு நொடடின குடிைக்கள் வொழ விரும்பும் 
வம்கயில்  சில அடிப்்பம்டக ப்கொள்ம்க்கமை 
அரசியலமைப்பு வகுத்துக ப்கொடுககி்றது. நைது 
சமூ்கத்தின அடிப்்பம்ட தனமைமய அரசியலமைப்பு 
நைககுத் பதரிவிககி்றது.

1.2 இந்திய அரசியலமைப்பு உருவசாக்கம்
1946ஆம் ஆணடு, அமைச்சரமவ தூதுககுழு 

திட்டத்தின கீழ உருவொக்கப்்பட்ட, இந்திய அரசியல் 
நிர்ணய சம்பயொல் இந்திய அரசியலமைப்பு 
உருவொக்கப்்பட்டது. இச்சம்பயில் 292 ைொ்கொணப் 
பிரதிநிதி்கள், 93 சுளதச அரசு்களின நியை்ன 
உறுப்பி்னர்்கள், ்பலுச்சிஸ்தொனின சொர்பில் ஒருவர் 
(1) ைற்றும் ைொ்கொண முதனமை ஆமணயர்்கள் 
சொர்பில் மூவர் (3) எ்ன பைொத்தம் 389 உறுப்பி்னர்்கள் 
இருந்த்னர். அரசியல் நிர்ணய சம்பயின முதல் கூட்டம், 

1946ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் 9ஆம் நொள் நம்டப்பற்்றது. 
இச்சம்பயின தற்்கொலி்க தமலவரொ்க மூத்த 
உறுப்பி்னர் ்டொக்டர். சச்சிதொ்னந்த சின்கொ அவர்்கள் 
ளதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டொர். இந்திய அரசியலமைப்ம்ப 
உருவொக்க கூட்டத்பதொ்டர்  ந்டந்துப்கொணடிருககும் 
ள்பொளத அவர் இ்றந்தமதத் பதொ்டர்ந்து, 
்டொக்டர். இரொளஜந்திர பிரசொத் இந்திய அரசியலமைப்பு 
நிர்ணய சம்பயின தமலவரொ்கவும், H.C. மு்கர்ஜி 
ைற்றும் V.T. கிருஷணைொச்சொரி இருவரும் துமணத் 
தமலவர்்கைொ்கவும் ளதர்ந்பதடுக்கப்்பட்ட்னர். 
இககூட்டத் பதொ்டர் 11 அைர்வு்கைொ்க 166 நொட்கள் 
நம்டப்பற்்றது. இககூட்டத்தின ள்பொது 2473 
திருத்தங்கள் முனமவக்கப்்பட்ட்ன. அவற்றுள் சில 
ஏற்்கப்்பட்ட்ன. அரசியல் நிர்ணய சம்ப ்பல்ளவறு 
குழுக்களின மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பு 
சட்டத்மத உருவொககும் ்பணிமய ளைற்ப்கொண்டது. 
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வமரவுக குழுத் 
தமலவர் ்டொக்டர். B.R. அம்ள்பத்்கர் தமலமையின கீழ 
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உருவொக்கப்்பட்டது. 
எ்னளவ அவர் "இந்திய அரசியலமைப்பின தந்மத" 
எ்ன அறியப்்படுகி்றொர்.

்டசாக்்டர். B.R. அம்தெத்கர்

�	இந்திய அரசியலமைப்பு உருவொக்கப்்பட்டமத அறிதல்
�	இந்திய அரசியலமைப்பின சி்றப்புக கூறு்கமை அறிதல்
�	அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ைற்றும் ்க்டமை்கமைப் புரிதல்
�	அரசு பநறிமும்றயுறுத்தும் ள்கொட்பொடு்கமை அறிதல்
�	ைத்திய, ைொநில அரசு்களின உ்றவு்கள் ைற்றும் அவசரநிமல ்பற்றிப் புரிதல்

கறறலின் தநசாக்கஙகள்

இந்திய அரசியலமைப்பு

அலகு - 1

253
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இந்த அஞ்சல் 
வில்மல்கள் எந்த 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
மீறுதமலக 
குறிப்பிடுகின்ற்ன?

I. சைத்துவ உரிமை

பிரிவு 14 - சட்டத்தின முன அம்னவரும் சைம்.
பிரிவு 15 -  ைதம், இ்னம், சொதி, ்பொலி்னம் ைற்றும் 

பி்றப்பி்டம் இவற்றின அடிப்்பம்டயில் 
்பொகு்படுத்துவமதத் தம்டபசயதல்.

பிரிவு 16 -  ப்பொது ளவமலவொயப்பு்களில் 
சைவொயப்்பளித்தல்.

பிரிவு 17 - தீண்டொமைமய ஒழித்தல்.
பிரிவு 18 -  இரொணுவ ைற்றும் ்கல்விசொர் ்பட்டங்கமைத் 

தவிர ைற்்ற ்பட்டங்கமை நீககுதல்.

II.  சுதந்திர உரிமை

பிரிவு 19 -  ள்பச்சுரிமை, ்கருத்து பதரிவிககும் 
உரிமை, அமைதியொ்ன மும்றயில் 
கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை, சங்கங்கள், 
அமைப்பு்கள்  பதொ்டங்க உரிமை, இந்திய 
நொடடிற்குள் விரும்பிய இ்டத்தில் வசிககும் 
ைற்றும் பதொழில் பசயயும் உரிமை.

பிரிவு 20 -  குற்்றஞ்சொட்டப்்பட்ட ந்பர்்களுக்கொ்ன 
உரிமை ைற்றும் தண்டம்ன்களிலிருந்து 
்பொது்கொப்பு ப்பறும் உரிமை.

பிரிவு 21 -  வொழகம்க ைற்றும் தனிப்்பட்ட 
சுதந்திரத்திற்குப் ்பொது்கொப்பு ப்பறும் 
உரிமை.

பிரிவு 21 A -  பதொ்டக்கக்கல்வி ப்பறும் உரிமை.
பிரிவு 22 -  சில வழககு்களில் ம்கது பசயது, தடுப்புக 

்கொவலில் மவப்்பதற்ப்கதிரொ்ன ்பொது்கொப்பு 
உரிமை

II.  சுதந்திர உரிமை

III.  சுரண்்டலுக்பகதிரசான 
உரிமை

பிரிவு 23  -  ்கட்டொய ளவமல, ப்கொத்தடிமை 
மும்ற ைற்றும் ைனிதத்தனமையற்்ற 
வியொ்பொரத்மதத் தடுத்தல்.

பிரிவு 24  -  பதொழிற்சொமல்கள் ைற்றும் ஆ்பத்தொ்ன 
இ்டங்களில் குழந்மதத் பதொழிலொைர் 
மும்றமயத் தடுத்தல்.

III.  சுரண்்டலுக்பகதிரசான 
உரிமை

பிரிவு 23  -  ்கட்டொய ளவமல, ப்கொத்தடிமை IV. சையச்சசார்பு உரிமை
பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சையத்திம்ன

 ஏற்்கவும், பின்பற்்றவும்,
 ்பரப்்பவும் உரிமை.

பிரிவு 26 -  சைய விவ்கொரங்கமை நிர்வகிககும் 
உரிமை.

பிரிவு 27 -  எந்தபவொரு ைதத்மதயும் 
்பரப்புவதற்்கொ்க வரி 
பசலுத்துவதற்ப்கதிரொ்ன சுதந்திரம்.

பிரிவு 28 -  ைதம் சொர்ந்த ்கல்வி நிறுவ்னங்களில் 
நம்டப்பறும் வழி்பொடு ைற்றும் 
அறிவுமர நி்கழவு்களில் 
்கலந்துப்கொள்ைொைலிருக்க உரிமை

பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சையத்திம்ன
 ஏற்்கவும், பின்பற்்றவும்,

V. கல்வி, கலசாச்சசார உரிமை

பிரிவு 29  -  சிறு்பொனமையி்னரின எழுத்து, பைொழி, 
ைற்றும் ்கலொச்சொரப் ்பொது்கொப்பு.

பிரிவு 30  -  சிறு்பொனமையி்னரின ்கல்வி 
நிறுவ்னங்கமை நிறுவி,
நிர்வகிககும் உரிமை.

VI.  அரசியலமைப்புக்குடெடடு
 தீர்வு கசாணும் உரிமை

பிரிவு 32 - தனிப்்பட்டவரின, அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
்பொதிக்கப்்படும் ள்பொது, நீதிைன்றத்மத அணுகி 
உரிமைமயப் ப்பறுதல்.

1978ஆம் ஆணடு, 44ஆவது 
அரசியலமைப்புச் சட்டத் 
திருத்தப்்படி, அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
்படடியலிலிருந்து பசொத்துரிமை 
(பிரிவு 31) நீக்கப்்பட்டது. 

இது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ்பகுதி 
XII, பிரிவு 300 A வின கீழ ஒரு சட்ட உரிமையொ்க 
மவக்கப்்படடுள்ைது.
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அடிப்ெம்ட உரிமைகமை நிறுத்தி மவத்தல்
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 

352ன கீழ குடியரசுத்தமலவரொல் அவசரநிமல 
அறிவிக்கப்்படும் ப்பொழுது, இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டப்பிரிவு 19ன கீழ உத்திரவொதம் அளிக்கப்்பட்ட 
சுதந்திரம் தொைொ்களவ நிறுத்தப்்படுகி்றது. ைற்்ற 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கமையும் குடியரசுத்தமலவர் 
சில குறிப்பிட்ட ஆமண்கமைப் பி்றப்பிப்்பதின 
மூலம் தம்ட பசயயலொம். குடியரசுத்தமலவரின 
இந்த ஆமண்கள் நொ்டொளுைன்றத்தொல் ்கட்டொயம் 
அஙகீ்கரிக்கப்்ப்ட ளவணடும்.

 1.7   அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் 
தகசாடெசாடுகள்

அரசு பநறிமும்றயுறுத்தும் ள்கொட்பொடு்கள், 
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ்பகுதி 
IV சட்டப்பிரிவு 36ல் இருந்து 51 வமர 
தரப்்படடுள்ைது. அரசியலமைப்புச் சட்டம், 
வழி்கொடடும் பநறிமும்ற்களுக்கொ்கத் தனியொ்க 
வம்க்பொடடிம்னயும் ப்கொணடிருக்கவில்மல. 
இருப்பினும் ப்பொருை்டக்கம் ைற்றும் வழி்கொடடுதல் 
அடிப்்பம்டயில் அமவ மூனறு ப்பரும் பிரிவு்கைொ்கப் 
பிரிக்கப்்படடுள்ை்ன. அதொவது சைதர்ை, ்கொந்திய 
ைற்றும் தொரொை-அறிவுசொர்ந்தமவ எனறு 
பிரிக்கப்்படடுள்ை்ன. இந்த ப்கொள்ம்க்கமை, 
நீதிைன்றத்தொல் வலுக்கட்டொயைொ்கச் பசயற்்படுத்த 
முடியொது. ஆ்னொல் இமவ ஒரு நொடடிம்ன 
நிர்வகிக்க அவசியைொ்னமவ. சமுதொய நலம்ன 
ைக்களுககுத் தருவளத இதன ளநொக்கைொகும். இந்திய 
அரசியலமைப்பின ‘புதுமையொ்ன சி்றப்்பம்சம்’ எ்ன 
்டொக்டர். B.R. அம்ள்பத்்கர் இதம்ன விவரிககி்றொர்.

அடிப்ெம்ட உரிமைகளுக்கும்  
அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் தகசாடெசாடுகளுக்கும் 

இம்டதயயசான தவறுெசாடுகள்

அடிப்ெம்ட உரிமைகள் அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் 
தகசாடெசாடுகள்

இமவ  அபைரிக்க 
ஐககிய நொடு்களின 
அரசியலமைப்பிலிருந்து 
ப்ப்றப்்பட்டமவ .

இமவ  அயர்லொந்து 
நொடடின 
அரசியலமைப்பிலிருந்து 
ப்ப்றப்்பட்டமவ .

அரசொங்கத்தொல் கூ்ட 
இந்த உரிமைமய 
சுருக்களவொ, நீக்களவொ 
முடியொது.

இமவ அரசுககு பவறும் 
அறிவுறுத்தல்்களை 
ஆகும்.

இவற்ம்ற நீதிைன்ற 
சட்டத்தொல் பசயற்்படுத்த 
முடியும்.

எந்த நீதிைன்றத்தொலும் 
்கட்டொயப்்படுத்த 
முடியொது

இமவ சட்ட 
ஒப்புதமலப் ப்பற்்றமவ.

இமவ தொர்மீ்க ைற்றும் 
அரசியல் ஒப்புதமலப் 
ப்பற்்றமவ.

இந்த உரிமை்கள் 
நொடடின அரசியல் 
ஜ்னநொய்கத்மத 
வலுப்்படுத்துகின்ற்ன .

இந்தக 
ப்கொள்ம்க்கமைச் 
பசயற்்படுத்தும் 
ப்பொழுது, சமுதொய 
ைற்றும் ப்பொருைொதொர 
ஜ்னநொய்கம் 
உறுதியொகி்றது.

2002ஆம் ஆணடு ளைற்ப்கொள்ைப்்பட்ட, 86வது 
அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்தத்தின்படி, 
இந்திய அரசியலமைப்பின பிரிவு 45 
திருத்தப்்படடு, பிரிவு 21A வின கீழ 
பதொ்டக்கக்கல்வி, அடிப்்பம்ட உரிமையொ்கச் 
ளசர்க்கப்்படடுள்ைது. இந்தத் திருத்தம், ைொநில 
அரசு்கள் முன்பருவ ைழமலயர் ்கல்விமய 
(Early Childhood Care and Education - ECCE)  
6 வயது வமரயுள்ை குழந்மத்களுககு வழங்க 
அறிவுறுத்துகி்றது.

 1.8  அடிப்ெம்டக் க்டமைகள்
இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்்பம்டக 

்க்டமை்கள் என்பமவ முன்னொள் ளசொவியத் 
யூனியன (USSR) அரசியலமைப்பின 
தொக்கத்தொல் ளசர்க்கப்்பட்டதொகும். 1976ஆம் 
ஆணடு, அமைக்கப்்பட்ட சர்தொர் ஸ்வரன சிங 
்கமிடடி அரசியலமைப்புச் சட்ட திருத்தம் பசயய 
்பரிந்துமரத்தது. அதன்படி 1976ஆம் ஆணடு 
ளைற்ப்கொள்ைப்்பட்ட 42வது அரசியல் அமைப்புச் 
சட்டதிருத்தம் நைது அரசியலமைப்பில் குடிைக்களின 
ப்பொறுப்பு்கள் சிலவற்ம்றச் ளசர்த்தது. இவவொறு 
ளசர்க்கப்்பட்ட ப்பொறுப்பு்களை குடிைக்களின 
்க்டமை்கள் என்றமழக்கப்்பட்ட்ன. ளைலும் இந்தச் 
சட்டத்திருத்தம், அரசியலமைப்பின ்பகுதி IV A என்ற 
ஒரு புதிய ்பகுதிமயச் ளசர்த்தது. இந்தப் புதிய ்பகுதி 
51 A என்ற ஒளரபயொரு பிரிமவ ைடடும் ப்கொண்டது.  
இது குடிைக்களின ்பத்து அடிப்்பம்டக ்க்டமை்கமை 
விைககும் குறிப்பிட்ட சட்டத் பதொகுப்்பொ்க உள்ைது. 
அடிப்ெம்டக் க்டமைகளின் ெடடியல்

அ)  ஒவபவொரு இந்தியக 
குடிை்கனும் 
அரசியலமைப்பு, 
அதன ப்கொள்ம்க்கள், 
நிறுவ்னங்கள், 
ளதசியகீதம், 
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திருத்தம் பசயவதில் நொ்டொளுைன்றத்தின 
அதி்கொரங்கள் ்பற்றி பதரிவிககி்றது.
அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்தம் பசயவதில் 
பின்ெறறப்ெடும் வழிமுமறகள்

நொ்டொளுைன்றத்தின இரு அமவ்களிலும், 
அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்த ைளசொதொ 
அறிமு்கப்்படுத்தப்்ப்ட ளவணடும். நொ்டொளுைன்றத்தின 
ஒவபவொரு அமவயிலும், அமவயின ஒடடுபைொத்த 
உறுப்பி்னர்்களில் ப்பரும்்பொனமையொ்ன 
உறுப்பி்னர்்கள் ைற்றும் அமவககு வந்து, 
வொக்களித்தவர்்களில் 3 ல் 2 ்பஙகுககு கும்றயொைல் 
ைளசொதொவிற்கு ஆதரவொ்க வொக்களித்தொல் ைடடுளை, 
குடியரசுத்தமலவரின ஒப்புதலுக்கொ்க அனுப்்பப்்ப்ட 
ளவணடும். குடியரசுத்தமலவர் ஒப்புதல் 
அளித்தபின ைளசொதொ திருத்தப்்பட்டச் பசொற்்களு்டன 
அரசியலமைப்பில் ஏற்றுகப்கொள்ைப்்படும். 
நொ்டொளுைன்றத்தொல் ைடடுளை அரசியலமைப்பு 
சட்டத் திருத்தத்மதக ப்கொணடுவரமுடியும். ைொநில 
சட்ட ைன்றத்தொல் அரசியலமைப்பில் எந்தபவொரு 
சட்டத்திருத்தத்மதயும் ப்கொணடுவர முடியொது.
அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் வமககள்

அரசியலமைப்பின 368வது சட்டப்பிரிவு 
மூனறு வம்க்களில் அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்திருத்தங்கமைச் பசயய வழிவகுககி்றது. 
1.  நொ்டொளுைன்றத்தின சொதொரண அறுதிப் 

ப்பரும்்பொனமை மூலம் திருத்தப்்படுதல்.
2.  நொ்டொளுைன்றத்தின சி்றப்பு அறுதிப் 

ப்பரும்்பொனமை மூலம் திருத்தப்்படுதல்.

3.  நொ்டொளுைன்றத்தின சி்றப்பு அறுதிப் 
ப்பரும்்பொனமையு்டன ்பொதிக்கும் ளைற்்பட்ட ைொநில 
சட்டைன்றங்களின ஒப்புதமலப் ப்பறுவதன 
மூலம் திருத்தப்்படுதல்.

அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன 
42வது சட்டத்திருத்தம் 
'குறு அரசியலமைப்பு' எ்ன 
அறியப்்படுகி்றது.

 1.13   அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தக் 
குழுக்கள்

அரசியலமைப்பு பசயல்்பொடு குறித்து ஆயவு 
பசயய 2000ஆம் ஆணடில் இந்திய அரசு ஒரு 
தீர்ைொ்னத்தின ்படி திரு M.N. பவங்க்டொசலயயொ 
தமலமையில் அரசியலமைப்புச் சட்ட 
பசயல்்பொடடிற்்கொ்ன ளதசிய சீரொயவு ஆமணயம் 
ஒனம்ற அமைத்தது.

அரசின ்பல்ளவறு நிமல்கள், 
அவற்றிற்கிம்டளயயொ்ன பதொ்டர்பு 
ைற்றும் ்பங்களிப்பு்கள் குறித்துப் புதிய 
ளநொக்கத்ளதொடு ஆரொய ஏப்ரல் 2007ஆம் 
ஆணடு மூனறு உறுப்பி்னர்்கமைக ப்கொண்ட  
M.M. பூஞ்சி தமலமையில் அப்ள்பொமதய அரசு ஓர் 
ஆமணயத்மத அமைத்தது.

ெசா்டச்சுருக்கம்

�	அமைச்சரமவ திட்டககுழு 1946ன கீழ அமைக்கப்்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சம்பயொல் இந்திய 
அரசியலமைப்புச்  சட்டம் உருவொக்கப்்பட்டது.

�	இந்தியொ ஒரு இம்றயொணமை மிக்க, சைதர்ை, சையச்சொர்்பற்்ற, ஜ்னநொய்க, குடியரசு எ்ன இந்திய 
அரசியலமைப்பின மு்கவுமர கூறுகி்றது.

�	’சிடடிசன’ என்ற பசொல் ‘சிவிஸ்’ என்ற இலத்தின பசொல்லிலிருந்து ப்ப்றப்்பட்டது. இதன ப்பொருள் ஒரு ந்கர 
அரசில் வசிப்்பவர் என்பதொகும்.

�	்டொக்டர். B.R. அம்ள்பத்்கரின கூற்றுப்்படி 32வது சட்டப்பிரிவு 'அரசியலமைப்பின இதயம் ைற்றும் ஆனைொ' 
ஆகும்.

�	2004ல் இந்திய அரசு பைொழி்கமை வம்கப்்படுத்த முடிவு பசயது புதிய வம்க்கைொ்க  பசம்பைொழி்கமை 
அறிவித்தது.
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   அறிமுகம்
இந்திய நாட்டின் உயரந்்த அரசாங்க அமைப்பு 

நடுவண் அரசு ஆகும். இ்தன் ்தமைமைய்கம் 
புதுதில்லியில் அமைந்துள்ளது. இந்திய 
அரசியைமைப்பின் பகுதி Vஇல் 52 மு்தல் 78 
வமரயிைான சட்்டப்பிரிவு்கள நடுவண் அரசின் 
நிரவா்கம் பற்றி குறிப்பிடுகின்்றன. இந்திய 

அரசியைமைப்மப உருவாக்கியவர்கள 
இந்தியாவின் பரந்்த ைற்றும் பன்மு்கத் ்தன்மைமயக் 
்கருத்தில் க்காண்டு இந்தியாவிற்கு கூட்்டாட்சி 
மும்றயிைான அரமச வழஙகியுள்ளனர.

நடுவண் அரசு மூன்று அங்கங்கம்ளக் 
க்காண்்டது. அமவ நிரவா்கம், சட்்டைன்்றம், 
நீதித்தும்ற ஆகியனவாகும். நடுவண் நிரவா்கம் 

�	குடியரசுத் ்தமைவர ைற்றும் துமைக் குடியரசுத் ்தமைவர ஆகியயாரின் 
அதி்காரங்கம்ளப் பற்றி அறி்தல்

�	பிர்தை அமைசசர ைற்றும் அமைசசரமவ பற்றி அறி்தல்
�	ைக்்க்ளமவ ைற்றும் ைாநிைங்க்ளமவ பற்றி புரிந்துக்காளளு்தல்
�	உசச நீதிைன்்றம் பற்றி அறி்தல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

238 உறுப்பினர்கள (இந்தியாவின் 
ைாநிை சட்்டைன்்றங்க்ளால் 
ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்டவர்கள)

12 உறுப்பினர்கள (குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியைனம் 

கசயயப்பட்்டவர்கள)

543 உறுப்பினர்கள 
(ைக்்க்ளால் 

ய்தரந்க்தடுக்்கப்பட்்டவர்கள)

நடுவண் அரசு

நீதித்தும்றசட்்டைன்்றம்நிரவா்கம்

இந்தியக் குடியரசுத் 
்தமைவர

நா்டாளுைன்்றம் இந்திய உசசநீதிைன்்றம்

இந்தியத் ்தமைமை நீதிபதி

ைற்்ற நீதிபதி்கள

ைக்்க்ளமவ 
(யைாக் சபா)

ைாநிைங்க்ளமவ 
(ராஜய சபா)

துமைக் குடியரசுத் 
்தமைவர

பிர்தை அமைசசர

அமைசசரமவக் குழு 2 உறுப்பினர்கள (குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியமிக்்கப்பட்்ட 
ஆஙகியைா-இந்தியர்கள)

�டுவண் அரசு

அலகு - 2
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மதிப்பீடு

I   சரியோன வில்டலயத் 
நதர்ந்நதடுககவும்

1.  நடுவண் அரசின் 
அரசியைமைப்புத் ்தமைவர 

 ஆவார.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர
ஆ) ்தமைமை நீதிபதி
இ) பிர்தை அமைசசர
ஈ) அமைசசர்கள குழு

2.   ஒரு ையசா்தாமவ நிதிையசா்தாவா அல்ைது இ்தர 
ையசா்தாவா என தீரைானிக்கும் அதி்காரம் 
கபற்்றவர.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர
ஆ) இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞர
இ) நா்டாளுைன்்ற விவ்கார அமைசசர
ஈ) யைாக் சபாவின் சபாநாய்கர

�ோ்டசசுருககம்
 �  நடுவண் அரசாங்கம் மூன்று அங்கங்கம்ளக் க்காண்்டது. அமவ்கள நிரவா்கம், சட்்டைன்்றம், 

நீதித்தும்ற ஆகியன.
 � குடியரசுத் ்தமைவர, பிர்தை அமைசசர ைற்றும் இ்தர அமைசசர்கம்ளயும் நியமிக்கி்றார.
 �  இந்திய நா்டாளுைன்்றம் மூன்று பகுதி்கம்ளக் க்காண்்டது. அமவ்கள, குடியரசுத் ்தமைவர, 

ைாநிைங்க்ளமவ (ராஜய சபா) ைற்றும் ைக்்க்ளமவ (யைாக் சபா).
 �  இந்திய அரசின் ்தமைமை வழக்குமரஞர நாட்டின் உயரந்்த சட்்ட அதி்காரி ஆவார. அவர குடியரசுத் 

்தமைவரால் நியைனம் கசயயப்படுகி்றார.
 �  இந்திய அரசியைமைப்புச சட்்டத்தின் பாது்காவைனா்க உசச நீதிைன்்றம் வி்ளஙகுகி்றது.
 �  உசச நீதிைன்்ற ்தமைமை நீதிபதிமய குடியரசுத் ்தமைவர நியமிக்கி்றார.

    கலலசநசோறகள்

முடிவுககு நகோண்டு 
வருதல்

Terminate bring to an untimely end. 

எதிர்�ோரோ நசலவு நிதி Contingency 
fund 

 an amount of money that can be used to pay for 
problems that might happen.

ந�ோதுமன்னிப்பு Pardon absolving the convict of all guilt and punishment.

தண்்டலன குல்றப்பு Remission quantitative reduction of punishment without 
affecting Nature of punishment.

முன்னுரிலம Precedence priority of importance.

�தவியின் நிமித்தமோக Ex-officio because of an office.

3.  அமைசசர்கள குழு ஒட்டுகைாத்்தைா்க இ்தற்குப் 
கபாறுப்பும்டயவர்க்ளாவர.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர ஆ) ைக்்க்ளமவ
இ) பிர்தை அமைசசர  ஈ) ைாநிைங்க்ளமவ

4.  யைாக்சபா ய்தர்தலில் யபாட்டியி்ட ய்தமவயான 
கும்றந்்தபட்ச வயது 
அ) 18 வயது ஆ) 21 வயது
இ) 25 வயது  ஈ) 30 வயது

5.  இந்திய ைாநிைங்களின் எல்மை்கம்ள 
ைாற்றியமைக்கும் அதி்காரம் கபற்்றவர / கபற்்ற 
அமைப்பு.
அ) குடியரசுத் ்தமைவர ஆ) பிர்தை அமைசசர
இ) ைாநிை அரசாங்கம்  ஈ) நா்டாளுைன்்றம்
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    அறிமு்ம்
இநதிய அரசியலமமபபு நடு்ண், மாநில 

அரசு்களுக்கான தனித்தனி நிர்்ா்க முமற்கம்க 
ச்காண்்ட கூட்டாடசி அரசாங்கத்மத ்ழஙகுகிறது.  
இககூட்டாடசியில, மதசியத் தமலந்கரான 
ச்டலலியு்டன் 9 யூனியன் பிரமதசங்கள் மற்றும் 
28 மாநிலங்கள் உள்்ன. நடு்ண்-மாநில 
அரசு்களுக்கான ஒரு சீரான நிர்்ா்க அமமபபிமன 
ஏற்்படுத்த அரசியலமமபபு ்ழி்குககிறது. 
அரசியலமமபபின் ்பகுதி VIஇல 152 முதல 
237 ்மரயிலான சட்டபபிரிவு்கள் அமனத்து 

மாநிலங்களுக்கான சீரான அமமபபிமனப ்பற்றி 
குறிபபிடுகிறது. நடு்ண் அரமசப ம்பான்று மாநில 
அரசு்களும் நிர்்ா்கத்துமற, சட்டமன்றம், நீதித்துமற 
என்ற மூன்று பிரிவு்களின் கீழ் இயஙகுகின்றன.

 3.1  நிர்வா்த் துற்ற
ஆளுநர்

மாநில நிர்்ா்கத்தின் அரசியலமமபபுத் 
தமல்ர் ஆளுநர் ஆ்ார். மாநில ஆளுநரின் 
ச்பயரில மாநில நிர்்ா்கம் சசயல்படுகிறது.  
ச்பாது்ா்க ஒவச்ாரு மாநிலத்திற்கும் ஓர் ஆளுநர் 
இருககிறார்.  ஆனால நிர்்ா்கச சூழலின் ்காரைமா்க 

மாநில அரசு

நீதித்துமறசட்டமன்றம்

உயர் நீதிமன்றம்

மா்ட்ட நீதிமன்றங்கள்

மற்ற நீதிமன்றங்கள்

சட்டமன்றபம்பரம்
(கீழம்)

சட்டமமலம்
(மமலம்)

நிர்்ா்கத்துமற

ஆளுநர்

முதலமமசசர்

அமமசசரம்

� மாநில அரசின் அமமபபுப ்பற்றிய அறிவிமனபச்பறுதல
� ஆளுநர், முதலமமசசர், அமமசசர்்கள் மற்றும் ச்பாநாய்கர் ஆகிமயாரின் 

அதி்காரங்கள் மற்றும் ்பணி்கம்ப புரிநதுச்காள்ளுதல
� மாநில சட்டமன்றம் ்பற்றி அறிதல
� மாநிலத்தின் நீதித்துமற மற்றும் அதன் சசயல்பாடு்கம்ப புரிநதுச்காள்ளுதல

்ற்றலின் மநாக்்ங்ள்

மாநில அரசு

அலகு - 3
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ச்ளியி்ட முடியும்.
மமறபார்றவ அதி்ாரம்

இராணு் நீதிமன்றங்கம்த் தவிர மற்ற 
அமனத்து சார்பு நீதிமன்றங்கள், தீர்ப்பாயங்களின் 
்பணி்கம் மமற்்பார்ம்யிடும் அதி்காரத்மத உயர் 
நீதிமன்றம் ச்பற்றுள்்து.

 �  கீழ் நீதிமன்றங்களில ச்காடுக்கப்பட்ட 
அதி்காரங்கம் திரும்்ப ச்பறும் அதி்காரம்.

 �  ச்பாதுச சட்டங்கள் மற்றும் ்பரிநதுமரக்கப்பட்ட 
்படி்ங்கள் மூலம் ்பயிற்சி மற்றும் 
ந்ட்டிகம்க்கம் ஒழுஙகு்படுத்த ஓர் 
ஆமைமய ச்ளியி்டச சசயதல.

 �  ்பரிநதுமரக்கப்பட்ட முமற்களில கீழ் 
நீதிமன்றங்கள் புத்த்கங்கள், ்பதவி்கள், 
்கைககு்கம்ப ்பராமரித்தல.

 �  சஷரிப, எழுத்தர்்கள், அலு்லர்்கள் மற்றும் சட்ட 
்லலுநர்்கள் ஆகிமயாருக்கான ்கட்டைத்மதச 
சசலுத்துதல ம்பான்றம் குறித்துத் 
தீர்மானித்தல.

ஆவைங்ளின் பாது்ாப்புப் தபட்ட்ம்
உயர் நீதிமன்றத்தால ் ழங்கப்பட்ட அமனத்து 

முடிவு்கள் மற்றும் தீர்பபு்கள் அசசடிக்கப்படடு 
சான்றாதாரமா்க ்பாது்காக்கப்படுகின்றன. 

எதிர்்காலத்தில எழும் ம்கள்வி்களுககு தீர்்ா்க 
்க்டநத ்கால தீர்பபு்கள் உதவுகின்றன. இதனால 
உயர் நீதிமன்றம் ்பதிம்டு்களின் நீதிமன்றமா்க 
சசயல்படுகிறது.

தமடராஸ் உயர் நீதிமன்்றத்தில  
சம நீதி ்ண்ட மசாழன் சிறல

பா்டசசுருக்்ம்
 �  மாநில நிர்்ா்கத்தின் அரசியலமமபபு தமல்ர் ஆளுநர் ஆ்ார்.
 �  ஆளுநரால முதலமமசசர் நியமிக்கப்படுகிறார்.
 �  மாநில சட்டமன்றத்திற்கு அமமசசரம் கூடடுப ச்பாறுப்பானது.
 �  சட்டமன்றம் மாநிலத்தின் உண்மமயான அதி்கார மமயமாகும்.
 �  தற்ம்பாது 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 9 யூனியன் பிரமதசங்களுககு 25 உயர் நீதிமன்றங்கள் உள்்ன.

    ்றலசதசாற்ள்

அரசியலமமபபு Constitution it has been defined as the fundamental law of a State.

அமமசசரம் Cabinet it is an inner body within the Council of Ministers which is responsible 
for formulating the policy of the Government.

சட்டமன்றம் Legislature the group of people in a country or part of a country who have the 
power to make and change laws

தீர்ப்பாயம் Tribunal a special court chosen, especially by the government, to examine 
particular problem

தீர்மானம் Resolution an official decision that is made after a group or organisation has voted

10th_Civics_Unit 3_TM.indd   282 24-03-2020   12:40:01



    அறிமு�ம்
்வளியுறவுக் ்கொள்மக என்�து ஒரு நொடு 

்வளியுறவு விவகொரங்களின் மூலம்  சதசிய 
நலமனப �ொதுகொக்கவும் சைம்�டுததவும் இருதரபபு 
ைற்றும் �லதரபபு உறவுகமளப ச�ணவும் 
வடிவமைக்கப�ட்ை ்கொள்மக ஆகும்.  இது 
நொட்டு ைக்களின் சிறந்த நலன்கள், நொட்டின் �ரபபு 
ைற்றும் ்�ொருளொதொரம் ஆகியவற்மறப �ொதுகொக்க 
முயல்கிறது.  ்வளியுறவுக் ்கொள்மக என்�து 
நொட்டின் �ொரம்�ரிய ைதிபபுகள், ஒட்டு்ைொதத 
சதசியக் ்கொள்மக,  எதிர்�ொர்பபு ைற்றும் சுய 
கருதது ஆகியவற்றின் சநரடி பிரதி�லிப�ொகும்.  
நொடுகள் ஒன்மற்யொன்று ேொர்ந்துள்ளன. 
ேர்வசதே உறவுகளில் ஒன்மற்யொன்று 
ேொர்ந்திருப�து தவிர்க்க இயலொததொகும். 
்வளியுறவுக் ்கொள்மகயின் முக்கிய அம்ேங்கள்: 
உைன்�டிக்மககள், நிர்வொக ஒப�ந்தங்கள், 

தூதுவர்கமள நியமிததல், ்வளிநொட்டு உதவி, 
ேர்வசதே வணிகம் ைற்றும் ஆயுதப �மைகள் 
ஆகியமவகள் ஆகும்.

இந்திய அரசியல்மபபுச் ்சடைம் 1950 
்சடைபபிரிவு 51

அரசு ்நறிமுமறயுறுததும் இந்தியொவின் 
்வளியுறவுக் ்கொள்மககள் 

அரசு முயற்சி ்ேய்ய சவண்டியமவகள்: 
�	ேர்வசதே  அமைதி  ைற்றும்  �ொதுகொபம� 

சைம்�டுததுதல்
�	நொடுகளிமைசய நியொயைொன ைற்றும் 

்கௗரவைொன உறவுகமளப ச�ணுதல்
�	ேர்வசதே ேட்ைம் ைற்றும் ேர்வசதே 

அமைபபுகமள ைதிததல் 
�	ேர்வசதேப பிரச்ேமனகமள நடுவர் ைன்றம் 

மூலம் தீர்க்க ஊக்குவிததல்

  4.1  நமது வெளியுறவுக் வ�ாள்�யின் 
முக்கிய சநாக்�ங�ள

�	சதசியப �ொதுகொபபு
�	சதசிய வளமை 
�	நட்பு நொடுகளின் எண்ணிக்மகமய 

அதிகரிததல்

 �ற்றலின் சநாக்�ங�ள
�	இந்தியொவின் ்வளியுறவுக் ்கொள்மகயின் அடிப�மைக் சகொட்�ொடுகமள 

அறிந்து்கொள்ளுதல்
�	அணிசேரொ இயக்கததின் ்�ொருள் ைற்றும் முக்கியததுவதமத விளக்குதல்
�	நைது ்வளியுறவுக் ்கொள்மகயின்�டி நிமலகமள ஆய்ந்தறிதல்
�	்வளியுறவுக் ்கொள்மகயின் முக்கியததுவதமத விளக்குதல்
�	உள்நொட்டு ்கொள்மக ைற்றும் ்வளியுறவு ்கொள்மக ஆகியவற்றிற்கு இமைசயயொன 

சவறு�ொட்டிமன அறிதல்

்வளியுறவு அமைச்ேகம் எனப�டும் இந்திய 
்வளிவிவகொர அமைச்ேரமவ இந்திய 
அரசின் ஒரு அங்கைொக இருந்து நொட்டின் 
்வளியுறவுகமளப ்�ொறுபச�ற்று நைததுகிறது.  
1986ஆம் ஆண்டு புது ்ைல்லியில் நிறுவப�ட்ை 
இந்திய ்வளிநொட்டுச் சேமவ �யிற்சி நிறுவனம் 
இந்திய ்வளியுறவுச் சேமவ அதிகொரிகளுக்கு 
(IFS) �யிற்சி அளிக்கிறது.

இந்தியாவின் 
வெளியுறவுக் வ�ாள்�

அலகு - 4
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�	உலக அமைதி அமைதல் ைற்றும் ஒவ்வொரு 
நொட்டுைனும் அமைதியுைன் சேர்ந்திருததல் 

�	்�ொருளொதொர வளர்ச்சி

 4.2  பஞ்சசீலம் 
(ேைஸ்கிருதச் ்ேொற்களொன �ொஞ்ச் = ஐந்து, 

சீலம் = நற்�ண்புகள் ஆகியவற்றில் இருந்து 
்�றப�ட்ைது)

இந்தியொ (பிரதைர் - ஜவகர்லொல் சநரு) 
ைற்றும் சீனொ (பிரதைர் - சூ-்யன்-லொய்) 
ஆகிய நொடுகளுக்கிமைசய அமைதியுைன் 
இணங்கியிருததலுக்கொன 5 ்கொள்மககள் 
(�ஞ்ேசீலம்), 1954 ஏபரல் ைொதம் 28ஆம் நொள் 
மக்யழுததொனது. இரு அரேொங்கங்களும் 
பின்வரும் சகொட்�ொடுகளின் அடிப�மையில் ஒரு 
ஒப�ந்ததமத ஏற்�டுததிக் ்கொண்ைன.

ப

�

ச

�

ல

�

ஒ�ெவா� நா��� எைலைய
�
இைறயா�ைமைய
� பர�பர� ம��த

பர�பர ஆ��ர����ைம

பர�பர உநா�� �வகார�க�
தைல�டா���த

பர�பர நல��காக சம��வ�
ம��� ஒ��ைழ�த

அைம�யாக ேச�����த

இந்தக் ்கொள்மககள் இந்சதொசனசியொவில் 
1955ஆம் ஆண்டு நமை்�ற்ற ஆபபிரிக்க-
ஆசிய ைொநொட்டில் மக்யழுததொன �ொண்டுங் 
பிரகைனததில் சேர்க்கப�ட்டுள்ளன.

 4.3   வெளியுறவுக் வ�ாள்�யி்ை  
நிர்ணயிக்கும் அடிபப்ைக் �ாரணி�ள

�	நொட்டின் புவியியல் அமைபபு ைற்றும் �ரப�ளவு 
�	நொட்டின் வரலொறு, �ொரம்�ரியம் ைற்றும் 

தததுவம் அடிப�மையிலொனமவ 
�	இயற்மக வளங்கள் 
�	்�ொருளொதொர வளர்ச்சியின் அவசியம்
�	அரசியல் நிமலததன்மை ைற்றும் அரேொங்க 

அமைபபு 
�	அமைதிக்கொன அவசியம், ஆயுதக் குமறபபு, 

அணு ஆயுதப ்�ருக்கததமை
�	இரொணுவ வலிமை
�	ேர்வசதே சூழ்நிமல

1950 மற்றும் 1960�ளில் வெளியுறவுக் 
வ�ாள்��ள

நொடு சுதந்திரம் அமைந்தது முதல் 1950 
ைற்றும் 1960களில் இந்தியொவின் ்வளியுறவுக் 
்கொள்மககள், நொட்டின் முதல் பிரதைரொன 
ஜவகர்லொல் சநரு வழிகொட்டுதலின்�டி முக்கியக் 
குறிக்சகொள்கமளக் ் கொண்ைதொக அமைந்திருந்தன. 
நீண்ைகொலைொக கொலனியொதிக்கததில் இருந்து 
சுதந்திரம்்�ற்ற நொடுகள் ்�ொருளொதொர சைம்�ொடு 
்தொைர்�ொகக் கடுமையொன சூழ்நிமலமய 
எதிர்்கொண்ைன. எனசவ சேொவியத சேொஷலிே 
குடியரசுகளின் ஒன்றியம் (USSR) அல்லது அ்ைரிக்க 
ஐக்கிய நொடுகள் (USA) ஆகியவற்றின் ஏசதனும் 
ஒரு முகொம்களில் சேர்வது அவசியைொயிற்று. 
நொட்டின் முதல் பிரதைரொன சநரு, அ்ைரிக்கொ 
ைற்றும் சேொவியத ரஷயொ ஆகிய வல்லரசு நொடுகள் 
ஆபபிரிக்கொ, ஆசியொவில் புதிதொகத சதொன்றிய 
நொடுகளில் தங்களது ்ேல்வொக்மகச் ்ேலுததுவமத 
எதிர்ததொர். எனசவ �னிபச�ொர் நிலவும் இரு துருவ 
உலகைொன அ்ைரிக்கொ ைற்றும் சேொவியத ரஷயொ 
வல்லரசுகளுைன் சேரொைல் அணிசேரொ இயக்கம் 
என்ற வழிமயத சதர்ந்்தடுததசதொடு ேர்வசதே 
விவகொரங்களில் மூன்றொவது அணிமய உருவொக்க 
முயன்றொர். 

”பரந்த அளவில் அணிசேராமை எனபது 
இராணுவக் கூட்டணியில் இமைத்துக் 
க�ாளளா்தது அல்்ல. அ்தாவது பிரசேமை�மள 
முடிந்தவமர இராணுவக் �ணசைாட்டத்தில் 
பாரக்�ாைல், அது சி்ல சேரங�ளில் ைடடும் 
ஏறபட்டாலும் சு்தநதிரைா� ைறறும் அமைத்து 
ோடு�ளு்டனும் ேடபு ரீதியி்லாை  உறமவப 
பராைரித்்தல்”

– ஜவகர்லொல் சநரு 

 4.4   அணிச்சரா இயக்�ம் (The Non 
Aligned Movement) 1961 

'அணிசேரொ இயக்கம்' என்ற ்ேொல் 1953இல் 
ஐ.நொ. ேம�யில் உமரயொற்றிய வி. கிருஷண 
சைனன் என்�வரொல் உருவொக்கப�ட்ைது. 
அணிசேரொமை என்�து இந்திய ்வளியுறவுக் 
்கொள்மகயின் முக்கிய அம்ேைொக விளங்குகிறது. 
இதன் சநொக்கம் இரொணுவக் கூட்ைணியில் 
சேரொைல் ்வளிநொட்டு விவகொரங்களில் சதசிய 
சுதந்திரதமதப �ரொைரிததலொகும். அணிசேரொ 
இயக்கைொனது 120 உறுபபு நொடுகமளயும் 17 
நொடுகமளப �ொர்மவயொளரொகவும் 10 ேர்வசதே 
நிறுவனங்கமளயும் ்கொண்டுள்ளது. இது ஒரு 
அரசியல் இயக்கததிலிருந்து ்�ொருளொதொர 
இயக்கைொக ைொற்றம் ்கொண்டுள்ளது.
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உ. ெழி�ாடடும் ்சக்தியா� இந்தியா
ஜி-20 நொடுகள், கிைக்கொசிய உச்சிைொநொடு, 

பிரிக்ஸ் (BRICS) ஆகியவற்றில் உறுபபுநொைொக 
இந்தியொ இருப�தும் சவகைொக வளர்ந்து வரும் 
மிகப்�ரிய ்�ொருளொதொரம் ்கொண்ை ஒரு நொைொக 
இருப�தும் அதன் நிமலக்கு ஒரு ேொன்றொகும். 
ஐ.நொ. ேம�யின் �ொதுகொபபுச் ேம�யில் ஒரு நிரந்தர 
உறுபபு நொைொக இருக்க இந்தியொ விரும்புகிறது. 
இந்தியொ தற்ச�ொது தனது அதிகரிததுவரும் 
நலமன உலகின் �ல �குதிகளில் ஆைப�திதது 
வருகிறது. சைலும் ஆற்றல் வளம், முக்கிய இயற்மக 
வளங்கமளப �ொதுகொததல், அவசியைொன கப�ல் 
வழிததைங்கமளத திறததல் ைற்றும் �ரொைரிததல், 
முதலீடுகமள எதிர்சநொக்கல், கைல்கைந்த வணிக 
வொய்பபுகள் ைற்றும் வணிக நுமைவிமனப ் �றுதல் 
ச�ொன்ற �ல்சவறு கொரணிகளொல் முன்சனற்றம் 
கண்டு வருகிறது.
முடிவு்ர

தற்ச�ொது இந்தியொ உலகின் 
்�ரும்�ொன்மையொன நொடுகளுைன் தூதரக 
உறவுகமளக் ்கொண்டுள்ளது. சைலும் உலகின் 
இரண்ைொவது மிகப்�ரிய ைக்கள்்தொமக 

்கொண்ை நொடு, மிகப்�ரிய ைக்களொட்சி நொடு 
ைற்றும் சவகைொக வளர்ந்துவரும் நொடுகளில் 
ஒன்றொகவும் விளங்கி வருகிறது. இந்தியொ 
எந்த்வொரு மிகப்�ரிய இரொணுவக் கூட்ைணியில் 
இல்மல என்றொலும் ்�ரிய நொடுகளுைன் 
ச�ொர்ததிறன் ேொர்ந்த ஒரு ஆைைொன உறமவக் 
்கொண்டுள்ளது. தீவிரவொதததிற்கு எதிரொன நைது 
்�ொதுவொன ச�ொரொட்ைம் என்�து குறிபபிைததக்க 
�லைொகும். இந்தியொ தனது �ொதுகொபபு ைற்றும் 
ேமூகப ்�ொருளொதொர முன்சனற்றங்கமள அமைய 
எதிர்�ொர்க்கும் அசதசவமளயில் அமனதது நொட்டு 
ைக்களுக்கும் அமைதி, சுதந்திரம், முன்சனற்றம் 
ைற்றும் நீதி ஆகியவற்மறயும் சவண்டுகிறது. 
இவவொறு ்சரெசத்ச விெ�ாரங�ளில் நிரந்தர 
நண்பனும் இல்்ல: நிரந்தர ப்�ெனும் 
இல்்ல; நலன்�ள மடடுசம நிரந்தரமாை்ெ 
என்ற ்வளியுறவுக் ்கொள்மகமய இந்தியொ 
பின்�ற்றுகிறது. புதிய வமக ேவொல்கள் புதிய 
உண்மைகளுக்சகற்� அமைததுக்்கொள்ள 
வலியுறுததுகிறது. அபச�ொதும்கூை அதன் 
்வளியுறவுக் ்கொள்மகயின் அடிப�மைக் 
கட்ைமைபபு ைொறொைல் உள்ளது.

உளநாடடுக் வ�ாள்� மற்றும் வெளியுறவுக் வ�ாள்�க்கு இ்ைசயயாை செறுபாடு�ள
உள்நொட்டுக் ்கொள்மக ்வளியுறவுக் ்கொள்மக

�	உள்நொட்டுக் ்கொள்மக என்�து ஒரு நொடு தனது 
நொட்டிற்குள்ளொன விவகொரங்கள் ்தொைர்�ொகக் 
்கொண்டுள்ள ்கொள்மகயொகும். 

�	இது உள்விவகொரங்கள், ேமூக நலம், சுகொதொரம், 
கல்வி, குடியியல் உரிமைகள், ்�ொருளொதொர 
விவகொரங்கள் ைற்றும் ேமூகப பிரச்ேமனகள் 
ஆகியவற்மற மையைொகக் ்கொண்ை 
ேட்ைங்கமள உள்ளைக்கியது.

�	்வளியுறவுக் ்கொள்மக என்�து ஒரு நொடு பிற 
நொடுகளுைன் ்கொண்டுள்ள விவகொரங்கள் 
்தொைர்�ொனதொகும்.

�	வணிகம், அரே தந்திரம், தடுபபு நைவடிக்மககள், 
�ொதுகொபபு, உளவுத துமற ைற்றும் உலகளொவிய 
சூைல் ஆகிய வமககமளக் ்கொண்ைதொகும்.

பாைச் சுருக்�ம்
�	ஒரு அரேொங்கததின் ்வளியுறவுக் ்கொள்மகயொனது பிறநொடுகள் சநொக்கி சைற்்கொள்ளப�ட்ை 

்கொள்மகயின் முன்முயற்சிகமளப �ற்றியது ஆகும்.
�	இந்தியொவின் ்வளியுறவுக் ்கொள்மகமய நிமறசவற்றும் ்�ொறுபபு இந்திய ்வளியுறவுத துமற 

அமைச்ேகதமதச் ேொர்ந்தது.
�	ஓர் இலக்கு ேொர்ந்த ்வளியுறவுக் ்கொள்மகயொனது பிற நொடுகளுைன் சைம்�ட்ை உறவிமன 

அமைவதற்கொன திறமனக் ்கொண்டுள்ளது.
�	இந்தியொ சுதந்திரததுக்குப பிறகு கொைன்்வல்த நொடுகளில் இமணந்து பிற நொடுகளின் சுதந்திர 

இயக்கதமத வலுவொக ஆதரிததது. 
�	இந்தியொ �னிபச�ொரின் ச�ொது எந்த ஒரு கூட்ைணியிலும் (ரஷயொ – அ்ைரிக்கொ) இமணததுக் 

்கொள்ளொைல் அணிசேரொக் ்கொள்மகமயக் கமைபிடிததது. 
�	உலக வல்லரசு நொடுகளுைனும் அண்மை நொடுகளுைனும் உறமவ சைம்�டுததுவதில் இந்தியொ 

தற்ச�ொது கவனம் ்ேலுததுகிறது.
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   அறிமுகம்
சுதந்திர இந்தியா ததாடர்ந்து உலக 

அமைதிமயயும் சர்்வததச ஒற்றுமைமயயும் 
நிமலநிறுதத ஊககைளிககிறது. இந்தியா 
த்வளிப்பமடயாக இராணு்வக கூடடணிமயக 
மகவிடடாலும், அமைதி ைற்றும் த்பாருளாதார 
்வளர்ச்சிககாக ைற்ற நாடுகளுடன் ஒததுமைப்பதிலும் 
ஒருங்கிமைப்பதிலும் மிகவும் ஈடு்பாடடுடன் 
தசயல்படுகிறது. இந்தியாவின் முதல பிரதைர் 
ஜ்வகர்லால தநரு கூறியது த்பால ”நாம் ஒருவரை 
முற்றிலும் சார்ந்ா அல்லது ்னிதந்ா இருக்க 
முடியாது. ஆனால இவ்வு்லகில ஒருவரை ஒருவர 
சார்து வாழ்கிந�ாம்”.

இந்தியா தனது ததம்வகள் ைற்றும் 
விருப்பங்களுககு ஏற்ற ்வமகயில அமைதியான 
்வளைான அணமட நாடுகளுடனான உறம்வ 
விரும்புகிறது. இந்தியா எபத்பாழுதும் அமைதிமய 
விரும்பும் நாடாக இருப்பததாடு ைடடுைலலாைல 
உலக அமைதிககுத ததாடர்ந்து கடுமையாகப த்பாராடி 
்வருகிறது. ஒரு நாடு ்வளர்ச்சியில த்பாதிய அளவு 
முன்தனற்றம் அமட்வதற்குச் சர்்வததச 
உறவுகமளப ்பராைரிப்பது என்்பது முககியைான 

ஒரு ்பகுதி ஆகும். இந்தியா அதிக ைககள் ததாமக 
தகாணட நாடாக இருந்தாலும் ஏராளைான அணமட 
நாடுகளுடன் சூைப்படடிருப்பதால அந்நாடுகளுடன் 
நடபுறவு ைற்றும் நலல உறவிமனப ்பராைரிதது 
்வருகிறது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	நைது அணமட நாடுகளுடனான தகாள்மககள் குறிததுப புரிந்துதகாள்ளுதல
�	்வளர்ந்த நாடுகள் குறிதத இந்தியாவின் தகாள்மகயின் முககியதது்வதமத  

அறிந்துதகாள்ளுதல
�	 சர்்வததச நிறு்வனங்களுடனான இந்தியாவின் உறவுகள் ்பற்றிய 

அறிம்வபத்பறுதல
�	பிரிகஸ் (BRICS) ைற்றும் ஒத்பக (OPEC) நிறு்வனங்களின் சாதமனகமள அறிதல
�	உலக நாடுகளிமடதய இந்தியாவின் உன்னத நிமல குறிதத ைதிபபிமன உள்்வாங்குதல
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”ஒரு ந�ாச�ான அணரடை நாடு ஒரு துைதிர்ஷடைம்; அதுநவ ஒரு நல்ல நாடைா்க 
அர�யுந�யானால அர்விடை ஆசீரவா்ம் நவறு இலர்ல”.

– தெசாய்ட

இந்தியோவின்  
சர்வநேச உ்றவுகள்

அலகு - 5
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305 இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள்

  போடைச்சுருககம்
�	இந்தியா எபத்பாழுதும் அமைதிமய விரும்பும் நாடாக இருப்பததாடு உலக அமைதிககுத ததாடர்ந்து 

கடுமையாகப த்பாராடி ்வருகிறது.
�	இந்தியா அதன் அமனதது அணமட நாடுகளுடன் ்வரலாற்று ரீதியாகவும்,  சமூக-த்பாருளாதார, 

இனம் ைற்றும் தைாழியியல உறவுகமளக தகாணடுள்ளது.
�	த்பாது சுகாதாரம்,  சிறு அளவிலான ததாழிலகள்,  ததாமலதததாடர்பு,  கலவி த்பான்ற்வற்மற 

தைம்்படுதது்வதற்கும் ைற்றும் சாமலகள்,  ்பாலங்கள் அமைப்பதற்கும் அணமட நாடுகளுககு 
உதவுகிறது.

�	ஆய்்வகக கடடடங்கள்,  ைருந்தகங்கள்,  ஆழகுைாய் கிைறுகள் த்பான்றம்வகமள அமைததிட 
அணமட நாடுகளுககுப த்பரும் நிதி உதவி தசய்கிறது. 

�	இந்தியா தன் அணமட நாடுகளின் ்வளர்ச்சிககுப ்பை உதவி ைற்றும் நிதி உதவி ஆகிய்வற்மற தன் 
்பங்களிப்பாக முன்கூடடிதய தசய்கிறது.

�	இந்தியா ்வலலரசுகளுடன் நலல உறம்வக தகாணடுள்ளது.  தைலும் தன் உள்நாடடு ்வளர்ச்சிககான 
அதிக்படச நலமனப த்பற முயன்று ்வருகிறது. 

�	ஐ.நா. சம்பயின் அமனதது முயற்சிகளிலும் இந்தியா தன் ஒததுமைபம்ப நலகுகிறது.
�	பிரிகஸ் (BRICS) கூடடமைபபில இந்தியா ஒரு தீவிர உறுபபினராக இருப்பதால உலக அளவில 

தன்மன ்வடி்வமைககவும் இது ்வழிதகாலுகிறது.

க்லச்மசோறகள்

ஓரினதமதச் தசர்ந்த homogenous of the same kind/alike

இருதரபபு ்வர்ததகம் bilateral trade trading between two countries

நீர் மின்சார திடடம் hydroelectric project producing electricity by using the pow-
er of fast moving water

உள்கடடமைபபு infrastructure the basis organisational facilities

ததான்மை antiquity the ancient past

இரணடாகப பிரிததல bifurcation to divide into two parts

கணகாணிபபு surveillance Close observation

பயிறசி
I    சரியோன வி்டை்யத் 

நேரவு மசய்யவும்
1. ைகைகான் எலமலகதகாடு 

எந்த இரு நாடுகளுககும் 
இமடதய உள்ள எலமல ஆகும்?
அ) ்பர்ைா -  இந்தியா
ஆ) இந்தியா - தந்பாளம்
இ) இந்தியா – சீனா
ஈ) இந்தியா -  பூடான்

2. இந்தியா பின்்வரு்வன்வற்றுள் எந்த அமைபபில 
உறுபபினராக இலமல?
1) ஜி 20
2) ஏசியான் (ASEAN)

3) சார்க (SAARC) 
4) பிரிகஸ் (BRICS)
அ) 2 ைடடும் ஆ) 2 ைற்றும் 4
இ) 2, 4 ைற்றும் 1 ஈ)  1, 2 ைற்றும் 3

3. ஒத்பக (OPEC) என்்பது
அ)  சர்்வததச காபபீடடு நிறு்வனம் 
ஆ) ஒரு சர்்வததச விமளயாடடுக கைகம் 
இ) எணதைய் ஏற்றுைதி நிறு்வனங்களின் 

அமைபபு 
ஈ) ஒரு சர்்வததச நிறு்வனம் 

4. இந்தியா தனது மிக நீணட நில எலமலமய 
எந்த நாடதடாடு ்பகிர்ந்து தகாள்கிறது?
அ) ்வங்காளததசம்  ஆ) மியான்ைர் 
இ) ஆபகானிஸ்தான்  ஈ) சீனா 
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