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நருக்கடி ிலனகள்– நெர்ணிில் இருந்து நதநப்தட்டது
(1) சத்து 352 – தசி நருக்கடி ிலன
 ததோர் , அல் ோட்டு தலடநடுப்பு ,ஆயும் ந்ி புட்சி ததோன்ந கோங்கபோல்
ோட்டின் தோதுகோப்திற்க்கு அச்சுறுத்ல் ற்ப்தட்டோல் குடிசு லனர் தசி நருக்கடி
ிலனல அநிிப்தோர்.
 ததோர் ற்றும் அந்ி தலடநடுப்பு மூனம் அல்தடுத்ப்தடுது நபிோட்டு நருக்கடி
 ஆயும் ந்ி புட்சி உள்ோட்டு நருக்கடி
தோோளுன்ந ஒப்புல் ற்றும் கோனம்
 நருக்கடி ிலன அநிித் ஒரு ோத்ிற்க்குள் தோோளுன்ந இரு அலகளும் ஒப்புல்
அபிக்க தண்டும்
 குடிசு லனர் ிலணத்ோல் ந் தமும் இலண ிரும்த நதநனோம் ,அற்க்கு
தோோளுன்ந அனுி தலில்லன.
 தசி நருக்கடி ஆறுோ கோனம் நசல்லுதடிோகும் ,இலண கோனலின்நி ீடிக்கனோம்
ஆணோல் ஆறு ோத்ிற்கு ஒருமுலந தோோளுன்ந ஒப்புல் நதநதண்டும்.
அடிப்தலட உோிலகபின் ிலபவு
 சத்து 358 ற்றும் சத்து 359 தசி நருக்கடிின் நதோழுது அடிப்தலட உோிலகபில்
ற்தடும் ிலபவுகள் தற்நி கூறுகிநது .
 சத்து 358 ின் தடி சத்து 19 ிறுத்ிலக்கப்தடுகிநது
 சத்து 359 ின் தடி ற்ந உோிலகளும் ிறுத்ிலக்கப்தடுகிநது(20 ற்றும் 21 ி ) .
 இதுல தசி நருக்கடி மூன்று முலந ததோடப்தட்டுள்பது - 1962(சீணோவுடன் ததோர் ),
1971(தோகிஸ்ோனுடன் ததோர் ) ற்றும் 1975.
(2) சத்து 356 – குடிசு லனர் ஆட்சி
 சத்து 356- ோினத்ில் அசிலப்பு நசல்தடோல் தோல்ிலடயும் நதோழுது. இது குடிசு
லனர் ஆட்சி ,ோின நருக்கடி ற்றும் அசினலப்பு நருக்கடி ணவும் அலக்கப்தடுகிநது
 அநிிக்கப்தட்ட ோபில் இருந்து இண்டு ோத்ிற்குள் தோோளுன்நத்ின் இண்டு அலகபிலும்
ஒப்புல் நதந தண்டும் . இது ஆறு ோத்ிற்கு நசல்லுதடிோகும்.
 இலண மூன்று ஆண்டுகள் ல ீட்டிக்க முடியும் ஆணோல் ஆறு ோத்ிற்கு ஒரு முலந அனுி
நதந தண்டும் .


1950,முல் நூறுக்கும் தற்தட்ட முலந அனோகியுள்பது .

 முல் முலநோக தஞ்சோதில் அல் தடுத்ப்தட்டது -1951. ிழ்ோடு – 4 முலந .

(3) Article 360 – Financial Emergency
 ோட்டின் ிி ிலன தோசோக உள்போக குடிசு லனர் உரும் நதோழுது இது
அோல் அல்தடுத்ப்தடுகிநது .
 அநிிக்கப்தட்ட ோபில் இருந்து இண்டு ோத்ிற்குள் தோோளுன்நத்ின் இண்டு அலகபிலும்
ஒப்புல் நதந தண்டும் .

 ஒரு முலந அல்தடுத்ப்தட்டோல் கோனலின்நி ீடித்து நகோள்பனோம்
 குடிசு லனர் ந் தமும் ிரும்தநதநனோம்
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குடிசு லனோல் ிிக்கப்தடுதர்கள்
 இந்ி திர்
 ோட்டின் திந ந்ிோிகள்
 இந்ிோின் லனல க்கநிஞர்
 இந்ிோின் லனல கக்கு ிக்லகோபர்
 உச்சீின்ந லனல ீிதி ற்றும் திந ீிதிகள்
 உர் ீின்ந The chief justice and judges of the high court’s of the states
 ோின ஆளுர்கள்
 லனல தர்ல் ஆலர் ற்றும் திந ஆலர்கள்
 ோினங்களுக்கு இலடதனோண குழுின் உறுப்திணர்கள் Member of inter-state council






யுணின் திதசங்கபில் உள்ப லனல ஆலர்கள்
ிிகுழுின் உறுப்திணர்கள்
திற்தடுத்ப்தட்தடோர் குழுின் உறுப்திணர்கள்
சிறுதோன்லிணர் குழுின் உறுப்திணர்கள்
இந்ி தூதுர்கள்

Governor can appoint





முனலச்சர் ற்றும் ோின ந்ிோிகள்
ோின லனல க்கநிஞர்
ோின தர்ோல உறுப்திணர்கள்
மாவட்ட நீதிபதிகள்

Important ages in constitution
1. குடிசு லனர் ,துல குடிசு லனர் ,ஆளுருக்கோண குலநந் தட்ச து - 35
2. MP தர்லுக்கு குலநந்தட்ச து (கீல )/MLA

- 25 years

3. MP தர்லுக்கு குலநந்தட்ச து (தனல )/MLC - 30 years
4. உச்சீின்ந ீிதிகள் ,லனல க்கநிஞர் ,லனல கக்கு ிக்லகோபர்
,ற்றும் த்ி திோபர்கள் தர்வு ஆலத்ின் உறுப்திணர்கபின் அிகதட்ச து - 65
years
5. உர்ீின்ந ீிதிகள் ,ோின க்கநிஞர் ,ோின திோபர்கள் தர்ோலத்ின்
உநப்திணர்கபின் அிகதட்ச து - 62 years
6. அடிப்தலட உோிலகபில் கல்ி நதறுற்கோண து - 6 to 14 years
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Important Time Limits in Indian Constitution Condition
1. இண்டு கூட்டத்நோடருக்கு அிகதட்ச இலடதலப - Six months
2. குடிசு லனோின் அச சட்டம் நசல்லுதடிோகும் கோனம் - Six months
3. குடிசு லனர் இநந்ோதனோ , தி ினகிணோதனோ அடுத் குடிசு லனல த்லண
ோட்களுக்குள் தர்ந்நடுக்க தண்டும் - Six months
4.தனோக் சதோில் ிலநதற்ந தட்ட ததசோோ ோஜ் சதோில் 14 ோட்களுக்குள்
ிலநதற்நப் தட ில்லன ன்நோலும் அல ிலநதற்நதட்டோக டுத்துநகோள்பப்தடும் .
5. குடிசு லனர்/துல குடிசு / ஆளுணர் திிகோனம் அர் தி ற்நிலிருந்து 5
ஆண்டுகள்
6. தனோக் சதோ /ோின சட்டன்நத்ின் அிகதட்சோண கோனம் - 5 ருடங்கள்
7. தனோக்சதோ / ோின சட்டன்நங்கபில் நருக்கடி ிலனல அிகதட்சோக – 6 ோங்கள்
ல

அல்தடுத்ப்தடுகிநது .

8. ந் ஒரு தோோளுன்ந உறுப்திணரும் அனுி இல்னோல் 60 ோட்களுக்கு தல் ிடுப்பு
டுக்கக் கூடோது
9. லகது நசய்ப்தட்ட தல த்லண கோனத்ிற்குள் ீிதிின் முன் ஆெர் நசய் தண்டும்
- 24 hours
10. தஞ்சோத் / கோட்சி தி கோனம் முல் அர்வு நோடங்கிில் இருந்து - 5 years
11. த்ி தர்ோல உறுப்திணர்கபின் தி கோனம் - 6 years
12. ோின தர்ோல உறுதிணர்கபின் தி கோனம் - 6 years
13.குடிசு லனர் ஆட்சி அிகதட்சம் நசல்லுதடிோகும்கோனம் - Six months
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Important Articles of the Constitution of India
Article 1
Article 3
Article 14
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 19a
Article 19b
Article 19c
Article 19d
Article 19e
Article 19f
Article 19g
Article 21
Article 21A
Article 23
Article 24
Article 32
Article 51A
Article 72
Article 108
Article 112
Article 123
Article 161
Article 280
Article 312
Article 324
Article 352
Article 356
Article 360
Article 368
Article 370

தோம் அன் அலிடம் ற்றும் லனகம்.
ல்லனல குலநத்ல், அிகோித்ல், ோற்நிலத்ல்.
சட்டத்ின் முன் அலணரும் சம்.
அலணருக்கும் தலனோய்ப்தில் சவுோில.
ீண்டோல ஒிப்பு
தட்டங்கலப துநத்ல்
சுந்ி உோில
ததசும் உோில
ஆயுின்நி அலிோக கூடும் உோில
சங்கங்கள் ற்றும் கூட்டலப்புகலப ற்தடுத்ிக் நகோள்பல்
இந்ிோ முழுதும் நசன்று உோில
ங்கும் தண்டுோணோலும் ங்கிக் நகோள்ளும் உோில
ீக்கப்தட்டது
ந் ிகமும் நசய் உோில.
ோழும் உோில ற்றும் ணிணி சுந்ி தோதுகோப்பு
இனச கட்டோ கல்ி நதந உோில உண்டு
கட்டோ தலன, ஊிற்ந கட்டோ தலன கட்டோம் லடநசய்ப்தட்டுள்பது.
குந்ல நோினோபர்கலப ஒித்ல்
அசில் அலப்புக்கு உட்தட்டு ீர்வு நதறும் உோில
அடிப்தலட கடலகள்
குடிசு லனோின் ண்ிக்கும் அிகோம்
கூட்டு அர்வு
ிி ிலன அநிக்லக
குடிசு லனோின் அச சட்டம்
ஆளுோின் ன்ணிக்கும் அிகோம்
ிிக் குழு
அலணத்து இந்ி திகள்
தர்ல் ஆலம்
தசி நருக்கடி
குடிசு லனர் ஆட்சி
ிி நருக்கடி
சட்டிருத்ம்
ெம்மு கோஸ்ீர் சிநப்பு அந்ஸ்து

Important constitution Amendments
 7து சட்டிருத்ம் 1956 - reorganization of states on a linguistic basis
 42து சட்டிருத்ம் 1976 – முகப்புலில் ோற்நம்,சத்து 51 –A தசர்க்கப்தட்டுள்பது
 44து சட்டிருத்ம் 1978 நசோத்துோில அடிப்தலட உோிலில் இருந்து சட்ட உோிலோக
ோற்நப்தட்டது .
 61-து சட்ட ிருத்ம்1988- ஓட்டு து 21இல் இருந்து 18ஆக குலநக்கப்தட்டது
 69 -து சட்ட ிருத்ம்1991- “நடல்லி தசி லனகோணது”.
 86 -து சட்ட ிருத்ம்1991 2002- சத்து 21A தசர்க்கப்தட்டுள்பது.
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