
 

 

1 | P a g e                              Copyright © Veranda Learning Solutions  

ADMINISTRATION – Paper – I  

 

 

 

 

ADMINISTRATION OF UNION AND STATES WITH SPECIAL 

REFERENCE TO TAMIL NADU 
 

SL.NO TOPIC PAGE NO 

1 

மாநில அரசு அமமப்பு கட்டமமப்பு 

செயல்பாடுகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வழிமுமை 
3 

2 

மாநில அரெின் பங்கு - சபாது செமவகள் - ஆட்செர்ப்பு 

முகமம 
20 

3 

மத்திய அரெின் பங்கு - அரசுப் பணியாளர் - ஆட்செர்ப்பு 

முகமம 
34 

4 மத்திய மாநில உைவு 47 

5 மாநில நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் நிதி நிர்வாகம் 60 

 

 

 

 

 

 



   

 

Copyright © Veranda Learning Solutions   2 | P a g e  

ADMINISTRATION – Paper – I  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 | P a g e                              Copyright © Veranda Learning Solutions  

ADMINISTRATION – Paper – I  

 

 

மாநில  அரசு  அமமப்பு  கட்டமமப்பு  

செயல்பாடுகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வழிமுமை 

இந்திய அரெியலமமப்பு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கான தனித்தனி நிர்வாக முமைகமளக் 

சகாண்ட கூட்டாட்ெி அரொங்கத்மத வழங்குகிைது. 

இக்கூட்டாட்ெியில், சதெியத் தமலநகரான சடல்லி உட்பட 8 ஒன்ைிய  பிரசதெங்கள் 

மற்றும் 28 மாநிலங்கள் உள்ளன. மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கான ஒரு ெீரான நிர்வாக 

அமமப்பிமன ஏற்படுத்த அரெியலமமப்பு வழிவகுக்கிைது. அரெியலமமப்பின் பகுதி VI இல் 152 

முதல் 237 வமரயிலான ெட்டப்பிரிவுகள் அமனத்து மாநிலங்களுக்கான ெீரான அமமப்பிமனப் 

பற்ைி குைிப்பிடுகிைது. மத்திய அரசு சபான்று மாநில அரசுகளும் நிர்வாகத்துமை, ெட்டமன்ைம், 

நீதித்துமை என்ை மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இயங்குகின்ைன. 

 

 

 

  

 

மாநில நிரவ்ாகம் 

(விதி152-237) 

நிரவ்ாகத்துறை சட்டமன்ைம் நீதித்துறை 

கவர்னர் / 

ஆளுநர் 

முதல் 

அமமச்ெர் 
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நீதிமன்ைங்கள் 
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 நிர்வாகம் 

ஆளுநர்: 

• மாநில நிர்வாகத்தில் அரெின் தமலவர் ஆளுநர் ஆவார். மாநில ஆளுநரின் சபயரில் 

மாநில நிர்வாகம் செயல்படுகிைது. சபாதுவாக ஒவ்சவாரு மாநிலத்திற்கும் ஒர் 

ஆளுநர் இருக்கிைார்.  

• ஆனால் நிர்வாகச் சூழலின் காரணமாக ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் இரண்டு அல்லது 

அதற்கு சமற்பட்ட மாநிலங்களின் ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் 

• அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 154 ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாரத்மதப் பற்ைி கூறுகிைது. 

ெட்டப்பிரிவு 154(1)-ன் படி மாநில நிர்வாக அதிகாரம் ஆளுநரிடம் இருக்க சவண்டும்.  

• இந்த அதிகாரம் அவரால் சநரடியாகசவா அல்லது அவரின் கீழுள்ள 

அலுவலர்களாசலா, அரெியலமமப்பின்படி செயல்படுத்தப்படசவண்டும். 

ஆளுநர் நியமனம் 

• மாநில ஆளுநர், குடியரசுத் தமலவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிைார். வழக்கமாக, 

அவரது பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். 

• ஆனால் குடியரசுத்தமலவரின் விருப்பத்தின் சபரில் அவரது பதவிக்காலம் 

நீட்டிக்கப்படலாம். 

• சபாதுவாக, ஒருவர் தனது சொந்த மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்படமாட்டார். 

சமலும், அவர் குடியரசுத் தமலவரால் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து, சவசைாரு மாநிலத்திற்கு 

மாற்ைப்படலாம்.  

• குடியரசுத் தமலவருக்குத் தனது பணித்துைப்பு கடிதத்மதக் சகாடுப்பதன் மூலம் 

ஆளுநர் எந்சநரத்திலும் பதவி விலகலாம். 

• மாநில ெட்டமன்ைசமா அல்லது உயர் நீதிமன்ைசமா ஆளுநரின் பணி நீக்கத்தில் பங்கு 

சபை முடியாது. ஒருவர் எத்தமன முமை சவண்டுமானாலும் ஆளுநராக 

நியமிக்கப்படலாம்.  

ஒருவமர ஒரு மாநில ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்படுவதில் இரண்டு மரபுகள் 

பின்பற்ைப்படுகின்ைன.  

அமவ:  

• ஆளுநராக நியமிக்கப்படும் ஒருவர் தான் எந்த மாநிலத்திற்கு ஆளுநராக 

நியமிக்கப்படஉள்ளாசரா அந்த மாநிலத்தில் வெிப்பவராக இருத்தல் கூடாது.  

• சமலும் ஆளுநராக நியமிக்கப்படும் ஒருவமர ஒன்ைியஅரசு, மாநில அரசுடன் 

கலந்தாசலாெித்து அவரது சபயமர முன்சமாழிய சவண்டும். 
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அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 158 (3A)-ன் படி ஒருவர், இரண்டு அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட 

மாநிலங்களின் ஆளுநராக நியமிக்கப்படும் சபாழுது, குடியரசுத் தமலவர் ஓர் ஆமணயின் 

மூலம், ஆளுநரின் ஊதியம் மற்றும் படிகமள ெம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் பகிர்ந்து வழங்க 

தீர்மானிக்கலாம். 

ஆளுநராவதற்கான தகுதிகள்: 

இந்திய அரெியலமமப்பின் 157 மற்றும் 158 வது ெட்டப்பிரிவுகள் ஆளுநர் பதவிக்குத் 

சதமவயான பின்வரும் தகுதிகமளக் கூறுகின்ைன. 

• அவர் இந்தியக் குடிமகனாக இருத்தல் சவண்டும்.  

• 35 வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் சவண்டும்.  

• நாடாளுமன்ை உறுப்பினராகசவாஅல்லது ெட்டமன்ை உறுப்பினராகசவா இருத்தல் 

கூடாது. அவ்வாறு இருப்பின் அவர் ஆளுநராக பதவிசயற்கும் சபாழுது தாமாகசவ 

அப்பதவி காலியாகிவிடும்.  

• சமலும் அவர், இலாபம் தரும் எந்த சதாழிலிலும் ஈடுபடக்கூடாது.  

ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் 

1. ஆளுநர், மாநில நிர்வாகத்தின் தமலவராக செயல்படுவது மட்டுமல்லாமல் ஏராளமான 

அதிகாரங்கள் சபற்ைவராகவும் திகழ்கிைார்.  

2. ெட்டப்பிரிவு 163-ன் படி, முதலமமச்ெரின் தமலமமயிலான அமமச்ெரமவயின் 

ஆசலாெமன மற்றும் வழிகாட்டுதலின்படி ஆளுநர் குைிப்பிட்ட ெில நிகழ்வுகமளத் தவிர 

மற்ை அதிகாரங்கமளச் செயல்படுத்துகிைார்.  

மாநில நிர்வாகத் தமலவராக ஆளுநர் பின்வரும் அதிகாரங்கமளப் சபற்று பணிகமளச் 

செய்கிைார். 

• மாநில ெட்டமன்ைத் சதர்தலில் சபரும்பான்மம சபறும் கட்ெியின் தமலவமர 

முதலமமச்ெராக ஆளுநர் நியமனம் செய்கிைார்.  

• முதலமமச்ெரின் பரிந்துமரயின் சபரில் அமமச்ெரமவயின் மற்ை உறுப்பினர்கமள 

நியமனம் செய்கிைார்.  

• மாநிலத்தின் அரசு வழக்கைிஞமர நியமனம் செய்து அவரது ஊதியத்மதயும் நிர்ணயம் 

செய்கிைார். ஆளுநர் விரும்பும் வமர அரசு வழக்குமரஞர் அவரது பதவிமயத் 

சதாடரலாம்.  

• அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயக் குழுவின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கமள 

நியமனம் செய்கிைார்.  

• இருப்பினும் ஆளுநரால் இவர்கமள பணிநீக்கம் செய்யமுடியாது. குடியரசுத் 

தமலவரால் மட்டுசம பணி நீக்கம் செய்யமுடியும்.  

• மாநில தமலமம சதர்தல் ஆமணயமர நியமனம் செய்து, அவரது பணிக்காலம், 

பணியின் தன்மமமயத் தீர்மானிக்கிைார். இருந்த சபாதிலும், உயர் நீதிமன்ை நீதிபதிமயப் 
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 பதவி நீக்கம் செய்யும் அசதமுமைமயப் பின்பற்ைிசய மாநிலத் தமலமமத் சதர்தல் 

ஆமணயமரப் பதவி நீக்கம் செய்யலாம்.  

• ஆளுநர், மாநிலப் பல்கமலக்கழகங்களின் சவந்தராக செயல்படுவதுடன், 

துமணசவந்தர்கமளயும் நியமனம் செய்கிைார்.  

• குடியரசுத் தமலவரின் அவெரநிமலபிரகடனம் செய்யப்படும் சபாழுது, குடியரசுத் 

தமலவரின் சபயரில் இவசர மாநிலத்மத சநரடியாக ஆட்ெி செய்கிைார். 

ெட்டமன்ை அதிகாரங்கள்: 

ஆளுநர் மாநில ெட்டமன்ைத்தின் ஓர் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாவார். ஆனால், அவர் 

ெட்டமன்ைத்தின் உறுப்பினராக இல்மல.  

ஆளுநர் பின்வரும் ெட்டமன்ை அதிகாரங்கமளப் சபற்றுள்ளார். 

• ஆளுநர் ெட்டமன்ை கூட்டத்மதக் கூட்டவும் ஒத்திமவக்கவும் ெட்டமன்ைத்மதக் 

கமலக்கவும் உரிமமப் சபற்றுள்ளார்.  

• சபாதுத் சதர்தல் முடிந்து முதலமமச்ெர் மற்றும் மற்ை அமமச்ெர்களின் நியமனத்திற்குப் 

பிைகு நமடசபறும் ெட்டமன்ைக்கூட்டத்தின் முதல் கூட்டத்தில் உமர நிகழ்த்துகிைார்.  

• நிலுமவயிலுள்ள மசொதா குைித்து ெட்டமன்ை அமவகளுக்கு ஆளுநர் செய்தி 
அனுப்பலாம்.  

• ெபாநாயகர் மற்றும் துமணெபாநாயகர் பணியிடம் காலியாக இருக்கும்சபாழுது 

ெட்டமன்ைத்மத தமலமமஏற்று நடத்த எந்த ெட்டமன்ை உறுப்பினமர 

சவண்டுமானாலும் ஆளுநர் நியமனம் செய்யலாம்.  

• ஆங்கிசலா – இந்தியன் வகுப்பினரிலிருந்து ஓர் உறுப்பினமர மாநில ெட்டமன்ைத்திற்கு 

நியமனம் செய்யலாம்.  

• கமல, இலக்கியம், அைிவியல், கூட்டுைவு இயக்கம் மற்றும் ெமூக செமவ 

சபான்ைவற்ைில் ெிைந்து விளங்கும் நபர்கமளத் சதர்ந்சதடுத்து மாநில 

ெட்டசமலமவயின் 6 இல் 1 பங்கு இடங்களுக்கு அவர்கமள நியமனம் செய்கிைார்.  

• ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களின் தகுதியின்மம குைித்து சதர்தல் ஆமணயத்துடன் 

கலந்தாசலாெித்து முடிவு செய்கிைார்.  

• மாநில ெட்டமன்ைத்தால் நிமைசவற்ைப்படும் ஒவ்சவாரு மசொதாவும் ஆளுநர் 

மகசயாப்பமிட்ட பின்னர் மட்டுசம ெட்டமாகும்.  

• ஆனால், ெட்டமன்ைத்தால் நிமைசவற்ைப்பட்டஒரு மசொதா ஆளுநர் ஒப்புதலுக்காக 

அனுப்பப்படும் சபாழுது ஆளுநர் மகசயாப்பமிடலாம் அல்லது நிறுத்தி மவக்கலாம் 

அல்லது மீண்டும் மறு பரிெீலமனக்காக ெட்டமன்ைத்திற்சக திருப்பி அனுப்பலாம்.  

• மாநில ெட்டமன்ைத்தால் நிமைசவற்ைப்பட்ட எந்த ஒரு மசொதாவும் மாநில உயர் 

நீதிமன்ைத்தின் அதிகாரத்திற்குத் தீங்கு விமளவிக்கும் நிமலயில் இருக்குமாயின், 

அதமனக் குடியரசுத் தமலவரின் பரிெீலமனக்காக நிறுத்திமவக்கலாம்.  
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• அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 213-ன் கீழ் ஆளுநர் மாநில ெட்டமன்ைம் நமடசபைாத 

சபாழுது அவெர ெட்டத்மதப் பிைப்பிக்கலாம்.  

• ஆனால் அந்த அவெரச்ெட்டம், 6 மாதத்திற்குள் மாநில ெட்டமன்ைத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்படசவண்டும். அவெரச் ெட்டத்மத எந்சநரத்திலும் ஆளுநர் திரும்பப் 

சபைலாம்.  

• மாநிலத்தின் ஆண்டு நிதிநிமல அைிக்மக, அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயக் குழுவின் 

அைிக்மக, அரெின் தணிக்மகக்குழு அைிக்மககமள ெட்டமன்ைத்தில் ெமர்ப்பிக்கின்ைார்.  

நிதி அதிகாரங்கள்  

• மாநிலத்தின் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திமன தயார் செய்து ெட்டமன்ைத்தில் 

அைிமுகம் செய்யும் கடமமமய ஆளுநருக்கு அரெியலமமப்பு வழங்குகிைது. 

சதமவப்பட்டால், துமணவரவு செலவு திட்டத்மதயும் அைிமுகம் செய்யலாம்.  

• ஆண்டு நிதிநிமல அைிக்மகமய (வரவு செலவு திட்டம்) ெட்டமன்ைத்தில் அைிமுகம் 

செய்ய காரணமாகிைார்.  

• மாநில ெட்டமன்ைத்தில் மாநில நிதியமமச்ெர் மூலம் துமண வரவு செலவு 

திட்டத்மதசதமவப்பட்டால் ெமர்ப்பிக்கின்ைார்.  

• ஆளுநரின் முன் அனுமதியுடன் தான் பண மசொதாமவெட்டமன்ைத்தில் 

அைிமுகப்படுத்த முடியும்.  

• ஆளுநரின் பரிந்துமரயின்ைி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யமுடியாது.  

• அரெின் எதிர்பாராச் செலவினங்களுக்காக ஆளுநர் அவெர நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு 

செய்யமுடியும்.  

• பஞ்ொயத்துகள் மற்றும் நகராட்ெிகளின் நிதிநிமலமய ஆய்வு செய்ய ஒவ்சவாரு 

ஐந்தாண்டிற்கு ஒருமுமை நிதி ஆமணயம் ஒன்மை அமமக்கிைார்.  

நீதித்துமை அதிகாரங்கள்  

• மாநில அரெின் தமலமம வழக்குமரஞமர நியமனம் செய்கிைார்.  

• கீழ் நீதிமன்ைங்களின் நீதிபதிகமள நியமனம் செய்கிைார்.  

• உயர் நீதிமன்ைத்தின் ஆசலாெமனயின் சபரில் மாவட்ட நீதிபதிகளின் நியமனம் மற்றும் 

பதவி உயர்வு சபான்ை பணிகமள சமற்சகாள்கிைார்.  

• ஆளுநரின் ஆசலாெமனயின் சபரில் குடியரசுத் தமலவர் உயர் நீதிமன்ை தமலமம 

நீதிபதிமய நியமனம் செய்கிைார்.  

• குற்ைவாளிகளின் கருமணமனு அடிப்பமடயில் குற்ைவாளிகமள மன்னிக்கலாம் 

அல்லது குற்ைவாளிகளின் தண்டமனமயக் குமைக்கலாம் அல்லது நிறுத்தி 
மவக்கலாம்.  
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 விருப்புரிமம அதிகாரங்கள்  

• குடியரசுத் தமலவரின் பரிெீலமனக்காக ஆளுநர் ஒரு மசொதாமவ நிறுத்தி 
மவக்கமுடியும்.  

• மாநிலத்தில், குடியரசுத் தமலவரின் ஆட்ெிக்கு ஆளுநர் பரிந்துமர செய்கிைார்.  

• மாநில நிர்வாகம் மற்றும் ெட்டமன்ை செயல்பாடுகள் சதாடர்பானச் செய்திகமள 

முதலமமச்ெரிடமிருந்து ஆளுநர் சபறுகிைார். மாநில ெட்டமன்ை சபாதுத் சதர்தலில் 

எந்த கட்ெியும் அறுதி சபரும்பான்மமமயப் சபைாத சபாது, ஆளுநர் எந்தக் கட்ெி 
தமலவமரயும் ஆட்ெி அமமக்க அமழக்கலாம்.  

• ெட்டமன்ைத்தில் நம்பிக்மக வாக்சகடுப்பின் சபாழுது சபரும்பான்மமமய நிரூபிக்க 

முடியாமல் சபானால் அமமச்ெரமவமய ஆளுநர் கமலக்கமுடியும்.  

• அமமச்ெரமவ சபரும்பான்மமமய இழந்தால், ெட்டமன்ைத்மத ஆளுநர் 

கமலக்கமுடியும்.  

அவெரகால அதிகாரங்கள்  

• மாநில அரசு அரெியலமமப்பு விதிகளுக்சகற்ப செயல்படவில்மல என்று ஆளுநர் 

உறுதியாக நம்பினால் அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 356-ன் கீழ் மாநில அரமெ கமலக்க 

குடியரசுத் தமலவருக்கு பரிந்துமரசெய்யலாம்.  

• மாநில அரசு கமலக்கப்பட்டவுடன், மாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவர் ஆட்ெி 
நமடமுமைக்கு வரும்.  

• ஆளுநர் குடியரசுத் தமலவரின் பிரதிநிதியாக மாநிலத்மத நிர்வாகம் செய்கிைார்.  

ஆளுநரின் ெிைப்புரிமமகள்  

• ெட்டப்பிரிவு 361 (1) ஆளுநருக்கான கீழ்க்காணும் ெிைப்புரிமமகமள வழங்குகின்ைது.  

• தனது பணிகள் மற்றும் அதிகாரத்மதச் செய்யசவண்டும் என எண்ணுவதிலும் 

செயல்படுத்துவதிலும் எந்த நீதிமன்ைத்திற்கும் பதில் அளிக்கசவண்டிய 

அவெியமில்மல.  

• ஆளுநரின் பதவிக்காலத்தில் அவர் மீது குற்ைவியல் நடவடிக்மககமள அவருக்கு 

எதிராக எந்த நீதிமன்ைத்திலும் சதாடர முடியாது.  

• ஆளுநரின் பதவி காலத்தில் அவர் மீது குற்ைச்ொட்டுகமளச் சுமத்தசவா அல்லது அவமர 

மகது செய்யசவா எந்த நீதிமன்ைமும் உத்தரவு பிைப்பிக்கமுடியாது.  

• மாநில ஆளுநருக்கு எதிராக உரிமமயியல் வழக்குகமளத் சதாடர முடியாது. 
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முதலமமச்ெர்: 

• அரெியலமமப்பால் அமமக்கப்பட்டு நாடாளுமன்ை முமையில் அமமந்த அரெில், 
ஆளுநர் மாநிலத்தின் சபயரளவு நிர்வாகியாகவும் முதலமமச்ெர் உண்மமயான 
நிர்வாகியாகவும் உள்ளனர்.  

• சவறு வமகயில் கூை சவண்டுமாயின் ஆளுநர் மாநிலத்தின் அரெின் தமலவர், 

முதலமமச்ெர் அரொங்கத்தின் தமலவர் ஆவார். 

முதலமமச்ெரின் நியமனம்  

• முதலமமச்ெர் மாநில ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படுகிைார். ெட்டமன்ைத்தில் 

சபரும்பான்மம சபற்ை கட்ெியின் தமலவர் அல்லது சபரும்பான்மம சபற்ை கூட்டணிக் 

கட்ெியின் தமலவர் முதலமமச்ெராக நியமிக்கப்படுகிைார்.  

• ஒரு சவமள எந்த கட்ெியும் முழுமமயான சபரும்பான்மம சபைாத சபாழுது அல்லது 

சபரும்பான்மம சபற்ைவர்கள் தங்களது தமலவமரத் சதர்ந்சதடுக்க தவறும் சபாழுது 

ஆளுநர் தனது அதிகாரத்மதப் பயன்படுத்தி அடுத்ததாக சபரும்பான்மம சபற்ை சபரிய 

கட்ெிமய அமமச்ெரமவ அமமக்க அமழப்பார்.  

• அவ்வாறு அமழக்கப்படும் தமலவர், ஆளுநரால் வழங்கப்படும் கால அவகாெத்திற்குள் 

ெட்டமன்ைத்தில் அவரது சபரும்பான்மமமய நிரூபிக்க சவண்டும்.  

பதவிக்காலம்: 

• முதலமமச்ெரின் பதவிக்காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்ைல்ல. ெட்டமன்ை 

உறுப்பினர்களின் சபரும்பான்மம ஆதரவு எவ்வளவு காலத்திற்கு சதாடர்கிைசதா 

அதுவமர அவர் முதலமமச்ெராக நீடிக்கலாம். 

• ெட்டமன்ைத்தில் எப்சபாழுது அவர் சபரும்பான்மமமய இழக்கிைாசரா அப்சபாழுது 

தனது பதவிமய இராஜினாமா செய்கிைார்.  

• ெட்டமன்ைத்தில் மற்ை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் சபாலசவ முதலமமச்ெரின் 

பதவிக்காலமும் 5 ஆண்டுகள் ஆகும் 

முதலமமச்ெரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள்: 

1. அமமச்ெரமவ சதாடர்பானமவ 

2. ஆளுநர் சதாடர்பானமவ 

3. ெட்டமன்ைம் சதாடர்பானமவ 

4. இதர பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள்  

அமமச்ெரமவ சதாடர்பானமவ 

• முதலமமச்ெரின் பரிந்துமரயின் சபரில் ஆளுநர் அமமச்ெர்கமள நியமிக்கிைார்.  
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 • அமமச்ெர்களுக்குத் துமைகமள ஒதுக்கீடு செய்கிைார்.  

• தனது அமமச்ெரமவமய மாற்ைியமமக்கிைார்.  

• ஓர் அமமச்ெருடன் கருத்து சவறுபாடுகள் எழும்சபாழுது, இராஜினாமா செய்யும்படி 

சகட்கிைார் அல்லது பதவி நீக்கம் செய்யஆளுநருக்குப் பரிந்துமரசெய்கிைார்.  

• அமமச்ெரமவக் கூட்டத்மதத் தமலமம ஏற்று நடத்தி முடிவுகமள எடுக்கிைார்.  

• அமமச்ெரமவயின் குழப்பத்மதத் தனது இராஜினாமா மூலம் முடித்து மவக்கிைார்.  

• அமமச்ெர்கள் அமனவமரயும் கட்டுப்படுத்தி, வழிநடத்தி, இயக்கி, அவர்களது 

நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமணக்கிைார்.  

ஆளுநர் சதாடர்பானமவ 

ஆளுநருக்கும் அமமச்ெரமவக்குமிமடசய செய்தித்சதாடர்புகளில், முதலமமச்ெர் 

முதன்மமயாக விளங்குகிைார். கீழ்க்காணும் அலுவலர்களின் நியமனங்கள் சதாடர்பாக 

ஆளுநருக்கு ஆசலாெமன வழங்குகிைார்.  

1. மாநில அரசு வழக்குமரஞர்  

2. மாநில சதர்தல் ஆமணயர்  

3. மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்  

4. மாநில திட்டக்குழுத் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்  

5. மாநில நிதிக்குழுத் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்  

ெட்டமன்ைம் சதாடர்பானமவ 

• மாநில ெட்டமன்ை கூட்டத்சதாடமர ஆரம்பிக்கவும் ஒத்திமவக்கவும் ஆளுநருக்கு 

முதலமமச்ெர் ஆசலாெமன வழங்குகிைார்.  

• மன்ைத்தில் அரெின் சகாள்மககமள அைிவிக்கிைார்.  

• ெட்டமன்ைத்தில் மசொதாக்கமளஅைிமுகப்படுத்துகிைார்.  

• எந்சநரத்திலும் ெட்டமன்ைத்மதக் கமலக்க ஆளுநருக்குப் பரிந்துமரசெய்கிைார்.  

அமமச்ெரமவ 

• அமமச்ெரமவ மாநில ெட்டமன்ைத்திற்குக் கூட்டாகப் சபாறுப்பானது. அமமச்ெரமவக் 

குழுவின் அமமச்ெர்கள் அமனவரும் ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களாக இருக்கசவண்டும்.  

• ெட்டமன்ை உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவர் அமமச்ெராக பதவிசயற்ைால் 6 மாத 

காலத்திற்குள் அவர் ெட்டமன்ை உறுப்பினராக சவண்டும். முதலமமச்ெரின் 

தமலமமயின் கீழ் அமமச்ெர்கள் அமனவரும் ஒரு குழுவாக செயல்பட சவண்டும்.  
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• முதலமமச்ெர் எவ்வளவு காலம் பதவியில் நீடிக்கிைாசரா அதுவமர அமமச்ெரமவ 

சதாடரும். ெட்டமன்ைத்தில் நம்பிக்மகயில்லா தீர்மானம் சகாண்டு வந்து 

நிமைசவற்ைப்பட்டால் மாநில அமமச்ெரமவ இராஜினாமா செய்யசவண்டும்.  

• அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 163 ஆளுநருக்கு ஆசலாெமனகள் வழங்க 

அமமச்ெரமவமய உருவாக்க வழிவமக செய்திருக்கிைது.  

• ெட்டப்பிரிவு 163(1)-ன் படி, முதலமமச்ெமர தமலவராகக் சகாண்ட அமமச்ெரமவ 

ஆளுநருக்கு சதமவப்படும் சபாழுது உதவி செய்யவும் ஆசலாெமன வழங்கவும் 

சவண்டும். 

அமமச்ெர்களுடனான மற்ைவிதிகள்  

• ெட்டப்பிரிவு 164(1), ஆளுநரால் முதலமமச்ெர் நியமிக்கப்படுவமதக் கூறுகிைது. மற்றும் 

முதலமமச்ெரின் பரிந்துமரயின் சபரில் மற்ை அமமச்ெர்கமளயும் நியமிக்க வமக 

செய்கிைது.  

• ஆளுநர் விரும்பும் வமர முதலமமச்ெர் பதவியில் சதாடரலாம். முதலமமச்ெர் உட்பட 

சமாத்த அமமச்ெர்களின் எண்ணிக்மக சமாத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகயில் 15 

விழுக்காட்மட தாண்டக்கூடாது என ெட்டப்பிரிவு 164 (1A) கூறுகிைது. 

அமமச்ெரமவயின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள்: 

• மாநில அரெிற்கான சகாள்மககமள உருவாக்கி அவற்மை திைம்பட 

நமடமுமைப்படுத்துகிைது  

• ெட்ட மன்ை நிகழ்ச்ெிகமள முடிவு செய்து எல்லா முக்கியமான மசொதாக்களுக்கும் 

ஆதரவளிக்கிைது.  

• நிதிக்சகாள்மகமயக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் மாநில சபாது நலனுக்கான 

வரிக்சகாள்மகமய முடிவு செய்கிைது.  

• ெமூக, சபாருளாதார மாற்ைங்களுக்கான நிகழ்ச்ெிகள் மற்றும் திட்டங்கமள உருவாக்கி 
அதன்படி மாநில அரெின் தமலமமயில் பல்சவறு சதாடர்புமடய துமைகள் 

உருவாக்கப்படுகின்ைன.  

• முக்கியமான துமைத் தமலவர்களின் நியமனங்கமளச் செய்கிைது.  

• மற்ை மாநிலங்களுடன் சபச்சுவார்த்மத நடத்தி பிரச்ெிமனகமளத் தீர்க்க முயற்ெி 
சமற்சகாள்கிைது.  

• கீழ் நீதிமன்ை நீதிபதிகளின் நியமனங்களில் ஆளுநருக்கு ஆசலாெமன வழங்குகிைது.  

• மாநிலத்திற்கான செலவுகமளச் ெமாளிக்க திட்ட அைிக்மகமய உருவாக்குகிைது.  

• ஒரு மசொதா ெட்டமன்ைத்தில் அைிமுகப்படுத்தப்படும் சபாது அது ொதாரண மசொதாவா 

அல்லது நிதி மசொதாவா என்று தீர்மானிக்கிைது.  
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 • அமமச்ெரமவயின் ஒவ்சவாரு அமமச்ெரின் பணிகமளக் கட்டுப்படுத்தி, கண்காணித்து 

ஒருங்கிமணக்கின்ைது.  

• ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் (Budget) அமமச்ெரமவயால் இறுதி செய்யப்படுகிைது.  

மாநில ெட்டமன்ைம்  

• இந்திய அரெியலமமப்பு ஒவ்சவாரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு ெட்டமன்ைம் ஏற்பட 

வமகசெய்கிைது. சபரும்பாலான மாநிலங்கள் ஓரமவமயக் சகாண்ட ெட்டமன்ைங்கமள 

மட்டும் சபற்றுள்ளன.  

• ெில மாநிலங்கள் ஈரமவ ெட்டமன்ைங்கமளக் சகாண்டுள்ளன. (எடுத்துக்காட்டு: பகீார், 

கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, உத்திரப்பிரசதெம், ஆந்திரப்பிரசதெம், சதலுங்கானா மற்றும் 

ஜம்மு - காஷ்மீர்).  

• கீழமவயானது மாநில மக்களின் பிரதிநிதிகமளக் சகாண்டது. சமலமவயானது 

ஆெிரியர்கள், பட்டதாரிகள், மற்றும் உள்ளாட்ெி உறுப்பினர்கள் ஆகிசயார்கமளப் 

பிரதிநிதிகளாகக் சகாண்டது 

• தமிழகத்தில் ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களின் சமாத்த எண்ணிக்மகயின் படி (234 

உறுப்பினர்கள்) அமமச்ெர்களின் எண்ணிக்மக 36 வமர இருக்கலாம். அதாவது 234-ல் 

15 விழுக்காடு). 

ெட்டமன்ைப் பபரமவ (கீழமவ) 

• மாநில ெட்டமன்ைம் பிரபலமான ஓர் அமவ ஆகும். இதுசவ மாநில அதிகாரத்தின் 

உண்மமயான அதிகார மமயமாகும்.  

• இது வயது வந்சதார் வாக்குரிமமயின் அடிப்பமடயில் மக்களால் சநரடியாகத் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டது.  

• ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக, மக்கள் சதாமகமயப் சபாறுத்து 

மாநிலத்திற்கு மாநிலம் சவறுபடுகிைது.  

• இருப்பினும், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக அதிகபட்ெம் 500க்கு மிகாமலும் 

குமைந்த பட்ெம் 60க்கு குமையாமலும் இருக்கசவண்டும். ெட்டமன்ைத்தின் 

பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். இருப்பினும் 5 ஆண்டுகள் முடியும் முன்னசர 

ெட்டமன்ைம் கமலக்கப்படலாம்.  

ெட்டமன்ைத்தின் அமமப்பு  

• தமிழக ெட்டமன்ைம் 235 உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டது. இவர்களில் 234 உறுப்பினர்கள் 

வயது வந்சதார் வாக்குரிமமயின் அடிப்பமடயில் மக்களால் சநரடியாக 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகிைார்கள். ஆங்கிசலா– இந்தியன் வகுப்பினரில் ஒருவர் ஆளுநரால் 

நியமனம் செய்யப்படுகிைார். அட்டவமணப்படுத்தப்பட்சடார் (தாழ்த்தப்பட்சடார்) 
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மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ெட்டமன்ைத் சதர்தலில் தனித் சதாகுதிகள் 

ஒதுக்கப்படுகின்ைன 

அமமச்ெரமவ மற்றும் அமமச்ெரமவக் குழுக்கள்  

• அமமச்ெரமவ(Cabinet) என்ை ெிைிய அமமப்பானது அமமச்ெரமவயின் உட்கரு ஆகும். 

இது காபிசனட் அமமச்ெர்கமள மட்டும் உள்ளடக்கியது. இதுசவ மாநில அரெின் 

உண்மமயான அதிகார மமயமாக விளங்குகிைது.  

• அமமச்ெரமவ குழுக்கள் எனப்படும் சவவ்சவறு குழுக்கள் மூலம் காபிசனட் 

செயலாற்றுகிைது. அவற்ைில் இரண்டு வமககள் உள்ளன. அமவ: ஒன்று நிரந்தரமானது 

மற்சைான்று தற்காலிகமானது ஆகும்.  

ெபாநாயகர் 

• ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களிமடசய ெபாநாயகர் மற்றும் துமணெபாநாயகர் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ைனர். ெபாநாயகர் தனது பதவிமயஇராஜினாமா (பதவி துைப்பு) 

செய்தால் ெட்டமன்ை உறுப்பினராக சதாடர முடியாது 

• ெபாநாயகர் எந்சநரத்திலும் இராஜினாமா (பதவி துைப்பு) செய்யலாம். ெட்டமன்ைம் ஒரு 

தீர்மானத்தின் மூலம் 14 நாட்கள் அைிவிப்பு சகாடுத்த பிைகு ெபாநாயகமரப் பதவி நீக்கம் 

செய்யலாம்.  

• அதற்கு முன் ெபாநாயகமரப் பதவி நீக்கம் செய்யும் தீர்மானத்தின் மீது வாக்சகடுப்பு 

நடக்கும் சநரத்தில் அமவக்கு வந்த சபரும்பாலான உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து 

தீர்மானத்மத நிமைசவற்ைசவண்டும்.  

• ெட்டமன்ைம் கமலக்கப்படும்சபாழுது ெபாநாயகர் தமது பதவிமய இழக்கமாட்டார்.  

• சமலும், புதிய ெட்டமன்ைத்தின் முதல் கூட்டம் வமர தனது பதவிமயத் சதாடர்கிைார். 

ெபாநாயகர் இல்லாதசபாது அவரது பணிமயத் துமணெபாநாயகர் சமற்சகாள்கிைார். 

ெட்டமன்ைபமலமவ (ெட்ட பமலமவ): 

• ெட்டசமலமவ என்பது மாநில ெட்டமன்ைத்தின் சமலமவயாகும். இது ஒரு நிரந்தர 

அமவயாகும்.  

• ெட்டசமலமவயின் சமாத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக அம்மாநில ெட்டமன்ை 

சபரமவ உறுப்பினர்களின் சமாத்த எண்ணிக்மகயில் 3-ல் 1-பங்குக்கு மிகாமலும் 

குமைந்த பட்ெ எண்ணிக்மக 40-க்கு குமையாமலும் இருக்க சவண்டுசமன 

அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 171 (1) கூறுகிைது.  

• ெட்டசமலமவ (விதான் பரிஷத்) இந்திய மாநில ெட்டமன்ைங்களில் ஓர் அங்கமாக 

செயல்படுகிைது. இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் 6 மாநிலங்களில் ெட்டசமலமவ 

உள்ளது.  

• ஈரமவ ெட்டமன்ைத்தில் மமைமுகத் சதர்தலால் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

ெட்டசமலமவயில் செயலாற்றுகின்ைனர். ெட்டசமலமவ ஒரு நிரந்தர அமவயாகும்.  
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 • ஏசனன்ைால், இதமன கமலக்கமுடியாது. ெட்டசமலமவ உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் 

6 ஆண்டுகள் ஆகும். 

• ெட்டசமலமவ உறுப்பினர்கள் மாநில ெட்டமன்ைத்தால் அவ்வப்சபாது 

நிமைசவற்ைப்படும் ெட்டங்கள் மூலம் தங்களது ஊதியம் மற்றும் படிகமளப் 

சபறுகின்ைனர்.  

• அதன் ஒவ்சவாரு இரண்டாண்டிற்கும் மூன்ைில் 1-பங்கு உறுப்பினர்கள் ஓய்வு சபறுவர்.  

• ஒருவர் ெட்டசமலமவ உறுப்பினராவதற்கு அவர் இந்தியக் குடிமகனாக இருத்தல் 

சவண்டும். 30 வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் சவண்டும்.  

• சதளிவான மனநிமல உமடயவராக இருத்தல் சவண்டும்.  

• சபற்ைகடமனத் திரும்ப செலுத்த முடியாதவராக இருத்தல் கூடாது மற்றும் எந்த 

மாநிலத்தில் சபாட்டியிடுகிைாசரா அம்மாநில வாக்காளர் பட்டியலில் அவரது சபயர் 

இடம் சபற்ைிருக்கசவண்டும்.  

1986-ல் இயற்ைப்பட்ட தமிழ்நாடு ெட்டபமலமவ(நீக்கம்) மபொதா மூலம் 
தமிழ்நாட்டில் ெட்டபமலமவ நீக்கப்பட்டது. இச்ெட்டம் 1986 நவம்பர் முதல் 
நாளன்று நமடமுமைக்கு வந்தது. 

 

ெட்ட பமலமவக்கான பதர்தல்: 

1. மூன்ைில் 1 பங்கு உறுப்பினர்கள் உள்ளாட்ெி அமமப்புகளால் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ைனர்.  

2. பன்னிசரண்டில் 1 பங்கு (1/12) உறுப்பினர்கள் பட்டதாரிகளால் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ைனர்.  

3. பன்னிசரன்டில் 1 பங்கு (1/12) உறுப்பினர்கள் பட்டதாரி ஆெிரியர்களால் சதர்ந்சதடுக்கப் 

படுகின்ைனர்.  

4. மூன்ைில் 1 பங்கு (1/3) உறுப்பினர்கள் ெட்டமன்ைப் சபரமவ உறுப்பினர்களால் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ைனர்.  

5. ஆைில் 1 பங்கு உறுப்பினர்கள் (1/6) கமல, இலக்கியம், அைிவியல், ெமூக செமவ, 

மற்றும் கூட்டுைவு இயக்கம் இவற்ைில் ெிைந்து விளங்குபவர்கமள ஆளுநர் சநரடியாக 

நியமனம் செய்கிைார். 

தமலவர் 

சமலமவத் தமலவர் (Chairman) சமலமவகூட்டத்மதத் தமலமமசயற்று 

நடத்துகிைார். சமலமவ உறுப்பினர்களிமடசய தமலவர் மற்றும் துமணத் தமலவர் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ைனர். தமலவர் இல்லாதசபாது துமணத்தமலவர் கூட்டத்மதத் 

தமலமமசயற்று நடத்துகிைார்.  
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ெட்டபமலமவ உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம்  

ெட்டசமலமவ உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம் பற்ைி ெட்டப்பிரிவு 169 விவரிக்கிைது. 

இப்பிரிவின் படி, ெட்டமன்ைத்தின் சமாத்த உறுப்பினர்களில் மூன்ைில் 2 பங்கு (2/3) 

உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தீர்மானத்மத நிமைசவற்ைி ெட்டசமலமவமய உருவாக்கசவா 

அல்லது நீக்கசவா நாடாளுமன்ைத்மதக் சகட்டுக் சகாண்டால் நாடாளுமன்ைம் ஒரு ெட்டத்தின் 

மூலம் சமலமவமயஉருவாக்கும் அல்லது நீக்கும் 

ெட்டமன்ைத்தின் செயல்பாடுகள்  

ெட்டமன்ைத்தின் அதிகாரங்களும் செயல்பாடுகளும் சபரும்பாலும் நாடாளுமன்ைத்மதப் 

பின்பற்ைிசய உள்ளன.  

ெட்டமன்ை அதிகாரங்கள்  

1. அரெியலமமப்பின்படி மாநிலப் பட்டியலிலுள்ள அமனத்துத் துமைகள் மீதும் 

ெட்டமன்ைம் ெட்டத்மத நிமைசவற்ைலாம்.  

2. சபாதுப்பட்டியலிலும் ெட்டமன்ைம் ெட்டம் இயற்ைலாம். ஆனால் அசத ெட்டத்மத 

மத்திய அரசு இயற்றும் சபாழுது மாநில அரெின் ெட்டம் செயலற்ைதாகி விடும். மத்திய 

நாடாளுமன்ை நமடமுமைமயப் சபான்சை மாநில ெட்டமன்ைத்தின் மசொதாவும் 

ெட்டமாக நிமைசவற்றுகிைது.  

3. ஒவ்சவாரு மசொதாவும் ெட்டமன்ைத்தில் மூன்று நிமலகளுக்குப் பிைசக 

நிமைசவறுகிைது. ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்குப் பின்பு அம்மசொதா ெட்டமாகிைது.  

நிதி அதிகாரங்கள்  

1. ெட்டமன்ைம் மாநிலத்தின் நிதி நிமலமயக் கட்டுப்படுத்துகிைது. ெட்டமன்ைக் 

கீழமவயானது சமலமவமயக் காட்டிலும் பண நடவடிக்மககளில் அதிக அதிகாரத்மதப் 

சபற்றுள்ளது.  

2. பண மசொதா கீழமவயில் மட்டுசம அைிமுகப்படுத்த முடியும். ெட்டமன்ைக் கீழமவயின் 

அனுமதியின்ைி புதிய வரிகமள விதிக்க முடியாது.  

நிர்வாகத் துமையின் மீது கட்டுப்பாடுகள்  

1. ெட்டமன்ைம் நிர்வாகத் துமைமயக் கட்டுப்படுத்துகிைது. அமமச்ெரமவயானது 

ெட்டமன்ைத்திற்குப் சபாறுப்பானது.  

2. ெட்டமன்ை உறுப்பினர்களின் சகள்விகளுக்கு அமமச்ெர்கள் பதிலளிக்கசவண்டும். 

அமமச்ெரமவக்கு எதிராக நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்மானம் சகாண்டு வரப்பட்டு 

நிமைசவற்ைப்பட்டால் அமமச்ெர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவர்.  
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 பரந்த அதிகாரங்கள்  

1. ெட்டமன்ைம் ஈரமவகமளப் சபற்ைிருக்கும் சபாழுது சமலமவமயக் காட்டிலும் 

ெட்டமன்ைக் கீழமவ அதிக அதிகாரங்களுடன் விளங்குகிைது.  

2. ெட்டமன்ைப் சபரமவ மாநில நிதிநிமலமய முற்ைிலும் கட்டுப்படுத்துகிைது. சமலமவ 

நிதி ொர்ந்த நடவடிக்மகயில் வாக்களிக்கமுடியாது. 

மாநில நீதித்துமை 

 உயர்நீதிமன்ைங்கள்  

1. 1862-ல் உயர் நீதிமன்ைங்கள் கல்கத்தா, பம்பாய் மற்றும் சென்மனயில் 

சதாற்றுவிக்கப்பட்டன. காலப்சபாக்கில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஒவ்சவார் மாகாணமும் 

ஓர் உயர் நீதிமன்ைத்மதக் சகாண்டிருந்தது.  

2. 1950-க்குப் பிைகு சதாற்றுவிக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்ைங்கள் அண்மட மாநிலங்களுக்கும் 

உயர் நீதிமன்ைமாக விளங்கியது. மாநில அளவில் உயர் நீதிமன்ைங்கசள மிக உயர்ந்த 

நீதிமன்ைங்களாகும்.  

3. இருப்பினும் உச்ெநீதிமன்ைத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சமற்பார்மவயின் கீழ் உயர் 

நீதிமன்ைங்கள் செயல்படுகின்ைன 

4. இந்திய அரெியலமமப்புச் ெட்டம் ஒவ்சவாரு மாநிலத்திற்கும் ஓர் உயர் நீதிமன்ைத்மதத் 

சதாற்றுவிக்க வழிவகுக்கிைது.  

5. ஆனால் 1956-ஆம் ஆண்டு ஏழாவது திருத்தச்ெட்டம், இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு 

சமற்பட்ட மாநிலங்கள் அல்லது ஒன்ைிய பிரசதெங்களுக்சகன்று ஒரு சபாதுவான 

உயர்நீதிமன்ைத்மத நிறுவ நாடாளுமன்ைத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கியது. 

 

1862-ஆம் ஆண்டு ஜுன் 26 ஆம் நாளில் விக்படாரியா மகாராணி 
வழங்கிய காப்புரிமம கடிதத்தின் மூலம் சென்மன, பம்பாய், கல்கத்தா 
ஆகிய மாகாணங்களில் உயர் நீதிமன்ைங்கள் பதாற்றுவிக்கப்பட்டன. 
இவற்ைில் சென்மன உயர்நீதிமன்ை வளாகம் உலகிபலபய 
இலண்டனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது சபரிய நீதித்துமை வளாகமாகும். 

 

எடுத்துக்காட்டாக பஞ்ொப், ஹரியானா மற்றும் ஒன்ைிய பிரசதெமான ெண்டிகர் ஆகிய 

பகுதிகளுக்குச் ெண்டிகரிலுள்ள உயர் நீதிமன்ைம் சபாது நீதிமன்ைமாக உள்ளது. இசதசபான்று 

கவுகாத்தியிலுள்ள உயர் நீதிமன்ைம் ஏழு வடகிழக்கு மாநிலங்களான அஸ்ஸாம், நாகலாந்து, 

மணிப்பூர், மிசொரம், சமகாலயா, திரிபுரா மற்றும் அருணாச்ெலப்பிரசதெம் சபான்ைமவகளுக்கு 

சபாது நீதிமன்ைமாக உள்ளது. சடல்லி ஒரு மாநிலமாக இல்லாதசபாதும் தனக்சகன்று 

சொந்தமாக ஓர் உயர் நீதிமன்ைத்மதக் சகாண்டுள்ளது. ஒவ்சவாரு நீதிமன்ைமும் 
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தமலமமநீதிபதி மற்றும் பல நீதிபதிகமளக் சகாண்டுள்ளது. உயர் நீதிமன்ை நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மக மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். உயர் நீதிமன்ை நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 

குடியரசுத் தமலவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிைது. தற்சபாது இந்தியாவில் 28 மாநிலங்கள் (2019 

ஜனவரியில் சதாற்றுவிக்கப்பட்டு அமராவதியில் இயங்கும் ஆந்திரப்பிரசதெத்தின் புதிய உயர் 

நீதிமன்ைத்மதயும் செர்த்து) மற்றும் 8 ஒன்ைிய பிரசதெங்களுக்கும் செர்த்து 25 உயர் 

நீதிமன்ைங்கள் செயல்படுகின்ைன.  

நீதிபதிகளின் நியமனம்  

ெட்டப்பிரிவு 216-ன் படி ஒவ்சவாரு உயர் நீதிமன்ைத்திற்கும், தமலமம நீதிபதி மற்றும் மற்ை 

நீதிபதிகமள குடியரசுத் தமலவர் காலத்திற்சகற்ைவாறு நியமனம் செய்கிைார்.  

உயர்நீதிமன்ைநீதி வமரயமை மற்றும் அதிகாரங்கள்  

தற்சபாது உயர் நீதிமன்ைம் பின்வரும் அதிகாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளது.  

தனக்பகயுரிய நீதிவமரயமை  

• சென்மன, பம்பாய், கல்கத்தா நீதிமன்ைங்கள் தங்களுக்கான நீதிவமரயமை 

அதிகாரங்களுடன் சமல்முமையடீ்டு வழக்குகமள விொரிக்கும் அதிகாரங்கமளயும் 

சபற்றுள்ளன.  

• அசதசவமளயில் மற்ை நீதிமன்ைங்கள் சபரும்பாலும் சமல்முமையடீ்டு வழக்குகமள 

விொரிக்கும் அதிகாரங்கமள மட்டுசம சபற்றுள்ளன.  

• முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குகள், உயில், திருமணம் ொர்ந்த வழக்குகள் மற்றும் 

நீதிமன்ை அவமதிப்பு வழக்குகள் ஆகியவற்மை மட்டும் சநரடியாக விொரிக்கும் 

அதிகாரங்கமள இமவ சபற்றுள்ளன. 

• மாகாண நீதிமன்ைங்கள் தன் எல்மலக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ரூபாய் 2000 மற்றும் 

அதற்கு சமற்பட்ட சதாமக மதிப்புமடய குற்ைவியல் வழக்குகமள தனக்சக உரிய 

நீதிவமரயமைமய பயன்படுத்தி மாகாண நீதிபதிகள் விொரிக்க முடியும்.  

பமல்முமையீட்டு நீதிவமரயமை  

• உயர் நீதிமன்ைங்கள் தங்களிடம் வரும் சமல்முமையடீ்டு வழக்குகமளயும் கீழ் 

நீதிமன்ைங்களிலிருந்து வரும் சமல்முமையடீ்டு வழக்குகமளயும் (உரிமமயியல், 

குற்ைவியல்) விொரிக்கின்ைன.  

• நாட்டின் இராணுவ தீர்ப்பாயங்களின் கீழ்வரும் ஆயுதம் ொர்ந்த வழக்குகமள விொரிக்க 

இமவகளுக்கு அதிகாரம் இல்மல.  
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 பபராமண அதிகாரங்கள்  

• இந்திய அரெியலமமப்பு ெட்டப்பிரிவு 226, அடிப்பமட உரிமமகளுக்காக மட்டுமின்ைி 
மற்ை சநாக்கங்களுக்காகவும் சபராமணகமள சவளியிடும் அதிகாரங்கமள உயர் 

நீதிமன்ைங்களுக்கு வழங்குகிைது.  

• ெட்டப்பிரிவு 32-ன் கீழ் உச்ெநீதிமன்ைம் வழங்கும் நீதிப்சபராமணகள், ஆமணகள் 

மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் சபான்சை உயர் நீதிமன்ைமும் அமவகமள வழங்க அதிகாரம் 

சபற்றுள்ளது.  

• இந்த ெட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் நீதிப்சபராமணகமள சவளியிட உயர் நீதிமன்ைங்களுக்கு 

வழங்கிய அதிகாரம் சபரியதாகும். 

• அடிப்பமட உரிமமகள் மீைப்பட்டால் மட்டுசம உச்ெநீதிமன்ைம் இமவகமள 

சவளியிடுகிைது. உயர் நீதிமன்ைம் இது சபான்ைவழக்குகளில் மட்டுமின்ைி ொதாரண 

ெட்டமீைலுக்கும் நீதிப்சபராமணகமள சவளியிட முடியும்.  

ஆட்சகாணர்வு நீதிப் பபராமண (Habeas Corpus)  

• தவைாக ஒருவர் காவலில் மவக்கப்பட்டால் நீதிமன்ை காவலில் மவத்த அதிகாரிக்சகா, 

அரொங்கத்திற்சகா ஆமண வழங்கி காவலில் மவக்கப்பட்டவமர நீதிமன்ைத்தின் முன் 

சகாண்டு வரச் செய்வதாகும். காவலில் மவக்கப்பட்டது ெட்டத்திற்கு புைம்பானது என 

நிரூபிக்கப்பட்டால் நீதிமன்ை ஆமண மூலம் விடுவிக்கப்படுவார்.  

கட்டமளயுறுத்தும் நீதிப் பபராமண (Mandamus)  

• கீழ் நீதிமன்ைங்களுக்கு உயர் நீதிமன்ைம் இடும் ஆமண(Mandamus) ஆகும். ஓர் அரசு 

அலுவலர் அல்லது ஒரு கழகம் அல்லது மற்ை நிறுவனங்கள் பணிமய விமரந்து 

நிமைசவற்றுமாறு கீழ் நீதிமன்ைங்களுக்கு உயர் நீதிமன்ைம் ஆமண பிைப்பிக்கிைது. 

இதனால் தமடப்பட்ட பணிகள் விமரந்து முடிக்கப்படுகின்ைன.  

தமடயுறுத்தும் நீதிப் பபராமண (Prohibition)  

• கீழ் நீதிமன்ைங்கள் தனது அதிகார எல்மலமயத் தாண்டி செயல்படாமல் இது தடுக்கிைது.  

தகுதி வினவும் நீதிப் பபராமண (Quo Warranto)  

• சபாதுப்பதவிக்கு தவைாக வரும் ஒருவமர இது தடுக்கிைது. இதன் படி ஒருவர் அவர் எந்த 

அடிப்பமடயில் குைிப்பிட்டப் பதவிமய வகிக்கிைார் என்பமத சதளிவுபடுத்திக் சகாரும் 

நீதிப்சபராமண ஆகும்.  
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ஆவணக் பகட்பு நீதிப் பபராமண (Certiorari)  

• கீழ் நீதிமன்ைங்களிடமிருந்து வழக்கு ெம்பந்தமான ஆவணங்கள், ஆதாரங்கள், 

சகாப்புகள் ஆகியவற்மைஉயர் நீதிமன்ைங்கள் சகட்டுசபறும் ஆமண. இதன்மூலம் 

குடிமக்களின் அடிப்பமட உரிமமகள் உறுதி செய்யப்படுகின்ைன.  

பமற்பார்மவ அதிகாரம்  

இராணுவ நீதிமன்ைங்கமளத் தவிர மற்ை அமனத்து ொர்பு நீதிமன்ைங்கள், தீர்ப்பாயங்களின் 

பணிகமள சமற்பார்மவயிடும் அதிகாரத்மத உயர் நீதிமன்ைம் சபற்றுள்ளது.  

(அ)  கீழ் நீதிமன்ைங்களில் சகாடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கமள திரும்ப சபறும் அதிகாரம்.  

(ஆ)  சபாதுச் ெட்டங்கள் மற்றும் பரிந்துமரக்கப்பட்ட படிவங்கள் மூலம் பயிற்ெி மற்றும் 

நடவடிக்மககமள ஒழுங்குபடுத்த ஓர் ஆமணமய சவளியிடச் செய்தல்.  

(இ)  பரிந்துமரக்கப்பட்ட முமைகளில் கீழ் நீதிமன்ைங்கள் புத்தகங்கள், பதவிகள், 

கணக்குகமளப் பராமரித்தல்.  

(ஈ) சஷரிப், எழுத்தர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் ெட்டவல்லுநர்கள் ஆகிசயாருக்கான 

கட்டணத்மதச் செலுத்துதல் சபான்ைமவகுைித்துத் தீர்மானித்தல்.  

கீழ் நீதிமன்ைங்கமளக் கட்டுப்படுத்துதல்  

உயர் நீதிமன்ைம் கீழ் நீதிமன்ைங்கமளக் கட்டுப்படுத்தவும் சமலும் மற்ை அதிகாரங்கமளயும் 

சபற்றுள்ளன.  

(அ) மாவட்ட நீதிபதிகளின் நியமனம் மற்றும் பதவி உயர்வு குைித்து ஆளுநரால் 

ஆசலாெிக்கப்படுகிைது. மாவட்ட நீதிபதிகமளத் தவிர, மற்ை நீதிப்பணிகமள நியமனம் 

செய்வது குைித்தும் ஆசலாெமன சமற்சகாள்ளப்படுகிைது.  

(ஆ)  உயர் நீதிமன்ை நீதிபதிகளின் பதவி, நியமனம், பதவி உயர்வு, விடுமுமை, இடமாற்ைம் 

மற்றும் ஒழுங்கு குைித்து விவரிக்கிைது (மாவட்டநீதிபதிகள் நீங்கலாக).  

(இ)  ொர் நீதிமன்ைத்தில் நிலுமவயிலுள்ள வழக்கிமன உயர் நீதிமன்ைம் விொரித்து 

கணிெமான சகள்விகமளக் சகட்டு குறுக்கு விொரமண செய்வதால் வழக்கு தாமாகசவ 

முடிவுக்கு வரும் அல்லது வழக்கின் தீர்ப்புடன் மீண்டும் ொர் நீதிமன்ைத்திற்கு 

அனுப்பப்படும்.  

(ஈ)  உச்ெநீதிமன்ைம் இந்தியாவின் அமனத்து நீதிமன்ைங்கமளயும் கட்டுப்படுத்துவது சபால் 

உயர் நீதிமன்ைம் ொர் நிமல நீதிமன்ைங்கமள தனது ஆமணயினால் 

கட்டுப்படுத்துகின்ைது.  

ஆவணங்களின் பாதுகாப்புப் சபட்டகம்  

• உயர் நீதிமன்ைத்தால் வழங்கப்பட்டஅமனத்து முடிவுகள் மற்றும் தீர்ப்புகள் 

அச்ெடிக்கப்பட்டு ொன்ைாதாரமாக பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. எதிர்காலத்தில் எழும் 
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 சகள்விகளுக்கு தீர்வாக கடந்த கால தீர்ப்புகள் உதவுகின்ைன. இதனால் உயர் நீதிமன்ைம் 

பதிசவடுகளின் நீதிமன்ைமாக செயல்படுகிைது.  

நீதிப்புனராய்வு அதிகாரம்  

நீதிப்புனராய்வு என்பது மத்திய – மாநில அரசுகள் இயற்றும் ெட்டங்கள் 

அரெியலமமப்புக்கு உட்பட்டதா அல்லது முரண்பட்டதா என்பமத ஆராய உயர் நீதிமன்ைத்திற்கு 

வழங்கப்பட்ட ஒர் அதிகாரமாகும். நீதிப்புனராய்வு என்ை சொல் அரெியலமமப்பில் 

பயன்படுத்தப்படவில்மல. 226 மற்றும் 227-வது ெட்டப்பிரிவுகள் உயர் நீதிமன்ைத்தின் 

நீதிப்புனராய்வு அதிகாரம் பற்ைி சவளிப்பமடயாக கூறுகிைது. 1976 ஆம் ஆண்டு 

நிமைசவற்ைப்பட்ட 42 ஆவது அரெியலமமப்புச் ெட்டத் திருத்தம் உயர் நீதிமன்ை நீதிப்புனராய்வு 

அதிகாரத்மதக் குமைத்தது மற்றும் தமட செய்தது. இருப்பினும் 1977 ஆம் ஆண்டு 43 வது 

அரெியலமமப்புச் ெட்டத் திருத்தம் மீண்டும் உயர் நீதிமன்ைத்திற்கு நீதிப்புனராய்வு 

அதிகாரத்மதவழங்கியது. 

தமிழ்நாடு ஏப்ரல் 2022 நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் அரெியலமமப்பு பதவிகமள வகிக்கும் 
நபர்கள் பின்வருமாறு.  

வ.எண் பதவிகள் பதவிகமள வகிக்கும் நபர்களின் சபயர் 

1.  ஆளுநர் திரு.ஆர்.என்.ரவி 

2.  முதல்வர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் 

3.  ெட்டமன்ை ெபாநாயகர் திரு.அப்பாவு 

4.  சபரமவ துமண ெபாநாயகர்  திரு.பிச்ொண்டி 

5.  உயர்கல்வித்துமை அமமச்ெர் திரு.சபான்முடி 

6.  விவொயத்துமை அமமச்ெர் திரு.எம்.ஆர்.சக.பன்னரீ்செல்வம் 

7.  நிதி அமமச்ெர் திரு.பழனிசவல் தியாகராஜன் 

8.  ெட்ட அமமச்ெர்  திரு.ரகுபதி 

9.  சபாக்குவரத்துத் துமை அமமச்ெர் எம்.ஆர்.எஸ்.எஸ்.ெிவெங்கர் 

10.  தமலமம நீதிபதி - சென்மன 

உயர்நீதிமன்ைம் 

திரு.முனஸீ்வர்நாத் பண்டாரி 

 

மாநில  அரெின்  பங்கு  -  சபாது  பெமவகள்  -  

ஆட்பெர்ப்பு  முகமம  
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ஒவ்சவாரு மாநிலத்திற்கும் அதன் சொந்த செயலகம் உள்ளது. இது மாநில நிர்வாகத்தின் நரம்பு 

மமயம். இது மாநில அரெின் பல துமைகமளக் சகாண்டுள்ளது. துமைகள் அரெியல் ரீதியாக 

அமமச்ெர்களாலும் நிர்வாக ரீதியாக செயலாளர்களாலும் வழிநடத்தப்படுகின்ைன. தமலமமச் 

செயலாளர் முழு மாநிலச் செயலகத்தின் தமலவராகவும், ஒரு செயலாளர் ஒன்று அல்லது 

இரண்டு துமைகளின் தமலவராகவும் உள்ளார். செயலாளர் சபாதுவாக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி 

(சபாதுமுதல்வர்). இந்த விதிக்கு விதிவிலக்கு சபாதுப்பணித் துமை ஆகும், இது தமலமமப் 

சபாைியாளர் (ஒரு நிபுணர்) தமலமமயில் உள்ளது. செயலாளர் என்பவர் ஒட்டுசமாத்த மாநில 

அரெின் செயலாளராக இருக்கிைார், ெம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட அமமச்ெருக்கு அல்ல என்பமத 

இங்சக கவனிக்க சவண்டும். 

செயலகத் துமைகளின் எண்ணிக்மக மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். இது 15 முதல் 35 

துமைகள் வமர இருக்கும். சபரும்பாலான மாநிலங்களுக்கு சபாதுவான துமைகள் கீசழ 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

1. சபாது நிர்வாகம்  

2. உள்துமை 

3. நிதி  

4. ெிமை 

5. வருவாய்  

6. வனம் 

7. சவளாண்மம  

8. சதாழிலாளர் மற்றும் சவமலவாய்ப்பு  

9. நீர்ப்பாெனம் மற்றும் மின்ொரம் 

10. ெட்டம்  

11. ெமூக நலம்  

12. வடீ்டுவெதி  

13. சபாது விநிசயாகம்  

14. சபாக்குவரத்து 

15. உள்ளாட்ெி முமை  

16. கலால் மற்றும் வரிவிதிப்பு  

17. பஞ்ொயத்து ராஜ்  

18. சபாதுப் பணிகள்  

19. கல்வி  
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 20. திட்டமிடல்  

21. சதாழில்கள்  

22. விளம்பரம் மற்றும் தகவல்  

23. ஆசராக்கியம் 

வழக்கமாக, ஒவ்சவாரு செயலாளருக்கும் ஒன்றுக்கும் சமற்பட்ட துமைகளின் சபாறுப்பு 

வழங்கப்படும். எனசவ, செயலாளர்களின் எண்ணிக்மகமய விட செயலக துமைகளின் 

எண்ணிக்மக அதிகமாக இருக்கும்.  

பணியாளர்கள்: ஒரு செயலகத் துமையானது ஒரு குைிப்பிட்ட பதவிக் காலத்திற்கு 

நியமிக்கப்படும் அதிகாரிகமளக் சகாண்டுள்ளது. செயலக அதிகாரிகளின் படிநிமல:  

• செயலாளர்  

• ெிைப்பு செயலாளர்/கூடுதல் செயலாளர் 

• இமணச் செயலாளர் 

• துமண செயலாளர்  

• துமணச் செயலாளர்  

• உதவி செயலாளர் 

செயலகத்தின் அலுவலகக் கூறு பின்வரும் பணியாளர்கமளக் சகாண்டுள்ளது. 

• கண்காணிப்பாளர் (அல்லது பிரிவு அதிகாரி)  

• உதவி கண்காணிப்பாளர்கள்  

• சமல் பிரிவு எழுத்தர்கள்  

• கீழ் பிரிவு எழுத்தர்கள்  

• சுருசகக்சகழுத்து தட்டச்சு செய்பவர் மற்றும் தட்டச்சு செய்பவர்கள்  

• உடலுமழப்பு சதாழிலாளர்கள் 

பணிகள்: வழக்கமாக செயலகம் ஒரு பணியாளர் நிறுவனம். அமமச்ெரின் பணிமய 

நிமைசவற்ை உதவுவசத இதன் அடிப்பமடப் பணியாகும். இது பின்வரும் பணிகமள செய்கிைது.  

• மாநில அரெின் சகாள்மககள் மற்றும் திட்டங்கமள வகுத்தல்.  

• மாநில அரெின் சகாள்மககள் மற்றும் திட்டங்கமள ஒருங்கிமணத்தல்.  

• மாநில வரவு-செலவுத் திட்டத்மதத் தயாரித்து, சபாதுச் செலவினங்கமளக் 

கட்டுப்படுத்துதல்.  

• ெட்டம், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுமைகமள உருவாக்குதல்.  

• கள முகமமகளால் சகாள்மககள் மற்றும் திட்டங்கமள செயல்படுத்துவமத 

சமற்பார்மவ செய்ய.  
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• ஒரு சகாள்மகமய செயல்படுத்துவதன் முடிவுகமள மதிப்பாய்வு செய்ய. 

• மத்திய மற்றும் பிை மாநில அரசுகளுடன் சதாடர்புகமளப் சபணுதல்.  

• அதிக நிறுவனத் திைமன வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்மககமளத் சதாடங்குதல், 

அதாவது O மற்றும் M சவமல.  

• சகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பது சபான்ை, மாநில ெட்டமன்ைத்திற்கான தங்கள் 

சபாறுப்புகமள நிமைசவற்ை அமமச்ெர்களுக்கு உதவுதல்.  

• துமைகளின் தமலவர்கமள நியமித்தல் மற்றும் ெம்பள நிர்வாகம் சபான்ை ஸ்தாபன 

சவமலகமள கவனிக்கவும்.  

• மாநில அரெின் ெிந்தமனக் குழுவாக பணியாற்ை.  

• மாநிலத்தின் நிதி நிமலமய சமம்படுத்துவதற்கான ொத்தியக்கூறுகமள ஆராய்தல்.  

• மக்களிடமிருந்து புகார்கள், பிரதிநிதித்துவங்கள் மற்றும் முமையடீுகமளப் சபற்று 

அவற்மைத் தீர்க்க.  

• பணி விதிகள் மற்றும் அவற்ைின் திருத்தங்கமள அங்கீகரிக்க. 

தமலமமச் செயலாளர் பதவி:  

தமலமமச் செயலாளர் அலுவலகம் ஆங்கிசலயர் ஆட்ெியின் சபாது ஒன்ைியஅரெில் 

இருந்து வந்தது. இது 1799 ஆம் ஆண்டு அப்சபாமதய இந்திய கவர்னர் சஜனரலாக இருந்த 

லார்ட் சவல்லஸ்லி என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த அலுவலகத்தில் முதலில் இருந்தவர் 

பார்சலா. இருப்பினும், காலப்சபாக்கில், இந்த அலுவலகம் ஒன்ைியஅரெிடமிருந்து மமைந்து, 

சுதந்திரம் அமடவதற்கு முன்சப மாநில அரசுகளால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.  

தமலமமச் செயலாளர் மாநிலச் செயலகத்தின் நிர்வாகத் தமலவர். அவர் மாநில 

நிர்வாகத்தின் நிர்வாகத் தமலவராக உள்ளார் மற்றும் மாநில நிர்வாகப் படிநிமலயின் உச்ெத்தில் 

நிற்கிைார். அவரது நிமல விொ-மற்ை செயலாளர்களுக்கு ப்மரமஸ் இன்டர் பசரஸ் 

(ெமமானவர்களில் முதல்) விட அதிகமாக உள்ளது. அவர், உண்மமயில், செயலாளர்களின் 

தமலவர் மற்றும் அவரது கட்டுப்பாடு அமனத்து செயலகத் துமைகளுக்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் முழு மாநில நிர்வாகத்மதயும் வழிநடத்துகிைார் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துகிைார். அவர் ஒரு முக்கிய, முதன்மமயான மற்றும் விரும்பத்தக்க பதவிமய 

வகிக்கிைார் மற்றும் மாநிலத்தின் நிர்வாக அமமப்பில் சவவ்சவறு பாத்திரங்கமள 

ஏற்றுக்சகாள்கிைார். 

1973 முதல், அமனத்து மாநிலங்களிலும் ஒரு தமலமமச் செயலாளர் மூத்த அரசு 

ஊழியர் ஆவார். அதற்கு முன், அவர் பஞ்ொபில் உள்ள நிதி ஆமணயர் மற்றும் உ.பி.யில் 

வருவாய் வாரிய உறுப்பினர்கள் ஆகிசயாருக்கு கீழான இடத்தில் கருதப்பட்டார். மறுபுைம், 

தமிழ்நாட்டில், அவர் மூத்த அரசு ஊழியராக இருந்தார். இருப்பினும், இந்த அலுவலகம் இந்திய 

நிர்வாக ெீர்திருத்த ஆமணயத்தின் பரிந்துமரயின் சபரில் 1973 இல் தரப்படுத்தப்பட்டது, சமலும் 

இந்த பதவியானது இந்திய அரொங்கத்தின் செயலாளரின் பதவிக்கு ெமமான அந்தஸ்து மற்றும் 

ஊதியம் இருந்தது.  
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 தமலமமச் செயலாளமர மாநில பணிநிமலயில் உள்ள மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளில் 

இருந்து முதல்வர் சதர்வு செய்கிைார். சபாதுவாக, முதல்வர் இந்த விஷயத்தில் மூன்று 

காரணிகமள கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்கிைார்: அதிகாரியின் பணிமூப்பு; அதிகாரியின் செமவப் 

பதிவு, செயல்திைன் மற்றும் தகுதி; மற்றும் அதிகாரி மீது அவருக்கு இருக்கும் நம்பிக்மக.  

சமலும், பதவிக்கால அமமப்பின் செயல்பாட்டில் இருந்து தமலமமச் செயலாளர் அலுவலகம் 

விலக்கப்பட்டுள்ளது. சவறு வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், இந்த பதவிக்கு நிமலயான 

பதவிக்காலம் இல்மல. 

அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள்:  

ஒரு மாநில அரசு வகுத்துள்ள ‘நிர்வாக நடவடிக்மக விதிகளில் தமலமமச் 

செயலாளரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவர் தனது ெில 

அதிகாரங்கமளயும் பணிகமளயும் மரபுகளிலிருந்து சபறுகிைார். இமவ கீசழ 

விளக்கப்பட்டுள்ளன.  

முதலமமச்ெரின் ஆசலாெகராக: மாநில நிர்வாகத்தின் அமனத்து நடவடிக்மககளிலும் 

முதல்வரின் முதன்மம ஆசலாெகராக தமலமமச் செயலாளர் செயல்படுகிைார். மாநில ஆட்ெி 
சதாடர்பான அமனத்து சகாள்மக விவகாரங்கள் குைித்தும் தமலமமச் செயலாளரிடம் 

முதல்வர் ஆசலாெமன நடத்துகிைார். மாநில அமமச்ெர்களால் முன்மவக்கப்பட்ட 

முன்சமாழிவுகளின் நிர்வாகத் தாக்கங்கள் குைித்து அவர் முதலமமச்ெரிடம் விளக்குகிைார். 

அவர் முதலமமச்ெருக்கும் மற்ை மாநில அரெின் செயலாளர்களுக்கும் இமடசய 

இமணப்பாகவும் செயல்படுகிைார்.  

அமமச்ெரமவயின் செயலாளராக: தமலமமச் செயலாளர் மாநில அமமச்ெரமவயின் 

செயலாளராகச் செயல்படுகிைார். அவர் அமமச்ெரமவ செயலகத்தின் நிர்வாகத் தமலவராக 

உள்ளார் மற்றும் சதமவப்பட்டால், அமமச்ெரமவ மற்றும் அதன் துமணக்குழு கூட்டத்தில் 

கலந்து சகாள்கிைார். அவர் அமமச்ெரமவக் கூட்டங்களுக்கான நிகழ்ச்ெி நிரமலத் தயாரித்து 

அதன் நடவடிக்மககளின் பதிவுகமள மவத்திருப்பார். அத்தமகய கூட்டங்களில் எடுக்கப்பட்ட 

தீர்மானத்மத நமடமுமைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்மககமள அவர் சமற்சகாள்கிைார். 

குடிமுமை அரசுப்பணி தமலவராக: தமலமமச் செயலாளர் மாநில குடிமுமை அரசுப் 

பணியின் தமலவராக செயல்படுகிைார். மூத்த மாநில அரசு ஊழியர்களின் நியமனம், 

இடமாற்ைம் மற்றும் பதவி உயர்வு சதாடர்பான அமனத்து வழக்குகமளயும் அவர் 

மகயாள்கிைார். மாநில அரசுப் பணியாளர்களின் மன உறுதிமயப் சபணுவதில் அவர் முக்கியப் 

பங்காற்றுகிைார். அவர் அமனத்து மாநில அரசு ஊழியர்களின் மனொட்ெியாக இருப்பவர்.  

தமலமம ஒருங்கிமணப்பாளராக: தமலமமச் செயலாளர் மாநில நிர்வாகத்தின் 

தமலமம ஒருங்கிமணப்பாளராக உள்ளார். செயலக மட்டத்தில், துமைகளுக்கிமடசயயான 

ஒருங்கிமணப்மப உறுதி செய்வதில் அவர் பணியாற்றுகிைார். துமைகளுக்கிமடசய ஏற்படும் 

ெிரமங்கள் குைித்து அவர் செயலர்களுக்கு ஆசலாெமன வழங்குகிைார். அவர் 

துமைகளுக்கிமடசயயான சமாதல்கமளத் தீர்ப்பதற்காக அமமக்கப்பட்ட ஒருங்கிமணப்புக் 

குழுக்களின் தமலவராக உள்ளார். துமைகளின் செயலாளர்களின் கூட்டங்களுக்கு அவர் 

தமலமம தாங்குகிைார். செயலக மட்டத்திற்கு கீசழ, சகாட்ட ஆமணயர்கள், மாவட்ட 
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ஆட்ெியர்கள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் துமைத் தமலவர்கள் கலந்து சகாள்ளும் 

மாநாடுகளுக்கு அவர் தமலமம தாங்குகிைார்.  

ெில துமைகளின் தமலவராக: தமலமமச் செயலாளர் ெில செயலகத் துமைகளின் 

நிர்வாகத் தமலவராகவும் செயல்படுகிைார். இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் நாடு முழுவதும் 

ஒசர மாதிரியான தன்மம இல்மல மற்றும் அவரது நிமல மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். 

சபரும்பாலான ெந்தர்ப்பங்களில் சபாது நிர்வாகத் துமை, பணியாளர் துமை, திட்டமிடல் துமை 

மற்றும் நிர்வாக ெீர்திருத்தத் துமை ஆகியமவ சநரடியாக தமலமமச் செயலாளரின் சபாறுப்பில் 

உள்ளன. மாநிலச் செயலகத்தில் சபாது நிர்வாகத் துமை மிக முக்கியமான துமை மற்றும் அதன் 

அரெியல் தமலவர் முதல்வர் ஆவார். இது மாநில அரெின் முழு செயல்பாடுகமள பாதிக்கும் 

பல்சவறு விஷயங்களில் அக்கமை சகாண்டுள்ளது. 

சநருக்கடி நிர்வாகியாக: சவள்ளம், வைட்ெி, மதக் கலவரம் சபான்ை சநருக்கடியான 

காலங்களில், தமலமமச் செயலாளர் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிைார். நிவாரண 

நடவடிக்மககளில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் அமமப்புகளுக்கு அவர் வழிநடத்தி, 
வழிகாட்டுதல்கமளயும் வழங்குகிைார். அவர் சபாதுவாக ஒரு சநருக்கடியான சூழ்நிமலயின் 

சபாது உயர்மட்ட சகாள்மக முடிவுகமள எடுப்பதற்காக அமமக்கப்பட்ட குழுக்களின் தமலவர் 

அல்லது முக்கியமான உறுப்பினர் ஆவார். உண்மமயில், அவர் சநருக்கடி நிர்வாகியாக 

செயல்படுகிைார் மற்றும் நிவாரண நடவடிக்மககளில் ெம்பந்தப்பட்ட அமனத்து 

அதிகாரிகளுக்கும் மாநில அரொங்கத்மத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைார்.  

 

தமிழக தமலமமச் செயலாளர் - சவ.இமையன்பு ஐ.ஏ.எஸ் 

 

பிை செயல்பாடுகள் மற்றும் பாத்திரங்கள்:  

தமலமமச் செயலாளர் பின்வரும் செயல்பாடுகமளயும் பாத்திரங்கமளயும் செய்கிைார்.  

• அவர் எஞ்ெிய ெட்டத்தரணியாக செயல்படுகிைார், அதாவது மற்ை செயலாளர்களின் 

வரம்பிற்குள் வராத அமனத்து விஷயங்கமளயும் அவர் கவனித்துக்சகாள்கிைார்.  

• ெம்பந்தப்பட்ட மாநிலம் உறுப்பினராக உள்ள மண்டல கவுன்ெிலின் செயலாளராக சுழற்ெி 
முமையில் செயல்படுகிைார்.  

• அவர் முழு மாநிலச் செயலகத்தின் மீதும் சபாது சமற்பார்மவ மற்றும் கட்டுப்பாட்மடப் 

பயன்படுத்துகிைார்.  

• செயலக கட்டிடம், அமமச்ெர்களுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ள ஊழியர்கள்,ஒன்ைியபதிவுக் 

கிமள, செயலக நூலகம், செயலகத் துமைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

மற்றும் வார்டு ஊழியர்கள் ஆகியவற்ைின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்மட அவர் 

சகாண்டுள்ளார்.  

• அவர் தனது அரொங்கம் மற்றும்ஒன்ைியஅரசு மற்றும் பிை மாநில அரசுகளுக்கு 

இமடசயயான சதாடர்புக்கான முதன்மமயான வழி.  
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 • ெட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் திட்டமிடல் நிர்வாகம் ஆகியவற்ைில் அவர் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிைார்.  

• மத்திய அரெின் அமமச்ெரமவ செயலாளர் தமலமமயில் ஆண்டுசதாறும் நமடசபறும் 

தமலமமச் செயலாளர்கள் மாநாட்டில் அவர் கலந்து சகாள்கிைார். 

• மாநில அரெின் செய்தி சதாடர்பாளராக செயல்படுகிைார்.  

• மாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவர் ஆட்ெி அமல்படுத்தப்படும்சபாதும், மத்திய 

ஆசலாெகர்கள் நியமிக்கப்படாவிட்டால் ஆளுநரின் தமலமம ஆசலாெகராக அவர் 

செயல்படுகிைார்.  

• சதெிய வளர்ச்ெி கவுன்ெில் கூட்டங்களில் கலந்து சகாள்கிைார்.  

• அவர் மாநில அரெின் தமலமம மக்கள் சதாடர்பு அதிகாரியாக செயல்படுகிைார். 

இயக்குனரகங்கள்  

அமமச்ெர், செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகத் தமலவர் ஆகிசயார் மாநில அளவில் 

அரொங்கத்தின் மூன்று கூறுகள். அமமச்ெரும் செயலாளரும் இமணந்து செயல்படுவது 

அலுவலகம் செயலகம் எனப் பிரபலமாக அைியப்படும். நிர்வாகத் தமலவரின் அலுவலகம், 

மறுபுைம், இயக்குநரகம் என்று அமழக்கப்படுகிைது. இயக்குனரகங்கள் மாநில செயலகத்தின் கீழ் 

செயல்படுகின்ைன.  

ஒரு செயலகம் என்பது பணியாளர் முகமம ஆகும், அசத சநரத்தில் இயக்குநரகமும் 

ஒரு பணி முகமம ஆகும். சவறு வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், ஒரு செயலகம் சகாள்மக 

வகுப்பதில் அக்கமை சகாண்டுள்ளது, அசத சநரத்தில் ஒரு இயக்குநரகம் சகாள்மக 

செயலாக்கத்தில் அக்கமை சகாண்டுள்ளது. எனசவ, இயக்குனரகங்கள் மாநில அரசுகளின் 

நிர்வாகக் மககளாகும். செயலகத்தால் வகுக்கப்பட்ட சகாள்மககமள செயலில் 

சமாழிசபயர்ப்பசத அவர்களின் கடமம. அமவ செயலகத் துமைகளிலிருந்து சவறுபட்ட 

நிர்வாகத் துமைகள் என்றும் அமழக்கப்படுகின்ைன. ெில வழக்குகமளத் தவிர, ஒவ்சவாரு 

செயலகத் துமைக்கும் சதாடர்புமடய நிர்வாகத் துமை உள்ளது.  

தமலவர்கள்: இயக்குனரகங்கள் செயலகத்திற்கு சவளிசய அமமந்துள்ளன. கூடுதல் 

இயக்குநர்கள், இமண இயக்குநர்கள், துமண இயக்குநர்கள் மற்றும் உதவி இயக்குநர்கள் 

ஆகிசயாரின் உதவிசயாடு இயக்குநரின் தமலமமயில் அமவ தனித்துவமான நிறுவனங்கமள 

உருவாக்குகின்ைன. இருப்பினும், இயக்குநரகத்தின் தமலவர் (அதாவது நிர்வாகத் துமை 

அல்லது நிர்வாக நிறுவனம்) பல்சவறு சபயர்களால் அைியப்படலாம். ஆமணயர், தமலமம 

இயக்குனர், சபாது ஆய்வாளர், பதிவாளர், கட்டுப்பாட்டாளர், தமலமமப் சபாைியாளர், தமலமம 

காப்பாளர், மற்றும் பல. 

 

தமிழக காவல்துமை தமலமம இயக்குனர் (டிஜிபி)- ெி.மெபலந்திரபாபு ஐ.பி.எஸ் 

 



 

 

27 | P a g e                              Copyright © Veranda Learning Solutions  

ADMINISTRATION – Paper – I  

பின்வரும் அட்டவமணயில் இயக்குனரகங்கள் அல்லது நிர்வாகத் துமைகள் மற்றும் அவற்ைின் 

தமலவர்களின் சபயர்கள் உள்ளன. 

இயக்குனரகங்கள் மற்றும் அவற்ைின் தமலவர்கள்  

வ.எண் இயக்குனரகங்கள் அல்லது நிர்வாகத் 

துமைகள்  

தமலவர்களின் பதவி  

 

1.  சவளாண் துமை சவளாண்மம இயக்குநர் 

2.  கால்நமட பராமரிப்பு துமை  கால்நமட பராமரிப்பு இயக்குனர் 

3.  கூட்டுைவு துமை  கூட்டுைவு ெங்கங்களின் பதிவாளர் 

4.  கல்வித் துமை  கல்வி இயக்குநர் 

5.  கலால் துமை கலால் ஆமணயர் 

6.  வனத்துமை  முதன்மம வன பாதுகாவலர் 

7.  வடீ்டுவெதித் துமை வடீ்டுவெதி ஆமணயர்  

8.  நீர்ப்பாெனத் துமை தமலமமப் சபாைியாளர் 

(நீர்ப்பாெனம்) 

9.  ெிமைத் துமை ெிமைகளின் இன்ஸ்சபக்டர் சஜனரல் 

10.  சதாழிலாளர் துமை சதாழிலாளர் 

ஆமணயர்  

சதாழிலாளர் ஆமணயர்  

 

11.  காவல் துமை தமலமம இயக்குநர் 

12.  விற்பமன வரித் துமை விற்பமன வரி ஆமணயர்  

13.  அச்ெிடும் மற்றும் எழுதுசபாருள் துமை  அச்ெிடும் மற்றும் ஸ்சடஷனரி 

கட்டுப்பாட்டாளர்  

14.  சவமலவாய்ப்பு இயக்குநரகம்  சவமலவாய்ப்பு இயக்குனர் 

15.  சதாழில்கள் இயக்குநரகம்  சதாழில்துமை இயக்குனர் 

 

பணிகள்: இயக்குனரகத்தின் தமலவரின் பணிகள்:  

• அமமச்ெர்களுக்கு சதாழில்நுட்ப ஆசலாெமன வழங்குதல்.  

• பதவி உயர்வுகள் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்மககள் சதாடர்பாக மாநில அரசுப் பணியாளர் 

சதர்வாமணயத்திற்கு ஆசலாெமன வழங்குதல்.  

• துமை ொர்ந்த மாவட்ட பணியாளர்கள் மூலம் பணிமய செயல்படுத்துவமத ஆய்வு 

செய்தல்.  
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 • மானியங்கமள ஒதுக்கீடு செய்யவும், வரவு செலவுத் திட்ட மறு ஒதுக்கீடு செய்யவும்.  

• பரிந்துமரக்கப்பட்ட வரம்புகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகளுக்குள் அமனத்து 

துமண அதிகாரிகளின் அமனத்து நியமனங்கள், உறுதிப்படுத்தல்கள், பதவிகள், 

இடமாற்ைங்கள் மற்றும் பதவி உயர்வுகள் 

• துமை அலுவலர்களுக்கான பணியிமடப் பயிற்ெித் திட்டங்கமள ஏற்பாடு செய்தல்.  

• துமையின் செயல்திைமன சமம்படுத்துவதற்காக துமைொர் ஆராய்ச்ெி மற்றும் 

பரிசொதமன திட்டத்மத செயல்படுத்துதல்.  

• மாநாடுகளுக்கு (மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான அல்லதுஒன்ைியஅரசு மாநாடுகமளத் 

தவிர) கலந்துசகாள்வதற்காக அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்குதல். 

வருவாய் வாரியம்  

வருவாய் வாரியம், வருவாய் நிர்வாகத் துமையில் விரிவான பணிகளில் இருந்து மாநில 

அரமெ விடுவிக்கிைது. இது மாநிலத்தின் வருவாய் படிநிமலயில் மிக உயர்ந்த அமமப்பாகும். 

இது மாநில ெட்டமன்ைத்தின் ெிைப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தன்னாட்ெி 
அமமப்பாகும். எனசவ, இது மாநில அரெின் துமை அல்ல, மாநில அரசு இயந்திரத்தின் ஒரு 

பகுதியாகவும் இல்மல. இருப்பினும், இது மாநில அரெின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகிைது. 

வருவாய் வாரியம் மாநில தமலமமயகம் மற்றும் சகாட்ட/மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு இமடசய 

இமணப்பாக செயல்படுகிைது. அதன் செயல்பாடுகள் பல துமைகளுடன் சதாடர்புமடயது. 

வருவாய் வாரியம் என்பது பல உறுப்பினர்கமளக் சகாண்ட அமமப்பாகும். உறுப்பினர்களுக்கு 

தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டுப் சபாறுப்புகள் உள்ளன. உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக ஒரு 

மாநிலத்திலிருந்து மற்சைாரு மாநிலத்திற்கு மாறுபடும். இது ஒன்று முதல் ஆறு வமர 

இருக்கும். இதனால், உ.பி.யில் உள்ள வாரியம் பகீார் மற்றும் ஒரிொவில் ஆறு 

உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் சபாதுவாக மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள். 

வாரியத்திற்கு தனி செயலகம் உள்ளது. 

செயல்பாடுகள்: வாரியத்தின் செயல்பாடுகமள மூன்று வமககளாகப் பிரிக்கலாம்-  

1. ஆசலாெமன.  

2. சமல்முமையடீு (பகுதி நீதிொர் துமை).  

3. நிர்வாகம். 

இமவ பின்வருமாறு:  

• இது வருவாய்க் சகாள்மக மற்றும் அதற்குக் குைிப்பிடப்படும் பிை விஷயங்களில் மாநில 

அரொங்கத்திற்கு நிபுணர் ஆசலாெமனமய வழங்குகிைது.  

• இது மாநிலத்தின் மிக உயர்ந்த வருவாய் நீதிமன்ைமாக செயல்படுகிைது.  

• இது மாவட்ட ஆட்ெியர் மற்றும் சகாட்ட ஆமணயர் சபான்ை வருவாய் அதிகாரிகளால் 

பிைப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்படும் சமல்முமையடீுகள் 

அல்லது மறுெீராய்வு மனுக்கமள விொரிக்கிைது.  
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• இது மாநில வருவாயின் மீது சபாதுக் கண்காணிப்மபச் செயல்படுத்துகிைது மற்றும் 

அந்த வருவாமயப் சபருக்குவதற்கான நடவடிக்மககமள பரிந்துமரக்கிைது.  

• மாநில அரெின் வருவாய்க் சகாள்மககள் மற்றும் வருவாய்ச் ெட்டங்களின் 

நிர்வாகத்திற்கு இது சபாறுப்பாகும்.  

• இது சகாட்ட ஆமணயர் அலுவலகங்கள் மற்றும் ஆட்ெியர் அலுவலகங்களில் உள்ள 

வருவாய்ப் பிரிவுகமள சுற்றுப்பயணம் செய்து ஆய்வு செய்கிைது. 

• குடிமமப் சபாருட்கள், நிலச் ெீர்திருத்தங்கள், கணக்சகடுப்பு, தீர்வு மற்றும் நிலப் 

பதிசவடுகளுக்கு இது சபாறுப்பாகும்.  

• ெில மாநிலங்களில், வருவாய் வாரியத்தின் தமலவர், மாநில சபாக்குவரத்து 

ஆமணயத்தின் தமலவராக செயல்படுகிைார்.  

• பிரிவு ஆமணயர்கள் இல்லாத மாநிலங்களில், வருவாய் வாரியம் மாவட்ட 

நிர்வாகத்துடன் சநரடியாக சதாடர்பு சகாள்கிைது. இங்சக, வாரியம் மாவட்ட அளவில் 

பல்சவறு துமைகளின் பணிகமள சமற்பார்மவயிட்டு ஒருங்கிமணக்கிைது.  

• ெில மாநிலங்களில், ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் பிை வமக அதிகாரிகளுக்கான துமைத் 

சதர்வுகமள நடத்துவதற்கு வாரியம் சபாறுப்பாகும்.  

• ெில மாநிலங்களில், சகாட்ட ஆமணயர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்ெியர்களின் 

வருடாந்திர ரகெிய அைிக்மககமள (ACRs) எழுத வருவாய் வாரியத்தின் தமலவர் 

அதிகாரம் சபற்றுள்ளார். 

மாற்று அமமப்புகள் 

வங்காளத்தில் முதல் வருவாய் வாரியம் 1786 இல் உருவாக்கப்பட்டது. தற்சபாது 

(2010), பின்வருவனவற்மைத் தவிர அமனத்து மாநிலங்களிலும் வருவாய் வாரியம் உள்ளது: 1. 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத், வருவாய் வாரியத்திற்குப் பதிலாக வருவாய் தீர்ப்பாயம் 

நிறுவனத்மதக் சகாண்டுள்ளது. 2. பஞ்ொப், ஹரியானா, இமாச்ெலப் பிரசதெம் மற்றும் ஜம்மு & 

காஷ்மீர், வருவாய் வாரியத்திற்குப் பதிலாக நிதி ஆமணயர் நிறுவனத்மதக் சகாண்டுள்ளது. 3. 

ஆந்திரப் பிரசதெம், 1977 இல் செயல்பாட்டு ஆமணயர்களின் நிறுவனத்துடன் வருவாய் 

வாரியத்மத மாற்ைியது. பிரசதெ நிர்வாகம் பிரிவு ஆமணயர் நிர்வாக வெதிக்காக, ஒரு மாநிலம் 

பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சவாரு பிரிவும் நான்கு முதல் ஆறு மாவட்டங்கமளக் 

சகாண்டுள்ளது. எனசவ, ஒரு பிரிமவ மாவட்டங்களுக்கும் மாநிலத் தமலமமயகத்திற்கும் 

இமடயிலான நிர்வாகப் பகுதி என்று அமழக்கலாம். வழக்கமாக பிரிவு ஆமணயர் ஒரு பிரிவின் 

தமலவர் ஆவார். அவர் ஒரு சமற்பார்மவ மற்றும் இயக்குனரக அதிகாரியாகவும் 

செயல்படுகிைார் மற்றும் மாவட்ட ஆட்ெியர் மற்றும் மாநில செயலகத்திற்கு இமடசயயான 

படிநிமலயில் ஒரு இமடநிமல பதவிமய வகிக்கிைார். ஒரு பிரிவு ஆமணயர் அவருமடய 

பிரிவில் மாநில அரமெப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைார். அவர் மாநில அரொல் 

நியமிக்கப்படுகிைார்.  

அவர் ஒரு மூத்த ஆதிகாரி ஐ.ஏ.எஸ் ஆதிகாரி. பிரிவு ஆமணயர் நிறுவனம் 1829 இல் 

வில்லியம் சபன்டிங் பிரபுவால் உருவாக்கப்பட்டது. தற்சபாது தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, சகரளா, 
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 ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் தவிர அமனத்து மாநிலங்களிலும் உள்ளது. இந்த மாநிலங்களில், 

மாவட்ட ஆட்ெியர் சநரடியாக இமடத்தரகர் இல்லாமல் மாநிலச் செயலகத்துடன் சதாடர்பு 

சகாள்கிைார். 

செயல்பாடுகள்  

ஒரு பிரசதெ ஆமணயர் பிரசதெ நிர்வாகத்தின் தமலவராக உள்ளார். இருப்பினும், பிரிவின் முழு 

நிர்வாகமும் அவரது கட்டுப்பாடு மற்றும் சமற்பார்மவக்கு உட்பட்டது அல்ல. அவரது அதிகார 

வரம்பு வருவாய் நிர்வாகம், ெட்டம் ஒழுங்கு நிர்வாகம் மற்றும் வளர்ச்ெி நிர்வாகம் என 

விரிவமடகிைது. பரவலாகப் சபெினால், அவருமடய அதிகாரங்களும் செயல்பாடுகளும் 

பின்வருமாறு:  

• அவர் பிரிவின் மிக உயர்ந்த நிர்வாக அதிகாரி ஆவார். இப்பிரிவில் உள்ள பல்சவறு 

அலுவலகங்கமள, குைிப்பாக கசலக்டர்கள், ஜில்லாபரிஷத் தமலமம நிர்வாக 

அதிகாரிகள், காவல்துமை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் நகராட்ெி மன்ைங்களின் 

சமற்பார்மவயாளர், வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துகிைார்.  

• அவர் பிரிவில் வருவாய் நிர்வாகத் தமலவர். அவர் தனது சபாறுப்பில் உள்ள மாவட்ட 

ஆட்ெியர்களின் உத்தரவுகளுக்கு எதிரான சமல்முமையடீுகமள (வருவாய் 

விவகாரங்களில்) விொரிக்கிைார். அவர் அரசு மற்றும் சபாதுமக்களின் பல்சவறு 

அமமப்புகளின் சகாட்ட அளவில் தமலமம ஒருங்கிமணப்பாளராக உள்ளார்.  

• பிரிவின் பல்சவறு அபிவிருத்தித் திட்டங்கமள முமையாகவும் திைம்படவும் 

செயல்படுத்துவமத அவர் உறுதி செய்கிைார். அவற்மை ெீராக செயல்படுத்துவதில் உள்ள 

தமடகமள நீக்குகிைார்.  

• அவர் துமைகளுக்கிமடசயயான சவறுபாடுகள் மற்றும் பிரிவுகளில் உள்ள 

ெச்ெரவுகமளத் தீர்த்து மவக்கிைார். இதனால், அவர் ஒரு பிரச்ெமனமய நீக்கும் 

அலுவராக செயல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு இமடசயயான ஒருங்கிமணப்மப உறுதி 
செய்கிைார்.  

• ெட்டம் ஒழுங்கு பிரிவின் நிர்வாகத்தின் தமலவராக உள்ளார். அவர் அமமதி மற்றும் 

ெிமை நிர்வாகத்தின் சபாறுப்பு. துப்பாக்கிகளுக்கு ெில வமகயான உரிமங்கமள 

வழங்குவதற்கு அவரது ஒப்புதல் சதமவ. 

• அவர் அவ்வப்சபாது சுற்றுப்பயணம் சமற்சகாண்டு மாவட்டம், துமணப்பிரிவு மற்றும் 

தாலுகா அலுவலகங்கமள ஆய்வு செய்கிைார். நிலச் ெீர்திருத்தங்கள், கணக்சகடுப்பு 

மற்றும் தீர்வு, தச்ெவி கடன்கள் மற்றும் பிை நிலுமவத் சதாமககமள அவர் 

மகயாள்கிைார்.  

• அவர் அரொங்க அதிகாரிகளின் சநர்மமமய கவனிக்கிைார். அவர்கள் சபாதுமக்களிடம் 

ஒழுங்காகவும் கண்ணியமாகவும் நடந்து சகாள்வமத உறுதி செய்கிைார். 

சபாதுமக்களின் குமைகமள நிவர்த்தி செய்ய முயற்ெிக்கிைார்.  
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• அமனத்து சநருக்கடி மற்றும் அவெரகால சூழ்நிமலகமளயும் அவர் மகயாள்கிைார். 

அவர் நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்மககமள சமற்பார்மவயிடுகிைார். அவர் 

சதமவயான உத்தரவுகமள பிைப்பித்து, மாவட்ட ஆட்ெியர்களுக்கு வழிகாட்டுகிைார்.  

• பிரிவில் உள்ள பஞ்ொயத்து ராஜ் அமமப்புகள் மற்றும் நகராட்ெி நிறுவனங்களின் 

செயல்பாட்மட அவர் சமற்பார்மவயிடுகிைார். 

மண்டல அதிகாரி  

மாநில அரெின் பல நிர்வாகத் துமைகள் (இயக்குனர்கள்) தங்கள் பிராந்திய 

அலுவலகங்கமளக் சகாண்டுள்ளன. ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்தின் அதிகார வரம்பு மூன்று 

முதல் ஏழு வமரயிலான பல மாவட்டங்களுக்கு நீண்டுள்ளது. எனசவ, ஒரு பிராந்திய 

அலுவலகம் என்பது மாநில தமலமமயகம் மற்றும் அதன் மாவட்ட அமமப்புக்கு இமடசயயான 

இமடநிமல நிர்வாக அமமப்பாகும். ஒரு பிராந்திய அதிகாரி (அவர் எந்த சபயரில் 

அமழக்கப்பட்டாலும்) ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்தின் தமலவர் (சபாறுப்பு) ஆவார். பிராந்திய 

அதிகாரிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்: சரஞ்ச் அலுவலகத்திற்குத் தமலமம தாங்கும் துமணக் 

காவல் கண்காணிப்பாளர் (காவல் துமையின் ஒரு பகுதி 'சரஞ்ச்' என்று அமழக்கப்படுகிைது), 

வரம்பு அலுவலகத்திற்குத் தமலமம தாங்கும் வனப் பாதுகாவலர் (வட்ட அலுவலகம் என்றும் 

அமழக்கப்படுகிைது), கண்காணிப்பாளர் வட்ட அலுவலகத்திற்கு தமலமம தாங்கும் 

சபாதுப்பணித்துமை சபாைியாளர் மற்றும் வட்டார அலுவலகத்திற்கு தமலமம தாங்கும் 

வட்டார சபாக்குவரத்து அலுவலர். மற்ை எடுத்துக்காட்டுகள்: சவளாண் துமண இயக்குநர், 

கால்நமட பராமரிப்புத்துமை இமண இயக்குநர், மண்டல இமணக் கல்வி இயக்குநர், நீர்ப்பாென 

சமற்பார்மவப் சபாைியாளர் மற்றும் பல. ஒரு பிராந்திய அதிகாரிமய ஒரு பிரசதெ 

ஆமணயருடன் ஒப்பிட முடியாது, அதன் செயல்பாடுகள் பலதரப்பட்டமவ. ஒரு பிராந்திய 

அதிகாரியின் அதிகார வரம்பு, மறுபுைம், பிராந்தியத்தில் ெம்பந்தப்பட்ட துமையின் 

செயல்பாடுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குைிப்பிடத்தக்க வமகயில், பல்சவறு நிர்வாகத் 

துமைகளின் பிராந்திய அலுவலகங்களின் பிராந்திய அதிகார வரம்பு இமணயானது அல்ல. 

ஏசனன்ைால், ஒவ்சவாரு நிர்வாகத் துமையும் அதன் சொந்தத் சதமவகளுக்கு ஏற்ப அதன் 

பிராந்திய அலுவலகங்கமள உருவாக்குகிைது. சமலும், ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்தின் 

பிராந்திய அதிகார வரம்பு ஒரு பிரசதெ ஆமணயரின் பிரிவுடன் இமணயாக இருக்கலாம் 

அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.  

செயல்பாடுகள்:  

ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்தின் செயல்பாடுகள் பின்வருவனவற்மை உள்ளடக்குகின்ைன:  

• துமையின் மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்களின் பணிகமள சமற்பார்மவயிடுதல் 

மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்  

• துமையின் தமலவரின் பணியின் ஒரு பகுதிமய விடுவிக்க. இது அவருக்கு 

முக்கியமான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த உதவும்  

• துமையின் மாவட்ட அளவிலான செயல்பாட்டாளர்களுக்கு சதாழில்நுட்ப 

வழிகாட்டுதல்கமள வழங்குதல்  
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 • சகாள்மககள் மற்றும் திட்டங்கமள ெீராக செயல்படுத்துவதற்கு வெதியாக மாவட்ட 

அளவிலான அலுவலர்களின் பணிமய ஒருங்கிமணத்தல்  

• மதிப்படீ்டு முகமமயாக செயல்பட, அதாவது, கள அலுவலகங்கள் மூலம் இலக்குகமள 

அமடவமத அளவிடுதல்  

• கள அலுவலகங்களுக்கு அவர்களின் பிரச்ெமனகள் மற்றும் ெிரமங்கமளக் கண்டைிய 

சபாதுமான எண்ணிக்மகயிலான சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் ஆய்வுகமள 

சமற்சகாள்வது  

• அதன் பிராந்தியத்தின் கீழ் உள்ள பஞ்ொயத்து ராஜ் அமமப்புகளுடன் செயலில் 

சதாடர்மபப் சபணுதல்  

• துமை அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் குைித்து துமைத் தமலவருக்கு 

ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட அைிக்மகமய அனுப்புதல். 

ஆட்பெர்ப்பு முகமம 

மாநில அரசுப் பணியாளர் ஆமணயம்  

மத்திய அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்துக்கு (யுபிஎஸ்ெி) இமணயாக, ஒரு 

மாநிலத்தில் மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயம் (எஸ்பிஎஸ்ெி) உள்ளது. 

அரெியலமமப்பின் பகுதி XIV இல் உள்ள 315 முதல் 323 வமரயிலான விதிகளின் சதாகுப்பு, 

மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் அமமப்பு, நியமனம் மற்றும் உறுப்பினர்கமள 

நீக்குதல், அதிகாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் மற்றும் சுதந்திரம் ஆகியவற்மைக் மகயாள்கிைது.  

அமமப்பு: ஒரு மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயம் சகாண்டுள்ளது 1. ஒரு தமலவர் 2. 

மற்ை உறுப்பினர்கள் நியமனம் : மாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுபவர். ஆமணயத்தின் பலத்மத 

அரெியலமமப்பு குைிப்பிடவில்மல, ஆனால் ஆளுநரின் விருப்பத்திற்கு இந்த விஷயத்மத 

அரெியலமமப்பு விட்டுவிட்டது.  

தகுதிகள்: ஆமணயத்தின் உறுப்பினர்களில் ஒரு பாதி சபர் இந்திய அரொங்கத்தின் கீழ் அல்லது 

ஒரு மாநில அரொங்கத்தின் கீழ் குமைந்தபட்ெம் பத்து ஆண்டுகள் பதவியில் இருக்கும் நபர்களாக 

இருக்க சவண்டும் என்பமதத் தவிர, கமிஷனின் உறுப்பினர்களுக்கு எந்தத் தகுதியும் 

பரிந்துமரக்கப்படவில்மல. ஆமணக்குழுவின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் செமவ 

நிபந்தமனகமள தீர்மானிக்கவும் ஆளுநருக்கு அரெியலமமப்பு அதிகாரம் அளிக்கிைது.  

பதவிக்காலம் : ஆமணயத்தின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது 

அவர்கள் 62 வயமத அமடயும் வமர, எது முந்மதயசதா அது வமர பதவியில் இருப்பார்கள் 

(யுபிஎஸ்ெியின் வயது வரம்பு 65 ஆண்டுகள்).  

இருப்பினும், அவர்கள் தங்கள் ராஜினாமா கடிதத்மத ஆளுநரிடம் சதரிவிப்பதன் மூலம் எந்த 

சநரத்திலும் தங்கள் அலுவலகங்கமளத் துைக்கலாம். ஆளுநர் பின்வரும் இரண்டு 

சூழ்நிமலகளில் மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் உறுப்பினர்களில் ஒருவமர 

செயல் தமலவராக நியமிக்கலாம்:  

அ)  தமலவர் பதவி காலியாகும்சபாது.  
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ஆ)  தமலவர் இல்லாத காரணத்தினாசலா அல்லது சவறு ெில காரணங்களினாசலா அவரது 

பணிகமளச் செய்ய முடியாமல் சபாகும் சபாது. தமலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் 

அலுவலகப் பணிகளில் நுமழயும் வமர அல்லது தமலவர் தனது பணிமயத் சதாடரும் 

வமர செயல் தமலவர் செயல்படுவார்.  

நீக்குதல்: மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 

ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்டாலும், அவர்கமள குடியரசுத் தமலவர் மட்டுசம நீக்க முடியும் 

(ஆளுநர் அல்ல). யுபிஎஸ்ெி தமலவர் அல்லது உறுப்பினமர நீக்குவது சபான்சை குடியரசுத் 

தமலவர் அவர்கமள நீக்க முடியும். எனசவ, அவர் பின்வரும் சூழ்நிமலகளில் அவமர நீக்க 

முடியும்:  

• அவர் கடனாளியானவர் என்று அைிவிக்கப்பட்டால் (அதாவது, கடனாளியாக விட்டார்)  

• அவர் தனது பதவிக் காலத்தில், தனது அலுவலகத்தின் கடமமகளுக்குப் புைம்பாக 

ஏசதனும் ஊதியம் சபறும் சவமலயில் ஈடுபட்டால்.  

• ஜனாதிபதியின் கருத்துப்படி, அவர் மனம் அல்லது உடல் பலவனீம் காரணமாக 

பதவியில் நீடிக்க தகுதியற்ைவராக இருந்தால். 

 

தற்பபாமதய தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் பதர்வாமணயம் தமலவர் - பக.பாலச்ெந்திரன் 

ஐ.ஏ.எஸ் 

 

இமவ தவிர, மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் தமலவர் அல்லது சவறு எந்த 

உறுப்பினமரயும் தவைான நடத்மதக்காக குடியரசுத் தமலவர் நீக்கலாம். எவ்வாைாயினும், 

இந்த வழக்கில், ஜனாதிபதி இந்த விவகாரத்மத விொரமணக்கு உச்ெ நீதிமன்ைத்திற்கு அனுப்ப 

சவண்டும். விொரமணக்குப் பிைகு, உச்ெநீதிமன்ைம், பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான 

காரணத்மத உறுதிசெய்து, அவ்வாறு அைிவுறுத்தினால், தமலவர் அல்லது உறுப்பினமர 

ஜனாதிபதி நீக்கலாம்.  

அரெியலமமப்பின் விதிகளின்படி, இது சதாடர்பாக உச்ெ நீதிமன்ைத்தால் வழங்கப்படும் 

ஆசலாெமன ஜனாதிபதிமயக் கட்டுப்படுத்தும். இருப்பினும், உச்ெ நீதிமன்ைத்தின் 

விொரமணயின் சபாது, உச்ெ நீதிமன்ைத்தின் அைிக்மக கிமடத்ததும், குடியரசுத் தமலவரின் 

இறுதி நீக்கம் உத்தரவு நிலுமவயில் இருக்கும் வமர, ெம்பந்தப்பட்ட தமலவர் அல்லது 

உறுப்பினமர ஆளுநர் இமடநீக்கம் செய்யலாம்.  

சமலும், அரெியலமமப்பு இந்த சூழலில் 'தவைான நடத்மத' என்ை வார்த்மதமயயும் 

வமரயறுத்துள்ளது. மாநில அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் தமலவர் அல்லது சவறு 

எந்த உறுப்பினரும் தவைாக நடந்து சகாண்டால் அவர் குற்ைவாளியாகக் கருதப்படுவார் என்று 

அரெியலமமப்புச் ெட்டம் கூறுகிைது.  

• இந்திய அரொங்கம் அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் அரொங்கத்தால் செய்யப்பட்ட எந்தசவாரு 

ஒப்பந்தம் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் அக்கமை அல்லது ஆர்வம்.  
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 • அத்தமகய ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்மகயின் இலாபத்தில் அல்லது ஒரு 

அங்கத்தவராக இருந்தும், ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் மற்ை 

உறுப்பினர்களுடன் சபாதுவாக அல்லாமல் சவறுவிதமாக எந்த நன்மமயிலும் 

பங்சகற்பது. 

அரசுப் பணியாளர் பதர்வாமணயம் சதாடர்பான அரெியலமமப்பு விதிகள்:  

• விதி-315 ஒன்ைிய மற்றும் மாநிலங்களுக்கான அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயங்கள். 

• விதி -316 உறுப்பினர்களின் நியமனம் மற்றும் பதவிக் காலம்.  

• விதி -317 அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் உறுப்பினமர நீக்குதல் மற்றும் 

இமடநீக்கம் செய்தல்.  

• விதி -318 ஆமணக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் செமவ 

நிபந்தமனகள் சதாடர்பாக ஒழுங்குமுமைகமள உருவாக்கும் அதிகாரம்.  

• விதி -319 ஆமணயத்தின் உறுப்பினர்கள் அத்தமகய உறுப்பினர்களாக இருப்பமத 

நிறுத்தினால் அவர்கள் பதவிகமள மவத்திருப்பது சதாடர்பான தமட.  

• விதி -320 அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயங்களின் செயல்பாடுகள்.  

• விதி -321 அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயங்களின் செயல்பாடுகமள நீட்டிக்கும் 

அதிகாரம்.  

• விதி -322 அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயங்களின் செலவுகள்.  

• விதி -323 அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயங்களின் அைிக்மககள். 
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மத்திய  அரெின்  பங்கு  -  அரசுப்  பணியாளர்  -  

ஆட்பெர்ப்பு  முகமம  

நமது அரெியலமமப்பு ஒரு மமயப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக அமமப்மப வழங்குகிைது. 

மாநிலப் பிரிவுகளில் உள்ள பணியாளர்கள், மாநில நிர்வாகி மற்றும் ஒன்ைியநிர்வாகிககளின் 

இரட்மட தமலமமயில் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். மாநிலங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 

நிர்வாக செமவகளும் ஒன்ைியத்தின் சமலாதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது. தாராளமயமாக்கல் என்பது 

அதிகாரத்துவம் அதிகப்படியான சுமமயிலிருந்து விடுபடுவமதக் குைிக்காது, ஆனால் தனியார் 

துமையின் மீதான அரொங்கத்தின் ஒழுங்குமுமைக் கட்டுப்பாட்மடக் குமைப்பதாகும். அசத 

வழியில், சகாள்மக உருவாக்கம் மற்றும் சகாள்மக அமலாக்கத்தில் அதிக 

மமயப்படுத்துதலுக்கான சபாக்மக இப்சபாது கண்டைிந்துள்சளாம்.  

முன்னர் ஜனநாயக ெமதர்மப் சபாருளாதாரம் மற்றும் திட்டமிட்ட சபாருளாதாரம் 

ஆகியவற்ைிற்காக பணியாற்ைிய இந்திய நிர்வாக அமமப்பு, இப்சபாது அதிக 

தனியார்மயமாக்கல் மற்றும் அதிக மமயப்படுத்தப்பட்ட வரிவிதிப்பு முமையின் பணிமய 

வழங்கியுள்ளது. இந்த புதிய ஏற்பாடு தற்சபாது சபாது நிர்வாகத்தில் புதிய சபாது சமலாண்மம 

இயக்கம் என அமழக்கப்படுகிைது.  

இந்திய நிர்வாக அமமப்பு அமல்படுத்தப்பட்ட புதிய சபாருளாதார ஒழுங்மக ெமாளிக்க 

சவண்டும். புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு, அதாவது இந்தியா மற்றும் சவளிநாடுகளில் உள்ள 

கார்ப்பசரட் நிறுவனங்களுக்கு உள்நாட்டுச் ெந்மதகமளத் திைப்பதற்கு அது பாடுபட சவண்டும். 

இப்சபாது நிர்வாக அமமப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவாக, முதலீட்மடத் 

திரும்பப் சபறுதல், மானியம் நீக்குதல், தாராளமயமாக்குதல் மற்றும் வரி முமைமய 

மமயப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்காகப் பணியாற்ை சவண்டும். சுரங்கம், துமைமுகங்கள், 

சபட்சராலியம், விமானப் பாமதகள் திட்டமிட்டு நிறுவனமயமாக்கப்படுகின்ைன. சதாழிலாளர் 

ெட்டங்கள் திருத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

உலக வங்கி, உலக வர்த்தக அமமப்பு, ெர்வசதெ நாணய நிதியம் சபான்ை நாடுகடந்த 

அல்லது உலகளாவிய அமமப்புகளின் வழிகாட்டுதல்கமள உள்நாட்டு அரங்கில் இந்திய 

அதிகாரத்துவம் செயல்படுத்த சவண்டும். ஐஆர்டிஏ, டிராய், ெிெிஐ, பிஎஃப்ஆர்டிஏ, செபி சபான்ை 

கட்டுப்பாட்டாளர்களின் உருவாக்கம் அசத திமெயில் ஒரு படியாக உள்ளது. சமலும் இந்த 
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 கருத்மத மற்ை பகுதிகளுக்கும் அதாவது, உள்கட்டமமப்பு மற்றும் சுரங்கத் துமையில் 

விரிவுபடுத்துவதற்கான சயாெமனயும் முன்மவக்கப்படுகிைது. இந்த ெீர்திருத்த 

முன்சமாழிவுகள் வரி நிர்வாகத்தில் முன்சனாடியாகக் கருதப்படும் மதிப்பு கூட்டு வரி 

அைிமுகம், ெீரான ெரக்கு மற்றும் செமவ வரிக்கு (GST) குமைந்த மற்றும் ெீரான வரி விகித 

ஆட்ெிமய அைிமுகப்படுத்துதல் சபான்ை வடிவங்களில் ெீர்திருத்தங்கமளத் சதாடர்ந்தன.  

அமமச்ெகம், துமை, வாரியங்கள் மற்றும் கமிஷன்கள்  

மத்திய அரெின் அமமச்ெகங்கள்/ துமை,ஒன்ைியஅரொங்கத்தின் முக்கிய சகாள்மக 

உருவாக்கும் நிறுவனம், அமனத்து அமமச்ெகங்கள் மற்றும் துமைகமள 

உள்ளடக்கியதுஒன்ைியசெயலகம் ஆகும், இது ெில கட்டமமப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் 

செயல்பாட்டு விவரக்குைிப்புகளால் வமகப்படுத்தப்படுகிைது.  

அமமச்ெகத்தின் அமமப்பு  

மத்திய அரெின் அமமச்ெகம் மூன்று அடுக்கு அமமப்மபக் சகாண்டுள்ளது  

1. அரெியல் தமலவர்: இமண அமமச்ெர் மற்றும் துமண அமமச்ெரின் உதவியுடனான 

சகபினட் அமமச்ெர் ஆவார். ெில ெமயங்களில் ஒரு இமண அமமச்ெர் ஒரு 

அமமச்ெகம்/துமையின் அரெியல் தமலவராகவும் ஒரு சுயாதீன சபாறுப்மப வகிக்கலாம்.  

2. செயலக அமமப்பு: இது அரசுப் பணியாளர் இருக்கும் ஒரு செயலாளரால் தமலமம 

தாங்கப்படும். அவருக்கு இமண செயலாளர்கள், துமண செயலாளர்கள், துமண செயலாளர்கள் 

மற்றும் அலுவலக ஸ்தாபனங்கள் உதவுகின்ைன.  

3. நிர்வாக அமமப்பு: துமைத் தமலவரின் கீழ் ஆமணயர், தமலமம இயக்குனர், சபாது 

ஆய்வாளர், பதிவாளர், தமலமமக் கட்டுப்பாட்டாளர் சபான்ை பல்சவறு பதவிகளால் 

அைியப்படும் ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்ைனர். 

ஒரு அமமச்ெகம் முதன்மமயாக துமைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சவாரு துமையும் 

பிரிவுளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சவாரு பிரிவும், கிமளகளாக பிரிக்கப்படுகின்ைன. 

ஒவ்சவாரு கிமள அலுவலகமும் கிமள பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிமள பிரிவு 

என்பது அமமச்ெகம்/ துமையின் மிகக் குமைந்த மற்றும் ெிைிய நிறுவன அலகு ஆகும்.  

• துமை (செயலாளர்)  

• பிரிவு (கூடுதல்/இமணச் செயலாளர்)  

• பிரிவு (துமணச் செயலாளர்)  

• கிமள அலுவலகம் (துமண செயலாளர்)  

• கிமள பிரிவு அலுவலகம் (பிரிவு அதிகாரி) 

இந்திய அரசு, நடத்மத விதிகள், 1961ன் கீழ், இந்திய அரொங்கத்தில் உள்ள அமமச்ெகத் 

துமைகள் பல்சவறு நிமலகளில் வமகப்படுத்தப்பட்டன. 
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மத்திய செயலகம்:  

ஒன்ைியசெயலகம் ஒன்ைியஅரெின் அமனத்து அமமச்ெகங்கள் மற்றும் துமைகமள 

உள்ளடக்கியது. இந்திய அரெியலமமப்புச் ெட்டத்தின் 77வது விதி,ஒன்ைியஅரெின் 

நடத்மதகமள மிகவும் வெதியான செயல்முமைக்கு விதிகமள உருவாக்குவதற்கும், 

அமமச்ெகங்களிமடசய அத்தமகய வணிகத்மத ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் இந்தியக் குடியரசுத் 

தமலவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது.  

பங்கு மற்றும் செயல்பாடுகள்: 

ஒன்ைியசெயலகம் என்பது அரொங்கத்தின் சகாள்மககமள உருவாக்கும் அமமப்பாகும், 

சமலும் ெில பணிகமளச் செய்வதற்கு உத்திசயாகபூர்வ முகவர் அமமப்புகள் இல்லாத சபாது 

அவெியமானால் மட்டுசம, செயல்படுத்தும் பணிமய சமற்சகாள்கிைது. ஒன்ைியசெயலகம் 

சபாதுவாக பின்வரும் செயல்பாடுகமள செய்கிைது:  

1. அமமச்ெரின் சகாள்மக உருவாக்கம் மற்றும் பாராளுமன்ைப் சபாறுப்புகமள 

நிமைசவற்றுவதில் அவருக்கு உதவுதல்.  

2. ெட்டம், விதிகள் மற்றும் நமடமுமைக் சகாள்மககமள உருவாக்குதல்.  

3. துமைொர் திட்டமிடல் மற்றும் நிரல் உருவாக்கம்.  

4. அமமச்ெகம்/ துமையின் செயல்பாடுகள் சதாடர்பான நிதிநிமல அைிக்மக மற்றும் 

செலவினங்கமளக் கட்டுப்படுத்துதல். 

5. சகாள்மககள் மற்றும் திட்டங்கமள செயல்படுத்துவதில் சமற்பார்மவ மற்றும் 

கட்டுப்பாடு.  

6. அமமச்ெகம்/ துமை மற்றும் அதன் நிர்வாக முகவர் ஆகிய இரண்டிலும் அதிக 

பணியாளர்கள் மற்றும் நிறுவனத் திைமன வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்மககமளத் 

சதாடங்குதல்.  

அமமச்ெரமவ செயலகம்: 

செயல்பாடுகள்: அமமச்ெரமவ செயலகம் சநரடியாக பிரதமரின் கீழ் செயல்படுகிைது. 

செயலகத்தின் நிர்வாகத் தமலவர் அமமச்ெரமவ செயலர் ஆவார், அவர் குடிமமப் பணிகள் 

வாரியத்தின் அதிகாரபூர்வ தமலவராகவும் உள்ளார்.  

இந்திய அரசு நடத்மத விதிகள், 1961 இன் கீழ் அமமச்ெரமவ செயலகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

வணிகம் அடங்கும்  

(i) அமமச்ெரமவ மற்றும் அமமச்ெரமவக் குழுக்களுக்கு செயலக உதவி. 

(ii) நடத்மத விதிகள்.  

அமமச்ெரமவ செயலகம் இந்திய அரொங்கத்தின் நிர்வாகத்திற்கு (வணிக பரிவர்த்தமன) 

சபாறுப்பாகும். அமமச்ெகங்களுக்கு இமடசயயான ஒருங்கிமணப்மப உறுதி செய்வதன் 

மூலமும், அமமச்ெகங்கள்/ துமைகளுக்கு இமடசய உள்ள சவறுபாடுகமள கமளவதன் 
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 மூலமும், செயலர்கள் நிமல/ துமணக் குழுக்களின் மூலம் ஒருமித்த கருத்மத 

உருவாக்குவதன் மூலமும் செயலகம் அரொங்கத்திற்கு முடிசவடுப்பதில் உதவுகிைது. நாட்டில் 

ஏற்பட்டுள்ள சபரும் சநருக்கடி நிமலகமள நிர்வகித்தல் மற்றும் பல்சவறு அமமச்சுக்களின் 

நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமணத்தல். 

அமமச்ெரமவ செயலகத்தின் அமமப்பு  

அமமச்ெரமவ செயலகம் மூன்று பிரிவுகமளக் சகாண்டுள்ளது  

1. குடிமமப் பிரிவு  

2. இராணுவப் பிரிவு  

3. புலனாய்வு பிரிவு  

குடிமமப் பிரிவு - இது முக்கிய பிரிவு மற்றும்ஒன்ைியஅமமச்ெரமவக்கு உதவி, ஆசலாெமன 

மற்றும் உதவிகமள வழங்குகிைது.  

இராணுவப் பிரிவு - அமமச்ெரமவயின் பாதுகாப்புக் குழு, இராணுவ விவகாரக் குழு 

சபான்ைவற்ைிற்கு செயலக உதவிமய வழங்குகிைது. 

புலனாய்வு பிரிவு - இது அமமச்ெரமவயின் கூட்டு புலனாய்வுக் குழு சதாடர்பான 

விஷயங்கமளக் மகயாள்கிைது. மற்ை நிறுவனங்கள் - RAW, பாதுகாப்பு தமலமம இயக்குநர், 

ெிைப்பு பாதுகாப்பு குழு, கூட்டு புலனாய்வு குழு, தமலமம இயக்குநர் சபாது குமைகள் (1988), 

சதெிய ஆமணயம், இரொயன ஆயுதங்கள் மாநாடு. 

அமமச்ெரமவக் குழுக்களுக்கு உதவிபுரிதல் 

• அமமச்ெரமவ மற்றும் அமமச்ெரமவக் குழுக்களுக்கு அமமச்ெரமவ செயலகத்தால் 

வழங்கப்படும் செயலக உதவி, அடங்கும்  

• பிரதமரின் உத்தரவின் சபரில் அமமச்ெரமவ மற்றும் அதன் குழுக்களின் கூட்டங்கமள 

கூட்டுதல்.  

• நிகழ்ச்ெி நிரமலத் தயாரித்தல் மற்றும் விநிசயாகித்தல்.  

• நிகழ்ச்ெி நிரலில் உள்ள வழக்குகள் சதாடர்பான ஆவணங்களின் சுழற்ெி.  

• விவாதங்களின் பதிசவடு தயாரித்தல்.  

• பிரதம மந்திரியின் ஒப்புதமலப் சபற்ை பிைகு விவாதங்களின் பதிமவச் சுற்ைைிக்மக 

செய்தல்.  

• அமமச்ெரமவ மற்றும் அதன் குழுக்களால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகமள 

செயல்படுத்துவமத கண்காணித்தல்.  

• அமமச்ெரமவக் கூட்டங்களின் ஆவணங்களின் பாதுகாவலராக அமமச்ெரமவ 

செயலகம் உள்ளது. 
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மத்திய அரசு-உச்ெ அமமப்புகள்  

• இந்திய ஜனாதிபதி  

• இந்திய துமண ஜனாதிபதி  

• அமமச்ெரமவ செயலகம்  

• இந்திய சதர்தல் ஆமணயம்  

• மத்திய அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயம் (UPSC)  

• சதெிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் (NHRC) 

• இந்தியாவின் தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர் (CAG),  

• இந்திய தணிக்மக மற்றும் கணக்கு துமை  

• நிதி ஆசயாக் - இந்தியாமவ மாற்றுவதற்கான சதெிய நிறுவனம்  

• சதெிய மகளிர் ஆமணயம் (NCW)  

• பட்டியல் பழங்குடியினருக்கான சதெிய ஆமணயம்  

• இந்தியாவின் பதிமனந்தாவது நிதி ஆமணயம்  

• ெிறுபான்மமயினருக்கான சதெிய ஆமணயம் 

• காப்படீ்டு ஒழுங்குமுமை மற்றும் சமம்பாட்டு ஆமணயம்  

• முதன்மம அைிவியல் ஆசலாெகரின் அலுவலகம் 

அமமச்ெரமவ (பகபினட்) செயலாளர் :  

இந்தியாவில் 1950 ஆம் ஆண்டு அமமச்ெரமவ செயலாளர் அலுவலகம் 

உருவாக்கப்பட்டது. முதல் அமமச்ெரமவ செயலாளர் என்.ஆர்.பிள்மள ஆவார். அமமச்ெரமவ 

செயலாளசர அமமச்ெரமவ செயலகத்தின் தமலவர். அரசு ஊழியர்களில் அவருக்கு முதலிடம் 

சகாடுக்கப்படுகிைது. எனசவ, அவர் இந்தியாவின் மூத்த அரசு ஊழியர் ஆவார்.  

பிரதமர் அலுவலகம் (PMO):  

பிரதமர் அலுவலகம் (PMO) இந்தியப் பிரதமரின் உடனடிப் பணியாளர்கமளக் 

சகாண்டுள்ளது. 1977 ஆம் ஆண்டு சமாரார்ஜி சதொய் அமமச்ெரமவயின் சபாது 

மறுசபயரிடப்படும் வமர PMO முதலில் பிரதமரின் செயலகம் என்று அமழக்கப்பட்டது. 

பிரதமருக்கு செயலக உதவிமய பிரதமர் அலுவலகம் வழங்குகிைது. இது பிரதமரின் முதன்மம 

செயலாளர் தமலமமயில் உள்ளது. பிரதமர் அலுவலகம் ஊழல் எதிர்ப்பு பிரிவு மற்றும் 

குமைகமள மகயாளும் சபாது பிரிமவ உள்ளடக்கியது. இந்த அலுவலகத்தில் பிரதம மந்திரி 

மற்றும் ெில சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட இந்திய அரசுப் பணியாளர் அதிகாரிகள் அவருடன் இமணந்து 

அரொங்கத்மதயும் அவரது அலுவலகத்மதயும் நிர்வகிக்கவும் ஒருங்கிமணக்கவும் 

பணிபுரிகின்ைனர். பிரதமர் தனது அலுவலகத்தின் மூலம் ஒன்ைியஅமமச்ெரமவயில் உள்ள 
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 அமனத்து அமமச்ெர்கள், சுசயச்மெ சபாறுப்புகள் மற்றும் மாநில ஆளுநர்கள் மற்றும் 

அமமச்ெர்களுடன் ஒருங்கிமணக்கிைார். 

முதன்மம அைிவியல் ஆபலாெகர் அலுவலகம்  

இந்திய அரொங்கத்தின் முதன்மம அைிவியல் ஆசலாெகரின் அலுவலகம் நவம்பர், 1999 இல் 

அமமக்கப்பட்டது, முதன்மமயாக:  

• புதுமமகமள உருவாக்குவதற்கான சகாள்மககள், உத்திகள் மற்றும் பணிகள் மற்றும் 

பல பயன்பாடுகளுக்கான ஆதரவு அமமப்புகமள உருவாக்குதல்.  

• அரசு துமைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில்துமையுடன் இமணந்து முக்கியமான 

உள்கட்டமமப்பு, சபாருளாதாரம் மற்றும் ெமூகத் துமைகளில் அைிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்ப பணிகமள உருவாக்குதல்.  

• முதன்மம அைிவியல் ஆசலாெகர் அலுவலகம் பிரதமரின் அைிவியல், சதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆசலாெமனக் குழுவிற்கும் (PMSTIAC) செமவ செய்கிைது.  

• முதன்மம அைிவியல் ஆசலாெகர் அலுவலகம் ஆகஸ்ட், 2018 இல் அமமச்ெரமவ 

செயலகத்தின் கீழ் நிர்வாக ரீதியாக மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

பணியாளர் நிர்வாகம்  

பணியாளர் நிர்வாகத்தின் கருத்து பணியாளர் நிர்வாகத்தின் பணி, ஒரு நிறுவனத்தின் 

சவற்ைிக்கு பங்களிக்கும் மற்றும் வளர்ச்ெியின் வளர்ந்து வரும் சகாரிக்மககமள பூர்த்தி 
செய்யக்கூடிய மக்களின் நிமலயான ஆதாரத்மத உறுதிப்படுத்துவதாகும். பணியாளர் 

நிர்வாகத்தின் கருத்மத புரிந்து சகாள்ள, இந்த வார்த்மதயின் சபாருள் மற்றும் தன்மமமய 

முதலில் புரிந்துசகாள்வது மிகவும் அவெியம். பணியாளர் நிர்வாகத்தின் இலக்கு:  

• மனித வளங்கமள திைம்பட பயன்படுத்துதல்  

• அமமப்பின் அமனத்து உறுப்பினர்களிமடசயயும் விரும்பத்தக்க பணி உைவுகள்  

• அதிகபட்ெ வளர்ச்ெி  

• அமமப்பின் ெமூக மற்றும் ெட்டப் சபாறுப்புகமள ெந்திப்பது.  

பணியாளர் நிர்வாகத்தின் பநாக்கம்:  

பணியாளர் நிர்வாகம் நிறுவனத்தில் உள்ள நபர்களின் நிர்வாகத்தின் அமனத்து 

அம்ெங்கமளயும் ஒருங்கிமணக்கிைது. பணியாளர் நிர்வாகத்தின் முதன்மம சநாக்கம், நிறுவன 

இலக்குகமளப் அமடவதில் மனித வளங்கமள திைம்பட பயன்படுத்துவமத உறுதி 
செய்வதாகும். 

பணியாளர் நிர்வாகத் துமைகள், நிறுவனப் பணிகமளப் பணிகளாகப் பிரித்து, ஒவ்சவாரு 

சவமலக்கான சபாறுப்பு மற்றும் அதிகாரம் மற்றும் நிறுவனத்தில் உள்ள பிை 
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சவமலகளுடனான அதன் சதாடர்மபத் சதளிவாக வமரயறுத்து, ஒரு நிறுவனத்தின் அமனத்து 

உறுப்பினர்களிமடசய பயனுள்ள பணி உைமவ வடிவமமத்து நிறுவ சவண்டும்.  

பணியாளர் நிர்வாகம் ஊழியர்களிமடசய நிறுவனத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு, ஈடுபாடு மற்றும் 

விசுவாெ உணர்வுகமள ஊக்குவிக்க முயற்ெிக்க சவண்டும். ஊழியர்களிமடசய நல்லுைமவ 

ஏற்படுத்துவதும், தனிப்பட்ட சபாைாமமகள், சபாட்டிகள் மற்றும் தீய எண்ணங்களால் எழும் 

உரெல் சூழ்நிமலகமள அகற்றுவதும் இதன் சநாக்கமாகும்.  

பணியாளர் நிர்வாகம் ஒரு நிறுவனத்தில் ொதகமற்ை பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் உைவுமுமை 

சபான்ைவற்மைக் கட்டுப்படுத்த சவண்டும். 

பணியாளர் நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகள்  

பணியாளர் நிர்வாகத்தின் ெில முக்கியமான செயல்பாடுகள்:  

• மனிதவள திட்டமிடல்  

• ஆட்செர்ப்பு  
• பயிற்ெி  
• பதவி உயர்வு  

• ெம்பளம் கட்டமமத்தல் 

• ஊழியர்களின் நலன் 

குடிமமப் பணிகள் - சபாருள் மற்றும் அம்ெங்கள் 

ஒரு சுயாதீனமான, நிரந்தர மற்றும் பாரபட்ெமற்ை குடிமமப் பணிமயக் சகாண்டிருப்பதன் 

நன்மமகள் பின்வருமாறு:  

i) ஒரு பாரபட்ெமற்ை நிறுவனமாக செயல்பட்டு நம்பகமான ஆட்செர்ப்பு செயல்முமை 

மூலம் அதிகார துஷ்பிரசயாகத்திற்கு எதிராக பாதுகாப்மப வழங்குகிைது.  

ii) ஒரு நிரந்தர குடிமமப் பணியானது திைமமயான சகாள்மக உருவாக்கத்திற்கான 

நிபுணத்துவம் மற்றும் நிறுவன நிமனவகத்மத சமம்படுத்துகிைது. 

iii) ஒரு நிரந்தர மற்றும் பாரபட்ெமற்ை குடிமமப் பணியானது எந்தசவாரு சகாள்மகயின் 

நீண்ட கால ெமூகப் பலன்கமள மதிப்பிடுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அசதெமயம் 

அரெியல் நிர்வாகி குறுகிய கால அரெியல் ஆதாயம் சதடும் சபாக்மகக் 

சகாண்டிருக்கலாம்.  

iv) ஒரு நிரந்தர குடிமமப் பணி சபாது நிர்வாகத்தில் ெீரான தன்மமமய உறுதிப்படுத்த 

உதவுகிைது மற்றும் குைிப்பாக பரந்த மற்றும் கலாச்ொர ரீதியாக சவறுபட்ட 

நாடுகளில் ஒருங்கிமணக்கும் ெக்தியாகவும் செயல்படுகிைது.  

v) ஒரு நிரந்தர குடிமமப் பணிகள் மற்ை மரியாமதக்குரிய சதாழிமலப் சபாலசவ 

காலப்சபாக்கில் அதன் செயல்பாட்டிற்கான ஒரு சநைிமுமை அடிப்பமடயாக 

உருவாகலாம். 
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 அகில இந்திய அரசுப் பணிகள்,ஒன்ைிய அரசுப் பணிகள் மற்றும் மாநில அரசுப் 

பணிகள் 

இந்திய நிர்வாக அமமப்பின் தனித்துவமான அம்ெம்,ஒன்ைிய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு 

சபாதுவான ெில செமவகமள உருவாக்குவதாகும், அதாவது அகில இந்திய அரசுப் பணிகள். 

இமவ மமயத்திசலா அல்லது மாநிலங்களிசலா பிரத்திசயக சவமலவாய்ப்பில் இருக்கும் 

அதிகாரிகளால் ஆனமவ, சமலும் எந்த சநரத்திலும் இருவரின் வெம் இருக்கலாம்.  

இந்த அரசுப் பணி அதிகாரிகள் அகில இந்திய அடிப்பமடயில் சபாதுத் தகுதிகள் மற்றும் ஒசர 

மாதிரியான ஊதிய விகிதங்களுடன் பணியமர்த்தப்படுகிைார்கள், சமலும் 

மாநிலங்களுக்கிமடசய அவர்கள் பிரிந்திருந்தாலும், அவர்கள் ஒவ்சவாருவரும் சபாதுவான 

அந்தஸ்து மற்றும் சபாதுவான உரிமமகள் மற்றும் ஊதியம் ஆகியவற்றுடன் ஒசர பணிமய 

உருவாக்குகிைார்கள்.  

மற்ை கூட்டாட்ெி அரெியல்கமளப் சபாலசவ, அரெியலமமப்பின் கீழ்,ஒன்ைியஅரசு மற்றும் 

மாநில அரசுகள் அந்தந்த விவகாரங்கமள நிர்வகிக்க தனித்தனி அரசுப் பணி அதிகாரிககமளக் 

சகாண்டுள்ளன.  

எனசவ, பாதுகாப்பு, வருமான வரி, சுங்கம், தபால்கள் மற்றும் தந்திகள், ரயில்சவ சபான்ை 

ஒன்ைியபாடங்கமள நிர்வகிப்பதற்கு ஒன்ைிய அரசுப் பணி அதிகாரிகள் உள்ளனர். இந்த அரசுப் 

பணிகளின் அதிகாரிகள் பிரத்திசயகமாக ஒன்ைியஅரெின் சவமலவாய்ப்பில் உள்ளனர். 

இசதசபால், மாநிலங்களுக்கும் தனித்தனி மற்றும் சுதந்திரமான அரசுப் பணி அதிகாரிகள் 

உள்ளனர். 

அகில இந்திய குடிமமப் பணிகள் 

மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு சபாதுவான அமனத்திந்திய குடிமமப் பணிகமள 

உருவாக்குவதற்கு அரெியலமமப்பு வழங்குகிைது. அகில இந்திய குடிமமப் பணிகள் ெட்டம், 

1951, அகில இந்திய செமவகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட நபர்களின் ஆட்செர்ப்பு மற்றும் செமவ 

நிபந்தமனகமள ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகமள ஒன்ைியஅரசு உருவாக்கலாம். தற்சபாது 

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் (இந்திய வனப் பணி) ஆகியமவ மட்டுசம அகில இந்திய 

செமவகளாக அமமக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த செமவகளுக்கான ஆட்செர்ப்பு சதாடர்புமடய 

ஆட்செர்ப்பு இந்திய குடிமமப் பணிகள் ெட்ட விதிகளின் கீழ் செய்யப்படுகிைது மற்றும் சநரடி 

ஆட்செர்ப்பு (சபாட்டித் சதர்வுகள் மூலம்) மற்றும் மாநில செமவயிலிருந்து பதவி உயர்வு மூலம் 

சமற்சகாள்ளப்படலாம். அகில இந்திய குடிமமப் பணிகள் கிமளயானது அந்தந்த 

ஐஏஎஸ்/ஐபிஎஸ்/ஐஎஃப்எஸ் பதவி உயர்வு விதிமுமைகளால் நிர்வகிக்கப்படும் பிந்மதய 

ஆட்செர்ப்பு முமையுடன் சதாடர்புமடயது. 

அகில இந்திய குடிமமப் பணிகளுக்கு ஆட்பெர்ப்புக்கான பல்பவறு முமைகள்  

அகில இந்திய குடிமமப் பணிகளுக்கு ஆட்செர்ப்புக்கு இரண்டு முமைகள் உள்ளன;  

i) சநரடி ஆட்செர்ப்பு: ஐஏஎஸ் மற்றும் IPSக்கான இந்திய குடிமமப் பணிகள் சதர்வு மற்றும் 

IFSக்கான இந்திய வனப் பணித் சதர்வு மூலம். இத்சதர்வுகமள UPSC நடத்துகிைது. 
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ii) பதவி உயர்வு/சதர்வு: எஸ்ெிஎஸ்/எஸ்பிஎஸ்/எஸ்எஃப்எஸ் அதிகாரிகமள அந்தந்த 

அகில இந்தியப் பணிகளுக்குப் பதவி உயர்வு செய்வதன் மூலமும், மாநிலம் ொராத 

குடிமமப் பணி அதிகாரிகமள ஐஏஎஸ்-க்கு சதர்ந்சதடுப்பதன் மூலமும் அகில இந்தியப் 

பணிகளுக்கு ஆட்செர்ப்பு நமடசபறுகிைது. 

இந்திய ஆட்ெி பணி:  

இந்திய ஆட்ெி பணி (IAS) என்பது பமழய இந்திய குடிமமப் பணியின் சநரடி 

வழித்சதான்ைலாகும். ஒரு அகில இந்திய பணியானது, இது ஒன்ைிய அரொங்கத்தின் இறுதிக் 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது,ஆனாலும் இது ஒவ்சவான்றும் ஒரு மாநில அரொங்கத்தின் உடனடி 

கட்டுப்பாட்டின் கீழும் உள்ளது. இந்த அதிகாரிகளின் ெம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் 

மாநிலங்களால் பூர்த்தி செய்யப்படுகிைது. ஆனால் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு மற்றும் அபராதம் 

விதிப்பது ஒன்ைியஅரெிடம் உள்ளது, இவர் சதர்வு ஒன்ைிய அரசுப்பணியாளர் 

சதர்வாமணயத்தின் ஆசலாெமனயால் வழிநடத்தப்படுகிைது.  

நியமனத்தின் சபாது, அதிகாரிகள் சவவ்சவறு மாநில பணிநிமலக்கு 

அனுப்பப்படுகிைார்கள். எவ்வாைாயினும், ஒவ்சவாரு மாநில பணிநிமலயினரின் பலமும், 

மாநில பணிநிமலக்குத் திரும்புவதற்கு முன், மூன்று, நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட 'பதவிகளுக்கு' ஒன்ைிய அரொங்கத்தின் கீழ் செமவக்காகப் 

பணியமர்த்தப்படக்கூடிய அதிகாரிகளின் செமவமய உள்ளடக்கும் வமகயில் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. . சபரும்பாலான தனிப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஒன்ைியஅரெின் கீழ் 

குமைந்தபட்ெம் ஒரு சுற்றுப் பணிமயயாவது செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது, பலருக்கு இது சபான்ை 

ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட சுற்றுப் பணிகள் உள்ளன. தமலமமச் செயலக பதவிக்கு உள்சளயும் 

சவளிசயயும் மூத்த அதிகாரிகமள சுழற்றுவது என்பது அதிகாரப்பூர்வ சமாழியில் பதவிக்கால 

முமை என அமழக்கப்படுகிைது.  

இந்த செமவயின் தனித்துவமான அம்ெம் என்னசவன்ைால் அதன் பல்சநாக்கு தன்மம 

ஆகும். இது பல்சவறு வமகயான கடமமகள் மற்றும் செயல்பாடுகமள உள்ளடக்கிய 

பதவிகமள வகிக்க, அவ்வப்சபாது எதிர்பார்க்கப்படும் 'சபாது நிர்வாகிகளால்' 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியக் காவல் பணி:  

இந்தியக் காவல் பணி என்பது ஒரு அெல் அகில இந்தியச் செமவயாகும் (இது சதாற்ைம் 

சுதந்திரத்திற்கு முந்மதயது) இது ஐஏஎஸ் லிருந்து இரண்டு வழிகளில் சவறுபடுகிைது:  

(i) இந்த செமவயில் உள்ள சபரும்பாலான அதிகாரிகள் மாநிலத்தில் மட்டுசம 

பணிபுரிகின்ைனர், ஏசனனில் மத்தியில் ஒரு ெில காவல் பணியிடங்கள் மட்டுசம 

உள்ளன.  

(ii) அதன் ஊதியம் மற்றும் அந்தஸ்து ஐஏஎஸ்மஸ விட குமைவாக உள்ளது. ஐபிஎஸ் 

அதிகாரிகள் ஒசர ஒருங்கிமணந்த அகில இந்திய குடிமமப் பணி சதர்வில் இருந்து 

பணியமர்த்தப்படுகிைார்கள். 
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 ஐபிஎஸ் பணிக்கு செர்பவர்களுக்கு முதலில் ஐதராபாத்தில் உள்ள ெர்தார் பசடல் சதெிய 

காவல் அகாடமியில் பயிற்ெி மமயத்தில் ஐந்து மாத அடிப்பமட பயிற்ெியும் பின்னர் ெிைப்புப் 

பயிற்ெியும் அளிக்கப்படுகிைது. சபாதுவாக இவர்களுக்கு பயிற்ெிப்பாடங்கள் மாதிரிப்பயிற்ெி, 
ஆயுதங்கமளக் மகயாளுதல் சபான்ைமவ ஆகும், இது ஒரு காவல்துமை அதிகாரியின் 

இயல்பான சவமலயில் சநரடித் தாக்கத்மத ஏற்படுத்துகிைது. பயிற்ெியின் பாடத்திட்டத்தில் 

குற்ை உளவியல் ஆய்வுகள், குற்ைங்கமளக் கண்டைிவதற்கான அைிவியல் உதவிகள், 

ஊழமல எதிர்க்கும் முமைகள் மற்றும் அவெரகால நிவாரணம் ஆகியமவ அடங்கும். ஒரு 

வருட பயிற்ெிமய முடித்த பிைகு, தகுதி அடிப்பமடயில் ஒன்ைியஅரசுப்பணியாளர் 

சதர்வாமணயம் நடத்தும் சதர்வில் சதர்ச்ெி சபறுகிைார். பின்னர் அவர் உதவி காவல் 

கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால், இந்த நியமனத்திற்கு முன் அவர் ஒரு 

வருட பயிற்ெித் திட்டத்மத சமற்சகாள்ள சவண்டும்; அவருக்கு பல்சவறு கீழ்நிமல 

அதிகாரிகளின் பணிமயச் செய்ய சவண்டிய நமடமுமைப் பயிற்ெி அளிக்கப்படுகிைது. 

இதற்குப் பிைகுதான் அவர் காவல் துமணக் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிைார். 

ஐபிஎஸ் ஒரு அமனத்திந்திய செமவயாக இது ஒன்ைியஅரொங்கத்தின் இறுதிக் 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது, ஆனால் மாநில பணிநிமலயில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

ஒவ்சவான்றும் மாநில அரொங்கத்தின் உடனடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது. இந்திய காவல் 

செமவயானது உள்துமை அமமச்ெகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிைது. 

இந்திய வனப் பணி (IFoS):  

சுதந்திரத்திற்குப் பிைகு உருவாக்கப்பட்ட ஒசர அகில இந்திய பணி இந்திய வனப் பணியாகும். 

இது 1963 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ை ெட்டத்தின் மூலம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது. இதன் ஊதிய 

அளவு மற்றும் அந்தஸ்து இரண்டு அெல் அகில இந்திய செமவகளான ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் 

ஆகியவற்மை விட குமைவாக உள்ளது.  

எழுத்துத் சதர்வு மற்றும் சநர்காணல் சகாண்ட ஒன்ைிய அரசுப்பணியாளர் சதர்வாமணயம் 

நடத்தும் பிரத்சயக சதர்வில் இருந்து சதர்வு செய்யப்படுபவர்கள். இது ஒரு அகில இந்திய பணி 
என்ைாலும், அதன் இயல்பு சபாதுமமப்படுத்தப்பட்ட குடிமமப் பணி அல்ல, மாைாக ெிைப்பு 

மற்றும் செயல்பாட்டுடன் உள்ளது. இது பணியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாக ெீர்திருத்தத் துமையால் 

நிர்வகிக்கப்படுகிைது, இது அமனத்து இந்திய செமவகள் சதாடர்பான ஆட்செர்ப்பு விதிகள், 

ஒழுக்கம் மற்றும் செமவ நிபந்தமனகமள உருவாக்கும் சபாறுப்பில் உள்ளது. 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பிைகு, நியமனம் சபற்ைவர்கள் மற்ை அகில இந்திய 

மற்றும்ஒன்ைியசெமவகளின் சவற்ைிகரமான விண்ணப்பதாரர்களுடன் செர்ந்து மூன்று 

மாதங்கள் நீடிக்கும் அடிப்பமடப் படிப்மப சமற்சகாள்கின்ைனர். அைக்கட்டமளப் பாடத்திற்குப் 

பிைகு, தகுதிகாண் பயிற்ெிக்காக சடஹ்ராடூனில் உள்ள அவர்களது சொந்த அகாடமிக்கு (இந்திய 

வன நிறுவனம்) கடுமமயான இரண்டு வருடப் பயிற்ெி வகுப்பிற்குச் செல்கிைார்கள்,பயிற்ெி 
முடிவில் அவர்கள் இறுதிப் பணியிடத்திற்கு முன் சதர்வில் சதர்ச்ெி சபை சவண்டும். இந்திய 

வனப் பணி மற்ை அகில இந்திய பணிகமளப் சபாலசவ பணிநிமல அடிப்பமடயிலானது. மற்ை 

அமனத்து அகில இந்திய செமவகமளப் சபாலசவ, இந்தச் செமவயின் உறுப்பினர் இடமாற்று 

மூலம் மத்தியப்பணிக்கு வரலாம், ஆனால் இடமாற்று காலம் முடிந்த பிைகு அவரது பமழய 

பணிநிமலக்கு திரும்ப சவண்டும். 
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இந்திய சவளியுைவுப் பணி (IFS):  

இந்திய சவளியுைவுத் துமையானது ஒன்ைிய குடிமமப் பணி - வகுப்பு I இன் கீழ் வருகிைது, இது 

சுதந்திரத்திற்குப் பிைகு உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒன்ைியஅரெின் பிரத்திசயகக் கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் உள்ளது மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் அகில இந்திய குடிமமப் பணி சதர்வின் முதல் ெில 

பதவிகளில் இருந்து ஆட்செர்ப்பு செய்யப்படுகிைார்கள்.ஒன்ைியகுடிமமப் பணிகளில், சகௌரவம், 

அந்தஸ்து, ஊதியம் ஆகியவற்ைில் இப்பணி முதலிடத்தில் உள்ளது. சமலும், சவளிநாடுகளில் 

உள்ள இந்தியப் பணி மற்றும் தூதரகங்களில் பணிபுரியுமாறு பணியமர்த்தப்படுகிைார்கள். இது 

சவளியுைவு அமமச்ெகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிைது. சமலும், இந்திய சவளியுைவுப் பணி 
நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் துமை, செமவயின் நிபந்தமனகமள நிர்ணயிக்கிைது. 

நிதி அமமச்ெகமானது ஊதிய விகிதங்கள் மற்றும் செமவ நிபந்தமனகளின் பிை நிதி 
அம்ெங்களில் அக்கமை சகாண்டுள்ளது. படி விஷயங்களில், மற்ை பணிகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது 

இந்திய சவளியுைவுத் துமையின் உறுப்பினர்கள் அதிக அதிர்ஷ்டொலிகள். அவர்கள் சவளிநாட்டு 

சகாடுப்பனவுகளுக்கு உரிமமயுமடயவர்கள், அமவ குைிப்புடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன:  

a) வாழ்க்மகக்கான உள்ளூர் செலவு.  

b) சவளிநாட்டில் பணியாற்றும் அதிகாரி, உள்நாட்டிசலா அல்லது சவளிநாட்டிசலா 

அவெியமாகச் செய்யும் பிை செலவுகள், இந்தியாவில் பணியாற்றும் சதாடர்புமடய தர 

அதிகாரிமய விட அதிகம்.  

c) பிரதிநிதித்துவச் செலவு, அதாவது, ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு விருப்பமானதாக இருக்கும் 

சபாது, அவருமடய உத்திசயாகபூர்வ பதவியின் காரணமாக, செமவயில் இருக்கும் ஒரு 

உறுப்பினருக்கு கட்டாயமாக இருக்கும் செலவு.  

இந்திய சவளியுைவுப் பணியின் ஆட்செர்ப்பு மூன்று வருட காலத்மத உள்ளடக்கிய ஒரு பயிற்ெி 
திட்டத்திற்கு உட்பட்டது. நமடமுமைப் பணிகளுடன் சதாடர்பு சகாள்வதற்காக அவர் ஒரு 

மாவட்டத்துடன் ெிைிது காலம் இமணக்கப்பட்டுள்ளார், சமலும் அவர் செயலகப் பயிற்ெிமயயும் 

சபறுகிைார். 

ஆட்பெர்ப்பு முகவர்  

மத்திய அரசுப்பணியாளர் பதர்வாமணயம்  

மத்திய அரசுப்பணியாளர் பதர்வாமணயம் அமமப்பு, அதிகாரங்கள், செயல்பாடுகள் 

மற்றும் பங்கு வரலாற்றுக் கண்பணாட்டம்: இந்தியாவில் குடிமமப் பணி ஆமணயத்தின் 

சதாற்ைம் 1919 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 5 ஆம் சததி இந்திய அரெியலமமப்புச் ெீர்திருத்தங்கள் குைித்த 

இந்திய அரொங்கத்தின் முதல் அனுப்புதலில் காணப்பட்டது, இது ஒழுங்குமுமைக்கு உட்பட்டு 

ெில நிரந்தர அலுவலகங்கமள அமமப்பதன் அவெியத்மதக் குைிப்பிடுகிைது.  

செமவ விஷயங்கள். முதன்மமயாக செமவ விஷயங்கமள ஒழுங்குபடுத்தும் 

சநாக்கத்துடன் செயல்படும் அமமப்பின் இந்த கருத்து, இந்திய அரசு ெட்டம், 1919ல் ஓரளவு 

நமடமுமை வடிவத்மதக் கண்டைிந்தது. ெட்டத்தின் பிரிவு 96(C) இந்தியாவில் ஒரு சபாதுச் 
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 செமவமய நிறுவுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரொங்கச் ெட்டம், 1919 இயற்ைப்பட்ட 

பிைகு, அமமக்கப்பட சவண்டிய அமமப்பின் செயல்பாடுகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் குைித்து 

பல்சவறு மட்டங்களுக்கு இமடசய நீண்டகால கடிதப் பரிமாற்ைம் இருந்தசபாதிலும், அமமப்மப 

அமமப்பது குைித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்மல.  

இந்த விஷயம் பின்னர் இந்தியாவில் உள்ள உயர் குடிமமப் பணிகளுக்கான ராயல் 

கமிஷனுக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்டது (லீ கமிஷன் என்றும் அமழக்கப்படுகிைது). லீ கமிஷன், 1924 

ஆம் ஆண்டு தங்கள் அைிக்மகயில், இந்திய அரசு ெட்டம், 1919-ன் படி ெட்டப்பூர்வ ஒன்ைிய 

அரசுப்பணியாளர் சதர்வாமணயத்மத தாமதமின்ைி நிறுவ சவண்டும் என்று பரிந்துமரத்தது. 

இந்திய அரொங்கச் ெட்டம், 1919 இன் பிரிவு 96(C) இன் விதிகள் மற்றும் 1924 இல் லீ 

கமிஷன் வழங்கிய வலுவான பரிந்துமரகளின்படி, ஒரு சபாது செமவ ஆமணயத்மத 

முன்கூட்டிசய நிறுவுவதற்கு, அக்சடாபர் 1, 1926 அன்று சபாது செமவ இந்தியாவில் 

முதன்முமையாக ஆமணயம் அமமக்கப்பட்டது. இது தமலவமரத் தவிர நான்கு 

உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டிருந்தது. ஐக்கிய இராச்ெியத்தின் உள்நாட்டு ெிவில் செமவயின் 

உறுப்பினரான ெர் சராஸ் பார்கர், ஆமணயத்தின் முதல் தமலவராக இருந்தார். அரசுப் 

பணியாளர் ஆமணயத்தின் செயல்பாடுகள் இந்திய அரசு ெட்டம், 1919 இல் 

குைிப்பிடப்படவில்மல, ஆனால் 1926 ஆம் ஆண்டின் சபாது செமவ ஆமணயம் 

(செயல்பாடுகள்) விதிகள், பிரிவு 96 (ெி) இன் துமணப்பிரிவு (2) இன் கீழ் வடிவமமக்கப்பட்டது. 

சமலும், இந்திய அரொங்கச் ெட்டம், 1935 கூட்டமமப்பிற்காக ஒரு சபாது செமவ ஆமணயம் 

மற்றும் ஒவ்சவாரு மாகாணம் அல்லது மாகாணங்களின் குழுவிற்கும் ஒரு மாகாண சபாது 

செமவ ஆமணயம் ஆகியவற்மைக் உருவாக்க நிமனத்தது. 

எனசவ, இந்திய அரசுச் ெட்டம், 1935 இன் விதிகளின்படி, அது ஏப்ரல் 1, 1937 முதல் 

நமடமுமைக்கு வந்தவுடன், சபாதுச் செமவ ஆமணயம் ஒன்ைியஅரசுப் பணியாளர் 

ஆமணயமாக மாைியது. 

ஜனவரி 26, 1950 இல் இந்திய அரெியலமமப்பின் அைிமுகத்துடன், சபாதுச் செமவ ஆமணயம் 

ஒன்ைியஅரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயம் என அைியப்பட்டது, சமலும் கூட்டாட்ெி அரசுப் 

பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ஒன்ைியஅரசுப் பணியாளர் 

சதர்வாமணயத்தின் தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்களாக ஆனார்கள். அரெியலமமப்பின் 378 

வது விதி பிரிவு (1) இன் படி ஆமணயம் அமமக்கப்பட்டது. 

அமமப்பு மற்றும் அதிகாரங்கள்:  

ஒன்ைிய அரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயம் என்பது இந்திய அரெியலமமப்பின் 315 வது 

விதியின் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு அரெியலமமப்பு அமமப்பாகும். ஆமணயம் ஒரு தமலவர் 

மற்றும் பத்து உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ளது. இந்திய அரெியலமமப்பின் விதி 320 மற்றும் 

321 இன் கீழ்ஒன்ைியஅரசுப் பணியாளர் சதர்வாமணயம் பின்வருவனவற்மை உள்ளடக்குகிைது:  

• சபாட்டித் சதர்வுகள் மூலம் ஆட்செர்ப்பு செய்தல், சநர்காணல் மூலம் சதர்வு செய்தல்.  

• பதவி உயர்வு மற்றும் இடமாற்ைம்-பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவற்ைில் நியமனம் 

செய்வதற்கான அதிகாரிகளின் தகுதி குைித்து ஆசலாெமன வழங்குதல்.  
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• பல்சவறு செமவகளுக்கு ஆட்செர்ப்பு முமைகள் சதாடர்பான அமனத்து 

விஷயங்களிலும் அரொங்கத்திற்கு ஆசலாெமன வழங்குதல்.  

• ஆட்செர்ப்பு விதிகமள உருவாக்குதல் மற்றும் திருத்துதல், பல்சவறு ெிவில் செமவகள் 

சதாடர்பான ஒழுங்குமுமை வழக்குகள், கூடுதல் ொதாரண ஓய்வூதியம் வழங்குவது 

சதாடர்பான இதர விஷயங்கள், ெட்டச் செலவுகமள திருப்பிச் செலுத்துதல் சபான்ைமவ,  

• குடியரசுத் தமலவரின் ஒப்புதலுடன், ஆட்செர்ப்பு சதாடர்பான ஒரு மாநிலத்தின் 

அமனத்து அல்லது ஏசதனும் சதமவகளுக்கும் செமவ செய்ய இந்தியக் குடியரசுத் 

தமலவரால் ஆமணயத்திற்கு பரிந்துமரக்கப்படும் மற்றும் மாநில ஆளுநரின் 

சகாரிக்மகயின் சபரில் அரசுக்கு ஆசலாெமன வழங்குதல்.  

• அதன் அரெியலமமப்பு கடமமகமள நிமைசவற்றும் சபாருட்டு, ஆமணயத்தின் 

செயலாளரின் தமலமமயிலான அதிகாரிகள்/ஊழியர்களால் ஆமணக்குழு 

ஆதரிக்கப்படுகிைது. 

• ஆமணயத்தின் நிர்வாகக் கிமளயானது ஆமணயத்தின் செயலகத்மத நிர்வகித்தல் 

மற்றும் ஆமணயத்தின் மாண்புமிகு தமலவர்/ மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் மற்றும் இதர 

அதிகாரிகள்/ பணியாளர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்கமளக் கவனிப்பது சபான்ை 

பணிகளில் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

பணியாளர் பதர்வு ஆமணயம்  

இந்திய அரசு, பணியாளர் மற்றும் நிர்வாகச் ெீர்திருத்தத் துமையில் நவம்பர் 4, 1975 

அன்று கீழ்நிமலப் பணியாளர் சதர்வு ஆமணயம் எனப்படும் ஒரு ஆமணயத்மத அமமத்தது III 

(இப்சபாது குரூப் "ெி") (சதாழில்நுட்பம் அல்லாத) இந்தியா அரொங்கத்தின் அலுவலகங்களில் 

மற்றும் துமண அலுவலகங்களில் பல்சவறு அமமச்ெகங்கள்/துமைகளில் பதவிகள் ஆட்செர்ப்பு 

நடவடிக்மகமள சமற்சகாள்கிைது.  

பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் செயல்பாடுகள் அவ்வப்சபாது விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 

தற்சபாது அமனத்து குரூப் “பி” பதவிகளுக்கும் ரூ.44900 to 142400 வமரயிலான 

ஊதியத்துடன் ஆட்செர்ப்பு நடத்துகிைது. பணியாளர் சதர்வாமணயத்தின் செயல்பாடுகள் இந்திய 

அரசு, பணியாளர், சபாது குமைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமமச்ெகத்தால் 21 சம 1999 அன்று 

மறுவமரயமை செய்யப்பட்டன. பணியாளர் சதர்வாமணயம் என்பது பணியாளர் மற்றும் 

பயிற்ெித் துமையின் இமணக்கப்பட்ட அலுவலகம் மற்றும் தமலவர், இரண்டு உறுப்பினர்கள் 

மற்றும் ஒரு செயலர் மற்றும் சதர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் ஆகிசயாமர உள்ளடக்கியது. 

அவர்கள்ஒன்ைியஅரொல் அவ்வப்சபாது பரிந்துமரக்கப்படும் விதிமுமைகள் மற்றும் 

நிபந்தமனகளின் அடிப்பமடயில் நியமிக்கப்படுகிைார்கள்.ஒன்ைியஅரொல் அவெியமாகக் 

கருதப்படும் அத்தமகய துமணப் பணியாளர்கமள பணியாளர் சதர்வாமணயம் வழங்குகிைது. 
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மத்திய  மாநில  உைவுகள்  

மத்திய-மாநில உைவுகள் 

மத்திய-மாநில உைவுகள்,ஒன்ைியமற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான அதிகாரப் பகிர்வின் 

முழு மமயத்மதச் சுற்ைிசய உள்ளது. கூட்டாட்ெித்துவம் மற்றும் கூட்டாட்ெி 
அரெியலமமப்புகளில் அதிகாரப் பகிர்வு என்பது அடிப்பமட அம்ெமாகும்.  

மூன்று வமகயான அதிகாரப் பகிர்வுகள் உள்ளன, அமவ:  

1. ெட்டமன்ை உைவுகள் 

2. நிர்வாக உைவுகள் 

3. நிதி உைவுகள் 
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ெட்டமன்ை உைவுகள்  

நமது அரெியலமமப்புச் ெட்டத்தில்ஒன்ைியமற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

ெட்டமியற்றும் அதிகாரப் பகிர்வுக்கு இரண்டு அம்ெங்கள் உள்ளன. 

அவர்கள்  

I. பிராந்திய அதிகாரப் பகிர்வு: அதிகாரங்கள் ஒன்ைிய மற்றும் மாநில 

அரொங்கங்களுக்கு இமடயில் பிராந்திய ரீதியாக 

விநிசயாகிக்கப்படுகின்ைன.ஒன்ைியஅரசு இந்தியாவின் முழுப் பகுதியிலும் 

அதிகாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளது, அசத ெமயம் மாநிலங்கள் தங்கள் சொந்தப் 

பகுதிகளில் அதிகார வரம்மபக் சகாண்டுள்ளன.ஒன்ைியஅரசு கூடுதல் பிராந்திய 

அதிகார வரம்மபக் சகாண்டுள்ளது, அதாவது அதன் ெட்டங்கள் இந்தியாவிற்குள் 

உள்ள நபர்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் மட்டுமல்ல, இந்திய குடிமக்கள் மற்றும் உலகின் 

எந்த மூமலயில் அமமந்துள்ள அவர்களின் சொத்துக்கமளயும் நிர்வகிக்கிைது. 

இதற்கு சநர்மாைாக, மாநில ெட்டமன்ைங்கள் தங்கள் சொந்த எல்மலக்கு சவளிசய 

அதிகார வரம்மபக் சகாண்டிருக்கவில்மல.  

II. அதிகாரங்களின் தமலப்பு பகிர்வு: அரெியலமமப்பு ெட்டமியற்றும் 

விஷயங்கமளஒன்ைியஅரசு மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசய ஒரு விரிவான 

திட்டத்தில் பகிர்ந்தளிக்கிைது. அதிகாரப் பகிர்வில் மூன்று பட்டியல்கள் உள்ளன.  

பட்டியல் I (மத்திய பட்டியல்) ஒன்ைியபாராளுமன்ைத்திற்கு பிரத்திசயகமாக ஒதுக்கப்பட்ட 

தமலப்புகளில் ெட்டமியற்றும் அதிகாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளது. பாதுகாப்பு, சவளியுைவு, வங்கி, 
கரன்ெி உள்ளிட்ட 100(சதாடக்கத்தில் 97) தமலப்புகள் இந்தப் பட்டியலில் உள்ளன.  

பட்டியல் II (மாநிலப் பட்டியல்) மாநில அரசுகளுக்கு பிரத்திசயகமாக ஒதுக்கப்பட்ட 

தமலப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. சபாது ஒழுங்கு, மற்றும் காவல்துமை, சபாது சுகாதாரம், 

உள்ளாட்ெி, விவொயம், காடுகள், மீன்பிடி உள்ளிட்ட 59 (சதாடக்கத்தில் 66) தமலப்புகள் இந்தப் 

பட்டியலில் உள்ளன. 

பட்டியல் III (சபாதுப் பட்டியல்) குற்ைவியல் ெட்டம் மற்றும் நமடமுமை, ெிவில் ெட்டம் மற்றும் 

நமடமுமை, திருமணம், கல்வி உட்பட 52 (சதாடக்கத்தில் 47) தமலப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. 

இந்தப் பட்டியல் சபாதுப் பட்டியல் எனப்படும். இந்த தமலப்புகளில்ஒன்ைியமற்றும் மாநில 

அரசுகள் இரண்டுக்கும் அதிகாரங்கள் உள்ளன. ஆனால், மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இமடசய 

சமாதல் ஏற்படும் சபாது, பாராளுமன்ை ெட்டசம செல்லும்.  

எஞ்ெிய அதிகாரங்கள்: எஞ்ெிய அதிகாரங்கள் எனப்படும் மற்சைாரு வமகயும் உள்ளது. 

சமற்கண்ட மூன்று பட்டியல்களில் குைிப்பிடப்படாத எந்தப் தமலப்புகளிலும் 

தானாகசவஒன்ைியஅரெின் அதிகார வரம்பிற்குள் வரும். பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ காலத்தில் 

இயற்ைப்பட்ட இந்திய அரசு ெட்டம் 1935 இல் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் ெட்டமன்ைப் 

பகிர்மவ நமது அரெியலமமப்பு பரவலாகப் பின்பற்றுகிைது.  

விதிவிலக்குகள்: ெட்டமியற்றும் அதிகாரப் பகிர்வின் சமற்கண்ட திட்டம் சபாதுவாகப் 

பின்பற்ைப்படும். ஆனால் விதிவிலக்கான சூழ்நிமலயில் இத்திட்டம் 
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 இமடநிறுத்தப்படும்.ஒன்ைியபாராளுமன்ை அதிகாரம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, மாநில 

ெட்டெமபகளின் அதிகாரங்களும் குமைக்கப்படும்.  

அ)  பதெிய அவெரநிமல : இந்திய குடியரசுத் தமலவர் 352வது விதியின் கீழ் சதெிய 

அவெரநிமலமய அைிவிக்கும் சபாது. மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள தமலப்புகள் மீது 

ெட்டமியற்றும் அதிகாரங்கமளஒன்ைியபாராளுமன்ைம் சபறுகிைது. நமது சதெத்தின் 

இருப்புக்கு ஆபத்மத விமளவிக்கும் சபார், சவளிப்புை ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் ஆயுதசமந்திய 

கிளர்ச்ெி சபான்ை பிரச்ெிமனகமள ெமாளிக்க ஜனாதிபதியால் அவெரநிமல பிரகடனம் 

செய்யப்படுகிைது. ெவால்கமள சவற்ைிகரமாகவும் திைம்படவும் எதிர்சகாள்ளும் 

சநாக்கத்திற்காக,ஒன்ைியஅரசு மாநில ெட்டமன்ை அதிகாரங்களின் மீதும் கட்டுப்பாட்மடப் 

சபறுகிைது.  

ஆ)  மாநிலங்களுக்கிமடபயயான ஒப்பந்தம்: ஒரு குைிப்பிட்ட விஷயத்தில் சபாதுவான 

ெட்டம் இருந்தால், இரண்டு அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட மாநிலங்கள் தங்கள் பரஸ்பர 

நலன்கள் ெிைப்பாகச் செயல்படும் என்று ஒப்புக்சகாண்டு, சதமவயான ெட்டத்மத 

இயற்றுமாறுஒன்ைியஅரமெக் சகாரும்சபாது அது பட்டியல் II (மாநிலப் பட்டியல்) இல் 

விழுந்தாலும் அந்த விஷயத்தில், பாராளுமன்ைம் விரும்புசவாருக்கு ஒரு சபாதுவான 

ெட்டத்மத இயற்ைலாம்.  

இ)  ெர்வபதெ ஒப்பந்தம் : ெர்வசதெ ஒப்பந்தத்மத செயல்படுத்தும் சநாக்கத்திற்காக ஒரு 

மாநிலப் தமலப்புகளின் மீது ெட்டமியற்றும் அதிகாரங்கமள பாராளுமன்ைம் 

சகாண்டிருக்கும்.  

ஈ)  விதி - 356:அவெரநிமல ஒரு மாநிலத்தில் 356வது விதியின் கீழ் அவெரநிமல 

பிரகடனத்திற்குப் பிைகு, அந்த மாநிலத்திற்கான மாநிலப் பட்டியல் தமலப்புகளில் 

நாடாளுமன்ைம் ெட்டம் இயற்றும் என்று குடியரசுத் தமலவர் அைிவிக்கலாம். 

நிர்வாக உைவுகள்  

நமது அரெியலமமப்புஒன்ைியமற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இமடசய நிர்வாக அதிகாரங்கமள 

பகிர்ந்தளிக்கிைது. இந்த விநிசயாகம் ெட்டமியற்றும் அதிகாரப் பகிர்சவாடு அதிக அளவில் 

இமணந்துள்ளது.ஒன்ைியபட்டியல் எனப்படும் பட்டியல் I இல் உள்ள தமலப்புகளின் 

மீதுஒன்ைியஅரொங்கம் நிர்வாக அதிகாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளது. பட்டியல் II, அதாவது 

மாநிலப் பட்டியலில் செர்க்கப்பட்டுள்ள தமலப்புகளின் மீது மாநிலங்களுக்கு நிர்வாக 

அதிகாரங்கள் உள்ளன.ஒன்ைியஅரொங்கத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் இந்தியாவின் எல்மலக்கு 

சமல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, அசத சநரத்தில் மாநில அரொங்கங்களின் நிர்வாக அதிகாரம் 

அவற்ைின் சொந்த பிரசதெங்களில் எல்மல வமர மட்டுசமயுள்ளது.  

சபாதுப் பட்டியலில் உள்ள தமலப்புகளின் மீதான நிர்வாக அதிகாரங்கள் சபாதுவாக மாநில 

அரசுகளிடம் இருக்கும். ஆயினும்கூட, ொதாரண சநரங்களிலும் மற்றும் அவெரகாலங்களிலும் 

நிர்வாக செயல்பாடுகமள நிமைசவற்றுவதில் மாநில அரசுகளுக்கு வழிகாட்டுதல்கமள 

வழங்குவதற்கான அதிகாரங்கமளஒன்ைியஅரசு மவத்திருக்கிைது. 

அரெமமப்புச் ெட்டத்தில் நிமைசவற்று அதிகாரப் பகிர்வுத் திட்டத்தில் உள்ள மற்சைாரு 

அம்ெம்,ஒன்ைியமற்றும் மாநில அரொங்கங்களுக்கு இமடசய பரஸ்பரப் பிரதிநிதித்துவப் 
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பணிகமளப் பற்ைியது. ெம்மந்தப்பட்ட மாநில அரெின் ஒப்புதமலப் சபற்ை பிைகு,ஒன்ைியஅரசு 

அதன் செயல்பாடுகமள மாநில அரெிடம் ஒப்பமடக்கலாம்.  

மாைாக,ஒன்ைியஅரெின் ஒப்புதமலப் சபற்ை பிைகு, மாநில அரசு தனது நிர்வாக 

செயல்பாடுகமளஒன்ைியஅரெிடம் ஒப்பமடக்கலாம். சமலும், ெம்மந்தப்பட்ட மாநில அரெின் 

ஒப்புதமலப் சபைாமல்,ஒன்ைியஅரசு தனது நிர்வாகச் செயல்பாட்மட மாநில அரெிடம் 

ஒப்பமடக்கலாம் ஆனால் அது நாடாளுமன்ைத்தின் ஒப்புதமலப் சபை சவண்டும். 

நிதி உைவுகள்  

கூட்டாட்ெி அமமப்பின் சவற்ைிகரமான செயல்பாட்டில் நிதி மிகவும் அடிப்பமடயானது. இந்திய 

அரெியலமமப்பு 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரொங்கச் ெட்டத்தின் அடிப்பமடயில் பரந்த 

அளவில் வடிவமமக்கப்பட்ட ஒரு விரிவான ஏற்பாட்டில் ஒன்ைியத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் 

இமடசய நிதி அதிகாரங்கமள விநிசயாகிக்கிைது. வரி வருவாய் மற்றும் வரி அல்லாத வருவாய் 

என இரண்டு வருவாய் ஆதாரங்கள் அரெியலமமப்பின் மூலம் விநிசயாகிக்கப்படுகின்ைன.  

அ) வரி வருவாய் விநிபயாகம்: 

ஒன்ைியமற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இமடசய வரி வருவாய் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஐந்து முக்கிய 

வழிகள் உள்ளன.  

1) கார்ப்பசரஷன் வரி மற்றும் சுங்க வரி சபான்ை ெில வரிகள் 

பிரத்திசயகமாகஒன்ைியஅரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன  

2) விற்பமன வரி சபான்ை ெில வரிகள் பிரத்திசயகமாக மாநிலங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன  

3) ெில வரிகள் யூனியனால் விதிக்கப்படுகின்ைன, ஆனால் அமவ ெம்பந்தப்பட்ட 

மாநிலங்களால் செகரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. எடுத்துக்காட்டுகள் 

பரிவர்த்தமன மற்றும் கலால் வரிகள் மற்றும் முத்திமர வரிகள்  

4) ெில வரிகள் ஒன்ைிய அரொங்கத்தால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகின்ைன, ஆனால் 

அமவ வசூலிக்கப்படும் மாநிலங்களுக்கு செய்தித்தாள்களில் விளம்பரங்கமள 

விற்பமன செய்வதன் மீதான வரிகமளப் சபாலசவ வருமானம் ஒதுக்கப்படுகிைது.  

5) ெில வரிகள் ஒன்ைியஅரொல் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகின்ைன, சமலும் அமவ 

விவொய வருமானம் அல்லாத பிை வருமானத்தின் மீதான வரி சபான்ை குைிப்பிட்ட 

விகிதத்தில் ஒன்ைிய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இமடசய 

பகிர்ந்தளிகிக்கப்படுகின்ைன. 

ஆ) வரி அல்லாத வருவாய் பகிர்வு:  

ஒன்ைிய மற்றும் மாநில அரசுகள் இரண்டிற்கும் வரி அல்லாத வருவாய் ஆதாரங்கள் 

வழங்கப்படுகின்ைன. சதாழிற்துமை நிதிக் கழகம் சபான்ை மத்தியப் பாடங்கள் சதாடர்பான 

வணிக மற்றும் சதாழில் நிறுவனங்களின் ரெீதுகளில் இருந்து ஒன்ைியஅரசு அதன் வருவாமயப் 
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 சபறுகிைது. இரயில்சவ, தபால்கள் மற்றும் தந்திகள், ஒளிபரப்பு சபான்ைவற்ைிலிருந்து அதன் 

வருவாமயப் சபறுகிைது.  

மாநில அரசுகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில் 

நிறுவனங்களின் ரெீதுகளிலிருந்து வருவாய் சபறுகின்ைன. காடுகள், நீர்ப்பாெனம், மின்ொரம், 

ொமலப் சபாக்குவரத்து ஆகியமவ மற்ைவற்றுள் ஆதாரங்களாகும்.  

அரெியலமமப்புச் ெட்டம் ெில மாநிலங்களின் அதிக நிதித் சதமவகமளப் புரிந்துசகாள்கிைது, 

எனசவ பழங்குடியின மக்களின் சமம்பாடு மற்றும் நலமனக் கருத்தில் சகாண்டு, அஸ்ஸாம் 

சபான்ை மாநிலங்களுக்கு மானியங்கமள வழங்குமாறுஒன்ைியஅரெிடம் 275வது விதி 
சகட்கிைது. 

நிதி ஆமணயம்  

இந்திய குடியரசுத் தமலவர் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுமை நிதிக் ஆமணயத்மத அமமக்கிைார். 

அரெியலமமப்புச் ெட்டத்தின் 280வது விதி நிதி ஆமணயத்தின் அமமப்மப விவரிக்கிைது. இதில் 

ஒரு தமலவர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள். தமலவர் சபாது விவகாரங்களில் 

அனுபவம் உள்ளவராக இருப்பார் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நிதி நிர்வாகத்தில் அனுபவம், 

சபாருளாதாரத்தில் ெிைப்பு அைிவு, சபாது கணக்குகள் மற்றும் அரொங்க நிதி பற்ைிய ெிைப்பு அைிவு 

மற்றும் ஒரு உறுப்பினர் உயர் நீதிமன்ை நீதிபதி தகுதி சபற்ைிருப்பார்.  

நிதி ஆமணயம் பின்வரும் முமையில் பரிந்துமரகமள வழங்கும்:  

1. மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வரிகளின் நிகர வருவாமய 

பகிர்ந்தளிப்பதற்கு  

2. மானியங்கமள நிர்வகிக்கும் சகாள்மககள்  

3. பஞ்ொயத்து அமமப்புகளின் வளங்களுக்கு துமணயாக இந்தியா அல்லது மாநிலங்களின் 

ஒருங்கிமணந்த நிதிமய அதிகரிக்க சதமவயான நடவடிக்மககள்.  

4. நகர்ப்புை உள்ளாட்ெி அமமப்புகளின் வளங்களுக்கு துமணயாக இந்தியா அல்லது 

மாநிலங்களின் ஒருங்கிமணந்த நிதிமய அதிகரிக்க சதமவயான நடவடிக்மககள்  

5. குடியரசுத் தமலவரால் குைிப்பிடப்படும் சவறு எந்த விஷயமும்.  

இதுவமர ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுமை பதிமனந்து நிதிக் ஆமணயங்கள் 

அமமக்கப்பட்டுள்ளன.  

கூட்டுைவு கூட்டாட்ெி  

இந்திய அரெியலமமப்பு நிபுணர் கிரான்வில் ஆஸ்டின் (கிரான்வில் ஆஸ்டின், இந்திய 

அரெியலமமப்பின் புகழ்சபற்ை அைிஞர்,) இந்திய கூட்டாட்ெி முமைமயஒன்ைியமற்றும் 

மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான ஒத்துமழப்மப சமம்படுத்துவதற்காக வடிவமமக்கப்பட்ட 

கூட்டுைவு முமை என்று விவரித்தார். கூட்டுைவு கூட்டாட்ெியின் கருத்துக்கள் அசமரிக்கா 

சபான்ை கூட்டாட்ெி அரொங்கங்களுக்கு சபாருந்தும், அங்கு மாநிலங்களுக்கு அதிக அல்லது 

சபாதுமான அதிகாரங்கள் உள்ளன மற்றும் "அழிக்க முடியாத மாநிலங்களால் ஆன 
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அழியக்கக்கூடிய ஒன்ைியம்" அடிப்பமடயிலானது. இந்தியா சபான்ை ஒரு அமர கூட்டாட்ெி 
மாநிலத்தில், அரெியலமமப்பு விதிகள் மூலம், குைிப்பாக ஜனாதிபதிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

அவெரகால அதிகாரங்கள் மூலம்,ஒன்ைியஅரெின் ஒத்துமழயாமம அல்லது இணங்காத 

அல்லதுஒன்ைியஅரொங்கத்தின் விருப்பத்மத மீறும் எந்தசவாரு மாநிலத்மதயும்ஒன்ைியஅரசு 

மிக எளிதாக வழீ்த்த முடியும்.  

மத்திய அரமெ மீறும் மாநிலங்கமள அரெியல் ொெனம் அனுமதிக்கவில்மல. 

இந்தியாவில்ஒன்ைியமற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டுைவு செயல்பாட்மட 

சமம்படுத்துவதற்காக இந்திய அரெியல் அமமப்பில் பல விதிகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் 

அமமப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ அரெியலமமப்பு, ெட்ட மற்றும் அரெியல்/ெட்டம் 

ொரா அமமப்புகள் என வமகப்படுத்தலாம். 

அரெியலமமப்பு விதிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்:  

அரெியலமமப்புச் ெட்டசம ஒத்துமழப்பு மற்றும் ஒருங்கிமணப்மப சமம்படுத்துவதற்கு பல 

ொதனங்கமள உருவாக்கியுள்ளது.  

மாநிலங்களுக்கு இமடபயயான கவுன்ெில்:  

இந்திய ஜனாதிபதி சபாது நலன்களுக்காக மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான கழகத்மத நிறுவ 

முடியும் என்று அரெியலமமப்பின் 263 வது விதி கூறுகிைது. மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

கவுன்ெிலுக்கு மூன்று பணிகள் மற்றும் கடமமகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன  

1. மாநிலங்களுக்கிமடசய உள்ள தகராறுகமள விொரித்து ஆசலாெமன வழங்குதல்  

2. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு சபாதுவான விஷயங்கமள ஆராய்ந்து விவாதிக்க  

3. மாநில அரசுகளுக்கிமடயில் ஏசதனும் ஒரு குைிப்பிட்ட விஷயங்களில் ெிைந்த 

ஒருங்கிமணப்புக்காக குடியரசுத் தமலவருக்கு பரிந்துமரகமள வழங்குதல்.  

கடந்த காலங்களில்ஒன்ைியசுகாதார கழகம், சபாக்குவரத்து சமம்பாட்டு கழகம் மற்றும் 

உள்ளாட்ெி சுய-அரசுஒன்ைியகழகம் சபான்ை குைிப்பிட்ட பாடங்களில் ஒத்துமழப்மப 

சமம்படுத்துவதற்காக பல கவுன்ெில்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. சதாண்ணூறுகளின் 

முற்பகுதியில் ெர்க்காரியா ஆமணக்குழுவின் பரிந்துமரயின் சபரில் இந்திய கூட்டாட்ெி 
அமமப்பின் அலகுகளுக்கு இமடசய சபாதுவான ஒத்துமழப்மபக் மகயாள்வதற்காக 

முழுமமயான மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான கவுன்ெில் நிறுவப்பட்டது. 

ெமபயின் தமலவராக பிரதமர் செயல்படுகிைார். அமனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் ெட்டப் 

சபரமவகமளக் சகாண்ட ஒன்ைிய பிரசதெங்களின் முதலமமச்ெர்கள்,ஒன்ைியஅரெின் 6 

சகபினட் அமமச்ெர்கள், ெட்டமன்ைங்கள் இல்லாத யுனியன் பிரசதெங்களின் நிர்வாகிகள் 

மற்றும் குடியரசுத் தமலவர் ஆட்ெியின் கீழ் உள்ள மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள் இதன் 

உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.  

மத்திய உள்துமை அமமச்ெர், மற்ை ஐந்து சகபினட் அமமச்ெர்கள் மற்றும் ஒன்பது முதல்வர்கள் 

அடங்கிய ஒரு நிமலக்குழு, கூட்டாட்ெி அமமப்பின் உறுப்பினர்களிமடசய ஒத்துமழப்மப 

சமம்படுத்த மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான கவுன்ெிலின் ஒரு பகுதியாக செயல்படுகிைது.  



   

 

Copyright © Veranda Learning Solutions   54 | P a g e  

ADMINISTRATION – Paper – I  

 II) ெட்டப்பூர்வ அமமப்புகள்: நாடாளுமன்ைத்தின் ெட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ெில 

அமமப்புகள் உள்ளன, ஆனால் அமவ கூட்டுைவு கூட்டாட்ெிமய சமம்படுத்துவதற்காக 

செயல்படும் என்று அரெியலமமப்பில் குைிப்பிடப்படவில்மல.  

1. மண்டல கவுன்ெில்கள்: மாநிலங்களுக்கிமடசய ஒத்துமழப்பு மற்றும் ஒருங்கிமணப்மப 

அமடய 1956 ஆம் ஆண்டு மாநில மறுெீரமமப்புச் ெட்டத்தின் மூலம் மண்டல 

கவுன்ெில்கள் நிறுவப்பட்டன. அமவ இந்தியாவின் சமாழிவாரி மறுெீரமமப்பின் 

பின்னணியில் உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் 

சநரு அவர்கள் இந்சநாக்கத்மத "கூட்டுைவு பணி பழக்கத்மத வளர்ப்பது" என்று 

விவரித்தார். முதலில் ஐந்து மண்டல கவுன்ெில்கள் உருவாக்கப்பட்டு பின்னர் 1971 இல் 

வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சமலும் ஒரு மண்டல கவுன்ெில் நிறுவப்பட்டது. அமவ 

1. வடக்கு மண்டல கவுன்ெில் 

2. சதற்கு மண்டல கவுன்ெில் 

3. கிழக்கு மண்டல கவுன்ெில் 

4. சமற்கு மண்டல கவுன்ெில்  

5.ஒன்ைியமண்டல கவுன்ெில்  

6. வடகிழக்கு மண்டல கவுன்ெில் 

மத்திய உள்துமை அமமச்ெர் அமனத்து மண்டல கவுன்ெில்களுக்கும் சபாதுவான 

தமலவராக இருப்பார். கூடுதலாக, ஒவ்சவாரு மண்டல கவுன்ெிலும் ஒவ்சவாரு 

மாநிலத்தின் முதலமமச்ெர் மற்றும் இரண்டு அமமச்ெர்கள் மற்றும் மண்டலத்தில் உள்ள 

ஒன்ைிய பிரசதெத்தின் நிர்வாகிமயக் சகாண்டிருக்கும். மண்டல கவுன்ெில்கள் 

சபாருளாதார மற்றும் ெமூக திட்டமிடல், எல்மல தகராறுகள், மந்த-மாநில சபாக்குவரத்து 

சபான்ை பகுதிகளில் உறுப்பினர்களிமடசய ஒத்துமழப்மப சமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்மககமள விவாதித்து பரிந்துமரக்கும். 

2. நதி வாரியம்: நதி வாரியங்கள் ெட்டம், 1956 மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதி அல்லது 

நதி பள்ளத்தாக்மக ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ெம்பந்தப்பட்ட அரொங்கங்களுக்கு ஆசலாெமன 

வழங்க நதி வாரியங்கமள நிறுவுகிைது.  

3. நதி நீர் பங்கீடு தீர்ப்பாயம் : மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதிநீர்ப் பிரச்ெமனகள் 

அமனத்தும் சபச்சுவார்த்மத மூலம் தீர்க்கப்பட சவண்டும் என்று அரெியலமமப்பின் 

262வது விதியின்படி மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதி நீர் பங்கீடு பிரச்ெமனச் ெட்டம், 

1956 இயற்ைப்பட்டது. இந்தச் ெட்டம், மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நீர்ப் 

பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு, மீண்டும் மீண்டும் சபச்சுவார்த்மத நடத்தி பயனற்ைது என 

நிரூபணமானால், அமதத் தீர்ப்பதற்காக தற்காலிக தீர்ப்பாயங்கமள உருவாக்குவதற்கு 

வழிவமக செய்கிைது. 
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அரெின் தரீ்மான அமமப்புகள்  

நிதி ஆபயாக்  

ஜனவரி 2015-ல் திட்டக் குழுமவக் கமலத்து, 65 வயதாகும் இந்தியாமவ 

மாற்ைியமமப்பதற்கான சதெிய ஆமணயத்மதஒன்ைியஅரசு உருவாக்கியது. பிரதமசர 

அதிகாரபூர்வ தமலவராகவும், அமனத்து மாநிலங்களின் முதலமமச்ெர்கள், சடல்லி மற்றும் 

புதுச்செரி ஒன்ைிய பிரசதெங்களின் முதலமமச்ெர்கள் மற்றும் அந்தமான் மற்றும் நிக்சகாபார் 

தீவுகளின் துமணநிமல ஆளுநர் சபான்சைார் ஆட்ெிக் குழுவின் நிரந்தர உறுப்பினர்களாகவும் 

இருப்பார்கள்.  

நிதி ஆசயாக்கின் முதன்மம சநாக்கங்களில் ஒன்று, "சதாடர்ச்ெியான அடிப்பமடயில் 

மாநிலங்களுடனான கட்டமமக்கப்பட்ட ஆதரவு முயற்ெிகள் மற்றும் வழிமுமைகள் மூலம் 

கூட்டுைவு கூட்டாட்ெிமய வளர்ப்பது" ஆகும். வலுவான மாநிலங்கள் வலுவான சதெத்மத 

உருவாக்கும் என்பமத இது அங்கீகரிக்கிைது. ஆனால், அரெியலமமப்பு ரீதியாக மாநிலங்களுக்கு 

அதிக அதிகாரம் வழங்காமல், வருவாய் வளங்கமள சபாதுமான அளவில் பகிர்ந்தளிக்காமல், 

இயற்மக சபரிடர்கமள மகயாள்வது சதாடர்பான விஷயங்களில் கூட, 

மாநிலங்கள்ஒன்ைியஅரமெசய ொர்ந்து இருக்கின்ைன. 

மாநிலங்களுக்கு இமடபயயான நதிநீர் பிரச்ெமன  

இந்திய அரெியலில் கூட்டாட்ெியின் பரிணாம வளர்ச்ெியில் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

நதிநீர் பிரச்ெமனகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைன. நம் நாட்டில் இதுசபான்ை ெர்ச்மெகள் அதிக 

அளவில் உள்ளன.  

• தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, சகரளா மற்றும் புதுச்செரி ஒன்ைிய பிரசதெத்மத உள்ளடக்கிய 

காவிரி பிரச்ெமன.  

• ஆந்திரா மற்றும் ஒடிொ ெம்பந்தப்பட்ட வம்ெதாரா நதி தகராறு.  

• பஞ்ொப், ஹரியானா ெம்பந்தப்பட்ட ெட்லஜ் ெர்ச்மெ.  

• சகாவா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாமவ உள்ளடக்கிய மகாதாயி நதி தகராறு 

பிரதானமானது. 

அவற்மைத் தீர்க்க இந்திய கூட்டாட்ெியில் பின்வரும் தீர்வு வழிமுமை உள்ளது.  

1. அரெியலமமப்பு மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதி நீர் பிரச்ெமனகள்: 

அரெியலமமப்பின் 262 வது விதி, மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதி அல்லது நதி 
பள்ளத்தாக்கின் பயன்பாடு, விநிசயாகம் மற்றும் கட்டுப்பாடு சதாடர்பான எந்தசவாரு 

ெர்ச்மெ, புகாமரயும் தீர்ப்பதற்கான ெட்டத்மத இயற்றுவதற்கு பாராளுமன்ைத்திற்கு 

அதிகாரம் அளிக்கிைது. மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதிநீர்ப் பிரச்ெமனகள் சதாடர்பாக 

உச்ெ நீதிமன்ைத்மதசயா அல்லது சவறு எந்த நீதிமன்ைத்மதசயா எந்த அதிகார வரம்மபயும் 

செயல்படுத்துவதில் இருந்து நாடாளுமன்ைம் விலக்கி மவக்கலாம் என்றும் அது 
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 வழங்குகிைது. இந்த சநாக்கத்திற்காக, அரெியலமமப்பின் எந்தசவாரு விதிமயயும் மீைி ஒரு 

ெட்டத்மத இயற்றுவதற்கு பாராளுமன்ைத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது.  

இந்த விதியின் தர்க்கம் என்னசவன்ைால், மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதிநீர் 

பிரச்ெமனகள் மில்லியன் கணக்கான மக்களின் வாழ்க்மகமயயும் வாழ்வாதாரத்மதயும் 

பாதிக்கும் உணர்ச்ெி மற்றும் சபாருளாதார தாக்கங்கமளக் சகாண்டுள்ளது. பிரச்ெமனகளின் 

நீதித் தீர்ப்பு ெமூக மற்றும் சபாருளாதார ெிக்கல்கமள உருவாக்கலாம். எனசவ, 

பாராளுமன்ைம் சபச்சுவார்த்மதகள் மற்றும் சநரடி உமரயாடல் மூலம் இந்த சமாதல்கமளத் 

தீர்ப்பதற்கான ஒரு சபாைிமுமைமய உருவாக்குவதற்கான திைமனக் சகாண்டிருக்க 

சவண்டும்.  

2. மாநிலங்களுக்கு இமடபயயான நதிநீர்ப் பிரச்மனகள் ெட்டம், 1956: அரெியலமமப்பின் 

262வது பிரிவின்படி அதிகாரம் சபற்ை நாடாளுமன்ைம், மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

நதிநீர் பிரச்மன ெட்டம், 1956-ஐ இயற்ைியது. இந்தச் ெட்டம், மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

நதிநீர் பிரச்மனமய தீர்ப்பதற்கு நடுவர் மன்ைத்மத அமமக்கஒன்ைியஅரசுக்கு 

உதவுகிைது.இதில் ெர்ச்மெஎன்னசவன்ைால், அமனத்து மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

நதிநீர் பிரச்ெமனகள் அமமதியான சபச்சுவார்த்மத மூலம் தீர்க்கப்பட சவண்டும். 

சபச்சுவார்த்மதகள் மூலம் பயனுள்ள முடிவுகமள எட்ட முடியாவிட்டால், ெம்பந்தப்பட்ட 

மாநிலங்கள் அந்தச் ெிக்கமலத் தீர்ப்பதற்காக தற்காலிக அடிப்பமடயில் ஒரு தீர்ப்பாயத்தின் 

அரெியலமமப்பிற்காக ஒன்ைியத்மத அணுகலாம். 

நடுவர் மன்ைம் அமமக்கஒன்ைியஅரசு முடிசவடுத்தால், இந்திய உச்ெ நீதிமன்ைத் தமலமம 

நீதிபதி அதற்குத் தமலவராக ஒருவமர நியமிப்பார். முன்னதாக, தீர்ப்பாயம் எப்சபாதும் ஒரு 

நபமர மட்டுசம உள்ளடக்கியதாக இருந்தது, ஆனால் பின்னர் அதிக உறுப்பினர்கமள செர்க்க 

இந்த விதிமுமை திருத்தப்பட்டது. உச்ெ நீதிமன்ைம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ைங்களில் 

பணிபுரியும் அல்லது ஓய்வு சபற்ை நீதிபதிகளில் இருந்து ஒருவமர தமலமம நீதிபதி 
சதர்ந்சதடுப்பார். தீர்ப்பாயத்தின் முடிவு அதிகாரப்பூர்வ அரெிதழில் சவளியிடப்படும், அதன் 

பிைகு அந்த முடிவு இறுதியானது மற்றும் ெர்ச்மெக்குரிய தரப்பினமரக் கட்டுப்படுத்தும். 

இந்தச் ெட்டத்தின் கீழ் தீர்ப்பாயத்திற்குக் குைிப்பிடப்படும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான 

எந்த ஒரு நீர்ப் பிரச்ெமனக்கும் உச்ெ நீதிமன்ைத்திற்சகா அல்லது சவறு எந்த 

நீதிமன்ைத்திற்சகா அதிகார வரம்பு இருக்காது.  

நதி நீர் வாரியச் ெட்டம், 1956-ன் கீழ் நடுவர் மன்ைத்திற்கு மவக்கப்பட்டுள்ள எந்தசவாரு 

பிரச்ெமனக்கும் தீர்ப்பாயம் அமமக்க முடியாது. சுருக்கமாக, நமது அரெியலமமப்பு, ெட்ட 

மற்றும் அரெியல் மூசலாபாயம் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான நதி நீர் பிரச்ெமனகமளத் 

தீர்ப்பதற்கு இரட்மட உத்திமய பரிந்துமரக்கிைது என்று கூைலாம். சபச்சுவார்த்மத மூலம் 

தீர்வு காண்பமத முதல் சதர்வாக அது பரிந்துமரக்கிைது, சபச்சுவார்த்மதகள் 

பிரச்ெிமனகமளத் தீர்க்கத் தவைினால், ஒரு தற்காலிக தீர்ப்பாயம் அடிப்பமடயிலான தீர்ப்பு 

நிறுவப்பட சவண்டும். 
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இந்திய கூட்டாட்ெியில் உள்ள ெிக்கல்கள் மற்றும் பகாரிக்மககள்  

இந்திய கூட்டாட்ெியில் மத்திய-மாநில உைவுகளில் குழப்பங்கமள உருவாக்கும் பல ெிக்கல்கள் 

உள்ளன. இந்த பகுதியில் உள்ள முக்கிய பிரச்ெமனகளில் கவனம் செலுத்துசவாம்.  

ஆளுநரின் நியமனம் மற்றும் பங்கு. மாநில அரமெக் கண்காணிக்கும்ஒன்ைியஅரெின் முகவராக 

இருக்கும் ஆளுநரின் அலுவலகசம, மாநிலங்களின் அதிகாரங்கமளப் பாதிக்கிைது. 

மாநில உரிமமகள் சதாடர்பாக தமிழக அரசு நியமித்த ராஜா மன்னார் குழு அைிக்மக, ஆளுநரின் 

அலுவலகம் மற்றும் பங்கு குைித்து கடுமமயாக விமர்ெித்தது. மாநிலச் நிர்வாகத்தில் 

ஒன்ைியஅரசு தமலயடீு அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டப்படுகிைது. திராவிடக் கட்ெிகள், ெி.என். 

அண்ணாதுமர காலத்திலிருந்து, 'மாநிலங்களுக்கு உண்மமயான சுயாட்ெி, மாநில 

நிர்வாகத்திலும், மாநில ெட்டமன்ைத்திலும் தமலயிடும் ஆளுநரின் அதிகாரத்மதக் குமைத்து, 

சகாரிக்மக விடுத்து வருகின்ைனர்.  

அரெியல் ரீதியாக செயல்படுபவர்கள் மற்றும் கட்ெிக்காரர்கமள ஆளுநராக நியமிக்கும் 

நமடமுமைமய பிராந்திய கட்ெிகள் புைக்கணித்துள்ளன. மாநில அரசுடன் கலந்தாசலாெித்து 

கவர்னமர நியமிக்க சவண்டும் என அடிக்கடி சகாரிக்மக விடுத்து வந்தனர். பல அரெியல் 

விமர்ெகர்கள் மற்றும் குழுக்கள் பல்சவறு துமைகளில் இந்தியாவின் வளர்ச்ெிக்கு பங்களித்த 

புகழ்சபற்ை நபர்கமள ஆளுநர்களாக நியமிக்க சவண்டும் என்று வாதிட்டனர்.  

மத்தியில் ஆளும் கட்ெிக்கு எதிரான கட்ெிகளால் ஆளப்படும் மாநில அரசுகள் மீதான ஆளுநரின் 

அணுகுமுமை மத்திய-மாநில உைவுகளில் மற்சைாரு சபரிய பதற்ைமான பகுதியாகும். ஆளும் 

கட்ெி அல்லது சதாங்கு ெட்டெமபயில் பிளவு ஏற்படும் சபாசதல்லாம், ஆளுநரின் பங்கு மிகவும் 

முக்கியமானது மற்றும் பல ெந்தர்ப்பங்களில், ஆளுநர் பதவியில் உள்ளவர்களின் முடிவுகளுக்கு 

எதிராக பிராந்திய மற்றும் எதிர்க்கட்ெிகள் கிளர்ந்சதழுந்தன. 

கல்வி 

கல்விமய அது முதலில் இருந்த பட்டியல் II அல்லது மாநிலப் பட்டியலுக்கு மீட்சடடுக்க 

சவண்டும் என்பது மக்கள் சகாரிக்மகயாக உள்ளது. 1976 இல் பாராளுமன்ைம் 42 வது 

அரெியலமமப்பு திருத்தச் ெட்டத்மத இயற்ைியது, இது கல்விமய பட்டியல் III அல்லது சபாதுப் 

பட்டியலுக்கு மாற்ைியது. கல்வி மாநிலப் பட்டியலில் இருந்தசபாது மாநில அரசுகளுக்கு 

மட்டுசம அதிகாரம் இருந்தது, இந்த இடமாற்ைத்திற்குப் பிைகு ஒன்ைியஅரசு கல்வியில் 

அதிகாரத்மத சபறுகிைது. நாம் முன்சப அைிந்தது சபால, மாநிலங்களுக்கும் ஒன்ைியஅரசுக்கும் 

இமடசய முரண்பாடு ஏற்படும்சபாது, மத்திய அரசு அல்லது நாடாளுமன்ைத்தின் அதிகாரம் தான் 

சபாதுப் பட்டியலில் இருக்கும். தமிழகம் சபான்ை மாநிலங்களில் பல அரெியல் கட்ெிகள் 

கல்விமய மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ைக் சகாரி வருகின்ைன.  

குடியரசுத் தமலவரின் பரிெலீமனக்கு மாநில மபொதாக்கமள முன்பதிவு 

செய்தல் 

மாநில ெட்டமன்ைத்தின் மசொதாமவ முன்பதிவு செய்ய மாநில ஆளுநருக்கு விருப்ப அதிகாரம் 

உள்ளது. ஆளுநரால் ஒதுக்கப்பட்டது குடியரசுத் தமலவர் தனது ஒப்புதமல அளிக்கலாம் 
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 அல்லது நிறுத்தி மவக்கலாம். மற்ை மசொதாக்களில், அவர் தனது ஒப்புதமல அைிவிக்கலாம் 

அல்லது நிறுத்தி மவக்கலாம். மறுபரிெீலமனக்கான மசொதாமவ ெம்பந்தப்பட்ட 

ெட்டப்சபரமவக்கு அனுப்புமாறு ஆளுநருக்கு அவர் உத்தரவிடலாம். இந்த மசொதா 

மாநிலங்களமவயில் மீண்டும் நிமைசவற்ைப்பட்டாலும் குடியரசுத் தமலவர் தனது ஒப்புதமல 

அைிவிக்க சவண்டிய கட்டாயம் இல்மல. இந்தியாவின் ஒற்றுமம மற்றும் ஒருமமப்பாட்மடப் 

பாதுகாப்பதற்காக இந்த விதி அரெியலமமப்பில் இமணக்கப்பட்டது. ஆனால், மாநில அரசுகமள 

ஒடுக்குவதற்கும், ஆளும் கட்ெி அல்லது கூட்டணியின் நலன்கமள சமம்படுத்துவதற்கும் 

அரெியல் கருத்தினால் தூண்டப்பட்டதாகக் கூைப்படுவதால், முமையாக நிமைசவற்ைப்பட்ட 

மாநில மசொதாக்கமள குடியரசுத் தமலவரின் பரிெீலமனக்கு ஆளுநர்கள் ஒதுக்கியதாக பல 

மாநில அரசுகள் விமர்ெித்துள்ளன. 

விதி 356 இன் முமையற்ை பயன்பாடு  

அரெியலமமப்பின் XVIII பகுதியில் உள்ள விதி 356, ஆளுநரின் அைிக்மகயின் அடிப்பமடயிசலா 

அல்லது சவறுவிதமாகசவா அரெியலமமப்பு இயந்திரங்கள் செயலிழந்தால், குடியரசுத் 

தமலவரால் அவெரநிமலப் பிரகடனத்மத வழங்குகிைது.  

அரெியலமமப்பின் சமலாதிக்கம் மற்றும் சதெிய ஒருமமப்பாடு மற்றும் ஒருமமப்பாடு 

ஆகியவற்மை விதி வலியுறுத்துகிைது. மத்தியில் ஆளும் கட்ெியின் எதிர்க்கட்ெிகள் ஆளும் 

மாநில அரசுகள், மத்தியில் ஆளும் கட்ெி அல்லது கூட்டணியால் இந்த விதி அடிக்கடி மற்றும் 

முமையற்ை முமையில் பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக புகார் அளித்துள்ளன. நூற்றுக்கும் 

சமற்பட்ட முமை, மாநிலங்களில் அவெரநிமலப் பிரகடனம் விதிக்க விதி பயன்படுத்தப்பட்டது 

மற்றும் பல ெந்தர்ப்பங்களில் அரெியல் மற்றும் கட்ெி பரிெீலமனகள் ஜனாதிபதி ஆட்ெிமய 

விதிக்க வழிவகுத்ததாக சபரும் புகார் எழுந்தது. இந்த ெட்டத்மத ரத்து செய்ய சவண்டும் என பல 

பிராந்திய கட்ெிகள் சகாரிக்மக விடுத்துள்ளன. இருப்பினும், உச்ெ நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்பிலிருந்து 

எஸ். ஆர். சபாம்மம எதிர் இந்திய ஒன்ைியம் (S. R. Bommai V. Union of India) வழக்கில், விதி 
356 ஐ தவைாக பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் சவகுவாகக் குமைக்கப்பட்டன.  

அகில இந்திய பணிகள்  

அகில இந்திய பணிகள் அரெியலமமப்பின் 312 வது விதியின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த 

பணிகளுக்கான அதிகாரிகள்ஒன்ைியஅரொல் பணியமர்த்தப்பட்டு மாநிலங்களில் பணி 
செய்கிைார்கள். மாநில அரசுகளுக்கு பதவியிடல், இடமாற்ைம் சபான்ை அதிகாரங்கள் உள்ளன, 

அவர்கமள பணிநீக்கம் செய்யஒன்ைியஅரசுக்கு மட்டுசம அதிகாரம் உள்ளது. அகில இந்திய 

பணிகள் மீதான இறுதிக் கட்டுப்பாடுஒன்ைியஅரெிடம் இருப்பதால், மாநில அரசுகள் அமமப்பில் 

மாற்ைங்கமளக் சகாரியுள்ளன. தமிழ்நாடு அரெின் ராஜமன்னார் குழு, அகில இந்தியப் பணிகளின் 

கட்டமமப்மபயும் நிமலமயயும் முழுமமயாகச் ெீரமமக்க பரிந்துமரத்தது. 

மத்திய-மாநில உைவுகளுக்கான குழுக்கள் 

மத்திய-மாநில உைவுகமள ஆய்வு செய்து பரிந்துமரகமள வழங்க கடந்த காலங்களில் பல 

குழுக்கள் அமமக்கப்பட்டுள்ளன.  
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நிர்வாக ெரீ்திருத்த ஆமணயம் 

நாட்டின் நிர்வாக அமமப்மப மறுபரிெீலமன செய்வதற்கும் ெீர்திருத்துவதற்கும் பரிந்துமரகமள 

வழங்குவதற்கு இரண்டு நிர்வாக ெீர்திருத்த ஆமணயங்கள் கடந்த காலத்தில் நிறுவப்பட்டன. 

முதல் நிர்வாக ெீர்திருத்த ஆமணயம் 1966 இல் முதலில் சமாரார்ஜி சதொய் தமலமமயிலும் 

பின்னர் சக. ஹனுமந்மதயா அவர்கள் தமலமமயிலும் உருவாக்கப்பட்டது. மத்திய-மாநில 

உைவுகளின் களத்தில் விரிவான ஆசலாெமனகள் உட்பட இருபது அைிக்மககமள அது 

ெமர்ப்பித்தது. இரண்டாவது நிர்வாக ெீர்திருத்த ஆமணயம் 2005 ஆம் ஆண்டு புதிய 

மில்லினியத்தில் முதலில் வரீப்பசமாய்லியின் தமலவராகவும் பின்னர் வி. ராமச்ெந்திரனால் 

அைிக்மக உருவாக்கப்பட்டது. 

ராஜமன்னார் குழு: 1969  

நமது அரெியலமமப்புச் ெட்டத்தில் மத்திய-மாநில உைவுகமள மறுெீரமமப்பதற்கான 

பரிந்துமரகமள ஆய்வு செய்து வழங்குவதற்காக தமிழக அரசு ராஜமன்னார் குழுமவ 

அமமத்தது. இந்தக் குழுவில் ஓய்வுசபற்ை சென்மன உயர் நீதிமன்ை தமலமம நீதிபதி நீதிபதி 
இருந்தார். பி.வி.ராஜமன்னார், சமட்ராஸ் பல்கமலக்கழகத்தின் முன்னாள் துமணசவந்தர் 

டாக்டர் ஏ லட்சுமணொமி மற்றும் ஆந்திராவின் முன்னாள் தமலமம நீதிபதி டாக்டர் பி.ெந்திரா 

சரட்டி. நாட்டின் சுயாட்ெி விவாத வரலாற்ைில் ஒரு சபரிய மமல்கல்மலக் குைிக்கும் வமகயில் 

1971 ஆம் ஆண்டில் அது தனது அைிக்மகமய அரொங்கத்திடம் ெமர்ப்பித்தது. குழுவின் முக்கிய 

பரிந்துமரகள் அடங்கும்  

1. அரெியலமமப்பின் 263வது பிரிமவ அமல்படுத்தி,ஒன்ைியமற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு 

இமடசய ஒத்துமழப்மப சமம்படுத்த மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான கவுன்ெில் 

அமமக்கப்பட சவண்டும். முன்சமாழியப்பட்ட கவுன்ெிலில் மாநில முதல்வர்கள் 

அல்லது அவர்கள் பரிந்துமரக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பிரதமர் தமலவராக இருக்க 

சவண்டும். ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட மாநிலங்களின் நலன்கமளப் பாதிக்கும் 

நாடாளுமன்ைத்தின் அமனத்து முக்கிய மசொதாக்களும்,ஒன்ைியஅரெின் முடிவுகளும் 

ெமபயில் மவக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட சவண்டும். முடிசவடுக்கும் செயல்பாட்டில் 

அதன் கருத்மத கருத்தில் சகாள்ள சவண்டும். பாதுகாப்பு மற்றும் சவளிவிவகாரம் 

ஆகிய இரண்டு விஷயங்களுடன் சதாடர்புமடயவற்மைத் தவிர அமனத்து 

விஷயங்களிலும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான கவுன்ெிலுடன் குழுவின் 

ஆசலாெமன கட்டாயமாகும். 

2. நமது அரெியலமமப்பில் இருந்து 256, 257, 339(2) விதிகமள நீக்குமாறு குழு 

பரிந்துமரத்தது. குைிப்பாக இந்தக் விதிகள் மாநில அரசுகளுக்கு அைிவுறுத்தல்கமள 

வழங்குவதற்குஒன்ைியஅரசுக்கு உதவுவதால், குழுவிற்கு எதிராக இருந்தது.  

3. மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கஒன்ைியஅரெிடம் இருந்து மாநில அரசுகளுக்கு 

ெட்டம் இயற்றுதல் மற்றும் வரிவிதிப்பு ஆகியவற்ைின் எஞ்ெிய அதிகாரங்கமள 

மாற்றுவதற்கு இது ொதகமாக இருந்தது.  

4. அரெியலமமப்பின் XVIII பகுதியில் உள்ள விதி 356, மாநிலத்தின் அரெியலமமப்பு 

இயந்திரம் முற்ைிலும் ெீர்குமலந்தால் கமடெி முயற்ெியாக 
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 மட்டுசமஒன்ைியஅரொங்கத்தால் விடாமுயற்ெியுடன் பயன்படுத்தப்பட சவண்டும், 

சவறும் ெட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிமலமம ெீர்குமலந்தால் அல்ல. 

5. இக்குழு அகில இந்திய பணிகளில் சதாமலசநாக்கு மாற்ைங்கமள அைிமுகப்படுத்த 

விரும்பியது. கூட்டாட்ெி மற்றும் மாநில சுயாட்ெிக்கு எதிரானது என்பதால், உயரடுக்கு 

இந்திய நிர்வாக பணி உட்பட அகில இந்திய பணிகமள ரத்து செய்ய 

பரிந்துமரத்தது.ஒன்ைியஅரெின் முகவர்களாக செயல்படும் அகில இந்திய பணிகள் 

குைித்து மத்தியில் ஆளும் கட்ெியின் எதிர்கட்ெிகளால் ஆளப்படும் மாநில அரசுகளின் 

கவமலகமள இது எடுத்துக்காட்டுகிைது.  

6. நிதி ஆதாரங்களின் களத்தில், மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரங்கள் மற்றும் 

வளங்கமளப் பகிர்ந்தளிக்க குழு பரிந்துமரத்தது. மாநிலங்களின் நிதித் திைமன 

விரிவுபடுத்தும் சநாக்கத்திற்காக, நிறுவன வரி, சுங்கம் மற்றும் ஏற்றுமதி வரிகள் 

சபான்ை ெில வரிகளில் மாற்ைங்கமள பரிந்துமரத்தது. 

இந்த குழு நிதிமய மாநில உரிமமகள் மற்றும் ெமச்ெீர் கூட்டாட்ெி முமையின் முழுப் 

பகுதியாக அங்கீகரித்தது, எனசவ அரெியலமமப்பின் ஏழாவது 

அட்டவமணயில்ஒன்ைியபட்டியல் மற்றும் ஒசர சநரத்தில் மாநிலப் பட்டியலுக்கு பல 

சபாருட்கமள மாற்ை பரிந்துமரத்தது. சதெிய ஒருமமப்பாடு, சமம்பாடு மற்றும் மாநில 

உரிமமகள் மற்றும் அமடயாளங்களுக்கான முன்னுரிமமகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு 

நிரந்தர, பாரபட்ெமற்ை அமமப்பாக நிதி ஆமணயத்மத உருவாக்க சவண்டும் என்று அது 

வாதிட்டது. 

ெர்க்காரியா குழு -1983  

மத்திய-மாநில உைவுகமள மறுஆய்வு செய்ய நீதிபதி ஆர்.எஸ்.ெர்க்காரியா தமலமமயில் 

1983 ஆம் ஆண்டுஒன்ைியஅரசு ஒரு ஆமணயத்மத அமமத்தது. பி.ெிவராமன் மற்றும் 

டாக்டர்.ஆர்.எஸ்.சென் ஆகிசயார் ஆமணயத்தின் மற்ை இரு உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, அது 247 பரிந்துமரகமளக் சகாண்ட ஒரு விரிவான 

அைிக்மகமய ெமர்ப்பித்தது.  

மாநிலங்களுக்கிமடசயயான கவுன்ெில்: பல மாநிலங்களுக்கு சபாதுவான ஆர்வமுள்ள 

துமைகமள ஆராய்வதற்கும், சகாள்மகமய ெிைப்பாக ஒருங்கிமணக்க பரிந்துமர 

செய்வதற்கும், விதி 263 (பி) மற்றும் (ெி) ஆகியவற்ைில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

செயல்பாடுகமள மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான கவுன்ெில் சகாண்டிருக்க சவண்டும் 

என்று பரிந்துமரத்தது. அந்த பாடத்தில் 263(a) விதிக்கு எதிராக ஆமணயம் வாதிட்டது, 

மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான தகராறுகமள விொரிக்கவும் ஆசலாெமன வழங்கவும் 

மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான ஆமணயத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கக்கூடாது என்று 

கூைியது. மாநிலங்களுக்கிமடசயயான கவுன்ெிலுக்கு ஒரு சுதந்திரமான, நிரந்தர 

செயலகத்மத நிறுவவும் ஆமணயம் பரிந்துமரத்தது. 

விதி - 356 : ஒரு மாநிலத்தில் அரெியலமமப்பு எந்திரங்கள் முழுமமயாக செயலிழந்தால், 

கமடெி முயற்ெியாக, 356வது விதிமய அற்பமாக மட்டுசம திணிக்க சவண்டும் என்று அது 

பரிந்துமரத்தது. ெம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தில் விதி 356 அவெரநிமலமய அமல்படுத்துவதற்கு 
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முன் கிமடக்கக்கூடிய மற்றும் ொத்தியமான அமனத்து மாற்று வழிகமளயும் ஆராய 

சவண்டும். 

ஆளுநர்: ஆளுநர் பதவிமய ரத்து செய்ய சவண்டும் அல்லது மாநில ஆளுநர்கமள 

நியமிக்கும் முன் ெம்பந்தப்பட்ட மாநில அரமெக் கலந்தாசலாெிக்க சவண்டும் என்ை ெில 

அரெியல் கட்ெிகள் மற்றும் மாநிலங்களின் சகாரிக்மக மற்றும் பரிந்துமரமய ஆமணயம் 

நிராகரித்தது. மாைாக, கூட்டாட்ெியின் சுமூகமான செயல்பாட்டிற்கு, அரெியல் ரீதியாக 

செயல்படும் நபர்கமளயும் தமலவர்கமளயும் கவர்னர்களாக நியமிக்கக்கூடாது என்று 

பரிந்துமரத்தது. கவர்னர்களாக பிரபலங்கள் மட்டுசம நியமிக்கப்பட சவண்டும். மத்தியிலும், 

மாநிலங்களிலும் சவவ்சவறு கட்ெிகள் ஆட்ெி செய்யும் சபாது, மத்தியில் ஆளும் கட்ெிமயச் 

செர்ந்த தமலவமர மாநில ஆளுநராக நியமிக்கக் கூடாது.  

சமாழி: நாட்டின் ஒற்றுமம மற்றும் ஒருமமப்பாட்மட வலுப்படுத்த, 

மும்சமாழிக்சகாள்மகமய கண்டிப்பாக கமடபிடிக்க சவண்டும் என்று பரிந்துமரத்தது. 

புஞ்ெி கமிஷன்: 2007  

உச்ெ நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள் தமலமம நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி மதன் சமாகன் புஞ்ெி 
தமலமமயில் 2007ல் ஒரு ஆமணயத்மதஒன்ைியஅரசு அமமத்தது. சமலும் 3 

உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஒரு செயலாளமரக் சகாண்ட இந்த ஆமணயம் 2010ல் அதன் 

அைிக்மகமய ெமர்ப்பித்தது.  

மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள் பதவிக் காலத்மத நிர்ணயித்திருக்க சவண்டும் என்றும், 

இந்தியக் குடியரசுத் தமலவமரப் சபான்ை குற்ைவியல் நடவடிக்மக மூலம் மட்டுசம 

அவர்கள் நீக்கப்பட சவண்டும் என்றும் பரிந்துமரத்தது. 

இது விதிகள் 355 மற்றும் 356 இல் மாற்ைங்கமள அைிமுகப்படுத்த விரும்புகிைது, இதனால் 

ஒரு மாநிலம் முழுவமதயும் விட ஒரு மாநிலத்தில் கிளர்ச்ெி அல்லது பிரச்ெமனயால் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது மாவட்டங்கள் அவெரநிமலமய 

உள்ளூர்மயமாக்குவதற்கும் கிளர்ச்ெி அல்லது பிரச்ெமனகமள திைமமயாக 

மகயாளுவதற்கும் ஒரு உத்தியாக அவெரநிமலயின் கீழ் சகாண்டு வரப்பட சவண்டும்.  

வகுப்புவாத வன்முமையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ெம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் 

அனுமதியின்ைி மத்தியப் பமடகமள தானாக அனுப்பும் அதிகாரமும் 

அதிகாரமும்ஒன்ைியஅரசுக்கு இருக்க சவண்டும் என்றும் ஆமணயம் பரிந்துமரத்தது.  

சவங்கடாெமலயா ஆமணயம்: 2000  

பிப்ரவரி 22, 2000 அன்று அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் தமலமமயிலான இந்திய சதெிய 

ஜனநாயகக் கூட்டணி அரொங்கத்தின் தீர்மானத்தின் மூலம் இந்திய அரெியலமமப்பில் 

ொத்தியமான திருத்தங்கமள பரிந்துமரப்பதற்காக அரெியலமமப்பின் நமடமுமை 

மறுபரிெீலமனக்கான சதெிய ஆமணயம் (NCRWC) நீதிபதி மசனபள்ளி நாராயண ராவ் 

சவங்கடாெமலயா கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டது. 

 



   

 

Copyright © Veranda Learning Solutions   62 | P a g e  

ADMINISTRATION – Paper – I  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாநில  நிதி  ஆதாரங்கள்  மற்றும்  நிதி  நிர்வாகம்  

நிதி உைவுகள்: 

• அரெியலமமப்பின் பகுதி XII இல் 268 முதல் 293 வமரயிலான பிரிவுகள்,ஒன்ைிய- 

மாநில நிதி சதாடர்பானது. 

வரிவிதிப்பு அதிகாரங்கள் ஒதுக்கீடு: 

அரெியலமமப்புச் ெட்டம் ஒன்ைியமற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசய வரிவிதிப்பு 

அதிகாரங்கமள பின்வரும் வழிகளில் பிரிக்கிைது 

• ஒன்ைிய பட்டியலில் (எண்ணிக்மக 13) பட்டியலிடப்பட்ட இனங்களுக்கு வரி விதிக்க 

பாராளுமன்ைத்திற்கு பிரத்சயக அதிகாரம் உள்ளது. 

• மாநிலப் பட்டியலில் (எண்ணிக்மக 18) பட்டியலிடப்பட்ட இனங்களுக்கு வரி விதிக்க 

மாநில ெட்டமன்ைத்திற்கு பிரத்சயக அதிகாரம் உள்ளது. 

• சபாதுப் பட்டியலில் வரி உள்ளடீுகள் எதுவும் இல்மல. 

• ஆனால், 2016 ஆம் ஆண்டின் 101வது திருத்தச் ெட்டம், ெரக்கு மற்றும் செமவ வரிமய 

நிர்வகிக்கும் ெட்டங்கமள உருவாக்க பாராளுமன்ைம் மற்றும் மாநில 

ெட்டமன்ைங்களுக்கு ஒசர சநரத்தில் அதிகாரத்மத வழங்கியுள்ளது. 

• இந்த விதியின் கீழ், பாராளுமன்ைம் பரிசு வரி, செல்வ வரி மற்றும் செலவு வரிமய 

விதிக்கிைது. 
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மாநிலங்களின் வரிவிதிப்பு அதிகாரங்களில் அரெியலமமப்பு பின்வரும் 

கட்டுப்பாடுகமள விதித்துள்ளது: 

• ஒரு மாநில ெட்டமன்ைம் சதாழில்கள், வர்த்தகங்கள், அமழப்புகள் மற்றும் 

சவமலவாய்ப்புகள் மீது வரிகமள விதிக்கலாம். ஆனால், எந்தசவாரு நபரும் செலுத்த 

சவண்டிய வரிகளின் சமாத்தத் சதாமக ஆண்டுக்கு ₹2,500க்கு மிகாமல் இருக்க 

சவண்டும். 

• பின்வரும் இரண்டு ெந்தர்ப்பங்களில் சபாருட்கள் அல்லது செமவகள் வழங்கல் அல்லது 

இரண்டின் மீதும் வரி விதிக்க மாநில ெட்டமன்ைத்தின் அதிகாரம் 

தமடசெய்யப்பட்டுள்ளது: (a)மாநிலத்திற்கு சவளிசய அத்தமகய வழங்கல் எங்கு 

நமடசபறுகிைது; மற்றும் (b) இைக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதியின் சபாது அத்தமகய 

வழங்கல் எங்சக நமடசபறுகிைது. 

• ஒரு மாநில ெட்டமன்ைம் மின்ொரத்தின் நுகர்வு அல்லது விற்பமனக்கு வரி விதிக்கலாம். 

ஆனால், மதியஅரொல் நுகரப்படும் அல்லது மத்தியஅரெிற்கு விற்கப்படும் மின்ொரத்தின் 

நுகர்வு அல்லது விற்பமனக்கு வரி விதிக்க முடியாது 

வரி வருவாய் விநிபயாகம்: 

• 80வது திருத்தச் ெட்டம் 2000 மற்றும் 101வது திருத்தச் ெட்டம் 2016 

ஆகியமவஒன்ைியமற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வரி வருவாமயப் 

பகிர்ந்தளிக்கும் திட்டத்தில் சபரும் மாற்ைங்கமள அைிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

• 101வது ெட்டத்திருத்தம் நாட்டில் புதிய வரி விதிப்பாக ெரக்கு மற்றும் செமவ வரி – 

ஜிஎஸ்டி அைிமுகத்திற்கு வழி வகுத்துள்ளது. 

• பாராளுமன்ைம் மற்றும் மாநில ெட்டமன்ைங்கள் ஜிஎஸ்டி விதிப்பதற்கான ெட்டங்கமள 

உருவாக்கலாம் 

• ஜிஎஸ்டியானதுஒன்ைியமற்றும் மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்பட்ட பல மமைமுக 

வரிகமள மாற்ைியது மற்றும் அடுக்கடுக்கான பல வரிகளின் விமளமவ நீக்கி, 
சபாருட்கள் மற்றும் செமவகளுக்கான சபாதுவான சதெிய ெந்மதமய வழங்குவமத 

சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

இந்த திருத்தச்ெட்டம் பல்பவறு வமகயான ஒன்ைிய மமைமுக வரிகமள 

உள்ளடக்கியுள்ளது: 

1. ஒன்ைியகலால் வரி 

2. கூடுதல் கலால் வரிகள் 

3. மருந்து மற்றும் கழிப்பமை தயாரிப்புகள் (கலால் வரிகள்) ெட்டம், 1955 இன் கீழ் 

விதிக்கப்படும் கலால் வரி 

4. செமவ வரி 

5. கூடுதல் சுங்க வரி சபாதுவாக எதிர் வரிகள் என அமழக்கப்படுகிைது 

6. ெிைப்பு கூடுதல் சுங்க வரி 

7. ஒன்ைியகூடுதல் கட்டணம் மற்றும் செஸ்கள் 
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 இந்த திருத்தச்ெட்டம் கீழ்வரும் மாநில வரிகமள உள்ளடக்கியுள்ளது: 

1. மாநில மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி / விற்பமன வரி 

2. சகளிக்மக வரி (உள்ளாட்ெி அமமப்புகளால் விதிக்கப்படும் வரி தவிர), 

3. ஒன்ைியவிற்பமன வரி (மத்திய அரொல் விதிக்கப்பட்டு மாநிலங்களால் 

வசூலிக்கப்படுகிைது), 

4. மாநிலத்தின் கூடுதல் மற்றும் நுமழவு வரி 

5. சகாள்முதல் வரி, 

6. சொகுசு வரி, 

7. லாட்டரி, பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் மீதான வரிகள், 

8. மாநில கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் செஸ்கள் 

சமலும், இந்த திருத்தம் ஒன்ைிய பட்டியலில் 268-A மற்றும் நுமழவு 92-C ஐ நீக்கியது, இரண்டும் 

செமவ வரிமயக் மகயாள்கின்ைன. இமவ 88 வது திருத்தச் ெட்டம், 2003 இன் மூலம் முன்னர் 

செர்க்கப்பட்டன. 

மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடபயயான வரி வருவாமய 

பகிர்ந்தளிப்பதில் தற்பபாமதய நிமல பின்வருமாறு: 

A.  ஒன்ைியஅரொல் விதிக்கப்படும் ஆனால் மாநிலங்களால் பெகரிக்கப்பட்டு 

ஒதுக்கப்பட்ட வரிகள் (ெரத்து 268): 

• பரிவர்த்தமன பில்கள், காசொமலகள், உறுதிசமாழிக் குைிப்புகள், காப்படீ்டுக் 

சகாள்மககள், பங்குகள் பரிமாற்ைம் மற்றும் முத்திமரத்தாள் கட்டணம் இந்தப் பிரிவில் 

அடங்கும். 

• இந்த வரிகள் இந்தியாவின் ஒருங்கிமணந்த நிதியின் ஒரு பகுதியாக இல்மல, ஆனால் 

இது மாநிலத்திற்கு ஒதுக்கப்படுகிைது. 

B. ஒன்ைியஅரொல் விதிக்கப்பட்டு மற்றும் வசூலிக்கப்பட்டு ஆனால் 

மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரிகள் (ெரத்து 269): 

• மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வர்த்தகம் அல்லது வர்த்தகத்தின் சபாது சபாருட்கமள 

(செய்தித்தாள்கள் தவிர) விற்பமன அல்லது வாங்குதல் மீதான வரிகள். 

• மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வர்த்தகம் அல்லது வர்த்தகத்தின் சபாது ெரக்குகளின் 

மீதான வரிகள். 

• இந்த வரிகள் இந்தியாவின் ஒருங்கிமணந்த நிதியின் ஒரு பகுதியாக இல்மல, ஆனால் 

இது மாநிலத்திற்கு ஒதுக்கப்படுகிைது. 
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C.மாநிலங்களுக்கு இமடபயயான வர்த்தகம் அல்லது வர்த்தகத்தில் ெரக்கு மற்றும் 

பெமவ வரிமய விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகிைது (ெரத்து 269-A): 

• மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வர்த்தகம் அல்லது வர்த்தகத்தின் சபாது வழங்கப்படும் 

சபாருட்கள் மீதான ெரக்கு மற்றும் செமவ வரி (ஜிஎஸ்டி) மதியஅரொல் விதிக்கப்பட்டு 

வசூலிக்கப்படுகிைது 

• ஆனால், இந்த வரியானது ஜிஎஸ்டி கவுன்ெிலின் பரிந்துமரகளின்படி 

பாராளுமன்ைத்தால் ஒன்ைிய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசய என அளவு 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

D.மத்தியஅரொல் விதிக்கப்பட்டு மற்றும் வசூலிக்கப்பட்டு ஆனால் மமயத்திற்கும் 

மாநிலங்களுக்கும் இமடபய விநிபயாகிக்கப்படும் வரிகள் (ெரத்து 270): 

ஒன்ைிய பட்டியலில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து வரிகள் மற்றும் கடமமகள் இந்தப் பிரிவில் 

அடங்கும் 

E. மதியஅரெின் பநாக்கங்களுக்காக ெில வரிகள் மற்றும் கடமமகள் மீதான 

கூடுதல் கட்டணம் (ெரத்து 271): 

• ெரத்து 269 மற்றும் 270 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வரிகள் மற்றும் கடமமகள் மீதான 

கூடுதல் கட்டணங்கமள நாடாளுமன்ைம் எந்த சநரத்திலும் விதிக்கலாம். 

• அத்தமகய கூடுதல் கட்டணங்களின் வருமானம் பிரத்திசயகமாக 

மத்தியஅரொங்கத்திற்குச் செல்கிைது. இந்த கூடுதல் கட்டணங்களில் மாநிலங்களுக்கு 

பங்கு இல்மல. 

F. மாநிலங்களால் விதிக்கப்பட்டு மற்றும் வசூலிக்கப்பட்டு மற்றும் 

தக்கமவக்கப்பட்ட வரிகள்: 

இமவ பிரத்திசயகமாக மாநிலங்களுக்குச் சொந்தமான வரிகள். அமவ மாநில பட்டியலில் இடம் 

சபற்றுள்ள வரிகள் மற்றும் எண்ணிக்மகயில் 18 ஆக உள்ளன. 

1. நில வருவாய் 

2. விவொய வருமானத்தின் மீதான வரிகள் 

3. விவொய நிலத்தின் வாரிசு சதாடர்பான வரிகள் 

4. விவொய நிலம் சதாடர்பான எஸ்சடட் வரிகள் 

5. நிலங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் மீதான வரிகள் 

6. கனிம உரிமமகள் மீதான வரிகள் 

7. (vii)மனித நுகர்வுக்கான மதுபானங்கள் மீதான கலால் வரிகள்; ஓபியம், இந்திய ெணல் 

மற்றும் பிை சபாமத மருந்துகள் மற்றும் சபாமதப்சபாருள்கள் மீதான வரிகள் 

8. மின்ொரம் மீதான வரிகள்  
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 9. சபட்சராலியம் கச்ொ, அதிசவக டீெல், சமாட்டார் ஸ்பிரிட் (சபாதுவாக சபட்சரால் என 

அமழக்கப்படுகிைது), இயற்மக எரிவாயு, விமான விமெயாழி எரிசபாருள் மற்றும் 

மனித நுகர்வுக்கான மதுபானம் ஆகியவற்ைின் மீதான வரிகள், ஆனால் 

மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வர்த்தகம் அல்லது ெர்வசதெ வர்த்தகம் 

ஆகியவற்ைின் சபாது விற்பமனமய உள்ளடக்கவில்மல 

10. ொமல அல்லது உள்நாட்டு நீர்வழிகள் மூலம் சகாண்டு செல்லப்படும் சபாருட்கள் 

மற்றும் பயணிகள் மீதான வரிகள் 

11. வாகனங்கள் மீதான வரிகள் 

12. விலங்குகள் மற்றும் படகுகள் மீதான வரிகள் 

13. சுங்கச்ொவடிகள் 

14. சதாழில்கள், வர்த்தகங்கள், அமழப்புகள் மற்றும் சவமலவாய்ப்புகள் மீதான வரிகள் 

15. மூலதன வதீ வரி 

16. சபாழுதுசபாக்கு மற்றும் சகளிக்மககள் மீதான வரிகள் 

17. ஆவணங்கள் மீதான முத்திமர வரி (ஒன்ைிய பட்டியலில் குைிப்பிடப்பட்டமவ தவிர); 

18. மாநிலப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்ட விஷயங்களுக்கான கட்டணம் (நீதிமன்ைக் 

கட்டணம் தவிர). 

வரி அல்லாத வருவாய்களின் விநிபயாகம்: 

A. மத்திய: பின்வரும் வருவாய்கள்ஒன்ைியஅரெின் வரி அல்லாத வருவாயின் 

முக்கிய ஆதாரங்களாக அமமகின்ைன: 

1. தந்திகள்; 

2. ரயில்சவ; 

3. வங்கியியல்; 

4. ஒளிபரப்பு 

5. நாணயம் மற்றும் பணம்; 

6. (vi)ஒன்ைியசபாதுத்துமை நிறுவனங்கள்; 

B. மாநிலங்கள்: பின்வரும் வருவாய்கள் மாநிலங்களின் வரி அல்லாத 

வருவாயின் முக்கிய ஆதாரங்களாக அமமகின்ைன: 

1. நீர்ப்பாெனம்; 

2. காடுகள்; 

3. மீன்பிடிப்பு; 

4. மாநில சபாதுத்துமை நிறுவனங்கள்; 
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மாநிலங்களுக்கு மானியங்கள்: 

அரெியலமமப்புச் ெட்டம்ஒன்ைியவளங்களிலிருந்து மாநிலங்களுக்கு மானியங்கமள 

வழங்குகிைது. 

ெட்டரீதியான மானியங்கள்: 

• ெட்டப்பிரிவு 275 ஆனது நிதி உதவி சதமவப்படும் மாநிலங்களுக்கு மானியம் சகாடுக்க 

பாராளுமன்ைத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது. 

• இந்தத் சதாமககள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இந்தியாவின் ஒருங்கிமணந்த நிதியில் 

வசூலிக்கப்படுகின்ைன. 

• ெட்டப்பிரிவு 275 (சபாது மற்றும் குைிப்பிட்ட இரண்டும்) கீழ் ெட்டரீதியான மானியங்கள் 

நிதி ஆமணயத்தின் பரிந்துமரயின் சபரில் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ைன 

விருப்பமான மானியங்கள்: 

• ெட்டப்பிரிவு 282, அந்தந்த ெட்டமன்ைத் திைனுக்குள் இல்லாவிட்டாலும், எந்தசவாரு 

சபாது சநாக்கத்திற்காகவும் மானியத்மத வழங்குவதற்குஒன்ைியமற்றும் 

மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது. இந்த விதியின் கீழ்,ஒன்ைியஅரசு 

மாநிலங்களுக்கு மானியம் வழங்குகிைது. 

• “இந்த மானியங்கள் விருப்பமான மானியங்கள் என்றும் அைியப்படுகின்ைன, காரணம், 

இந்த மானியங்கமள வழங்குவதற்கு மமய அரெிற்கு எந்தக் கடமமயும் இல்மல அதன் 

விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது. 

மத்திய, மாநில அரசுகள் கடன் வாங்குவது: 

மத்திய மற்றும் மாநிலங்களின் கடன் வாங்கும் அதிகாரங்கள் சதாடர்பாக அரெியலமமப்பு 

பின்வரும் விதிகமள வழங்குகிைது: 

• மத்திய அரசு இந்தியாவிற்குள்ளும் சவளியிலும் கடன் வாங்கலாம். 

• இசதசபால், ஒரு மாநில அரசு இந்தியாவிற்குள் கடன் வாங்கலாம் (சவளிநாட்டில் 

அல்ல) 

• மத்திய அரசு எந்த மாநிலத்திற்கும் கடன்கமள வழங்கலாம் அல்லது எந்த மாநிலம் 

திரட்டும் கடன்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கலாம். 

அரசுகளுக்கிமடபயயான வரி விலக்குகள்: 

1. மாநில வரிவிதிப்பிலிருந்துஒன்ைியசொத்துக்கு விலக்கு 

• ஒரு மாநிலத்திற்குள் விதிக்கப்படும் அமனத்து வரிகளிலிருந்தும் மமயத்தின் 

சொத்துக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிைது. ஆனால், இந்தத் தமடமய நீக்குவதற்கு 

நாடாளுமன்ைத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 
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 2.ஒன்ைியவரிவிதிப்பிலிருந்து மாநில சொத்து அல்லது வருமானத்திற்கு விலக்கு: 

• ஒரு மாநிலத்தின் சொத்து மற்றும் வருமானம்ஒன்ைியவரிவிதிப்பிலிருந்து விலக்கு 

அளிக்கப்படுகிைது. ஆனால், நாடாளுமன்ைம் வழங்கினால், ஒரு மாநிலத்தின் வணிக 

நடவடிக்மககளுக்குஒன்ைியஅரசு வரி விதிக்கலாம். 

• ஒரு மாநிலத்திற்குள் அமமந்துள்ள உள்ளூர் அதிகாரிகளின் சொத்து மற்றும் 

வருமானம்ஒன்ைியவரிவிதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படவில்மல. இசதசபால், 

ஒரு மாநிலத்திற்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் சொத்து 

அல்லது வருமானம்ஒன்ைியஅரொல் வரி விதிக்கப்படலாம். 

அவெரநிமலகளின் விமளவுகள்: 

பதெிய அவெரநிமல: 

• சதெிய அவெரநிமலப் பிரகடனம் (பிரிவு 352ன் கீழ்) நமடமுமையில் இருக்கும் சபாது, 

குடியரசுத் தமலவர்ஒன்ைியமற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசயயான வருவாயின் 

அரெியலமமப்புப் பங்கீட்மட மாற்ைியமமக்க முடியும். 

• குடியரசுத் தமலவர் மத்தியிலிருந்து மாநிலங்களுக்கு நிதிப் பரிமாற்ைத்மதக் 

குமைக்கலாம் அல்லது ரத்து செய்யலாம் (வரிப் பகிர்வு மற்றும் உதவித் சதாமக ஆகிய 

இரண்டும்). அவெரநிமல இறுதி வமர இத்தமகய மாற்ைம் சதாடரும். 

நிதி அவெரநிமல: 

நிதி அவெரநிமலப் பிரகடனம் (பிரிவு 360ன் கீழ்) செயல்பாட்டில் இருக்கும் சபாது, ஒன்ைியஅரசு 

மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டுதல்கமள வழங்கலாம்: 

1. நிதி உரிமமயின் குைிப்பிட்ட நியதிகமளக் கமடப்பிடிப்பது; 

2. மாநிலத்தில் பணியாற்றும் அமனத்து வமக நபர்களின் ெம்பளம் மற்றும் 

சகாடுப்பனவுகமளக் குமைப்பது; மற்றும் 

3. அமனத்து பண மசொதா மற்றும் பிை நிதி மசொதாக்கமளயும் குடியரசுத் தமலவரின் 

பரிெீலமனக்கு ஒதுக்க சவண்டும். 

நிதி ஆமணயம்: 

• ெட்டப்பிரிவு 280 நிதி ஆமணயத்மத ஒரு அமர-நீதித்துமை அமமப்பாக வழங்குகிைது. 

இது ஒவ்சவாரு ஐந்தாவது ஆண்டு அல்லது அதற்கு முன்னரும் ஜனாதிபதியால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

உறுப்பினர்கள்: 

• நிதி ஆமணக்குழு தமலவர் மற்றும் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் நான்கு 

உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ளது.  
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• குடியரசுத் தமலவர் தனது உத்தரவில் குைிப்பிட்ட காலத்திற்கு அவர்கள் பதவி 
வகிக்கின்ைனர்.  

• அவர்கள் மறு நியமனத்திற்கு தகுதியானவர்கள். 

தமலவர் சபாது விவகாரங்களில் அனுபவம் உள்ளவராக இருக்க சவண்டும் சமலும் மற்ை 

நான்கு உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்ைில் இருந்து சதர்ந்சதடுக்கப்பட சவண்டும். 

1. உயர் நீதிமன்ை நீதிபதி அல்லது நியமிக்கத் தகுதி சபற்ைவர். 

2. அரொங்கத்தின் நிதி மற்றும் கணக்குகள் பற்ைிய ெிைப்பு அைிவு சபற்ைவர். 

3. நிதி விவகாரங்களிலும் நிர்வாகத்திலும் பரந்த அனுபவம் உள்ளவர். 

4. சபாருளாதாரத்தில் ெிைப்பு அைிவு சபற்ைவர். 

செயல்பாடுகள்: 

பின்வரும் விடயங்களில் ஜனாதிபதிக்கு பரிந்துமரகமள வழங்குவது 

அவெியமாகும். 

• மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடசய பகிர்ந்தளிக்கப்பட சவண்டிய வரிகளின் நிகர 

வருவாயின் பகிர்வு, மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இமடயிலான ஒதுக்கீடு, அத்தமகய 

வருமானத்தின் அந்தந்த பங்குகள். 

• மத்திய அரசு (அதாவது, இந்தியாவின் ஒருங்கிமணந்த நிதியிலிருந்து) மாநிலங்களுக்கு 

வழங்கப்படும் மானியங்கமள நிர்வகிக்க சவண்டிய சகாள்மககள். 

• மாநில நிதிக் குழுவின் பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் மாநிலத்தில் உள்ள 

பஞ்ொயத்துகள் மற்றும் நகராட்ெிகளின் வளங்களுக்கு நிதிமய அதிகரிக்க சதமவயான 

நடவடிக்மககள். நிதி நலன்களுக்காக ஜனாதிபதியால் குைிப்பிடப்படும் சவறு எந்த 

விஷயமும். 

• இந்தியாவில் நிதிக் கூட்டாட்ெி முமையின் ெமநிமலப்படுத்தும் ெக்கரமாக நிதி 
ஆமணயத்மத அரெியலமமப்பு கூறுகின்ைது. 

ஆபலாெமன வழங்கல்: 

• நிதி ஆமணய பரிந்துமரகள் ஆசலாெமனத் தன்மம சகாண்டமவ மட்டுசம, எனசவ 

அரொங்கத்மத அது கட்டுப்படுத்தாது. மாநிலங்களுக்கு நிதி வழங்குவது சதாடர்பான 

பரிந்துமரகமளஒன்ைியஅரசு நிமனத்தாள் அமல்படுத்தலாம். 

ெரக்கு மற்றும் பெமவ வரி குழு: 

• 101வது திருத்தச் ெட்டம் 2016, ெரக்கு மற்றும் செமவ வரி கவுன்ெில் அமமப்பதற்காக 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ெட்டப்பிரிவு 279-A ஒரு உத்தரவின் மூலம் ஜிஎஸ்டி கவுன்ெிமல அமமக்க 

ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது. 
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 குழுவில் உள்ள நபர்கள்: 

கவுன்ெில் என்பதுஒன்ைியமற்றும் மாநிலங்களின் கூட்டு மன்ைம் மற்றும் பின்வரும் 

உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ளது: 

(A)  மத்திய நிதியமமச்ெர் தமலவராக உள்ளார் 

(B)  ஒன்ைியஇமண வருவாய் அல்லது நிதித்துமை அமமச்ெர் 

(C)  நிதி அல்லது வரித்துமைக்கு சபாறுப்பான அமமச்ெர் அல்லது ஒவ்சவாரு மாநில 

அரொங்கத்தால் பரிந்துமரக்கப்படும் மற்ை அமமச்ெர்கள் 

குழுவின் பவமல: 

(i) ஒன்ைியஅரெின் வாக்குக்கு அந்தக் கூட்டத்தில் அளிக்கப்பட்ட சமாத்த வாக்குகளில் 

மூன்ைில் ஒரு பங்கு முன்னுரிமம இருக்க சவண்டும். 

(ii)  அமனத்து மாநில அரொங்கங்களின் வாக்குகளும் அந்த கூட்டத்தில் அளிக்கப்பட்ட 

சமாத்த வாக்குகளில் மூன்ைில் இரண்டு பங்கு முன்னுரிமம சகாண்டிருக்கும். 

கீழ்க்கண்ட விஷயங்களில் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்குப் பரிந்துமர செய்ய 

பவண்டும்: 

(A)  ஜிஎஸ்டியில் இமணக்கப்படும் மத்திய, மாநிலங்கள் மற்றும் உள்ளாட்ெி 
அமமப்புகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள், செஸ்கள் மற்றும் கூடுதல் கட்டணம். 

(B)  ஜிஎஸ்டிக்கு உட்பட்ட அல்லது ஜிஎஸ்டியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் 

சபாருட்கள் மற்றும் செமவகள். 

(C)  இயற்மக சபரிடர் அல்லது சபரழிவின் சபாது கூடுதல் நிதிமய திரட்ட குைிப்பிட்ட 

காலத்திற்கு ஏசதனும் ெிைப்பு நிதிமய விதிக்கலாம். 

15வது நிதி ஆமணயம்: 

• நிதி ஆமணயம் என்பது ஒரு அரெியலமமப்பு அமமப்பாகும், இதுஒன்ைியமற்றும் 

மாநிலங்களுக்கு இமடசய வரி வருவாமய விநிசயாகிப்பதற்கான முமைமய 

தீர்மானிக்கிைது. 

• அரெியலமமப்பின் 280 வது பிரிவின் கீழ், இந்திய ஜனாதிபதி ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது 

அதற்கு முந்மதய இமடசவளியில் நிதி ஆமணயத்மத அமமக்க சவண்டும். 

• 15வது நிதிக் குழுவானது இந்தியக் குடியரசுத் தமலவரால் நவம்பர் 2017 இல் 

என்.சக.ெிங் தமலமமயில் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் பரிந்துமரகள் 2021-22 முதல் 

2025-26 வமரயிலான ஐந்து வருட காலப்பகுதிமய உள்ளடக்கும். 
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பரிந்துமரகள்: 

1. செங்குத்து அதிகாரப் பகிர்வு (ஒன்ைிய வரிகமள மாநிலங்களுக்குப் 

பகிர்ந்தளித்தல்): 

• இது மாநிலங்களுக்கு 41% பங்மக வருவாயில் பிரித்துத்தர பரிந்துமரத்துள்ளது 

• புதிய ஒன்ைிய பிரசதெங்களான லடாக் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் நிமல மாற்ைத்தின் 

காரணமாக சுமார் 1% பங்மக வருவாயில் பிரித்துத்தர பரிந்துமரத்துள்ளது 

2. கிமடமட்டப் பகிர்வு (மாநிலங்களுக்கு இமடபயயான ஒதுக்கீடு): 

மக்கள்சதாமக செயல்பாட்டிற்கு 12.5%, வருமானத்திற்கு 45%, மக்கள்சதாமக மற்றும் பகுதிக்கு 

தலா 15%, காடு மற்றும் சூழலியலுக்கு 10% மற்றும் வரி மற்றும் நிதி முயற்ெிகளுக்கு 2.5% 

என்று பரிந்துமரத்துள்ளது. 

மாநிலங்களுக்கான செயல்திைன் அடிப்பமடயிலான ஊக்கத்சதாமககள் மற்றும் 

மானியங்கள்: 

இந்த மானியங்கள் நான்கு முக்கிய கருப்சபாருள்கமளச் சுற்ைி வருகின்ைன. 

• முதலாவது ெமூகத் துமை, சுகாதாரம் மற்றும் கல்வியில் கவனம் செலுத்துகிைது. 

• இரண்டாவது கிராமப் சபாருளாதாரம், அது விவொயம் மற்றும் கிராமப்புை ொமலகள் 

பராமரிப்பு ஆகியவற்ைில் கவனம் செலுத்துகிைது. 

• கிராமப்புைப் சபாருளாதாரம் நாட்டின் மக்கள்சதாமகயில் மூன்ைில் இரண்டு பங்கு, 

சமாத்த பணியாளர்களில் 70% பங்கு மற்றும் சதெிய வருமானத்தில் 46% பங்மக 

வகிக்கிைது. 

• மூன்ைாவதாக, நிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாக ெீர்திருத்தம் மானியங்கமள நீதித்துமை, 

புள்ளியியல் மற்றும் ஆர்வமுள்ள மாவட்டங்களுக்கு சகாடுக்கப் பரிந்துமரத்துள்ளது . 

• நான்காவதாக, இது ஆற்ைல் துமைக்கான செயல்திைன் அடிப்பமடயிலான ஊக்க 

முமைமய உருவாக்கியுள்ளது, இது மானியங்களுடன் இமணக்கப்படவில்மல, ஆனால் 

மாநிலங்களுக்கு முக்கியமான, கூடுதல் கடன் வழங்குகிைது. 

உள்ளாட்ெி அமமப்புகளுக்கான மானியங்கள்: 

• நகராட்ெி செமவகள் மற்றும் உள்ளாட்ெி அமமப்புகளுக்கான மானியங்களுடன், புதிய 

நகரங்கமள அமடவதற்கான செயல்திைன் அடிப்பமடயிலான மானியங்கள் மற்றும் 

உள்ளூர் அரொங்கங்களுக்கு சுகாதார மானியங்கள் ஆகியமவ இதில் அடங்கும். 

• நகர்ப்புை உள்ளாட்ெி அமமப்புகளுக்கான மானியங்களில், ஒரு மில்லியனுக்கும் 

குமைவான மக்கள்சதாமக சகாண்ட நகரங்களுக்கு மட்டுசம அடிப்பமட மானியங்கள் 

பரிந்துமரக்கப்படுகின்ைன. 

• மில்லியன்-பிளஸ் நகரங்களுக்கு, 100% மானியங்கள் மில்லியன்-பிளஸ் ெிட்டிஸ் 

செலஞ்ச் ஃபண்ட் (எம்ெிஎஃப்) மூலம் செயல்திைன்-இமணக்கப்பட்டமவ. 
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உள்ளாட்ெி அரொங்கத்தின் நிதி: 

இந்தியாவின் இரண்டாவது நிர்வாகச் ெீர்திருத்த ஆமணயம் (2005–2009) பஞ்ொயத்து ராஜ் 

நிறுவனங்களின் (PRIகள்) வருவாய் ஆதாரங்கள் மற்றும் அவற்ைின் நிதிச் ெிக்கல்கமளத் 

சதாகுத்துள்ளது. 

நம் நாட்டில் உள்ள பஞ்ொயத்துகள் பின்வரும் வழிகளில் நிதிமயப் சபறுகின்ைன: 

1. அரெியலமமப்பின் பிரிவு 280 எனஒன்ைியநிதி ஆமணயத்தின் பரிந்துமரகளின் 

அடிப்பமடயில்ஒன்ைியஅரெின் மானியங்கள். 

2. ெட்டப்பிரிவு 243-I இன் படி மாநில நிதி ஆமணயத்தின் பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் 

மாநில அரெிடமிருந்து நிதி பகிர்வு. 

3. மாநில அரொங்கத்தின் கடன்கள் / மானியங்கள். 

4. ஒன்ைியஅரொங்கத்தின் திட்டங்கள் மற்றும் கூடுதல்ஒன்ைியஒதுக்கீடு. 

5. உள் வள உருவாக்கம் (வரி மற்றும் வரி அல்லாதது). 

பயனற்ை செயல்திைனுக்கான காரணங்கள்: 

1. சபாதுமான அதிகாரப்பகிர்வு இல்லாமம: 

2. அதிகாரத்துவத்தின் அதிகப்படியான கட்டுப்பாடு: 

3. சமாெமான உள்கட்டமமப்பு: 
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மாநில நிதி ஆமணயம்: 

• மாநில நிதி ஆமணயம் (SFC) என்பது 73வது மற்றும் 74வது அரெியலமமப்பு 

திருத்தங்களால் இந்தியாவின் மாநில/துமண-மாநில அளவிலான நிதி உைவுகமள 

முமைப்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும். 

• அரெமமப்புச் ெட்டத்தின் பிரிவு 243-I, மாநில ஆளுநர் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுமை 

நிதிக் குழுமவ அமமக்க சவண்டும். 

• ெட்டப்பிரிவு 243-Y மாநில நிதி ஆமணயம், நகராட்ெிகளின் நிதி நிமலமயயும் 

மதிப்பாய்வு செய்து ஆளுநருக்கு பரிந்துமரகமள செய்யும். 

மாநில நிதி ஆமணயத்தின் பங்கு என்ன? 

• மாநில மற்றும் உள்ளூர் அரொங்கங்களால் வசூலிக்கப்படும் வரிகள் மூன்று 

நிமலகளிலும் மாநில வளங்கமள உள்ளாட்ெி நிறுவனங்களுக்கு விநிசயாகிக்கிைது. 

• அரெியலமமப்பின் 280 வது பிரிவின் கீழ் இந்தியக் குடியரசுத் தமலவரால் 

நியமிக்கப்பட்டஒன்ைியநிதிக் குழுவின் பங்குடன் ஒப்பிடத்தக்கது. 

மாநில நிதி ஆமணயத்தின் பரிந்துமரகள்: 

மாநில நிதி ஆமணயம், மாநிலத்தின் பஞ்ொயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் நிதி 
நிமலமமமய ஆய்வு செய்து, மாநிலத்தால் செகரிக்கப்படும் வரி வருவாய்கள் - மற்றும் சுங்கக் 

கட்டணங்கள் ஆகியவற்ைின் விநிசயாகத்மத நிர்வகிக்க சவண்டிய சகாள்மககள் குைித்து 

ஆளுநருக்கு பரிந்துமரகமள வழங்குகிைது.  

பின்வருவனவற்மையும் பரிந்துமரக்கிைது: 

• பஞ்ொயத்துகள் வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கமள தாங்கசள விதிப்பது. 

• பஞ்ொயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு மாநிலத்தின் ஒருங்கிமணந்த நிதியிலிருந்து 

மானியங்கள் கிமடக்க செய்வது. 

• பஞ்ொயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் நிதி நிமலமய வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள் 

நமடமுமை படுத்துவது. 

• பஞ்ொயத்தின் ஒட்டுசமாத்த நிதிமய சமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்மககள் எடுப்பது. 

குமைபாடுகள்: 

• மாநிலங்கள் தங்கள் மாநில நிதி ஆமணயத்மத முமையாக அமமப்பதில்மல. 

• அவர்கள் ெரியான சநரத்தில் அைிக்மககமள ெமர்ப்பிக்கவில்மல. 

• அதிக எண்ணிக்மகயிலான உள்ளாட்ெி அமமப்புகமளக் கருத்தில் சகாள்ளும் சபரும் 

பணி அவர்களுக்கு உள்ளது. 

தமிழ்நாடு மாநில நிதித் தமலவர்களின் பட்டியல்: 

1. முதல் தமலவர்   - ஆர்.ஆறுமுகம். 
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 2. இரண்டாவது தமலவர் - சுகவசனஸ்வரர் 

3. மூன்ைாவது தமலவர்   - எம்.ஏ.சகௌரிெங்கர் 

4. நான்காவது தமலவர்   - சக.பனிந்திர சரட்டி 

5. ஐந்தாவது தமலவர்   - எஸ்.கிருஷ்ணன் 

6. ஆைாவது தமலவர்   - சமாகன் பியாசர 

தமிழ்நாட்டின் ஆைாவது மாநில நிதி ஆமணயம்: 

• மார்ச் 6, 2020 அன்று உருவாக்கப்பட்டது 

• டிெம்பர் 31, 2020க்குள் தனது அைிக்மகமய ெமர்ப்பித்தது. 

• ஏப்ரல் 1, 2022 முதல் ஐந்து வருட காலப்பகுதிமய ஆமணயம் உள்ளடக்கியது மற்றும் 

உள்ளாட்ெி அமமப்புகளின் தற்சபாமதய மறுெீரமமக்கப்பட்ட நிமலயின் அடிப்பமடயில் 

மார்ச் 31, 2020 அன்று உள்ளாட்ெி அமமப்புகளின் நிதி நிமலமய இது மதிப்பாய்வு 

செய்யும். 
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