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Latest Notes Tnpsc Group - 1, 2&4, VAO =TET&PG TRB Exams Material 
 
 

 
 

 
 

 குடியரசுத் தலலவலரப் ப ான்று மாநிலத்தின் தலலவர் ஆளுநர் ஆவார். 

 மாநில ஆட்சி ஆளுநரின் ப யரிபலபய நலைப றுகிறது. 

 மாநில அலமச்சரலவயின் ஆபலாசலைப் டி எல்லா விதமாை ஆட்சி 
அதிகாரங்கலையும் ஆளுநர் பசயல் டுத்துவார். 

 ப ாதுவாக ஒவ்பவாரு மாநிலமும் ஒரு ஆளுநலரக் பகாண்டிருக்க 

பவண்டுபமன்றாலும், 7-வது அரசியலலமப்பு திருத்தச் சட்ைம் 1956-ன் டி 

ஒரு ஆளுநர் ஒன்றுக்கு பமற் ட்ை மாநிலங்களுக்கும் ஆளுநராக 

நியமிக்கப் ைலாம். 

 மாநில ஆளுநலர குடியரசுத் தலலவபர நியமிக்கிறார். இவரின் 

 தவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். எைினும்  தவிக்காலத்திற்கு முன்ைபர 

 தவிலிருந்து குடியரசுத் தலலவரால் நீக்கப் ைலாம். 
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 குடியரசுத் தலலவர் விரும்புகிற வலரயில் மட்டுபம ஆளுநர்  தவியில் 

இருப் ார். 

 குடியரசுத் தலலவரின் விருப் த்லத நீதிமன்றங்கைில் விசாரலைக்கு 

உட் டுத்த இயலாது. 

 ஒன்றிய அரசின்  ிரதிநிதியாகபவ ஆளுநர் பசயல் டுகிறார். 

 ஆளுநரின் 5 ஆண்டு  தவிக்காலம் முடிவுற்ற  ின்ைரும், அவலரத் 

பதாைர்ந்து பவறு ஆளுநர் நியமிக்கப் டும் வலர, பதாைர்ந்து  தவி வகிக்க 

பகட்டுக்பகாள்ைப் டுவார். 

 ஆளுநலர ஒரு மாநிலத்லதவிட்டு மற்ற மாநிலத்திற்கு மாற்றுவதற்கும் 

குடியரசுத் தலலவருக்கு அதிகாரம் உள்ைது. ஆளுநர் மாத ஊதியமாக 

ரூ.1,10,000 ப றுகிறார். 

 ஆளுநரின் ஊதியம் அந்தந்த மாநிலத்தின் மாநில ஒருங்கிலைப்பு 

நிதியத்திலிருந்து வாக்பகடுப் ின்றிபய வழங்கப் ை அரசியலலமப்பு வழி 
பசய்துள்ைது. 

 ஆளுநரின் அதிகாரப்பூர்வமாை இருப் ிைம் இலவசமாக தரப் டுவதுைன், 

சட்ைத்தின் மூலம் நிர்ையிக்கப் டும் இதர  டிகளும் அவருக்கு 

வழங்கப் டும். 

 ஒருவர் ஆளுநராக நியமிக்கப் ை பவண்டுபமன்றால் அவர் இந்தியக் 

குடிமகைாகவும், 35 வயது நியம் ியவராகவும் இருக்க பவண்டுபமன்று 

ஷரத்து 157 குறிப் ிடுகிறது. 

  ாராளுமன்றம் அல்லது மாநில சட்ைப ரலவகைில், ஆளுநர் உறுப் ிைராக 

இருக்க இயலாது. அப் டி ஏபதனும் ஒர் உறுப் ிைர் ஆளுநராக 

நியமிக்கப் ட்ைால், அவர் ஆளுநராகப்  தவிபயற்றுக் பகாண்ை 

நாைிலிருந்து, அவரது சட்ைப ரலவ அல்லது  ாராளுமன்ற உறுப் ிைர் 

 தவிக்காை இைம் காலியாகிவிட்ைதாக கருதப் டும். 

 ஊதியம் ப றும் பவறு எந்தப்  தவிலயயும் ஆளுநர் வகிக்க இயலாது. 

 அரசியலலமப்பு மாநில ஆளுநருக்பகன்று சில சிறப்பு  ாதுகாப்பு 

அம்சங்கலை ஏற் டுத்தியுள்ைது. 
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 அதன் டி ஒரு மாநில ஆளுநர் தமது  தவிக்காலத்தில்  தவியின் 

காரைமாக பமற்பகாண்ை எவ்வித பசயல் ாடுகள் குறித்தும் நீதிமன்றத்தின் 

விசாரலைக்கு உட் டுத்தப் ை மாட்ைார். 

 பமலும் அவரது  தவிக்காலத்தின்ப ாது அவர் மீது எந்தவித குற்றவியல் 

நைவடிக்லககலையும் பமற்பகாள்ை இயலாது. 

 அது ப ாலபவ அவரது  தவிக்காலத்தில் அவர் லகது நைவடிக்லககலை 

பமற்பகாள்வதிலிருந்தும் விதிவிலக்கு அைிக்கப் ட்டுள்ைார். 

 உரிலமயியல் நைவடிக்லககலை ஆளுநர் மீது பமற்பகாள்வதாக இருப் ின் 

அது குறித்த விவரங்கலை 2 மாதங்களுக்கு முன் ாக ஆளுநருக்கு 

அறிவித்தல் பவண்டும். 

 

** ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் -  ைிகள்:  

 

ஆட்சித்துலற அதிகாரங்கள் - Executive Powers 

 

 மாநிலத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் ஆளுநரின் அதிகாரம் ஆளுநரின் 

லகயிபலபய உள்ைது. அந்த அதிகாரங்கலை அரசியலலமப் ில் 

பசால்லப் ட்டுள்ைது. அவபர பநரிலையாகபவா, தமக்குக் கீழுள்ை 

அதிகாரிகள் மூலமாகபவா பசயல் டுத்த பவண்டும். 

 மாநிலத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் என் து அதன் சட்ைமியற்றும் 

அதிகாரத்துைன் பசர்ந்பத காைப் டும். 

 ப ாதுப் ட்டியலில் உள்ை விசயங்கலைப் ப ாறுத்தவலரயில் அரசியல் 

சட்ைத்தின் டி அல்லது பவறு ஏபதனும் சட்ைத்தின் டி ஒன்றியத்திற்கு 

அைிக்கப் ட்டுள்ை அதிகாரத்திற்கு உட் ட்ைபத மாநில நிர்வாகத்தின் 

அதிகாரம் எைப் டும். 

 மாநிலத்தின் அலைத்து நிர்வாகச் பசயல்களும் ஆளுநரின் ப யராபலபய 

பமற்பகாள்ைப் டும். 

 ஜார்க்கண்ை, மத்திய  ிரபதசம் மற்றும் ஒரிசா ஆகிய மாநிலங்கைில் 

 ழங்குடி மக்கைின் நலனுக்காக தைி அலமச்சகத்லத ஏற் டுத்துவதும் 

ஆளுநரின் கைலமயாகும். 
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 மாநிலத்தின் முதல்வலரயும், அவரது ஆபலாசலையின் டி  ிற 

அலமச்சர்கலையும், மாநில ஆளுநபர நியமைம் பசய்கிறார். 

 அலமச்சர்கள் அலைவரும் ஆளுநர் விரும்பும் வலர  தவியில் நீடிப் ார்கள். 

 ஆைால் அலமச்சரலவ மாநில சட்ைப்ப ரலவக்குக் கூட்டுப் 

ப ாறுப்புலையதாக உள்ைது. 

 அதாவது சட்ைப்ப ரலவயின் ப ரும் ான்லம உறுப் ிைர்கைின் 

ஆதரலவப்ப ற்றவபர முதல்வராக நியமிக்கப் ை பவண்டும் என்றும், 

மாநில சட்ைப்ப ரலவயின் நம் ிக்லகலயப் ப ற்றிருக்கும் வலர மட்டுபம 

அலமச்சரலவ  தவியில் நீடிக்க இயலும் என்றும் இதற்குப் ப ாருள் டும். 

 மாநிலத்தின் நிர்வாகப்  ைிகலை எைிதாக பமற்பகாள்ைவும், 

அலமச்ர்கைிலைபய ப ாறுப்புக்கலை ஒதுக்கீடு பசய்யவும், பதலவயாை 

விதிகலை ஆளுநர் உருவாக்கலாம். 

 மாநில அட்வபகட் பஜைரல், மாநில அரசுப்  ைியாைர் பதர்வாலையத்தின் 

தலலவர் மற்றும் உறுப் ிைர்கள், சார்நிலல நீதிமன்றங்கைின் நீதி திகள், 

மாவட்ை நீதி திகள் ஆகிி்பயாலரயும் ஆளுநபர நியமைம் பசய்கிறார். 

 மாநிலத்தில் சட்ைமன்ற பமலலவ இருப் ின், அதன் உறுப் ிைர்கைில் ஆறில் 

ஒரு  ங்கிைலர, இல்க்கியம், கலல, அறிவியல், கூட்டுறவு இயக்கம், சமூக 

பசலவ ப ான்ற துலறகைின் சிறப் றிவும்,  ழுத்த அனு வமும் 

வாய்ந்தவர்கைில் இருந்து ஆளுநர் நியமிக்க பவண்டும். 

 ஆங்கிபலா-இந்திய சமூகத்திைருக்கு சட்ைப்ப ரலவயில் ப ாதிய 

 ிரதிநிதித்துவம் இல்லலபயன்றும், அதற்குப்  ிரதிநிதித்துவம் 

பதலவபயன்று ஆளுநர் கருதிைால், அந்தச் சமூகத்தில் இருந்து ஒருவலர 

ப ரலவக்கு ஆளுநர் நியமைம் பசய்யலாம் எை = ஷரத்து 333 கூறுகிறது. 

 

** ஆளுநரின் சட்ைத்துலற அதிகாரங்கள்: 

 

 மாநிலச் சட்ைப்ப ரலவயின் ஒரு ்ி்ங்கமாகபவ ஆளுநர் திகழ்கிறார். 

சட்ைப்ப ரலவயின் இரு அலவகலையும்(ப ரலவ,பமலலவ எை இரு 

அலவகள் உள்ை மாநிலங்கைில்) கூடுமாறு ஆலையிடுவதும், கூட்ைத் 

பதாைலர முடித்து லவப் தும் ஆளுநபர ஆவார். 

 அவர் நிலைத்தால் ப ரலவலயக் கலலத்து விை முடியும். மாநில 

சட்ைப்ப ரலவ உறுப் ிைர்கைிலைபய அவர் உலரயாற்றுவதுைன், 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



5 | P a g e     ம ா ந ி ல  ந ி ர் வ ா கம்  -  ம ா ந ி ல  ஆளுநர்  

               A.MURUGANANTHAM   - M.Sc., M.Ed., 

சட்ைப் ப ரலவக்கு பசய்திகலையும் அனுப்  ஆளுநர் அதிகாரம் 

ப ற்றுள்ைார். 

 ப ாதுத் பதர்தல் முடிந்த ின் நலைப றும் முதல் கூைட்த்தில் ஆளுநர் 

உலரயாற்றுகிறார். 

 அபத ப ான்று ஒவ்பவாரு ஆண்டும் நலைப றுகின்ற முதல் சட்ைப்ப ரலவ 

கூட்ைத்திலும் ஆளுநபர உலரயாற்றுவார். 

 பதலவப் டும்ப ாது இரு அலவகலையும் ஒன்றாகபவா, தைித்தைியாகபவா 

கூட்டி உலர நிகழ்த்தவும் ஆளுநர் அதிகாரம் ப ற்றுள்ைார். 

 சட்ைப்ப ரலவயின் இரு அலவகைிலும் ஒரு மபசாதா 

நிலறபவற்றப் ட்ைாலும், ஆளுநரின் ஒப்புதலின்றி அது சட்ைமாகாது எை 

ஷரத்து 200 கூறுகிறது. 

 அலவயில் ஒரு மபசாதாலவ நிலறபவற்றிய  ின்ைர், அதற்கு ஒப்புதல் 

அைிக்கலாம் என்ற அலமச்சரலவயின் ஆபலாசலையுைன், அம்மபசாதா 

ஆளுநருக்கு அனுப் ி லவக்கப் டும். 

 அம்மபசாதாவுக்கு ஆளுநர் தமது ஒப்புதலல அைிக்கலாம். 

 ஒப்புதல் அைிக்காமல் நிறுத்தி லவக்கலாம். 

 குடியரசுத் தலலவரின்  ரிசலீலைக்காக அதலை அனுப் ி லவக்கலாம். 

  ை மபசாதாலவத் தவிர பவறு மபசாதாவாக இருப் ின், ஆளுநர் தம்து 

குருத்லதயும் கூறி, அந்த மபசாதாலவப்  ரிசலீலை பசய்யுமாறு 

அலமச்சரலவக்குத் திருப் ி அனுப் லாம். 

 மபசாதாலவப்  ற்றிச் சில தகவல்கள், விவரங்கள் பதலவபயைக் பகட்டு, 

மபசாதாவுக்கு ஒப்புதல் அைிக்கிற ஆபலாசலைலய மறு ரிசலீலை 

பசய்யுமாறு அலமச்சரலவக்குத் திருப் ி அனுப் லாம். 

 ஆளுநர் தமது கருத்லதக் கூறி ஒரு மபசாதாலவ சட்ைப்ப ரலவக்குத் 

திருப் ி அனுப் ிைால், அவருலைய கருத்தின் டி அந்த மபசாதா 

 ரிசலீிக்கப் ட்டு திருத்தங்கள் பமற்பகாள்ைப் ட்பைா, அல்லது திருத்தங்கள் 

பமற்பகாள்ைப் ைாமபலா மீண்டும் நிலறபவற்றப் ட்ைால், ஆளுநர் அதற்கு 

ஒப்புதல் அைித்தாக பவண்டும். 

 சட்ைப்ப ரலவயின் சூட்ைத்பதாைர், அல்லது பமலலலவ இருந்தால் இரு 

அலவகைின் கூட்ைத்பதாைர், நலைப றாத காலத்தில், ஷரத்து 213-ன் டி 

ஆளுநர் அவசரச் சட்ைங்கலைப்  ிறப் ிக்கலாம். 
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 சட்ைப்ப ரலவ இயற்றி, ஆளுநர் ஒப்புதல் அைித்த சட்ைங்கலைப் ப ாலபவ, 

அவசரச் சட்ைங்களும் பசயல் வசீ்சுயுலையலவ. 

 எைினும், சட்ைப்ப ரலவயில் இயற்றப் டும் சட்ைங்களுக்கு உள்ை அபத 

கட்டுப் ாடுகள் அவசரச் சட்ைங்களும் உள்ைை. 

 எைபவ ஒரு மபசாதாலவ அறிமுகப் டுத்துவதற்கு முன்பு குடியரசுத் 

தலலவரின் முன் ஒப்புதல் ப ற பவண்டியிருப் ினும் 

 ஒரு மபசாதாவின் உள்ைைக்கத்லதப் ப ாறுத்து அதலைக் குடியரசுத் 

தலலவரின்  ரிசலீிலைக்காக ஆளுநர் அனுப்  பவண்டியிருப் ினும் 

குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் பசல்லு டியாகாமல் 

ப ாய்விைக்கூடியதாக அம்மபசாதா இருந்தாலும் இம்மூன்று இைங்கைிலும், 

குடியரசுத் தலலவரின் உத்தரவின்றி, ஆளுநர் அவசரச் சட்ைத்லதப் 

 ிறப் ிக்க இயலாது. ஆளுநர்  ிறப் ிக்கும் அவசரச் சட்ைங்கள் 

சட்ைப்ப ரலவ முன் (பமலலவ இருப் ின் இரு அலவகைின் முன் 

லவக்கப் ை பவண்டும்) 

 சட்ைப்ப ரலவ மாண்டும் கூடியதும் 6 வாரங்களுக்குப்  ின்ைர் அவசரச் 

சட்ைம் பசயலிழந்து விடும். 

 அதற்கு முன்ைபர அதலை நிராகரிக்கும் தரீ்மாைத்லத சட்ைப்ப ரலவ 

நிலறபவற்றிைால் அப்ப ாபத அவசரச் சட்ைம் பசயலற்றுப் ப ாய்விடும். 

அவசரச் சட்ைத்லத எந்த பநரத்தில் பமண்டுமாைாலும் ஆளுநர் திரும் ப் 

ப ற்றுக் பகாள்ைலாம். 

 

** ஆளுநரின் நிதித்துலற அதிகாரங்கள் 
 

 எந்த ஒரு  ை மபசாதாவும், நிதி மபசாதாவும் ஆளுநரின்  ரிந்துலரயின்றி 
சட்ைப்ப ரலவயில் அறிமுகப் டுத்தப் ை இயலாது.  ட்ைபஜட் அல்லது 

ஆண்டு நிதிநிலல அறிக்லககலை மாநில சட்ைப்ப ரலவ அல்லது 

அலவகைின் முன் ஆளுநர் தாக்கல் பசய்ய பவண்டும். 

 இது அவரது தலலயாய கைலமயாகும். மாைியக் பகாரிக்லககலையும் 

ஆளுநரின்  ரிந்துலர இல்லாமல் தாக்கல் பசய்ய இயலாது. 

 மாைியக் பகாரிக்லககள் சம்மந்தமாை திருத்தங்களுக்குக் கூை ஆளுநரின் 

 ரிந்துலர அவசியமாகிறது. 
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** ஆளுநரின் மன்ைிப் ைிக்கும் அதிகாரங்கள் 
 

 குடியரசுத் தலலவருக்கு இருப் துப ால தண்ைலைகலை 

பசயல் டுத்துவலத நிறுத்தி லவக்கபவா, தண்ைலை அைலவக் 

குலறக்கபவா, குற்றவாைிலய மன்ைித்துத்தண்ைலைலய முற்றிலுமாக 

நீக்கிவிைபவா ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ைது. 

 மரை தண்ைலைலய இரத்து பசய்யும் அதிகாரம் மாநில ஆளுநருக்கு 

இல்லல. மரை தண்ைலைலய இரத்து பசய்யும் அதிகாரம் தவிர  ிற 

அதிகாரங்கள் மாநில ஆளுநருக்கும் வழங்கப் ட்டுள்ைது. 

 

** ஆளுநரின் நிலல 

 

 ஆளுநரின் நிலல  ற்றிக் கருத்து பவறு ாடுகள் நிலவுகின்றை. இவரது 

அலுவலகம் மாநில அலமச்சரலவக்கும் குடியரசுத் தலலவருக்கும் 

இலைபய உள்ை அஞ்சல் நிலலயம் என்றும் கூறுவார்கள். 

 இவர் மாநில ஆட்சித் துலறயில் ஒரு சிறந்த அங்கமாக விைங்குகிறார். 

அலமச்சரலவயின் ஆபலாசலைப் டி இயங்க பவண்டும் என்றிருந்தாலும், 

சட்ைப்ப ரலவயில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் ப ரும் ான்லம கிலைக்காத ப ாது   

தன்னுலைய சிறப்பு அதிகாரத்லத முதல் அலமச்சலரத் 

பதர்ந்பதடுக்கும்ப ாது  யன் டுத்துவார். 

 பநருக்கடிக் காலங்கைின்ப ாது குடியரசுத் தலலவரின்  ிரதிநிதியாகக் 

பசயல் டுவார். 

 

** மாநில அலமச்சரலவ 

 

 மாநில ஆட்சிக்குழு ஆளுநரின் தலலலமயில் விைப் ட்டிருந்தாலும், அவர் 

அலமச்சரலவயின் ஆபலாசலையின் ப ரில் தான் இயங்க பவண்டும். 

 ப ாதுத் பதர்தலுக்குப்  ின்ைர் ஆளுநர் சட்ைப்ப ரலவயின் ப ரும் ான்லம 

ப ற்ற கட்சியின் தலலவலர அலழத்து முதல்வராக இருக்கக் 

பகட்டுக்பகாள்வார். 
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  ிற அலமச்சர்கலை முதல்வர் மற்ற அலமச்சர்கைின்  ட்டியலலத் 

தயாரித்து ஆளுநரிைம் சமர்ப் ிப் ார். அதலை அப் டிபய ஆளுநர் 

ஏற்றுக்பகாள்வார். 

 சட்ைப்ப ரலவயின் உறுப் ிைர் அல்லாதவலரயும் அலமச்சராக 

நியமிக்கலாம். ஆைால் ஆறு மாத காலத்திற்குள் அவர் ஏபதனும் ஒரு 

சல யில் உறுப் ிைராக பவண்டும். 

 எத்தலை அலமச்சர்கள் இருக்க பவண்டும் என் தற்கு வலரயலற இல்லல. 

 எைினும் தற்ப ாது இந்த வலரயலற சட்ைப்ப ரலவயின் பமாத்த 

உறுப் ிைர்கைில் 15 சதவதீம் வலர இருக்கலாம் எை 

வலரயறுக்கப் ட்டுள்ைது. 

 அலமச்சர்கைின் எண்ைிக்லகலய பதலவப் டும்ப ாது கூட்ைபவா, 

குலறக்கபவா பசயயலாம். 

 மாநில அைவிலும் மூன்று விதமாை அலமச்சர்கள் உள்ைைர். அலவ: 1. 

பக ிைட் அலமச்சர்கள் 2. மாநிலத்துலற அலமச்சர்கள் 3. துலை 

அலமச்சர்கள் ஆகிபயார். 

 அலமச்சர்கைாக நியமைம் பசய்யப் ட்ை  ின்ைர் அவர்கள் ஆளுநரிைம் 

உறுதிபமாழி எடுத்துக்பகாண்டு  தவி ஏற் ர். 

 

** அட்வபகட் பஜைரல் 

 
 மாநிலத்தின் தலலலம வழக்கறிஞபர அம்மாநிலத்தின், முதல் சட்ை 

அலுவலராவார். 

  இவர் ஒன்றியத்தில் அலமந்துள்ை அட்ைர்ைி-பஜைரல் ப ாலபவ மாநில 

அைவில் பசயல் டுகிறார். 

 அட்வபகட்-பஜைரல், மாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப் ட்டு, அவரது விருப் ம் 

உள்ைவலர  தவியில் நீடித்திருப் ார். 

 உயர்நீதிமன்ற நீதி தியாவதற்கு தகுதி ப ற்ற ந ர்கலைபய அட்வபகட் 

பஜைரலாக ஆளுநர் நியமிக்க பவண்டும். 

 இவர் Art.177-ன்  டி சட்ைமன்றத்தின் நைவடிக்லககைில்  ங்பகற் தற்கும், 

உலர நிகழ்த்துவதற்கும் உரிலம ப ற்றுள்ைார். ஆைால் வாக்கைிப் தற்கு 

உரிலம இல்லல. 
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** மாநில சட்ைப்ப ரலவ - The State Legislature 

 

 ஆளுநரும் சட்ைப்ப ரலவயும் பசர்ந்துதான் மாநில சட்ைப்ப ரலவயாகும். 

 சில மாநிலங்கைில் ப ரலவ (Legislative Assembly), பமலலவ (Legislative 

Council) எை இரண்டு அலவகள் இருக்கும்ப ாது பமலலவயும் 

சட்ைப்ப ரலவயின் அங்கமாகும். 

 தற்ப ாது  ீகார், உத்திரப் ிரபதசம், மகாராஷ்டிரம், கர்நாைகா, ஜம்மு மற்றும் 

காஷ்மீர் ஆகிய 5 மாநிலங்கைில் மட்டுபம பமலலவகள் உள்ைை. 

 பமலலவ இருக்கின்ற இைங்கைில் அதலை நீக்கிவிைலாம் என்பறா, 

பமலலவ இல்லாத இைங்கைில் அதலை உருவாக்க பவண்டுபமன்பறா 

சட்ைப்ப ரலவ தரீ்மாைம் இயற்றி,  ாராளுமன்றத்திற்குப்  ரிந்துலரக்கலாம். 

 ஒரு மாநில சட்ைப்ப ரலவயில் 500-க்கு மிகாமலும், 60-க்குக் குலறயாமலும் 

மாநிலத்தின் பதாகுதிகைில் இருந்து பநரடியாகத் பதர்ந்பதடுக்கப் ட்ை 

உறுப் ிைர்கள் இருக்க பவண்டும். 

 ப ரலவ உறுப் ிைர்கைின் எண்ைிக்லகயில் மூன்றில் ஒரு  ங்கிற்குக் 

குலறயாமலும், குலறந்த ட்சம் 40 உறுப் ிைர்கலைக் பகாண்ைதாகவும், 

அம்மாநிலத்தின் பமலலவ அலமய பவண்டும். 

 பமலலவ உறுப் ிைர்கைின் பமாத்த எண்ைிக்லகயில் நகராட்சிகள், 

மாவட்ை வாரியங்கள், ஏலைய உள்ைாட்சி அலமப்புகள் ப ான்றவற்றில் 

இருந்து மூன்றில் ஒரு  ங்கிைரும், ஆசிரியர்கள் பதாகுதியில் இருந்து 12-ல் 

ஒரு  குதியிைரும் சட்ைப்ப ரலவ உறுப் ிைர்கைால் மூன்றில் ஒரு 

 ங்கிைரும் பதர்ந்பதடுக்கப் டுவர். 

 எஞ்சிய 6-ல் ஒரு  ங்கிைலர ஆளுநர் நியமிப் ார். பமலலவத் பதர்தல் 

விகிதாச்சார  ிரதிநிதித்துவப் டி, ஒற்லற மாற்று வாக்பகடுப்பு மூலம் 

நலைப ற பவண்டும். 

 சட்ைப்ப ரலவயின்  தவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகைாகும். பமலலவ கலலக்க 

முடியாத, பதாைர்ந்து நீடிக்கும் அலவயாக விைங்கும். எைினும் 

பமலலவயின்மூன்றில் ஒரு  ங்கு உறுப் ிைர்கள் ஒவ்பவாரு இரண்ைாண்டு 

முடிவிலும்  தவி விலகுவார்கள். 

 மாநில சட்ைப்ப ரலவயின் உறுப் ிைராவதற்கு 25 வயது நிரம் ிய இந்தியக் 

குடிமகைாக இருத்தல் பவண்டும். 
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 பமலலவயில் உறுப் ிைராக பவண்டுமாைால் 30 வயது நிரம் ிய இந்தியக் 

குடிமகைாக இருத்தல் பவண்டும். 

 மாநிலப்  ட்டியலில் உள்ை விஷயங்கள் குறித்துச் சட்ைமியற்றும் அதிகாரம் 

மாநில சட்ைப்ப ரலவக்கு உண்டு. 

 ப ாதுப் ட்டியலில் உள்ை விஷயங்கைில்  ாராளுமன்றமும், மாநில 

சட்ைப்ப ரலவயும் சட்ைங்கலை இயற்றலாம். 

 மாநில பமலலவயின் நிலல, நாைாளுமன்ற மாநிலங்கைலவயின் 

நிலலலயப் ப ான்றபத ஆகும். 

 அலவயின் சிறப்புரிலமகள், உறுப் ிைர்கைின் தகுதியிழப்பு, இரண்டு 

அலவகளுக்கும் இலைபயயாை உறவு, அலவ நைவடிக்லககள்,  ை மபசாதா 

அறிமுகம் ப ான்ற விஷயங்கள் அலைத்திற்கும் இது ப ாருந்தும். 

 ஆங்கிபலா-இந்திய சமூகத்திைரின்  ிரதிநிதித்துவம் சட்ைப்ப ரலவயில் 

இல்லாதிருக்கும்ப ாது, ஆளுநர் ஒரு ஆங்கிபலா-இந்திய உறுப் ிைலர 

நியமை உறுப் ிைராக நியமிக்கலாம். 

 மாநில சட்ைப்ப ரலவக்கு ச ாநாயகர் ஒருவரும், துலை ச ாநாயகர் 

ஒருவரும் அலவ உறுப் ிைர்கைால் பதர்ந்பதடுக்கப் டுவர். 

 மக்கைலவ ச ாநாயகர், துலை ச ாநாயகர் ப ாலபவ இவர்கைின் 

பசயல் ாடுகள் இருக்கும். 

 பமலலவத் தலலவரும், பமலலவ துலைத்தலலவரும் பமலலவ 

உறுப் ிைர்கைால் பதர்ந்பதடுக்கப் டுவர். 

 சட்ைப்ப ரலவயின்  தவிக்காலம் இயல் ாக 5 ஆண்டுகள். எைினும் 

ஆளுநரால்  தவிக்காலம் முடிவதற்கு முன் ாகபவ கலலக்கப் ைலாம். 

 1976-ம் ஆண்டில் பமற்பகாள்ைப் ட்ை 420வது சட்ைத்திருத்தம் 

சட்ைப்ப ரலவயின்  தவிக்காலத்லத 5 ஆண்டுகைிலிருந்து 6 ஆண்டுகைாக 

உயர்த்தியது. 

  எைினு ம் 44-வது திருத்த சட்ைம் மீண்டும் 5 ஆண்டுகைாக மாற்றம் பசய்தது. 

 பமலும் பதசிய பநருக்கடிநிலல  ிரகைைப் டுத்தப் ட்டிருக்கும்ப ாது, மாநில 

சட்ைப்ப ரலவயின்  தவிக்காலத்லத,  ாராளுமன்றம் நீட்டிக்க இயலும். 

* எைினும் பநருக்கடி நிலல முடிவுக்குக் பகாண்டுவரப் ட்ை  ின்ைர், 6 

மாதங்களுக்குள் சட்ைப்ப ரலவயின்  தவிக்கால நீட்டிப்பு முடிவுக்குக் 

பகாண்டு வரப் ை பவண்டும். 
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** மாநில சட்ைப்ப ரலவயின் உறுப் ிைராவதற்காை தகுதிகள்: 

 

 இந்திய குடிமகைாக இருத்தல் பவண்டும். 

 மாநில சட்ைப்ப ரலவக்குத் பதர்ந்பதடுக்கப் டு வராக இருப் ின் 25 வயதும், 

 மாநில சட்ை பமலலவக்குத் பதர்ந்பதடுக்கப் டுவராக இருப் ின், 30 வயதும் 

நிரம் ியிருத்தல் பவண்டும். 

  ாராளுமன்றம் அவ்வப்ப ாது சட்ைத்தின் மூலம் விதிக்கக்கூடிய  ிற 

தகுதிகலையும் ப ற்றிருத்தல் பவண்டும். 

 

** உறுப் ிைர் தகுதிக் குலற ாடுகள் 

 

 லமய அரசிைம் அல்லது மாநில அரசின் ஊதியம் தரும்  தவிகள் எலதயும் 

வகித்தல் கூைாது. 

 மைநிலல தவறியவராக இருத்தல் கூைாது. கைன் தரீ்க்க இயலாதவராக 

அறிவிக்கப்  ட்டிருக்கக்கூைாது. 

 இந்தியக் குடிமகைாக இல்லாதிருத்தபலா, அல்லது  ிற நாட்டுக் 

குடியுரிலமலயப் ப ற்றவராகபவா இருத்தல் கூைாது. 

  ாராளுமன்றத்தின் ஏபதனும்  ிற சட்ைத்திைால் தகுதியற்றவராக 

அறிவிக்கப் ட்டிருக்கக் கூைாது. 

 மாநில சட்ைப்ப ரலவ உறுப் ிைரின் தகுதி குறித்த விஷயங்கைில் சல யின் 

தலலவர், மாநில ஆளுநருக்குத் பதரிவித்து அவரது முடிலவப் ப ற்று 

அதன் டி நைக்க பவண்டும். 

 இந்த விஷயத்தில் ஆளுநரின் முடிபவ இறுதியாைது. எைினும் ஆளுநர் இது 

குறித்த விஷயங்கைில் பதர்தல் ஆலையத்தின் கருத்லதப் ப றுவது 

அவசியமாகும். 

 

** மாநில சட்ைமியற்றும் முலற 

 

 ஒரு சல  முலற பகாண்ை மாநிலங்கைில் சட்ைமியற்றும் முலறயில் ஏதும் 

சிக்கல் இல்லல. 

 ஏபைைில் அலைத்து மபசாதாக்களும், சட்ைப்ப ரலவயில் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டு, விவாதத்திற்குப்  ின், நிலறபவற்றப் ட்ைால், 
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ஆளுநருக்கு அனுப்ப் டும். ஆளுநரின் ஒப்புதலலப் ப ற்ற  ிறகு அது 

சட்ைமாகும். 

 ஆைால் இரு ைல  முலற உள்ை மாநிலங்கைாக இருப் ின் அங்கு 

சட்ைமியற்றும் முலற, சற்பற மாறு டுகிறது. 

  ாராளுமன்றத்தில் சட்ைமியற்ரும் முலறக்கும், மாநில சட்ைப்ப ரலவயில் 

சட்ைமியற்றும் முலறக்கு சிறிபத பவறு ாடு காைப் டுகிறது. 

 மாநில சட்ை பமலலவயில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ை ஒரு மபசாதா, மாநில 

சட்ைப்ப ரலவயால் நிராகரிக்கப் ட்ைால், அந்த மபசாதா முற்றிலும் 

முடிவுக்குக் பகாண்டு வரப் டும். 

  ை மபசாதாலவப் ப ாறுத்தவலர  ாராளுமன்றத்தில்  ின் ற்றும் 

வழிமுலறகலைப் ப ாலபவ, மாநில சட்ைப்ப ரலவயிலும்  ின் ற்றப் டும். 

 நிதி மற்றும் சாதாரை மபசாதாக்கலைப் ப ாறுத்தவலர மாநில 

சட்ைப்ப ரலவயில் நிலறபவற்றப் ட்ை  ின்ற் சட்ைபவலலவக்கு 

அனுப் ப் ட்ைால், சட்ை பமலலவ அந்த மபசாதலவ முற்றிலும் 

நிராகரிக்கலாம் 

 மபசாதாவில் திருத்தங்கள் புகுத்தலாம் 

 மூன்று மாதங்கள் வலர எந்தவித  திலும் தராமல் லவத்திருக்கலாம். 

 இவற்றில் எந்த வழிலயப்  ின் ற்றிைாலும், சட்ைப்ப ரலவ மீண்டும் அந்த 

மபசாதாலவ நிலறபவற்றி, இரண்ைாவது முலறயாக, சட்ை பமலலவக்கு 

அனுப் ிைால், மீண்டும் 1 மாத காலம் வலர பமலலலவ தாமதப்  டுத்த 

இயலும். 

 அதற்கு பமலும் முடிபவடுக்காமல் லவத்திருந்தால், அந்த மபசாதா 

நிலறபவறியதாகக் கருதப் டும். 

 அதன்  ின்ைர் ஆளுநருக்கு அனுப் ப் டும் சட்ைபமலலவலயப் 

ப ாறுத்தவலர சம அதிகாரத்லதப் ப ற்றிருக்கவில்லல. 

  ைமபசாதா தவிர  ிற மபசாதாக்கலை அதிக ட்சம் 4 மாதங்கள் வலர 

காலதாமதம் பசய்வது மட்டுபம சட்ைபமலலவயால் பசய்ய முடிந்த 

ஒன்றாகும். 

 மாநிலங்கைில் மபசாதா மீது கருத்து பவறு ாடு ஏற் ட்ைால், அலதத் 

தரீ்த்துக்பகாள்வதற்கு கூட்டுக் கூட்ைம் கூட்டும் முலற ஏதும் 

நலைமுலறயில் இல்லல. 
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               A.MURUGANANTHAM   - M.Sc., M.Ed., 

 மாநிலங்கைில் இரு அலவகளும் ஆளுநர் உலரயாற்றும்ப ாதும், 

ஒவ்பவாரு ஆண்டின் முதல் கூட்ைத்பதாைரில் ஆளுநரின் 

ப ருலரயின்ப ாதும் மட்டுபம கூட்டுக் கூட்ைமாக கூடுவர். இது தவிர  ிற 

காரைங்களுக்காக கூட்டுக் கூட்ைம் கூட்ைப்  டுவதில்லல. 

 

 

                    

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL 

       A.MURUGANANTHAM –M.Sc.,M.Ed., 
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