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ஆ� ஆ�மி க�சிய�� அைம��

ப��� I: க�சிய�� ெபய�

க�சிய�� ெபய�ஆ� ஆ�மி க�சி.

ப��� II: க�சிய�� ேநா�க�க�

A. ஜனநாயக� எ�ப� ப�ரபலமான �யரா�யமா��, ஆனா� த�ேபாைதய
ஜனநாயக நைட�ைற இ�த இல�சிய�ைத ம���, ��மகைன ெவ��
ெபா�ளாக பா��கிற�. ஆ� ஆ�மி க�சியான�, நம� அரசியலைம�ப��
ெபாதி���ள �யரா�ஜிய�தி� வா���திைய நனவா��� வைகய��,
ம�கள�ட� அதிகார�ைத ம��ெட��பைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�.

B. நம� அரசியலைம�ப�� ���ைரைய� ப��ப�றி, ஆ� ஆ�மி க�சி
ஊழல�ற இ�தியாைவ நி�வ எ��கிற�, ஆகேவ இைறயா�ைம,

ச�க�, மத�சா�ப�ற, ஜனநாயக ��யர� ேபா�ற நா�� த��வ�கைள
அ��பைடயாக ெகா���ள�.

C. ஆ� ஆ�மி க�சி அைன�� ��ம�க���� பா�கா�ைப உ�தி
ெச�கிற�:

ந�தி, ச�க�, ெபா�ளாதார� ம��� அரசிய� – அைனவ����அதாவ�
கைடசி நப� உ�பட .

க��� �த�திர�, ெவள��ப���த�, ந�ப��ைக, உ�ைம ம���
வழிபா��� �த�திர�

அைனவ�� சம� ம��� அைன�� �ைறகள��� வா���,

வா��ைகய�� அைன��� �ைறகள��� உ�ள வா���, தன� நப����
ச�க�தி����

ேம�� அைனவைர�� ஊ�க�ப���த�

தன� நபைர உ�திப���� சேகாதர��வ� ம��� நா���ைடய
ஒ��ைம ம��� ஒ�ைம�பா�.

D. இ�திய அரசியலைம�ப�� ம�� க�சி உ�ைமயான ந�ப��ைகைய��
வ��வாச�ைத�� ெகா���ள ச�ட�தி�ப� நி�வ�ப�ட� ம���
ேசாசலிச�, மத�சா�ப��ைம ம��� ஜனநாயக� ம��� இ�தியாவ��
இைறயா�ைம, ஒ��ைம ம��� ஒ�ைம�பா� ஆகியவ�ைற
நிைலநி����.

ப��� III: க�சிய�� உ��ப�ன�
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A. உ��ப�ன� த�தி

18 வய� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட வய�ைடய எ�தெவா� இ�திய�
��மக��, க�சிய�� ேநா�க�க���� ச�தா ெச��தினா�, அவ�
அ�ல� அவ� க�சிய�� உ��ப�னராக� த�தி�ைடயவ�:

i. இ�திய ேத�த� ஆைணய�தி� பதி� ெச�ய�ப�ட ேவ� எ�த
அரசிய� க�சிய��� உ��ப�னராக இ��க� �டா�

ii.க�சிய�� ேநா�க�க�ட� �ர�ப�� க����க�, ெகா�ைகக�
அ�ல� நடவ��ைகக� எ�த அைம�ப��� உ��ப�னராக இ�ைல;
ம���/அ�ல�

iii.எ�த ��ற�தி�காக�� த���க�படவ��ைல, கலா�சார சீ�ேக�
உ�பட

B.உ��ப�ன�கள�� வைகக�

உ��ப�ன�கள�� இர�� ப���க� இ��க ேவ���:

i.சாதாரணஉ��ப�ன�: ப���ைர�க�ப�ட நைட�ைறய��ப� க�சிய��
உ��ப�னரா�� ஒ�ெவா� நப�� ஒ� சாதாரண உ��ப�னராக
இ��க ேவ���. ஒ� சாதாரண உ��ப�ன��� எ�த
வா���ைம�� கிைடயா�.

ii. த�வ�ர உ��ப�ன�: �ைற�தப�ச� நா�� மாத�க� சாதாரண
உ��ப�னராக இ���, உ��ப�ன�க��கான நட�ைத வ�திகைள�
ப��ப�றி, க�சிய�� ப�ேவ� நிக��சிகள�� த�வ�ரமாக� ப�ேக�றவ�,

க�சிய�� ெசயலி� உ��ப�னராக� த�தி ெப�வா�. ெசயலி� உ�ள
உ��ப�ன��� வா�கள���� உ�ைம உ��.

C. உ��ப�ன� ெசய��ைற

i. ஒ� நப� ப���ைர�க�ப�ட ப�ரகடன�ைத சம��ப���, அ�வ�ேபா�
ப���ைர�க�ப�ட உ��ப�ன� க�டண�ைத ெச���வத� �ல�
க�சிய�� சாதாரண உ��ப�னராகிவ��வா�.

ii. க�சிய�� ெசய� உ��ப�னராக வ����� நப�, ப���ைர�க�ப�ட
வ�வ�தி�, ஆர�ப நிைல(மாவ�ட) உ�ள அ�வலக�தி�
வ��ண�ப��க ேவ���. ஒ�ெவா� வ��ண�ப�� �ைற�தப�ச�
இர�� ெசய� உ��ப�ன�க� ஆத��க ேவ���.

iii. ேதசிய ெசய���/மாநில நி�வாகி ஒ�ெவா� வ��ண�ப�தி�
ம��� இ�தி ��ைவ எ��க ேவ��� ம��� வ��ண�ப�ைத�
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ெப�ற ப�ற� நைடெப�� ��ட�தி� ெசய� உ��ப�ன�கள��
வ��ண�ப�ைத அ�கீக��க ேவ���.

iv. க�சி தன� உ��ப�ன�கள�� பதிேவ�ைட ஒ����ைறகள��
ப���ைர�க�ப�ட �ைறய�� பராம��க ேவ���.

v. ேதசிய ெசய��� ம��� மாநில ெசய���வ��� ேநர�யாக
�திய உ��ப�னைர ேச��க அ�ல� ெசய� உ��ப�ன� அ�த�ைத
எ�தெவா� நப���� வழ��வத�கான அதிகார� இ����.

vi. எ�தெவா� நப��, ஒ� �த�நிைல அ�வக�ேதா� அ�ல�
மாநில அ�ல� ேதசிய அளவ�� ஏேத�� ஒ� அைம�ப��
இைண�தி��தா�, அ�வ�ேபா� ப���ைர�க�ப�டப� ேதைவயான
உ��ப�ன� க�டண��ட� வ��ண�ப� ப�வ�ைத சம��ப��தா�
க�சிய�� ெசயலி� உ��ப�னராகிவ��டதாக� க�த�ப�வா�.

vii. கட�த ப�� ஆ��கள�� ம�ெறா� பதி� ெச�ய�ப�ட
அரசிய� க�சிய�� தைலவராக இ��த அ�ல�இ���தைலவராக
இ���� ஒ�வ��� க�சிய�� உ��ப�ன� பதவ�ையமாநில நி�வாகி
வழ�க ��� ெச�தா�, அ�த ��� ேதசிய ெசய���வ��
ஒ��த���� ப�ற�தா� ெசய�பா���� வ��. இ�� தைலவ�
எ�ப� ம�ெறா� க�சிய�� மாநில அ�ல� ேதசிய அளவ�லான
ெபா��பாள� அ�ல� பாரா�ம�ற அ�ல� ச�டம�ற அ�ல�
மாவ�ட அளவ�லான/உ�ளா�சி� ேத�த�கள�� ம�ெறா� க�சிய��
சி�ன�தி� ேபா��ய��ட ஒ�வைர� �றி���.

viii. ெசய� உ��ப�ன� அ�வ�ேபா� �றி�ப��ட ெதாைகைய உ��ப�ன�
க�டணமாக ெச��த ேவ���.

ix. ஒ� நப� தன� நிர�தர வசி�ப�ட�திேலா அ�ல� அவ�/அவ�
தன� ெதாழிைல ேம�ெகா���இட�திேலா க�சிய��உ��ப�னராக
����, ஆனா� ஒ� ேநர�தி� அவ�/அவ� ஒ���� ேம�ப�ட
இட�கள�� உ��ப�னராக இ��க��டா�.

x. ெசயலி� உ�ள உ��ப�ன� எவேர�� அவ� வசி��� இட�ைத
மா�றினா�, ச�ப�த�ப�ட ப���க��� எ������வமாக தகவ�
ெகா��� அவ�/அவ� தன� �கவ�ைய மா�றி�ெகா�ள ேவ���.

D.கால�
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ப��� III E இ� வ�வ��க�ப���ள எ�தெவா� காரண�தி�காக��
அவ�/அவ� உ��ப�னராக இ��பைத நி���� வைர சாதாரண
உ��ப�ன�� பதவ��கால� வா�நா� ��வ�� இ����.

உ��ப�ன� பதவ��கால� 3 ஆ��க�. ஒ�ெவா� 3 வ�ட�க���� ஒ�
உ��ப�ன� தன� உ��ப�ன� அ�ைடைய ���ப��க ேவ���. இ�த
உ�ப��வ�� ேநா�க�தி�காக ஒ� வ�ட� எ�ப� ஒ� கால�ட�
ஆ��� ஏ�ர� 1 ஆ� ேததி �த� ெதாட��� கால� அ�ல� அ��த
ஆ�� மா�� 31 வைர உ��ப�ன�� பதி� ேததியா��. எ�வாறாய���,
24 நவ�ப� 2012 ம��� 31 மா�� 2013 �� இைடய�� ெசயலி�
உ��ப�னராக ஆன அைன�� நப�கள�� ெசயலி� உ�ள உ��ப�ன�கள��
ஆர�ப கால� நவ�ப� 30, 2015 வைர இ����.

E.உ��ப�ன� நி��த�

ப��வ�� ச�த��ப�கள�� ஒ�வ� க�சிய�� உ��ப�னராக இ��பைத
நி���வா�:

i. இற��;

ii. இராஜினாமா;

iii. ெவள�ேய�ற�/அக��த�; அ�ல�

iv. உ��ப�ன� ���ப��த� இ�ைல

v. அவ�/அவ� ேவ� ஏேத�� அரசிய� க�சிய�� ேச��தா�

vi. Moral Turpitude ச�ப�த�ப�ட ��ற�தி�காக ந�திம�ற�தா�
த���க�ப�ட�.

F. உ��ப�ன� பதவ�ய�லி��� இைடந��க�

மாநில ெசய��� அ�ல� ேதசிய ெசய���, ஒ��� நடவ��ைக
நி�ைவய�� உ�ள ஒ� ெசயலி� உ�ள உ��ப�னைர க�சிய��
உ��ப�ன�லி��� இைடந��க� ெச�யலா�.

ப��� IV: நி�வன அைம��

A. க�சிய�� உ���க�

a. க�சிய�� நி�வன அைம�� ஆர�ப நிைல, மாநில� ம��� ேதசிய
ம�ட�கள�� ப��வ�� உ���கைள� ெகா������:

i.ஆர�ப நிைல
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· ெப� நகர�கள�� உ�ளைவ தவ�ர மாவ�ட�தி�கானமாவ�ட��
அைம�த�

· ெப�நகர�கள�� உ�ள ச�டசைபக��கான ச�டசைப ��
(ெட�லி, ��ைப, ெச�ைன, ெகா�க�தா, ெப�க��,
ைஹதராபா�)

ii. மாநில அளவ��

● மாநில க��சி�
● மாநில நி�வாகி
● மாநில அரசிய� வ�வகார� ��

iii. ேதசிய நிைல

● ேதசிய க��சி�
● ேதசிய ெசய���
● ேதசிய அரசிய� வ�வகார� ��

b. ஆர�ப நிைல�� பர�பள� ெபா�வாக ஒ� மாநில�தி� உ�ள ஒ�
மாவ�ட� அ�ல� ஒ� ெம�ேராவ�� உ�ள ச�டம�ற�தி�
பர�பள��� சமமாக இ����. க�சிய�� மாநில ��எ�ப�இ�திய
அரசியலைம�ப�� �றி�ப�ட�ப���ள மாநில�க� ம��� �ன�ய�
ப�ரேதச�க��� இண�க ேவ���.

c. க�சி/அ�வலக�தி� ஒ�ெவா� அ�க�தி� பதவ��கால�, எ�த
ம�ட�தி� இ��தா��, ஐ�தா�� கால�.

B. ஆர�ப நிைல:

a. ெம�ேராவ�� மாவ�ட ��/ ஆர�ப நிைல ��

i. க�சிய�� ஆர�ப நிைல ��வான�, அைன�� ெசயலி� உ�ள
உ��ப�ன�கைள�� உ�ளட�கிய�.

ii. அ�த ப��வ�� �ைற�தப�ச� 50 ெசய� உ��ப�ன�க� இ��தா�
ஒழிய, ஒ� ஆர�ப நிைல �� உ�வா�க�படா�.

b. �த�ைம அல� அதிகார�க� ம��� ெசய�பா�க�

ஆர�ப நிைல �� எ�ப� அ�த ��வ�� ெசயலி� உ�ள அைன��
உ��ப�ன�கள�� ெபா����வாக இ����. இ�:

i. ெசய� உ��ப�ன�க��கான வ��ண�ப�கைள� ப���ைர�க
ேவ���;

6



ii. 1 ஒ��கிைண�பாள� ம��� 1 �ைண ஒ��கிைண�பாள� (இதி�
�ைற�தப�ச� ஒ� ெப�ணாவ�) ஒ�மி�த க���ட�
ேத��ெத��க��, ேதா�வ���றா�, மாநில ெசய���வ��
ப�ரதிநிதி ��ன�ைலய�� வா�கள��பத��ல� இ� ெச�ய�ப��.

மாநில ெசய��� இ�லாத ப�ச�தி� ேதசிய ெசய���
ப�ரதிநிதிைய நியமி���.

iii. ஒ��கிைண�பாள��, �ைண ஒ��கிைண�பாள�� க�சி�
பண�க��� ெதாட��� இ��க ேவ���.

iv. ஒ��கிைண�பாளைர��, �ைண ஒ��கிைண�பாளைர��
தி��ப ெப�த� ����.

c. ஆர�ப நிைல ��வ�� ஒ��கிைண�பாள� அதிகார� ம���
ெசய�பா�க�

i. எ�தெவா� ப�ர�சிைன அ�ல� ெசய� தி�ட�ைத�� தி�டமி��
��ெவ���, ேத�த� ப�ேக��, ேபாரா�ட�க�, க��� உ�வா�க�
ம���/அ�ல�ஆர�ப நிைல ம�ட�தி�உ�ளம�றஆ�க��வமான
நடவ��ைகக� உ�பட க�சிய�� ேநா�க�ைத ேம�� ேம�ப��த
அைன�� நடவ��ைககைள�� எ��க ேவ���.

ii. க�சியா� அ�வ�ேபா� ஒ��க�ப�ட அ�தைகய பண�கைள�
ெச�வா�.

C. மாநில நிைல (இ� அைன�� �ன�ய� ப�ரேதச�க���� ெபா����):

a. மாநில ம�ற�/க��சி�

ஒ�ெவா� மாநில க��சி�� அ�த மாநில�தி� உ�ள அைன��
�த�ைம ��வ�ள�லி���� ஒ��கிைண�பாள�கைள ெகா������.
��தலாக, இ� அைன�� நாடா�ம�றஉ��ப�ன�க�,மாநில ச�டம�ற
உ��ப�ன�க� ம��� க�சிைய� ேச��த அ�த மாநில�தி� ச�டம�ற
உ��ப�ன�கைள�� உ�ளட���.

மாநில க��சிலி� ெசய�பா�க� ம��� அதிகார�க�:

i. மாநில ெசய���ைவ மாநில க��சி� ேத��ெத����.

ii. மாநில ஒ��கிைண�பாள� ம���/அ�ல� மாநில ெசய���
உ��ப�ன�கள�� ஒ��அ�ல�அத�� ேம�ப�டவ�கைளதி��ப
அைழ�க மாநில க��சி��� அதிகார� உ��.

iii. ஆ���� ஒ� �ைறயாவ� �ட ேவ���.
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iv.அ�தமாநில� ெதாட�பான ப�ர�சிைனகள�� க�சிய�� நிைல�பா�
ம��� ெகா�ைக�� உ�ப�� நட�க ப���ைர���.

b. மாநில நி�வாகி:

ஒ�ெவா� மாநில நி�வாகிக�� க�சிய�� ெசய�பா�கைள மாநில
அளவ�� ஒ��கைம�� ஒ��கிைண�க ேவ���.

i. மாநில ெசய���வ�� 25 உ��ப�ன�க��� மிகாம� இ��க
ேவ���, அவ�கள�� �ைற�த� 5 ேப� ெப�களாக��, 5 ேப�
மாணவ�களாக�� இ��க ேவ���, அ�த மாநில�தி� ெசயலி�
உ�ள உ��ப�ன�கள�ைடேய ஒ�மி�த க���ட�
ேத��ெத��க�ப�� இ�லாவ���, ேதசிய ெசய���வ��
ப�ரதிநிதிய�� இ���ட� ெப��பா�ைம வா��களா�
ேத��ெத��க�ப��.

ii. ��தலாக, மாநில ெசய���வ�� ஒ�ெவா� ஆர�ப நிைல
��வ�லி���� ஒ� ப�ரதிநிதிைய� ெகா������,அவ�,ஆர�ப
நிைல ��வ�� ஒ��கிைண�பாளரா� அைழ�பாளரா�
த��மான��க�ப�ட�.

iii. ஏேத�� ஒ� ��வ�லி��� ஒ��கிைண�பாள� மாநில
ெசய���வ��� ேத��ெத��க�ப�டா�, அவ�/அவ�
ச�ப�த�ப�ட �த�நிைல ��வ�� ஒ��கிைண�பாள�
பதவ�ைய ராஜினாமா ெச�ய ேவ���.

iv. SC, ST, ப��ப��த�ப�ட வ��ப�ன� ம��� சி�பா�ைமய�ன�
ேபா�ற ப��ப��த�ப�ட ச�க� ���க��� நியாயமான
ப�ரதிநிதி��வ� வழ��வத�காக, இ�த ���கள�� ஏேத��
ப�ரதிநிதி��வ� �ைறவாக இ��தா�, மாநில ெசய���வ�� 5

உ��ப�ன�க� வைர உய��தலா�. ேச��க�ப�ட உ��ப�ன�க�
ஏ�கனேவ க�சிய�� ெசயலி� உ�ள உ��ப�ன�களாக
இ�லாவ��டா�, அவ�க� இைண�த�ட� க�சிய�� ெசயலி�
உ�ள உ��ப�ன�களாக� க�த�ப�வா�க� ம��� நி�வாக�தி�
ேத��ெத��க�ப�ட உ��ப�ன�கள�� அைன�� உ�ைமகைள��
ெப�றி��பா�க�. அைன�� இைண-ேத�� உ��ப�ன�க�� க�சி
உ��ப�ன�க��கான த�தி� ேதைவகைள� ���தி ெச�ய
ேவ��� ம��� ேதசிய ெசய���வா� அ�கீக��க�பட
ேவ���.

v. மாநில ெசய���, ஒ�மி�த க��� �ல�, ஒ�� அ�ல�
அத�� ேம�ப�ட ��ட�க��� ‘சிற�� அைழ�பாளராக’

8



க�சிய�� ��ட�கள�� கல��ெகா�ள க�சி�� உ�ேளேயா
அ�ல� ெவள�ய�� இ��ேதா யாைர�� அைழ�கலா�.
இ��ப���, சிற�� அைழ�பாள�க� எ�த வா�கள����
உ�ைமைய�� அ�பவ��க மா�டா�க�.

vi. ேமேல உ�ள �ைண�ப��� (i) இ� �றி�ப�ட�ப���ள
உ��ப�ன�க� த�க���� ஒ�வைர மாநில
ஒ��கிைண�பாளாராக ேத��ெத��க ேவ���.

vii.மாநில ெசய���வ�� ேத��ெத��க�ப�ட அைன��
உ��ப�ன�க�� ��ைமயான க�சி� பண�கள�� ஈ�பட
ேவ���.

D. மாநில நி�வாகிய�� ெசய�பா�க� ம��� அதிகார�க�:

மாநில நி�வாகி:

i. க�சிய�� ேநா�க�கைள நிைறேவ�ற ேதைவயான பல அண�கைள
உ�வா�க ேவ���.

ii. ேமேல உ�ள �ைண�ப��� �ைண�ப��வ�� [c (i)]
�றி�ப�ட�ப���ள உ��ப�ன�கள�� இ��� அ�த மாநில�தி��
ஒ� நபைர ெசயலாளராக��, ஒ� நபைர ெபா�ளாளராக��
ேத��ெத��க��.

iii. அ�த மாநில�தி� க�சி நி�வாகிகள�� ெசய�பா�கைள�
க�காண��� ேம�பா�ைவய�ட��.

iv. அ�த மாநில�தி� க�சிய�� ேநா�க�கைள நிைறேவ��வத���
ேதைவயான அைன�� நடவ��ைககைள�� ேம�ெகா���க�.

v. அ�த மாநில�ைத� பாதி��� ெபா�� ப�ர�சிைனக� ெதாட�பான
ப�ேவ� நடவ��ைககைள ேம�ெகா�வ�.

vi. மாநில அளவ�லான நிதிகள�� கண��கைள பராம���
ைவ�தி��க�.

vii. உ� தகரா�க�, �ைறக� ம��� ஒ��� நடவ��ைகக���
த��� காண மாநில அளவ�லான ���கைள அைம�க��.

viii. மாநில ெசய��� உ��ப�ன�க��� எதிரான நட�ைத வ�திகைள
ம��� �கா�கைள� ெபற�� ��� ெச�ய�� �த� மாநில
அளவ�லான க�சி ேலா�பாைல அைம�க��.

9



ix. மாநில ெசய���வ�� ேத��ெத��க�ப�ட உ��ப�ன�கள��
இ��� 7 உ��ப�ன�கைள� ெகா�ட மாநில அரசிய� வ�வகார�
��ைவ� ேத��ெத��க��.

x. அரசிய� வ�வகார� �� உ�பட ஏேத�� ஒ� �� அ�ல�
��ைவ ம���� அைம�க��

xi. மாநில ஒ��கிைண�பாள�, ெசயலாள� அ�ல� ெபா�ளாளைர
தி��ப ெபறலா�.

xii. மாநில�தி� கீ� உ�ள நிைலகைள ேத��ெத��க
நைட�ைறகைள� உ�வா�க��, நைட�ைற�ப���வத���
எ�தெவா� உ���/��/��ைவ�� அ�கீக��க அதிகார���.

e.மாநில அரசிய� வ�வகார� ��

● மாநில அரசிய� வ�வகார� ��, மாநில ெசய���வ�� இர��
��ட�க��� இைடய�� அைன�� நி�வாக ெசய�பா�கைள��
நிைறேவ���;

● மாநில அரசிய� வ�வகார� ��, மாநில ெசய���வா�
அைம�க�ப�ட ம�ற அைன�� ���க� ம��� ���கள��
பண�கைள ேம�பா�ைவ ெச�வதி� ஒ��கிைண�பாள���
ஆேலாசைன ம��� உத�த�;

● மாநில அரசிய� வ�வகார� ���ட� கல�தாேலாசி�� மாநில
ஒ��கிைண�பாள� தன� அைன�� கடைமகைள��
அதிகார�கைள�� நிைறேவ��வா�.

E. ேதசிய நிைல:

a. ேதசிய க��சி� (NC)

க�சிய�� மிக உய��த ெகா�ைககைள உ�வா��� அைம�பாக
ேதசிய க��சி� இ����. ேதசிய க��சி� அைன��
மாநில�க� ம��� �த�நிைல ��ைவ ேச��த
ஒ��கிைண�பாள�கைள ெகா������. இதி� க�சிய��
அைன�� நாடா�ம�ற உ��ப�ன�க�, மாநில ச�டம�ற
உ��ப�ன�க� ம��� ச�டம�ற� �� உ��ப�ன�க��
அட��வ�. ��தலாக, இ� ப��வ�வனவ�றி� இ���
அதிகப�ச� 50 உ��ப�ன�கைள இைண�கலா�:

i. ேதசிய க��சி� ெபா��தமானதாக க��வ� ேபா�ற �ைறகள��
இ��� நி�ண�க�.
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ii. நா�ைட� ேச��த ப�ரபல�க�

iii. SC, ST, ப��ப��த�ப�ட வ��ப�ன� ம��� சி�பா�ைமய�ன�
ேபா�ற ப��த�கிய ச�க� ���கள�� உ��ப�ன�க�, அ�தைகய
���கள�� ேபா�மான ப�ரதிநிதி��வ� இ�ைல எ�றா�.

iv. க�சிைய உ�வா�க ஒ�� ��, க�சிய�� �த� ��ட�தி�
கல�� ெகா�டவ�க�, க�சிய�� �த� ேதசிய க��சிைல
உ�வா��வா�க�. அவ�க� க�சிய�� ெசயலி� உ�ள
உ��ப�ன�களாக� க�த�ப�வா�க�. அ�தைகய உ��ப�ன�க�, NC
உ��ப�ன�களாக த�க� �த� பதவ�� கால�ைத ���த ப�ற�,
அவ�கள�� ெசயலி� உ�ள உ��ப�ன�கைள� ���ப��பத��
உ�ப��, எள�ய ெப��பா�ைம�ட� நிைறேவ�ற�ப�ட NC
த��மான�தி� �ல� NC உ��ப�ன�களாக ��றாவ� �ைறயாக
வழ�க�படலா�.

v.இைண ேத�� உ��ப�ன�க� ஏ�கனேவ க�சிய�� ெசயலி�உ�ள
உ��ப�ன�களாக இ�லாவ��டா�, அவ�க� இைண�த�ட�
க�சிய�� ெசயலி� உ�ள உ��ப�ன�களாக� க�த�ப�வா�க�
ம��� ேதசிய�தி� ம�ற உ��ப�ன�கைள� ேபாலேவ அைன��
உ�ைமகைள�� ெப�றி��பா�க�. சைப. அைன��
ஒ��ைழ�க�ப�ட உ��ப�ன�க�� க�சி உ��ப�ன�க���
வ��க�ப�ட த�தி� ேதைவகைள� ���தி ெச�ய ேவ���.

b. ேதசிய க��சிலி� ெசய�பா�க� ம��� அதிகார�க�:

ேதசிய க��சி�:

i. ேதசிய ெசய���ைவ ேத��ெத��பாள�க�.

ii. ேதசிய ெசய��� உ��ப�ன�கைள தி��ப அைழ��� அதிகார�
உ�ள�.

iii. அரசியலைம�ைப தி���� அதிகார� உ�ள�.

iv வ�ட�தி�� ஒ� �ைறயாவ� ச�தி�க��.

v.ேதசிய நல� சா��த ப�ர�சிைனகள�� க�சிய�� நிைல�பா� ம���
ெகா�ைகைய ��� ெச��வா�க�.

c. ேதசிய நி�வாகி:
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ேதசிய ெசய��� க�சிய�� மிக உய��த நி�வாக அைம�பாக இ����.
இ� ேதசிய அளவ�� க�சிய�� ெசய�பா�கைள ஒ��கைம��
ஒ��கிைண���.

i. ேதசிய ெசய��� 30 உ��ப�ன�க��� மிகாம� இ��க ேவ���,
அவ�கள�� �ைற�த� 7 ேப� ெப�களாக�� 5 ேப�
மாணவ�களாக�� இ��க ேவ���. க�சிய�� ெசயலி� உ�ள
உ��ப�ன�கள�டமி��� ஒ�மி�த க���ட� ேத��ெத��க�ப��,
அ� ேதா�வ���றா� ெப��பா�ைம வா��களா�
ேத��ெத��க�ப��.

ii. ��தலாக, ேதசிய ெசய���வ�� ஒ�ெவா� மாநில�திலி����
ஒ� ப�ரதிநிதி இ��பா�, அவ� அ�த மாநில நி�வாகியா�
ப���ைர�க�ப�வா�.

iii. ஏேத�� ஒ� ��வ�� ஒ��கிைண�பாள� ேதசிய ெசய���வ���
ேத��ெத��க�ப�டா�, அவ�/அவ� ச�ப�த�ப�ட �ன����
ஒ��கிைண�பாள� பதவ�ைய ராஜினாமா ெச�ய ேவ���.

iv. SC, ST, ப��ப��த�ப�டவ��ப�ன� ம��� சி�பா�ைமய�ன� ேபா�ற
ப��ப��த�ப�ட ச�க� ���க��� நியாயமான ப�ரதிநிதி��வ�
வழ��வத�காக, இ�த� ���கள�� ஏேத�� ப�ரதிநிதி��வ�
�ைறவாக இ��தா�, ேதசிய ெசய��� 5 உ��ப�ன�கைள
இைண���ெகா�ளலா�. ���ற� உ��ப�ன�க� ஏ�கனேவ
க�சிய�� ெசயலி� உ�ள உ��ப�ன�களாக இ�லாவ��டா�,
அவ�க� இைண�த�ட� க�சிய�� ெசயலி� உ�ள
உ��ப�ன�களாக� க�த�ப�வா�க� ம��� நி�வாக�தி�
ேத��ெத��க�ப�ட உ��ப�ன�கள�� அைன�� உ�ைமகைள��
ெப�றி��பா�க�. அைன�� இைண-ேத�� உ��ப�ன�க�� க�சி
உ��ப�ன�க��கான த�தி� ேதைவகைள� ���தி ெச�ய ேவ���.

v. ேதசிய ெசய���, ஒ�மி�த க��� �ல�, ஒ�� அ�ல� அத��
ேம�ப�ட ��ட�க��� ‘சிற�� அைழ�பாளராக’ க�சி��
உ�ேளேயா அ�ல� ெவள�ய�� இ��ேதா யாைர�� அத�
��ட�கள�� கல��ெகா�ள அைழ�கலா�. இ��ப���, சிற��
அைழ�பாள�க� எ�த வா�கள���� உ�ைமைய�� அ�பவ��க
மா�டா�க�.

vi. ேமேல உ�ள �ைண�ப��� (i)இ��றி�ப�ட�ப���ளஉ��ப�ன�க�
த�க���� ஒ�வைர ேதசிய அைழ�பாளராக ேத��ெத��க
ேவ���.
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vii. ேதசிய ெசய���வ�� ேத��ெத��க�ப�ட உ��ப�ன�க�
அைனவ�� க�சி� பண�க��� வழ�கமான அ��பைடய�� இ��க
ேவ���.

d. ேதசிய நி�வாக�தி� அதிகார�க� ம��� ெசய�பா�க�

ேதசிய ெசய���:

i. க�சிய�� ேநா�க�கைள நிைறேவ�ற ேதைவயான பல அண�கைள
உ�வா���க�.

ii.ஒ�வைர ேதசிய ெசயலாளராக��,ஒ�வைர ேதசிய ெபா�ளாளராக��
நியமி�க ேவ���.

iii. க�சிய�� ேதசிய ெசயலக� அைம�க ஒ��த�.

iv. நா� ம��� ேதசிய ெசயலக�தி� ப�ேவ� நிைலகள�� உ�ள க�சி
நி�வாகிகள�� ெசய�பா�கைள க�காண��� ேம�பா�ைவ ெச�த�.

v. நா��� க�சிய�� ேநா�க�கைள நிைறேவ��வத��� ேதைவயான
அைன�� நடவ��ைககைள�� ேம�ெகா�வ�.

vi. ெபா�� ப�ர�சிைனக� ெதாட�பான ப�ேவ� நடவ��ைககைள
ேம�ெகா�வ�.

vii.ேதசிய அளவ�லான நிதிகள�� கண��கைள பராம���ைவ�தி��க�.

viii. உ�நா�� தகரா�க�, �ைறக� ம��� ஒ��� நடவ��ைகக���
த��� காண ேதசிய அளவ�லான ���கைள அைம�க��.

ix. ேதசிய ெசய��� உ��ப�ன�க��� எதிரான நட�ைதவ�திகைளம���
�கா�கைள� ெபற����� ெச�ய���த�ேதசியஅளவ�லான க�சி
ேலா�பாைல அைம�க��.

x. ேதசிய ெசய���வ�� ேத��ெத��க�ப�ட உ��ப�ன�கள�� இ��� 10
உ��ப�ன�கைள� ெகா�ட ேதசிய அரசிய� வ�வகார� ��ைவ�
ேத��ெத��க��.

xi. அரசிய� வ�வகார� �� உ�பட ஏேத�� ஒ� �� அ�ல� ��ைவ
ம�சீரைம�த�

xii. ேதசியஒ��கிைண�பாள�, ெசயலாள�அ�ல�ெபா�ளாளைர தி��ப
அைழ�க��.
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xiii. இ�த அரசியலைம�ப�� கீ� வ�திக� ம��� ஒ����ைறகைள
உ�வா�க��.

xiv. மாநில ச�டம�ற�க� அ�ல� பாரா�ம�ற�தி�கான
ேத�த�க��கான ேவ�பாள�கைள� ேத��ெத��பத�கான
நைட�ைறகைள� ேத��ெத��பத���, நைட�ைற�ப���வத���
எ�தெவா� உ���/��/��ைவ�� அ�கீக��க��.

xv. அ�தைகய உ���/��/அதிகா�க� இ�லாத நிைலய��, எ�த ஒ�
உ���/��/அதிகா�க��� வழ�க�ப���ள அைன��
அதிகார�கைள�� பய�ப��த அதிகார� உ�ள�

xvi. இ�த அரசியலைம�ப�� ேவ� எ�த உட�/உ���/��/அதிகார�
ஆகியவ�றி�� �றி�பாக ஒ��க�படாத அைன�� எ�சிய
அதிகார�கைள�� ெகா����க ேவ���. ஏேத�� அவசரநிைல
ஏ�ப�டா�, �ற�ப�ட அதிகார�ைத ப�ஏசி அத� அ��த ��ட�தி�
ேதசிய ெசய���வ�� ஒ��த��� உ�ப�� ெசய�ப��தலா�.

e. ேதசிய அரசிய� வ�வகார� �� (PAC)

ேதசிய அரசிய� வ�வகார� ��, ேதசிய ெசய���வ�� இர��
��ட�க��� இைடய�� அைன�� நி�வாக ெசய�பா�கைள��
நிைறேவ���;

ேதசிய அரசிய� வ�வகார� ��, ேதசிய ெசய���வா� அைம�க�ப�ட
ம�ற அைன�� ���க� ம��� ���கள�� பண�கைள
ேம�பா�ைவய�ட ேதசிய ஒ��கிைண�பாள��� ஆேலாசைன ம���
உதவ� ெச���;

ேதசிய அரசிய� வ�வகார� ���ட� கல�தாேலாசி�� ேதசிய
ஒ��கிைண�பாள� தன� அைன�� கடைமகைள��
அதிகார�கைள�� நிைறேவ��வா� என எதி�பா��க�ப�கிற�.

ப��� V: க�சிய�� அ�வலக� ெபா��பாள�க�

A. ப��வ�� ப�ேவ� நிைலகள�� க�சிய�� அ�வலக�
ெபா��பாள�களாக இ��பா�க�:

a. ஆர�ப நிைல

● ஒ��கிைண�பாள� ம���
● �ைண ஒ��கிைண�பாள�

b. மாநில அளவ��
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● மாநில ஒ��கிைண�பாள�
● மாநில ெபா�ளாள�
● மாநில ெசயலாள�

c. ேதசிய நிைல

● ேதசிய ஒ��கிைண�பாள�
● ேதசிய ெசயலாள�
● ேதசிய ெபா�ளாள�

b. அ�வலக ெபா��பாள�கள�� அதிகார�க� ம��� ெசய�பா�க�

a. ஒ��கிைண�பாள�

ஒ��கிைண�பாள� ச�ப�த�ப�ட ம�ட�தி� க�சிய��
ெசய�பா����� ெபா��பாக இ��பா�

b. �த� நிைல /மாநில�/ேதசிய அளவ�� ஒ��கிைண�பாள�

i.��/சைபய�� ��ட�ைத எள�தா��த� ம���ஒ��கைம�த�

ii. அ�த�த சபா/க��சி�/எ�ஸிகி���� ��ட�தி�� தைலைம
தா���க�

iii. க�சிய�� ���கைள நைட�ைற�ப���த� ம���
ெசய�ப���த� ம��� அ�த ம�ட�தி� உ�ள அரசிய�
வ�வகார� ���ட� கல�தாேலாசி�� அ�வ�ேபா� ஒ��க�ப�ட
அைன�� ேவைலகைள�� ெசய�ப���த�.

c. ெசயலாள�

ெசயலாள� ெபா���:

i. ச�ப�த�ப�ட ம�ட�தி� ெசயலக�தி� அ�றாட வ�வகார�கைள
நி�வகி�பத��.

ii. பதி�கைள பராம��த� ம��� ச�ப�த�ப�ட ம�ட�தி�
��ட�கள�� நிமிட�கைள ைவ�தி��பத�காக.

iii. க�சியா� அவ���/அவ���� ெகா��க�ப�ட அைன��
ேவைலகைள�� அ�வ�ேபா� ேம�ெகா�வ�.

ேதசிய அளவ�� ெசயலாள� அைன�� ச�ட ேநா�க�க��காக��
க�சிைய ப�ரதிநிதி��வ�ப���வா�.

d. �த�ைம/மாநில ெபா�ளாள�
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ெபா�ளாள� ெபா���:

i. ச�ப�த�ப�ட ம�ட�தி� கண��கைள பராம��பத�காக.

ii. கண��கைள� பராம��த� ேபா�றைவ ெதாட�பாக அ�வ�ேபா�
வழ�க�ப�� அைன�� வழிகா��த�க� ம��� வழி�ைறகைள�
ப��ப�ற��.

e. ேதசிய ெபா�ளாள�

ேதசிய ெபா�ளாள�:

i. க�சிய�� கண��க� �ைறயாக பராம��க�ப�வைத��, CAG
��வ�� உ�ள தண��ைகயாளரா� தண��ைக ெச�ய�ப�வைத��
உ�திெச�ய��.

ii. கண��க� ம��� க�சி நிதிக� ெதாட�பான அைன�� ச�ட���வ
இண�க�க�� �ைறயாக ெச�ய�ப�வைத உ�திெச�ய��.

iii. க�சிய�� தண��ைக ெச�ய�ப�ட ஆ�� கண��க� RP ச�ட�தி�
கீ� ப���ைர�க�ப�ட ேநர�தி���இ�திய ேத�த�ஆைணய�திட�
சம��ப��க�ப�வைத உ�திெச�ய��.

க��ைர VI: நட�ைத� �றிய��, ஒ����ைற ம��� ச��ைச� த���

A. நட�ைத வ�திக�

a. க�சிய�� ஒ�ெவா� உ��ப�ன�� ப��வ�� நட�ைத வ�திக���
க���பட ேவ���:

i. ஒ� உ��ப�ன� எ�தெவா� ஒ��க�ேகடான அ�ல� ச�ட
வ�ேராதமான ெசயலி�� அ�ல� க�சிைய ேசத�ப����
ம���/அ�ல� க�சிய�� ந�மதி�ைப� ெக����
ம���/அ�ல� அத�� அவ�ெபயைர ஏ�ப��த���ய
நட�ைதய�� ஈ�பட��டா�.

ii. இ�த அரசியலைம�ப�� �றி�ப�ட�ப���ள க�சிய��
ேநா�க�கைள ம��� அ�ல� �ரணான அ�ல� க�சிய��
உ�திேயாக��வ ெகா�ைக�� �ரணான எ�தெவா� ெசயைல��
ஒ� உ��ப�ன� ேம�ெகா�ள��டா�.

iii. ஒ� உ��ப�ன� க�சியா� உ�வா�க�ப�ட எ�த வ�திைய��
ம�ற��டா� அ�ல� அ� வழ�கிய எ�த வழிகா��தைல��
ம�ற��டா�.
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iv.அ�வலக� பண�யாள�க� ம��� ேத��ெத��க�ப�ட ப�ரதிநிதிக�
உ�பட உ��ப�ன�க�, க�சி��� த�க� ெசா�த� க��ைத�
ெத�வ��க �த�திரமாக உ�ளன�. க�சி��� க��� ேவ�பா�ைட
ெவள��ப���வ�, க�சிய�� ேநா�க�கைள ம�றாத வைரய��,
நட�ைத வ�திகைள ம�றியதாக க�த�பட மா�டா�.

b. ேம��றியவ�றி� ெபா�வான த�ைம�� பாரப�ச� இ�லாம�, ஒ�
அ�வலக� ெபா��பாள� க���பாக:

i. எ�தெவா� ஊழ� நடவ��ைககள��� த�ைன/த�ைன
ஈ�ப��தி� ெகா�ளாத��க�.

ii. ஒ��க�ேகடான ெசய� ச�ப�த�ப�ட ��ற�தி� எ�தெவா�
கி�மின� வழ��� நி�ைவய�� இ�ைல அ�ல� கட�த
கால�தி� அ�தைகய ��ற�தி�காக த�டைன
ெப�றி��க��டா�.

iii.மத� அ�ல�ஜாதிய��அ��பைடய�� சமரச�ைத பர���அ�ல�
த��டாைமைய ஊ��வ���� எ�தெவா� அைம�ப��� ஒ�
ப�தியாக இ��க ேவ�டா�.

iv. ெப�ைண �ர��வதி� அ�ல� தவறாக நட��வதி�
ஈ�படாத��க�.

v. ேபாைத� பழ�க� அ�ல� ��ேபாைதய�� ஈ�பட� �டா�.

vi. அவர�/அவ� வ�மான� ம��� ெசா���க� ம��� அவர�
���ப�தின�� வ�டா�திர அறி�ைகைய ேந�ைமயாக��
ச�யாக�� க�சி�� வழ�க��.

b. ஒ��� நடவ��ைக�கான அதிகா�க�

i. ப��� VI-A இ� ம�ற� ெதாட�பான �கா�க� ம��� உ� தகரா�க�,
�ைறக� ேபா�றைவ உ�ள��ட ப�ற வ�ஷய�கள�� ேதசியஅளவ��,
மாநில அளவ��, மாவ�ட அளவ�� ம��� கீ��ள ேதசிய
ெசய���வா� அைம�க�ப�� ஒ���� ���களா�
ைகயாள�ப��. ேதசிய ெசய���வா� உ�வா�க�ப�ட
வ�தி�ைறகள��ப�.

ii. எ�வாறாய���, ஒ����ைற� ��, VI-A (a) (i) ம��� VI -A (b) (vi)
ஆகியவ�றி� வ�திகைள ம��வதாக� �ற�ப�� எ�தெவா�
�காைர��, அ�வலக� ெபா��பாள�, நாடா�ம�ற�/மாநில
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ச�டம�ற�/கா��பேரஷ�க�/ உ��ப�ன�க� ம�� ப���ைர�கலா�.
ப�சாய��க� ம��� நி�வாக உ��ப�ன�க� ப��வ�வனவ�றி��:

“ேதசிய அளவ�லான க�சி ேலா�பா�

மாநில அளவ�லான ேலா� ஆ���

மாவ�ட அளவ�� ம��� மாவ�ட ேலா� ஆ���தி�� கீேழ

மாநில அ�ல� ேதசிய ஒ��கா��� ��வ�� உ�தர� அ�ல�
ெசயல�ற த�ைமயா� பாதி�க�ப�ட எ�தெவா� நப�� �ைறேய
ேலா�ஆ��தா அ�ல� ேலா�பா��� ேம��ைறய�� ெச�யலா�.

iii. ேலா�ஆ���, ஒ����ைற� ���க� இய��� உ�தர�க�
ப�நிைலய�� அ��த உய�ம�ட�தி�� ேம��ைறய��
ெச�ய���யதாக இ����. க�சி ேலா�பா� உ�தரைவ எதி���
ேம��ைறய�� ெச�ய ��யா�. இ��ப���, க�சி ேலா�பா�
உ�தரவா� பாதி�க�ப�ட ஒ�வ��� அ�த உ�தரைவ ம�ஆ��
ெச�ய உ�ைம உ��.

iv. ேலா�பா� / ேலா� ஆ��� / ஒ��கா��� ��வா� இய�ற�ப�ட
உ�தர�க� க���ப��த�ப�� ம��� அைவ நிைறேவ�ற�ப�ட
நா�� வார�க���� ெசய�ப��த�ப��.

v. ேதசிய அளவ�லான ம��� மாநில அளவ�லான ஒ����ைற�
��வான�, ேதசிய ெசய��� / மாநில நி�வாகியா�
ப���ைர�க�ப�� ��� நப�கைள� ெகா������.

C. த�டைனக�

ஒ��கா�� நடவ��ைகயான� எ�ச��ைக, இைடந��க� அ�ல�
க�சிய�� இ��� ந���த� ேபா�ற த�டைனகைள ஏ�ப��தலா�.
அவ�/அவ� ம�தான ��ற�சா��க��� வ�ள�கமள��க��
பதிலள��க�� அ�த உ��ப�ன��� வா��பள��காம� ஒ� உ��ப�ன�
ம�� ஒ��� நடவ��ைக எ��க�படா�.

மாநில ெசய��� உ��ப�ன� ம�� ஒ��� நடவ��ைக
��ெமாழிய�ப�டா�, ேதசிய ெசய���வ�� ஒ��த���� ப�ற�தா�
அபராத� வ�தி�க�ப��.
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D. க�சி ேலா�பா�/ ேலா�ஆ��தாவ��அைம��, நியமன� /ம�நியமன�
ம��� பதவ��கால�:

i. ஒ�ெவா� நிைலய��� க�சிய�� ேலா�பா�/மாநில ேலா�ஆ��தா,
ேதசிய/மாநில�தா� வழ���� ஏ�ப நியமி�க�ப��.

ii. ேலா�பா�/ேலா�ஆ��தா எ�ப� ��� நப�கைள உ�ளட�கிய
அைம�பாக இ����, அவ�கள�� ஒ�வ� சிற�த
ந�திபதியாக/ச�ட��ைறைய� ேச��த �க�ெப�ற நபராக இ��க
ேவ���. ம�ற உ��ப�ன�க� வா�வ�� ப�ேவ� �ைறகைள�
ேச��த �க�ெப�ற நப�களாக இ��க ேவ���.

iii.ஒ�ெவா� க�சி ேலா�பா�/ேலா�ஆ��தா உ��ப�ன�� பதவ��கால�
��� ஆ��க�. எ�வாறாய���, ேதசிய/மாநில/மாவ�ட
நி�வாகிகளா� அைம�க�ப�ட �த� அைம�ைப�
ெபா��தவைரய��, உ��ப�ன�க� �த� ஆ��� இ�திய��
இ���ஆ��ேதா�� �ழ�சி �ைறய�� ஓ�� ெப�வா�க�.அதிக
வயதி� ��தவ� �தலி� ஓ�� ெப�வா�.

iv. ஒ�ெவா� க�சி ேலா�பா�/ேலா�ஆ��தா�� அதிகப�ச� இர��
தவைணக��� ம�நியமன� ெச�ய த�தி�ைடயதாக இ����.

v. ஒ� க�சி ேலா�பா�/ேலா�ஆ��தாவ�� ஓ�� / ராஜினாமா /
இற�ப�னா� ஏ�ப�� காலிய�ட�, ம�த��ள ம��� ெவள�ேய��
உ��ப�ன�களா� நியமன� �ல� நிர�ப�ப��. அ�தைகய
காலிய�ட� நா�� வார�க���� நிர�ப�படாவ��டாேலா அ�ல�
எ�காரண� ெகா��� நா�� வார�க���� காலிய�ட�ைத நிர�ப
��யாமேலா இ��தா�, அ�த ெவ�றிட�ைத ேதசிய ெசய���வ��
நியமன� �ல� நிர�ப ேவ���.

vi. ேலா�பா� அவ�கள�� ெசா�த நைட�ைறகைள வ���, ேலா�
ஆ��தா ப��ப��� நைட�ைறைய வ��கலா�. வ��க�பட
ேவ��ய நைட�ைற நியாயமானதாக�� இய�ைக ந�திய��
ெகா�ைகக��� இண��வதாக�� இ��க ேவ���.

ப��� VII: வண�க�ைத நட��வத�கான வ�திக�

ஒ� ச�தி��:

i. அ�த�த ஒ��கிைண�பாள� ேதசிய/மாநில க��சி�/ நி�வாக ம���
�த�ைம அல� ��ட�க��� தைலைம தா��வா�க�.
ஒ��கிைண�பாள� இ�லாத ப�ச�தி�, �றி�ப��ட ��ட�தி��
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தைலைம தா��வத�� ச�ப�த�ப�ட அைம�� ஒ�வைர
ேத��ெத��கலா�.

ii. ப�ேவ� நிைலகள�� உ�ள க��சி�க� �ைற�தப�ச� ப��வ��
இைடெவள�ய�� ���:

மாநில நிைல: வ�ட�தி�� ஒ� �ைற

ேதசிய நிைல: வ�ட�தி�� ஒ��ைற

iii. ப�ேவ� நிைலகள�� உ�ள நி�வாகிக� �ைற�தப�ச� ப��வ��
இைடெவள�ய�� ச�தி�க ேவ���:

மாநில நிைல: வ�ட�தி�� ஒ� �ைற

ேதசிய நிைல: வ�ட�தி�� ஒ� �ைற

v. ேதைவ�ப�டா�, ச�ம�த�ப�ட க��சி�/எ�ஸிகி����
உ��ப�ன�கள�� 1/3 ப�� உ��ப�ன�களா� ஒ�
க��சி�/நி�வாகிய�� ��ட� ேகார�படலா�.

b. ெப��பா�ைம

அைன����ட�க��கான ேகார� ச�ப�த�ப�ட அைம�ப����றி�
ஒ� ப�காக இ��க ேவ���. நியமி�க�ப�ட ேநர�தி� ேகார�
நிைறவைடயவ��ைல எ�றா�, ��ய���பவ�க� அதிகப�ச� 30
நிமிட�க� கா�தி��க ேவ���. ேதைவயான ேகார� இ���
கிைட�கவ��ைல எ�றா�, ��ட� ஒ�திைவ�க�ப��. ப��ன� ஒ�
�திய ��ட� ��ட�ப�� ம��� ேகார� இ�லாததா�
ஒ�திைவ�க�ப�ட ��ட�தி�� ேகார� ேதைவய��ைல.

அவசர அ�ல� அசாதாரண ��ட�கள�� ேபா� ேகார� ேதைவ�படா�.
எ�வாறாய���, அ�தைகய ��ட�கள�� நிைறேவ�ற�ப�ட
த��மான�க� ச�ப�த�ப�ட அைம�ப�� அ��த சாதாரண ��ட�தி�
அ�கீக��க�பட ேவ���.

C. அறிவ���

i. ப�ேவ� அைம��கள�� சாதாரண ��ட�க��கான அறிவ��� கால�
ப��வ�மா�:

நிைல ` நா�க�

மாவ�ட அள�/�த�நிைல 2

20



மாநில க��சி� 21

மாநில ெசய���                                                           2

ேதசிய க��சி� 21

ேதசிய ெசய��� 2

ii. �த�ைம� ப���/ ேதசிய ெசய���வ�� அவசர� ��ட�க�,
ெபா��தமானதாக� க�த�ப�� அறிவ��ைப வழ��வத� �ல�
ச�ப�த�ப�ட ஒ��கிைண�பாளரா� ��ட�படலா�. ேம�க�ட
காலக�ட�க� அ�தைகய ��ட�க���� ெபா��தா�.

iii உ��ப�ன�க� �த�ைம அல� அ�ல� மாநில/ேதசிய ெசய���
அ�ல� மாநில/ேதசிய க��சிலி� ��ட�கள�� ேந�� அ�ல�
காெணாள�/ெதாைல�கா�சி �ல� கல�� ெகா�ளலா�.

D. ��ெவ��த�

எ�தெவா� ��ட�தி�� அைன�� ம�ட�கள��� உ�ள அைன��
���க�� ஒ�மி�த க���ட� எ��க�ப��, இ� ெப��பா�ைம
வா�ெக��ப�� ேதா�வ���ற�. எ�வாறாய���, க�சி அரசியலைம��
தி��த� ம���/அ�ல� ஒ�றிைண�த�, ப���த�அ�ல�கைல�த�
ஆகியவ���கான த��மான�தி�� 2/3 உ��ப�ன�கள�� ஒ��த� ேதைவ.

E. நிமிட�க�

க�சி அத� அைன�� க��சி� / ெசய��� / ���கள�� அைன��
��ட�கள�� நிமிட�கைள பராம��க ேவ���.

ப��� VIII: க�சி நிதிக� ம��� கண��க�

A. நிதி ேசக���

i. உ��ப�ன� க�டண�, த�னா�வ ந�ெகாைடக�, வ���� ெபா��க�
வ��பைன, கலா�சார நிக��சிக� ேபா�றவ�றி� �ல� நிதி
ேசக��க�ப��.

ii. அ�த�த நி�வாகியா� அ�கீக��க�ப�ட நப�க� ம��ேம நிதிைய�
ெப�வா�க�.

B. ந�ெகாைட ம��� உ��ப�ன� ரசீ�க�
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i. நிதி ேசக��� ரசீ�க� ேதசிய ம��� மாநில அளவ�� ம��ேம
அ�சிட�ப��.

ii. ஒ�ெவா� ரசீ�����ைற�ப� எ�ண�ட�ப��, அ�வ�ேபா�
ப���ைர�க�ப�ட ரசீ�க� அட�கிய ��தக�கள��
வழ�க�ப��.

C. வ�கி கண��

i. க�சியான� அ�தைகய எ�ண��ைகய�லான வ�கி� கண��கைள��,
அவசியமாக� க�த�ப�� இட�கள��� திற���.

ii. ஒ�ெவா� வ�கி� கண�கி�� ��� அ�கீக��க�ப�ட
ைகெயா�பமி�டவ�க�, அதாவ� ெபா�ளாள� ம��� ேதசிய/மாநில
நி�வாகியா� அ�கீக��க�ப�ட இர�� நப�க� இ��க ேவ���.
அ�கீக��க�ப�ட ��� ைகெயா�பமி�டவ�கள�� ஏேத��
இ�வரா� கண�� இய�க�படலா�. இ��ப���,அவ�கள��ஒ�வ�
ெபா�ளாளராக இ��க ேவ���.

iii. அைன�� ரசீ�க�� க�சிய�� வ�கி� கண��கள�� ெடபாசி�
ெச�ய�ப�� ம��� அைன�� ெசல�க�� அ�தைகய வ�கி�
கண��க� �ல� ெச��த�ப��.

iv. ேம��றியைவக� இ��தேபாதி��, ஏேத�� ஒ�
நாடா�ம�ற/ச�டம�ற� ெதா�தி� ேத�த�க��� சிற���
கண��க� திற�க�ப�டா�, அ�தைகய கண��கைள இய��வத��
��� அ�கீக��க�ப�ட ைகெயா�பமி�டவ�க� இ��க ேவ���,
அவ�க� ேதசிய/மாநில நி�வாகிகளா� ப���ைர�க�ப�வா�க�.

D. நிதிகள�� பய�பா�

i. க�சியா� ெபற�ப�� நிதி, க�சிய�� அரசிய� ேநா�க�கைள
நிைறேவ�ற பய�ப��த�ப��.

ii. இ�த நிதி ச�ப�த�ப�ட நி�வாகியா� பய�ப��த�ப��. ேதசிய
ெசய��� நிதிய�� பய�பா�ைட நி�வகி��� வ�தி�ைறகைள
உ�வா�கலா�.

கண��க� திர�சி அ��பைடய�� பராம��க�ப��. அைன��
ந�ெகாைடக� ம��� ெசல�கள�� வ�வர�க�
ெவள��பைடயானதாக இ����.

ப��� IX: அரசியலைம��� தி��த�
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இ�த அரசியலைம��, அத� ப��� II-D ஐ� தவ����, ேதசிய க��சிலா�
தி��த�படலா�, தி��த� அத� உ��ப�ன�கள�� 2/3 ப�கி� ஒ��த�
ம��� அைன�� உ��ப�ன�க���� உ�ய அறிவ������ ப�ற�
வா�கள����. இ�த ேநா�க�தி�காக ேதசிய க��சிலி� �ைற�தப�ச�
10% உ��ப�ன�கள�� ைகெயா�ப�க�ட� தி��த�தி�கான த��மான�
ெபற�ப�ட 30 நா�க���� ேதசிய க��சிலி� ��ட� ��ட�ப��.

இ�த அரசியலைம�ைப மா��வத��� தி���வத��� ேதசிய
ெசய���வ��� அதிகார� உ��. அ�தைகய ேதசிய ெசய���
��ட�தி�கான ேகார� அத� பல�தி� ��றி� இர�� ப�காக
இ����. நிைறேவ�� அதிகா�யா� ெச�ய�ப�ட தி��த�, ேதசிய
க��சிலி� அ��த அம�வ�� ஒ��த��� உ�ப�� உடன�யாக
ெசய�ப��. எ�வாறாய���, தி��த�ப�ட அரசியலைம�ைப இ�திய
ேத�த� ஆைணய� வழ�கிய ச�ட வ�திக� அ�ல�
வழிகா��த�க�ட� �ர�ப�� வைகய�� தி��த அதிகார�ைத
பய�ப��த ��யா�.

க��ைர X: ஒ�றிைண�த� ப�ள� ம��� கைல�த�

i. இைண��, ப�ள� ம��� கைல�� ெதாட�பான���க�,அைன��
அ�வலக� பண�யாள�க�, ஒ�ெவா� ம�ட�தி�� உ�ளஅைன��
உ���கள�� உ��ப�ன�க� ம��� பாரா�ம�ற�, மாநில
ச�டம�ற�, மாநகரா�சிக� ம��� ப�சாய�� உ��ப�ன�க�
அட�கிய ��ைமயான அம�வ�� எ��க�ப��.

ii. �� அம�வ�� ��ட�தி�கான ேகார�, �� அம�வ�� ப�ேக�க
உ�ைம��ள நப�கள�� 50% ஆக இ��க ேவ���.

iii. இைண�� அ�ல� ப�ள� அ�ல� கைல�� ெதாட�பான த��மான�
நைட�ைற�� வ�வத�� �ைற�தப�ச� 2/3 நப�கள�� ஒ��த�
ம��� வா�கள��க ேவ���.

க��ைர XI: அரசியலைம�ப�� வ�ள�க�

இ�த அரசியலைம��� ச�ட�ைத�� அத� கீ� உ�வா�க�ப�ட
வ�தி�ைறகைள�� வ�ள��வத�� ேதசிய நிைறேவ����� ம��ேம
அதிகார�� அதிகார�� ெப�றி����. ேமேல �றி�ப����ள ேதசிய
ெசய���வ�� ��வான�, அத� அ��த ��ட�தி� ேதசிய
க��சிலா� நிராக��க�ப�� வைர, இ�தியான� ம���
ப�ைண�����யதாக இ����.

க��ைர XII: இதர வ�திக�
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i. எ�தெவா� நப�� இர�� நி�வாக உ��ப�னராக இ��க��டா�.

ii. ஒ�வ� க�சிய�� ெசய���வ�� உ��ப�னராக இ��தா�, அவர�
ெந��கிய ���ப உ��ப�ன�க� எவ�� க�சிய�� எ�த
நி�வாகியாக�� உ��ப�னராக ��யா�.

iii. ஒேர ���ப�ைத� ேச��த இ�வ��� ேத�தலி� ேபா��ய�ட
க�சியா� ேவ��ம� வழ�க�பட மா�டா�. இ��ப���, இர��
அ�ல� ��� நப�க� ஒேர ���ப�ைத சா��தவ�க� க�சி��
ேச�வத��� �� ஏ�கனேவ ேத�தலி� ேபா��ய��� இ��தா�
அவ�க��� வா��� வழ�க�படலா�.

iv. எ�தஒ�க��சி�/நி�வாகிய�� ெதாட��சியான 3��ட�கள��அவ�
அ�ல� அவ� இ�லாதைத �����ேய ெத�வ��காம�
கல��ெகா�ளாத எ�தெவா� உ��ப�ன��, இத�கான த��மான�
நிைறேவ�ற�ப�ட�ட�க��சி�/நி�வாகிய��உ��ப�ன� பதவ�ைய
ந��க ����.

v. நிைறேவ�����/சைபய�� உ��ப�ன� ஒ�வ� ராஜினாமா ெச�த�,
ெவள�ேய�ற�ப�த� அ�ல� இற�பதா� ஏ�ப�� காலிய�ட�கைள
நிர��வத�கான வ�தி�ைறகைள ேதசிய நி�வாக��� உ�வா���.

vi. க�சி��� �திய அைம��க� அ�ல� க�சிகைள இைண�பத�கான
வ�தி�ைறக� ம��� சிற�� ஏ�பா�கைள ேதசிய ெசய���
வ����.

vii. க�சி எ�த வைகய��� வ��ைறைய ஊ��வ��கேவா, ��டேவா,
ப�ெக��கேவா ெச�யா�.

viii. க�சி பதி� ெச�த 5 ஆ��க���� ேத�த� ஆைணய�தா�
நட�த�ப�� ேத�தலி� ேபா��ய���.
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