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இந்திய அரசியலமைப்பு 
அரசியலமைப்புச் சட்டம் என்பது அரசியல் முமைகளின் அடிப்பமடக் ககோட்போடுகளுமடய 

த ோகுப்போகும். இ ன் அடிப்பமடயிகலகய நோட்டு ைக்கள் ஆளப்படுகின்ைனர். 

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

 அமைச்சரமை தூதுக்குழுவின் பரிந்துமரப்படி, நம் இந்திய நோட்டிற்கோன புதிய 
அரசியலமைப்பிமன உருைோக்க இந்தியப் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய அரசியல் நிர்ணய 
சமப 1946 ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டது. 

 18.07.1947 – ல் இங்கிலோந்து நோடோளுைன்ைம் இந்திய சு ந்திரச் சட்டம் 1947 – ஐ இயற்றியது. 
இச்சட்டத்தின் படி இந்தியோ, போகிஸ் ோன் என இரு நோடுகள் உருைோக்கப்பட்டன. 

 அமனத்து இமையோண்மை அதிகோரங்களும் இரண்டு நோடுகளின் அரசியல் நிர்ணய 
சமபக்கு ைோற்ைப்பட்டது. 

 இரு நோடுகளின் அரசியல் நிர்ணய சமப சட்டைன்ைைோக தசயல்பட்டன. 
 பிரிக்கப்படோ  இந்தியோவில் இருந்  ைத்திய சட்டப் கபரமை இச்சட்டத் ோல் ஒழிக்கப்பட்டது 
 இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமப, சட்டமியற்றும் உயர்ந்  அமைப்போக, சட்டைன்ைைோக 

தசயல்பட்டது. 
 1946 டிசம்பர் 9 – ஆம் நோள் டோக்டர். சச்சி ோநந்  சின்கோ  மலமையில் அரசியல் நிர்ணய 

சமபயின் மு ல் கூட்டம் நமடதபற்ைது. 
 1946 டிசம்பர் 11 – ஆம் நோள் நமடதபற்ை இரண்டோைது கூட்டத்தில் டோக்டர். இரோகேந்திர 

பிரசோத் அரசியல் நிர்ணய சமபயின்  மலைரோகத் க ர்ந்த டுக்கப்பட்டோர். 
 அரசியல் நிர்ணய சமப, அரசியலமைப்புச் சட்டமியற்றும் பணிமய ைமரவு குழுவிற்கு 

அளித் து. 
 அரசியல் நிர்ணய சமபயின் கூட்டம் 1947 ஆகஸ்ட் 14 மு ல் 30 ைமர நமடதபற்ைது. 
 அரசியல் நிர்ணய சமபயின் தசயல்போடுகள் குறித்  ஆகலோசமனக் குழு 

நியமிக்கப்பட்டது. இக்குழு ைழிமையோன ைய்ய அரமசக் தகோண்ட கூட்டோட்சி 
அரசியலமைப்புக்கு பரிந்துமர தசய் து. 

 ைமரவுக்குழு நியமிக்கப்பட்டு ைமரவு அரசியலமைப்புச் சட்டத்ம   யோர் தசய் து. இ ன் 
மீ ோன தபோது விைோ ம் 1948 – ம் ஆண்டு நைம்பர் 4 மு ல் நைம்பர் 9 ைமர நடந் து. 
விைோ ங்கமள கருத்துதகோள்ள 1948 – ம் ஆண்டு நைம்பர் 15 மு ல் துைங்கியது. 

 ைமரவுக்குழு 141 நோட்கள் விைோதித் து. 
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 மு ல் ைமரவு அரசியலமைப்பு 315 சரத்துகளும், 8 அட்டைமணகளும் இருந் ன. பிைகு 386 
சரத்துகளோக உயர்த் ப்பட்டது. 

 1947 ஆகஸ்ட் 29 – ஆம் நோள் ைமரவுக்குழுவின்  மலைரோக டோக்டர் பி. ஆர். அம்கபத்கர் 
நியைனம் தசய்யப்பட்டோர். 

 திைமையோக சட்ட ைல்லுநரோன டோக்டர் அம்கபத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 
“சிற்பி” ஆைோர். 

 சட்ட ைமரவுக் குழு, 60 நோடுகளில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்ம  ஆய்ந்துப்படித்து, 
அைற்றில் உள்ள  குதிமிக்க சிைப்புக் கூறுகமள ஏற்றுக் தகோண்டது. 

 அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்ை 2 ஆண்டுகள் 11 ைோ ங்கள் 18 நோட்கள் ஆனது. 
 11 திட்டமிட்டக் கூட்டங்களில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்ம  பற்றி கலந்துமரயோட 114 நோட்கள் 

ஆயிற்று. 
 1929 – ஆம் ஆண்டு லோகூரில் நமடதபற்ை இந்திய க சியக் கோங்கிரஸ் ைோநோட்டு “பூரண 

சுயரோஜ்யம்” தீர்ைோனத்தின் படி 1930 – ஆம் ஆண்டு சனைரி 26 ஆம் நோள் மு ல் இந்திய 
சு ந்திர தினம் தகோண்டோடப்பட்டது. அ மன நிமனவு கூறும் ைமகயில் 1950 சனைரி 26 – 
ஆம் நோள் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமடமுமைக்குக் தகோண்டுைரப்பட்டது. 

 அரசியலமைப்பு நிர்ண சமப 1950 சனைரி 24 – ஆம் நோள் கமடசியோக கூடியது. 
 அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியல் நிர்ணய சமபயோல் 26.11.1949 அன்று ஏற்றுக் 

தகோள்ளப்பட்டது. 
 24.01.1950 அன்று அரசியலமைப்பின் 3 பிரதிகள் நோடோளுைன்ை அமையில் மைக்கப்பட்டது.  

(1 – ஆம் பிரதி ஆங்கிலத்தில் எழு ப்பட்டது, 2 – ஆம் பிரதி ஆங்கிலத்தில் 
அச்சடிக்கப்பட்டது, 3 – ஆம் பிரதி இந்தியில் எழு ப்பட்டது.) 

 அமனத்து பிரதிகளும் சமபயின் அமனத்து உறுப்பினர்களோல் மகதயோப்பம் இடப்பட்டது. 
 இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக் தகோண்ட கபோது, 22 போகங்கமளயும், 8 

அட்டைமணகமளயும், 395 சரத்துக்கமளயும் தகோண்டிருந் து. 
  ற்கபோது இந்திய அரசியலமைப்பு 25 போகங்கமளயும், 12 அட்டைமணகமளயும், 448 

சரத்துக்கமளயும் தகோண்டுள்ளது. 

அரசியல் வமரவுக்குழு 

 டோக்டர் பி. ஆர். அம்கபத்கர் (குழுத்  மலைர்) 
 என். ககோபோல் சுைோமி அய்யங்கோர். 
 அல்லோடி கிருஷ்ணசோமி ஐயர் 
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 டோக்டர் கக. எம். முன்சி. 
 மசயத் முகைது சோதுல்லோ 
 பி. எல். மித்ரோ (என். ைோ ைரோவ்) 
 டி. டி. கிருஷ்ணைோச்சோரி (டி.பி. மகத் ோன்) 

குழுக்கள் 

குழுக்கள் குழுத் தமலவர் 
அடிப்பமட உரிமைகள் ைற்றும் 

சிறுபோன்மையினர் குழு 
ைல்லபோய் பட்கடல் 

ைோகோண அரசியலமைப்பு குழு ைல்லபோய் பட்கடல் 
ைத்திய அதிகோர குழு ேைஹர்லோல் கநரு 

ைத்திய அரசியலமைப்பு குழு ேைஹர்லோல் கநரு 
தகோடிக் குழு தே.பி.கிருபளோனி 

தநறிமுமைக் குழு கக.எம்.முன்சி 
நமடமுமை விதிக் குழு இரோகேந்திர பிரசோத் 

 

இந்திய அரசியலமைப்பின் தன்மைகள் 

1. கூட்டாட்சி (கூட்டாட்சி ப ால்வு): கூட்டோட்சி என்பது ைத்திய அரசும் ைோநில அரசுகளும் 
ஒருங்கிமணந்து தசயல்படுைது (அ ோைது ஒரு நிலப்பரப்மப இரு அரசோங்கங்கள் ஆட்சி 
தசய்ைது) 

2. அதிகாரப் கிர்வு: அதிகோரப் பகிர்வு என்பது ைத்திய அரசுக்கும் ைோநில அரசுகளுக்கும் 
அதிகோரங்கள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. அரசியலமைப்பின் பைலாண்மை: இந்தியோவில் மிக உயர்ந் து இந்  சட்டம், இது சட்டத்தின் 
ஆட்சி நமடதபறுகிைது என்பம  குறிக்கிைது. 

4. எழுதப் ட்ட அரசியலமைப்பு: அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்ை ஒரு குழு அமைத்து  னியோக 
ஒரு ஆைணைோக உள்ளது. நோட்டில் உள்ள அமனத்துச் சட்டங்களும் இ ற்கு உட்பட்டு இருக்க 
கைண்டும். 
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5. நீதிைன்றங்களின் அதிகாரம்: இந்தியோவில் மூன்று அதிகோர அமைப்புகளோன சட்டமியற்று 
துமை, தசயல்படு துமை (நிர்ைோக துமை) நீதித்துமை ஆகியைற்றில், நீதித்துமையோனது ைற்ை 
இரு துமைகளின் தசயல்போடுகமள, அ ோைது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு 
தசயல்படுகிை ோ என்று கைனிக்கிைது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்ம  மீறி சட்டம் 
இயற்ைப்பட்டோகலோ அல்லது தசயல்பட்டோகலோ அம  தசல்லோது என்று அறிவிக்க 
உச்சநீதிைன்ைத்திற்கு அதிகோரம் உள்ளது 

கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பில் ஒற்மறயாட்சி கூறுகள் 

  1. பட்டியல்களில் இயற்ைப்படும் சட்டங்களில் ைத்திய அரசு சட்டகை தசல்லும். 

  2. ைோநிலங்களமை. 

  3. க சிய நலன் கருதி நோடோளுைன்ைம் சட்டமியற்ை அதிகோரம் தபற்றுள்ளது. 

  4. ைோநில ஆளுநர் நியைனம். 

  5. ைத்திய அரசின் உத்திரவுகளுக்கு ைோநிலங்கள் கீழ்ப்படு ல். 

  6. ைத்திய நிதிக் கட்டுப்போடு 

  7. ைோநில உருைோக்கம், எல்மல ைோற்ைம், தபயர் ைோற்ைம் ஆகியமைகள் நோடோளுைன்ைத்தில் 
ைட்டும் தசய்ய முடியும். 

  8. ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நீதிைன்ைங்கள் 

  9. அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத் ம்  

  10. தநருக்கடி நிமலகள் 

இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புகள் 

 1. உலகின் மிக நீளைோன அரசியலமைப்பு. 

 2. நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம். 

 3. இமையோண்மை / இமைமை ைோய்ந்  அரசு  
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 4. ைக்களோட்சி நோடு 

 5. தநகிழ்ைற்ை ைற்றும் தநகிி்ழ்வுமடய  ன்மையின் கலப்பு 

 6. கூட்டோட்சி கபோல்வு 

 7. அடிப்பமட உரிமைகள் 

 8. அடிப்பமட கடமைகள் 

 9. அரசு தநறிமுமைக் ககோட்போடு 

 10. சு ந்திரைோன நீதித்துமை 

 11. சையச்சோர் பற்ை அரசு / ை ச்சோர்பின்மை, 

 12. ையது ைந்க ோர் ைோக்குரிமை  

 13. ஒற்மைக் குடியுரிமை 

பிற நாடுகளிலிருந்து ப றப் ட்டமவகள் 

இங்கிலாந்து  

 சட்டம் இயற்றும் முமை 
 நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம் 
 கூட்டுப் தபோறுப்பு 
 ஒற்மை குடியுரிமை 
 சட்டத்தின் ஆட்சி 
 குடியரசுத்  மலைர் தபயரளவு  மலைர் 
 அதிக அதிகோரம் ைோய்ந்  கீழ் அமை (ைக்களமை) 
 அமைச்சரமை ைற்றும் அ ன்  மலைரோக பிர ைர் தசயல்படுைது. 

அபைரிக்கா 

 குடியரசுத்  மலைர் ப வி 
 குடியரசுத்  மலைர் நிர்ைோகத் துமை  மலைரோக தசயல்படு ல் 
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 குடியரசுத்  மலைர் முப்பமட  மலைரோக தசயல்படு ல் 
 எழு ப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சட்டம் 
 சு ந்திரைோன நீதித்துமை 
 நீதி ைறு ஆய்வு, நீதிப்புனரோய்வு 
 அடிப்பமட உரிமைகள் 
 முகவுமர 
 குடியரசு துமணத்  மலைர் ைோநிலங்களமையின் ப வி ைழித்  மலைரோக தசயல்படு ல். 
 உச்சநீதிைன்ை ைற்றும் உயர்நீதிைன்ை நீதிபதிகளின் நியைனம் ைற்றும் ப வி நீக்கம். 

கனடா 

 கூட்டோட்சித்  த்துைம் 
 ைலிமையோன ைத்திய அரசு 
 ைத்திய ைோநில அரசுகளுக்கிமடயோன அதிகோர பகிர்வு, எஞ்சிய அதிகோரம் ைத்திய அரசிடம் 

உள்ளது. 

அயர்லாந்து 

 அரசு தநறிமுமையுறுத்தும் ககோட்போடுகள் 
 குடியரசுத்  மலைர் க ர் ல் முமை 
 ைோநிலங்களமைக்கு குடியரசுத்  மலைரோல் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள். 

பெர்ைனி 

 தநருக்கடி கோலநிமல ைற்றும் இ னோல் அடிப்பமட உரிமைகள் மீது ஏற்படும்  ோக்கம். 

ஆஸ்திபரலியா 

 தபோதுப் பட்டியல் (ைத்திய பட்டியல் ைற்றும் ைோநில பட்டியல், இந்திய அரசுச் சட்டம் 1935 – 
லிருந்து எடுக்கப்பட்டது) 

 ைணிகம் வியோபோரம் த ோடர்போன ைமகமுமைகள் 

இரஷ்யா 

 அடிப்பமடக் கடமைகள் 

பதன் ஆப்பிரிக்கா 
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 அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்  முமை 

பிரான்ஸ் 

 குடியரசு அரசோங்கம் 

இந்திய அரசியலமைப்பு - பகள்விகள் – பதாகுப்பு 1 

1. அரசியல் நிர்ணய சமப எ ன் பரிந்துமரப்படி அமைக்கப்பட்டது 

(அ) ைமரவுக்குழு    (ஆ) கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

(இ) அமைச்சரமவ தூதுக்குழு  (ஈ) இைற்றுள் ஏதுவுமில்மல 

2. அரசியல் நிர்ணயசமப அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1944    (ஆ) 1945 

(இ) 1946    (ஈ) 1947 

3. அரசியல் நிர்ணய சமபயின் மு ல் கூட்டம் நமடதபற்ை நோள் 

(அ) டிசம் ர் 9, 1946   (ஆ) ேனைரி 24, 1950 

(இ) ேனைரி 26, 1950   (ஈ) டிசம்பர் 11, 1946 

4. அரசியல் நிர்ணய சமபயின் இரண்டோைது கூட்டம் நமடதபற்ை நோள் 

(அ) டிசம்பர் 9, 1946   (ஆ) ேனைரி 24, 1950 

(இ) ேனைரி 26, 1950   (ஈ) டிசம் ர் 11, 1946 

5. அரசியல் நிர்ணய சமபயின் கமடசிக் கூட்டம் நமடதபற்ை நோள் 

(அ) டிசம்பர் 9, 1946   (ஆ) ெனவரி 24, 1950 

(இ) ேனைரி 26, 1950   (ஈ) டிசம்பர் 11, 1946 

6. நீதிப்புனரோய்வு என்ை ககோட்போடு எந்  நோட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து தபைப்பட்டது. 
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(அ) அபைரிக்கா    (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) கனடோ     (ஈ) அயர்லோந்து 

7. அரசியல் நிர்ணய சமபயின்  மலைரோக இருந் ைர் யோர்? 

(அ) சச்சி ோனந்  சின்கோ   (ஆ) இராபெந்திர பிரசாத் 

(இ) ேைஹர்லோல் கநரு   (ஈ) ைல்லபோய் பகடல் 

8. நைது அரசியலமைப்புச் சட்டம் எப்தபோழுது அமுலிற்கு ைந் து? 

(அ) ஆகஸ்ட் 15, 1947    (ஆ) நைம்பர் 26, 1949 

(இ) ெனவரி 26, 1950    (ஈ) அக்கடோபர் 2, 1952 

9. இந்தியோவின் நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம் எந்  நோட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது 

(அ) இங்கிலாந்து    (ஆ) அதைரிக்கோ 

(இ) த ன் ஆப்பிரிக்கோ   (ஈ) கனடோ 

10. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் ‘சிற்பி’ என அமைக்கப்படுபைர் யோர்? 

(அ) சச்சி ோநந்  சின்கோ   (ஆ) டாக்டர் அம்ப த்கர் 

(இ) இரோகேந்திர பிரசோத்   (ஈ) ககோபோலசுைோமி அய்யங்கோர் 

11. கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கமளக் கைனி: 

1. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக் தகோண்டகபோது, 22 போகங்கமளயும்,8 அட்டைமணகமளயும், 395 
சரத்துக்கமளயும் தகோண்டிருந் து. 

2. அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்ை 3 ஆண்டுகள் 11 ைோ ங்கள் 18 நோட்கள் ஆனது. 

(அ) 1 ைட்டும் சரி    (ஆ) 2 ைட்டும் சரி 

(இ) 1 ைற்றும் 2 சரி    (ஈ) இரண்டும்  ைறு 
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12. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலுள்ள பகுதிகள் எத் மன 

(அ) 22     (ஆ) 25 

(இ) 20     (ஈ) 26 

13. ைமரவுக் குழு வின்  மலைரோக டோக்டர் பி.ஆர். அம்கபத்கர் நியைனம் தசய்யப்பட்ட நோள் 

(அ) டிசம்பர் 9, 1946  (ஆ) ஆகஸ்ட் 29, 1947 

(இ) ேனைரி 26, 1950  (ஈ) டிசம்பர் 11, 1946 

14.  ற்கபோது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் எத் மன அட்டைமணகமள தகோண்டுள்ளது 

(அ) 8      (ஆ) 10 

(இ) 11      (ஈ) 12 

15. பின்ைருைனைற்றுள்  ைைோன இமண எது/எமை? 

1. ைோகோண அரசியலமைப்பு குழு- ேைஹர்லோல் கநரு 

2. ைத்திய அதிகோர குழு- ைல்லபோய் பட்கடல் 

3. தகோடிக் குழு- கக.எம். முன்சி 

4. தநறிமுமைக்குழு- தே.பி. கிருபளோனி 

(அ) 1, 2 ைற்றும் 3    (ஆ) 2,3 ைற்றும் 4 

(இ) 2 ைற்றும் 4    (ஈ) 1,2,3 ைற்றும் 4 

16. அரசு தநறிமுமையுறுத்தும் தகோள்மககள் எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அதைரிக்கோ    (ஆ) கனடோ 

(இ) அயர்லாந்து    (ஈ) ரஷ்யோ 



Indian Constitution                                                                              Prepared By winmeen.com 
 

  Page 10 of 22 

17. அடிப்பமட கடமைகள் எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அதைரிக்கோ    (ஆ) ரஷ்யா 

(இ) அயர்லோந்து    (ஈ) இங்கிலோந்து 

18. கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கமள கைனி: 

1. 1929 ம் ஆண்டு லோகூரில் நமடதபற்ை இந்திய க சியக் கோங்கிரஸ் ைோநோட்டு ‘பூரண சுயரோஜ்யம்’ 
தீர்ைோனத்ம  நிமனவு கூறும் ைமகயில் 1950 ேனைரி 26 ம் நோள் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 
நமடமுமைக்குக் தகோண்டுைரப்பட்டது 

2. கூட்டோட்சி என்பது ைத்திய அரசும் ைோநில அரசுகளும் ஒருங்கிமணந்து தசயல்படுைது 

(அ) 1 ைட்டும் சரி    (ஆ) 2 ைட்டும் சரி 

(இ) 1 ைற்றும் 2 சரி    (ஈ) இரண்டும்  ைறு 

19. பின்ைருைனைற்றுள் இங்கிலோந்து அரசியலமைப்பில் இருந்து எடுக்கப்படோ து எது/எமை? 

1. சட்டம் இயற்றும் முமை, கூட்டுப் தபோறுப்பு 

2. ஒற்மை குடியுரிமை, சட்டத்தின் ஆட்சி 

3. அமைச்சரமை அ ன்  மலைரோக பிர ைர் தசயல்படுைது, அதிக அதிகோரம் ைோய்ந்  கீழ் அமை 

4. குடியரசுத்  மலைர் நிர்ைோகத் துமை  மலைர் 

(அ) 1 ைற்றும் 3     (ஆ) 1, 2 ைற்றும் 3 

(இ) 2 ைற்றும் 4     (ஈ) 4 ைட்டும் 

20. அரசியலமைப்புத் திருத்  முமை எந்நோட்டு அரசியலமைப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) பதன் ஆப்பிரிக்கா     (ஆ) அதைரிக்கோ 

(இ) ேப்போன்       (ஈ) தேர்ைனி 

21.  பின்ைருைனைற்றுள் அதைரிக்கோ அரசியலமைப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது எது / எமை? 
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1.  குடியரசு  மலைர் முப்பமட  மலைரோக தசயல்படு ல் 

2. எழு ப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

3. சு ந்திரைோன நீதித்துமை 

4. குடியரசு துமணத்  மலைர் ைோநிலங்களமையின் ப வி ைழி  மலைரோக தசயல்படு ல் 

(அ) 1, 2 ைற்றும் 3      (ஆ) 1, 3 ைற்றும் 4 

(இ) 1, 2 ைற்றும் 4      (ஈ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4 

22. இந்திய அரசியலமைப்பின் தபோது/ இமணப்பு பட்டியல் எங்கிருந்து தபைப்பட்டது? 

(அ) அயர்லோந்து      (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) ஆஸ்திபரலியா      (ஈ) கனடோ 

23. அடிப்பமட உரிமைகள் முமைமைமய எந்  நோட்டிலிருந்து பின்பற்றிகனோம்? 

(அ) அபைரிக்க அரசியலமைப்பு  (ஆ) அயர்லோந்து அரசியலமைப்பு 

(இ) கனடோ அரசியலமைப்பு    (ஈ) ரஷ்ய அரசியலமைப்பு 

24.  ைத்திய ைோநில அரசுகளுக்கிமடகயயோன அதிகோர பகிர்வு என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அயர்லோந்து     (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ     (ஈ) கனடா 

25. ‘எஞ்சிய அதிகோரம் ைத்திய அரசிடம் உள்ளது’ என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அயர்லோந்து     (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ     (ஈ) கனடா 

26. குடியரசு அரசோங்கம் என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 
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(அ) அயர்லோந்து     (ஆ) தேர்ைனி 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ     (ஈ) பிரான்ஸ் 

27. ைணிகம் வியோபோரம் த ோடர்போன ைமகமுமைகள் எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அயர்லோந்து     (ஆ) தேர்ைனி 

(இ) ஆஸ்திபரலியா     (ஈ) பிரோன்ஸ் 

28. அடிப்பமட உரிமைகள் ைற்றும் சிறுபோன்மையினர் குழுவிற்கு  மலமை ைகித் ைர்? 

(அ) ேைஹர்லோல் கநரு    (ஆ) வல்ல ாய்  படல் 

(இ) Dr. B.R. அம்கபத்கர்    (ஈ) B.N. ரோவ் 

29. உச்ச நீதிைன்ை ைற்றும் உயர்நீதிைன்ை நீதிபதிகளின் நியைனம் ைற்றும் ப வி நீக்கம் 
த ோடர்போன ைமகமுமைகள் எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) கனடோ      (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) அபைரிக்கா     (ஈ) அயர்லோந்து 

30. அரசியல் சோன ைமரவுக்குழுவின்  மலைர் 

(அ) ேைஹர்லோல் கநரு    (ஆ) சச்சி ோனந்  சின்கோ 

(இ) Dr. ரோகேந்திர பிரசோத்    (ஈ) Dr. B.R. அம்ப த்கர் 

31. அரசியலமைப்பு சட்டம் இயற்ை ஒரு குழு அமைத்து  னியோக ஒரு ஆைணைோக உள்ளது என்பது 
எம  உணர்த்துகிைது. 

(அ) அதிகோரப்பகிர்வு   (ஆ) அரசியலமைப்பின் கைலோண்மை 

(இ) எழுதப் ட்ட அரசியலமைப்பு (ஈ) ஒற்மையோட்சி அரசியலமைப்பு 

32. குடியரசு  மலைர் க ர் ல் முமை எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 
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(அ) அயர்லாந்து    (ஆ) தேர்ைனி 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ    (ஈ) பிரோன்ஸ் 

33. இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் தநருக்கடிகோல நிமலமை ைற்றும் இ னோல் அடிப்பமட 
உரிமைகள் மீது ஏற்படும்  ோக்கம் என்பது எந்நோட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) கனடோ     (ஆ) ரஷ்யோ 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ    (ஈ) பெர்ைனி 

34. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பின்  ன்மைகள் அல்லோ து எமை? 

1. கூட்டோட்சி (கூட்டோட்சி கபோல்வு) 

2. அதிகோரப்பகிர்வு, அரசியலமைப்பின் கைலோண்மை 

3. எழு ப்பட்ட அரசியலமைப்பு 

4. ஒற்மையோட்சி அரசியலமைப்பு 

(அ) 1 ைட்டும்     (ஆ) 1, 2 ைற்றும் 3 

(இ) 1, 2 ைற்றும் 4    (ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

35. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிைப்புகள் பற்றி சரியோனமை அல்லோ து 
எது? 

1. நீளைோன அரசியலமைப்பு, அடிப்பமடக் கடமைகள் 

2. நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம், இமைமை ைோய்ந்  அரசு 

3. தநகிழ்ைற்ை ைற்றும் தநகிழ்வுமடய  ன்மையின் கலப்பு 

4. அடிப்பமட உரிமைகள், சு ந்திரைோன நீதித்துமை, சையச் சோர்பற்ை அரசு, ஒற்மைக் குடியுரிமை. 

(அ) 1 ைற்றும் 4    (ஆ) 2 ைற்றும் 3 

(இ) 1,2 ைற்றும் 3    (ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்மல 
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36. பின்ைருைனைற்றுள் எது  ைைோனது? 

(அ) நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம்- கனடோ 

(ஆ) கூட்டோட்சி- பிரிட்டன் 

(இ) ஒற்மைக் குரியுரிமை- தேர்ைனி 

(ஈ) இமவ அமனத்தும் 

37. இந்தியோ பல ைோநிலங்கமளக் தகோண்ட _____ முமைமய பின்பற்றுகிைது. 

(அ) நோடோளுைன்ை ைக்களோட்சி   (ஆ) நோடோளுைன்ைம் 

(இ) சட்டைன்ை ைக்களோட்சி    (ஈ) கூட்டாட்சி 

38. இந்திய கூட்டோட்சி அரசியலமைப்பில் ஒற்மையோட்சி கூறுகள் 

(அ) க சிய நலன் கருதி நோடோளுைன்ைம் சட்டமியற்ை அதிகோரம் தபற்றுள்ளது 

(ஆ) ைத்திய நிதிக் கட்டுப்போடு 

(இ) ைோநில உருைோக்கம், எல்மல ைோற்ைம், தபயர் ைோற்ைம் ஆகியமைகள் நோடோளுைன்ைத்தில் 
ைட்டும் தசய்ய முடியும். 

(ஈ) இமவ அமனத்தும் 

39. சு ந்திரைோன நீதித்துமை என்ை ககோட்போடு எந்  அரசியலமைப்பிலிருந்து தபைப்பட்டது. 

(அ) கனடோ      (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) அபைரிக்கா     (ஈ) அயர்லோந்து 

40. குடியரசுத்  மலைர் என்ை முமை எந்  நோட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து தபைப்பட்டது 

(அ) கனடோ      (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) அபைரிக்கா     (ஈ) அயர்லோந்து 
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41. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட நோள் 

(அ) நைம்பர் 4, 1948     (ஆ) நைம்பர் 14, 1949 

(இ) நவம் ர் 26, 1949     (ஈ) ேனைரி 26, 1950 

42. இந்தியோவின் கூட்டோட்சி முமை எந்  நோட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது?  

(அ) இங்கிலோந்து     (ஆ) அதைரிக்க ஐக்கியநோடுகள் 

(இ) த ன் ஆப்பிரிக்கோ    (ஈ) கனடா 

43. அரசியலமைப்பின் முகப்புமர ைமரவு குழுவின் முன் யோரோல் முன்தைோழியப்பட்டது? 

(அ) ெவஹர்லால் பநரு    (ஆ) அம்கபத்கர் 

(இ) பி.என்.ரோவ்     (ஈ) ைகோத்ைோ கோந்தி 

44. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்டகபோது எத் மன பகுதிகள் இருந் ன? 

(அ) 22      (ஆ) 25 

(இ) 20      (ஈ) 26 

45. அரசியல் நிர்ணய சமபயின் சட்ட ஆகலோசகர் யோர்? 

(அ) J.L. கநரு    (ஆ) டோக்டர் அம்கபத்கர் 

(இ) B.N. ராவ்    (ஈ) டோக்டர் ரோகேந்திர பிரசோத் 

46. கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கமளக் கைனி: 

1. இந்தியோ ஒரு இந்து நோடு 

2. இந்தியோ ை ச் சோர்பற்ை தகோள்மகமய கமடபிடித்து ைருகிைது. 

(அ) 1 ைற்றும் சரி     (ஆ) 2 ைட்டும் சரி 

(இ) 1 ைற்றும் 2 சரி     (ஈ) 1 ைற்றும் 2  ைறு 
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47. கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கமளக் கைனி: 

1. ைக்களோட்சி என்ை தசோல் த கைோஸ், கிரோகடோஸ் என்ை இரண்டு தசோற்களிலிருந்து க ோன்றியது. 

2. க கைோஸ் என்ைோல் “ அதிகோரம்” என்றும் கிரோகடோஸ் என்ைோல் “ைக்கள்” என்றும் தபோருள். 

(அ) 1 ைட்டும் சரி     (ஆ) 2 ைட்டும் சரி 

(இ) 1 ைற்றும் 2 சரி     (ஈ) 1 ைற்றும் 2  ைறு 

48. இந்திய கூட்டோட்சி அரசியலமைப்பில் ஒற்மையோட்சி கூறுகள் 

(அ) ைோநில ஆளுநர் நியைனம் 

(ஆ) ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நீதிைன்ைங்கள் 

(இ) அரசியலமைப்புத் திருத் ம்  

(ஈ) இமவ அமனத்தும் 

49. ைக்களோட்சியின் தூண் என்பது 

(அ) நோடோளுைன்ைம்     (ஆ) கூட்டோட்சி 

(இ) பதர்தல்      (ஈ) சட்டைன்ை ைக்களோட்சி 

50. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிைப்புகள் எது/எமை? 

1. நோடோளுைன்ை முமை அரசோங்கம், ைக்களோட்சி நோடு 

2. இமைமை ைோய்ந்  அரசு 

3. கூட்டோட்சி கபோல்வு 

4. அடிப்பமட உரிமைகள், சு ந்திரைோன நீதித்துமை சையச் சோர்பற்ை அரசு 

(அ) 1,2 ைற்றும் 3     (ஆ) 1,3 ைற்றும் 4 

(இ) 1,2 ைற்றும் 4     (ஈ) 1,2,3 ைற்றும் 4 
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51. இந்திய அரசியலமைப்பின் ைத்திய பட்டியல் ைற்றும் ைோநில பட்டியல் எங்கிருந்து 
தபைப்பட்டது? 

(அ) அயர்லோந்து    (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ    (ஈ) இந்திய அரசுச் சட்டம் - 1935 

52. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிைப்புகள் எது/ எமை? 

1. அரசு தநறிமுமைக் ககோட்போடு 

2. ையது ைந்க ோர் ைோக்குரிமை 

(அ) 1 ைட்டும் சரி     (ஆ) 2 ைட்டும் சரி 

(இ) 1 ைற்றும் 2 சரி     (ஈ) 1 ைற்றும் 2  ைறு 

53. பின்ைருபைர்களுள் அரசியல் ைமரவுக்குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்கள் யோர்? 

1. என். ககோபோல்சுைோமி அய்யங்கோர், அல்லோடி கிருஷ்ணசோமி ஐயர், என். ைோ ைரோவ் 

2. கக.எம். முன்சி, மசயத்முகைது சோதுல்லோ, டி.டி. கிருஷ்ணைோச்சோரி 

(அ) 1 ைட்டும் சரி     (ஆ) 2 ைட்டும் சரி 

(இ) 1 ைற்றும் 2 சரி     (ஈ) 1 ைற்றும் 2  ைறு 

54. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்ம  மீறி சட்டம் இயற்ைப்பட்டோகலோ அல்லது தசயல்பட்டோகலோ 
அம  தசல்லோது என்று அறிவிக்க யோருக்கு அதிகோரம் உள்ளது.  

(அ) நோடோளுைன்ைம்    (ஆ) உச்சநீதிைன்றம் 

(இ) இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் (ஈ) இைற்றுள் ஏதுவுமில்மல 

55. இந்தியோ பல ைோநிலங்களோக பிரிக்கப்பட்டிருந் ோலும், அமனத்து ைோநிலங்களுக்கும் 
தபோதுைோன ஒகர ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் உள்ளது. இது 

(அ) அதிகோரப்பகிர்வு   (ஆ) அரசியலமைப்பின் கைலோண்மை 
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(இ) நீதிைன்ைங்களின் அதிகோரம் (ஈ) ஒற்மறயாட்சி அரசியலமைப்பு 

56. நீதித்துமையோனது ைற்ை இரு துமைகளின் (சட்டமியற்று துமை, தசயல்படுதுமை) 
தசயல்போடுகமள, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தசயல்படுகிை ோ என்று 
கைனிக்கிைது. இது 

(அ) அதிகோரப்பகிர்வு   (ஆ) அரசியலமைப்பின் கைலோண்மை 

(இ) நீதிைன்றங்களின் அதிகாரம் (ஈ) ஒற்மையோட்சி அரசியலமைப்பு 

57. சட்டத்தின் ஆட்சி நமடதபறுகிைது என்பது எம க் குறிக்கிைது 

(அ) அதிகோரப்பகிர்வு   (ஆ) அரசியலமைப்பின் பைலாண்மை 

(இ) நீதிைன்ைங்களின் அதிகோரம் (ஈ) ஒற்மையோட்சி அரசியலமைப்பு 

58. ைத்திய அரசுக்கும் ைோநில அரசுகளுக்கும் உள்ள அதிகோரங்கள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இது 

(அ) கூட்டோட்சி கபோல்வு  (ஆ) அதிகார கிர்வு 

(இ) அதிகோரப்பிரிவு   (ஈ) அரசியலமைப்பின் கைலோண்மை 

59. ைத்திய அரசியலமைப்புக் குழுவின்  மலைர் யோர்? 

(அ) ைல்லபோய் பட்கடல்    (ஆ) டோக்டர் அம்கபத்கர் 

(இ) ெவஹர்லால் பநரு    (ஈ) Dr. ரோகேந்திர பிரசோத் 

60. நமடமுமை விதிக் குழுவின்  மலைர் யோர்? 

(அ) ைல்லபோய் பட்கடல்    (ஆ) டோக்டர் அம்கபத்கர் 

(இ) ேைஹர்லோல் கநரு    (ஈ) Dr. ராபெந்திர பிரசாத் 

61. குடியரசுத்  மலைர் தபயரளவு  மலைர் என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டது? 
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(அ) அயர்லோந்து    (ஆ) இங்கிலாந்து 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ    (ஈ) அதைரிக்கோ 

62. குடியரசுத்  மலைர் நிர்ைோகத்துமை  மலைர் என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச்சட்டத்தில் 
இருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அயர்லோந்து    (ஆ) இங்கிலோந்து 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ    (ஈ) அபைரிக்கா 

63. ைோநிலங்களமைக்கு குடியரசுத்  மலைரோல் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் என்பது எந்நோட்டு 
அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) அயர்லாந்து    (ஆ) தேர்ைனி 

(இ) ஆஸ்திகரலியோ    (ஈ) பிரோன்ஸ் 

64. ைலிமையோன ைத்திய அரசு என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) இங்கிலோந்து     (ஆ) அதைரிக்க ஐக்கிய நோடுகள் 

(இ) த ன் ஆப்பிரிக்கோ    (ஈ) கனடா 

65. முகவுமர என்பது எந்நோட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

(அ) இங்கிலோந்து     (ஆ) அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

(இ) த ன் ஆப்பிரிக்கோ    (ஈ) கனடோ 

66. அரசியல் நிர்ணய சமபயின் மு ல் கூட்டம் யோருமடய  மலமையில் நமடதபற்ைது. 

(அ) சச்சிதானந்த சின்கா    (ஆ) இரோகேந்திர பிரசோத் 

(இ) ேைஹர்லோல் கநரு    (ஈ) ைல்லபோய் பகடல் 
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67. அரசியல் முமைகளின் அடிப்பமடக் ககோட்போடுகளுமடய த ோகுப்பு எவ்ைோறு 
அமைக்கப்படுகிைது? 

(அ) அரசு      (ஆ) கூட்டோட்சி  த்துைம் 

(இ) ைலிமையோன ைத்திய அரசு   (ஈ) அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

68. ஒரு நிலப்பரப்மப இரு அரசோங்கங்கள் ஆட்சி தசய்ைது எவ்ைோறு அமைக்கப்படுகிைது. 

(அ) அரசு      (ஆ) கூட்டணி ஆட்சி 

(இ) ைலிமையோன ைத்திய அரசு   (ஈ) கூட்டாட்சி 

69. இந்தியோவில் மிக உயர்ந் து எது? 

(அ) நோடோளுைன்ைம்    (ஆ) உச்சநீதிைன்ைம் 

(இ) ைலிமையோன ைத்திய அரசு  (ஈ) அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

70. நோட்டில் உள்ள அமனத்து சட்டங்களும் எ ற்கு உட்பட்டு இருக்க கைண்டும். 

(அ) நோடோளுைன்ைம்    (ஆ) உச்சநீதிைன்ைம் 

(இ) ைத்திய அரசு    (ஈ) அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

இந்திய அரசியலமைப்பு - பகள்விகள் – பதாகுப்பு 2 

இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக் கூறுகள் 

சரியான விமடமய எழுதுக 

1. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமபயின் மு ல் கூட்டம் -------------------  மலமையில் 
நமடதபற்ைது. 

 அ) Dr. இரோகேந்திர பிரசோத் 

 ஆ) Dr. சச்சி ோநந்  சின்கோ 

 இ) Dr. பி.ஆர்.அம்கபத்கோர் 

 விமட: ஆ) Dr. சச்சிதாநந்த சின்கா 
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2. நைது அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமடமுமைக்கு ைந்  நோள் 

 அ) 26 ைோர்ச் 1950  ஆ) 26 ேனைரி 1950  இ) 15 ஆகஸ்ட் 1947 

 விமட: ஆ) 26 ெனவரி 1950 

3. இந்திய அரசியலமைப்பு முகப்புமர, இந்தியோ ஒரு -------------- நோடு என கூறுகிைது.  

 அ) குடியரசு   ஆ) ஏக ச்சதிகோரம்  இ) முடியோட்சி 

 விமட: அ) குடியரசு  

4. இந்திய குடிைக்களுக்கு முழு உரிமைமயயும் இந்திய ----------------- ைைங்கியுள்ளது. 

 அ) போரோளுைன்ைம்  ஆ) அரசோங்கம்   இ) அரசியலமைப்பு 

 விமட: இ) அரசியலமைப்பு 

5. போரோளுைன்ை முமையில் அரசின் நிர்ைோகக் குழுவுக்கு ----------------- தபோறுப்போகும் 

 அ) ைக்களமை   ஆ) நீதித்துமை   இ) சட்டைன்ைம் 

 விமட: இ) சட்டைன்றம் 

ககோடிட்ட இடத்ம  நிரப்புக 

1. இந்தியோவின் மு ல் குடியரசுத்  மலைர் Dr.ராபெந்திர பிரசாத் ஆைோர் 

2. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ‘சிற்பி’ டாக்டர் பி.ஆர்.அம்ப த்கார் ஆைோர் 

3. சட்ட அறிமுககை இந்திய அரசிலமைப்புச் சட்டத்தின் முகப்புமர ஆகும் 

4. ை ச்சோர்பின்மை அரசு எந்  ஒரு ைதத்மதயும் சோர்ந்  ல்ல 

5. ைக்கள் நலமனப்  ாதுகாக்கின்ற அரசிமன நிறுவுைக  அரசு தநறிமுமைக் 
ககோட்போட்டின் கநோக்கம் ஆகும் 

தபோருத்துக: 

1. அரசியல் நிர்ணயசமப   அ) 26 ேனைரி 1950 

2. ைமரவுக்குழு     ஆ) ைமரவுக்குழுவின்  மலைர் 

3. Dr. பி.ஆர். அம்கபத்கோர்   இ) த ோழிமல கட்டோயப்படுத்தி தசய்ய  
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                                                                                 மைத் லுக்குத்  மட 

4. குடியரசு தினம்    ஈ) 9 டிசம்பர் 1946 

5. சுரண்டலிலிருந்து போதுகோக்கும் உரிமை உ) 29 ஆகஸ்ட் 1947 

விமட: 1 (ஈ): 2 (உ): 3 (ஆ): 4 (அ): 5 (இ) 

ககோடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக 

1. நைது நோட்டிற்கோன புதிய அரசியலமைப்பிமன உருைோக்க அரசியல் நிர்ணய சமப 1946 
இல் அமைக்கப்பட்டது 

2. நைது நோட்டில் 18 ையது நிரம்பிய அமனைரும் க ர் லில் ைோக்களிக்க உறுதி 
தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3. ஆறு ையது மு ல் 14 ையது ைமரயுள்ள அமனத்து குைந்ம களுக்கும் கல்வி கற்க 
ைோய்ப்பு ஏற்படுத்தித்  ரு ல் அடிப்பமடக் கடமைகளில் ஒன்று ஆகும் 

4. அடிப்பமட உரிமைகள் 6 ைமகப்படும் 

5. இந்திய அரசியல் அமைப்பு 25 போகங்கமளயும், 12 அட்டைமணகமளயும், 448 
சரத்துக்கமளயும் தகோண்டது. 


