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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
Indian Constitution - Revision Test in Tamil 

இந்திய அரசியலமைப்பு 

6 ஆம் வகுப்பு 

 (புதிய புத்தகம்)  - 2) இந்திய அரசமைப்புச்சட்டம்  

- 1)  ைக்களாட்சி  

- 2) உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் 

9 ஆம் வகுப்பு  

(புதிய புத்தகம்)  - 1) அரசாங்க அமைப்புகள் ைற்றும் ைக்களாட்சி   

                                      - 2) தேர்ேல், அரசியல் கட்சிகள் ைற்றும் அழுத்ேக் குழுக்கள் 

                          - 1)  அரசாங்கங்களின் வமககள்   

                                        - 2)  உள்ளாட்சி அமைப்புகள்  

10 ஆம் வகுப்பு  - 1) இந்திய அரசியலமைப்பு 

============ 

1) 1946 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்திய 

அரசமைப்பு நிர்ணய ைன்றம் எத்ேமை 

உறுப்பிைர்கமளக்ககாண்டது? 

a) 387                              b) 389. 

c) 385                              d) 384 

விளக்கம்: அரசமைப்புச் சட்டத்மத  உருவாக்கும் 

ந ாக்கில் இந்தியாவின் பல்நவறு பகுதிகள், 

அரசியல் கட்சிகமளச் நசர்ந்த 389 

உறுப்பினர்கமளக் ககாண்ட இந்திய அரசமைப்பு 

நிர்ணய ைன்றம் என்ற அமைப்பு 1946 ஆம் ஆண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது. இதன் தமலவராக முமனவர் 

ராநேந்திரபிரசாத் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

ேவஹர்லால் ந ரு, சர்தார் வல்லபாய் பட்நடல், 

கைௌலானா ஆசாத், எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், 

விேயலஷ்மி பண்டிட், சநராஜினி  ாயுடு உட்படப் 

பலர் இந்த அமைப்பில் இடம்கபற்றிருந்தனர். 15 

கபண் உறுப்பினர்கள் இந்த அமைப்பில் 

இடம்கபற்றிருந்தனர். 

2) அரசமைப்புச்சட்ட வமரவுக்குழுவின் ஆதலாசகராக 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

a) ஜவஹர்லால் தநரு   

b) சர்ோர் வல்லபாய் பட்தடல் 

c) பி.என்.ராவ்                          
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d) சதராஜினி நாயுடு  

விளக்கம்: எட்டு நபர் ககாண்ட அரசமைப்புச்சட்ட 

வமரவுக்குழு உருவாக்கப்பட்டு அதன் தமலவராக 

அம்நபத்கர் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். நைலும் 

இதற்கான ஆநலாசகராக பி.என்.ராவ் 

நியமிக்கப்பட்டார். இக்குழுவின் முதல் கூட்டம் 1946 

ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 9 ஆம் நததி  மடகபற்றது. 

அன்நற  அரசமைப்புச் சட்டத்மத எழுதும் 

நவமலகள்  கதாடங்கிவிட்டன. 

3) இந்திய  அரசமைப்பு இறுதி கசய்யப்படுவேற்கு முன் 

எத்ேமை முமற திருத்ேங்கள்  

தைற்ககாள்ளப்பட்டை? 

a) 2000 முமற  b) 1500 முமற  

c) 1300 முமற  d) 1453 முமற  

விளக்கம்: இக்குழுவினர் ஐக்கிய இராச்சியம் 

அகைரிக்கா, அன்மறய நசாவியத் ரஷ்யா, பிரான்ஸ், 

சுவிட்சர்லாந்து உட்பட 60  ாடுகளின்அரசமைப்புச் 

சட்டங்கமள  வாசித்து, அவற்றில் இருந்த சிறப்பான 

பகுதிகமள  முன் ைாதிரியாகக்ககாண்டு  ைது 

அரசமைப்புச் சட்டத்மத  உருவாக்கினர். இந்திய 

அரசமைப்பு சட்டம் இறுதி கசய்யப்படுவதற்கு முன் 

2000 முமற திருத்தங்கள் நைற்ககாள்ளப்பட்டன. 

4) அரசியலமைப்பு சட்டத்மே உருவாக்க எத்ேமை 

ரூபாய் கசலவிடப்பட்டது? 

a) 64 இலட்சம்                b) 60 இலட்சம்  

c) 50 இலட்சம்                d) 54 இலட்சம்  

விளக்கம்:  ைது அரசமைப்புச் சட்டத்தின் முகப்புமர 

ஒவ்நவார் இந்தியருக்குைான நீதி, தன்கசயலுரிமை 

சைத்துவத்மத உறுதி கசய்வநதாடு 

சநகாதரத்துவத்மதயும் வலியுறுத்த்துகிறது. 

அரசமைப்புச்சட்டத்தின் முன்னுமரதான் முகப்புமர 

என்றமைக்கப்படுகிறது. அது இந்தியாமவ 

இமறயாண்மை, சைத்துவம், ைதச்சார்பின்மை, 

ைக்களாட்சி குடியரசு என்று வமரயமற கசய்கிறது. 

5) ஒரு நாட்டின் உச்சநிமல அதிகாரம் எவ்வாறு 

அமைக்கப்படுகிறது? 

a) உயர்நீதி ைன்றம்          b) ைக்களாட்சி  

c) இமறயாண்மை d) இராணுவம்  

விளக்கம்: அரசமைப்புச் சட்டம் இந்திய  ைக்களுக்கு 

முழு அதிகாரத்மத வைங்கியுள்ளது. 

 ாடாளுைன்றம் ைற்றும் சட்டைன்ற உறுப்பினர்கள்  

ைக்களால் நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார்கள். 

அவர்களிடம் நிமறநவற்று அதிகாரம் இருக்கிறது. 

இப்படியாக ஒரு  ாட்டின் உச்சநிமல 

அதிகாரத்மதநய இமறயாண்மை என்கிநறாம். 

6) அடிப்பமட உரிமைகள் கைாத்ேம் எத்ேமை? 

a) ஆறு                   b) ஏழு  

c) எட்டு                  d) ஒன்பது  

விளக்கம்: ஒவ்கவாரு குடிைகனுக்கும் 

மிகத்நதமவயான உரிமைகநள அடிப்பமட 

உரிமைகள்  என்று அமைக்கப்படுகின்றன. சை 

உரிமை, சுதந்திரைாக கசயல்படும் உரிமை, 

சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை, சுதந்திர  

 சைய உரிமை, கலாச்சார ைற்றும் கல்வி கபறும் 

உரிமை, சட்டத்தீர்வு கபறும் உரிமை ஆகியமவ 

இன்றியமையாத உரிமைகளாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
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7) அரசுகள் சட்டமியற்றும்தபாதும் ஆட்சி 

கசய்யும்தபாதும்  கவைத்தில் ககாள்ள  தவண்டியமவ 

எமவ? 

a) அடிப்பமட உரிமைகள்                     

b) அடிப்பமடக் கடமைகள்  

c) முகப்புமர                                            

d) அரசு க றிமுமறக்நகாட்பாடுகள்  

விளக்கம்: அரசுகள் சட்டமியற்றும்நபாதும் ஆட்சி 

கசய்யும்நபாதும்  கவனத்தில் ககாள்ள  நவண்டிய 

சில வழிகாட்டுதல்கமள அரசமைப்புச்சட்டம் 

வைங்கியுள்ளது. இமவ கட்டாயைாக 

 மடமுமறப்படுத்தப்பட நவண்டியமவ அல்ல 

என்றாலும் கவனத்தில் ககாள்ளப்படநவண்டியமவ.  

8) கபற்தறார் அல்லது பாதுகாவலர் ேம் குைந்மேக்கு 6 

- 14 வயதுக்குள் கல்வி  ேருவது? 

a) அடிப்பமட உரிமைகள்                     

b) அடிப்பமடக் கடமைகள்.  

c) முகப்புமர                                            

d) அரசு கநறிமுமறக்தகாட்பாடுகள்.  

விளக்கம்: நதசியக்ககாடிமயயும் நதசிய 

கீதத்மதயும் ைதித்து  டப்பது, எல்லா குடிைக்களும் 

அரசியல் சட்டத்மத ைதித்து நபணுவது, 

சுதந்திரத்திற்காக நபாராடிய  ைது தமலவர்கமள 

பின்பற்றி  டப்பது,  ாட்மடப் பாதுகாப்பது, 

 ாட்டுக்காக நதமவப்படும்நபாது நசமவ கசய்ய 

தயாராக இருப்பது,  ைத, கைாழி, இன எல்மல கடந்து 

அமனவரும் சநகாதர ைனப்பான்மையுடன் 

இருப்பது,  ைது பைம்கபருமை மிக்க பாரம்பரியத்மத 

காப்பது, காடுகள்,  திகள், ஏரிகள் உள்ளிட்ட 

இயற்மகமயயும்  வன விலங்குகமளயும் 

பாதுகாப்பது, அறிவியல், ைனிதாபிைானம், சீர்திருத்த 

உணர்வுகமள வளர்ப்பது, வன்முமறமயத் தவிர்த்து 

அரசு கசாத்துக்கமள பாதுகாப்பது. 

9) கீழ்க்கண்டவற்றுள் அடிப்பமட உரிமை அல்லாேது? 

a) சை உரிமை                     b) கல்வி கபறும் உரிமை  

c) ஓட்டுரிமை                    d) கலாச்சார உரிமை  

விளக்கம்:  பதிகனட்டு  வயது பூர்த்தியான  

இந்தியக்குடிைகன் ஒவ்கவாருவரும் ஓட்டளிக்கும் 

உரிமைமயப் கபறுகிறார்கள். இந்த உரிமைமய  

அவர்கள்  கபறுவதற்கு ோதி, ைதம், பாலினம், 

கபாருளாதார அடுக்கு உட்பட எதுவும் தமடயாக  

இருக்க முடியாது. 

10) நைது அரசியல் சட்டம் உருவாைதபாது கைாத்ேம் 

எத்ேமை உறுப்புகள் இருந்ேை? 

a) 395                   b) 397 

c) 398                     d) 396 

விளக்கம்:  ைது அரசியல் சட்டம் உருவானநபாது, 395 

உறுப்புகள், 22 பகுதிகள் ைற்றும் 8 அட்டவமணகள் 

இடம்கபற்றிருந்தன.தற்நபாது 448 உறுப்புகள், 25 

பகுதிகள், 12 அட்டவமணகள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

அரசமைப்புச்சட்டம் 16.9.2016 வமர 101 முமற 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

11) தநரடி ைக்களாட்சி முமற ககாண்ட நாடு எது? 

a)  இந்தியா                                 b) இங்கிலாந்து 

c) அகைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்   d) சுவிட்சர்லாந்து 

விளக்கம்:  ஒரு  ாட்டின் குடிைக்கள் நதர்தல் வழியில் 

தங்களது பிரதிநிதிகமளத் நதர்ந்கதடுக்கவும், 
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அதன்மூலம் அரசு அதிகாரத்தில் ந ரடியாகப் 

பங்நகற்பமதயும்தான் ைக்களாட்சி என்கிநறாம். 

ைக்களாட்சி அமைப்பில் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு 

அதிகாரம் ைக்களிடம் இருக்கும். அவர்கள் ந ரடியாக 

அரசியலில் ஈடுபடவும், அரசின் முடிகவடுக்கும் 

 மடமுமறகளில் பங்குகபறவும் இயலும். ந ரடி 

ைக்களாட்சி (Direct Democracy), பிரதிநிதித்துவ 

ைக்களாட்சி (Representative Democracy) ஆகிய 

இரண்டும் பிரபலைான முமறகள். ந ரடி ைக்களாட்சி 

முமறயில் ைக்கநள சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் 

கபற்றிருப்பார்கள். ந ரடி ைக்களாட்சியில் ைக்கநள 

சட்டங்கமள உருவாக்குகின்றர். அமனத்து 

சட்டத்திருத்தங்கமளயும் ைக்கள்தான் அங்கீகரிப்பர். 

அரசியல்வாதிகள்  ாடாளுைன்ற 

கசயல்முமறகளின்படி ஆட்சி கசய்வர். ந ரடி 

ைக்களாட்சிமய கவற்றிகரைான கசயல்படுத்தும் 

வரலாற்மறசுவிட்சர்லாந்து கபற்றுள்ளது. 

12) ஐ.நா உலக ைக்களாட்சி நாளாக எந்நாமள 

அறிவித்துள்ளது? 

a) கசப்டம்பர் 15           b) கசப்டம்பர் 16 

c) கசப்டம்பர் 17           d)  கசப்டம்பர் 18 

விளக்கம்: 2007ல் ஐ. ா.சமப கசப்டம்பர் 15 ஆம் 

 ாமள உலக ைக்களாட்சி தினைாக அறிவித்துள்ளது. 

இந்தியா நபான்றகதாரு ைக்கள்கதாமக மிக்க 

 ாட்டில் அமனவரும் நிம்ைதியாக வாை 

நவண்டுகைன்றால் ைக்கள் அமனவரும் விதிகள், 

வழிமுமறகள், உரிமைகள் ைற்றும் கடமைகமள 

அறிந்து பின்பற்ற நவண்டியது அவசியைாகிறது. 

 ைது அரசமைப்புச்சட்டம் அத்தமகய 

வழிமுமறகமள  ைக்கு வைங்கியுள்ளது. அமவ 

 ைது  ாட்டின் சட்ட ஒழுங்மகக் காப்பாற்றுவதில் 

கபரும்பங்கு வகிக்கின்றன. 

13) உலகில் எழுேப்பட்ட அரசமைப்புச் 

சட்டங்களிதலதய மிகப்கபரியது எது? 

a)  இந்தியா   b) இங்கிலாந்து 

c) அகைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்      d) சுவிட்சர்லாந்து  

விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்புச்சட்டம்தான் உலகில் 

எழுதப்பட்ட அரசமைப்புச் சட்டங்களிநலநய மிகப் 

கபரியது. இமத டாக்டர் பி. ஆர். அம்நபத்கரின் 

தமலமையிலான அரசமைப்புச் சட்ட வமரவுக் குழு 

உருவாக்கியது. அதனால்தான் அவர்  ைது 

அரசமைப்புச்சட்டத்மத உருவாக்கிய முதன்மை 

வடிவமைப்பாளராகக் கருதப்படுகிறார். 

14) அகைரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் எந்ே ஆண்டு 

கபண்களுக்கு ஓட்டுரிமை வைங்கப்பட்டது? 

a) 1920           b) 1910 c) 1930           d) 1924  

விளக்கம்: உலகிநலநய முதன் முதலில் 

கபண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்த  ாடு 

நியூஸிலாந்து (New zealand) ஆகும் (1893). ஐக்கிய 

நபரரசில் (United Kingdom) 1918ஆம் ஆண்டும், 

அகைரிக்க ஐக்கிய  ாடுகளில் (United states of 

America) 1920-ஆம் ஆண்டும்தான் கபண்களுக்கு 

ஓட்டுரிமை வைங்கப்பட்டது. அநத காலகட்டத்தில் 

இந்தியாவில் பணக்காரர்களுக்கு ைட்டுநை 

ஓட்டுரிமை வைங்கப்பட்டிருந்தது. ைகாத்ைா காந்தி 

உட்படப் பல தமலவர்கள் அமனவருக்கும் 

ஓட்டுரிமை என்ற நகாரிக்மகமய வலியுறுத்தி 

வந்தனர். இன்று இந்தியாவில் 18 வயது 

நிமறவமடந்த ஒவ்கவாருவருக்கும் ஓட்டுரிமை 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. (உலகளாவிய வயதுவந்நதார் 

உரிமைகளின்படி). 

15) இந்தியக்குடிைக்களில் எத்ேமை சேவீேம் தபர் 
ேங்களது நாட்டின் ைக்களாட்சியின்மீது நம்பிக்மக 
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ககாண்டுள்ளோகப் புள்ளிவிவரங்கள் 

கேரிவிக்கின்றை? 

a) 76%                b) 77%  c) 78%                d) 79% 

விளக்கம்: இந்தியக்குடிைக்களில் 79% நபர் தங்களது 

 ாட்டின் ைக்களாட்சியின் மீது  ம்பிக்மக 

ககாண்டுள்ளதாகப் புள்ளிவிவரங்கள் 

கதரிவிக்கின்றன. இதன் காரணைாக உலக 

அளவிலான இப்பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 

முதலிடம் கிமடத்துள்ளது. 

16) உலகின் மிக பைமையாை  ைக்களாட்சி நாடு 

அல்லாேது எது? 

a) நியூசிலாந்து                 

b) ஐஸ்லாந்து  

c) இங்கிலாந்து                   

d) அகைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

விளக்கம்: கிநரக்கத்தின் சிறப்புக்கூறு அரசியல் 

தத்துவத்தின் அடித்தளம் ஆகும். நராைானியப் 

நபரரசின் சிறப்புக்கூறு  ாகரிக வளர்ச்சியின் 

உலகளாவிய விரிவாக்கம் ஆகும். ஐஸ்லாந்தின் 

சிறப்புக்கூறு உலகிநலநய பைமையான ைற்றும் 

நீண்ட காலைாக கசயல்பட்டுவரும் 

 ாடாளுைன்றத்மதக் ககாண்டது. இங்கிலாந்தின் 

சிறப்புக்கூறு 1215இல் எழுதப்பட்ட ைகாசாசனம் 

(ைாக்னா கார்டா). அகைரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் மிகப் 

பைமையான ைக்களாட்சிகளுள் ஒன்றாகும். 

17) ேமிழ்நாட்டிலுள்ள ைாநகராட்சிகளின் 

எண்ணிக்மக? 

a) 11                 b) 13  c) 14                 d) 12 

விளக்கம்: பல லட்சம் ைக்கள் கதாமகயும், அதிக 

வருவாயும் இருக்கும்  ஊர்கமள ைா கராட்சியாக 

தமிழ் ாடு அரசு அறிவிக்கும். 12 ைா கராட்சிகள் 

இருக்கின்றன. 1. கசன்மன 2. ைதுமர 

3.நகாயம்புத்தூர் 4. திருச்சி 5. நசலம் 6. 

திருக ல்நவலி 7. ஈநராடு 8. தூத்துக்குடி 9.திருப்பூர் 

10. நவலூர் 11. திண்டுக்கல் 12. தஞ்சாவூர் ஆகியன. 

18) இந்தியாவின் மிகபைமையாை உள்ளாட்சி அமைப்பு 

எது? 

a) ேஞ்சாவூர்               b) ைதுமர  

c) திருச்சி                    d) கசன்மன  

விளக்கம்: 1688ல் உருவாக்கப்பட்டகசன்மன 

ைா கராட்சிதான் இந்தியாவின் மிக பைமையான 

உள்ளாட்சி அமைப்பாகும். தமிழ் ாட்டில 

ைா கராட்சிக்கு அடுத்த நிமலயில் ஒரு 

லட்சத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள் கதாமகயுடன், 

வருவாய் அதிகம் இருக்கும் ஊர்கமள  கராட்சி 

என்று பிரித்துள்ளனர்.  

19) நகராட்சிகள் அதிகைாக உள்ள ைாவட்டம் எது? 

a) காஞ்சிபுரம்              b) ைதுமர  

c) திருச்சி                       d) கசன்மை  

விளக்கம்:  தமிழ் ாட்டில் முதன் முதலில் 

உருவாக்கப்பட்ட  கராட்சி வாலாோநபட்மட 

 கராட்சி ஆகும் (நவலூர் ைாவட்டம்).  கராட்சிகள் 

அதிகைாக உள்ள ைாவட்டம் 

காஞ்சிபுரம் ைாவட்டம் ஆகும்.  கர்ப்புறத்மத 

ைா கராட்சி,  கராட்சி, நபரூராட்சி என்றும் 

கிராைப்புறத்மத 
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ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், ைாவட்ட ஊராட்சி 

என்றும் பிரித்து மவத்திருக்கிறார்கள். இமவ 

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்று 

அமைக்கப்படுகின்றன. 

20) சுைார் 10 ஆயிரம் தபர் வாைக்கூடிய ஊர் எவ்வாறு 

அமைக்கப்படுகிறது? 

a) நகராட்சி        b) நபரூராட்சி 

c) ஊராட்சி                      d) ஊராட்சி ஒன்றியம் 

விளக்கம்: சுைார் 10 ஆயிரம் நபர் வாைக்கூடிய ஊராக 

இருந்தால் அதுதான் நபரூராட்சி. இந்தியாவிநலநய 

முதல் முமறயாக நபரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி 

அமைப்பு தமிழ் ாட்டில் தான் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ைா கராட்சிக்கு இந்திய 

ஆட்சிப்பணி (இ.ஆ.ப) அதிகாரி ஒருவர் 

ஆமணயராக இருப்பார்.  கராட்சிகளுக்கு அரசு 

அதிகாரிகள்  கராட்சி ஆமணயர்களாக 

நியமிக்கப்படுவார்கள். நபரூராட்சியின் நிர்வாக 

அலுவலர் கசயல் 

அலுவலர் (EO) ஆவார். 

21) கிராைங்கள்  எேன் அடிப்பமடயில்  பல 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றை?  

a) வருவாய்                      b) ைக்கள் கதாமக 

c) கோமலவு                    d) இடம்  

விளக்கம்: கிராைங்களில் கசயல்படும் உள்ளாட்சி 

அமைப்பு கிராை ஊராட்சி ஆகும். கிராை ஊராட்சி 

ைக்களுக்கும் அரசுக்கும் இமடநய இமணப்புப் 

பாலைாக கசயல்படுகிறது. கிராைங்கள், ைக்கள் 

கதாமகக்கு ஏற்ப பல பகுதிகளாகப் (Ward) 

பிரிக்கப்படுகின்றன. இதன் பிரதிநிதிகள் ைக்களால் 

நதர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றனர். 

நதர்ந்கதடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள் 

• ஊராட்சி ைன்றத் தமலவர் 

• பகுதி உறுப்பினர்கள் 

• ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் (கவுன்சிலர்) 

• ைாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினர். 

22) ஊராட்சி ஒன்றியத் ேமலவர்  யாரால் 

தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார்? 

a) ஊராட்சி ைன்றத் ேமலவர்                       

b) பகுதி உறுப்பிைர்  

c) ைாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பிைர்     

d) கவுன்சிலர்கள்   

விளக்கம்: பல கிராை ஊராட்சிகள் ஒன்றிமணந்து 

ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைக்கப்படுகிறது. ஒவ்கவாரு 

ஊராட்சியிலும் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் 

(கவுன்சிலர்) ஒருவர் நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார். 

கவுன்சிலர்கள் தங்களில் ஒருவமர ஊராட்சி 

ஒன்றியத் தமலவராகத் நதர்ந்கதடுப்பர். துமணத் 

தமலவரும் நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார், வட்டார 

வளர்ச்சி அலுவலர் (BDO) இதன் நிர்வாக அலுவலர் 

ஆவார். 

23) எந்ே ைாவட்டத்தில் அதிகப்படியாக  ஊராட்சி 

ஒன்றியங்கள் அமைந்துள்ளை? 

a) கசன்மை                      b) ேஞ்சாவூர்  

c) விழுப்புரம்                   d) ைதுமர  
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விளக்கம்: விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் தான் 

அதிகப்படியாக 22 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. 

• நீலகிரி ைற்றும் கபரம்பலூர் ைாவட்டங்கள் 

ஒவ்கவான்றிலும் 4 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் 

உள்ளன. 

24) ைாவட்டம் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுவேற்கு 

அடிப்பமடயாை ைக்கள் கோமக அளவு? 

a) 50,000                     b) 60,000  

c) 55,000                     d) 70,000 

விளக்கம்: ஒவ்கவாரு ைாவட்டத்திலும் ஒரு ைாவட்ட 

ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 50,000 ைக்கள் 

கதாமக என்ற அடிப்பமடயில் ைாவட்டம் பல 

பகுதிகளாகப் (District Panchayat ward) 

பிரிக்கப்படுகின்றது. பகுதி உறுப்பினர்கமளக் கிராை 

ஊராட்சி ைக்கள் நதர்தல் மூலம் 

நதர்ந்கதடுக்கின்றனர். ைாவட்ட ஊராட்சி குழு 

உறுப்பினர்கள் தங்களின் ஒருவமர ைாவட்ட 

ஊராட்சிக் குழுத் தமலவராகத் 

நதர்ந்கதடுக்கின்றனர். ஊராட்சி ைற்றும் ஊராட்சி 

ஒன்றியங்களின் வளர்ச்சித் திட்டங்கமளக் 

கண்காணிக்கவும் நைற்பார்மவயிடவும் 

கசய்கின்றனர். 

25) கீழ்க்கண்டவர்களுள் தநரடித்தேர்ேல் மூலம் 

தேர்ந்கேடுக்கப்படுபவர்கள் யார்? 

a) தையர்                          

b) பகுதி உறுப்பிைர்கள்  

c) நகராட்சித்துமணத் ேமலவர்       

d) நைற்கண்ட அமனவரும்  

விளக்கம்: உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 

நதந்கதடுக்கப்பட்ட ைக்கள் பிரதிநிதிகளால் 

நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. 

கதாகுதிகள், பகுதிகள் (wards) என 

அமைக்கப்படுகின்றன. பகுதி உறுப்பினர்கமள 

ைக்கள் ந ரடித் நதர்தல் மூலம் 

நதர்ந்கதடுக்கின்றனர். அவ்வாநற ைா கராட்சித் 

தமலவரும் (நையர்),  கராட்சித் தமலவரும் ந ரடி 

நதர்தல் 

மூலம் ைக்களால் நதர்வு கசய்யப்படுகின்றனர். 

ைா கராட்சித் துமணத்தமலவரும்,  கராட்சித் 

துமணத் தமலவரும் அந்தந்தப் பகுதி 

(ward)உறுப்பினர்களால் நதர்வு கசய்யப்படுவர். 

26) கபாதுைக்களுக்குத் தேமவயாை பணிகள்  

எத்ேமை வமகப்படும்? 

a) 2                       b) 3 

c) 5                         d) 4 

விளக்கம்:  கபாதுைக்களுக்குத் நதமவயான 

பணிகமள அவசியப்பணிகள், விருப்பப்பணிகள். 

இமவ உள்ளாட்சி 

அமைப்புகளால் வைங்கப்படுகின்றன.  

அவசியப் பணிகள்: 

• குடிநீர் வைங்குதல் 

• கதருவிளக்கு அமைத்தல் 

• கதருக்கமளத் தூய்மைப்படுத்துதல் 

• கழிவு நீர்க் கால்வாய் அமைத்தல் 

• ஊர்ச்சாமலகள் அமைத்தல் 
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• ைத்திய, ைாநில அரசின்  லத்திட்டங்கமளச் 

கசயல்படுத்துதல். 

விருப்பப் பணிகள்: 

• பூங்கா அமைத்தல் 

• நூலகம் அமைத்தல் 

• விமளயாட்டு மைதானம் அமைத்தல் 

இன்னும்பிற. 

27) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைாநகராட்சியின் பணிகள் 

எமவ? 

a) குடிநீர் வசதி                       b) பூங்காக்கள்  

c) ைருத்துவச் தசமவ          d) நைற்கண்ட அமனத்தும்  

விளக்கம்: குடிநீர் வசதி 

• கதருவிளக்கு அமைத்தல் 

• தூய்மைப் பணி 

• ைருத்துவச் நசமவ 

• சாமலகள் அமைத்தல் 

• நைம்பாலங்கள் அமைத்தல் 

• சந்மதகளுக்கான இடவசதி 

• கழிவுநீர்க்கால்வாய் 

• திடக்கழிவு நைலாண்மை 

• ைா கராட்சிப் பள்ளிகள் 

• பூங்காக்கள் 

• விமளயாட்டு மைதானங்கள் 

• பிறப்பு, இறப்பு பதிவு. இன்னும்பிற 

 28) கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிராை ஊராட்சியின் வருவாய் 

எது? 

a)  வாகைக் கட்டணம்           b)  கபாழுதுதபாக்கு வரி  

c)  கதாழில் வரி                          d) தைற்கண்ட அமைத்தும்  

விளக்கம்:  

• வீட்டுவரி 

• கதாழில் வரி 

• கமடகள் மீதான வரி 

• குடிநீர் இமணப்புக்கான கட்டணம் 

• நிலவரியிலிருந்து குறிப்பிட்ட பங்கு 

• கசாத்துரிமை ைாற்றம் – குறிப்பிட்ட பங்கு 

• ைத்திய ைாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு. 

இன்னும்பிற., 

29) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைாநகராட்சியின் வருவாய் எது? 

a)  வாகைக் கட்டணம்     b)  கபாழுதுதபாக்கு வரி  

c)  கோழில் வரி                d) நைற்கண்ட அமனத்தும் 

விளக்கம்: 

 ைா கராட்சியின் வருவாய்: 

• வீட்டு வரி 

• குடிநீர் வரி 

• கமடகள் மீதான வரி 

• கதாழில் வரி 
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• கபாழுதுநபாக்கு வரி 

• வாகனக் கட்டணம் 

• ைத்திய, ைாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு. 

இன்னும்பிற., 

30) ைக்களாட்சி அமைப்பின் ஆணிதவராக 

கருேப்படுவது எது? 

a)    ஊர்ைன்றக்கூட்டம்       b)  ஊராட்சி  

c)  கிராை சமப                    d) கிராை சமபக் கூட்டம்  

விளக்கம்: ஒவ்கவாரு ஊராட்சியிலும் கிராை சமப 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு. 

கிராை சமபக் கூட்டம் சிறிய கிராைங்களிலும் 

 மடகபறும். கிராை சமபநய ைக்களாட்சி 

அமைப்பின் ஆணிநவராகும்.  

இக்கூட்டம் ஆண்டுக்கு  ான்கு முமற கூடும். 

ைாவட்ட ஆட்சித்தமலவர், வட்டார வளர்ச்சி 

அலுவலர், 

ஆசிரியர் நபான்நறாரும் இக்கூட்டத்தில் 

கலந்துககாள்வர். அப்நபாது ைக்கள் தங்கள் 

நதமவகமளயும் குமறகமளயும் ந ரடியாகச் 

கசால்லலாம். இக்கூட்டம் ேனவரி 26, நை 1, ஆகஸ்டு 

15, அக்நடாபர் 2  ஆகிய   ாள்களில் கூடும். 

இந் ாள்கமளத் தவிர நதமவக்நகற்பவும் அவசர 

காலங்களிலும் கிராை சமப கூடும். 

இமவ சிறப்பு கிராை சமபக்கூட்டம் எனப்படும்.  

31) தேசிய ஊராட்சி திைம் எப்தபாது 

ககாண்டாடப்படுகிறது? 

a) ஏப்ரல் 23                         b) ஏப்ரல் 25 

c) ஏப்ரல் 26     d) ஏப்ரல் 24 

விளக்கம்: உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் 

அதிகாரங்கமளப் பரவலாக்குவது என்ற 

ந ாக்கத்திற்காகத் நதசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் 

1992ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24ஆம் நததி 

ககாண்டுவரப்பட்டது. இப்படியான ஓர் அமைப்பு 

நவண்டும் என்று இதற்கு இப்கபயர் மவத்தவர்  ம் 

ைகாத்ைா காந்தி. நதசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் 24. 

32) கீழ்க்கண்டவற்றுள்  பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பின்  

சிறப்பம்சங்கள் யாமவ? 

a) இடஒதுக்கீடு  b) தேர்ேல் 

c) நிதிக் குழு   d) நைற்கண்ட அமனத்தும்  

விளக்கம்: • கிராை சமப அமைத்தல் 

• மூன்றடுக்கு ஊராட்சி அமைப்பு 

• இடஒதுக்கீடு 

• நதர்தல் 

• பதவிக்காலம் 

• நிதிக் குழு 

• கணக்கு ைற்றும் தணிக்மக இன்னும் பிற 

33) எந்ே  ஆண்டு ேமிைக அரசு கபண்களுக்கு 

உள்ளாட்சியில் 50%இடஒதுக்கீடு வைங்க 

சட்டத்திருத்ேம் கசய்துள்ளது? 

a) 2015                                b) 2012 

c) 2017                                d) 2016  

விளக்கம்: அமனத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் 

கபண்கள் பங்நகற்கும் வமகயில் 33% இடஒதுக்கீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 2011 இல்  மடகபற்ற 
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உள்ளாட்சித் நதர்தலில் கபண்கள் 38% இடங்களில் 

கவற்றி கபற்றனர் என்பது சிறப்பு. 2016 ஆம் ஆண்டு 

தமிைக அரசு கபண்களுக்கு உள்ளாட்சியில் 50% 

இடஒதுக்கீடு வைங்க சட்டத்திருத்தம் கசய்துள்ளது. 

34) ேமிைகத்தின் ைாநில தேர்ேல் ஆமணயம் எங்கு 

அமைந்துள்ளது? 

a) ைதுமர                               b) ேஞ்சாவூர்  

c)  தகாமவ                            d) நகாயம்நபடு   

விளக்கம்: உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலம் 

5 ஆண்டுகள். இதற்கான நதர்தல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு முமற  மடகபறுகிறது. ைாநில நதர்தல் 

ஆமணயம் இதற்கான நதர்தமல  டத்துகிறது. 

ஒவ்கவாரு ைாநிலத்திலும் ஒரு ைாநிலத் நதர்தல் 

ஆமணயம் உள்ளது. தமிைகத்தின் நதர்தல் 

ஆமணயம் கசன்மன நகாயம்நபட்டில் உள்ளது. 

35) ேமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள தபரூராட்சிகளின் 

எண்ணிக்மக? 

a) 561                          b) 562 

c) 563                           d) 564 

விளக்கம்:  

கிராை ஊராட்சிகள் - 12,524 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் - 385 

ைாவட்ட ஊராட்சிகள் - 31 

நபரூராட்சிகள் - 561 

 கராட்சிகள் - 125 

ைா கராட்சிகள் - 12 

36) உயர்குடியாட்சிக்கு  எடுத்துக்காட்டு எது? 

a) பூடான்                          b)  கத்ோர்  

c) ஓைன்                           d)  இங்கிலாந்து  

விளக்கம்: உயர்குடியினரால்  டத்தப்பட்டு 

அமைக்கப்படும் அரசாங்கம் ஆகும். எ.கா. 

இங்கிலாந்து, ஸ்கபயின். ஒரு  பர் (வைக்கைாக 

அரசர்)- ஆல் அமைக்கப்படும் அரசாங்கநை 

முடியாட்சி (அரசியலமைப்பு முடியாட்சி) எனப்படும். 

எ.கா. பூடான், ஓைன், கத்தார். 

37) முழு அதிகாரம் ககாண்ட அரசாங்கம் எது? 

a) உயர்குடியாட்சி             b) முடியாட்சி   

c) தனி பர் ஆட்சி                        d) சிறு குழு ஆட்சி  

விளக்கம்: முழு அதிகாரம் ககா ண்ட ஒரு  பரால் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்கநை தனி பர் ஆட்சி 

ஆகும். எ.கா. வட ககாரியா, சவுதி அநரபியா. 

ைக்களின் சிறிய குழு ஒன்று ஒரு  ாட்மடநயா (அ) 

அமைப்மபநயா கட்டுப்படுத்துவநத “சிறு குழு 

ஆட்சி” எனப்படும். எ.கா. முன்னாள் நசாவியத் 

யூனியன், சீனா, கவனிசுலா. 

38) ைேகுருைார்களின் ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

a) வாட்டிகன்                         b)  கத்ோர்  

c) ஓைன்                             d)  இங்கிலாந்து  

விளக்கம்: ைதகுருைார்கள் தம்மை கடவுளாகநவா (அ) 

கடவுளின் கபயரால், ைதகுருைார்களால் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்கநை “ைதகுருைார்களின் 

ஆட்சி”. எ.கா. வாட்டிகன். 

39) ைக்களாட்சி உமடய நாடு அல்லாேது எது? 

a) இந்தியா                     b) அகைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  
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c) பிரான்ஸ்                   d) ஆஸ்திநரலியா  

விளக்கம்: ஒரு  ாட்டின் தகுதியுள்ள குடிைக்களால் 

வாக்களிக்கப்பட்ட தனி பநரா அல்லது 

குழுவாகநவா நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் 

மூலம் அமைக்கப்படும் அரசாங்கநை“ைக்களாட்சி” 

எனப்படும். எ.கா. இந்தியா, அகைரிக்க ஐக்கிய 

 ாடுகள், பிரான்ஸ். 

40) ைக்களிடதை அல்லது அவர்களால் 

தேர்ந்கேடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகளிடமும் 

உயரிய அதிகாரம் இருக்கின்ற அரசாங்க முமற?  

a) குடியரசு                       b) ைக்களாட்சி   

c) உயர்குடியாட்சி             d) சிறு குழு ஆட்சி     

விளக்கம்:  ைக்களிடநை அல்லது அவர்களால் 

நதர்ந்கதடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகளிடமும் உயரிய 

அதிகாரம் இருக்கின்ற அரசாங்க முமறநய 

“குடியரசு” எனப்ப டும். இவ்வமக அரசாங்கத்தில் ஒரு 

முடிைன்னமர காட்டிலும் ைக்களால் நதர்ந்கத 

டுக்கப்பட்ட (அ) நியமிக்கப்பட்ட குடியரசுத்தமலவர் 

இருப்பார் . 

(எ.கா) இந்தியா, ஆஸ்திநரலியா. 

41) முேன் முேலில் “குடியரசு” (Republic) எனும் கசால் 

எங்கு வடிவமைக்கப்பட்டது? 

a) இங்கிலாந்து         b) அயர்லாந்து  

c) நராம்                      d) ஐக்கிய அகைரிக்க நாடுகள்    

விளக்கம்: கபா.ஆ.மு.500ம் ஆண்டு நராம்  ாட்டில் 

முதன் முதலில் “குடியரசு” (Republic) எனும் 

கசால் வடிவமைக்கப்பட்டது. இச்கசால் “res publica” 

எனும் லத்தீன் கைா ழிச் கசால்லிலிருந்து கபறப்பட்ட 

து. இதன் கபாருள் “கபாது விவகாரம்” (public 

matter) என்பதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு 

 வம்பர் 26, 1949ல் 

ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டு, ேனவரி 26, 1950ஆம் 

ஆண்டு  மடமுமறக்கு வந்த து. எனநவ, ேனவரி 

ைாதம் 26  ாள், 1950ஆம் ஆண்டு இந்தியா குடியரசு 

 ாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

42) கபாது விவகாரங்களில் ைக்கள் ேங்களது 

விருப்பத்மேத் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் 

மூலம் கவளிப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் வமக எது? 

a) தநரடி ைக்களாட்சி                           

b) ைமறமுக ைக்களாட்சி   

c) பிரதிநிதித்துவ ைக்களாட்சி          

d) b) அல்லது c) 

விளக்கம்: கபாது விவகாரங்களில் ைக்கநள 

ந ரடியாக முடிகவடுக்கக்கூடிய அரசு முமறநய 

ந ரடி ைக்களாட்சி என்கிநறாம். எ.கா. பண்மடய 

கிநரக்க  கர அரசுகள், சுவிட்சர்லாந்து. கபாது 

விவகாரங்களில் ைக்கள் தங்களது விருப்பத்மதத் 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் மூலம் 

கவளிப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் வமகநய 

ைமறமுக ைக்களாட்சி என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

(எ.கா.) இந்தியா, அகைரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள், 

இங்கிலாந்து. 

43) உலகிதலதய மிகப்கபரிய ஜைநாயக நாடு எது? 

a) இந்தியா             b) சீைா  

c) தராம்                                  d) ஐக்கிய அகைரிக்க நாடுகள்    
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விளக்கம்: இந்தியா  ாடாளுைன்றைக்களாட்சி 

முமறமயக் ககாண்டுள்ள  ாடாகும். இந்தியாவின் 

 ாடாளுைன்றம் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட ைக்கள் 

பிரதிநிதிகமள உள்ளடக்கியது. இது  ாட்டிற்கு 

நதமவயான சட்டங்கமள உருவாக்குகிறது. 

ககாள்மக முடிகவடுப்பதில் ைக்கள் பங்கு 

கபறுவதும், ஒப்புதல் அளிப்பதும் 

இந்தியாவிலுள்ள  ாடாளுைன்ற ைக்களாட்சி 

அரசாங்கத்தின் இரு முக்கிய கூறுகளாக 

விளங்குகின்றன. உலகிநலநய மிகப்கபரிய 

ேன ாயக  ாடு இந்தியாவாகும்.  

44) இந்தியாவில் ைக்களாட்சி எத்ேமை முக்கிய 

ககாள்மககளின் அடிப்பமடயில் இயங்குகிறது? 

a) ஐந்து                      b) ஆறு   

c) ஏழு                         d) நான்கு  

விளக்கம்: உலகிநலநய மிகப்கபரிய ேன ாயக  ாடு 

இந்தியாவாகும். இந்தியாவில் ைக்களாட்சி பின்வரும் 

ஐந்து முக்கிய ககாள்மகக ளின் அடிப்பமடயில் 

இயங்குகிறது. அமவ இமறயாண்மை, சைதர்ைம், 

ைதச்சார்பின்மை, ைக்களாட்சி ைற்றும் குடியரசு. 

45) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைக்களாட்சியின் குமறகள் 

எமவ? 

a) ேல சுய ஆட்சி 

b) ைமறமுக அல்லது பிரதிநிதித்துவ முமற ககாண்ட 

ைக்களாட்சி  

c) முடிகவடுக்கும் முமறயில் காலதாைதம் 

d) a) ைற்றும்  c) 

விளக்கம்: குமறகள்:- 1. ைமறமுக அல்லது 

பிரதிநிதித்துவ முமற ககாண்ட ைக்களாட்சி 

2. வாக்காளர்களிமடநய நபாதிய ஆர்வமின்மை 

ைற்றும் குமறந்த வாக்குப்பதிவு 

3. சில சையங்களில் நிமலயற்ற அரசாங்கத்திற்கு 

வழி வகுக்கிறது 

4. முடிகவடுக்கும் முமறயில் காலதாைதம். 

46) இந்திய நாடாளுைன்ற த்தின் எந்ே அமவயில் 

கபரும்பான்மையாை உறுப்பிைர்களின் ஆேரவு 

கபற்ற பிரேை அமைச்சமர, இந்திய அரசின் 

ேமலவராை குடியரசுத் ேமலவர் நியமிக்கிறார்? 

a) ைாநிலங்களமவ              b) ைக்களமவ  

c) a) அல்லது b)                     d) இரண்டும்  

விளக்கம்: இந்திய அரசு பகுதி கூட்டாட்சி அமைப்பு 

முமறமயப் கபற்றுள்ள  ாடு. இங்நக  டுவண் அரசு 

( ாடாளுைன்றம்), ைாநில அரசு (சட்டைன்றம்), 

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (ஊராட்சி,  கராட்சி, 

ைா கராட்சி) ஆகிய 

நிமலகளில் ைக்கள் பிரதிநிதிகள் 

நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார்கள். இந்தியாவில் கபாதுத் 

நதர்தமல, இந்திய நதர்தல் ஆமணயம் 

 டத்துகிறது. நதசிய அளவில், இந்திய 

 ாடாளுைன்ற த்தின் கீைமவயான ைக்களமவயில் 

கபரும்பான்மையான உறுப்பினர்களின் ஆதரவு 

கபற்ற பிரதை அமைச்சமர, இந்திய அரசின் 

தமலவரான குடியரசுத் தமலவர் நியமிக்கிறார். 

47) இரு ஆங்கிதலா- இந்தியர்கமளக் 

குடியரசுத்ேமலவர் எந்ே அமவக்கு நியைைம் 

கசய்கிறார்? 
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a) ைாநிலங்களமவ              b) ைக்களமவ  

c) a) அல்லது b)                     d) தைலமவ  

விளக்கம்:  ாடாளுைன்ற ைக்களமவ உறுப்பினர்கள் 

அமனவரும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முமற 

கபாதுத் 

நதர்தல்கள் மூலம் ைக்களால் ந ரடியாக 

நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார்கள். நைலும் இரு 

ஆங்கிநலா- இந்தியர்கமளக் குடியரசுத்தமலவர் 

ைக்களமவக்கு நியைனம் கசய்கிறார். 

 ாடாளுைன்றத்தின் நைலமவயான 

ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்கமள ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிரநதசங்களில் உள்ள 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மூலம் நதர்ந்கத 

டுக்கின்றனர். நைலும் கமல, இலக்கியம், அறிவியல் 

ைற்றும் சமூக நசமவ 

ஆகிய துமறகளில் சிறப்பாகச் நசமவ புரிந்த 12 

நபமர ைாநிலங்கள் அமவக்கு குடியரசுத்தமலவர் 

நியைனம் கசய்கிறார். 

48) ைக்களமவயின் முேல் கபாதுத் தேர்ேல் 

நமடகபற்ற ஆண்டு? 

a) 1951 - 1952             b) 1946 - 1947 

c) 1948 - 1949             d) 1950 -1951 

விளக்கம்: இந்தியா சுதந்திரம் அமடந்த பின்னர், 

ைக்களமவயின் முதல் கபாதுத் நதர்தல் 1951ம் 

ஆண்டு அக்நடாபர் 25ம்  ாள் முதல் 1952ம் ஆண்டு 

பிப்ர வரி 21ம்  ாள் வமர பல்நவறு கால கட்டங்களில் 

 மடகபற்றது. கைாத்தம் இருந்த 489 இடங்களில் 

364 இடங்களில் கவற்றி கபற்று இந்திய நதசிய 

காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிமய அமைத்தது. சுதந்திர 

இந்தியாவில் ைக்களால் நதர்ந்கத டுக்கப்பட்ட முதல் 

பிரதைர் ேவஹர்லால் ந ரு ஆவார். 

49) பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முேல் கபாதுத்தேர்ேல் 

நமடகபற்ற ஆண்டு? 

a) 1921              b) 1924 

c) 1920             d) 1925 

விளக்கம்: இம்பீரியல் கவுன்சில் எனும் ைத்திய 

சட்டசமபக்கும் ைாகாண 

சட்டசமபக்கும்நதமவயான உறுப்பினர்கமளத் 

நதர்ந்கதடுக்க 1920ம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவில் முதல் கபாதுத்நதர்தல்  மடகபற்றது. 

இதுநவ இந்திய வரலாற்றின் முதல் கபாதுத்நதர்தல் 

ஆகும். 

50) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைக்களாட்சி முமற 

கவற்றிகரைாகச் கசயல்படுவேற்காை நிபந்ேமைகள் 

எமவ? 

a) கபாதுைக்களின் கருத்து வலுவாகஇருத்ேல். 

b) ைக்களிமடதய சகிப்புத்ேன்மை யும், ைே 

நல்லிணக்கமும் நிலவுேல். 

c) அடிப்பமட உரிமைகள் பற்றிய அறிவும் 

விழிப்புணர்வும் ைக்களிடம் ஏற்படுத்துேல். 

d) நைற்கண்ட அமனத்தும். 

விளக்கம்: 1) ஏமைகள் ைற்றும் 

எழுத்தறிவற்நறாருக்கு ைக்களாட்சியின் 

பலன்கமளக் கிமடக்கச் 

கசய்ய அதிகாரம் அளித்தல். 

2) நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டப் பிரதிநிதிகள் தைது 

அதிகாரத்மதயும், கபாதுச்கசாத்துக்கமளயும் 
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தவறாகப் பயன்படுத்தாைல் இருத்தல். 

3) ைக்களாட்சி முமறமய ப் பீடித்திருக்கும் சமூக 

தீமைகமளயும், சமூகக் 

ககாடுமைகமளயும் ஒழித்தல். 

4) ைக்களின் கருத்மதப் பிரதிபலிக்கப் பாரபட்சைற்ற, 

திறமைமிக்க ஊடகங்களின் 

நதமவமய உணர்தல். 

51) ேன்னிச்மசயாை தேர்ேல் ஆமணயம் அமைத்திட 

இந்திய அரசியலமைப்பின் எப்பிரிவு வழிவமகச் 

கசய்கிறது? 

a) 325                                      b) 324 

c) 326                    d) 321 

விளக்கம்:   ாட்டின் சுதந்திரைான, நியாயைான 

நதர்தமல உறுதி கசய்திட தன்னிச்மசயான நதர்தல் 

ஆமணயம் 

அமைத்திட இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு 324ன் 

படி வழிவமகச் கசய்கிறது. தற்நபாது நதர்தல் 

ஆமணயைானது ஒரு தமலமை நதர்தல் 

ஆமணயர் ைற்றும் இரண்டு நதர்தல் 

ஆமணயர்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

ii) பாராளுைன்ற நதர்தல் சம்ைந்தைான 

வாக்காளர்களின் பட்டியல் தயாரித்தல், 

கதாகுதிகமள வமரயமற கசய்தல் உட்பட 

அரசியலமைப்பில் வமரயறுக்கப்பட்டப் பிற 

அமனத்து விவகாரங்கமளப் கபறுவதற்கான 

சட்டங்கமள  ாடாளுைன்றம் இயற்றலாம். 

52) எந்ே சட்டத்தின் விதி எண் தநாட்டா (NOTA) பற்றி 

விவரிக்கிறது? 

a) 49 - O                             b) 49 - Q  

c)  49 - P                               d) 49 - M  

விளக்கம்: ஒரு ைக்களாட்சி  மடகபறும்  ாட்டிலுள்ள 

வாக்காளர்கள் நதர்தலில் நபாட்டியிடும் 

நவட்பாளர்கள் எவமரயும் நதர்வு கசய்ய விருப்பம் 

இல்மல எனில் வாக்காளர்கள் நைற்கண்ட எவரும் 

இல்மல எனும் ஓர் கபாத்தாமன வாக்கு 

இயந்திரத்தில் நதர்வு கசய்யலாம்.இந்திய நதர்தல் 

 டத்மத விதிகள், (1961) - இல் எனும் சட்டத்தின் விதி 

எண் 49 - O இம்முமற பற்றி விவரிக்கிறது. 2014 இல் 

 மடகபற்ற கபாதுத்நதர்தலில் ந ாட்டா முதன் 

முமறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. உலகில் 

ந ாட்டாமவ அறிமுகப்படுத்திய 14 வது  ாடு 

இந்தியாவாகும். 

53) இந்திய குடியரசுத் ேமலவர் பின்வரும்  யாரால் 

தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார்? 

a)  பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவயின் 

தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர்கள் 

b) இந்தியாவில் உள்ள அமைத்து ைாநிலங்கள் ைற்றும் 

யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட 

சட்டைன்ற உறுப்பிைர்கள்    

c) a) ைற்றும் b)  

d) a) ைட்டும்  

விளக்கம்: இந்திய குடியரசுத் தமலவர் பின்வரும் 

உறுப்பினர்கள் ககாண்ட நதர்தல் குைாம் (Electoral 

College) மூலம் நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார். அமவ 1. 

பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவயின் 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 
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2. இந்தியாவில் உள்ள அமனத்து ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிரநதசங்களில் உள்ள 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட சட்டைன்ற உறுப்பினர்கள் 

குறிப்பு: பாராளுைன்றஇரு அமவகள் ைற்றும் ைாநில 

சட்டைன்றங்களில் நியமிக்கப்படும் நியைன 

உறுப்பினர்கள் இக்குழுவில் அங்கம் இடம் 

கபறைாட்டார்கள். 

54) ஓர் அரசியல் கட்சி எத்ேமை அங்கங்கமள 

கபற்றுள்ளது? 

a) மூன்று                              b) நான்கு  

c) ஐந்து                                    d) இரண்டு  

விளக்கம்: ஓர்அரசியல் கட்சி என்பது அரசாங்கத்தில் 

ஆதிக்கம் கசலுத்துவதற் காகத் நதர்தலில் 

நபாட்டியிடுவதற்கான நிகழ்ச்சி நிரல்கமளயும், 

குறிப்பிட்டக் ககாள்மககமளயும் ககாண்ட, ைக்கள் 

குழுவின் அமைப்பாகக் காணப்படும். தமலவர், 

கசயற்குழு உறுப்பினர்கள் ைற்றும் கதாண்டர்கள் 

எனும் மூன்று அங்கங்கமள ஓர் அரசியல் கட்சி 

கபற்றுள்ளது. 

55) இரு கட்சி முமற உள்ள நாடுகளுக்கு 

எடுத்துக்காட்டு எது? 

a)  பிரான்ஸ் b) சீைா  

c) கியூபா d) அகைரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் 

விளக்கம்: உலகில் கட்சி முமறயிமன மூன்று 

வமககளாக வமகப்படுத்தலாம். 

i) ஒரு கட்சி முமற - ஒநர ஒரு ஆளும் கட்சி ைட்டும் 

பங்கு கபறுவது ஆகும். இம்முமறயில் எதிர்கட்சிகள் 

அனுைதிக்கப்படுவதில்மல. (எ.கா. சீனா, கியூபா, 

முன்னாள் நசாவியத் யூனியன்) 

ii) இரு கட்சி முமற - இரு முக்கிய கட்சிகள் ைட்டுநை 

பங்கு கபறுவது ஆகும். (எ.கா. அகைரிக்க ஐக்கிய 

 ாடுகள், இங்கிலாந்து) 

iii) பல கட்சி முமற - இரண்டிற்கும் நைற்பட்ட 

கட்சிகள் பங்கு கபறுவது ஆகும். (எ.கா. இந்தியா, 

இலங்மக, பிரான்ஸ், இத்தாலி) 

56) ஒரு கட்சி தேசிய கட்சி என்ற ேகுதிமய கபற 

எத்ேமை ைாநிலங்களில் தேசியக்கட்சி என்ற 

ேகுதிமய கபற்றிருக்க தவண்டும்? 

a) மூன்று                                         b)  ான்கு.    

c) ஐந்து                     d) இரண்டு  

விளக்கம்: ஒரு கட்சி குமறந்தது  ான்கு 

ைாநிலங்களிலாவது ைாநிலக் கட்சி என்ற தகுதிமய 

கபற்றிருக்குைானால் அது ‘நதசியக் கட்சி’ என்ற 

தகுதிமய கபறுகிறது. அமனத்து அரசியல் 

கட்சிகளும் இந்திய நதர்தல் ஆமணயத்தில் பதிவு 

கசய்தல் நவண்டும்.  

57)  2017 நிலவரப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள தேசிய 

கட்சிகளின் எண்ணிக்மக? 

a) ஏழு                     b) ஆறு   

c) எட்டு             d)  ஐந்து  

விளக்கம்: இந்திய நதர்தல் ஆமணயம் அமனத்து 

அரசியல் கட்சிகமளயும் சைைாகப் பாவித்தப் 

நபாதிலும், நதசியக் கட்சிகளுக்கும், ைாநிலக் 

கட்சிகளுக்கும் சில சிறப்புச் சலுமககமள 

வைங்குகிறது. இக்கட்சிகளுக்கு தனித்தனிச் 

சின்னங்கள் வைங்கப்படுகிறது. ஒரு கட்சியின் 

அதிகாரப்பூர்வ நவட்பாளர் ைட்டுநை அக்கட்சியின் 

சின்னத்மத உபநயாகிக்க முடியும். 2017 நிலவரப்படி 
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அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள நதசிய கட்சிகளின் 

எண்ணிக்மக ஏழு ஆகும். 

58) ைாநிலக் கட்சிகள் எவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறது? 

a) சிறு கட்சிகள்                     b) பிராந்தியக்கட்சிகள்  

c) பகுதிக்கட்சிகள்                d) வட்டாரக்கட்சிகள்  

விளக்கம்: ஏழு நதசிய கட்சிகமளத் தவிர,  ாட்டின் 

கபரும்பான்மையான முக்கிய கட்சிகமள“ைாநிலக் 

கட்சி”களாக நதர்தல் ஆமணயம் 

வமகப்படுத்தியிருக்கிறது. இக்கட்சிகள் 

கபாதுவாகப் “பிராந்தியக் கட்சிகள்” என்று 

குறிப்பிடுவர். ைக்களமவ நதர்தலிநலா அல்லது 

ைாநில சட்டசமபத் நதர்தலிநலா ஒரு குறிப்பிட்ட 

எண்ணிக்மகயிலான இடங்கமள கவற்றி கபற்ற 

அல்லது குறிப்பிட்ட சதவிகித வாக்குகமளப் 

கபற்றதன் அடிப்பமடயில் இந்தியத் நதர்தல் 

ஆமணயம் ஒரு கட்சிமய ைாநிலக் கட்சியாக 

அங்கீகாரம் அளிக்கிறது. 

59) ஒரு கட்சி தேசியக் கட்சி எனும் பங்கு கபற 

ைக்களமவயில் குமறந்ேபட்சம் எத்ேமை சேவீே 

இடங்களில் கவற்றி கபற தவண்டும்? 

a) 2 சதவீதம்                      b)  3 சேவீேம்  

c) 4 சேவீேம்                       d)  6 சேவீேம் 

விளக்கம்: இந்தியத் நதர்தல் ஆமணயத்தில் பதிவு 

கசய்யப்பட்ட ஒரு கட்சி நதசியக் கட்சி எனும் பங்கு 

கபற பின்வரும் முமறகளில் ஏநதனும் ஒன்மற 

நிமறவு கசய்திருத்தல் நவண்டும். 

i) ைக்களமவ நதர்தலிநலா (அ) ைாநில சட்டசமபத் 

நதர்தலிநலா குமறந்தபட்சம்  ான்கு ைாநிலங்களில் 

பதிவான கைாத்தச் கசல்லத்தகுந்த வாக்குகளில் 

குமறந்தபட்சம் 6% கபற்றிருக்க நவண்டும். 

ii) ைக்களமவயில் குமறந்தபட்சம் 2 சதவீத 

இடங்களில் கவற்றி கபற நவண்டும். நைலும் 

குமறந்தபட்சம் மூன்றுக்கும் நைற்பட்ட 

ைாநிலங்களிலிருந்து நதர்ந்கதடுக்கப்பட நவண்டும். 

iii) குமறந்தபட்சம்  ான்கு ைாநிலங்களில் ‘ைாநிலக் 

கட்சியாக’ அங்கீகாரம் கபற்றிருக்க நவண்டும். 

60) 61) தேசிய அரசுக்கும் பிராந்திய அரசுக்கும் 

இமடயில் இருக்கும் உறவின் அடிப்பமடயில் அரசு 

எத்ேமை வமகப்படும்? 

a) 2                    b)  3  

c) 4                     d)  6  

விளக்கம்: நதசிய அரசுக்கும் பிராந்திய அரசுக்கும் 

இமடயில் இருக்கும் உறவின் அடிப்பமடயிநலநய 

ஒற்மற ஆட்சி முமற என்றும் கூட்டாட்சி முமற 

என்றும் அரசு வமகப்படுத்தப்படுகிறது. 

அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நதசிய அரசும் 

பிராந்திய அரசுகளும் தங்களது அதிகாரங்கமளப் 

பகிர்ந்து அவரவர் எல்மலக்கு உட்பட்டு சுதந்திரைாகச் 

கசயல்படுவது கூட்டாட்சி முமற ஆட்சியாகும்.  

61) கூட்டாட்சி முமறமய ககாண்ட நாடுகளுக்கு 

எடுத்த்துக்காட்டு? 

a) ஐக்கிய அகைரிக்க நாடுகள்                     

b) சுவிட்சர்லாந்து  

c) ஆஸ்திதரலியா                   

d) நைற்கண்ட அமனத்தும்  

விளக்கம்: ஐக்கிய அகைரிக்க  ாடுகள், 

சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திநரலியா, கனடா, ரஷ்யா, 

பிநரசில், 
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அர்கேன்டினா ஆகிய  ாடுகள் கூட்டாட்சி முமறமய 

ககாண்டமவ. கூட்டாட்சி முமறயில் நதசிய அரமச  

மைய அரசு அல்லது ைத்திய அரசு என்றும் பிராந்திய 

அரமச ைாநில அரசு அல்லது ைாகாண அரசு என்றும் 

அமைக்கின்றனர்.  

62) கீழ்க்கண்டவற்றுள் கூட்டாட்சியின் நிமற 

அல்லாேது? 

a) உள்ளூர் சுய ஆட்சி ைற்றும் தேசிய 

ஒருமைப்பாட்டுக்கு இமடதய சைரசம் ஏற்படுத்துேல் 

b) ைத்திய ைாநில அரசுகளுக்கு இமடயிலாை 

அதிகாரப் பகிர்வு, நிர்வாகத் திறன்கள் தைம்பட 

வழிவகுக்கிறது.  

c) மிகப் கபரிய நாடுகள் தோன்றுவேற்கு வழி 

கசய்கிறது 

d) இரட்மடக் குடியுரிமை 

விளக்கம்: கூட்டாட்சியின் நிமறகள்:  

* அதிகாரம் பகிர்ந்து அளிக்கப் படுவதால் ைத்திய 

அரசின் சர்திவதிகாரப் நபாக்மகத் தடுக்கிறது. 

* மிகப்கபரிய  ாடுகளுக்குப் 

கபாருத்தைானது
  

* கபாருளாதார ைற்றும் பண்பாட்டு 

முன்நனற்றங்களுக்கு  ன்மை அளிக்கிறது. 

63) இந்திய அரசியலமைப்பில் கூட்டாட்சி முமற 

அம்சங்கள் எமவ? 

a) இரட்மட அரசாங்கம்                    

b)  எழுேப்பட்ட அரசியலமைப்பு  

c) அதிகாரப் பகிர்வு                                   

d) நைற்கண்ட அமனத்தும் 

விளக்கம்: இந்திய அரசியலமைப்பில் கூட்டாட்சி 

முமற அம்சங்கள்: 

* இரட்மட அரசாங்கம் 

* எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு 

* அதிகாரப் பகிர்வு 

* அரசியல் அமைப்பின் உயர் அதிகாரம் 

 ாட்டின் உச்சபட்சசட்டைாக அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

விளங்குகிறது. ைத்திய ைாநில அரசுகளால் 

இயற்றப்படும் சட்டங்கள் அதன் விதிகளுக்கு 

உட்பட்டு அமைதல் நவண்டும்.  

* க கிழும் தன்மையற்ற அரசியல் அமைப்பு 

* சுதந்திரைான நீதித்துமற 

* இரண்டு அமவ ஆட்சி. 

63) நிர்வாக ைற்றும் சட்டைன்ற அமைப்புகளுக்கு 

இமடதய உள்ள கோடர்பின் ேன்மைமயப் கபாறுத்து 

அரசுகள் எத்ேமை வமககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றை? 

a) 2                    b) 3   

c) 4                     d) 5 

விளக்கம்:  வீன ைக்களாட்சி முமறகமளப் 

 ாடாளுைன்ற ஆட்சி முமற அதிபர் ைக்களாட்சி 

முமற என இருவமககளாகப் பிரிக்கலாம். நிர்வாக 

ைற்றும் சட்டைன்ற அமைப்புகளுக்கு இமடநய உள்ள 

கதாடர்பின் 
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தன்மைமயப் கபாறுத்து அரசுகள் இவ்விரு 

வமககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.  ாடாளுைன்ற 

ஆட்சி முமறயில் 

சட்டைன்றத்தில் ககாள்மககள் ைற்றும் 

கசயல்களுக்கு நிர்வாகத்துமற கபாறுப்நபற்கிறது. 

64) கபாறுப்பு அரசாங்கம் நமடமுமறயில் உள்ள 

நாடுகள் எமவ? 

a) பிரிட்டன்                   b) ஜப்பான்  

c) கைடா                           d) நைற்கண்ட அமனத்தும். 

விளக்கம்:  ாடாளுைன்ற ஆட்சிமுமற 

அமைச்சரமவ அரசாங்கம் அல்லது கபாறுப்பு 

அரசாங்கம் அல்லது கவஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசாங்க 

ைாதிரி எனப் பல்நவறு கபயர்களில் 

அமைக்கப்படுகிறது. இவ்வமக ஆட்சிமுமற 

பிரிட்டன், ேப்பான், கனடா, இந்தியா நபான்ற 

 ாடுகளில் காணப்படுகிறது. 

65) கீழ்க்கண்டவற்றுள் நாடாளுைன்ற ஆட்சி முமற 

நிமறகள் எமவ? 

a) கபாறுப்பாை அரசாங்கம்                        

b) பரவலாை பிரதிநிதித்துவம்  

c) கோடர்ச்சியாை ககாள்மககள்                      

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்:  ாடாளுைன்ற ஆட்சி முமற நிமறகள்: 

* சட்டைன்றம் ைற்றும் நிர்வாகத் துமறக்கு 

இமடயிலான இணக்கம் 

* கபாறுப்பான அரசாங்கம் 

* சர்வாதிகாரத்மதத் தடுக்கிறது 

* பரவலான பிரதிநிதித்துவம்  

குமறகள்:  

* நிமலயற்ற அரசாங்கம் 

* கதாடர்ச்சியற்ற ககாள்மககள் 

* அமைச்சரமவயின் சர்வாதிகாரம் 

* அதிகாரங்கமளப் பிரிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள்  

66) அதிகாரப் பகிர்வு ககாள்மகயின் அடிப்பமடயில் 

அமைக்கப்பட்ட எங்கு காணப்படுகின்றை? 

a) பிநரசில்                       b) சீைா  

c) கைடா                          d) நியூசிலாந்து  

விளக்கம்: அதிபர் ைக்காளட்சி முமற என்பது சட்ட 

ைன்றத்திற்கு கபாறுப்பில்லாததாகவும் 

 ாடாளுைன்றம் அற்றதாகவும் நிமலத்த நிர்வாகம் 

அற்றதாகவும் நிமலத்த நிர்வாக அமைப்பு 

உமடயதாகவும் இருக்கும். அதிகாரப் பகிர்வு 

ககாள்மகயின் அடிப்பமடயில் அமைக்கப்பட்ட 

இவ்வரசு முமற அகைரிக்கா, பிநரசில், இரஷ்யா, 

இலங்மக நபான்ற  ாடுகளில்  மட முமறயில் 

உள்ளது.  

67) கீழ்க்கண்டவற்றுள் கஜர்ைனி நாடாளுைன்றத்தின் 

கபயர் எது? 

a) கககைஸட்                    b) பந்கதஸ்டாக்.  

c) தபாக்டிங்                         d)  ஸ்டார்டிங் 

விளக்கம்: இஸ்நரல் -  கககனஸட் 

கேர்ைனி -  பந்கதஸ்டாக் 

கடன்ைார்க் -  நபாக்டிங் 
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 ார்நவ -  ஸ்டார்டிங் 

ஐக்கிய அகைரிக்க  ாடுகள் - காங்கிரஸ் 

68) கிச்சன் தகபிைட் முமறமயக் ககாண்ட நாடு எது? 

a) கடன்ைார்க்                        b) நார்தவ  

c) அகைரிக்கா                        d) பிரிட்டன்   

விளக்கம்: அதிபர் அமைச்சரமவயின் உதவிநயாடு 

ஆட்சிபுரிகிறார் அல்லது அமைச்சரமவமயக் 

"கிச்சன் நகபினட்" என்று அமைக்கிறார்கள். இது 

நதர்ந்கதடுக்கப்படாத துமறசார்ந்த கசயலர்கமளக் 

ககாண்ட சிறு ஆநலாசமனக் அமைப்பு ஆகும். 

அதிபரால் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு நியைனம் 

கசய்யப்படும் இவர்கள் அதிபருக்கு ைட்டுநை 

கடமைப்பட்டவர்களாகவும் எந்தந ரத்திலும் 

பதவியிறக்கம் கசய்யப்படுவதற்கு 

உட்பட்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.  

69) அகைரிக்க அதிபர் எத்ேமை ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுமற தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார்? 

a) 4                         b)  5 

c) 3                         d)  6 

விளக்கம்: அகைரிக்க அதிபர் ைாகாணம் ைற்றும் 

அரசின் தமலவராகத் திகழ்கிறார். அரசின் தமலவர் 

என்பது ஒரு கபயரளவிற்கான பதவியாகும். 

அரசாங்கத்தின் தமலவராக நிர்வாக 

அமைப்புகளுக்கு தமலமைதாங்கி 

வழி டத்துகிறார். அகைரிக்க அதிபர் வாக்காளர் 

ைன்றத்தினால்  ான்காண்டுகளுக்ககாரு முமற 

நதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார். ஒரு கடுமையான 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கான குற்றச்சாட்டு 

இருந்தால ைட்டுநை  ாடாளுைன்றத்தால் பதவி 

இறக்கம் கசய்ய முடியும். 

70) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை கூற்று எது? 

a) ைகா சமபயின் (காங்கிரஸ்) கசயல்பாடுகளுக்கு 

அதிபரும் அவரது கசயலாளர்களும் கபாறுப்தபற்க 

ைாட்டார்கள். 

b) ைகா சமபயில் இவர்கள் உறுப்பிைராகவும் 

இருப்பதில்மல கூட்டங்களில் கலந்து ககாள்வதும் 

இல்மல.  

c) ைகா சமபயின் கீைமவயாை பிரதிநிதிகளின் 

அமவமய அதிபரால் கமலக்க இயலாது 

d) அமனத்தும் சரி. 

விளக்கம்: அதிகாரங்கமளப் பிரிக்கும் நகாட்பாடு 

அடிப்பமடயிநலநய அகைரிக்க அதிபர் முமற 

விளங்குகிறது. அரசின் சட்டைன்ற, நிர்வாகத்துமற 

ைற்றும் நீதித்துமற அதிகாரங்கள் மூன்றும் தனியாக 

பிரிக்கப்பட்டு சுதந்திரைாக இயங்கும் 

அமைப்புகளாகும்.  

71) கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிபர் ைக்களாட்சி முமறயின் 

நிமறகள் யாமவ? 

a)  ஜைநாயகைாைது 

b) அதிபரின் முமறயாை கட்டுப்பாடு 

c) a) ைற்றும் b)                    

d) நிர்வாக ைற்றும் சட்டைன்றத்திற்கு இமடயிலாை 

இணக்கைாை  உறவு  

விளக்கம்:  அதிபர் ைக்களாட்சி ஆட்சி முமற 

நிமறகள்: 
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* ேன ாயகைானது 

* அதிபரின் முமறயான கட்டுப்பாடு 

* முடிகவடுத்தமல நைம்படுத்துதல் 

* ைாகாண அரசாங்கம். 

குமறகள்: 

* சர்வாதிகாரைாகச் சிமதயும் வாய்ப்பு 

* நிர்வாக ைற்றும் சட்டைன்றத்திற்கு இமடயிலான 

இணக்கைற்ற உறவு 

* சட்டைன்றம் ைற்றும் நிர்வாகக் குழுவுக்கு 

இமடயிலான  ல்லுறவின்மை  

72) இந்திய ைத்திய, ைாநில அரசுகளுக்கு இமடதய 

உள்ள சட்ட ைன்ற உறவுகளுக்காை பிரிவு? 

a) 243 முேல் 252 வமர                         

b) 242 முேல் 252 வமர  

c) 235 முேல் 255 வமர                          

d) 245 முதல் 255 வமர. 

விளக்கம்: இந்திய  ாடு, இந்திய அரசியலமைப்பில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழி முமறகளுக்கு உட்பட்டு 

ைத்திய, ைாநில அரசுகளுக்கிமடநய அதிரங்கமள 

பகிர்ந்து ககாள்ளும் ைாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு 

ஆகும். ைத்திய ைாநில அரசுகளுக்கு இமடநய 

அதிகாரங்கள் பகிர்ந்து ககாள்ளப் பட்டாலும் 

அமனத்து 

விவகாரங்களிலும் முடிகவடுப்பது ைத்திய அரநச 

3ஆகும். ைத்திய ைாநில அரசுகளுக்கு இமடநயயான 

உறவு என்பது: 

1. சட்ட ைன்ற உறவுகள் (பிரிவுகள் 245 முதல் 255 

வமர) 

2. நிர்வாக உறவுகள் (பிரிவுகள் 256 முதல் 263 வமர) 

3. நிதி உறவுகள் (பிரிவுகள் 268 முதல் 294 வமர) 

73) கபாதுப்பட்டியலில் இடம்கபற்றுள்ள துமறகளின் 

எண்ணிக்மக? 

a) 52                         b) 51 

c) 53                         d) 54 

விளக்கம்:கபாதுப்பட்டியல் 52 துமறகளாக உள்ளன. 

குற்றவியல் ைற்றும் சிவில்  மடமுமறகள், 

திருைணம் ைற்றும் விவாகரத்து, கபாருளாதாரம் 

ைற்றும் சிறப்புத் திட்டமிடல், கசய்தித்தாள், 

புத்தகங்கள் 

ைற்றும் அச்சகங்கள், ைக்கள் கதாமக கட்டுப்பாடு 

ஆகியன. 

74) கவளியுறவுத் துமறகள், பாதுகாப்பு தபான்றமவ 

எந்ேப்பட்டியலில் இடம் கபற்றுள்ளது? 

a) ைத்தியப் பட்டியல் b) ைாநிலப் பட்டியல் 

c) கபாதுப்பட்டியல்       d) இவற்றில் எதுவுமில்மல  

விளக்கம்: ைத்தியப் பட்டியலில் 100 துமறகள் 

உள்ளடங்கியுள்ளது . கவளியுறவுத் துமறகள், 

பாதுகாப்பு,ஆயுதப்பமடகள், கதாமலகதாடர்பு, 

தபால் ைற்றும் தந்தி, ைாநிலங்களுக்கிமடயிலான 

வியாபாரம் 
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ைற்றும் வணிகம்.ைாநிலப் பட்டியல் 61 துமறகமளக் 

ககாண்டுள்ளது. ைாநிலத்தின் கபாது ஒழுங்கு, 

காவல் 

துமற, நீதித்துமற நிர்வாகம், சிமறத்துமற, 

உள்ளாட்சி அமைப்புகள், விவசாயம் நபான்றமவ. 

75) உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ேந்மே’ எை 

அமைக்கப்படுபவர் யார்? 

a) கர்சன் பிரபு                  b) ரிப்பன் பிரபு  

c) லிட்டன் பிரபு   d) வில்லியம் கபண்டிங் பிரபு  

விளக்கம்: ரிப்பன் பிரபுவின் 1882ஆம் ஆண்டு 

தீர்ைானத்தின்படி, நைற்கத்திய  ாடுகளின் 

ைக்களாட்சி முமறயின் அடிப்பமடயில் 19ஆம் 

நூற்றாண்டின் கால் இறுதியில் உள்ளாட்சி 

அமைப்புகள் 

இந்தியாவில் புத்துயிர் கபற்றன.  வீன உள்ளாட்சி 

அமைப்புகளுக்கு அடித்தளமிட்டதால் 

ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்மத’ 

என அமைக்கப்படுகிறார். 

76) ைாகாணங்களில் ேன்ைாட்சி நமடமுமறக்கு வந்ே 

ஆண்டு? 

a) 1935                            b) 1936 

c) 1937                            d) 1939 

விளக்கம்: 1935 இந்திய அரசு சட்டம், 

ைாகாணங்களில் தன்னாட்சிமய 

அறிமுகப்படுத்தியது. இச்சட்டம் 1937இல் 

 மடமுமறக்கு வந்தது. காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்த 

ைாகாணங்களில், ஊரக வளர்ச்சிக்குச் சிறப்பு 

கவனம் அளிக்கப்பட்டது. பஞ்சாயத்து ராஜ் 

அமைப்புகள் கிராைங்களிலிருந்து  கரங்கள் வமர 

கட்டமைக்கப்பட நவண்டும் என்பது காந்தியடிகளின் 

திட்டங்களின் ஒரு முக்கியக் கூறாக இருந்தது. 

77) 1957ஆம் ஆண்டின் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்திற்கு 

அடிப்பமடயாகத் திகழ்ந்ேமவ எமவ? 

a) சமூக அபிவிருத்தி திட்டம் (1952)       

b) தேசிய நீட்டிப்பு தசமவ (1953) 

c) a) ைட்டும்                                                   

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்ற முமறயின் 

கருத்துருவாக்கம், 1957ஆம் ஆண்டு 

முதல் 1986ஆம் ஆண்டு வமர,  ான்கு முக்கிய 

குழுக்களின் உருவாக்கம் ைற்றும் அவற்றின் 

முயற்சியினால்  மடமுமறப்படுத்தப்பட்டது. சமூக 

அபிவிருத்தி திட்டம் (1952) ைற்றும் நதசிய 

நீட்டிப்பு நசமவ (1953) ஆகியன, 1957ஆம் ஆண்டின் 

பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்திற்கு அடிப்பமடயாகத் 

திகழ்ந்தன.  

78) •மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பிமை 

பரிந்துமரத்ே குழு? 

a) பல்வந்த் ராய் நைத்தா குழு       

b) அதசாக் தைத்ோ குழு  

c) ஜி.வி.தக ராவ் குழு                     

d) எல்.எம்.சிங்வி குழு    

விளக்கம்: மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பு,  

வட்டார அளவில் பஞ்சாயத்து சமிதி, ைாவட்ட 
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அளவில் ஜில்லா பரிஷத். அநசாக் நைத்தா குழு  

இரண்டு அடுக்கு முமற ைற்றும்  கட்சிகள்  அமனத்து 

நிமல நதர்தல்களிலும்  பங்கு கபற 

நவண்டும்.ஜி.வி.நக ராவ் குழு  திட்டக்குழுவால் 

நியமிக்கப்படுதல்.  எல்.எம்.சிங்வி குழு 73  வது   

ைற்றும் 74 வது அரசமைப்பு திருத்தச்சட்டங்கள் 1992. 

79) 73 ைற்றும் 74 வது அரசமைப்பு திருத்ேச் 

சட்டங்களின் (1992) சிறப்பம்சங்கள் எமவ? 

a) கபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இட ஒதுக்கீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

b) பட்டியல் இைத்ேவர் ைற்றும் பைங்குடியிைருக்காை 

ஒதுக்கீட்டில் கபண்களுக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இட 

ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

c) எல்லா அளவு நிமலகளிலும் ேமலவர்கள் பேவிக்கு 

மூன்றில் ஒரு பங்கு இடம் 

கபண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.                      

d) இமவ  அமனத்தும் 

விளக்கம்: ¾ ஊராட்சி ைற்றும்  கராட்சிகள் 

‘உள்ளாட்சி அமைப்பு’ நிறுவனங்களாகச் 

கசயல்படும். ¾ குடியரசு அமைப்பின் அடிப்பமட 

அலகுகள்: வாக்காளர்களாகப் பதிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ள உரிய வயதுமடநயாமரக் 

ககாண்ட கிராை சமபகள் (கிராைங்கள்) ைற்றும் 

பகுதி குழுக்கள் ( கராட்சிகள்) ஆகியன. ¾ 

கிராைங்கள் இமடயில் காணப்படும் வட்டாரம் / 

வட்டம் / ைண்டலம் ைற்றும் ைாவட்ட அளவில் 

ஊராட்சிகள் என 

மூன்றடுக்கு முமறயில் கசயல்படுகின்றன. இரண்டு 

மில்லியனுக்கும் குமறவான ைக்கள் கதாமகமய 

உமடய சிறு ைாநிலங்களில் பஞ்சாயத்துக்கள் 

இரண்டடுக்கு முமறயில் இயங்குகின்றன. ¾ ந ரடித் 

நதர்தலின் மூலம் அமனத்து அளவிலும் இடங்கள் 

நிரப்பப்படுகின்றன. ¾ அமனத்து அளவு 

நிமலகளில் பஞ்சாயத்து தமலவர்களுக்கான 

இடங்களில் பட்டியல் இனத்தவர் ைற்றும் 

பைங்குடியினர் ஆகிநயாருக்கு, ைக்கள்கதாமக 

விகிதாச்சார அடிப்பமடயில் இட ஒதுக்கீடு 

அளிக்கப்படும். 

80) 1994 ேமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் 

சிறப்பம்சங்கள் எமவ? 

a)  மூன்று அடுக்கு அமைப்பு   

b) கிராை சமப  

c) தேர்ேல் ஆமணயத்திமை நிறுவுேல்                      

d)  இமவ அமனத்தும்  

விளக்கம்: நிதி ஆமணயத்திமன நிறுவுதல், ைக்கள் 

கதாமகக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் பட்டியல் இனத்தவர் 

ைற்றும் பைங்குடியினர் ஆகிநயாருக்கு இட ஒதுக்கீடு, 

கபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இட ஒதுக்கீடு 

ைற்றும் ) ைாவட்ட திட்டக்குழுக்கமள அமைத்தல். 

81) கிராை ஊராட்சியின் ஆய்வாளராக  கசயல்படுபவர் 
யார்? 

a)  ைாவட்ட ஆட்சியர் b) வட்டாட்சியர்  

c) தகாட்டாட்சியர்           d) கிராை நிர்வாக அலுவலர்  

விளக்கம்: கிராைங்களில் கசயல்படும் உள்ளாட்சி 

அமைப்புகள், கிராை ஊராட்சி என்று 

அமைக்கப்படுகின்றன. தமலவர் ைற்றும் பகுதி 

உறுப்பினர்கள் ைக்களால் ந ரடியாகத் 

நதர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றனர். (18வயது 

பூர்த்தியமடந்நதார்) அவர்களது பணிக்காலம் 5 
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வருடங்கள் ஆகும். கிராை ஊராட்சியின் 

ஆய்வாளராக ைாவட்ட ஆட்சியர் கசயல்படுகின்றார். 

ஐநூறுக்கும் நைற்பட்ட ைக்கள்கதாமகமயக் 

ககாண்டுள்ள ஒவ்கவாரு கிராைமும் கிராை 

ஊராட்சியாக உருைாறியுள்ளது. 

82) ைாநகராட்சியின் ஆமணயராக நியமிக்கப்படுபவர் 
யார்? 

a)  ைாவட்ட ஆட்சியர்               b) தையர்   

c) தகாட்டாட்சியர்                           d) சட்ட ைன்ற உறுப்பிைர்  

விளக்கம்: இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS) அதிகாரி 

ஒருவர் ைா கராட்சியின் ஆமணயராக 

நியமிக்கப்படுகிறார். ைா கராட்சி சமபயில் 

ககாண்டுவரப்படும் தீர்ைானங்கள் அமனத்தும் 

இவரால் கசயல்படுத்தப்படுகிறன. ைா கராட்சி 

அலுவலகம் இவரது கசயல்பாடுகளுக்கு 

உதவுகின்றது. 

83)  ைாநகராட்சி குழு கூட்டங்களுக்குத் ேமலமை 

ோங்குபவர் யார்? 

a)  ைாவட்ட ஆட்சியர்         b) நையர்   

c) தகாட்டாட்சியர்               d) சட்ட ைன்ற உறுப்பிைர்  

விளக்கம்: ைா கராட்சித் தமலவரின் (நையரின்) 

முக்கிய 

பணிகள்: 

• அரசுக்கும் ைா கராட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் 

இமடநய ஓர் இமணப்புப்பாலைாக நையர் 

கசயல்படுகிறார். 

• ைா கராட்சி குழு கூட்டங்களுக்குத் தமலமை 

தாங்குகிறார். 

• கவளிநாட்டு பிரமுகர்கமள வரதவற்று உபசரிப்பார். 

84) நைது ைக்களாட்சிக்கு அடிப்பமடயாக 

விளங்குபமவ எமவ? 

a) தேர்ேல்                                    b) உள்ளாட்சி அமைப்புகள்.  

c) அடிப்பமட உரிமைகள்   d) சைத்துவம்  

விளக்கம்: உள்ளாட்சி அமைப்புகநள 

அடிப்பமடகளாகும். உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் 

அரசமைப்பு நிமல, அவற்றின்கசயல்பாட்டிற்கு 

மிகவும் முக்கியத்துவத்திமன அளிக்கின்றது. 

இருப்பினும், இந்தியாவில் இவற்றின் 

கசயல்பாடுகளில் ஒரு சில க ருக்கடிகள் உள்ளன.  

85) அரசியல் நிர்ணய சமபயின் ேற்காலிக 

ேமலவராக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டவர்? 

a)  Dr. இராதஜந்திரபிரசாத்  

b) H.C. முகர்ஜி 

c)  சச்சிதானந்த சின்கா           

d)  V.T. கிருஷணைாச்சாரி 

விளக்கம்: அரசியல் நிர்ணய சமபயின் முதல் 

கூட்டம், 1946ஆம் ஆணடு டிசம்பர் 9ஆம்  ாள் 

 மடகபற்றது. இச்சமபயின் தற்காலிக தமலவராக 

மூத்த உறுப்பினர் Dr. சச்சிதானந்த சின்கா அவர்கள் 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். இந்திய அரசியலமைப்மப  

உருவாக்க கூட்டத்கதாடர் 

 டந்துககாண்டிருக்கும்நபாது  அவர் இறந்தமதத்  

கதாடர்ந்து, Dr. இராநேந்திரபிரசாத் இந்திய 

அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமபயின் தமலவராகவும், 

H.C. முகர்ஜி ைற்றும் V.T. கிருஷணைாச்சாரி 

இருவரும் துமணத் தமலவர்களாகவும் 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டனர். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 24 of 28 

86) இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் சிறப்புக் 

கூறுகள் எமவ? 

a)  உலகிலுள்ள எழுேப்பட்ட, அமைத்து 

அரசியலமைப்புகமள விடவும் மிகவும் நீளைாைது. 

b) இது கநகிைாத்ேன்மை ககாண்டோகவும், கநகிழும் 

ேன்மை ககாண்டோகவும் உள்ளது 

c) கூட்டாட்சி முமற அரசாங்கத்மே (ைத்திய, ைாநில 

அரசுகள்) ஏற்படுத்துகிறது. 

d)  இமவ அமனத்தும்  

விளக்கம்:  இதன் கபரும்பாலான கருத்துகள் 

பல்நவறு  ாடுகளின் அரசியலமைப்புகளிலிருந்து 

கபறப்பட்டமவ. ைத்தியில் ைட்டுைல்லாைல் 

ைாநிலங்களிலும்  ாடாளுைன்ற முமறமயத் 

நதாற்றுவிக்கிறது.இந்தியாமவச் சையச்சார்பற்ற 

 ாடாக்குகிறது. சுதந்திரைான நீதித்துமறமய 

வைங்குகிறது. உலகளாவிய வயது வந்நதார் 

வாக்குரிமைமய அறிமுகப்படுத்தியநதாடு 18 வயது 

நிரம்பிய குடிைக்கள் அமனவருக்கும் எந்த வித 

பாகுபாடுமின்றி வாக்குரிமைமய வைங்குகிறது. 

ஒற்மற குடியுரிமைமய வைங்குகிறது. 

சிறுபான்மையினர், பட்டியல் இனத்தவர், 

பைங்குடியினர் ஆகிநயாருக்கு சிறப்பு விதிகள் 

மூலம் சலுமககள் வைங்க வமக கசய்கிறது. 

87) "அரசியலமைப்பின் திறவுதகால்" எை 

குறிப்பிடப்படுவது எது? 

a) அடிப்பமடக்கடமைகள்    

b) அடிப்பமட உரிமைகள்  

c) அரசுகநறிமுமறக்தகாட்பாடுகள்                 

d) முகவுமர 

விளக்கம்: முகவுமர’ (Preamble) என்ற கசால் 

அரசியலமைப்பிற்கு அறிமுகம் அல்லது முன்னுமர 

என்பமதக் குறிக்கிறது. இது அரசியலமைப்பின் 

அடிப்பமடக் ககாள்மககள், ந ாக்கங்கள் ைற்றும் 

இலட்சியங்கமள உள்ளடக்கியது. இது 

அரசியலமைப்பின் சுருக்கம் அல்லது 

சாராம்சத்மதக் ககாண்டது. இது கபரும் ைதிப்புடன் 

"அரசியலமைப்பின் திறவுநகால்" என 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 

88) இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமரக்கு 

அடிப்பமடயாை குறிக்தகாள் தீர்ைாைம் யாரால் 

ககாண்டுவரப்பட்டது? 

a)  Dr. இராதஜந்திரபிரசாத்       

b) H.C. முகர்ஜி 

c)  ந ரு                          

d)  V.T. கிருஷணைாச்சாரி 

விளக்கம்:  1947ஆம் ஆண்டு ேனவரி 2ஆம்  ாள் 

இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமபயால் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட ேவகர்லால் ந ருவின் 

’குறிக்நகாள் தீர்ைானத்தின்’ அடிப்பமடயில் இந்திய 

அரசியலமைப்பின் முகவுமர அமைந்துள்ளது. 

இந்தியா ஒரு இமறயாண்மைமிக்க, சைதர்ை, 

சையச்சார்பற்ற, ேன ாயக, குடியரசு என  ைது 

அரசியலமைப்பின் முகவுமர கூறுகிறது. இந்திய 

குடிைக்கள் அமனவருக்கும் சமூக, கபாருளாதார, 

அரசியல் நீதி என அமனத்திலும் பாதுகாப்பு 

வைங்குவநத இதன் ந ாக்கைாகும். இந்திய ைக்கள் 

அமனவருக்கும் சுதந்திரைாகச் சிந்தித்தல், 

உணர்வுகமள கவளிப்படுத்துதல்,  ம்பிக்மக, சைய 

வழிபாடு ஆகியவற்றில் சுதந்திரைாக 

கசயல்படஇந்திய அரசியலமைப்பு உத்திரவாதம் 
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அளிக்கிறது. தகுதி, வாய்ப்பு ஆகியவற்றில் 

அமனவருக்கும் சைத்துவத்மத அளிக்கிறது. 

இந்தியர்களிமடநய சநகாதரத்துவத்மத வளர்க்க 

ஊக்கைளிக்கிறது. 

89) இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமர எந்ே ஆண்டு 

திருத்ேப்பட்டது? 

a) 1976                                        b) 1978 

c)  1952                                       d)  1991 

விளக்கம்: இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமர 

அமைந்துள்ளது. முகவுமரயானது 1976ஆம் ஆண்டு 

42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி 

திருத்தப்பட்டது. அதன்படி, சைதர்ைம், சைய 

ச்சார்பின்மை, ஒருமைப்பாடு, என்ற மூன்று புதிய 

கசாற்கள் நசர்க்கப்பட்டன. ’இந்திய ைக்களாகிய  ாம்’ 

என்ற கசாற்களுடன் இந்திய அரசியலமைப்பின் 

முகவுமர கதாடங்குகிறது. இது இந்திய 

அரசியலமைப்புத் தனது அதிகாரத்மத 

ைக்களிடமிருந்து கபறப்பட்டமதத் 

கதளிவுபடுத்துகிறது. இதிலிருந்து, இந்திய ைக்கநள 

இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரம் என  ாம் 

கூறமுடியும்.  

90) 2003ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட 

திருத்ேதின்படி  நீக்கப்பட்ட உரிமை எது? 

a) கசாத்துரிமை   

b) காைன்கவல்த் குடியுரிமை  

c) அரசுரிமை                    

d) அனுைதியின்றி கூடும் உரிமை  

விளக்கம்: இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

 மடமுமறக்கு வந்தபின்பு, 1955ல் இயற்றப்பட்ட 

குடியுரிமைச்சட்டம், குடியுரிமை கபறுதல் ைற்றும் 

குடியுரிமை இைத்தல் ஆகியன பற்றி விளக்குகிறது. 

இச்சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் எட்டு 

முமற திருத்தப்பட்டுள்ளது. முதலில், 

இக்குடியுரிமைச் சட்டம் காைன்கவல்த் 

குடியுரிமைமய வைங்கியது. ஆனால் 2003ஆம் 

ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்ததின்படி 

இவ்வுரிமை நீக்கப்பட்டது. 

91) குடியுரிமைச் சட்டம் 1955, குடியுரிமைப் கபற 

எத்ேமை வழிகமளப் பரிந்துமர கசய்கிறது? 

a)  5                                    b) 6 

c)  4                                     d) 3 

விளக்கம்: குடியுரிமைச் சட்டம் 1955, குடியுரிமைப் 

கபற ஐந்து வழிகமளப் பரிந்துமர கசய்கிறது. 

அமவ; 

பிறப்பு, வம்சாவளி, பதிவுகசய்தல், இயல்புரிமை 

ைற்றும் பிரநதச இமணவு ஆகும். குடியுரிமைச் 

சட்டம் 1955ன் படி ஒருவர் கீழ்க்காணும் ஏநதனும் ஒரு 

முமறயில் குடியுரிமை கபறமுடியும். 

92) ைத்திய அரசு இந்தியக்குடிைகன் ஒருவரின் 

குடியுரிமைமய இைக்கச் கசய்ய தேமவயாைமவ? 

a) உண்மைகமள ைமறத்ேவர் 

b) எதிரி நாட்டுடன் வாணிகம் கசய்ேவர்  

c) இரண்டாண்டு காலத்திற்கு சிமற ேண்டமை 

கபற்றவர் 

d) இமவ அமனத்தும்  

விளக்கம்: குடியுரிமைச் சட்டம் 1955ன் படி, மூன்று 

வழிகளில் இைப்பார். 
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1. ஒரு குடிைகன் தாைாக முன்வந்து தனது 

குடியுரிமைமய இைத்தல். 

2. நவறு ஒரு  ாட்டில் குடியுரிமை கபறும்நபாது 

தாைாகநவ இந்தியக் குடியுரிமை முடிவுக்கு 

வந்துவிடுதல். 

3. இயல்புரிமையின் மூலம் குடியுரிமை கபற்ற ஒரு 

குடிைகன், நைாசடி கசய்து குடியுரிமை 

கபற்றவர், தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் (அ) 

உண்மைகமள ைமறத்தவர் (அ) எதிரி  ாட்டுடன் 

வாணிகம் கசய்தவர் அல்லது இரண்டாண்டு 

காலத்திற்கு சிமற தண்டமன கபற்றவர். என்பமத 

ைத்திய அரசு கண்டறிந்து அவர் குற்றம் புரிந்தவர் 

என்று திருப்திப்படும் பட்சத்தில் ைத்திய அரசு, 

அவரது குடியுரிமைமய இைக்கச் கசய்யும். 

93) இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவுகள் 

எதிலிருந்து எது வமர குடியுரிமைமயப் பற்றி 

விளக்குகின்றை? 

a) 5 லிருந்து 11 வமர              b) 6 லிருந்து 12 வமர   

c) 4 லிருந்து 10 வமர                 d) 5 லிருந்து 12 வமர   

விளக்கம்: ’சிட்டிசன்’ (Citizen) எனும் கசால் ’சிவிஸ்’ 

(Civis) எனும் இலத்தின் கசால்லிலிருந்து 

கபறப்பட்டதாகும். 

இதன் கபாருள் ஒரு ’ கர அரசில் வசிப்பவர்’ 

என்பதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு, இந்தியா 

முழுவதும் ஒநர ைாதிரியான ஒற்மற குடியுரிமைமய 

வைங்குகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பின் பாகம் II 

சட்டப்பிரிவுகள் 5 லிருந்து 11 வமர குடியுரிமைமயப் 

பற்றி விளக்குகின்றன. 

94) முேலில் இந்திய அரசியலமைப்பு எத்ேமை 

அடிப்பமட உரிமைகமள வைங்கியது? 

a) 7                  b) 6  

c) 8                  d) 9  

விளக்கம்: இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பகுதி (III) 

12ல் இருந்து 35 வமரயுள்ள சட்டப்பிரிவுகள் 

அடிப்பமட உரிமைகள் பற்றி கூறுகின்றன. 

அரசியலமைப்மப உருவாக்கியவர்கள் இந்த 

அடிப்பமட உரிமைகமள அகைரிக்க ஐக்கிய 

 ாடுகளின் அரசியலமைப்பிலுள்ள அடிப்பமட 

உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்கினார்கள். 

முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு ஏழு அடிப்பமட 

உரிமைகமள வைங்கியது. ஆனால், தற்நபாது ஆறு 

அடிப்பமட உரிமைகள் ைட்டுநை உள்ளன. இந்திய 

அரசியலமைப்பின் பகுதி (III) ’இந்தியாவின் 

ைகாசாசனம்’ என அமைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் 

வசிக்கும் ைக்கள் அமனவருக்கும் அடிப்பமட 

உரிமைகள் கபாதுவானது. ஆனால் இந்திய 

குடிைக்களுக்கு ைட்டுநையான சில அடிப்பமட 

உரிமைகளும் உள்ளன.  

95)  சிறுபான்மையிைர்  கல்வி நிறுவைங்கமள  

நிறுவி, நிர்வகிக்கும் உரிமை எது? 

a) பிரிவு 30                      b) பிரிவு 28 

c) பிரிவு 29                      d) பிரிவு 27 

விளக்கம்: இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி (III) 

’இந்தியாவின் ைகாசாசனம்’ என 

அமைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் வசிக்கும் ைக்கள் 

அமனவருக்கும் அடிப்பமட உரிமைகள் 

கபாதுவானது. ஆனால் இந்திய குடிைக்களுக்கு 

ைட்டுநையான சில அடிப்பமட உரிமைகளும் 

உள்ளன.  
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96) Dr.  B.R. அம்தபத்கரின் கூற்றுப்படி  எந்ே 

அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு  இந்திய 

அரசியலமைப்பின் ’இேயம் ைற்றும் ஆன்ைா’ ஆகும்? 

a) பிரிவு 30                      b) பிரிவு 12 

c) பிரிவு 17                      d) பிரிவு 31 

விளக்கம்: அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் 

உரிமை (சட்டப்பிரிவு-32) நீதிைன்ற முத்திமரயுடன், 

நீதிைன்றத்தால் கவளியிடப்படும் கட்டமள அல்லது 

ஆமண நீதிப்நபராமண எனப்படும். இது சில 

சட்டங்கமள நிமறநவற்றாைல் தமடகசய்ய, 

நீதிைன்றத்தால் கவளியிடப்படும் ஆமணயாகும். 

உச்ச நீதிைன்றம் ைற்றும் உயர்நீதி ைன்றங்கள் 

இரண்டுநை ஐந்து வமகயான நீதிப்நபராமணகமள 

கவளியிட அதிகாரம் கபற்றுள்ளன. அமவ 

ஆட்ககாணர்வு நீதிப்நபராமண, கட்டமளயுறுத்தும் 

நீதிப்நபராமண, தமடயுறுத்தும் நீதிப்நபராமண 

ஆவணக் நகட்பு நீதிப்நபராமண, தகுதிமுமற 

வினவும் நீதிப்நபராமண ஆகியனவாகும். இது 

நபான்ற ஆமணகமள கவளியிட்டு ைக்களின் 

உரிமைகமளக் காப்பதினால் உச்சநீதிைன்றம் 

‘அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன்’ என 

அமைக்கப்படுகிறது. 

97) சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒருவர் மகது 

கசய்யப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் தபராமண எது? 

a) கட்டமளயுறுத்தும் நீதிப்தபராமண        

b) ஆட்ககாணர்வு நீதிப்நபராமண 

c)  ேமடயுறுத்தும் நீதிப்தபராமண             

d) ஆவணக் தகட்பு தபராமண 

விளக்கம்: கட்டமளயுறுத்தும் நீதிப்நபராமண 

(Mandamus): 

ைனுதாரர் சட்ட உதவியுடன் தனது ைனுகதாடர்பான 

பணியிமனச் சம்ைந்தப்பட்ட துமறயிலிருந்து 

நிமறநவற்றிக் ககாள்ள முடியும் தமடயுறுத்தும் 

நீதிப்நபராமண (Prohibition):  ஒரு கீழ்நீதிைன்றம் 

தனது, சட்ட எல்மலமயத் தாண்டி கசயல்படுவமதத் 

தடுக்கிறது. 

98) ேகாே முமறயில் அரசு அலுவலகத்மேக் 

மகப்பற்றுவமே ேமட கசய்யும் தபராமண எது? 

a) கட்டமளயுறுத்தும் நீதிப்தபராமண       

b) தகுதிமுமற வினவும் நீதிப்நபராமண 

c)  ேமடயுறுத்தும் நீதிப்தபராமண             

d) ஆவணக் தகட்பு தபராமண 

விளக்கம்: இப்நபராமண சட்டத்திற்குப் புறம்பாக, 

தகாத முமறயில் அரசு அலுவலகத்மதக் 

மகப்பற்றுவமத தமட கசய்கிறது. ஆவணக் நகட்பு 

நபராமண (Certiorari):  உயர்நீதிைன்றம், 

ஆவணங்கமள நியாயைான பரிசீலமனக்கு 

தனக்நகா அல்லது உரிய அதிகாரிக்நகா அனுப்பச் 

கசய்ய கீழ்நீதிைன்றங்களுக்கு இடும் ஆமண 

ஆகும். 

99) குடியரசுத் ேமலவரால் அவசரநிமல 

அறிவிக்கப்படும் கபாழுது,  எந்ே இந்திய 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ் உத்திரவாேம் 

அளிக்கப்பட்ட சுேந்திரம் ோைாகதவ நிறுத்ேப்படுகிறது? 

a) 19                b) 12 

c) 15                d) 16 

விளக்கம்:  இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 

352ன் கீழ் குடியரசுத் தமலவரால் அவசரநிமல 

அறிவிக்கப்படும் கபாழுது, இந்திய 
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அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 19ன் கீழ் உத்திரவாதம் 

அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரம் தாைாகநவ 

நிறுத்தப்படுகிறது. ைற்ற அடிப்பமட 

உரிமைகமளயும் குடியரசுத் தமலவர் சில குறிப்பிட்ட 

ஆமணகமளப் பிறப்பிப்பதின் மூலம் தமட 

கசய்யலாம். குடியரசுத் தமலவரின் இந்த 

ஆமணகள்  ாடாளுைன்றத்தால் கட்டாயம் 

அங்கீகரிக்கப்பட நவண்டும்.  

100) குடியரசுத்ேமலவரால் இந்திய அரசியலமைப்புச் 

சட்டத்தின் எந்ே பிரிவு வைங்கும் உரிமைகமள ேமட 

கசய்ய முடியாது? 

a) 15 ைற்றும் 21                b) 20 ைற்றும் 24 

c) 20 ைற்றும் 25               d) 20 ைற்றும் 21  

விளக்கம்:  குடியரசுத்தமலவரால் இந்திய 

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 20 ைற்றும் 21ன் கீழ் 

வைங்கப்பட்ட உரிமைகள் (குற்றங்கள் ைற்றும் 

தண்டமனகளிலிருந்து பாதுகாப்பு, வாழ்க்மக 

ைற்றும் தனி பர் சுதந்திரம் பாதுகாப்பு) தமடகசய்ய 

முடியாது. 

http://www.winmeen.com/

