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10th Civics Questions – New Book 

[Book Back + Important Questions] 

குடிமையியல் 

1. இந்திய அரசியலமைப்பு 
1. சரியான விமைமயத் தேர்வு சசய்க 

1. கீழ்காணும் வரிசையில் “முகவுசை” பற்றிய ைரியான த ாடர் எது? 

அ) குடியைசு, ஜனநாயக, ைமயச் ைார்பற்ற, ைம ர்ம, இசறயாண்சம 

ஆ) இசறயாண்சம, ைம ர்ம, ைமயச் ைார்பற்ற, குடியைசு, ஜனநாயக 

இ) இசறயாண்சம, குடியைசு, ைமயச் ைார்பற்ற, ைம ர்ம, ஜனநாயக 

ஈ) இமையாண்மை, சைேர்ை, சையச் சார்பற்ை, ஜனநாயக, குடியரசு 

2. இந்திய அைசியலசமப்பின் முகவுசை எத் சன முசற திருத் ப்பட்டது? 

அ) ஒருமுமை    ஆ) இருமுசற 

இ) மூன்று முசற    ஈ) எப்தபாழுதும் இல்சல 

3. இந்திய அைசியலசமப்பு,  னது குடிமக்களுக்கு எந்  வசக குடியுரிசமசய வழங்குகிறது? 

அ) இைட்சட குடியுரிசம    

ஆ) ஒற்மை குடியுரிமை 

இ) சில மாநிலங்களில் ஒற்சற குடியுரிசம மற்ற மாநிலங்களில் இைட்சட குடியுரிசம 

ஈ) மமற்கண்டசவகளில் எதுவுமில்சல 

4. ஒரு தவளிநாட்டவர், கீழ்க்காணும் எ ன் மூலம் இந்திய குடியுரிசம தபறமுடியும்? 

அ) வம்ைாவளி    ஆ) பதிவு 

இ) இயல்புரிமை    ஈ) மமற்கண்ட அசனத்தும் 

5. மாறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி? 

அ) ைமத்துவ உரிசம    ஆ) சுைண்டலுக்தகதிைான உரிசம 

இ) சசாத்துரிமை    ஈ) கல்வி மற்றும் கலாச்ைாை உரிசம 

6. கீழ்க்காண்பவற்றில் ஒன்று, அடிப்பசட உரிசமசயப் பயன்படுத்துவ ற்கு உ ாைணம் இல்சல 

அ) கர்நாடகாவிலிருந்து, மகைளா பண்சணகளில் மவசலயாட்கள் பணி தைய் ல் 

ஆ) கிறித்துவ ைமயக்குழு, த ாடர்ச்சியாக, பள்ளிகசள அசமத் ல் 

இ) ஆண், தபண் இருபாலரும் அைசுப் பணிகளுக்கு ைம ஊதியம் தபறு ல் 

ஈ) சபற்தைார்களின் பூர்விக சசாத்துகள் அவர்களது பிள்மளகளுக்கு சசல்லுேல் 

7. இந்தியக் குடிமக்களின் அடிப்பசட உரிசமகள் மறுக்கப்பட்டால் அவர்கள் ……………………….. ஐ அணுகி 

 ங்களது அடிப்பசட உரிசமகசளப் தபறலாம் 

அ) நாடாளுமன்றம்    ஆ)  சலசம வழக்குசைஞர் 

இ) இந்தியக் குடியைசு  சலவர்  ஈ) இந்திய உச்ச நீதிைன்ைம் 

8. பின்வருவனவற்றுள் எந்  உரிசம Dr.B.R.அம்மபத்கார் அவர்களால் ‘இந்திய அைசியலசமப்பின் இ யம் 

மற்றும் ஆன்மா’ என விவரிக்கப்பட்டது? 
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அ) ைமய உரிசம      ஆ) ைமத்துவ உரிசம 

இ) அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை ஈ) தைாத்துரிசம 

9. அடிப்பசட உரிசமகள் எவ்வாறு நிறுத்தி சவக்கப்பட முடியும்? 

அ) உச்ைநீதிமன்றம் விரும்பினால் 

ஆ) பிை ம மந்திரியின் ஆசணயினால் 

இ) தேசிய அவசர நிமலயின் தபாது குடியரசு ேமலவரின் ஆமையினால் 

ஈ) மமற்கண்ட அசனத்தும் 

10. நமது அடிப்பசட கடசமகசள ………………… இடமிருந்து தபற்மறாம். 

அ) அதமரிக்க அைசியலசமப்பு  ஆ) கனடா அைசியலசமப்பு 

இ) ரஷ்யா அரசியலமைப்பு  ஈ) ஐரிஷ் அைசியலசமப்பு 

11. வழிகாட்டும் தநறிமுசறகள் எம்முசறயில் வசகப்படுத் ப்படுகின்றன? 

அ)  ாைாளவா ம் மற்றும் கம்யூனிை தகாள்சககள் 

ஆ) ைம ர்ம மற்றும் கம்யூனிை தகாள்சககள் 

இ)  ாைாளவா ம், காந்திய மற்றும் கம்யூனிை தகாள்சககள் 

ஈ) சைேர்ை, காந்திய ைற்றும் ோராளக் சகாள்மககள் 

12. எந்  பிரிவின் கீழ் நிதிநிசல அவைைநிசலசய அறிவிக்க முடியும்? 

அ) ைட்டப்பிரிவு 352    ஆ) ைட்டப்பிரிவு 356 

இ) சட்ைப்பிரிவு 360    ஈ) ைட்டப்பிரிவு 368 

13. இந்திய அைசியலசமப்பின் எந்  பிரிவில் அைசியலசமப்பு திருத் ம் நசடமுசற குறித்து 

 ைப்பட்டுள்ளது? 

அ) ைட்டப்பிரிவு 352    ஆ) ைட்டப்பிரிவு 356 

இ) ைட்டப்பிரிவு 360    ஈ) சட்ைப்பிரிவு 368 

14. எந் க் குழுக்கள்/ கமிஷன்கள் மத்திய-மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துசை தைய் ன? 

1. ைர்க்காரியா குழு  2. ைாஜமன்னார் குழு  3. M.N. தவங்கடாைசலயா குழு 

அ) 1, 2 & 3     ஆ) 1 & 2 

இ) 1 & 3     ஈ) 2 & 3 

15. இந்திய அைசியலசமப்பு ைட்ட வசைவுக் குழுத்  சலவர் ………………….. 

அ) Dr.B.R. அம்தபத்கர்   ஆ) V.T. கிருஷ்ணாமாச்ைாரி 

இ) Dr. ைாமஜந்திை பிைைாத்   ஈ) H.C முகர்ஜி 

16. …………………. ஆம் நாள் இந்திய அைசியலசமப்புச் ைட்டம் நசடமுசறக்கு வந் து. 

அ) ஜனவரி 26, 1947   ஆ) ஆகஸ்டு 15, 1947 

இ) ஜனவரி 30, 1950   ஈ) ஜனவரி 26, 1950 

17. இந்திய அைசியலசமப்பின் முன்னுசை ஜவகர்லால் மநருவின் ……………….. அடிப்பசடயில் 

அசமந்துள்ளது. 

அ) கடசமகள்    ஆ) உரிசமகள் 

இ) குறிக்தகாள் ைற்றும் தீர்ைானத்தின் ஈ) பிரிவுகள் 
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18. ………………….. பிதைஞ்சு புைட்சியின்மபாது சு ந்திைம், ைமத்துவம், ைமகா ைத்துவம் ஆகியன முக்கிய 

முழக்கங்களாயின. 

அ) 1789     ஆ) 1889 

இ) 1856     ஈ) 1798 

19. ைட்டத்திற்கு புறம்பாக மக்கள் சகது தைய்யப்படுவதிலிருந்து ……………….. பாதுகாக்கிறது. 

அ) கட்டசள நீதிப்மபைாசண  ஆ) ஆட்சகாைர் நீதிப்தபராமை 

இ)  சடநீதிப்மபைாசண   ஈ)  சட மாற்று நீதிப்மபைாசண 

20. குடியைசுத்  சலவர் அடிப்பசட உரிசமகள் ஆசணகள் ……………………… ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட 

மவண்டும். 

அ) உயர்நீதிமன்றம்    ஆ) ைட்டமன்றம் 

இ) உச்ைநீதிமன்றம்    ஈ) பாராளுைன்ைம் 

21. பிரிவு ……………….. ன் கீழ் த ாடக்கக்கல்வி, அடிப்பசட உரிசமகளில் ஒன்றாக மைர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

அ) 21A   ஆ) 32   இ) 352   ஈ) 36 

22. …………………….. மற்றும் மாநில ைட்டமன்றங்கள் தபாதுப்பட்டியல் உள்ள துசறகளில் ைட்டமியற்ற 

அதிகாைம் உள்ளது. 

அ) பாராளுைன்ைம்   ஆ) உச்ை நீதிமன்றம் 

இ) உயர்நீதிமன்றம்    ஈ) மாநில அைசு 

23. மு ல் தமாழி குழு ……………………. ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டது 

அ) 1947   ஆ) 1955  இ) 1950   ஈ) 1952 

24. இந்திய அைைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமாழிகளின் எண்ணிக்சக ……………….. 

அ) 16   ஆ) 19   இ) 20   ஈ) 22 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. மு ன் மு லில் அைசியலசமப்பு எனும் தகாள்சக அசைரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ம ான்றியது. 

2. அைசியல் நிர்ணய ைசபயின்  ற்காலிக  சலவைாக ைாக்ைர் சச்சிோனந்ோ சின்கா 
ம ர்ந்த டுக்கப்பட்டார். 

3. இந்திய அைசியலசமப்பு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நாள் மற்றும் ஆண்டு நவம்பர் 26, 1949 

4. ஐந்து மபைாசணகள் ைட்டப்பிரிவு 32-ல் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

5. இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்பசட கடசமகள் 51A பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

6. பிதரம் பிகாரி நதரன் மரஜ்பா என்பவர் இந்திய அைசியலசமப்பு ைட்டத்ச  எழுதினார். 

7. Dr. இராதஜந்திர பிரசாத் Dr. ைச்சி ானந்  சின்கா இறந் ச த் த ாடர்ந்து இந்திய அைசியலசமப்பு 

நிர்ணய ைசபயின்  சலவைாக ம ர்ந்து எடுக்கப்பட்டார். 

8. Dr.B.R. அம்தபத்கர் இந்திய அைசியலசமப்பின்  ந்ச  என்று அசழக்கப்படுகிறார். 

9. முகவுமர அைசியலசமப்பின் திறவுக்மகால் என அசழக்கப்படுகிறது. 

10. குடியுரிசமச் ைட்டம் அைசியலசமப்பு ைட்ட திருத் த் ால் எட்டு முசற திருத் ப்பட்டுள்ளது. 

11. இந்திய அைசியலசமப்புச் ைட்டம் பகுதி 3 பிரிவு 12 முேல் பிரிவு 35 வமர அடிப்பசட உரிசமகள் பற்றி 

   கூறுகிறது 
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12. 1976ஆம் ஆண்டு காங்கிைஸ் கட்சி சர்ோர் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டிசய அசமத்து அடிப்பசடக் கடசமகள் 

குறித்து ஆைாய பரிந்துசை தைய் து. 

13. 6 முேல் 14 வயது வசையுள்ள குழந்ச கள் அசனவருக்கும் கல்வி தபறும் வாய்பிசன வழங்குவது 

அடிப்பசட கடசமகளில் ஒன்றாகும். 

9. 2004 ஆம் ஆண்டு இந்திய அைசு தமாழிகளுக்கான புதிய வசகப்பாட்சட ம ாற்றுவிக்க சசம்சைாழி 

என்று அசழக்கப்பட்ட தமாழிகசள அறிவித் து. 

10. இந்தியாவில் மு ன்முசறயாக 1951-ல் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் குடியைசுத்  சலவர் ஆட்சி 

நசடமுசறப்படுத் ப்பட்டது. 

3. அ. சபாருத்துக 

1. குடியுரிசமச் ைட்டம்  - அ) ஜவகர்லால் மநரு 

2. முகவுசை   - ஆ) 42-வது அைசியலசமப்புச் ைட்டத்திருத் ம் 

3. சிறிய அைசியலசமப்பு - இ) 1955 

4. தைம்தமாழி  - ஈ) 1962 

5. ம சிய அவைை நிசல - உ)  மிழ் 

விமை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – உ, 5 – ஈ 

ஆ. சபாருத்துக 

1. H.C.முகர்ஜி    - அ) பிதைஞ்சுப் புைட்சி 

2. இந்திய அைசியலசமப்பு ைட்டம்  - ஆ) M.M புனச்சி 

3. ைமத்துவம் ைமகா ைத்துவம் சு ந்திைம் - இ) இத் ாலிய பாணி 

4. மாநிலங்களுக்கான கவுன்சில்  - ஈ) துசணத் சலவர் 

5. உச்ைநீதிமன்ற  சலசம நீதிபதி - உ) 1990 

விமை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஆ 

2. ைத்திய அரசு 
1. சரியான விமைமயத் தேர்வு சசய்க 

1. …………………… மத்திய அைசின் அைசியலசமப்புத்  சலவர் ஆவார் 

அ) குடியரசுத் ேமலவர்   ஆ)  சலசம நீதிபதி 

இ) பிை ம அசமச்ைர்    ஈ) அசமச்ைர்கள் குழு 

2. நாடாளுமன்ற முசற அைைாங்கத்தின் உண்சமயான நிர்வாக அதிகாைம் தபற்றவர் யார்? 

அ) இைாணுவம்    ஆ) பிரேைர் 
இ) குடியைசுத்  சலவர்   ஈ) நீதித்துசற 

3. ஒரு மமைா ாசவ நிதிமாமைா ாவா அல்லது இ ை மமைா ாவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாைம் தபற்றவர் 

அ) குடியைசுத்  சலவர்   ஆ) இந்திய அைசின்  சலசம வழக்குசைஞர் 

இ) நாடாளுமன்ற விவகாை அசமச்ைர் ஈ) தலாக் சபாவின் சபாநாயகர் 
4. அசமச்ைர்கள் குழு ஒட்டுதமாத் மாக இ ற்குப் தபாறுப்புசடயவர்களாவர் 

அ) குடியைசுத்  சலவர்   ஆ) ைக்களமவ 

இ) பிை ம அசமச்ைர்    ஈ) மாநிலங்களசவ 
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5. ைட்டமியற்றும் நடவடிக்சககளில் இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திற்குத்  சலசம வகிப்பவர் 

அ) நாடாளுமன்றத்தின் மூத்  உறுப்பினர் ஆ) மக்களசவ ைபாநாயகர் 

இ) இந்தியக் குடியரசுத் ேமலவர்  ஈ) மாநிலங்களசவ  சலவர் 

6. மலாக்ைபா ம ர் லில் மபாட்டியிட ம சவயான குசறந் பட்ை வயது ………………….. 

அ) 18 வயது     ஆ) 21 வயது 

இ) 25 வயது     ஈ) 30 வயது 

7. இந்திய மாநிலங்களின் எல்சலகசள மாற்றியசமக்கும் அதிகாைம் தபற்றவர்/தபற்ற அசமப்பு 

அ) குடியைசுத்  சலவர்   ஆ) பிை ம அசமச்ைர் 

இ) மாநில அைைாங்கம்   ஈ) நாைாளுைன்ைம் 

8. கீழ்க்காணும் எந்  விதியின் அடிப்பசடயில் குடியைசுத்  சலவர் நிதி தநருக்கடி நிசலயிசன 

அறிவிக்கிறார்? 

அ) ைட்டப்பிரிவு 352    ஆ) சட்ைப்பிரிவு 360 

இ) ைட்டப்பிரிவு 356    ஈ) ைட்டப்பிரிவு 365 

9. உச்ைநீதிமன்ற  சலசம நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகசள நியமிப்பவர் 

அ) குடியரசுத் ேமலவர்   ஆ) இந்திய அைசின்  சலசம வழக்குசைஞர் 

இ) ஆளுநர்     ஈ) பிை ம அசமச்ைர் 

10. பின்வரும் எந்  அடிப்பசடயில் மாநிலங்களுக்கிசடயிலான சிக்கல்கசள தீர்க்கும் அதிகாைத்ச  

உச்ைநீதிமன்றம் தபற்றுள்ளது? 

அ) மமல்முசறயீடு நீதிவசையசற  ஆ) ேனக்தகயுரிய நீதிவமரயமை 

இ) ஆமலாைசன நீதிவசையசற  ஈ) மமற்கூறியவற்றில் எதுவுமில்சல 

11. நீ இந்தியக் குடியைசுத்  சலவைாக ம ர்ந்த டுக்கப்படும் பட்ைத்தில் கீழ்க்கண்ட எந்  முடிவிசன 

எடுப்பாய்? 

அ) அசமச்ைசைசவயின்  சலவசை உன்னுசடய விருப்பத்திற்கு நியமிப்பது 

ஆ) இரண்டு அமவகளிலும் நிமைதவற்ைப்பட்ை ைதசாோமவ ைறுபரிசீலமனக்குட்படுத்ே தகட்டுக் 

சகாள்வது 

இ) உன்னுசடய விருப்பத்திற்கு பிை மசை ம ர்ந்த டுப்பது. 

ஈ) மக்களசவயில் தபரும்பான்சம தபற்ற பிை மசை ப வி நீக்கம் தைய்வது. 

12. இந்தியாவின் மு ல் குடிமகன் ………………………. ஆவார். 

அ) பிை ம அசமச்ைர்   ஆ) குடியரசுத்ேமலவர் 
இ) துசண குடியைசுத் சலவர்  ஈ) உச்ைநீதிமன்ற நீதிபதி 

13. குடியைசுத்  சலவரின் ப விக்காலம் …………………… 

அ) மூன்று ஆண்டுகள்   ஆ) நான்கு ஆண்டுகள் 

இ) ஐந்து ஆண்டுகள்   ஈ) ஆறு ஆண்டுகள் 

14. நாட்டின் இைண்டாவது உயர்ந்  ப விசய ……………………..  சலவர் வகிக்கிறார். 

அ) குடியைசுத்  சலவர்   ஆ) துமைக் குடியரசுத்ேமலவர் 
இ) பிை ம அசமச்ைர்   ஈ) அட்டர்னி தஜனைல் 
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15. துசண குடியைசுத்  சலவரின் ப விக்காலம் …………………. ஆண்டுகள் 

அ) 6   ஆ) 4   இ) 3   ஈ) 5 

16. ……………………… அலுவல் வழியில் இைாஜ்ய ைசபயின்  சலவர் ஆவார். 

அ) குடியைசுத்  சலவர்   ஆ) துமைக் குடியரசுத்ேமலவர் 
இ) ைபாநாயகர்    ஈ) துசண ைபாநாயகர் 

17. குடியைசுத்  சலவர் மற்றும் துசணக் குடியைசுத்  சலவர் ப விகள் ஒமை ைமயத்தில் காலியாக இருக்கும் 

பட்ைத்தில் ……………… குடியைசுத்  சலவரின் பணிகசள தையலாற்றுவார். 

அ) உச்சநீதிைன்ை ேமலமை நீதிபதி ஆ) அட்டர்னி தஜனைல் 

இ) பிை ம அசமச்ைர்   ஈ) ம ர் ல் ஆசணயர் 

18. இந்தியாவின் பிை ம அசமச்ைர் ப வியானது …………………….அைசியலசமப்பு ஜனநாயக முசறயில் 

இருந்து ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அ) இங்கிலாந்து    ஆ) ைஷ்யா 

இ) அதமரிக்கா    ஈ) சீனா 

19. மக்களசவயின் தபரும்பான்சமயக கட்சியின்  சலவசை ………………….. ஆக குடியைசுத்  சலவர் 

நியமிக்கிறார். 

அ) துசண குடியைசுத்  சலவர்  ஆ) உச்ைநீதிமன்ற நீதிபதி 

இ) ைபாநாயகர்    ஈ) பிரேை அமைச்சர் 
20. மத்திய அைசின் ைட்டம் இயற்றும் அங்கமாக …………………. திகழ்கிறது. 

அ) உச்ைநீதிமன்றம்    ஆ) ம ர் ல் ஆசணயம் 

இ) நாைாளுைன்ைம்   ஈ) உயர் நீதிமன்றம் 

21. மலாக்ைபா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சக  

அ) 545  ஆ) 548  இ) 543   ஈ) 558 

22. உச்ைநீதிமன்றத்தின்  சலசமயிடம் 

அ) தைன்சன    ஆ) மும்சப 

இ) தகால்கத் ா    ஈ) புதுசைல்லி 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. நிதி மமைா ா குடியைசுத்  சலவரின் ஒப்பு ல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்  முடியாது. 

2. பிரேை அமைச்சர் நாட்டின் உண்சமயான  சலவைாகவும், நாட்டின் முக்கியச் தைய்தி 

த ாடர்பாளைாகவும் தையல்படுகிறார். 

3. துமை குடியரசு ேமலவர் அலுவல் வழியில் மாநிலங்களசவயின்  சலவர் ஆவார். 

4. தபாதுவாக, குடியைசுத்  சலவர் ஆங்கிதலா இந்திய இனத்திலிருந்து இைண்டு உறுப்பினர்கசள 

மக்களசவக்கு நியமிக்கிறார். 

5. நாடாளுமன்ற இரு அசவகளிலும் உசையாற்றவும், கூட்டுத்த ாடரில் பங்கு தகாள்ளவும் உரிசம 

தபற்றவர் அட்ைார்னி சஜனரல் 

6. உச்ை நீதிமன்ற  சலசம நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு தபறும் வயது 65 

7. உச்ச நீதிைன்ைம் இந்திய அைசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் பாதுகாவலன் ஆகும் 

http://www.winmeen.com/


Civics                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                      Page 7 of 12 

8.  ற்ைமயம், உச்ை நீதிமன்றத்தில்  சலசம நீதிபதி உட்பட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்சக 28 

9. மத்திய அைைாங்கம் மூன்று அங்கங்கசளக் தகாண்டது 

10. இயந்திை அைசியலசமப்பு ைட்டத்தின் பாதுகாவலனாய் உச்சநீதிைன்ைம் விளங்குகிறது. 

11. பிை ம அசமச்ைசையும் அசமச்ைைசவ உறுப்பினர்கசளயும் குடியரசுத் ேமலவர் நியமிக்கிறார். 

12. குடியைசுத்  சலவர் இந்திய அைசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் 72 பிரிவு படி நீதிமன்றத் ால்  ண்டசன 

தபற்ற ஒருவரின்  ண்டசனசய குசறக்கவும், மன்னிப்பு வழங்கவும் அதிகாைம் உண்டு 

13. தகராள மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் தநருக்கடி நிசலயின் மூலம் குடியைசுத்  சலவர் ஆட்சி அதிக 

முசற (9முசற) நசடப்தபற்றது)  

14. துசணக்குடியைசுத்  சலவர் அதிகபட்ைமாக 6 ைாேம் காலத்திற்கு குடியைசுத்  சலவரின் பணிகசள 

கவனிப்பார். 

15. அைசியலசமப்பு ைட்டப்பிரிவு 78 பிை ம அசமச்ைரின் கடசமகசளப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 

16. பிை ம அசமச்ைமை அமைச்சரமவயின்  சலவர் ஆவார். 

17. பிை ம அசமச்ைர் குடியைசுத்  சலவருக்கும் அமைச்சரமவக்கும் இசடமய பாலமாக தையல்படுகிறார். 

18. இைாஜ்ய ைசப ஒரு நிரந்ேர அமவ ஆகும் 

19. இைாஜ்ய ைசப உறுப்பினர்களின் ப விகாலம் 6 ஆண்டுகள் ஆகும். 

20. நிதி மமைா ாசவ திருத் ம் தைய்யமவா அல்லது நிைாகரிக்கமவா இைாஜ்ய ைசபக்கு அதிகாைம் இல்சல. 

3. சரியான கூற்றிமன தேர்வு சசய்க 

1. (i) மாநிலங்கசளவியின் தமாத்  உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சக 250. 

(ii) இலக்கியம், அறிவியல், கசல, ைமூக மைசவ ஆகிய துசறகளில் சிறந்  அறிவு மற்றும் அனுபவம் 

தபற்ற 12 நபர்கசள மாநிலங்களசவக்கு குடியைசுத்  சலவர் நியமிக்கிறார். 

(iii) மாநிலங்களசவ உறுப்பினைாவ ற்கு 30 வயதுக்குக் குசறவாக இருத் ல் கூடாது 

(iv) மாநிலங்கசளசவ உறுப்பினர்கள் மநைடியாக மக்களால் ம ர்ந்த டுக்கப்படுகின்றனர். 

அ) (ii) & (iv) ைரியானசவ   ஆ) (iii) & (iv) ைரியானசவ 

இ) (i) & (iv) ைரியானசவ   ஈ) (i), (ii) & (iv) சரியானமவ 

2. (i) உச்ை நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு தபறும் வயது 62. 

(ii) மத்திய அைசின் மூன்றாவது அங்கம் நீதிதுசற ஆகும். 

(iii) அடிப்பசட உரிசமகள் த ாடப்பான வழக்குகள் உச்ை நீதிமன்றத்தின் மமல்முசறயீட்டு 

அதிகாைங்களுக்கு உட்பட்டது. 

(iv) உச்ை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஆசண இந்தியாவின் அசனத்துப் பகுதியிலுள்ள 

நீதிமன்றங்கசளயும் கட்டுப்படுத்தும். 

அ) (ii) & (iv) சரியானமவ   ஆ) (iii) & (iv) ைரியானசவ 

இ) (i) & (iv) ைரியானசவ   ஈ) (i) & (ii) ைரியானசவ 

3. கூற்று: மாநிலங்களசவயில் 1/3 பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாரு இைண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் 

ஓய்வு தபறுவர். அக்காலியிடங்களுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் ம ர்ந்த டுக்கப்பப்படுவர் 

அ) கூற்று  வறானது ஆனால் காைணம் ைரியானது 

ஆ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காைணம்  வறானது 
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இ) கூற்று, காரைம் இரண்டும் சரி ைற்றும் காரைம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கைாகும். 

ஈ) கூற்று, காைணம் இைண்டும் ைரி மற்றும் காைணம் கூற்றுக்கு ைரியான விளக்கமல்ல. 

4. (i) பாைாளுமன்ற த ாகுதியிகளில் உள்ள மக்களால் மநரிசடயாக மக்களசவ உறுப்பினர்கள் 

ம ர்ந்த டுக்கப்படுகிறன்றனர். 

(ii) மக்களசவத் ம ர் லுக்கான ஏற்பாடுகள், மமற்பார்சவயிடு ல், நடத்து ல் ஆகிய பணிகசள 

இந்தியத் ம ர் ல் ஆசணயம் தைய்கிறது. 

(iii) மக்களசவ ம ர் லுக்காக நாடு முழுவதும் மக்கள்த ாசகயின் அடிப்பசடயில் பல த ாகுதிகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

(iv) 25 வயது நிைம்பிய இந்தியக் குடிமக்கள் அசனவரும்  ங்கள் பிைதிநிதிகசள ம ர்ந்த டுக்க 

 குதியுசடயவர் ஆவர். 

அ) (i) மற்றும் (iv) ைரியானசவ  ஆ) (i), (ii) ைற்றும் (iii) சரியானமவ 

இ) (ii), (iii) மற்றும் (iv) ைரியானசவ ஈ) (ii) மற்றும் (i) ைரியானசவ 

2. (i) இந்திய அைசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் பாதுகாவலன் உச்ைநீதிமன்றம் ஆகும். 

(ii) நாட்டின் மு ன்சமயான நீதிமன்றமாக, சு ந்திைமான ஒருங்கிசணந்  நீதி அசமப்பாக 

உச்ைநீதிமன்றம் நிறுவுவ ற்கு நமது அைசியலசமப்பு வழிவசக தைய்கிறது. 

(iii) குடிமக்களின் உரிசமகசளயும், சு ந்திைத்ச யும் பாதுகாப்பதில் நீதித்துசற முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிறது. 

(iv) இந்திய உச்ைநீதிமன்றம் 1950 ஜனவரி 25ஆம் நாள் துவங்கப்பட்டது. 

அ) (i), (ii) ைற்றும் (iii) சரியானமவ ஆ) (ii) மற்றும் (iv) ைரியானசவ 

இ) (i) மற்றும் (iii) ைரியானசவ  ஈ) (iv) மற்றும் (i) ைரியானசவ 

3. அ. சபாருத்துக 

1. ைட்டப்பிரிவு 53  - அ) மாநில தநருக்கடிநிசல  

2. ைட்டப்பிரிவு 63  - ஆ) உள்நாட்டு தநருக்கடிநிசல 

3. ைட்டப்பிரிபு 356  - இ) குடியைசுத்  சலவரின் நிர்வாக அதிகாைங்கள் 

4. ைட்டப்பிரிவு 76  - ஈ) துசணக் குடியைசுத்  சலவரின் அலுவலகம் 

5. ைட்டப்பிரிவு 352  - உ) இந்திய அைசின்  சலசம வழக்குசைஞர் அலுவலகம் 

விமை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – உ, 5 - அ 

ஆ. சபாருத்துக 

1. ைாஜீவ் காந்தி   - அ) உச்ைநீதிமன்ற  சலசம நீதிபதி 

2. M. இ யத்துல்லா   - ஆ) இைாஜங்க அசமச்ைர் 

3. டாக்டர். இைா ாகிருஷ்ணன் - இ) நீதிமன்ற மறு ஆய்வு 

4. உச்ைநீதிமன்றம்   - ஈ) 1980 – 89 

5. காபிதனட் அசமச்ைர்  - உ) மு ல் துசண குடியைசுத்  சலவர் 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – உ, 4 – இ, 5 – ஆ 

3. ைாநில அரசு 
1. சரியான விமைமயத் தேர்வு சசய்க 
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1. மாநில ஆளுநசை நியமிப்பவர் 

அ) பிை மர்     ஆ) மு லசமச்ைர் 

இ) குடியரசுத் ேமலவர்   ஈ)  சலசம நீதிபதி 

2. மாநில ைபாநாயகர் ஒரு ……………………. 

அ) மாநிலத்  சலவர்   ஆ) அைசின்  சலவர் 

இ) குடியைசுத்  சலவரின் முகவர்  ஈ) தைற்கண்ை எதுவுமில்மல 

3. கீழ்க்காணும் எந்  ஒன்று ஆளுநரின் அதிகாைமல்ல. 

அ) ைட்டமன்றம்    ஆ) நிர்வாகம் 

இ) நீதித்துசற    ஈ) தூேரகம் 

4. ஆங்கிமலா – இந்தியன் வகுப்பினரிலிருந்து ஒரு பிைதிநிதிசய ைட்டமன்றத்திற்கு யார் நியமிக்கிறார்? 

அ) குடியைசுத்  சலவர்   ஆ) ஆளுநர் 
இ) மு லசமச்ைர்    ஈ) ைட்டமன்ற ைபாநாயகர் 

5. ஆளுநர் யாசை நியமனம் தைய்வதில்சல? 

அ) மு லசமச்ைர்    ஆ) அைசுப் பணியாளர் ம ர்வாணயத்தின்  சலவர் 

இ) மாநில  சலசம வழக்குசைஞர் ஈ) உயர் நீதிைன்ை நீதிபதிகள் 

6. மாநில மு லசமச்ைசை நியமிப்பவர் 

அ) ைட்டமன்றம்    ஆ) ஆளுநர் 
இ) குடியைசுத்  சலவர்   ஈ) ைட்டமன்ற ைபாநாயகர் 

7. அசமச்ைைசவயின்  சலவர்  

அ) முேலமைச்சர்    ஆ) ஆளுநர் 

இ) ைபநாயகர்    ஈ) பிை ம அசமச்ைர் 

8. ைட்ட மமலசவ என்பது 

அ) 5 ஆண்டுகள் ப விகாலம் தகாண்டது  ஆ) 6 ஆண்டுகள் ப விகாலம் தகாண்டது 

இ) நிரந்ேர அமவ ஆகும்    ஈ) 4 ஆண்டுகள் ப விகாலம் தகாண்டது 

9. மமலசவ உறுப்பினைாவ ற்கு குசறந்  பட்ை வயது 

அ) 25 வயது     ஆ) 21 வயது 

இ) 30 வயது     ஈ) 35 வயது 

10. மமலசவ உறுப்பினர்கள் 

அ) ைட்டமன்ற கீழசவ உறுப்பினர்களால் ம ர்ந்த டுக்கப்படுகின்றனர் 

ஆ) தபாதுவாக நியமிக்கப்படுவார்கள் 

இ) உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பட்ைோரிகள், ஆசிரியர்கள், சட்ைைன்ை உறுப்பினர்கள் ைற்றும் பிைரால் 

தேர்ந்சேடுக்கப்படுகின்ைனர். 
ஈ) மக்களால் மநைடியாக ம ர்ந்த டுக்கப்படுகின்றனர். 

11. கீழ்க்காணும் மாநிலங்களில் எந்  ஒன்று ஈைசவ ைட்டமன்றத்ச ப் தபற்றிருக்கவில்சல? 

அ) ஆந்திைப் பிைம ைம்   ஆ) த லுங்கானா 

இ) ேமிழ்நாடு    ஈ) உத்திைப் பிைம ைம் 
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12. இந்திமயாவில் மு ன்மு லில் உயர் நீதிமன்றங்கள் த ாடங்கப்பட்ட இடங்கள் 

அ) கல்கத்ோ, பம்பாய், சசன்மன  ஆ) தடல்லி மற்றும் கல்கத் ா 

இ) தடல்லி, கல்கத் ா, தைன்சன  ஈ) கல்கத் ா, தைன்சன, தடல்லி 

13. கீழ்க்காணும் எந்  மாநிலங்கள் தபாதுவான உயர் நீதிமன்றத்ச ப் தபற்றுள்ளன? 

அ)  மிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திைப்பிைம ைம்  ஆ) மகைளா மற்றும் த லுங்கானா 

இ) பஞ்சாப் ைற்றும் ஹரியானா   ஈ) மகாைாஸ்டிைா மற்றும் குஜைாத் 

14. ………………… மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அ) மகைளா     ஆ) மகாவா 

இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்   ஈ) பஞ்ைாப் 

15. பிரிவு ………………… ன்படி மாநில ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாைம் ஆளுநரிடம் இருக்க மவண்டும். 

அ) 154  ஆ) 157  இ) 158   ஈ) 361 

15. …………………….. குடியைசுத்  சலவைால் நியமனம் தைய்யப்பட மவண்டும் 

அ) பிை ம அசமச்ைர்   ஆ) ஆளுநர் 
இ) உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி   ஈ) குடியைசுத்  சலவர் 

16.  மிழகத்தின் மு லசமச்ைர் ஆக 1947-1949 வசை இருந் வர் ……………………. 

அ) திரு. C.N. அண்ணாதுசை  ஆ) திரு. P.S.குமாைைாமி ைாஜா 

இ) திரு. ஒ.பி. இராைசாமி   ஈ) திரு. K. காமைாஜ் 

17. மு லசமச்ைரின் ப விக்காலம் ………………… ஆண்டுகள் 

அ) 6  ஆ) 5   இ) 4   ஈ) 3 

18. …………………………… மாநிலங்கள் ஈைசவ ைட்ட மன்றங்கசளக் தகாண்டுள்ளன. 

அ) 8  ஆ) 7   இ) 6   ஈ) 9 

19.  மிழக ைட்டமன்றம் …………….. உறுப்பினர்கசளக் தகாண்டது 

அ) 235  ஆ) 234  இ) 245   ஈ) 253 

20. ைட்ட மமலசவ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சக, அம்மாநில ைட்டமன்ற தமாத்  உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்சகயில் ……………….. பங்குக்கு மிகாமல் இருக்க மவண்டும். 

அ) ¼  ஆ) 1/5   இ) 1/6   ஈ) 1/3 

21. ைட்ட மமலசவ உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம் பற்றிய பிரிவு …………………… விவரிக்கின்றது. 

அ) 169  ஆ) 171   இ) 164   ஈ) 177 

22. ………………… ல் உயர்நீதிமன்றங்கள் கல்கத் ாவில் பம்பாய் மற்றும் தைன்சனயில் ம ாற்று 

விக்கப்பட்டன. 

அ) 1865  ஆ) 1864  இ) 1862   ஈ) 1869 

23. இந்திய அைசியலசமப்புச் ைட்டம் ஒவ்தவாரு மாநிலத்திற்கும் ………………… நீதிமன்றத்ச த் 

ம ாற்றுவித் து. 

அ) இைண்டு     இ) ஒரு 

இ) மூன்று     ஈ) எதுவுமில்சல 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 
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1. ஆளுநர்  னது இைாஜினாமா கடி த்ச  இடம் குடியரசுத் ேமலவர் தகாடுக்கிறார். 

2. ைட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs) ைக்களால் ம ர்ந்த டுக்கப்படுகின்றனர். 

3. எம்.பாத்திைா பீவி  மிழகத்தின் மு ல் தபண் ஆளுநர் ஆவார். 

4. ஆளுநர் மாநிலங்களில் உள்ள பல்கசலக் கழகங்களின் மவந் ைாக தையல்படுகிறார். 

5. ஏழாவது அைசியலசமப்பு ைட்டத் திருத் ம் 1956 இைண்டு அல்லது மமற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு 

தபாதுவான உயர் நீதிமன்றத்ச  அசமக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அங்கீகாைம் அளித் து. 

6. அைசுப் பணியாளர் ம ர்வாசணயக் குழுத்  சலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் ேமலவர் ஆல் 

மட்டுமம பணிநீக்கம் தைய்ய முடியும். 

7. ைட்டமன்றத்தில் தபரும்பான்சம தபற்ற கட்சியின்  சலவர் முேலமைச்சர் ஆக நியமிக்கப்படுகிறார். 

8. மாநில நிர்வாகத்தின் உண்சமயான  சலவர் முேலமைச்சர் ஆவார். 

9. ஆளுநருக்கும் அசமச்ைைசவக்கும் தைய்தித் த ாடர்புகளில் முேலமைச்சர் மு ன்சமயாக 

விளங்குகிறார். 

10. தபரும்பால மாநிலங்கள் ஓரமவமயக் தகாண்ட ைட்ட மன்றங்கசள மட்டும் தபற்றுள்ளன. 

11.  மிழக ைட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சக 234 

12. அசமச்ைைசவயின் விச சயப் மபான்ற முக்கியமான சிறு அசமப்பு காபிசனட் என்று 

அசழக்கப்படுகிறது. 

13. காபிசனட் குழுக்கள் எனப்படும் தவவ்மவறு குழுக்கள் மூலம் காபிதனட் தையலாற்றுகிறது. 

14. ைட்டமன்றம் கசலக்கப்படும்தபாழுது சபாநாயகர்  மது ப விசய இழக்கமாட்டார். 

15. ைட்ட மமலசவயின் தமாத்  உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சக 40க்கு குசறயாமல் இருக்க மவண்டும் 

என அைசியலசமப்பு ைட்டப் பிரிவு 17(1) கூறுகிறது. 

16. விோன் பிரிஷத் (ைட்ட மமலசவ) இந்திய மாநில ைட்டமன்றங்களில் ஓர் அங்கமாக தையல்படுகிறது. 

3. சரியான கூற்றிமனத் தேர்வு சசய்க 

1. (i) இந்தியாவில் சில மாநிலங்கள் மட்டும் ைட்ட மமலசவசயப் தபற்றுள்ளன. 

(ii) மமலசவயின் சில உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் 

(iii) மமலசவயின் சில உறுப்பினர்கள் மக்களால் மநைடியாகத் ம ர்ந்த டுக்கப்படுகிறார்கள். 

அ) (ii) & (iv) ைரி    ஆ) (iii) & (iv) ைரி 

இ) (i) & (iv) ைரி    ஈ) (i),(ii) & (iii) ைரி 

விமை: (i) & (ii) சரி 

2. கூற்று: மாநில ைட்டமன்றத்திற்கு ைட்ட அதிகாை வைம்பு உண்டு. 

காைணம்: குடியைசுத்  சலவரின் ஒப்பு லுடன் மட்டுமம மாநிலப் பட்டியலிருள்ள சில மமைா ாக்கசளச் 

ைட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் தைய்யலாம். 

அ) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி  ஆ) (A) சரி ஆனால் (R) ேவறு 

இ) (A) மற்றும் (R) ைரி மமலும் (R) (A) வுக்கான ைரியான விளக்கமாகும். 

ஈ) (A) மற்றும் (R) ைரி மமலும் (R) (A) வுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல. 

3. (i) இந்தியாவில் 29 மாநிலங்களும், 6 யூனியன் பிைம ைங்களும் ம சிய  சலநகர் பகுதியான 

தடல்லியும் உள்ளன. 
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(ii) மாநில அைசு நிர்வாகத்துசற, ைட்டமன்றம், நீதித்துசற என்று மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் 

இயங்குகின்றன. 

(iii) மாநில நிர்வாகத்தின் அைசியலசமப்புத்  சலவர் ஆளுநர் ஆவார். 

(iv) தபாதுவாக ஒவ்தவாரு மாநிலத்திற்கும் ஓர் பிை ம அசமச்ைர் இருக்கிறார். 

அ) (i), (ii) ைற்றும் (iii) சரியானமவ ஆ) (ii) மற்றும் (iii) ைரியானசவ 

இ) (i) மற்றும் (ii) ைரியானசவ  ஈ) (i) மற்றும் (iv) ைரியானசவ 

4. கூற்று :  மிழ்நாட்டில் அசமச்ைர்களின் எண்ணிக்சக 36 வசை இருக்கலாம். 

காைணம் :  மிழக ைட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சகயின்படி (234 உறுப்பினர்கள்) அ ாவது 234 

என்பது 15 விழுக்காடு. 

அ) கூற்று  வறு காைணம் ைரி 

ஆ) கூற்று ைரி காைணம்  வறு 

இ) கூற்றும் காரைமும் சரி காரைம் கூற்றுகான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஈ) கூற்றும் காைணமும் ைரி ஆனால் காைணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல. 

4. அ. சபாருத்துக 

1. ஆளுநர்   - அ) அைைாங்கத்தின்  சலவர் 

2. மு லசமச்ைர்  - ஆ) மாநில அைசின்  சலவர் 

3. அசமச்ைைசவ  - இ) தீர்ப்பாயங்கள் 

4. மமலசவ உறுப்பினர் - ஈ) ைட்டமன்றத்திற்குப் தபாறுப்பானவர்கள் 

5. ஆயு ப்பசடயினர் - உ) மானியங்களுக்கு வாக்களிக்க முடியாது. 

விமை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 - இ 

ஆ. சபாருத்துக 

1. காமைாஜ்   - அ) உண்சமயான  சலவர் 

2. மு லசமச்ைர்  - ஆ) பிைபலமான ஓர் அசவ 

3. ைட்டமன்றம்  - இ) சிறு அசமப்பு 

4. காபிதனட்  - ஈ) 1862 

5. உயர்நீதிமன்றம்   - உ) 1954-1963 

விமை: 1 – உ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 – ஈ 
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