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12th Political Science Lesson 1 Questions in Tamil
1] இந்திய அரசமைப்பு
1) காலனி ஆட்சிக்காலத்தில் உருவான நமது தேசியத்ேன்மம பின்வருவனவற்றுள் எேற்காக த ாராடி
வந்துள்ளது?
ⅰ) ல்தவறு குதிகளின் ஒருங்கிமைப்பு
ⅱ) அரசமமப்பு மமயமாேல்
ⅲ) மக்களாட்சிமயம்
ⅳ) கல்வி
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ)
b) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)
விளக்கம்: காலனி ஆட்சிக்காலத்தில் உருவான நைது தேசியத்ேன்மை அரசியல் விடுேமலக்காக
ைட்டுைல்லாைல் பல்தவறு பகுதிகளின் (பிற்காலத்தில் ைாநிலங்களின்) ஒருங்கிமைப்பு, அரசமைப்பு
மையைாேல் (சட்டைாேல்) ைற்றும் ைக்களாட்சிையம் ஆகியவற்றுக்காகவும் தபாராடி வந்துள்ளது. இந்தியா
ஒரு பண்பாட்டு தவற்றுமை ககாண்ட நாடு என்ற தபாதிலும் இந்தியர்கள் அமனவரும் பல வமககளில்
ஒவ்கவாருவரும் ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்தும் ஒத்துமைப்புடனும் உள்ளனர்.
2) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்ே நாட்டின் மக்கள் அமனவரும் ஒருமமப் ாட்டுைன் வாழ சில குறிப்பிட்ை அடிப் மை விதிகள்
மற்றும் ஒழுங்குமுமைகள் தகாண்டிருப் து அவசியமாகிைது.
ⅱ) விதிகள், ஒழுங்குமுமைகள் இல்மலதயன்ைால் மக்களாட்சி நிமலத்திருக்காது.
ⅲ) விதிகள், ஒழுங்குமுமைகள் அற்ை நிமலயில் மக்களின் நிமல ாதுகாப் ாக இருக்கும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்ே நாட்டின் ைக்கள் அமனவரும் ஒருமைப்பாட்டுடன் வாை சில குறிப்பிட்ட அடிப்பமட
விதிகள்

ைற்றும்

ஒழுங்குமுமறகள்

ககாண்டிருப்பது

அவசியைாகிறது.

இத்ேமகய

விதிகள்,

ஒழுங்குமுமறகள் இல்மலகயன்றால் ைக்களாட்சி நிமலத்திருக்காது. அந்நிமலயில் ைக்களின்
நிமல பாதுகாப்பற்றோக இருக்கும்.
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3) காலனிய ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா எவற்மை அடிப் மையாகக் தகாண்டு ஆளப் ட்ைது?
ⅰ) ஆங்கிதலய அரசால் பிைப்பிக்கப் ட்ை சாசனங்கள்
ⅱ) ஆட்சிக்குழு சட்ைங்கள்
ⅲ) காலனியாட்சிக்கால இந்திய அரசாங்கச் சட்ைம்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: காலனிய ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா ஆங்கிதலய அரசால் பிறப்பிக்கப்பட்ட சாசனங்கள்
(Charters), ஆட்சிக்குழு சட்டங்கள் (council Acts), காலனியாட்சிக்கால இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்
(Government of India act) ஆகியனவற்மற அடிப்பமடயாகக் ககாண்தட ஆளப்பட்டது. புதிோக
எழுச்சிகபற்ற இந்தியாவின் இயக்கங்களும் அேன் ேமலவர்களும் ஒரு வமரயறுக்கப்பட்ட எழுேப்பட்ட
புதிய அரசமைப்பின் அடிப்பமடயில் புதிய இந்தியா உருவாக்கப்பட தவண்டும் என்பமே விரும்பினர்.
4) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மமய (மத்திய) சட்ைமன்ைம் அரசமமப்பு நிர்ைய சம யாக மாற்ைப் ட்ைது.
ⅱ)

மாநிலங்களின்

(அரசுகளின்)

ஒன்றியமாக,

ல்

பிரிவுகளுக்கும்

ஒருமமப் ாட்டிமனயும்

ஒருங்கிமைப்ம யும் வழங்கும் கூட்ைாட்சிமய உருவாக்கும் தநாக்கம் இருந்ேது.
ⅲ) சமூகத்தில் நிலவும் ல் அடுக்கு பிரிவுகள், வமகமமகள் ஆகியன அமனத்மேயும் ஒதர அரசாட்சியின்
தகாமையின்கீழ் கூட்டிமைக்கும் வமகயில் புதிய அரசமமப்ம முன்தமாழிய தவண்டியிருந்ேது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: மைய (ைத்திய) சட்டைன்றம் அரசமைப்பு நிர்ைய சமபயாக ைாற்றப்பட்டது. ைாநிலங்களின்
(அரசுகளின்) ஒன்றியைாக,

பல்

பிரிவுகளுக்கும் ஒருமைப்பாட்டிமனயும் ஒருங்கிமைப்மபயும்

வைங்கும் கூட்டாட்சிமய உருவாக்கும் வண்ைம் சமூகத்தில் நிலவும் பல் அடுக்கு பிரிவுகள்,
வமகமைகள் ஆகியன அமனத்மேயும் ஒதர அரசாட்சியின் ககாமடயின்கீழ் கூட்டிமைக்கும்
வமகயில் புதிய அரசமைப்மப முன்கைாழிய தவண்டியிருந்ேது.
5) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஒரு அரசமமப்பின் மிக முக்கியச் தசயல் ாடு என் து அந்ே அரசின் குடிமக்கள் அமனவருக்குள்ளும்
அதிக ட்சமான ஒருங்கிமைப்ம அனுமதிக்கக்கூடிய அடிப் மை விதிகமள வழங்குவதுோன்.
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ⅱ) ஒரு அரசு அமமக்கப் ட்டு, அது ஆட்சி தசய்வேற்கான தேமவயான விதிகமளக் தகாண்ை
அமமப்புோன் நீதி மன்ைம் என் ோகும்.
ⅲ) ஒரு அரசின் ல ாகங்களுக்குத் தேமவயான ஒதுக்கீடுகமள அரசமமப்பு வமரயறுக்கிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ஒரு அரசமைப்பின் மிக முக்கியச் கசயல்பாடு என்பது அந்ே அரசின் குடிைக்கள்
அமனவருக்குள்ளும் அதிகபட்சைான ஒருங்கிமைப்மப அனுைதிக்கக்கூடிய அடிப்பமட விதிகமள
வைங்குவதுோன். ஒரு அரசு அமைக்கப்பட்டு, அது ஆட்சி கசய்வேற்கான தேமவயான விதிகமளக்
ககாண்ட அமைப்புோன் அரசமைப்பு என்போகும். ஒரு அரசின் பல பாகங்களுக்குத் தேமவயான
ஒதுக்கீடுகமள அரசமைப்பு வமரயறுக்கிறது.
6) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய ன்மமத்துவத்துக்கு கட்சிகளின் ஒன்றியதம தேமவயானோகும்.
ⅱ) இந்திய விடுேமலப் த ாராட்ை இயக்கங்களும் ஒரு மக்களாட்சி வடிவிலான அரசிமனதய விரும்பின.
ⅲ) நாைாளுமன்ைதம நமது அரசின் தகாள்மககமளயும் சட்ைங்கமளயும் முடிவு தசய்கிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய பன்மைத்துவத்துக்கு ைாநிலங்களின் ஒன்றியதை தேமவயானோகும். இந்திய
விடுேமலப் தபாராட்ட இயக்கங்களும் ஒரு ைக்களாட்சி வடிவிலான அரசிமனதய விரும்பின. இேன்படி
நாடாளுைன்றதை நைது அரசின் ககாள்மககமளயும் சட்டங்கமளயும் முடிவு கசய்கிறது. ஒரு
சமூகத்தின்

விருப்பங்கமள

நிமறதவற்றவும்

ஒரு

நீதி

சமுோயத்துக்கான

வமரயமறகமள

உருவாக்கவும் அரசாங்கத்திற்கு அரசமைப்பு அதிகாரம் வைங்குகிறது.
7) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பின் மூன்ைாவது

ாகம் இந்திய சமூகத்தில்

ரவலாக நிலவும்

ல சிக்கல்கமள

எதிர்தகாள்ளும் சட்ைங்கமள அரசு உருவாக்கும் வமகயில் விதிகமளக் தகாண்டுள்ளது.
ⅱ) ஒரு நாட்டின் மக்களின் அடிப் மை அமையாளங்கமள அரசமமப்பு தவளிப் டுத்துகிைது.
ⅲ) அரசமமப்பு உருவாக்கப் டும் காலகட்ைத்துக்கு முன்பு

ல இன, கலாச்சார அமையாளங்கமள ஒரு

சமுோயத்தின் மக்கள் தகாண்டிருக்கலாம்.
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பின் நான்காவது பாகம் இந்திய சமூகத்தில் பரவலாக நிலவும் பல
சிக்கல்கமள எதிர்ககாள்ளும் சட்டங்கமள அரசு உருவாக்கும் வமகயில் விதிகமளக் ககாண்டுள்ளது.
ஒரு நாட்டின் ைக்களின் அடிப்பமட அமடயாளங்கமள அரசமைப்பு கவளிப்படுத்துகிறது. அரசமைப்பு
உருவாக்கப்படும் காலகட்டத்துக்கு முன்பு பல இன, கலாச்சார அமடயாளங்கமள ஒரு சமுோயத்தின்
ைக்கள் ககாண்டிருக்கலாம்.
8) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அரசமமப்ம முன்தமாழிந்து உருவாக்கப் டும் அரசின் அடிப் மைச் சட்ைங்கமள ஏற்றுக்தகாண்ை ஒரு
அமமப்பு உருவாக்கப் ட்ை பின்னர் அந்நாட்டின் மக்கள் ஒதர அரசியல் அமையாளத்மேக் தகாண்டிருப் ர்.
ⅱ) ஒரு ேனிந ரின் இலக்குகள், அவாக்கள், சுேந்திரம் ஆகியன ஒரு நாட்டின் அரசமமப்பு ஒழுங்கு
முமைகளுக்கு இைக்கமானோக அமமய தவண்டும்.
ⅲ) ேனது குடிமக்களால் மீைப் டும் சில குறிப்பிட்ை அடிப் மைச் சட்ைங்கமள ஒரு அரசமமப்பு
முன்தமாழிகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

அரசமைப்மப

முன்கைாழிந்து

உருவாக்கப்படும்

அரசின்

அடிப்பமடச்

சட்டங்கமள

ஏற்றுக்ககாண்ட ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் அந்நாட்டின் ைக்கள் ஒதர அரசியல்
அமடயாளத்மேக் ககாண்டிருப்பர். ஒரு ேனிநபரின் இலக்குகள், அவாக்கள், சுேந்திரம் ஆகியன ஒரு
நாட்டின்

அரசமைப்பு

ஒழுங்கு

முமறகளுக்கு

இைக்கைானோக

அமைய

தவண்டும்.

ேனது

குடிைக்களால் ஒருதபாதும் மீறப்படாே சில குறிப்பிட்ட அடிப்பமடச் சட்டங்கமள ஒரு அரசமைப்பு
முன்கைாழிகிறது.
9) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஒரு நாட்டின் மக்களின் சில குறிப்பிைத்ேக்க அடிப் மை உரிமமகமள ஒரு அரசமமப்பு ாதுகாக்கிைது.
ⅱ) ஒரு நாட்டின் சில குறிப்பிைத்ேக்க குடிமக்கமள ஒரு அரசமமப்பு ாதுகாக்கிைது.
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ⅲ) ஒரு நாட்டின் மத்திய அரசுக்கும் அந்நாட்டின் மாநில அரசுகளுக்கும் இமைதயயான உைவிமனயும்,
ல்தவறு

மாநிலங்களுக்கிமைதயயான

உைவிமனயும்

தகாண்ை

ஒரு

சட்ைகத்திமனயும்

அது

உருவாக்குகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ஒரு நாட்டின் ைக்களின் சில குறிப்பிடத்ேக்க அடிப்பமட உரிமைகமள ஒரு அரசமைப்பு
பாதுகாக்கிறது. ஒரு நாட்டின் அமனத்து குடிைக்கமளயும் ஒரு அரசமைப்பு பாதுகாக்கிறது. ஒரு
நாட்டின் ைத்திய அரசுக்கும் அந்நாட்டின் ைாநில அரசுகளுக்கும் இமடதயயான உறவிமனயும், பல்தவறு
ைாநிலங்களுக்கிமடதயயான உறவிமனயும் ககாண்ட ஒரு சட்டகத்திமனயும் அது உருவாக்குகிறது.
10) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ)

உலகின்

அரசமமப்புகளில்

த ரும் ான்மமயானமவ

எழுேப் ட்ை

ஆவைங்களாகக்

காைப் டுகின்ைன.
ⅱ) அதமரிக்க அரசில் காைப் டுவது த ான்று அரசமமப்ம

ஒதர ஆவைமாகக் தகாண்டிராே சில

அரசுகளும் உள்ளன.
ⅲ) இங்கிலாந்து அரசானது ஏராளமான வழக்கங்கள், உைன் ாடுகள் மற்றும் வரலாற்று முன்னுோரைங்கள்
ஆகியனவற்றின் தோகுப் ாக ல அங்கங்கமளக் தகாண்ை அரசமமப்பிமனக் தகாண்டுள்ளது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: உலகின் அரசமைப்புகளில் கபரும்பான்மையானமவ எழுேப்பட்ட ஆவைங்களாகக்
காைப்படுகின்றன; அமவ பல பிரிவுகள், பட்டியல்கமளக் ககாண்டுள்ளன. இங்கிலாந்து அரசில்
காைப்படுவது தபான்று அரசமைப்மப ஒதர ஆவைைாகக் ககாண்டிராே சில அரசுகளும் உள்ளன.
இங்கிலாந்து அரசானது ஏராளைான வைக்கங்கள், உடன்பாடுகள் ைற்றும் வரலாற்று முன்னுோரைங்கள்
ஆகியனவற்றின் கோகுப்பாக பல அங்கங்கமளக் ககாண்ட அரசமைப்பிமனக் ககாண்டுள்ளது.
11) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மேச்சார்பின்மம தகாட் ாட்டிமன பின் ற்ைாே அரசு மேச்சார்பு அரசு எனப் டும்.
ⅱ) மே சார்பு அரசு என் து ஒரு மேத்திமன அரசு மேமாகக் தகாண்டிருக்கும்.
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உயர்

ேவிகள்

அமனத்தும்

அரசு

மேத்மே

பின் ற்றுதவாருக்கு

மட்டும்

ஒதுக்கப் ட்டிருக்கும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைேச்சார்பின்மை தகாட்பாட்டிமன பின்பற்றாே அரசு ைேச்சார்பு அரசு எனப்படும். ைே சார்பு
அரசு என்பது ஒரு ைேத்திமன அரசு ைேைாகக் ககாண்டிருக்கும். அந்ே அரசின் உயர் பேவிகள்
அமனத்தும் அரசு ைேத்மே பின்பற்றுதவாருக்கு ைட்டும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். ைேச்சார்பு அரசு
உோரைங்கள் பாகிஸ்ோன், வாடிகன் நகரம் தபான்றமவ ஆகும்.
12) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஓர் அரசமமப்பு எவ்வாறு நமைமுமைக்கு வந்ேது, அமே யார் உருவாக்கியது, அேன் அதிகார
அமமப்புகள்

என்ன

என் ன

த ான்ை

ேகவல்கள்

’அரசமமப்பு

உருவாக்கம்’

என்ை

த யரால்

குறிக்கப் டுகிைது.
ⅱ) அதமரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்களின் அரசின் அரசமமப்பு அங்கு தேசிய இயக்கம் தவற்றியமைந்ேமேத்
தோைர்ந்து உருவாக்கப் ட்ைது.
ⅲ) மக்கள் பிரதிநிதிகமளக் தகாண்ை ஒரு அரசமமப்பு நிர்ையசம யால் உருவாக்கப் ட்ை சட்ைப்பூர்வ
அரசமமப்பு என்ை சிைப்பு, அதமரிக்க அரசமமப்புக்கு உண்டு.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: உருவாக்கம்: ஓர் அரசமைப்பு எவ்வாறு நமடமுமறக்கு வந்ேது, அமே யார் உருவாக்கியது,
அேன் அதிகார அமைப்புகமள என்ன என்பன தபான்ற ேகவல்கள் ’அரசமைப்பு உருவாக்கம்’ என்ற
கபயரால் குறிக்கப்படுகிறது. உோரைைாக, அகைரிக்க ஐக்கிய ைாநிலங்களின் அரசின் அரசமைப்பு
அங்கு தேசிய இயக்கம் கவற்றியமடந்ேமேத் கோடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது. ைக்கள் பிரதிநிதிகமளக்
ககாண்ட ஒரு அரசமைப்பு நிர்ையசமபயால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வ அரசமைப்பு என்ற சிறப்பு,
இந்திய அரசமைப்புக்கு உண்டு.
13) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) விடுேமலயின் த ாது நாட்டில் இருந்ே மக்கள் பிரிவுகளில் த ரும் ான்மமதயாரின் ஒருமித்ே கருத்மே
இந்திய அரசமமப்பு பிரதி லிக்கவில்மல.
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த ாதுவாக்தகடுப்புக்கு விட்டு அங்கீகாரம் த ற்ை நிகழ்வுகள் சில நாடுகளில்

நமைத றுகின்ைது.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) ைட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: விடுேமலயின் தபாது நாட்டில் இருந்ே ைக்கள் பிரிவுகளில் கபரும்பான்மைதயாரின்
ஒருமித்ே கருத்மே இந்திய அரசமைப்பு பிரதிபலிக்கிறது. அரசமைப்மப கபாதுவாக்ககடுப்புக்கு விட்டு
அங்கீகாரம் கபற்ற நிகழ்வுகள் சில நாடுகளில் நமடகபறுகின்றது.
14) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஒன்று அல்லது ல தகள்விகளின் தோகுப்பின் மீது வாக்காளர்களின் ஒப்புேல்த ை தநரடி வாக்தகடுப்பு
நைத்துவது த ாதுவாக்தகடுப்பு ஆகும்.
ⅱ) தநறிசார் சிக்கல்கள் குறித்து முடிதவடுப் ேற்கும், ேனிந ர்கள் முடிதவடுத்துக்தகாள்ள விட்டுவிடுவதே
சிைந்ேது

என

நிமனக்கும்

உள்ளூர்

சிக்கல்கள்

குறித்தும்

த ாதுவாக்தகடுப்பு

முமை

யன் டுத்ேப் டுவதில்மல.
ⅲ) ஒரு சட்ைப்பூர்வ ஏற் ாைாகவும், ேனிந ருக்கு த ாதுமக்கள் அளிக்கும் அங்கீகாரமாகவும் முழு அதிகாரம்
வழங்கப் டுவேற்கு ஒப்புேலாகவும் த ாது வாக்தகடுப்பு ார்க்கப் டுகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

கபாதுவாக்ககடுப்பு

சட்டைன்றங்களில்

ைக்கள்

பிரதிநிதிகளால்

விவாதிக்கப்பட்டு

நிமறதவற்றப்படுவேற்கு ைாறாக ஒன்று அல்லது பல தகள்விகளின் கோகுப்பின் மீது வாக்காளர்களின்
ஒப்புேல்கபற தநரடி வாக்ககடுப்பு நடத்துவது கபாதுவாக்ககடுப்பு ஆகும். அரசின் ஒரு ேரப்பால்
தகள்விக்கு

உட்படுத்ேப்படும்

கநறிசார்

சிக்கல்கள்

குறித்து

முடிகவடுப்பேற்கும்,

ேனிநபர்கள்

முடிகவடுத்துக்ககாள்ள விட்டுவிடுவதே சிறந்ேது என நிமனக்கும் உள்ளூர் சிக்கல்கள் குறித்தும்
கபாதுவாக்ககடுப்பு முமற பயன்படுத்ேப்படுவது உண்டு. ஒரு சட்டப்பூர்வ ஏற்பாடகவும், ேனிநபருக்கு
கபாதுைக்கள் அளிக்கும் அங்கீகாரைாகவும் முழு அதிகாரம் வைங்கப்படுவேற்கு ஒப்புேலாகவும் கபாது
வாக்ககடுப்பு பார்க்கப்படுகிறது.
15) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
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ⅰ) இந்திய அரசமமப்பு அல்லது பின்னர் தகாண்டுவரப் ட்ை திருத்ேங்களில் ஒன்தைாகூை இதுவமர
த ாதுவாக்தகடுப்புக்கு விைப் ட்ைதில்மல.
ⅱ) இந்தியாவில் அவ்வப்த ாது உருவாகிய சூழ்நிமலகள் த ாதுவாக்தகடுப்ம தகாரக்கூடிய அளவுக்குச்
தசல்லவில்மல
ⅲ) சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் இதுவமர த ாது வாக்தகடுப்புமுமை பின் ற்ைப் ைவில்மல.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு அல்லது பின்னர் ககாண்டுவரப்பட்ட திருத்ேங்களில் ஒன்தறாகூட
இதுவமர கபாதுவாக்ககடுப்புக்கு விடப்பட்டதில்மல. இந்திய ைக்களாட்சி முமறயில் இது ஒரு
பின்னமடவாக

பார்க்கப்படலாம்

கபாதுவாக்ககடுப்மப

என்ற

தகாரக்கூடிய

தபாதிலும்

அளவுக்குச்

அவ்வப்தபாது

கசல்லவில்மல

உருவாகிய
என்பதும்

சூழ்நிமலகள்

உண்மை.

இேன்

கபாருத்ேப்பாட்டிமன அறிய சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் கபாது வாக்ககடுப்புமுமறமய ஆய்வது
பயனுள்ளோக அமையும்.
16) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஓர் அரசமமப்பின் அம்சங்கள் ஒரு சிைந்ே அரசமமப்பு என் து சமூகத்தின் அமனத்து பிரிவுகளின்
எதிர் ார்ப்புகளுக்கும் இைமளிப் ோக இருக்க தவண்டும்.
ⅱ) மேம், சாதி, தமாழி அடிப் மையில்

ாகு ாடு தகாண்ை அரசமமப்புகள் நாட்டின் அமனவராலும்

ஏற்கப் டுகின்ைன.
ⅲ) அரசமமப்பின் அடிப் மைச் சட்ைவிதிகதளஅேன் ேன்மமமய தவளிப் டுத்துகின்ைன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ஓர் அரசமைப்பின் அம்சங்கள் ஒரு சிறந்ே அரசமைப்பு என்பது சமூகத்தின் அமனத்து
பிரிவுகளின்

எதிர்பார்ப்புகளுக்கும்

இடைளிப்போக

இருக்க

தவண்டும்.

ைேம்,

சாதி,

கைாழி

அடிப்பமடயில் பாகுபாடு ககாண்ட அரசமைப்புகள் நாட்டின் அமனவராலும் ஏற்கப்படாைல் தபாகலாம்.
அரசமைப்பின் அடிப்பமடச் சட்டவிதிகதளஅேன் ேன்மைமய கவளிப்படுத்துகின்றன. ேன் குடிைக்கள்
அமனவருக்கும்

சுேந்திரத்திமனயும்,

சைத்துவத்திமனயும்

பாதுகாக்கும்

எந்ே

அரசமைப்பும்

கவற்றிகரைானோகும்.
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17) நாட்டின் ஒற்றுமம’ என்ை தசாற்தைாைமர ‘நாட்டின் ஒற்றுமம மற்றும் ஒருமமப் ாடு’ என்று
விரிவு டுத்திய அரசமமப்பு திருத்ேச்சட்ைம் எது?
a) 42 வது
b) 43 வது
c) 44 வது
d) 46 வது
விளக்கம்: இந்தியாவில் ைேச்சார்பின்மை: இந்திய அரசமைப்பின் 42வது திருத்ேச்சட்டம், அரசமைப்பின்
முகப்புமரயில் கூறப்பட்டுள்ள ‘இமறயாண்மை ககாண்ட குடியரசு’ என்பமே ‘இமறயாண்மை,
சைேர்ைம், ைேச்சார்பற்ற ைக்களாட்சி குடியரசு’ என்றும் ‘நாட்டின் ஒற்றுமை’ என்ற கசாற்கறாடமர
‘நாட்டின் ஒற்றுமை ைற்றும் ஒருமைப்பாடு’ என்றும் விரிவுபடுத்தியது.
18) இந்திய அரசமமப்பின் 42- வது திருத்ேத்மேக் தகாண்டு வந்ே பிரேமர் யார்?
a) ராஜீவ் காந்தி
b) இந்திரா காந்தி
c) வி.பி.சிங்
d) தமாரார்ஜி தேசாய்
விளக்கம்: ைேச்சார்பின்மை, சைேர்ைம் ஆகிய ககாள்மககள் அரசமைப்பின் பிரிக்கமுடியாே கநறி
என்பமே வலியுறுத்தும் வமகயில் முந்நாள் பிரேைர் இந்திரா காந்தி 1976இல் தேசிய அவசரநிமலக்
காலத்தில் இந்ே 42- வது திருத்ேத்மேக் ககாண்டு வந்ோர்.
19) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) ஒரு ேனிந ர் அல்லது ஒற்மை நிறுவனத்திைம் அமனத்து அதிகாரங்களும் குவிக்கப் ட்ைால் ேவைாகப்
யன் டுத்ேப் ை வழிதயற் டும் என் ோல் ஒற்மை நிறுவனத்திைம் குவிக்கப் டுவதில்மல.
ⅱ)

ல அமமப்புகளுைன்

கிர்ந்து தகாள்ளும் வமகயில் பிரித்து வழங்கப் ட்டு மமயப் டுத்தும் முமை

பின் ற்ைப் டுகிைது.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்:

ஒரு

ேனிநபர்

அல்லது

ஒற்மற

நிறுவனத்திடம்

அமனத்து

அதிகாரங்களும்

குவிக்கப்பட்டால் ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்பட வழிதயற்படும் என்போல் ஒரு சிறந்ே அரசமைப்பில்
அதிகாரங்கள் ேனி நபரிடதைா ஒற்மற நிறுவனத்திடதைா குவிக்கப்படுவதில்மல. இேமனகயாட்டி பல
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அமைப்புகளுடன் பகிர்ந்து ககாள்ளும் வமகயில் பிரித்து வைங்கப்பட்டு சைநிமலப்படுத்தும் முமற
பின்பற்றப்படுகிறது.
20) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
கூற்று: இந்திய அரசமமப்பு அதிகாரங்கமள சட்ைமன்ைம், நிர்வாகம், நீதித்துமை த ான்ை நிறுவனங்கள்
இமைதய கிமைமட்ைமாக கிர்ந்து வழங்குகிைது.
காரைம்: எந்ே ஒரு நிறுவனமும் பிைழ்வது ேடுக்கப் டுவதுைன் அேன் தவற்றிமயயும் நிமலத்ே
ேன்மமமயயும் விரிவு டுத்துகிைது.
a) கூற்று, காரைம் இரண்டும் சரி. காரைம் கூற்மற விளக்குகிறது.
b) கூற்று, காரைம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரைம் கூற்மை விளக்கவில்மல.
c) கூற்று சரி ஆனால் காரைம் ேவறு.
d) கூற்று ேவறு ஆனால் காரைம் சரி
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு அதிகாரங்கமள சட்டைன்றம், நிர்வாகம், நீதித்துமற தபான்ற
நிறுவனங்கள் இமடதய கிமடைட்டைாக பகிர்ந்து வைங்குகிறது. இேன் மூலம் எந்ே ஒரு நிறுவனமும்
பிறழ்வது ேடுக்கப்படுவதுடன் அேன் கவற்றிமயயும் நிமலத்ே ேன்மைமயயும் விரிவுபடுத்துகிறது.
இந்திய அரசமைப்பு அதிக இறுக்கைான ேன்மையும் ககாண்டதுமில்மல; அதிக கநகிழ்வுத்
ேன்மையும் ககாண்டதில்மல; அேன் ைாறாே அடிப்பமட அமைப்பு ைற்றும் அதில் தைற்ககாள்ளப்பட்ட
திருத்ேங்கள் மூலம் இது கவளிப்படுகிறது.
21) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) சிைப் ாக எழுதி வடிவமமக்கப் ட்ை ஒரு அரசமமப்பு என் து அேன் உட்கரு மதிப்பீடுகமளத்
ேக்கமவத்துக்தகாண்தை மாறும் சூழல்களுக்கு ஏற் மாற்றிக்தகாள்ளத்ேக்கோகும்.
ⅱ) நமது அரசமமப்பு தநருக்கடிமிக்க ேருைங்களில் தசயல் டுவதில்மல.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: சிறப்பாக எழுதி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசமைப்பு என்பது அேன் உட்கரு ைதிப்பீடுகமளத்
ேக்கமவத்துக்ககாண்தட ைாறும் சூைல்களுக்கு ஏற்ப ைாற்றிக்ககாள்ளத்ேக்கோகும். நைது அரசமைப்பு
கநருக்கடிமிக்க

ேருைங்களிலும்

கசயல்படுவமே

அரசமைப்மப

உருவாக்கிய

தைமேகள்

உறுதிகசய்துள்ளனர்.
22) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
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ⅰ) அன்மைய மாகாைச் சட்ைமன்ைங்களின் உறுப்பினர்கதள அரசமமப்பு நிர்ையச் சம உறுப்பினர்கமள
மமைமுக வாக்தகடுப்பின் மூலம் தேர்ந்தேடுத்ேனர்.
ⅱ) அரசமமப்பு நிர்ையச் சம யின் முேல் கூட்ைம் 9 டிசம் ர் 1946 அன்று கூடியது.
ⅲ)

ாகிஸ்ோன் பிரிவிமனக்குப் பின்னர் மீேமுள்ள இந்தியாவுக்கான அரசமமப்பு நிர்ையச் சம

18

ஆகஸ்ட் 1947 அன்று மீண்டும் கூடியது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

அரசமைப்பின்

ேயாரிப்புப்

பணிகள்:

அரசமைப்பு

நிர்ையசமப

உறுப்பினர்கள்

அரசமைப்பிமன எழுதினர். அரசமைப்பு நிர்ையச் சமபயின் முேல் கூட்டம் 9 டிசம்பர் 1946 அன்று
கூடியது. பாகிஸ்ோன் பிரிவிமனக்குப் பின்னர் மீேமுள்ள இந்தியாவுக்கான அரசமைப்பு நிர்ையச்
சமப

14 ஆகஸ்ட்

1947 அன்று

மீண்டும் கூடியது.

அன்மறய ைாகாைச் சட்டைன்றங்களின்

உறுப்பினர்கதள அரசமைப்பு நிர்ையச் சமப உறுப்பினர்கமள ைமறமுக வாக்ககடுப்பின் மூலம்
தேர்ந்கேடுத்ேனர்.
23) பின்வருவனவற்றுள் ேவைான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) பிரித்ோனிய அமமச்சரமவக் குழு முன்தமாழிந்ே திட்ை ஆங்கிதலய அரசின் அடிப் மையில்
அரசமமப்பு நிர்ையசம உறுப்பினர்கள் வரிமச அமமந்ேது.
ⅱ) அன்மைய மாகாைங்கள், சுதேச அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில் இருந்து அேன்
மக்கள்தோமகக்கு ஏற்ை டி 5 லட்சத்துக்கு ஒருவர் எனும் விகிேத்தில் உறுப்பினர்கள் ஒதுக்கீடு
தசய்யப் ட்ைனர்.
ⅲ) மாகாைங்களில் இருந்து 219 உறுப்பினர்களும் சுதேச அரசுகளிைம் இருந்து 93 உறுப்பினர்களும்
தேர்ந்தேடுக்கப் ட்ைனர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: தகபினட் மிஷன் என அமைக்கப்பட்ட பிரித்ோனிய அமைச்சரமவக் குழு முன்கைாழிந்ே
திட்ட ஆங்கிதலய அரசின் அடிப்பமடயில் அரசமைப்பு நிர்ையசமப உறுப்பினர்கள் வரிமச
அமைந்ேது. அன்மறய ைாகாைங்கள், சுதேச அரசுகள், அல்லது அரசுகளின் குழுக்களில் இருந்து
அேன் ைக்கள்கோமகக்கு ஏற்றபடி பத்து லட்சத்துக்கு ஒருவர் எனும் விகிேத்தில் உறுப்பினர்கள்
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ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டனர். இேன்படி, ைாகாைங்களில் இருந்து 292 உறுப்பினர்களும் சுதேச அரசுகளிடம்
இருந்து 93 உறுப்பினர்களும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டனர்.
24) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஒவ்தவாரு மாகாைத்திற்கும் மூன்று முேன்மம சமுோயங்களான இந்து, முஸ்லிம், சீக்கியர் ஆகிய
சமுோயங்களின் மக்கள்தோமக விகிேத்தில் இைம் ஒதுக்கப் ட்ைது.
ⅱ) உறுப்பினர்கள் ஒற்மை மாற்று வாக்கு அடிப் மையிலான விகிோச்சார பிரதிநிதித்துவ முமையில்
தேர்ந்தேடுக்கப் ட்ைனர்.
ⅲ) சுதேச அரசுகள் ேங்கள் குதியிலிருந்து உறுப்பினர்கமள மக்கள் தோமக விகிேத்துக்தகற் ோங்கதள
தேர்வுதசய்துதகாள்ளும் முமைமய உருவாக்க மறுக்கப் ட்ைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ஒவ்கவாரு ைாகாைத்திற்கும் மூன்று முேன்மை சமுோயங்களான இந்து, முஸ்லிம், சீக்கியர்
ஆகிய சமுோயங்களின் ைக்கள்கோமக விகிேத்தில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்ே உறுப்பினர்கள்
அந்ேந்ே ைாகாைத்துக்கு ைாற்றத்ேக்க வாக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்மகயின்படி ஒற்மற ைாற்று
வாக்கு அடிப்பமடயிலான விகிோச்சார பிரதிநிதித்துவ முமறயில் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டனர். சுதேச
அரசுகள் ேங்கள் பகுதியிலிருந்து உறுப்பினர்கமள ைக்கள் கோமக விகிேத்துக்தகற்ப ோங்கதள
தேர்வுகசய்துககாள்ளும் முமறமய உருவாக்க அனுைதிக்கப்பட்டது.
25) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) 254 உறுப்பினர்கள் 16.6.1949 அன்று அரசமமப்பிமன ஏற்று மகதயாப் மிட்டு அரசமமப்ம
நிமைதவற்றினர்.
ⅱ) அரசமமப்பு நிர்ையச்சம முேல் கூட்ைம் 1946 டிசம் ர் 9 அன்று 11 மணி அளவில் புதுதில்லி, அரசமமப்பு
அரங்கில் கூடியது.
ⅲ) ஆச்சார்ய தே.பி.கிரு ளானி அவர்கள் ைாக்ைர் சச்சிோனந்ே சின்ஹாமவ ேற்காலிகத் ேமலவராகத்
ேமலமமதயற்று நைத்தும் டி தகட்டுக்தகாண்ைார்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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விளக்கம்: அரசமைப்பு நிர்ைய சமப உருவாக்கம்: 284 உறுப்பினர்கள் 26.11.1949 அன்று அரசமைப்பிமன
ஏற்று மககயாப்பமிட்டு அரசமைப்மப நிமறதவற்றினர்.

அரசமைப்பு நிர்ையச்சமப முேல் கூட்டம்

1946 டிசம்பர் 9 அன்று 11 ைணி அளவில் புதுதில்லி, அரசமைப்பு அரங்கில் கூடியது. அன்மறய
கூட்டத்தின் முேல் கூட்டப்கபாருள்: ‘ேற்காலிகத் ேமலவர் தேர்வு’ ஆகும். ஆச்சார்ய தே. பி. கிருபளானி
(ஐக்கிய ைாகாைம் : கபாது) அவர்கள் டாக்டர் சச்சிோனந்ே சின்ஹாமவ ேற்காலிகத் ேமலவராகத்
ேமலமைதயற்று நடத்தும்படி தகட்டுக்ககாண்டார்.
26) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அரசமமப்பு நிர்ையசம யின் இறுதி நிகழ்வான அரசமமப்பிற்கு ஒப்புேல் ேருவேற்காக சம 24.01.1949
அன்று கூடியது.
ⅱ) ைாக்ைர் ராதேந்திர பிரசாத் ேமலமமதயற்ைார்.
ⅲ) 9 டிசம் ர் 1946 முேல் 24 ேனவரி, 1950 வமர அரசமமப்பு நிர்ையச்சம யில் நிகழ்ந்ே விவாேங்களின்
தோகுப்பு 12 தோகுதிகமளக் தகாண்ைோகும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அரசமைப்பு நிர்ையசமபயின் இறுதி நிகழ்வான அரசமைப்புற்கு ஒப்புேல் ேருவேற்காக
சமப 24. 01. 1950 அன்று கூடியது. டாக்டர் ராதேந்திர பிரசாத் ேமலமைதயற்றார். 9 டிசம்பர் 1946 முேல் 24
ேனவரி,

1950

வமர

அரசமைப்பு

நிர்ையச்சமபயில்

நிகழ்ந்ே

விவாேங்களின்

கோகுப்பு

12

கோகுதிகமளக் ககாண்டோகும்.
27)

அரசமமப்பு நிர்ையச்சம யில் நிகழ்ந்ே விவாேங்களில் தோகுதி 6 எந்ே காலகட்ைத்தில்

நமைத ற்ைது?
a) 9 டிசம் ர் முேல் 23 டிசம் ர் 1946 வமர
b) 20 ேனவரி முேல் 25 ேனவரி 1947 வமர
c) 28 ஏப்ரல் முேல் 2 தம 1947 வமர
d) 27 ேனவரி 1948
விளக்கம்:
* கோகுதி 1 – 9 டிசம்பர் முேல் 23 டிசம்பர் 1946 வமர
* கோகுதி 2 – 20 ேனவரி முேல் 25 ேனவரி 1947 வமர
* கோகுதி 3 – 28 ஏப்ரல் முேல் 2 தை 1947 வமர
* கோகுதி 4 – 14 ஜூமல முேல் 31 ஜூமல 1947 வமர
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* கோகுதி 5 – 14 ஆகஸ்ட் முேல் 30 ஆகஸ்ட்1947 வமர
* கோகுதி 6 – 27 ேனவரி 1948
28)

அரசமமப்பு

நிர்ையச்சம யில்

நிகழ்ந்ே

விவாேங்களில்

தோகுதி

12

எந்ே

காலகட்ைத்தில்

நமைத ற்ைது?
a) 4 நவம் ர் 1948 முேல் 8 ேனவரி 1949 வமர
b) 16 தம முேல் 16 ஜூன் 1949 வமர
c) 14 நவம் ர் முேல் 26 நவம் ர் 1949 வமர
d) 24 ேனவரி 1950
விளக்கம்:*கோகுதி 7 – 4 நவம்பர் 1948 முேல் 8 ேனவரி 1949 வமர
* கோகுதி 8 – 16 தை முேல் 16 ஜூன் 1949 வமர
* கோகுதி 9 – 30 ஜூமல முேல் 18 கசப்டம்பர் 1949 வமர
* கோகுதி 10 – 6 அக்தடாபர் முேல் 17 அக்தடாபர் 1949 வமர
* கோகுதி 11 – 14 நவம்பர் முேல் 26 நவம்பர் 1949 வமர
* கோகுதி 12 – 24 ேனவரி 1950
29) பின்வருவனவற்றுள் இந்திய அரசாங்கச் சட்ை த்மே (1935) மூலாோரமாக தகாண்ைவற்மைத் தேர்ந்தேடு.
ⅰ) கூட்ைாட்சி விதிகள்
ⅱ) ஆளுநர் ேவி
ⅲ) தநருக்கடிகால விதிகள்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1935 கூட்டாட்சி விதிகள், ஆளுநர் பேவி, நீதித்துமற, கபாதுத்
தேர்வாமையங்கள், கநருக்கடிகால விதிகள், நிர்வாக விவரங்கள் ஆகியன இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்,
1935-லிருந்து எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டன.
30) பின்வருவனவற்றுள் பிரிட்ைனிைமிருந்து த ைப் ட்ை அரசமமப்பு முமைகள் எமவ?
ⅰ) இமைக்கால ேமையாமைகள்
ⅱ) சட்ைத்தின் ஆட்சி
ⅲ) குடியரசுத்ேமலவர் மீோன ேவிநீக்க தீர்மானம்
ⅳ) நீதி சீராய்வு
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ)
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b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)
விளக்கம்: பிரிட்டன் :- நாடாளுைன்ற அரசு, ஒற்மறக் குடியுரிமை, சட்டத்தின் ஆட்சி, நாடாளுைன்ற
கசயல்முமறகள். இமடக்கால ேமடயாமைகள்
அகைரிக்க அரசமைப்பு:- அடிப்பமட உரிமைகள், நீதி சீராய்வு, குடியரசுத்ேமலவர் மீோன பேவிநீக்க
தீர்ைானம், உச்ச நீதிைன்ற, உயர் நீதிைன்ற நீதிபதிகள், குடியரசுத் துமைத்ேமலவர் தபான்தறாமர
பேவி நீக்கம் கசய்யும் முமற.
31) பின்வருவனவற்றுள் கனைாவிைமிருந்து த ைப் ட்ை அரசமமப்பு முமைகள் எமவ?
ⅰ) அரசின் வழிகாட்டு தநறிமுமைகள்
ⅱ) ஒரு வலுவான மத்திய அரசுைன் கூடிய கூட்ைாட்சி
ⅲ) மத்திய அரசிைம் இேர அதிகாரங்கள்
ⅳ) த ாதுப் ட்டியல்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ)
b) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)
விளக்கம்: அயர்லாந்து :- அரசின் வழிகாட்டு கநறிமுமறகள்
கனடா:- ஒரு வலுவான ைத்திய அரசுடன் கூடிய கூட்டாட்சி, ைத்திய அரசிடம் இேர அதிகாரங்கள்,
கபாதுப் பட்டியல், ைத்திய அரசால் ைாநில ஆளுநர் நியைனம், உச்சநீதிைன்றத்தின் அறிவுமர அதிகார
வரம்பு.
ஆஸ்திதரலியா:- வணிகம், வர்த்ேக சுேந்திரம், நாடாளுைன்றத்தின் ஈரமவகளின் கூட்டுக்கூட்டம்
32) பின்வருவனவற்றுள் தசாவியத் யூனியனிைமிருந்து த ைப் ட்ை அரசமமப்பு முமைகள் எமவ?
ⅰ) த ாதுப் ட்டியல்
ⅱ) முகப்புமரயில் நீதியின் மாண்புகள்
ⅲ) தநருக்கடிநிமல காலத்தில் அடிப் மை உரிமமகள் றிப்பு
ⅳ) அடிப் மைக் கைமமகள்
a) ⅰ), ⅱ), ⅳ)
b) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)
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விளக்கம்: கேர்ைனி கவய்ைர் அரசமைப்பு:- கநருக்கடிநிமல காலத்தில் அடிப்பமட உரிமைகள் பறிப்பு
தசாவியத் யூனியன்:- அடிப்பமடக் கடமைகள், முகப்புமரயில் (சமூக, கபாருளாோர, அரசியல்) நீதியின்
ைாண்புகள், அடிப்பமடக் கடமைகள். (42வது திருத்ேத்தில் உறுதிபடுத்ேப்பட்டது.)
33) பின்வருவனவற்றுள் தேன் ஆப்பிரிக்காவிைமிருந்து த ைப் ட்ை அரசமமப்பு கருத்துக்கள் எமவ?
ⅰ) முகப்புமரயில் சுேந்திரம், சமத்துவம், சதகாேரத்துவம்
ⅱ) அரசமமப்புத் திருத்ேச்சட்ைம் தசயல்முமை
ⅲ) மாநிலங்களமவ உறுப்பினர்கள் தேர்வு
ⅳ) வர்த்ேக சுேந்திரம்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ)
b) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)
விளக்கம்: பிரான்சு குடியரசு:- முகப்புமரயில் சுேந்திரம், சைத்துவம், சதகாேரத்துவம் கேன் ஆப்பிரிக்கா:அரசமைப்புத் திருத்ேச்சட்டம் கசயல்முமற, ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்கள் தேர்வு
34) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) இறுதி டுத்ேப் ட்ை, திருத்ேப் ட்ை வமரவு 1950 ேனவரி 26 அன்று ஏற்கப் ட்ைது.
ⅱ) இந்திய அரசமமப்பு ஒற்மைக் குடியுரிமம வழங்குகிைது.
ⅲ) ஒன்றிய அரசு வழங்கும் குடியுரிமமதய அமனத்து மாநிலங்களுக்குமானது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இறுதிபடுத்ேப்பட்ட, திருத்ேப்பட்ட வமரவு 1949 நவம்பர் 26 அன்று ஏற்கப்பட்டது. ஒற்மறக்
குடியுரிமை இந்திய அரசமைப்பு ஒற்மறக் குடியுரிமை வைங்குகிறது; ஒன்றிய அரசு வைங்கும்
குடியுரிமைதய அமனத்து ைாநிலங்களுக்குைானது.
35) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்புோன் உலகிதலதய நீளமற்ை எழுேப் ட்ை அரசமமப் ாகக் கருேப் டுகிைது.
ⅱ) மாநிலங்கள், மத்திய அரசு மற்றும் அவற்றுக்கு இமையிலான உைவுகள் குறித்ே

ல்தவறு விதிகமள

தகாண்டுள்ளது.
ⅲ)

நமது அரசமமப்ம

உருவாக்கிய தமமேகள் உலகின்

ல அரசமமப்பு மற்றும்

ல்தவறு

மூலங்களிலிருந்து நம் அரசமமப்ம உருவாக்கியுள்ளனர்.
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பியல்புகள்: நீளைான எழுேப்பட்ட அரசமைப்பு: இந்திய
அரசமைப்புோன் உலகிதலதய நீளைான எழுேப்பட்ட அரசமைப்பாகக் கருேப்படுகிறது. ைாநிலங்கள்,
ைத்திய அரசு ைற்றும் அவற்றுக்கு இமடயிலான உறவுகள் குறித்ே பல்தவறு விதிகமள ககாண்டுள்ளது.
நைது

அரசமைப்மப

உருவாக்கிய

தைமேகள்

உலகின்

பல

அரசமைப்பு

ைற்றும்

பல்தவறு

மூலங்களிலிருந்து நம் அரசமைப்மப உருவாக்கியுள்ளனர்.
36) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ)

ேனிந ர்

உரிமமகமள

அடிப் மைக்

கைமமகளாகவும்,

அரசுக்

தகாள்மகயின்

வழிகாட்டு

தநறிமுமைகளாகவும், நிர்வாகச் தசயல்முமை விவரங்கள் என விரிவாகவும் ட்டியலிைப் ட்டுள்ளன.
ⅱ) அமலாக்கச் தசயல்முமைகளின் அடிப் மையில் இறுக்கமும் தநகிழ்வும் தகாண்ைோக இந்திய
அரசமமப்பு அமழக்கப் ைலாம்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) ைட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: ேனிநபர் உரிமைகமள அடிப்பமட உரிமைகளாகவும், அரசுக் ககாள்மகயின் வழிகாட்டு
கநறிமுமறகளாகவும், நிர்வாகச் கசயல்முமற விவரங்கள் என விரிவாகவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இறுக்கம், கநகிழ்வுத் ேன்மை இரண்டும் ககாண்ட ேனித்துவம்: அேன் அைலாக்கச் கசயல்முமறகளின்
அடிப்பமடயில் இறுக்கமும் கநகிழ்வும் ககாண்டோக இந்திய அரசமைப்பு அமைக்கப்படலாம்.
37) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) வயதுவந்ே அமனவருக்கும் வாக்குரிமம வழங்கப் ட்டு தேர்ந்தேடுக்கப் டும் மக்கள் பிரதிநிதிகள்
மூலம் மக்கதள இந்தியாமவ ஆள்கிைார்கள்.
ⅱ) இந்தியா ஒரு இமையாண்மம தகாண்ை அரசு என்ைால் ேனது உள்நாட்டு, தவளிநாட்டு விவகாரங்கமள
எந்ேவிேமான தவளி அம்சங்களின் ேமலயீடு இன்றி நிர்வகிக்கும் என் து த ாருளாகும்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) ைற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
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இமறயாண்மை,

சைேர்ைம்,

ைேச்சார்பின்மை,

ைக்களாட்சி,

குடியரசு

வயதுவந்ே

அமனவருக்கும் வாக்குரிமை வைங்கப்பட்டு தேர்ந்கேடுக்கப்படும் ைக்கள் பிரதிநிதிகள் மூலம் ைக்கதள
இந்தியாமவ ஆள்கிறார்கள். இந்தியா ஒரு இமறயாண்மை ககாண்ட அரசு என்றால் ேனது உள்நாட்டு,
கவளிநாட்டு விவகாரங்கமள எந்ேவிேைான கவளி அம்சங்களின் ேமலயீடு இன்றி நிர்வகிக்கும்
என்பது கபாருளாகும்.
38) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பில் சமேர்மம் என்ை தசால் 44-வது திருத்ேச்சட்ைம் மூலம் இமைக்கப் ட்டுள்ளது.
ⅱ) இந்தியாமவப் த ாருத்ேப் ாட்டில் சமேர்மம் என் து மக்களாட்சி வழியில் ரிமாைத்துவம், அஹிம்மச
ஆகிய முமைகமளக் மகயாண்டு சமேர்மம் சமூக இலக்குகமள எட்டுவோகும்.
ⅲ) இந்தியாவில், சமேர்மம், முேலாளித்துவம் ஆகிய த ாருளாோரங்கள் இமைந்ே கலப்புப் த ாருளாோர
முமை கமைப்பிடிக்கப் டுகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

இந்திய

அரசமைப்பில்

சைேர்ைம்

என்ற

கசால்

42-வது

திருத்ேச்சட்டம்

மூலம்

இமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாமவப் கபாருத்ேப்பாட்டில் சைேர்ைம் என்பது ைக்களாட்சி வழியில்
பரிைாைத்துவம், அஹிம்மச ஆகிய முமறகமளக் மகயாண்டு சைேர்ைம் சமூக இலக்குகமள
எட்டுவோகும். இந்தியாவில், சைேர்ைம், முேலாளித்துவம் ஆகிய கபாருளாோரங்கள் இமைந்ே கலப்புப்
கபாருளாோர முமற கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
39) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்தியாமவ த ாறுத்ேவமர மேச்சார்பின்மம என் து இந்தியாவில் அரசு மேம் என ஒன்றில்மல.
ⅱ) அமனத்து மேங்களும் சமமாக அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளன என் ோகும்.
ⅲ) இந்தியக் குடியரசு என் து இந்தியாவில் முடியரசு மூலமாக அல்லாமல் தேர்ேல் மூலமாக அரசின்
ேமலவர் தேர்ந்தேடுக்கப் டுகிைார் என் ோகும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்தியாமவ கபாறுத்ேவமர ைேச்சார்பின்மை என்பது இந்தியாவில் அரசு ைேம் என
ஒன்றில்மல; அமனத்து ைேங்களும் சைைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்போகும். இந்தியக் குடியரசு
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இந்தியாவில்

முடியரசு

மூலைாக

அல்லாைல்

தேர்ேல்

மூலைாக

அரசின்

ேமலவர்

தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார் என்போகும்.
40) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அமமச்சரமவ குழு தசயல் ாடுகமள நாைாளுமன்ைம் கட்டுப் டுத்துவோல் நாைாளுமன்ை ஆட்சிமுமை
என அமழக்கப் டுகிைது.
ⅱ) நாைாளுமன்ை முமை அரசில் நாைாளுமன்ைம் நிர்வாகத்துக்குக் கட்டுப் ட்ைது.
ⅲ) நாைாளுமன்ைத்தில் த ரும் ான்மம உறுப்பினர்கள் ஆேரவு இருக்கும்வமர அந்ே அரசு நீடிக்கும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: நாடாளுைன்ற ஆட்சி முமற: அமைச்சரமவ குழு கசயல்பாடுகமள நாடாளுைன்றம்
கட்டுப்படுத்துவோல் நாடாளுைன்ற ஆட்சிமுமற என அமைக்கப்படுகிறது. நாடாளுைன்ற முமற
அரசில்

நிர்வாகம்

நாடாளுைன்றத்துக்குக்

கட்டுப்பட்டது;

நாடாளுைன்றத்தில்

கபரும்பான்மை

உறுப்பினர்கள் ஆேரவு இருக்கும்வமர அந்ே அரசு நீடிக்கும்.
41) பின்வருவனவற்றுள் ேவைான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) பிரேமதர நிர்வாகத் ேமலவராகவும் அரசமமப்புத் ேமலவராகவும் தசயல் டுவார்.
ⅱ) குடியரசுத்ேமலவதர உண்மமயான நிர்வாகத் ேமலவர் ஆவார்.
ⅲ) அமமச்சரமவக்கு மக்களமவ ல்தவறு த ாறுப்புகமள வழங்கியுள்ளது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: குடியரசுத்ேமலவர் பேவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும். இக்காலகட்டத்தில் அவதர
நிர்வாகத் ேமலவராகவும் அரசமைப்புத் ேமலவராகவும் கசயல்படுவார். இருந்ேதபாதும் பிரேைதர
உண்மையான நிர்வாகத் ேமலவர் ஆவார்; அமைச்சரமவக் குழுவுக்கு ேமலமை வகிப்பார்;
அமைச்சரமவக்கு ைக்களமவ பல்தவறு கபாறுப்புகமள வைங்கியுள்ளது.
42) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ’ஒரு ந ர், ஒரு வாக்குரிமம’ எனும் தகாட் ாட்டின் அடிப் மையில் வயதுவந்தோர் அமனவருக்கும் ஒதர
சீரான வாக்குரிமம அளிக்கப் ட்டுள்ளது.
ⅱ) 18 வயது நிமைவமைந்தோர் தேர்ேலில் வாக்களிக்கும் ேகுதி த றுகிைார்கள்.
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ⅲ) தேர்ேலில் வாக்களிப் தில் இந்திய குடிமக்கள் இமைதய சாதி, மேம்,

ால், இனம் அல்லது ேகுதி

அடிப் மையில் எந்ேவிேமான ாகு ாடும் கமைப்பிடிக்கப் டுவதில்மல.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: வயது வந்தோர் வாக்குரிமை : ’ஒரு நபர், ஒரு வாக்குரிமை’ எனும் தகாட்பாட்டின்
அடிப்பமடயில் வயதுவந்தோர் அமனவருக்கும் ஒதர சீரான வாக்குரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளேன் மூலம்
இந்தியாவில் அரசியல் சைத்துவத்மே இந்திய அரசமைப்பு ேனது குடிைக்களுக்கு வைங்கியுள்ளது. 18
வயது நிமறவமடந்தோர் தேர்ேலில் வாக்களிக்கும் ேகுதி கபறுகிறார்கள். தேர்ேலில் வாக்களிப்பதில்
இந்திய குடிைக்கள் இமடதய சாதி, ைேம், பால், இனம் அல்லது ேகுதி அடிப்பமடயில் எந்ேவிேைான
பாகுபாடும் கமடப்பிடிக்கப்படுவதில்மல.
43) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ேவைான கூற்று எது?
ⅰ) இந்தியாவில் இயங்கும் நீதி அமமப்பு அேன் தசயல் ாடுகளில் நிர்வாகத் ேமலயீதைா அல்லது
நாைாளுமன்ை, சட்ைமன்ைங்களின் ேமலயீதைா இல்லாமல் இயங்கும் ஒரு ேன்னாட்சி அமமப் ாகும்.
ⅱ) ஒருங்கிமைந்ே இந்திய நீதி அமமப்பில் உச்ச நீதிமன்ைம் ேமலமம அமமப் ாகவும் அேன் கீதழ உயர்
நீதிமன்ைங்கள், கீழமம நீதிமன்ைங்கள், துமை நீதிமன்ைங்கள் எனவும் இயங்குகின்ைன.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் இல்மல
விளக்கம்: சுேந்திரைான, ஒருங்கிமைந்ே நீதி அமைப்பு: இந்தியாவில் இயங்கும் நீதி அமைப்பு அேன்
கசயல்பாடுகளில் நிர்வாகத் ேமலயீதடா அல்லது நாடாளுைன்ற, சட்டைன்றங்களின் ேமலயீதடா
இல்லாைல் இயங்கும் ஒரு ேன்னாட்சி அமைப்பாகும். ஒருங்கிமைந்ே இந்திய நீதி அமைப்பில் உச்ச
நீதிைன்றம் ேமலமை அமைப்பாகவும் அேன் கீதை உயர் நீதிைன்றங்கள், கீைமை நீதிைன்றங்கள்,
துமை நீதிைன்றங்கள் எனவும் இயங்குகின்றன.
44) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பு வழங்கியுள்ள சட்ைங்களில் குறிப்பிைத்ேக்க அம்சங்கள் அடிப் மை உரிமமகள்
ஆகும்.
ⅱ) தநருக்கடி நிமல காலங்களில் சிலகுறிப்பிட்ை அடிப் மை உரிமமகமள (20- வது, 21-வது ேவிர) விலக்கி
மவக்கலாம்.
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ⅲ) அடிப் மை உரிமமகள் மீைப் டும் த ாது நீதிமன்ைங்கள் ேமலயிட்டு அவற்றிமன தசயல் டுத்துகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அடிப்பமட உரிமைகள்: இந்திய அரசமைப்பு வைங்கியுள்ள சட்டங்களில் குறிப்பிடத்ேக்க
அம்சங்கள் அடிப்பமட உரிமைகள் ஆகும். அமவ மீறப்பட முடியாேமவ. கநருக்கடி நிமல காலங்களில்
சிலகுறிப்பிட்ட அடிப்பமட உரிமைகமள (20- வது, 21-வது ேவிர) விலக்கி மவக்கலாம். அப்தபாது,
அசாேரைைான காரைங்களுக்காகத் திருத்ேப்படலாம். அடிப்பமட உரிமைகள் மீறப்படும் தபாது
நீதிைன்றங்கள் ேமலயிட்டு அவற்றிமன கசயல்படுத்துகிறது.
45) 86வது அரசியலமமப்பு திருத்ேம் குறித்ே பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ‘கல்வி உரிமம’ இந்திய அரசமமப்பின் (86வது திருத்ேம்) 2002, இந்திய அரசமமப்பு உறுப்பு 20 அ-வில், 6
முேல் 14 வயதுவமரயான அமனத்துச் சிைார்களுக்கும் இலவச, கட்ைாயக் கல்வி வழங்குவமே அடிப் மை
உரிமமயாக இமைத்துள்ளது.
ⅱ) இமே அமலாக்கும் வமகயில் மாநிலங்கள் விதிகமள வகுத்துக்தகாள்ளலாம்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) ைட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: ‘கல்வி உரிமை’ இந்திய அரசமைப்பின் (86வது திருத்ேம்) 2002, இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 21
அ-வில், 6 முேல் 14 வயதுவமரயான அமனத்துச் சிறார்களுக்கும் இலவச, கட்டாயக் கல்வி
வைங்குவமே அடிப்பமட உரிமையாக இமைத்துள்ளது. இமே அைலாக்கும் வமகயில் ைாநிலங்கள்
விதிகமள வகுத்துக்ககாள்ளலாம்.
46) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) சிைார் இலவச கட்ைாயக் கல்வி சட்ைம், 2010, அரசமமப்பு உறுப்பு 20-அ கீழ் வழங்கப் டும் அடிப் மை
உரிமமகமள நிமைதவற்றும் வண்ைம் இயற்ைப் ட்ைது.
ⅱ) ஒவ்தவாரு குழந்மேயும் நிமைவுேரும் வண்ைம் அடிப் மைக் கல்விமய முழு தநரம் த ை
உரிமமதகாண்டுள்ளது
ⅲ) அடிப் மைக் கல்விக்குரிய அடிப் மை விதிகள் மற்றும் ேரங்களின் டி அடிப் மை

ள்ளிக் கல்வி

சமத்துவமாக வழங்கப் ை தவண்டும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
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b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: சிறார் இலவச கட்டாயக் கல்வி சட்டம், 2009, அரசமைப்பு உறுப்பு 21-அ கீழ் வைங்கப்படும்
அடிப்பமட உரிமைகமள நிமறதவற்றும் வண்ைம் இயற்றப்பட்டது. இேன்படி, ஒவ்கவாரு குைந்மேயும்
நிமறவுேரும் வண்ைம் அடிப்பமடக் கல்விமய முழு தநரம் கபற உரிமைககாண்டுள்ளது; அடிப்பமடக்
கல்விக்குரிய அடிப்பமட விதிகள் ைற்றும் ேரங்களின்படி அடிப்பமட பள்ளிக் கல்வி சைத்துவைாக
வைங்கப்பட தவண்டும்.
47) அரசு கமைபிடிக்க தவண்டிய வழிகாட்டு தநறிகள் இந்திய அரசமமப்பின் எந்ே

குதியில் அரசு

தகாள்மகக்கான வழிகாட்டு தநறிகள் எனும் ேமலப்பின் கீழ் இைம் த ற்றுள்ளன?
a) நான்காவது
b) மூன்ைாவது
c) ஐந்ோவது
d) இரண்ைாவது
விளக்கம்: அரசின் வழிகாட்டு கநறிகள் அரசாட்சி கோடர்பாக அரசு கமடபிடிக்க தவண்டிய வழிகாட்டு
கநறிகள் இந்திய அரசமைப்பின் நான்காவது பகுதியில் அரசு ககாள்மகக்கான வழிகாட்டு கநறிகள்
எனும் ேமலப்பின் கீழ் இடம் கபற்றுள்ளன.
48)

அடிப் மைக்

கைமமகள்

எத்ேமனயாவது

திருத்ேத்தின்

வாயிலாக

அரசியலமமப்பில்

தசர்க்கப் ட்டுள்ளன?
a) 42 வது
b) 44 வது
c) 46 வது
d) 51 வது
விளக்கம்:

அடிப்பமடக்

கடமைகள்

42-வது

திருத்ேத்தின்

வாயிலாக

அடிப்பமடக்

கடமைகள்

தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. அரசமைப்பு பகுதி IVஅ உறுப்பு 51அ-வில் வைங்கப்பட்டுள்ள அடிப்பமடக்
கடமைகள் ஒவ்கவாரு இந்தியனும் பின்பற்ற தவண்டிய அறக் கடமைகள் ஆகும்.
49) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்தியா சிமேக்க முடியாே ஒன்றியமும் (மத்திய அரசும்) சிமேக்கத்ேக்க மாநிலங்களும் தகாண்ை
ஆட்சி முமையாகும்.
ⅱ) ஒன்றியம் முழுமமயான கூட்ைாட்சி என்று கூைமுடியாது.
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ⅲ) வடிவத்தில் கூட்ைாட்சி அமமப்ம க் தகாண்டிருந்ோலும் இந்திய அரசமமப்பு பிை கூட்ைாட்சி முமைகள்
த ான்ைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: கூட்டாட்சி அல்லது ஒற்மறயாட்சி: இந்தியா சிமேக்க முடியாே ஒன்றியமும் (ைத்திய அரசும்)
சிமேக்கத்ேக்க ைாநிலங்களும் ககாண்ட ஆட்சி முமறயாகும். அோவது கநருக்கடிநிமல காலத்தில்
ஒற்மற ஆட்சி குைாம்சம் ககாண்டது என்பது இேன் கபாருளாகும். ஒன்றியம் முழுமையான
கூட்டாட்சி என்று கூறமுடியாது. ஆனால், கிட்டத்ேட்ட கூட்டாட்சி முமற என்று கூறலாம். வடிவத்தில்
கூட்டாட்சி

அமைப்மபக்

ககாண்டிருந்ோலும்

இந்திய

அரசமைப்பு பிற

கூட்டாட்சி

முமறகள்

தபான்றேல்ல. ஒற்மறயாட்சி முமற, கூட்டாட்சி முமற இரண்டும் ககாண்ட, இரண்மடயும் தநரம், சூைல்
தபான்ற தேமவக்தகற்ப பயன்படுத்திக் ககாள்ளத்ேக்க ஆட்சிமுமறமயக் ககாண்டுள்ளது.
50) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அடிப் மை உரிமமகள் மீைப் ைாமல் கண்காணிப் திலும் நாைாளுமன்ை நிர்வாகச் தசயல் ாடுகளில்
தேமவப் ட்ைால் ேமலயிடுவதிலும் நீதித்துமைக்கு சுேந்திரம் வழங்கப் ட்டுள்ளது.
ⅱ) நீதி அமமப்பும், நாைாளுமன்ைமும் ஒன்றுக் தகான்று சமமாக தமலாதிக்க ேன்மம தகாண்ைமவ.
ⅲ) உச்ச நீதிமன்ை உத்ேரமவதய அல்லது தீர்ப்ம தய நாைாளுமன்ைத்தில் இயற்ைப் ட்ை சட்ைங்களின்
அடிப் மையில் உச்ச நீதிமன்ைதம மறு ரிசீலமன தசய்யலாம்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: நீதி சீராய்வு சைநிமல: நாடாளுைன்ற தைலாதிக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு வைங்கியுள்ள
அடிப்பமட உரிமைகள் மீறப்படாைல் கண்காணிப்பதிலும் நாடாளுைன்ற நிர்வாகச் கசயல்பாடுகளில்
தேமவப்பட்டால் ேமலயிடுவதிலும் நீதித்துமறக்கு சுேந்திரம் வைங்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய
அரசமைப்பின் சிறப்புக்கூறுகளில் ஒன்று ஆகும். நீதி அமைப்பும், நாடாளுைன்றமும் ஒன்றுக் ககான்று
சைைாக தைலாதிக்க ேன்மை ககாண்டமவ. உச்ச நீதிைன்ற உத்ேரமவதய அல்லது தீர்ப்மபதய
நாடாளுைன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்களின் அடிப்பமடயில் உச்ச நீதிைன்றதை ைறுபரிசீலமன
கசய்யலாம்.

அதேதபால்,

நாடாளுைன்றத்தில்

இயற்றப்பட்ட

சட்டம்

அரசமைப்பின்

அடிப்பமட

ேத்துவத்திற்கு முரைாக இருந்ோல், அமே கசல்லாேோக்கும் அதிகாரம், நீதி சீராய்வு எனப்படும்.
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51) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஒரு நாட்டின் சட்ைப்பூர்வ உறுப்பினர்கள் யார் என் மே அமையாளம் காண் து குடியுரிமம ஆகும்.
ⅱ) இந்திய அரசமமப்பு ஏற்கப் ட்ைமேத் தோைர்ந்து, குடியுரிமமச் சட்ைம், 1952, குடியுரிமம த றுேல் மற்றும்
உறுதிப் டுத்ேமல ஒழுங்கு டுத்துகிைது.
ⅲ) பிைப்பு, வாரிசு,

திவு, இயற்மகவயப் டுத்ேல் மற்றும் ஒரு

குதியில் தோைர்ந்து வசித்ேல் ஆகிய

வழிகளில் குடியுரிமம த ை இந்திய அரசமமப்பு வழிவமக வழங்குகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்தியக் குடியுரிமை: ஒரு நாட்டின் சட்டப்பூர்வ உறுப்பினர்கள் யார் என்பமே அமடயாளம்
காண்பது குடியுரிமை ஆகும். இந்திய அரசமைப்பு ஏற்கப்பட்டமேத் கோடர்ந்து, குடியுரிமைச் சட்டம், 1955,
குடியுரிமை கபறுேல் ைற்றும் உறுதிப்படுத்ேமல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. பிறப்பு, வாரிசு, பதிவு,
இயற்மகவயப்படுத்ேல் ைற்றும் ஒரு பகுதியில் கோடர்ந்து வசித்ேல் ஆகிய வழிகளில் குடியுரிமை கபற
இந்திய

அரசமைப்பு

வழிவமக

வைங்குகிறது.

குறிப்பிட்ட

சூழ்நிமலகளில்

குடியுரிமைமய

விலக்கிக்ககாள்ளவும் ரத்துகசய்யவும் விதிகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவின் அயல்நாட்டு
குடிைக்கள் பதிவுமுமறகளும், அவர்கள் உரிமைகளும் அரசமைப்பில் வைங்கப்பட்டுள்ளன.
52) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) 2018, பிப்ரவரி 27 அன்று மக்களமவயில் மத்திய தவளியுைவு துமை துமை அமமச்சரால் அறிமுகம்
தசய்யப் ட்ை

குடியுரிமமகள்

சட்ைவமரவு,

2018,

குடியுரிமமச்

சட்ைம்,

1955இல்

திருத்ேங்கள்

தகாண்டுவந்துள்ளது.
ⅱ)

திவு அல்லது இயல்புரிமம முமையில் இந்திய குடியுரிமம தகாரி விண்ைப்பிக்கும் ந ர் குறிப்பிட்ை

ேகுதிகமள நிமைவுதசய்ோல் அவருக்கு குடியுரிமம வழங்கப் டும்.
ⅲ) இந்தியாவில் தோைர்ந்து குடியிருந்ோதலா அல்லது அரசுப் ணியில் 12 மாேங்கள் இருந்ோதலா ஒரு
ந ர் இந்தியக் குடியுரிமமக்தகாரி விண்ைப்பிக்க முடியும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: 2015, பிப்ரவரி 27 அன்று ைக்களமவயில் ைத்திய உள்துமற துமை அமைச்சரால் அறிமுகம்
கசய்யப்பட்ட

குடியுரிமைகள்
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ககாண்டுவந்துள்ளது.

பதிவு

அல்லது

இயல்புரிமை

முமறயில்

இந்திய

குடியுரிமை

தகாரி

விண்ைப்பிக்கும் நபர் குறிப்பிட்ட ேகுதிகமள நிமறவுகசய்ோல் அவருக்கு குடியுரிமை வைங்கப்படும்.
இந்தியாவில் கோடர்ந்து குடியிருந்ோதலா அல்லது அரசுப்பணியில் 12 ைாேங்கள் இருந்ோதலா ஒரு
நபர் இந்தியக் குடியுரிமைக்தகாரி விண்ைப்பிக்க முடியும். ஆனால், அசாோரை சூைல் நிலவுைானால்
இந்ேத் ேகுதிகமளத் ேளர்த்திக்ககாள்ளவும் இந்ே சட்டம் வழி வகுக்கிறது.
53) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ)

ஒவ்தவாரு

ேனிந ரும்

குறிப்பிட்ை

அடிப் மை

உரிமமகமள

அனு விப் மே

அடிப் மைக்

தகாள்மகயாக அரசமமப்பு உறுதிப் டுத்தியுள்ளது.
ⅱ) இந்திய அரசமமப்பு, குதி III இல், அடிப் மை உரிமமகளுக்கான பிரிவுகள் குறிப்பிைப் ட்டுள்ளன.
ⅲ) அடிப் மை உரிமமகள் 7 ேமலப்புகளில் வமகப் டுத்ேப் ட்டுள்ளன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அடிப்பமட உரிமைகள்: ஒவ்கவாரு ேனிநபரும் குறிப்பிட்ட அடிப்பமட உரிமைகமள
அனுபவிப்பமே அடிப்பமடக் ககாள்மகயாக அரசமைப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்திய அரசமைப்பு,
பகுதி III இல், அடிப்பமட உரிமைகளுக்கான பிரிவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அடிப்பமட உரிமைகள்
ஆறு

ேமலப்புகளில்

வமகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன;

அமவயாவன:

சைத்துவத்துக்கான

உரிமை,

சுேந்திரத்துக்கான உரிமை, சுரண்டப்படுவேற்கு எதிரான உரிமை, ைே வழிபாட்டுக்கான உரிமை, ைற்றும்
கல்வி, பண்பாட்டு உரிமை, அரசமைப்புப்படி நிவாரைம் தகாரும் உரிமை.
54) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) தோைக்கத்தில், தசாத்து உரிமம உறுப்பு 32(அ)வின் கீழ் வழங்கப் ட்டிருந்ேது.
ⅱ) 44-வது திருத்ேச்சட்ைம், 1978 தசாத்து உரிமமமய அடிப் மை உரிமமயில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 300
(அ) ஆகச் தசர்த்ேது.
ⅲ) தசாத்து உரிமம சட்ை உரிமமயாகக் கருேப் டுகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: கோடக்கத்தில், கசாத்து உரிமை உறுப்பு 31(அ)வின் கீழ் வைங்கப்பட்டிருந்ேது. இேன்படி,
கசாத்து உரிமையும் அடிப்பமட உரிமையாக இருந்ேது. 44-வது திருத்ேச்சட்டம், 1978 கசாத்து உரிமைமய
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அடிப்பமட உரிமையில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, உறுப்பு 300(அ) ஆகச் தசர்த்ேது. இேன் மூலம் கசாத்து
உரிமை சட்ட உரிமையாகக் கருேப்படுகிறது.
55) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பு வழங்கியுள்ள அடிப் மை உரிமமகள் நீதிமன்ைத்ோல்நிமலநாட்ைப் டு மவ
ஆகும்.
ⅱ) ஒரு ந ர் ேமது அடிப் மை உரிமமகள் மீைப் ட்டுள்ளோகக் கருதுவாரானால் நீதிமன்ைத்திமன நாடி
நிவாரைம் அமைய முடியும்.
ⅲ) தநரடியாகதவ உச்ச நீதிமன்ைத்திமன நாடும் உரிமம உறுப்பு 31-இல் உறுதிப் டுத்ேப் ட்டுள்ளது
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

இந்திய

அரசமைப்பு

வைங்கியுள்ள

நீதிைன்றத்ோல்நிமலநாட்டப்படுபமவ

ஆகும்.

மீறப்பட்டுள்ளோகக்

நீதிைன்றத்திமன

இேமனகயாட்டி

கருதுவாரானால்
தநரடியாகதவ

உச்ச

ஒரு

அடிப்பமட

நபர்

நீதிைன்றத்திமன

ேைது

நாடி

அடிப்பமட

நிவாரைம்

நாடும்

உரிமைகள்

உரிமை

உரிமைகள்

அமடய
உறுப்பு

முடியும்.
32-இல்

உறுதிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. ைக்களுக்கான அரசியல் நீதிமய அது உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்தியாவில்
அடிப்பமட உரிமைகள் முழுமையானமவ அல்ல. நாட்டின் பாதுகாப்பு தேமவமயக் கருத்தில் ககாண்டு
உகந்ே ேமடகள் விதிக்கப்படலாம்.
56) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பின் ேனித்ேன்மம வாய்ந்ே கூறுகளில் ஒன்று அரசு தகாள்மக வழிகாட்டு தநறிகள்
என்ை குதி ஆகும்.
ⅱ) இந்தியாவில் சமூக, த ாருளாோர நீதிமய நிமலநாட்டும் வண்ைம் அரசு அவற்மை அமலாக்கம்
தசய்வேற்கான வழிகாட்டு தநறிகள் எனலாம்.
ⅲ) ஆணுக்கும் த ண்ணுக்கும் சம ஊதியம், இலவச கட்ைாய அடிப் மைக் கல்வி, தவமல ார்க்கும் உரிமம
ஆகியவற்றுக்கான குறிப்பிைத்ேக்க விதிகமள அது தகாண்டுள்ளது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பின் ேனித்ேன்மை வாய்ந்ே கூறுகளில் ஒன்று அரசு ககாள்மக வழிகாட்டு
கநறிகள் என்ற பகுதி ஆகும். இேமன இந்தியாவில் சமூக, கபாருளாோர நீதிமய நிமலநாட்டும்
வண்ைம் அரசு அவற்மற அைலாக்கம் கசய்வேற்கான வழிகாட்டு கநறிகள் எனலாம். ஆணுக்கும்
கபண்ணுக்கும் சை ஊதியம், இலவச கட்டாய அடிப்பமடக் கல்வி, தவமல பார்க்கும் உரிமை
ஆகியவற்றுக்கான குறிப்பிடத்ேக்க விதிகமள அது ககாண்டுள்ளது.
57) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) முதுமம, தவமலயின்மம, தநாய்வாய்ப் டுேல், உைல் வலிமம தகாண்தைார் வாழ்வாோரத்திற்குத்
தேமவயான திட்ைங்கள் அடிப் மை உரிமமகளில் வழங்கப் ட்டுள்ளன.
ⅱ) த ாருளாோரரீதியாக பிற் டுத்ேப் ட்ை பிரிவு மக்களுக்கு சிைப்பு முன்னுரிமம, வளங்கள்

கிர்வில்

உள்ள ாகு ாடுகள் த ான்ைவற்றிற்கு அரசு உேவிகள் வழங்குவேற்கான பிரிவுகள் கூைப் ட்டுள்ளன.
ⅲ) அரசு தகாள்மக வழிகாட்டு தநறிகளில் வழங்கப் ட்டுள்ள விதிகள் நீதிமன்ைங்கள் மூலமாக
நிமலநாட்ைப் ை

முடியாது

என்ைாலும்

நாட்டின்

அரசாட்சிக்கு

மிக

முக்கியத்துவம்

வாய்ந்ேோக

கருேப் டுகின்ைன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பின் பாகம் IV-ன் கீழ் முதுமை, தவமலயின்மை, ந�ய்வாய்ப்படுேல், உடல்
வலிமை

ககாண்தடார்

வாழ்வாோரத்திற்குத்

தேமவயான

திட்டங்கள்,

கபாருளாோரரீதியாக

பிற்படுத்ேப்பட்ட பிரிவு ைக்களுக்கு சிறப்பு முன்னுரிமை, வளங்கள் பகிர்வில் உள்ளபாகுபாடுகள்
தபான்றவற்றிற்கு அரசு உேவிகள் வைங்குவேற்கான பிரிவுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அரசு
ககாள்மக

வழிகாட்டு

கநறிகளில்

வைங்கப்பட்டுள்ள

விதிகள்

நீதிைன்றங்கள்

மூலைாக

நிமலநாட்டப்பட முடியாது என்றாலும் நாட்டின் அரசாட்சிக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ேோக
கருேப்படுகின்றன.
58)

"கிராமம்

என் து

வகுப்பு

வாேம்,

சாதியமமப்பு

த ான்ை

தகாடுமமயான

யோர்த்ேத்மேக்

தகாண்டுள்ளன" என் து யாருமைய கருத்ோகும்?
a) காந்தியடிகள்
b) அம்தபத்கார்
c) காமராசர்
d) த ரியார்
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விளக்கம்: பஞ்சாயத்து ராஜ் – காந்தி (எதிர்) அம்தபத்கர்: ைத்திய அரசிடம் குமறந்ே அளவிலான
அதிகாரம் ைட்டுதை இருக்க தவண்டும் என்று விரும்பிய காந்தி பாரம்பரிய வைக்கைான முமறப்படி
கிராைத் ேமலவர்கள், உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாமரக் ககாண்டு கிராைங்கள் ேைக்குத் ோதை ஆட்சி
கசய்து ககாள்ள தவண்டும் என்று கூறினார். அம்தபத்கரின் கருத்துப்படி, கிராைம் என்பது வகுப்பு
வாேம்,

சாதியமைப்பு

தபான்ற

ககாடுமையான

யோர்த்ேத்மேக்

ககாண்டுள்ளன;

இேனால்

சிறுபான்மையினர் புறக்கணிக்கப்படும் நிமல உருவாகும் என்று கருதினார்.
59) “இந்தியாவில் வாழும் கமைதகாடி ஏமழகூை இது ேனது நாடு என்று உைரும் நிமலமய உருவாக்கி,
அதில் அவரது குரல் வலுவாக உயரும் வமகயில் வலிமமயான இந்தியாமவ உருவாக்க நான்
ாடு டுதவன்” என்று கூறியவர் யார்?
a) காந்தியடிகள்
b) அம்த த்கார்
c) காமராசர்
d) த ரியார்
விளக்கம்: சிறப்பான உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மூலைாக ைட்டுதை ைக்கள் அதிகாரம் கசலுத்ேமுடியும்
என்பமே நாட்டு ைக்கள் உைர்ந்ேறியும் வமகயில் காந்தி ேனது சமூக, அரசியல் முன்கனடுப்புகமள
தைற்ககாண்டார். “இந்தியாவில் வாழும் கமடதகாடி ஏமைகூட இது ேனது நாடு என்று உைரும்
நிமலமய உருவாக்கி, அதில் அவரது குரல் வலுவாக உயரும் வமகயில் வலிமையான இந்தியாமவ
உருவாக்க நான் பாடுபடுதவன்” என்றார்.
60) “மக்களிைம் எந்ே அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிைதோ அந்ே அளவிற்கு இது மக்களுக்குச் சிைந்ே

யன்

அளிக்கும்” என்று ஞ்சாயத்துராஜ் குறித்து கூறியவர் யார்?
a) காந்தியடிகள்
b) அம்த த்கார்
c) காமராசர்
d) த ரியார்
விளக்கம்: பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு மூலைாக ைக்களின் கரங்களில் அதிகாரம் இருக்க தவண்டியேன்
தேமவமய காந்தி எப்தபாதும் வலியுறுத்தி வந்ோர். “ைக்களிடம் எந்ே அளவுக்கு அதிகாரம்
இருக்கிறதோ அந்ே அளவிற்கு இது ைக்களுக்குச் சிறந்ே பயன் அளிக்கும்” என்று காந்தி கூறினார்.
61) “கிராம சுயராஜ்ஜியம் என்ை எனது கருத்து, அருகாமமயில் வாழ்தவாரின் முக்கிய விருப் ங்களுக்கான
சுேந்திரம், மற்ை இேர சார்பு தேமவப் டுவோல் சார்புத் ேன்மமயும் தகாண்ை முழுமமயான குடியரசு
தகாண்ைோகும்.” - என்று கூறியவர் யார்?
a) காந்தியடிகள்
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b) அம்த த்கார்
c) காமராசர்
d) த ரியார்
விளக்கம்: கிராை சுயராஜ்ஜியம் என்ற எனது கருத்து, அருகாமையில் வாழ்தவாரின் முக்கிய
விருப்பங்களுக்கான சுேந்திரம், ைற்ற இேர சார்பு தேமவப்படுவோல் சார்புத் ேன்மையும் ககாண்ட
முழுமையான குடியரசு ககாண்டோகும். - ைகாத்ைா காந்தி
62) “கிராமங்கள் என் து அறியாமம மற்றும் வகுப்புவாேத்தின் இருப்பிைம்” என்று கூறியவர் யார்?
a) காந்தியடிகள்
b) அம்தபத்கார்
c) காமராசர்
d) த ரியார்
விளக்கம்: அம்தபத்கர் கருத்துப்படி, “கிராைங்கள் என்பது அறியாமை ைற்றும் வகுப்புவாேத்தின்
இருப்பிடம்” என்பமேத் ேவிர தவகறான்றும் இல்மல. கிராைங்களில் உள்ள ஆதிக்கமும் கசல்வாக்கும்
ககாண்ட சமுோயங்கள் ேங்கள் ஏகதபாகத்மே நிமலநாட்டிக் ககாண்டு இேர சமுோயங்களுக்குக்
குரல் இல்லாைல் கசய்கிறார்கள் என்றார்.
63) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அம்த த்கர் ேமலமமயில் உருவாக்கப் ட்ை அரசமமப்பில்

ஞ்சாயத்து ராஜ் என்ை தசால் கூை

குறிப்பிைப் ைவில்மல.
ⅱ) கிராம ஞ்சாயத்துகமள உருவாக்குவேற்கான த ாறுப்பிமன மாநிலச் சட்ைமன்ைங்களுக்கு அளிக்கும்
வமகயில், ஒரு விதிதகாண்டிருக்கப் ை தவண்டும் என்று காந்தியவாதிகள் வலியுறுத்தினர்.
ⅲ) இேன் டி அரசமமப்பு உறுப்பு 44 தசர்க்கப் ட்ைது
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அம்தபத்கர் ேமலமையில் உருவாக்கப்பட்ட அரசமைப்பில் பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ற கசால்
கூட குறிப்பிடப்படவில்மல. ஆனால், இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பாகம் IV அரசுக் ககாள்மக வழிகாட்டு
கநறிகள் என்னும் பிரிவில் கிராை பஞ்சாயத்துகமள உருவாக்குவேற்கான கபாறுப்பிமன ைாநிலச்
சட்டைன்றங்களுக்கு

அளிக்கும்

வமகயில்,

ஒரு

விதிககாண்டிருக்கப்பட

தவண்டும்

என்று

காந்தியவாதிகள் வலியுறுத்தினர். இேன்படி அரசமைப்பு உறுப்பு 40 தசர்க்கப்பட்டது.
64) ஞ்சாயத்து அமமப்புகள் குறித்ே பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
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ⅰ) அரசமமப்பு உறுப்பு 44 கிராம ஞ்சாயத்து அமமப்புகள் உருவாக்குவேற்கான நைவடிக்மககமள மாநில
அரசு தமற்தகாள்ள தவண்டும் என்று கூறுகிைது.
ⅱ) அவற்றுக்கான அதிகாரங்கமள மாநில அரசு ேன் த ாறுப்பிலிருத்து அளிக்க த ாறுப் ளிக்க தவண்டும்
ⅲ) கிராம நிர்வாக அலகுகள் ேன்னாட்சியாக தசயல் டுவேற்குத் தேமவயான அதிகார அமமப்புகமள
உருவாக்கிக் தகாள்ள தவண்டும் என்றும் கூறுகிைது
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

அரசமைப்பு

உறுப்பு

40

கிராை

பஞ்சாயத்து

அமைப்புகள்

உருவாக்குவேற்கான

நடவடிக்மககமள ைாநில அரசு தைற்ககாள்ள தவண்டும், அவற்றுக்கான அதிகாரங்கமள ைாநில அரசு
ேன் கபாறுப்பிலிருத்து அளிக்க கபாறுப்பளிக்க தவண்டும் என்றும் கிராை நிர்வாக அலகுகள்
ேன்னாட்சியாக கசயல்படுவேற்குத் தேமவயான அதிகார அமைப்புகமள உருவாக்கிக் ககாள்ள
தவண்டும் என்றும் கூறுகிறது.
65) பின்வருவனவற்றுள் அடிப் மை கைமமகமள த்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்தியாவில் இமையாண்மம, ஒற்றுமம, ஒருமமப் ாடு ஆகியனவற்மைப்

ாதுகாத்து த ாற்ை

தவண்டும்.
ⅱ) அரசமமப்பிற்கு கீழ்ப் டிந்து அேன் மாண்புகள், நிறுவனங்கள், தேசியக் தகாடி, தேசிய கீேம்
ஆகியனவற்றிற்கு மரியாமே அளிக்க தவண்டும்.
ⅲ) நமது நாட்டு விடுேமலக்கான த ாராட்ைத்தின் த ாது பின் ற்ைப் ட்ை உன்னேமான மாண்புகமள ஏற்று
பின் ற்ை தவண்டும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அடிப்பமடக் கடமைகள்: இந்திய அரசமைப்பு பாகம் 4அ அடிப்பமடக் கடமைகமள
வமரயமற கசய்கிறது (51அ). இந்திய குடிைக்கள் ஒவ்கவாருவரின் கடமைகள் கீழ்க்கண்டவாறு
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அ) அரசமைப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்து அேன் ைாண்புகள், நிறுவனங்கள், தேசியக் ககாடி, தேசிய கீேம்
ஆகியனவற்றிற்கு ைரியாமே அளிக்க தவண்டும்.
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ஆ) நைது நாட்டு விடுேமலக்கான தபாராட்டத்தின் தபாது பின்பற்றப்பட்ட உன்னேைான ைாண்புகமள
ஏற்று பின்பற்ற தவண்டும்.
இ) இந்தியாவில் இமறயாண்மை, ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு ஆகியனவற்மறப் பாதுகாத்து தபாற்ற
தவண்டும்.
66) அடிப் டிக்கைமமகள் குறித்ே பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) தேமவயான காலங்களில் அமழப்பு விடுக்கப் டும்த ாது நாட்மைப்

ாதுகாக்கவும் நாட்டுக்கு

தசமவபுரியவும் முன்வர தவண்டும்.
ⅱ) மே, தமாழி, சாதி தவறு ாடுகமள கைந்து மக்களிமைதய ஒருமமப் ாட்டிமனயும் உலகளாவிய
சதகாேரத்துவத்திமனயும் உருவாக்க தவண்டும்.
ⅲ) கட்சி ேமலவர்களின் மாண்பிற்குப் ாதிப்பு ஏற் டுத்தும் நைவடிக்மககமளக் மகவிை தவண்டும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ஈ) தேமவயான காலங்களில் அமைப்பு விடுக்கப்படும்தபாது நாட்மடப் பாதுகாக்கவும்
நாட்டுக்கு தசமவபுரியவும் முன்வர தவண்டும்.
உ) ைே, கைாழி, சாதி தவறுபாடுகமள கடந்து ைக்களிமடதய ஒருமைப்பாட்டிமனயும் உலகளாவிய
சதகாேரத்துவத்திமனயும் உருவாக்க தவண்டும்; கபண்களின் ைாண்பிற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்
நடவடிக்மககமளக் மகவிட தவண்டும்.
ஊ) நைது பன்மைத்துவப் பண்பாட்டின் வளைான ைரபிமன ைதித்துப் பாதுகாக்க தவண்டும்.
67) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) வனங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், வன உயிரினங்கள் உள்ளிட்ை நமது இயற்மக வளங்கமளப்

ாதுகாத்து

தமம் டுத்தி அமனத்து உயிரினங்களும் வாழத் ேகுந்ேோக ராமரிக்க தவண்டும்.
ⅱ) அறிவியல் ஆர்வம், மனிேதநயம், தேைல் தநறி, சீர்த்திருத்ேம் ஆகியனவற்மை யன் டுத்திக் தகாள்ள
தவண்டும்.
ⅲ) த ாதுச் தசாத்துகமள தசேப் டுத்ோமல் மற்றும் ாதுகாக்கவும் தவண்டும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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விளக்கம்: எ) வனங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், வன உயிரினங்கள் உள்ளிட்ட நைது இயற்மக வளங்கமளப்
பாதுகாத்து தைம்படுத்தி அமனத்து உயிரினங்களும் வாைத் ேகுந்ேோக பராைரிக்க தவண்டும்.
ஏ) அறிவியல் ஆர்வம், ைனிேதநயம், தேடல் கநறி, சீர்த்திருத்ேம் ஆகியனவற்மற உருவாக்கிக் ககாள்ள
தவண்டும்.
ஐ) கபாதுச் கசாத்துகமள தசேப்படுத்ோைல் ைற்றும் பாதுகாக்கவும் தவண்டும்.
68) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) நாட்டிமன தமன்தமலும் தோைர்ந்து உயர்த்தும் வண்ைம் ேனிந ர் மற்றும் கூட்டு தசயல் ாடுகளில்
சிைப்புத்திைன் த ற்று முன்தனை தவண்டும்.
ⅱ) எட்டு வயது முேல்

தினாறு வயதுக்குட் ட்ை சிைார்கள் கல்வி கற் ேற்கான வாய்ப்புகமள

அச்சிைார்களின் த ற்தைார் அல்லது ாதுகாப் ாளர் வழங்க தவண்டும்.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: ஒ) நைது முயற்சிகள் ைற்றும் சாேமனகமள கைன்தைலும் உயர்ந்ே இலக்குகமள ந�த ாக்கி
எடுத்துச் கசன்று நாட்டிமன கைன்தைலும் கோடர்ந்து உயர்த்தும் வண்ைம் ேனிநபர் ைற்றும் கூட்டு
கசயல்பாடுகளில் சிறப்புத்திறன் கபற்று முன்தனற தவண்டும். ஓ) ஆறு வயது முேல் பதினான்கு
வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் கல்வி கற்பேற்கான வாய்ப்புகமள அச்சிறார்களின் கபற்தறார் அல்லது
பாதுகாப்பாளர் வைங்க தவண்டும்.
69) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்தியாவில் நாைாளுமன்ை மக்களாட்சி உறுப்பு 80இன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின் நாைாளுமன்ைம்
ஈரமவகளும் மட்டும் தகாண்ைது ஆகும்.
ⅱ) தமலமவ என்று அமழக்கப் டும் மாநிலங்களமவ மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவமும் கீழமவ என்று
அமழக்கப் டும் மக்களமவ மக்கள் பிரதிநிதித்துவமும் தகாண்ைமவயாகும்.
ⅲ) ஈரமவகளும் ேன் இயல்பில் தசயல் ட்டு மாநிலங்களின் ஒற்றுமம, ஒன்றிய ஒருமமப் ாடு
ஆகியவற்மைப் ாதுகாத்துப் ராமரிக்கின்ைன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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விளக்கம்: இந்தியாவில் நாடாளுைன்ற ைக்களாட்சி உறுப்பு 79இன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின்
நாடாளுைன்றம் குடியரசுத்ேமலவரும் ஈரமவகளும் ககாண்டது ஆகும். ஈரமவகள் ைாநிலங்களமவ,
ைக்களமவ என்று அறிதவாம். ஒரு கூட்டாட்சியில் நாடாளுைன்றம் ஈரமவ ககாண்ட அமைப்பாக
இருக்க தவண்டும் என்ற தேமவயின் அடிப்பமடயில் இேமன ஏற்கப்படுகிறது; தைலமவ என்று
அமைக்கப்படும் ைாநிலங்களமவ ைாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவமும் கீைமவ என்று அமைக்கப்படும்
ைக்களமவ ைக்கள் பிரதிநிதித்துவமும் ககாண்டமவயாகும். ஈரமவகளும் ேன் இயல்பில் கசயல்பட்டு
ைாநிலங்களின் ஒற்றுமை, ஒன்றிய ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்மறப் பாதுகாத்துப் பராைரிக்கின்றன.
70) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மாநிலங்களமவ 250 உறுப்பினர்கமள தகாண்ைோகும்.
ⅱ) மாநிலங்களமவயின் 2 உறுப்பினர்கமள குடியரசுத்ேமலவர் நியமனம் தசய்வார்.
ⅲ)

மீேமுள்ள

238

உறுப்பினர்கள்

மாநிலங்கள்

மற்றும்

ஒன்றிய

ஆளுமகக்குட் ட்ை குதிகளின்

சட்ைமன்ைங்கள் மூலம் தேர்ந்தேடுக்கப் டுகின்ைனர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைாநிலங்களமவ 250 உறுப்பினர்கமள ககாண்டோகும். இதில் 12 உறுப்பினர்கமள
குடியரசுத்ேமலவர் நியைனம் கசய்வார். மீேமுள்ள 238 உறுப்பினர்கள் ைாநிலங்கள் ைற்றும் ஒன்றிய
ஆளுமகக்குட்பட்டபகுதிகளின் சட்டைன்றங்கள் மூலம் தேர்ந்கேடுக்கப்படுகின்றனர்.
71) பின்வருவனவற்றுள் மக்களமவ குறித்ே சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மக்களமவ 543 உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ைோகும்.
ⅱ) இவர்கள் தோகுதிவாரியாக மக்களால் தநரடியாக தேர்ந்தேடுக்கப் டுகிைார்கள்.
ⅲ)

ன்னிரண்டு

உறுப்பினர்கள்

ஆங்கிதலா-

இந்திய

சமுோயத்திலிருந்து

குடியரசுத்ேமலவரால்

நியமிக்கப் டுகின்ைனர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைக்களமவ 543 உறுப்பினர்கமளக் ககாண்டோகும். இவர்கள் கோகுதிவாரியாக ைக்களால்
தநரடியாக தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார்கள். தைலும் இரண்டு உறுப்பினர்கள் ஆங்கிதலா- இந்திய
சமுோயத்திலிருந்து குடியரசுத்ேமலவரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
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72) குடியரசுத்ேமலவர் தேர்ேல் குறித்ே பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ)

ஈரமவகளின்

உறுப்பினர்கமள

மட்டும்

வாக்காளர்களாகக்

தகாண்டு

வாக்காளர்

ட்டியல்

ேயாரிக்கப் டுகிைது.
ⅱ) வாக்காளர் ட்டியல் டி தேர்ேல் நைத்ேப் ட்டு குடியரசுத்ேமலவர் தேர்ந்தேடுக்கப் டுகிைார்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) ைட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: குடியரசுத்ேமலவர்: நாடாளுைன்றத்தின் ஈரமவகளின் உறுப்பினர்கள் ைற்றும் ைாநில /
ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்பட்ட பகுதி சட்டைன்றங்களின் உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாமர வாக்காளர்களாகக்
ககாண்டு குடியரசுத்ேமலவர் தேர்ேலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் ேயாரிக்கப்படுகிறது. இந்ே வாக்காளர்
பட்டியல்படி தேர்ேல் நடத்ேப்பட்டு குடியரசுத்ேமலவர் தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார்.
73) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) 238 உறுப்பினர்கள் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட் ட்ை

குதி சட்ைமன்ைங்கள் மூலம்

தேர்ந்தேடுக்கப் டுகின்ைனர்.
ⅱ) தமாத்ே மாநிலங்களமவ உறுப்பினர்களில் இரண்டில் ஒரு ங்கு உறுப்பினர்கமள மூன்று ஆண்டுக்கு
ஒருமுமை தேர்ந்தேடுக்கும் வமகயில் மாநிலங்களமவ தேர்ேல் நமைத றுகிைது.
ⅲ) நிரந்ேரமான அமமப்பு கமலக்கப் ை முடியாது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைாநிலங்களமவ : 238 உறுப்பினர்கள் ைாநிலங்கள் ைற்றும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்பட்ட பகுதி
சட்டைன்றங்கள்

மூலம்

தேர்ந்கேடுக்கப்படுகின்றனர்.

இமேத்ேவிர

12

உறுப்பினர்கமள

குடியரசுத்ேமலவர் நியைனம் கசய்வார். காலம்: நிரந்ேரைான அமைப்பு கமலக்கப்பட முடியாது.
ைாநிலங்களமவ

உறுப்பினர்களின்

காலம்

ஆறு

ஆண்டுகள்.

கைாத்ே

ைாநிலங்களமவ

உறுப்பினர்களில் மூன்று ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கமள இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுமற தேர்ந்கேடுக்கும்
வமகயில் ைாநிலங்களமவ தேர்ேல் நமடகபறுகிறது.
74) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இரண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசுத்ேமலவரால் நியமிக்கப் டும் ஆங்கிதலா- இந்திய சமுோயத்தினர்.
ⅱ) குடியரசுத்ேமலவர் மக்களமவமயக் கமலக்கும் அதிகாரம் த ற்றுள்ளார்.
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ⅲ) மக்களமவயின் தமாத்ே உறுப்பினர்கள் 543.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைக்களமவ: கைாத்ே உறுப்பினர்கள் 545. 543 உறுப்பினர்கள் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட ைக்கள்
பிரதிநிதிகள். இரண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசுத்ேமலவரால் நியமிக்கப்படும் ஆங்கிதலா- இந்திய
சமுோயத்தினர். காலம் ஐந்து ஆண்டுகள். குடியரசுத்ேமலவர் ைக்களமவமயக் கமலக்கும் அதிகாரம்
கபற்றுள்ளார்.
75) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மாநிலங்களமவ தமலமவ என்றும் அமழக்கப் டுகின்ைது.
ⅱ) மாநிலங்களமவயின் சிைப் ம்சத்மே வலியுறுத்தும் வமகயில் இப்த யர் 1955 ஆகஸ்ட் 25 அன்று
மாநிலங்களமவத் ேமலவரால் அறிவிக்கப் ட்ைது.
ⅲ) மாநிலங்களமவயின் உருவாக்கம் மிண்தைா மார்லி திட்ைம் காலம் வமர பின்தநாக்கிச் தசல்கிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

ைாநிலங்களமவயின்

கபாருத்ேபாடு:

ைாநிலங்களமவ

தைலமவ

என்றும்

அமைக்கப்படுகின்றது. இேன் சிறப்பம்சத்மே வலியுறுத்தும் வமகயில் இப்கபயர் 1954 ஆகஸ்ட் 23
அன்று ைாநிலங்களமவத் ேமலவரால் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்ே ைாநிலங்களமவயின் உருவாக்கம்
ைாண்தடகு- கசைஸ்தபார்டு திட்டம் காலம் வமர பின்தநாக்கிச் கசல்கிறது. அதுவமர வரம்புக்கு
உட்படுத்ேப்பட்ட வாக்குரிமையுடன் கூடிய சட்டைன்றம் கசயல்படுத்ேப்பட்டு வந்ேது.
76) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ‘மாநிலங்கள் குழு’ அமவ இந்திய அரசாங்கச் சட்ைம், 1919இன் கீழ் உருவாக்கப் ட்ைது.
ⅱ) 1925 முேல் மாநிலங்கள் குழு அமவ தசயல் ட்டு வருகிைது.
ⅲ) அன்மைய மாநிலங்கள் குழு அமவயில் ேமலவராக கவர்னர் – தேனரல் தசயல் ட்ைார்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
Learning Leads To Ruling

Page 35 of 61

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

விளக்கம்: இரண்டாவோக ‘ைாநிலங்கள் குழு’ அமவ இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1919இன் கீழ்
உருவாக்கப்பட்டது. இேமனகயாட்டி 1921முேல் ைாநிலங்கள் குழு அமவ கசயல்பட்டு வருகிறது.
அன்மறய ைாநிலங்கள் குழு அமவயில் ேமலவராக கவர்னர் – கேனரல் கசயல்பட்டார்.
77) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) நாட்டில் நிலவும்

ன்மமத்துவத்மேக் கருத்திற் தகாண்டு ஈரமவகள் தகாண்ை நாைாளுமன்ைத்மே

உருவாக்க முடிவு தசய்யப் ட்ைது.
ⅱ) மாநில மற்றும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட் ட்ை

குதிகளின் சட்ைமன்ைங்களின் உறுப்பினர்களால்

தேர்ந்தேடுக்கப் டும் 238 உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ை மாநிலங்களமவ ஒரு ஒற்மையாட்சி அமமப் ாகும்.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: விடுேமலக்குப் பின், புதிய அரசமைப்பு உருவாக்கும் கபாருட்டு அமைந்ே அரசமைப்பு
நிர்ையசமப ைாநிலங்களமவ கோடர்வது குறித்து மிக விரிவான விவாேங்கள் நமடகபற்றன.
இறுதியில்,

நாட்டில்

நிலவும்

பன்மைத்துவத்மேக்

கருத்திற்

ககாண்டு

ஈரமவகள்

ககாண்ட

நாடாளுைன்றத்மே உருவாக்க முடிவு கசய்யப்பட்டது. ைாநில ைற்றும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்பட்ட
பகுதிகளின்

சட்டைன்றங்களின்

உறுப்பினர்களால்

தேர்ந்கேடுக்கப்படும்

238

உறுப்பினர்கமளக்

ககாண்ட ைாநிலங்களமவ ஒரு கூட்டாட்சி அமைப்பாகும்.
78) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) தேர்ந்தேடுக்கப் ட்ை உறுப்பினர்களுைன் குடியரசுத்ேமலவரால் நியமிக்கப் டும் 12 உறுப்பினர்கமளயும்
தசர்த்து மாநிலங்களமவ தமாத்ேம் 250 உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ைோகும்.
ⅱ) குடியரசுத் துமைத்ேமலவர் மாநிலங்களமவத் ேமலவராக தசயல் டுவார்.
ⅲ) அவர் இல்லாே தநரங்களில் மாநிலங்களமவ உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தேடுக்கப் டும் குடியரசுத்
துமைத்ேமலவர் அமவமய நைத்துவார்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட

உறுப்பினர்களுடன்

குடியரசுத்ேமலவரால்

நியமிக்கப்படும்

12

உறுப்பினர்கமளயும் தசர்த்து ைாநிலங்களமவ கைாத்ேம் 250 உறுப்பினர்கமளக் ககாண்டோகும்.
குடியரசுத்

துமைத்ேமலவர்
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தநரங்களில் ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்களால் தேர்ந்கேடுக்கப்படும் குடியரசுத் துமைத்ேமலவர்
அமவமய நடத்துவார்.
79) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மாநிலங்களமவயின் முேல் கூட்ைம் 1953 தம 13 அன்று தோைங்கியது.
ⅱ) மக்களமவ தமற்தகாள்ளும்

ணிகள், தசயல் ாடுகள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் நைத்மே விதிகள்

ஆகியமவ ேனி பிரசுரமாக அச்சிைப் ட்டுள்ளன.
ⅲ) மாநிலங்களமவயில் அமர மணி தநரம் விவாேம், குறுகிய கால விவாேம் மற்றும் த ாது நலன்
அடிப் மையிலான தீர்மானங்கள் மீோன விவாேங்கள் த ான்ைமவ நமைத றுகின்ைன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைாநிலங்களமவ ைக்களமவ தபான்று கமலக்கப்பட முடியாேோகும். ைாநிலங்களமவயின்
முேல் கூட்டம் 1952 தை 13 அன்று கோடங்கியது. ைக்களமவ தைற்ககாள்ளும் பணிகள், கசயல்பாடுகள்
ைற்றும் உறுப்பினர்களின் நடத்மே விதிகள் ஆகியமவ ேனி பிரசுரைாக அச்சிடப்பட்டுள்ளன.
ைாநிலங்களமவயில் பல பிரிவுகளில் விவாேங்கள் நமடகபறுகின்றன; அமர ைணி தநரம் விவாேம்,
குறுகிய கால விவாேம் ைற்றும் கபாது நலன் அடிப்பமடயிலான தீர்ைானங்கள் மீோன விவாேங்கள்
தபான்றமவயாகும்.
80) ஒன்றிய அரசில் அலுவல் தமாழி 1963க்குப் பின் இந்தி தமாழியாகதவ இருக்க தவண்டும் என்று
திட்ைவட்ைமாக கூறும் இந்திய அரசமமப்பு உறுப்பு எது?
a) 343
b) 342
c) 346
d) 243
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு 343 ஒன்றிய அரசில் அலுவல் கைாழி 1963க்குப் பின் இந்தி
கைாழியாகதவ இருக்க தவண்டும் என்று திட்டவட்டைாக கூறுகிறது. இமேகயாட்டி, ஆட்சி கைாழிகள்
சட்ட முன்வமரவு, 1963 அறிமுகம் கசய்யப்பட்டது.
81) மாநிலங்களமவ ஆண்டுக்கு எத்ேமன கூட்ைத்தோைர்களாகக் கூடுகிைது?
a) மூன்று
b) நான்கு
c) இரண்டு
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d) ஐந்து
விளக்கம்:

ைாநிலங்களவ:

*இந்திய

நாடாளுைன்றத்தில்

தைலமவ

ைாநிலங்களமவ

என்று

அமைக்கப்படுகிறது.
* ைாநிலங்களமவ முேல் கூட்டத்கோடர் 1952 தை 13 அன்று நடந்ேது.
* கபாதுவாக, ைாநிலங்களமவ ஆண்டுக்கு மூன்று கூட்டத்கோடர்களாகக் கூடுகிறது.
82) பின்வரும் எந்ே காலங்களில் மாநிலங்களமவயின் கூட்ைத்தோைர்கள் கூட்ைப் டுகிைது?
ⅰ) பிப்ரவரி மாேம் முேல் தம மாேம் வமர நீடிக்கும்.
ⅱ) ஜுன் தோைங்கி ஆகஸ்ட் இறுதியில் நிமைவுறுகிைது.
ⅲ) நவம் ர் இறுதி தோைங்கி டிசம் ர் இறுதி வமர நீடிக்கும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அமவ வருைாறு * முேல் கூட்டத்கோடர் (நிதி நிமல அறிக்மகக் கூட்டத்கோடர்) பிப்ரவரி
ைாேம் முேல் தை ைாேம் வமர நீடிக்கும்.
* இரண்டாம் கூட்டத்கோடர் (ைமைக்காலக் கூட்டத்கோடர்) கபாதுவாக ஜுன் கோடங்கி ஆகஸ்ட்
இறுதியில் நிமறவுறுகிறது.
* மூன்றாம் கூட்டத்கோடர் (குளிர்காலக் கூட்டத்கோடர்) நவம்பர் இறுதி கோடங்கி டிசம்பர் இறுதி வமர
நீடிக்கும்.
83) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத் தேர்ந்தேடு.
ⅰ) 2015 தசப்ைம் ர்1 முேல் ேமிழ்நாட்டில் நீதிமன்ை தமாழியாக ேமிழ் யன் டுத்ேப் டுகிைது.
ⅱ) இந்தியா, அோவது ாரேம் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் ஆக இருக்கும் என்று உறுப்பு 1(1) கூறுகிைது.
ⅲ) தசன்மன மாகாை ேமலவர் சி.இராோஜி ேனது முேல் நிதி நிமல அறிக்மகமய 1937இல் மேராஸ்
சட்ைமன்ைம், தசனட் அமவ, மேராஸ் ல்கமலக்கழக தசப் ாக்கம் வளாகத்தில் ோக்கல் தசய்ோர்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: 2014 ஆகஸ்ட் 1: ேமிழ்நாட்டில் நீதிைன்ற கைாழியாக ேமிமை பயன்படுத்துேல்.
“இந்தியா, அோவது பாரேம் ைாநிலங்களின் ஒன்றியம் ஆக இருக்கும். உறுப்பு 1(1)”
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“கசன்மன ைாகாை ேமலவர் சி.இராோஜி ேனது முேல் நிதி நிமல அறிக்மகமய 1937இல் ைேராஸ்
சட்டைன்றம், கசனட் அமவ, ைேராஸ் பல்கமலக்கைக தசப்பாக்கம் வளாகத்தில் ோக்கல் கசய்ோர்”.
84) அடிப் மைக் கல்வி திட்ைம் தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத் தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பு சட்ைத்தின் கீழ் உருவான மேராஸ் மாகாை முேல் சட்ைமன்ைத்தில் இராோஜி அரசு
தகாண்டுவந்ே அடிப் மைக் கல்வி திட்ைம் விமர்சிக்கப் ட்ைது.
ⅱ) எதிர்க்கட்சிகளுைன் ஆளும் காங்கிரசு கட்சிமயச் தசர்ந்ே ஒரு

குதியினர் உட் ை இத்திட்ைத்மே

கடுமமயாக எதிர்த்ேனர்.
ⅲ) இத்திட்ைம் சாதி அடிப் மையிலான

டிநிமல தமலாதிக்கத்மே மீண்டும் தகாண்டு வரும் என்று

விமர்சித்ேனர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் உருவான ைேராஸ் ைாகாை முேல் சட்டைன்றத்தில் (19521957) இராோஜி அரசு ககாண்டுவந்ே அடிப்பமடக் கல்வி திட்டம் விைர்சிக்கப்பட்டது. எதிர்க்கட்சிகளுடன்
ஆளும் காங்கிரசு கட்சிமயச் தசர்ந்ே ஒரு பகுதியினர் உட்பட இத்திட்டத்மே கடுமையாக எதிர்த்ேனர்.
இத்திட்டம் சாதி அடிப்பமடயிலான படிநிமல தைலாதிக்கத்மே மீண்டும் ககாண்டு வரும் என்று
விைர்சித்ேனர்.
85) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) முேல்அமமச்சராகப் ேவி ஏற்ை காமராேர் அமமச்சரமவயில் அரசின் கல்வி அமமச்சர் தவங்கட்ராமன்
அடிப் மைக் கல்வி திட்ைம் ரத்து தசய்யப் டுவோக அறிவித்ோர்.
ⅱ) இராோஜி ஆட்சியின் த ாது தகாண்டு வரப் ட்ை நிலமற்ை விவசாயத் தோழிலாளர்கமள ாதுகாக்கும்
நிலச் சட்ைங்கள் தோைரப் ட்ைன.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) ைட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: முேல்அமைச்சராகப் பேவி ஏற்ற காைராேர் அமைச்சரமவயில் 1954 அரசின் கல்வி அமைச்சர்
சி.சுப்பிரைணியம் இத்திட்டம் ரத்து கசய்யப்படுவோக அறிவித்ோர். அதேசையம், இராோஜி ஆட்சியின்
தபாது ககாண்டு வரப்பட்ட நிலைற்ற விவசாயத் கோழிலாளர்கமள பாதுகாக்கும் நிலச் சட்டங்கள்
கோடரப்பட்டன.
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86) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத் தேர்ந்தேடு.
ⅰ) 1968 இல் திராவிை முன்தனற்ை கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ேது.
ⅱ) சி.என்.அண்ைாதுமர முேல்வராக ேவி ஏற்ைார்
ⅲ) இந்து திருமைச் சட்ைம் திருத்ேப் ட்டு ‘சுயமரியாமே திருமைங்கள்’ அங்கீகரிக்கப் ட்ைன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: 1967இல் திராவிட முன்தனற்ற கைகம் ஆட்சிக்கு வந்ேது. சி.என்.அண்ைாதுமர முேல்வராக
பேவி ஏற்றார். அவரது ஆட்சியில் இந்து திருைைச் சட்டம் திருத்ேப்பட்டு ‘சுயைரியாமே திருைைங்கள்’
அோவது ைே சடங்குகள் இல்லாைல் தைற்ககாள்ளப்படும் திருைைங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டன.
87) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத் தேர்ந்தேடு.
ⅰ) காமராசருக்கு அடுத்து ேவி ஏற்று, நான்கு ேைமவகள் முேல் அமமச்சராக ேவி வகித்ே மு.கருைாநிதி
ல சட்ைங்கமளயும் எண்ைற்ை தீர்மானங்கமளயும் தகாண்டு வந்துள்ளார்.
ⅱ) மு.கருைாநிதி தகாண்டு வந்ே கமைசி சட்ைமுன்வமரவு கமைசி சட்ைமுன்வமரவு பிற் ட்ை
வகுப்பினருக்கான இைஒதுக்கீட்டுக்குள் முஸ்லீம்களுக்கும் கிறித்துவர்களுக்கும் சிைப்பு உள் ஒதுக்கீடு
வழங்கியது.
ⅲ)

ட்டியல் இனங்களுக்கும் மற்றும்

ழங்குடியினருக்குமான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அருந்தியர்களுக்கு

உள்ஒதுக்கீடு வழங்குகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அவருக்கு அடுத்து பேவி ஏற்று, ஐந்து ேடமவகள் முேல் அமைச்சராக பேவி வகித்ே
மு.கருைாநிதி பல சட்டங்கமளயும் எண்ைற்ற தீர்ைானங்கமளயும் ககாண்டு வந்துள்ளார். அவர்
ககாண்டு

வந்ே

முஸ்லீம்களுக்கும்

கமடசி

சட்டமுன்வமரவு

கிறித்துவர்களுக்கும்

பிற்பட்ட

சிறப்பு

உள்

வகுப்பினருக்கான
ஒதுக்கீடு

இடஒதுக்கீட்டுக்குள்

வைங்குவதுடன்

பட்டியல்

இனங்களுக்கும் ைற்றும் பைங்குடியினருக்குைான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அருந்தியர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு
வைங்குகிறது.
88) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
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ⅰ) எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் ேமலமமயிலான எட்டு ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் வருவாய் நிர்வாக துமையில்
குறிப்பிைத்ேக்க ல மாற்ைங்கள் தகாண்டு வரப் ட்ைன.
ⅱ) வாரிசு அடிப் மையில் கிராம நிர்வாக அலுவலரான "கர்ைம்" ேவிக்கு முடிவு கட்டினார்.
ⅲ) மதிய உைவுத் திட்ைத்மே விரிவு டுத்தி சத்துைவுத் திட்ைமாக தமம் டுத்தினார்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அமனத்து இந்திய அண்ைா திராவிட முன்தனற்ற கைகத்தின் எம்.ஜி. இராைச்சந்திரன்
ேமலமையிலான

பத்து

ஆண்டுக்கால

ஆட்சியில்

(1977-1987)

வருவாய்

நிர்வாக

துமறயில்

குறிப்பிடத்ேக்க பல ைாற்றங்கள் ககாண்டு வரப்பட்டன. குறிப்பாக, வாரிசு அடிப்பமடயில் கிராை
நிர்வாக அலுவலரான "கர்ைம்" பேவிக்கு முடிவு கட்டினார். ைதிய உைவுத் திட்டத்மே விரிவுபடுத்தி
சத்துைவுத் திட்டைாக தைம்படுத்தினார்.
89) மண்ைல் ஆமையம் தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) 1992 நவம் ரில் உச்ச நீதிமன்ைம் மண்ைல் ஆமையம் வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியது.
ⅱ) கல்வி மற்றும் தவமல வாய்ப்பில் 50 விழுக்காடு இைஒதுக்கீடு வழங்கி தீர்ப் ளிக்கப் ட்ைது.
ⅲ) இைஒதுக்கீட்டிமன

ாதுகாக்கும்வமகயில் ேமிழ்நாடு மாநிலச் சட்ைமன்ைம் கூட்ைப் ட்டு 60 சேவீேம்

ஒதுக்கீடு சட்ைம் தகாண்டு வரப் ட்ைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: 1992 நவம்பரில் உச்ச நீதிைன்றம் ைண்டல் ஆமையம் வைக்கில் தீர்ப்பு வைங்கியது. அதில்
கல்வி ைற்றும் தவமல வாய்ப்பில் 50 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வைங்கி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இேமனத்
கோடர்ந்துேமிைகத்தில், பிற்பட்தடார் மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்தடார், பட்டியல் சாதிகள், பைங்குடியினர்
ஆகிதயாருக்கு வைங்கப்பட்டு வந்ே இடஒதுக்கீட்டிமன பாதுகாக்கும்வமகயில் ேமிழ்நாடு ைாநிலச்
சட்டைன்றம் கூட்டப்பட்டு 69 சேவீேம் ஒதுக்கீடு சட்டம் ககாண்டு வரப்பட்டது.
90) ேமிழ்நாடு மாநிலச் சட்ைமன்ைம் தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ேமிழ்நாடு மாநிலச் சட்ைமன்ைம் 234 உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ைது.
ⅱ) 185 உறுப்பினர்கள் த ாது தோகுதிகளிலிருந்தும் 49 உறுப்பினர்கள் ே னித்ே தோகுதிகளிலிருந்தும்
தேர்ந்தேடுக்கப் டுகின்ைனர்.
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ⅲ) சட்ைமன்ைத்தில் முேல் கூட்ைத் தோைர் முேல் த ாதுத் தேர்ேமலத் தோைர்ந்து (1952). 3.5.1952 அன்று
தோைங்கியது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ேமிழ்நாடு ைாநிலச் சட்டைன்றம்: ேமிழ்நாடு ைாநிலச் சட்டைன்றம் 234 உறுப்பினர்கமளக்
ககாண்டது.

189

உறுப்பினர்கள்

கபாது

கோகுதிகளிலிருந்தும்

45

உறுப்பினர்கள்

ே

னித்ே

கோகுதிகளிலிருந்தும் தேர்ந்கேடுக்கப்படுகின்றனர்.
* சட்டைன்றத்தில் முேல் கூட்டத் கோடர் முேல் கபாதுத் தேர்ேமலத் கோடர்ந்து (1952). 3.5.1952 அன்று
கோடங்கியது.
91) ஆங்கிதலா - இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர் ஆளுநரால் நியமிக்கப் டுவேற்கான அரசமமப்பு உறுப்பு எது?
a) 343
b) 333
c) 347
d) 233
விளக்கம்: அரசமைப்பு உறுப்பு 333இன் கீழ் ஆங்கிதலா - இந்திய பிரதிநிதி ஒருவர் ஆளுநரால்
நியமிக்கப்படுகிறார்.
* 16.05.2016 அன்று ேமிைக சட்டைன்றத்திற்கு கபாதுத் தேர்ேல் நடந்ேமேகயாட்டி 15-வது ேமிைக
சட்டைன்றம் 21.05. 2016 அன்று அமைக்கப்பட்டது.
92) த ாதுக் கைக்கு குழு தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மாநிலங்களமவ உறுப்பினர்களிலிருந்து ஒருவர் த ாது கைக்குக் குழுத்ேமலவராக மக்களமவத்
ேமலவரால் நியமிக்கப் டுகிைார்.
ⅱ) 1967-1968ஆம் ஆண்டில் முேன்முமையாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் ஒருவதர த ாதுக் கைக்குக்
குழுத்ேமலவராக மக்களமவத் ேமலவரால் நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்.
ⅲ) 1950 ேனவரி முேல் 2018 ஏப்ரல் வமர இக்குழு 1596 அறிக்மககமள ோக்கல் தசய்துள்ளது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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விளக்கம்: கபாதுக் கைக்கு குழு: ைக்களமவ உறுப்பினர்களிலிருந்து ஒருவர் கபாது கைக்குக்
குழுத்ேமலவராக ைக்களமவத் ேமலவரால் நியமிக்கப்படுகிறார். இதில் 1967-1968ஆம் ஆண்டில்
முேன்முமறயாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் ஒருவதர கபாதுக் கைக்குக் குழுத்ேமலவராக ைக்களமவத்
ேமலவரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இக்குழு ைக்களமவத் ேமலவர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ஒரு
நாடாளுைன்றக் குழுவாகதவ கருேப்படுகிறது. 1950 ேனவரி முேல் 2018 ஏப்ரல் வமர இக்குழு 1596
அறிக்மககமள ோக்கல் கசய்துள்ளது.
93) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இந்திய அரசமமப்புச் திருத்ேச்சட்ைங்கள் மாறி வரும் சமுோயத் தேமவகளுக்தகற்

அரசமமப்ல்

திருத்ேங்கள் தகாண்டுவருவேற்கான விதிகமளயும் நமது அரசமமப்பிற்கு தமமேகள் வழங்கியுள்ளனர்.
ⅱ) நமது அரசமமப்பு சட்ைத்தின் மாண்புகள் மற்றும் அேன் அடித்ேளத்திற்கு

ங்கம் தநராமல்

ல்தவறு

திருத்ேங்கள் தகாண்டு வரப் ட்டுள்ளன.
ⅲ) அரசமமப்ம ப்

ாதுகாப் திலும் அரசமமப்பிற்கு விளக்கமளிப் திலும் நமது நீதித்துமை முக்கிய

ங்காற்றுகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்புச் திருத்ேச்சட்டங்கள் ைாறி வரும் சமுோயத் தேமவகளுக்தகற்ப
அரசமைப்பில் திருத்ேங்கள் ககாண்டுவருவேற்கான விதிகமளயும் நைது அரசமைப்புற்கு தைமேகள்
வைங்கியுள்ளனர். ஏற்கனதவ, நைது அரசமைப்பு சட்டத்தின் ைாண்புகள் ைற்றும் அேன் அடித்ேளத்திற்கு
பங்கம் தநராைல் பல்தவறு திருத்ேங்கள் ககாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அரசமைப்மபப் பாதுகாப்பதிலும்
அரசமைப்பிற்கு விளக்கைளிப்பதிலும் நைது நீதித்துமற முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
94) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இேர அரசமமப்புகள் த ாலதவ நமது அரசமமப்பு மாறி வரும் சூழல்கள் மற்றும் அரசியல் தநருக்கடிக்கு
ஏற் ேன்மன ேகவமமக்கும் ஆவைமாக திகழ்கிைது.
ⅱ) இந்திய அரசமமப்பு முேன்மம சட்ைமாக ேனக்குள் தசயல் ட்டு தகாண்டு இந்திய அரமசயும்
இயக்குகிைது.
ⅲ) நமது அரசமமப்பு சட்ைத்மே உருவாக்கிய தமமேகள் தோமல தநாக்கு

ார்மவயுைன் எதிர்கால

பிரச்சமனகமள முன்உைர்ந்து அவற்றிற்கு தீர்வுகமள வழங்கியுள்ளனர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
Learning Leads To Ruling

Page 43 of 61

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இேர அரசமைப்புகள் தபாலதவ நைது அரசமைப்பு ைாறி வரும் சூைல்கள் ைற்றும் அரசியல்
கநருக்கடியில் ஏற்ப ேன்மன ேகவமைக்கும் ஆவைைாக திகழ்கிறது. இந்திய அரசமைப்பு முேன்மை
சட்டைாக ேனக்குள் கசயல்பட்டு ககாண்டு இந்திய அரமசயும் இயக்குகிறது. நைது அரசமைப்பு
சட்டத்மே உருவாக்கிய தைமேகள் கோமல தநாக்கு பார்மவயுடன் எதிர்கால பிரச்சமனகமள
முன்உைர்ந்து அவற்றிற்கு தீர்வுகமள வைங்கியுள்ளனர்.
95) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மாறி வரும் சமுோய சூழல்களுக்கு ஏற்

தேமவயானதிருத்ேங்களுக்கு இந்திய அரசமமப்பு இைம்

அளித்து ஏற்கிைது.
ⅱ) அமலாக்கத்தில் த ாதுமான தநகிழ்வுத் ேன்மம தகாண்டுள்ளோல் ஒரு இறுக்கமான சட்ைப்புத்ேகமாக
நமது அரசமமப்பு மாைாமல் உயிதராட்ைமான ஆவைமாகத் திகழ்கிைது.
ⅲ) என்றும் நிமலயான மாற்ைமுடியாே ஆவைம் அல்ல என் மேயும் நமது அரசமமப்பு சட்ைங்கள்
உறுதிப் டுத் ேவில்மல.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ைாறி வரும் சமுோய சூைல்களுக்கு ஏற்ப தேமவயானதிருத்ேங்களுக்கு இந்திய அரசமைப்பு
இடம் அளித்து ஏற்கிறது. அைலாக்கத்தில் தபாதுைான கநகிழ்வுத் ேன்மை ககாண்டுள்ளோல் ஒரு
இறுக்கைான சட்டப்புத்ேகைாக நைது அரசமைப்பு ைாறாைல் உயிதராட்டைான ஆவைைாகத் திகழ்கிறது.
அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடித்ேளத்திமன நிமலயான ைாறாே உன்னே ஆவைைாக உருவாக்கியுள்ள
அதே சையத்தில் அது என்றும் நிமலயான ைாற்றமுடியாே ஆவைம் அல்ல என்பமேயும் நைது
அரசமைப்பு சட்டங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
96) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) தேமவயான மாற்ைங்கமள ஏற் டுத்தும் வமகயில் ‘தநகிழ்வுத் ேன்மம’ தகாண்ைோக அரசமமப்ம
உருவாக்கியுள்ளனர்.
ⅱ) தேமவயின்றி அடிக்கடி மாற்ைங்கள் ஏற் டுத்துவமேேடுக்கும் வமகயில் ‘இறுகியத் ேன்மம’
தகாண்ைோக அரசமமப்ம உருவாக்கியுள்ளனர்.
ⅲ) உறுப்பு 328இன் கீழ் அரசமமப்பில் வழங்கப் ட்டுள்ள எந்ேதவாரு சட்ைத்திலும் தசர்த்ேல், நீக்கம், மாறுேல்
தகாண்டுவர அதிகாரம் அளிக்கப் ட்டுள்ளது.
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: தேமவயான ைாற்றங்கமள ஏற்படுத்தும் வமகயில் ‘கநகிழ்வுத் ேன்மை’ ககாண்டோகவும்
தேமவயின்றி

அடிக்கடி

ைாற்றங்கள்

ஏற்படுத்துவமேேடுக்கும்

வமகயில்

‘இறுகியத்

ேன்மை’

ககாண்டோகவும் அரசமைப்மப உருவாக்கியுள்ளனர். இந்திய அரசமைப்பு சட்ட உறுப்பு 368இன் கீழ்
நாடாளுைன்றத்திற்கு

வைங்கப்பட்டுள்ள

அரசமைப்பிற்கு

அதிகாரங்கமளப்

பயன்படுத்தி

அரசமைப்பில் வைங்கப்பட்டுள்ள எந்ேகவாரு சட்டத்திலும் தசர்த்ேல், நீக்கம், ைாறுேல் ககாண்டுவர
அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
97) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மாநில அரசுகளின் அடிப் மை உரிமமகள் மற்றும் அதிகாரங்களில் சம்மந்ேப் ட்ை மாநில அரசுகளின்
ஒப்புேல் இல்லாமல் மாற்ைம் தகாண்டு வர முடியாது.
ⅱ) நமது அரசு சட்ை தமமேகள் சில விதிகமள அரசமமப்பில் மமயக் கருத்துகமள மாற்ைங்களிலிருந்தும்
சமரசங்களிலிருந்தும் ாதுகாக்க விரும்பினர்.
ⅲ)

அரசமமப்புச்சட்ை

தமமேகளின்

இக்

கருத்துகள்

ல்தவறு

வழிகளிலான

அரசமமப்புச்

திருத்ேச்சட்ைங்களுக்கு வழிவகுத்ேது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: இந்திய அரசமைப்பு கூட்டாச்சி அரசியலமைப்மப கட்டமைத்துள்ளோல் ைாநில அரசுகளின்
அடிப்பமட உரிமைகள் ைற்றும் அதிகாரங்களில் சம்ைந்ேப்பட்ட ைாநில அரசுகளின் ஒப்புேல் இல்லாைல்
ைாற்றம் ககாண்டு வர முடியாது. நைது அரசு சட்ட தைமேகள் சில விதிகமள அரசமைப்பில் மையக்
கருத்துகமள ைாற்றங்களிலிருந்தும் சைரசங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்க விரும்பினர். அரசமைப்புச்சட்ட
தைமேகளின்

இக்

கருத்துகள்

பல்தவறு

வழிகளிலான

அரசமைப்புச்

திருத்ேச்சட்டங்களுக்கு

வழிவகுத்ேது.
98) எத்ேமன வமகயான அரசமமப்புத் திருத்ேச் சட்ைங்கள் உள்ளன?
a) மூன்று
b) நான்கு
c) ஐந்து
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d) இரண்டு
விளக்கம்: மூன்று வமகயான அரசமைப்புத் திருத்ேச் சட்டம் வமககள் உள்ளன அமவ பின்வருைாறு 1)
ேனி கபரும்பான்மை(தசர்த்ேல்) 2) நாடாளுைன்றத்தில் ஈரமவகளிலும் சிறப்பு கபரும்பான்மை
கபறுவேன் மூலம் திருத்ேச்சட்டம் ககாண்டு வருேல். (அமவயில் இருப்தபாரில் மூன்றில் இரண்டு
ைடங்கு உறுப்பினர்கள் ஆேரவு ைற்றும் குமறந்ேது கைாத்ே உறுப்பினர்களில் 50 விழுக்காடு) 3)
கபரும்பான்மை கபறுவதுடன் கைாத்ேமுள்ள ைாநிலச் சட்டைன்றங்களில் சரிபாதி சட்டைன்றங்களின்
ஒப்புேல் கபறுேல்.
99) அரசமமப்பு திருத்ேச்சட்ைம் தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அமனத்து அரசமமப்பு திருத்ேங்களும் நாைாளுமன்ைத்தில் மட்டுதம அறிமுகப் டுத்ேப் டும்.
ⅱ) அரசமமப்பு வழங்கியுள்ள விதிகளின் டி எந்ேதவாரு அரசமமப்பு திருத்ேச்சட்ைத்திற்கும் த ாது
வாக்தகடுப்பு தேமவப் ைவில்மல.
ⅲ) சட்ைத்திருத்ே முன்வமரவு அமனத்தும் குடியரசுத்ேமலவரின் ஒப்புேல் த ைப் ை தவண்டிய அவசியம்
இல்மல.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

இந்ே

வமககளிலான

அறிமுகப்படுத்ேப்படும்.
திருத்ேச்சட்டத்திற்கும்

அமனத்து

அரசமைப்பு
கபாது

திருத்ேங்களும்

வைங்கியுள்ள

வாக்ககடுப்பு

நாடாளுைன்றத்தில்

விதிகளின்படி

தேமவப்படவில்மல.

ைட்டுதை

எந்ேகவாரு

அரசமைப்பு

சட்டத்திருத்ே

முன்வமரவு

அமனத்தும் குடியரசுத்ேமலவரின் ஒப்புேல் கபறப்பட தவண்டும். இவ்வாறு அனுப்பப்படும் அரசியல்
சட்ட

முன்வமரவுகமள

திருப்பி

அனுப்பும்

அதிகாரம்

குடியரசுத்ேமலவருக்குக்

கிமடயாது.

தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட ைக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு ைட்டுதை அரசியல் திருத்ேச்சட்டம் விவகாரங்களில்
இறுதி முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் வைங்கப்பட்டுள்ளது.
100) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அரசமமப்பில் உள்ள ஒரு விதியில் திருத்ேம் தகாரும் சட்ை முன்வமரவுகள் அரசமமப்புத்
திருத்ேச்சட்ைம் முன்வமரவு என்று அமழக்கப் டுகிைது.
ⅱ) உறுப்பு 368 (2) ன் கீழ் வரும் அமனத்து விதிகளும் இதில் அைங்கும்.
ⅲ) சட்ை முன்வமரவிமன நாைாளுமன்ைத்தில் ஈரமவகளிலும் தகாண்டு வரலாம்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
Learning Leads To Ruling

Page 46 of 61

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அரசமைப்புத் திருத்ேச்சட்ட முன்வமரவு: அரசமைப்பில் உள்ள ஒரு விதியில் திருத்ேம்
தகாரும் சட்ட முன்வமரவுகள் அரசமைப்புத் திருத்ேச்சட்டம் முன்வமரவு என்று அமைக்கப்படுகிறது.
உறுப்பு 368 (2) ன் கீழ் வரும் அமனத்து விதிகளும் இதில் அடங்கும். இந்ே சட்ட முன்வமரவிமன
நாடாளுைன்றத்தில் ஈரமவகளிலும் ககாண்டு வரலாம்.
101) ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அமமச்சர் அல்லாே உறுப்பினர்கள் ோக்கல் தசய்யும் சட்ை முன்வமரவு ேனிந ர் முன்வமரவு என்று
அமழக்கப் டுகிைது.
ⅱ) நாைாளுமன்ைத்தில் எதிர் கட்சிகமளச் தசர்ந்ே எவரும் ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு தகாண்டு வர
முடியாது.
ⅲ) ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு என் து அமமச்சரமவயிதலா நிர்வாகத்திதலா உறுப்பினராக இல்லாே
நாைாளுமன்ை உறுப்பினர் ஒருவரால் முன்தமாழியப் டுவது ஆகும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு: அமைச்சர் அல்லாே உறுப்பினர்கள் ோக்கல் கசய்யும் சட்ட
முன்வமரவு ேனிநபர் முன்வமரவு என்று அமைக்கப்படுகிறது. நாடாளுைன்றத்தில் ஆளுங்கட்சி
ைற்றும் எதிர் கட்சிகமளச் தசர்ந்ே எவரும் ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு ககாண்டு வரலாம். ேனிநபர் சட்ட
முன்வமரவு என்பது அமைச்சரமவயிதலா நிர்வாகத்திதலா உறுப்பினராக இல்லாே நாடாளுைன்ற
உறுப்பினர் ஒருவரால் முன்கைாழியப்படுவது ஆகும். ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு மீோன விவாேம்
அடுத்ேடுத்ே வாரத்தின் கவள்ளிக் கிைமைகளில் பிற்பகல் 2 ைணி முேல் 6 ைணி வமர நமடகபறும்.
102) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) சட்ை முன்வமரவு தகாண்டு வர ஒரு வாரத்திற்கு முன் ாகதவ முன்அறிவிப்பு ேரதவண்டும்.
ⅱ) ேனிந ர் முன்வமரவுகள் நிராகரிக்கப் ட்ைாலும் அது ஆட்சியில் எந்ே ாதிப்ம யும் ஏற் டுத்ோது.
ⅲ) நாைாளுமன்ைத்தில் 14 ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு மட்டுதம நிமைதவற்ைப் ட்டுள்ளன.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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இந்ே

சட்ட

முன்வமரவு

ககாண்டு

வர

ஒரு

ைாேத்திற்கு

முன்பாகதவ

முன்அறிவிப்புேரதவண்டும். ேனிநபர் முன்வமரவுகள் நிராகரிக்கப்பட்டாலும் அது ஆட்சியில் எந்ே
பாதிப்மபயும் ஏற்படுத்ோது. இதுவமர நாடாளுைன்றத்தில் 14 ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு ைட்டுதை
நிமறதவற்றப்பட்டுள்ளன.
103) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) கமைசியாக, ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு நிமைதவற்ைப் ட்ை ஆண்டு 1970.
ⅱ)

ேனிந ர்

முன்வமரவுகளில்

த ரும் ாலானமவ

வாசிக்கப் டுவதோ,

விவாதிக்கப் டுவதோ,

நிராகரிக்கப் டுவதோ கூை கிமையாது.
ⅲ) அரசமமப்பு திருத்ேம் தகாரும் முன்வமரவுகள் ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவாக தகாண்டு வர முடியாது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: கமடசியாக, ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு நிமறதவற்றப்பட்ட ஆண்டு 1970. இவ்வாறு ககாண்டு
வரப்படும் ேனிநபர் முன்வமரவுகளில் கபரும்பாலானமவ வாசிக்கப்படுவதோ, விவாதிக்கப்படுவதோ,
நிராகரிக்கப்படுவதோ கூட கிமடயாது. அரசமைப்பு திருத்ேம் தகாரும் முன்வமரவுகள் கூட ேனிநபர்
முன்வமரவுகளாக ஏற்கப்படலாம். ஆனால் நிதி முன்வமரவுகமள ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவாக
ககாண்டு வர முடியாது.
104) மூன்ைாம்

ாலின ந ர்கள் உரிமமகள் சட்ை முன்வமரவு தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான

விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மூன்ைாம் ாலின ந ர்கள் உரிமமகள் சட்ை முன்வமரவு திருச்சி சிவா அவர்களால் தகாண்டு வரப் ட்ை
ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு ஆகும்.
ⅱ) இந்தியாவில் மூன்ைாம் ாலின மக்கள் சந்தித்து வரும் புைக்கணிப்புகளுக்கு முடிவுகட்ை இம்முன்வமரவு
தகாருகிைது.
ⅲ) 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் தமலமவயில் நிமைதவற்ைப் ட்ை ேனிந ர் சட்ை முன்வமரவு என்ை வரலாற்று
முக்கியத்துவத்மேயும் த றுகிைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
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விளக்கம்: மூன்றாம் பாலின நபர்கள் உரிமைகள் சட்ட முன்வமரவு 2014: மூன்றாம் பாலின நபர்கள்
உரிமைகள் சட்ட முன்வமரவு திருச்சி சிவா அவர்களால் ககாண்டு வரப்பட்ட ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு
ஆகும். இந்தியாவில் மூன்றாம் பாலின ைக்கள் சந்தித்து வரும் புறக்கணிப்புகளுக்கு முடிவுகட்ட
இம்முன்வமரவு தகாருகிறது. இந்ே சட்ட முன்வமரவு 2015 ஏப்ரல் 24 அன்று தைலமவயில்
நிமறதவறியது. 2016 பிப்ரவரி 26 அன்று ைக்களமவயில் அறிமுகம் கசய்யப்பட்டது. இந்ே சட்ட
முன்வமரவு 45 ஆண்டுகளுக்குப் பின் தைலமவயில் நிமறதவற்றப்பட்ட ேனிநபர் சட்ட முன்வமரவு
என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவத்மேயும் கபறுகிறது.
105) உறுப்பு 370 தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அரசமமப்பு உறுப்பு 370 என் து ேம்மு - காஷ்மீர் குதிக்கு சிைப்பு ேன்னாட்சி ேகுதி வழங்குவது ஆகும்.
ⅱ) இராணுவம், தவளியுைவு, தோமலத் தோைர்பு, நிதி ஆகிய துமைகள் சார்ந்து மத்திய அரசு சட்ைங்கள்
இயற்றுவேற்கு மாநில அரசின் ஒப்புேல் அவசியமாகிைது.
ⅲ) இந்ே மாநிலம் மற்றும் இதில் குடியிருக்கும் மக்கள் குடியுரிமம, தசாத்துரிமம, அடிப் மை உரிமம ஆகிய
உரிமமகளுக்கு

இந்தியாவில்

பிைகுடிமக்களிலிருந்து

தவறு ட்ை

சிைப்பு

சட்ைத்

தோகுப்புகமளக்

தகாண்டுள்ளனர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: உறுப்பு 370: அரசமைப்பு உறுப்பு 370 என்பது ேம்மு - காஷ்மீர் பகுதிக்கு சிறப்பு ேன்னாட்சி ேகுதி
வைங்குவது ஆகும். இச்சட்டத்தின்படி இராணுவம், கவளியுறவு, கோமலத் கோடர்பு, நிதி ஆகிய
துமறகள் ேவிர இேர அமனத்து துமறகள் சார்ந்து ைத்திய அரசு சட்டங்கள் இயற்றுவேற்கு ைாநில
அரசின் ஒப்புேல் அவசியைாகிறது. இந்ே ைாநிலம் ைற்றும் இதில் குடியிருக்கும் ைக்கள் குடியுரிமை,
கசாத்துரிமை, அடிப்பமட உரிமை ஆகிய உரிமைகளுக்கு இந்தியாவில் பிறகுடிைக்களிலிருந்து
தவறுபட்ட சிறப்பு சட்டத் கோகுப்புகமளக் ககாண்டுள்ளனர்.
106) ேம்மு - காஷ்மீர் தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) அரசமமப்பு உறுப்பு 370 இன் கீழ் ஒரு மாநிலத்தின் மீது நிதி தநருக்கடி நிமல பிரகைனம் தசய்யும் மத்திய
அரசின் அதிகாரம் இேற்கு தசல்லாது.
ⅱ) த ார் மற்றும் தவளி ஆக்கிரமிப்பு ஆகிய சூழ்நிமலகளின் த ாது மட்டும் தநருக்கடி நிமல பிரகைனம்
தசய்யப் டுகிைது.
ⅲ) மத்திய அரமச மாநில அரசு தகாரினால் அன்றி உள்நாட்டு குழப் ம் அல்லது பிை அ ாயங்கள் த ான்ை
காரைங்களுக்காக இேன் மீது மத்திய அரசு தநருக்கடி நிமல பிரகைனம் தசய்ய முடியாது.
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அரசமைப்பு உறுப்பு 360 இன் கீழ் ஒரு ைாநிலத்தின் மீது நிதி கநருக்கடி நிமல பிரகடனம்
கசய்யும் ைத்திய அரசின் அதிகாரம் இந்ே ைாநிலத்திற்கு கசல்லாது. தபார் ைற்றும் கவளி ஆக்கிரமிப்பு
ஆகிய சூழ்நிமலகளின் தபாது ைட்டும் கநருக்கடி நிமல பிரகடனம் கசய்யப்படுகிறது. எனதவ, ைத்திய
அரமச ைாநில அரசு தகாரினால் அன்றி உள்நாட்டு குைப்பம் அல்லது பிற அபாயங்கள் தபான்ற
காரைங்களுக்காக இந்ே ைாநிலத்தின் மீது ைத்திய அரசு கநருக்கடி நிமல பிரகடனம் கசய்ய முடியாது.
107) அரசமமப்புச் சட்ை உறுப்பு 370 தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) இச்சட்ைத்தின் டி இராணுவம், தவளியுைவு, தோமலத் தோைர்பு, நிதி ஆகிய துமைகள் சார்ந்து மத்திய
அரசு சட்ைங்கள் இயற்றுவேற்கு மாநில அரசின் ஒப்புேல் அவசியமாகிைது.
ⅱ) ாகிஸ்ோன் பிரிவிமனமயத் தோைர்ந்து இந்திய ஒன்றிய அரசின் ேம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இமைப்பு
தோைர் ாக மன்னர் ஹரிஷ் உைன் த ச்சுவார்த்மே நைத்ேப் ட்ைது.
ⅲ) ேம்மு காஷ்மீர்க்கு சிைப்பு உரிமமகளும் ேகுதிகளும் வழங்கப் டும் என்று உைன் டிக்மக ஏற் ட்ைேன்
அடிப் மையில் இந்ே உறுப்பு உருவாக்கப் ட்ைது.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: அரசமைப்புச் சட்ட உறுப்பு 370 என்பது ேம்மு - காஷ்மீர் பகுதிக்கு சிறப்பு ேன்னாட்சி ேகுதி
வைங்குவது ஆகும். இச்சட்டத்தின்படி இராணுவம், கவளியுறவு, கோமலத் கோடர்பு, நிதி ஆகிய
துமறகள் ேவிர இேர அமனத்து துமறகள் சார்ந்து ைத்திய அரசு சட்டங்கள் இயற்றுவேற்கு ைாநில
அரசின் ஒப்புேல் அவசியைாகிறது. பாகிஸ்ோன் பிரிவிமனமயத் கோடர்ந்து இந்திய ஒன்றிய அரசின்
ேம்மு காஷ்மீர் ைாநிலம் இமைப்பு கோடர்பாக ைன்னர் ஹரிஷ் உடன் தபச்சுவார்த்மே நடத்ேப்பட்டது.
அப்தபாது ேம்மு காஷ்மீர் ைாநிலத்துக்கு சிறப்பு உரிமைகளும் ேகுதிகளும் வைங்கப்படும் என்று
உடன்படிக்மக ஏற்பட்டேன் அடிப்பமடயில் இந்ே உறுப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
108) இந்திய தேசியக் தகாடியுைன் ேம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்தகன ேனி தகாடி அமமத்துக்தகாள்ள
வழிவமக தசய்ே உைன் டிக்மக எது?
a) பூனா உைன் டிக்மக
b) ஸ்ரீநகர் உைன் டிக்மக
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c) கடல்லி உடன்படிக்மக
d) லக்தனா உைன் டிக்மக
விளக்கம்: 1974இல் அன்மறய பிரேைர் இந்திரா காந்தி அன்மறய ேம்மு - காஷ்மீர் முேலமைச்சர் தஷக்
அப்துல்லா (ஹரிசிங்கால் நியமி க்கப்பட்ட வ ர் . ) இமடயில் ஏற்பட்ட உடன்பாட்டின்படி இந்ே ஏற்பாடு
தைலும் உறுதிபடுத்ேப்பட்டது. இந்திய தேசியக் ககாடியுடன் ேம்மு காஷ்மீர் ைாநிலத்திற்ககன ேனி
ககாடி அமைத்துக்ககாள்ளவும் இரண்டு ககாடிகளுக்கும் சை ேகுதி வைங்கவும் 1952 கடல்லி
உடன்படிக்மகயில் வழிவமக கசய்யப்பட்டுள்ளது.
109) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ேம்மு - காஷ்மீர் மாநிலம் மட்டும் அந்ே மாநிலத்துக்தக ஆன அரசமமப்பு மூலம் ஆளப் டுகிைது.
ⅱ) ேம்மு - காஷ்மீர் அரசமமப்பின் முேல் உறுப்பு ேம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இந்தியாவின் ஒருங்கிமைந்ே
குதி என்று கூறுகிைது.
ⅲ) உறுப்பு 1ன் டியும் உறுப்பு 5ன் டியும் இந்திய நாைாளுமன்ைத்தின் மாநிலங்களுக்கான சட்ைம் இயற்றும்
அதிகாரவரம்பு கட்டுப் டுத்ேப் டுகிைது;
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ேம்மு - காஷ்மீர் ைாநிலம் ைட்டும் அந்ே ைாநிலத்துக்தக ஆன அரசமைப்பு மூலம்
ஆளப்படுகிறது. இேற்கான ேனி குடியுரிமைச் சட்டம், கசாத்துரிமைச் சட்டம், அடிப்பமட உரிமைகள்
ஆகியன வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ேம்மு - காஷ்மீர் அரசமைப்பின் முேல் உறுப்பு ேம்மு காஷ்மீர் ைாநிலம்
இந்தியாவின் ஒருங்கிமைந்ே பகுதி என்று கூறுகிறது. இேன்படியும் உறுப்பு 5ன் படியும் இந்திய
நாடாளுைன்றத்தின் ைாநிலங்களுக்கான சட்டம் இயற்றும் அதிகாரவரம்பு கட்டுப்படுத்ேப்படுகிறது; அது
ைாற்றத்ேகாேோகவும் ஆகிறது.
110) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ேம்மு - காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் ேமலயிை முடியாது.
ⅱ) மூவர்ை தேசியக் தகாடி மற்றும் இேர தேசிய சின்னங்கள் அவமதிப்பு ேம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில்
குற்ைமாகக் கருேப் ைாது.
ⅲ) மாநிலத்தின் மீது உறுப்பு 352 பிரகைனம் தசய்யப் டுவமே ஸ்ரீ நகர் உைன் டிக்மக அனுமதிக்கிைது
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
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d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ேம்மு - காஷ்மீர் ைாநிலத்தில் இந்திய உச்ச நீதிைன்றம் ேமலயிட முடியாது. மூவர்ை தேசியக்
ககாடி ைற்றும் இேர தேசிய சின்னங்கள் அவைதிப்பு ேம்மு காஷ்மீர் ைாநிலத்தில் குற்றைாகக்
கருேப்படாது. ேம்மு – காஷ்மீர் அரசு ேமலமைப் பேவியான சோ-ஐ-ரியாஷத் (முேலமைச்சர்) ைாநிலச்
சட்டைன்றத்ோல் தேர்ந்கேடுக்கப்படுகிறார். ைாநிலத்தின் மீது உறுப்பு 352 பிரகடனம் கசய்யப்படுவமே
கடல்லி உடன்படிக்மக எதிர்த்ோலும் ைாநிலத்தின் மீது கபாது அவசர கநருக்கடி நிமல பிரகடனம்
கசய்யும் அதிகாரம் குடியரசுத்ேமலவருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது.
111) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ேம்மு - காஷ்மீர் மாநில மக்கள் இரட்மைக் குடியுரிமம அனு விக்கிைார்கள்.
ⅱ) அம்மாநில மக்கள் இேர மாநில மக்களுைன் மை உைவு தகாள்ளும் த ாது அவர்களது ேம்மு -காஷ்மீர்
குடியுரிமம இரத்ோகிைது.
ⅲ) கட்ைாயக் கல்விச் சட்ைம், ேகவல் உரிமமச் சட்ைம், கைக்கு ேனிக்மக உள்ளிட்ை த ரும் ாலான இந்திய
சட்ைங்கள் ேம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தசல்லு டியாகும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ேம்மு - காஷ்மீர் ைாநில ைக்கள் இரட்மடக் குடியுரிமை அனுபவிக்கிறார்கள். அம்ைாநில
ைக்கள் இேர ைாநில ைக்களுடன் ைை உறவு ககாள்ளும் தபாது அவர்களது ேம்மு -காஷ்மீர் குடியுரிமை
இரத்ோகிறது. கட்டாயக் கல்விச் சட்டம், ேகவல் உரிமைச் சட்டம், கைக்கு ேனிக்மக உள்ளிட்ட
கபரும்பாலான இந்திய சட்டங்கள் ேம்மு காஷ்மீர் ைாநிலத்தில் கசல்லுபடியாகாது. 370 பிரிவின் கீழ்
கவளிைாநிலத்ேவர் எவரும் இங்கு கசாத்து வாங்க முடியாது. காஷ்மீர் ைாநிலச் சட்டைன்றத்தின் ஆயுட்
காலம் ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும்.
112) ஆதலாசிக்கும் டி காஷ்மீர் ேமலவர் தேக் அப்துல்லாமவ தகட்டுக்தகாண்ைவர்?
a) தநரு
b) ட்தைல்
c) தவங்கைராமன்
d) இந்திரா காந்தி
விளக்கம்: *ேம்மு – காஷ்மீர் பகுதிக்கு சிறப்புத் ேகுதி வைங்கும் வமகயில் அரசமைப்பில் இமைக்கும்
படியான கபாருத்ேைான உறுப்புகமள முன்வமரவு கசய்யும் கபாருட்டு அன்மறய சட்ட அமைச்சர்
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டாக்டர் பி. ஆர். அம்தபத்கமர சந்தித்து ஆதலாசிக்கும்படி காஷ்மீர் ேமலவர் தஷக் அப்துல்லாமவ
1949ல் அன்மறய பிரேைர் ேவஹர்லால் தநரு தகட்டுக்ககாண்டார்.
113) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) அரசமமப்பு

குதி XXI ன் கீழ் ேற்காலிக மற்றும் இமை மாற்ைம் வழங்குேல் என்னும் ேமலப்பின் கீழ்

அரசமமப்பு திருத்ேப் ட்டு காஷ்மீருக்கு சிைப்பு ேகுதி வழங்கும் உறுப்பு 370 தசர்க்கப் ட்ைது.
ⅱ) அரசமமப்பு உறுப்பு 370இன் கீழ் ேம்மு – காஷ்மீர் அரசின் எல்மலகமள குமைக்கதவா விரிவாக்கம்
தசய்யதவா இந்திய நாைாளுமன்ைத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: *அரசமைப்பு பகுதி XXI ன் கீழ் ேற்காலிக ைற்றும் இமட ைாற்றம் வைங்குேல் என்னும்
ேமலப்பின் கீழ் அரசமைப்பு திருத்ேப்பட்டு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு ேகுதி வைங்கும் உறுப்பு 370
தசர்க்கப்பட்டது.
*அரசமைப்பு உறுப்பு 370இன் கீழ் ேம்மு – காஷ்மீர் அரசின் எல்மலகமள குமறக்கதவா விரிவாக்கம்
கசய்யதவா இந்திய நாடாளுைன்றத்திற்கு அதிகாரம் கிமடயாது.
114) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) இந்திய அரசமமப்பின் வமரவாளர் தகா ால சுவாமி உறுப்பு 370இன் வமரமவ எழுே மறுத்ோர்.
ⅱ) ைாக்ைர் பி. ஆர். அம்த த்கர் இந்ே பிரிமவ எழுதினார்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: உறுப்பு 370
*இந்திய அரசமைப்பின் முேன்மை வமரவாளர் டாக்டர் பி. ஆர். அம்தபத்கர் உறுப்பு 370இன் வமரமவ
எழுே ைறுத்ோர்.
* தகாபால சுவாமி இந்ே பிரிமவ எழுதினார்.
115) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) சங்கரலிங்கனார் த ாதுவுமைமம வாதியும் இந்திய விடுேமலக்காக த ாராடிய ேமிழ்வீரரும் ஆவார்.
ⅱ) 1895இல் விருதுநகர் மாவட்ைம் மண்மமலதமடு கிராமத்மேச் தசர்ந்ே கருப் சாமி வள்ளியம்மாளுக்கு
மகனாக பிைந்ோர்.
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ⅲ) 1917இல் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் இமைந்ோர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: சங்கரலிங்கனார் காந்திய வாதியும் இந்திய விடுேமலக்காக தபாராடிய ேமிழ்வீரரும் ஆவார்.
1895இல் விருதுநகர் ைாவட்டம் ைண்ைமலதைடு கிராைத்மேச் தசர்ந்ே கருப்பசாமி வள்ளியம்ைாளுக்கு
ைகனாக பிறந்ோர். 1917இல் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் இமைந்ோர். இராோஜியின் மீது ஏற்பட்ட
ஈர்ப்பால் விடுேமலப் தபாராட்டத்தில் பங்தகற்ற சங்கரலிங்கனார் 1930இல் காந்தியுடன் ேண்டி உப்புச்
சத்தியாகிரகப் தபாராட்டத்தில் பங்கு கபற்றார்.
116) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மேராஸ் மாநிலத்திலிருந்து தேலுங்கு த சும் மக்கமளப் பிரித்து, தசன்மனமய ேமலநகராக தகாண்டு
ேனி மாநிலம் அமமக்க தவண்டும் என்று த ாட்டி ஸ்ரீராமலு 1955இல் உண்ைாவிரேப் த ாராட்ைம்
நைத்தினார்.
ⅱ) இமேத் தோைர்ந்து த யர் மாற்றும் பிரச்சமன எழுந்ேது.
ⅲ) 1956இல் மேராஸ் மாநிலத்மே ேமிழ்நாடு என த யர் மாற்ைம் தசய்ய தவண்டும் எனக் தகாரி
சங்கரலிங்கனார் உண்ைாவிரேம் தோைங்கினார்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

ைேராஸ் ைாநிலத்திலிருந்து

கேலுங்கு

தபசும் ைக்கமளப் பிரித்து,

கசன்மனமய

ேமலநகராக ககாண்டு ேனி ைாநிலம் அமைக்க தவண்டும் என்று கபாட்டி ஸ்ரீராைலு 1952இல்
உண்ைாவிரேப் தபாராட்டம் நடத்தினார். இமேத் கோடர்ந்து கபயர் ைாற்றும் பிரச்சமன எழுந்ேது.
இமேத் கோடர்ந்து 1956இல் ைேராஸ் ைாநிலத்மே ேமிழ்நாடு என கபயர் ைாற்றம் கசய்ய தவண்டும்
எனக் தகாரி சங்கரலிங்கனார் உண்ைாவிரேம் கோடங்கினார்.
117) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) சங்கரலிங்கனார் த யர் மாற்ைம் உள்ளிட்ை 12 தகாரிக்மககமள வலியுறுத்தி 1956 ஜுமல 27 அன்று
விருதுநகரில் ேனது உண்ைாவிரேப் த ாராட்ைத்மேத் தோைங்கினார்.
ⅱ) சங்கரலிங்கனார் உைல் நலிவுற்ைோல் உண்ைாவிரேப் த ாராட்ைத்மேக் மகவிடும்

டி சி.என்.

அண்ைாதுமர, ம.த ா.சிவஞானம், ஜீவானந்ேம் ஆகிதயார் தவண்டுதகாள் விடுத்தும் அவர் ஏற்க வில்மல.
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ⅲ) 1957 அக்தைா ர் 13 அன்று உண்ைாவிரேப் த ாராட்ைத்தின் 76ஆம் நாள் சங்கரலிங்கனார் உயிர் நீத்ோர்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: சங்கரலிங்கனார் கபயர் ைாற்றம் உள்ளிட்ட 12 தகாரிக்மககமள வலியுறுத்தி 1956 ஜுமல 27
அன்று விருதுநகரில் ேனது உண்ைாவிரேப் தபாராட்டத்மேத் கோடங்கினார். இந்ே உண்ைாவிரேப்
தபாராட்டம்

75

நாட்கமளக்

கடந்ேது

சங்கரலிங்கனார்

உடல்

நலிவுற்றோல்

உண்ைாவிரேப்

தபாராட்டத்மேக் மகவிடும் படி சி.என். அண்ைாதுமர, ை.கபா.சிவஞானம், ஜீவானந்ேம் ஆகிதயார்
தவண்டுதகாள் விடுத்தும் அவர் ஏற்க வில்மல. 1956 அக்தடாபர் 13 அன்று உண்ைாவிரேப்
தபாராட்டத்தின் 76ஆம் நாள் சங்கரலிங்கனார் உயிர் நீத்ோர்.
118) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) மேராஸ் மாநில த யர்மாற்ைச் சட்ைம் 1969 மூலம் மேராஸ்மாநிலம் ேமிழ்நாடு என த யர் மாற்ைம்
தசய்யப் ட்ைது.
ⅱ) காந்திய வழியில் உண்ைா தநான்பு இருந்து உயிர் நீத்ேவர் சங்கரலிங்கனார்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) ைட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: ேமிழ்நாடு : * ைேராஸ் ைாகாைத்மே ேமிைகம் என கபயர் ைாற்றக் தகாரி தியாகி
சங்கரலிங்கனார் 20.07.1956 முேல் 10.10.1956 வமர 76 நாட்கள் உண்ைாவிரேம் இருந்து உயிர் நீத்ோர்.
*ைேராஸ் ைாநில கபயர்ைாற்றச் சட்டம் 1968 மூலம் ைேராஸ்ைாநிலம் ேமிழ்நாடு என கபயர் ைாற்றம்
கசய்யப்பட்டது.
*காந்திய வழியில் உண்ைா தநான்பு இருந்து உயிர் நீத்ேவர்.
119) தேர்வுக்குழு தோைர் ான பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ)

தேர்வுக்குழுவில்

குமைந்ே

எண்ணிக்மகயில்

உறுப்பினர்கமள

குறிப்பிட்ை

காரைத்திற்காக

நியமிக்கப் ட்டிருப் ர்.
ⅱ) தேர்வுக்குழு முமை தவஸ்ட்மினிஸ்ைர் நாைாளுமன்ை மக்களாட்சி முமையிலிருந்து பிைந்ேது ஆகும்.
ⅲ) மாநிலங்களமவ விதிகள் மற்றும் நமைமுமையின் உறுப்பு 127இன் கீழ் எந்ேதவாரு குறிப்பிட்ை சட்ை
முன்வமரமவயும் தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பும் டி எந்ே ஒரு உறுப்பினரும் தீர்மானம் தகாண்டு வர முடியும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
Learning Leads To Ruling

Page 55 of 61

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: தேர்வுக்குழு: தேர்வுக்குழுவில் குமறந்ே எண்ணிக்மகயில் உறுப்பினர்கமள குறிப்பிட்ட
காரைத்திற்காக நியமிக்கப்பட்டிருப்பர். இந்ே தேர்வுக்குழு முமற கவஸ்ட்மினிஸ்டர் நாடாளுைன்ற
ைக்களாட்சி முமறயிலிருந்து பிறந்ேது ஆகும். ைாநிலங்களமவ விதிகள் ைற்றும் நமடமுமறயின்
உறுப்பு 125இன் கீழ் எந்ேகவாரு குறிப்பிட்ட சட்ட முன்வமரமவயும் தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பும்படி எந்ே
ஒரு உறுப்பினரும் தீர்ைானம் ககாண்டு வர முடியும். தீர்ைானம் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டால் அந்ே சட்ட
முன்வமரவு தேர்வு குழுவின் பரிசீலிமனக்கு அனுப்பப்படும்.
120) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) தீர்மானம் தகாண்டு வருவேற்கு தேர்வுக் குழுவின் தமாத்ே உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு

ங்கினர்

குமைந்ே ட்ச உறுப்பினர்களாக அமவயில் இருப் து அவசியம்.
ⅱ) முன்தமாழியப் டும் தீர்மானத்தின் மீோன வாக்தகடுப்பு தவற்றி – தோல்வி இன்றி முடிந்ோல்
அமவக்குத் ேமலமம ஏற் வரின் முடிதவ இறுதி முடிவாகும்.
ⅲ) சட்ை முன்வமரவில் குறிப்பிட்ை ஏதேனும் ஒரு அம்சம் குறித்து ஆய்வு தசய்யப் ை தவண்டும் எனில்
அேற்தகன ஒரு துமைக் குழுமவ தேர்வுக்குழு அமமத்துக்தகாள்ளலாம்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: தீர்ைானம் ககாண்டு வருவேற்கு தேர்வுக் குழுவின் கைாத்ே உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு
பங்கினர் குமறந்ேபட்ச உறுப்பினர்களாக (Quorumதகாரம்) அமவயில் இருப்பது அவசியம். இவ்வாறு
முன்கைாழியப்படும் தீர்ைானத்தின் மீோன வாக்ககடுப்பு கவற்றி – தோல்வி இன்றி முடிந்ோல்
அமவக்குத் ேமலமை ஏற்பவரின் முடிதவ இறுதி முடிவாகும். சட்ட முன்வமரவில் குறிப்பிட்ட ஏதேனும்
ஒரு அம்சம் குறித்து ஆய்வு கசய்யப்பட தவண்டும் எனில் அேற்ககன ஒரு துமைக் குழுமவ
தேர்வுக்குழு அமைத்துக்ககாள்ளலாம். இந்ே கசயல்முமறயில் ஏதேனும் தகள்விகள் எழுந்ோல்
அேமன ைாநிலங்களமவத் ேமலவர் பார்மவக்கு ககாண்டு கசல்ல தவண்டும். அவரது முடிதவ
இறுதியானது.
121) குடியரசுத்ேமலவர் ஈரமவகளின் கூட்டுக் கூட்ைத்மே கூட்டித் தீர்வு காண் ேற்கான நிமலகமள
தேர்ந்தேடு.
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ⅰ) ஒரு சட்ை முன்வமரவு ஒரு அமவயில் நிமைதவற்ைப் ட்டு மற்தைாரு அமவயால் நிராகரிக்கப் டும்
த ாது
ⅱ) ஏதேனும் ஒரு ஆட்தச மன எழுப் ப் டும் த ாது
ⅲ) ஏழு வாரத்திற்கும் அதிகமாக இழு றி நிமல நீடிக்கும் த ாது
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: ஒரு சட்ட முன்வமரவு ஒரு அமவயில் நிமறதவற்றப்பட்டு ைற்கறாரு அமவயால்
நிராகரிக்கப்படும் தபாதும் அல்லது ஏதேனும் ஒரு ஆட்தசபமன எழுப்பப்படும் தபாது அல்லது ஆறு
வாரத்திற்கும் அதிகைாக இழுபறி நிமல நீடிக்கும் தபாதும் குடியரசுத்ேமலவர் ஈரமவகளின் கூட்டுக்
கூட்டத்மே கூட்டித் தீர்வு காைலாம்.
122) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) அமர்ந்துள்ள ஈரமவகளின் தமாத்ே உறுப்பினர்களில் த ரும் ான்மம வாக்குகமள த ற்ைால் அந்ே
முன்வமரவு நிமைதவற்ைப் டும்.
ⅱ)

ை முன்வமர வின் த ாது மட்டும் இது த ான்று கூட்டு கூட்ைத்திமன கூட்டி சட்ைமாக்க இந்திய

அரசமமப்பு அனுமதிக்கவில்மல.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: அந்ே முன்வமரவு அைர்ந்துள்ள ஈரமவகளின் கைாத்ே உறுப்பினர்களில் கபரும்பான்மை
வாக்குகமள கபற்றால் அந்ே முன்வமரவு நிமறதவற்றப்படும். ஆனால் பை முன்வமரவு அல்லது
அரசியல் அரசமைப்புத் திருத்ேச்சட்டம் ஆகியவற்றின் தபாது இது தபான்று கூட்டு கூட்டத்திமன கூட்டி
சட்டைாக்க இந்திய அரசமைப்பு அனுைதிக்கவில்மல.
123) "நமது அரசமமப்பின் தவற்றிகரமான

ணி, அேன் தநருக்கமான மக்களாட்சி அமமப் ான

நாைாளுமன்ைத்தின் ஈரமவகளுக்கிமைதய தநருக்கமான கூட்டுைமவக் தகாருகிைது.” என்று கூறியவர்
யார்?
a) அம்த த்கார்
b) ட்தைல்
c) அல்லாடி கிருஷ்ைசாமி
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d) ேவஹர்லால் தநரு
விளக்கம்: “ைக்களமவ, ைாநிலங்களமவ ஈரமவகளும் இமைந்ேது இந்திய நாடாளுைன்றம் ஆகும்.
இரண்டில் ஒரு அமவயில்லாைல் நாடாளுைன்றம் இயங்க முடியாது. அரசமைப்பு ஒவ்கவாரு அமவயும்
ேைக்கான முழு அதிகார வரம்மபக் ககாண்டுள்ளது. நைது அரசமைப்பின் கவற்றிகரைான பணி, அேன்
கநருக்கைான ைக்களாட்சி அமைப்பான நாடாளுைன்றத்தின் ஈரமவகளுக்கிமடதய கநருக்கைான
கூட்டுறமவக் தகாருகிறது.” - பண்டிே ேவஹர்லால் தநரு.
124) பின்வருவனவற்றுள் முக்கிய கூட்டு கூட்ைங்கள் எேற்காக நமைத ற்ைன?
ⅰ) வரேட்சமை ஒழிப்புச் சட்ைம்
ⅱ) யங்கரவாே ேடுப்புச் சட்ைம்
ⅲ) மூன்ைாம் ாலினத்ேவர் உரிமம சட்ைம்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்: முக்கிய கூட்டு கூட்டங்கள்:
*வரேட்சமை ஒழிப்புச் சட்டம் 1959-6 ைற்றும் 9 தை 1961
*பயங்கரவாே ேடுப்புச் சட்டம்-2002 ைார்ச்
125) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஒரு சட்ை முன்வமரவு நாைாளுமன்ைத்தில் ஈரமவகளிலும் ஏற்கப் ட்டு குடியரசுத்ேமலவர் ஒப்புேல்
த றும் த ாது சட்ைம் எனப் டுகிைது.
ⅱ) நாைாளுமன்ைத்தில் ஈரமவகளின் ஏற்பு தகாரி முன்தமாழியப் டும் சட்ை வமரவு சட்ை முன்வமரவு
எனப் டும்.
ⅲ) ஒரு சட்ை முன்வமரவில் வரிமச எண்ணிைப் ட்ை த்தி உட்பிரிவு எனப் டும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

சட்டம்:

ஒரு

சட்ட

முன்வமரவு

நாடாளுைன்றத்தில்

ஈரமவகளிலும்

ஏற்கப்பட்டு

குடியரசுத்ேமலவர் ஒப்புேல் கபறும் தபாது சட்டம் எனப்படுகிறது.
சட்ட முன்வமரவு: நாடாளுைன்றத்தில் ஈரமவகளின் ஏற்பு தகாரி முன்கைாழியப்படும் சட்ட வமரவு சட்ட
முன்வமரவு எனப்படும்.
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உட்பிரிவு: ஒரு சட்ட முன்வமரவில் வரிமச எண்ணிடப்பட்ட பத்தி.
126) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) நாைாளுமன்ைத்தின் தீர்வு, நைவடிக்மக, கருத்து தகாரி நாைாளுமன்ைத்தில் எந்ேதவாரு உறுப்பினராலும்
முன்மவக்கப் டுவது தீர்மானம் எனப் டும்
ⅱ) நாைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் நாைாளுமன்ைத்தில் அமரும்முன் இந்திய அரசமமப்பிற்கும் நாட்டின்
இமையாண்மம மற்றும் ஒருமமப் ாட்டிற்கும் ேமது உறுதிப் ாட்டிமனத் தேரிவித்து உறுதி தமாழி ஏற்றுக்
தகாள்வோகும்.
a) ⅰ) மட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
c) ⅰ) ைற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: தீர்ைானம்: நாடாளுைன்றத்தின் தீர்வு, நடவடிக்மக, கருத்து தகாரி நாடாளுைன்றத்தில்
எந்ேகவாரு உறுப்பினராலும் முன்மவக்கப்படுவது தீர்ைானம் எனப்படும்
பேவி பிராைைம்: புதிோகத் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட நாடாளுைன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுைன்றத்தில்
அைரும்முன் இந்திய அரசமைப்பிற்கும் நாட்டின் இமறயாண்மை ைற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கும் ேைது
உறுதிப்பாட்டிமனத் கேரிவித்து கடவுள் கபயராதலா, பகுத்ேறிவின் கபயராதலா உறுதி கைாழி ஏற்றுக்
ககாள்வோகும்.
128) ஒவ்தவாரு நாளும் அமவ தோைங்கியதும் முேல் ஒரு மணி தநரம் எேற்காக ஒதுக்கப் டுகிைது?
a) சிற்றுண்டி தநரம்
b) தகள்வி தநரம்
c) விவாேம்
d) அரசியலமமப்ம வாசித்ேல்
விளக்கம்: தகள்வி தநரம்: ஒவ்கவாரு நாளும் அமவ கோடங்கியதும் முேல் ஒரு ைணி தநரம்
உறுப்பினர்களின் தகள்விகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது.
129) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
ⅰ) நாைாளுமன்ை அமவ அல்லது ல்தவறு ணிகளுக்காக உருவாக்கப் டும் குழுக்களின் கூட்ைத்தோைர்
குமைந்ே ட்சம் இருக்க தவண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக தகாரம் எனப் டுகிைது.
ⅱ) அமவயின் தமாத்ே உறுப்பினர்களில் ஐந்தில் ஒரு ங்கு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக தகாரம் என
வகுக்கப் ட்டுள்ளது.
a) ⅰ) ைட்டும்
b) ⅱ) மட்டும்
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c) ⅰ) மற்றும் ⅱ)
d) இரண்டும் ேவறு
விளக்கம்: தகாரம்: நாடாளுைன்ற அமவ அல்லது பல்தவறு பணிகளுக்காக உருவாக்கப்படும்
குழுக்களின் கூட்டத்கோடர் குமறந்ேபட்சம் இருக்க தவண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக தகாரம்
எனப்படுகிறது.

அமவயின்

கைாத்ே

உறுப்பினர்களில்

பத்தில்

ஒரு

பங்கு

உறுப்பினர்களின்

எண்ணிக்மக தகாரம் என வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
130) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் அரசு எவற்மை உள்ளைக்கியது?
ⅰ) மத்திய அரசாங்கம்
ⅱ) இந்திய நாைாளுமன்ைம்
ⅲ) இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டு ாட்டின் கீழ் இயங்கும் அமமப்புகள்
ⅳ) இந்திய எல்மலக்குள் வரும் அமனத்து உள்ளூர் அதிகார அமமப்புகள்
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ)
b) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)
அரசு: ைத்திய அரசாங்கம், இந்திய நாடாளுைன்றம், ைாநில அரசாங்கங்கள், ைாநிலச் சட்டைன்றங்கள்,
இந்திய எல்மலக்குள் வரும் அமனத்து உள்ளூர் அதிகார அமைப்புகள், இந்திய அரசாங்கத்தின்
கட்டுபாட்டின் கீழ் இயங்கும் அமைப்புகள் இமவ அமனத்மேயும் உள்ளடக்கியது அரசு ஆகும்.
131) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விமைமயத்தேர்ந்தேடு.
ⅰ) ஆண்டுக்கு மூன்று முமை நாைாளுமன்ைம் குடியரசுத்ேமலவரால் கூட்ைப் டுகிைது.
ⅱ) நாைாளுமன்ைம் தசயல்புரியும் குறிப்பிட்ை கூட்ைத்தின் கால அளவு கூட்ைத்தோைர் எனப் டும்.
ⅲ) த ாதுவாக ஒவ்தவாரு 5 ஆண்டுக்கும் அல்லது அவ்வப்த ாது அமவயால் தேர்ந்தேடுக்கப் டும்
அல்லது குடியரசுத் ேமலவரால் நியமிக்கப் டும் குழு நிமலக்குழு எனப் டும்.
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)
b) ⅰ), ⅱ)
c) ⅱ), ⅲ)
d) ⅰ), ⅲ)
விளக்கம்:

கூட்டத்கோடர்:

ஆண்டுக்கு

மூன்று

முமற

நாடாளுைன்றம்

குடியரசுத்ேமலவரால்

கூட்டப்படுகிறது. நாடாளுைன்றம் கசயல்புரியும் குறிப்பிட்ட கூட்டத்தின் கால அளவு கூட்டத்கோடர்
எனப்படும்.
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கபாதுவாக

ஒவ்கவாரு

ஆண்டும்

அல்லது

அவ்வப்தபாது

அமவயால்

தேர்ந்கேடுக்கப்படும் அல்லது அமவத் ேமலவரால் நியமிக்கப்படும் குழு நிமலக்குழு எனப்படும்.
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