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மாதிரி வினாத்தாள் 
சட்டம் மற்றும் காவல் துறை சம்மந்தப்பட்ட பாடங்கள்  

(துறை சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டும்)  
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 

01. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தில் (IPC) எத்தனை சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளை? 
 a) 411 b) 323 
 c) 511 d) 501 
     

02. ககொள்னள மற்றும் கூட்டுக் ககொள்னள இனை இரண்டிற்கும் உள்ள 
முதன்னமயொை வைறுபொடு என்ை? 

 a) குற்றைொளி ஆயுதங்கனள பயன்படுத்தியது  
 b) குற்றத்தில் ஈடுபடும் குற்றைொளிகளின் எண்ணிக்னகனய கபொறுத்தது 
 c) குற்றைொளி ஏற்படுத்தும் கொயத்தின் தன்னமனய கபொறுத்தது 
 d) ககொள்னளயடித்த பணம் அல்லது கசொத்தின் மதிப்னப கபொறுத்தது 
     

03. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் படி- “கபண்” என்பதற்கொை ைனரயனர. 
 a) 21 ையது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட ையதுள்ள அனைத்து கபண்கள் 
 b) 18 ையது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட ையதுள்ள  அனைத்து கபண்கள் 
 c) ையது வித்தொயொசமின்றி அனைத்து கபண்களும் 
 d) திருமணமொை அனைத்து கபண்களும் 
 

    

04. இந்திய தண்டனைச் சட்டம் கசயல்பொட்டின் விஸ்திரைம் ____ 
 a) ஜம்மு & கொஷ்மீர் உட்பட இந்தியொ முழுைதும் 
 b) யூனியன் பிரவதசங்கள் தவிர இந்தியொவின் அனைத்து மொநிலங்களிலும் 
 c) ஜம்மு & கொஷ்மீர் தவிர இந்தியொ முழுைதும் 
 d) அந்தமொன் நிக்வகொபொர் தீவுகனளத் தவிர இந்தியொ முழுைதும் 
   

05. திருமணமொை கபண்னண ககொடுனம கசய்த குற்றத்திற்கொை தண்டனைப்பற்றி 
கூறும் சட்டப்பிரிவு____ 

 a) 498 இ.த.ச b) 497 இ.த.ச 
 c) 500 இ.த.ச d) 498 (A) இ.த.ச 
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06. உடந்னதக் குற்றைொளி என்பைர் ____ 
 a) குற்றம் கசய்தைர் 
 b) குற்றம் கசய்ய முயற்சி கசய்பைர் 
 c) குற்றம் கசய்ய தூண்டுபைர் 
 d) யொருக்கு எதிரொக குற்றம் கசய்யப்படுகிறததா அவர் 
     
07. கபொருத்துக : 
               குற்றம்      தண்டனை பிரிவு 
 a) ைரதட்சனண மரணம் i 457, 380 இ.த.ச 
 b) ககொள்னள ii 392 இ.த.ச 
 c) இரவில் கன்ைமிடுதல் iii 376 இ.த.ச 
 d) கற்பழிப்பு iv 304 (B) இ.த.ச 
 a) i       ii     iii      iv 
 b) ii       i     iv      iii 
 c) iii      iv    ii       i 
 d) iv      ii     i       iii 
     
08. பின்ைருைைைற்றில்  சரியொனது எது? 
 a) திருட்டு குற்ைத்திற்கான தண்டனணப் பிரிவு 329 இ.த.ச 
 b) நீதிமன்றம் பற்றி பிரிவு 23 இ.த.ச ைனரயறுத்துள்ளது 
 c) பிரிவு 326 இ.த.ச குற்றத்திற்கு அதிகப்படியொை தண்டனண ஒரு ைருடம் சினற 

ைொசம் 
 d) ககொனல குற்றம் என்பது ஒரு மனிதனை மற்கறொரு மனிதன் ககொல்ைது 

ஆகும் 
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09. பின்ைருைைைற்றுள்  சரியொைது எது? 
 i) குற்றவியல் அதிகொர ைரம்னப கசயல்படுத்துைது குற்றம் நடந்த இடத்னதப் 

கபொறுத்தது 
 ii) அனைத்து குற்றங்களுக்கும் கபொதுைொை விதிவிலக்கு உள்ளது  
 iii) “Bonafide” என்ற ைொர்த்னதக்கு சட்டத்தின் கீழ் “நல்கலண்ணம்” என்று 

பபாருள். 
 iv) பிரிவு 377 இ.த.ச – பிறர் மனைவி புணர்தல் பற்றி கூறுகிறது 
 a) i, ii, iv  b) i & ii  
 c) ii, iii, iv  d) i, ii, iii  
     
10. 7 ையதிற்குட்பட்ட ஒரு குழந்னதயொல் கசய்யப்படும் குற்றம்  ____ 
 a) குற்றம் ஆகும் b) 1 மொத தண்டனைக்குரியது 
 c) குற்றம் ஆகொது d) சிறொர் நீதிசட்டம்படி குற்ைம் 
     
11. பிடிக்கக்கூடிய குற்றம் என்பது 
 a) ஒரு கொைல் அலுவலர் முதல் தகைல் அறிக்னக  பதிவு கசய்ய ைருைொய் 

வகொட்ட அலுைலரிடம் அனுமதி கபற வைண்டும் 
 b) ஒரு கொைல் அலுவலர் அமர்வு நீதிபதியிடம் பிடியொறணறை பபைாமல் ஒரு 

நபனர னகது கசய்ய அதிகொரம் இல்னல 
 c) ஒரு காவல் அலுவலர் உரிய புலன் விசொரனணக்கு பிறகு குற்ைம் பசய்த நபறர 

பிடியொனணயின்றி னகது கசய்யலொம் 
 d) ஒரு காவல் அலுவலர் நீதிமன்றத்தில் பினணயில் விடகூடொத பிடியொனண 

கபற்று னகது கசய்ய வைண்டும் 
     
12. தற்கொப்புக்கொக கசய்யப்படும் எந்த ஒரு கசயலும் ____ கீழ் குற்றமொகொது 
 a) சட்டப்பிரிவு 98 இ.த.ச b) சட்டப்பிரிவு 96 இ.த.ச 
 c) சட்டப்பிரிவு 97 இ.த.ச d) சட்டப்பிரிவு  99 இ.த.ச 
     
13. வதச துவரொகம் பற்றி இ.த.ச ____ என்ற பிரிவு விளக்குகிறது 
 a) பிரிவு 124 இ.த.ச b) பிரிவு 124 (A) இ.த.ச 
 c) பிரிவு 120(B) இ.த.ச d) பிரிவு 142 இ.த.ச 
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14. கலகம் வினளவித்தற்கொை தண்டனணப் பற்றி ____ விளக்குகிைது 
 a) பிரிவு 165 இ.த.ச b) பிரிவு 148 இ.த.ச 
 c) பிரிவு 147 இ.த.ச d) பிரிவு 157 இ.த.ச 
     
15. அனழப்பொனண சொர்வு கசய்யப்படுைனத தவிர்க்கவைொ அல்லது நீதிமன்ை பிற 

நடைடிக்னககனள தவிர்ப்பதற்கொக தனலமனறைொைதற்கொை குற்றம் ____ 
 a) பிரிவு 171 இ.த.ச b) பிரிவு 173 இ.த.ச 
 c) பிரிவு 172 இ.த.ச d) பிரிவு 174 இ.த.ச 
     
16. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின்படி பின்ைரும் குற்றங்களுக்கொை தண்டனையொக 

மரண தண்டனைனய விதிக்கலொம். 
 i ககொனல (பிரிவு 302 இ.த.ச) 
 ii இந்திய அரசுக்கு எதிரொக வபொர் கதொடுத்தல் (பிரிவு 121 இ.த.ச) 
 iii கற்பழிப்பு (பிரிவு 376 இ.த.ச) 
 iv கூட்டுக்ககொள்னள (பிரிவு 395 இ.த.ச) 
 a) i & ii மட்டும் b) i, ii & iii மட்டும் 
 c) i & iii மட்டும் d) வமற்கண்ட அனைத்தும் 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

17. I இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவு 511ன்படி, குற்றங்கள் கசய்ைதற்கொை 
முயற்சிகளுக்கு உண்டொை தண்டனையொைது (இந்த சட்டத்தில் வைறு எங்கும் 
குறிப்பிட்டு கசொல்லொத) அதிகபட்ச சினற தண்டனையின் ஒரு பொதியொக நீட்டித்து 
ைழங்கலொம். 
II ககொனல கசய்ய தயொரொைது தண்டனைக்குரிய குற்றம் அல்ல அவத சமயம் 
ககொள்னளயடிக்க தயொரொைது இந்திய தண்டனைச்சட்டத்தின்படி 
தண்டனைக்குரிய குற்றமொகும். 
பின்ைருைைைற்றுல் எது சரியொைது 

 a)  I மட்டும் சரி b) II மட்டும் சரி 
 c) I & II ஆகிை இரண்டும் சரி d) வமற்கண்ட ஏதுமில்னல 
     
18. திரொைகம் வீசுைதற்கொை தண்டனை இ.த.ச  எந்த பிரிவு கூறுகிறது? 
 a) 325  இ.த.ச b) 326 இ.த.ச 
 c) 307 இ.த.ச d) 326 (A)இ.த.ச 
     
 

 

குற்ற விசொரனண முனறச்சட்டம் 

19. கு.வி.மு சட்டத்தின் எந்த பிரிவு, காவல் துறையின் உைர்ந்த பதவியில் உள்ள 
அதிகாரிகளுக்கு, ஒரு காவல் நிறலை பபாறுப்பு அதிகாரியின் அதிகாரங்கறள 
பசய்ை அனுமதிைளிக்கிைது? 

 a) 46 கு.வி.மு.ச b) 36 கு.வி.மு.ச 
 c) 76 கு.வி.மு.ச d) 56 கு.வி.மு.ச 
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20. பிரிவு 57 கு.வி.மு.ச இறத பற்றி விவரிக்கிைது____  
 a) ஒரு நபறர னகது கசய்யப்பட்ட 24 மணி வநரத்திற்கு வமலாக கொைலில் 

னைத்திருக்க கூடொது. 
 b) னகது கசய்யப்பட்ட நபனர, உடனடிைாக வரம்புள்ள நீதிமன்ை நடுவரிடம் 

ஆஜர்படுத்த தவண்டும். 
 c) னகது கசய்யப்பட்ட நபறர, னகது பசய்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

நீதிமன்ை நடுவரிடம் உடனடிைாக ஆஜர்படுத்த தவண்டும். 
 d) தமற்கூறிை ஏதுவும் இல்றல. 
     
21. ஒரு நீதிமன்றம், தனலமனறவாக உள்ள குற்றைொளினய இந்த சட்டப் பிரிவின் கீழ் 

அறிவிக்கப்பட்ட குற்ைவாளிைாக உத்தரவு பிைப்பிக்க முடியும் ____ 
 a) 84 கு.வி.மு.ச b) 82 கு.வி.மு.ச 
 c) 80 கு.வி.மு.ச d) 81 – A கு.வி.மு.ச 
     
22. ஒரு கொைல் நினலய அதிகாரி எந்த சட்டப் பிரிவின் கீழ் ஒரு பிடிக்க கூடிை குற்ைம் 

நடந்ததாக உள்ள புகார் / முதல் தகவலின் தபரில், முதல் தகவல் அறிக்றகறை 
பதிவு பசய்ை முடியும்? 

 a) 155 கு.வி.மு.ச b) 164 கு.வி.மு.ச 
 c) 154 கு.வி.மு.ச d) 144 கு.வி.மு.ச 
     
23. தண்டறன பபற்ை குற்ைவாளியிடமிருந்து அறமதி காக்கும் பிறண பத்திரம் 

கு.வி.மு.ச வின் எந்த சட்டப் பிரிவின் படி வாங்க தவண்டும்? 
 a) 107 கு.வி.மு.ச b) 110 கு.வி.மு.ச 
 c) 109 கு.வி.மு.ச d) 106 கு.வி.மு.ச 
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24. கு.வி.மு. சட்டத்தின் படி கொைல் நினலயம் இவ்வாறு வறரைறுக்கப்பட்டுள்ளது ____ 
 a) காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் ஆளிநர்கள் பணிபுரியும் எந்த கட்டிடமும் அல்லது 

இடமும்.  
 b) மாநிலத்தின் உைர் நீதிமன்ைத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்த இடமும் அல்லது 

கட்டிடமும். 
 c) மாநில அரசாங்கத்தால் பபாதுவாக அல்லது சிைப்பாக அறிவிக்கப்பட்ட 

பணிபுரியுமிடம் அல்லது இடம். 
 d) கொைல் துனறயொல் கட்டப்பட்ட எந்த ஒரு கட்டிடமும். 
     
25. கு.வி.மு. சட்டப்பிரிவு 160 படி ____ 
 a) ஒரு கபண்றண கொைல் நினலயத்திற்கு அறைப்பாறண மூலம் 

அறைக்கலாம்.  
 b) 15 ையதிற்குட்பட்ட ஆண் ஒருவறர காவல் நிறலைத்திற்கு அறைப்பாறண 

மூலம் அறைக்கலாம்.  
 c) திருமணமாகாத பபண்றண காவல் நிறலைத்திற்கு அறைப்பாறண மூலம் 

அறைக்கலாம். 
 d) ஒரு கபண்னண அறைப்பாறண மூலம் கொைல் நினலயத்திற்கு அனழக்கக் 

கூடாது.  
     
26. கு.வி.மு. சட்டத்தின் ____ பிரிவின் கீழ், புலன் விசாரறணக்காக ஒரு ஆவணம் 

அல்லது பிை பபாருட்கறள சமர்பிக்கும்படி காவல் அதிகாரி எவர் ஒருவருக்கும் 
அறைப்பாறண அல்லது அறிவிப்பு அனுப்பலாம்? 

 a) 92 கு.வி.மு.ச b) 97 கு.வி.மு.ச 
 c) 91 கு.வி.மு.ச d) 94 கு.வி.மு.ச 
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27. ____ கு.வி.மு.சட்டத்தின் படி அறடக்கப்பட்ட இடங்களில் அதன் பபாறுப்பாளர் 
ஒரு காவல் அதிகாரி, தசாதறனக்குரிை பிடிைாறணறை காண்பிக்கும்தபாது 
தசாதறன பசய்வதற்கு அனுமதிக்க கடறமப்பட்டுள்ளார்.  

 a) 98 கு.வி.மு.ச b) 99 கு.வி.மு.ச 
 c) 101 கு.வி.மு.ச d) 100 கு.வி.மு.ச 
     
28. பின் வருவனவற்றில் எது சரிைானது? 
 a) பிரிவு 160 கு.வி.மு.ச வின் படி, பிடிக்க கூடிை குற்ை வைக்குகளில் ஒரு காவல் 

அதிகாரி எந்த இடத்திலும் தசாதறன பசய்ைலாம் என்ை அதிகாரத்றத பற்றி 
விவரிக்கிைது. 

 b) பிரிவு 156 கு.வி.மு.ச வின் படி, பிடிக்க கூடிை குற்ை வைக்குகறள காவல் 
அதிகாரிகள் புலன் விசாரறண பசய்யும் அதிகாரத்றத பற்றி விவரிக்கிைது. 

 c) பிரிவு 158 கு.வி.மு.ச வின் படி, காவல் அதிகாரிகள் ஒரு பவளிநாட்டவறரக் 
றகது பசய்யும் அதிகாரத்றத பற்றி விவரிக்கிைது. 

 d) பிரிவு 145 கு.வி.மு.ச வின் படி, பிதரத விசாரறணயின் தபாது பின்பற்ை 
தவண்டிை நறடமுறைகள் பற்றி விவரிக்கிைது.  

     
29. கு.வி.மு. சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் கீழ் ஒரு எதிரிக்கு விடுதறல அல்லது 

தண்டறனறை ஒரு நீதிபதி உத்தரவிடலாம்.   
 a) 247 கு.வி.மு.ச b) 268 கு.வி.மு.ச 
 c) 248 கு.வி.மு.ச d) 267 கு.வி.மு.ச 
     
30. அரசு வைக்குறைஞர் கு.வி.மு. சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் கீழ் நீதிமன்ை 

அனுமதியுடன் ஒரு வைக்றக நீதிமன்ை விசாரறணயில் இருந்து திரும்ப பபைலாம் 
 a) 321 கு.வி.மு.ச b) 323 கு.வி.மு.ச 
 c) 326 கு.வி.மு.ச d) 324 கு.வி.மு.ச 
     
31.  ____ பிரிவின் படி ஒரு வைக்றக சமரசம் பசய்ைலாம். 
 a) 319 கு.வி.மு.ச b) 320 கு.வி.மு.ச 
 c) 322 கு.வி.மு.ச d) 314 கு.வி.மு.ச 
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32. அரசு தரப்பு ஒரு வைக்கில் நீதிமன்ை விசாரறணயின்தபாது புது ஆதாரம் 
கிறடத்தால் ____ பிரிவின் படி மீண்டும் புலன்விசாரறண பசய்ைலாம்.  

 a) 173(1) கு.வி.மு.ச b) 173(4) கு.வி.மு.ச 
 c) 173(8) கு.வி.மு.ச d) 173(12) கு.வி.மு.ச 
     
33. கு.வி.மு. சட்டத்தின் ____ பிரிவின்படி, ஒரு காவல் அதிகாரிக்கு 9 சூழ்நிறலகளில், 

எந்த ஒரு நபறரயும் பிடிைாறண இல்லாமல் றகது பசய்யும் அதிகாரம் உள்ளது. 
 a) 52 கு.வி.மு.ச b) 44 கு.வி.மு.ச 
 c) 45 கு.வி.மு.ச d) 41 கு.வி.மு.ச 
     
34. பொதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு இழப்பீடு ைழங்கும் திட்டம் கு.வி.மு. சட்டத்தின் ____ 

பிரிவின் கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 a) 353 கு.வி.மு.ச b) 100 கு.வி.மு.ச 
 c) 357 - A கு.வி.மு.ச d) 468 கு.வி.மு.ச 
     
35. கு.வி.மு. சட்டத்தின் 176 பிரிவின் படி ____ தபாலிஸ் காவலில் ஒரு நபர் இைந்தால் 

அது பற்றி விசாரறண நடத்தும் அதிகாரம் உள்ளது.  
கீழ்கண்டவற்றில் எது சரி? 

 a) கொைல் ஆய்ைொளர் b) நீதித்துனற நடுைர் 
 c)  கொைல் கண்கொணிப்பொளர் d) தொசில்தொர் 
     
36. ஒரு நீதித்துறை நடுவருக்கு ஒரு குற்ைம் சாட்டப்பட்ட நபறர கு.வி.மு சட்டத்தின் 

167 பிரிவின் கீழ் ____ நாட்களுக்கு நீதிமன்ை காவலில் றவக்க அதிகாரம் உள்ளது. 
 a) 21  நொட்கள் b) 28 நொட்கள் 
 c) 15 நொட்கள் d) 18 நொட்கள் 
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37. கு.வி.மு. சட்டத்தின் 160 பிரிவின் கீழ் ஒரு காவல் அதிகாரி எந்த நபறர சாட்சிைாக 
விசாரிக்க அறைப்பாறண அனுப்ப முடிைாது. அந்த நபர் ____ 

 i) புத்திசுவாதினமில்லாத அல்லது மாற்று திைனாளி  
 ii) 15 ையதிற்குட்பட்ட ஆண் மற்றும் 65 வைதிற்கு தமற்பட்ட ஆண்.  
 iii) 15 ையதிற்கும் 65 வைதிற்கும் இறடப்பட்ட வைதுறடை ஆண்.  
 iv) எந்த ஒரு பபண்றணயும்.  
 a) i, ii & iii b) ii, iii & iv 
 c) i, ii & iv d) i, iii & iv 
     
38. ஒரு கொைல் அதிகொரி, ஒரு பிடிக்க கூடிை குற்ைம் நறடபபறுவறத குறுக்கிட்டு 

தடுக்க  ____ கு.வி.மு. சட்டத்தின் படி அதிகாரம் உள்ளது.  
 a) 153 கு.வி.மு.ச b) 150 கு.வி.மு.ச 
 c) 152 கு.வி.மு.ச d) 149 கு.வி.மு.ச 
     
39. கு.வி.மு. சட்டத்தின் ____ பிரிவு நீதிமன்ைம் எந்த ஒரு வைக்றகயும் சட்டத்தில் 

பசால்லப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட காலவரம்றப கடந்த பின்பு விசாரறணக்கு 
எடுத்துபகாள்ளுவறத தறட பசய்கிைது.  

 a) 428 கு.வி.மு.ச b) 378 கு.வி.மு.ச 
 c) 468 கு.வி.மு.ச d) 486 கு.வி.மு.ச 
     
40. கு.வி.மு. சட்டத்தின் 164 பிரிவின் கீழ், ஒரு நீதிதுறை நடுவர் ____ஐ பதிவு 

பசய்ைலாம்.  
i. எதிரியின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்றத மட்டும் 

ii. சாட்சியின் வாக்குமூலத்றத மட்டும் 
iii. ஒரு நபரின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மற்றும் வாக்குமூலம்  
iv. நீதிதுறை நடுவர் எறதயும் பதிவு பசய்ைவதற்கு அதிகாரம் இல்றல 

 a) i & ii b)  iv மட்டும் 
 c) iii மட்டும் d) ii & iv 
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இந்திய சொட்சியச்சட்டம் 

41. எத்தனை ைனகயொை சொட்சியங்கள் ஆைண சொட்சியங்களொக 
ைனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

 a) வநரடி சொட்சியம் மற்றும் மனறமுக சொட்சியம். 

 b) அசல் சொட்சியம் மற்றும் இரண்டொம் நினல சொட்சியம். 

 c) முதன்னம சொட்சியம் மற்றும் இரண்டொம் நினல சொட்சியம். 

 d) வமற்கூறிய ஏதுவும் இல்னல. 

 
42. ஒரு நபரின் மரண ைொக்குமூலம்,  இ.சொ.சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் படி ஏற்றுக் 

ககொள்ளத்தக்க மற்றும் கதொடர்புனடய சொட்சியமொகும்? 
 a) 132  இ.சொ.ச b) 42  இ.சொ.ச 
 c) 32  இ.சொ.ச d) 37  இ.சொ.ச 
 
43. முதன்னம சொட்சியம் என்பது ____ 
 a) நீதிமன்ற ஆய்விற்கொக சமர்பிக்கப்பட்ட அசல் ஆைணம். 
 b) கொைல் துனறயின் வகொப்பில் உள்ள ஆைணம். 
 c) ஒரு குறிப்பிட்ட நபரிடம் இருப்பதொக கசொல்லப்படும் ஆைணம். 

 d) வமற்கூறிய ஏதுவும் இல்னல. 

 
44. இந்திய சொட்சிய சட்டம் இதற்கு கபொருந்தும்____ 
 a) குடியியல் (சிவில்) சட்டங்களுக்கு மட்டும். 

 b) குற்ற ைழக்கு சட்டங்களுக்கு மட்டும். 

 c) குடியியல் (சிவில்) மற்றும் குற்ற ைழக்கு (கிரிமினல்) ஆகிய இரண்டு 
சட்டங்களுக்கும். 

 d) முக்கிய (தமஜர்) சட்டங்களுக்கு மட்டும். 

 
45. கல் அல்லது உவலொக தகட்டின்மீது  பபாறிக்கப்பட்டறவ என்பது ____ 
 a) ைொய்கமொழி சொட்சியம் b) முதன்னம சொட்சியம் 
 c) ஆைண சொட்சியம் d) இரண்டொம் நினல சொட்சியம் 
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46. ஒரு எதிரி தன்னிச்றசைான ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் தொன் ஒரு கத்தினய 
பயன்படுத்தி ஒரு ககொனல கசய்து விட்டதொக புலன் விசாரறண அதிகாரியிடம் 
ைொக்குமூலம் ககொடுக்கிறொன். புலன் விசொரனண அதிகொரி, எதிரி அனடயொளம் 
கொட்டிய அந்த கத்தினய னகப்பற்றிைொர். இது அனுமதிக்கத்தக்கதா? 

 a) ஆம்.  எதிரி தன்னுறடை குற்றத்னத ஒப்பு ககொண்டொன்.  
 b) இல்னல. எதிரி கொைல்துனறயிைரின் கொைலில் இருக்கும் வபொது ஒப்புதல் 

ைொக்கு மூலம் ககொடுத்துள்ளொன். 

 c) இல்னல. ைழக்கு விசொரனணயின் வபொது தொன் இது பற்றி தீர்மொனிக்கப்படும். 

 d) ஆம். எதிரியொல் ஒப்புக்ககொள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஒப்புதல் ைொக்குமூல 
பகுதியின் வபரில் ஒரு புதிய உண்னம கண்டுபிடிக்கப்பட்டதொல், இது 
ஏற்புனடய சொட்சியம் ஆகும்.  

 
47. விரல்வரனக நிபுணர், அறிவியல் அதிகாரி மற்றும் ஆைண நிபுணர் ஆகிவயொர்கள் 

நிபுணர்கள் என்று கூறுைது _________ பிரிவு. 
 a) 65  இ.சொ.ச b) 47  இ.சொ.ச 
 c) 42  இ.சொ.ச d) 45  இ.சொ.ச 
 
48. இந்திய சொட்சிய சட்டத்தின் எந்த பிரிவு, ஒரு எதிரியின் கூட்டொளினய அந்த 

எதிரிக்கு எதிரொை திறனமயொை சொட்சி என்று கூறுகிறது. 
 a) 143  இ.சொ.ச b) 133  இ.சொ.ச 
 c) 153  இ.சொ.ச d) 123  இ.சொ.ச 
 
49. இந்திய சொட்சிய சட்டத்தின் 108 ைது பிரிவின் படி, ஒரு நபர் உயிருடன் இருப்பது 

பற்றி  கமய்பிக்கும்  கபொறுப்பு,  அந்த  நபர்  பற்றி  எந்த  ஒரு  தகைலும் 
____ைருடங்களுக்கு கினடக்கவில்னல என்றொல் தொன். 

 a) 7 years b) 17 years 
 c) 10 years d) 20 years 
 
 

 

 



13 
 

50. இந்திய சொட்சிய சட்டப்பிரிவு 54 ன் படி கீழ்கண்டைற்றில் எது சரி? 
 a) முந்னதய தண்டனை ஒருைருனடய ககட்ட நடத்னதக்கொை கதொடர்புனடய 

சொட்சியம் இல்னல. 

 b) முந்னதய தண்டனை ஒருைருனடய ககட்ட நடத்னதனய நிருபைம் கசய்யும் 
சொட்சியம் ஆகும். 

 c) ஒரு எதிரியின் நல்ல குணங்கள் கதொடர்புனடயதொகும். 

 d) வமற்கூறிய ஏதுவும் இல்னல. 

 
 

 
 

தமிழ் நொடு கொைல் நினல ஆனண 
 

51. தமிழ்நொடு கொைல் நினல ஆனணகள் எத்தனை கதொகுதிகள் உள்ளை? 

 a) 4 b) 1 
 c) 3 d) 2 
     

52. கொைல் நினலை ஆனண____னகப்பற்றுதல் மகசர் பற்றி கூறுகிறது. 
 a) PSO 566 b) PSO 576 
 c) PSO 569 d) PSO 579 
     

53. கொைல் நினல ஆனண ____ ைழக்கு நொட்குறிப்பு பற்றி ைனரயறுத்துள்ளது 
 a) PSO 597 b) PSO 587 
 c) PSO 577 d) PSO 567 
     

54. பின்ைருைைைற்றில் எது சரியொைது? 
 a) "சி" பட்டிைல் என்பது காவல் அலுவலர்களின் தகுதிகொண் பட்டியல் ஆகும்.  
 b) "பி" பட்டியலில், பதவி உயர்வுக்கு தகுதியொை காவல் அலுவலர்களின் 

கபயர்கள் வசர்க்கப்பட்டுள்ளை 
 c) ஒரு காவல் அலுவலர் தைது தகுதிகொண் கொலத்னத முடித்த பிறகு "A" 

பட்டியலுக்கு ககொண்டு ைரப்படுகிறொர் 
 d) வமவல கசொன்ை எதுவும் இல்னல. 
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55. கொைல் நினல ஆனண 180 இன் படி பின்ைருைைைற்றில் எது சரியொைது? 
 a) ஒரு கொைல் நினலயத்னத ஆண்டுக்கு ஒருமுனற சொர்பு ஆய்ைொளர் ஆய்வு 

கசய்ய வைண்டும். 
 b) ஒரு கொைல் நினலயத்னத 6 மொதங்களுக்கு ஒருமுனற ைட்ட ஆய்ைொளர் 

ஆய்வு கசய்ய வைண்டும். 
 c) ஒரு கொைல் நினலயத்னத இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற ைட்ட 

ஆய்ைொளர் ஆய்வு கசய்ய வைண்டும். 
 d) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற கொைல் நினலயத்னத ைட்ட ஆய்ைொளர் 

ஆய்வு கசய்ய வைண்டும். 
   
56. கொைல் நினல ஆனண ____ இரயிலில் வரொந்து கசல்லும் வரொந்து கொைலர்களின் 

பணிபற்றி கூறுகிறது 
 a) PSO 747 b) PSO 639 
 c) PSO 439 d) PSO 539 
     
57. கொைல் நினல ஆனண ____ மொைட்ட ஆயுதப்பறட பற்றி ைனரயறுத்துள்ளது 
 a) PSO 774 b) PSO 604 
 c) PSO 504 d) PSO 404 
     
58. கொைல் நினல ஆனண ____ வரொந்துக்கு கொைலர்கனள அனுப்புைதன் வநொக்கம் 

பற்றி கூறுகிறது. 
 a) PSO 366 b) PSO 363 
 c) PSO 466 d) PSO 536 
     
59. குற்றம் சொட்டப்பட்டைனர அனடயொளம் கொண நடத்தப்படும் அறடைாள 

அணிைகுப்பு பற்றிை நனட முனறகள் ____ல் ைனரயறுக்கப்பட்டுள்ளை 
 a) PSO 500 b) PSO 600 
 c) PSO 700 d) PSO 400 
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60. கொைல் நினல ஆனண 711-ன் படி ஒரு கொைல் நினலயத்தில் உள்ள காவல் 
பணியொளர்களுனடய வநொட்டுப் புத்தகங்களின் பொதுகொப்பிற்கு யொர் கபொறுப்பு____ 

 a) ைட்ட எழுத்தர் b) கொ. து. க. அலுைலக எழுத்தர் 
 c) மொ. கு. ஆ. க. எழுத்தர் d) நினலய எழுத்தர் 
     
61. PSO 715-ன் படி பரொமரிக்கப்படும் நீதிமன்ை நிறைதவற்ை கட்டறள பதிவைட்டில் 

என்ை விைரங்கள் பதிவு பசய்ைப்படுகிைது 
 a) நீதிமன்றங்களில் இருந்து கபறப்பட்ட அறைப்பாறணகள் மற்றும் 

பிடிைாறணகளின் விைரங்கள் 
 b) நீதிமன்றங்களில் இருந்து கபறப்பட்ட வநொட்டீஸ் விைரங்கள் 
 c) நீதிமன்றங்கள் ைழங்கிய தீர்ப்புகளின் விைரங்கள் 
 d) வமவல கூறிய எதுவும் இல்னல 
   
62. னகதி பரிவசொதனை பதிவைட்டில் னகதியின் விைரங்கனள பதிவு பசய்வது பற்றி 

கூறும் கொைல் நினல ஆனண ____ 
 a) PSO 613 b) PSO 513 
 c) PSO 713 d) PSO 413 
     
63. PSO 719-ன் படி என்ை பதிவைடு பரொமரிக்கப்பட வைண்டும்? 
 a) கிரொம பட்டியல் b) பொரொ மொற்று புத்தகம் 
 c) பகட்ட நடத்றதக்காரர்களின் 

பதிவைடு  
d) தவறலப் பதிதவடு 

     
64. PSO 745ல் முன்ைொள் குற்றைொளிகளின் கபயர்கள் பகுதி.III GCR பதிவைட்டில் 

இருந்து ____ ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கனடசியொகத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 
நொளிலிருந்து எந்த பாதகமான கசயலிலும் ஈடுபடவில்னல என்றொல், அைர்களின் 
கபயர்கறள நீக்கலாம்.  

 a) 10 ஆண்டுகள் b) 20 ஆண்டுகள் 
 c) 25 ஆண்டுகள் d) 15 ஆண்டுகள் 
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கொைல் நிர்ைொகம் 
 

65. முதலனமச்சரின் கொைலர் பதக்கம் ________ கொலத்திற்கு குனறயொமல் 
கலங்கமற்ற வசனையொற்றிய கொைல்துனற கொைலர்களுக்கு ைழங்கப்படுகிறது . 

 a) 15 ஆண்டுகள் b) 20 ஆண்டுகள் 
 c) 25 ஆண்டுகள் d) 10 ஆண்டுகள் 
     
66. தமிழக கொைல்துனறயின் எந்த சிறப்புப் பிரிவு மொண்புமிகு தமிழக முதல்ைரின் 

ைருனகயின் வபொது பொதுகொப்பு அளிக்கிறது?  
 a) தமிழ்நொடு சிறப்பு கொைல் பனட b) உள்வட்ட பாதுகாப்பு சி.ஐ.டி 
 c) அதிதீவிர பனட d) சிறப்பு பிரிவு சி.ஐ.டி 
     
67. பின்ைருைைைற்றில் எது சரியொைது? 

மண்டலம்         -       மொைட்டம் 
 a) கதற்கு மண்டலம்- திருைொரூர் b) மத்திய மண்டலம்- ரொணிவபட்னட 
 c) வமற்கு மண்டலம் -  தர்மபுரி d) ைடக்கு மண்டலம்-கிருஷ்ணகிரி 
     
68. குதினரகனள உறுப்பிைர்களொகக் ககொண்ட பிரிவின் கபயர் என்ை? 
 a) குதினரப்பனட b) குதினர பிரிவு 
 c) குதினர அணி d) குதினரகள் பரொமரிப்பு அலகு 
     
69. கொைலர் வீரைணக்க நொள் ஒவ்கைொரு ைருடமும் ________ அன்று 

கனடபிடிக்கப்படுகிறது. 
 a) ஜைைரி 31 ஆம் நொள் b) நைம்பர் 21 ஆம் நொள் 
 c) அக்வடொபர் 21 ஆம் நொள் d) ஆகஸ்ட் 21 ஆம் நொள் 
     
70. கமச்சத்தக்க தசனைக்கொை பதிவுக்கு (MSE) தகுதியொைைர் யொர்? 
 a) கொைல் ஆய்ைொளர் b) சொர்பு ஆய்ைொளர் 
 c) கொைல்துனண கண்கொணிப்பொளர் d) கொைல் கண்கொணிப்பொளர் மற்றும் 

அதற்கு வமல் பதவியில் 
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71. பின்ைரும் தண்டனைகளில் எது கபன்சினலப் பயன்படுத்தி பணிப்புத்தகத்தில் 
பதியப்படுகிறது? 

 a) அனைத்து சிறிய தண்டனைகள் b) தள்ளினைக்கப்பட்ட 
தண்டனைகள் 

 c) அ மற்றும் ஆ d) ஒழுங்குமுனற தண்டனைகள் 
     
72. கொைல் துனறயில் பண கைகுமதினயப் கபற தகுதியுனடயைர்கள் யொர்? 
 a) கொைல் ஆய்ைொளர் b) கொைலர்கள் மட்டும் 
 c) கொைலர்கள் முதல் சொர்பு 

ஆய்ைொளொர்கள் ைனர 
உள்ளைர்கள் 

d) சொர்பு ஆய்ைொளர் மட்டும் 

     
73. கொைல் நினலயத்தில் பிடிக்க கூடொத குற்றத்திற்கொக புகொர் அளிக்கப்படும்வபொது 

____பதிவைட்டில் பதிவு கசய்யப்படுகிறது. 
 a) பகுதி I & பகுதி III b) பகுதி II & பகுதி III 
 c) நீதிமன்ற நினறவைற்று கட்டனள 

பதிவைடு 
d) கபொது நொட்குறிப்பு மற்றும் 

சமுதாைப்பணி பதிதவடு  
     
74. இலங்னக அகதிகள் முகொம்கள் மற்றும் கைடிமருந்துக் கனடகளின் 

கசயல்பொடுகனளக் கண்கொணிக்கும் தமிழ்நொடு கொைல்துனறயின் சிறப்புப் பிரிவு? 
 a) சிறப்பு பிரிவு சி.ஐ.டி b) குற்றப்பிரிவு சி.ஐ.டி 
 c) தனிப் பிரிவு சி.ஐ.டி d) "Q" பிரிவு சி.ஐ.டி 
     
75. மொைட்டங்களில் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் உத்தரவு பிறப்பிக்க அதிகொரம் 

உனடயைர் யொர்? 
 a) கொைல் கண்கொணிப்பொளர் b) மொைட்ட ைருைொய் அதிகொரி 
 c) மொைட்ட ஆட்சியர் d) நீதிமன்ற நடுைர் 
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76. ஒரு தனலனமக் கொைலர் SSI ஆக தரம் உயர்த்தப்படுைதற்கொை தகுதிகள் ____ 
 a) 25 ஆண்டுகள் பணி முடித்திருக்க வைண்டும் . 
 b) 25 ஆண்டுகள் பணி முடித்திருக்க வைண்டும், அதில் 5 ஆண்டுகள் 

தனலனமக் கொைலர் பதவியில் பணிபுரிந்து இருக்க வைண்டும் . 
 c) 25 ஆண்டுகள் பணி முடித்திருக்க வைண்டும், அதில் 10 ஆண்டுகள் 

தனலனமக் கொைலர் பதவியில் பணிபுரிந்து இருக்க வைண்டும் . 
 d) 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்திருக்க வைண்டும் 
   
77. தமிழ்நொட்டில் புதிதொக உருைொக்கப்பட்ட கொைல் ஆனணயரகங்கள் எனை? 
 a) தொம்பரம் மற்றும் ஈவரொடு b) தொம்பரம் மற்றும் ஆைடி 
 c) தொம்பரம் மற்றும் மொதைரம் d) வசலம் மற்றும் திருப்பூர் 
     
78. கொைல்துனற இயக்குநரின் ைொகைத்தின் முன் மற்றும் பின்புறத்தில் எத்தனை 

நட்சத்திரங்கள் கபொருத்தப்பட்டுள்ளை? 
 a) இரண்டு நட்சத்திரங்கள். b) ஒரு நட்சத்திரம் . 
 c) மூன்று நட்சத்திரங்கள் . d) நொன்கு நட்சத்திரங்கள். 
     
79. i. கொைல்துனற அதிகொரிகளுக்கு ைழங்கப்படும் CCTNS னகவபசி கசயலியில் முக 

அனடயொளம் கொணும் ைசதி உள்ளது 
ii. கொைல் நினலயத்தில் இனணய இனணப்பு வைனல கசய்யவில்னல என்றொல் 
CCTNSல் FIR பதிவு கசய்ய முடியொது. 
வமவல உள்ள கூற்றுகளில் எது சரியொைது? 

 a) i மட்டும் b) ii மட்டும் 
 c) i & ii இரண்டும் d) வமற்கண்ட எதுவும் இல்னல 
     
80. கபொதுத் துனற நிறுைைங்கள் மற்றும் கபரிய விமொை நினலயங்கனளப் 

பொதுகொப்பதற்கு எந்த மத்திய ஆயுதக் கொைல் பனட கபொறுப்பு ைகிக்கிறது? 
 a) BSF b) CRPF 
 c) ITBP d) CISF 
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விறடகள் 

சட்டம் மற்றும் காவல்துறை பதாடர்பான பாடங்கள் 

 மொதிரி விைொத்தொள் 

வி.எண். வினட  வி.எண். வினட  வி.எண். வினட  வி.எண். வினட 

1  c  21 b  41 c  61 a 

2  b  22 c  42 c  62 c 

3  c  23 d  43 a  63 b 

4  a  24 c  44 c  64 a 

5  d  25 d  45 c  65 d 

6  c  26 c  46 d  66 b 

7  d  27 d  47 d  67 c 

8  d  28 b  48 b  68 a 

9  d  29 c  49 a  69 c 

10  c  30 a  50 b  70 a 

11  c  31 b  51 c  71 b 

12  b  32 c  52 c  72 c 

13  b  33 d  53 d  73 d 

14  c  34 c  54 c  74 d 

15  c  35 b  55 b  75 c 

16  a  36 c  56 c  76 c 

17  c  37 c  57 d  77 b 

18  d  38 d  58 a  78 c 

19  b  39 c  59 b  79 c 

20  a  40 c  60 d  80 d 

 

 


