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Indian Polity Model Test Questions 10 in Tamil With Answer 

1. ப ொதுவொக அனைத்து முக்கிய முடிவுகனையும் எடுப் து 

அ. அனைச்சர் குழு   ஆ. காபினெட் 

இ. பிரதை அனைச்சர்   ஈ. பிரதை அனைச்சர் ைற்றும்  ொரொளுைன்ற பசயலர்கள் 

2. ைத்திய அனைச்சரனவக் குழுவின் கூட்டத்னத தனலனையயற்று நடத்து வர் 
அ. குடியரசுத் தனலவர்  ஆ. துனைக் குடியரசுத் தனலவர் 
இ. பிரதம அமமச்சர்   ஈ. அனைச்சர் குழுவின் ஏயதனும் ஓர் அங்கத்திைர் 

3. ைக்கைனவனயக் கனலக்க அதிகொரம் ப ற்றவர் யொர்? 

அ. பிரதை அனைச்சர்   ஆ. குடியரசுத் தமைவர் 
இ.ச ொநொயகர்    ஈ. யதர்தல் ஆனையர் 

4. ைொநிலங்கள் அனவயின் தனலவர் 
அ. துமைக் குடியரசுத் தமைவர்  ஆ. ச ொநொயகர் 
இ. துனை ச ொநொயகர்   ஈ. குடியரசுத் தனலவர் 

5. இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர் எந்த யதர்தல் மூலைொக யதர்ந்பதடுக்கப் டுகிறொர்? 

அ. மமைமுக ததர்தல்  ஆ. இனடத்யதர்தல் 

இ. உ  யதர்தல்   ஈ. யநரடித்யதர்தல் 

6. அரசியலனைப்பு, சுரண்டலுக்கு எதிரொை உரினை வழங்கியிருப் து 

அ. குழந்மதகளுக்கு  ஆ. ப ண்களுக்கு 

இ. ைனலவொழ் ைக்களுக்கு  ஈ. தலித்துகளுக்கு 

7. இந்தியொவில் முப் னடகளின் தை தி யொர்? 

அ.  ொதுகொப்பு ைந்திரி   ஆ. பிரதை ைந்திரி 

இ. குடியரசுத் தமைவர்  ஈ. உதவி குடியரசுத் தனலவர் 
8.  இந்திய அரசியலனைப்புச் சட்டத்தின் தந்னத எை அனழக்கப் டு வர் 

அ. ஈழ் இரொதொகிருஷ்ைன்  ஆ. ஈழ் இரொயேந்திர பிரசொத் 

இ. கொைரொேர்    ஈ.  ஈழ் பி.ஆர்.அம்தேத்கார் 
9. இந்திய அரசியலனைப்பு 

அ. பநகிழொத் தன்னை   ஆ. னெகிழும் மற்றும் னெகிழாத் தன்மமயுமையது 

இ. பநகிழும் தன்னையுனடயது ஈ.யைற்கண்ட எதுவுமில்னல 

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அடிப் னட உரினை கினடயொது? 

அ. சைத்துவ உரினை   ஆ. னசாத்துரிமம 
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இ. சுரண்டலுக்பகதிரொை உரினை ஈ. ய ச்சுரினை 

11. குடியரசுத் தனலவர் ப ொறுப்ய ற்க வயது வரம்பு 

அ. 30 வயது  ஆ.  35 வயது இ.40 வயது  ஈ. 45 வயது 

12. ைநில அரசின் ப யரைவு நிர்வொகி யொர்? 

அ. முதலனைச்சர்   ஆ.அனைச்சரனவ 

இ. ஆளுெர்    ஈ.  ச ொநொயகர் 
13. அகில இந்தியப்  ணிகனை உருவொக்கும் அதிகொரம்  னடத்தது 

அ. ைக்கைனவ   ஆ. ோராளுமன்ைம் 

இ. ைொநிலங்கள் அனவ  ஈ. ைத்திய அரசுப்  ணியொைர் யதர்வு ஆனையம் 

14. இந்தியொவில் வொக்குரினை ப றும் குனறந்த ட்ச வயது என்ை? 

அ. 18 வருைம்   ஆ. 21 வருடம் 

இ.  19 வருடம்   ஈ. 20 வருடம் 

15. ைொநகரொட்சயின் யையர், துனையையரொகியயொரின்  தவிக்கொலம் 

அ. 3 ஆண்டுகள்   ஆ. 4 ஆண்டுகள் 

இ. 5 ஆண்டுகள்   ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

16. தமிழ் நொட்டில்  ஞ்சொயத்து சமிதியின் தனலவர் எவ்வொறு அனழக்கப் டுகிறொர்? 

அ. பிரதை அனைச்சர்   ஆ. யசர்ைன் 

இ. தமயர்    ஈ.  அங்கத்திைர் 
17. பசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தின் ைதுனரக்கினை பதொடங்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 2001 ஆ. 2002 இ. 2003 ஈ.  2004 

18. தற்ய ொனதய (2006-ல்) ைக்கைனவ ச ொநொயகர் யொர்? 

அ. ஏ.பி.  ரதன்   ஆ. யேொதி ொசு 

இ. தசாம்ொத் சாட்ைார்ஜி   ஈ. எவருமில்னல 

குறிப்பு: திருமதி. மீராகுமார் (2009 – 2014), Sumitra Mahajan – 2014 to Till now 

19. இந்திய அரசியல் அனைப்புச் சட்டம் ஏற்றுக் பகொள்ைப் ட்ட நொள் 

அ. 25 ஆகஸ்ட், 1947  ஆ. 26 ேைவரி, 1950 

இ. 26 ெவம்ேர், 1949  ஈ. 11 ேைவரி, 1948 

20. யூனியன் பிரயதசத்தின் மூலம் யலொக்ச ொவிர்கு எத்தனைப் பிரதிகனை அனுப்புகின்றைர்? 

அ. 10  ஆ. 20  இ. 25  ஈ. 45 

21. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த அரசியலனைப்புப் பிரிவு ைநில அரசுகளுக்கு கிரொைப்  ஞ்சொயத்துக்கனை 

அனைக்க வழிகொட்டுகிறது? 
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அ. விதி 51  ஆ. விதி 40  இ. விதி 48  ஈ. விதி 32 

22. இந்திய ேைொதி தி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு யதர்ந்பதடுக்கப் டுகிறொர்? 

அ. வொழ்நொள் முழுவதும்  ஆ. 4 ஆண்டுகள் 

இ. 5  ஆண்டுகள்   ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

23. ைக்கைனவயில் ச ொநொயகர் இல்லொத கொலத்தில் அவரது  ணிகனை யைற்பகொள் வர் யொர்? 

அ. குடியரசுத் துனைத் தனலவர் ஆ. உள்துனற அனைச்சர் 
இ. நிதி அனைச்சர்   ஈ.  துமை சோொயகர் 

24. மிசொ சட்டம் நினறயவற்றப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1950  ஆ. 1963  இ. 1970  ஈ. 1971 

25. இந்தியொவின் பிரதை ைந்திரி 

அ. இரொஜ்ய சன யின் தனலவர் ஆ தைாக் சமேயின் தமைவர் 
இ. ைக்களின் தனலவர்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்னல 

26. உச்ச நீதிைன்ற நீதி திகள் ஓய்வு ப றும் வயது 

அ. 60 வயது  ஆ. 62 வயது  இ. 64 வயது  ஈ. 65 வயது 

27. கீழ்க்கண்ட பைொழிகளில் இந்திய அரசியலனைப்பின் 8-வது அட்டவனையில் யசர்க்கப் டொத 

பைொழி யொது? 

அ. உருது  ஆ. சஸ்கிருதம் இ. ஆங்கிைம்  ஈ. சிந்தி 

28.  எந்த ப ொருைொதொர வனரயனறயின் அடிப் னடயில் முதல் ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

பசயலொக்கப் ட்டது? 

அ. லூயிசியின் வனரயனற  ஆ. ைகயலொயைொபில் வனரயனற 

இ. ஹராடு-தைாமன் வமரயமை ஈ. கினிஸின் வனரயனற 

29. திட்டக் குழுவின் உ தனலவர் எந்த நினலயில் இருப் ொர்? 

அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. திட்ட ைந்திரி 

இ. காபினெட் மந்திரி அந்தஸ்த்தில் ஈ. சிறந்த ப ொருைொதொர நிபுைர் 
30. கீபழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை ப யர்களில் முதல் இந்திய பிரதை அனைச்சர் ப யனர குறிப்பிடுக. 

அ. ரொேொஜி    ஆ. ரொயேந்திர பிரசொத் 

இ. பி.ஆர்.அம்ய த்கொர்  ஈ. ஜவஹர்ைால் தெரு 

31. இந்திய அரசியல் சொசைம் எந்த எந்த வனகயொை நீதிைன்றத்திற்கு வழி வகுக்கிறது? 

அ. தனிப்ேட்ை மற்றும் ஒருங்கிமைந்த நீதிமன்ைம்  

ஆ. இரட்னட நீதிைன்றம் 

இ. தனிப் ட்ட நீதிைன்றம் 
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ஈ. இனவ அனைத்தும் 

32. இந்திய அரசியலொஇப்பின் 370-வது விதி எனதப் ற்றி கூறுகிறது? 

அ.ேைொதி தியின் அவசரகொல அதிகொரம்  

ஆ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் சிைப்பு தகுதி 

இ.  சிறு ொன்னையிைருக்கு சிறப்பு சலுனககள் 

ஈ. சட்டத்திருத்தங்கள் 

33. கீழ்க்கண்டவற்றில் சுதந்திர இந்தியொவில் முதன் முதலொக கொங்கிரஸ் அல்லொத கட்சி 

அரசொங்கத்னத அனைத்தது எந்தக் கட்சி? 

அ. தி.மு.க. –தமிழ்நொடு  ஆ. சி.பி.ஐ.எம்.- யைற்கு வங்கொைம் 

இ. சி.பி.ஐ. – தகரளா   ஈ. சுதந்திர கட்சி- ஒரிஷொ 
34. ைொவட்ட கவுன்சிலின் பசயலொைர் 

அ. முதன்னை ப ொறியொைர்  ஆ. இளநிமை ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி 

இ. தொசில்தொர்    ஈ. அரசியல் ரீதியொகத் யதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட பிரதிநிதி 

35. எந்த வருடத்தில் தி.மு.க. தமிழ்நொட்டில் ஆட்சினய அனைத்தது? 

அ. 1952  ஆ. 1957  இ. 1962  ஈ. 1967 

36. அரசியலனைப்பின் ஆன்ைொ ைற்றும் இதயம் எை வர்ணிக்கப் டும் உரினை எது? 

அ. சைத்துவ உரினை   ஆ. சுதந்திர உரினை 

இ. அரசியல் ேரிகார உரிமம  ஈ. யையல கண்ட எதுவுமில்னல 

37. கீழ்க்கண்டவற்றில் முதல் துனைப் பிரதைர் என்ற அந்தஸ்னத ப ற்றவர் யொர்? 

அ. பைொரொர்ஜி யதசொய்  ஆ. எல்.யக.அத்வொனி 

இ. பேகஜீவன்ரொம்   ஈ. சர்தார் வல்ைோய் ேதைல் 

38. ரொஜ்யச ொ எத்தனை நொட்களுக்குள் ஒரு ையசொதொனவ ைக்கைனவக்கு திருப்பி அனுப்  

யவண்டும்? 

அ. 14 ொட்கள்   ஆ. 10 நொட்கள் 

இ. 20 நொட்கள்    ஈ. 12 நொட்கள் 

39. ைொநில ஆளுநருக்கு முழு நிர்வொக அதிகொரத்னத வழங்கும் சட்ட விதி எது? 

அ. விதி 74  ஆ. விதி 24  இ. விதி 154  ஈ. விதி 144 

40. இந்திய குடியரசு ேைவரி 26, 1950-ன் அரசியல் அனைப்புச் சட்டநினலயில் 

அ. ேைநொயக குடியரசொக இருந்தது 

ஆ. இமைமமயுமைய ஜெொயக குடியரசு இருந்தது 

இ. இனறனையுனடய சைதர்ை ைதசொர் ற்ற குடியரசொக இருந்தது 
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ஈ. இனறனையுனடய ைதசொர் ற்ற ேைநொயக குடியரசொக இருந்தது 

41. ப ொதுநல வழக்யகொடு பதொடர்புனடயவர் 
அ. நீதிேதி ேகவதி   ஆ. நீதி தி ஆர்.என்.மிஸ்ரொ 
இ. நீதி தி பவங்கடபசல்னலயொ ஈ. இவர்களில் எவருமில்னல 

42. இந்திய அரசியலனைப்பின்  குதி VI எந்த ைொநிலத்துக்கு ைட்டும் ப ொருந்தொது? 

அ. பீகொர்    ஆ. யைற்கு வங்கொைம் 

இ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்  ஈ. ஹரியொைொ 
43. அனைச்சர் குழுவில் இருப் வர்கள் 

அ. பிரதை ைந்திரி, ேைொதி தி, துனை ேைொதி தி ைற்றும் பிற அனைச்சர்கள் 

ஆ. பிரதம மந்திரியும் மற்ை அமமச்சர்களும் 

இ. பிரதை ைந்திரி ைற்றும் ேைொதி தி 

ஈ. இவர்களில் எவருமில்னல 

44. ைொவட்ட ஆட்சியர் 
அ. ைொவட்ட பசன்சஸ் அதிகொரி ஆ. ைொவட்ட நீதி தி 

இ. ைொவட்ட யதர்தல் அதிகொரி  ஈ. இமவ அமெத்தும் 

45. ஒரு உறுப்பிைர் அனைப் ொக இருந்த தனலனை யதர்தல் ஆனையம்  ல உறுப்பிைர்கள் 

பகொண்டதொக எந்த ஆண்டு அவசரச் சட்டத்தொல் ைொற்றப் ட்டது? 

அ. 1990  ஆ. 1992  இ. 1993  ஈ. 1994 

46. ைொநிலங்களின் பைொழினயப்  ற்றி கூறும்விதிகள் 

அ. விதிகள் 354 முதல் 374  ஆ.விதிகள் 342 முதல் 362 

இ. விதிகள் 345 முதல் 347  ஈ. இனவ எதுவுமில்னல 

47. சர்க்கொரியொ கமிஷன் எந்த உறவுகனை  ரிசீலிக்க ஏற் டுத்தப் ட்டது? 

அ. பிரதொ அனைச்சருக்கும், ேைொதி திக்கும்  

ஆ. அனைச்சரனவக்கும், நீதிைன்றத்திக்கும் 

இ. சட்டசன க்கும், அனைச்சரனவக்கும் 

ஈ. மத்திய அரசிற்கும், மாநிை அரசிற்கும் 

48. நுகர்யவொர் நீதிைன்றங்களில் 

அ. வொய்பைொழி விவொதம் ைட்டுயை உண்டு 

ஆ. எழுத்து மூலைொை விவொதம் ைட்டுயை உண்டு 

இ. எழுத்து மூைமாெ விவாதத்திற்கு வாய்னமாழி துமை விவாதம் உண்டு 

ஈ.இனவ அனைத்தும் 
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49. தமிழ்நொட்டிலிருந்து எத்தனை உறுப்பிைர்கள் ைக்கைனவக்கு அனுப் ப் டுகிறொர்கள்? 

அ. 36 உறுப்பிைர்கள்   ஆ. 37 உறுப்பிைர்கள் 

இ. 38 உறுப்பிைர்கள்   ஈ. 39 உறுப்பிெர்கள் 

50. யொர் அரசியலனைப் ொல் அளிக்கப் ட்ட அடிப் னட உரினைகனை திருத்தம் பசய்வது? 

அ. குடியரசுத் தனலவர்  ஆ. உச்சநீதிைன்றம் 

இ. ோராளுமன்ைம்   ஈ.  இனவ ஏதுமில்னல 

51. ைொவட்ட ஆட்சியொைருனடய முக்கிய  ணி 

அ. வருவொய்ப்  ணி   ஆ. சட்டம் ஒழுங்னகக் கொப் து 

இ. வைர்ச்சிப்  ணிகள்  ஈ. இமவ அமெத்தும் 

52. உள்ைொட்சி அரசொங்க அனைப்புகள் பசயல் டுவது 

அ. 1980-லிருந்து   ஆ. மிகப் ேழங்காைத்திலிருந்து 

இ. 1890-லிருந்து   இ. 1687-லிருந்து 

53. ைொநில அதிகொரப்  ட்டியலில் உள்ை எந்த ஒரு ப ொருனைப்  ற்றியும்  ொரொளுைன்றம் 

சட்டமியற்றலொம்? 

அ. உச்சநீதிைன்றம்  ொரொளுைன்றத்திற்கு அதிகொரம் தந்தொல் 

ஆ. இந்திய ேைொதி தி  ொரொளுைன்றத்திற்கு அதிகொரம் தந்தொல் 

இ. ததச ெைன் கருதி ோராளுமன்ைம் மாநிை அதிகாரப் ேட்டியலிலுள்ள னோருள் ேற்றி சட்ைம் 

இயற்ைைாம் என்று ராஜ்ய சோவில் உள்ள மூன்றில் இரண்டு ேங்கு உறுப்பிெர்கள் தீர்மாெம் 

நிமைதவற்றிொல் 

ஈ. இனவ ஏதுமில்னல 

54. எம்.ஜி.ஆர். எந்த வருடத்தில் தி.மு.க. விலிருந்து நீக்கப் ட்டொர்? 

அ. 1967-ல்  ஆ. 1969-ல்  இ. 1972-ல்  ஈ. 1977-ல் 

55. வி ச்சொரத்னத குற்றைொக்கிய சட்டைொைது 

அ. இந்து திருைைச் சட்டம்     ஆ. தனடச் சட்டம் 

இ. ஒழுக்கமற்ை ெைமாடுதல் அைக்குமுமைச் சட்ைம் ஈ. வொரிசுச் சட்டம் 

56.  ட்டியல் சொதியிைரின் பிரச்சினைகள் கீழ்க்கண்டவற்றொல் குனறக்கப் ட்டது 

அ. ஆலய நுனழவு     ஆ. தீண்ைாமம ஒழிப்புச் சட்ைம் 

இ. அரசொங்கத்தின் இடஒதுக்கீடு பகொள்னக  ஈ. கல்வி 

57. இந்திய அரசியல் சொசைம் ஏற்றுக்பகொள்ைப் ட்ட ஆண்டு 

அ. ெவம்ேர் 26, 1949  ஆ. ேைவரி 26, 1950 

இ. ஆக்ச்ஸ்டு 14, 1947  ஈ. இனவ எதுவுமில்னல 
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58. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது அடிப் னட உரினை இல்னல? 

அ. னசாத்துரிமம   ஆ. ைத சுதந்திர உரினை 

இ. ய ச்சு சுதந்திர உரினை  ஈ. சைத்துவ உரினை 

59. வழிகொட்டும் பநறிமுனறக் யகொட் ொடுகள் 

அ. சட்ைத்தால் ெமைமுமைப்ேடுத்தப்ேைாது  ஆ. ஒப் ந்தம் பசய்ய முடியொது 

இ. ஒப் ந்தம் பசய்ய முடியும்    ஈ. சட்டத்தொல் நனடமுனறப் டுத்தப் டுவது 

60. இந்தியப்  ொரொணுைன்றத்தின் ப ரிய குழு எது? 

அ. ப ொதுக் கைக்குக் குழு  ஆ. மதிப்பீட்டுக் குழு 

இ. ப ொதுத்துனறக் குழுக்கள்  ஈ. ைனுக்குழு 

61. இரொஜ்ய சன க்கு எத்தனை உறுப்பிைர்கனை ேைொதி தி நியைைம் பசய்கிறொர்? 

அ. 2 உறுப்பிைர்கள்   ஆ. 9 உறுப்பிைர்கள் 

இ.12  உறுப்பிெர்கள்  ஈ. 20 உறுப்பிைர்கள் 

62. ப ொடொ சட்டம் பகொண்டுவரப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 2004  ஆ. 2000  இ. 2001  ஈ. 2002 

63. எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதி பநருக்கடி பிரகடைப் டுத்தப் டுகிறது? 

அ. விதி 356  ஆ. விதி 360  இ.விதி352  ஈ. விதி 350 

64. கீயழ குறிப்பிட்டுள்ைவற்றின் எந்தப்  ட்டியலின் யைல் ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசுகள் 

சட்டமியற்றலொம்? 

அ. ைொநிலப் ட்டியல்   ஆ. ைத்தியப் ட்டியல் 

இ. னோதுப்ேட்டியல்   ஈ. இனவ அனைத்தும் 

65. ேம்மு-கொஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்னத முடிவுக்கு பகொண்டு வரயவண்டும் என்ற கருத்து 

வலுப்ப ற்றது? 

அ. ஜம்மு-காஷ்மீர் குடியிருப்பு மதசாதா 1982-ல் நிமைதவற்ைப்ேட்ை பிைகு 

ஆ. லொல் கதூர் சொஸ்திரி இறந்த பிறகு 

இ. சுவரன் சிங்கின் ரொஜிைொைொவிற்குப் பிறகு 

ஈ.  ொகிஸ்தொனிலிருந்து தீவிரவொதிகளின் ஊடுருவலுக்குப் பிறகு 

66. அரசொங்கத்தில்  ங்குப ற முயற்சிக்கொையல அரசின் முடிவுகனை ைொற்ற முயற்சிக்கும் அனைப்பு 

அ. தன்ைொர்வ பதொண்டு அனைப்புகள் ஆ. அழுத்தக் குழுக்கள் 

இ. அரசொங்கம் சொரொ அனைப்புகள்  ஈ. அரசியல் கட்சிகள் 

67. தமிழ்நொட்டில் அ.இ.அ.தி.மு.க. முதன் முதலில் ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு 

அ. 1952  ஆ. 1977  இ. 1982  ஈ. 1984 
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68. இரண்டு ைதத்தினைச் சொர்ந்த ஆண், ப ண் இருவரும் கீழ்க்கண்ட சட்டப் டி  திருைைம் பசய்து 

பகொள்ைலொம் 

அ. இந்து திருைைச் சட்டம்   ஆ. சிைப்புத் திருமைச் சட்ைம் 

இ. கிறிஸ்தவ திருைைச் சட்டம்   ஈ. முகைதிய திருைைச் சட்டம் 

69. கூட்டொட்சியின் மிக முக்கிய அம்சம் 

அ. ஒயர சட்டைன்றம்   ஆ. அதிகாரப் ேங்கீடு 

இ. நீதி ைறு ஆய்வு   ஈ. அதிகொரப் பிரிவினை 

70. இந்திய குடிைக்களுக்கு அடிப் னட உரினைகள் வழங்கியதன் முக்கிய யநொக்கம் 

அ. ேைநொயக அரசொங்கத்னத ஏற் டுத்த  

ஆ. தனிெேர் சுதந்திரத்மதப் ோதுகாக்க 

இ. நீதித்துனறயின் தனித்தன்னைனய  ொதுகொக்க 

ஈ. ப ொதுவுனடனை சமுதொயம் உண்டொக்க 

71. ேைொதி தி  தவிக்கொை யதர்தனல நடத்து வர் 
அ. ைக்கைனவ ச ொநொயகர்  ஆ.  ொரொளுைன்றத்தின் ப ொதுச் பசயலர் 
இ. இந்திய தனலனை நீதி தி  ஈ. இந்தியத் ததர்தல் ஆமையம் 

72. ைொநிலங்களுக்கு ரொஜ்ய சன யில் எதன் அடிப் னடயில் இடம் ஒதுக்கப் டுகிறது? 

அ. சைைொை பிரதிநிதித்துவம்  ஆ. மக்கள்னதாமகயின் அடிப்ேமையில்  

இ. ைக்கள்பதொனக ைற்றும் ப ொருைொதொர நினல 

ஈ. தற்ய ொனதய ப ொருைொதொர நினலனயப் ப ொறுத்து 

73. முதல் அரசியல் சட்டத்திருத்தம் நடந்த ஆண்டு 

அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ. 1953 

74. தற்ய ொனதய ைக்கைனவயின் பைொத்த உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்னக 

அ. 545 உறுப்பிெர்கள்  ஆ. 555 உறுப்பிைர்கள் 

இ. 565 உறுப்பிைர்கள்  ஈ. 575 உறுப்பிைர்கள் 

75. ைனித உரினைகள் திைம் அனுசரிக்கப் டுவது 

அ. ஏப்ரல் 10ம் யததி   ஆ. ஜூன் 10ம் யததி 

இ. பசப்டம் ர் 10ம் யததி  ஈ. டிசம்ேர் 10ம் தததி 

76. இந்திய ேைொதி தி, இந்திய அரசியலனைப்புச் சட்டத்தின் எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதிக்குழுனவ 

நியமிக்கிறொர்? 

அ.பிரிவு 320  ஆ. பிரிவு 280 இ. பிரிவு 356  ஈ. பிரிவு 325 

77. ைொநில பதொழில் தீர்ப் ொயம் யொனர உள்ைடக்கி உள்ைது? 



Indian Polity                                                                                Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 9 of 12 

அ. உச்சநீதிைன்ர நீதி தி  ஆ. உச்சநீதிைன்ற தனலனை நீதி தி 

இ. உயர்நீதிமன்ை நீதிேதி  ஈ.  ைொவட்ட பசஷன்ஸ் நீதி தி 

78.  ட்டியல் I  ட்டியல் II உடன் ப ொருத்தி, கீயழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனைக் பகொண்டு 

சரியொை வினடனயத் யதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் I        ட்டியல் II 

அ. குடியரசுத் தனலவரின் நிர்வொக அதிகொரம்  1.விதி 56 

ஆ. குடியரசுத் தனலவரின்  தவிக்கொலம்   2.விதி 55 

இ. குடியரசுத் தனலவரின் யதர்தல்    3.விதி 61 

ஈ. குடியரசுத் தனலவர்  தவி நீக்கம்    4.விதி 53 

        5.விதி 54 

குறியீடுகள்: 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 5 3 

ஆ.  4 2 1 5 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 4 5 3 2 

79. பின்வருவைவற்னற வரினச கிரைைொக பகொண்டு வரவும். 

அ. CBI, ESMA, SSC, CAT  ஆ. ESMA, CBI, CAT, SSC 

இ. CAT, SSC, ESMA, CBI  ஈ. CBI, CAT, SSC, ESMA 

80. தமிழகத்தின் பைொத்த ரொஜ்யச ொ உறுப்பிைர்கள் 

அ. 12  ஆ. 14  இ. 16  ஈ. 18 

81.  ட்டியல் I  ட்டியல் II உடன் ப ொருத்தி, கீயழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனைக் பகொண்டு 

சரியொை வினடனயத் யதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் I      ட்டியல் II 

அ. ைத்தியப்  ட்டியல்  1. குற்றவியல் சட்டம் ைற்றும் வழிமுனற 

ஆ. ைொநிலப்  ட்டியல்  2.  ொதுகொப்பு 

இ.  ப ொதுப்  ட்டியல்  3. ப ொது ஒழுக்கம் ைற்றும் கொவல் 

குறியீடுகள்: 

 அ ஆ இ 

அ.  1 2 3 

ஆ.  2 3 1  
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இ.  2 1 3 

ஈ.  3 2 1 

82. புதிய கல்வி பகொள்னக 10+2+3 முனறனய அறிமுகப் டுத்தியது 

அ. பிரிட்டிஷ் இந்தியொ   ஆ. கொங்கிரஸ் 

இ. தி.மு.க.    ஈ.  அ.இ.அ.தி.மு.க 

83. தமிழ்நொட்டில் குல கல்வித் திட்டத்னத அறிமுகப் டுத்தியவர் யொர்? 

அ. இராஜாஜி    ஆ. இரொைசொமி 

இ. கொைரொஜ்    ஈ. பேயலலிதொ 
84. தமிழ்நொட்டில்  ொரொளுைன்ற தனி பதொகுதிகள் எவ்வைவு உள்ைை? 

அ. 4 பதொகுதிகள்   ஆ. 5 பதொகுதிகள் 

இ. 6  பதொகுதிகள்   ஈ. இமவ எதுவுமில்மை 

85. பின்வருவைவற்றில் எனவ சரியொகப் ப ொருந்தவில்னல? 

அ.சைைொை வொய்ப்புகள்   - art 16 

ஆ. அனைப்பு உரினை    - art 19 

இ. வாழ்க்மக மற்று சுதந்திர உரிமம - art 22 

ஈ. சுரண்டலுக்பகதிரொை உரினை  - art 24 

86. எத்தனை முனற இந்திய அர்சியலனைப்புச் சட்டத்தின் முகவுனர திருத்தப் ட்டது? 

அ. ஒருமுமை    ஆ. இருமுனற 

இ. மூன்று முனற   ஈ. திருத்தப் டவில்னல 

87.  ட்டியல் I  ட்டியல் II உடன் ப ொருத்தி, கீயழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனைக் பகொண்டு 

சரியொை வினடனயத் யதர்ந்பதடு. 

  ட்டியல் I     ட்டியல் II 

அ. குடினைப் ணி நவீைையைொக்கல்  1. பவல்பலஸ்லி 

ஆ. குடினைப் ணியொைர் யதர்ந்பதடுத்தல் 2. ஹட்கிசன் 

இ. குடினசப் ணியொைன்  யிற்சி  3. கொரன்வொலிஸ் 

ஈ. குடினசப் ணி வனகப் டுத்தல்  4.  பைக்கொயல 

குறியீடுகள்: 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  4 3 2 1 
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ஈ.  1 2 3 4 

88. சட்டைன்ற கவுன்சிலின் உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்னக எதற்குக் கீழ் குனறயக் கூடொது? 

அ. 50  ஆ. 25  இ.  40  ஈ. 30 

89. இந்திய அரசியலனைப்பு சட்டத்தின் பநருக்கடி நினல முனற ப றப் ட்டது 

அ. இந்திய அரசொங்க சட்டம் 1935-லிருந்து 

ஆ. USSR-லிருந்து 

இ. USA- லிருந்து 

ஈ. னஜர்மன் னவய்மர் அரசியைமமப்பு சட்ைத்திலிருந்து 

90. இந்திய கூட்டொட்சி என் து ஒரு 

அ. ஒருங்கிமைந்த கூட்ைாட்சி ஆ. உண்னையொை கூட்டொட்சி 

இ.  ரவலொக்கப் ட்ட கூட்டொட்சி ஈ. யைற்கண்ட எதுவுமில்னல 

91. UPSC- ன் ஆட்யசர்ப்புப்  ணியில் கனடசி  ணி எது? 

அ. யதர்வு    ஆ. நியைைம் 

இ. சான்ைளித்தல்   ஈ.  ணியிலைர்த்தல் 

92. இந்திய அரசியலனைப்பு சட்டத்தில் அரசு வழிகொட்டி பநறிமுனற யகொட் ொட்னட யசர்த்ததன் 

யநொக்கம் 

அ. ைக்கைொட்சி அரசொங்கத்னத உறுதிப் டுத்துதல் 

ஆ. ெை அரமச அமமத்தல் 

இ. நலிந்யதொரின் வொழ்க்னக தரத்னத உயர்த்துதல் 

ஈ. வலினையொை ைொநில அரசொங்கத்னத ஏற் டுத்துதல் 

93.  ஞ்சொயத்து ரொஜ் அனைப்புகள் நிதிக்கொக அதிகம் நொடியிருப் து 

அ. உள்ளூர் வரி   ஆ. பசொத்துவரி 

இ. அரசாங்க வரி   ஈ. சிறப்பு வரி 

94.  எந்த ஆண்டு முதன் முதலொக நம்பிக்னகயில்லொத் தீர்ைொைம்  ொரொளுைன்றத்தில் பகொண்டு 

வரப் ட்டது? 

அ. 1960  ஆ. 1963  இ. 1964  ஈ. 1967 

95. 18வயது பூர்த்தியொை அனைவருக்கும் அரசியல் சொசைத்தின் எந்த பிரிவு வொக்குரினை 

அளிக்கிறது? 

அ. விதி 144  ஆ. விதி 326  இ. விதி 356   ஈ. விதி 376 

96. அடிப் னட உரினைகனை திருத்தம் பசய்வது சம் ந்தைொை யகள்வி உச்சநீதிைன்றத்தில் வந்த 

வழக்கு 
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அ. சங்கரி பிரசொத் Vs இந்திய யூனியன்  

ஆ. சஜ்ேொசிங் Vs ரொேஸ்தொன் 

இ. யகொலக்நொத் Vs  ஞ்சொப் ைொநிலம் 

ஈ. இமவ அமெத்தும் 

97. ஒவ்பவொரு ஆண்டும் யதனவப் டும் ைொநிலங்களுக்கு ைொன்ய உதவி தருவது 

அ. ேைொதி தி    ஆ. ோராளுமன்ைம் 

இ. யலொக்ச ொ அனைத் தனலவர் ஈ. இதில் எவருமில்னல 

98. ரொஜ்ய ச ொவின் அதிக ட்ச எண்ணிக்னக 

அ. 225  ஆ. 550  இ. 145  ஈ. 250 

99. யதர்வு பசய்யப் ட்ட யையரின்  தவிக் கொலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 

அ. 1 வருடம்    ஆ. 2 வருடங்கள் 

இ. 3 வருடங்கள்   ஈ. 5 வருைங்கள் 

100. ைொநில முதலனைச்சர் நியமிப் து 

அ. இந்திய ேைொதி தியொல்   ஆ. மாநிை ஆளுெரால் 

இ. உயர்நீதிைன்ற தனலனை நீதி தியொல் ஈ. ைொநில சட்டைன்றத்தொல் 


