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Indian Polity Model Test Questions 11 in Tamil With Answer 

1. செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்திற்குக் கீழ் இருப்பது 

அ. முதல் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர்  ஆ. இரண்டாம் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர் 
இ. மூன்றாம் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர்  ஈ. இவை அவைத்தும் 

2. அரசியல் அமமப்புச் ெட்டத்தில் மத்திய அரசு அதிகாரப் பட்டியல், மாநில அரசு அதிகாரப் பட்டியல் 

மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகளின் சபாதுப் பட்டியல் சொல்லப்பட்டிருப்பது. 

அ. நான்காவது அட்டவமையில்  ஆ. ஐந்தாவது அட்டவமையில் 

இ. ஆறாவது அட்டவமையில்   ஈ. ஏழாைது அட்டைவையில் 

3. இந்திய யூனியனின் அதிகார சமாழி 

அ. பாலி எழுத்துக்கமைக் சகாண்ட இந்தி  

ஆ. ெமஸ்கிருத இலக்கைத்மதக் சகாண்ட இந்தி 

இ. தேைநாகிரி எழுத்துக்கவைக் ககாண்ட இந்தி 

ஈ. இமவ எதுவுமில்மல 

4. பின்வரும் கூற்றுக்கமைக் கவனி. 

1. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கார் இந்திய அரசியலமமப்பு வமரவு குழுவின் தமலவர் 
2. பபச்சுரிமம ஒரு அடிப்பமட உரிமமயாகும் 

3.  மாநில செயற்குழுவின் சபயரைவிலான தமலவர் ஆளுநர் 
4. தற்பபாது இந்தியாவில் வாக்களிப்பதற்கான குமறந்தபட்ெ வயது 21 வருடங்கள் 

இவற்றுள்: 

அ. 1 மட்டும் ெரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 ெரியானமவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியாைவை  ஈ. அமனத்தும் ெரியானமவ 

5. பின்வருவனவற்றில்  எந்த அரசியலமமப்பு விதி “எந்த வடிவத்தில் தீண்டாமம இருந்தாலும் 

அரசியலமமப்பு ெட்டத்திற்கு எதிரானது” எனக் குறிப்பிடுகிறது? 

அ. விதி 14  ஆ. விதி 17  இ. விதி 45  ஈ. விதி 50 

6. பின்வரும் கூற்றுகமைக் கவனி. 

துணிபு (A): இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் பாராளுமன்றத்தால் நிமறபவற்றப்பட்ட எந்த 

மபொதாமவயும் மறுபரிசீலமனக்காக திரும்ப அனுப்பலாம். 

காரைம் (R): பைமபொதாமவ மறுபரிசீலமனக்காக பாராளுமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்ப 

குடியரசுத் தமலவரால் முடியாது. 

இவற்றுள்: 
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அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) ேைறு, ஆைால் (R) சரி 

7. பின்வருவனவற்றுள் எந்த சூழ்நிமலயில் குடியரசுத் தமலவர் பதவி காலியாக உள்ைது என்று கூற 

முடியாது? 

அ. அவர் பதவிமய ராஜினாமா செய்யும் பபாது   

ஆ. அவரது பதவிக்காலம் முடிவுறும்பபாது 

இ. அைர் கைளிநாட்டு சுற்றுப் பயைத்தில் இருக்கும் தபாது 

ஈ. அவர் மரைமமடயும் பபாது 

8. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ெரியாகப் சபாருந்தவில்மல? 

அ. மாநில சட்டப்தபரவை உறுப்பிைர் - 21 ையது 

ஆ. மக்கைமவ உறுப்பினர்  - 25 வயது 

இ. மாநிலங்கைமவ உறுப்பினர்  - 30 வயது 

ஈ. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்  - 35 வயது 

9. பஞ்ொயத்து அரசு நிறுவனங்களில் கீழ்மட்ட அமமப்பாக இருப்பது  

அ. கிராம பஞ்சாயத்து   ஆ. பஞ்ொயத்து ஒன்றியம் 

இ. மாவட்ட பஞ்ொயத்து   ஈ. நகராட்சி 

10. தமிழ்நாட்டில் உள்ை மாநகராட்சி பமயர்களின் பதவிக்காலம் 

அ. 3 ஆண்டுகள்    ஆ. 4 ஆண்டுகள் 

இ. 5 ஆண்டுகள்    ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

11. இதன் அடிப்பமடயில் இந்திய மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

அ. கமாழி    ஆ. இலக்கியம் 

இ. பாரம்பரியம்    ஈ. கட்டடக்கமல 

12. இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த நீதித்துமற அங்கம் 

அ. மாவட்ட நீதிமன்றம்   ஆ. உயர்நீதிமன்றம் 

இ. நடுவர் மன்றம்    ஈ. உச்சநீதிமன்றம் 

13. ஒரு நற்குடிமகன்/நற்குடிமகள் சபற்றிருக்க பவண்டியது 

அ.பதெபக்தி    ஆ. நற்கல்வி 

இ. ெகிப்புத் தன்மம   ஈ. இவையவைத்தும் 

14. குடியரசுத் தினம் கமடபிடிக்கப்படும் நாள் 
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அ. டிெம்பர் 26    ஆ. பிப்ரவரி 26 

இ. ஜைைரி 26    ஈ. நவம்பர் 26 

15. மமயப் பட்டியலில் உள்ை துமறகள் 

அ. 97 துவறகள்    ஆ. 94 துமறகள் 

இ. 96 துமறகள்    ஈ. 65 துமறகள் 

16. மாநில ஆளுநமர பதவியிலிருந்து நீக்குபவர் 
அ. குடியரசுத் ேவலைர்   ஆ. பிரதம அமமச்ெர் 
இ. உள்துமற அமமச்ெர்   ஈ. முதலமமச்ெர் 

17. மக்கைமவயின் அங்கத்தினராவதற்கு தகுதியான குமறந்தபட்ெ வயது யாது? 

அ. 21 வயது ஆ. 25 ையது  இ. 30 வயது  ஈ. 35 வயது 

18. மாநில உயர்நீதிமன்றம் 

அ. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவரின் கீழ் உள்ைது  ஆ. மாநில ஆளுநரின் கீழ் உள்ைது 

இ. மத்திய பாராளுமன்றத்தின் கீழ் உள்ைது  ஈ. உச்சநீதிமன்றத்தின் கீழ் உள்ைது 

19. நம் பதசிய சமாழி எது? 

அ. ஹிந்தி  ஆ. ஆங்கிலம்  இ.மராத்தி  ஈ. சிந்தி 

20. தமலமம பதர்தல் ஆமையர் குடியரசுத் தமலவரால் எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்படுகிறார்? 

அ. 5 ஆண்டுகள்    ஆ. 3 ஆண்டுகள் 

இ. 2 ஆண்டுகள்    ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்வல 

21. ஒரு மபொதா, நிதி மபொதாவா இல்மலயா? என்று தீர்மானிப்பவர் 
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர்  ஆ. தலாக் சவபயின் சபாநாயகர் 
இ. ராஜ்ய ெமபயின் தமலவர்  ஈ. இந்திய தமலமம நீதிபதி 

22. சபண்களின் திருமைத்திற்கான குமறந்தபட்ெ வயது 

அ. 16 வயது  ஆ. 21 வயது  இ. 18 ையது  ஈ. 20 வயது 

23. பமயமரத் பதர்ந்சதடுப்பது 

அ. தநரிவடயாக மக்கள்   ஆ. நகர உறுப்பினர்கள் 

இ. முதலமமச்ெர்    ஈ. ஆளுநர் 
24. உள்ைாட்சி பதர்தல்கமை இந்த அமமப்பு நடத்துகின்றது 

அ. மாநிலத் தேர்ேல் ஆவையம் ஆ. மத்திய பதர்தல் ஆமையம் 

இ. மாவட்ட பதர்தல் ஆமையம்  ஈ. பார்மவயாைர்கள் 

25. திட்ட ஆமையத்தின் பங்கு 



Indian Polity                                                                                Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 12 

அ. ெட்டம்     ஆ. ஆதலாசவை 

இ.  அரசியலமமப்புரீதியில்  ஈ. செயலாட்சி 

26. தற்சபாழுது மத்திய புலனாய்வு துமற இதன்கீழ் செயல்படுகிறது. 

அ. காபிகைட் ேவலவம கசயலகம் ஆ. உள்துமற அமமச்ெகம் 

இ. தனியார் அமமச்ெகம்   ஈ. பிரதம மந்திரியின் அலுவலகம் 

27. பதர்தல் ஆமையம் சபற்றிருப்பது 

அ. உள்துமற அமமச்ெகத்தின் கீழ் ஆ. ெட்ட அமமச்ெகத்தின் கீழ் 

இ. ேன்ைாட்சி அவமப்பு   ஈ. பிரதம மந்திரியின் கீழ் 

28. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது யூனியன் பிரபதெம்? 

அ. பகாவா     ஆ. மணிப்பூர் 
இ.டாமன் வடயூ    ஈ. நாகாலாந்து 

29. இந்திய பதர்தல் ஆமையம் 

அ.சுேந்திரமாை அவமப்பு  ஆ. ெட்டப்பூர்வ அமமப்பு 

இ. தனியார் அமமப்பு   ஈ. சபாது நிறுவனம் 

30. எத்தமன வமகயான நீதிப் பபராமைகள் உள்ைன? 

அ. 4 வமக ஆ. 5 ைவக  இ. 6 வமக  ஈ.3 வமக 

31. ஓர் இலட்சிய அரசில் 5040 குடிமக்கள் பபாதுமானது எனக் கூறியவர் 
அ. அரிஸ்டாட்டில்    ஆ. பிைாட்தடா 
இ. ொட்விக்    ஈ. பிைன்ஸ்ட்லி 

32. இவர்களுள் அரசியல் அறிவியலின் தந்மத என அமைப்பட்டவர் 
அ. அரிஸ்டாட்டில்   ஆ. பபாடின் 

இ. மாண்சடஸ்கியூ   ஈ. பிைாட்படா 
33. மத்திய அரசு எத்தமன அங்கங்கமை உள்ைடக்கியது? 

அ. இரு அங்கங்கள்   ஆ. மூன்று அங்கங்கள் 

இ. ஒரு அங்கம்    ஈ. நான்கு அங்கங்கள் 

34. எந்த நாட்டில் அரசியலமமப்புக் பகாட்பாடுகள் எழுதப்படவில்மல? 

அ. சுவிட்ெர்லாந்து    ஆ. இங்கிலாந்து 

இ. அசமரிக்கா    ஈ. பொவியத் ரஷ்யா 
35. இமறயாண்மம என்பது 

அ. அரசின் அதிகாரமாகும்  ஆ. அரசின் உயர்ந்ே அதிகாரம் 

இ. அரசின் விருப்பமாகும்   ஈ. மமறமுகமான அரசு 
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36. முதல் இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் யார்? 

அ. டாக்டர் எஸ்.இராதாகிருஷ்ைன் ஆ. டாக்டர் ெங்கர் தயாள் ெர்மா 
இ. டாக்டர்  இராதஜந்திர பிரசாத் ஈ. டாக்டர் வி.வி. கிரி 

37. பின்வருபமவ என்பது அரசின் நான்கு ஆக்கக் கூறுகள் 

அ. மக்கள்சதாமக, நிலப்பரப்பு, இராணுவம் மற்றும் இமறயாண்மம 

ஆ. அரொங்கம், நிலப்பரப்பு, அரொங்கம் மற்றும் இமறயாண்மம 

இ. மக்கள்கோவக, நிலப்பரப்பு, அரசாங்கம் மற்றும் இவறயாண்வம 

ஈ. மக்கள்சதாமக, அரொங்கம், அரென் மற்றும் அமமச்ெரமவ 

38. ஒரு குடிமகனின் கடமமயானது 

அ. ெட்டத்திற்கு கீழ்படிதல்    ஆ. வரி செலுத்துதல் 

இ. நாையமான முமறயில் வாக்களித்தல் ஈ. தமற்கண்ட அவைத்தும் 

39. அரசியலமமப்பின் எந்தப் பகுதி குடியுரிமமமயப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது? 

அ. I ஆ. II  இ. III  ஈ. IV 

40. அடிப்பமட உரிமமகளின் மீது ெரியான வமரயமறகமை பின்வருவனவறுள் எந்த அதிகார அமமப்பு 

விதிக்கலாம்? 

அ. பாராளுமன்றம்   ஆ. உச்சநீதிமன்றம் 

இ. குடியரசுத் தமலவர்   ஈ. பமற்குறிப்பிட்ட எதுவுமில்மல 

41. குடியரசுத் தமலவமர குற்றம் சுமத்த்வன மூலம் பதவி நீக்கம் செய்யலாம். அதற்கான தீர்மானம் 

அ. மக்காமவயில் சகாண்டு வரலாம் 

ஆ. இந்திய உச்ெநீதிமன்றத்தில் சகாண்டு வரலாம் 

இ. பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ககாண்டு ைரலாம் 

ஈ அமமச்ெரமவயில் சகாண்டு வரலாம் 

42. மாநிலங்கைமவயின் சமாத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 

அ. 250 உறுப்பிைர்கள்   ஆ. 270 உறுப்பினர்கள் 

இ. 200 உறுப்பினர்கள்   ஈ. 230 உறுப்பினர்கள் 

43. ெட்டெமபயின் பாதுகாவலர் 
அ. பிரதம அமமச்ெர்   ஆ. குடியரசுத் தமலவர் 
இ. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்  ஈ. சபாநாயகர் 

44. உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியும், மற்ற நீதிபதிகளும் பதவி வகிக்கும் காலம் 

அ. 60 வயது வமரயிலும்   ஆ. வாழ்நாள் முழுமமக்கும் 

இ. 62 ையது ைவரயில்   ஈ. 58 வயதுவமரயில் 
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45. மத்திய அரசு பதர்வாமையத்தின் அங்கத்தினர்கள் 

அ. மக்கைால் பதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார் 
ஆ. பாராளுமன்றத்தால் பதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார் 
இ. குடியரசுத் ேவலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
ஈ. அமமச்ெரமவக் குழுவால் நியமிக்கப்படுகிறார் 

46. வருமான வரிமயச் செலுத்துதல் என்பது எதமனக் குறிக்கிறது? 

அ. பாரம்பரிய ஆளுமமமய    

ஆ. நியாயமாை சட்ட ஆளுவமவய 

இ. சிறப்பியல்புகமை உமடய தமலமம ஆளுமமமய 

ஈ. இமவ அமனத்தும் 

47. தமிழ்நாட்டில் பஞ்ொயத்துத் தமலவர் இவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறார். 
அ. பமயர்     ஆ. தசர்மன் 

இ. முதல்வர்    ஈ. பிரதமர் 
48. நவீன காலங்களில் அரசியல் உரிமமகளுக்கு உத்திரவாதம் சபற்றவர்கள் 

அ. குடிமக்கள் அமனவரும்  ஆ. ையது ைந்ே குடிமக்கள் 

இ. சொத்துரிமம சபற்றவர்கள்  ஈ. ஆண்கள் மட்டும் 

49. தமிழ்நாட்டின் ெட்டமன்றங்களின் எண்ணிக்மக 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

50. இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்தச் ெரத்து ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவர் ஆட்சி சகாண்டு வர 
குடியரசுத் தமலவருக்கு அதிகாரமளிக்கிறது? 

அ. 352 வது ெரத்து   ஆ. 353 வது ெரத்து   

இ. 355 வது ெரத்து   ஈ. 356 ைது சரத்து  

51. சுதந்திர உரிமம உறுதிப்படுத்துவது  

அ. 6 உரிவமகள்    ஆ. 7 உரிமமகள் 

இ. 8 உரிமமகள்    ஈ. 9 உரிமமகள் 

52. பபார் பிரகடனம் செய்ய அதிகாரம் சபற்றவர் யார்? 

அ. குடியரசுத் ேவலைர்   ஆ. பிரதம மந்திரி 

இ. பாராளுமன்றம்   ஈ. தமரப்பமடத் தமலவர் 
53. யாருமடய மகசயாப்பம் சபற்றால்தான் மபொதா ெட்டம் ஆகும்? 

அ. பிரதம மந்திரி    ஆ. ெட்டமன்றத் தமலவர் 
இ. ஆளுநர்    ஈ. குடியரசுத் ேவலைர் 
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54. “ெட்டம் இல்மலபயல் சுதந்திரம் இல்மல” யார் கூறியது? 

அ. லாஸ்கி    ஆ. ஹாப்ஸ் 

இ.  லாக்     ஈ. மில் 

55. இந்9தியாவில் பஞ்ொயத்துராஜ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1950  ஆ. 1959  இ. 1952  ஈ, 1962 

56. இந்திய ஜனாதிபதி என்பவர் 
அ. அரசின் ேவலைர்    ஆ. அரொங்கத்தின் தமலவர் 
இ. அரசு மற்றும் அரொங்கத்தின் தமலவர் ஈ. இவற்றுள் எதுமில்மல 

57. பஞ்ொயத்து ராஞ் அமமப்பின் கமடசி நிறுவனமானது  

அ. கிராம பஞ்சாயத்து   ஆ. பஞ்ொயத்து ெமிதி 

இ. ஜில்லா பரிஷத்   ஈ. கிராமெமப 

58. ஒவ்சவாரு மாவட்ட பஞ்ொயத்தும் எத்தமன தமலவமரக் சகாண்டுள்ைது? 

அ. 2  ஆ. 4   இ. 1   ஈ. 5 

59. தற்சபாழுது மக்கைமவயில் உள்ை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 

அ. 530  ஆ. 545  இ. 547  ஈ. 537 

60. தமிழ்நாட்டில் உள்ை ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் எண்ணிக்மக 

அ. 383  ஆ. 384  இ. 385  ஈ. 386 

61. தமிைக ெட்டெமபயின் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 

அ. 235  ஆ. 545  இ. 543  ஈ. 234 

62. ெரியான வாக்கியத்மதத் பதர்ந்சதடு. 

அ. இந்தியா குடியரசு ஆன நாள் ஜனவரி 26, 1947 

ஆ. இந்தியா குடியரசு ஆன நாள் ஆகஸ்டு 15, 1950 

இ. இந்தியா குடியரசு ஆை நாள் ஜைைரி 26, 1950  

ஈ. இந்தியா குடியரசு ஆன நாள் ஆகஸ்டு 15, 1947 

63. சபாதுப்பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ை துமறகள் 

அ. 66 ஆ. 97  இ. 47  ஈ. 57 

64. இந்தியாவில் எந்த வமகயான குடியுரிமம இருக்கிறது? 

அ. ஒற்வறக் குடியுரிவம   ஆ. இரட்மடக் குடியுரிமம 

இ. உலகைாவிய குடியுரிமம  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

65. சமாழிவாரி அடிப்பமடயில் பதாற்றுவிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் எது? 

அ. கார்நாடகம்    ஆ.தமிழ்நாடு 
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இ. ஆந்திர பிரதேசம்   ஈ. பகரைம் 

66. மாநகராட்சியின் அரசியல் ரீதியான தமலவர் 
அ. பமயர்     ஆ. முேலவமச்சர் 
இ. கவுன்சிலர்    ஈ. பெர்மன் 

67. அசமரிக்காவில் இருக்கும் குடியுரிமம 

அ. ஒற்மறக் குடியுரிமம   ஆ. இரட்வடக் குடியுரிவம 

இ. அயல்நாட்டுக் குடியுரிமம  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

68. பலாக் ெமபயில் உள்ை சமாத்த  உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 

அ. 500  ஆ. 520  இ. 520  ஈ. 543 

69. இந்திய அரசியலமமப்பு கூட்டத்தில் உள்ை 51A ெரத்தில் அடிப்பமட கடமமகள் பெர்த்துக் 

சகாள்ைப்பட்டது? 

அ. 41 வது அரசியலமமப்பு திருத்தம் ஆ. 42 ைது அரசியலவமப்பு திருத்ேம் 

இ. 43 வது அரசியலமமப்பு திருத்தம் ஈ. 44 வது அரசியலமமப்பு திருத்தம்  

70. கீபை சகாடுக்கப்பட்டுள்ைமவகளில் எந்த ஒன்று நாகரீகமான ெமுதாயத்தின் பகுதி அல்ல? 

அ. அரசு ொரா அமமப்புகள்  ஆ. சாதி சார்ந்ே அவமப்புகள் 

இ. ெட்டமன்றம்    ஈ. குடும்பம் 

71. இந்திய உச்ெநீதிமன்றம் எந்த ெட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது? 

அ. ஒழுங்குமுவறச் சட்டம், 1773 ஆ. பிட் இந்திய ெட்டம், 1984 

இ. ொென ெட்டம், 1813   ஈ. ொென ெட்டம், 1833 

72. ஆளுநரின் அவெர ெட்டத்மத மாநில ெட்டெமப______ நிமறபவற்ற பவண்டும். 

அ. 6 ைாரத்திற்குள்   ஆ. 8 வாரத்திற்குள் 

இ. 10 வாரத்திற்குள்   ஈ. 12 வாரத்திற்குள் 

73. பாராளுமன்றத்தின் இரண்டும் கூட்டத் சதாடருக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ கால இமடசவளி 

எவ்வைவு? 

அ. 1மாதம்  ஆ. 3 மாதங்கள் இ. 6 மாேங்கள் ஈ.1 வருடம் 

74. பின்வரும் மாநிலங்களில் எது தனியான அரசியலமமப்மபக் சகாண்டுள்ைது? 

அ. மத்தியப்பிரபதெம்   ஆ. உத்திரப்பிரபதெம் 

இ. பமற்கு வங்காைம்   ஈ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 
75. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமை ஆய்க. 

பின்வரும் இந்திய அரசியலமமப்புச் ெட்டத்தின் அடிப்பமடக் கடமமகள் குறித்து வரும் ெரியான 

கூற்றுகள் யாமவ? 
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1. நிதிமன்ற மனுவின் மூலம் அடிப்பமடக் கடமமகமை நிமல நாட்ட முடியும். 

2. இந்திய அரசியலமமப்பு ெட்டம் உருவாக்கியதிலிருந்து அடிப்பமடக் கடமம ஒரு பகுதியாக 

இருந்து வருகிறது. 

3. சுவரன்சிங் குழுவின் மூலம் அடிப்பமடக் கடமமகள் ஒரு பகுதியாக அரசியலமமப்பு ெட்டத்தில் 

பெக்கப்பட்டது. 

4. அடிப்பமடக் கடமமகள் இந்திய குடிமனுக்கு மட்டும் சபாருந்தும். 

இவற்றில், 

அ. 1, 2 மற்றும் 3    ஆ. 1, 2 மற்றும் 4   

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 3 மற்றும் 4 

76. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கமை கவனி: 

உறுதி(A): 73வது அரசியலமமப்பு திருத்தம் கிராம ெமபக்கு அரசியலமமப்பு அந்தஸ்து வைங்கியது. 

காரைம்(R): பல்வந்பரா பமத்தா கமிட்டி கிராம ெமப பற்றி குறிப்பிட்டுள்ைது. 

கீபை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் ெரியான விமடமயத் பதர்ந்சதடு: 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கமல்ல 

இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) ெரி 

77. திட்டக்குழு, 1950 ஆம் ஆண்டு எதன் மூலமாக அமமக்கப்பட்டது? 

அ. ஒரு அரசியலமமப்புதிருத்தம் மூலமாக ஆ. உச்ெநீதிமன்றத்தின் உத்திரவுப்படி 

இ.நிர்ைாக ஆவையின் மூலமாக  ஈ. பாராளுமன்றத்தின் முடிவு மூலமாக 

78. எந்த ஆண்டு ெட்ட பமலமவ தமிைகத்தில் கமலக்கப்பட்டது? 

அ. 1984  ஆ. 1985  இ. 1986  ஈ. 1987 

79. திட்டக்குழுவின் உபதமலவர் எந்த நிமலயில் இருப்பார்? 

அ. பிரதம மந்திரி    ஆ. திட்ட மந்திரி 

இ. காபிகைட் மந்திரி அந்ேஸ்தில் இருப்பார் 
ஈ. சிறந்த சபாருைாதார நிபுைர் 

80. மண்டல கமிஷன் பரிந்துமரகள் எந்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்டது? 

அ. 1989  ஆ. 1990  இ. 1991  ஈ. 1992 

81. ஒருவர் மக்கைமவயின் ெபாநாயராக பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டபின் 

அ. அவரது கட்சியின் உறுப்பினராக சதாடர்ந்து இருப்பார் 
ஆ. பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினர் இல்மல 
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இ. கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டைராகி ஆகி விடுகிறார் 
ஈ. அவரது கட்சியின் உறுப்பினராக சதாடர்ந்து இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் பபாகலாம் 

82. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமை ஆய்க: 

மாவட்ட நிர்வாகம் என்பது: 

1. மாவட்டத்திற்குள் ெட்டம் ஒழுங்கு நிர்வாகத்மத பமற்சகாள்ளுதல் 

2. மாவட்டத்திற்குள் வருவாய் நிர்வாகம் 

3. மாவட்டத்திற்குள் பமம்பாட்டு நிர்வாகம் 

4. மாவட்டத்திற்குள் சபாது நிர்வாகம் 

இவற்றில்: 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 1,2 மற்றும் 3    ஈ. 4 மட்டும் 

83. இந்திய அரசியலமமப்பு ெட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவமையில் எத்தமன சமாழிகள் உள்ைன? 

அ. 18 கமாழிகள்   ஆ. 19 சமாழிகள் 

இ. 16 சமாழிகள்    ஈ. 21 சமாழிகள் 

84. மத்திய அரொங்கம் எந்த பட்டியலில் தனிப்பட்ட அதிகாரத்மத செலுத்துகிறது? 

அ. மத்திய பட்டியல்   ஆ. மாநிலப் பட்டியல் 

இ. சபாதுப் பட்டியல்   ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) ஆகிய இரண்டும் 

85.  தமிைக ெட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சமாத்த எண்ணிக்மக? 

அ. 231  ஆ. 232  இ. 233  ஈ. 234 

86. தமலமம பதர்தல் ஆமையமர நியமிப்பது 

அ. பிரதம மந்திரி    ஆ. மத்திய பணியாைர் பதர்வாமைய 

இ. குடியரசுத் ேவலைர்   ஈ. உள்துமற அமமச்ெர் 
87. மாநில ஆளுநமர நியமனம் செய்பவர் 
அ. குடியரசுத் ேவலைர்   ஆ. பிரதம அமமச்ெர் 
இ. தமலமம நீதிபதி   ஈ. முதலமமச்ெர் 

88. வாக்காைர் அமடயாை அட்மடமய வைங்குவது 

அ. மாநில பதர்தல் ஆமையம் 

ஆ. இந்திய தேர்ேல் ஆவையம் 

இ. உள்ைாட்சி பதர்தல் ஆமையம் 

ஈ.  இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

89. தமிழ்நாடு ெட்டப் பபரமவயில் உள்ை உறுப்பினர்கள் 
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அ. 324 உறுப்பினர்கள்   ஆ. 224 உறுப்பினர்கள் 

இ. 334 உறுப்பினர்கள்   ஈ. 234 உறுப்பிைர்கள் 

90. இந்திய அரசியலமமப்பில் இடம் சபற்றுள்ை அங்கங்களின் எண்ணிக்மக 

அ.495  ஆ. 295  இ. 395  ஈ. 595 

91. வாக்களிக்க பதமவப்படும் குமறந்தபட்ெ வயது 

அ. 18  ஆ. 20  இ. 21  ஈ. 25 

92. இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்த பகுதி இந்தியக் குடிமகனின் அடிப்பமட கடமமகமை குறிக்கிறது? 

அ. பகுதி V  ஆ. பகுதி III-A  இ. பகுதி IV-A  ஈ.பகுதி XI 

93. இந்திய திட்டக்குழுவின் முதல் தமலவர் 
அ. ெர் ஆர்.பக. ெண்முகம் செட்டி  ஆ. ஜைஹர்லால் தநரு 

இ. பபரா.பி.சி.மஹைபனாபில்  ஈ. சி.சுப்ரமணியம் 

94. கீபை சகாடுக்கப்பட்டிள்ைதில் எந்த சதாகுதி விதிகள் அடிப்பமட உரிமமகமை குறிக்கிறது? 

அ. கோகுதி 12-35   ஆ. சதாகுதி 12-31 

இ. சதாகுதி 14-31   ஈ. சதாகுதி 15-35 

95. சதாங்கு பாராளுமன்றம் என்றால் 

அ. எந்ே கட்சிக்கும் அறுதி கபரும்பான்வம கிவடக்காே நிவல 

ஆ. அமனத்து கட்சிகளும் ஆட்சி அமமக்க ஒன்று கூடுவது 

இ. ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் அதிக சபரும்பான்மம கிமடத்தநிமல 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

96. குடியரசுத் தமலவர் ______கமலக்கும் அதிகாரம் சபற்றவர் 
அ. மக்கைவை மட்டும்    ஆ. மாநிலங்கைமவ மட்டும் 

இ. மக்கைமவ மற்றும் மாநிலங்கைமவ  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

97. கருவூல இருக்மக என்றால் 

அ. ஒரு மரக்கட்மட இருக்மகயின் சபயர் ஆ. பைம் வைப்பேற்காை இருக்வக 

இ. அமமச்ெர்கள் உட்காரும் இடம்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

98. அடிப்பமட கடமமகமை அரசியலமமப்பில் பெர்க்கப்பட்ட வருடம் 

அ. 1984  ஆ. 1976  இ. 1977  ஈ. 1975 

99. உள்ைாட்சி அரசு நிர்வாகங்களின் நிதி விவகாரங்கமை, கீபை சகாடுக்கப்பட்டுள்ை எந்த அமமப்பு 

நிர்வகிக்கிறது? 

அ. மாநில திட்ட ஆமையம்  ஆ. பஞ்ொயத்து திட்ட ஆமையம் 

இ. மாநில நிதி ஆவையம்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 
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100. மக்கைமவயின் பாதுகாவலன் 

அ. பிரதம அமமச்ெர்   ஆ. குடியரசுத் தமலவர் 
இ. சபாநாயகர்    ஈ. எதிர்க்கட்சித் தமலவர் 


