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Indian Polity Model Test Questions 12 in Tamil With Answer 

1. மக்களவைவைக் கவைக்க பரிந்துவை செய்ைது 
அ. பிரதம அமமச்சர்   ஆ. குடிைைசுத் தவைைர் 
இ. மக்களவை ெபாநாைகர்  ஈ. எதிர்க்கட்சித் தவைைர் 

2. குடிைைசுத் தவைைவை நீக்க நடைடிக்வககவள சகாண்டு ைருைது 
அ. மக்களவையில் மட்டும்  ஆ. மாநிைங்களவையில் மட்டும் 
இ. உச்ெநீதிமன்றம் 
ஈ. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அமைகளில் ஏதாைது ஒன்று 

3. ஒரு அட்டைவையின் நிவை தவைப்புகவள குறிப்பிடும் முவற 
அ. உப-தவைப்புகள்   ஆ. நிவைகளின் தவைப்புகள் 
இ. குறிப்பு விைைங்கள்   ஈ. தமைப்புக் குறிப்புகள் 

4. மாநிை ஆளுநைாக நிைமிக்க குவறந்த ைைது ைைம்பு என்ன? 
அ. 25 ைைது  ஆ. 35 ையது  இ. 45 ைைது  ஈ. 55 ைைது 

5. எந்த அைசிைைவமப்பு திருத்தத்தின் மூைம் சொத்துரிவம அடிப்பவட உரிவமயிலிருந்து 
நீக்கப்பட்டது? 
அ. 42 ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம்  ஆ. 24 ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம் 
இ. 44 ைது அரசியைமமப்பு திருத்தம் ஈ. 40 ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம் 

6. இந்திை அைசிைல் ெட்டத்தின் எந்த பகுதி மாநிை அைவெப் பற்றி விளக்குகிறது? 
அ. பகுதி VI  ஆ. பகுதி VIII  இ. பகுதி IX  ஈ. பகுதி X 

7. இந்திை அைசிைைவமப்பானது 
அ. கூட்டாட்சி    ஆ. அவை கூட்டாட்சி 
இ. கூட்டவமப்பு   ஈ. ஒற்வறைாட்சி 

8. அவனத்து மாநிைங்களிலும் நிை உச்ெ ைைம்பு ெட்டம் இைற்றப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1961 – 62  ஆ. 1960 – 61  இ. 1951 -52  ஈ. 1963 – 64 

9. இந்திை அைசிைைவமப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிவம பற்றி கூறுகிறது? 
அ. பகுதி மூன்று   ஆ. பகுதி ஒன்று 
இ.  பகுதி இரண்டு   ஈ. பகுதி நான்கு 

10. பாைாளுமன்றத்தில் நிவறவைற்றப்பட்ட பைம் ெம்பந்தமில்ைாத ஒரு மவொதாவை குடிைைசுத் 
தவைைர் எத்தவன முவற திருப்பிைனுப்ப முடியும்? 
அ. இைண்டு முவற   ஆ. ஒரு முமற 
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இ. மூன்று முவற   ஈ. ஒருவபாதும் இல்வை 
11. எந்த பிரிவின் கீழ் பாைாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் ஆண்டு நிதிநிவை அறிக்வக 
ெமர்ப்பிக்கப்படுகிறது? 
அ. பிரிவு 74  ஆ. பிரிவு 112  இ.பிரிவு 268  ஈ. பிரிவு 370 

12. ஒரு நபர் இந்திைாவில் குடியுரிவம சபறுைதற்கான உரிவம சபற இந்திைாவில் குடியிருக்க 
வைண்டிை காைம் 
அ. 3 ைருடங்கள்   ஆ. 5 ைருடங்கள் 
இ. 1 ைருடம்    ஈ. 2 ைருடங்கள் 

13. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து ைழங்கும் ெட்டப்பிரிவு 
அ. ெட்டப்பிரிவு 356   ஆ. சட்டப்பிரிவு 370 
இ. ெட்டப்பிரிவு 268   ஈ. ெட்டப்பிரிவு 365 

14. பாைாளுமன்றத்தின் இவைப்புக் கூட்டத்தில் உவை நிகழ்த்துைது ைார்? 
அ. மக்கள் அவையின் ெபாநாைகர் ஆ. பிைதம மந்திரி 
இ. ஜனாதிபதி    ஈ. மாநிை அவையின் தவைைர் 

15. எந்த அைசிைைவமப்பிடம் இருந்து நமது அடிப்பவட உரிவமகளுக்கான ஆதாைம் இந்திை 
அைசிைைவமப்பால் சபறப்பட்டது? 
அ. அமமரிக்கா   ஆ. வொவிைத் ைஷ்ைா 
இ. கனடா    ஈ. ஐரிஷ் 

16. அடிப்பவட உரிவமகவள மாற்றிைவமக்கும் அதிகாைத்வத இந்திை பாைாளுமன்றத்திற்கு ைழங்கிை 
ெட்டத்திருத்தம் 
அ. 21 ைது ெட்டத்திருத்தம்  ஆ. 25 ைது ெட்டத்திருத்தம் 
இ. 39 ைது ெட்டத்திருத்தம்  ஈ. 52 ைது சட்டத்திருத்தம் 

17. இந்திை அைசிைைவமப்பு ெட்டத்திலுள்ள நீதி மறு ஆய்வின் அடிப்பவட 
அ. சட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட முமற ஆ. ெட்ட ைவகயில் 
இ. ெட்ட ஆட்சி     ஈ. பழக்கத்தின் அடிப்பவடயில் 

18. நிதி சநருக்கடி காைங்களில் 
அ. ஜனாதிபதி மாநிை அைொங்க அதிகாரிகளின் ெம்பளங்கவள குவறக்கைாம். உைர்நீதிமன்ற 
நீதிபதிகள் ெம்பளம் தவிை. 
ஆ. ஜனாதிபதி மாநிை அரசாங்க அதிகாரிகளின், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட 
சம்பளங்கமள குமறக்கைாம் 
இ. மாநிைங்களின் ெட்டெவபகள் நிதி மவொதாக்கள் சகாண்டு ைரும் அதிகாைம் நீக்கப்படுகிறது 
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ஈ. இவை அவனத்தும் 
19. பின்ைரும் மாநிைங்களில் ெமீபத்தில் ெைத்து 356 ஐ பைன்படுத்தி கவைக்கப்பட்ட மாநிை அைசு எது? 
அ. உத்திைப்பிைவதெம்   ஆ. வகைளா 
இ. வமற்கு ைங்காளம்   ஈ. பீகார் 

20. எந்த ைருடத்தில் சபரிைார் ஐஸ்டிஸ் கட்சிவை திைாவிடக் கழகமாக மாற்றி அவமத்தார்? 
அ. 1935  ஆ. 1938  இ. 1944  ஈ, 1948 

21. இந்திை திட்டக்குழு: 
1. 1950 ஆம் ஆண்டு அவமக்கப்பட்டது . 2. அைசிைைவமப்பின் படி அவமக்கப்பட்ட குழு. 
3. ஒரு ஆவைாெவன அவமப்பு.  4. அைசின் ஒரு துவற. 
இைற்றுள்: 
அ. 1 மற்றும் 2 ெரிைானவை  ஆ. 2 மற்றும் 3 ெரிைானவை 
இ. 1 மற்றும் 3 சரியானமை  ஈ. 3 மட்டும் ெரிைானது 

22. ெமூகவிைல் என்ற சொல் வதாற்றுவிக்கப்பட்டது 
அ. ைத்தீன், கிரரக்க மசால்லிலிருந்து ஆ. கிவைக்க, பிசைஞ்சு சொல்லிலிருந்து 
இ. ஆங்கிை, ைத்தின் சொல்லிலிருந்து ஈ. பிசைஞ்சு, கிவைக்க சொல்லிலிருந்து 

23. ‘ெமுகவிைல்’ என்ற சொல்வை வதற்றுவித்தைர் 
அ. ஸ்சபன்ெர்    ஆ. அரிஸ்டாட்டில் 
இ. காம்ரட    ஈ கின்ஸ்பர்க் 

24. இந்திை அைசிைைவமப்பின் முகவுவைவை தைாரித்தைர் 
அ. ஜைஹர்ைால் ரநரு  ஆ. ெர்தார் பவடல் 
இ. மகாத்மாகாந்தி   ஈ. சுபாஷ் ெந்திை வபாஸ் 

25. வைாக்ெபாவிற்கு யூனிைன் பிைவதெங்களின் பிைதிநிதிகள் வதர்ந்சதடுக்கப்படுைது 
அ. ரநரடி ரதர்தலினால்  ஆ. மவறமுக வதர்தலினால் 
இ. நிைமனத்தினால்   ஈ. இவை அவனத்தும் 

26. அடிப்பவட உரிவமகள் அைசிைைவமப்பின் மனொட்சி என்று அவழத்தைர் ைார்? 
அ. காந்திஜி    ஆ. ரநரு 
. இ. இந்திைா காந்தி   ஈ. ைாஜீவ் காந்தி 

27. அைசுக் சகாள்வகயிவன சநறிப்படுத்தும் வகாட்பாடுகள் எந்த அைசிைைவமப்பிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டது? 
அ. அசமரிக்கா   ஆ. ஜப்பான் 
இ. பிரிட்டன்    ஈ. அயர்ைாந்து 
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28. ஜனாதிபதியின் பாைாளுமன்ற உவைவை தைாரிப்பைர் 
அ. ஜனாதிபதி அலுைைகம்  ஆ. மக்களவையின் ெபாநாைகர் 
இ. பாைாளுமன்ற விைகாை அவமச்ெர்   
ஈ. பிரதம அமமச்சரால் மற்றும் காபிமனட்டின் ஒப்புதரைாடு 

29. எந்த அைசிைைவமப்பு திருத்தம் சிறிை அைசிைைவமப்பு எனக் கூறப்படுகிறது? 
அ. 42 ைது சட்டத்திருத்தம்  ஆ. 44 ைது ெட்டத்திருத்தம் 
இ. 39 ைது ெட்டத்திருத்தம்  ஈ. 25 ைது ெட்டத்திருத்தம் 

30. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிைங்களுக்கு சிறப்பு அதிகாைம் ைழங்கும் அைசிைல் ொெனப் பிரிவு எது? 
அ. பிரிவு 356  ஆ. பிரிவு 370  இ. பிரிவு 39  ஈ. பிரிவு 360 

31. மாநிைத்தின் அவமச்ெைவை ைாருக்கு கூட்டாக சபாறுப்புவடைைர்கள்? 
அ. ஆளுநர்    ஆ. மாநிை சட்டசமப 
இ. முதைவமச்ெர்   ஈ. ெபாநாைகர் 

32. மாநிைாட்சி அவமப்பில், ெட்டப்பூர்ைமாக அைொங்கம் செைல்பட முடிைாத நிவை உருைாகினால், 
கீழ்காண்பவையில் எதவன பைன்படுத்தைாம்? 
அ. பிரிவு 352  ஆ. பிரிவு 354  இ. பிரிவு 356  ஈ. பிரிவு 360 

33. இந்திை அைசிைலில் ெட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட நாள் 
அ. 26 ஜனைரி, 1951   ஆ. 26 ஜனைரி, 1949 
இ. 26 பிப்ைைரி, 1950   ஈ. 26 ஜனைரி, 1950 

34. எந்த வநைத்திலும் ஆளுநவை பதவில் இருந்து நீக்குபைர் 
அ. ஜனாதிபதி   ஆ. பிைதம மந்திரி 
இ. மாநிை ெட்டமன்றம்   ஈ. முதைவமச்ெர் 

35. பின்ைருபனைற்றில் எந்த சமாழி, 1992ம் ஆண்டு 71-ைது ெட்டத்திருத்தத்தில் வெர்க்கப்படவில்வை? 
அ. சகாங்கனி    ஆ. மணிப்பூரி 
இ. வநபாளி    ஈ. உருது 

36. எந்த ெட்ட திருத்தம் “நகர் பாலிகா” என்று அறிைப்படுகிறது? 
அ. 74   ஆ. 73  இ. 72   ஈ. 75 

37. இந்திை அைசிைைவமப்பில் இடம் சபற்றுள்ள அடிப்பவட கடவமகளின் எண்ணிக்வக ைாது? 
அ. 8 கடவமகள்   ஆ. 9 கடவமகள் 
இ. 10 கடமமகள்   ஈ. 11 கடவமகள் 

38. முதைவமச்ெவை நிைமனம் செய்பைர் 
அ. குடிைைசுத் தவைைர்  ஆ. ஆளுநர் 
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இ. பிைதமர்    ஈ. ெபாநாைகர் 
39. அைசிைல் நிர்ைை ெவபயின் தவைைர் 
அ. ஜைஹர்ைால் வநரு  ஆ. இராரஜந்திர பிரசாத் 
இ. அம்வபத்கார்   ஈ. ைல்ைபாய் பட்வடல் 

40. வைாக்ெபா உறுப்பினர்களின் பதவிக்காைம் 
அ. 4 ஆண்டுகள்   ஆ. 3 ஆண்டுகள் 
இ. 5 ஆண்டுகள்   ஈ. 2 ஆண்டுகள் 

41. உள்ளாட்சி அவமப்புகளுக்கான வதர்தவை நடத்துைது ைார்? 
அ. மாநிை ரதர்தல் ஆமையம் ஆ. இந்திை வதர்தல் ஆவைைம் 
இ. மாைட்ட வதர்தல் ைாரிைம்  ஈ. மாநிை அைொங்கம் 

42. தமிழ்நாட்டில் மாநிை வதர்தல் ஆவைைம் அவமந்துள்ள இடம் 
அ. மதுவை    ஆ. மசன்மன 
இ. வகாைம்புத்தூர்   ஈ. திருச்சி 

43. கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதில் எது இந்திை கூட்டாட்சி அவமப்பின் பண்பாகாது? 
அ. இந்திை அளவில் ெட்டத்தில் உள்ள 7ம் பகுதி  ஆ. தன்னிச்வெைான நீதிமன்றங்கள் 
இ. ஒற்வற அைசிைல் ெட்டம்    ஈ. இரு குடியுரிமம 

44. இந்திைாவில் எந்த மாநிைத்திற்கு தனிக் சகாடியும் மற்றும் ெட்டமும் உள்ளது? 
அ. நாகைாந்து    ஆ. அருைாச்ெைப் பிைவதெம் 
இ. இமாச்ெை பிைவதெம்  ஈ. ஜம்மு காஷ்மீர் 

45. வதசிை மனித உரிவமகள் ஆவைைம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1993  ஆ. 1991  இ. 1990  ஈ. 1976 

46. மாநிை ெட்டெவபயின் உறுப்பினர்களின் குவறந்தபட்ெ எண்ணிக்வக 
அ. 80  ஆ. 70  இ. 90  ஈ. 60 

47. சபாருளாதாை விைகாைங்களுக்கான பாைாளுமன்ற குழு இந்திை குடிைைசுத் தவைைரின் 
ஊதிைத்வத ரூ. 50,000 த்திலிருந்து எவ்ைளைாக உைர்த்தியுள்ளது? 
அ. ரூ. 1,00,000  ஆ. ரூ. 1,50,000  இ. ரூ. 2,00,000  ஈ. ரூ. 1,25,000 

48. மாநிை ெட்டமன்றத்தின் கீழவைக்கு எத்தவன உறுப்பினர்கவள ஆளுநர் நிைமிக்கைாம்? 
அ. 2 உறுப்பினர்கள்   ஆ. 1 உறுப்பினர் 
இ. 4 உறுப்பினர்கள்   ஈ. 5 உறுப்பினர்கள் 

49. சநருக்கடி காை அதிகாைங்கவள ைாைால் செைல்படுத்த முடியும்? 
அ. பிைதம மந்திரி   ஆ. ஜனாதிபதி 
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இ. முதல் அவமச்ெர்   ஈ. தவைவம நீதிபதி 
50. கீவழ கூறப்பட்டுள்ளைற்றில் எது இந்திை அைசிைல் ெட்டத்தின் முக்கிை அம்ெங்கள் அல்ை? 
அ. எழுதப்பட்ட, பாைாளுமன்ற அவமப்பு மற்றும் மக்களாட்சிவை ொர்ந்த குடிைாட்சி 
ஆ. எழுதப்பட்ட, மதம் சாராத, முதைாளித்துைம் மற்றும் குடியாட்சி 
இ. எழுதப்பட்ட, மதம் ொைாத, மக்களாட்சி மற்றும் பாைாளுமன்ற முவற 
ஈ. எழுதப்பட்ட, மதம் ொைாத, மக்களாட்சி மற்றும் பிைதம மந்திரி முவற 

51. இந்திை அைசிைைவமப்புப் படி இந்திைக் குடிைைசுத் தவைைரின் நிவை என்ன? 
அ. நாட்டின் உண்வமைான தவைைர்  ஆ. நாட்டின் அரசியைமமப்பு தமைைர் 
இ. நாடு மற்றும் அைொங்கத்தின் தவைைர் ஈ. பாைாளுமன்றத்தின் தவைைர் 

52. ஒரு ஆளுநர் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட மாநிைங்களுக்கு பதவி ைகிக்கைாமா? 
அ. ஆம்    ஆ. தற்காலிகமாக 
இ. இல்வை    ஈ. கூற இைைாது 

53. இந்திை முதல் திட்டக்குழு அவமக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. வம, 1990    ஆ. ஜீவை, 1953 
இ. மார்ச், 1950    ஈ. ஜூன், 1973 

54. உள்ளாட்சிஅைொங்கம் என்பது _____ தன்வமைாகும். 
அ. சபரும்பான்வமைான தற்காை அைசுகள்  ஆ. மக்களாட்சி நாடுகள் மட்டும் 
இ. ஒற்வற ஆட்சி நாடுகள் மட்டும்   ஈ. கூட்டாட்சி நாடுகள் மட்டும் 

55. கீழ்ைருைனைற்றுள் அடிப்பவட உரிவமகளின் பாதுகாைைன் என _______ கருதப்படுகிறது(றார்). 
அ. பிைதம மந்திரி   ஆ. காைல் ஆவைைாளர் 
இ. முதல் அவமச்ெர்   ஈ. நீதித்துமற 

56. இந்திை அைசிைல் ொென மன்றத்தின் தவைைர் ைார்? 
அ. ஜைகர்ைால் வநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 
இ. ராரஜந்திர பிரசாத்   ஈ. ெர்தார் பட்வடல் 

57. திட்டக்குழுவின் தவைைர் ைார்? 
அ. திட்ட அவமச்ெர்   ஆ. மாநிை அவமச்ெர் 
இ. பிரதம மந்திரி   ஈ. துவை பிைதம மந்திரி 

58. நிதிமவொதாவை மாநிைங்கள் அவையில் அதிகபட்ெமாக வைத்துக் சகாள்ள அைகாெம் 
அ. 30 நாட்கள்    ஆ. 21 நாட்கள் 
இ. 14 நாட்கள்    ஈ. 45 நாட்கள் 

59. எந்த பரிந்துவையின்படி மத்திை கண்காணிப்புக் குழு அவமக்கப்பட்டது? 
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அ. நிர்ைாக சீர்திருத்த குழு  ஆ. வகார்ைாைா அறிக்வக 
இ.கிருபாளணி குழு   ஈ. சந்தானம் குழு 

60. பஞ்ொைத்துைாஜ் முவறக்கு அைசிைைவமப்புரீதிைான அங்கீகாைம் சகாடுத்த திருத்தம் எது? 
அ. 73ைது திருத்தம்   ஆ. 74ைது திருத்தம் 
இ. 64ைது திருத்தம்   ஈ. 72ைது திருத்தம் 

61. தகைல் அறியும் உரிவமவை எந்த நாடு முதலில் ஏற்படுத்திைது? 
அ. அசமரிக்கா   ஆ. இங்கிைாந்து 
இ. பிைான்ஸ்    ஈ. சுவீடன் 

62. எந்த ஆண்டு பஞ்ொைத்துைாஜ் முவற இந்திைாவில் சதாடங்கப்பட்டது? 
அ. 1950  ஆ. 1959  இ. 1952  ஈ. 1962 

63. தவைவம நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்கும் பிைச்ெவனக்குரிை வதர்தல்/வதர்தல்கள் 
அ. ஜனாதிபதி வதர்தல் மட்டும்   ஆ. உப ஜனாதிபதி வதர்தல் மட்டும் 
இ. ஜனாதிபதி மற்றும் உப ஜனாதிபதி ரதர்தல் ஈ. பிைதம மந்திரி வதர்தல் 

64. இந்திை அைசிைைவமப்பின் எந்த அட்டைவை மாநிைங்களின் சபைர்கள் மற்றும் நிைப்பைப்வப 
கூறுகிறது? 
அ. முதைாைது அட்டைமை  ஆ. இைண்டாைது அட்டைவை 
இ. மூன்றாைது அட்டைவை  ஈ. நான்காைது அட்டைவை 

65. பின்ைரும் அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டங்களில் இந்திை அைசிைைவமப்பு முகவுவையில் ‘ெமை 
ொர்பற்ற’ என்ற ைார்த்வதவை சொருக வைத்தது எது? 
அ. 1976 ஆம் ஆண்டு 41ைது அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டம் 
ஆ.  1976 ஆம் ஆண்டு 42ைது அரசியைமமப்புத் திருத்தச் சட்டம் 
இ. 1977 ஆம் ஆண்டு 43ைது அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டம் 
ஈ. 1979 ஆம் ஆண்டு 44ைது அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டம் 

66. மாநிை மனித உரிவமகள் ஆவைைத்தின் தவைைர் மற்றும் இதை உறுப்பினர்கவள நிைமிப்பைர் 
அ. ஆளுநர்    ஆ. முதைவமச்ெர் 
இ. உள்துவற அவமச்ெர்  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வை 

67. அைசிைல் அவமப்பு நிர்ைை ெவப தன்னுவடை அைசிைல்  அவமப்பு பணி நிவறவு செய்த நாள் 
அ. 16 வம, 1946    ஆ. 9 டிெம்பர், 1948 
இ. 16 நைம்பர், 1949   ஈ. 26 ஜனைரி, 1950 

68. இந்திை அைசிைைவமப்பு விதி 263 எவதப் பற்றிைது? 
அ. மத்திை பணிைாளர் வதர்வு ஆவைைம் ஆ. இந்திை வதர்தல் ஆவைைம்  
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இ. மாநிைங்களுக்கிமடயிைான குழுமம் ஈ. நிதி ஆவைைம் 
69. இந்திை அைசிைைவமப்புச் ெட்டத்தின் எந்த பிரிவு, சுதந்திைம், ெமத்துைம், ெவகாதைத்துைம் பற்றி 
வபசுகிறது? 
அ. பிரிவு 2    ஆ. பிரிவு 235 
இ. பிரிவு 243    ஈ. பிரிவு 38 

70. தமிழ்நாடு அைசு அவமத்த மத்திை-மாநிை அைசு உறவுகவளப் பற்றிை குழுவிற்கு தவைவம 
ைகித்தைர் ைார்? 
அ. மண்டல்    ஆ. ராஜமன்னார் 
இ. ெர்க்காரிைா    ஈ. ஷா 

71. கீழ்க்கண்ட ைாக்கிைங்கவளக் கைனி: 
உறுதி(A): நாடாளுமன்றத்தின் ைைம்பிற்குள் குடிவமப் பணி உட்பட்டதல்ை. 
காைைம்(R): சைளியிடாவம என்ற தைத்தினால் இதன் மீது அதிகாைம் செலுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 
கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் ெரிைான விவடவைத் வதர்ந்சதடு. 
அ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கமல்ை 
இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தைறு, ஆனால் (R) சரி 

72. RTI ெட்டப்படி வைாக்ெபாவின் முக்கிை அதிகாரி 
அ. தவைைர்    ஆ. பிைதமர் 
இ. தமைமமச் மசயைர்  ஈ. ெபாநாைகர் 

73. இந்திை அைசிைைவமப்பு ெட்டத்தின் பதிவனாறாைது அட்டைவை பின்ைருைனைற்றுள் எவதப் 
பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது? 
அ. முதைவமச்ெரின் செைல்கள் குறித்து 
ஆ. பஞ்சாயத்து அமமப்புகளின் மசயல்கள் குறித்து 
இ. மாைட்ட ஆட்சிைர் கடவமகள் குறித்து 
ஈ. நாடாளுமன்றத்தின் செைல்கள் குறித்து 

74. கீழ்க்கண்ட ைாக்கிைங்கவளக் கைனி: 
கூற்று(A): அைசிைைவமப்பு 32ைது விதி அைசிைைவமப்பு பரிகாை உரிவம பற்றிைது. 
இவ்வுரிவமயின்றி அைசிைைவமப்பு செல்ைாதது(பைனற்றது). 
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காைைம்(R): அைசிைைவமப்பு 32ைது விதி அைசிைைவமப்பால் ைழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்பவட 
உரிவமகவள நவடமுவறப்படுத்த உச்ெநீதிமன்றத்வத அணுகும் ைழி முவறகவள அடிப்பவட 
உரிவமைாக ைழங்குகிறது. 
கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் ெரிைான விவடவைத் வதர்ந்சதடு. 
அ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கமல்ை 
இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தைறு, ஆனால் (R) சரி 

75. தமிழ்நாட்டில் ெட்டப்வபைவை வதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1935  ஆ. 1937 இ. 1947  ஈ. 1952 

76. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த கூற்று ெரிைானது? 
அ. இந்திய அரசியைமமப்பின் எந்த ஒரு பகுதிமயயும் நாடாளுமன்றத்தால் திருத்தம் மசய்ய 
முடியும். 
ஆ. இந்திை அைசிைைவமப்பில் அடிப்பவட உரிவமகவளத் திருத்தும் அதிகாைம் 
நாடாளுமன்றத்திற்கு இல்வை 
இ. அைசு சநறிக் சகாள்வகவை நாடாளுமன்றத்திற்கு இல்வை. 
ஈ. இந்திை அைசிைைவமப்பிலுள்ள கூட்டாட்சிக் சகாள்வககவள நாடாளுமன்றத்தால் திருத்த 
இைைாது. 

77. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அைசிற்கு அைசிைைவமப்பு அங்கீகாைம் கிவடத்தது 
அ. 73-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம், 11 ைது அட்டைவை 1992. 
ஆ. 74-ைது அரசியைமமப்பு திருத்தம், 12-ைது அட்டைமை 1992 
இ. 73-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம், 11-ைது அட்டைவை 1993. 
ஈ. 74-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம், 12-ைது அட்டைவை 1993 

78. சென்வன மாகாைம் தமிழ்நாடு என்று மறு சபைரிடப்பட்ட ைருடம் 
அ. 1966  ஆ. 1969  இ. 1967  ஈ. 1968 

79. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது ெரிைாக சபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 
அ. ெம உரிவம   - அடிப்பவட கடவம 
ஆ. தகைைறியும் உரிமம - மைளிப்பமடயான, மபாறுப்புள்ள அரசாங்கம் 
இ. ெமநீதிவை உருைாக்குதல் - அடிப்பவட உரிவம 
ஈ. அைசிைைவமப்பிற்கு  
 அடிபணிதல்   - அைசு ைழிகாட்டி சநறிமுவறக் சகாள்வக 
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80. இந்திை அைசிைைவமப்பில் அைசு சநறிமுவறக் வகாட்பாடு _________ ஷைத்தில் வெர்த்துக் 
சகாள்ளப்பட்டது? 
அ. 19-21  ஆ. 14-16 இ. 36-51  ஈ. 24-28 

81. கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எந்த ஒன்ரு ெரிைானது? 
அ. குடிைைசுத் தவைைர் நிதிக்குழுவை ஒவ்சைாரு நான்கு ஆண்டுக்கும் நிைமிக்கின்றார் 
ஆ. நிதிக்குழு ஒரு தமைைர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் மகாண்டதாகும் 
இ. 11ைது நிதிக்குழுவின் தவைைர் வக.சி.பந்த் ஆைார். 
ஈ. நிதிக்குழுவின் அறிக்வக திட்டக்குழுவிடம் ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

82. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீருக்கு எந்த விதி சிறப்பு அந்தஸ்வதஅளித்துள்ளது? 
அ. விதி 350  ஆ. விதி 356  இ. விதி 370  ஈ. விதி 352 

83. இந்திைத் திட்டக்குழு அவமக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1950  ஆ. 1949  இ. 1951  ஈ. 1952 

84. மாநிை ஆளுநர் ______ ைைதிவன நிைம்பிைைைாய் இருத்தல் வைண்டும். 
அ. 30  ஆ. 35  இ. 40  ஈ. 45 

85. இந்திை வதர்தல் வதர்தல் ஆவைைம் _____ உறுப்பினர்கவளக் சகாண்ட ஓர் அவமப்பு 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

86. தமிழ்நாட்டில் பின்ைரும் ைவகயிைான _______ கட்ட கிைாம உள்ளாட்சி அைசு செைல்படுகின்றது. 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

87. இைாஜ்ை ெபா உறுப்பினர்களின் பதவிக் காைம் 
அ. 4 ஆண்டுகள்   ஆ. 3 ஆண்டுகள் 
இ. 5 ஆண்டுகள்   ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

88. இந்திைாவின் முதல் குடிைைசுத் தவைைர் 
அ. டாக்டர். இராரஜந்திர பிரசாத் ஆ. டாக்டர். இைாதாகிருஷ்ைன் 
இ. வி.வி.கிரி    ஈ. கிைானி சஜயில் சிங் 

89. 42-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தச் ெட்டம் இைற்றப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1950  இ. 1963  ஈ. 1976 

90. இந்திைா பின்பற்றும் ஆட்சிமுவற 
அ. பாராளுமன்ற மக்களாட்சி முமற ஆ. குடிைைசுத் தவைைர் மக்களாட்சி முவற 
இ. அைசு முவற     ஈ. ெர்ைாதிகாை ஆட்சி முவற 

91. மாைட்ட நீதிபதிகவள _______ நிைமிக்கிறார் 
அ. ஆளுநர்    ஆ. மாைட்ட ஆட்சிைாளர் 
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இ. முதைவமச்ெர்   ஈ. இந்திைக் குடிைைசுத் தவைைர் 
92. ைைதட்ெவை தடுப்புச் ெட்டம் இைற்றப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1951  ஆ. 1960 இ. 1962  ஈ. 1963 

93. கீழ்க்கண்டைற்றுள் இந்திை அைசிைைவமப்பின் 7ைது அட்டைவையின் படி மாநிை அைொங்கத்தின் 
ெட்டத்திற்கு உட்படாத துவற எது? 
அ. முத்திவைத்தாள் விவை நிர்ைைம்  ஆ. ைங்கிகள் 
இ. நீர் ைளம்     ஈ. மீன்ைளம் 

94. தகைல் வகட்டுப்சபறும் உரிவமச்ெட்டத்தின் படி பின்ைருைனைற்றுள் விைக்கு அளிக்கப்படாதது 
எது? 
அ. நாட்டின் பாதுகாப்பு சதாடர்பான தகைல்கள்  
ஆ. அைல்நாட்டு அைசிடம் சபறப்பட்ட தகைல்கள் 
இ. வியாபார ரகசியம் 
ஈ, அவமச்ெைவை குழுவில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் 

95. மாநிை நிர்ைாக தீர்ப்பாைத்தின் தவைைவை நிைமிப்பது 
அ. முதைவமச்ெர்   ஆ. மாநிை ஆளுநர் 
இ. குடிைைசுத் தவைைர்   ஈ. உைர்நீதிமன்றத்தின் தவைவம நீதிபதி 

96. நிதிக்குழுவை எந்த ெட்டத்தின் கிவழ ஜனாதிபதி நிைமனம் செய்ைார்? 
அ. அைசிைல் ொெனத்தின் 256-ம் பிரிவு  ஆ. அரசியல் சாசனத்தின் 280-ம் பிரிவு 
இ. அைசிைல் ொெனத்தின் 293-ம் பிரிவு  ஈ. அைசிைல் ொெனத்தின் 356-ம் பிரிவு 

97. வமல் ெவபயில் உறுப்பினைாக வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் சபண்மணி 
அ. சபான்னம்மாள்   ஆ. டாக்டர் முத்துைட்சுமி மரட்டி 
இ. ெவைாஜினி ைைதப்பன்  ஈ. செௌந்திைா வகைாெம் 

98. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அைசிைல் ெட்டப் பிரிவுகளில் எந்த ெட்டப்பிரிவு 1976ல் இைற்றப்பட்ட 42ம் ெட்ட 
திருத்தத்தின் மூைம் இந்திை அைசிைல் ெட்டத்தில் வெர்க்கப்பட்டது. 
அ. அைசிைல் ெட்ட பிரிவு 50  ஆ. அைசிைல் ெட்ட பிரிவு 13 
இ. அரசியல் சட்ட பிரிவு  51 A  ஈ. அைசிைல் ெட்ட பிரிவு 272 

99. இந்திைாவில்முதல் நகைாட்சிைாக சென்வனவை உருைாக்கிை ஆண்டு. 
அ. 1687-1988  ஆ. 1726-1727  இ. 1882-1883  ஈ. 1886-1887 

100.  வதசிை ைாக்காளர் தினம் அனுெரிக்கப்படும் நாள். 
அ. ஜனைரி 20    ஆ. ஜனைரி 25 
இ. ஜனைரி 10    ஈ. ஜனைரி 5 


