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Indian Polity Model Test Questions 13 in Tamil With Answer 

1. உள்ளாட்சித் தேர்ேல்களள இந்ே அளைப்பு நடத்துகின்றது? 
அ. ைத்திய தேர்ேல் ஆளையம் ஆ. மாநில தேர்ேல் ஆணையம் 
இ. ைாவட்டத் தேர்ேல் வாரியம்  ஈ. பார்ளவயாளர்கள் 

2. இராஜ்யசபாவின் ேளைவர் 
அ. குடியரசுத் ேளைவர்  ஆ. துணை குடியரசுத் ேணலவர் 
இ. சபாநாயகர்    ஈ. பிரேை அளைச்சர் 

3. ேமிழ்நாடு ைனிே உரிளைகள் ஆளையத்தின் ேளைளையகம் எங்குள்ளது? 
அ. திருச்சி    ஆ. ைதுளர 
இ. சென்ணை    ஈ. திருப்பூர் 

4. இந்தியாவின் இளைப்பு மைாழி 
அ. பிமரஞ்சு    ஆ. ஜப்பானிய மைாழி 
இ. கிதரக்க மைாழி   ஈ. ஆங்கிலம் 

5. இந்தியாவில் முேைாம் ஐந்ோண்டுத் திட்டம் நளடமுறப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1951 இ. 1956  ஈ. 1961 

6. புதிய கல்விக் மகாள்ளக அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1980  ஆ. 1985  இ. 1986  ஈ. 1983 

7. சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் இந்தியத் ேளைளை ஆளுநர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. தநரு 
இ. ஜின்னா    ஈ. இராஜாஜி 

8. வாக்காளர் அளடயாள அட்ளடயிளன வழங்குவது யார்? 
அ. இந்திய தேர்ேல் ஆணையம்  ஆ. ைாவட்ட ஆட்சியர் 
இ. ைாநகராட்சி ஆளையர்   ஈ. ேளைவர் 

9. இந்திய தேசிய அளடயாள அட்ளடயில் உள்ள இைக்கங்கள்ன் எண்னிக்ளக 
அ. 12   ஆ. 10   இ. 13   ஈ. 11 

10. இந்தியத் தேர்ேல் ஆளையம் அளைந்துள்ள இடம் 
அ. மும்ளப    ஆ. மசன்ளன 
இ. புதுதில்லி    ஈ. மகால்கத்ோ 

11. சதி ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1828  ஆ. 1829  இ. 1835  ஈ. 1838 
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12. சமுோயத்தின் அடிப்பளட அங்கம் 
அ. குடும்பம்  ஆ. இல்ைம்  இ. கிராைம்  ஈ. ைாநகரம் 

13. இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிளைக்கான வயது 
அ. 21 ஆண்டுகள்   ஆ. 25 ஆண்டுகள் 
இ. 18 ஆண்டுகள்   ஈ. 20 ஆண்டுகள் 

14. ஊராட்சி தேர்ேல்களில் அரசியல் கட்சிகள் பங்தகற்க தவண்டியது மிக அவசியம் என்பளே சிபாரிசு 
மசய்ேது: 
அ. அதொக்தமத்ே குழு   ஆ. பல்வந்த்ராய் தைத்ோ குழு 
இ. இராஜீவ் காந்தியின் பரிந்துளர  ஈ. நரசிம்ைராவின் பரிந்துளர 

15. நரசிம்ைம் குழு எந்ே ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
அ. 1991  ஆ. 1981  இ. 1982  ஈ. 1983 

16. இந்தியாவின் ைத்திய தேர்ேல் ஆளையம் எந்ே வருடம் பை நபர் மகாண்ட்a தேர்ேல் 
ஆளையைானது? 
அ. 1985  ஆ. 1988  இ. 1989  ஈ. 1990 

17. ேமிழ்நாடு ைாநிை ைனிே உரிளை ஆளையம் ஏற்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1989  ஆ. 1996  இ. 1997  இ. 2000 

18. ைத்தியில் கூட்டாட்சி முளறளயக் மகாண்டு வந்ே சட்டம் எது? 
அ. 1909 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்  ஆ. 1919 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் 
இ. 1935 ஆம் ஆண்டுச் ெட்டம்  ஈ. 1950 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் 

19. எந்ே அரசியைளைப்புச் சட்டத் திருத்ேம் கல்விளய அடிப்பளட உரிளையாக்கியது? 
அ. 96வது திருத்ேம்   ஆ. 86வதுதிருத்ேம் 
இ. 84 வது திருத்ேம்   ஈ. 68 வது திருத்ேம் 

20. அரசியைளைப்பு சீர்த்திருத்ேம் குறித்து மவள்ளள அறிக்ளக மவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1920  ஆ. 1930  இ. 1933   ஈ. 1935 

21. “நகர் பாலிக் சட்டம்” என அறியப்படும் சட்டத்திருத்ேம் எது? 
அ. 72 வது சட்டத்திருத்ேம்  ஆ. 73 வது சட்டத்திருத்ேம் 
இ. 74 வது ெட்டத்திருத்ேம்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை 

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘தநரடி நடவடிக்ளக நாள்’ என்று அறிவிக்கப்பட்டது எது? 
அ. டிசம்பர் 22, 1959   ஆ. ஆகஸ்ட் 16, 1946 
இ. தை 16, 1946    ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947 

23. இந்திய அரசியைளைப்பில் எந்ே சரத்து குடியுரிளைச் சட்டம் 1955 ஐ விவரிக்கிறது? 
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அ. ெரத்து 11  ஆ. சரத்து 12  இ. சரத்து 13  ஈ. சரத்து 14 
24. இந்தியாவின் முேல் நிதி அளைச்சர் யார்? 
அ. டி.டி. கிருஷ்ைைாச்சாரி  ஆ. ஒய்.வி.மரட்டி 
இ. ெண்முகம் செட்டியார்  ஈ. சி. சுப்பிரைணியம் 

25. ஆம்-ஆத்மி பீைா தயாஜனா கீழ்க்கண்ட எந்ே வளக சார்ந்ே சமூகப் பாதுகாப்ளப அளிக்கிறது? 
அ. அளனத்து ஊரகத் மோழிற்பகுதித் மோழிைாளர்களுக்கும் 
ஆ. ஊரகப் பகுதியில் வறுணமக் தகாட்டின் கீழ்வரும் அணைத்து நிலமற்ற 
சோழிலாளர்களுக்கும் 
இ. நகரப் பகுதியில் வாழும் அளனத்து மோழிைாளர்களுக்கும் 
ஈ. ஊரக ைற்றும் நகர்ப்புற மோழிைாளர்கள் அளனவருக்கும் 

26. மோழிற்சாளை உரிைம் குறித்ே புதிய மகாள்ளககள் அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. ைார்ச் 1980    ஆ. பிப்ரவரி 1970 
இ. ஏப்ரல் 1971    ஈ. தை 1972 

27. உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி ______ முடியும்வளர பேவி வகிப்பார். 
அ. 58 வயது  ஆ. 60 வயது  இ.62 வயது  ஈ. 65 வயது 

28. ேகவல் தகட்டு மபறும் உரிளைச் சட்டம் நளடமுளறப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 2003  ஆ. 2004 இ. 2005  ஈ. 2008 

29. ேமிழக சட்டசளபயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ளக 
அ. 117  ஆ. 234  இ. 78  ஈ. 45 

30. கீதழ கூறப்பட்டுள்ளவற்றில் இந்திய அரசியைளைப்பு சட்டத்தின் எந்ே பிரிவு பாராளுைன்றம் 
புதிோக அகிை இந்திய அரசுப்பணிளய உருவாக்க வளக மசய்கிறது? 
அ. பிரிவு 303    ஆ. பிரிவு 307 
இ. பிரிவு 309    ஈ. பிரிவு 312 

31. பின்வருவனவற்றுள் குடியுரிளை மோடர்பான திருத்ேச் சட்டம் இயற்றப்படாே ஆண்டு 
அ. 1955  ஆ. 1976  இ. 1986  ஈ. 1992 

32. 1979-ம் ஆண்தட கட்சி ோவல் ேளட சட்டத்ளே இயற்றிய ைாநிைம் 
அ. தகரளா    ஆ. ஜம்மு & காஷ்மீர் 
இ. தமற்கு வங்காளம்   ஈ. ேமிழ்நாடு 

33. ைாநிை சட்ட தைைளவயின் மைாத்ே உறுப்பினர்களில், எத்ேளன தபளர ஆளுநர் நியைனம் 
மசய்யைாம்? 
அ. ¼  ஆ. 1/6  இ. 1/8  ஈ. 1/5 
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34. கீதழ உள்ளளவகளில் எது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாக கூறப்படுகின்றது? 
அ. ேளைவர்/அதிபர் முளற அரசு, ஒற்ளறயாட்சி ைற்றும் இருகட்சி முளற 
ஆ. பாராளுைன்ற, ஒற்ளறயாட்சி ைற்றும் இருகட்சி முளற 
இ. பாராளுமன்ற, கூட்டாட்சி மற்றும் பலகட்சி முணற 
ஈ. பாராளுைன்ற, ஒற்ளரயாட்சி ைற்றும் பைகட்சி முளற 

35. இந்திய பாராளுைன்ற நளடமுளறயில் பூஜ்ய தநரம் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1945  அ. 1950  இ. 1962  ஈ. 1976 

36. தகாவா இந்திய குடியரசில் இளைக்கப்பட்ட வருடம் எது? 
அ. 1956  ஆ. 1959  இ. 1961  ஈ. 1962 

37. ேமிழ்நாட்டில் ஜமீந்ோரி முளற எப்தபாது ஒழிக்கப்பட்டது? 
அ. 1947  ஆ. 1948 இ. 1950  ஈ. 1952 

38. தேசீய இளடக்காை அரசு ஏற்பட்டது எப்தபாது? 
அ. 1946 ஆ. 1948  இ. 1950  ஈ.1952 

39. இந்திய அரசியைளைப்பின் எந்ே பிரிவு கிராை பஞ்சாயத்துக்களள அளைத்துக்மகாள்ள வளக 
மசய்துள்ளது 
அ. பிரிவு 15  ஆ. பிரிவு 25  இ. பிரிவு 243  ஈ. பிரிவு 42 

40. ைத்திய அரசு மகாடுக்கும் நிதியுேவியின் தநாக்கம் 
அ. ைாநிைங்களின் நிதிவளத்திளனப் மபருக்க 
ஆ. ைத்திய-ைாநிை பரஸ்பர உறவுமுளறளய நிளைநாட்ட 
இ. நிளையான அரசு ைத்தியில் மசயல்பட  
ஈ. இணவ அணைத்தும் 

41. ேமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அளைப்புகளில் மபன்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது எந்ே ஆண்டு? 
அ. 1991  ஆ. 1951  இ. 1994  ஈ. 2010 

42. 73வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேச் சட்டம் இவரது காைத்தில் நிளறதவற்றப்பட்டது 
அ. இராஜீவ் காந்தி   ஆ. ஏ. பி, வாஜ்பாய் 
இ. வி.பி.சிங்    ஈ. நரசிம்மராவ் 

43. இது எல்ைாவிேத்திலும் அளனவருக்கும் சைய சுேந்திர உரிளைளயக் மகாடுக்கிறது? 
அ.ெரத்து 25 முேல் 28 வணர  ஆ. சரத்து 29 
இ. சரத்து 30    ஈ. சரத்து 34 

44. இரட்ளட அரசாங்க முளற எந்ே ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது? 
அ. 1919  ஆ. 1909  இ, 1935  ஈ. 1947 
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45. இந்தியாவில் அதிகாரப் பகுப்பில், மபாதுப் பட்டியலிலுள்ளளவ 
அ. 47 துணறகள்   ஆ. 66 துளறகள் 
இ. 97 துளறகள்   ஈ. 77 துளறகள் 

46. இந்திய ஐக்கியத்தின் __________ ைாநிைம் ேனக்தக மசாந்ேைான அரசியைளைப்ளப மபற்றுள்ளது 
அ. பஞ்சாப்    ஆ. அருைாச்சைப்பிரதேசம் 
இ. சிக்கிம்    ஈ. ஜம்மு & காஷ்மீர் 

47. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களளக் கவனி: 
கூற்று(A): ஒரு அளைச்சர் மீது நம்பிக்ளகயில்ைா தீர்ைானம் நிளறதவறினால் அளனத்து 
அளைச்சர்களும் பேவி விைக தவண்டும். 
காரைம்(R): அந்ே அளைச்சர் ைட்டும் பேவி விைக தவண்டும். 
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விளடளயத் தேர்ந்மேடு. 
அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கைல்ை 
இ. (A) ெரி, ஆைால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி 

48. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளள ஆய்க. 
1. அரசு மநறிக் மகாள்ளக அரசியல் அளைப்பின் ஆன்ைாவாக கருேப்படுகின்றது. 
2. அரசு மநறிக் மகாள்ளக உரிளைகளள பாதுகாக்கும் கருவியாக உள்ளது. 
3. அரசு மநறிக் மகாள்ளக அரசியல் அளைப்பு பரிகாரங்களுக்கான உறுதுளையாகும். 
4. அரசு மநறிக் மகாள்ளக ேனி நபர் மசாத்து விரிவாக்க சம்பந்ேைானது. 
இவற்றுள், 
அ. 1 மட்டும் ெரியாைது  ஆ. 2 ைற்றும் 3 சரியானளவ 
இ. 3 ைற்றும் 4 சரியானளவ  ஈ. 4 ைட்டும் சரியானளவ 

49. சக சகாப்ேத்தின் அடிப்பளடயில்______ முேல் தேசிய நாட்காட்டி ஏற்கப்பட்டது. 
அ. 22 ைார்ச், 1950   ஆ. 1 ஜனவரி, 1950 
இ. 22 மார்ச், 1957   ஈ. 22 ஆகஸ்டு, 1952 

50. இந்தியாவில் நிதிக்குழுளவ நியமிப்பவர் யார்? 
அ. இந்திய ஜைாதிபதி  ஆ. இந்திய பிரேைர் 
இ.ராஜ்ய சளபயின் ேளைவர்  ஈ. தைாக்சளபயின் சபாநாயகர் 

51. சிறப்பு மபாருளாோர ைண்டை சட்டம் இந்திய பாராளுைன்றத்தில் இயற்றப்பட்டது. 
அ. தம, 2005  ஆ. ஏப்ரல், 2004  இ. தை, 2008  ஈ. ஏப்ரல், 2007 
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52. கட்சி ோவல் சட்டத்தின் படி தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ட ஒரு பாராளுைன்ற உறுப்பினர் எந்ே கீழ்க்கண்ட 
காரைத்ோல் ேனது உறுப்பினர் பேவிளய இழக்க தநரிடும். 
1. ேன்னிச்ளசயாக கட்சி உறுப்பினர் பேவிளய ராஜினாைா மசய்ேல் 
2. ேனது கட்சியின் கட்டளளக்கு விதராேைாக பாராளுைன்ரத்தில் ஓட்டு ஓடும் தபாது அல்ைது 
தபாடாைல் இருந்ோல் 
3. கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டால் 
4. ோன் மஜயித்ே கட்சிளய விட்டுவிட்டுதவறு ஒரு அரசியல் கட்சியில் தசரும்தபாது 
இவற்றுள், 
அ. 1, 2, 3 ைற்றும் 4   ஆ. 1, 2 மற்றும் 4 
இ. 1, 3 ைற்றும் 4    ஈ. 2, 3 ைற்றும் 4 

53. இந்திராகாந்தி ேளைளையிைான காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தேசிய அவசரநிளைப் பிரகடனப்படுத்திய 
ஆண்டு 
அ. 1969  ஆ. 1971 இ. 1975  ஈ. 1977 

54. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ே ஒன்று இந்திய அரசியைளைப்பின் சிறப்புத் ேன்ளையன்று? 
அ. அரசு மநறிக்மகாள்ளக  ஆ. சநகிழும் அரசியலணமப்பு 
இ. ைேச்சார்பின்ளை   ஈ. ஒற்ளறக் குடியுரிளை 

55. மசன்ளன அரசு முேல் வகுப்புவாரி அரசு ஆளைளய எப்மபாழுது மவளியிட்டது? 
அ. 1920  ஆ. 1921 இ. 1922  ஈ. 1927 

56. தேசிய ைக்கள் மோளக பதிவு சார்ந்ேது 
அ. ைக்கள் மோளக கைக்மகடுப்பு சட்டம் 1948 ைற்றும் குடிைகன் விதிகள் 2003 
ஆ. குடியுரிளை சட்டம் 1955 ைற்றும் குடிைகன் விதிகள் 2003 
இ. மக்கள் சோணக கைக்சகடுப்பு ெட்டம் 1948 மற்றும் குடியுரிணம ெட்டம் 1955 
ஈ. குடிைகன் விதிகள் 2003 ைற்றும் ஐ.பி சட்டம் 1954 

57. குழந்ளே திருைைத்ளே ஒழிக்க சட்டம், ________ ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது. 
அ. 1960  ஆ. 1965  இ. 1970  ஈ. 1975 

58. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளள ஆய்க. 
1. இந்தியாவில் அரசு மநறிமுளறக் தகாட்பாடுகளுக்கு நீதித்துளறயின் தநரடி பரிகாரம் 
ஏதுமில்ளை 
2. இந்தியாவில் அரசு மநறிமுளறக் தகாட்பாடுகளுக்கு நீதித்துளறயின் தநரடிப் பரிகாரங்கள் சிை 
உண்டு. 
இவற்றுள், 
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அ. 1 மட்டும் ெரியாைணவ  ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரியானளவ 
இ. 2 ைற்றும் சரியானளவ  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை 

59. சரத்து 368ன் படி உச்சநீதிைன்றம் அடிப்பளட உரிளைகளள திருத்ேம் மசய்ய இயைாது என்று எந்ே 
வழக்கில் கூறியுள்ளது? 
அ. தகாபாைன் எதிராக ைேராஸ் ைாநிைம்  
ஆ. தகசவானந் எதிராக தகரள ைாநிைம் 
இ. தகாலக்நாத் எதிராக பஞ்ொப் மாநிலம் 
ஈ. தைனகா எதிராக ைத்திய அரசு 

60. கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளள காை வரிளசப்படி சரியானளேத் தேர்ந்மேடு: 
1. புதிய பஞ்சாயத்து முளற அறிமுகம்  2. இராஜீவ்காந்தி படுமகாளை 
3. சந்திராயன் திட்டம்    ஈ. துவக்கக் கல்வி அடிப்பளட உரிளையாேல் 
அ. 2,1,3 மற்றும் 4    ஆ. 1,2,4 ைற்றும் 3  
இ. 1,2,3 ைற்றும் 4    ஈ. 3,1,4 ைற்றும் 2 

61. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் இந்திய ஜனாதிபதியால் பேவியில் அைர்த்ேப்படுவதில்ளை? 
அ. பிரேை ைந்திரி   அ. துணை ஜைாதிபதி 
இ. முேன்ளை நீதிபதி   ஈ. தகபினட் அளைச்சர்கள் 

62. இந்திய ேளைளை சட்ட வல்லுநளர நியைனம் மசய்பவர் 
அ. 1924  அ. 1925  இ. 1926  ஈ. 1937 

63. இந்திய சாசன முகவுளரயின் படி எது/எளவ உண்ளையானது/ளவ? 
அ. நீதிைன்றத்ோல்-நிளறதவற்றப்பட முடியாது 
ஆ. இது அரசியல் ொெை ெட்டத்தின் பகுதி இல்ணல எை உச்ெநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது 
இ. இரண்டு முளற திருத்ேப்பட்டது 
ஈ. இளவ அளனத்தும் 

64. இரண்டாம் நிர்வாக சீர்திருத்ேக்குழுவின் எத்ேளன பரிந்துளரகள் ஏற்கப்பட்ட்து? 
அ. 1005 ஆ. 105  இ. 1051  ஈ. 1251 

65. இரண்டாம் நிர்வாக சீர்திருத்ேக் குழு எத்ேளன அறிக்ளககளள சைர்ப்பித்ேது? 
அ. 15  ஆ. 16  இ. 22  ஈ. 1251 

66. இராஜ்ய சபாவின் உறுப்பினர் இல்ைாேவர் யார்? 
அ. திரு. தக. ரஹ்ைான் கான்   ஆ. திரு. இரவிசங்கர் பிரசாத் 
இ. திரு. முகம்மது ஹமீது அன்ொரி  ஈ. திரு. தக. ஈ. இஸ்ைாயில் 

67. பின்வருவனவற்ளற மபாருத்துக. 
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நீதிப்தபராளை    அம்சம் 
அ. ஆள்மகாைர் ஆளை  1. நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு எதிராக     
     பிரதயாகிக்க இயைாது 
ஆ. ேளட ஆளை   2. அளைச்சர்களுக்கு எதிராக 
     பிரதயாகிக்க இயைாது 
இ. மநறிமுளற உறுத்ேல்  3. பிறரும், பாதிப்புக்குள்ளாகாே எந்ே சமூக    
     ஆர்வைரும் தகாரைாம். 
ஈ. ேகுதி முளறவினா   4. சட்டைன்ற அளைப்புகள் ைற்றும்     
     ேனிநபர்களுக்கு எதிராக பிரதயாகிக்க இயைாது 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 1 4 2 
ஆ. 4 2 3 4 
இ.  2 3 4 1 
ஈ.  3 4 2 1 

68. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களளக் கவனி. 
டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கார் கூறியோவது”அரசு மநறிக் தகாட்பாடுகள், இந்திய அரசளைப்பின் 
சட்டத்திரட்டல் கூறாகும்” ஏமனன்றால், 
1. இது நாட்டின் வழிகாட்டியாக அளைந்துள்ளன. 
2. ைத்திய, ைாநிை அரசுகள் ேம் சட்டங்களளயும், மகாள்ளககளளயும் இயற்றும்தபாது, இது 
உேவியாக இருக்கும். 
இவற்றில் எளவ சரியானளவ? 
அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 2 ைட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 2ம்   ஈ. இரண்டும் இல்ளை 

69. 1985ம் ஆண்டில் 52வது அரசியைளைப்புச் சட்டத்திருத்ேம் எேற்காக மகாண்டு வரப்பட்டது? 
சரியான விளடளய தேர்ந்மேடுக்கவும். 
அ. உயர்நீதிைன்றம் ைற்றும் உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிகளின் சம்பள உயர்வுக்காக 
ஆ. யூனியன் பிரதேசைாக இருந்ே ‘மிதசாரம்’ ைாநிைைாக ைாற்றப்பட்டது 
இ. கட்சித் ோவல் ேணட செய்ய 
ஈ. பட்டியலில் உள்ள சீர்ைரபினருக்காக தேசிய ஆளையம் அளைக்க 

70. மபாருத்துக. 
அ. ைத்திய-ைாநிை அரசுகளின் பிரச்சளனகள்  1. நீதி ைறு ஆய்வு 
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ஆ. ஒரு சட்டம் அரசியல் சாசனத்திற்கு முரைானது  2. முேன்ளை ஆோர    
        அதிகாரம் 
இ. உயர்நிதிைன்றத்திலிருந்து தைல் முளறயீடு  3. உயர்நீதிைன்றம் 
ஈ. ஒருளை உருங்கிளைந்ே நீதிைன்றம்   4. உச்சநீதிைன்றம் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 1 4 3 
ஆ.  1 4 2 3 
இ.  3 4 2 1 
ஈ.  1 2 3 4 

71. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களள கவனி: 
1. சாோரை தேர்ேல் முளறயின் குளறகளள நீக்குவது 
2. அளனத்து ைக்களின் பிரதிநிதித்துவத்ளே சட்டசளபயில் நிளைநாட்டுவது 
3. சிறுபான்ளைதயாரின் பிரதிநிதித்துவம் ஏற்படுத்ே 
4. சிறுபான்ளைதயாரும், மபரும்பான்ளைதயாரும் ேம் எண்ணிக்ளகக்தகற்ற வீேப்படி 
தேர்ந்ேனுப்பப்படத்ேக்க வளகயிைான முளற 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளள பயன்படுத்தி சரியான விளடளய எழுதுக. 
அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஆ. 1,2 ைற்றும் 3 ைட்டும் 
இ. 2,3 ைற்றும் 4 ைட்டும்   ஈ. 1,2,3 ைற்றும் 4 

72. மபாருத்துக. 
அ. விதி 74  1. கவுன்சில் ஆப் ைந்திரிகள் 
ஆ. விதி 356  2. அரசியைளைப்பு திருத்ே முளறகள் 
இ. விதி 370  3. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் 
ஈ. விதி 368  4. மநருக்கடி நிளை அறிவிப்பு 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 4 3 2 
ஆ. 2 1 4 3 
இ.  3 2 1 4 
ஈ.  4 1 3 2 

73. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்ே கூற்று சரியானது? 
அ. ஒரு நபர் ஒரு மோகுதிக்கு தைல் வக்காளராக பதிவு மசய்யைாம் 
ஆ. ஒரு நபர் ஒரு மோகுதியின் பை பகுதிகளில் வாக்காளராக பதிவு மசய்யைாம் 
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இ. வாக்காளராக பதிவின் தபாது ேவறான விபரம் மகாடுத்ோல் அபராே மோளகதய 
ேண்டளனயாகும். 
ஈ. வாக்காளராக பதிவின் தபாது ேவறாை பிவரம் சகாசுத்ோல் அபராே சோணகயும், ஓர் 
ஆண்டு சிணற ேண்டணையும் விதிக்கப்படும். 

74. அரசியைளைப்பு விதி 3ன் கீழ் இந்திய பாராளுைன்றத்திற்கு இவற்றுக்கு அதிகாரம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
1. ஒரு புது ைாநிைம் அளைக்க 
2. ஒரு ைாநிைத்தின் நிைபரப்ளப அதிகரிக்க அல்ைது குளறக்க 
3. ைாநிைங்களின் எல்ளைகளள ைாற்றி அளைக்க 
4. ைாநிைங்களின் மபயளர ைாற்றி அளைக்க 
இவற்றில்,  
அ. 1 ைற்றும் 2 சரியானளவ  ஆ. 2,3 மற்றும் 4 ெரியாைணவ 
இ. 1,2 ைற்றும் 3 சரியானளவ  ஈ. 1,2,3 ைற்றும் 4 சரியானளவ 

75. கீழ்வருவனவற்றுள் மபாதுப்பட்டியல் அதிகாரத்தில் வாரே அதிகாரம் எது? 
அ. திருைைம் ைற்றும் விவாகரத்து  ஆ. நாளிேழ் 
இ. சவளியுறவுக் சகாள்ணக   ஈ. முத்திளரோள் கடவு 

76. பின்வருவனவற்றுள் குடிைக்களுக்கு கிளடக்கப்மபறும் ஆனால் மவளிநாட்டவருக்கு 
கிளடக்கப்மபறாே உரிளை எது? 
அ. சட்டத்திற்கு முன் சைம்  ஆ. ஆரம்ப கல்விக்கான உரிளை 
இ. சைய நிகழ்வுகளள தைைாளும் சுேந்திரம்   
ஈ. கல்வி நிறுவைங்கணள நிறுவி நிர்வகிக்கும் சிறுபான்ணமயிைருக்காை உரிணம 

77. பின்வரும் அம்சங்களில் இந்திய அரசியைளைப்பு நளடமுளறக்கு வருவேற்கு முன்பிருந்தே 
மசயல்பாட்டிற்கு வந்ேது எது? 
அ. அடிப்பளட உரிளைகள்    ஆ. குடியுரிணம 
இ. அரசு மகாள்ளகயின் வழிகாட்டி மநறிகள்  ஈ. அரசியைளைப்பு திருத்ேங்கள் 

78. அரசியல் அளைப்பு விதி 368ன் கீழ் மகாண்டுவரத்ேக்க பிரிவுகள் ைற்றும் அரசியல் அளைப்பு 
விதிகளள சரியாக மபாருத்ேவும். பிறகு கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளள மகாண்டு 
சரியான விளடளய தேர்ந்மேடு. 
பிரிவு       அரசியல் அணமப்பு விதி 
அ. குடியரசுத் ேளைவர் தேர்வு    விதி 54 ைற்றும் 55 
ஆ. யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு உயர்நீதிைன்றம் விதி 241 
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இ. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளுக்கு நிர்வாக  
அதிகாரம்      விதி 73 ைற்றும் 162 
ஈ. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளிளடயிைான  விதி 245ல் இருந்து 255 வளர 
சட்டத்துளற அதிகார பகிர்வு 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ.  2 3 4 1 
இ.  4 3 2 1 
ஈ. 2 1 4 3 

79. பின்வரும் பிரிவு வாக்காளர்களில் யார் ேபால் மூைம் ேங்கள் வாக்கிளன அளிக்கைாம்? 
1. ஆயுேம் ோங்கிய இராணுவத்தினர் 
2. ைாநிை ஆயுேம் ோங்கிய காவல் பளட 
3. இந்தியாவிற்கு மவளிதய பணிபுரியும் ைத்திய அரசு ஊழியர்கள் 
4. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அளைச்சர்கள் 
இவற்றுள், 
அ. 1,2 மற்றும் 3 ஆகியணவ ெரி, ஆைால் 4 ேவறு 
ஆ. 4 சரி ைற்றும் 1,2,3 ேவறாகும் 
இ. 1 ைற்றும் 2 ஆகியளவ சரி   
ஈ. 3 ைற்றும் 4 ஆகியளவ சரி 

80. பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் மபாருந்தியுள்ளது எது? 
அட்டவளை    மபாருள் 
அ. 4 வது அட்டவளை - ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசாங்கங்களுக்கிளடயிைான   
    அதிகாரப்பங்கீடு 
ஆ.5  வது அட்டவளை - இராஜ்ய சளபயில் ைாநிைங்களுக்கு ஒதுக்கீடு    
    மசய்யப்பட்டுள்ள இடங்கள் 
இ. 6  வது அட்டவணை - அஸ்ஸாம், தமகாலயா, திரிபுரா மற்றும் மிதொரம்    
    ஆகிய மாநிலங்களில் பழங்குடியிைர்     
    பகுதிகணள நிர்வகித்ேல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துேல் 
ஈ. 7 வது அட்டவளை  - அரசியைளைப்பு அங்கீகரிக்கும் மைாழிகள் 

81. இந்திய அரசியைளைப்பு சாசனத்ளே ‘வடிவத்தில் கூட்டாட்சி ஆனால் மைய்ப்மபாருளில் ஒன்றன் 
ஆட்சி’, ைற்றும் ‘அளரகுளற கூட்டாட்சி’ என்று விளக்கி உளரத்ேவர் இவர்களில் யார்? 
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அ.  தைாரிஸ் தஜான்ஸ்  ஆ கிரான்வில் ஆஸ்டின் 
இ. தக.ஸி.தவர்   ஈ. ஐவர் மஜனிங்ஸ் 

82. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களளக் கவனி: 
கூற்று(A): ைனிே உரிளைகள் உைகளாவியது. 
காரைம் (R): ைனிே உரிளைகள் இயற்ளக உரிளைகள் ஆகும். 
கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் மூைம் சரியான விளடளயத் தேர்ந்மேடுக்க: 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விளக்கம் 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கைல்ை 
இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி 

83. குடியரசு ேளைவரின் நீதி அதிகாரங்களும் மசயல்பாடுகளும்: 
1. ைன்னிப்பு, ேண்டளன நிறுத்தி ளவத்ேல், ேண்டளன காைந்ோழ்த்ேல் 
2. ேண்டளனளய குளறத்ேல் 
3. ேண்டளன விதிக்காைலிருக்க அல்ைது குற்றவாளியின் ேண்டளனளய குளறத்ேல். 
இவற்றுள், 
அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 2 ைற்றும் 3 
இ. 1,2 மற்றும் 3    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை 

84. பிராந்திய தேர்ேல் ஆளையர்களள பணிக்கு அைர்த்துவது 
அ. குடியரசுத் ேணலவர், தேர்ேல் ஆணையத்தின் ஆதலாெணையின்படி 
ஆ. குடியரசுத் ேளைவர், பிரேை ைந்திரியின் ஆதைாசளனப்படி 
இ. ஜனாதிபதி, உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியின் ஆதைாசளன படி 
ஈ. ஜனாதிபதி, துளை ஜனாதிபதி ஆதைாசளனப் படி 

85. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் எளவ சரியானளவ? 
1. அரசியைளைப்பு திருத்ே சட்ட ைதசாோ பாராளுைன்றத்தின் ஏதேனும் ஒரு அளவயில் 
அறிமுகப்படுத்ேப்படைாம். 
2. சட்டத்திருத்ே ைதசாோளவ இரு அளவகளும் ேனித்ேனியாக அைல்படுத்ே தவண்டும். 
3. கருத்து தவறுபாடு இருப்பின் இரு அளவகளும் கூடி அைர வழி உள்ளது. 
இவற்றுள், 
அ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்   ஆ. 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் 
இ. 1 ைற்றும் 3 ைட்டும்   ஈ. 1,2 மற்றும் 3 

86. சட்டத்தின் முன் சைம்(விதி 14) யாருக்கு வழங்கப்படுகின்றது? 
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அ. குடிமக்களுக்கு மட்டும்    ஆ. மவளிநாட்டவருக்கு ைட்டும் 
இ. குடிைக்களுக்கும், மவளிநாட்டவருக்கும்  ஈ. இளவ அளனத்தும் ேவறு 

87. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் 
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க. 
 பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 
(அரசியல் மசயல்முளற ேளைவர் நியைன முளற)  (நாடு) 
அ. ேளைமுளறயாக மோடரும் முளற   1. இந்தியா 
ஆ. தநரடி தேர்ேல் முளற     2. சுவிட்சர்ைாந்து 
இ. ைளறமுக தேர்ேல் முளற     3. அமைரிக்கா 
ஈ. சட்டசளப மூைம் தேர்ேல் முளற    4. இங்கிைாந்து 
குறியீடுகள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ. 4 3 1 2 
இ.  2 4 1 3 
ஈ.  4 3 2 1 

88. அளைச்சரளவக் குழு என்பது கீழ்க்கணும் நபர்களள மகாண்டிருக்கும் 
அ. தகபினட் அளைச்சர்கள் ைற்றும் ைாநிை அளைச்சர்கள் 
ஆ. துளை அளைச்சர்கள் ைற்றும் ைாநிை அளைச்சர்கள் 
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) ெரியாைணவ 
ஈ. (அ) ைற்றும் (ஆ) ேவறானளவ 

89. தைாக்சபாவின் முேல் சபாநாயகர் யார்? 
அ. அனந்ேசயனம் அய்யங்கார் ஆ. ஹூகம் சிங் 
இ. மாவலன்கார்   ஈ. நீைம் சஞ்சீவ் மரட்டி 

90. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் 
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க. 
 பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 
அ. 73 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்  1. பஞ்சாயத் ராஜ் 
ஆ. 74 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்  2. அடிப்பளட உரிளைகள் 
இ. 42 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்  3. நகர்பாலிகா 
ஈ. 52 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்   4. கட்சி ோவல் ேளட சட்டம் 
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குறியீடுகள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 3 2 4 
ஆ.  2 4 1 3 
இ. 3 1 2 4 
ஈ. 4 2 3 1 

91. 1909 ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டைானது ஒரு வளகயில் 1892ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் 
சட்டத்தின் வளர்ச்சிதய இவ்வளகயில் 
அ. மணறமுகத் தேர்ேல் முணறயில் ேனி வகுப்பு வாக்காளர்கணள அறிமுகப்படுத்தியது 
ஆ. மசயற்குழுவில் இந்தியர்களள நியமித்ேல் கூடாது என்பேற்கான நியதியிளன உண்டாக்கியது 
இ. ைத்திய சட்டைன்றத்தின் அதிகாரத்தில் பை கட்டுப்பாடுகளள அறிமுகப்படுத்தியது 
ஈ. ைாநிை அளவில் இரட்ளடயாட்சி அறிமுகப்படுத்தியது. 

92. இந்தியாவின் குடியரசுத் ேளைவர்களள வரிளசப்படுத்துக. 
1. டாக்டர் ராோகிருஷ்ைன்  2. டாக்டர். ஜாகீர் உதசன் 
3. டாக்டர். ராதஜந்திர பிரசாத்  4. வி.வி.கிரி 
அ. 1,2,3,4  ஆ. 3,4,1,2  இ. 3,1,2,4  ஈ. 3,2,1,4 

93. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களள கவனி 
1. ைக்களாட்சியினுளடய உண்ளையான ேத்துவம், அேன் ஆட்சி உரிளைளய பகிர்ந்து மகாள்வதில் 
ோன் உள்ளது. 
2. அது சமூக வகுப்புகளிளடதய முரண்பாடுகள் ஏற்படாைல் இருக்க உேவுகிறது. 
3. நிளைத்ே அரசியல் ேன்ளைளய உறுதிப்படுத்ே நல்ை வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. 
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விளடளயத் தேர்ந்மேடு: 
அ. 1 ைட்டும் சரி   ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரி 
இ. 1, 2 மற்றும் 3 ெரி   ஈ. 1, 2 ைற்றும் 3 ேவறு 

94. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் 
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க. 
 பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 
அ. அரசாங்கத்தின் பிரிவுகளுக்கு இளடதய   1. சமூக அடிப்பளடயிைான 
அதிகாரம் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது   அரசாங்கம் 
ஆ. அதிகாரம் அரசாங்கங்களுக்கு இளடதய  2. அதிகார கூட்டுக்களைவு 
பைநிளைகளில் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
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இ. அதிகாரம் பல்தவறு சமூக பிரிவுகளுக்கு  3. கூட்டாட்சி அரசாங்கம் 
பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
ஈ.  அதிகாரம் இரண்டு ைற்றும் அேற்கு  4. கூட்டரசு அளைப்பு  
தைற்பட்ட அரசியல் கட்சிகளிடம் பகிர்ந்து   முளற அரசாங்கம் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
குறியீடுகள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 1 2 3 
ஆ. 2 3 4 1 
இ. 2 4 1 2 
ஈ. 3 4 1 2 

95. இந்திய அரசியைளைப்பின் எட்டாவது அட்டவளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இந்திய மைாழிகளின் 
எண்ணிக்ளக யாளவ? 
அ. 114  ஆ. 22  இ. 46  ஈ. 48 

96. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியாக மபாருந்துகிறது? 
அ. வாக்களிக்க ேகுதி   - 16 வயது 
ஆ. தநரடித் தேர்ேல்   - குடிைக்களின் பிரதிநிதிகளளக் மகாண்டு    
     உறுப்பினர்களள தேர்ந்மேடுக்கும் முளற 
இ. ைளறமுகத் தேர்ேல்  - குடிைக்கள் தநரடியாக ேங்கள் பிரதிநிதிகளள   
     தேர்ந்மேடுப்பது 
ஈ. தேர்ேலில் தபாட்டியிடத் ேகுதி - 25 வயது நிரம்பியவர்கள்  

97. பாலின அசைன்பாட்டுக் குறியீட்மடண்ணுடன் மோடர்பு இல்ைாேது எது? 
அ. மசழுளைநைம்   ஆ. உரிளை மபறுேல் 
இ. கல்வி மபறுேல்   ஈ. நிதி சபறும் வாய்ப்பு 

98. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் 
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க. 
 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. ைத்திய அரசு   1. பிரேைர் 
ஆ. ைாநிைம்    2. ஊராட்சித் ேளைவர் 
இ. ைாநகராட்சி    3. ஆளுநர் 
ஈ. கிராை பஞ்சாயத்து   4. தையர் 
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குறியீடுகள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 1 2 3 
ஆ. 2 3 4 1 
இ. 1 3 4 2 
ஈ. 3 4 1 2 

99. அரசியைளைப்பு குடியரசுத் ேளைவருக்கு வழங்கியுள்ள ைன்னிப்பளிக்கும் அதிகாரைானது 
அ. சட்டமியற்றும் அதிகாரம்  ஆ. மசயல்துளற அதிகாரம் 
இ. நீதித்துணற அதிகாரம்  ஈ. அவசரகாை அதிகாரம் 

100. காை வரிளசப்படி எழுதுக. 
1. டாக்டர். ஏ.பி.தஜ. அப்துல்கைாம் 2. டாக்டர் சங்கர்ேயால் சர்ைா 
3. தக.ஆர். நாராயைன்  4. பி. மவங்கடராைன் 
இவற்றுள்: 
அ. 4,2,3 மற்றும் 1   ஆ. 3,1,2 ைற்றும் 4 
இ. 1,3,4ைற்றும் 2    ஈ. 2,4,1 ைற்றும் 3 


