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Indian Polity Model Test Questions 14 in Tamil With Answer 

1. கீழ்க்கண்டவைகளில் எவை பிரதமரின் அலுைலகத்திலிருந்து நேரடியாக வகயாளப்படுகிறது? 
1. பிரதமரின் நதசிய நிைாரண நிதி 2. நதசிய பாதுகாப்பு நிதி 
இைற்றுள் 
அ. 1 மட்டும்  ஆ. 2 மட்டும்  இ. 1 மற்றும் 2  ஈ.  எதுவுமில்வல 

2. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகவளக் பகாண்டு 
சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு: 
பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 
அ. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 1. தன்னிறவு பபறுதல் 
ஆ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 2. நைளாண்வம மற்றும் பதாழில் ைளர்ச்சி 
இ. மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 3. நைளாண்வம ைளர்ச்சி 
ஈ. ோன்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 4. கனரகத் பதாழில் ைளர்ச்சி 
குறியீடுகள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 4 1 3 
ஆ.  1 2 3 4 
இ. 3 4 2 1  
ஈ. 3 4 1 2 

3. கீழ்க்கண்டைற்றில் எது சரியாகப் பபாருந்துகிறது? 
அ. ஐந்தாைது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் - நைவல ைாய்ப்வப உருைாக்குதல் 
ஆ. ஏோைது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் - ைறுவம ஒழிப்பு மற்றும் சுயசார்பு 
இ. எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் - 2000ல் முழு வவலை வாய்ப்லை சாதிக்கும் 
ஈ. பத்தாைது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் - சமூக நீதியுடன் ைளர்ச்சி மற்றும்     
     சமத்துைம் 

4. நிதிக்குழுவின் தவலைவர நியமனம் பசய்ைது 
அ. குடியரசுத் தலைவர்  ஆ. பிரதம அவமச்சர் 
இ. மக்களவை சபாோயகர்  ஈ. நிதி அவமச்சர் 

5. கீழ்க்கண்ட பிரதம அவமச்சர்கவள கால ைரிவசப்படுத்துக: 
1. திரு. சரண்சிங்   2. திரு. வி.பி. சிங் 
3. திரு.லால்பகதூர் சாஸ்திரி  4. திரு. சந்திரநசகர் 
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இைற்றுள்  
அ. 3, 1, 2 & 4  ஆ. 4, 2, 3 & 1  இ. 2, 3, 4 & 1  ஈ. 4,3,1 & 2 

6. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய துவண குடியரசுத் தவலைராக நதர்ந்பதடுக்கப்படுைதற்கு 
அைசியமான தகுதி அல்லாதது எது? 
அ. அைர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க நைண்டும் 
ஆ. அவருக்கு இந்தி வைசவும்,ைடிக்கவும், எழுதவும் ததரிந்திருக்க வவண்டும் 
இ. அைர் 35 ையது நிரம்பியைராக இருக்க நைண்டும் 
ஈ. அைர், மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராக நதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட தகுதி பபற்றைராக இருத்தல் 
நைண்டும் 

7. கீழ்க்கண்டைற்றில் எது சரியாக பபாருந்தும்? 
அ. இந்திய திட்டமிடலின் தந்வத  - காந்திஜி 
ஆ. தமிழ்ோட்டின் முதல் ஆளுேர்  - P.C. அபலக்சாண்டர் 
இ. இந்தியாவின் முதல் தைண் பிரதமர் - இந்திரா காந்தி 
ஈ. இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதி  - நேரு 

8. பின்ைருபைர்களுள் பத்பதான்பதாைது நிதிக் குழுவின் தவலைராக நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 
அ. நீதியரசர் ஏ.என்.நர   ஆ. நீதியரசர் பி.வி. தரட்டி 
இ. நீதியரசர் எஸ். எம். சிக்ரி  ஈ. நீதியரசர் ஒய்.வி. சந்திரசூட் 

9. இந்திய அரசியலவமப்பில் எந்தப் பிரிவு அபூர்ைமாகவும், உயிராகவும் திறவு நகாலாகவும் இருப்பது? 
அ. அடிப்பவட உரிவமகள்   ஆ. முகவுலர 
இ. அரசின் ைழிகாட்டும் பேறிமுவறகள் ஈ. நீதித்துவற சுதந்திரம் 

10. அட்டைவண சாதியினருக்கான தகுதிவய மதத் பதாடர்பில் இருந்து பிரிக்க நைண்டும் என்று 
கூறிய ஆவணயம் எது? 
அ. மதம் மற்றும் தமாழி சிறுைான்லமயினருக்கான வதசிய ஆலையம் 
ஆ. அட்டைவண சாதியினர் மற்றும் பேங்குடியினருக்கான நதசிய ஆவணயம் 
இ. அரசியலவமப்பு மறு ஆய்வு ஆவணயம் 
ஈ. நிர்ைாக சீர்திருத்த ஆவணயம் 

11. உயர்நீதிமன்றத்தில் நதங்கியுள்ள பணிகவள முடிப்பதற்கு கூடுதல் நீதிபதிகவள நியமிக்கும் 
அதிகாரம் உவடயைர் யார்? 
அ. இந்திய குடியரசுத் தலைவர்  ஆ. இந்திய தவலவம நீதிபதி 
இ. உயர்நீதிமன்ற தவலவம நீதிபதி  ஈ. மாநில ஆளுேர் 

12. இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் 5ம் சட்டப்பிரிவு எவதத் பதாடர்பு பகாண்டுள்ளது? 
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அ. இந்திய குடியரசின் தன்வம ஆ. மாநிலங்கள் உருைாக்கும்முவற 
இ. இந்திய குடியுரிலம  ஈ. அரசியல் சட்ட மற்றும் பசயல்முவற 

13. ‘அவனத்திந்திய குடிவம பணிகளின் தந்வத’ என அவேக்கப்படுபைர் 
அ. ஜைஹர்லால் நேரு  ஆ. சர்தார் வல்ைைாய் ைட்வடல் 
இ. லால்பகதூர் சாஸ்திரி  ஈ. நகாத்தாரி 

14. 2003ஆம் ஆண்டில் 88-ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிவடநய எந்த 
ைருைாய் பகிர்வுக்கு முக்கிய மாற்றமாக திகழ்கிறது? 
அ. வரி வருவாய்   ஆ. ைருமான ைரி 
இ.பசாத்து ைரி    ஈ. நில ைருைாய் 
15. இந்தியாவில் முதன்முதலில் மக்களவைக்கான பபாதுத் நதர்தல் 1951-1952ல் ேவடபபற்ற நபாது 
உறுப்பினர்களின் எண்வணக்வகக்குரிய இடம் 
அ. 486  ஆ. 500  இ. 534  ஈ. 545 

16. முதல் ைகுப்புைாரி ஆவண எப்பபாழுது பைளியிடப்பட்டது? 
அ. 16 தசப்டம்ைர், 1921   ஆ. 16 அக்நடாபர் , 1921 
இ. 16 பசப்டம்பர், 1920   ஈ. 16 அக்நடாபர், 1920 

17. பின்ைருபைர்களில், டிசம்பர் மாதம் 4-ந் நததி 1926 ம் ஆண்டு பசன்வன மாகாணத்தில் 
அவமச்சரவை அவமத்த சுநயச்வச உறுப்பினர் யார்? 
அ. P.சுப்பராயலு பரட்டியார்  ஆ. பி.முனுசாமி ோயுடு 
இ. Dr. A. சுப்ைராயன்   ஈ. பபாப்பிலி ராஜா 

18. 2009 ஆம் ஆண்டின் தமிேக திருமண சட்டத்தின் படி, தமிேகத்தில் திருமணங்கள் எத்தவன 
ோட்களுக்குள் பதிவு பசய்யப்பட நைண்டும்? 
அ. 7 ோட்கள்    ஆ. 30 ோட்கள் 
இ. 90 நாட்கள்    ஈ. 120 ோட்கள் 

19. ராவ்-மன்நமாகன் இந்திய திட்டமாதிரி எந்த ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது? 
அ. 1992  ஆ. 1994  இ. 1996  ஈ. 1997 

20. பின்ைருைனைற்றில் எது தைறான கூற்று? 
அ. இந்தியாவின் திட்டக்குழு என்பது ஒரு ஆநலாசவன அவமப்பு 
ஆ. திட்டக்குழு என்பது பாராளுமன்ற சட்டத்தின் அடிப்பவடயில் அவமக்கப்பட்ட ஒன்று 
இ. திட்டக்குழு ஐந்தாண்டு திட்டங்கவள உருைாக்குகிறது 
ஈ. திட்டக்குழு ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கலைச் தசயல்ைடுத்துகிறது 
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21. 2010-11 ைரவு-பசலவு திட்டத்தின் கீழ் ைருமான ைரி பசலுத்தும் பபண் ஊழியரின் ைரிவிலக்கு 
நிர்ணயம் 
அ. ரூ. 1,60,000  ஆ. ரூ. 1,80,000  இ. ரூ.1,90,00  ஈ. ரூ.2,40,000 

22. எந்த ஆண்டு தமிழ்ோடு சட்ட நமலவை கவலக்கப்பட்டது? 
அ. 1982  ஆ. 1986  இ. 1987  ஈ. 1989 

23. நதசிய மக்களுக்கான கல்வித் திட்டம் எந்த ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது? 
அ. 1988  ஆ. 1980  இ. 1987  ஈ. 1970 

24. சர்ை சிக்ஷா அபியான் என்பது இந்தியாவின் _________க்கான திட்டம் 
அ. ஆரம்ைக் கல்வி   ஆ. இவடநிவலக் கல்வி 
இ. நமல்நிவலக் கல்வி  ஈ. உயர் கல்வி 

25. இந்தியாவில் பிறப்பிற்கு முன்நப பபண் கருவை கண்டறிந்து பகால்ைவத தவட பசய்யும் சட்டம் 
எப்பபாழுது ேவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது? 
அ. 1 மார்ச், 1994    ஆ. 1 ஜனைரி, 1994 
இ. 1 ஜனவரி, 1996   ஈ. 1 மார்ச், 1995 

26. யாவனகள் பாதுகாப்பு திட்டம் இந்திய அரசால் எப்பபாழுது பதாடங்கப்பட்டது? 
அ. 1990-1991  ஆ. 1991-1992  இ. 1992-1993  ஈ.1993-1994 

27. இந்திய குடியுரிவமவய எவ்ைாறு பபறலாம்? 
அ. பிறப்பு மற்றும் பதிவுறு மூலமாக   
ஆ. இயற்வகயாக மற்றும் ஏநதனும் ஒரு நிலப்பரப்பு இவணைது மூலமாக 
இ. ைம்சா ைழியில் மட்டும் 
ஈ. வமற்கூறிய அலனத்தும் சரி 

28. மத்திய பணியாளர் நதர்ைாவணயத்தின் தவலைர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்? 
அ. குடியரசுத் தலைவர்  ஆ. பிரதம அவமச்சர் 
இ. முதலவமச்சர்   ஈ.  ஆளுேர் 

29. நுகர்நைார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986, எதற்கானது? 
அ. தனியார் துவற சார்ந்த பபாருள் மற்றும் நசவை பதாடர்பானது 
ஆ. அரசுத் துவற சார்ந்த பபாருள் மற்றும் நசவை பதாடர்பானது 
இ. அரசு, தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு துலற சார்ந்த தைாருள் மற்றும் வசலவ ததாடர்ைானது 
ஈ.அரசாங்க பபாருள் மற்றும் நசவைக்கானது 

30. பட்டியல் 1 பட்டியல் 2 பபாருத்துக. 
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பட்டியல் 1 – மாநில அரசு  பட்டியல் 2 – மாநில அவையின் உறுப்பினர்களின்   
     எண்ணிக்வக 
அ. ஆந்திர பிரநதஷ்   1. 140 
ஆ. கர்ோடகா    2. 234 
இ. தமிழ்ோடு    3. 224 
ஈ. நகரளா    4. 294 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 2 1 
ஆ. 2 3 4 1 
இ. 4 3 1 2 
ஈ.  1 3 4 2 

31. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் பபாருத்தி கிநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகவளக் 
பகாண்டு சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு: 
பட்டியல் 1(ோடுகள்)  பட்டியல் 2 (பாராளுமன்றம்) 
அ. இங்கிலாந்து  1. பபடரல் அபசம்பிளி 
ஆ. அபமரிக்கா  2. பாராளுமன்றம் 
இ. ஜப்பான்   3. காங்கிரஸ் 
ஈ. சுவிட்சர்லாந்து  4. டயட் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 2 3 1 
ஆ.  2 3 4 1 
இ. 2 3 1 4 
ஈ. 4 2 1 3 

32. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்தாரசியலவமப்பு விதியின் படி 14 ையதுக்கு உட்பட்ட சிறுைர்கவள 
பதாழிற்சாவல மற்றும் சுரங்க நைவலகளில் அமர்த்துைது தவட பசய்யப்பட்டுள்ளது 
அ. விதி 23  ஆ. விதி 24  இ. விதி 21 A  ஈ. விதி 64 

33. ைரிவச 1 உடன் ைரிவச 2விவனப் பபாருத்தி, ைரிவசகளுக்குக்  கீழ் பகாடுக்கப்பட்டு 
பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விவடவயத் பதரிவு பசய்க. 
ைரிவச 1    ைரிவச 2 
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தவலவம நதர்தல் ஆவணயம்  காலம் 
அ. எஸ்.எம்.கில்   1. டிசம்பர் 12, 1990முதல் டிசம்பர் 11, 1996 ைவர 
ஆ. டி.என்.நசஷன்   2. டிசம்பர் 12, 1996முதல் ஜூவல 12, 2001 ைவர 
இ. டி.எம்.லிங்நடா   3. ேைம்பர் 26, 1990 முதல் டிசம்பர் 11, 1996 ைவர 
ஈ. திருமதி வி.எஸ்.ரமாநதவி  4. ஜூவல 13, 2001 முதல் ஜூன் 18, 2004  ைவர 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 1 4 3 
ஆ. 1 4 3 2 
இ. 4 3 2 1 
ஈ. 3 4 1 2 

34. ஒரு புதிய அகில இந்தியப் பணிவய உருைாக்குைது 
அ.ஒரு அரசியலவமப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் 
ஆ. ஒரு பசயல்துவற ஆவண மூலம் 
இ. உறுப்பு 312ன் கீழ் ைாராளுமன்றத்தின் வமைலவயில் தீர்மானம் நிலறவவற்றுவதன் மூைம் 
ஈ. நகபினட் பணி நியமனக் குழுவின் ஆவண மூலம் 

35. பின்ைருைனைற்றுள் எவ்பைான்று நதச பேருக்கடி நிவலவய பிரகடனப்படுத்துைதற்கு 
நபாதுமான காரணமாக கருதப்பட இயலாது? 
அ. நபார்    ஆ. பைளிோட்டு ஆக்கிரமிப்பு 
இ. ஆயுதக் கலைரம்   ஈ. உள்நாட்டுக் குழப்ைம் 

36. கீநே பகாடுக்கப்பட்ட அரசியலவமப்புத் திருத்தங்களில் எந்த திருத்தத்தின்படி இந்தியக் குடியரசுத் 
தவலைர் அவமச்சரவையின் ஆநலாசவனயின் நபரில் கட்டாயம்பசயல்பட நைண்டும்? 
அ. 42வது அரசியைலமப்புத் திருத்தம் ஆ. 44ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம் 
இ. 45ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம்  ஈ. 46ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம் 

37. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்களில் எவை/எவைகள் தைறானவை? 
1. ஆப்பிள் பீ குழு 1953ல் அவமக்கப்பட்டது 
2. ஏ.டி.நகார்ைாலா அைர்களின்  பரிந்துவரக்குப் பிறகு இந்தியப் பபாது நிர்ைாக அவமப்பு 
நதாற்றுவிக்கப்பட்டது 
3. அரசுத்துவறயில் அவமப்பு மற்றும் முவறப் பிரிவிவன ஏற்படுத்த நைண்டும் என என்.நகாபால் 
சுைாமி ஐயங்கார் குழு பரிந்துவரத்தது. 
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4. அரசு பபாது நிறுைனங்களின் திறவமயான ேவடமுவற பற்றிய அறிக்வகயிவன அநசாக் சந்தா 
குழு சமர்பித்தது. 
அ. 1 மற்றும் 2  ஆ. 1 மற்றும் 3  இ. 2 மற்றும் 4  ஈ. 2 மற்றும் 3 

38. கீநே பகாடுக்கப்பட்டவைகளில் ஆட்சித்துவற தீர்ப்பாயங்களின் தீவம எது? 
1. விவரைான, மலிைான நீதி ைேங்குகிறது. 
2. சட்டத்தின் ஆட்சிக் நகாட்பாட்வட மீறுகிறது. 
3. மூத்த அதிகாரைர்க்கத்தினரால் நிர்ைகிக்கப்படுகிறது 
4. பேகிழும் தன்வமயுள்ள விதிமுவறகவளப் பபற்றுள்ளது. 
அ. 2 மட்டும்    ஆ. 3 மற்றும் 4 
இ. 1, 3 மற்றும் 4    ஈ. 4 மட்டும் 

39. (பபாது) அரசு ஊழியர்களின், தைறான ேடத்வத தைறான பசயல்பாடுகள், ஊேல் நபான்றைற்வறக் 
கட்டுப்படுத்த இந்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுைனங்கள் எவை? 
1. மத்திய கண்காணிப்புக் குழு 2. நலாக்பால் 
3. சிறப்புக் காைல் அவமப்பு  4. மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு 
அ. 2 மற்றும் 3    ஆ. 1 மற்றும் 4 
இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 3 மற்றும் 4 

40. பின்ைருைனைற்வற பபாருத்துக: 
அ. அரசியலவமப்பு பகுதி – II  1. அரசு பேறிமுவறகவளக் பகாள்வக 
ஆ. அரசியலவமப்பு பகுதி – IV 2. மாநிலாரசாங்கம் 
இ. அரசியலவமப்பு பகுதி – VI  3. சட்டத்திருத்தம் 
ஈ. அரசியலவமப்பு பகுதி – XX  4.  குடிமக்கள் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 1 2 3  
ஆ. 4 1 3 2 
இ. 1 4 2 3 
ஈ. 2 1 4 3 

41. பபாருத்துக. 
அ. 24ைது சட்டத்திருத்தம்  1. பசாத்துரிவம நீக்கம் 
ஆ. 42ைது சட்டத்திருத்தம்  2. கட்சித் தாைல் தவடச் சட்டம் 
இ.44ைது சட்டத்திருத்தம்  3. அடிப்பவடக் கடவமகள் 



Indian Polity                                                                                Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 20 

ஈ. 52ைது சட்டத்திருத்தம்  4. அடிப்பவட உரிவமகள் மீதான     
     பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரம் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 2 1 
ஆ. 3 4 2 1 
இ. 4 3 1 2 
ஈ. 1 4 3 2 

42. பபாருத்துக. 
அ. ஆறாைது ஊதிய ஆவணயம்  1. தரம் வீரர் 
ஆ. பபாருளாதார சீர்திருத்த ஆவணயம்  2. நஜ.பி. க்ரிப்லானி 
இ. நதசிய காைல் ஆவணயம்   3. எல்.நக.ஜா 
ஈ. இரயில்நை லஞ்ச விசாரவணக்குழு 4. பி.என்.பாலகிருஷ்ணா 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 1 2 4 
ஆ. 2 3 4 1 
இ. 4 2 1 3 
ஈ. 4 3 1 2 

43. கர்ோடகா, தமிழ்ோடு மற்றும் ஆந்திர பிரநதசம் மாநிலங்கள் பபண்களின் நில உடவம தரத்வத 
உயர்த்துைதற்குபகாண்டு ைந்த சட்டத்திருத்தம் 
அ. ஹிந்து ததாடர்ச்சி சட்டம், 1956 ஆ. ஹிந்து பதாடர்ச்சி சட்டம், 1967 
இ. ஹிந்து பதாடர்ச்சி சட்டம், 1981 ஈ. ஹிந்து பதாடர்ச்சி சட்டம், 1996 

44. கீழ்க்காண்பனைற்றுள் 1935 ஆம் ஆண்டு சீர்திருத்தச் சட்டத்துடன் பபாருத்தமற்றவதக் குறிப்பிடுக. 
அ. மாநில சுயாட்சி   ஆ. அகில இந்திய கூட்டாட்சி 
இ. மத்தியில் இரட்வடயாட்சி  ஈ. மாநிைங்களில் இரட்லடயாட்சி 

45. பஞ்சாயத்து ராஜ் முவறயிவன இந்தியாவில் முதல்முவறயாக முழுவமயாக ேவடமுவறப்படுத்திய 
மாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திரபிரநதசம்   ஆ. ராஜஸ்தான் 
இ. தமிழ்ோடு    ஈ. மகாராஷ்டிரா 

46. பபாருத்துக. 
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அ. பல்ைந்த்ராய் நமத்தா குழு  1. 1978 
ஆ. சமுதாய ைளர்ச்சி திட்டம்  2. 1957 
இ. அநசாக் நமத்தா குழு  3. 1952 
ஈ. 73ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம் 4. 1993 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 3 4 
ஆ.  2 3 4 1 
இ.  2 3 1 4 
ஈ. 1 3 4 2 

47. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த பமாழி அட்டைவண எட்டில் நசர்க்கப்படவில்வல? 
அ. பமய்திலி    ஆ. நடாக்ரி 
இ. துளு    ஈ. சாந்தாளி 

48. RTE சட்டம் சம்பந்தமாக பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது? 
1. 6 -14 ையதுவடயைர்களுக்கானது 
2. கட்டாய மற்றும் இலைச கல்விக்கான சட்ட பூர்ை அந்தஸ்து 
3. 14-18 ையதுவடயைர்களுக்கானது 
4. பபண் மாணவிகளுக்கு மட்டும் உரியது 
அ. 1 மற்றும் 4    ஆ. 4 மட்டும் 
இ. 3 மட்டும்    ஈ. 3 மற்றும் 4 

49. ‘ஜன்னி சுரக்ஷ நயாஜனா’ பற்றிய பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது? 
1. இத்திட்டம் தாய் மற்றும் நசய் இறப்பிவன குவறக்கும் இரு நோக்கங்கவள பகாண்டது 
2.  இத்திட்டம் 100 சதவீதம் வமய அரசினால் பசயல்படுத்தப்படுகிறது. 
3. மருத்துை உதவிநயாடு பண உதவியும் அளிக்கப்படுகிறது. 
அ. 1மட்டும் சரி    ஆ. 2 மட்டும் சரி 
இ. 3 மட்டும் சரி    ஈ. 1, 2, மற்றும் 3 சரி 

50. ‘அவனத்தும் கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம்’ பற்றிய பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது? 
1. கிராம பஞ்சாயத்துகளில் அடிப்பவட கட்டவமப்பு ைசதிகவள உருைாக்க 2006-07 ஆண்டு 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது 
2. இத்திட்டம் பணக்கார மற்றும் மிவகயான தல ைருைாய் பகாண்ட கிராமபஞ்சாயத்துகளிம் 
முன்னுரிவமயளிக்கின்றது. 
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அ. 1சரி ஆனால் 2 தவறு  ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 
இ. 1 மற்றும் 2தைறு   ஈ. இதில் எதுவுமில்வல 

51. இந்தியாவின் நதசிய நீர்ைள மன்றத்தின் தவலைர் 
அ. பிரதமர்    ஆ. நீர்ைளத்துவற அவமச்சர் 
இ. சுற்றுப்புற மற்றும் காடுகள் துவற அவமச்சர்  
ஈ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்துவற அவமச்சர் 

52. 1978 ம் ைருடத்திய 44ைது அரசியலவமப்புச் சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் குடியரசுத் தவலைர் நதச 
பேருக்கடி நிவலவய பிரகடனப்படுத்த எதன் ஆநலாசவனவய ஏற்று பசயல்பட நைண்டும்? 
அ.ஒட்டு பமாத்த யூனியன் அவமச்சரவையின் கூட்ட ஆநலாசவனவய 
ஆ. யூனியன் காபினட்டின் ஆவைாசலனலய 
இ. இந்திய தவலவம ைேக்குவரஞரின் ஆநலாசவனவய 
ஈ. உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆநலாசவனவய 

53. ஒரு மக்களாட்சி ோட்டில்,ஒரு குடிவமப் பணியாளர் அர்ப்பணிப்புடன் பசயல்பட நைண்டியது 
1. அரசியலவமப்பின் குறிக்நகாள்கட்கு 
2. பபாது ேலத்திற்கு 
3. ஆளுங்கட்சியின் பகாள்வககட்கு 
4. பபாதுக்  பகாள்வககவள பசயல்படுத்துைதற்கு 
பின்ைரும் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தி சரியான விவடவயத் நதர்வு பசய்க. 
குறியீடு: 
அ. 1,3 மற்றும் 4    ஆ. 2,3 மற்றும் 4 
இ. 1,2 மற்றும் 3    ஈ. 1,2 மற்றும் 4 

54. பின்ைருைனைற்றுள் எதில் மாநிலங்கள் அவை மக்கள் அவையுடன் சம அதிகாரம் 
பகாண்டுள்ளது? 
அ. புதிய அகில இந்தியப் பணிகள் உருைாக்கலில் 
ஆ. அரசியைலமப்லைத் திருத்துவதில் 
இ. அரசாங்கத்வத பதவி நீக்கம் பசய்ைதில் 
ஈ. பைட்டுத் தீர்மானங்கவள முன்பமாழிைதில் 

55. கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் எது/எவை பணியாளர் மற்றும் ஆட்சித் துவற இலாக்காவின் 
பணி இல்வல? 
1. அரசாங்கத்திற்கு பகாள்வக அளவில் ஆநலாசவன ைேங்குகிறது 
2. நிர்ைாக ஆநலாசவனவயப் பபாது நிறுைனங்களுக்கு ைேங்குகிறது. 
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3. நிர்ைாகக் கல்வி மற்றும் பசய்திகவள ைேங்குகிறது 
4. பல்நைறு ஆட்சித்துவற இலாக்காக்கவள நமற்பார்வை பசய்கிறது. 
அ. 1, 2 மற்றும் 3   ஆ. 2 மற்றும் 3 
இ. 4 மட்டும்    ஈ. 3 மட்டும் 

56. அரசியலவமப்புச் சட்டம் உறுப்பு 356 ஐ பயன்படுத்தி குடியரசுத் தவலைர் ஒரு மாநிலத்தில் 
பேருக்கடி நிவலவய பிரநயாகிக்கும் நபாது அந்த மாநிலம் எத்தவகய விவளவைச் சந்திக்கும்? 
அ. அம்மாநிலத்தின் சட்டமன்றம் தானாகநை கவலந்து விடும் 
ஆ. உறுப்பு 19 ைேங்கும் குடிமக்கட்கான சுதந்திர உரிவம தானாகநை முடங்கி விடும் 
இ. மாநிைப் ைட்டியலில் உள்ை தைாருளின் மீது மத்திய ைாராளுமன்றம் சட்டமியற்றும் 
அதிகாரத்லத தன்னிச்லசயாகப் தைற்று விடும் 
ஈ. அம்மாநில ஆளுேருக்கு மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள பபாருளின் மீது சட்டமியற்றும் அதிகாம் 
கிவடத்துவிடும் 

57. 1955 ஆம் ஆண்டில் அலுைலக பமாழிைாரியக் குழுவின் தவலைர் யார்? 
அ. சர்.பி.ஜி.தகர்   ஆ. நகாத்தாரி 
இ. முதலியார்    ஈ. பல்ைந்த்ராய் நமத்தா 

58. இந்திய அரசியலவமப்பின் எந்த பாகம் நதர்தல் ஆவணயம் பற்றி கூறுகிறது? 
அ. பாகம் III  ஆ. ைாகம் XV  இ. பாகம் XX  ஈ. பாகம் XXII 

59. இந்திய நிலப்பரப்பில் சட்டத்தின் முன் அவனைரும் சமம் மற்றும் சடப்படி சமமான பாதுகாப்பு 
என்பவைகள் எந்தப் பிரிவின்படி பராமரிக்கப்படுகிறது? 
அ. பிரிவு 15  ஆ. பிரிவு 16  இ. பிரிவு 14  ஈ. பிரிவு 17 

60. நிதிமநசாதா பதாடர்பாக பின்ைருைனைற்றுள் தைறான கருத்திவன சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 
அ. நிதி மநசாதாவிவன அறிமுகப்படுத்த குடியரசுத் தவலைரின் முன் அனுமதி நதவை 
ஆ. மக்களவையில் மட்டுநமநிதி மநசாதாவை அறிமுகப்படுத்த முடியும். 
இ. அனுப்பிய ோட்களிலிருந்து 14 ோட்களுக்குள் மாநிலங்களவை நிதி மநசாதாவை நிவறநைற்ற 
நைண்டும் 
ஈ. நிதி மவசாதா மாநிைங்கைலவயில் மட்டுவம அறிமுகப்ைடுத்த முடியும் 

61. இந்திய நதர்தல் ஆவணயம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட பசாற்பறாடர்களில் எவை/எவைகள் 
தைறானவை? 
1. நதர்தல் ஆவணயம், பாராளுமன்ற சட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று 
2. நதர்தல் ஆவணயம் என்பது அரசியலவமப்பினால் உருைாக்கப்பட்ட அவமப்பு 
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3. நதர்தலுக்கு நிற்பைரின் விண்ணப்ப தாளிவன, முன்பமாழிபைர் பகாண்டு ைந்து தரும் 
பட்சத்தில் அதவன நதர்தல் ஆவணயம் ரத்து பசய்யும் 
4. ஜனாதிபதியிவன நீக்குைது பதாடர்பான விைகாரங்களில் நதர்தல் ஆவணயத்திற்கு அதிகாரம் 
உண்டு 
அ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஆ. 2 மற்றும் 3 மட்டும் 
இ. 3 மற்றும் 4 மட்டும்   ஈ. 1 மற்றும் 4 மட்டும் 

62. இந்திய அரசியலவமப்பு சட்டத்தில் எந்த சரத்தின் அடிப்பவடயில் இந்திய அரசாங்கம் பாரத் ரத்னா, 
பத்ம ஸ்ரீ விருதுகவள உருைாக்கியது? 
அ. சரத்து 14  ஆ. சரத்து 16  இ. சரத்து 18  ஈ. சரத்து 21 

63. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த ஒன்று மத்திய ஊேல் கண்காணிப்பு ஆவணயத்வத பபாறுத்த ைவர 
உண்வமயானது 
1. 1964-ல் ஊேல் ஒழிப்பிற்கான சந்தானம் குழு பரிந்துவர 
2. இது ஒரு ஆநலாசவன அவமப்பு 
3. தனக்பகன்று பசாந்த புலனாய்வு அவமப்பு இல்வல 
அ. 1 மட்டும்    ஆ. 3 மட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

64. மாநிலத்தில் உள்ள நிர்ைாக மட்டங்களின் சரியான ஏறுைரிவச எது? 
அ. பசயலகம் – இயக்குேரகம் – நகாட்டம்- மாைட்டம் 
ஆ. இயக்குேரகம் – பசயலகம் –நகாட்டம் – மாைட்டம் 
இ. பசயலகம் – நகாட்டம் – மாைட்டம் – இயக்குேரகம் 
ஈ. வகாட்டம் –மாவட்டம்- இயக்குநரகம் – தசயைகம் 

65. பின்ைருைனைற்றுள் எது இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்களில் இல்லாத ேகராட்சி பணியாளர் 
முவறவம ைவக? 
அ. தனிப்பட்ட பணியாளர் முவறவம    
ஆ. ஒருமித்த பணியாளர் முவறவம 
இ. ஒருங்கிவனந்த பணியாளர் முவறவம  
ஈ. வமம்ைடுத்தப்ைட்ட ைணியாைர் முலறலம 

66. அரசின் ைளர்ந்து ைரும் சமூக – பபாருளாதார பணிகள், அரசாங்க அதிகாரம் அதிகரிப்பு மற்றும் 
சமூக, ேல அரசு பகாள்வக ஏற்றல்; ஆகியைற்றின் காரணமாக உருைாகிய சட்டம் யாது? 
அ. குடிவம சட்டம்   ஆ. குற்றவியல் சட்டம் 
இ. தனியார் சட்டம்   ஈ. நிர்வாகச் சட்டம் 
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67. கீழ்க்கண்டைர்களுள் யார் மாநில அரசாங்கத்தின் ஒநர பிரதிநிதியாக மாைட்டத்தில் இருக்கிறார்? 
அ. ஜிலா பரிஷத்தின் தவலைர்    
ஆ. அம்மாைட்டத்வதப் பிரதிநிதித்துைம் பசய்யும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
இ. நகாட்ட ஆவணயாளர் 
ஈ. மாவட்ட ஆட்சியர் 

68. நிதி பேருக்கடி நிவல குறித்து கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பசாற்பறாடர்கவள கூர்வமயாகக் 
கைனித்து எந்த பசாற்பறாடர்கள் சரியானவை எனக் குறிப்பிடுக. 
1. நிதி பேருக்கடி நிவலப்பிரகடனம் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட 
நைண்டும். 
2. அப்பிரகடனம் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் 6மாத காலத்திற்குள் ஒப்புதல் 
பபறவில்வலபயனில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நிதி பேருக்கடி நிவல முடிவுக்கு ைந்துவிடும். 
அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 2மட்டும்   ஈ. 1 மற்றும் 2 ம் தைறானவை 

69. அரசுப் பணிகளில் ஊேல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சவனகள் உச்ச கட்டம் என்ற நிவலயிலிந்திய 
அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட உயர் மட்டக் குழுவின் தவலைர் 
1. நக. சந்தானம்   2. எ. அய்யங்கார் 
3. பி.வி.சுப்வபயா   4. நக. ஹனுமந்வதயா 
அ. 2  ஆ. 4  இ.1  ஈ. 3 

70. ைரிவச 1உடன் ைரிவச 2 விவனப் பபாருத்தி ைரிவசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விவடயிவனத் பதரிவு பசய்க. 
ைரிவச 1   ைரிவச 2 
அ. பசயல்துவற  1. கணக்குகவள சரி பார்த்தல் 
ஆ. சட்டத்துவற  2. பகாள்வக பசயல்படுத்தல் 
இ. நிதி அவமச்சகம்  3. நிதி  ைேங்கல் 
ஈ. தணிக்வகத் துவற  4. நிதி பசலவினங்கவள கட்டுப்படுத்தல் 
    5. கணக்கு வைத்தல் 
குறியிடூகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 3 4 1 
ஆ. 3 4 5 2 
இ. 5 2 4 3 
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ஈ.  2 3 1 4 
71. எந்த அரசியலவமப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் கல்வி கற்கும் உரிவம ைேங்கப்பட்டது? 
அ. 86 வது  ஆ. 87-ைது  இ. 88-ைது  ஈ. 89-ைது 

72. மாநில சட்டசவபக் கவலப்பு இந்திய அரசியல் அவமப்பின் எந்த விதியின்படி 
நமற்பகாள்ளப்படுகிறது? 
அ. விதி 170  ஆ. விதி 171  இ. விதி 352  ஈ. விதி 356 

73. பின்ைரும் ைார்த்வதகள் 1949 ேைம்பர் 26ல் நிவறநைற்றப்பட்ட இந்திய அரசியவலப்பில் இடம் 
பபறவில்வல 
அ. சமதர்மம்    ஆ. குடியரசு 
இ. இவறயாண்வம   ஈ. மக்களாட்சி 

74. மாேகராட்சியின் முதன்வம பசயலதிகாரி யார்? 
அ. நமயர்    ஆ. மாநகராட்சி ஆலையர் 
இ. துவண நமயர்   ஈ. முதலவமச்சர் 

75. மாேகராட்சியின் அரசியல் நீதியான தவலைர் 
அ. பபருந்தவலைர்   ஆ. ஆணி அயர் 
இ. வமயர்    ஈ. மாைட்டப் பஞ்சாயத்து தவலைர் 

76. கூற்று (A) : உரிவமகவள அனுபவிப்பபதன்பது கடவமகவள நிவறநைற்றும் 
நிபந்தவனக்குட்பட்டது. 
காரணம் (R): தனிேபர் தன் கடவமகவள நிவறநைற்றாத பட்சத்தில்,சமூகத்தால்,தனிேபரின் 
ேலவன பாதுகாக்க இயலாது. 
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ைது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி 

77. கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள ைாக்கியக்களில் சரியானவை எது? 
1. மத்திய கண்காணிப்பு ஆவணயம், சந்தானம் குழுவின் பரிந்துவரயின் அடிப்பவடயில் 
அவமக்கப்பட்டது? 
2.மத்திய கண்காணிப்பு ஆவணயம் பபாதுப் பணித்துவற அதிகாரிகளின் ஊேல் விைகாரங்கவள 
கண்காணிக்கும் ஒரு சுநயட்சியான நிறுைனம் 
அ. 1 உண்வம ஆனால் 2 தவ்று ஆ. 1 மற்றும் 2 உண்லம தான் 
இ. 1 மற்றும் 2 தைறு   ஈ.  2 சரி ஆனால் 1 தைறு 
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78. பின்ைருைனைற்வற பபாருத்துக. 
விதி  உள்ளடக்கம் 
அ.விதி – 5 1. பாகிஸ்தானுக்குஇடம் பபயர்ந்நதாரின் குடியுரிவமகள் 
ஆ. விதி- 6 2. அரசியலவமப்பின் பதாடக்க காலத்திலிருந்த குடியுரிவம 
இ. விதி – 7 3. இந்தியாவிற்கு பைளிநய ைசித்து ைரும் இந்திய ைம்சா     
  ைழியினரின் குடியுரிவம 
ஈ. விதி -8 4. பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவிற்கு குடிநயறியைர்களின் குடியுரிவம 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 3 1 4 
ஆ. 2 4 1 3 
இ. 2 1 4 3 
ஈ. 2 4 3 1 

79. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐப்  பபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீநே உள்ள பதாகுப்பிலிருந்து 
சரியான விவடயிவனத் பதரிவு பசய்க. 
பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. விதி 44  1. குேந்வதகள் கட்டாய இலைசக் கல்வி பபறுைதற்கு ைழி    
   ைவக பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ஆ. விதி 45  2. பட்டியல் இனத்தைர் மற்றும் ேலிந்நதாரின் கல்வி மற்றும்    
   பபாருளாதார நிவலவய நமம்படுத்துைது 
இ. விதி 46  3. குடிமக்களுக்கு சீரான உரிவமயியல் ேவடமுவற 
ஈ.விதி 47  4. சத்துணவு தரத்வத உயர்த்துதல், ைாழ்க்வக தரத்வத    
   உயர்த்துதல் மூலம் பபாது சுகாதாரத்வத நமம்படுத்துைது அரசின் கடவம 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 2 3 1 
ஆ. 3 2 1 4 
இ. 1 2 4 3 
ஈ. 3 1 2 4 

80. எந்த ஆண்டு அலுைலகபமாழி மநசாதா திருத்தப்பட்டது? 
அ. 1961  ஆ. 1958  இ. 1967  ஈ. 1966 

81. பட்டியல் 1லிருந்து பட்டியல் 2 ஐ பபாருத்துக. 
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பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. ஜி.வி.மாைலங்கர்  1. முதல் இந்திய முதன்வம கணக்கு மற்றும்     
    தணிக்வகயாளர் 
ஆ. சுகுமார்பசன்  2. முதல் இந்திய துவண பிரதமர் 
இ. வி. ேர்ஹரி ராவ்  3. முதல் இந்திய மக்களவை தவலைர் 
ஈ. சர்தார் ைல்லபாய் பநடல் 4. முதல் இந்திய முதன்வம நதர்தல் ஆவணயர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 1 4 2 
ஆ.  1 2 3 4 
இ. 3 4 1 2 
ஈ. 4 3 2 1 

82. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பகுதிவய இந்திய மக்களின் “நமக்னா கார்டா” என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறது? 
அ. அரசியல் ைழிகாட்சி பேறிகள் ஆ அடிப்பவட கடவமகள் 
இ. அடிப்ைலட உரிலமகள்  ஈ. சுதந்திரமான நீதித்துவற 

83. 95 ைது அரசியல் அவமப்பு திருத்த சட்டம் 2010ன் முக்கியத்துைம் 
அ. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் ைழங்குடியினருக்கான இட ஒதுக்கீடு நீடிப்பு 
ஆ. சத்திஸ்கர் புதிய மாநிலம் உதயம் 
இ. சமூகத்தில் பின்தங்கியைர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 
ஈ. கல்வியில் பின்தங்கியைர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு 

84. ைரிவச 1 உடன் ைரிவச 2 வனப் பபாருத்தி ைரிவசகளுக்கு கீழ்பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விவடயிவனத் பதரிவு பசய்க. 
ைரிவச 1 (அரசாங்கத்தின் ைவக)  ைரிவச 2 (அடிப்பவடகள்) 
அ. காபினட் அரசாங்கம்   1. அதிகாரப் பிரிவிவன 
ஆ. குடியரசுத் தவலைர்   2. கூட்டுப் பபாறுப்பு 
இ. கூட்டாட்சி அரசாங்கம்   3. அதிகார குவிப்பு 
ஈ. ஒற்வறயாட்சி அரசாங்கம்   4. அதிகார பகிர்வு 
      5. நிர்ைாக சட்டம் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 4 2 1 
ஆ. 2 1 4 3 
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இ. 3 4 1 2 
ஈ. 4 3 2 5 

85. 42-ைது அரசியலவமப்பு திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1950  இ.1963  ஈ. 1976 

86. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்தின் கூறு இல்வல? 
அ.மாநில சுயாட்சி   ஆ. அவனத்திந்திய கூட்டாட்சி 
இ. மத்தியில் இரட்வடயாட்சி  ஈ. மாநிைத்தில் இரட்லடயாட்சி 

87. காமராஜரின் பிரபலமான பகாள்வக 
அ. ‘எஸ்’ திட்டம்   ஆ. ‘எல்’ திட்டம் 
இ. ‘வக’ திட்டம்    ஈ. ‘பஜ’ திட்டம் 

88. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கவளக் கைனிக்கவும். 
கூற்று (A): இந்திய அரசியலவமப்பு பதாடக்கத்தில் ஏழு அடிப்பவட உரிவமகவளக் 
பகாண்டிருந்தது. தற்நபாது ஆறு அடிப்பவட உரிவமகள் தான் உள்ளன. 
காரணம்®: 1978ல்  44ைது அரசியலவமப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின்படி, பசாத்துரிவமயானது 
அடிப்பவட உரிவமயிலிருந்து நீக்கம் பசய்யப்பட்டு விட்டது. 
சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடுக்க. 
அ. கூற்று மற்றும் காரைம் சரி, கூற்றுக்கான காரைம் சரி 
ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி கூற்றுக்கான காரணம் தைறு 
இ. கூற்று சரி காரணம் தைறு 
ஈ. கூற்று தைறு, காரணம் சரி 

89. பபாருத்துக. 
அ. குடியரசுத் தவலைர் 1. மாநிலத்தின் உண்வமயான தவலைர் 
ஆ. பிரதம அவமச்சர்  2. இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் 
இ. முதலவமச்சர்  3. மாநிலத்தின் பபயரளவுத் தவலைர் 
ஈ. ஆளுேர்   4. இந்திய அரசாங்கத்தின் தவலைர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 3 4 
ஆ. 2 4 1 3 
இ. 2 1 3 4 
ஈ. 4 2 3 1 
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90. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2உடன் பபாருத்தி கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகவளக் பகாண்டு 
சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு. 
பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 
அ. அடிப்பவட கடவமகள்    1. பகுதி IV 
ஆ.அரசு பேறிமுவறப்படுத்தும் நகாட்பாடுகள் 2. பகுதி IV-அ 
இ. கிராக பஞ்சாயத்து     3. பகுதி IX-அ 
ஈ. ேகர்புற உள்ளாட்சி     4. பகுதி IX 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ. 2 1 4 3 
இ. 3 4 2 1 
ஈ. 4 1 2 3 

91. மனிதனின் இருதயமும் உயிர்சக்தியும் எனகருதப்படும் விதி யாது? 
அ. விதி 46  ஆ. விதி 42  இ. விதி 32  ஈ. விதி 35 

92. பபாருத்துக. 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. நதசிய பேருக்கடி நிவல  1. அங்கம் 360 
ஆ. மாநில பேருக்கடி நிவல  2. அங்கம் 352 
இ. நிதி பேருக்கடி நிவல  3. அங்கம் 356 
 அ ஆ இ 
அ.  3 2 1 
ஆ.  2 3 1 
இ. 2 1 3 
ஈ. 3 1 2 

93. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கவளக் கைனிக்கவும். 
1. மாநில நிர்ைாகத்தின் ேரம்பு மண்டலமாக பசயலகம் உள்ளது. 
2. இந்திய நிர்ைாகத்தின் அடிப்பவட அலகாக மாைட்டம் உள்ளது 
3. மாைட்ட நிர்ைாகத்தின் தவலைராக மாைட்ட ஆட்சியாளர் உள்ளார் 
4. மாநில நிர்ைாகத்தின் தவலைராக ஆளுேர் உள்ளார் 
இைற்றுள் எது தைறு? 
அ. 3 மட்டும் தைறு   ஆ. 4 மட்டும் தவறு 
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இ. 1 மற்றும் 2 தைறு   ஈ. 3 மற்றும் 4 தைறு 
94. சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு 

1. இந்திய அரசியலவமப்பு, எழுதப்பட்ட அரசியலவமப்பு 
2. இந்திய அரசியலவமப்பு பேகிழும்,பேகிோ இயல்புவடயது 
3. இந்திய அரசியலவமப்பு மதசார்பற்ற அரவச உவடயது 
4.  இந்திய அரசியலவமப்பு கூட்டாட்சி முவற அரசுக்கு எதிரானது 
அ. 1 மட்டும் சரி   ஆ. 2 மட்டும் சரி 
இ. 12, மற்றும் 4 மட்டும் சரி  ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும் சரி 

95. பபாருத்துக. 
அ. விதி 153  1. நதசிய அைசர நிவல 
ஆ. விதி 163  2. ஆளுேர் 
இ. விதி 352  3. மாநில அைசர நிவல 
ஈ. விதி 356  4. முதலவமச்சர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 2 4 1 
ஆ. 1 3 4 2 
இ. 4 3 2 1 
ஈ. 2 4 1 3 

96. ைாக்கியங்கவள கைனி: 
கூற்று (A): அடிப்பவட கடவமகளுக்கு சட்டப் பூர்ைமான அங்கீகாரம் கிவடயாது. 
காரணம் (R): நீதிமன்றங்கள் அடிப்பவடக் கடவமகள் பசயல்படுத்தப்படுமாறு நிர்பந்திக்கவியலாது. 
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ைது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி 

97. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கவள கைனிக்கவும். 
1. 73ைது அரசியலவமப்பு சட்டத்திருத்தம் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் பகுதி IX ல் சில 
அம்சங்கவள நசர்த்தது 
2. இதன் மூலம் மாநில அரசுக்கு கிராம நிவலயில் பஞ்சாயத்து நிறுைனங்கவளயும், 
மாைட்டங்களில் உயர்நிவல பஞ்சாயத்து அவமக்கவும் அதிகாரம் ைேங்கப்பட்டது 
கீழ்க்பகாடுக்கப்பட்டதிலிருந்து சரியான விவடவய பதரிவு பசய்யவும் 
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அ. 1 மற்றும் 2 இரண்டுவம சரி ஆ. 1 சரி ஆனால் 2தைறு 
இ. 1 மட்டும் சரி    ஈ. 2 மட்டும் சரி 

98. கூற்று (A): டில்லி முழுவமயான மாநிலத்திற்குரிய அந்தஸ்து ைேங்கப்படவில்வல. 
காரணம் (R): இந்தியாவின் தவலேகரமாக டில்லி விளங்குைதால் அது சிறப்பு அந்தஸ்திவனப் 
பபற்றுள்ளது. 
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ைது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி 

99. நிர்ைாக தீர்ப்பாயத்வதப் பற்றிய அரசியலவமப்பு சரத்து 
அ. சரத்து 323  ஆ. சரத்து 323 A இ. சரத்து 323  B  ஈ. சரத்து 321 

100. பின்ைருைனைற்றில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பபறும் ையது 62 லிருந்து 65 ையது ைவர 
உயர்த்திய சட்டத்திருத்தம் எது? 
அ. 104 வது சட்டத்திருத்தம்  ஆ. 101 ைது சட்டத்திருத்தம் 
இ. 102 ைது சட்டத்திருத்தம்  ஈ. 103 ைது சட்டத்திருத்தம் 


