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Indian Polity Model Test Questions 15 in Tamil With Answer
1. கீழ்க்கண்ட அரசியல் அமைப்பின் தன்மைகமை அமை பெறப்ெட்ட நாடுகளுடன் பொருத்துக.
அம்சம் (தன்மை)

நாடு

அ. சட்டத்தின் ஆட்சி

1. அயர்லாந்து

ஆ. நீதிப்புனராய்வு

2.ஆஸ்திரரலியா

இ. பொதுப்ெட்டியலிலுள்ை கருத்துருக்கள் 3. அபைரிக்கா
ஈ. அரசின் பநறிமுமற ரகாட்ொடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

1

2

3

4

இ.

2

3

1

4

ஈ.

4

3

1

2

4. இங்கிலாந்து

2. பிற்ெடுத்தப்ெட்ட ைகுப்பினருக்கு 27% இட ஒதுக்கீட்மட அளிக்க ெரிந்துமர ைழங்கிய
ஆமையம் எது?
அ. சர்காரியா ஆமையம்

ஆ. மண்டல் ஆணையம்

இ. கரலல்கர் ஆமையம்

ஈ. ஷா ஆமையம்

3. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த அட்டைமையில் ெஞ்சாயத்து முமறயின் ஆற்றல் அதிகாரம்
ைற்றும் பொறுப்புகமை குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைன?
அ. ஏழாைது அட்டைமை

ஆ. ஒன்ெதாைது அட்டைமை

இ. பதின

ஈ. ெனிபரண்டாைது அட்டைமை

ொன்றொவது அட்டவணை

4. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமை கைனி:
கூற்று (A): நிர்ைாக சீர்திருத்த ஆமையம்தான் ரலாக்ொல் ைற்றும் ரலாக்யக்தாயுக்
ஏற்ெடுத்தியது.
காரைம்(R): 1. இது சுதந்திரைாக பசயல்ெடுகிறது.
2. இதில் அரசியல் சாராதைர்கள் உள்ைனர்.
இைற்றுள் எது சரி என தீர்ைானிக்கவும்.
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கமல்ல

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
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5. இந்தியாவின்

குடியரசுத்

தமலைர்கமை,

அைர்களின்

ெதவிக்கால

அடிப்ெமடயில்

ைரிமசப்ெடுத்துக.
1. ஆர்.பைங்கட்ராைன்

2. டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்ைா

3. டாக்டர் ரக. ஆர்.நாராயைன்

4. டாக்டர் ஏ.பி.ரே.அப்துல்கலாம்

அ. 1,2,3,4

இ. 3,1,2,4

ஆ. 3,4,1,2

ஈ. 3,2,1,4

6. எந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசு தமலைருக்கு ொராளுைன்றத்தின் கீழ் அமைமய கமலக்க
அதிகாரம் அளிக்கிறது?
அ. விதி 85

ஆ. விதி 95

இ. விதி 81

ஈ.விதி 75

7. அரசியல் நிர்ைய சமெயின் முதல்கூட்டம் நமடபெற்ற ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1946

இ. 1948

ஈ. 1947

8. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமை கைனி:
கூற்று(A): ைத்திய புலனாய்வு ஆண்டு அறிக்மகமய குடியரசுத் தமலைர் சைர்ப்பிப்ொர்.
காரைம் (R): இரண்டு அமைக்கும் ரலாக்சொ, இராஜ்ய சொவிற்கும் அனுப்பி மைப்ொர்
இைற்றுள் எது சரி என தீர்ைானிக்கவும்:
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கம்

ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
9. ொராளுைன்றத்மத கூட்டு அைரமை (கூட்டத்மத) நடத்துைது யார்?
அ. குடியரசுத் தமலைர்

ஆ. துமை குடியரசு தமலைர்

இ. சபொநொயகர்

ஈ. பிரதை ைந்திரி

10. ைாநிலங்களில் ேனாதிெதி ஆட்சிமய ஏற்ெடுத்த ெரிந்திமர பசய்யும் விதி
அ. விதி 354

ஆ. விதி 355

இ. விதி 356

ஈ. விதி 357

11. ைாகாை நகரங்கைான பசன்மன, ெம்ொய்,கல்கத்தா ைற்றும் தில்லியில் அமைந்துள்ை சிறு
ைழக்கு நீதிைன்றங்களில் ைழக்கின் ைதிப்புத் பதாமகமய அவ்ைப்ரொது நிர்ையிப்ெது
அ. ைாகாை நகர ஆமையங்கள்

ஆ. ைாைட்ட ஆட்சியர்

இ. உயர்நீதிைன்றம்

ஈ. மொநில அரசொங்கம்

12. இந்திய

உச்சநீதிைன்றம்,

அபைரிக்க

உச்ச

நீதிைன்றத்மதவிட

அதிக

அதிகாரம்

பெற்று

திகழ்ைதாகக் கருதப்ெடுகிறது. ஏன்?
அ. இந்திய உச்சநீதிைன்றம் கூட்டாட்சி நீதிைன்றைாக திகழ்ைரதாடு ைட்டுமின்றி,அரசியலமைப்பு
காைலனாகவும் உச்ச ரைல் முமறயீட்டு ைன்றைாகவும் திகழ்கிறது.
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ஆ. அபைரிக்க உச்சநீதிைன்றம் தீர்ப்ொயங்களின் ரைல் முமறயீட்மட விசாரிக்க இயலாது
இ. இந்திய உச்சநீதிைன்றம் ஆரலாசமன கூறும் அதிகாரம் பெற்றுள்ைது. ஆனால் அபைரிக்க
உச்சநீதிைன்றம் அவ்ைதிகாரம் பெற்றிருக்கவில்மல
ஈ. மமற்கண்ட எல்லொ கொரைங்களுக்கொவும்
13. அரசாங்கத்தின் பசலவுகமை தணிக்மக பசய்யும் அதிகாரம் பெற்றைர்
1. நிதி அமைச்சர்

2. பிரதை ைந்திரி

3. நிதி பசயலர்

4. தமலமை தணிக்மக கட்டுப்ொட்டு அதிகாரி

அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

14. நன்பனறி சார்ந்த குழு ரலாக் சொவில் நிறுைப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 1998

ஆ. 2000

இ.2002

ஈ.2004

15. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது சரி?
1. இந்திய ேனாதிெதி ைாநிலங்கமைமைக்கு 12 நியைன உறுப்பினர்கமை நியைனம் பசய்கிறார்
2. அபைரிக்காவில் இது ரொன்ற நியைன உறுப்பினர்கள் பசனட்டில் நியமிக்கப்ெடுைதில்மல
அ. 1 சரி

ஆ.2 சரி

இ. 1 சரி ஆனால் 2 தைறு

ஈ. 1 மற்றும் 2 சரி

16. கீழ்க்காணும் ைாக்கியங்கமை கைனி.
கூற்று(A): பநருக்கடி நிமலயின் பொழுது மைய நிர்ைாகமும் சட்டைன்றமும் தனிச்சிறப்பு
அதிகாரங்கள்பகாண்டு இருக்கும்
காரைம்(R): விதி 256-257 யின்ெடி தான் மைய நிர்ைாகம் ஒரு ைாநிலத்திற்கு கட்டமை
பிறப்பிக்க முடியும்.
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கமல்ல

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
17. ‘அடிப்ெமட உரிமைகள்’ ெற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானமை எமை?
1. அரசியலமைப்பின் ெகுதி IV இல் அடிப்ெமட உரிமைகள் அடங்கியுள்ைது
2. அடிப்ெமட உரிமைகள் நீதிைன்றத்தால் நீதி ைழங்குைதற்கு அப்ொற்ெட்டது
3. அடிப்ெமட உரிமைகள் ென்னாட்டு அமைதிமய ரைம்ெடுத்துகிறது
4. அடிப்ெமட உரிமைகள் குடிைக்களுக்கு அரசியல் சுதந்திரத்மத ைழங்குைதற்கு
உத்திரைாதைளிக்கின்றன.
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அ. 1 ைற்றும் 3

ஆ. 1 ைற்றும் 2

இ. 3 ைட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

18. ெட்டியல் 1மன ெட்டியல் 2டன் பொருத்துக.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. விதி 14-18

1.அரசியல் ெரிகார உரிமை

ஆ.விதி 19-22

2. சுரண்டலுக்பகதிரான உரிமை

இ. விதி 23-24

3. சுதந்திர உரிமை

ஈ. விதி 32

4. சைத்துை உரிமை

குறியீடு
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

1

2

3

4

இ.

2

3

4

1

ஈ.

3

2

1

4

19. பின்ைருைனைற்மறப் பொருத்துக.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. 44 அரசியலமைப்பு

1. 2001 ைக்கட்பதாமக கைக்பகடுப்பு சட்டத்திருத்தம்
அடிப்ெமடயில் பதாகுதி ைறு ைமரயறுத்தல்

ஆ. 61அரசியலமைப்பு

2. 2010 ைமர இட ஒதுக்கீடு பதாடரும்

சட்டத்திருத்தம்
இ.79 அரசியலமைப்பு

3. ைாக்களிக்கும் ையது 21-18 ஆக சட்டத்திருத்தம்

சட்டத்திருத்தம்

குமறக்கப்ெடுதல்

ஈ. 87 அரசியலமைப்பு

4. ொராளுைன்றத்தின் ஒவ்பைாரு அமையின்

சட்டத்திருத்தம்

சிறப்பு நிமலகள், அதன் குழுக்கள் ைற்றும்
உறுப்பினர்கள்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

3

1

4

ஆ.

4

3

1

2

இ.

3

1

4

2

ஈ.

3

4

2

1

20. ைத்திய நிர்ைாக தீர்ப்ொயம் யாருமடய ெரிந்துமரயால் அமைக்கப்ெட்டுள்ைது?
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அ. சட்டம் ைற்றும் நீதித்துமற அமைச்சகம்

ஆ. இந்திய நீதி ஆமையம்

இ. சர்க்காரியா குழு

ஈ. நிர்வொக சீர்திருத்த குழுமம்

21. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த பசால் ைாக்குமுமறயில் ைாய்ப்பு ‘ரநாட்டா’ வுடன் பதாடர்பில்லாதது?
அ.அமனைரும் எதிராக

ஆ.எதிர்ைமற ைாக்கு

இ. அமனத்து ரைட்ொைர்கமையும் நிராகரித்தல்

ஈ. னசல்லொத வொக்கு

22. ைாநிலங்களில் சாதாரை ைரசாதாமைப் ெற்றிய பின்ைரும் கூற்றுகளில் சரியானமை யாமை?
1. ஆளுநர் ைரசாதாவிற்கு தன் ஒப்புதமல அளித்து, அந்த ைரசாதா சட்டைாகும்
2. ஆளுநர் ைரசாதாவிற்கு தன் ஒப்புதமல நிறுத்தி மைக்கும் ரொது அந்த ைரசாதா
முடிைமடகின்றது. சட்டம் ஆகாது
3. ஆளுநர் ைரசாதாமை அமை அல்லது அமைகளுக்கு ைறு ெரிசீலமன பசய்ய அனுப்பி,
ைரசாதாமை அமை அல்லது அமைகள் நிமறரைற்றினால்,ஆளிநரிடம் ைரும் ரொது அைர்
ஒப்புதமல ைறுக்கும் ரொது அந்த ைரசாதாமை அழித்து விடுகின்றார்.
4. ஆளுநர் ைரசாதாமை ேனாதிெதியின் ொர்மைக்கு அனுப்ெலாம்
அ. 1,3,4
23. ைரிமச

ஆ. 2,3,4
1

உடன்

ைரிமச

இ. 1,2,4
2மயப்

பொருத்தி

ஈ. 1,2,3
ைரிமசகளுக்கு

கீழ்க்பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை

பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விமடயிமன பதரிவு பசய்க.
ைரிமச 1

ைரிமச 2

அ. ைாநில ைறு சீரமைப்பு

1. 1976

ஆ. 42ைது சட்டத்திருத்தம்

2. 1986

இ. 61ைது சட்டத்திருத்தம்

3. 1978

ஈ. 44 ைது சட்டத்திருத்தம்

4. 1956

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

3

2

1

4

இ.

1

3

4

2

ஈ.

2

4

3

1

24. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை “நம்பிக்மக இல்லாத் தீர்ைானம்” ெற்றிய கூற்றுகளின் தைறானது எது?
அ. ரலாக்சொவில் தீர்ைானத்மத ரைற்பகாள்ை எந்த காரைமும் காட்டத் ரதமையில்மல
ஆ. அமைச்சரமை முழுைதற்கும் எதிராக ைட்டுரை பகாண்டு ைரப்ெடலாம்
இ. அமைச்சரமையின் ரைல் பகாண்டுள்ை நம்பிக்மகமய உறுதிப்ெடுத்த பகாண்டு ைரப்ெடுைது
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ஈ. மலொக் சபொவில் நிணறமவற்றப்பட்டொல் அணமச்சரணவ தங்கள் பதவிணயத் துறக்க
மவண்டிய நிர்பந்தம் கிணடயொது
25. இந்தியாவில் ைண்டலக்குழுக்கள் அமைக்க ெரிந்துமரத்தது
அ. 1956

- மொநில மறுசீரணமப்பு சட்டம்

ஆ. 1966-70

- நிர்ைாகச் சீர்திருத்த குழு

இ.1977

- மைய-ைாநில உறவுகள் குறித்த ரைற்கு ைங்கக்குழு

ஈ. 1983

- சர்க்காரியாக் குழு

26. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்களில் இருந்து சரியானைற்மற ரதர்ந்பதடு
1. இந்தியக் குடியரசுத் தமலைர் ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்.
2. இைர் குற்ற விசாரமைக்கு உட்ெட்டைர்
3. இைரது அதிகாரம் அபைரிக்க குடியரசுத் தமலைருக்கு நிகரானது
அ. 1 சரி

ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி

இ. 2 ைட்டும் சரி

ஈ. 3 ைட்டும் சரி

27. கீழ்க்கண்டைற்றுள் சரியாக பொருத்தப்ெட்டுள்ைது எது?
1. ெதிபனாராைது அட்டைமை

- நகராட்சியின் அதிகாரம் அதிகாரத்துைம் ைற்றும்
பொறுப்புகள் குறித்தது

2. ெனிபரண்டாைது அட்டைமை

- ெஞ்சாயத்து அதிகாரம் அதிகாரத்துைம்
பொறுப்புகள் குறித்தது

3. இரண்டாைது அட்டைமை

- ைாநிலத்தின் பெயரும் எல்மல ைமரயமற
ெற்றியது

4. எட்டாைது அட்டைமை
அ. 1

ஆ. 2

- அரசால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பைாழிகள் ெற்றியது
இ. 3

ஈ. 4

28. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முதல் விதி இந்தியாமை
அ. ஐக்கிய ைாநிலங்கள் என்றமழக்கின்றது
ஆ. ஒன்றிய மொநிலங்கள் என்றணைக்கின்றது
இ. கூட்டாட்சி ைாநிலங்கள்
ஈ. அமனத்தும் சரிரய
29. கீழ்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எது அடிப்ெமட கட்டமைப்பு இல்மல?
அ. ைக்கைாட்சி

ஆ. ைத சார்பின்மை

இ. அதிகொர பிரிவிண

ஈ. சுதந்திரைான ைற்றும் நியாயைான ரதர்தல்கள்

30. இந்திய அரசியலமைப்பு முழுமையாக ைமரந்து முடிக்கப்ெட்டு எப்ரொது ஏற்றுக் பகாள்ைப்ெட்டது?
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அ. 26 டிசம்ெர், 1949

ஆ. 26 ேனைரி 1950

இ. 26 நவம்பர் 1949

ஈ. 30 நைம்ெர் 1949

31. உச்சநீதிைன்றத்தில்

நடந்த

எந்த

ைழக்கில்

‘அடிப்ெமடக்

கட்டமைப்புகள்’

என்ெது

உருைாக்கப்ெட்டது?
அ. மகசவொ

ந்த பொரதி வைக்கு

இ. மினர்ைா மில்ஸ் ைழக்கு

ஆ. ரகாலக்நாத் ைழக்கு
ஈ. இந்திய ஆயுள்காப்பீட்டுக் கழக ைழக்கு

32. எப்ரொது ொலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்மதகமைப் ொதுகாக்கும் சட்டம் நமடமுமறக்கு
ைந்தது?
அ. 2006

ஆ. 2008

இ. 2010

ஈ. 2012

33. பொருத்துக.
அ. குடியரசுத் தமலைர்

1. முதல் இந்திய குடிைகன்

ஆ. முதலமைச்சர்

2. ஆளுநரால் நியமிக்கப்ெடுகிறார்

இ. உச்சநீதிைன்றங்கள்

3. அரசியல் அமைப்பின் ொதுகாைலன்

ஈ. ரதசிய சின்னங்கள்

4. சிறப்ொன அமடயாைங்கள்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

1

4

3

2

இ.

3

2

4

1

ஈ.

2

1

4

3

34. ைாக்கு சரிொர்ப்பு சீட்டு தணிக்மக ைாதிரி (VVPAT) முமற முதலில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது?
அ. ஆலந்தூர் சட்டைன்ற பதாகுதி ரதர்தல்
ஆ. நாகலாந்து சட்டைன்ற ரதர்தல்
இ. ரைற்கு ைங்க சட்டைன்ற ரதர்தல்
ஈ. மகொரொஷ்டிரொ சட்டமன்ற மதர்தல்
35. இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட அலுைலக பைாழிகள்
அ. 25

ஆ. 23

இ. 22

ஈ. 27

36. பின்ைரும் கூற்றுகமை கைனிக்க.
கூற்று(A): உச்சநீதிைன்ற்aம் மின்னனு ைாக்குப் ெதிவு இயந்திரங்களில் “ரைற்கண்ட யாரும்
இல்மல” (NOTA) பொத்தாமன அறிமுகப்ெடுத்த ைழிகாட்டியுள்ைது.
காரைம்(R): இது 1961ஆம் ஆண்டு ரதர்தல் நடத்மத விதிகளில் உள்ை விதி 49(0)மய
ைதிப்ெற்றதாக்கி விட்டது.

Learning Leads To Ruling

Page 7 of 19

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆ

ொல் (R) தவறு

ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
37. பின்ைரும் எந்த ைழக்கில் உச்சநீதிைன்றன்,அரசு ஊழியர்களுக்கு, நீதி அல்லது அநீதியான எந்த
ஒரு காரைத்திற்காகவும் ரைமல நிறுத்தம் பசய்ைதற்கான அடிப்ெமட சட்ட, சைத்துை அல்லது
அற உரிமை கிமடயாது என்று கூறியது?
அ. டி.மக. ரங்கரொஜன் எதிர் தமிைக அரசு மற்றும் பலர்
ஆ. சி.ரக.எஸ். இைங்ரகாைன் எதிர் தமிழக அரசு ைற்றும் ெலர்
இ. மு.க. ஸ்டாலின் எதிர் தமிழக அரசு ைற்றும் ெலர்
ஈ. தமிழக அரசு ஊழியர் சங்கம் எதிர் தமிழக அரசு ைற்றும் ெலர்
38. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமை கைனிக்கவும்.
கூற்று (A): லக்ரனா ஒப்ெந்தம் இந்திய அரசியலில் ைகுப்பு ைாதத்மத பின்னாளிபலழுச்சியுறச்
பசய்தது
காரைம்(R): இவ்பைாப்ெந்தம் ெடித்த இந்துக்கமையும்,முகைதியர்கமையும் இந்திய அரசியலில்
ஒன்றுெடுத்துைதற்காக மகபயழுத்திடப்ெட்டது.
இைற்றுள் பின்ைரும் பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விமடமயத் பதரிவு பசய்க.
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆ

ொல் (R) தவறு

ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
39. பின்ைரும் இருைாக்கியங்களில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்று(A) காரைம் (R) ஆகியமைகமைக்
கருத்தில் பகாண்டு கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விமடமயத் பதரிவு
பசய்க.
கூற்று(A): 1909ஆம் ஆண்டின் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ‘ைமறமுகத் ரதர்தமலப்’ புகுத்தியது.
காரைம்(R): இச்சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கான தனித்பதாகுதிமய உண்டாக்கியது.
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கம்

ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
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40. கீழ்க்கண்ட எந்தச் சட்டத்தின் மூலைாக இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் நிர்ைாகம் மைய ஆட்சிமய
ஏற்ெடுத்தியது?
1. ஒழுங்குமுமறச் சட்டம் – 1773
2. பிட் இந்திய சட்டம் - 1784
3. ைரிமசயான ெட்டயச் சட்டங்கள்
அ. 1 ைற்றும் 2

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 2 ைற்றும் 3

ஈ. 1,2 மற்றும் 3

41. ைாநிலங்கள் அமைக்கு எத்தமன உறுப்பினர்கள் ேனாதிெதி ெரிந்துமரக்கிறார்?
அ. 15

ஆ. 20

இ.12

ஈ. 18

42. ஒரு ைரசாதமை ெை ைரசாதா என்று முடிவு பசய்ைது யார்?
அ. நிதி அமைச்சர்

ஆ. எதிர்க் கட்சித் தமலைர்

இ. சபொநொயகர்

ஈ. நிதி பசயலாைர்

43. நாடாளுைன்றத்தின் கூட்டு கூட்டத் பதாடமர தமலமைரயற்று நடத்துெைர் யார்?
அ. சபொநொயகர்

ஆ. துமை சொநாயகர்

இ. ராஜ்யசமெயின் தமலைர்

ஈ. குடியரசுத் தமலைர்

44. பெண்களூக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் குழுவின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 20

ஆ. 25

இ. 30

ஈ. 35

45. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த நாடு ைதச்சார்ெற்ற நாடு என்றமழக்கப்ெடலாம்?
அ.ைதத்திற்கு எதிரான நாடு
ஆ.ைதத்துடன் பதாடர்ெற்ற நாடு
இ. எல்லா ைதமும் நாட்டின் ைதன் என அறிவித்த நாடு
ஈ. எந்த மதத்ணதயும் நொட்டுன் மதம் எ
ம

க் னகொள்ளொததுடன் மக்கள் அண

வரும், தங்கள்

சொட்சிப்படி எந்த ஒரு மதத்ணதயும் பின்பற்றவும் ஏற்றுக் னகொள்ளவும்,பரப்பவும் உரிணம

வைங்கியுள்ள நொடு
46. கீழ்க்கண்ட

சட்டங்களில்

எது

குறிப்ொக

எஸ்.சி/

எஸ்.டி.

பிரிவினருக்கு

பகாடுமைகமையும் தீண்டாமையிமனயும் தடுப்ெமத ரநாக்கைாக பகாண்டுள்ைது.
1. சிவில் உரிமை ொதுகாப்பு சட்டம், 1955
2. எஸ்.சி ைற்றும் எஸ்.டி. (ைன்பகாடுமை தடுப்புச் சட்டம் , 1989)
3. ைனித உரிமைகள் சட்டம், 1993
4. குழந்மதகள் உரிமைகள் ொதுகாப்புச் சட்டம், 2005
அ. 1, 2 ைற்றும் 3 மூன்றும் சரி
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இ. 4 ைட்டும் சரி

ஈ. 1 மற்றும் 2 மட்டும் சரி

47. “அரசியல் கட்சிகளில்லா ேனநாயக முமறமை” என்ற கருத்துருமை முதலில் விரும்பியைர்
அ.எம்.என்.ரொய்

ஆ. பி.ஆர்.அம்ரெத்கர்

இ. ைகாத்ைா காந்தி

ஈ. ேைஹர்லால் ரநரு

48. இந்தியாவின் துமை குடியரசுத் தமலைமர ரதர்ந்பதடுப்ெது
1. ைக்கைமை உறுப்பினர்கள்

2. ைாநிலங்கைமை உறுப்பினர்கள்

இைற்றுள்
அ. 1 அல்லது 2ம் இல்மல

ஆ. 1 ைட்டும்

இ. 2 ைட்டும்

ஈ. 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

49. கால ைரிமசப்ெடி எழுதுக.
1. மெரரான் சிங் பஷகாைத்

2. K. R.நாராயைன்

3. முகைது ஹமீத் அன்சாரி

4. கிருஷ்ை காந்த்

அ. 3,4,1ைற்றும் 2

ஆ. 2,4,1 மற்றும் 3

இ. 1,3,2 ைற்றும் 4

ஈ. 4,2, 3 ைற்றும் 1

50. பொருத்துக.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. ைாநிலங்கைமைத் துமைத்தமலைர்

1. ேனாதிெதியால் நியைனம்
பசய்யப்ெடுகிறார்

ஆ. ைக்கைமை சொநாயகர்

2. ைக்கைமையால் நியைனம்
பசய்யப்ெடுகிறார்

இ. பொதுக்கைக்கு குழுவின் தமலைர்

3. ைக்கைமையால் ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்

ஈ. மைய தமலமை ரதர்தல் ஆமையர்

4. ைாநிலங்கைமையால்
ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

2

3

4

1

இ.

3

2

1

4

ஈ.

1

3

2

4

51. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை இந்திய அரசியலமைப்பு உறுப்புகளில் எந்த உறுப்பில் அரசியலமைப்புத்
திருத்தமுமற குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது?
அ. உறுப்பு 230
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இ. உறுப்பு 358

ஈ. உறுப்பு 368

52. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமைக் கைனி
கூற்று(A): இந்தியா ஒரு குடியரசு ஆட்சியமைப்பு முமற
காரைம்(R): இந்தியாவில் ைரபு ைழி தமலமையல்லாைல் ைக்கள் தம் அரமச தாைாகரை
ரதர்ந்பதடுப்ொர்கள்
கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகமைக் பகாண்டு சரியான விமடமய பதரிவு பசய்க
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கம்

ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
53. ைாநிலத்தின் அட்ைரகட் பேனரமல நியைனம் பசய்ெைர் யார்?
அ. குடியரசுத் தமலைர்

ஆ. பிரதை அமைச்சர்

இ. ஆளுநர்

ஈ. உச்சநீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிெதி

54. ரலாக்ொல் குறித்த கருத்துகளில் பின்ைருைனைற்றுள் தைறானமை எது/எமை?
1. ஒரு ைந்திரி அல்லது பசயலாைரின் நிர்ைாக பசயமல விசாரமை பசய்ய ரலாக்ொலுக்கு
அதிகாரம் உண்டு
2. நிைாகச் சீர்ரகடு மீது பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை புகாமர ரலாக்ொல் விசாரிக்கலாம்
3. இந்திய அரசாங்கம் ைற்றும் பைளிநாட்டு அரசாங்கத்துடன் ஏற்ெடும் ஒப்ெந்தங்கமைக் குறித்து
விசாரிக்கலாம்
4. ைரியாமத ைற்றும் விருதுகள் அளிப்ெது
அ.1,4

ஆ. 2,3

இ. 1,2

ஈ. 3,4

55. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த ஒன்று என்.ஜி.ஒ.க்களுடன் பதாடர்புமடயது அன்று?
அ. குடிமைச் சமூக நிறுைனங்கள்

ஆ. குடிைக்கள் சங்கங்கள்

இ. அரசு சாரா பசயல்ொட்டாைர்கள்

ஈ. னபொதுக் கைகங்கள்

56. இந்திய

அரசமைப்பின்,

அரசின்

பகாள்மகமய

ைழி

பசலுத்தும்

பநறிமுமறகமை

எடுத்துமரக்கும் உறுப்புகள்
அ. உ.40 முதல் உ.51 ைமர

ஆ. உ.36 முதல் உ.51 வணர

இ. உ.39 முதல் உ.51ைமர

ஈ. உ.25 முதல் உ.51 ைமர

57. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குழுக்களில் எது அடிப்ெமடக் கடமைகமை இந்திய அரசமைப்பில்
இமைக்க காரைைாக இருந்தது?
அ. ைாஞ்சு குழு
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இ. ஸ்வரன் சிங் குழு

ஈ. ெகைதி குழு

58. காப்பீடு முபறௌப்ெடுத்துதல் ைற்றும் ைைர்ச்சி ஆமைய (IRDA) சட்டம் இயற்றப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 1986

ஆ. 1991

இ. 1999

ஈ. 2005

59. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கமை கருத்தில் பகாள்ைவும்.
1. இந்தியாவில் 25 உயர்நீதிைன்றங்கள் உள்ைன.
2. ெஞ்சாப்,ஹரியானா ைற்றும் சண்டிகார் ஆகியமை பொதுைான உயர்நீதிைன்றத்மத
பகாண்டுள்ைன.
3. ரதசிய தமலநகர் படல்லி தனக்பகன ஒரு உயர் நீதிைன்றத்மத பகாண்டுள்ைது.
ரைற்கண்டைற்றில் எமை சரியானது?
அ. 2 மற்றும் 3

ஆ. 1 ைற்றும் 2

இ. 12, ைற்றும் 3

ஈ. 3 ைட்டும்

60. இந்தியச் சட்டத்துமற தமலைமரப் ெற்றிய கூற்மற கருத்தில் பகாள்ைவும்.
1. இந்திய குடியரசுத் தமலைரால் நியமிக்கப்ெடுகிறார்
2. உச்சநீதிைன்ற நீதிெதிக்கு ரதமையான தகுதிமய பெற்று இருக்க ரைண்டும்.
3. ொராளுைன்றத்தின் இரு அமைகளில் ஏரதனும் ஒன்றில் உறுப்பினராக இருக்க ரைண்டும்.
4. குற்றச்சாட்டுகள் மூலம் ொராளுைன்றத்தால் ெதவி நீக்கம் பசய்ய முடியும்.
இைற்றில் சரியான கூற்று எது?
அ. 1 மற்றும் 2

ஆ. 1 ைற்றும் 3

இ. 2, 3 ைற்றும் 4

ஈ. 3 ைற்றும் 4

61. ொராளுைன்றம் என்ெது
அ. கீழ்சமெ ைற்றும் ரைல்சமெ
ஆ. ஜ

ொதிபதி, கீழ்சணப மற்றும் மமல்சணப

இ. கீழ்சமெ, ைத்திய அமைச்சரமை ைற்றும் ரைல்சமெ
ஈ. கீழ்சமெ,ரைல்சமெ ைற்றும் துமை ேனாதிெதி
62. ஒரு ைாநிலத்தின் உண்மையான ஆட்சித்துமற அதிகாரி யார்?
அ. ஆளுநர்

ஆ. சொநாயகர்

இ. முதலமைச்சர்

ஈ. முதலணமச்சரும் அவருணடய அணமச்சரணவயும்

63. கீரழ உள்ை கூற்றுகளீல் இந்திய ரதர்தல் ஆமை ெற்றி ஆய்க.
1. தமலமை ரதர்தல் ஆமையர் ைற்றும் பிற ரதர்தல் ஆமையர்கள் சைைான அதிகாரம்
உமடயைர்கள் ஆனால் சைைற்ற சம்ெைம் பெறுகிறார்கள்
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2. தமலமை ரதர்தல் ஆமையர் உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிெதிகளின் இமையான சம்ெைம்
பெறுகிறார்
3. உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிெதிகமைப் ரொல் தமலமை ரதர்தல் ஆமையமர ெதவி நீக்கம்
பசய்ய முடியாது
4. தமலமை ரதர்தல் ஆமையர் 5ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்ெடுகிறார். ரைலும் அைர் 62 ையது
எப்பொழுது நிரம்புகிறரதா இரண்டில் எது முன்னதாக ைருகிறரதா அதன்ெடி ெதவி காப்ொர்.
இமைகளில் எமை சரியானமை?
அ. 1 ைற்றும் 2

ஆ. 2 மற்றும் 3

இ. 1 ைற்றும் 4

ஈ. 2 ைற்றும் 4

64. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த கூற்று இந்தியாவின் தமலமை கைக்கு ைற்றும் தணிக்மகயாைர்
ெற்றியது சரியல்ல என்ெமதக் கூறுக.
அ. அைருக்கு ொராளுைன்றத்துடன் ரநரடி பதாடர்பு கிமடயாது ைற்றும் எந்த அமைச்சரும்
அைரது பிரதிநிதியாக பசயல்ெட முடியாது
ஆ. அைரது ஊதியம் ைற்றும் பிற ெைப்ெயன்கள் இந்தியாவின் பதாகுப்பூதிய நிதியிலிருந்து
ைழங்கப்ெடுகிறது
இ. அரசியலணமப்பு விதிகளுக்கு மொறொக இவர் எந்த னசலவி

ங்களுக்கும் அனுமதி வைங்க

இயலொது
ஈ. இந்திய தமலமை கைக்கு ைற்றும் தணிக்மகயாைர் ெதவி ஓய்வு பெற்ற பின்னர்,ைத்திய
அல்லது ைாநில அரசாங்கங்களில் ெைப்ெயன் கிமடக்கும் ெதவி ைகித்தால் அைர்
அப்ெதவியிலிருந்து நீக்கப்ெடுைார்
65. ரலாகயுக்தா என்ற அமைப்பு முதன்முமறயாக ைகாராஷ்டிராவில் ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 1970

ஆ. 1972

இ. 1973

ஈ. 1971

66. நைது உரிமைகள் ைற்றும் சுதந்திரத்திற்கான ைகாசாசனம் என்று சுரரந்திரநாத் ொனர்ஜி,
கீழ்க்கண்டைற்றில் எதமன குறிப்பிட்டார்?
அ. இந்திய அரசியலமைப்பு

ஆ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம், 1919

இ. ஒழுங்குமுமற சட்டம், 1772

ஈ. அரசியொரின் பிரகட

ம் 1858

67. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் பொதுநல ைழக்கு பதாடர்ொன கூற்றிமன கருத்தில் பகாள்க.
1. பொது நலன் கருதி ஒரு மூன்றாம் நெர் பிரச்சமனகமை நீதிைன்றத்திற்கு பகாண்டு ைரலாம்
2. ஒரு குடிைகன் தன் அடிப்ெமட உரிமைகமை ொதுகாக்கும் பொருட்டு கடிதம் ைாயிலாகரைா
அல்லது தொல் மூலைாகரைா நீதிைன்றத்திடம் ரகட்டுக் பகாண்டால் உச்சநீதிைன்றம் அதன்
ரெரில் பசயல்ெடலாம்
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3. இது ஒரு சமூக நடத்மத பதாடர்[ஆன ைழக்கு என்றும் அமழக்கலாம்
4. நீதிெதி வி.ஆர். கிருஷ்ை அய்யர் ைற்றும் நீதிெதி ெகைதி ஆகிரயார் தான் இமத பகாண்டு
ைந்தைர்கள் ஆைர்.
அ. 1 ைற்றும் 2

ஆ. 2 ைற்றும் 3

இ. 3 ைற்றும் 4

ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4

68. நிர்ைாக தீர்ப்ொயங்கள் சட்டம் பதாடர்ொக எது/எமை சரியானமை?
1. அது 1985ல் இயற்றப்ெட்டது
2. அது ைத்திய நிர்ைாக தீர்ப்ொயம் ைாநில நிர்ைாக தீர்ப்ொயம் ஆகிய இரண்மடயும்
உள்ைடக்கியது.
அ. 1ைட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்

ஈ. 1ம் அல்ல 2ம் அல்ல

69. ஒரு ைரசாதாமை ெை ைரசாதா என்று முடிவு பசய்ைது யார்?
அ. சபொநொயகர்

ஆ. நிதி அமைச்சர்

இ. நிதி பசயலாைர்

ஈ. எதிர்க்கட்சித் தமலைர்

70. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைமை எமை?
1.குடியரசுத் தமலைர் ொராளுைன்ற இரு அமைகளிலும் உறுப்பினராக இருக்கைாட்டார்.
2. ொராளுைன்றம் என்ெது குடியரசுத் தமலைர் ைற்றும் இரு அமைகமையும் பகாண்டதாகும்.
கீழ்க்கண்ட ைரிமசயில் சரியான விமடமய ரதர்வு பசய்.
அ. இரண்டுமில்மல

ஆ. இரண்டும்

இ. ஒன்று ைட்டும்

ஈ. இரண்டு ைட்டும்

71. கீழ்க்கண்டைர்களில்

யார்

பிரதைராைதற்கு

முன்ொக

ைாநில

முதல்ைர்கைாக

ைகிக்காதைர்கள்?
1. பைாரார்ஜி ரதசாய்

2. சரண்சிங்

3. வி.பி.சிங்

4. சந்திரரசகர்

கீழ்க்கண்டைற்றில் சரியான விமடமய ரதர்வு பசய்:
ைரிமச:
அ. 1, 2, ைற்றும் 4

ஆ. 1, 2, ைற்றும் 3

இ. 2 ைட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

72. 1955 ஆம் ஆண்டின் ஆட்சிபைாழி ஆமையத்தின் தமலைராகப் ெணியாற்றியைர்
அ. ரகாபிந் ொலாொண்ட்

ஆ. பி.ஜி. னகர்

இ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்ரெத்கார்

ஈ. சந்தானம்
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73. அரசியலமைப்பின்

பசயல்ெட்மட

ைறுஆய்வு

பசய்ைதற்காக

எம்.என்.பைங்கடபசல்மலயா

தமலமையில் ரதசிய ஆமையம் அமைக்கப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 2000
74. எந்த

விதி,

ஆ. 2001
இந்திய

ரதர்தல்

இ. 2002
ஆமையத்தின்

ஈ, 2003

அமைப்பு,

அதிகாரம்

ைற்றும்

ெணிகமை

உள்ைடக்கியுள்ைது?
அ. விதி 324

ஆ. விதி 356

இ. விதி 370

ஈ. விதி 243

75. கீரழபகாடுக்கப்ெட்டைற்றுள் எது சரியான அறிக்மக?
1. ைாநில ரதர்தல் ஆமையம், ைாநிலத்திலுள்ை ெஞ்சாயத்து ைற்றும் நகராட்சிகளின் ரதர்தமல
நடத்துைதும், ரைற்ொர்மையிடுைதும்
2. ைாநில சட்டசமெ ைற்றும் ைக்கமை ரதர்தல்கமை நடத்துைதும் ரைற்ொர்மையிடுைதும்
அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 1 ைற்றும் 2

ஈ. ரைற்கூறிய எதுவுமில்மல

76. பின்ைரும் கூற்றுகமை கருத்தில் பகாள்க.
73ைது அரசியல் திருத்த சட்ட ைரசாதா அரசியலமைப்பில் பின்ைருைனைற்றுள் ைழிைமக
பசய்துள்ைது.
1. ெஞ்சாயத்து அரசில் 3அடுக்கு முமறமய ஏற்ெடுத்துைது
2. ைகளிருக்கான தனி இட ஒதுக்கீடு
3. ெஞ்சாயத்துக்கான ரதர்தமல நடத்தும் அதிகாரம் அரசாங்கத்திடமிருந்து திரும்ெ பெறப்ெட்டது
4.ைாநில அரசாங்கங்கள் ெஞ்சாயத்திற்கு நிதி ைழங்கும் உரிமை ெறிக்கப்ெட்டது
இைற்றில் சரியான கூற்று எது?
அ. 1மற்றும் 2

ஆ. 1,2, ைற்றும் 3

இ. 2,3, ைற்றும் 4

ஈ. 1 ைற்றும் 4

77. கீரழ

குறிப்பிட்டுள்ை

ஆண்டுகளில்

ரலாக்ொல்

ைரசாதா

எந்த

ஆண்டில்

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடவில்மல?
அ. 1968

ஆ. 1971

இ. 1985

ஈ. 1978

78. அரசுப் ெணிகளில் ெணிபுரிரைாரின் தைறான நடத்மத, ஆள் ைாறாட்டம் பசய்தல், ஊழல், விதி
மீறல்

ரொன்ற

ெல

தைறான

பசயல்களுக்காக

இந்திய

அரசாங்கம்

கீழ்க்கண்ட

அமைப்புகமை ஏற்ெடுத்தியுள்ைது?
1. ைத்திய புலனாய்வு துமற (ஆமையம்)

2. ரலாக் ொல்

3. சிறப்பு காைல் துமற

4. ைத்திய உைவுத் துமற

கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான் விமடமயத் ரதர்ந்பதடு.
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அ. 2 ைற்றும் 3

ஆ. 1 ைற்றும் 4

இ. 3 ைற்றும் 4

ஈ. 1, 3 மற்றும் 4

79. கீழ்க்கண்ட எமை/எமைகள் சரியான இமைக்கப்ெடவில்மல?
அ. 21, பிப்ரைரி, 1847

1. அரசியலமைப்பு நிர்ையக் குழுவிடம் அறிக்மக
சைர்ப்பிக்கப்ெட்டது

ஆ. 15, அக்ரடாெர் 1949

2. அறிக்மக தயாரித்த குழுவின் கருத்துகள் ஏற்றுக்
பகாள்ைப்ெட்டது

இ. 26, நைம்ெர் 1950

3. அரசியலமைப்பு நிர்ையக் குழுவின் உறுப்பினர்கள்
அறிக்மகயில் மகபயழுத்திட்டனர்

ஈ. 24, ேனைரி 1950

4. அரசியலமைப்பு தழுைப்ெட்டது

அ. (அ)ைற்றும் (இ) தைறு

ஆ. (அ) ைற்றும் (ஈ) தைறு

இ. (ஆ) ைற்றும் (இ) தைறு

ஈ. (இ) மற்றும் (ஈ) தவறு

80. பின்ைரும் இரு ைாக்கியங்களில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்று(A) , காரைம்(R) ஆகியமைகமைக்
கருத்தில் பகாண்டு கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விமடமயத் பதரிவு
பசய்க.
கூற்று(A): இலண்டன் நகரில் நியமிக்கப்ெட்ட இந்திய மஹக் கமிஷனரின் கடமைகளில் ஒன்றாக,
இங்கிலாந்தில் ெயின்று ைந்த இந்திய ைாைைர்களின் நலன் காப்ெது கருதப்ெட்டது
காரைம்(R): 1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய கவுன்சில் சட்டம், இலண்டன் நகரில், இந்திய மஹக்
கமிஷனர் ஒருைமர நியமிக்க ைழிைகுத்தது
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தவறு ஆ

ொல் (R) சரி

81. இந்திய அரசியலமைப்புத் திருத்தம் ெற்றிய சரியான கூற்மற அமடயாைம் காண்க.
அ. இந்திய அரசியலணமப்ணபத் திருத்தம் அதிகொரத்ணத பொரொளுமன்றம் னபற்றுள்ளது.
ஆ.இந்தியாவில் அரசியலமைப்மெத் திருத்த அரசியலமைப்பு திருத்தக் குழு உள்ைது
இ. ைாநிலங்கள் அரசியலமைப்புத் திருத்த பதாடக்கத்மத பகாண்டு ைரலாம்
ஈ.அடிப்ெமட உரிமைகமை திருத்த இயலாது
82. விைசாயம் சாராத பசாத்துக்கள்மீது ைரி விதிக்கும் அதிகாரத்மதப் பெற்றிருப்ெது
அ. ைணிகத்துமற

ஆ. ைாநில சட்டைன்றங்கள்

இ. பொரொளுமன்றம்

ஈ. இமை எதுவுமில்மல
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83. ராஜ்ய சொவிற்லு தமிழ்நாட்டிலிருந்து எத்தமன உறுப்பினர்கள் ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்கள்?
அ. 16

ஆ. 18

இ. 19

ஈ. 21

84. எந்த ஆண்டு காபிபனட் பசயலாைர் ெதவி இந்தியாவில் உருைாக்கப்ெட்டது?
அ. 1950

ஆ. 1952

இ. 1953

ஈ. 1955

85. ெட்டியல் 1 உடன் ெட்டியல் 2 ஐப் பொருத்து, ெட்டியல்களுக்குக் கீழ்க் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை
பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விமடகமைத் பதரிவு பசய்க.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. ஒழுங்குமுமறச் சட்டம்

1. 1773

ஆ. பிட் இந்தியச் சட்டம்

2. 1784

இ. இந்திய அரசாங்க சட்டம்

3. 1858

ஈ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம்

4. 1909

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

3

1

2

4

இ.

4

3

2

1

ஈ.

2

4

1

3

86. முதல்ெணியாைர் ரதர்ைாமையம் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது
அ.1 அக்ரடாெர் 1925

ஆ. 1 அக்மடொபர் 1926

இ. 5 அக்ரடாெர் 1927

ஈ. 27அக்ரடாெர் 1927

87. குடியரசுத் தமலைர் ெதவிக்கான ரைட்ொைரின் ையது ைரம்பு எதற்குக் குமறயாைல் இருக்க
ரைண்டும்?
அ. 40

ஆ. 35

இ. 38

ஈ. 45

88. பதலுங்கானா ைாநிலத்தின் பைாத்த சட்டப் ரெரமைத் பதாகுதிகளின் எண்ணிக்மக
அ. 117

ஆ. 121

இ. 119

ஈ. 118

89. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முகப்புமரயில் 1977-ல் எந்த ைார்த்மத ரசர்க்கப்ெட்டது?
அ. ைக்கைாட்சி சார்ந்த

ஆ. மதசொர்பற்ற

இ.இமறயாண்மை பகாண்ட

ஈ. குடியரசு

90. முகவுமரமய அரசியல் சாசனத்தின் அமடயாை அட்மட என்று கூறியைர் யார்?
அ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்ரெத்கார்

ஆ. என்.ஏ. பொல்கிவொலொ

இ. ராம் ைரனாஹர் ரலாஹியா

ஈ. பேய் பிரகாஷ் நாராயண்
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91. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை ைாக்கியங்களில் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு அம்சங்களில்
சரியானமை எமை?
1. ையது ைந்ரதார் ைாக்குரிமைமய பகாண்டுள்ைது
2. இரட்மட குடியுரிமைமய அளிக்கிறது
3. சமூக சைத்துைத்மத அளிக்கிறது
4. பநகிழும் தன்மைமயவிட அதிகைான கடினத் தன்மைமய பகாண்டுள்ைது
அ. 1 ைற்றும் 4
92. இரண்டு

அல்லது

ஆ. 2 ைற்றும் 3
அதற்கு

ரைல்

இ. 1 மட்டும் 3
ைாநிலங்கள்

ஈ. 2 ைட்டும் 4

தங்களுக்பகன

பொதுைான

அரசுப்ெணி

ரதர்ைாமையம் ஏற்ெடுத்து, அதன் தமலைமர நியமிக்கிறைர்
அ. பெரிய ைாநிலத்தின் ஆளுநர்

ஆ. இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர்

இ. பெரிய ைாநிலத்தின் தமலமை பசயலர்

ஈ. பெரிய ைாநிலத்தின் முதல் அமைச்சர்

93. பின்ைரும் ைாக்கியங்கமை கைனிக்க,
1.ைாநில சட்டைன்ற ரைல்சமெயானது பதாடர்ச்சியான அமைப்ொகும்
2. ைாநில சட்டைன்ற ரைல்சமெயின் உறுப்பினர்கள் ைமறமுகைாக ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்கள்
3.குடியரசுத் தமலைர் அைசரச் சட்டம் மூலைாக,ைாநில சட்டைன்ற ரைல்சமெமய கமலக்கலாம்
4. ைாநிலசட்டைன்ற கீழ்சமெ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகமய பொறுத்து, ரைலமையின்
உறுப்பினர் எண்ணிக்மக ைாறுெடும்.
அ. 12, மற்றும் 4வொக்கியக்கள் சரியொ

ணவ

ஆ. 3 ைற்றும் 4 ைாக்கியங்கள் சரியானமை
இ. அமனத்து ைாக்கியங்களுரை சரியானமை
ஈ. அமனத்து ைாக்கியங்களுரை தைறானமை
94. பின்ைரும் ைாக்கியங்கமை கைனிக்க.
1. ஒரு ைரசாதா மீது முரண்ெட்ட கருத்துக்கள் இருக்குரையானால் நாடாளுைன்ற ைக்கைமை
ைற்றும் ைாநிலங்கைமை இரண்டும் கூட்டு அைர்வின் மூலம் தீர்வு காை அரசியல் அமைப்பு ைமக
பசய்துள்ைது
2. ைாநிலங்களின் சட்டைன்றத்தில் இரண்டு அமைகளுக்கு இமடரய ஒரு ைரசாதா குறித்து
முரண்ெட்ட கருத்து இருக்குரையானால் அதமனக் கமைய கூட்டு அைர்வுக்கான ைழி ைமக
எதமனயும் அரசியலமைப்பு ைழங்கவில்மல
அ. இரண்டு வொக்கியங்களுமம சரியொ

ணவ

ஆ. 1 ைாக்கியம் சரியானது 2ைாக்கியம் தைறானது
இ. 1 ைாக்கியம் தைறானது 2ைாக்கியம் சரியானது
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ஈ. இரண்டு ைாக்கியங்களுரை தைறானமை
95. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எட்டாைது அட்டைமையில் எத்தமன பைாழிகள் உள்ைன?
அ. 18

ஆ. 20

96. குடிமைச்

இ.22

சமூகத்திமன,

ஈ. 24

அரசிடமிருந்து

பிரித்து

முதலில்

ரைறுெடுத்திய

அரசியல்

நிந்தமனயாைர்
அ. ஜி.டபிள்யூ. ஹீகல்

ஆ. காரல் ைார்க்ஸ்

இ. பிரடரிக் ஏங்கல்ஸ்

ஈ. ஆண்ரடானிரயா கிராம்ஸ்கி

97. நிதி ைரசாதாக்கள் ைாநில அமையினால் எத்தமன நாட்கள் ைட்டும் தாைதப்ெடுத்தலாம்?
அ. 30நாட்கள்

ஆ. 15 நாட்கள்

இ. 20 நாட்கள்

ஈ. 15 நொட்கள்

98. சாதாரைைாக ஒரு ைாநகராட்சியின் ைக்கள் பதாமக
அ. 5 இலட்சம்

ஆ. 7 இலட்சம்

இ. 8 இலட்சம்

ஈ. 10 இலட்சம்

99. ரதர்தல் ஆமையர்கள் இைரால் நியமிக்கப்ெடுகின்றனர்?
அ. பிரதை அமைச்சர்

ஆ. ஆளுநர்

இ. இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர்

ஈ. அமைச்சரமைக் குழு

100.

ொராளுைன்ற நமடமுமறயில் பூஜ்ய ரநரம் என்ெது _______நாட்டின் கண்டுபிடிப்பு

அ. இங்கிலாந்து

ஆ. அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

இ. இந்தியொ

ஈ. பிரான்சு
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