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Indian Polity Model Test Questions 16 in Tamil With Answer 

1. பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கான தேர்ேல்களில் ோழ்த்ேப்பட்த ார் ைற்றும் பழங்குடியினருக்கான 
இ  ஒதுக்கீட்டிற்கு வழிவமக சசய்யும் அரசியலமைப்பு சட்  சரத்து 
அ. Art. 243 K  ஆ. Art. 241 K  இ. Art. 243 D  ஈ. Art. 241 D 

2. ேமலமை தேர்ேல் ஆமையர், யாருக்கு இமையாக அதிகாரம் சபற்றிருப்பவர்? 
அ. உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி   ஆ. ைாவட்  நீதிபதி 
இ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி   ஈ. ைாஜிஸ்தரட் 

3. ேமிழ்நாடு சட் ைன்ற சைாத்ே உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
அ. 233  ஆ. 234  இ. 235  ஈ. 236 

4. சபாருத்துக. 
அ. சைத்துவ உரிமை   1. பிரிவு 23-24 
ஆ. சுேந்திர உரிமை   2.  பிரிவு 19-22 
இ. சுரண் லுக்சகதிரான உரிமை 3. பிரிவு 25-28 
ஈ. சை சுேந்திர உரிமை   4. பிரிவு 14-18 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 1 3 
ஆ. 4 2 3 1 
இ. 1 2 3 4 
ஈ. 4 3 2 1 

5. எந்ே அரசியல் விதி ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு ேனி அரசியலமைப்மப வழங்குகிறது? 
அ. விதி 370  ஆ. விதி 390  இ. விதி 161  ஈ. விதி 356 

6. இந்திய அரசியலமைப்பு சட் த்தில் உள்ள எந்ே அரசியலமைப்பு சட் ம் அடிப்பம  கல்வி 
உரிமைமய விவாதிக்கின்றது? 
அ. Art. 20(A)  ஆ. Art. 21(A)  இ. Art. 19(A)  ஈ. Art. 22(A) 

7. பின்வரும் கூற்றிமன ஆராய்க. 
அ. ேகவல் சபறும் உரிமைச் சட் ம் ஒரு கருவிதய 
ஆ. நாம் உைரும் அமனத்து பிரச்சமனகளுக்கும் அது தீர்வாகாது. 
(அ) ைற்றும் (ஆ) எமேக் குறிக்கிறது? 
அ. கூற்று (அ) மற்றும் (ஆ) சரியானவை   
ஆ. கூற்று (அ) ைற்றும் (ஆ) ேவறானமவ 
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இ. கூற்று (அ) சரி ைற்றும் (ஆ) ேவறு 
ஈ. கூற்று (அ) ேவறு ைற்றும் (ஆ) சரி 

8. பின்வருவனவற்றுள்,முேலில் யூனியன் பிரதேசைாக இருந்து பின்னர் ைாநில அந்ேஸ்மே சபற்றது 
எது? 
அ. டில்லி  ஆ. சண்டிகார்  இ. க ாைா  ஈ. குஜராத் 

9. கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் சகாண்டு சரியான விம மய தேர்ந்சேடு. 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. சட் ம் இயற்றுேல்  1. நீதிைன்றம் 
ஆ. நீதித்துமற  2. துதராக குற்ற விசாரமை 
இ. ஜனாதிபதி   3. நம்பிக்மகயில்லா தீர்ைானம் 
ஈ. அமைச்சர் அமவ  4. சட் சமப 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 3 1 4 
ஆ.  4 1 2 3 
இ. 2 3 4 1 
ஈ. 1 2 3 4 

10. ைத்திய கண்காணிப்பு ஆமைய உறுப்பினர்களின் பேவிக்காலம் 
அ. 6 ஆண்டுகள் அல்லது 60வயது முடிேல் இவற்றில் எது முன்னர் வருவதோ அது 
ஆ. 5 ஆண்டுகள் அல்லது 60 வயது முடிேல் இவற்றில் எது முன்னர் வருவதோ அது 
இ. 6 ஆண்டு ள் அல்லது 65 ையது முடிதல் இைற்றில் எது முன்னர் ைருைகதா அது 
ஈ. 3 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது முடிேல் இவற்றில் எது முன்னர் வருவதோ அது 

11. ைாவட்  ஆட்சியர் ஒரு 
அ. பபாது தன்வமயாளர்   ஆ. ேனி ேன்மையாளர் 
இ. நுட்பதிறனார்    ஈ. சோழில் முமனதவார் 

12. இந்தியாவின் ேமலமை ேணிக்மக அதிகாரிமய நியைனம் சசய்பவர் யார்? 
அ. ஜனாதிபதி    ஆ. சபாநாயகர் 
இ. பிரேைர்     ஈ. துமை ஜனாதிபதி 

13. ேகவல் உரிமைச் சட் ம் 2005ல் எந்சேந்ே அரசியலமைப்பு விதிகமள அடிப்பம யாகக் சகாண் து 
அ. அரசியலவமப்பு விதி ள் 19 மற்றும் 21  ஆ. அரசியலமைப்பு விதிகள் 14 முேல் 18வமர 
இ. அரசியலமைப்பு விதிகள் 23 முேல் 24 வமர ஈ. அரசியலமைப்பு விதிகள் 25 முேல் 28 வமர 
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14. 92-வது அரசியலமைப்பு திருத்ேம் மூலைாக 8-வது அட் வமையில் எத்ேமன சைாழிகள் 
தசர்க்கப்பட் ன? 
அ. 3  ஆ. 4  இ. 5  ஈ. 6 

15. எந்ே அரசியல் அமைப்பு திருத்ேம் வாக்கு சசலுத்துவேற்கான வயமே 21-லிருந்து 18 ஆக 
குமறத்ேது? 
அ. 58வது  ஆ. 60 வது  இ. 61ைது  ஈ. 63 வது 

16. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2உ ன் சபாருத்தி கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளமே சகாண்டு சரியான 
விம மய தேர்ந்சேடு. 
பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ.  உறுப்பு 20  1. வாழ்வுரிமை ைற்றும் ேனி நபர் சுேந்திரம் பாதுகாப்பு 
ஆ. உறுப்பு 19(5) 2. இந்திய நிலப்பகுதி எங்கும் சுேந்திரைாக ந ைா  உரிமை 
இ. உறுப்பு 21  3. கல்விக்கான உரிமை 
ஈ. உறுப்பு21(A)  4. குற்றங்களுக்கான குற்றத் தீர்ப்பு குறித்துப் பாதுகாப்பு 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 1 3 
ஆ. 1 2 3 4 
இ. 2 3 1 4 
ஈ. 3 4 2 1 

17. ைாநில அமைச்சர்களின் ஊதியம் ைற்றும் படிகமள முடிவு சசய்வது யார்? 
அ. பாராளுைன்றம்    ஆ. மாநில சட்டமன்றம் 
இ. ஆளுநர்     ஈ. முேலமைச்சர் 

18. ைக்களமவ சசயலக பணிகள் அமனத்தும் தநரடியாக கண்காணிப்பது 
அ. இந்திய ஜனாதிபதி   ஆ. பிரேை ைந்திரி 
இ. சபா நாய ர்    ஈ. பாராளுைன்ற விவாகர அமைச்சர் 

19. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் சபாருத்ேைற்றமேக் குறிப்பிடுக. 
அ. நிதி ஆமையம்    ஆ. அலுைல  பமாழி ஆவையம் 
இ. தேர்ேல் ஆமையம்   ஈ. திட்  ஆமையம் 

20. அகில இந்திய தசமவகளின் ேரத்மே உயர்த்துவேற்காக ‘சர்காரியா குழு’ பரிந்துமரகமள 
அளித்ேது. இேற்காக கீழ்க்கண்  எந்ே அமைப்புகள் நிமல நாட் ப்பட் ன? 
1. அரசாலிகளிம தயயான குழு  2. வ கிழக்கு குழு 
3. ைண் ல குழு    4. தேசிய வளர்ச்சிக் குழு 
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அ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 3 மட்டும் 
இ. 2 ைட்டும் 4 ைட்டும்    ஈ. 1, 2,  ைற்றும் 4 

21. தேசிய உைவுப் பாதுகாப்பு ைதசாோவிற்கு குடியரசுத்  ேமலவர் எப்தபாது ஒப்புேலளித்ோர்? 
அ. 29 வது ஆகஸ்டு, 2013   ஆ. 10 வது சசப் ம்பர், 2013 
இ. 12 ைது பசப்டம்பர், 2013   ஈ. 13 வது சசப் ம்பர், 2013 

22. 2003ஆம் ஆண்டின், 91வது அரசியலமைப்பு திருத்ேத்தின் முக்கியைான விமளவு யாது? 
அ. இந்திய அரசியலிலிருந்து ஒட்டுசைாத்ேைாக கட்சித்ோவமல நீக்கி விட் து 
ஆ. அரசியலவமப்பு அரசியல்  ட்சி வள அங்கீ ரிக்கின்றது 
இ. பஞ்சாயத்து தேர்ேல்களில் அரசியல் கட்சிகள் தபாட்டியிடுவமே ஒட்டு சைாத்ேைாக நீக்கி 
விட் து 
ஈ. அரசியல் கட்சிகளில் பிளவு ஏற்படுவமே ஒட்டு சைாத்ேைாக நீக்கி விட் து 

23. கீழ்க்கண்  எந்ே கூற்று(கள்) சரியானமவ? 
1. அமனத்து சமூக நிறுவனங்களுக்கிம தய அரசு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே இ த்மேப் 
பிடித்துள்ளது. 
2. அரசு இல்லாவிட் ால் ஒழுங்கற்ற நிமலயும், குழப்பமும் நிலவும் 
3. அரசு, அமைதி ைற்றும் ஒழுங்மகப் பராைரிக்கிறது. 
4. அரசு இல்லாைல் ைனிேனால் வாழ இயலாது 
அ. 1 ைட்டும் சரி    ஆ. 1,2 ைற்றும் 4ம் சரி 
இ. 1 ைற்றும் 4ம் சரி    ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4 ம் சரி 

24. பின்வரும் அறிக்மகமய பரிசீலமன சசய்க. 
இந்திய குடியரசு ேமலவமர தேர்ந்சேடுக்கக் கூடிய வாக்காளர் கல்லூரி சகாண்டிருக்கும் 
உறுப்பினர்கள்  
1. பாராளுைன்ற இரு அமவகளில் உள்ள தேர்ந்சேடுக்கப்பட்  உறுப்பினர்கள் 
2. தேர்ந்சேடுக்கப்பட்  சட் சமப உறுப்பினர்கள் 
3. டில்லி ைற்றும் பாண்டிச்தசரி யூனியன் பிரதேச சட் சமபயில் உள்ள தேர்ந்சேடுக்கப்பட்  
உறுப்பினர்கள் 
கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்ம  பயன்படுத்தி சரியான பதிமல தேந்சேடுக்கவும். 
அ. 1 ைட்டும்  ஆ. 2 ைற்றும் 3  இ. 2 ைற்றும் 1  ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

25. 1980 ைற்றும் 1990 ஆகிய ஆண்டுகள் இரண்டும் ைண் ல குழு சோ ர்பாகஏன் 
முக்கியைானமவயாகும். 
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அ. 1980 ஆம் ஆண்டு ைண் ல் குழு அமைக்கப்பட் து. 1990 ஆண்டு அக்குழு ேனது அறிக்மகமய 
சைர்ப்பித்ேது 
ஆ. 1980 ஆம் ஆண்டு மண்டல் குழு தனது அறிக்வ வய சமர்ப்பித்த்து. 1990 ஆண்டு அது 
நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது. 
இ. 1980 ஆம் ஆண்டு ைண் ல் குழு அமைக்கப்பட் து. 1990 ஆண்டு அக்குழு கமலக்கப்பட் து. 
ஈ. 1980 ஆம் ஆண்டு அமைச்சர் குழு சகாள்மக அளவில் குழு அமைக்க ஒப்புக் சகாண் து. 1990 
ஆண்டு ோன் குழு அமைக்கப்பட் து. 

26. இந்திய  அரசியல் சாசனத்தின் சட் ப்பிரிவு 320 ைத்திய தேர்வாமையத்தின் எேனு ன் 
சோ ர்பும யது? 
அ.  ேமலவர்     ஆ. பனியாளர் எண்ணிக்மக 
இ. பணிக்காலம்    ஈ. பணி ள் 

27. பின்வரும் ைாநில ஆளுநமர குறித்து வரும் சரியான கூற்றுகள் யாமவ? 
1. ஆளுநர் ஜனாதிபதியினால் நியைனம் சசய்யப்படுகிறார் 
2. அவர் ைத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட் வராவார். 
3. ஜனாதிபதியின் பேவி காலம் வமர அவரும் பேவியில் இருப்பார் 
4. ைாநில அரசின் சகாள்மககமள கண்காணிக்க ைத்திய அரசால் நியைனம் சசய்யப்பட் வர். 
தைதல குறிப்பிட்டுள்ள வாக்கியக்களில் எது சரியானமவ? 
அ. 1 ைற்றும் 3 சரி    ஆ. 2 ைற்றும் 4 சரி 
இ. 1, 2 ைற்றும் 3 சரி    ஈ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 சரி 

28. .பின்வருவனவற்றுள் எந்ே குழு பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கமள அரசியல் அமைப்பில் ஒரு 
புதிய அத்தியாயத்மே தசர்ப்பதின் மூலம் அவற்மற அங்கீகரித்து, பாதுகாத்து, பண்படுத்ே 
தவண்டும் என்று பரிந்துமர சசய்ேது? 
அ. ஜி.வி.தக. ராவ் குழு    ஆ. எல். எம். சிங்வி குழு 
இ. அதசாக் தைத்ோ குழு   ஈ. நிர்வாக சீர்திருத்ே ஆமையம் 

29. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே ஒன்று ேகவல் உரிமைச் சட் த்தின் குறிக்தகாள் இல்மல 
அ. நிர்வாகத்தில் ஒளிவு ைமறவு இல்லாமை  ஆ. பபாறுப்பான அதி ாரைர்க் ம் 
இ. பதில் சசால்லும் சபாறுப்பு   ஈ. சவளிப்பம யான நிர்வாகம் 

30. கீழ்க்கண்  வாக்கியங்கமள கவனி. 
கூற்று (A): இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமர இந்திய குடியரசின் தநாக்கங்கமள 
வமரயறுக்கின்றது. 
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காரைம்(R): இது இந்திய அரசியலமைப்பின் ஊக்கைாகும். ஒரு சுேந்திரைான நாட்ம  
உருவாக்குவேற்கும் தைலும், நீதி, சுேந்திரம், சைத்துவம் ைற்றும் சதகாேரத்துவம் நிமல நாட்  
உேவுகிறது. 
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விம மயத் தேர்ந்சேடு. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக் ம். 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கைல்ல 
இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (A) சரி 

31. பின்வரும் வாக்கியத்மே கருத்தில் சகாண்டு, சரியான விம மய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 
குறியீடுகளிலிருந்து தேர்ந்சேடு. 
கூற்று(A):  அடிப்பம  உரிமைகள் முழுமையானேல்ல. ஆனால்ேகுதி உம யன. 
காரைம்(R): அடிப்பம  உரிமைகள் மீது அரசு வமரயமறகமள திணிக்க முடியும். 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக் ம். 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கைல்ல 
இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (A) சரி 

32. பின்வருவனவற்றுள் துமை சபாநாயகர் குறித்ே உண்மையான கூற்றுகள் யாமவ? 
1. சபாநாயகருக்கு அவர் கீழ்நிமல அலுவலர் இல்மல. 
2. சபாயருக்கு அவர் கீழ்நிமல அலுவலர். 
3. அமவக்கு அவர் தநரிம யாக சபாறுப்பும யவர் இல்மல. 
4. சபாநாயகர் ைற்றும் துமை சபாநாயகமர பேவி நீக்கம் சசய்வேற்கு ஒதர ைாதிரியான 
நம முமற பின்பற்றப்படுகிறது. 
அ. 1 ைற்றும் 2  ஆ. 2 ைற்றும் 3  இ. 3 ைற்றும் 4  ஈ. 1 மற்றும் 4 

33. ைாநில சட் சமப தைலமவயின் அதிகப்படியான உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
அ. சட் சமப உறுப்பினர்களின் நான்கில் ஒரு பங்கு 
ஆ. சட்டசவப உறுப்பினர் ளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 
இ. சட் சமப உறுப்பினர்களில் இரண்டில் ஒரு பங்கு 
ஈ. சட் சமப உறுப்பினர்களில் ஐந்திசலாரு பங்கு 

34. கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியமல மவத்து எந்ேச் சட் ம் எந்ே வரு ம் அறிமுகப்படுத்ேப்பட் து 
என்பமேப் சபாருத்துக. 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
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அ. சையக் குமறபாடு சட் ம்  1. 1876 
ஆ. பஞ்சாப் குத்ேமகச் சட் ம்  2. 1891 
இ. அரச பட் ங்கள் சட் ம்  3. 1856 
ஈ. வயது ஒப்புேல் சட் ம்  4. 1868 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 3 1  
ஆ. 3 4 1 2 
இ. 2 1 3 4 
ஈ. 1 3 4 2 

35. உள்ளாட்சித் தேர்ேல்கமள எந்ே அமைப்பு ந த்துகிறது? 
அ. மாநில கதர்தல் ஆவையம்  ஆ. ைத்திய தேர்ேல் ஆமையம் 
இ. ைாவட்  தேர்ேல் ஆமையம்  ஈ. பார்மவயாளர்கள் 

36. எந்ே இந்திய பிரேைரின் காலத்தில் சோங்கும் பாராளுைன்றம் ஏற்பட் து? 
அ. ஜவஹர்லால் தநரு   ஆ. இந்திராகாந்தி 
இ. ஐ.க . குஜ்ரால்    ஈ. ராஜீவ்காந்தி 

37. பத்ோவது ஐந்ோண்டுத் திட் காலம் 
அ. 2002-2007  ஆ. 2007-2012  இ. 1997-2002  ஈ. 1992-1997 

38. சரியான விம மய தேர்ந்சேடு. 
இந்திய அரசியலமைப்பின் ________ சட் ப்பிரிவின்படி எவமரயும் விசாரமை இன்றி மகது 
சசய்யக் கூ ாது 
அ. விதி 22  ஆ. விதி 23  இ. விதி 24  ஈ. விதி 25 

39. அடிப்பம  உரிமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பில் தசர்க்கப்பட்டுள்ள பகுதி 
அ. பகுதி II  ஆ. பகுதி III  இ. பகுதி I  ஈ. பகுதி IV 

40. 42வது சட் த்திருத்ேம் நம முமறக்கு வந்ே ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1976  இ. 1967  ஈ. 1958 

41. ஆளுநமர நியமிப்பவர் 
அ. நீதிபதி    ஆ. பிரேை ைந்திரி 
இ. முேலமைச்சர்   ஈ. குடியரசுத் தவலைர் 

42. பை ைதசாோமவ ைாநிலங்களமவ எவ்வளவு காலம் ோைேப்படுத்ேலாம்? 
அ. 2 ைாேங்கள்    ஆ. 6 வாரங்கள் 
இ. 30 நாட்கள்    ஈ. 14 நாட் ள் 
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43. எந்ே அரசியல் விதி ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு ேனி அரசியலமைப்மப வழங்குகிறது? 
அ. விதி 370  ஆ. விதி 390  இ. விதி 161  ஈ. விதி 358 

44. இந்தியாவின் பிரேை அமைச்சர்களின் பேவிக்காலம் அடிப்பம யில் வரிமசப்படுத்துக. 
1. ஜவஹர்லால் தநரு   2. இந்திராகாந்தி 
3. சைாரார்ஜி தேசாய்   4. லால்பகதூர் சாஸ்திரி 
அ. 1,4,2,3  ஆ. 1,2,3,4  இ. 4,1,3,2  ஈ. 2,3,4,1 

45. சிட்டிசன் எனும் சசால் எம்சைாழியிலிருந்து சபறப்பட் து? 
அ. கிதரக்கம்  ஆ. இலத்தீன்  இ. ஸ்பானியம்  ஈ. உருது 

46. ைாவட்  அளவில் பலேரப்பட்  பணிபுரியும் பணியாளராக இருப்பவர் யார்? 
அ. ைாவட்  சுகாோர அலுவலர்  ஆ. ைாவட்  சோழிலாளர் அலுவலர் 
இ. ோசில்ோர்     ஈ. மாைட்ட ஆட்சியாளர் 

47. கீழ்க்கண்  வாக்கியங்கமளக் கவனி: 
கூற்று(A): விதி 213ன் படி ைாநில சட் த்துமற சட் த்சோ ரில் இல்லாே தபாது ஆளுநர் இம க்கால 
சட் ங்கமள இயற்றலாம். 
காரைம்(R): ஆறு ைாேங்களுக்குள் அவ்விே இம க்காலச் சட் ங்கள் சட்  ைன்றத்தின் ஒப்புேமலப் 
சபற தவண்டும். 
அ. (A) ைற்றும்® ேவறானமவ   ஆ. (A) ேவறு ைற்றும் (R) சரி 
இ. (A) சரி ைற்றும் (R) ேவறு   ஈ. (A) மற்றும் (R) சரியானவை 

48. சாோரைைாக ஒரு ைாநகராட்சியின் ைக்கள்சோமக 
அ. 5 லட்சம்  ஆ. 7 லட்சம்  இ. 8 லட்சம்  ஈ. 10 லட்சம் 

49. ேகவல் அறியும் உரிமைச் சட் ம் எந்ே ஆண்டு நிமறதவற்றப்பட் து? 
அ. 2003  ஆ. 2004 இ. 2005  ஈ. 2006 

50. டி.ஆர்.டி.ஓ. துமற எந்ே அமைச்சகத்மே சார்ந்ேது? 
அ. ைனிே வள தைம்பாட்டுத்துமற  ஆ. பாது ாப்பு 
இ. சுற்றுச்சூழல்    ஈ. நிதி 

51. எங்கு முேல் முனிசிபல் கார்பதரஷன் ஏற்படுத்ேப்பட் து? 
அ. பசன்வன  ஆ. பாம்தப  இ. கல்கத்ோ  ஈ. ச ல்லி 

52. ைாநிலங்கள் உருவானேன் அடிப்பம யில் கீழ்க்கண் வற்மற சரியாக சபாருத்துக. 
அ. தகரளா  1. 1975 
ஆ. சிக்கிம்  2. 1966 
இ. ஹரியானா  3. 1986 
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ஈ. மிதசாரம்  4. 1956 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 1 2 
ஆ. 4 3 2 1 
இ. 4 1 2 3 
ஈ. 4 1 3 2 

53. கீழ்க்கண் வற்றுள் சரியாக சபாருத்ேப்பட் து எது? 
1. விதி 153 - ைாநில நிர்வாக அதிகாரம் 
2. விதி 155 - ஆளுநர் நியைனத்திற்கான ேகுதிகள் 
3. விதி 161 - ஆளுநரால் எடுக்கப்படும் உறுதி சைாழியும் பேவிப்பிரைாைமும் 
4. விதி 167 - ஆளுநருக்குத் ேகவல் அளிப்பது சோ ர்பானவற்றில்     
  முேலமைச்சருள்ள க மைகள் 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

54. ராஜ்ய சபாமவப் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளில் ேவறானது எது? 
அ. சோ ர்ந்து நிகழ்கின்ற அரங்கு  ஆ. கமலக்க முடியாது 
இ. 1/3 உறுப்பினர் ள் ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஓய்வு  
ஈ. ஓய்வு சபற்றவர்கள் ைறுபடியும் தேர்ந்சேடுக்கப்படுவேற்கும் ைறு நியைனத்திற்கும் 
ேகுதியானவர்கள் 

55. பின்வருவனவற்றுள் எந்ேக் கூற்று ேவறானது? 
1. அரசு வழிகாட்டு சநறிமுமறகள் அரசியலமைப்புப்பகுதி நான்கில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
2. அடிப்பம  உரிமைகள் அரசியலமைப்பு பகுதி மூன்றில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
3. ‘ைேசார்பின்மை’ என்ற சசாற்பேம் 44வது அரசியலமைப்பு சட்  திருத்ேதில்1 976 தசர்க்கப்பட் து. 
4. ‘சைேர்ைம்’ என்ற சசால் 1976ம் ஆண்டு 42வது திருத்ேத்தின்படி தசர்க்கப்பட் து. 
அ. 3  ஆ. 1 ைற்றும் 2  இ. 1, 2 ைற்றும் 4  ஈ. 4 

56. கீழ்க்கண் வற்றுள் எது சரியானது? 
ைாநகராட்சி தையர் 
அ. குடியரசுத் ேமலவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
ஆ. சட் ைன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்சேடுக்கப்படுகிறார் 
இ. மக் ளால் கதர்ந்பதடுக் ப்படுகிறார் 
ஈ. ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
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57. 1968-ம் ஆண்டு ைக்களமவயால் நிமறதவற்றப்பட்  தலாக்பால் ைற்றும் தலாக் அயுக்ோ ைதசாோ 
காலவதியானது, ஏசனனில் 
அ. ைாநிலங்கள் அமவ அம்ைதசாோமவ நிராகரித்ேது 
ஆ. குடியரசுத் ேமலவரால் அம்ைதசாோ நிறுத்தி மவக்கப்பட் து 
இ. இரண்டு அமவகளின் கூட்டுக்குழு அம்ைதசாோமவ நிரகரித்ேது 
ஈ. நான் ாைது மக் ளவை முன்கூட்டிகய  வலக் ப்பட்டது 

58. இந்தியப் பாராளுைன்றத்தின் எந்ே அமவ புதிய அகில இந்தியப் பணிமய உருவாக்கலாம்? 
அ. தலாக் சபா     ஆ. இராஜ்ய சபா 
இ. பாராளுைன்றம் இல்லம்   ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

59. பின்வருவனவற்றில் பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் சோ ர்புள்ளது 
1. ைாநில அரசாங்கம்    2. பல்வந்த்ராய் தைத்ோ குழு 
3. 73ம் திருத்ேம்     4. கிராை முன்தனற்றம் 
அ. 1 ைற்றும் 3  ஆ. 2 ைற்றும் 3  இ. 1 ைற்றும் 4  ஈ. அவனத்தும் 

60. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கமள கவனி. 
கூற்று (A): ரகசிய பணி சசலவுகமள ேணிக்மக சசய்ய ேமலமை ேணிக்மக கட்டுப்பாட்டு 
அதிகாரிக்கு கட்டுப்பாட்டு உள்ளது. 
காரைம் (R): நிர்வாகியால் ேமலமை ேணிக்மக கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி கட்டுப்படுத்ேப்பட்டுள்ளார். 
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 விளக்கைல்ல 
இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (A) சரி 

61. கீழ்க்கண் வற்றுள் சரியாகப் சபாருந்தியுள்ளது எது? 
அரசியலமைப்பு    விதி 
1. அடிப்பம  உரிமைகள்  12-35 
2. அடிப்பம  க மைகள்  36-51 
3. அரசவழிகாட்டு சநறிமுமறகள்  51A 
4. குடியுரிமை    1 முேல் 4 வமர 
அ. 1 மட்டும்  ஆ. 2 ைற்றும் 3  இ. 3 ைற்றும் 4  ஈ.4 ைட்டும் 

62. ைத்திய அரசாங்கத்தின் முேன்மை சட்  அதிகாரி 
அ. ேமலமை வழக்கறிஞர்   ஆ. CAG 
இ. தவலவம சட்ட அதி ாரி   ஈ. ேமலமைச் சசயலர் 
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63. கீழ்க்கண்  கூற்மற ஆராய்க. 
சட் ம் ைற்றும் உண்மை விசயத்தில் குடியரசுத் ேமலவருக்கு ஆதலாசமன வழங்குவமே உச்ச 
நீதிைன்றம் பாதுகாப்பது 
1. சசாந்ே விருப்பம்    2. குடியரசுத் ேமலவர் ஆதலாசமன தகட் ால் 
3. ைக்களின் அடிப்பம  உரிமைகள் சோ ர்பாக ைட்டுதை 
எது சரியான கூற்று? 
அ. 1 ைட்டும்  ஆ. 2 மட்டும்  இ. 3 ைட்டும்  ஈ 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் 

64. சபாதுக்கைக்கு குழுவின் ேமலவமர நியைனம் சசய்வது 
அ. பிரேை ைந்திரி    ஆ. கலாக்சபாவின் சபாநாய ர் 
இ. குடியரசுத் ேமலவர்    ஈ. ைத்திய நிதி அமைச்சர் 

65. அவசரநிமல பிரக னப் பிரிவு கீழ்க்கண்  எந்ே நாட்டிலிருந்து சபறப்பட் து? 
அ. கன ா அரசியலமைப்பு   ஆ. பஜர்மன் வைனர் அரசியலவமப்பு 
இ. அயர்லாந்து அரசியலமைப்பு  ஈ. அசைரிக்கா அரசியலமைப்பு 

66. பின்வருவனவற்றில் 2014, நவம்பரில் AIBA வினது நிரந்ேர உறுப்பினராக ஆனது எது? 
அ. SAFF ஆ.BI  இ. AFC  ஈ. AIFF 

67. ேகவல் சபறும் உரிமை சட் ம் அைலுக்கு வந்ே ஆண்டு 
அ. 2004  ஆ. 2005 இ. 2006  ஈ. 2007 

68. தேசிய ைனிே உரிமை ஆமையம் ஒரு 
அ. அரசியலமைப்பு சட்  அமைப்பு  ஆ. அரசியலமைப்பிற்கு தைறப்பட்  அமைப்பு 
இ. சட்டமா  இயற்றப்பட்ட அவமப்பு  ஈ. அமைச்சரமவ குழுவின் தீர்ைானத்தின் வடிவம் 

69. ‘சபாருளாோர நீதி’ இது இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒரு தநாக்கைாக எவற்றில் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. அரசியலமைப்பின் முகவுமர ைற்றும் அடிப்பம  உரிமைகள் 
ஆ. அரசியலவமப்பின் மு வுவர மற்றும் அரசுக் ப ாள்வ க் ான ைழி ாட்டி பநறி ள் 
இ. அடிப்பம  உரிமைகள் ைற்றும் அரசு சகாள்மகக்கான வழிகாட்டி சநறிகள் 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மல 

70. இந்திய அரசியலமைப்பு 360 பிரிவு குறிப்பிடுவது 
அ. அவசரநிமல பிரக னம்   ஆ. நிதி அைசரநிவல பிர டனம் 
இ. குடியரசுத் ேமலவர் ஆட்சி   ஈ. தேசிய அவசரநிமல பிரக னம் 

71. அரசு வழிகாட்டி சநறிமுமற தகாட்பாடு எேமன ஒற்றியது? 
அ. சஜர்ைானிய அரசியலமைப்பு  ஆ. ஐரிஸ் அரசியலவமப்பு 
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இ. ஆஸ்திதரலியா அரசியலமைப்பு  ஈ. ச ன்ைார்க் அரசியலமைப்பு 
72. முகப்புமர என்பது அரசியலமைப்பின் திறவுதகாள் என்று கூறியவர் யார்? 

அ. எர்னஸ்ட் பார் ர்    ஆ. தக.எம். முன்சி 
இ. பி.ஆர். அம்தபத்கார்   ஈ. டி.டி. பாசு 

73. ஒன்போவது அட் வமையின் முக்கியத்துவத்மே நியாயப்படுத்துகின்ற இந்திய அரசியலமைப்பு 
விதி எது? 
அ. விதி 31-B  ஆ. விதி 31C  இ. விதி 31 D  ஈ. விதி 33 

74. இந்திய ேமலமைக் கைக்காயர் ைற்றும் ேணிக்மகயாளரின் க மைகள் ைற்றும் அதிகாரங்கமள 
விளக்குகின்ற விதி எது? 
அ.விதி 147  ஆ. விதி 147  இ. விதி 151  ஈ.விதி 153 

75. 1991-ல் முேன் முேலில் ைக்கள் சாசனத்மே அறிமுகப்படுத்திய நாடு 
அ. சபல்ஜியம்     ஆ. இந்தியா 
இ. இங்கிலாந்து    ஈ. நார்தவ 

76. ச ல்லி யூனியன் பிரதேச 1991-ல் இந்ே அரசியலமைப்பு திருத்ேத்திற்கு பின்பு ேமலநகர் பிரதேசம் 
என்று அறியப்பட் து 
அ. 89வது  ஆ. 81ைது  இ. 74வது   ஈ. 69வது 

77. ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்கமளத் தேர்ந்சேடுப்பது 
அ. ைக்கதள தநரடியாக   ஆ. மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் ளால் 
இ. உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் ஈ. ைாநில தைலமவ உறுப்பினர்களால் ைட்டும் 

78. 1986-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்  55-வது அரசியலமைப்பு சட் த்திருத்ேத்தின் படி உருவான ைாநிலம் 
அ. தகாவா     ஆ. சிக்கிம் 
இ. அருைாச்சலப் பிரகதசம்   ஈ. பாண்டிச்தசரி 

79. தசமவ வரிகமள விதிப்பது 
அ. இந்திய அரசாங் ம்   ஆ. ைாநில அரசாங்கங்கள் 
இ. நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள்  ஈ. கிராை பஞ்சாயத்து 

80. 1953-ம் ஆண்டு அக்த ாபர் 1-ம் நாள் சைாழி அடிப்பம யில் ஆந்திர ைாநிலம் அமைத்ே தபாது, 
ேமலநகராக விளங்கியது 
அ. விஜவா ா      ஆ.  ர்நூல் 
இ. மஹேராபாத்    ஈ. குண்டூர் 

81. அரசியலமைப்பின் விதி 340விளக்குவது என்ன? 
அ. பின்னிவல ைகுப்பினர் ஆவையம்   
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ஆ. ோழ்த்ேப்பட்த ாருக்கான தேசிய ஆமையம் 
இ. பழங்குடியினருக்கான் தேசிய ஆமையம் 
ஈ. சபண்கள் ஆமையம் 

82. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்ேஸ்த்து வழங்குகின்ற அரசியலமைப்பு விதி எது? 
அ. விதி 371-B  ஆ. விதி 371- C  இ. விதி 371-D  ஈ. விதி 371-E 

83. நிர்வாகத் தீர்ப்பாயங்கமள விளக்குகின்ற விதி எது? 
அ. விதி 300-A  ஆ. விதி 312-A  இ. விதி 323-A  ஈ. விதி 323-B 

84. பின்வருவனவற்றுள் சரியானமே தேர்வு சசய்க. 
1. ஜனநாயக அரசாங்கம் சுேந்திரைானது 
2. சுேந்திர அரசாங்கம் ஜனநாயக முமறமய உம யது 
3. சுேந்திர ஜனநாயகம் ஒரு கூட்டு குழுைம் சார்பும யது 
4. சுேந்திர ஜனநாயகம் சபாதுநல சார்பும யது 
அ. 1,2,4  ஆ. 1,2,3  இ. 1,3,4  ஈ. 2,3,4 

85. பின்வரும் விதிமுமறகளில் எந்ே ஒன்று பாராளுைன்றத்தின் சாோரை சபரும்பான்மை மூலம் 
நிமறதவற்றப்ப  இயலும்? 
அ. ைத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் சோ ர்பான விதிமுமறகள் 
ஆ. ைாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் சோ ர்பான விதிமுமறகள் 
இ. யூனியன் பிரதேச உயர்நீதிைன்ற அரசமைப்பு சோ ர்பான விதிமுமறகள் 
ஈ. மாநிலத்தின் சட்ட கமலவை மன்றம் பதாடர்பான விதிமுவற ள் 

86. தலாக்பால் ைதசாோ முேன்முேலில் தலாக் சபாவில் எந்ே ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ேப்பட் து? 
அ. 1968  ஆ. 1967  இ. 1965  ஈ. 1964 

87. அடிப்பம  க மைகள் மீோன வர்ைா கமிட்டி ஏற்படுத்ேப்பட்  ஆண்டு 
அ. 1999  ஆ. 1998  இ. 1996  ஈ. 1994 

88. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே அரசமைப்பு விதி துமை குடியரசுத் ேமலவர் ைாநிலங்களமவ 
கூட் ங்களுக்கு ேமலமை ோங்குவார் என கூறுகிறது? 
அ. 89  ஆ. 90  இ. 87  ஈ. 88 

89. இந்திய அரசியலமைப்பு விதி 360 எமேப் பற்றி கூறுகிறது? 
அ. தபார் கால அவசரம்   ஆ. ைாநிலத்தில் சட்  ஒழுங்கு பிரச்சிமன 
இ. நிதி பநருக் டி    ஈ. நிர்வாகச் சிக்கல் 

90. இந்திய பாராளுைன்ற 24வது சட்  சீர்திருத்ேத்திற்கு காரைகர்த்ோவாக அமைந்ே சர்ச்மசக்குரிய 
வழக்கு யாது? 
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அ. க ாலக்நாத் ைழக்கு   ஆ. சங்கரி பிரசாத் வழக்கு 
இ. தகசவநந்ே பாரதி வழக்கு   ஈ. ஷா பானு வழக்கு 

91. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உ ன் சபாருத்துக. 
பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
உயர்நீதிைன்றங்கள்  உருவாக்கப்பட்  ஆண்டு 
அ. அலகாபாத்   1. 1862 
ஆ. ச ல்லி   2. 1884 
இ. கர்நா கா   3. 1966 
ஈ. சைட்ராஸ்   4. 1896 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 3 4 2 
ஆ. 2 4 3 1 
இ. 3 1 2 4 
ஈ. 4 3 2 1 

92. இந்தியாவின் 13வது ஜானாதியதி யார்? 
அ.  ாக் ர் ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கலாம்  ஆ. திருைதி பிரதிபா பத ல் 
இ. க .ஆர். நாராயைன்   ஈ. பி.டி. ஜட்டி 

93. பின்வரும் பணிகளில்  எந்ே ஒன்று இந்திய ேமலஐ தேர்ேல் ஆமையத்தின் பணிகளின் ஒன்று 
அல்ல? 
அ. மாநில ஆளுநர் அலுைல த்திற் ான கதர்தல் நடத்துதல் 
ஆ. குடியரசுத் ேமலவர் ைற்றும் துமைக் குடியரசுத் ேமலவர் அலுவலகங்களுக்கான 
தேர்ேல்கமள ந த்துேல் 
இ. பாராளுைன்றத்திற்கான தேர்ேல்கமள ந த்துேல் 
ஈ. ைாநில சட் ைன்றங்களுக்கான தேர்ேல்கமள ந த்துேல் 

94. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட் த்தில் ைாநிலக் சகாள்மக சோ ர்பான சசயல்முமறக் சகாள்மக 
கருத்துக்கள் இந்ே நாட்டின் அரசியலமைப்புச் சட் த்திலிருந்து மகயாளப்பட்டுள்ளது? 
அ. ஆஸ்திதரலியா    ஆ. USA 
இ. கன ா     ஈ. அயர்லாந்து 

95. 1986-ம் ஆண்டு நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட் ம், ைாவட்  நுகர்தவார் ைன்றங்களுக்கான அதிகார 
வரம்பாக வழங்கியுள்ளது 
அ. 20 லட்சம்  ஆ. 25 லட்சம்  இ. 15 லட்சம்  ஈ. 30 லட்சம் 
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96. “சபண்களுக்கான உரிமைகள் ைனிே உரிமைகள் என்பமே நாமுறுதிப்படுத்துகிதறாம்” – இந்ே 
கூற்று கூறப்பட் து. 
அ. சர்வதேச ைனிே உரிமைகள் பிரக னம், 1948 
ஆ.. பீஜிங் பிர டனம், 1995 
இ. குடிை ைற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கான சர்வதேச ஒப்பந்ேம், 1966 
ஈ.  ர்பன் ைாநாடு 

97. ஒரு ைாவட் த்தில், ைாவட்  ஆட்சியர் தைற்சகாள்ளும் பணிகள் 
1. ைாவட்  ைக்கள்சோமக அதிகாரி 
2. முேன்மை தேர்ேல் அதிகாரி 
3. நீதித்துமற நியாயாதிபதி 
4. வருவாய் தசகரிப்பு அதிகாரி 
தைலுள்ள கூற்றில் எமவ சரியானமவ? சரியான விம மய 
கீழ்சகாடுக்கப்பட்டுள்ளமவகளிலிருந்து தேர்வு சசய்க. 
அ. 1,2,3,4  ஆ. 1,2,3  இ. 1,2,4  ஈ. 1,3,4 

98. எந்ே அரசியலமைப்பு திருத்ேம் ைந்திரி சமபயின் சைாத்ே அளமவ ைக்களமவயின் பலத்தில் 15 
சேவீேம் ோன் அதிகபட்சம் இருக்க வமக சசய்துள்ளது? 
அ. 90வது  ஆ. 91 ைது  இ. 93 வது  ஈ. 95 வது 

99. புதியோக தோற்றுவிக்கப்பட்  சேலுங்கான ைாநிலத்தில் அ ங்கிய சைாத்ே ைக்களமவத் 
சோகுதிகளின் எண்ணிக்மக 
அ. 18  ஆ. 17  இ. 15  ஈ. 16 

100. கீழ்க்கண்  ைாநிலங்களில் எது குமறவான கல்வியறிவு சபற்றுள்ளது? 
அ. சட்டீஸ்கர்     ஆ. ஜார்கண்ட் 
இ. பீ ார்     ஈ. ஹரியானா 


