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Indian Polity Model Test Questions 18 in Tamil With Answer 

1. சரியானவற்றைப் ப ாருத்துக. 

 ட்டியல் 1       ட்டியல் 2 

அ. மத்திய நிர்வாக தீர்ப் ாயம்   1. விதி 324  

ஆ. தேர்ேல் ஆறையம்    2. விதி 323 A 

இ. ோழ்த்ேப் ட்த ார்க்கான சிைப்பு அதிகாரி 2. விதி 323 B 

ஈ. மாநில நிர்வாக தீர்ப் ாயம்   4. விதி 338 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ.2 1 4 3 

இ. 1 2 3 4  

ஈ. 4 3 1 2 

2. மத்திய அளவில் அறமச்சர்கள் குழுவானது 

அ. ஓர் அடுக்கு அறமப்பு   ஆ. இரண்டு அடுக்கு அறமப்பு 

இ. மூன்று அடுக்கு அமைப்பு  ஈ. நான்கு அடுக்கு அறமப்பு 

3. ஒவ்பவாரு  யூனியன் பிரதேசத்றே நிர்வகிப் து 

அ. ஆளுநர்    ஆ. துறைக் குடியரசுத் ேறலவர் 
இ. முேல் மந்திரி    ஈ. குடியரசுத் தமைவர் 

4. பின்வருவனவற்றை ப ாருத்துக. 

அ. வறரவுக் குழு    1. ராதேந்திர பிரசாத் 

ஆ. மத்திய அதிகாரங்கள் குழு  2. அல்லாடி கிருஷ்ைசாமி அய்யர் 
இ.  ணிகறள முறைப் டுத்தும் குழு 3. பி.ஆர். அம்த த்கார் 
ஈ. நற்சாட்சிக் குழு   4. ேவஹர்லால் தநரு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ.3 4 1 2 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 4 2 3 1 

5. இந்திய அரசியலறமப்பின் முேலாவது சரத்து இந்தியாறவ ஒரு _____ ஆக பிரக னம் பசய்ேது 

அ. ைாநிைங்களின் ஒன்றியம்  ஆ. கூட் ாட்சி நாடு 
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இ. மக்களாட்சி நாடு   ஈ.  ாராளுமன்ை வறக அரசாங்கம் 

6.  தினான்கு வயதுக்கு உட் ட்  சிறுவர்கறளத் போழிற்சாறலகளில், சுரங்கங்களில்  ணிக்கு 

அமர்த்துவதும் அல்லது மற்பைந்ே அ ாயம் ேரவல்ல தவறலகளில் ஈடு டுத்துவதும் ேற  

பசய்யப் ட்டுள்ளது எனக் கூறும் இந்திய அரசறமப்பு பிரிவு 

அ. பிரிவு 14  ஆ. பிரிவு 18  இ. பிரிவு 24  ஈ. பிரிவு 28 

7. சர்வதேச மனிே உரிறமகள் பிரக னம், ஐ.நா. சற யின் ப ாது குழுவா; ஒருமனோக ஏற்றுக் 

பகாள்ளப் ட்டு பேரிவிக்கப் ட்  தினம் 

அ. அக்த ா ர் 25, 1945   ஆ. நவம் ர் 28, 1948 

இ. டிசம்பர் 10, 1948   ஈ. ேனவரி 26, 1950 

8. ‘எந்ே ஒரு ந றரயும் சித்ரவறே பசய்யக்கூ ாது. மனிேத் ேன்றமயில்லாமல் தகவலமாக 

ந த்ேக்கூ ாது. தமலும் பகாடூரமான மனிே ேன்றமயில்லாமல் தகவலமான ேண் றனக்கு 

உட் டுத்ேக்கூ ாது’ என்று கூறும் சர்வதேச மனிே உரிறமகள் பிரக னத்தின்கீழ் வரும் விதிறய 

தேர்ந்பேடு. 

அ. பிரிவு 5  ஆ. பிரிவு 15  இ. பிரிவு 25  ஈ. பிரிவு 28 

9. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே அடிப் ற  உரிறம திருத்ேத்தின் மூலமாக இந்திய அரசியலறமப்பு 

கூட் த்திலிருந்து நீக்கப் ட் து? 

அ. சுரண் லுக்கு எதிரான உரிறம ஆ. மே சுேந்திர உரிறம 

இ. சசாத்துரிமை    ஈ. த ச்சு மற்றும் பவளியிடும் சுேந்திரம் 

10. இந்திய அரசியலறமப்பின்  குதிகளில் எந்ே ஒரு  குதி குடியுரிறமறயப்  ற்றி கூறுகிைது? 

அ.  குதி I  ஆ. பகுதி II  இ.  குதி III  ஈ.  குதி IV 

11. கீதே பகாடுக்கப் ட்டுள்ளறவகளில் இந்திய அரசியலறமப்புச் சட் த்தின் முகப்புறரயில் எந்ே 

வரிறசயின் டி இ ம்ப ற்றுள்ளது? 

1. நீதி  2. சதகாேரத்துவம்  3. சமத்துவம்  4. சுேந்திரம் 

அ. 1, 4, 3,2  ஆ. 4, 1, 2, 3  இ. 4, 3, 2, 1  ஈ. 2, 1, 3 , 4 

12.  ை மதசாோ எந்ே அறவயில் பகாண்டு வர முடியும்? 

அ. மக்களறவ    ஆ. மாநிலங்களறவ 

இ. ஏதாவது ஓர் அமவ   ஈ. இரு அறவகளில் கூட்டு கூட்  போ ர் 
13. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே சரத்தில் குற்ைங்களுக்கான குற்ைத் தீர்ப்பு குறித்து  ாதுகாப் ானது இந்திய 

அரசியலறமப்புச் சட் த்தில் கூைப் ட்டுள்ளது? 

அ. சரத்து 22  ஆ. சரத்து 21  இ. சரத்து 20  ஈ. சரத்து 19 
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14. சட் த்தினால் நிறலநாட் ப் ட்  நற முறையாலன்றி எவருற ய வாழ்க்றக அல்லது ேனிந ர் 
சுேந்திரத்றே இேக்கச் பசய்ய முடியாது என்ை வாசகம் கீழ்க்கண் வற்றுள் இந்திய அரசியலறமப்பின் 

எந்ே ஒரு சரத்தில் கூைப் ட்டுள்ளது? 

அ. சரத்து 20  ஆ. சரத்து 21  இ. சரத்து 22  ஈ. சரத்து 23 

15. “முறையற்ை றகது மற்றும் ேடுப்பு காவலுக்கு எதிரான  ாதுகாப்புகள்” – இந்ே வாசகம் பின்வரும் 

இந்திய அரசியலறமப்பின் சரத்துகளில் எந்ே ஒன்றில் கூைப் ட்டுள்ளது? 

அ. சரத்து 21  ஆ. சரத்து 21A  இ. சரத்து 22  ஈ. சரத்து 23 

16. கீழ்க்காணும் ஒரு மாநிலத்றே ேவிர, இந்தியா முழுவதும் ேகவல் உரிறம ப றும் சட் மானது 2005-

ஆம் ஆண்டு அளிக்கப் ட் து அது எது? 

அ. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்   ஆ. அசாம் 

இ. தமற்கு வங்காளம்    ஈ. பீகார் 
17. முேன்றம ேகவல் ஆறையரின்  ணி காலம் அல்லது வயது வரம்பு என்ன? 

அ. 5 வருடம் அல்ைது 65 வயது  ஆ. 5 வரு ம் அல்லது 60 வயது 

இ. 3 வரு ம் அல்லது 60 வயது   ஈ. 3 வரு ம் அல்லது 65 வயது 

18. எந்ே அரசியல் சாசன சட் த் திருத்ேத்தின் டி இந்திய அரசியலறமப்பு சட்  முகவுறரயில் “மேச் 

சார்பின்றம” என்ை பசால் தசர்க்கப் ட் து? 

அ. 40 வது அரசியல் சாசன திருத்ேச் சட் ம், 1976 

ஆ. 41-வது அரசியல் சாசன திருத்ேச் சட் ம், 1976 

இ. 42-வது அரசியல் சாசன திருத்தச் சட்டம், 1976 

ஈ. 43-வது அரசியல் சாசன திருத்ேச் சட் ம், 1977 

19. இந்தியாவில் ேற்த ாது  ரத்ேன்றம ேடுப்பு போ ர் ாக பின் ற்ைப் டும் சட் ம் எது? 

அ.  ரத்ேன்றம ஒடுக்கு முறை சட் ம், 1956 

ஆ. பரத்தன்மை தடுப்பு சட்டம், 1986 

இ.  ரத்ேன்றம ேடுப்பு பிரக னம், 1950 

ஈ. ப ண்களுக்கு எதிரான அறனத்து விேமான  ாகு ாடுகறள கறளயும் மரபுவழி முறை 

20. இந்தியாவில் ேற்ப ாழுது எத்ேறன மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தலாக்ஆயுக்ோ 
நிறுவனம் உருவாக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ. 13  ஆ.17   இ. 20  ஈ. 23 

21. மனிே உரிறம என் து 

அ. தனி நபருக்கான வாழ்க்மக, சுதந்திரம், சைத்துவம் ைற்றும் கண்ணியம் சதாடர்பான உரிமை 

ஆ. த ச்சுரிறம மற்றும் பவளிப் டுத்தும் உரிறம 
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இ. வாழ்வுரிறம 

ஈ. எங்கும் பசல்வேற்கான உரிறம  

22. கீழ்க்காண் றவகளுள் எந்ே ஒன்று ேவறுேலாகப் ப ாருந்தி உள்ளது? 

அ. வரேட்சறைத் ேடுப்புச் சட் ம்  - 1961 

ஆ. சிைப்பு திருமைச் சட் ம்   - 1954 

இ. விவாகரத்து சட் ம்    - 1869 

ஈ. குழந்மதத் திருைண தமடச் சட்டம்  - 2000 

23. இயலாறம உள்ள ந ர் (சமவாய்ப்பு, உரிறம  ாதுகாப்பு மற்றும் முழு  ங்களிப்பு_ சட் ம் எந்ே ஆண்டு 

இந்தியாவில் பகாண்டுவரப் ட் து? 

அ. 1983  ஆ. 1995  இ. 1996  ஈ. 2015 

24. ஊனமுற்தைார் உரிறமகள் சட் ம் இயற்ைப் ட்  வரு ம் 

அ. 1990  ஆ. 1992  இ. 1995  ஈ. 1999 

25. குேந்றேகறள வி ச்சாரத்தில் ஈடு டுத்துவறே ஒழிக்க, உச்சநீதி மன்ைம், கீழ்க்காணும் எந்ே 

வேக்கின் தீர் ான் மூலம் வழிகாட்டியது? 

அ. பகௌரவ் பேயின் எதிர் மத்திய அரசு  ஆ. விசால் ஜீத் எதிர் ைத்திய அரசு 

இ. ஷீலா ஜீத் எதிர் மத்திய அரசு   ஈ. லட்சுமி காந்த்  ாண்த  எதிர் மத்திய அரசு 

26.  ாலியல் வன்முறையால்  ாதிக்கப் ட்  ப ண் எத்ேறன மணி தநரத்திற்குள் மருத்துவ 

 ரிதசாேறனக்கு அனுப் ப்   தவண்டும்? 

அ. சம் வர் ந ந்ேதிலிருந்து 12 மணி தநரத்திற்குள் 

ஆ. சம்பவ நடந்ததிலிருந்து 24 ைணி நநரத்திற்குள் 

இ. சம் வம் ந ந்ேதிலிருந்து 5 மணி தநரத்திற்குள் 

ஈ. சம் வம் ந ந்ேதிலிருந்து 10 மணி தநரத்திற்குள் 

27. எந்ே சூழ்நிறலயில் நீதிமன்ைம் குற்ைம் சாட் ப் ட் வருக்கு பிறை வேங்க மறுக்க இயலாது? 

அ. வேக்கில் முகாந்திரம் இருப் ோக் எண்ணும்த ாது 

ஆ. நீதிறய குறலக்கும் என்பைண்ணும்த ாது 

இ. குற்ைவாளி சாட்சிகறள கறலக்க கூடும் என்பைண்ணும்த ாது 

ஈ. முகாந்திரம் ஏதும் இல்ைா வழக்கு என எண்ணும் நபாது 

28.  ாதிக்கப் ட்த ார் போ ர்ப் ய நீதிமுறை மாற்ைத்திற்கு முக்கிய காரணியாக விளங்குவது 

அ. சமூக அறமப்பு    ஆ. பாதிக்கப்பட்நடாரின் எதிர்சசயல் 

இ. நீதித்துறை    ஈ. காவல் துறை 

29. மூன்ைாம் ேறலமுறையினரின் உரிறமயாக கருேப் டுவது எது? 
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அ. ேனி மனிே உரிறம   ஆ. கூட்டுரிமை 

இ. அரசியல் உரிறம   ஈ. ப ாருளாோர உரிறம 

30. கீதே குறிப்பிட் றவகளில் பேளிவான மனிே உரிறம மீைலானது 

அ. பிைன்மறன புகுேல்   ஆ. உற்ை உைவினரு ன் புைர்ச்சி 

இ. கற்பழிப்பு    ஈ. ஓரினச் தசர்க்றக 

31. மனிே உரிறம மீைல்கள் போ ர் ான வேக்குகளுக்கு ேகுந்ே தீர்வு என் து 

அ. உரிறமயியல் வேக்குகள் மூலம் நிவாரைம் ப றுேல் 

ஆ. நீதி நபராமண ைனுவின் மூைம் நிவாரணம் சபறுதல் 

இ. ப ாது நல வேக்குகள் மூலம் 

ஈ. குற்ைம் இறேத்ேவர்கறள குற்ைவியல் நீதியின் மூலம் ேண்டித்ேல் 

32. தேசிய மனிே உரிறமகள் ஆறையத்தின்  ணிகள் இவற்றுள் எறே உள்ள க்கியது? 

அ. ேம்மிச்றசயாகதவா அல்லது மனுவின் த ரிதலா மனிே உரிறம மீைல்கறள ஆராய்வது 

ஆ. மனிே உரிறம மீைல்கள் போ ர் ான நீதிமன்ைத்தில் நிலுறவயில் உள்ள வேக்குகளில் 

 ங்தகற்ைல் 

இ. சிறைச்சாறல அல்லது பிை இ ங்களில் அற க்கப் ட்டுள்ள ந ர்கறளப்  ார்றவயிடுேல் 

ஈ. நைற்கண்ட அமனத்தும் 

33. இந்தியாவில்  ாலின சம உரிறம ப ை ேற  கல்லாய் இருப் து 

அ. கல்வி முறை    ஆ. சசயலின பகுபாடு 

இ, வறுறம    ஈ. மேம் 

34. இந்தியாவில் மனிே உரிறம நீதிமன்ைமாக அறிவிக்றக பசய்யப் ட் றவ 

அ. உயர்நீதிமன்ைம்   ஆ. உச்ச நீதிமன்ைம் 

இ. மாவட்  உரிறமயியல் நீதிமன்ைம் ஈ. ைாவட்ட அைர்வு நீதிைன்றம் 

35. சட்  விதி மீைலில் ஈடு ட்  சிைாறர விசாரறைக்கு உட் டுத்ேப் டும் ஆயம் 

அ. உரிறமயியல் நீதிமன்ைம்  ஆ. சிறார் நீதி குழுைம் 

 இ. குற்ைவியல் நீதிமன்ைம்  ஈ. மந்ே உரிறம நீதிமன்ைம் 

36. நன்ன த்றேயில் விடுவிக்கப் ட்  குற்ைவாளியின் ந த்றே பநறி காலம் 

அ. ஓராண்டு    ஆ. இரண் ாண்டு 

இ. மூன்றாண்டு    ஈ. நான்காண்டு 

37. 1989, குேந்றேகள் உரிறமகள் மரபுவழி முறை எப்த ாது ந முறைக்கு வந்ேது? 

அ. 1995  ஆ. 1990  இ. 2003  ஈ. 2010 

38. NJAC என் து 
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அ. நதசிய நீதிபதிகள் நியைன ஆமணயம்  ஆ. தேசிய சைல் மதிப்பீட்டுக் குழு 

இ. தேசிய சிைார் மதிப்பீட்டு நீதிமன்ைம்   ஈ. தேசிய சட்  நிர்வாகக் குழு 

39. இந்திய அரசியலறமப்பு சட்  விதி 280 விவாதிப் து 

அ. நிதி ஆதயாக்     ஆ. நிதி ஆமணயம் 

இ. மத்திய  ணியாளர் தேர்வாறையம்  ஈ. மாநில  ணியாளர் தேர்வாறையம் 

40. இந்திய அரசியலறமப்பின் மூலாோரங்களாக கருேப் டும் கீழ்க்கண்  இறைகளில் சரியாகப் 

ப ாருத்ேப்  ாேது எது? 

அ. சுேந்திரமான நீதித்துறை – அபமரிக்கா  ஆ. ஒற்மற குடியுரிமை – பிரிட்டன் 

இ. ப ாதுப் ட்டியல் – ஆஸ்திதரலியா    

ஈ. அடிப் ற  உரிறமகறள ேற்காலிகமாக நிறுத்தி றவத்ேல் – ரஷ்யா 
41. பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் ப ாருந்ோே இறை / இறைகள் எது/ எறவ? 

1.  மத்திய அரசுப் ணியாளர் தேர்வாறையம்  - அரசியலறமப்பு நிறுவனம் 

2. தேர்ேல் ஆறையம்    - நீதிமுறைச் சார்புற ய அரசியலறமப்பு நிறுவனம் 

3. மகளிருக்கான தேசிய ஆறையம்   - சட் ப்பூர்மான குழுமம் 

4. அட் வறை சாதியினருக்கான தேசிய ஆறையம் - ஆதலாசறன குழுமம் 

அ. 2 மட்டும்    ஆ. 2 மற்றும் 4 மட்டும்   

இ. 4 மட்டும்    ஈ. 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

42. உச்சநீதிமன்ை மற்றும் உயர்நீதிமன்ை நீதி திகறள அமர்த்துவது போ ர் ாக பின்வருவனவற்றை 

ப ாருத்துக. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. விதி 124  1. உயர்நீதிமன்ை நீதி திகள் 

ஆ. விதி 217  2. கூடுேல் நீதி திகள் 

இ. விதி 224  3. ேற்காலிக நீதி திகள் 

ஈ. விதி 127  4. உச்சநீதிமன்ை நீதி திகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ .4 1 2 3 

ஆ. 4 2 1 3 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 3 1 2 4 

43. அரசியலறமப்பு நிர்ையசற யின் அறவக் குழுறவ ேறலறமதயற்ைவர் யார்? 

அ. B. R. அம்நபத்கார்   ஆ. B.  ட் ாபி சீோராறமய்யா 
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இ. G.V. மாவ்லங்கர்   ஈ. S.K. ோர் 
44. சிக்கிம் இந்திய யூனியனில் எப்ப ாழுது தசர்க்கப் ட் து? 

அ. 1966  ஆ. 1971  இ. 1975  ஈ. 1980 

45. இந்தியாவின் முேல் குடியரசுத் ேறலவர் யார்? 

அ.  ண்டிட் ேவஹர்லால் தநரு  ஆ. லால்  ஹதூர் சாஸ்திரி 

இ. டாக்டர். ராநஜந்திர பிரசாத்  ஈ. சி.ராேதகா ாலச்சாரி 

46. பின்வருவனவற்றை ப ாருத்துக. 

அ. த ார் அவசரநிறல     1. விதி 360 

ஆ. மாநிலங்களில் அரசியலறமப்பு  அவசரநிறல 2. விதி 359 

இ. அடிப் ற   உரிறமகறள நிறுத்தி றவத்ேல்  3. விதி 356 

ஈ. நிதி அவசரநிறல     4. விதி 352 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 1 2 4 3 

47. மாநில அளவில்  ாராளுமன்ை மற்றும் சட் மன்ை தேர்ேறலகறள ந த்துவேற்கான தேர்ேல் 

இயந்திரத்தின் சரியான அதிகார  டிநிறல வரிறசறய தேர்ந்பேடுக்க. 

1. முேன்றம தேர்ேல் அதிகாரி   

2. வாக்குச்சாவடி ேறலறம அதிகாரி 

3. தேர்ேல் ப ாறுப்பு அலுவலர் 
4. வக்குப் திவு அதிகாரி 

அ. 1-2-3-4  ஆ. 1-3-2-4  இ. 1-4-2-3  ஈ. 1-3-4-2 

48. ேம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் அரசியலறமப்பு பின் ற்ைப் ட்  வரு ம் 

அ. 1950  ஆ. 1952  இ. 1954  ஈ. 1957 

49. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே குழு(க்கள்)  ாராளுமன்ைத்தின் இரண்டு அறவகளின் உறுப்பினர்கறள 

பகாண்டுள்ளன? 

1. மதிப்பீட்டு குழு   2. சார்பு சட் மியற்ைல் குழு 

3. ப ாதுக்கைக்கு குழு  4. ப ாதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கான குழு 

அ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்   ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும் 

இ. 3 ைற்றும் 4 ைட்டும்   ஈ. 1, 3 மற்றும் 4 மட்டும் 
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50. பின்வருவனவற்றை ப ாருத்துக. 

அ. முேல் அட் வறை   1. SCs மற்றும் STs இன் நிர்வாகம் மற்றும்    

      கட்டுப் ாடு 

ஆ. ஐந்ோவது அட் வறை   2. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின்   

      ப யர்கள் 

இ. ஏோவது அட் வறை   3. 74வது அரசியலறமப்பு திருத்ேத்ோல்    

      தசர்க்கப் ட்  நகர  ாலிகாஸ் 

ஈ.  ன்னிரண் ாவது அட் வறை 4. மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு     

      இற தயயான அதிகாரங்களின் பிரிவு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 2 3 4 

51. ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத் ேறலவர் ஆட்சி ஆரம் த்தில்  ாராளுமன்ை ஒப்புேலு ன் _________ 

காலத்திற்கு விதிக்கப்  லாம். 

அ. மூன்று மாேங்கள்   ஆ. இரண்டு மாேங்கள் 

இ. ஆறு ைாதங்கள்   ஈ. ஒன் து மாேங்கள் 

52. பின்வரும் வரிகளில் எந்ே ஒன்று 88வது அரசியலறமப்பு திருத்ேச் சட் ம் 2003-ன் மூலம் 

அரசியலறமப்பு அந்ேஸ்திறனப் ப ற்ைது? 

அ. வருமான வரி    ஆ. நசமவ வரி 

இ. போழில் வரி    ஈ. நிறுவன வரி 

53. கீழ் வரு வனவற்றை ப ாருத்தி சரியான விற றய தேர்வு பசய்க. 

அ. ஷா நவாஸ் குழு   1.  சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியில் பின் ேங்கியவர்கறள  

      கண் றிேல் 

ஆ. காகா தகல்கர் ஆறையம்   2. பநருக்கடி நிறலயின்த ாது நற ப ற்ை   

      அத்துமீைல்கறள விசாரறை பசய்ய 

இ. ஷா ஆறையம்   3.  ா ர் மசூதி இடிப்பிறன விசாரறை பசய்ய 

ஈ. லி ரான் ஆறையம்   4. சு ாஷ் சந்திர த ாஸின் விசாரறை பசய்ய 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 
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ஆ.4 1 2 3 

இ.   2 1 3 4 

ஈ. 3 2 1 4 

54. குடியரசுத் ேறலவரின் நியமன அதிகாரங்கறள  ற்றிய  ட்டியல் 1 மற்றும்  ட்டியல் 2 ல் 

உள்ளவற்றை ப ாருத்துக. 

 ட்டியல் 1         ட்டியல் 2 

அ. நிதிக்குழுவின் உறுப்பினர்கள்    1. பிரிவு 324 

ஆ. தேர்ேல் குழுவின் உறுப்பினர்கள்    2. பிரிவு 338 

இ. மத்திய ப ாதுப் ணி குழு உறுப்பினர்கள்   3. பிரிவு 316 

ஈ. அட் வறைப்  ட்டியல் சாதிக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் 4. பிரிவு 280 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 4 1 3 2 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 2 4 1 

55. கட்சித்ோவல் குறித்து முடிபவடுக்கும் அதிகாரம் உள்ளவர் யார்? 

அ. சம்பந்தப்பட்ட அமவயின் தமைவர் அல்ைது சபாநயகர் 
ஆ. சம் ந்ேப் ட்  அறவயில் உள்ள கட்சித் ேறலவர்  
இ. இந்திய தேர்ேல் ஆறையம் 

ஈ. கட்சி பகாை ா 
56. தலாக்ச ா (மக்களறவ) பசயல்கத்தின் ேறலவர் 

அ. மக்களறவ ச ாநாயகர்   ஆ. மக்களறவ பசயலர் 
இ. ைக்களமவ சபாதுச் சசயைர்  ஈ. மக்களறவ துறை ச ாநாயகர் 

57. எந்ே ஆண்டு தேசிய அட் வறை சாதியினர் மற்றும்  ேங்குடியினர் ஆறையம், இரண் ாக 

பிரிக்கப் ட் து? 

அ. 1960  ஆ. 1970  இ. 1980  ஈ. 1990 

58. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே விதி மாநிலங்களறவ கறலக்கப்  க்கூ ாது என்று கூறுகிைது? 

அ. விதி 83  ஆ. விதி 84  இ. விதி 90  ஈ. விதி 91 

59. கீழ்வரு வனவற்றில் எது ப ாருத்ேம் இல்றல? 

அ. பஹல்ட்  - ேனநாயகத்தின் மாதிரிகள் 

ஆ. நைக்பர்சன்  - ஜனநாயக பங்களிப்பு 
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இ. லிவ்லி   - ேனநாயகம் 

ஈ. ஸ்கம்பீட் ர்  - முேலாளித்துவம், சமேர்மம் மற்றும் மக்களாட்சி 

60. தேர்ேல் குழுவின் ேறலவர்கறள வரிறசப்பிரகாரம்  ட்டியலிடுக. 

1. டி.எஸ். கிருஷ்ைமூர்த்தி  2. டி.என்.தசஷன் 

3. சுகுமார் பசன்    4. திருமதி வி.எஸ். ரமா தேவி 

அ. 3-4-2-1 ஆ. 4-3-2-1  இ. 4-3-1-2  ஈ. 4-1-2-3 

61. குடியரசுத் ேறலவர் மற்றும் அறமச்சரறவ குழுக்களுக்கும் இற தய உள்ள உைவுகறள எந்ே 

பிரிவுகள் விவரிக்கின்ைன? 

அ. 71, 75 மற்றும் 78    ஆ. 72, 75 மற்றும் 78 

இ. 73, 75 மற்றும் 78    ஈ. 74, 75 ைற்றும் 78 

62. பின்வரும் எந்ே விதிகள் அரசியலறமப்பின்  குதி IVல் 42வது திருத்ே சட் த்தின்மூலம் 

தசர்க்கப் ட் து? 

அ. விதி 39-A மற்றும் 43-A   ஆ. விதி 38-ல் உட்பிரிவு(2) 

இ. விதி 37-A ைற்றும் 43-A   ஈ. விதி 31C மற்றும் விதி 37A 

63. 14 தம மாேம் 1954-ம் ஆண்டு மக்களறவ இனிதமல் “தலாக்ச ” என்று அறேக்கப் டும் என்று 

கூறியவர் யார்? 

அ. ஜி.வி. ைாவ்ைங்கர்    ஆ.  ாக் ர் எஸ். இராோகிருஷ்ைன் 

இ.  ாக் ர் இராதேந்திர பிரசாத்   ஈ.  ாக் ர் பி.ஆர். அம்த த்கர் 
64. இந்திய தேசிய சின்னத்தில்  யன் டுத்ேப் ட்டுள்ள ‘சத்யதமவ பேயதே’ என்ை பசாற்கள் எங்கிருந்து 

ப ைப் ட்டுள்ளன? 

அ. றமத்தரயி உ நி ேம்    ஆ. முண்டக உபநிடதம் 

இ. முத்கல உ நி ேம்    ஈ. பிரம உ நி ேம் 

65. இந்திய அரசியலறமப்பின் 148வது விதி வலியுறுத்துவது 

அ. தமைமை ைற்றும் தணிக்மக அதிகாரி இந்திய ஜனாதிபதியால் நியைனம் சசய்யப்படுவது 

பற்றி 

ஆ. ேறலறம மற்றும் ேனிக்றக அதிகாரி இந்திய பிரேமரால் நியமனம் பசய்யப் டுவது  ற்றி 

இ. ேறலறம மற்றும் ேணிக்றக அதிகாரி இந்திய ேறலறம தேர்ேல் ஆறையரால் நியமனம் 

பசய்யப் டுவது  ற்றி 

ஈ. ேறலறம மற்றும் ேணிக்றக அதிகாரி இந்திய துறை ேனாதி தியால் நியமனம் பசய்யப் டுவது 

 ற்றி 

66. 352வது விதியின் டி நான்காவது அவசர நிறல பிரக னம் வந்ே ஆண்டு 
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அ. 1962  ஆ. 1965  இ. 1971  ஈ. 1975 

67. மனிே உரிறம  ாதுகாப்புச் சட் ம் நிறைதவற்ைப் ட்  ஆண்டு 

அ. 1992  ஆ. 1993  இ. 1994  ஈ. 1995 

68. ோர்கண்ட், உத்ேராஞ்சல் மர்றும் சட்டீஸ்கர் ஆகிய மூன்று புதிய மாநிலங்கள் உருவாக்கப் ட்  

ஆண்டு 

அ. 2000  ஆ. 2001  இ. 2002  ஈ. 2003 

69. இந்திய அரசியலறமப்பின் 243 D விதி வலியுறுத்துவது 

அ.  ஞ்சாயத்து அறமப்பின்  ேவி காலம் நிர்ையம் 

ஆ. பஞ்சாயத்தில் SC/ST வகுப்பினர் ைற்றும் சபண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டு முமற 

இ. வரி வசூலிக்கும் அதிகாரம் 

ஈ.  ஞ்சாயத்தின் அறமப்பு 

70. 2005 ம் ஆண்ற ய ேகவல் உரிறமச் சட் ம் நற முறைக்கு வந்ேது 

அ. 11 அக்த ா ர் 2005   ஆ. 12 அக்நடாபர் 2005 

இ. 13 அக்த ா ர் 2005   ஈ. 14  அக்த ா ர் 2005 

71. நிர்வாக கண்காணிப்பு பிரிவு ஏற் டுத்ேப் ட்  ஆண்உ 

அ. ஆகஸ்ட் 1955   ஆ. பசப் ம் ர் 1955   

இ. அக்த ா ர் 1995   ஈ. நவம் ர் 1955 

72.  ல்வந்த்ராய் தமத்ோ குழுவின்  ரிந்துறரயின் டி ஷில்லா  ரிசத்தின் ேறலவராக பசயல்   

தவண்டியவர் 
அ. எம்.எல்.ஏ    ஆ. எம்.பி.   

இ.  ஞ்சாயத்து ேறலவர்   ஈ. ைாவட்ட ஆட்சித் தமைவர் 
73. மிதசாராம் ஒரு முழு மாநிலமாக அந்ேஸ்து ப ற்ை ஆண்டு 

அ. 1956  ஆ. 1971  இ. 1987  ஈ. 1988 

74. பின்வருவனவற்றை ப ாருத்தி சரியானவற்றை தேர்ந்பேடு: 

அ. 7வது அ.அ. திருத்ேம்  1. உயர்நீதிமன்ை நீதி திகளின் ஓய்வு ப றும்    

     வயறே 60 லிருந்து 62 ஆக உயர்த்தியது 

ஆ. 12வது அ.அ. திருத்ேம் 2.  ாண்டிச்தசரி யூனியன் பிரதேசமாக தசர்க்கப் ட் து 

இ. 14வது அ.அ. திருத்ேம் 3. மாநிலங்கள் மறுசீரறமப்பு 

ஈ. 15வது அ.அ. திருத்ேம் 4. தகாவா யூனியன் பிரதேசமாக தசர்க்கப் ட் து 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 
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ஆ. 1 2 3 4 

இ.  4 3 2 1 

ஈ. 2 3 1 4 

75. தலாக் ால் மதசாோறவ  ாராளுமன்ைத்தில் ஏோவது முறையாக அறிமுகப் டுத்திய இந்திய பிரேமர் 
யார்? 

அ. சந்திரதசகரன்    ஆ. தேவபகௌ ா 
இ. ஏ.பி. வாஜ்பாய்   ஈ.  ாக் ர். மன்தமாகன் சிங் 

76. பின்வரும் எந்ே விதி  ஹிந்திறய அலுவல் பமாழியாக அங்கீகரிக்கின்ைது? 

அ. விதி 356  ஆ. விதி 370  இ. விதி 360  ஈ. விதி 343 

77. “MIGA” என்ை பசால் எேற்கு ப ாருந்தும்? 

அ. பன்னாட்டு முதலீட்டு உறுதித் திட்ட முகமை ஆ. இந்திய  ன்முக அரசு முகறம 

இ. அரசின் இ ப்ப யர்வு முகறம   ஈ. ப ாது கேகத்தின் உறுப்பினர் 
78. பின்வரு வனுள் யார் ஐந்ோண்டு திட் ங்கறள இறுதியாக அங்கீகரிக்க முடியும்? 

அ.  ாராளுமன்ைம்   ஆ. திட் க்குழு 

இ. நிதிக்குழு    ஈ. நதசிய வளர்ச்சிக் குழு 

79. தேசிய வளர்ச்சி குழுமம் எப்ப ாழுது ஆரம்பிக்கப் ட் து? 

அ. 3 மார்ச் 1951    ஆ. 2 ஜூன் 1952 

இ. 6 ஆகஸ்ட் 1952   ஈ. 5 டிசம் ர் 1953 

80. எந்ே  ட் யச் சட் ம் இந்தியாவில் கல்வி தமம் ாட்டிற்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ரூ ாய் ஒரு இலட்சம் 

ஒதுக்க வழிவகுத்ேது? 

அ.  ட் யச் சட் ம் – 1833  ஆ. பட்டயச் சட்டம் – 1813 

இ.  ட் யச் சட் ம் – 1793  ஈ.  ட் யச் சட் ம் – 1853 

81. இந்திய குடியரசுத் ேறலவர் மறைமுகமாக தேர்வாளர் குழு மூலம் தேர்ந்பேடுக்கின்தைாம். தேர்வாளர்  
குழுவில் பினவ்ரும் எந்ே உறுப்பினர்கள் கலந்து பகாள்வதில்றல? 

அ. தேர்ந்பேடுக்கப் ட்  மக்களறவ உறுப்பினர்கள் 

ஆ. தேர்ந்பேடுக்கப் ட்  மாநிலங்களறவ உறுப்பினர்கள் 

இ. நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட யூனியன் பிரநதச சட்டப் நபரமவ உறுப்பினர்கள் 

ஈ. தேர்ந்பேடுக்கப் ட்  மாநில சட் ப்த ரறவ உறுப்பினர்கள் 

82. ப ாருத்துக. 

அ. மக்களறவ    1. 35 வரு ம் 

ஆ. மாநிலங்களறவ   2. 25 வரு ம் 
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இ. துறை குடியரசுத் ேறலவர்  3. 21 வரு ம் 

ஈ.  ஞ்சாயத்து ேறலவர்   4. 30 வரு ம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 2 4 1 3 

83. 1967 முேல் 1969 வறர இந்தியாவின் குடியரசுத் ேறலவராக  ேவி வகித்ேவர் யார்? 

அ. திரு.வி.வி. கிரி   ஆ. டாக்டர். ஜாகிர் ஹுமசன் 

இ.  ாக் ர். எஸ். ராோகிருஷ்ைன் ஈ.  ாக் ர். ராதேந்திர பிரசாத் 

84. இந்திய அரசாங்கத்தின் அலுவலக பமாழி எது? 

அ. ஆங்கிலம்    ஆ. இந்தி 

இ. அறனத்து பமாழிகள்   ஈ. ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி 

85. எத்ேறனயாவது அரசியலறமப்பு திருத்ேத்தின் டி,  நம் இந்திய அரசியலறமப்பின் முகவுறரயில் 

“இந்தியாவின் ஒற்றுறம மற்றும் ஒருறமப் ாடு” தசர்க்கப் ட் து? 

அ. 43வது அரசியலறமப்பு திருத்ேம்  ஆ. 40வது அரசியலறமப்பு திருத்ேம் 

இ. 46வது அரசியலறமப்பு திருத்ேம்  ஈ. 42வது அரசியைமைப்பு திருத்தம் 

86.  ாக் ர். அம்த த்கர் கருத்துப் டி அரசியலறமப்பின் எந்ே விதி “அரசியலறமப்பின் இேயமும், 

உயிருமாகும்?” 

அ. விதி 24  ஆ. விதி 23  இ. விதி 32  ஈ. விதி 42 

87. இந்தியாவில் குடியரசுத் ேறலவறரத் தேர்ந்பேடுக்க எந்ே வாக்களிப்பு முறை றகயாளப் டுகிைது? 

அ. ஒரு ந ருக்கு ஒரு வாக்கு  ஆ. பன்மை வாக்கு 

இ. ரகசிய வாக்கு    ஈ. பவளிப் ற யான வாக்கு 

88. உச்ச நீதிமன்ை நீதி திகள் ஓய்வு ப றும் வயது 

அ. 62  ஆ. 65  இ. 58  ஈ. 60 

89. இந்திய தேர்ேல் ஆறையம் அறமந்துள்ள இ ம் 

அ. மும்ற  ஆ. பசன்றன  இ. புது டில்லி  ஈ. பகால்கத்ோ 
90. ராஜ்ய சற க்கு எத்ேறன உறுப்பினர்கள் தேர்ந்பேடுக்கப் டுகிைார்கள்? 

அ. 530  ஆ. 238  இ. 545  ஈ. 250 

91. மாநில சமூக இ  ஒதுக்கீட்டுக் பகாள்றகயில் அடிப் ற  உரிறமயில் முேல் சட்  திருத்ேத்றே 

பகாண்டு வந்ேவர் 
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அ. வி.வி. சுப்பிரமணிய ஐயர்  ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ.  ாக் ர். முத்துலட்சுமி    ஈ. பண்டித ஜவஹர்ைால் நநரு 

92. ப ாருத்துக. 

அ.  ாராளுமன்ை முறை அரசாங்கம்   1. சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ. ேறலவர் முறை அரசாங்கம்   2. இங்கிலாந்து 

இ. குழு முறை அரசாங்கம்   3. பேர்மனி 

ஈ. சர்வாதிகார முறை அரசாங்கம்   4. அபமரிக்கா 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 1 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 1 3 2 4 

93. மாநிலத் தேர்ேல் ஆறையாளறர நியமனம் பசய் வர் 
அ. முேலறமச்சர்    ஆ. குடியரசுத் ேறலவர் 
இ. ைாநிை ஆளுநர்   ஈ. மாநில உயர்நீதிமன்ை ேறலறம நீதி தி 

94. கீழ்க்கண்  வாக்கியங்கறள கவனி 

கூற்று(A): சட் ம் இயற்றுவது சட் மன்ைத்தின்  ணியாகும். 

காரைம்( R): மக்களாட்சியில் மக்களுற ய பிரதிநிகதள சட் ம் இயற்று வர்களாக இருக்கிைார்கள். 

இது மக்களாட்சியின் சிைந்ே  ண் ாகும். 

சரியான விற றயத் தேர்ந்பேடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ேவைானறவ ஆ. (A) மற்றும் ® உண்றம 

இ. (A) உண்றமயானது (R) ேவைானது  ஈ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் உண்மை 

95. கட்சித் ோவறல ேடுக்கும் அரசியலறமப்புத் திருத்ேச் சட் ம் எது? 

அ. 42வது  ஆ.  52 வது  இ.  62வது  ஈ. 70வது 

96. இந்திய அரசியலறமப்புச் சற யில் இ ம் ப ற்றிருந்ே உறுப்பினர்கள் எத்ேறன? 

அ. 279  ஆ. 289  இ. 299  ஈ. 319 

97. 92-வது திருத்ேச் சட் த்ோல் அரசியலறமப்பின் எட் ாவது அட் வறையில் தசர்க்கப்  ாே பமாழி 

எது? 

அ. த ாத ா ஆ. ப ாக்ரி  இ. றமதிலி  ஈ. ைணிப்புரி 

98. மாநிலச் சீரறமப்புச் சட் ம் எனக் கூைப் டுகின்ை திருத்ேச் சட் ம் எது? 

அ. 5-வது திருத்ேச் சட் ம்  ஆ. 7-வது திருத்தச் சட்டம் 
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இ. 9-வது திருத்ேச் சட் ம்   ஈ. 10-வது திருத்ேச் சட் ம் 

99. 78வது திருத்ேச் சட் த்ோல் ஒன் ோவது அட் வறையில் உள்ள க்கப் ட்  நிலச் சீர்திருத்ேச் 

சட் ங்கள் எத்ேறன? 

அ. 27  ஆ. 29   இ. 32   ஈ. 35 

100.  உச்சநீதிமன்ை நிதி திகளுக்கு அளிக்கப் டும் ஊதியம் கீழ்க்கண்  ஒன்றிலிருந்து 

அளிக்கப் டுகிைது? 

அ. இந்திய ப ாது கைக்கு  ஆ. இந்திய அவசர கால நிதி 

இ. இந்திய சதாகுப்பு நிதி  ஈ. சிைப்பு நிதி 


