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Indian Polity Model Test Questions 19 in Tamil With Answer 

1. ப ொதுப்  ட்டியலில் உள்ளடங்கொதது எது? 
அ. குற்றவியல் சட்டம்   ஆ. திருமணம் மற்றும் விவொகரத்து 
இ. வங்கியியல்   ஈ. ஒப் ந்தங்கள் 

2.  ொரொளுமன்றமொனது புதிய மொநிலங்கள் உருவொவதற்கு எந்த விதியின்  டி அதிகொரம் 
 டடத்திருக்கிறது? 
அ. விதி 2  ஆ. விதி 3  இ. விதி 149  ஈ. விதி 152 

3. இந்திய அரசின் ஒர் இடண மொநில அந்தஸ்டதப் ப ற்ற மொநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸொம்    ஆ. மமகொலயொ 
இ. நொகொலொந்து   ஈ. சிக்கிம் 

4. மொநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தகுதி நீக்கம்  றி முடிபவடுப் வர் 
அ. ஆளுநர்    ஆ. சபாநாயகர் 
இ. முதலடமச்சர்   ஈ. பிரதமர் 

5. இந்தியொவிலிருக்கும் ஒரு மொநிலத்தின் நிலப்  குதியிலிருந்து ஒரு புதிய மொநிலத்டத 
உருவொக்கும் அதிகொரத்டதப் ப ற்றிருப் து 
அ. அடமச்சர்குழு   ஆ. மொநில சட்டமன்றம் 
இ. குடியரசுத் தடலவர்   ஈ. பாராளுமன்றம் 

6. சர்க்கொரியொ ஆடணயத்தொல்  ங்களிக்கப் ட்ட  ரிந்துடரகள் எத்தடன? 
அ. 227  ஆ. 237  இ. 247  ஈ. 257 

7. யூனியன் பிரமதசங்களின் வரிடசயில் தொத்ரொ மற்றும் நொகர் ஹொமவலிடய இடணத்த திருத்தச் 
சட்டம் எது? 
அ. 8-வது திருத்தச் சட்டம்  ஆ. 10-வது திருத்தச் சட்டம் 
இ. 12-வது திருத்தச் சட்டம்  ஈ. 15-வது திருத்தச் சட்டம் 

8. மதசிய வளர்ச்சி கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கள் யொவர்? 
அ. எல்லொ மத்திய அடமச்சர்கள் 
ஆ. மொநிலங்களின் முதலடமச்சர்கள் 
இ. அனைத்து மத்திய அனமச்சர்களும் எல்லா மாநில முதலனமச்சர்களும் 
ஈ. மொநிலங்களின் அடனத்து மந்திரிகள் 

9. இந்திய அரசியலடமப்பின்  த்தொவது அட்டவடண எடத குறிக்கின்றது? 
அ. மொநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரமதசங்களின் ப யர்கள் 
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ஆ. கட்சி தாவல் தனட 
இ.  ஞ்சொயத்து நிறுவனங்கள் 
ஈ. நகர் லிகொ 

10. இந்திய அரசியலடமப்பின் 351-வது விதி கீழ்க்கண்ட ஒன்றின்  வளர்ச்சிக்கொன வழிகொட்டுதடலப் 
 ற்றியது 
அ. இந்தி மமாழி   ஆ. வடகிழக்கு பிரொந்தியங்கள் 
இ. மடலப் குதிகள்   ஈ. கடற்கடரப் பிரொந்தியங்கள் 

11. ஸ்வரன் சிங் குழு (1976) இந்திய அரசியலடமப்புச் சட்டத்தின் எந்த அம்சத்டத ஒரு தனி 
 குதியொக்க பகொண்டு வர  ரிந்துடர பசய்தது? 
அ. அடிப் டட உரிடமகள்  ஆ. அடிப்பனட கடனமகள் 
இ. அரசியலடமப்பு பநறிகள்  ஈ. அரசியலடமப்பு மனு முடற 

12. இந்திய ஜனொதி தி மதர்தல் குழொம் உறுப்பினர்களொல் மதர்ந்பதடுக்கப் டுவொர் என்று கூறும் 
இந்திய அரசியலடமப்பு விதி யொது? 
அ. விதி 50.  ஆ. விதி 52  இ. விதி 54  ஈ. விதி 56 

13.  ொரொளுமன்றத்தின் ஈரடவகளிலும் ஒவ்பவொரு அமர்வின் முதல் மணி மநரத்டத என்ன கூற 
மவண்டும்? 
அ. முழு மநரம்    ஆ. பூஜ்ய மநரம் 
இ. ககள்வி கநரம்   ஈ. தீர்மொன மநரம் 

14. இட ஒதுக்கீட்டுடன் பதொடர்புடடய ‘பிறப்பிடம்’ என்ற பசொல் இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்த 
விதியில் கொணப் டுகிறது? 
அ. அரசியலனமப்பு விதி 15  ஆ. அரசியலடமப்பு விதி 18 
இ. அரசியலடமப்பு விதி 272  ஈ. அரசியலடமப்பு விதி 273 

15. படல்லி என்ற யூனியன் பிரமதசத்டத இந்தியொவின் மதசிய தடலநகரம் என்று அங்கீகரித்த 
அரசியலடமப்பு சீர்திருத்தச் சட்டம் யொது? 
அ. 67வது அரசியலடமப்பு திருத்தச் சட்டம்  ஆ. 69 வது அரசியலனமப்பு திருத்தச் சட்டம் 
இ. 78 வது அரசியலடமப்பு திருத்தச் சட்டம்  ஈ. 80 வது அரசியலடமப்பு திருத்தச் சட்டம் 

16. தமிழக அரசு ரொஜமன்னொர் குழுடவ அடமத்ததன் கொரணம் யொது? 
அ. மத்திய –மாநில உறவுகள்  ஆ. ஜனத்பதொடக பகொள்டக 
இ. ஆளுநரின் அதிகொரங்கள்  ஈ. பமொழிப் பிரச்சடனகள் 

17. மஹபியஸ் மகொர் ஸ் என்றொல் “ஆட்பகொணர்க”. அமத ம ொல் “ மமண்டமஸ்” என்றொல் “__________”. 
அ. தடட விதித்தல்   ஆ. கட்டனையிடுதல் (உறுத்தானை) 
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இ. அதிகொர எல்டலடய வினவுதல் ஈ. சொன்றளித்தல் 
18. அகில இந்திய மசடவடய அடமக்கும் இந்திய அரசியலடமப்பு விதி யொது? 
அ. 312விதி  ஆ. 309 விதி  இ. 310 விதி   ஈ. 311 விதி 

19. அரசியலடமப்பு திருத்தல் முடறடய இந்திய அரசியல் சொசனத்தின் எந்த விதி வழங்குகிறது? 
அ. 360வது விதி   ஆ. 343 வது விதி   
இ. 368வது விதி   ஈ. 352வது விதி  

20. இந்திய அரசியலடமப்பின் 360வது விதியுடன் பதொடர்புடடயது 
அ. ம ொர், பவளியொட்டு  டடபயடுப்பு மற்றும் ஆயுத மமந்தி கலகம் விடளவித்தலொல் அவசர 
நிடல 
ஆ. மொநில அளவில் அவசர நிடல 
இ. நிதி சார்ந்த அவசர நினல 
ஈ. இடவ அடனத்தும் 

21. IFAS என்ற சுருக்கமொன வொர்த்டதயின் விரிவொக்கம் யொது? 
அ. இந்திய வன  குதி மசடவ  ஆ. இந்திய நிதி கணக்கு மசடவ 
இ.  இந்திய எல்னல நிர்வாக கசனவ ஈ. ஆசிய மசடவக்கொன  ன்னொட்டு  டட 

22. பின்வரும் கூற்றிடன கருத்தில் பகொள்க. 
கூற்று : அதிகொரிகளின் நடவடிக்டககள் மந்திரிகளின் நடவடிக்டககடள ஒத்து கொணப் டுதல் 
கொரணம்:  ொரொளுமன்ற வழக்கப் டி சட்டம் இயற்றுவர்களின் நடவடிக்டககள், அதிகொரிகடள 
அல்லொது இயற்று வர்கடளமய தொக்கும் குணமுடடயது. 
அ. கூற்றும் காரைமும் சரிகய; ஆைால் கூற்றுக்கு உண்டாை காரைம் இதுகவ 
ஆ. கூற்றும், கொரணமும் சரி; ஆனொல் கொரணம் கூற்றுக்கு உண்டொனதல்ல 
இ. கூற்று சரி; கொரணம் தவறு 
ஈ. கூற்று தவறு; கொரணம் சரி 

23. சரியொனவற்டற ப ொருத்துக. 
அதிகொர அடமப்புகள்      விதிகள் 
அ. இந்தியொவின் கணக்கு மற்றும் தணிக்டக  1. (280)ம் விதி 
தடலடம அதிகொரி 
ஆ. இந்திய அரசின் தடலடம வழக்கறிஞர்   2. (244)ம் விதி 
இ. நிதி ஆடணயம்      3. (76)ம் விதி 
ஈ. அங்கீகரிக்கப் ட்ட பமொழிகளுக்கொன ஆடணயம்  4. (148)ம் விதி 
 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 4 3 1 2 
ஆ.  1 2 3 4 
இ. 3 2 1 4 
ஈ. 4 3 2 1 

24. ப ொதுப்  ட்டியலில் உள்ளடங்கியுள்ள துடற எது? 
அ. குடியுரிடம    ஆ. மொநிலங்களுக்கிடடமயயொன ஆறுகள் 
இ. மதாழிற்சங்கங்கள்  ஈ. அகில இந்திய  ணிகள் 

25. இந்தியொவில் நடந்த  ல்மவறு மதர்தல்களில் பின் ற்றப் ட்ட மதர்தல் முடற எது? 
1. வயது வந்மதொருக்கொன மநரடி மதர்தல் முடற 
2. ஒற்டற மொற்று வொக்களிக்க வடக பசய்யப் ட்ட விகிதொச்சொர பிரதிநிதித்துவ முடற 
3. விகிதொச்சொர பிரதிநிதித்துவ முடற 
4. மடறமுக மதர்தல் அடுக்கு முடற 
கீமழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள வரிடசயின் சரியொன விடடடய மதர்ந்து எடுக்க. 
அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1 மற்றும் 3 
இ. 1, 2 மற்றும் 3    ஈ. 2, 3 மற்றும் 4 

26. மத்திய ஊழல் கண்கொணிப்பு ஆடணயம் உருவொக்கப் ட்டது 
அ. 1964 ஆ. 1963  இ. 1962  ஈ. 1960 

27. இரொஜீவ் கொந்தி பிரதமரொக நியமனம் பசய்யப் ட்ட நொள் 
அ. அக்கடாபர் 31, 1984   ஆ. பசப்டம் ர் 31, 1984 
இ. நவம் ர் 31, 1984   ஈ. டிசம் ர் 31, 1984 

28. பின்வரும் கூற்றிடன கருத்தில் பகொள்க. 
இந்தியொவில் தடலடம கணக்கர் மற்றும் தனிக்டக அதிகொரியின் அடனத்து அறிக்டககளும் 
1. மத்திய மற்றும் மொநிலங்களின் அடனத்து கணக்குகளும் இந்திய குடியரசுத் தடலவருக்கு 
சமர்ப்பிக்கப் டுதல். 
2. மொநிலத்தின் கணக்கு பதொடர் ொனடவ அடனத்து மொநுக ஆளுநருக்கு சமர்ப்பிக்கப் டுதல்  
3. மொநிலங்களின் கணக்கு மத்திய நிதி அடமச்சருக்கு சமர்ப்பிக்கப் டுதல் 
மமற்பசொன்ன கூற்றுகளில் எடவ சரியொனது? 
அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும் 
இ. 3 மட்டும்    ஈ. 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

29. இரண்டொவது நிர்வொக சீர்திருத்த ஆடணயம் இந்திய அரசொங்கத்தொல் அடமக்கப் ட்ட ஆண்டு 
அ. 2006  ஆ. 2007 இ. 2008  ஈ. 2005 
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30. இந்திய அரசியலடமப்பு இடவகடள அங்கீகரிக்கிறது 
அ. மத மற்றும் மமாழி சிறுபான்னம  ஆ. மத, பமொழி மற்றும் இன சிறு ொன்டம 
இ. மத சிறு ொன்டம மட்டும்   ஈ. பமொழி சிறு ொன்டம மட்டும் 

31. எவன்/எவள் தனது நொட்டிற்கு பவளிமய இருந்து பகொண்டு துன்புறுத்தப் டுமவொம் என்ற 
ஐயப் ொட்டில்,  ொதுகொப்பிடன சட்டப் டி ப ற மற்றும் அதற்கொன மதடவயிடன ப ற்றிருப் ொமரொ 
அவன்/ அவள் ஒரு 
அ. இடம்ப யர் வர்   ஆ. சண்ட பிடிப் வர் 
இ. அகதி    ஈ. உளவொளி 

32. கீழ்க்கண்டவற்றில் எவர் ஒதுக்கப் ட்ட பிரிவிற்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல 
அ. இவர்கள் மிகவும் மசதமடடந்த ப ரும் ொலும் ஏழ்டமயொனவர்கள் 
ஆ. இவர்கள்  ல்மவறு பிரிவினர்களொக இருப் வர்கள் 
இ. ஒழுங்கு டுத்தப் டொத மவடலயொட்கள் 
ஈ. ககாயில் அர்ச்சகர்கள் 

33. நம்பிக்டகயில்லொ தீர்மொனத்தின் குறிக்மகொள் 
அ. குடறகடள தீர்ப் டத நொடுவது 
ஆ. அரசாங்கம் மீதாை அதிருப்தி மற்றும் நம்பிக்னகயில்லானமனய மமய்ப்பிப்பது 
இ. மந்திரிகளிடம்  ணி நிடறமவற்றொமலிருப் தற்கொன விளக்கத்டத அளிக்குமொறு மகட் து 
ஈ. சட்டசட டய (அ) மக்களடவடய ஒத்தி டவத்தல் 

34. எந்த அரசியலடமப்பு விதியின் கீழ், ஒரு மமசொதொடவ நிடறமவற்றுவது பதொடர் ொக, 
 ொரொளுமன்றத்தின் இரு அடவகளுக்குமிடடமய ஏற் டும் முட்டுக்கட்டட  ொரொளுமன்றத்தின் இரு 
அடவகளின் கூட்டு சட்டத்தின் மூலம் தீர்த்து டவக்கப் டும்? 
அ. 108   ஆ. 107   இ. 111   ஈ. 121 

35. பிரதமர் இந்திரொகொந்தி உள்நொட்டு பநருக்கடி  நிடல பிரகடனம் பசய்த ஆண்டு 
அ. ஜூன் 1975    ஆ. ஜூடல 1974 
இ. பசப்டம் ர் 1975   ஈ. அக்மடொ ர் 1975 

36.  எந்த அரசியலடமப்பு திருத்தத்தின் கீழ், மதசிய தடலநகர் பிரமதச சட்டம் இயற்றப் ட்டது? 
அ. 67வது அரசியலடமப்பு திருத்தம்  ஆ. 68 வது அரசியலடமப்பு திருத்தம் 
இ. 69 வது அரசியலனமப்பு திருத்தம் ஈ. 70 வது அரசியலடமப்பு திருத்தம் 

37. கீழ்க்கண்ட இந்திய மொநிலங்களில் தனக்பகன தனி அரசியலடமப்ட  பகொண்டுள்ளது எது? 
அ. ஆந்திரப்பிரமதசம்   ஆ.  ஞ்சொப் 
இ. தமிழ்நொடு    ஈ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 
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38. இந்தியொவில் முதல் கூட்டணி ஆட்சிடய அடமத்தவர் யொர்? 
அ. மதவ கவுடொ   ஆ. வி.பி. சிங் 
இ. மமாரார்ஜி கதசாய்  ஈ. சரண் சிங் 

39. இந்திய அரசியலடமப்பின் ஆறொவது  ட்டியலிலுள்ள விதிகள் கீழ்க்கண்ட எந்தப் குதிக்குப் 
ப ொருந்தக் கூடியது 
அ. சமநிலப்  குதிக்கு   ஆ. கடற்கடரப்  குதிக்கு 
இ. பழங்குடியிைர் பகுதிக்கு  ஈ.  ொடலவனப்  குதிக்கு 

40.  பின்வரும் எந்த நொளில், இந்திய உச்சநீதி மன்றம் பதொடங்கி டவக்கப் ட்டது? 
அ. மொர்ச் 26, 1950   ஆ. பிப்ரவரி 26, 1950 
இ. ஜனவரி 26, 1951   ஈ. ஜைவரி 28, 1950 

41. கீழ்க்கண்ட அரசியலடமப்பு பதொடர் ொன கூற்றுகடள கருத்தில் பகொள்க (73வது அரசியலடமப்பு 
திருத்த சட்டம்) 
1. இந்திய அரசியலடமப்பு விதி 243-1 ன்  டி மொநில ஆளுநர் ஒவ்பவொரு ஐந்தொண்டுலும், 
 ஞ்சொயத்தின் நிதி நிடலயிடன மறு ஆய்வு பசய்ய ஒரு நிதி ஆடணயத்டத ஏற் டுத்துகிறொர். 
2. இந்திய அரசியலடமப்பு விதி 243-Kன்  டி  ஞ்சொயத்து மதர்தடல கண்கொணித்தல், வழிகொட்டுதல் 
மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் ம ொன்றவற்டற மொநில மதர்தல் ஆடணயம் தன்னகத்மத டவத்துள்ளது. 
கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரி? 
அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 1ம் இல்டல 2 ம் இல்டல 

42.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி சரியொன விடடடயத் மதர்ந்பதடு 
சட்டம்      ஆண்டு 
1. கொற்று மொசு ொடு தடுப்புச் சட்டம்  அ. 1986 
2. தண்ணீர் மொசு ொடு தடுப்புச் சட்டம்  ஆ. 1980 
3. வன உயிரினப்  ொதுகொப்புச் சட்டம்  இ. 1981 
4. வனப்  ொதுகொப்புச் சட்டம்   ஈ. 1972 
      உ. 1974 
அ. 1-அ, 2-உ, 3- இ, 4-ஆ   ஆ. 1 – ஆ, 2-இ, 3-ஈ, 4-அ 
இ. 1-இ, 2-உ, 3-ஈ, 4-ஆ   ஈ. 1-உ, 2-ஈ, 3-இ, 4-ஆ 

43. சட்டத்திருத்தம், இந்திய அரசியல் சொசன சட்டத்தில் எந்த விதியின் கீழ் பகொண்டு வரப் ட்டுள்ளது? 
அ. 365  ஆ. 366   ஈ. 367  ஈ. 368 

44. அடிப் டட கடடமகள் என்ற மயொசடன கீழ்க்கண்டவற்றில் எதிலிருந்து ப றப் ட்டது? 
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அ. அபமரிக்க அரசியலடமப்பு ஆ. இங்கிலொந்து அரசியலடமப்பு 
இ. USSR அரசியலனமப்பு  ஈ. ஜப் ொன் அரசியலடமப்பு 

45. 1975-ம் ஆண்டு பநருக்கடி நிடல அறிவிப்பு பதொடர் ொன விசொரடணடய மமற்பகொள்ள 
அடமக்கப் ட்ட ஆடணயத்தின் ப யர் என்ன? 
அ. சர்க்கொரியொ ஆடணயம்  ஆ. ஷா ஆனையம் 
இ. பஜயின் ஆடணயம்  ஈ. மவொரொ ஆடணயம் 

46. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இன்று அரசியலடமப்பின் ப ொதுப் ட்டியலின் கீழ் வரவில்டல? 
அ. ஒரு மொநிலத்தின்  ொதுகொப்ம ொடு பதொடர்புள்ள கொரணங்களுக்கொன தடுப்புக் கொவல் 
ஆ. திருமணம் மற்றும் விவொகரத்து 
இ. பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் 
ஈ. பநொடித்துப் ம ொனவர் மற்றும் திவொலொனவர் 

47. “இந்திய அரசியலடமப்பின் கீழ் இந்தியொவின் தடலடம கணக்கு மற்றும் தணிக்டக அதிகொரி 
அலுவலகம் மிக முக்கியமொனது” என்று கூறியவர் யொர்? 
அ. டாக்டர் பி.ஆர், அம்கபத்கார் ஆ. ஜவஹர்லொல் மநரு 
இ. வல்ல ொய்  மடல்   ஈ. டொக்டர் இரொமஜந்திர பிரசொத் 

48. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்த  குதி நிர்வொக தீர்ப் ொயங்கடளப்  ற்றி கூறுகின்றது? 
அ.  குதி XI-A  ஆ. பகுதி XIV-A  இ.  குதி XVI-A  ஈ.  குதி XVIII-A 

49. குடிடம மற்றும் அரசியல் உரிடமகள் பதொடர் ொன சர்வமதச உடன் டிக்டக 1966-ஐ இந்தியொ எந்த 
ஆண்டு ஏற்றுக்பகொண்டது? 
அ. 1950  ஆ. 1966  இ. 1979  ஈ. 1969 

50. ‘தகவல் அறியும் உரிடம சட்டம்’ – எத்தடன அட்டவடணகடள பகொண்டுள்ளது? 
அ. 4  ஆ. 3  இ. 2  ஈ. 5 

51. எத்தடனயொவது மக்களடவயின்  தவிக்கொல அரசியல் அடமப்பில் கூறப் ட்டுள்ள ஐந்து 
ஆண்டுகடள தொண்டி கூடுதலொக நீட்டிக்கப் ட்டது? 
அ. IV   ஆ. V   இ. VI   ஈ. VII 

52. வரிடச 1 டன் வரிடச 2ஐப் ப ொருத்தி சரியொன விடடடய மதர்ந்பதடுக்க. 
வரிடச 1        வரிடச 2 
அ. மமம் ொட்டிற்குரிய வரிடச மீதொன பிரகடனம்   1. 1992 
ஆ. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மமம் ொட்டு மீதொன பிரகடனம்  2. 1965 
இ. அடனத்து வடகயொன இன  ொகு ொட்டட ஒழிப் தற்கொன  
சர்வமதச மொநொடு       3. 1986 
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ஈ. மகளிர்க்கு எதிரொன அடனத்து வடக  ொகு ொட்டிற்கு 
ஒழிப் தற்கொன மொநொடு      4. 1979 
 அ ஆ இ ஈ 
அ .3 2 1 4 
ஆ. 2 1 4 3 
இ. 3 1 2 4 
ஈ.  3 4 1 2 

53. குடியரசுத் தடலவர்  தவி கொலியொகும் ம ொது அப் தவிடய ஏற்கும் துடண குடியரசுத் தடலவர் 
அப் தவியில் இருப் து 
அ. புதிய குடியரசுத் தடலவர் மதர்ந்பதடுக்கப் டும் வடர 
ஆ. புதிய குடியரசுத் தனலவர் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு, அலுவல் மபாறுப்பு ஏற்கும் வனர 
இ. அதிக ட்சம் ஓரொண்டிற்கு 
ஈ. மீதமுள்ள கொலம் முழுவதும் 

54.  பின்வருவனவற்றுள் எது 26 ஜனவரி19 50 அன்று  டி இந்திய அரசியலடமப்பு முகவுடரயில் 
சரியொனது? 
அ. இடறடம, சமயசொர்பின்டம, குடியரசு 
ஆ. இடறடம, சமதர்மம், சமயசொர்பின்டம 
இ. இடறடம, சமயசொர்பின்டம, சமதர்மம், மக்களொட்சி, குடியரசு 
ஈ. இனறனம, மக்கைாட்சி, குடியரசு 

55.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ஒப்பிட்டு சரியொன விடடடய மதர்ந்பதடுக்கவும். 
 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
அ. ஜி.வி. மொவ்லங்கர்  1. இந்தியொவின் முதல் தடலடம தணிக்டக மற்றும்    
    கட்டுப் ொட்டொளர் 
ஆ. சுகுமொர் பசன்  2. இந்தியொவின் முதல் துடண பிரதமர் 
இ. வி. நரஹரி ரொவ்  3. இந்தியொவின் முதல் தடலடம மதர்தல் ஆடணயர் 
ஈ. சர்தொர் வல்ல ொய்  மடல் 4. இந்தியொவின் முதல் ச ொநொயகர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 1 2 3 
ஆ. 3 1 4 2 
இ. 4 3 1 2 
ஈ. 4 3 2 1 
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56. 1985-ல் இயற்றப் ட்ட கட்சி தொவல் தடட சட்டம், இந்திய அரசியலடமப்பின் ______ அட்டவடணயில் 
மசர்க்கப் ட்டுள்ளது. 
அ. அட்டவடண VIII   ஆ. அட்டவடண IX 
இ. அட்டவனை X   ஈ. அட்டவடண XI 

57. எந்த இரண்டு குழுக்கள்  ொரொளுமன்றத்தின் நிதி சொர்ந்த விஷயங்களுக்கொக 
அடமக்கப் டுகின்றன? 
அ. வர்த்தக ஆமலொசடன குழு ஆ. மதிப்பீடுகள் 
இ. பதரிவுக் குழு   ஈ. ப ொது கணக்கு குழு 
அ. (அ) மற்றும் (இ)   ஆ. (ஆ) மற்றும் (இ) 
இ. (ஆ) மற்றும் (ஈ)   ஈ. (இ) மற்றும் (ஈ) 

58. சட்டமியற்றும் முடறயில் மதடவடய ஒரு ரூ ொய் குடறக்குமொறு ஒரு பவட்டுத் தீர்மொனம் 
பகொண்டு வரப் ட்டொல் அது ______ ஆகும். 
அ. ப ொருளொதொர பவட்டு  ஆ. மடொக்கன் பவட்டு 
இ. மகாள்னக மறுப்பு மவட்டு ஈ. ஆகக் குடறந்த பவட்டு 

59. எந்த வழக்கில், இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், முகவுடர என் து இந்திய அரசியல் சொசனத்தின் ஒரு 
 குதி தொன் என்று தீர்ப்பு வழங்கியது? 
அ. மகொலக்நொத் வழக்கு  ஆ. ககசவநந்தா பாரதி வழக்கு 
இ. மினர்வொ மில் வழக்கு  ஈ. சுப் ொரொவ் வழக்கு 

60. அட்டவடணயில் மசர்க்கப் ட்ட வங்கிகள் எந்த அட்டவடணயில் இடம் ப ற்றுள்ளது 
அ. முதல் அட்டவடண, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம், 1934 
ஆ. இரண்டாவது அட்டவனை, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம், 1934 
இ. மூன்றொம் அட்டவடண, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம், 1934 
ஈ. நொன்கொம் அட்டவடண, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம், 1934 

61. இரட்டட இடர் ொடு என் து இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்த விதியின் கீழ் வருகின்றது? 
அ. விதி 21(1)  ஆ. விதி 20(2)  இ. விதி 32(1)  ஈ. விதி 226(2) 

62. ஆட்மசர்ப்பு முடறயில் மொற்றம் ஏற் டுத்துவதற்கொக ஒன்றிய ப ொதுப் ணியொளர் மதர்வொடணயம், 
1974ம் ஆண்டில் மதர்வு மற்றும் ஆட்மசர்ப்பு  குழு ஒன்று யொர் தடலடமயில் அடமத்தது? 
அ. ஜி.டி.மகொசலொ   ஆ. மஜ.சி. ஷொ 
இ. ஆர். சி. லமஹொடி   ஈ. டி.எஸ். ககாத்தாரி 

63. கீமழ கொணப் டும் ஆடணயங்கடள தன் மநொக்கத்துடன் இடணத்து சரியொன விடடடய மதர்வு 
பசய்யவும். 
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ஆடணயம்    மநொக்கம் 
அ. கமலல்கர் ஆடணயம்  1. கொந்தி பகொடல வழக்கு 
ஆ. கபூர் ஆடணயம்   2. மத்திய-மொநில உறவுகள் 
இ. சர்கொரியொ ஆடணயம்  3. 1984, சீக்கிய எதிர்ப்பு கலவரம் 
ஈ. நொநொவதி ஆடணயம்  4. பின்தங்கிய வகுப்பினர் ஆடணயம் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 3 4 
ஆ.  2 4 1 3 
இ. 4 1 2 3 
ஈ. 3 4 2 1 

64. மொநில அரசின் சட்ட ஆமலொசகர் யொர்? 
அ. அட்டர்னி பஜனரல்  ஆ. மாநிலத்தின் தனலனம வழக்கறிஞர் 
இ. ஆடிட்டர் பஜனரல்   ஈ. கம்ட்மரொளர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜனரல் 

65. குடியுரிடமடய  ற்றிய விதி இந்திய அரசியலடமப்பு சொசனத்தின் _____  குதியில் 
குறிப்பிடப் ட்டுள்ளன. 
அ.விதி 5 முதல் 11 பகுதி II  ஆ. விதி 6 முதல் 11 வடர  குதி II 
இ. விதி 14 முதல் 21 வடர  குதி II ஈ. விதி 5 முதல் 21 வடர  குதி II 

66. இந்திய அரசியலடமப்பின் ஒன்றொம் விதி (Art. 1) இந்தியொடவ எவ்வொறு குறிப்பிடுகிறது? 
அ. குடியரசு    ஆ. சமதர்ம மக்களொட்சி 
இ. மாநிலங்களின் ஒன்றியம் ஈ. மதசொர் ற்ற நொடு 

67.  மக்களடவ மற்றும் மொநில அரசு மதர்தல்கள் வயதுடடமயொர் வொக்குரிடம முடற மூலம் 
மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும் என்று வலியுறுத்தும் இந்திய அரசியலடமப்பு விதி எது? 
அ. விதி 146  ஆ. விதி 326  இ. விதி 246  ஈ. விதி 126 

68. கீழ்வரு வனவற்றில் எந்த சட்ட திருத்தத்தில், மத்திய பமொத்த பதொகுப்பிலிருந்து 29% மிடகயொமல் 
மொநிலங்களுக்கு பகொடுக்க மவண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றது? 
அ. 80வது சட்டத்திருத்தம்  ஆ. 81 வது சட்டத்திருத்தம் 
இ. 82 வது சட்டத்திருத்தம்  ஈ. 83 வது சட்டத்திருத்தம் 

69. 1990-ம் ஆண்டு மொநிலங்களிடட மன்றம் ஏற் டுத்தப் ட்டது 
அ. அரசியலடமப்பு திருத்தத்தின் மூலம் ஆ. குடியரசுத் தனலவரின் உத்தரவு மூலம் 
இ.  ொரொளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம்  ஈ. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் மூலம் 
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70. உச்சநீதிமன்றம் கூறிய தீர்ப்பு- மக்களொட்சியில் ம ச்சுரிடம மற்றும் உணர்வுரிடம தவிர்க 
முடியொதடவ. இந்த தீர்ப்பு எந்த வழக்டக குறிக்கும்? 
அ. பிரபு தத் V இந்திய அரசொங்கம்  ஆ. கராகமஷ்தாபர் V மதராஸ் மாநிலம் 
இ. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி V  ரத்குமொட் ஈ. லூசி V மகொவொ மொநிலம் 

71.  ம் ொய், கல்கத்தொ மற்றும் பசன்டன உயர் நிதிமன்றங்கள் _____ கீழ் உருவொக்கப் ட்டன. 
அ. இந்திய உயர்நீதி மன்றங்கள் சட்டம், 1861  ஆ. இந்திய உயர்நீதி மன்றங்கள் சட்டம், 1865 
இ. இந்திய உயர்நீதி மன்றங்கள் சட்டம், 1911  ஈ. இந்திய அரசு சட்டம், 1919 

72. இந்திய அரசியலடமப்பு வடரவுக் குழுவின் தடலவர் 
அ. டொக்டர் இரொமஜந்திர பிரசொத் ஆ. ஜவஹர்லொல் மநரு 
இ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்கபத்கார் ஈ. கொந்தி 

73. எந்த வருடம் இந்திய அரசியல் அடமப்பு சட்டம் (61வது திருத்தச் சட்டம்)  டி வொக்குரிடம வயது 21 
வயதிலிருந்து 18 ஆக குடறக்கப் ட்டது? 
அ. 1988  ஆ. 1987  இ. 1986  ஈ. 1985 

74. இந்திய அரசியல் அடமப்பின் சரத்து 63 குறிப்பிடுவது 
அ. துனைக் குடியரசுத் தனலவர்  ஆ. குடியரசுத் தடலவர் 
இ. பிரதம மந்திரி    ஈ. ஆளுநர் 

75. நித்தி அமயொக்-இன் தடலவர் யொர்? 
அ. குடியரசுத் தடலவர்   ஆ. பிரதம மந்திரி 
இ. துடணக் குடியரசுத் தடலவர்  ஈ. உச்சநீதிமன்ற நீதி தி 

76. ஆட்பகொணர் நீதி ம ரொடண என் து 
அ. சட்டத்திற்கு புறம்பாக னகது மசய்வதிலிருந்து மக்கனை பாதுகாத்தல் 
ஆ. விண்ணப் தொரர்களுக்கு சட்ட உதவி அளித்து ப ொது பசொத்டத  ொதுகொத்தல் 
இ. துடண நீதிமன்றங்கல் வரம்பு மீறி பசயல் டுவடத தடட பசய்தல் 
ஈ. ப ொது அலுவலகங்கடள ஆக்கிரமிப்பு பசய்வடத தடட பசய்தல் 

77. ப ொருத்துக. 
 குதி 1     குதி 2 
அ. ரொஜ் வன்   1. ஜனொதி தி 
ஆ. ரொஷ்டிர தி  வன்  2. ஆளுநர் 
இ. இரொஜதுமரொக  3. யூனியன் விசொரடண பிரமதசங்கள் 
ஈ. துடணநிடல ஆளுநர் 4. அரசியலடமப்பு மீறல் 
 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 1 4 3 2 
ஆ. 2 3 4 1 
இ.  4 2 3 1 
ஈ. 2 1 4 3 

78. மொநில அளவில் மதர்தல் நடடமுடறடய மமற் ொர்டவயிடு வர் 
அ. தடலடம மதர்தல் ஆடணயர் ஆ. உச்சநீதிமன்ற நீதி தி 
இ. தனலனம கதர்தல் அதிகாரி ஈ. உயர்நீதிமன்ற நீதி தி 

79. சரியொன வொக்கியத்டத கண்டுபிடி. 
இந்திய அரசியலடமப்பு ____பகொண்டுள்ளது. 
அ. XXII பாகங்கள், 449 சரத்துகள் மற்றும் 12 அட்டவனைகள் 
ஆ. XXI  ொகங்கள், 438 சரத்துகள் மற்றும் 8 அட்டவடணகள் 
இ. XXIII  ொகங்கள், 469 சரத்துகள் மற்றும் 21 அட்டவடணகள் 
ஈ. XX  ொகங்கள், 428 சரத்துகள் மற்றும் 18 அட்டவடணகள் 

80. பின்வருவனவற்றுள் ப ொருந்தொதது எது? 
அ. கொந்தியடிகள்  டுபகொடல  - ஜனவரி 30, 1948 
ஆ. குடியரசுத் தினம்   - ஜனவரி 26, 1950 
இ. சுதந்திர தினம்   - ஆகஸ்ட் 15, 1947 
ஈ. கதசிய கீதத்னத அரசியல் நிர்ைய சனப ஏற்றுக் மகாள்ளுதல் - ஜைவரி 23, 1950 

81. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியொக ப ொருந்தியுள்ளது? 
அ. குடியரசுத் தடலவர்  - அரசியலடமப்பின்  ொதுகொவலர் 
ஆ. முதலனமச்சர்   - ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
இ. உச்சநீதிமன்றம்   - சிறப் ொன அடடயொளங்கள் 
ஈ. மதசிய கீதம்    -  க்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

82. பசய்யத் தவறிய ஒரு குறிப்பிட்ட பசயடல உடனடியொக பசய்யக் மகொரி நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் 
ஆடண. இவ்வொடண பிறட்பிக்கப் ட்டதும் குறிப்பிட்ட அலுவலர் அச்பசயடல உடனடியொகச் 
பசய்ய மவண்டியவரொகிறொர். 
அ. ஆட்பகொணர்விப்பு நீதிப் ம ரொடண ஆ. மசயலறுத்து நீதிப் கபரானை 
இ. தடடயுறுத்து நீதிப் ம ரொடண  ஈ. தகுது வினவு நீதிப் ம ரொடண 

83. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்த  குதியில் அரசுக் பகொள்டகயிடன பநறிப் டுத்தும் 
மகொட் ொடுகள் இடம் ப ற்றுள்ளது? 
அ. பகுதி IV  ஆ.  குதி III  இ.  குதி IV-A  ஈ.  குதி V 
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84.  கீழ்வருவனவற்டற ப ொருத்துக. 
அ. புதிய பதொழிற்பகொள்டக    1. 1978 
ஆ. மதசிய திட்டக்குழு     2. 1991 
இ. ஒருங்கிடணந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம்  3. 1938 
ஈ. 42வது சட்டத்திருத்தம்    4. 1976 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 2 1 
ஆ.  2 1 3 4 
இ.  3 2 1 4 
ஈ.  2 3 1 4 

85. மொநில ஆளுநடர நியமிப் வர் 
அ. முதலடமச்சர்   ஆ. ஜைாதிபதி 
இ. உயர்நீதிமன்ற நீதி தி  ஈ. மொவட்ட ஆட்சியர் 

86.  ஞ்சொயத்து ரொஜ்ஜியத்தின் முதலொவது தடலயொய அலகொக திகழ்வது எது? 
அ. கிராம பஞ்சாயத்து  ஆ. மொவட்ட  ஞ்சொயத்து  
இ. ஊரொட்சி ஒன்றியம்   ஈ. கிரொம சட  

87. “உயர்குடியினர் அல்லொ” மகொட் ொட்டட  ற்றி கூறியவர் யொர்? 
அ. மொக்ஸ் வீ ர்   ஆ.  ரிட்மடொ 
இ. கார்ல் மார்க்ஸ்   ஈ. ஆடம் ஸ்மித் 

88. மலொக் அதொலத் மதொற்றுவிக்கப் ட்ட ஆண்டு 
அ. 1950  ஆ. 1987  இ. 1984  ஈ. 2000 

89. பசன்டன ப ரு மொநகரொட்சி எத்தடன உறுப்பினர்கடள பகொண்டுள்ளது? 
அ. 150  ஆ. 100   இ. 125  ஈ. 200 

90. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்த விதி முகப்புடரயில் மொற்றம் பசய்துள்ளது? 
அ. 42வது திருத்தம்   ஆ. 61 வது திருத்தம் 
இ. 72 வது திருத்தம்   ஈ. 74 வது திருத்தம் 

91. இரொணுவக்கூட வொரியங்கள் _________ஆல் நிர்வகிக்கப் டுகின்றன. 
அ. ஆநில அரசொங்கம்   ஆ. யூனியன் பிரமதசங்கள் 
இ. மத்திய அரசாங்கம்  ஈ. தல சுய அரசொங்கம் 

92. கீழ்வருவனவற்டற ப ொருத்துக. 
அ.  ல்வந்த்ரொய் மமத்தொ  1. கிரொம  ஞ்சொயத்து 
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ஆ. அமசொக் மமத்தொ   2. நகர்  ொலிகொ 
இ. 73வது சட்டத் திருத்தம்  3. இரண்டு அடுக்கு முடற 
ஈ. 74வது சட்டத் திருத்தம்  4. மூன்றடுக்கு முடற 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 1 2 
ஆ.  3 4 2 1 
இ. 2 3 4 1 
ஈ.  1 2 4 3 

93. பின்வருவனவற்டற ப ொருத்துக. 
ஆசிரியர்    நூல் 
அ. பிமளட்மடொ    1. குடியரசு  ற்றிய ஆறு நூல்கள் 
ஆ. ரூமசொ    2. இளவரசன் 
இ. நிமகொமலொ மொக்கியபவல்லி 3. குடியரசு 
ஈ. ஜீன் ம ொடின்   4. சமூக ஒப் ந்தம் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ.  2 4 1 3 
இ. 3 4 2 1 
ஈ. 3 2 1 4 

94. பிரொன்சில்______ முடற நடடமுடறயில் உள்ளது. 
அ. ஒரு கட்சி முடற   ஆ. இரு கட்சி முடற 
இ. பல கட்சி முனற   ஈ. மமற்கண்ட அடனத்தும் 

95. மொநிலங்களடவ உறுப்பினர்கடள யொர் மதர்ந்பதடுக்கின்றனர்? 
அ. மதர்வு பசய்யப் ட்ட மக்களடவ உறுப்பினர்கள் 
ஆ. கதர்வு மசய்யப்பட்ட மாநில சட்டசனப உறுப்பிைர்கள் 
இ. மதர்வு பசய்யப் ட்ட மக்களடவ மற்றும் மொநிலங்களடவ உறுப்பினர்கள் 
ஈ. மதர்வு பசய்யப் ட்ட மொநில மமல்சட  (M.I.C.) உறுப்பினர்கள் 

96. மத்திய ப ொதுப்  ணியொளர் மதர்வொடணயத்தின் தடலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கடள நியமனம் 
பசய் வர் 
அ. குடியரசுத் தனலவர்  ஆ. பிரதம மந்திரி 
இ. துடண குடியரசுத் தடலவர் ஈ. உச்சநீதிமன்ற நீதி தி 
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97. கீழ்வரு டவகளில் எது மத்திய  ட்டியலில் மசரொதது? 
அ. பவளியுறவு விவகொரங்கள் ஆ. மபாது சுகாதாரம் 
இ. கணக்கியம் மற்றும் தணிக்டக ஈ.  ொதுகொப்பு 

98. பின்வருவனவற்றுள் ப ொருந்தொத ஒன்டற குறிப்பிடு. 
அ. குடியரசில் எல்மலொரும் சம உரிடம உடடயவர்கள் 
ஆ. ஔனவ இல்லம் என்பது அைானத சிறுமியர்களுக்காை ஒரு காப்பகம் 
இ. சமத்துவ சமுதொயத்டத உருவொக்குவமத மக்களொட்சி 
ஈ. இந்தியொவின் முதல் ப ண் மருத்துவர் டொக்டர் முத்துபலட்சுமி பரட்டி 

99.   ட்டியல் 1 டய  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி கீமழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகொண்டு 
சரியொன விடடடய மதர்ந்பதடுத்து எழுது: 
 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
அ, பிரிவு – 45    1. ப ண்கள் மறுசீரடமப்பு இடம் 
ஆ. குழந்டதகள் தினம்  2. இலவச மற்றும் கட்டொய கல்வி 
இ. வரதட்சடண தடுப்புச் சட்டம்  3. 14, நவம் ர் 
ஈ. குறுகிய கொல இல்லங்கள்  4. 1961 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 4 3 1 
ஆ.  4 3 2 1 
இ.  2 3 4 1 
ஈ. 3 4 1 2 

100. எத்தடன உறுப்பினர்கடள குடியரசுத் தடலவர் மொநிலங்களடவக்கு நியமிக்கின்றொர்? 
அ. 14  ஆ. 12  இ. 11  ஈ. 10 


