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Indian Polity Model Test Questions 20 in Tamil With Answer 

1. 9, டிசம்பர், 1946-ல் நடைபபற்ற அரசியல் நிர்ணய சடபயின் முதல் கூட்ைம் யார் தடைடையில் 

நைந்தது? 

அ. ைாக்ைர் இராஜேந்திர பிரசாத்  ஆ. டாக்டர் சச்சிதானந்த் சின்கா 
இ. ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்ஜபத்கார்  ஈ. பண்டிட் ேவஹர்ைால் ஜநரு 

2. உடையாரில் உள்ள புற்றுஜநாய் ைருத்துவைடைக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர்? 

அ. சி.என்.அண்ணாத்துடர  ஆ. ஜவஹர்லால் நேரு 

இ. ைகாத்ைா காந்தி   ஈ. டிஎம்.நாயர் 
3. இந்தியாவில் உச்சநீதிைன்றம் நிரந்தரைாக அடைந்துள்ள இைம் 

அ. பசன்டை  ஆ. மும்டப  இ.பூஜை  ஈ. புதுடடல்லி 

4. ைாநகராட்சியின் முதல் குடிைகன் ைற்றும் தந்டத எை அடைக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. முதைடைச்சர்    ஆ. ஆடணயர் 
இ.  நேயர்     ஈ. வட்ைாச்சியர் 

5. கிராைசடப பபாதுவாக ஒரு வருைத்திற்கு கூடும் முடற 

அ, 4 முறைகள்    ஆ. 1 முடற 

இ. 3 முடறகள்    ஈ. 2 முடறகள் 

6. இந்திய அரசியைடைப்பு பாராளுைன்ற அரசாங்கத்திற்கு ைாதிரியாக எடுத்துக் பகாண்ைது 

அ. சுவிஸ் முடற    ஆ. கைைா முடற 

இ. அபைரிக்க முடற   ஈ. இங்கிலாந்து (டவஸ்ட்மினிஸ்டர்) முறை 

7. அரசியைடைப்பில் எந்த அட்ைவடணயில் 22 அங்கீகரிக்கப்பட்ை பைாழிகள் ஜசர்க்கப்பட்டுள்ளை 

அ. 6வது பட்டியல்    ஆ. 7வது பட்டியல் 

இ. 8வது பட்டியல்   ஈ. 9வது பட்டியல் 

8. இந்திய அரசியைடைப்பின் படி கீழ்வருபைவற்றுள் ைாநிைப் பட்டியலில் இைம் பபறாதது எது? 

அ. காவல் துடற    ஆ. பபாது அடைதி 

இ. சிடறச்சாடை    ஈ. குற்ைவியல் விதி 

9. இந்தியாவிற்கு ஒரு அரசியைடைப்டப உருவாக்குவதற்கு அரசியல் நிர்ணய சடபடய இந்தியர்கள் 

பபற்றிருக்க ஜவண்டும் என்ற கருத்டத முதன் முதலில் கூறியவர் 
அ. ராஜேந்திர பிரசாத்   ஆ எம்.என்.ராய் 

இ. ேவஹர்ைால் ஜநரு   ஈ. பி.ஆர்.அம்ஜபத்கார் 
10. பசயற்துடற நீதிபதி பதாைர்பாக கீழ்க்கண்ை எந்த  ஒரு கூற்று சரியாைதல்ை? 
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அ. பசயற்துடற நீதிபதிகள் உயர்நீதிைன்றத்துைன் கைந்தாஜைாசித்து ைாநிை அரசால் 

நியமிக்கப்படுகிறார் 
ஆ. பசயற்துடற நீதுபதிகள் ைாவட்ை நீதிபதிகளுக்கு துடண நிடையில் உள்ளவர்கள். 

இ. டசயற்துறை நீதிபதியால் பிைப்பிக்கப்படும் உத்தரவு உயர்நீதிேன்ை ேறு ஆய்வு வரம் 

டபல்றலக்குட்படாது 

ஈ. பசயற்துடற நீதிபதிகள் நீதித்துடற ஜபான்ற பணியில் உள்ஜளார் 
11. ஜதசிய பிற்பட்ஜைார் நை ஆடணயத்தின் முதல் தடைவர் 
அ. காகா காநலல்கார்   ஆ. யுஜகந்தர் 
இ. ோன் ைதாய்    ஈ. ைது தண்ைவஜத 

12. அரசு வைக்கறிஞரின் ஊதியம் ைற்றும் இதரப் படிகடள வைங்குவது 

அ. உயர்நீதிைன்றம் அல்ைது உச்சநீதிைன்றம் 

ஆ. றேய அரசாங்கம் அல்லது ோநில அரசாங்கங்கள் 

இ. ைாவட்ை நீதிைன்றங்கள் 

ஈ. ைாஜிஸ்திஜரட் நீதிைன்றங்கள் 

13. 74வது அரசியைடைப்பு திருத்தச் சட்ைத்தின் அடிப்படையில் “பபாருைாநகராட்சி பகுதி” என்பது  

அ. 10 இலட்சம் அல்லது அதற்கும் நேற்பட்ட ேக்கள்டதாறக டகாண்ட பகுதி 

ஆ. 5 இைட்சம் ைக்கள் பதாடக பகாண்ை பகுதி 

இ. 5 இைட்சத்திற்கு குடறவாை ைக்கள்பதாடக பகாண்ை பகுதி 

ஈ. 3 இைட்சத்திற்கு குடறவாை ைக்கள்பதாடக பகாண்ை பகுதி 

14. ஜைாக் ஆயுக்தா அடைப்பு முதன்முடறயாக நிறுவப்பட்ை ைாநிைம் 

அ. ஒரிசா     ஆ. ராேஸ்தான் 

இ. ஆந்திரபிரஜதசம்   ஈ. ேஹாராஷ்டிரா 
15. பின்வருவைவற்டற பபாருத்துக. 

 குழுக்கள்    ஜநாக்கம் 

அ. பல்வந்த்ராய் ஜைத்தா  1. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவைங்கடள ஜைலும்     

     பைப்படுத்துதல் 

ஆ. அஜசாக் ஜைத்தா குழு  2. ஊரக ஜைம்பாடு ைற்றும் வறுடை ஒழிப்பு 

இ. ஜி.வி. ஜக. ராவ் குழு  3. சமுதாய ஜைம்பாட்டு திட்ைத்தின் பசயல்பாடுகடள   

     ஆராய்தல் 

ஈ. எல்.எம்.சிங்வி குழு  4. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவைங்கடள பைப்படுத்துதல் 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 2 1 4 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ.  3 4 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

16. ைத்தியத் ஜதர்வாடணயத் தடைவர் ைற்றும் உறுப்பிைர்களின் பணிக்காைம் ஆறு ஆண்டுகள் 

அல்ைது __________வயது. இவற்றில் எது முதலில் வருகிறஜதா அதன் படி 

அ. 65 வயது  ஆ. 62 வயது  இ. 60 வயது  ஈ. 58 வயது 

17. ைாநிைச் சீரடைப்புச் சட்ைம் இயற்றப்பட்ைது 

அ. அக்ஜைாபர் 1956   ஆ. ஜூன் 1956 

இ. ேவம்பர் 1956    ஈ. ஜூடை 1956 

18. கீழ்க்காண்பவற்றில் எது தவறாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. மீர் பக்ஷி  - இரானுவ ஆஜைாசகர் 
ஆ. முக்தாசிப்  - பபாது ைக்களின் நட்த்டதகடள தணிக்டக பசய்பவர் 
இ. டகாத்வால்  - நிதி வசூலிப்பவர் 
ஈ. குவாஹி-உல்-குவாசத் - நீதி அலுவைர் 

19. பட்டியல் 1 உைன் பட்டியல் 2ஐ பபாருத்தி, பட்டியலுக்கு கீஜை உள்ள பதாகுப்பிலிருந்து சரியாை 

விடைடய ஜதர்வு பசய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. காளிபங்கன்   1. கம்ஜப வடளகுைா 
ஆ. கர்ஜகாட்ைாை   2. ைதுடர 
இ. ஜைாத்தல்   3. ராேஸ்தான் 

ஈ. கீைடி    4. குேராத் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 2 1 3 4 

20. கிராை பஞ்சாயத்துக்கடள உருவாக்குவஜதாடு பதாைர்புடைய இந்திய அரசியைடைப்பு பகுதி எது? 

அ. அரசியைடைப்பு சட்ை முகவுடர   ஆ. அடிப்படை உரிடைகள் 

இ. அரசின் வழிகாட்டு டேறிமுறை டகாள்றககள் ஈ. அடிப்படை கைடைகள் 
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21. கீழ்க்கண்ை எந்த ஒரு வைக்கு, இந்திய அரசியைடைப்பு விதி 21 ைற்றும் வாழ்வதற்காை உரிடைஜயாடு 

ஜநரடியாக பதாைர்பில்ைாதது? 

அ. ஏ.ஜக. ஜகாபாைன் எதிர் ைதராஸ் ைாகாணம் 

ஆ. ஜைைகா காந்தி எதிர் இந்திய ஒன்றியம் 

இ. எக்ஸ்பிரஸ் டசய்திதாள்கள் எதிர் இந்திய ஒன்றியம் 

ஈ. நடைபாடத வாழ்ஜவார் வைக்கு 

22. இந்தியாவில் சட்ைவிதி 352-ஐ பயன்படுத்தி முதன்முதலில் ஜதசிய அவசர நிடை பிரகைைம் 

பசய்யப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1961  ஆ. 1962  இ. 1965  ஈ. 1975 

23. அரசியைடைப்பு சட்ை விதி 170-ன் படி ைாநிை சட்ைைன்ற உறுப்பிைர்களின் உயர் 
எண்ணிக்டகயாைது 

அ. 500க்கு மிகாேலும் 60க்கு குறையாேலும் இருக்கலாம் 

ஆ. 400க்கு மிகாைலும் 50க்கு குடறயாைலும் இருக்கைாம் 

இ. 300க்கு மிகாைலும் 40க்கு குடறயாைலும் இருக்கைாம் 

ஈ. 280க்கு மிகாைலும் 30க்கு குடறயாைலும் இருக்கைாம் 

24. 1955-ல் நிர்வாக ஊைல் கண்காணிப்பு பிரிடவ உருவாக்கியுள்ளது 

அ. வர்த்தகத் துடற அடைச்சகம்  ஆ. உள்துறை அறேச்சகம் 

இ. பவளியுறவுத் துடற அடைச்சகம் ஈ. பாதுகாப்புத் துடற அடைச்சகம் 

25. இந்திய அரசால் ைத்திய –ைாநிை உறவு சம்பந்தைாக சர்க்காரியா குழு அடைக்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1973  ஆ. 1975  இ. 1983  ஈ. 1985 

26. பபாது நை வைக்கு பற்றிய கீழ்க்கண்ை எந்தக் கூற்று உண்டையல்ை? 

அ. பபாதுநை வைக்டக தகுந்த உயர்நீதி ைன்றத்திற்கு ைாற்றைாம் 

ஆ. உச்சநீதிேன்ைத்தில் டபாது ேல வழக்கில் உள்ள ஒரு ேனுறவ தகுந்த உயர்நீதிேன்ைத்திற்கு 

ோற்ை இயலாது 

இ. பபாது நை வைக்கிலுள்ள கடிதத்டத தனி ஒரு நீதிபதிக்கு அனுப்பாைல் நீதிைன்றத்திற்கு அனுப்ப 

ஜவண்டும் 

ஈ. பபாது நை வைக்கு உயர்நீதிைன்ற வரம்பின் கீழ் வரும் 

27. 1940ல் ேம்மு காஷ்மீரின் ஆட்சியாளராக இருந்தவர்  யார்? 

அ. கரண் சிங்    ஆ. ேகராஜ் ஹரி சிங் 

இ. ராம் ராட்ைன் சிங்   ஈ. சரண் சிங் 
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28. “இந்த ஒரு விதி இல்ைாவிட்ைால் அரசியைடைப்பு வீண். 32வது அரசியைடைப்பு விதிடயத் தவிர 
ஜவறு ஒன்டறயும் குறிப்பிட்ை ைாட்ஜைன். இவ்விதி தான் இந்திய அரசியைடைப்பின் ஆன்ைாவாகவும் 

இதயைாகவும் விளங்குகிறது” –என்று கூறியவர் யார்? 

அ. காந்திஜி    ஆ. பி.ஆர். அம்நபத்கார் 
இ. ேவஹர்ைால் ஜநரு   ஈ. எம்.என். ராய் 

29.  பிரசவ காை பயனுரு சட்ைம் இயற்றப்பட்ை வருைம் 

அ. 1961  ஆ. 1976  இ. 1978  ஈ. 1984 

30. அவசர நிடை பிரகைைத்தின் ஜபாது அடிப்படை உரிடைகடள முைக்கி டவக்கும் முடறடய எந்த 

நாட்டைப் பின்பற்றி நைது அரசியைடைப்பில் ஜசர்த்துள்ஜளாம்? 

அ. இங்கிைாந்து    ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  ஈ. டஜர்ேனி 

31. ஜகாஸ்ைா குழு யாருடைய இறப்பு குறித்து ைறு விசாரடண பசய்ய உருவாக்கப்பட்ைது? 

அ. சுபாஷ் சந்திர நபாஸ்   ஆ. ைகாத்ைா காந்தி 

இ. ராஜீவ் காந்தி    ஈ. இந்திரா காந்தி 

32. இந்திய அரசியைடைப்பின் 132வது விதியில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது 

அ. அரசியலறேப்பு டதாடர்புறடய வழக்குகளில் உச்சநீதிேன்ைத்தில் நேல் முறையீடு டசய்யும் 

வரம்டபல்றல பற்றி 

ஆ. உயர்நீதிைன்றங்களிலிருந்து குடிடை சார் வைக்குகளில் உச்சநீதிைன்றத்துக்கு ஜைல் முடறயீடு 

பசய்யும் வரம்பபல்டை பற்றி 

இ. குற்ற வைக்குகளில் உயர்நீதி ைன்றத்திலிருந்து உச்சநீதிைன்றத்திற்கு ஜைல் முடறயீடு பசய்யும் 

வரம்பபல்டை பற்றி 

ஈ. உச்சநீதிைன்ற சிறப்பு விடுமுடற காை ஜைல் முடறயீடு பற்றி 

33. குடியரசுத் தடைவர் ஜதர்தலில் பைல்லி ைற்றும் பாண்டிச்ஜசரி ைாநிைங்கள் பங்ஜகற்க வழிவடக 

பசய்த அரசியைடைப்பு திருத்தச் சட்ைம் எது? 

அ. 70வது அரசியலறேப்பு திருத்தச் சட்டம் 

ஆ. 69 வது அரசியைடைப்பு திருத்தச் சட்ைம் 

இ. 64 வது அரசியைடைப்பு திருத்தச் சட்ைம் 

ஈ. 74 வது அரசியைடைப்பு திருத்தச் சட்ைம் 

34. இந்திய அரசியைடைப்பில் அரசியைடைப்பு நிர்ணய சடப ஏற்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1946  ஆ. 1947  இ. 1948  ஈ. 1949 

35. இந்திய உச்சநீதிைன்றத்தின் துவக்க அைர்வு எப்ஜபாது நடைபபற்றது? 
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அ. 26, ேைவரி 1950   ஆ. 29, ேைவரி 1950 

இ. 28, ஜனவரி 1950   ஈ. 15, ஆகஸ்ட் 1949 

36. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உைன் பபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

ைாநிைம்    ஏரி 

அ. ஒடிசா    1. பான்ஜகாங் 

ஆ. ைணிப்பூர்   2.ஜபம்பைாடு 

இ. ேம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்  3. சில்கா 
ஈ. ஜகரளா    4. ஜைாக்ைாக் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ.  4 3 1 2 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  4 1 2 3 

37. ைாநிைங்கள் அடவ ைக்களடவக்கு ஒரு பண ைஜசாதாடவ திருப்பி அனுப்பி டவக்க எடுத்து 

பகாள்ளும் நாட்கள் 

அ. 12 நாட்கள்    ஆ. 13 நாட்கள்   

இ. 14 ோட்கள்    ஈ. 15 நாட்கள் 

38.  பின்வருவைவற்டற பபாருத்துக. 

 சட்ைங்கள்       வருைம் 

அ. பபண்களுக்காை ஜதசிய திட்ை பசயல்பாடு   1. 1990 

ஆ. ஜதசிய பபண்கள் சட்ைத்திற்காை ஆடணயம்  2. 1976 

இ. உைன்கட்டை ஏறுதல் தடுப்பு சட்ை ஆடணயம்  3. 1986 

ஈ. பபண்கடள தகாத முடறயில் பிரசுரித்தல் (தடுப்பு) சட்ைம் 4. 1987 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ.  1 3 2 4 

இ.  3 4 1 2 

ஈ. 4 2 3 1 

39. பிைாமி பரிவர்த்தடை தடுப்புச் சட்ை திருத்த ைஜசாதாவின் 2016இம் படி தவறாை பரிவர்த்தடைக்கு 

பகாடுக்கப்படும் தண்ைடைக் காைைாைது 
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அ. 3 ஆண்டுகள்    ஆ. 5 ஆண்டுகள் 

இ. 6 ஆண்டுகள்    ஈ. 7 ஆண்டுகள் 

40.  பபாருத்துக: 

அ. நீதியரசர் நாைாவதி ைற்றும் ஷா குழு  1. இசுைாமியரின் நிடை 

ஆ. நீதியரசர் பபல்ஜைரு     2. இராக்கில் நடைபபற்ற  

ைற்றும் என்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குழு    உணவிற்கு எண்பணய் ஊைல் 

இ. ராஜேந்தர் சச்சார் குழு     3. ஜகாத்ரா சாதிப் ஜபரணி 2002 

ஈ. நீதியரசர் ஆர்.எஸ். பதக் விசாரடணக் குழு   4. மும்டபயில் நடைபபற்ற சாதிய   

        ஜபரணி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 3 2 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 3 4 1 2 

41. எந்த அரசியைடைப்பு சட்ைத்திருத்தத்தின் மூைம் ைக்கள் அடவயின் எண்ணிக்டக 545-ஆக 

உயர்த்தப்பட்ைது? 

அ. 42-வது சட்டத்திருத்தம்  ஆ. 44- வது சட்ைத்திருத்தம் 

இ. 40 வது சட்ைத்திருத்தம்  ஈ. 52 வது சட்ைத்திருத்தம் 

42. ஒஜர ஆளுநர் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கு ஜைற்பட்ை ைாநிைத்தில் ஆளுநராக நியமிக்க முடியும் எை 

கூறும் சட்ைத்திருத்தம் எது? 

அ. 24 வது சட்ைத்திருத்தம்  ஆ. 42 வது சட்ைத்திருத்தம் 

இ. 7- வது சட்டத்திருத்தம்  ஈ.  22- வது சட்ைத்திருத்தம் 

43. கிஜஷாரி சக்தி ஜயாேைா திட்ைம் பதாைர்புடையது 

அ. 11-18 வயதுரிய இளம் டபண்கள் ஆ. வயதாை பபண்கள் 

இ. ஊரக பபண்கள்   ஈ. கல்வியறிவு பபற்ற பபண்கள் 

44. “சட்ைத்தின் ஆட்சி” என்ற ஜகாட்பாட்ஜைாடு பதாைர்புடையவர் 
அ. ஏ. வி. றடசி    ஆ. பிடரஸ் பிரபு 

இ. எம்.ஜக. காந்தி    ஈ. பி.ஆர். அம்ஜபத்கார் 
45. ைாநிை ைறுசீரடைப்புக் குழுவின் அறிக்டக சைர்ப்பிக்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1955  ஆ. 1956  இ. 1957  ஈ. 1958 

46. பின்வருவைவற்றுள் ஜதசிய பைங்குடியிைர் ஆடணயம் பற்றிய தவறாை கூற்றுகடள ஜதர்வு பசய்க 
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1. 90வது சட்ை சீர்திருத்தம் இடதப் பற்றியது 

2. இவ்வாடணயம் குடிடை நீதிைன்றத்துக்கு நிகராைது 

3. குடியரசுத் தடைவர் அலுவைர்கடள ஜதர்வு பசய்வார் 
4. பிரதை அடைச்சர் அலுவைர்கடள ஜதர்வு பசய்வார் 
அ. 1 & 3  ஆ. 3 & 4  இ. 2  & 3  ஈ. 1  & 4 

47.  1977ஆம் ஆண்டு நடைபபற்ற இந்தியக் குடியரசு தடைவர் ஜதர்தலில் ஜபாட்டியின்றி ஒரு ைைதாக 

ஜதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ, வி.வி. கிரி    ஆ. கியானி பேயில்சிங் 

இ. நீலம் சஞ்சீப் டரட்டி   ஈ. எஸ். இராதாகிருஷ்ணன் 

48. கீழ்க்காணும் திட்ைக் காைங்களில் எந்த திட்ைத்தில் ஜதசிய வருவாய் வளர்ச்சி வீதம் மிக அதிகைாக 

இருந்தது? 

அ. I ஐந்தாண்டு திட்ைம்   ஆ. V ஐந்தாண்டு திட்டம் 

இ. VI ஐந்தாண்டு திட்ைம்   ஈ. VIII ஐந்தாண்டு திட்ைம் 

49. இந்திய அரசால் சாசை சட்ைத்தின் ஏைாவது அட்ைவடண பகாண்டிருப்பது 

அ. அங்கீகரிக்கப்பட்ை பைாழிகள்  ஆ. பைங்குடியிைர் சம்பந்தப்பட்ை 

இ. அதிகார பங்கீடு   ஈ. சம்பளங்கள் ைற்றும் வருவாயூதியங்கள் 

50.  பபாது கட்டுப்பாடு எந்த பட்டியலில் காணப்படுகிறது? 

அ. ைத்திய அரசாங்க பட்டியல் 

ஆ. ோநில அரசாங்க பட்டியல் 

இ. பபாதுப் பட்டியல் 

ஈ. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசாங்க பட்டியல்கள் 

51. பின்வரும் அரசடைப்பு விதிகளில் எந்த ஒன்று ஆறு வயடத, குைந்டதகள் அடையும் வடர 
அவர்களுக்கு கவனிப்பும், கல்வியும் அளிக்க ஜவண்டும் எை கூறுகிறது? 

அ. அரசறேப்பு விதி 45   ஆ. அரசடைப்பு விதி 44 

இ. அரசடைப்பு விதி 43   ஈ. அரசடைப்பு விதி 41 

52. ஜைாக் சபாவில் அந்தைான் நிக்ஜகாபர் யூனியன் பிரஜதசத்திற்கு எத்தடை உறுப்பிைர் இைங்கள் 

உள்ளை? 

அ. 2 இைங்கள்    ஆ. 3 இைங்கள் 

இ. 1 இடம்     ஈ. 4 இைங்கள் 

53. பின்வரும் அரசடைப்பு விதிகளில் எந்த ஒன்று கல்கத்தா உயர்நீதிைன்றம் அந்தைான் நிக்ஜகாபார் 
தீவுகளின் மீதி நீதி வரம்பியல் அதிகாரம் படைத்தது எைக் கூறுகிறது? 
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அ. 240  ஆ. 239  இ. 241  ஈ. 242 

54. பாராளுைன்றத்தின் ஈரடவகளும் பசயல்பை குடறந்தபட்ச உறுப்பிைர் எண்ணிக்டக என்ை? 

அ. 55 கீழறவ உறுப்பினர்கள் ேற்றும் 25 நேலறவ உறுப்பினர்கள் 

ஆ. 60 கீழ்டவ உறுப்பிைர்கள் ைற்றும் 30 ஜைைடவ உறுப்பிைர்கள் 

இ. 70 கீைடவ உறுப்பிைர்கள் ைற்றும் 35 ஜைைடவ உறுப்பிைர்கள் 

ஈ.  125 கீைடவ உறுப்பிைர்கள் ைற்றும் 75 ஜைைடவ உறுப்பிைர்கள் 

55. பின்வருவைவற்றுள் இந்திய அரசியைடைப்பு பபாதுப்பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய துடற 

அ. ைாநிைங்களுக்கிடைஜயயாை ஆறுகள் ஆ. காடுகள் 

இ. குடியுரிடை      ஈ. சுய (அ) உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் 

56.  பின்வருவைவற்றுள் எந்த வாக்கியம் தவறாக இடணக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. விதி 53 - ேைாதிபதியின் நிர்வாக அதிகாரம் பற்றி கூறுகிறது 

ஆ. விதி 54 – ேைாதிபதி ஜதர்ந்பதடுக்கப்படும் முடற பற்றியது 

இ. விதி 55 – ஜனாதிபதிக்கான தகுதிகள் பற்றி கூறுகிைது 

ஈ. விதி 56- ேைாதிபதியின் பதவிக்காைம் ைற்றும் பதவி விைகல் பற்றியது 

57. நைது நாட்டின் கைல் சாந்த அதிகார வரம்பிடை உருவாக்கியது 

அ. 40-வது அரசியலறேப்பு திருத்தம்  ஆ. 41-வது அரசியைடைப்பு திருத்தம் 

இ. 42-வது அரசியைடைப்பு திருத்தம்  ஈ. 43 -வது அரசியைடைப்பு திருத்தம் 

58. நீதிபதி சார் குழு நிறுவப்பட்ைது 

அ. சிறுபான்றேயினரில் சமூக ேற்றும் கல்விரீதியாக பிந்தங்கியுள்ள  ேக்களுக்கான 

ேலன்கறள  பரிந்துறர டசய்ய 

ஆ. பின்தங்கிய சமூகத்திைருக்காை நைன்கடள பரிந்துடர பசய்ய 

இ. பபண்களின் நைன்களுக்காை பரிந்துடரகடள ஜைற்பகாள்ள 

ஈ. மூன்றாம் பாலிைத்தவருக்காை நைன்கடள பரிந்துடர பசய்ய 

59. பகுதி-அ  வில் உள்ள கூட்ைணி அரசாங்கங்களுைன் பகுதி ஆ-வில் உள்ள பிரதை ைந்திரிகடள 

பபாருத்துக. 

பகுதி அ     பகுதி ஆ 

அ. ஜதசிய முன்ைணி   1. ஜதவ கவுைா 
ஆ. ஐக்கிய முன்ைணி   2. இ.பி. சிங் 

இ. ஜதசிய ேைநாயகக் கூட்ைணி  3. ைாக்ைர் ைன்ஜைாகன் சிங் 

ஈ. ஐக்கிய முற்ஜபாக்கு கூட்ைணி  4. ஏ. பி. வாஜ்பாயி 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ 2 4 1 3 

ஆ.2 1 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 3 2 4 

60. __________ நாட்கள்/ காைம், ஒரு உறுப்பிைர் அனுைதி இன்றி கைந்து பகாள்ளாைல் இருந்தால் அந்த 

இைத்டத காலியிைம் என்று இரண்டு அடவகளும் அறிவிக்கைாம். 

அ. அறுபது ோட்கள்   ஆ. பதான்னூறு நாட்கள் 

இ. நூற்று இருபது நாட்கள்  ஈ. ஆறு வாரங்கள் 

61. திட்ைக்குழு நிறுவிய ஆண்டு 

அ. 1950  ஆ. 1947  இ. 1955  ஈ. 1958 

62. இந்திய பாராளுைன்றத்தின் பபயர் என்ை? 

அ. ரிக்ஸ்தக்    ஆ. காங்கிரஸ் 

இ. சன்ஸாத்    ஈ. ராஷ்ட்ரிய பஞ்சாயத் 

63. ஜதசிய கீதம் பாடுவதற்கு எடுத்துக் பகாள்ை ஜவண்டிய ஜநரம் சுைார் _______ விநாடிகளாகும். 

அ. 42  ஆ. 52  இ. 62   ஈ. 64 

64. இளம் சிறுவர்  நீதிச்சட்ைம் ராஜ்ய சபாவில் நிடறஜவற்றப்பட்ைது 

அ. 22 டிசம்பர் 2015   ஆ. 22 ேைவரி 2016 

இ. 26 நவம்பர் 2015   ஈ. 5 ேைவரி 2016 

65.  குடியரசுத் தடைவர் அலுவைகத்டத ஏற்றுக் பகாள்வதற்காக தம்முடைய துடணக் குடியரசுத் 

தடைவர் பதவிடய இராஜிைாைா பசய்தவர் 
அ. வி.வி, கிரி    ஆ. பக்ரூதின் அலி அகைது 

இ. நீைம் சஞ்சீவ் பரட்டி   ஈ. எஸ். இராதாகிருஷ்ணன் 

66. பின்வருவைவற்றுள் ேைவரி 2014 அன்று இந்தியா முழுடைக்குைாக சிறுபான்டையிைர் அந்தஸ்து 

வைங்கப்பட்ை சமூகம் எது? 

அ. பார்சிக்கள்    ஆ. றஜனர்கள் 

இ. புத்த ைதத்திைர்   ஈ. மூன்றாம் பாலிைத்தவர் 
67. 16-வது பபாதுத்ஜதர்தலில் எத்தடை ஜதசிய கட்சிகள் ஜபாட்டியிட்ைை? 

அ. 5  ஆ. 6  இ. 7  ஈ. 4 

68. குறிப்பிட்ை காை இடைபவளியில் நிதி ஆடணயத்டத அடைப்பதற்கு அதிகாரம் பபற்ற 

அரசியைடைப்பு அதிகாரடைப்பு எது? 

அ. பபாது கணக்கு குழு   ஆ. இந்திய பாராளுைன்றம் 
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இ. இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர்  ஈ. இந்திய தடைடை கணக்கு தணிக்டகயாளர் 
69. அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் கட்சி சின்ைம் பதாைர்பாக ஆடணயத்திைம் பதிவு பசய்து பகாள்ள 

ஜவண்டும் என்பது பதாைர்பாை, “ஜதர்தல் சின்ை உத்தரவிடை” எந்த ஆண்டு ஜதர்தல் ஆடணயம் 

பிறப்பித்தது. 

அ. 1952  ஆ. 1968  இ. 1971  ஈ. 1989 

70. இந்திய அரசியைடைப்பு சட்ைத்தின் விதி 14 பதாைர்புடையது 

அ. நீதிைன்ற முடைப்பு   ஆ. நீதிப்புைராய்வு 

இ. சட்டத்தின் ஆட்சி   ஈ. தர்ைத்தின் ஆட்சி 

71. ஒரு ைஜசாதாவாைது பண ைஜசாதா அல்ைது இல்டை என்று முடிபவடுக்கும் இறுதியாை 

அதிகாரத்டத பபற்றவர் 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. சபாோயகர் 
இ. குடியரசுத் தடைவர்   ஈ. துடணக் குடியரசுத் தடைவர் 

72. பதாகுதியிடை ைறுவடரயடர பசய்யும் பபாறுப்பு உள்ளது. 

அ. குடியரசுத் தடைவர்   ஆ. திட்ைக்குழு 

இ. நதர்தல் ஆறையம்   ஈ. ஜதசிய வளர்ச்சிக் குழுைம் 

73. நிதிநிடை அவசர நிடை பிரகைைம் ைாநிை அரசின் நிதி நிடை சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தைாக 

இருக்கு எை கூறியவர் யார்? 

அ. டஹச்.என். குன்சுரு   ஆ. பஹச்.வி. காைத் 

இ. ஜக.டி. ஷா    ஈ. பி.ஆர். அம்ஜபத்கார் 
74. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவைங்கள் மீதாை அஜசாக் ஜைத்தா குழு பரிந்துடரத்தது 

அ. மூன்று – அடுக்கு முடறடை  ஆ. இரண்டு-அடுக்கு முறைறே 

இ. ஓரடுக்கு உடறடை   ஈ. நியாய பஞ்சாயத்து 

75. ைக்களடவடய கடைக்கும் அதிகாரம் இந்திய ேைாதிபதிக்கு எந்த அரசியைடைப்பு விதியின் கீழ் 

அளிக்கப்பட்ைது? 

அ. சட்ைப்பிரிவு 56   ஆ. சட்ைப்பிரிவு 61 

இ. சட்டப்பிரிவு 85   ஈ. சட்ைப்பிரிவு 92 

76. அரசு பநறிக் பகாள்டகயின் முக்கிய ஜநாக்கைாைது 

அ. குடிடை சமூகத்டத அடைத்தல் 

ஆ. பபாருளாதார சர்வாதிகாரத்டத அடைத்தல் 

இ. சட்டேன்ைம் ேற்றும் டசயல்துறைக்கு டகாள்றக உருவாக்கத்திற்கு டேறிகறள தருதல் 

ஈ. பிரதைருக்கு பநறிமுறகடள தருதல் 
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77. “ைக்களாட்சிடய அடைவஜத நம் முன் உள்ள பிரச்சடையாகும். அரசியைளவில் அடத பபற்று 

விட்ஜைாம். நாம் அடத பபாருளாதார ரீதியாகவும் விரிவடையச் பசய்ய ஜவண்டும்” –என்று 

உடரத்தவர் யார்? 

அ. பி.ஆர். அம்ஜபத்கார்   ஆ. ஜவஹர்லால் நேரு 

இ. ைகாத்ைா காந்தி   ஈ. கார்ல் ைார்க்ஸ் 

78. எந்த சட்ைத் திருத்தத்தின் மூைம் 10வது அட்ைவடண இந்திய அரசியைடைப்பில் ஜசர்க்கப்பட்ைது? 

அ. 42-வது சட்ைத்திருத்தம்  ஆ. 44-வது சட்ைத்திருத்தம் 

இ. 22-வது சட்ைத்திருத்தம்  ஈ. 52-வது சட்டத்திருத்தம் 

79. கீழ்க்கண்ை கருத்துகளில் தவறாைடத சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

அ. நலாக் அதாலத்தில் நீதிேன்ை கட்டைம் விதிக்கப்படும் 

ஆ. ஜைாக் அதாைத்தில் பசயல்முடற சட்ைங்களின் கண்டிப்பாை ஜகாரிக்டக கிடையாது 

இ. ஜைாக் அதாைத் முன்ைால் ஜநரடியாக சச்சரவுகடள பகாண்டு வரமுடியும் 

ஈ. சச்சரவுக்குரிய வைக்கில் சம்பந்தப்பட்ைவர்கள் மீது ஜைாக் அதாைத்தின் முடிவு கட்டுப்படுத்தக் 

கூடியதாகும் 

80. இந்திய அரசியைடைப்பின் எத்தடையாவது திருத்தம் பைல்லியில் சட்ைைன்றத்டத உருவாக்கியது? 

அ. 61-வது சட்ைத்திருத்தம்  ஆ. 69-வது சட்டத்திருத்தம் 

இ. 72-வது சட்ைத்திருத்தம்  ஈ. 78-வது சட்ைத்திருத்தம் 

81. எந்த வருைம் தமிைகத்தின் சட்ைஜைைடவடய நீக்கிைார்கள்? 

அ. 1982  ஆ. 1984  இ. 1986  ஈ. 1988 

82. இந்திய குடியரசுத் தடைவர் கீழ்க்கண்ை எந்த வாக்கு மூைம் ஜதர்ந்பதடுக்கப்படுகிறார்? 

அ. ஒரு நபருக்கு ஒரு வாக்கு  ஆ. பன்டை வாக்கு 

இ. பவளிப்படையாை வாக்கு  ஈ. ஒற்றை ோற்று வாக்கு 

83. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது சரியாக பபாருந்தவில்டை? 

அ. குடியரசுத் தடைவர்   - 35 

ஆ. துறைக் குடியரசுத் தறலவர் - 30 

இ. உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி   - 65 

ஈ.  உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி   - 62 

84. “நிர்வாசன் சதன்” என்பது என்ை? 

அ. ைத்திய நிதி ஆடணயம்  ஆ. ைத்திய சட்ை ஆடணயம் 

இ. தறலறேத் நதர்தல் ஆறையம் ஈ. நிர்வாகச் சீர்திருத்த ஆடணயம் 

85. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கடள கவனி: 
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கூற்று : இரானுவக் கூை வாரியங்கள் டைய அரசின் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ை பகுதியாகும் 

காரணம்  : இராணுவக் கூை வாரியங்கள் பாதுகாப்பு அடைச்சகத்தின் ஜநரடி நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் டவக்கப்பட்டுள்ளை. 

இவற்றுள் எது சரி எை தீர்ைானிக்கவும். 

அ. கூற்று ேற்றும் காரைம் இரண்டும் சரி ஆ. கூற்று ைற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

இ. கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி  ஈ. கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு 

86. நீதிப்புைராய்வுக்கு அப்பாற்பட்ைது எது? 

அ.  அடிப்படை உரிடைகள்    

ஆ. முகப்புறர 
இ. அடிப்படை கைடைகள்   

ஈ. அரசுக் பகாள்டகயிடை பநறிப்படுத்தும் ஜகாட்பாடுகள் 

87. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது தவறாை விடை? 

1. குடியரசுத் தடைவர் இந்தியாவின் குடிைகைாக இருக்க ஜவண்டும் 

2. குடியரசுத் தடைவர் 30 வயது முடிந்தவராக இருக்க ஜவண்டும் 

3. குடியரசுத் தடைவர் ைக்களடவ உறுப்பிைருக்குரிய தகுதி பபற்றிருக்க ஜவண்டும் 

4. குடியரசுத் தடைவர் அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பபறும் பதவியில் இருத்தைாகாது. 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

88. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்களில் எது சரியாைது? 

1. இந்திய அரசியைடைப்பின் IV ஆம் பகுதியில் அரசுக் பகாள்டகயிடை பநறிப்படுத்தும் 

ஜகாட்பாடுகள் இைம் பபற்றுள்ளை. 

2. இந்திய அரசியைடைப்பின் V ஆம் பகுதியில் அரசுக் பகாள்டகயிடை பநறிப்படுத்தும் 

ஜகாட்பாடுகள் இைம் பபற்றுள்ளை. 

3. இந்திய அரசியைடைப்பின் III ஆம் பகுதியில் அரசுக் பகாள்டகயிடை பநறிப்படுத்தும் 

ஜகாட்பாடுகள் இைம் பபற்றுள்ளை. 

4. இந்திய அரசியைடைப்பின் IV-A ஆம் பகுதியில் அரசுக் பகாள்டகயிடை பநறிப்படுத்தும் 

ஜகாட்பாடுகள் இைம் பபற்றுள்ளை. 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

89. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கடளக் கவனி: 

கூற்று : பதிைான்காம் ஜைாக் சபாவின் காைம் 2004-2009 

காரணம் : ஜைாக் சபா பதவிக் காைம் ஐந்து ஆண்டுகள் 

இவற்றுள் எது சரி எை தீர்ைானிக்கவும்? 
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அ. கூற்று ேற்றும் காரைம் இரண்டும் சரி 

ஆ. கூற்று ைற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

இ. கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி 

ஈ. கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு 

90. பின்வரும் அரசு அலுவைர்களில், எவர் ஒருவர் வாக்களிக்கும் உரிடை இல்ைாைல், 

பாராளுைன்றத்தின் இரு அடவகளின் பதாைர்களிலும் கைந்துக் பகாண்டு ஜபசும் உரிடைடய 

பபற்றுள்ளார்? 

அ. ைத்திய பணியாளர் ஜதர்வு வாரியத் தடைவர் 
ஆ. அரசு தறலறே வழக்கறிஞர் 
இ. ஆளுநர் 
ஈ. ஜதர்தல் ஆடணயர் 

91. எந்த பைாழியிலிருந்து ைக்களாட்சிடயக் குறிக்கும் “டிைாகிரசி” என்ற வார்த்டத பபறப்பட்ைது? 

அ. ைத்தீன்    ஆ. கிநரக்கம் 

இ. அஜரபிக்    ஈ. பபருசியன் 

92. ைத்திய கண்காணிப்பு குழு கீழ்க்கண்ை குழுவின் சிபாரிசுப் படி பபறப்பட்ைது? 

அ. இந்திய நிர்வாக சீர்திருத்தம்  ஆ. கிருபளானி குழு 

இ. சந்தானம் குழு   ஈ. கர்வாைா அறிக்டக 

93. பின்வரும் குடியரசு தடைவர்களில் எவர் ஒருவர், 1975-ம் ஆண்டில் அப்ஜபாடதய பிரதைர் இந்திரா 
காந்தியின் அறிவுறுத்தலின் ஜபரில், உள்நாட்டு பநருக்கடி நிடைடய பிரகைைம் பசய்தவர்? 

அ. வி.வி. கிரி    ஆ. பக்ருதீன் அலி அகேது 

இ. பி.டி. ோட்டி    ஈ. ைாக்ைர் ோஹீர் உஜசன் 

94. தகவல் அறியும் உரிடைச் சட்ைம் இயற்றப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 2005   ஆ. 2006  இ. 2007  ஈ. 2008 

95. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் பபாருத்துக. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. ஹரியாைா 1. 48 ைக்களடவ இைங்கள் 

ஆ. கர்நாைகா 2.  20 ைக்களடவ இைங்கள் 

இ. ஜகரளா  3. 28 ைக்களடவ இைங்கள்  

ஈ. ைஹாராஷ்டிரா 4. 10 ைக்களடவ இைங்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 
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ஆ. 3 4 1 2 

இ. 1 3 4 2 

ஈ. 2 4 1 3 

96. பின்வருவைவற்றுள் ஜைாக்பால் ைஜசாதா சம்பந்தப்பட்ை கூற்றுகளில் சரியாைடவகடள ஜதர்வு 

பசய்க. 

1. டிசம்பர் 18, 2013 அன்று நிடறஜவற்றப்பட்ைது 

2. ைாநிைங்கள் 100 நாட்களில் ஜைாக் ஆயுக்தாடவ பதாைங்க ஜவண்டும். 

3. ைாநிைங்கள் 365 நாட்களில் ஜைாக் ஆயுக்தாடவ பதாைங்க ஜவண்டும் 

4. டிசம்பர் 19, 2013 இல் பதாைங்கப்பட்ைது 

அ. 2 ைற்றும் 4    ஆ. 4 

இ. 2     ஈ. 1 ேற்றும் 3 

97. பாராளுைன்றத்தின் இரு அடவகளிலும் உறுப்பிைர் அல்ைாத ஒருவர், அடைச்சராைால் எத்தடை 

நாட்களுக்குள் அவர் பாராளுைன்றத்தில் ஏஜதனும் ஒரு அடவயில் உறுப்பிைராக ஆக ஜவண்டும்? 

அ. 60 நாட்கள்    ஆ. 180 ோட்கள் 

இ. 30 நாட்கள்    ஈ. 150 நாட்கள் 

98. பின்வரும் எந்த நாளில் ஜதசிய பகாடி நடைமுடறக்கு பகாண்டு வரப்பட்ைது? 

அ. 1947- ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15ம் நாள் ஆ. 1947-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 23-ம் நாள் 

இ. 1947- ம் ஆண்டு ஜூறல 22-ம் ோள் ஈ. 1947-ம் ஆண்டு ஜூடை 26-ம் நாள் 

99. பகாத்தடிடை பதாழிைாளர் முடற ஒழிக்க சட்ைம் பகாண்டு வரப்பட்ை ஆண்டு எது? 

அ. 1977  ஆ. 1976  இ. 1978  ஈ. 1979 

100. உயர்நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் பதவி ஓய்வு பபறும் வயது  

அ. 65  ஆ. 61  இ. 63  ஈ. 62 


