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Indian Polity Model Test Questions 21 in Tamil With Answer 

1. தேசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் உறுப்பினர் யார்? 
அ. மாநில முதல்வர்கள்   ஆ. நிதி அமைச்சர் 
இ. பாதுகாப்பு அமைச்சர்   ஈ. உள்துமை அமைச்சர் 

2. பாராளுைன்ைத்தின் கீழ் அமவ உறுப்பினர்கள் எந்ே அடிப்பமையில் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிைார்கள்? 
அ. ரகசிய வாக்கு    ஆ. வயது வந்ததார் வாக்குரிமம 
இ. ஒற்மை வாக்கு    ஈ. பன்மை வாக்கு 

3. நிதி ஆதயாக் ேமைவர் யார்? 
அ. ஜனாதிபதி     ஆ. பிரதம மந்திரி 
இ. துமை குடியரசுத் ேமைவர்  ஈ. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதி 

4. இந்திய அரசியைமைப்பு நமைமுமைப்படுத்ேப்பட்ை ஆண்டு 
அ. ஜனவரி 26, 1950   ஆ. பிப்ரவரி 26 1950 
இ. ஆகஸ்ட் 26, 1950    ஈ. ைார்ச் 26 1950 

5. மைய ஆட்சிப் பகுதியிலிருந்து தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ை ைக்களமவ உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்மக 
அ. 16   ஆ. 13   இ. 14   ஈ. 15 

6.  இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை அலுவல் தைாழிகள் 
அ. 25   ஆ. 23   இ. 22   ஈ. 27 

7. ேகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ைம் பாராளுைன்ைத்தில் நிமைதவற்ைப்பட்ை ஆண்டு 
அ. 12வது அக்த ாபர் 2005   ஆ. 21வது அக்தைாபர் 2005 
இ.  12வது அக்தைாபர் 2006   ஈ. 21வது அக்தைாபர் 2006 

8. சட்ைைன்ைங்களுக்கான தேர்ேமை சட்ைபூர்வைாக ஏற்றுக் தகாண்ை சட்ைம் 
அ. 1861  ஆ. 1892   இ. 1909   ஈ. 1919 

9. பண்டிே ஜவஹர்ைால் தநருவின் அமைதிக்கான ஐந்து அம்ச தகாள்மக 
அ. சுதேசி     ஆ. இன ஒதுக்கல் 
இ. புதிய பயனுரிமை   ஈ. பஞ்ச சீலம் 

10.  இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை தைாழிகள் 
அ. 25  ஆ. 22   இ. 23  ஈ. 27 

11. உச்சநீதிைன்ைத்தில் ேமைமை நீதிபதி உட்பை எத்ேமன நீதிபதிகள் உள்ளனர்? 
அ. 26  ஆ. 22   இ. 25  ஈ. 21 

12. இந்திய பாராளுைன்ைம் ________ அமவமய தகாண்ைோகும். 
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அ. ஒரு அமவ    ஆ. இரண்டு அமவகள் 
இ. மூன்று அமவகள்   ஈ. நான்கு அமவகள் 

13. ைக்களாட்சி எத்ேமன வமகப்படும்? 
அ. 3  ஆ. 2   இ. 1   ஈ. 4 

14. ேற்காைத்தில் மிகவும் பிரசித்தி தபற்ை அரசாங்க முமை 
அ. ைன்னராட்சி    ஆ. உயர் குடியாட்சி 
இ. மக்களாட்சி    ஈ. சர்வாதிகார ஆட்சி 

15. இந்திய தேர்ேல் ஆமையம் அமைந்துள்ள இைம் 
அ. புதுட ல்லி    ஆ. மும்மப 
இ. தசன்மன    ஈ.  முராோபாத் 

16.  உள்ளாட்சி  அரசாங்கத்தின் ேந்மே என்று அமைக்கப்படுவர்? 
அ. காந்திஜி    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 
இ. தநருஜி     ஈ. ைவுண்ட்தபட்ைன் 

17. நிதி ைதசாோக்கள் ைாநிை அமவயினால் எத்ேமன நாட்கள் ைட்டும் ோைேப்படுத்ேைாம்? 
அ. 30 நாட்கள் ஆ. 20 நாட்கள்  இ. 14 நாட்கள்  ஈ. 7 நாட்கள் 

18.  44வது சட்ைத்திருத்ேம் நமைமுமைக்கு வந்ே ஆண்டு 
அ. 1976  ஆ. 1947   இ. 1950  ஈ. 1978 

19. இந்தியாவில் முேன்முேலில் ைக்கள் தோமக கைக்தகடுப்பு நைந்ே ஆண்டு 
அ. 1870  ஆ. 1872  இ. 1874  ஈ. 1881 

20. இந்திய ேமைமை வைக்கறிஞர் தோைர்பாக பின்வரும் கூற்றுகமள கவனிக்க, 
1. இந்திய அரசுக்கு சட்ை விஷயங்கள் தோைர்பான ஆதைாசமனகமள வைங்குகிைார். 
2. அரசாங்கத்தின் முேன்மை சட்ை அதிகாரி ஆவார் 
3. அரசியைமைப்பு விதி 76-ன் படி அரசாங்கம் ைாறினால் அவர் ேைது பேவிமய இராஜினாைா தசய்ய 
தவண்டும். 
4. வாக்குரிமை இன்றி பாராளுைன்ைத்தின் இரண்டு அமவகளின் நைவடிக்மககளில் பங்தகற்கவும், 
தபசுவேற்கும் அவருக்கு உரிமை உண்டு, 
தைற்கூறிய கூற்றுகளில் எது அல்ைது எமவ ேவைானமவ? 
அ. 3 ைட்டும்    ஆ. 4 ைட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 1 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

21.  எந்ேக் குழு 1990ஆம் ஆண்டு, ைாநிைங்களுக்கிமைதய ைன்ைம் அமைக்க தவண்டுதைன்று கூறியது? 
அ. நிர்வாகச் சீர்திருத்ேக் குழு  ஆ. சர்க்காரியா குழு 
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இ. அதசாக் தைத்ோ குழு   ஈ. தகார்வாைா குழு 
22. ேமிழ்நாட்டில் ேற்தபாழுது நகராட்சிகளில் கமைபிடிக்கப்பட்டு வரும் பணியாளர் முமைமை 
எவ்வமகமயச் சார்ந்ேது? 
அ. ைாற்றுப்பணி முமைமை  ஆ. ேனிப்பட்ை பணியாளர் முமைமை 
இ. ஐக்கிய பணியாளர் முமைமம ஈ. ஒருங்கிமைந்ே பணியாளர் முமைமை 

23. 1992-93 நிதி நிமை கூட்ைத்தோைரில் இந்திய நாைாளுைன்ைத்தில் ஏற்படுத்ேப்பட்ை தபரிய ைாற்ைம் 
என்ன? 
அ. ஜி.எஸ்.டி. ைதசாோ ோக்கல் தசய்யப்பட்ைது 
ஆ. மாநிலங்களமவ மற்றும் மக்கள் சமப உறுப்பினர்கள் உள்ள க்கிய புதிய குழுக்கள் அமமப்பு 
உருவாக்கப்பட் து 
இ.  கூட்டு நாைாளுைன்ை அமைப்பு முமை 
ஈ. கட்சி ோவல் ேடுப்பு ைதசாோ ோக்கல் தசய்யப்பட்ைது 

24. 1951- 52ம் ஆண்டுகளில் நமைதபற்ை முேல் தபாதுத் தேர்ேலின் தபாது தேர்ேல் ஆமையத்திற்கு  
உேவுவேற்காக இரண்டு பிராந்திய தேர்ேல் ஆமையர்கள் ேற்காலிகைாக குடியரசுத் ேமைவரால் 
நியமிக்கப்பட்ைனர். பின்வரும் எந்ே இரண்டு இைங்கள் பிராந்திய ஆமையர்களின் 
ேமைமையிைங்களாக தசயல்பட்ைன? 
அ. மும்மப ைற்றும் தகால்கத்ோ  ஆ. மும்மப ைற்றும் தசன்மன 
இ. மும்மப மற்றும் பாட்னா  ஈ. மும்மப ைற்றும் மஹேராபாத் 

25. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே வைக்கு அரசியைமைப்மப திருத்ேம் தசய்வது தோைர்பான பாராளுைன்ை 
அதிகாரங்களுைன் தோைர்பில்ைாேது ஆகும். 
அ. தகாைக்நாத் எதிர் பஞ்சாப் அரசு   
ஆ. தகசவானந்ோபாரதி எதிர் தகரள அரசு 
இ. சங்கரி பிரசாத் எதிர் இந்திய அரசு 
ஈ. எஸ்.பி. குப்தா எதிர் இந்திய குடியரசுத் தமலவர் 

26. ைாநிைங்களின் இரண்ைாவது அமவயிமன உருவாக்குவேற்கும் ைற்றும் கமைப்பேற்குைான 
வழிமுமைகமள அளிக்கும் விதி 
அ. விதி 196  ஆ. விதி 169  இ. விதி 161  ஈ.  விதி 191 

27. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே ஒன்று 1951-ம் ஆண்டு முேைாவது அரசியைமைப்பு திருத்ேத்தின் மூைம் 
இந்திய அரசியைமைப்பில் தசர்க்கப்பைவில்மை? 
அ. புதிய உட்கூறு அோவது சட்ை உட்கூறு (4) 15-வது விதியில் தசர்க்கப்பட்ைது 
ஆ. விதி 31-க்கு அடுத்ேோக விதி 31A , விதி 31B தசர்க்கப்பட்ைன 
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இ. டபாதுப்பட்டியலில் உள்ள 33-வது டபாருள் குறிப்மப மாற்றியமமத்தது 
ஈ. 9-வது அட்ைவமை தசர்க்கப்பட்ைது 

28. குடியரசுத் ேமைவரின் அதிகாரத்மே குமைக்கும் தசயதைாடு தோைர்புமைய அரசியைமைப்பு 
திருத்ேச் சட்ைம் எது? 
அ. 44-வது அரசியைமைப்பு திருத்ேச் சட்ைம் ஆ. 42-வது அரசியலமமப்பு திருத்தச் சட் ம் 
இ. 26 வது அரசியைமைப்பு திருத்ேச் சட்ைம் ஈ. 46 வது அரசியைமைப்பு திருத்ேச் சட்ைம் 

29. தநாய்ைாவில் (நிோரி) தபருைளவில் பாலியல் வன்மை, பாலியல் வன்தகாடுமை ைற்றும் குைந்மேகள் 
தகால்ைப்பட்ை சம்பவத்மே கண்ைறிய அமைக்கப்பட்ை குழுவின் தபயர் என்ன? 
அ. பூகான் குழு    ஆ. தக.தக. குப்ோ குழு 
இ. மஞ்சுளா கிருஷ்ணன் குழு  ஈ. நீதியரசர் தபல்லூர் என்.ஸ்ரீ கிருஷ்ைா குழு 

30. இந்தியாவில் குடியரசுத் ேமைவருக்கு எதிராக குற்ை வைக்குகள் பதிவு தசய்ய முடியுைா? 
அ. முடியும், ஆனால் முன் அனுைதி தபை தவண்டும் 
ஆ. முடியாது, எந்த ஒரு வழக்கும் குடியரசுத் தமலவருக்கு எதிராக டகாடுக்க முடியாது 
இ. சிவில் வைக்குகளுைன் குற்ை வைக்குகள் பதிவு தசய்யைாம் 
ஈ. சிவில் வைக்குகள் ைட்டும் பதிவு தசய்ய முடியும். ஆனால் அவ்வைக்குகள் குடியரசுத் ேமைவரின் 
பேவி காைத்திற்கு முன்தபா அல்ைது பின்தபா உள்ள காைைாக இருக்க தவண்டும். 

31. தேசிய ைனிே உரிமைகள் ஆமையம் தோைர்பான கூற்றுகளில் பின்வரும் எந்ே ஒன்று 
சரியானோகும்? 
1. இேன் ேமைவர் ைற்றும் உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் ேமைவரின் உத்திரவாேம் ைற்றும் முத்திமரயின் 
தபரில் நியமிக்கப்படுகின்ைார்கள். 
2. தபாதுச் தசயைாளராக இருப்பவர் ஆமையத்தின் முேன்மை தசயல் அதிகாரியாக தசயல்படுவார் 
3. ேமைவர் ைற்றும் உறுப்பினர்கமள பரிந்துமர தசய்வேற்கான குழுவில் இந்திய ேமைமை நீதிபதி 
பேவி வழி உறுப்பினராக இருப்பார். 
4. எந்ே ஒரு உறுப்பினரும் 70-வயமே அமைந்ே பிைகு பேவியில் தோைர இயைாது. 
குறியீடுகள்: 
அ. அமனத்தும் சரியானமவ   
ஆ. 1,2 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரியானமவ 
இ. 2,3 மற்றும் 4 மட்டும் சரியானமவ 
ஈ. 2,3 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரியானமவ 

32. ேமிழ்நாடு அரசு  சட்ை ஆமையத்தின் ேமைவராக தசயல்படுபவர் யார்? 
அ. நீதிபதி சந்துரு    ஆ. நீதிபதி டசாக்கலிங்கம் நாகப்பன் 
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இ. நீதிபதி ஹரி பரந்ோைன்  ஈ. தைற்கூறிய எவருமில்மை 
33. இந்தியாவில் அந்நிய பங்களிப்பு ஒழுங்கு முமைச் சட்ைத்தின் கீழ் பதிவு தசய்துள்ள NGO-க்கள் 
தைாத்ேம் எத்ேமன? 
அ. 10,000  ஆ. 15,000  இ. 20,000  ஈ. 25,000 

34. கீழ்க்கண்ை அமனத்து இமைகளும் இந்தியாவில் ஆங்கிதையர் தைற்தகாண்ை பத்திரிக்மக 
தகாள்மகமயப் பற்றியது. இதில் எது ேவைான இமை? 
அ. மைசன்ஸ் (அனுைதி சட்ைம்)  1857 
ஆ. பத்திரிக்மக சட்ைம்   1867 
இ. ேமைச் சட்ைம்    1870 
ஈ. தாய்டமாழி பத்திரிக்மக சட் ம் 1873 

35. அரசியைமைப்புச் சட்ைப்படி தபார் ைற்றும் அமைதிப் பிரகைனத்மே பிரதயாக்கிக்கும் அதிகாரம் 
பமைத்ேவர் 
அ. பிரேை ைந்திரி    ஆ. பாதுகாப்புத்துமை அமைச்சர் 
இ. பாராளுைன்ைம்    ஈ. குடியரசுத் தமலவர் 

36. கீழ்க்கண்ை இவர்களுக்கு உள்ளாட்சி அரசாங்கத் தேர்ேலில் இை ஒதுக்கீடு கிமையாது. 
அ. ோழ்த்ேப்பட்தைார்   ஆ. பைங்குடியினர் 
இ. பிை பின்தங்கியவர்கள்  ஈ. தபண்கள் 

37. ைாநிைத்தில் குடியரசுத் ேமைவர் ஆட்சிமய இந்ே விதி அதிகாரத்தின் மூைைாக 
பிரதயாகிக்கப்படுகிைது. 
1. விதி 356  2. விதி 360  3. விதி  352  4. விதி 365 
அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்   ஈ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் 

38. பிரேைரின் அறிவுமரயின்படிதய, குடியரசுத் ேமைவர் அமனத்து அமைச்சர்கமளயும் நியமிக்கிைார்- 
என பின்வரும் எந்ே விதி கூறுகிைது? 
அ. 70-வது விதி    ஆ. 72 (A) – வது விதி 
இ. 73-வது விதி    ஈ. 75 (1) – வது விதி 

39. அகிை இந்திய பணியாளர்களின் நிமைமய தீர்ைானிப்பது 
அ. ஜனாதிபதி    ஆ. இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்ைம் 
இ. இந்திய பாராளுமன்ைம்  ஈ. UPSC 

40. பிரேை ைற்றும் அமைச்சர்கள் பாராளுைன்ைத்திற்கு தபாறுப்பு என்பது 
அ. அவ்வப்தபாழுது     
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ஆ. ைமைமுகைானது 
இ. தேர்ேலின்தபாதும் ைட்டும்   
ஈ. தநரடியாகவும், டதா ர்ந்தும் மற்றும் கூட் ாகவும் 

41. 1986-ம் ஆண்டு நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்ைம் __________ அளவில் நுகர்தவார் பாதுகாப்பு குழுக்கமள 
ஏற்படுத்ே வழிவகுத்ேது. 
அ. தேசிய அளவில் ைட்டும் 
ஆ. ைாநிை அளவில் ைட்டும் 
இ. தேசிய ைற்றும் ைாநிை அளவில் ைட்டும் 
ஈ. ததசிய, மாநில மற்றும் மாவட்  அளவில் மட்டும் 

42. டில்லி ஒன்றிய பிரதேசம் என்பது __________ மூைம் டில்லி தேசிய ேமைநகர பிரதேசம் என்று 
ைாற்ைப்பட்ைது. 
அ. 67-வது திருத்ேம்   ஆ. 66-வது திருத்ேம் 
இ. 69-வது திருத்தம்   ஈ. 68-வது திருத்ேம் 

43. இந்திய அரசியைமைப்பில் எந்ேப் பிரிவு ஆங்கிதைா-இந்தியர்களின் நைன் பாதுகாக்கும் சிைப்பு 
அதிகாரங்கள் பற்றி கூறுகிைது. 
அ. பிரிவு XIII ஆ. பிரிவு XIV  இ. பிரிவு XV  ஈ. பிரிவு XVI 

44. இந்திய கூட்ைாட்சி முமை இேன் அடிப்பமையில் உருவானது 
அ. சுவிட்சர்ைாந்து    ஆ. அதைரிக்கா 
இ. ரஷ்யா     ஈ. கன ா 

45. ைத்தியக் கண்காணிப்புக் குழுமவ எந்ே ஆண்டு பாராளுைன்ைம் ஒரு சட்ைப்பூர்வ அமைப்பாக 
அறிவித்ேது? 
அ. 2002  ஆ. 2003  இ. 2005  ஈ. 2006 

46.  கீழ்க்கண்ைவற்றுள் இந்திய அமைச்சரமவக்கு உட்பைாேமவ எமவ? 
1. அமைச்சர்கள் ைக்களமவ உறுப்பினர்களாவர். 
2. நிதியமைச்சர் தைைமவயிலிருந்து வருபவர் 
3. அமைச்சரமவ ரகசியத்மே அமைச்சர்கள் காக்கின்ைனர். 
4. ைக்களமவக்கு அமைச்சர்கள் தபாறுப்பானவர்கள் 
அ. 1 ைற்றும் 2    ஆ. 2 ைற்றும் 3 
இ. 3 மற்றும் 4    ஈ. 1 ைற்றும் 4 

47.  பாரே பிரேைர் உைான் திட்ைத்தின் கீழ் முேல் விைான தசமவமய தகாடியமசத்து ஆரம்பித்ேது 
எங்கிருந்து? 



Indian Polity                                                                                Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 15 

அ. சிம்லா     ஆ. அம்ரிஸ்ேர் 
இ. குலு     ஈ. ைானாலி 

48.  பின்வருவனவற்மை தபாருத்துக. 
அ. அசல் அதிகார வரம்பு   1. சட்ைைன்ை சட்ைத்தின் அரசியைமைப்பு    
      ேன்மை 
ஆ. தைல் முமையீடு அதிகார வரம்பு  2. உச்சநீதி ைன்ைத்திைம் இந்தியாவின் குடியரசுத் ேமைவரால் 
      விஷயங்கமளப் பற்றி ஆதைாசமன தகட்ைது 
இ. அறிவுமர கூறும் அதிகார வரம்பு 3. கீைமை நீதிைன்ைத்தின் தீர்ப்மப சீர் ஆய்க 
ஈ. நீதிப் புனராய்வு    4. அடிப்பமை உரிமைகமள அமுல்     
      தசய்வது 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ. 3 1 4 2 
இ.  2 4 1 3 
ஈ. 4 3 2 1 

49. எந்ே அரசியைமைப்பு சட்ை திருத்ேத்தின் வாயிைாக புதிோக நான்கு தைாழிகளான: தபாதோ, தைாக்ரி, 
மைதிலி ைற்றும் சாந்ேலி ஆகியமவ தசர்க்கப்பட்ைது? 
அ. 75 வது சட்ைத்திருத்ேம்   ஆ. 78 வது சட்ைத்திருத்ேம் 
இ. 84வது சட்ைத்திருத்ேம்   ஈ. 92வது சட் த்திருத்தம் 

50. கூற்று (A): இந்தியா ஒரு இமைமையுமைய ைக்களாட்சி குடியரசாகும். 
காரைம் (R) : இந்திய அரசியைமைப்பு பிரிட்ைனின் பாராளுைன்ை முமைக்கும் அதைரிக்காவின் 
குடியரசுத் ேமைவர் முமைக்குமிமைதய ஒரு சைைான சுமூக உைமவ ஏற்படுத்ே முயற்சி தசய்துள்ளது. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி தமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி தைலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கைல்ை 
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு 
ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய 

51. சட்ை விதி 352-ல் ‘உள்நாட்டு அச்சுறுத்ேல்’ என்ை வார்த்மேமய நீக்கி அேற்கு பதிைாக ‘ஆயுேம் ோங்கிய 
தீவிரவாதிகள்’ என்ை வார்த்மேமய தசர்த்ே சட்ை திருத்ேைானது 
அ. 44வது சட் த்திருத்தம்   ஆ. 45 வது சட்ைத்திருத்ேம் 
இ. 62 வது சட்ைத்திருத்ேம்   ஈ. 69 வது சட்ைத்திருத்ேம் 

52. அரசியைமைப்பு நிர்ைய சமபயில் ைாநிைங்களுக்கான குழுவின் ேமைவராக இருந்ேவர் 
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அ. ைாக்ைர் ராதஜந்திர பிரசாத்  ஆ. ைாக்ைர் தக.எம். முன்சி 
இ. ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்தபத்கார்  ஈ. ஜவஹர்லால் தநரு 

53. பின்வருவனவற்மை தபாருத்துக. 
அ. தோழிற்சாமைகள் சட்ைம்   1. 1961 
ஆ. தோழிற்பைகுநர் சட்ைம்   2. 1948 
இ. பீடி ைற்றும் சுருட்டு தோழிைாளர்  3. 1986 
(பணி நிமை) சட்ைம்    
ஈ. குைந்மே தோழிைாளர் (பாதுகாப்பு) சட்ைம் 4. 1966 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 1 2 4 
ஆ. 2 1 3 4 
இ.  2 1 4 3 
ஈ.  1 3 2 4 

54. இந்திய அமைப்பின் முகவுமரயிலுள்ள முக்கிய தசாற்தைாைர்கமள அமவகளின் தபாருள்கதளாடு 
தபாருத்துக. 
அ. இமைமை   1. ேனிநபர் குைங்களின் தைம்பாட்டிற்கான வாய்ப்புகள் 
ஆ. குடியரசு   2. நிைம், ஜாதி, இன, ைேம் ைற்றும் பிைவற்றின் அடிப்பமையில் 
     பாகுபாடு இல்மை 
இ. சுேந்திர உரிமை  3. அரசின் ேமைவர் தநரடியாக அல்ைது ைக்களால்    
     தேர்ந்தேடுக்கப்படுபவர் 
ஈ. சைத்துவம்   4. அேற்கு தைைான உச்ச அதிகாரம் இல்மை 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 1 2 
ஆ. 3 2 4 1 
இ. 2 1 3 4 
ஈ. 1 4 2 3 

55. இந்திய அரசியைமைப்பின் 2வது பகுதியில் காைப்படும் குடியுரிமை பற்றிய அரசியைமைப்பு விதிகள் 
5-9 நமைமுமைக்கு வந்ேது. 
அ. 1950 ஆண்டு ஜனவரி 26ம் நாள்   ஆ. 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ம் நாள் 
இ. 1949 ஆண்டு நவம்பர் 26ம் நாள்  ஈ. 1955 ஆண்டு ஜனவரி 26ம் நாள் 

56.  கீழ்க்கண்ை கருத்துக்களில் ேவைானமே சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 
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அ. இந்தியாவின் ேமைமை கைக்கு ைற்றும் ேணிக்மக அதிகாரி ஒரு அரசியைமைப்பு சார்ந்ே 
அதிகாரியாவார் 
ஆ. மாநில அரசுகளின் கணக்குகமள இந்தியாவின் தமலமம கணக்கு மற்றும் தணிக்மக 
அதிகாரி தணிக்மக டசய்யமாட் ார் 
இ. இந்திய ேணிக்மக ைற்றும் கைக்கு துமைக்கு இந்தியாவின் ேமைமை கைக்கு ைற்றும் ேணிக்மக 
அதிகாரி ேமைவர் ஆவார் 
ஈ. இவர் அரசாங்கத்திற்கு தசாந்ேைான கம்தபனிகளுக்கு ேணிக்மக அதிகாரி ஆவார் 

57. ைனிே உரிமைகள் ஆமையத்தின் அதிகார வரம்பிற்குள் வராேது 
அ. 5 ஆண்டுகள் முடிவுற்ை நிகழ்வு ஆ. 3 ஆண்டுகள் முடிவுற்ை நிகழ்வு 
இ. 1 ஆண்டு முடிவுற்ை நிகழ்வு  ஈ. 3 ைாேங்கள்முடிவுற்ை நிகழ்வு 

58. 1949 ஆண்டு அக்தைாபர் 17ம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ை கீழ்க்கண்ை எந்ே ஒன்று இந்திய அரசியைமைப்பின் 
முகவுமரக்கு அடித்ேளைாக அமைந்ேது? 
அ. அரசியல் நிர்ணய சமபயில் தநருவால் முன்டமாழியப்பட்  “இலட்சியத் தீர்மானங்கள்” 
ஆ. பாைகங்காேர திைக்கின் சுயராஜ்ஜிய அறிக்மக 
இ. காந்திஜியின் ராைராஜ்யம் 
ஈ. அரசு தநறிக் தகாள்மககள் 

59. பி.சி. தஹாோ குழுவுைன் தோைர்புமையது 
அ. குடிமைப் பணியாளர் ஆட்தசர்ப்பு  ஆ. குடிமைப் பணியாளர் பணியிை ைாற்ைம் 
இ. குடிமமப் பணிகள் சீர்திருத்தம்  ஈ. குடிமைப் பணியிமன ேனியார் ையப்படுேல் 

60. இந்திய உயர்நீதிைன்ைங்களின் ேன்மை பற்றிய கீழ்க்கண்ை எந்ே ஒரு கருத்து சரியானோகும்? 
அ. அஸ்ஸாம் உயர்நீதிமன்ைம், அஸ்ஸாம், நாகலாந்து, திரிபுரா, மணிப்பூர் தபான்ை 
மாநிலங்களுக்கு டபாதுவானதாகும் 
ஆ. ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்தின் வரம்தபல்மை அது அமைந்துள்ள ைாநிைத்தின் பரப்தபல்மையுைன் 
தபாருந்துவதில்மை 
இ. அரசியைமைப்பு விதி 224 ‘உயர்நீதி ைன்ைம்’ என்பேன் தபாருமள விளக்குகிைது 
ஈ. குடியரசுத் ேமைவர் தபாதுவான உயர்நீதி ைன்ைத்மே அமைக்கும் அதிகாரம் பமைத்ேவராவார் 

61. இந்தியாவில் முேன்முேலில், ேன்னுமைய ைாநிைத்தில் ேகவல் அறிவும் உரிமை சட்ைத்மே 
அறிமுகப்படுத்தியது 
அ. ராஜஸ்ோன்    ஆ. தமிழ்நாடு 
இ. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்   ஈ. ைத்திய பிரதேசம் 

62. துமைக் குடியரசுத் ேமைவர் தேர்ேலில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் குறித்து இறுதி முடிதவடுப்பது யார்? 
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அ. குடியரசுத் ேமைவர்   ஆ. பாராளுைன்ைம் 
இ. உச்சநீதி மன்ைம்   ஈ. தேர்ேல் ஆமையம் 

63. இந்திய தேர்ேல் ஆமையம் சுேந்திரைாக தசயல்பை வழிதசய்யும் விதி எது? 
அ. விதி 322  ஆ. விதி 320  இ. விதி 324  ஈ. விதி 330 

64.  பின்வருவனவற்மை தபாருத்துக. 
அ. தசன்மன ைாநகராட்சி  1. 1726 
ஆ. பாம்தப ைாநகராட்சி  2. 1882 
இ. ரிப்பன் பிரபு தீர்ைானம்  3. 1687 
ஈ. ைதயா பிரபு தீர்ைானம்  4. 1870 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 2 1 4 
ஆ. 1 2 3 4 
இ. 3 1 2 4 
ஈ. 4 3 1 2 

65. அரசியைமைப்பு சட்ை விதி 47 கூறுவது 
அ. சத்துணவு விகிதம் மற்றும் வாழ்க்மக தரத்திமன உயர்த்த 
ஆ. கல்வி நிமையிமன உயர்த்ே 
இ. தோழிற்சாமைகளின் நிமைகமள உயர்த்ே 
ஈ. தவளாண் பணிகமள அதிகரிக்க 

66.  கூற்று (A) : ஒரு குறிப்பிட்ை வமக சட்ைத்மே இயற்றும்படி நீதிைன்ைம் தநறிப்படுத்ே இயைாது 
காரைம் (R):: சட்ைமியற்றுவது முழு உரிமையாகும் 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி தமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி தைலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கைல்ை 
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு 
ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய 

67. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்ே ஒன்று ைற்ை மூன்மை விை பிரத்திதயகைாக ைாறுபட்டுள்ளது? 
அ. சட்ை விதி 352    ஆ. சட்ைவிதி 356 
இ. சட்ைவிதி 360    ஈ. சட் விதி 370 

68. இந்தியாவின் ைண்ைல் குழு உருவாக்கப்பட்ைது எந்ே அரசால்? 
அ. தேசிய முன்னணி அரசு (வி.பி. சிங் பிரேைராக இருந்ே தபாது) 
ஆ. காங்கிரஸ் கட்சி (ராஜீவ் காந்தி பிரேைராக இருந்ே தபாது) 
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இ. பி.தஜ.பி. (வாஜ்பாய் பிரேைராக இருந்ே தபாது) 
ஈ. ஜனதா கட்சி (டமாரார்ஜி ததசாய் பிரதமராக இருந்த தபாது) 

69.  உச்சநீதி ைன்ை நீதிபதிகளின் ஊதியம் தபைப்படுவது? 
அ. இந்திய டதாகுப்பு நிதியிலிருந்து ஆனால் வாக்டகடுப்பிற்கு உட்ப ாது 
ஆ. இந்திய அவசரகாை நிதியிலிருந்து ஆனால் வாக்தகடுப்பிற்கு உட்பைாது 
இ. இந்திய அவசர காை நிதியிலிருந்து ஆனால் வாக்தகடுப்பிற்கு உட்பட்ைது 
ஈ. இந்திய தோகுப்பு நிதியிலிருந்து ஆனால் வாக்தகடுப்பிற்கு உட்பட்ைது 

70. இந்திய அரசியைமைப்பு நிர்ைய சமப எந்நாளில் குறிக்தகாள்கள் அைங்கிய தீர்ைானத்மே ஏற்றுக் 
தகாண்ைது? 
அ. ஜனவரி 22, 1947   ஆ. நவம்பர் 26, 1949 
இ. ஜனவரி 26, 1950    ஈ. ஜனவரி 22, 1950 

71. கூற்று (A): அரசியைமைப்புச் சட்ைத்தின்படி முேைமைச்சர் ஆளுநரின் விருப்பம் உள்ளவமர ைட்டுதை 
ேனது  பேவிமய வகிக்கிைார். 
காரைம் (R): முேைமைச்சர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிைார் 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி தமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி தைலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கைல்ை 
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு 
ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய 

72. ைக்களமவயில் வரவு தசைவு திட்ைத்மே சைர்ப்பிப்பவர் 
அ. குடியரசுத் ேமைவர்   ஆ. பிரேை ைந்திரி 
இ. நிதியமமச்சர்    ஈ. நிதிச் தசயைர் 

73. பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்மப முேன்முேைாக அறிமுகம் தசய்ே ைாநிைம் 
அ. ேமிழ்நாடு    ஆ. தைற்குவங்காளம் 
இ. ராஜஸ்தான்    ஈ. உத்திரப்பிரதேசம் 

74.  இந்திய அரசியைமைப்பில் எந்ேப் பகுதி யூனியன் பிரதேசங்கள் பற்றி கூறுகிைது? 
அ. பகுதி VI ஆ. பகுதி VII  இ. பகுதி VIII  ஈ. பகுதி IX 

75.  இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிமை ைற்றும் தேர்ந்தேடுக்கப்படும் உரிமை என்பது 
அ. அடிப்பமை உரிமை   ஆ. அரசியலமமப்பு உரிமம 
இ. இயற்மக உரிமை   ஈ. சட்ை உரிமை 

76. கீழ்க்கண்ை எந்ேச் சட்ைத் திருத்ேத்தில் ைேச்சார்பற்ை, சைேர்ை ைற்றும் ஒருமைப்பாடு என்ை பேங்கள் 
தசர்க்கப்பட்ைன? 
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அ. 42 வது சட்  திருத்தம்   ஆ. 44 வது சட்ை திருத்ேம்  
இ. 46 வது சட்ை திருத்ேம்   ஈ. 52 வது சட்ை திருத்ேம்  

77. இந்திய பாராளுைன்ைத்ோல் நிர்வாகத் தீர்ப்பாயச் சட்ைம் நமைமுமைக்கு வந்ே ஆண்டு 
அ. 1981  ஆ. 1982   இ. 1985   ஈ. 1986 

78. அரசு உயர் அதிகாரிகளுக்குப் பாதுகாப்பளிக்கும் அரசியைமைப்பு சட்ை விதியானது 
அ. விதி 310  ஆ. விதி 311  இ. விதி 312  ஈ. விதி 315 

79. ைாநிை அரசில் அமைச்சர்கள் இவர்களுக்கு கட்டுப்பட்ைவர்களாவர் 
அ. ைக்களமவ    ஆ. ைாநிைங்களமவ 
இ. பாராளுைன்ைம்    ஈ. சட் மன்ைம் 

80. கீழ்க்கண்ைவற்றில் யார் ஒரு ைதசாோ பை ைதசாோவா இல்மையா என்பேமன தீர்ைானிக்கிைார்? 
அ. நிதியமைச்சர்    ஆ. தைைமவயின் ேமைவர் 
இ. குடியரசுத் ேமைவர்    ஈ. மக்களமவ சபாநாயகர் 

81.  ைக்களமவயில், ைதசாோவின் ேன்மைமயமுடிவு தசய்பவர் யார்? 
அ. பிரேை ைந்திரி    ஆ. சபாநாயகர் 
இ. எதிர்கட்சித் ேமைவர்   ஈ. உள்துமை அமைச்சர் 

82.  கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்ே இந்திய அரசியைமைப்பு விதி ‘தீண்ைாமை ஒழிப்பு’ பற்றி கூறுகிைது? 
அ. விதி 14  ஆ. விதி 15  இ. விதி 16  ஈ. விதி 17 

83. 1975-ம் ஆண்டு தேர்ேல் சீர்த்திருத்ேம் தோைர்பான ோர்குண்தை குழுவின் முக்கிய பரிந்துமர 
அ. தேர்ேல் ஆமையம் மூன்று  நபர் தகாண்ை குழுவாக ைாற்ைப்பை தவண்டும் 
ஆ. தேர்ேல் ஆமைய உறுப்பினர்கள் நியைனம் பிரேை அமைச்சரால் ேமைமை நீதிபதியின் 
ஆதைாசமனயின் அடிப்பமையில் நமைதபற்ை தவண்டும் 
இ. தேர்ேல் ஆமைய உறுப்பினர் நியைனம் குடியரசுத்ேமைவர் ைற்றும் பிரேை ைந்திரியால் 
தைற்தகாள்ளப்பை தவண்டும் 
ஈ. ததர்தல் ஆமணய உறுப்பினர் நியமனம் பிரதம அமமச்சர், மக்களமவ எதிர்க்கட்சி தமலவர் 
மற்றும் இந்திய தமலமம நீதிபதி ஆகிதயாரால் தமற்டகாள்ளப்ப  தவண்டும். 

84. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்ேக் குழு ைத்திய ைஞ்ச ஒழிப்பு குழுமவ உருவாக்க பரிந்துமர தசய்ேது? 
அ. ராஜைன்னர் குழு   ஆ. சர்க்காரியா குழு 
இ. தகாத்ோரி குழு    ஈ. சந்தானம் குழு 

85. இந்திய அரசியைமைப்பின் முகவுமரயில் “ஒருமைப்பாடு” என்ை வார்த்மே தசர்க்கப்பட்ை ஆண்டு 
அ. 1956  ஆ. 1961   இ. 1976   ஈ. 1981 

86. இந்திய அரசியைமைப்பின் எந்ே விதி அடிப்பமை கைமைகமளப் பற்றி கூறுகிைது? 
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அ. விதி 51 A  ஆ. விதி 44  இ. விதி 41 A  ஈ. விதி 52 
87.  தேசிய ைனிே உரிமைகள் ஆமையம் ஒரு 

அ. நிமலயான சட் பூர்வமான அமமப்பு ஆ. அரசியைமைப்பு சாராே அமைப்பு 
இ. சுய ஆட்சி அமைப்பு    ஈ. ேன்னார்வ அமைப்பு 

88. பின்வரும் கூற்றுகளில், ைத்திய ஊைல் கண்காணிப்பு ஆமையத்மேப் பற்றிய உண்மையில்ைாே 
கூற்று எது? 
அ. இது ஒரு தைல்ைட்ை அரசாங்கக் குழு   
ஆ. இது 1964ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ைது 
இ. இது ஒரு புலன் விசாரமண குழுமம்   
ஈ. இது ஒரு ேன்னாட்சிக்கு இமையான நிமை உமையது 

89. இந்திய அரசியைமைப்பின் எந்ேப் பகுதி பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்மபப் பற்றி கூறுகிைது? 
அ. பகுதி VIII  ஆ. பகுதி X  இ. பகுதி IX  ஈ. பகுதி XI 

90. ைாநிை சட்ைைன்ைத்மே கமைக்கும் அதிகாரம் ைாநிை ஆளுநருக்கு உள்ளோ? 
அ. ஆம்        
ஆ. இல்மை 
இ. அவர் பரிந்துமர ைட்டுதை தசய்ய முடியும்   
ஈ. குடியரசுத் ேமைவர் ைட்டுதை தசய்ய முடியும் 

91. நாைாளுைன்ை அமவ விதிகளின்படி, சபாநாயகர் அனுைதித்ோல், ஒரு தீர்ைானத்திற்கான 
அறிக்மகமய தேதி குறிப்பிைாைல் தைாண்டு வரைாம் – அப்படி தகாண்டு வரும் தீர்ைானத்திற்கு என்ன 
தபயர்? 
அ. கவன ஈர்ப்பு தீர்ைானம்    
ஆ. ஒத்தி மவப்பு தீர்ைானம் 
இ. நம்பிக்மகயில்ைா தீர்ைானம் 
ஈ. தததியில்லா, டபயர் சூட் ப்பட்  தீர்மானம் 

92.  பஞ்சாயத்து அமைப்புக்களுக்கு அரசியைமைப்பு அந்ேஸ்து தகாடுப்பேற்கு முன் முயற்சிகள் 
எடுக்கப்பட்ைது எந்ே குழுவின் பரிந்துமரயின் தபயரில்? 
அ. ஜி.வி.தக. ராவ் குழு   ஆ. எல்.எம். சிங்வி குழு 
இ. அதசாக் தைத்ோ குழு   ஈ. பல்வந்த்ராய் தைத்ோ குழு 

93.  பின்வரும் இந்திய அரசியைமைப்பு எந்ே விதி உச்சநீதிைன்ைத்திற்கு சிைப்பு அனுைதி ைனுவிமன 
ஏற்கும் அதிகாரத்மே வைங்குகின்ைது? 
அ. விதி 136  ஆ. விதி 32  இ. விதி 139  ஈ. விதி 226 
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94.  இந்தியாவில் நீதிப்பினராய்வு அதிகாரம் வமரயமைக்குட்பட்ைது. ஏதனனில் 
அ. தசயல்துமை உயர்வானது  ஆ. சட்ைத்துமை உயர்வானது 
இ. அரசியலமமப்பு உயர்வானது  ஈ. நீதிபதிகள் இைைாறுேலுக்கு உட்பட்ைவர்கள் 

95. இந்திய அரசாங்கம் பாரத் ரத்னா ைற்றும் பத்ைஸ்ரீ விருதுகமள _______ விதியின் கீழ் உருவாக்கியுள்ளது. 
அ. இந்திய அரசியல் சட்ை விதி 14  ஆ. இந்திய அரசியல் சட்  விதி 18 
இ. இந்திய அரசியக் சட்ை விதி 25  ஈ. இந்திய அரசியல் சட்ை விதி 32 

96. ‘ைேச் சார்பின்மை’ என்ை வார்த்மே , அரசியைமைப்பு சட்ைத்தின் முகப்பு வரியில் 
இமைக்கப்பட்ைேற்கு முன்னதர உச்சநீதிைன்ைம் ‘ைேச் சார்பின்மை’ அரசியைமைப்புச் சட்ைத்தின் 
அடிப்பமை கூறுகளில் ஒன்று என்று கூறிய ஆண்டு எது? 
அ. 1975  ஆ. 1973  இ. 1976   ஈ. 1981 

97. இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்ைத்தின் 370 படி ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிைத்திற்கு சிைப்பு அந்ேஸ்து 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிமையில் நாைாளுைன்ைம் ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிை தோைர்புமைய 
சட்ைங்கள் இயற்றுவது 
அ. பட்டியல் 1 மற்றும் 3 (ஏழாவது அட் வமண)   
ஆ. பட்டியல் 1 (ஏைாவது அட்ைவமை) ைட்டும் 
இ. பட்டியல் 2 (ஏைாவது அட்ைவமை)  ைட்டும்   
ஈ. பட்டியல் 1, 2  ைற்றும்3  (ஏைாவது அட்ைவமை) 

98. சுேந்திரம் , சைத்துவம், சதகாேரத்துவம் என்ை தகாள்மககள் இந்திய அரசியைமைப்பின் முகவுமரயில் 
புனிேைானமவயாக ஏற்கப்பட்ைமைக்கு தூண்டுேைாக இருந்ேது எது? 
அ. அதைரிக்க விடுேமைப் பிரகைனம்  ஆ. பிடரஞ்சுப் புரட்சி 
இ. ரஷ்யப் புரட்சி     ஈ. ஐ.நா. சாசனம் 

99. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே ஒன்று இந்திய அரசியைமைப்பு சட்ை விதிகள் 275 ைற்றும் 282ன் கீழ் 
வைங்கப்படும் ைானியங்களுக்கு இமைதயயான தவறுபாடுகள் தோைர்பாக சரியான ஒன்று அல்ை? 
அ. விதி 275-ன் கீழ் வைங்கப்படும் ைானிய உேவி சட்ைப்படியானது. விதி 282-ன் கீழ் வைங்கப்படுவது 
விரிப்புரிமையானது 
ஆ. விதி 282ன் கீழ் ைத்திய அரசுக்கு திட்ைம் சாரா தசைவினங்களுக்கும் ைானிய உேவி வைங்க 
அதிகாரம் உள்ளது 
இ. விதி275ன் கீழ் நிதி ஆமையத்தின் பரிந்துமரயின் தபரில் எடுக்கப்பட்ை முடிவுகளின் 
அடிப்பமையில் ைானியங்கமள வைங்கைாம் 
ஈ. விதி 282-ன் கீழ் அமமச்சரமவ குழுவின் பரிந்துமரயின் அடிப்பம யிலும் மானியங்கமள 
வழங்கலாம். 
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100. கட்ைாயக் கல்வி உரிமை சட்ைத்தின் கீழ் எத்ேமன சேவீே நலிவமைந்ே பிரிமவச் சார்ந்ே குைந்மேகள் 
ேனியார் பள்ளிகளில் தசர்க்கப்பை தவண்டும்? 
அ. 25  ஆ. 26   இ. 27  ஈ. 28 


